
 

ภาคผนวก ก 
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1. แผนการสุ่มตัวอย่าง 
  แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ stratified random sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและภาค
เป็นสตราตัม ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC 2009) เป็นสตราตัมย่อย สถานประกอบการเป็นหน่วยตัวอย่าง   

1.1 การจัดสตราตัม 
กรุงเทพมหานครและภาคเป็นสตราตัม รวมท้ังสิ้นมี 6 สตราตัม ในแต่ละสตราตัมได้จัดสถาน-

ประกอบการออกเป็น 16 สตราตัมย่อย ตามรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) และในแต่ละสตราตัมย่อย 
ได้จําแนกสถานประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดด้วยจํานวนคนทํางาน ออกเป็น 4 ขนาด 
ดังน้ี 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 4 
จํานวนคนทํางาน 101 � 200 201 � 500  501 � 1,000 > 1,000 

1.2 การเลือกตัวอย่าง 

1.2.1 กลุ่มที่ไม่มีการเลือกตัวอย่าง 
กลุ่มที่ไม่มีการเลือกตัวอย่าง คือกําหนดให้ทุกสถานประกอบการเป็นตัวอย่าง มีจํานวน

ทั้งสิ้น 4,946 แห่ง ซึ่งได้แก่ 
1) สถานประกอบการทุกขนาดที่อยู่ในประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แก่ การทําเหมืองแร่
และเหมืองหิน  การไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ และ  กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย 

2) สถานประกอบการท่ีอยู่ในประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่มีจํานวนคนทํางาน 
ต้ังแต่ 201 คนขึ้นไป (ขนาดของสถานประกอบการ 2 � 4)  

1.2.2 กลุ่มที่มีการเลอืกตัวอย่าง 
 สําหรับกลุ่มที่มีการเลือกตัวอย่าง ได้แก่สถานประกอบการท่ีอยู่ในประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ที่มีจํานวนคนทํางาน 101 � 200 คน (ขนาดของสถานประกอบการ 1) ซึ่งในแต่ละสตราตัมย่อย แต่ละภาค 
ได้ทําการเลือกสถานประกอบการตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย อย่างอิสระต่อกัน ได้จํานวนสถาน
ประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 2,892 แห่ง จากทั้งสิ้น 4,534 แห่ง 
 
สรุป ได้จํานวนสถานประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 7,838 แห่ง จากทั้งสิ้น 9,480 แห่ง  
 
 



 

2. วิธีการประมาณผล 
การเสนอผลของการสํารวจได้เสนอผลในระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (สมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ โดย
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification: TSIC-2009) สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดด้วยจํานวนคนทํางาน
น้ัน ในการเสนอผลได้จําแนกออกเป็น 4 ขนาด คือ 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 4 
จํานวนคนทํางาน 101 � 200 201 � 500  501 � 1,000 > 1,000 

  ในการประมาณค่า  กําหนดให้ 
k = 1 , 2 , 3 , ... , hijn  (สถานประกอบการตัวอย่าง) 

j = 1 , 2 , 3 , 4 (ขนาดของสถานประกอบการ) 

i = 1 , 2 , 3 , �  , 16 (ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) 

h = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (ภาค) 

2.1  การประมาณอัตราร้อยละสถานประกอบการที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ j ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ i  ภาค h คือ 
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2.2 การประมาณค่าเฉลี่ยของสถานประกอบการที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ j ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ i  ภาค h คือ 
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2.3 การประมาณค่าความแปรปรวนของอัตราร้อยละของสถานประกอบการที่มีลักษณะที่ต้องการ
ศึกษา X ของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ j ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ i  ภาค h  
คือ 
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2.4 การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของสถานประกอบการท่ีมีลักษณะที่ต้องการศึกษา    
X ของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ j ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ i  ภาค h คือ 
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2.5 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของอัตราร้อยละของสถานประกอบการท่ีมีลักษณะที่
ต้องการศึกษา X ของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ j ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
i  ภาค h คือ 
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2.6 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของค่าเฉล่ียของสถานประกอบการที่มีลักษณะที่
ต้องการศึกษา X ของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ j ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
i  ภาค h คือ 
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hijX�  คือ ค่าประมาณยอดรวมของสถานประกอบการท่ีมีลักษณะที่ต้องการศึกษา X สําหรับ
ขนาดของสถานประกอบการ j   ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  i  ภาค  h  ซึ่ง 
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hijlx  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ของสถานประกอบการตัวอย่าง  k  ขนาดของ
สถานประกอบการ  j    ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  i   ภาค  h 

