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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
      สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) 
ประกอบมาตรา 303(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วา
ดวยสภาเกษตรกร โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ(นาย
ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ 
(ขณะนั้น) เปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อดําเนินการศึกษา และยกรางกฎหมายวา
ดวยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.... 
ซึ่งเปนกฎหมาย ที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชน
เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสราง
สมานฉันท ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทําใหเกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัว
กัน อยางเปนเอกภาพ โดยสรางเครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทํา
แผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย ใหสอดคลองกับความ
ตองการ และสภาพปญหาอันแทจริง รวมท้ังใหเกษตรกรไดรับ การพัฒนา สงเสริมให
ไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมดานตางๆในการนี้ ไดมีการนําราง
พระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจากเกษตรกร และผูเกี่ยวของในพื้นที่ 
แตละภาค รวม 4 ภาค แลวนําขอมูลที่ได จากการรับฟงความคิดเห็น มาปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติฯ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และไดเสนอไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อใหดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 
 
ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.       
      รางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม 9 ฉบับ คือ        

1. คณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดเสนอตอ 
ประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการ 
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พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 
เปนปที่ 65 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แหงชาติ พ.ศ. 2553”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง 

และกิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการ
เสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไว

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“แผนแมบท” หมายความวา แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกร จังหวัด ” หมายความรวมถึ ง  สภา เกษตรกร

กรุงเทพมหานครดวย 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานกังานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภา

เกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 4  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
หมวด 1 

สภาเกษตรกรแหงชาติ 
มาตรา 5  ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้ 
(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดย

ตําแหนง 
(2) สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช 

ดานสัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวนสิบหกคน โดยกระจายตาม
ความสําคัญและครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) และ (2) เลือกจากผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเกษตรกรรม จํานวนเจ็ดคน โดยมาจากดานพืช 
ดานสัตว และดานประมงอยางนอยดานละหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สมาชิกตาม (2) ตองเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไว
กับสํานักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติ
กําหนด  

มาตรา 6  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา 
เกษตรกรจังหวัดครบทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดมายัง เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตาม
มาตรา 5 (2) 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
มายังเลขาธิการไมครบทุกจังหวัด แตไดมีการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 
3. ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมายถึง 
 ก. เกษตรกรรม    ข. เกษตรกร 
 ข. องคกรเกษตรกร    ง. สภาเกษตรกร 

ตอบ ข. เกษตรกร 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และ

กิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการ
เสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ผูมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ คือ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ถูกท้ัง ก. และ ข. 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการในพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกร
แหงชาติในสวนใด 
 ก. อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ข. อํานาจหนาที่ใน “สกช.” 
 ค. รักษาการทั้งฉบับ 
 ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ตอบ ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะ
กาล 
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11.เลขานุการในสภาเกษตรกรแหงชาติ มีอายุไมต่ํากวาเทาใด 
ก. ไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินส่ีสิบหาปบริบูรณ 
ข. ไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
ค. ไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
ง. ไมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
ตอบ ข. ไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 

 
12.สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในกี่วันนับแตวัน
ส้ินปบัญชี 
 ก. สามสิบวัน     ข. ส่ีสิบหาวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เกาสิบวัน 

ตอบ . เกาสิบวัน 
ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบ

วันนับแตวันส้ินปบัญชี 
 
13. หนวยงานใดเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ก. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. กรมบัญชีกลาง    ง. หนวยงานเอกชน 

ตอบ ก. สํานกังานตรวจเงินแผนดิน 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานและใหทําการ

ตรวจสอบ รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานรวมท้ังประเมินผลการใช
จายเงิน และทรัพยสินของสํานักงาน โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไป
ตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใดแลวทํารายงานเสนอผลการ
สอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา  
 
14.สภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้ง จํานวนกี่คน 
 ก. หาคน     ข. สิบคน 
 ค. สิบหกคน     ง. ย่ีสิบคน 

ตอบ ค. สิบหกคน 
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การจัดการทรพัยากรมนุษย 
 

 ความแตกตางของการบริหารงานบุคคล (Public Personnel Management) กับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) คือ 

 การบริหารงานบุคคลจะเริ่มตั้งแตการสรรหา (Recruitment) → การพนจาก

งาน (Retirement) เทานั้น แตการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเริ่มตั้งแตเกิด → 

