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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมอุตสาหกรรม..........................................ตําแหนง....................ฝาย..............อายุงาน......ป
บทบาทของทานในโครงการซิกซ ซิกมา  แชมเปยน



มาสเตอรแบล็กเบลต

 แบล็กเบลต 

กรีนเบลต

การลําดับความสําคัญดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
คําชี้แจง การลําดับความสําคัญระหวางปจจัย โดยใชคะแนนความสําคัญ 1-9 ดังแสดงในตาราง
คะแนนความสําคัญ
1
3
5
7
9
2,4,6,8

คําอธิบาย
ปจจัยทั้งสองมีความสําคัญเทาเทียมกัน
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวาอีกปจจัยปานกลาง
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวาอีกปจจัยอยางเดนชัด
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวาอีกปจจัยอยางเดนชัดมาก
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากที่สุด
คาความสําคัญก้ํากึ่งระหวางความสําคัญแตละระดับขางตน

ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม
ปจจัย

มากกวา

เทากัน

มากกวา

ปจจัย

R1

k j i h g f e d c o e f g h i j k

R2

R1

k j i h g f e o c d e f g h i j k

R3

R2

k j i h g q e d c d e f g h i j k

R3

ความหมาย ปจจัย R2 มีความสําคัญ มากกวา ปจจัย R1 ที่ระดับ 2 ; R1= 2R2
ปจจัย R1 มีความสําคัญ มากกวา ปจจัย R3 ที่ระดับ 2 ; 2R1 = R3
ทั้งนี้ในการประเมินควรพิจารณาความสอดคลองของระดับความสําคัญดวย
ดังตัวอยางจะเห็นวาปจจัย R2 ควรจะมีความสําคัญมากกวาปจจัย R3
ที่ระดับ4 ; 4R2 = R3 เปนตน
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การลําดับความสําคัญระหวางวัตถุประสงคของโครงการซิกซ ซิกมา
คําอธิบาย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสามารถจําแนกวัตถุประสงคของโครงการซิกซ
ซิกมาออกเปน 3 ดาน โดยในแตละดานนั้นมีดัชนีวัดผลดังแสดงในภาพที่ 1

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางการเงิน
ของบริษัท

ความสามารถลดตนทุน
จากการผลิตของเสีย (COPQ)
ความสามารถลดตนทุนในการ
ดําเนินงาน
ผลกําไรที่เพิ่มขึ้น
จํานวนของเสียตอการปฏิบัติ
ลานครั้ง (DPMO)

วัตถุประสงคของ
โครงการซิกซ ซิกมา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการในกระบวนการผลิต

เพื่อเพิ่มภาพลักษณขององคกร

การรวดเร็วในการสงมอบสินคา
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตสุทธิ
การเพิ่มขึ้นของความสามารถใน
กระบวนการ(Cp / Cpk)
ลูกคามีระดับความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สินคามีความนาเชื่อถือในสายตา
ลูกคา
ลูกคามีความมั่นใจในการทําธุรกิจ
รวมกับบริษัทระยะยาว

ภาพที่ 1
ลําดับชั้นของดัชนีวัดผลภายใตวัตถุประสงคของโครงการซิกซ ซิกมา

คําถาม ทานคิดวาวัตถุประสงคในการประยุกตใชซิกซ ซิกมา ขอใดมีความสําคัญมากกวากันและโปรดระบุคะแนนความสําคัญ
วัตถุประสงคของโครงการซิกซ
ซิกมา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินของบริษัท k j i h g f e d c d e f g h i j k
ในกระบวนการผลิต
วัตถุประสงคของโครงการซิกซ ซิกมา มากกวา

เทากัน

มากกวา

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินของบริษัท k j i h g f e d c d e f g h i j k
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในกระบวนการผลิต

k j i h g f e d

c

เพื่อเพิ่มภาพลักษณขององคกร
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d e f g h i j k

เพื่อเพิ่มภาพลักษณขององคกร
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คําถาม ทานคิดวาในมุมมองดานการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินของบริษทั ดัชนีขอใดมีความสําคัญมากกวากันและโปรดระบุคะแนนความสําคัญ
ดัชนีในการประยุกตใชซิกซ ซิกมา มากกวา