hijN  คือ จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ  j 
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ i   ภาค  h 

hijn  คือ จํานวนสถานประกอบการที่แจงนับได้ทั้งสิ้น ที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ  j 
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  i   ภาค  h 



 

ภาคผนวก ข 
คํานิยาม 

แนวคิด และคาํนิยาม 

แนวคิดและคํานิยามท่ีสําคัญที่ใช้ในการสํารวจ มีดังน้ี 

1. สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรอืบางส่วนของสถานท่ีที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ต้ังที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมน้ันจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็
ตาม 

2. พนักงาน หมายถึง พนักงานหรือลกูจ้างทกุระดับตําแหน่งที่สถานประกอบการจ้างให้ทาํงานเป็น
ประจาํและเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้าง สวัสดิการและประโยชนเ์ก้ือกูลต่างๆ เป็นการตอบแทนการ
ทํางาน พนักงานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

-  พนักงานรายเดือน หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นรายเดือน 

-  พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจา้งตอบแทนเป็นรายวัน รายสัปดาห์ 
3. สวัสดิการ หมายถึง  ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานท่ีนายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายหรือบริการ 

ให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น 
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ

จ่ายหรือบริการให้แก่ลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากประกันสังคม 
5. ประกันสุขภาพ  หมายถึง การประกันภัยที่บริษทัประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช่จา่ยที่เกิดขึน้จาก

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สําหรับการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย นอกเหนือจากประกันสังคม 
6. ประกันสังคม  หมายถึง การประกันที่พระราชบัญญัติประกันสังคมบังคับใช้กับสถานประกอบการที่มี

ลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ซึ่งสถานประกอบการ ตัวแทนพนักงาน และรัฐจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมใน
อัตราเท่า ๆ กัน เป็นประจําทุกเดือน 

7. พนักงานใหม่ หมายถึง พนักงานซึ่งเข้าทํางานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 และเป็น
ผู้ที่ผ่านการทดลองงานแล้ว ซึง่มีคุณลักษณะดังน้ี 

- สําเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และมีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปวช.  ปวท.  ปวส.  อนุปริญญา  ปรญิญาตรี  ปรญิญาโท หรือปริญญาเอก 

- ถ้าหากมีประสบการณ์ในสถานประกอบการอ่ืนมาก่อนเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ี
ระยะเวลาที่ทํางานในสถานประกอบการอ่ืน รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี 

8. ระดับตําแหน่ง และคุณสมบัติ/ ลักษณะงาน 
 ระดับตําแหนง่ผู้อํานวยการฝ่าย  มีคุณสมบัติหรือลักษณะงานดังน้ี 

-  เป็นผูท้ํางานระดับผู้อํานวยการฝ่าย ในฐานะตําแหน่งหัวหน้างานระดับฝ่าย รายงานตรงต่อ 
กรรมการผู้จัดการ 

-  มีหน่วยงานในความรับผิดชอบระดับรองลงไป ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน 



 

- มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่องานทุกๆ ด้าน ในระดับฝ่าย รวมถึงการกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย การวางแผนงาน มอบหมาย วินิจฉยั สัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และแกไ้ขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบัติงานของฝ่าย เช่น ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการฝ่ายการขายและการตลาด ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผูอํ้านวยการฝ่ายบุคคล ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