Recruitment → Retirement → ตาย 
 

ความหมายและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) คือ การ
วางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การส่ังการ เกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การ
พัฒนา การบํารุงรักษา การจายคาตอบแทน การบูรณาการ การออกจากงาน เพื่อสนอง
ความตองการของสังคม องคการ และบุคคล 
 HRM มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
  1. เพื่อใหไดคนดีที่มีความสามารถมากที่สุดเขาสูองคการ 
  2. พัฒนาคนดีนี้ใหดีย่ิงๆ ข้ึน 
  3. รักษาคนดีใหอยูกับองคการใหนานที่สุด 
 ปจจัยในการประกอบกิจการทุกวันนี้ เงินเปนส่ิงสําคัญมากท่ีสุด แตถาไมมีขอมูล
ขาวสารที่ดีก็ไมสามารถแขงขันกับคนอื่นได ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการซื้อขอมูลขาวสาร 
(Information) เพิ่มมากขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแขงขัน นอกจากนี้คุณภาพของคน
ก็เปนส่ิงสําคัญ ศักยภาพของคนจึงเปนหัวใจของการแขงขันตอสูกับคนอื่นได ซึ่งใน
บรรดาทรัพยากรการบริหาร 4 อยาง ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุ ส่ิงของ และการจัดการนั้น
คนเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะคนสามารถเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารกิจการตางๆ ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพของคนใหมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงสําคัญมากสวนหนึ่งของ PPM 
 เมื่อปจจัยดานคนมีความสําคัญแกหนวยงานเปนอยางย่ิง ระบบการบริหารงาน
บุคคลจึงตองเปนระบบที่สามารถดึงดูดและบํารุงรักษาคนที่มีความสามารถไวใน
หนวยงานใหมากที่สุดและนานที่สุดเทาที่หนวยงานตองการ 
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 ความแตกตางกันของ Management และ Administration จะข้ึนอยูกับ
ระดับหรือภารกิจของการปฏิบัติงาน คือ 
  - Management จะเนนการปฏิบัติ 
  - Administration เนนการคิดหาแนวทางการบริหาร/เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบาย 

 
การจัดบุคคลเขาทํางาน  (Staffing)  ซึ่งในปจจุบันนิยมเรียกวา  "การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย"(Human Resource Management)  คือ  การจัดหาคนมาทํางานและ
บํารุงรักษา  หรือเปนการระบุความตองการในกําลังแรงงาน  (Work Force)  การจัดการ
ดูแลคนที่ไดมา  การสรรหา  (Recruiting)  การคัดเลือก  การวางตําแหนงการสงเสริม  
การประเมินผล  การวางแผนงานอาชีพ  การจายเงินชดเชย  และการฝกอบรมบุคคล 
 

วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 ทฤษฎียุคดั้งเดิม (Classical Theory) 
 เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางขององคการและกระบวนการทํางาน เพื่อ
ตองการแสวงหาหลักเกณฑหรือแนวทางในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประหยัด 
โดยไมคํานึงถึงความตองการทางดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน ละเลยการสรางสุขภาพทาง
จิต และพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ทฤษฎียุคด้ังเดิมนี้ประกอบดวยแนวความคิดท่ี
คลายคลึงกัน 3 แนวคิด คือ 
   1.แนวความคิดที่เก่ียวกับการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific 
Management) 
 ซึ่งเปนแนวคิดของ Frederick W. Taylor โดยมีขอสมมติฐานวา โรงงาน
อุตสาหกรรมเปนแหลงของงานและเงิน คนทํางานในโรงงานสวนมากจะขาดทักษะและ
ความรู เมื่อเขามาทํางานในโรงงานจึงมักจะเกียจคราน หลีกเล่ียงการทํางานอยูเปน
ประจํา เห็นแกตัว ขาดความรับผิดชอบ และชอบที่จะทํางานใหนอยที่สุด แตอยากได
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสูง ทําใหเจาขององคการหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
พยายามสรางกฎเกณฑ หลักเกณฑในการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ประหยัด 
และมีปริมาณสูงสุด แตใชปจจัยในการผลิตนอยที่สุด ซึ่งหลักเกณฑของการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร ประกอบดวย 
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  1. Specialization หมายถึง การทํางานตามความรูความชํานาญเฉพาะ
อยาง จะทําใหปริมาณผลผลิตในโรงงานสูงข้ึน  
  2. One Best Way หมายถึง การแสวงหาหลักการทํางานที่ดีที่สุดท่ีจะทําให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และไดผลผลิตจากการทํางานสูงสุด โดยจะศึกษาวิธี
ปฏิบัติงาน ทาทางการเคล่ือนไหว (Time and Motion) ในการปฏิบัติงาน 
  3. Incentive Wage System หมายถึง ระบบการจูงใจโดยใชระบบของ
คาจาง ซึ่งใชวิธีกําหนดมาตรฐานการทํางาน และกําหนดคาตอบแทนอยางเปนสัดสวน
กับปริมาณงานที่ทํา คือจะตองมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนผลการปฏิบัติงานเปนราย
ชิ้น (Piece Rate System) 
  2.แนวความคิดที่เ ก่ียวกับทฤษฎีการบริหาร (Administrative 
Management) 
 มีขอสมมติฐานในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 คือ โดยธรรมชาติของมนุษยมักมี
นิสัยเกียจครานเห็นแกตัว และไมมีความรับผิดชอบ ดังนั้นเมื่อการบริหารมีขอบเขต
กวางขวางขึ้น องคการจึงพยายามที่จะวางหลักเกณฑในการบริหาร และมอบหนาที่ความ
รับผิดชอบใหผูปฏิบัติงาน เพื่อใหไดมาซึ่งความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการ
ประหยัด (Economy) นักทฤษฎีในกลุมนี้เชน Henri Fayol, Mooney และ Reiley, 
Gulick และ Urwick, Leonard D. White และ Willoughby 
 Henri Fayol เปนคนแรกที่ใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดองคการและการ
บริหาร (Principle of Organization and Management) โดยเสนอวา การบริหาร
ประกอบดวยสวนสําคัญ 5 ประการ คือ 
  1. การวางแผน (Planning) 
  2. การจัดองคการ (Organizing) 
  3. การอํานวยการ (Directing) 
  4. การประสานงาน (Coordinating) 
  5. การควบคุมงาน (Controlling) 
 Mooney and Reiley ทําการศึกษาลักษณะองคการในแบบตางๆ โดยเสนอวา
องคการและการบริหารควรมีในการบริหาร 4 ประการ คือ 
  1. หลักการประสานงาน (Coordinative Principle) 
  2. ระบบความสัมพันธและการบังคับบัญชา (Scalar Principle) 
  3. การแบงงานกันทําตามหนาที่ (Functional Principle) 
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  4. การจัดหนวยงานหลัก (Line) และหนวยงานชวยอํานวยการ (Staff) 
 Gulick and Urwick ไดเสนอกระบวนการพื้นฐานของการบริหารไว 7 ข้ันตอน 
หรือ POSDCORB 
  1. การวางแผน (Planning) 
  2. การจัดองคการ (Organizing) 
  3. การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) 
  4. การอํานวยการ (Directing) 
  5. การประสานงาน (Coordinating) 
  6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) 
  7. การงบประมาณ (Budgeting) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑและองคประกอบตางๆ ทางการบริหาร
ดังกลาวขางตน เปนการพิจารณาการบริหารจากปจจัยตางๆ ภายในองคการเทานั้น โดย
มีความเชื่อวาถาหากผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ และข้ันตอนตางๆ ตามที่
กําหนดไว จะทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพและประหยัดได 
 3.แนวความคิดที่เก่ียวกับระบบราชการ (Bureaucracy) 
 Max Weber กลาววา “ระบบราชการเปนรูปแบบขององคการท่ีดีที่สุด ในแงของ
ความถูกตอง ความมั่นคง ความเขมงวดของวินัย และความเชื่อถือได” Weber เชื่อวา 
ระบบราชการเปนองคการท่ีสรางประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน ทั้งในดานขอบเขต
การปฏิบัติงานและความสามารถอยางเปนทางการ 
 หลักการสําคัญของระบบราชการตามทัศนะของ Max Weber 
ประกอบดวย 

1. ตองมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเขาไปปฏิบัติงาน 
2. ตองมีการฝกอบรมใหบุคคลเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
3. มีการกําหนดตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
4. มีการกําหนดคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่แนนอน 
5. ผูปฏิบัติงานจะมีความมั่นคงในชีวิต 
6. มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (System of Rules) 
7. มีเหตุผลในการทํางาน (Rationality) 
8. ไมคํานึงถึงตัวบุคคล (Impersonality) 
9. มุงทํางานตามกฎระเบียบ (Rules Orientation) 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องของการกําหนดความตองการที่เหมาะสม
สําหรับทรัพยากรมนุษยในองคการในอนาคต ในแตละชวงเวลา ตลอดจนการกําหนด
ลักษณะวิธีการที่จะใหทรัพยากรในแตละทักษะหรือการวิเคราะหถึงทรัพยากรบุคคลที่มี
อยูเดิมในองคการวามีจํานวน ขนาด เหมาะสมมากนอยเพียงไร และหากจําเปนจะตอง
พัฒนาทักษะจะทําอยางไร นอกจากนี้การวางแผนดังกลาวจะตองตอบคําถามในแงของ
การแกไขปญหา การขาดแรงงานหรือการลนงานทรัพยากรบุคคลในบางประเภทในบาง
ชวงเวลาดวย 
 การวางแผนทรัพยากรบุคคลอาจเปนภารกิจที่มีทั้งระยะส้ัน กลาง หรือระยะยาว 
ที่เกี่ยวกับการสรรหา (Recruitment), การคัดเลือก (Selection), การฝกอบรม 
(Training), การมอบหมายงาน (Job Delegation), การพัฒนาคน (Personal 
Development) และกิจกรรมอื่นๆ 
 โดยสรุป การวางแผนทรัพยากรมนุษยคือ การไดคนที่มีคุณสมบัติและจํานวนที่
เหมาะสมไปใชงานในเวลาและที่ที่เหมาะสม 
 ความเก่ียวของของการวางแผนในกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย : การพิจารณาโดยองครวม (Holistic Concept) ไดแก 
  1. การวางแผนการไดมาซึ่งทรัพยากร (Resourcing) 
  2. การจัดการงานบุคคลในแงการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
กลาวคือ เมื่อรับคนเขามาจะดําเนินการตอหรือวางระบบการดานบุคคลอยางไร เชน 
คาตอบแทนท่ีเปนธรรม (Merit Rating) การกําหนดเปาหมายในการบริหารงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงการดําเนินการข้ันที่คนตองพนจากองคการไป 
  3. การพัฒนาคน (Personal Development) มีทั้งการพัฒนาโดยการ
ฝกอบรมหรือวิธีอื่นๆ เชน เรียนรูงานอื่นโดยการหมุนเวียนงาน เกล่ียงาน 
  4. การใหรางวัล (Rewarding) เปนวิธีการจูงใจอยางหนึ่ง 
  5. พนักงานสัมพันธ (Employee Relation) 
 ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการ (HRP Process) 
ประกอบดวย 
  1. การคาดการณความตองการกําลังคนในอนาคต (Demand 
Forecasting) 
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  2. การคาดการณกําลังพลที่มีอยู (Supply Forecasting) คือ มองกําลังคน
ที่มีอยูในปจจุบัน และตอไปขางหนาจะเปนอยางไร และจะตอบคําถามถึงจํานวนที่จะ
เกษียณ ลาออก หรือหากจะขยายงาน คนขององคการสามารถไปทํางาน ณ จุดนั้นได
หรือไม ข้ันตอนในขอ 1. และ 2. อาจดําเนินการโดยการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ที่
ประกอบดวยการกําหนดหรือบรรยายลักษณะของงานที่ตองการ (Job Description) และ
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะกํากับแตละตําแหนง (Job Specification)  
  3. การขาดดุลและการเกินดุลในอนาคต (Identifying Future Deficits or 
Surpluses) คือ นําเอาการคาดการณกําลังพลที่จะใชในอนาคต (Demand) กับกําลังที่มี
อยูในปจจุบัน (Supply) มาเปรียบเทียบกัน ถา Demand มากกวา Supply ก็ตองหาคน
เพิ่ม แตถา Demand นอยกวา Supply ก็ตองลดคนลง 
  4. การวิเคราะหผลผลิตและตนทุน (Productivity and Cost Analysis) ที่
จะใชกับจํานวนคนที่เพิ่มข้ึน วามีความคุมคาหรือจําเปนมากนอยเพียงใด สําหรับองคการ
ในอนาคตตามชวงของแผน โดยอาจพิจารณาจากคาใชจายตอหัวที่จะตองใช เชน 
เงินเดือน การพัฒนา ฯลฯ 
  5. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ การกําหนดเชิงปฏิบัติวาจะทําเปน
แผนปฏิบัติงาน (Implement Plan) ไดอยางไร เชน ในแผน 5 ป ถาตองการกําลังคนเพิ่ม
จะสรรหาคัดเลือกคนอยางไร จากภายในหรือภายนอกองคการ เปนตน 
  6. งบประมาณและการควบคุม (Budget and Control) คือ ตองประมาณ
การงบประมาณท่ีจะตองใชโดยรวมวาเปนจํานวนเทาใด ซึ่งจะตองมีการบริหารการใช
จายงบประมาณถูกตอง 
  ประโยชนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

1. เพื่อเปนการปรับปรุงการใชอรรถประโยชนของทรัพยากรมนุษย 
2. การใชคนใหเหมาะสมกับงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อความคุมคาในการจางงานใหม 
4. การทราบขอมูลพื้นฐานดานบุคคลทั่วทั้งองคการ และเพื่อประโยชนการ

วางแผนกิจกรรมดานอื่นในองคการ 
5. เพื่อความสําเร็จในแงการจางจากตลาดแรงงาน 
6. เพื่อการประสานสอดคลองกับการจัดการงานบุคคลดานอื่นๆ เชน 

แผนการชวยเหลือ ผูยากไรดอยโอกาสและความตองการงานโดยทั่วไป 
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 ปจจัยแทรกซอนในการวางแผนทรัพยากรบุคคล ไดแก 
1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เงินเฟอ ฯลฯ 
2. ปจจัยทางการเมืองและสังคม เชน การอพยพโยกยายถิ่นของผูใชแรงงาน 

ทําใหเหลือแรงงานในทองถิ่นนอย ไมเพียงพอตอความตองการ หรือในอดีตมีการกีดกัน
การจางงานสําหรับชนบางกลุม 

3. ปจจัยดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่กระทบโดยตรง
ตอการจางงานที่ลดลงหรืออัตราการวางงานที่เพิ่มมากขึ้น 

4. ปจจัยภายในองคการเอง เชน แผนกลยุทธ งบประมาณ การประมาณการ
ผลิต หรือผูใชและบริการในอนาคต คูแขงรายใหม หรือการออกแบบการทํางาน 