เทากัน

มากกวา ดัชนีในการประยุกตใชซิกซ ซิกมา

บริษัทสามารถลดตนทุนที่เกิดจากความ
บริษัทสามารถลดตนทุนการ
ดอยคุณภาพ (COPQ) เชน สามารถลด k j i h g f e d c d e f g h i j k ดําเนินงานได เชน สามารถลดตนทุนที่
เกิดจากคาปรับของการสงมอบลาชา
ตนทุนที่เกิดจากการผลิตที่
บริษัทสามารถลดตนทุนที่เกิดจากความ
บริษัทไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นหลังจาก
ดอยคุณภาพ (COPQ) เชน สามารถลด k j i h g f e d c d e f g h i j k
ประยุกตใชโครงการซิกซ ซิกมา
ตนทุนที่เกิดจากการผลิตที่
บริษัทสามารถลดตนทุนการดําเนินงานได
บริษัทไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นหลังจาก
เชน สามารถลดตนทุนที่เกิดจากคาปรับ k j i h g f e d c d e f g h i j k
ประยุกตใชโครงการซิกซ ซิกมา
ของการสงมอบลาชา เปนตน
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คําถาม ทานคิดวาในมุมมองดานการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในกระบวนการ ดัชนีใดมีความสําคัญมากกวากันและโปรดระบุคะแนน
ความสําคัญ
ดัชนีในการประยุกตใชซิกซ ซิกมา มากกวา

เทากัน

มากกวา ดัชนีในการประยุกตใชซิกซ ซิกมา

บริษัทสามารถลดจํานวนของเสีย
k j i h g f e d c d e f g h i j k
ตอการปฏิบัติงาน 1 ลานครั้ง (DPMO)

บริษัทมีความรวดเร็ว
ในการสงมอบสินคา

บริษัทสามารถลดจํานวนของเสีย
k j i h g f e d c d e f g h i j k บริษัทมีผลผลิตสุทธิ(Yield)เพิ่มขึ้น
ตอการปฏิบัติงาน 1 ลานครั้ง (DPMO)
บริษัทสามารถลดจํานวนของเสีย
บริษัทมีศักยภาพของกระบวนการ
k j i h g f e d c d e f g h i j k
ตอการปฏิบัติงาน 1 ลานครั้ง (DPMO)
เพิ่มขึ้น ซึ่งดูจากคา Cpk,Ppk
บริษัทมีความรวดเร็ว
ในการสงมอบสินคา

k j i h g f e d

บริษัทมีความรวดเร็ว
ในการสงมอบสินคา

บริษัทมีศักยภาพของกระบวนการ
k j i h g f e d c d e f g h i j k
เพิ่มขึ้น ซึ่งดูจากคา Cpk,Ppk

บริษัทมีผลผลิตสุทธิ(Yield)เพิ่มขึ้น

k j i h g f e d

c

c

d e f g h i j k บริษัทมีผลผลิตสุทธิ(Yield)เพิ่มขึ้น

d e f g h i j k

บริษัทมีศักยภาพของกระบวนการ
เพิ่มขึ้น ซึ่งดูจากคา Cpk,Ppk
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คําถาม ทานคิดวาในมุมมองดานการเพิ่มภาพลักษณขององคกร ดัชนีใดมีความสําคัญมากกวากันและโปรดระบุคะแนนความสําคัญ
ดัชนีในการประยุกตใชซิกซ
ซิกมา
ลูกคามีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยาง
สินคามีความนาเชื่อถือในสายตา
k j i h g f e d c d e f g h i j k
ตอเนื่อง
ลูกคา
ลูกคามีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยาง
ลูกคามีความมั่นใจทําธุรกิจรวมกับ
k j i h g f e d c d e f g h i j k
ตอเนื่อง
บริษัทในระยะยาว
ลูกคามีความมั่นใจทําธุรกิจรวมกับ
สินคามีความนาเชื่อถือในสายตาลูกคา k j i h g f e d c d e f g h i j k
บริษัทในระยะยาว
ดัชนีในการประยุกตใชซิกซ ซิกมา มากกวา