-  ไมจ่ํากัดวุฒิการศึกษา 
   ระดับตําแหน่งผู้จัดการแผนก  มคีุณสมบัติหรือลักษณะงานดังน้ี 
  -  เป็นผู้ทํางานระดับผู้จัดการแผนก ในฐานะตําแหน่งหัวหน้างานระดับแผนก รายงานตรงต่อ
ผู้อํานวยการฝ่าย 
  - มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่องานด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของแผนก เช่น ตําแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโรงงาน   
ผู้จัดการวิศวกรรม ผู้จัดการจัดซื้อ ผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  -  ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 

ระดับตําแหนง่หัวหนา้งานระดับต้น  มคีุณสมบัติหรือลักษณะงานดังน้ี 
-  เป็นผู้ทํางานระดับหัวหน้างานระดับต้น ในฐานะตําแหน่งหัวหน้างานระดับต้น รายงานตรงต่อ

ผู้จัดการแผนก 
-  มีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรงต่องานด้านใดด้านหน่ึงเป็นหลัก รวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน 

มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของแผนก เช่น ตําแหน่งหัวหน้าแผนกฝึกอบรม หัวหน้างาน
ส่งเสริมการขาย เป็นต้น 

- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
- ไม่รวมหัวหน้าคนงานในโรงงาน 
ระดับตําแหนง่ผู้ปฏิบัติ  มคีณุสมบัติหรือลกัษณะงานดังน้ี 

-  เป็นผูม้ีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป 
-  ทํางานในลกัษณะงานขั้นต้นของหน่วยงาน รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
-  มีประสบการณ์การทํางานรวม 2 ปีขึ้นไป 
- มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ติดต่อประสานงาน ภายใต้การกํากับดูแลของผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตําแหน่งนักวิเคราะห์การตลาด วิศวกร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด นิติกร เลขานุการ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น 

9. ค่าจ้างเงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้พนักงาน (ลูกจา้ง) ในระหว่าง
เดือนมกราคม � เดือนธันวาคม 2555 (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วน
ที่ลูกจ้างต้องจ่าย ค่าประกันชีวิต และรายจ่ายอ่ืนๆ ของลกูจ้าง) ตามข้อตกลงการจ้างแรงงาน โดยการจ่ายตาม
เง่ือนไขของระยะเวลา หรือจ่ายตามปริมาณงาน ทั้งน้ีไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค่านายหน้า 
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 



 

10. เงินที่ได้รับตามผลงานประจําทุกเดือน หมายถึง เงินค่าล่วงเวลา เงินรางวัลพิเศษ ค่านายหน้า 
ค่าคอมมิชช่ัน และเงินทีส่ถานประกอบการจ่ายเพิ่มตามผลงานของพนักงาน (ไมร่วมเงินประจําตําแหน่ง เงินโบนัส) 

11. เงินเพิ่มอ่ืนที่ได้รับประจําทุกเดือน หมายถึง เงินที่พนักงานได้รับเป็นประจําทุกเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง/ นํ้ามันรถ (เหมาจ่าย) ค่าวิชาชีพ ค่าเสี่ยงภัย เบ้ียกันดาร (ไม่รวมเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินโบนัส) 

12. กลุ่มงาน 
-  กลุ่มงานทั่วไป หมายถึง กลุ่มตําแหน่งในสายงานบริหารทั่วไป บริหารการขาย การเงิน การบัญชี 

ธุรการ ช่วยอํานวยการ นิติกร บริหารงานการตลาด บริหารงานบุคคล พิมพ์ดีด หรือเลขานุการ ฯลฯ 
- กลุม่งานวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มตําแหน่งในสายงานวิศวกรรม การผลิต วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปนิก หรือมัณฑนาการ ฯลฯ 
กลุ่มงาน ในทีน่ี้หมายถึง กลุม่ตําแหน่งของงานที่มีลักษณะตามประเภทกิจการต่างๆ ดังนี้ 