 
 การวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนไทย  
 เปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหกระทรวง 
ทบวง กรม จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรางสวนราชการระบบงานให
เหมาะสมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล มติ ครม. แผนพัฒนาฯ และแผนงานของ
กระทรวง 

2. เพื่อตรวจสอบทบทวนการใชตําแหนงใหถูกตองเหมาะสมตามที่กําหนดไว 
3. เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังตามความจําเปนและลําดับความสําคัญของ

งาน 
4. เพื่อใหมีการวางแผนกําลังคนและตรวจสอบประเมินผลการบริหาร

ทรัพยากรกําลังคนของสวนราชการนั้นๆ และในภาพรวมของสวนราชการ 
5. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑและมาตรฐาน การกําหนดตําแหนงของสวน

ราชการ 
6. เพื่อสรางทางกาวหนาในสายอาชีพตางๆ 
7. เพื่อจัดทําและปรับปรุงระบบบรรยายหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน

ของตําแหนง 
8. เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรและหนวยงานการเจาหนาที่ ตลอดจนระบบ

บริหารงานบุคคลของสวนราชการใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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  ขั้นตอนและกระบวนการในการทํางาน 
1. ข้ันศึกษาวิเคราะหขอมูลปญหาและเสนอแนะทางแกปญหา 
2. ข้ันกําหนดเปาหมายและทิศทางของการดําเนินงานของสวนราชการนั้นๆ 

ใน 3/5 ปขางหนา 
3. ข้ันดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
4. ข้ันเสนอองคกรที่มีอํานาจพิจารณา คือ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ.กระทรวง/ทบวง 

และ ก.พ. 
5. ข้ันนําแผนไปปฏิบัติ 

 กลาวโดยสรุป การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป หรือ 5 ป นอกจากจะคํานึงถึง
ผลผลิตอันเปนเปาหมายหลักแลว ยังตองคํานึงถึงความพอใจของทั้งฝายบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน และลูกคา หรือผูรับบริการดวย ทั้งนี้ระบบราชการยังตองปรับตัวใหรวดเร็ว
สอดคลองกับขอจํากัดของงบประมาณและความเหมาะสมขององคการภายใตส่ิงแวดลอม
ปจจุบันดวย 
 
 ภาระงบประมาณดานบุคคลในภาครัฐ : งบประมาณแผนดินของไทย 
 งบประมาณในสวนนี้ไปเบียดเบียนงบประมาณดานการลงทุนและการพัฒนา 
หรือเปนภาระการคลังของชาติอยางมาก แนวทางหนึ่งในหลายๆ ทางท่ีรัฐบาลใชหรือ
กําหนดเปนแผนงานเพื่อแกไขปญหาคือมาตรการควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ 
โดยการขยายเวลาบังคับใช เพื่อควบคุมดานงบประมาณและขนาดกําลังคนไปในตัว แต
ในขณะท่ีมาตรการอื่นๆ ในแงการเพิ่มประสิทธิภาพก็ยังมีความจําเปนอยูดวย 
 
 การบริหารงานบุคคลสูการบริหารทรัพยากรมนุษย : การเปล่ียนตาม
กระแสโลกาภิวัฒน 
 ในยุคปจจุบันมีการยอมรับวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
แนวโนมการใหความสําคัญกับคนอาจพิจารณาไดจากวิธีการของการบริหารในแตละยุค 
เชน จากการศึกษาที่ Hawtrone Studies  ในป ค.ศ. 1939 ไดเสนอแนะการให
ความสําคัญกับคนและมุงพัฒนาคน เชน จากระดับเสมียนในสํานักงานกลายมาเปนระดับ
ผูจัดการ หรืออาจพัฒนาข้ันตอไปเปนทรัพยากรมนุษยมีความรูความสามารถอยางมือ
อาชีพ (Professionalism) 
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แนวขอสอบ นักทรัพยากร 
 
97.คาตอบแทนประเภทใดถือปฏิบัติเหมือนเงินเดือน 
  ก. บําเหน็จบํานาญ  ข. เงินประจําตําแหนง  
  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ข. เงินประจําตําแหนง  
 คาตอบแทนของขาราชการมี ท้ังเปนตัวเ งิน  และเปนประโยชน เกื้ อกูลกัน  
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  ไดแก   
 1.  บําเหน็จบํานาญ   
 2.  เงินประจําตําแหนง   
 3.  เงินชวยเหลือบุตรเปนตน   
 คาตอบแทนที่เปนผลประโยชนเกื้อกูล   
 1.  การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   
 2.  การนับอายุราชการเปนทวีคูณ   
 3.  สิทธิในการลาของราชการ 
 
98.การนับอายุราชการเปนทวีคูณเกี่ยวของกับขอใด 
  ก. บําเหน็จบํานาญ  ข. เงินประจําตําแหนง  
  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ก. บําเหน็จบํานาญ 
 บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จ  บํานาญ  คือการนับอายุราชการเปนทวีคูณถารับเปน
บําเหน็จก็จะไมไดรับเงินบํานาญ 
 
