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การพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้างาน
เพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์1* สักรินทร์ อยู่ผ่อง2 และ คณิต เฉลยจรรยา3
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึ กษาองค์ประกอบในการจั ดการในสายการผลิ ตเพื่ อการเพิ่ มผลผลิ ต
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพื่อจัดทาคู่มือรูปแบบการจัดการในสายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ที่ทางานในสายการผลิตของกลุ่มบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 74 บริษัท
แห่งละ 2 คนรวม 148 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสานในเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิ งปริมาณใช้ สถิติ ได้ แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ในการประมวลผล
ผลการวิจั ยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการจั ดการในสายการผลิ ตส าหรับหัวหน้ างานเพื่ อการเพิ่มผลผลิ ตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) กระบวนการบริหาร มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่
การวางแผน การจั ดองค์กร การน าองค์ กร และ การควบคุม (2) กระบวนการหลั ก มี องค์ ประกอบย่ อยได้ แก่ ด้ วย
การเตรียมการผลิต การปรับแต่งเครื่องจักร การดาเนินการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการจัดเก็บ และ
(3) กระบวนการสนับสนุน มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การควบคุมเอกสาร
และข้อมูล การบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) รูป แบบได้ผ่านการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ 3) คู่มือได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด และผลของการนาคู่มือไปทดลองใช้กับหัวหน้างาน และติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรม พบว่าหัวหน้างานสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปจัดการในสายการผลิตเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทอนิกส์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการ; สายการผลิต; การเพิ่มผลผลิต; อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
รับพิจารณา: 9 พฤศจิกายน 2560
แก้ไข: 6 ตุลาคม 2563
ตอบรับ: 28 ธันวาคม 2563
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Development of Management Model in the Production Line for Supervisor
for Productivity Improvement in the Electronic Components Industries
Thongpunchang Pongvarin1* Sakarin Youpong2 and Kanit Chaloeyjanya3
Abstract
The purposes of this research were: 1) to analyze the essential components for the
production line management for productivity improvement in the electronic components industry,
2) to develop the management model for productivity improvement in the production line in the
electronic components industry, and 3) to develop the application manual for productivity
improvement in the production line. The participants and samples were a president, a manager,
and a supervisor in the production line in a medium electronic components industry by 74
companies, 2 persons/company total 142 persons. The study was mixed with both qualitative and
quantitative methods. The qualitative data was analyzed by content analysis. The quantitative data
was analyzed by using computer to calculate frequency, percentage, and standard deviation. The
results showed that 1) There were three factors of the model consist of (1) Management Process
(Planning, Organizing, Leading, Controlling), (2) Core Process (Preparation, Machine Adjustment,
Production, Quality Control, Packing and Storage), and (3) Support Process (Human Resource
Development, Continuous Improvement, Document and Data Control, Maintenance, Information
Technology), 2) After the model was evaluated and developed by the experts, it was found that
the model was in the highest level., 3) After the manual was evaluated and developed by the
experts, it was found that the manual was in the highest level. Then the researcher used the
manual for training the supervisors, the results showed that the supervisors could apply the
knowledge from the manual to manage the electronics production line in high level.
Keywords: Management model; Production line; Productivity improvement; Electronic components
industry
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1. บทนา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีบทบาทสูงต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรในปัจจุบันพบว่าผลิตภาพ
ในภาคการผลิต และบริการอยู่ในระดับต่าทาให้ประเทศ
ไทยไม่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รัฐบาล
ได้จัดทาแผนเพื่อทาให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
คุ ณ ภาพ ยั่ ง ยื น เหมาะสม และมี เสถี ย รภาพ โดยให้
ความส าคั ญกั บการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ และประสิ ท ธิ ภาพ
ภาคอุ ตสาหกรรม โดยเน้ นการพั ฒนาปั จจั ยพื้ นฐานที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิ ต
สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อลด
การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั น
การศึกษา และสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ เพื่ อ
เพิ่มผลิตภาพกาลังแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขั น ให้ กั บ ประเทศ อุ ตสาหกรรมผลิ ตชิ้ นส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
สาคัญต่อโลกค่อนข้างมากทั้งในด้านประโยชน์การใช้งาน
ที่หลากหลาย และความสามารถในการส่งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม [1] จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหาในอุตสาหกรรมชิ้ นส่วนอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ เกิดขึ้น
และส่งผลกระทบทาให้ไม่สามารถแข่งขัน ได้แก่ 1) ปัญหา
ชิ้นงานเสียหาย 2) ไม่สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้
ทันตามกาหนดเวลา และ 3) กระบวนการผลิตมีขั้นตอน
ที่ไม่จาเป็น [2] และ จากการศึกษากระบวนการผลิตของ
โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พบปัญหา คือการ
ที่มีกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในสายการผลิต ส่งผลทา
ให้เกิดความสูญเปล่า ได้แก่ 1) ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
จากการผลิตที่มากเกินไป 2) การรอคอย 3) กระบวนการ
ผลิตที่ไม่ เหมาะสม 4) การเคลื่ อนไหวที่ ไม่เหมาะสม
5) สินค้าคงคลังที่มากเกินไป 6) การขนส่ง และ 7)