1) กลุ่มการขาย  เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการขาย การจัดหาอุปกรณ์ 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ดูแลผู้รับเหมา ประสานงานกับหน่วยงานและลูกค้า บริหารแผนการขาย กําหนด
นโยบายและแนวทางการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด ให้คําแนะนํา และช้ีแนะแนวทางการสร้างแนวคิดการขาย 
รวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของตัวแทนจําหน่ายหรือคู่สัญญาที่มีการติดต่อขายสินค้า ได้แก่ ตําแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขาย  เป็นต้น 

2) กลุ่มการตลาด (ป.ตรี)  เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการตลาด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาด และ
การติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานการตลาด 

3) กลุ่มการผลิต (ตํ่ากว่า ป.ตรี)  เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการ
ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักร การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร การบันทึกผลการ
ผลิต  การควบคุมและตรวจสอบการผลิต รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและจัดทาํรายงาน ได้แก่ 
ตําแหน่งพนักงานผลิต  

 กลุ่มการผลิต (ป.ตรี)  เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการประมวล
ข้อมูลทางการผลิต จัดทําแผนการผลิต สรุปและประเมินผลการผลิต กรณทีี่เป็นหัวหน้างาน ต้องกําหนดแผนและ
ควบคุมดูแลการผลิต ดูแลการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรผลิต รวมทั้งรายงานผลผลิตเสนอผู้บังคับบัญชาได้แก่ 
ตําแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต 

4) กลุ่มช่าง (ตํ่ากว่า ป.ตรี) (โรงงาน) เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการ
สร้าง  การตรวจแก้ไข  ซ่อม  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ดัดแปลง  ประกอบ ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  
เครื่องมือ การออกแบบ เขียนแบบ การผลิตช้ินส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือ ประมาณราคา ได้แก่ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค นายช่างเขียนแบบ เป็นต้น 

กลุ่มช่าง (ป.ตรี) (โรงงาน) เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการ
ออกแบบและการคํานวณ การควบคุม การสํารวจ  ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย  ประมาณราคา  การสรุป
ข้อมูล การพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม การกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการวินิจฉัยงาน การให้คําปรึกษา
แนะนําหรือตรวจสอบงาน เป็นต้น  ได้แก่ ตําแหน่งวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคร่ืองกล  เป็นต้น 



 

5) กลุ่มช่วยอํานวยการ (ป.ตรี และตํ่ากว่า ป.ตร)ี (ทั่วไป/บรหิารงานสํานักงาน) เป็นกลุ่ม
ตําแหน่งของงานที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การจัดระบบงาน การให้คําแนะนํา  
ตรวจสอบและการติดตาม การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ รวมทั้งการจัดอัตรากําลังและติดตามประเมินผลงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

6) กลุ่มทรัพยากรบุคคลและธุรการ  เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการ
วางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคล การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การศึกษา 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้  การ
วางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวางแผนกําลังคนของหน่วยงาน การวาง
หลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน  การจัดสวัสดิการ และการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 

7) กลุ่มการเงินและบญัชี  เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการตรวจสอบ
ความสมบูรณแ์ละความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี การจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน ดูแลการปิด
บัญชี การจัดทาํงบการเงิน งบดุล งบกําไรขาดทุน การจัดทํารายงานภาษีอากรที่เก่ียวข้อง  การตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูล การกําหนดนโยบายและวางแผน การกําหนดระบบบัญชีและการเงินและควบคุมการจัดทํา
งบประมาณและตรวจสอบให้งบประมาณเป็นไปตามแผน รวมทั้งการควบคุมการจัดทํารายงานภาษีอากรที่
เก่ียวข้องด้วย ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี หวัหน้าแผนกการเงินและบัญชี  เป็นต้น 

8) กลุ่มกฎหมาย เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการร่างและตรวจสอบ
สัญญา ข้อตกลงและเอกสารทางกฎหมาย การให้คําแนะนําและปรึกษาด้านกฎหมาย การติดต่อหน่วยงานเพ่ือ
ทํานิติกรรม หรืออาจทําหน้าที่ทนายว่าความในคดีได้  ได้แก่ ตําแหน่งนิติกร 