เทากัน

มากกวา
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การลําดับความสําคัญระหวางทรัพยากรที่สง ผลตอวัตถุประสงคของโครงการซิกซ ซิกมา
คําอธิบาย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสามารถจําแนกทรัพยากรออกเปน 4 ดาน โดย
ในแตละดานนั้นมีกิจกรรรมดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2
ลําดับชั้นของกิจกรรมภายใตทรัพยากรทีส่ งผลตอวัตถุประสงคของโครงการซิกซ ซิกมา
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Abstract – This study identifies and
prioritizes enabling factors based on the
different
objectives
of
Six-SigmaTM
implementation. Four categories of enabling
factors were identified from the lens of
Resource-Based View (RBV) Theory.
Interviews with twenty-three 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 factors (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 factors reflecting by grounded
theory and expected outcomes at firm level
from experts’ experience.
Keywords – Six-SigmaTM, ResourceBased View, Analytical Hierarchy Process
(AHP)
I. INTRODUCTION
Six-SigmaTM has been defined as a
systematic and well structured problem-solving
methodology. The ultimate objective of this
methodology is to enhance the competitive
advantage of existing business by eliminating
the variation within the business operations
and production process. This is also considered
as the operation tactic that could be
implemented at both operational and business
level, which saves valuable resources and
enhance bottom-line performance [1]. All the
large companies such as Toyota Motor
Corporation, General Electric, Motorola, and

Honeywell have achieved dramatic outcomes
by implementing this tactic, which leads to
increase the diffusion rate of this operation
tactic throughout the world [2-3]
Since the late 1990s, Six-SigmaTM has
become a main research focus in operation
strategy areas besides supply chain
management and lean production [2]. There
are a number of studies that focused on SixSigmaTM as following:
• Six-SigmaTM was considered as the
systems theory that describes ways in
which management can turn their
operation processes into a system and try
to optimize all fundamental resources [4];
• Six-SigmaTM was considered as a
systematic and well-established problem
solving process by using sets of statistical
tools and techniques [2, 5-6];
• Six-SigmaTM was considered as the
organizational culture change to pursue
the operational excellence [7-8]; and
• Six-SigmaTM was considered as the
theory of knowledge management that
describes a system for learning before
and after implementing this tactic [9].
However, studies in implementing SixSigmaTM from the leans of organizational
theory (i.e. resource-based view, transaction
cost analysis, agency, institutional, and social
networks theory) are still limited. The purpose
of this paper is, therefore, to explore the
applicability of RBV theory in implementing
Six-SigmaTM. Two research questions were
examined as follow:
RQ1: what organizational resources are
needed to achieve expected outcomes of SixSigmaTM implementation?
RQ2: what is the relative importance
weight of those resources based on the three
different expected outcomes of Six-SigmaTM
implementation?
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It is important to note that Six-SigmaTM is
not implemented in a “vacuum”, but with in a
well designed organization and adequate
resources.
Experiences
in
adoption,
implementation, and assimilation of SixSigmaTM project from large companies may
not be appropriated for small-to-medium size
companies where resources are limited. Hence,
after reviewing literature, expected outcomes
in implementing Six-SigmaTM and four
categories of resources needed are determined
and addressed in the subsequence section.

II. LIERATURE REVIEW
A. Expected outcomes in implementing SixSigmaTM
TABLE I summarizes the result of literature
review on expected outcomes of Six-SigmaTM
implementation project. Generally, this tactic
has some common outcome, among which are
the following [10-11]:
• It is focusing on the results of both
operational and business level;
• It is a highly focusing on short-term
or project-based outcome;
• It includes both tangible and
intangible dimension; and
• It is a data-oriented approach and
intensively uses of various statistical
decision tools to compare expected
outcome
before
and
after
implementing this tactic.
TABLE I
EXPECTED OUTCOMES IN IMPLEMENTING SIX-SIGMATM
Objectives
Financial Benefits:
Reduce Cost of poor Quality; Reduce Operation
Costs; and Increase Profits
Operations Performance:
Reduce Defects Per Million Opportunities;
Reduce time to delivery; Increase Yield; and
Increase Process Capability
Company Image:
Increase customer satisfaction; Increase
reliability; and Increase brand loyalty

Reference
[3, 12-13]

[3, 13-14]

[3, 12-13,
15]

