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สัปดาห์ที่ 7 
 หวัข้อการสอน 
 1. การแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียว  
 2. การแจกแจงความถ่ีแบบหลายทาง 
 
 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว นกัศกึษาสามารถ 
 1. น าเสนอในรูปข้อความ ใต้ตารางแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียวได้ 
 2. น าเสนอในรูปข้อความ ใต้ตารางแจกแจงความถ่ีแบบหลายทางได้ 
 
 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ
น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  
 3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ
คิดเห็น 
 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 7 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อ่านเอกสารประกอบการเรียนครัง้ต่อไป 
 
 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 7 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
 3. การสอบปลายภาค 
 
 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการแจกแจงความถ่ี 
 4. ใบงานท่ี 7 
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 เนือ้หาและค าถาม 
 

บทที่ 5  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 

 
 การน าเสนอข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิตท่ีินิยมใช้กนัมาก คือ การแจกแจงความถ่ีด้วยการนบั
จ านวนของคา่ท่ีเป็นไปได้ของตวัแปรแล้วน ามาแจกแจงตามจ านวนท่ีนบัได้ การแจกแจงความถ่ี
สามารถท าได้ 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
 การแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียว  
 การแจกแจงความถ่ีแบบหลายทาง  
 
1. การแจกแจงความถี่แบบทางเดียว 
 เป็นการน าเสนอข้อมลูท่ีแสดงคณุลกัษณะใดเพียงลกัษณะเดียวมาจ าแนกหรือแจกแจง
ความถ่ี เชน่ จ าแนกข้อมลูตามเพศตา่ง ๆ หรือจ าแนกความพงึพอใจของผู้บริโภค ตามระดบัความพงึ
พอใจ และอาจจะมีการน าเสนอการค านวณในรูปร้อยละ ตวัแปรท่ีควรจะน าเสนอในรูปของการแจก
แจงควรจะเป็นตวัแปรท่ีมีคา่ไมม่ากนกั ซึง่โดยปกตคืิอตวัแปรท่ีมี ระดบัการวดัในมาตรา นามบญัญตัิ
หรือมาตราอนัดบั เชน่ แจกแจงความถ่ีข้อมลูจ าแนกตามเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา เป็นต้น แต่
ถ้าเป็นตวัแปรในมาตราอนัตรภาคและอตัราสว่นก็ควรจะมีการจดัเป็นกลุม่ก่อน 
 
ตัวอย่างการน าเสนอการแจกแจงความถี่แบบทางเดียว 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา  
 

ระดบัการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 35 31.82 
ปริญญาตรี 42 38.18 
ปริญญาโท 23 20.91 
ปริญญาเอก 10 9.09 

รวม 110 100 
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จากตารางท่ี  5.1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้ ท่ีจบการศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาเป็นผู้จบการศกึษาในระดบัต ่ากวา่
ปริญญาตรีและปริญญาโท คดิเป็นร้อยละ 31.82 และ 20.91 ตามล าดบั โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีจบ
การศกึษาระดบัปริญญาเอกมีน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 9.09 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่  5  ปี 
5 – 9      ปี 
10 – 14  ปี 
15  ปี  ขึน้ไป  

88 
50 
42 
60 

36.67 
20.83 
17.50 
25.00 

รวม 240 100.00 
 
ค าถามที่ 1 ให้นกัศกึษาเขียนค าอธิบายใต้ตาราง 
ค าตอบ  จากประสบการณ์ในการท างาน พบวา่มี ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี 
มากท่ีสดุ จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 3 6.67 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 15 ปีขึน้ไป 
จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 และมีประสบการณ์ในการท างาน 1 0 – 14 ปี น้อยท่ีสดุ จ านวน 
42 คน คดิเป็นร้อยละ 17.50 
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2. การแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
 เป็นการน าเสนอข้อมลูตัง้แต ่ 2 ลกัษณะขึน้ไป มาจ าแนกหรือแจกแจงพร้อม ๆ กนั เชน่ 
จ าแนกข้อมลูตาม เพศ และระดบัการศกึษา จ าแนกข้อมลูตามระดบัความพงึพอใจกบัอาชีพ หรือ 
จ าแนกข้อมลูตามภาค อาชีพ และ สถานภาพ 
 
ตัวอย่างการน าเสนอการแจกแจงความถี่แบบหลายทาง 
อาจท าได้ ดังนี ้
แบบที่ 1   แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนทัง้หมดตามแถว (Row) 
 
ตารางท่ี 5.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและระดบัการศกึษา  
 
เพศ ระดบัการศกึษา รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย 23 30 16 7 76 