ข้อบกพร่อง โดยความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ เป็นสาเหตุ
หลักของการผลิตที่ไม่สารถตอบสนองต่อปริมาณความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า รวมทั้งปัญหาสายการผลิต
ที่ไม่สมดุล จนส่งผลทาให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่กาหนดไว้
ซึ่งถ้าหากมีการปรับปรุงจะทาให้ผลผลิตเพิ่ม สูงขึ้น [3]
จากความเป็ นมา และความส าคัญของปั ญหาตามที่ ได้
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้ างานเพื่ อการเพิ่ ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
เหมาะสม เพื่ อน าไปสู่ การพั ฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่ วน
อิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้ สถานประกอบการสามารถน า
รูปแบบการจัดการในสายการผลิต เพื่อการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นแนวทางในการ
เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศไทยให้สู งขึ้น น ามาสู่ การ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการในสาย
การผลิ ต ส าหรั บ หั ว หน้ า งานเพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิต
สาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2.3 เพื่อจัดทาคู่มือรูปแบบการจัดการในสายการผลิต
สาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตใน อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2.4 เพื่อประยุกต์ใช้คู่มือการจัดการในสายการผลิต
สาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาของการ
วิจัย ได้แก่ การจัดการ ตามแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
การบริหารการผลิต
3.2 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ ม ผู้ ให้ข้อมู ล เชิ ง คุณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหารอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
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ตาแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่า 5 ปี จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการตอบ
แบบสอบถามที่ จั ด ท าขึ้ น ได้ แ ก่ ผู้ จั ด การโรงงาน
ผู้ จั ด การฝ่ า ยผลิ ต หัว หน้ า งานฝ่ า ยผลิ ต ที่ ท างานใน
สายการผลิ ต ของกลุ่ ม บริษั ท วิ สาหกิจ ขนาดกลาง ใน
อุต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สมุ ท รปราการ ฉะเชิ ง เทรา และสระบุ รี จ านวน 74
โรงงาน โรงงานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการ
จัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยการเข้าร่วมสัมมนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) จานวน 20 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่ มที่ 4 กลุ่ มผู้ ตรวจสอบคู่มื อการจั ด ในสายการ
ผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 12 คนที่มีตาแหน่งผู้จัดการ และ
มี ประสบการณ์ ในการท างานในอุ ตสาหกรรมชิ้ นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 5 ปี
กลุ่ มที่ 5 กลุ่ มผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการ
จัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้ างานเพื่ อการเพิ่ ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
หั ว หน้ า งานในสายการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์จานวน 8 คน
กลุ่มที่ 6 กลุ่มผู้ประเมินผลหลังการฝึกอบรมประกอบ
ด้วยผู้บังคับบัญชาของผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
การจัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จานวน 3 คน
4. ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อ
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญกับการจัดการในสายการผลิต
และการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารด้านการผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัทขนาดกลาง

ให้ได้ มาซึ่ งข้อมู ลเชิ งคุณภาพ และนามาวิ เคราะห์เพื่ อ
สกัดเป็ นข้อมู ลหาองค์ประกอบของการจั ดการในสาย
การผลิ ต ส าหรั บ หั ว หน้ า งานเพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลที่สกัด
ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาจัดทาแบบสอบถาม และ
น าไปตรวจสอบคุ ณภาพโดยตรวจสอบค่ า ดั ช นี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถาม และค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นแบบอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficient) เท่ ากับ 0.98 และได้ จั ดส่ งแบบสอบถาม
ฉบั บสมบู รณ์ ให้ กั บบริ ษั ทผลิ ตชิ้ นส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์
ขนาดกลางในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธ ยา สมุ ท รปราการ ฉะเชิ งเทรา และ
สระบุรี ซึ่งมีจานวน 74 บริษัท บริษัทละ 2 คน จานวน
รวมทั้งสิ้น 148 คน
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจานวน 118 ฉบับ คิด
เป็น 79.70 เปอร์เซ็นต์ และได้นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติ
พื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 จัดทารูปแบบการจัดการในสายการผลิต
ส าหรั บ หั ว หน้ า งานเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ และเชิ งปริมาณมาจัดทาโครงร่างรูปแบบ
การจั ดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้ างานเพื่ อเพิ่ ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และนาเข้า
พิจารณาในการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ และลงมติเห็นชอบร่างรูปแบบ
การจั ดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้ างานเพื่ อเพิ่ ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิต
ส าหรั บ หั ว หน้ า งานเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การประชุมสนทนากลุ่ม มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
ในสายการผลิ ตส าหรับหัวหน้ างานเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ
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ขั้นตอนที่ 7 จั ดท าคู่มื อการจั ดการในสายการผลิ ต
ส าหรั บ หั ว หน้ า งานเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยน ารูปแบบที่ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาจัดทาเป็นคู่มือการจัดการ
ในสายการผลิ ตส าหรับหัวหน้ างานเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสม และ ความเป็นประโยชน์
ขั้นตอนที่ 8 นาคู่มือไปทดลองใช้ และติดตามผล โดย
ฝึกอบรมให้กับหัวหน้างานในสายการผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามผลการนาความรู้ไปใช้
ในการจัดการในสายกรผลิต โดยสอบถามกับหัวหน้าของ
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด การในสายการผลิ ต ส าหรั บ
หัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตสรุปองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้ 3 ด้าน ได้แก่
1) กระบวนการบริหาร (Management
Process) โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ การ
วางแผนการดาเนินงาน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การ
แบ่ งงานให้พนั กงานอย่ างเหมาะสม การติ ดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ของผู้บริหาร และหัวหน้างาน การวางแผน การจัดองค์กร
การชี้ น า การควบคุ มงาน การกาหนดแนวทางในการ
บริหารงาน
2) กระบวนการหลัก (Core Process) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ การเตรียมความ
พร้อมของปัจจัยการผลิต การปรับแต่ งเครื่องจักร การ
ดาเนิ นการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุและ
การจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
การผลิ ตให้ตรงตามมาตรฐาน การตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ น ค้ า การบรรจุ และการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ให้ ต รงตาม
มาตรฐาน การปรับแต่งเครื่องจักร การทางานให้ถูกต้อง
ในทุกกระบวนการผลิต
3) กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
โดยให้ความสาคัญกับ การพัฒนาบุคลากร การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การมีส่วนร่วมของพนักงาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติงานตามแนวทาง PDCA คือ การวางแผน
(Planning) การลงมือปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ
(Checking) และ การปรับปรุงอย่างเหมาะสม หรือการ
สร้างมาตรฐานใหม่ (Action) การพัฒนาระบบเอกสาร
และข้อมู ล การบ ารุงรักษาเครื่องจั กร เครื่องมื อ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้พนักงานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การนาเครื่องมือมาช่วยใน
การเพิ่ ม ผลผลิ ต การน าข้ อมู ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงาน การพั ฒนาปัจจัยการผลิต 4M ได้แก่ คน
(Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน (Method) ให้มีประสิทธิภาพ
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการในสายการผลิตเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า มีองค์ประกอบย่อยในแต่ละ
องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1) ด้านกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การ
นาองค์กร และ การควบคุม รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร
หัวข้อ
1. การวางแผน
2. การจัดองค์กร
3. การชี้นา
4. การควบคุม
โดยรวม

S.D.
4.70
4.61
4.73
4.76
4.69

0.54
0.60
0.51
0.47
0.69

ระดับ
ความเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2) ด้านกระบวนการหลัก ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการผลิต การปรับแต่ง
เครื่องจักร การดาเนินการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
และการบรรจุ และการจัดเก็บ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านกระบวนการหลัก
ระดับ
ความเห็น
1. การเตรียมความพร้อมของ 4.76 0.70 มากที่สุด
ปัจจัยการผลิต
2. ปรับแต่งเครื่องจักร
4.78 0.49 มากที่สุด
3. การดาเนินการผลิต
4.80 0.48 มากที่สุด
4. การตรวจสอบคุณภาพ
4.80 0.46 มากที่สุด
5. การบรรจุสินค้าและจัดเก็บ 4.82 0.39 มากที่สุด
โดยรวม
4.79 0.50 มากที่สุด
หัวข้อ

S.D.

