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สัปดาห์ที่ 12 
 หวัข้อการสอน  

การอ่านและแปลความหมายข้อมลูทางสถิติ   
 กรณีศกึษาท่ี 1 เร่ือง การส ารวจสขุภาพจิตคนไทย ปี 2552 

กรณีศกึษาท่ี 2 เร่ือง การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ปี 2552 
 กรณีศกึษาท่ี 3 เร่ือง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน 
 
 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว  

นกัศกึษาสามารถอ่าน วิเคราะห์และแปลผลข้อมลูโดยใช้สถิติพืน้ฐาน 
 
 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ
น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  
 3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ
คิดเห็น 
 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 12 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อ่านเอกสารประกอบการเรียนครัง้ต่อไป 
 

 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 12 ได้ถกูต้อง 5 ข้อ จาก 8 ข้อ 
 3. การสอบปลายภาค 
 

 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง การอ่านและแปลความหมายข้อมลูทางสถิติ 
 4. ใบงานท่ี 12 
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 เนือ้หา 
บทที่ 9  

การอ่านและแปลความหมายข้อมูลทางสถติิ  
  

กรณีศึกษาที่ 1 (mentalHealthExec52) 
เร่ือง การส ารวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2552 
ค าถามกรณีที่ 1 
1. ประชากรท่ีสนใจศกึษาในกรณีศกึษานีคื้อใคร  

ตอบ  คนไทยทกุคนในประเทศไทย 

 

2. ตวัอยา่งท่ีใช้ในกรณีศกึษานีคื้อใคร และมีจ านวนเทา่ไร 

ตอบ  คนไทยตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ านวนประมาณ 81,000 คน 

 

3. ในกรณีศกึษานีใ้ช้รูปแบบใด และวิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ตอบ  การส ารวจด้วยตวัอยา่ง และใช้วิธีการสมัภาษณ์  

 

4. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานี ้3 วิธี 

ตอบ  แผนภมูิแทง่เชิงเดี่ยว แผนภมูิแทง่เชิงซ้อน กราฟเส้น  และการน าเสนอด้วยข้อความ  

 

5. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานี ้2 วิธี 

ตอบ  การแจกแจงความถ่ี  การหาคา่เฉล่ีย 

 

6. จากแผนภมูิท่ี 2 ในปี 2552 เพศชายมีคะแนนเฉล่ียของสขุภาพจิตสงูกวา่เพศหญิงก่ีคะแนน 

ตอบ  33.38 - 32.82 = 0.56  

 

7. จากการน าเสนอข้อมลูในแผนภมูิท่ี 4 จดัเป็นการน าเสนอด้วยแผนภมูิแบบใด 

ตอบ  แผนภมูิแทง่เชิงเดี่ยว 

 

mentalHealthExec52.pdf
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8. จากข้อความในหวัข้อ เขตการปกครอง /ภาค ในยอ่หน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 3 ท่ีวา่ โดยภาคใต้ยงั

เป็นภาคท่ีมีคะแนนสขุภาพจิตสงูเชน่เดมิ มีความหมายวา่อยา่งไร 

ตอบ  ภาคใต้มีคะแนนสขุภาพจิตสงูกวา่ภาคอ่ืน ๆ ทัง้ปี 2551 และ2552 

 

9. จากแผนภมูิท่ี 6 โดยรวมของทกุกลุม่รายได้มีคะแนนสขุภาพจิตเทา่ไร 

ตอบ  33.09 

 

10. จากข้อความในหวัข้อ การกระจายรายได้ของครัวเรือน ในบรรทดัท่ี 5-6 ท่ีวา่  กลุม่ท่ี 5 ซึง่มี

รายได้ประจ าตอ่คนตอ่เดือนมากกวา่กลุม่ท่ีมีรายได้ต ่าสดุ 12 เทา่  ค านวณจากตวัเลขใด 

ตอบ  18860/1553 =12.14 ซึง่ก็คือประมาณ 12 เทา่ 

 
 
กรณีศึกษาที่ 2 (socioExec52)  
เร่ือง การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552 
ค าถามกรณีที่ 2 
1. จงบอกวตัถปุระสงค์ของการส ารวจในกรณีศกึษาท่ี 2 

ตอบ 
 

2. ประชากรคืออะไร มีจ านวนเทา่ใด 
ตอบ 
 

3. ตวัอยา่งคืออะไร ใช้ตวัอยา่งเทา่ใด 
ตอบ 
 

4. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานีม้า 3 วิธี 
ตอบ 
 

5. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นในกรณีศกึษานีม้า 2 วิธี 
ตอบ 

socioExec52.pdf
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6. จากผลการส ารวจในกรณีศกึษานี ้ครัวเรือนทัว่ประเทศมีรายได้เฉล่ียเดือนละเทา่ใด และ 