30.26 39.48 21.05 9.21 100.00 
หญิง 12 18 11 9 50 

24.00 36.00 22.00 18.00 100 
รวม 35 48 27 16 126 

  
จากตารางท่ี 5.3 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้ทัง้เพศชาย และ หญิงมี

ระดบัการศกึษาในลกัษณะเดียวกนั กลา่วคือ กลุม่ตวัอยา่งทัง้ชายและ หญิง จะจบการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีในสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุ รองลงมา คือต ่ากวา่ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สว่นกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีมีสดัสว่นน้อยท่ีสดุทัง้ชายและหญิง คือ จบการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
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แบบที่ 2  แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนทัง้หมดตามหลัก (Column) 
 

ตารางท่ี 5.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและระดบัการศกึษา  
 

เพศ ระดบัการศกึษา รวม 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 23 65.71 30 62.50 16 59.26 7 43.75 76 
หญิง 12 34.29 18 37.50 11 40.74 9 56.25 50 
รวม 35 100 48 100 27 100 16 100 126 

 

 จากตารางท่ี  5.4 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้ทกุ ๆ ระดบัการศกึษา
จะเป็นเพศชายในสดัสว่นท่ีสงูกวา่เพศหญิง 
 

แบบที่ 3   แบบคิดค่าร้อยละเทียบกับจ านวนทัง้หมด 
 

ตารางท่ี 5.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและระดบัการศกึษา  
 

 
เพศ 

ระดบัการศกึษา รวม 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ร้อยละ 

ชาย 23 30 16 7 76 
ร้อยละ 18.25 23.81 12.70 5.56 60.32 
หญิง 12 18 11 9 50.000 
ร้อยละ 9.52 14.29 8.73 7.14 39.68 
รวม 35 48 27 16 126.000 
ร้อยละ 27.77 38.10 21.43 12.70 100.00 

  
จากตารางท่ี 5.5 กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้ทัง้เพศชาย และ หญิงมี

ระดบัการศกึษาในลกัษณะเดียวกนั กลา่วคือ กลุม่ตวัอยา่งทัง้ชายและ หญิง จะจบการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีในสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุ รองลงมา คือต ่ากวา่ปริญญาตรี และ ปริญญาโท สว่นกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีมีสดัสว่นน้อยท่ีสดุทัง้ชายและหญิง คือ จบการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
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ตัวอย่าง  จงใช้ข้อมลูในตารางท่ี 5.6 ตอบค าถามตอ่ไปนี  ้
 

ตารางท่ี 5.6 ข้อมลูท่ีส าคญัของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  
พ.ศ. 2544 - 2550  
 

รายการข้อมูลที่ส าคัญ  ปี 2544
1/
 ปี 2545

1/
 ปี 2546

1/
 ปี 2548

1/
 ปี 2550

2/
 

จ านวนสถานประกอบการ (แหง่)  1,180,350  1,180,240  1,179,313  1,206,242  1,611,456  
จ านวนคนท างาน (คน)  3,813,734  4,081,304  3,986,604  4,413,102  5,886,322  
เฉลีย่ต่อสถานประกอบการ (คน)  3.2  3.5  3.4  3.7  3.6  

จ านวนลกูจ้าง (คน)  1,868,094  2,318,746  2,130,165  2,631,378  3,330,929  
เฉลีย่ต่อสถานประกอบการ (คน)  1.6  2.0  1.8  2.2  2.1  
คา่ตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท)  154,928.5  220,742.1  210,540.5  301,840.3  394,491.8  
เฉลีย่ต่อคนต่อปี (บาท)  82,934.0  95,199.0  98,837.6  114,708.1  118,433.0  

รายรับ (ล้านบาท)  3,120,509.6  3,834,774.4  4,088,883.2  6,515,144.3  8,230,041.3  
เฉลีย่ต่อสถานประกอบการ (พนับาท)  2,643.7  3,249.1  3,467.2  5,401.2  5,107.2  
เฉลีย่ต่อคนท างาน (พนับาท)  818.2  939.6  1,025.7  1,476.3  1,398.2  

คา่ใช้จา่ย (ล้านบาท)  2,239,609.4  2,906,785.4  3,192,609.2  5,129,057.5  6,462,779.8  
เฉลีย่ต่อสถานประกอบการ (พนับาท)  1,897.4  2,462.9  2,707.2  4,252.1  4,010.5  
เฉลีย่ต่อคนท างาน (พนับาท)  587.3  712.2  800.8  1,162.2  1,097.9  