3) ด้านกระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย 5
องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การควบคุมเอกสาร และข้อมูล
การบ ารุ ง รั กษาเครื่ อ งจั กรและอุ ป กรณ์ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบกระบวนการสนับสนุน
ระดับ
ความเห็น
1. การพัฒนาบุคลากร
4.70 0.61 มากที่สุด
2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.78 0.52 มากที่สุด
3. การควบคุมเอกสารและ 4.81 0.48 มากที่สุด
ข้อมูล
4. การบารุงรักษาเครื่องจักร 4.71 0.60 มากที่สุด
และอุปกรณ์
5. การเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.71 0.55 มากที่สุด
โดยรวม
4.73 0.57 มากที่สุด
หัวข้อ

S.D.

5.3 ผลการประเมินองค์ประกอบ และ (ร่าง) รูปแบบ
การจัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการ
เพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 20 ท่าน โดยนา
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย มาจัดทา (ร่าง)
รูปแบบการจัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อ
การเพิ่ มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนอิเล็ กทรอนิกส์
และนาเข้าสู่การพิจารณา ผลการประเมินมีดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินองค์ประกอบ ได้แก่ (1) กระบวน
การบริหาร มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การวางแผน การ

จัดองค์กร การนาองค์กร และการควบคุม (2) กระบวน
การหลัก มีองค์ประกอบย่อได้แก่ การเตรียม การผลิต
การปรับแต่งเครื่องจักร การดาเนินการผลิต การตรวจสอบ
คุณภาพ และการบรรจุ และการจัดเก็บ และ (3) กระบวน
การสนั บ สนุ น มี องค์ ป ระกอบย่ อยได้ แก่ การพั ฒ นา
บุคลากร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การควบคุมเอกสาร
และข้อมู ล การบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ผลการประเมิ น พบว่ าทุ ก
องค์ประกอบมีความเหมาะสมร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 การประเมิ น (ร่าง) รูปแบบการจั ดการใน
สายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตารางที่ 4 ผลการ
พิจารณาประเมิน (ร่าง) รูปแบบการจัดการในสายการ
ผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และได้นาข้อเสนอแนะมา
สร้างรูปแบบที่สมบูรณ์ดัง รูปที่ 1
5.4 ผลการพิจารณาคู่มือการจัดการในสายการผลิต
สาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยนารูปแบบที่ได้จากการประชุม
สนทนากลุ่มมาจัดทาคู่มือ ซึ่งประกอบด้วย 7 บท ได้แก่
บทที่ 1 หลักการ และความเป็นมา บทที่ 2 ความต้องการ
ของลูกค้า บทที่ 3 กระบวนการบริหารบทที่ 4 กระบวนการ
หลัก บทที่ 5 กระบวนการสนับสนุน บทที่ 6 ผลสัมฤทธิ์
ของการเพิ่ มผลผลิ ต บทที่ 7 ความพึ งพอใจของลู กค้ า
และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 12 ท่านเพื่อประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของคู่มือการจัดการใน
สายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าคู่มือการจัดการ
ในสายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิ เล็กทรอนิกส์รวมทุกบท มีความ
เหมาะสม และมี ความเป็ น ประโยชน์ ระดั บ มากที่ สุ ด
ฝึ กอบรมโดยท าแบบทดสอบก่อน และหลั งการอบรม
ผลการพิ จ ารณาคู่ มื อ จั ด การในสายการผลิ ต ส าหรั บ
หัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ า เฉลี่ ย ( ) เท่ า กั บ 4.68 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.516 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
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รูปที่ 1 รูปการจัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5.5 จากการนาคู่มือไปฝึกอบรมให้กับหัวหน้างานใน
สายการผลิตจานวน 8 คน และได้ทดสอบความรู้ก่อน
และหลังการฝึกอบรมพบว่ามีผลต่าง 1.43 และ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการในสายการผลิตสาหรับ
หัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตอยู่ในระดับมาก และการ
ติดตามผลหลั งการฝึกอบรมโดยสอบถามความคิดเห็น
ของหัวหน้างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการนา
ความรู้ และทั กษะไปใช้ ในการจั ดการในสายการผลิ ต
พบว่ าผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ ได้
อยู่ในระดับมาก
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ด้านกระบวนการบริหาร (Management
Process) ต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยต้องกาหนดเป้าหมาย
และวางแผนการดาเนิ นงานเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับทุกคนในองค์กร และจัดพนักงานในแต่
ละระดับ ในแต่ละหน่วยงานให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

