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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ จ ะระบุ แ ละลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรแต ล ะมิ ติ ที่ ส ง ผลต อ
วัตถุประสงคของการประยุกตใชซิกซ ซิกมา โดยทรัพยากรทั้ง 4 มิตินั้น (การจัดการ, การเงิน,
เทคโนโลยี, มนุษย) ไดมาจากมุมมองภายใตทฤษฎีขอจํากัดดานทรัพยากร นอกจากนั้นอาศัย
แนวคิ ด ของทฤษฏี ก ระบวนการลํ า ดั บชั้ น เชิ ง วิ เ คราะห สํ า หรั บ การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
ทรั พ ยากรแต ล ะมิ ติ ที่ ส ง ผลต อ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการประยุ ก ต ใ ช ซิ ก ซ ซิ ก ม า โดยข อ มู ล ของ
การศึกษานี้มาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการประยุกตใชซิกซ ซิกมาจํานวน 25 คน ซึ่งผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา ทรัพยากรดานการจัดการและทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญมากกวา
ทรัพยากรดานเทคโนโลยี สวนทรัพยากรดานการเงินนั้นเปนทรัพยากรสําคัญในการสนับสนุนทําให
บรรลุตามวัตถุประสงคของการประยุกตใชซิกซ ซิกมาได ทั้งนี้ผลที่ไดจากการศึกษานี้จะเปนองค
ความรู สําหรับการบริหารงานทรัพยากรใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการประยุกตใชซิกซ
ซิกมาตอไป

(2)

Abstract
This study identifies and prioritizes enabling resources based on the
different objectives of Six-SigmaTM implementation. Four categories of enabling
resources were identified from the lens of Resource-Based View (RBV) Theory.
Interviews with twenty-five Six-SigmaTM experts were carried out to answer the proposed
research questions. Analytical Hierarchy Process (AHP) is then applied to prioritize the
relative importance of the enabling resources (different types of resources needed)
based on three expected outcomes of Six-SigmaTM implementation project. The results
show that ‘soft dimension’ of resources is more important than the ‘hard dimension’
when financial benefits and company image are considered as the key expected
outcome. This study contributes to the existing body of knowledge by evaluating and
prioritizing enabling resources reflecting by grounded theory and expected outcomes at
firm level from experts’ experience.

(3)

กิตติกรรมประกาศ
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ประโยชนตอผูสนใจ หรือเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่งคุณประโยชนใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธนี้ ใครขอมอบแด บิดา มารดา นองชาย รวมถึงคณาจารยทุกทาน
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