มลูคา่เพิ่ม (ล้านบาท)  880,900.2  927,989.0  896,274.0  1,386,086.8  1,767,261.5  
เฉลีย่ต่อสถานประกอบการ (พนับาท)  746.3  786.3  760.0  1,149.1  1,096.7  
เฉลีย่ต่อคนท างาน (พนับาท)  231.0  227.4  224.8  314.1  300.2  

หมายเหตุ : 
1/ 
ส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 - 2549 ทัว่ราชอาณาจกัร  

คุ้มรวม : สถานประกอบการธุรกิจที่มีคนท างานตัง้แต ่1 คนขึน้ไปที่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล  
เฉพาะที่มีรูปแบบบริหารงานเป็นองค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) ทัว่ประเทศ  
2/ 
ส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ทัว่ราชอาณาจกัร  
คุ้มรวม : สถานประกอบการธุรกิจที่มีคนท างานตัง้แต ่1 คนขึน้ไป ทัว่ประเทศ 

 
ค าถามที่ 2 
ก. ตารางท่ี 5.6 เป็นตารางแจกแจงความถ่ีทางเดียวหรือหลายทาง  
ตอบ  
ข. ตารางท่ี 5.6 น าเสนอเร่ืองอะไร 
ตอบ 
ค. จงยกตวัอยา่งข้อความในตารางท่ีบงบอกถึงคา่ความถ่ีมา 3 ข้อ 
ตอบ 
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 ค าถามเพื่อทบทวนสัปดาห์ 7  
 

ใบงานท่ี 7 
 

1. จงอธิบายถึงความแตกตา่งของตารางแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียว กบัตารางทางเดียว  
ตอบ ตวัเร่ืองของตารางแจกแจงความถ่ีแสดงถึงจ านวนความถ่ีของข้อมลู แตต่วัเร่ืองของตารางทาง
เดียวแสดงคา่ของข้อมลูนัน้ 
 
ค าชีแ้จง จากตารางการแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียวตอ่ไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 3-4 
 
ตารางท่ี …  จ านวนและร้อยละ เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหนง่ในสถานศกึษา 

ครูผู้ชว่ย 
ครู  

 
70 

200 

 
25.93 
74.07 

รวม 270 100.00 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 

ต ่ากวา่  10  ปี 
10 – 15      ปี 
16 – 25        ปี 
26  ปี  ขึน้ไป  

 
101 
56 
52 
61 

 
37.41 
20.74 
19.26 
22.59 

รวม 270 100.00 
3. ขนาดสถานศกึษาท่ีทา่นปฏิบตังิานอยู ่  

ขนาดเล็ก (มีนกัเรียน ไมเ่กิน 120 คน) 
ขนาดกลาง (มีนกัเรียนตัง้แต ่121 – 300 คน)  
ขนาดใหญ่ (มีนกัเรียนตัง้แต ่301 คนขึน้ไป) 

 
84 

123 
63 

 
31.11 
45.56 
23.33 

รวม 270 100.00 
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2. น าเสนอในรูปข้อความของต าแหนง่ในสถานศกึษา 
ตอบ แสดวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน เป็นครู จ านวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 74.07 
ครูผู้ชว่ย จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 25.93 
 
3. น าเสนอในรูปข้อความของประสบการณ์ในการท างาน 
ตอบ จากประสบการณ์ในการท างาน พบวา่มี ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มากท่ีสดุ 
จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 37.41 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึน้ไป จ านวน 61 
คน คดิเป็นร้อยละ 22.59 ประสบการณ์ในการท างาน 10 – 15 ปี จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 
20.74 และมีประสบการณ์ในการท างาน 16 – 25 ปี น้อยท่ีสดุ จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 19.26 
 
4. น าเสนอในรูปข้อความของขนาดสถานศกึษาท่ีทา่นปฏิบตังิานอยู่ 
ตอบ ขนาดสถานศกึษาท่ีปฏิบตังิานสว่นใหญ่อยูใ่นขนาดกลาง (มีนกัเรียนตัง้แต ่121 – 300 คน) 
จ านวน 123 คน คดิเป็นร้อยละ 45.56 รองลงมาอยูใ่นสถานศกึษาขนาดเล็ก (มีนกัเรียน ไมเ่กิน 120 
คน) จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 31.11 และอยูใ่นสถานศกึษาขนาดใหญ่ (มีนกัเรียนตัง้แต ่ 301 
คนขึน้ไป) น้อยท่ีสดุ จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 23.33 
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5. จงใช้ข้อมลูในตารางตอ่ไปนีต้อบค าถาม 
ตาราง… จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  จ าแนกตามหมวดธุรกิจ  ผลการด าเนิน
กิจการในรอบปีท่ีผา่นมา  (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2550) ของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ ทัว่ประเทศ 