และความรั บ ผิ ด ชอบ อย่ า งเหมาะสมกั บ ขนาด และ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้างาน ต้องกระตุ้น จูงใจ ชี้นาและการกาหนด
การสื่อสารที่ ชั ดเจน รวมไปถึงการกาหนดการควบคุ ม
และติดตามงาน เพื่อทาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ให้พนักงานปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือ
เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Supawit [4] เรื่องความ
คิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็ นตัวขัดขวางการ
เพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กล่าวว่า
การที่ ผู้ บริหารมี นโยบายที่ ชั ดเจน มี การกระตุ้ น จู งใจ
และสนับสนุนให้พนักงานมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
และงาน จะส่ งผลท าให้ พนั กงานมี การปรั บปรุ ง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง
การเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และ
จัดกิจกรรให้พนักงานได้ปฏิบัติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทา
ให้เกิดการเพิ่มผลผลิต
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6.2 ด้านกระบวนการหลัก (Core Process) โดย
ต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทุกขั้นตอน โดยต้องจัดเตรียมปัจจัย
การผลิต ได้แก่ แรงงาน คน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
วัตถุดิบ ให้มีความเหมาะสม และพร้อมก่อนเริ่มการผลิต
สินค้า และมีการปรับแต่งเครื่องจักร ให้มีความเหมาะสม
และถูกต้อง เพื่อทาให้เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าได้
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ จากนั้นจึงเริ่มดาเนินการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพ และการบรรจุสินค้า และจัดเก็บ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Weeraya [5] เรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่ อการเพิ่ ม ผลผลิ ต ของพนั กงานในอุ ต สาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทยได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ
การฝึกอบรม การสื่อสาร การให้รางวัล กระบวนการและ
เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ
6.3 ด้านกระบวนการสนับสนุน (Support Process)
โดยต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แต่ละระดับ และ
ในแต่ ละแผนกให้ มี ความรู้ และความสามารถที่ สู งขึ้ น
สนั บสนุ นให้มี การปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่ อง โดยกาหนด
กิจกรรม หรือกระบวนการปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการ
กาหนดการควบคุมเอกสาร และข้อมูล โดยการควบคุม
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ การบารุงรักษา
เครื่องจักร โดยการตรวจสอบ ดูแล รักษา และปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
มาตรฐานที่ ก าหนด และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมื อการปรับปรุงงาน เช่ น 5ส คิวซีซี ไคเซ็ น
การป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) เพื่อช่วยใน
สายการผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Panna and
Piyachat [2] เรื่ องการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
ผลิ ตชิ้ นส่วนอุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ กรณี ศึกษาบริษั ท
ABC ที่กล่าวว่า วงจรการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และกิจกรรม 5ส มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทา
ให้สามรถลดขั้นตอน และเวลาในการการปฏิบัติงานได้ทา
ให้มีเวลาผลิตสินค้าได้มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ และสอดคล้ องกับงานวิจั ยของ Maimuna and
Fard [6] เรื่อง ปัจจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา Miyazu Malaysia