B. What resources are needed to achieve the
outcomes of Six-SigmaTM implementation?
In 2005, Gowen and Tallon [7] applied the
resource-based view (RBV) and dynamic
capabilities theory in adoption of Six-SigmaTM
implementation. The objective of their study is
to examine organizational competencies for
sustainable competitive use of resources. The
result showed that resources, which lead to
achieve expected outcomes in implementing
are:
human
resource,
Six-SigmaTM
organizational resource, physical or technology
resources, and financial resource. These
resources also correlated to the sustainable
competitive advantage dimensions (including
value added, rareness, imitation costs, and nonsubstitutability). In 2006, Loren-Montes and
Molina[4] examined the relationship between
management theory (including RBV) and SixSigmaTM based on the improvement of
organizational outcomes. The result confirmed
the significant relationship among variables
using in their study. Since Six-SigmaTM has
been described as principles, interventions, and
problem solving techniques, their study also
suggested that this tactic needs to be supported
by providing adequate resources including
information, teamwork, new product and
process improvement efforts, and education
and training of project team. Hence, in this
study, we consider RBV as the grounded
theory to determine what resources are needed
to achieve expected outcomes of Six-SigmaTM
implementation. As shown in TABLE II, four
dimensions of organizational resources were
identified including:
a) Organization resource (strong
leadership and commitment, clearness
of policy and strategy, project
selection and management, and
project tracking and review),
b) Financial resource (budget allocation
for Six-SigmaTM project),
c) Technology resource (capability for
new product development,
accessibility to new process
technology), and
d) Human resource (involvement of
employees, empowerment,
communication across the project
team member, learning and training).
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TABLE II
ENABLING FACTORS OF SUCCESSFUL SIX-SIGMATM
IMPLEMENTATION: RESOURCE-BASED VIEW
PERSPECTIVE
Type of Resource

Operational
Practices

Organization Resource:
is a sets of management
Strong Leadership
practices that could be used
and Commitment
to establish the strategic
direction
of
the
organization (for both
policy
and
operations
level).The strong leadership Clearness of Policy
and Strategy
and
well
established
organizational policy play a
vital role in supporting the
successful of Six SigmaTM
implementation
project.
This resource also includes Project Selection
the ability of project and Management
manager to prioritize all
selected
improvement
projects, and regularly
review the progression to
ensure that all expected Project Tracking
outcomes will be achieved
and Review
within
the
proposal
timeframe.
Financial Resource: is the
organization management
budget allocating for SixSigmaTM
implementation. Budget Allocation
The sufficient financial for Six-SigmaTM
support for each project
Project
could be considered as one
of the most important
enabling factors.
Technology Resource: is
the organization capability Capability for New
to maintain and control
Product
existing
operation
Development
procedure by acquiring new
process technology. This
also includes the capability
to develop both new
Accessibility to
processes and products as
New Process
required by the customer
Technology
and ability to identify
appropriate
source
of
technology.
Human Resource: is the
organization capability to
Involvement of
hire, maintain, and develop
People (Employees)
qualified personal in order
to achieve the organization
objectives .To achieved the
Six
SigmaTM
Empowerment
implementation,
involvement
and
empowerment
of
team
leader as well as leader is
Communication
needed.
In
addition,
training
among
team
members
in
statistical
tools/techniques is one of
Learning and
the most important enabling
Training
factors to success all
expected outcomes.

Ref.

[3, 15-19]

[3, 15, 19]

[3, 20-21]

[3, 19, 21]

[14-15, 22]

[15, 23]

[7, 24-25]

IV. RESULTS
Numerical evaluation was carried out in
two stages: (i) determination of weights of
organizational resources to help the company
to achieve three expected outcomes (financial
benefits, operation performance, and company
image) of Six-SigmaTM implementation; (ii)
determination of weights of management
practices on each type of organizational
resource. Based on the outcome of this
evaluation, resources contributing to each
expected
outcome
in
Six-SigmaTM
implementation could be prioritized, so that
firms adopting this tactic can provide
organizational resources supporting the
projects. In this case, overall evaluation and
assessment is based on three different expected
outcomes and four organizational resource
classifications. Fig. 1, 2, and 3 shows the
weight priorities of resources on each expected
outcomes. For the expected outcome on
financial benefits (See Fig. 1), it is important to
indicate that “soft dimension” carries the
highest weight of 0.337 (human resource) and
0.280 (organizational resource). Similarly,
weight priorities of resource over the company
image show a similar pattern on organization
resources and human resource with the weight
of 0.363 and 0.320 respectively (See Fig. 2).
For the outcome on operation performance,
human resource and technology resource show
the highest weight priorities with 0.290, and
0.280 respectively (See Fig. 3).

Fig. 1. Priorities of Resource with Respect to Financial
Benefits

[19-21]

[3, 17, 22]

Fig. 2. Priorities of Resource with Respect to Company
Image

[3, 20, 2627]

[3, 20, 28]

Fig. 3. Priorities of Resource with Respect to Operation
Performance

IEEE The 18th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
September 3-5, 2011. ChangChun, P.R China

106

The results indicate that the factor “human
resource” and “organization resource” carries
the top two highest weight priority over two
expected
outcome
of
Six-SigmaTM
implementation (financial benefits and
company image). However, organization
resource carries the third highest priority for
the
operation
performance
followed
technology resource (0.280).