สว่นใหญ่มีรายได้จากแหลง่ใด 
ตอบ 
 

7. ครัวเรือนท่ีมีหนีใ้นระบบ และนอกระบบ ปี 2552 ดจูากแผนภมูิท่ีเทา่ไร 
ตอบ 
 

8. จ านวนหนีส้ินนอกระบบ จ าแนกตามวตัถปุระสงค์ สว่นใหญ่เป็นหนีจ้ากอะไร คดิเป็นร้อยละ
เทา่ใด 
ตอบ 
 
 

9. การเปรียบเทียบรายได้ของครัวเรือน รายภาคในปี 2552 ภาคกลางสงูหรือต ่ากวา่ภาคใต้อยู่
เทา่ไร 
ตอบ 

 
  
กรณีศึกษาที่ 3 (earn52)  
เร่ือง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน 
ค าถามกรณีที่ 2 
1. จงบอกวตัถปุระสงค์ของการส ารวจในกรณีศกึษาท่ี 3 

ตอบ 
 

2. ตวัอยา่งคืออะไร ใช้จ านวนเทา่ใด 
ตอบ 
 

3. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานีม้า 3 วิธี 
ตอบ 
 
 

earn52.pdf
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4. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นในกรณีศกึษานีม้า 2 วิธี 
ตอบ 
 

5. จากการน าเสนอในแผนภมูิท่ี 5 ท่ีเป็นการน าเสนอข้อมลูแบบแผนภมูิแทง่สามารถ
เปล่ียนเป็นการน าเสนอด้วยกราฟเส้นได้หรือไม่ 
ตอบ 
 

6. จากตาราง 3 สถานประกอบการประเภทใด ท่ีไมมี่สวสัดกิารด้านการรักษาพยาบาลมาก
ท่ีสดุ 
ตอบ 
 

7. ในปี 2551 เจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร ระดบัผู้อ านวยการของโรงพยาบาลเอกชนกบัโรงพยาบาล
รัฐบาลตา่งกนัเฉล่ียเทา่ไร 
ตอบ 
 

8. การส ารวจคา่ตอบแทนภาคเอกชนครัง้ตอ่ไปจะท าการเก็บข้อมลูของปีใด  
ตอบ 
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 ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ที่ 12  
  

ใบงานท่ี 12 

ค าชีแ้จง จงใช้กรณีศกึษาในใบงานท่ี 12 ตอบค าถามต่อไปนี ้
กรณีศึกษาที่ 4 (busiwk_51)  
เร่ือง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน 
ค าถามกรณีที่ 2 
1. จงบอกวตัถปุระสงค์ของการส ารวจในกรณีศกึษาท่ี 1 

ตอบ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการประกอบการธุรกิจทางการค้า และธุรกิจ
ทางการบริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ และส าหรับภาคเอกชน ใช้ประกอบการวางแผนการลงทนุ  
 

2. ตวัอยา่งท่ีใช้ในกรณีศกึษานีคื้อใคร และมีจ านวนเทา่ไร  

ตอบ สถานประกอบการธุรกิจฯ ทัว่ประเทศทัง้สิน้ประมาณ  1.6 ล้านแหง่ 
 

3. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานีม้า 3 วิธี 
ตอบ แผนภมูิแทง่เชิงเดี่ยว แผนภมูิแทง่เชิงซ้อน กราฟเส้น  และการน าเสนอด้วยตารางแจก
แจงความถ่ี 
 

4. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นในกรณีศกึษานีม้า 2 วิธี 
ตอบ การแจกแจงความถ่ี  การหาคา่เฉล่ีย 
 

5. สถานประกอบการธุรกิจทัว่ประเทศ จ าแนกตามหมวดธุรกิจ หมวดใดมีจ านวนมากท่ีสดุและ
คดิเป็นร้อยละเทา่ไร 
ตอบ การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และถจกัรยานยนต์) รวมทัง้การซอ่มแซมของใช้สว่น
บคุคลและของ ใช้ในครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 48 
 

6.  คา่ตอบแทนแรงงาน ศกึษาได้จากแผนภมูิท่ีเทา่ไร และแผนภมูิแบบใด  
ตอบ แผนภมูิท่ี 8 และกราฟเส้น 
 
 

busiwk_51.pdf
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7. คา่ตอบแทนแรงงานสถานประกอบการธุรกิจหมวดใดสงูท่ีสดุ และหมวดใดต ่าสดุ  
ตอบ การวิจยัและพฒันาสงูท่ีสดุ และ กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ   
 

8. จากตารางท่ี 2 คา่ตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอ่คนตอ่ปี(บาท) ปี 2550 ตา่งกบั ปี 2548 อยู่
เทา่ใด  
ตอบ 118,433.0 – 114,708.1 = 3,724.9 

 
 แนวตอบค าถามในบทเรียน  
ค าถามกรณีที่ 1 เร่ือง การส ารวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2552 
1. ประชากรท่ีสนใจศกึษาในกรณีศกึษานีคื้อใคร  

ตอบ  คนไทยทกุคนในประเทศไทย 

2. ตวัอยา่งท่ีใช้ในกรณีศกึษานีคื้อใคร และมีจ านวนเทา่ไร 

ตอบ  คนไทยตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ านวนประมาณ 81,000 คน 