ที่กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนในปัจจัยการทางาน
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งาน และสภาพ
แวดล้อมในการทางานเหมาะสมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงาน
6.4 ด้านผลสัมฤทธิ์ของการเพิ่มผลผลิตเป็นผลลัพธ์
ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมทั้ง 3 กระบวนการข้างต้ น
ซึ่งได้แก่ คุณภาพสู ง ต้ นทุ นต่ า การส่ งมอบที่ตรงเวลา
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และ
น่าทางาน พนักงานมีขวัญกาลังใจที่ดีขึ้น
6.5 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า เกิดจากการได้รับ
สินค้า และบริการที่ตรงตามที่กาหนด องค์ประกอบที่ 7
การป้อนกลับ เป็นการแจ้ง หรือรายงานผลการดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทาให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานในสายการผลิตให้สูงขึ้น และ
ส่งผลทาให้การเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น
6.6 ด้านการนาคู่มือไปทดลองใช้ สาหรับแนวทางใน
การน าคู่ มื อไปใช้ ควรอบรมให้ ความรู้ กั บ ผู้ ส อนงาน
(Train the Trainer) เพื่อทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง ทาให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ในด้านเอกสาร คู่มือประกอบ
การอบรมควรมีการจัดทาโดยเน้นรูปภาพ เพื่อทาให้ง่าย
ต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่าน ด้านระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรม 6 ชั่ วโมง จากการศึกษาแล้ วพบว่ าควรปรั บ
ระยะเวลาโดยเพิ่ม หรือลดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Muhammad and Fard [7] เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากการอบรม และพัฒนาพนักงานใน
การเพิ่มผลผลิตของพนักงานที่กล่าวว่า การที่พนักงาน
ได้รับการฝึกอบรม และพั ฒนาอย่ างเหมาะสม จะช่วย
พัฒนาการทางานของพนักงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ West
and Malcolm [8] ในการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อให้
เหมาะสม เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับแรงงาน และการเพิ่ม
ผลผลิต ที่กล่าวว่า การที่พนักงานมีความพึงพอใจในงาน
จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน การจูงใจ ด้วยการลงโทษ หรือให้รางวัล
การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้เหมาะสม การให้
พนักงานมีส่วนช่วยในการปรับปรุงงานถือเป็นปัจจัยที่มี
ส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
7.1.1 ผู้บริหารระดั บสูง ควรศึกษา และท า
ความเข้าใจในรูปแบบ และคู่มือ และสามารถเลือกหัวข้อ
หรือปัจจัยที่ต้องการ โดยพิจารณาจากความสาคัญ ความ
จาเป็น และเร่งด่วน มาใช้ปฏิบัติ ตามลาดับ นอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และต้องเอาจริง
เอาจัง กับการดาเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทาให้
เกิ ด การปรั บปรุ ง และพั ฒนากระบวนการผลิ ต ให้ มี
ประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดการเพิ่ มผลผลิตให้
เกิดขึ้นจริง มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน
7.1.2 ควรคัดเลื อกองค์ประกอบ และวิ ธี การ
ปฏิบัติที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ควรประเมินความ
พร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความพร้อมด้าน ความรู้
ของบุคลากรภายในองค์ กร ความพร้อมด้านเวลา การ
เตรี ย มความพร้ อมด้ า นงบประมาณ เพื่ อ ท าให้ การ
ดาเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
จัดการในสายการผลิตสาหรับหัวหน้ างานเพื่ อการเพิ่ ม
ผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ งขั น และควรมี การศึ กษาวิ จั ยรู ปแบบการจั ดการ
สายการผลิตสาหรับหัวหน้างานเพื่อเพิ่มผลผลิตในระดับ
ผู้จัดการ
8. เอกสารอ้างอิง
[1] Ministry of Industrial, "Master Plan of Thai
Industrial 2012-2031," 2012. [Online].
Available:
http://www.oie.go.th/sites/
default/files/attachments/industry_plan_
National_/Industrial_Development_Master_
Plan.pdf. [Accessed 10 August 2016].
(in Thai)
[2] P. Laowprawatchai and P. Jaruteerasan,
Increasing Efficiency of Performance
Process Electronics Parts, Study by ABC
Company, Thesis Master in Logistic and
Supply Chain Management, Faculty of

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Business Administration Ramkamkeang
University, 2016. (in Thai)
R. Rayanasuk and C. Yuangyai, Process
Improvement in Electronic Part Assembly,
Thesis Master in Industrial Engineering,
Faculty of Engineering King Mongkut’s
Instituted of Technology Ladkrabang, 2012.
(in Thai)
S. Kuchaisit, Employee’s opinions for counter
productivity factors in electronic industrial
in Rojana Industrial Park Ayuttaya, Thesis
Master in Science in Industrial Management,
School of Graduate Studies King Mongkuts
Instituted of Technology Ladkrabang, 2007.
(in Thai)
W. Kuasuthiruk, Factors Affecting Productivity
of Hard Disk Drive Industry in Thailand,
Thesis Master in Science, Faculty of
Administration and Management, King
Mongkuts Instituted of Technology
Ladkrabang, 2012. (in Thai)
N. Naharuddin and M. Sadegi, "Factors of
Workplace Environment that Affect
Employees Performance: A Case Study of
Miyazu Malaysia," International Journal of
Independent Research and Studies, vol. 2,
no. 2, pp. 66-78, 2013.
N. M. Maimuna and R. Y. Fard, "THE IMPACT
OF EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT
ON EMPLOYEE," Global Journal of
Commerce & Management Perspective,
vol. 2, no. 6, pp. 91-93, 2013.
M. A. West and M. G. Peterson, "The
Workforce and Productivity: People
Management is the Key to Closing the
Productivity Gap," Public Policy Research,
vol. 6, no. 1, pp. 22-27, 2001.