99.คาตอบแทนที่เปนตัวเงินประเภทใดที่ไมตองคํานึงถึงคาของงาน 
  ก. บําเหน็จบํานาญ  ข. เงินประจําตําแหนง  
  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ค. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร 
 เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรถือใหวาเปน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  เปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินท่ีไมตองคํานึงถึงคาของงาน 
 
100.ขอใดมีความสัมพันธกับการสรรหาบุคคลเขาทํางาน  
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  ก. เรซูเม (Resume) ข. ใบสมัคร (Application Form)  
  ค. ประวัติสวนตัว (Curriculum Vitae) ง. ถูกท้ังหมด  
 ตอบ  ข. ใบสมัคร (Application Form) 
 วิธีการสรรหาบุคคลเขาทํางานมีอยู  2  วิธี  คือ   
 1. สืบเสาะจากแหลงผลิต  ไดแกการสรรหาจากภายใน  (Recruitment from Within / 
Inside)เชนการโยกยาย  การเลื่อนข้ัน  และการสรรหาจากภายนอก  (Recruitment from 
Within / Outside)เชน  การจัดวันนัดพบแรงงาน  การรับสมัครจากสถานการศึกษา  สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน  กรมแรงงาน  สํานักจัดหางาน  ฯลฯ 
 2.  การประกาศรับสมัครตามสื่อตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  และ
อินเตอรเนต  เปนตน 
 
101.หนวยงานใดทําหนาท่ี Job Pricing 
  ก. สํานักงบประมาณ  ข. สํานักงาน ก.พ.  
  ค. กระทรวงการคลัง  ง. กรมบัญชีกลาง   
  ตอบ  ข. สํานักงาน ก.พ. 
  Job Pricing  คือ  การตีคาตําแหนงออกมาเปนตัวเงิน  โดยคํานึงอัตราคาครองชีพ
ท่ัวไป  อัตราเงินเดือนของหนวยงานอื่นท่ีคลายคลึงกัน  ความสามารถในการจายซ่ึงหนวยงาย
ท่ีทําหนาท่ี  Job Pricing  ในระบบราชการพลเรือนไทยก็คือ  สํานักงาน  ก.พ.  น่ันเอง 
 
102.ส่ิงใดจัดเปนหลักประกันเพื่อความเปนธรรมสําหรับขาราชการไทย 
  ก.ระบบประกันสังคม  ข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  ค. สภาขาราชการ  ง.การอุทธรณ 
 ตอบ  ง.การอุทธรณ 
 การอุทธรณเปนกลไกอยางหน่ึงในการประกันความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือน
ในชีวิตการเปนขาราชการซึ่งอาจใหความหมายอยางงาย ๆ  ไดวา  การอุทธรณ  คือ  การรอง
ขอใหพิจารณาใหมซ่ึงใน  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบัน  การอุทธรณจะ
หมายถึง  การอุทธรณคําส่ังลงโทษเทาน้ัน  ไมรวมถึงคําส่ังใหออกจากราชการท่ีไมใชการ
ลงโทษ  ซ่ึงตองรองทุกขไมใชอุทธรณ 
 
103.ความเปนวิชาการ” เกี่ยวของกับระบบการจําแนกตําแหนงแบบใด 
  ก. ระบบช้ันยศ  ข. ระบบหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
  ค. ระบบคุณวุฒิ  ง. ระบบช้ันยศและระบบคุณวุฒิ  
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  ตอบ ค. ระบบคุณวุฒิ 
  การจําแนกตําแหนงระบบคุณวุฒิ  (A.R.C.)  เปนระบบที่คํานึงถึงคุณวุฒิและ
ประสบการณของผูดํารงตําแหนงเปนสําคัญ  โดยจะใชจําแนกตําแหนงกับบุคคลในสายวิชาการ  
เชน  อาจารยมหาวิทยาลัย  ครู  เปนตน  ซ่ึงสาเหตุที่มีการนําระบบ  A.R.C.มาใชในสาย
วิชาการก็เพราะมีลักษณะการทํางานท่ีเหมือนกัน  หรือมีความแตกตางกันในเนื้อหาและ
ปริมาณงานที่นอยมากน่ันเอง 
 
104.การทดสอบความถนัดท่ีเรียกวา Aptitude Test กระทําในขั้นตอนใด  
  ก. การทดลองการปฏิบัติงาน ข. การคัดเลือก  
  ค. การสอนงาน  ง. การฝกอบรม  
  ตอบ  ข. การคัดเลือก  
  วิธีการในการคัดเลือก  (Selection)  ประกอบดวย 
 1. การตรวจสอบข้ันตน  (Initial Screening)   
 2.  การตรวจใบสมัคร  (Review of Application Form)   
 3.  การวัดความรูความสามารถโดยการทดสอบระดับจุลภาค  (Test)  และการสอบใน
ระดับมหภาค  (Examination) 
 