หมวดธุรกิจ  จ านวน  ร้อยละ  
รวม  1,611,456  100.0  

การขาย การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ รวมทัง้การขายปลีกน า้มันเชือ้เพลิง
รถยนต์  

178,720  11.1  

การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์
และรถจักรยานยนต์  

74,624  4.6  

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และถจักรยานยนต์) รวมทัง้
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของ ใช้ในครัวเรือน  

772,534  48.0  

โรงแรมและภัตตาคาร  253,383  15.7  
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์  75,928  4.7  
การให้เช่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม 
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  

21,175  1.3  

กิจกรรมด้านคอมพวิเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  6,234  0.4  
การวิจัยและพัฒนา  52  -  
กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืน ๆ  42,486  2.6  
กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา  28,581  1.8  
กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ  157,739  9.8  

 
หมายเหต ุ: - ไมมี่ข้อมลูหรือข้อมลูมีคา่เป็น 0 หรือมีข้อมลูจ านวนเล็กน้อย 
ท่ีมา ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/busiwk_51.pdf 
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จงเตมิข้อความตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 
 

ผลจากการส ารวจ  พบว่า จากจ านวนสถานประกอบการธุรกิจฯ  ทัว่ประเทศทัง้ส้ินประมาณ  
1.6 ลา้นแห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 48.0 ประกอบธุรกิจการขายปลีก  (ยกเวน้ยานยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ ) รวมทัง้การซ่อมแซมของใช้  ส่วนบคุคลและของใช้ในครัวเรือน  รองลงมาประกอบ
ธุรกิจ โรงแรมและภตัตาคาร  และการขาย  การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์  และ
รถจกัรยานยนต์  รวมทัง้การขายปลีกน ้ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  ประมาณร้อยละ  15.7 และ 11.1 
ตามล าดบั ส าหรับธุรกิจนอกเหนือจากทีก่ล่าวข้างตน้แต่ละหมวดมีสดัส่วนต ่ากว่าร้อยละ  10.0 ของ
จ านวนสถานประกอบการธุรกิจทัง้ส้ิน 
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แนวตอบค าถามในบทเรียน 
ค าถามที่ 1 ให้นกัศกึษาเขียนค าอธิบายใต้ตาราง 
ค าตอบ  จากประสบการณ์ในการท างาน พบวา่มี ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี 
มากท่ีสดุ จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 3 6.67 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 15 ปีขึน้ไป 
จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 และมีประสบการณ์ในการท างาน 1 0 – 14 ปี น้อยท่ีสดุ จ านวน 
42 คน คดิเป็นร้อยละ 17.50 
 
ค าถามที่ 2 
ก. ตารางท่ี 5.6 เป็นตารางแจกแจงความถ่ีทางเดียวหรือหลายทาง  
ตอบ ตารางแจกแจงความถ่ีหลายทาง 
ข. ตารางท่ี 5.6 น าเสนอเร่ืองอะไร 
ตอบ ข้อมลูท่ีส าคญัของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  พ.ศ. 2544 - 
2550 
ค. จงยกตวัอยา่งข้อความในตารางท่ีบงบอกถึงคา่ความถ่ีมา 3 ข้อ 

ตอบ 1. จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) 2. จ านวนคนท างาน (คน)  3. จ านวนลกูจ้าง 
(คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  121-107 สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

เรียบเรียงโดย อาจารย์ธีรพงษ์ อนนัตรังส ี

7-12 

แนวตอบค าถามเพื่อทบทวนครัง้ท่ี 7 (ใบงานท่ี 7) 
1. จงอธิบายถึงความแตกตา่งของตารางแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียว กบัตารางทางเดียว  
ตอบ ตวัเร่ืองของตารางแจกแจงความถ่ีแสดงถึงจ านวนความถ่ีของข้อมลู แตต่วัเร่ืองของตารางทาง
เดียวแสดงคา่ของข้อมลูนัน้ 
 
ค าชีแ้จง จากตารางการแจกแจงความถ่ีแบบทางเดียวตอ่ไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 3-4 
 
ตารางท่ี …  จ านวนและร้อยละ เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ต าแหนง่ในสถานศกึษา 