3. ในกรณีศกึษานีใ้ช้รูปแบบใด และวิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมลู  

ตอบ  การส ารวจด้วยตวัอยา่ง และใช้วิธีการสมัภาษณ์  

4. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานี ้3 วิธี 

ตอบ  แผนภมูิแทง่เชิงเดี่ยว แผนภมูิแทง่เชิงซ้อน กราฟเส้น  และการน าเสนอด้วยข้อความ  

5. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานี ้2 วิธี 

ตอบ  การแจกแจงความถ่ี  การหาคา่เฉล่ีย 

6. จากแผนภมูิท่ี 2 ในปี 2552 เพศชายมีคะแนนเฉล่ียของสขุภาพจิตสงูกวา่เพศหญิงก่ีคะแนน 

ตอบ  33.38 - 32.82 = 0.56 

7. จากการน าเสนอข้อมลูในแผนภมูิท่ี 4 จดัเป็นการน าเสนอด้วยแผนภมูิแบบใด 

ตอบ  แผนภมูิแทง่เชิงเดี่ยว 

8. จากข้อความในหวัข้อ เขตการปกครอง /ภาค ในยอ่หน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 3 ท่ีวา่ โดยภาคใต้ยงั

เป็นภาคท่ีมีคะแนนสขุภาพจิตสงูเชน่เดมิ มีความหมายวา่อยา่งไร 

ตอบ  ภาคใต้มีคะแนนสขุภาพจิตสงูกวา่ภาคอ่ืน ๆ ทัง้ปี 2551 และ2552 

9. จากแผนภมูิท่ี 6 โดยรวมของทกุกลุม่รายได้มีคะแนนสขุภาพจิตเทา่ไร 

ตอบ  33.09 
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10. จากข้อความในหวัข้อ การกระจายรายได้ของครัวเรือน ในบรรทดัท่ี 5-6 ท่ีวา่  กลุม่ท่ี 5 ซึง่มี

รายได้ประจ าตอ่คนตอ่เดือนมากกวา่กลุม่ท่ีมีรายได้ต ่าสดุ 12 เทา่  ค านวณจากตวัเลขใด 

ตอบ  18860/1553 =12.14 ซึง่ก็คือประมาณ 12 เทา่ 

 

แนวการตอบค าถามใบงานที่ 12 

กรณีศึกษาที่ 4 (busiwk_51) เร่ือง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน 
1. จงบอกวตัถปุระสงค์ของการส ารวจในกรณีศกึษาท่ี 1 

ตอบ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการประกอบการธุรกิจทางการค้า และธุรกิจ
ทางการบริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ และส าหรับภาคเอกชน ใช้ประกอบการวางแผนการลงทนุ  

2. ตวัอยา่งท่ีใช้ในกรณีศกึษานีคื้อใคร และมีจ านวนเทา่ไร  

ตอบ สถานประกอบการธุรกิจฯ ทัว่ประเทศทัง้สิน้ประมาณ  1.6 ล้านแหง่ 
3. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณีศกึษานีม้า 3 วิธี 

ตอบ แผนภมูิแทง่เชิงเดี่ยว แผนภมูิแทง่เชิงซ้อน กราฟเส้น  และการน าเสนอด้วยตารางแจก
แจงความถ่ี 

4. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นในกรณีศกึษานีม้า 2 วิธี 
ตอบ การแจกแจงความถ่ี  การหาคา่เฉล่ีย 

5. สถานประกอบการธุรกิจทัว่ประเทศ จ าแนกตามหมวดธุรกิจ หมวดใดมีจ านวนมากท่ีสดุและ
คดิเป็นร้อยละเทา่ไร 
ตอบ การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และถจกัรยานยนต์) รวมทัง้การซอ่มแซมของใช้สว่น
บคุคลและของ ใช้ในครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 48 

6.  คา่ตอบแทนแรงงาน ศกึษาได้จากแผนภมูิท่ีเทา่ไร และแผนภมูิแบบใด  
ตอบ แผนภมูิท่ี 8 และกราฟเส้น 
 

7. คา่ตอบแทนแรงงานสถานประกอบการธุรกิจหมวดใดสงูท่ีสดุ และหมวดใดต ่าสดุ  
ตอบ การวิจยัและพฒันาสงูท่ีสดุ และ กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ  

8. จากตารางท่ี 2 คา่ตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอ่คนตอ่ปี(บาท) ปี 2550 ตา่งกบั ปี 2548 อยู่
เทา่ใด  
ตอบ 118,433.0 – 114,708.1 = 3,724.9 
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 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. กรณีศกึษาท่ี 1 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/mentalHealthExec5

2.pdf 
2. กรณีศกึษาท่ี 2  

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/socioExec52.pdf 
3. กรณีศกึษาท่ี 3 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/earn52.pdf 
4. ใบงานท่ี 12  
 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ busiwk_51.pdf 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