105.การถายโอนเจาหนาท่ีของรัฐมีความสัมพันธกับเร่ืองใดมากท่ีสุด 
  ก. Job Study  ข. Job Description  
  ค. Job Placement Center  ง. Supply Work  
 ตอบ  ค. Job Placement Center  
 Job Placement Center  เปนหนวยงานที่ทําหนาท่ีจัดหางานเพื่อสนับสนุนการถาย
โอนเจาหนาท่ีของรัฐ  ใหมีงานใหมทํา  เชน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เปนตน 
 
106.การจําแนกตําแหนงระบบคุณวุฒิมีลักษณะอยางไร 
  ก. พิจารณาจากคุณวุฒิ  ข. พิจารณาประสบการณ  
  ค. พิจารณาลักษณะงาน  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
 ตอบ  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
 
107. การมีระบบอาชีพแจงขาวสารเกี่ยวกับโอกาสในแตละสายอาชีพ 
  ก. สงเสริมบูรณาการทางสังคม ข. การพัฒนาการความรูความสามารถ 
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การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร  หมายถึง  การไมอนุญาตใหทําซํ้าเพ่ือเผยแพรหรือ

จําหนาย  นอกจากน้ีการนําซอฟตแวรไปทําซํ้าเพ่ือใชในคอมพิวเตอรหลาย ๆ  ระบบภายใน
หนวยงานเดียวกัน  โดยท่ีเจาของลิขสิทธิ์ใหใชเพียงคอมพิวเตอรระบบเดียวก็ถือเปนความผิด
เชนกัน 

วิธีการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์  คือ  กําหนดใหมีแผน  Original System  
ของซอฟตแวรทุกคร้ังท่ีมีการรันโปรแกรมที่จะใชงาน  มิฉะน้ันจะไมสามารถใชงานได  เรา
เรียกแผน  Original System Disk  น้ีวา  Key Disk 
  การขอลิขสิทธิ์ซอฟตแวรมี  2  รูปแบบ  คือ 

 1. Site  Licensing  หมายถึง การขออนุญาตการใชซอฟตแวรประเภท
ใดประเภทหน่ึง  กับคอมพิวเตอรหลาย ๆ  ระบบภายในหนวยงานเดียวกัน  ซ่ึงผูใชมีสิทธิ์ทํา
สําเนาซอฟตแวรไดหลาย ๆ  สําเนา  โดยแตละสําเนาเพื่อคอมพิวเตอร  1  ระบบ  ซ่ึงถือวา
เปนวิธีท่ีจะชวยประหยัดคาใชจายได 

2. Network  Licensing  หมายถึง  การมีซอฟตแวร  1  ระบบ  และใช
ในคอมพิวเตอรระบบเครือขาย  โดยจะมีการติดต้ังซอฟตแวรดังกลาวไวท่ีคอมพิวเตอรท่ีทํา
หนาท่ีเปน  Server  และจะใชไดกับซอฟตแวรท่ีมีลักษณะเปน  Multi–user  เทาน้ัน 
  อาชญากรรมในทางคอมพิวเตอร   

 สามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภท  ดังน้ีคือ 
1.การละเมิดลิขสิทธิ์ ในการใชงานในระบบคอมพิวเตอรเปน

อาชญากรรมท่ีคอนขางจะปรากฏแพรหลายมากในหมูผูใชคอมพิวเตอร  โดยปกติผูกอ
อาชญากรรมประเภทนี้มักจะไมคอยทําลายขอมูลในแฟมของระบบเทาใดนัก  นอกจากจะเขา
ไปเพื่อขอดูสารสนเทศบางอยางท่ีตนเองตองการทั้ง ๆ  ท่ีตนเองไมมีสิทธิ์ 

วิธีปองกันอาชญากรรมประเภทนี้คือ  สรางระบบความปลอดภัยท่ีมี
การกําหนดการปองกันไวหลาย ๆ  ระดับ  เชน  การกําหนดรหัสผาน  (Password)  เพ่ือใช
สิทธิในการใชขอมูล  หรืออาจใชวิธีการสอบถามหมายเลขโทรศัพทของผูใชดวย  ซ่ึงถาตอบ
ผิดจะไมอนุญาตใหเขาไปในระบบ 

2. การโจรกรรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ  เปนการใช
คอมพิวเตอรในการยักยอกเงินจากผูอื่นโดยโอนเงินเขาบัญชีของตนเอง  โดยปกติพวกท่ีกอ
อาชญากรรมประเภทน้ีมักจะทําในกรณขีองการประมวลผลแบบ  Transaction 
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
 
39.ตําแหนง Home Address ของโปรแกรมตารางทําการน้ันคือเซลลในขอใด 
 ก. 1A  ข. A1  
 ค. AA  ง. 11 
ตอบ  ข.  
 