ครูผู้ชว่ย 
ครู  

 
70 

200 

 
25.93 
74.07 

รวม 270 100.00 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 

ต ่ากวา่  10  ปี 
10 – 15      ปี 
16 – 25        ปี 
26  ปี  ขึน้ไป  

 
101 
56 
52 
61 

 
37.41 
20.74 
19.26 
22.59 

รวม 270 100.00 
3. ขนาดสถานศกึษาท่ีทา่นปฏิบตังิานอยู ่  

ขนาดเล็ก (มีนกัเรียน ไมเ่กิน 120 คน) 
ขนาดกลาง (มีนกัเรียนตัง้แต ่121 – 300 คน)  
ขนาดใหญ่ (มีนกัเรียนตัง้แต ่301 คนขึน้ไป) 

 
84 

123 
63 

 
31.11 
45.56 
23.33 

รวม 270 100.00 
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2. น าเสนอในรูปข้อความของต าแหนง่ในสถานศกึษา 
ตอบ แสดวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน เป็นครู จ านวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 74.07 
ครูผู้ชว่ย จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 25.93 
 
3. น าเสนอในรูปข้อความของประสบการณ์ในการท างาน 
ตอบ จากประสบการณ์ในการท างาน พบวา่มี ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มากท่ีสดุ 
จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 37.41 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึน้ไป จ านวน 61 
คน คดิเป็นร้อยละ 22.59 ประสบการณ์ในการท างาน 10 – 15 ปี จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 
20.74 และมีประสบการณ์ในการท างาน 16 – 25 ปี น้อยท่ีสดุ จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 19.26 
 
4. น าเสนอในรูปข้อความของขนาดสถานศกึษาท่ีทา่นปฏิบตังิานอยู่ 
ตอบ ขนาดสถานศกึษาท่ีปฏิบตังิานสว่นใหญ่อยูใ่นขนาดกลาง (มีนกัเรียนตัง้แต ่121 – 300 คน) 
จ านวน 123 คน คดิเป็นร้อยละ 45.56 รองลงมาอยูใ่นสถานศกึษาขนาดเล็ก (มีนกัเรียน ไมเ่กิน 120 
คน) จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 31.11 และอยูใ่นสถานศกึษาขนาดใหญ่ (มีนกัเรียนตัง้แต ่ 301 
คนขึน้ไป) น้อยท่ีสดุ จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 23.33 
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5. จงใช้ข้อมลูตอ่ไปนีต้อบค าถาม 
ตาราง… จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  จ าแนกตามหมวดธุรกิจ  ผลการด าเนิน
กิจการในรอบปีท่ีผา่นมา  (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2550) ของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ ทัว่ประเทศ 

หมวดธุรกิจ  จ านวน  ร้อยละ  
รวม  1,611,456  100.0  

การขาย การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ รวมทัง้การขายปลีกน า้มันเชือ้เพลิง
รถยนต์  

178,720  11.1  

การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์
และรถจักรยานยนต์  

74,624  4.6  

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และถจักรยานยนต์) รวมทัง้
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของ ใช้ในครัวเรือน  

772,534  48.0  

โรงแรมและภัตตาคาร  253,383  15.7  
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์  75,928  4.7  
การให้เช่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม 
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  

21,175  1.3  

กิจกรรมด้านคอมพวิเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  6,234  0.4  
การวิจัยและพัฒนา  52  -  
กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืน ๆ  42,486  2.6  
กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา  28,581  1.8  
กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ  157,739  9.8  

 
หมายเหต ุ: - ไมมี่ข้อมลูหรือข้อมลูมีคา่เป็น 0 หรือมีข้อมลูจ านวนเล็กน้อย 
ท่ีมา ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/busiwk_51.pdf 
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จงเตมิข้อความตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 
 

ผลจากการส ารวจ  พบว่า จากจ านวนสถานประกอบการธุรกิจฯ  ทัว่ประเทศทัง้ส้ินประมาณ  
1.6 ลา้นแห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 48.0 ประกอบธุรกิจการขายปลีก  (ยกเวน้ยานยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ ) รวมทัง้การซ่อมแซมของใช้  ส่วนบคุคลและของใช้ในครัวเรือน  รองลงมาประกอบ
ธุรกิจ โรงแรมและภตัตาคาร  และการขาย  การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์  และ
รถจกัรยานยนต์  รวมทัง้การขายปลีกน ้ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  ประมาณร้อยละ  15.7 และ 11.1 
ตามล าดบั ส าหรับธุรกิจนอกเหนือจากทีก่ล่าวข้างตน้แต่ละหมวดมีสดัส่วนต ่ากว่าร้อยละ  10.0 ของ
จ านวนสถานประกอบการธุรกิจทัง้ส้ิน 
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