Fig. 4 Priorities of Practices with Respect to
Organizational Resources

Among organization resource (See Fig. 4),
“project selection and management”, and
“project tracking and review” carries the
highest weight priority with 0.295 and 0.283
respectively. For the technology resource,
capability in developing new product and
process carries the highest weight priorities
with 0.371, and 0.330 respectively (See Fig. 5).
Fig. 6 shows the weighted priorities on human
resource. The results show that empowerment
of employees, and learning and training of
project team members is the highest important
dimension with weighted priorities of 0.363
and 0.301 respectively.

Fig. 5 Priorities of Practices with Respect to Technology
Resources

Fig. 6 Priorities of Practices with Respect to Human
Resources

V. DISCUSSIONS
As mentioned above, this study is focused
on three dimensions of expected outcomes
from the adoption of Six SigmaTM. Four
different areas of resources are examined in
terms of their weight priorities and roles in
affecting these three outcomes. Technology
and human resources are considered as the two
top priorities in resources for achieving high
operational performance. This finding suggests

that at the operational and process level, the
role of technology is prevalent, and when it is
synergized with solid capabilities and
motivations from people, high performance
will be realized. This finding also confirms
what has been known in quality management
literature on the importance of combining
people (soft dimensions) and technology (hard
dimensions). Company image and financial
benefits, on the other hand, require
organization and human resource as top
priorities of resources.
This finding suggests that in order for Six
SigmaTM initiatives to achieve wider impacts
than operational outcomes, firms need to
integrate
both
human
resource
and
organizational (management policy and
efforts) resources. This finding, again,
confirms the historical record of quality
movement which require “totality” or
“company-wide”
commitment
of
organizations, from top management to shop
floor employees as well as supporting
administration activities. The findings above
demonstrate unique configuration of resources
priorities in achieving different dimensions,
scopes, and levels of Six SigmaTM initiatives
with human resource being consistently
considered as one of the top priorities across
all performance measures. This suggests that
overall human resource is the foremost factor
in the success of SS implementation. On
another side, it is interesting to note that
financial resources are not considered as top
priorities in relation to any expected outcomes.
While this finding by no means suggest that
financial resources are not important, it does
call for attention that management must not get
bogged down with budgeting issues when
implementing Six SigmaTM. Good financial
resources are still highly important, but only if
they can be translated into effective resources
(technology, people, and organization).
Going down to the three areas of
resources, the results show the relative
priorities within each of the resources. For
organizational resource, it is surprising that
leadership receives the lowest priority given
most literature at large pointing it out as the
key success or failure factors in quality
management initiatives (including Six
SigmaTM). Project selection and tracking
instead receives higher priorities. This could
suggest that perhaps Six SigmaTM is more
project-oriented compared to other quality
management initiatives, such as total quality
management, which is more incremental and
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continual in the implementation process. In
terms of technological resources, the results
indicate that the three elements receive
relatively equal priorities, suggesting the
complementarity among them in producing
high operational performance. Finally, in terms
of human resources, empowerment and
learning receive the highest priorities,
suggesting that both capabilities and
motivations of people are the key to realize
their full potential and produce high
performance in the works.

[3]

[4]

VI. LIMITATION OF THE STUDY
The implication of this study is limited to a
selected country, Thailand, only and may
reflect local cultural preferences/perceptions,
which may not apply generally to other
countries. However, it may have important
learning points for other countries at the early
stage of Six SigmaTM implementation. In
addition, this study is based upon expert
opinions rather than empirical analysis of
companies who have been implementing Six
SigmaTM in Thailand. We have made the
assumption that the experts have sufficient
knowledge based on their involvement in
multiple Six SigmaTM implementation projects,
especially in manufacturing industry. A survey
of implementing companies will have provided
more insight information, but there are a
limited number of companies in Thailand that
have implemented this operation strategy. In
addition, we have only focused on three
different expected outcomes and four enabling
factors deriving from RBV theory, we
acknowledge that there are other theories such
as transaction cost analysis, institutional
theory, and social network theory as well as
outcome to be considered for future studies. Indepth case studies analysis is also very fruitful
to bridge the gap of both academic and
practical point of view.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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