40.ถาทานตองการเลือกกราฟที่จะใชสําหรับดูแนวโนมของมูลคาการขายไปตามกาลเวลา ควร
เลือกใชกราฟในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก. Line Graph  ข. Bar Graph  
 ค. XY Graph  ง. Stacked Graph 
ตอบ ก. กราฟเสน  (Line Graph)  เปนกราฟที่แสดงใหเห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงขอมูลซ่ึง
เหมาะกับงานที่ตองการเปรียบเทียบมูลคาของตัวแปรที่สัมพันธกัน  เชน  แนวโนมของมูลคาการขาย
ตามกาลเวลา 
 
41.ถาทานตองการหาคาเฉลี่ยของขอมูลในขอบเขตทีต่องการทานใชฟงกชันในขอใดถูกตองที่สดุ 
 ก. =Average (B2)  ข. =Average (B2..B8)  
 ค. =Average (B2:B8)  ง. =Average (B2–B8) 
ตอบ ค.จากสูตร  =Average (B2:B8)  เปนการหาคาเฉลี่ยของคาทีอ่ยูในเซลล  B2  ถึง  B8 
 
42.ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. การใช Integrated Package ชวยลดจํานวนโปรแกรมประเภทตาง ๆ ลง 
 ข. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ จะชวยใหประหยัดคาใชจายมากกวาการใช Integrated 
Software 
 ค. การใช Integrate Software มีขนาดเลก็สามารถใชงานไดโดยทั่วไปกับเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับพีซีทั่วไป 
 ง. Desktop Manager จัดวาเปน Integrated Software 
ตอบ  ก. โปรแกรมเบ็ดเสร็จ  (Integrated Program)  คือ  โปรแกรมที่รวมหนาที่ของซอฟตแวรตั้งแต  
2  หนาที่ขึ้นไปใหอยูในโปรแกรมเดียวกัน  เชน  มีการประมวลผลคําและการจัดการฐานขอมูลรวมอยู
ดวยกัน  ตัวอยางของโปรแกรมเบ็ดเสร็จ  ไดแก  Microsoft Works  ซ่ึงมีขอดี  คือ  ชวยลดจํานวน
โปรแกรมประเภทตาง ๆ  ที่จะตองใชลง 
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43.ขอใดตอไปน้ีไมจัดเปนเคร่ืองมือของระบบสํานักงาน (Office Tools) 
 ก. Clock  ข. Notepad  
 ค. Calendar  ง. Microsoft Office 
ตอบ  ง.  Desktop Manager  เปนโปรแกรมประเภทฝงตัวที่จะอํานวยความสะดวก  โดยใชเปน
เคร่ืองมือของระบบสํานักงาน  (Office  Tools)  โดยมีคุณสมบัติดังน้ีคือ 

1.  Appointment Book  
2.  Calendar  
3.  Clock  
4.  Notepad 
5.  Phone Book and Dialer  
6.  Stop Watch               7.  Text Editor 

44.โปรแกรมในขอใดตอไปนี้สามารถจัดลําดับของงานที่พิมพแตละงานได และสามารถยกเลิกการ
พิมพได 
 ก. Ram Disk  ข. Print Spooler  
 ค. Project Management  ง. Sidekick 
ตอบ ข. Print Spooler  เปนซอฟตแวรในระบบปฏิบัติการหรือระบบปฏิบัติการเครือขายที่จัดการ
แถวรอการพิมพ  และใหพิมพงานตอกันตามลําดับ  โดยจะสงงานเหลาน้ันใหเคร่ืองพิมพไปอยู
เบื้องหลัง 
 
45.แผนภาพในขอใดที่ใชในการวางแผน โดยแสดงทิศทางและความสัมพันธของงานแตละอยางของ
ขายงานภายในระบบ โดยแจงรายละเอียดวางานใดเปนงานที่จัดวาเปนงานวิกฤต ิและงานแตละงาน
ใชเวลาเทาใดเพ่ือกําหนดและควบคุมโครงการใหสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 
 ก. PERT  ข. Gantt Chart  
 ค. Critical  ง. CAD 
ตอบ ก.  แผนภาพของ  PERT  เปนแผนภาพที่แสดงทิศทางและความสัมพันธของงานแตละอยาง
ของขายงานภายในระบบ  โดยแจงรายละเอียดวางานใดเปนงานที่จัดวาเปนงานวิกฤติและงานแตละ
งานใชเวลาเทาไร  สวน  Gantt  Chart  จะแสดงรายละเอียดในแตละขั้นตอนยอยของขั้นตอนการ
ออกแบบระบบ  โดยแสดงระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินงานในแตละงานจนเสร็จทั้งนี้เพ่ือใชในการ
วางแผนและควบคุมงานในแตละขั้นตอน 
 
46.ขอใดกลาวผิด 
 ก. ผูที่เก่ียวของกับการใช CAD มากที่สดุคือวิศวกร และสถาปนิก 
 ข. ความสามารถพิเศษของ CAM คือการวาดรูป 
 ค. อุปกรณที่ใชสําหรับการแสดงผลจากการวาดรูปคือ Plotter 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