9) กลุ่มสารสนเทศ (ตํ่ากว่า ป.ตรี) เป็นประเภทกิจการที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการควบคุม
การทํางานของระบบสารสนเทศ การตรวจสอบ แก้ไขปัญหา การติดตามศึกษาความก้าวหน้าเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ รวมท้ังการรวบรวมและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ  เป็นต้น  

10) กลุ่มสารสนเทศ (ป.ตร)ี เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ กําหนดอุปกรณ์ประกอบการทํางาน การออกแบบระบบงานที่เก่ียวกับขั้นตอนกระบวนการทํางาน 
ฐานข้อมูล คลงัข้อมูล แฟ้มขอ้มูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทําคู่มือ การติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  การเสนอแนะนโยบาย การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 
การจัดการและบริหารระบบสารสนเทศ การให้คําปรึกษา แนะนําและใหก้ารอบรมเก่ียวกับด้านสารสนเทศ ได้แก่ 
ตําแหน่งนักเขยีนโปรแกรม 

11) กลุ่มประชาสัมพันธ ์ เป็นกลุม่ตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการเขียนข่าว การ
เผยแพร่ข้อมูล  การจัดทําวารสารหรือเอกสาร การควบคุมดูแลการแถลงข่าว การตรวจสอบข่าว เอกสาร และ
วารสาร การให้ข้อมูลแนวคดิและติดตามการผลิตสื่อ การกําหนดนโยบายและทิศทางในการประชาสัมพันธ์ 
การเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการให้ข่าว  การให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน การควบคุมดูแลการผลิตข่าว และกําหนดแนวทางในการผลิตวารสาร เอกสารต่างๆในการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 



 

12) กลุ่มวิจัยและพัฒนา เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการทดสอบ
คุณสมบัติของสินค้าที่พัฒนาใหม่ การศึกษาหาข้อมูลของสินค้าของคู่แขง่เพ่ือนํามาพัฒนาสินค้าในหน่วยงาน 
การจัดทํารายงานผลการวิจัยและพัฒนาของสินค้า การวางแผนในการทดสอบและพัฒนาสินค้าใหม่ การศึกษา
และวิเคราะห์วัตถุดิบที่ใช้ การควบคุมดูแลการทดลองผลิตสินค้า  การกําหนดนโยบายและแผนงานในด้านการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าใหมท่ี่พัฒนาได้และส่งมอบให้กับ
ฝ่ายผลิตดําเนินการ ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

13) กลุ่มคุณภาพ เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานที่มีลักษณะงานเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินงานทั้งที่
อยู่ระหว่างก่อนผลิตหรือระหว่างผลิตหรือผลิตแล้ว  การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
ช้ินงาน การกําหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณของวัตถุดิบ ผลิตผลระหว่างการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์สําเรจ็รูป การแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไมไ่ด้คุณภาพให้ได้มาตรฐานที่กําหนด การแก้ปัญหาด้านผลติภัณฑ์
หรือการใช้ผลติภัณฑ์ให้ลูกคา้ การกําหนดมาตรฐานของผลผลิต การควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานตรวจสอบคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ 

14) กลุ่มจัดซ้ือ เป็นกลุ่มตําแหน่งของงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดหาคูค่้าใหม่ๆ  
การต่อรองกับคู่ค้า และบางตําแหน่งต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าและอบรมพนักงานจัดซื้อด้วย  การดูแลการ
จัดหาวัตถุดิบ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต การพิจารณาอนุมัติใบสั่งซื้อ การดูแลข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูล ทําหน้าที่เสมือนผู้ประสานงานระหว่างวิศวกรการผลิตและฝ่ายโรงงานในการตรวจนับสินค้าคงคลัง 
ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานจัดซื้อ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
 




