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กรณศีึกษาท่ี 1 (mentalHealthExec52)
เรื่อง การส ารวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2552

ค าถามกรณีท่ี 1

1. ประชากรท่ีสนใจศึกษาในกรณีศึกษานี้คือใคร

ตอบ  คนไทยทุกคนในประเทศไทย

2. ตัวอย่างท่ีใช้ในกรณีศึกษานี้คือใคร และมีจ านวนเท่าไร

ตอบ  คนไทยตัวอย่างท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวนประมาณ 81,000 คน

3. ในกรณีศึกษานี้ใช้รูปแบบใด และวิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตอบ  การส ารวจด้วยตัวอย่าง และใช้วิธีการสัมภาษณ์
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4. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีพบในกรณศีึกษานี้ 3 วิธี
ตอบ  แผนภูมิแท่งเชิงเด่ียว แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน กราฟเส้น  และการ

น าเสนอด้วยข้อความ
5. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีพบในกรณศีึกษานี้ 2 วิธี
ตอบ  การแจกแจงความถี่  การหาค่าเฉลี่ย
6. จากแผนภูมิท่ี 2 ในปี 2552 เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยของสุขภาพจิตสงู

กว่าเพศหญิงกี่คะแนน
ตอบ  33.38 - 32.82 = 0.56

ค าถามกรณีที่ 1 (ต่อ)



7. จากการน าเสนอข้อมูลในแผนภูมิที่ 4 จัดเป็นการน าเสนอด้วย
แผนภูมิแบบใด

ตอบ  แผนภูมิแท่งเชิงเด่ียว

8. จากข้อความในหัวข้อ เขตการปกครอง/ภาค ในย่อหน้าที่ 2 
บรรทัดที่ 3 ที่ว่า โดยภาคใต้ยังเป็นภาคที่มีคะแนนสุขภาพจิต
สูงเช่นเดิม มีความหมายว่าอย่างไร

ตอบ  ภาคใต้มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งปี 2551 และ
2552

ค าถามกรณีที่ 1 (ต่อ)



9. จากแผนภูมิที่ 6 โดยรวมของทุกกลุ่มรายได้มีคะแนน
สุขภาพจิตเท่าไร

ตอบ  33.09

10. จากข้อความในหัวข้อ การกระจายรายได้ของครัวเรือน ใน
บรรทัดที่ 5-6 ที่ว่า กลุ่มที่ 5 ซ่ึงมีรายได้ประจ าต่อคนต่อเดือน
มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด 12 เท่า  ค านวณจากตัวเลขใด

ตอบ 18860/1553 =12.14 ซ่ึงก็คือประมาณ 12 เท่า

ค าถามกรณีที่ 1 (ต่อ)



กรณีศึกษาที่ 2 (socioExec52) 
เรื่อง การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

ค าถามกรณีท่ี 2

1. จงบอกวัตถุประสงค์ของการส ารวจในกรณีศึกษาที่ 2

2. ประชากรคืออะไร มีจ านวนเท่าใด

3. ตัวอย่างคืออะไร ใช้ตัวอย่างเท่าใด
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ค าถาม กรณีศึกษาที่ 2 (ต่อ) 
เรื่อง การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

4. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีพบในกรณศีึกษานี้มา 3 วิธี

5. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นในกรณีศึกษานี้มา 2 วิธี

6. จากผลการส ารวจในกรณีศึกษานี้ ครัวเรือนท่ัวประเทศมีรายได้เฉลี่ย
เดือนละเท่าใด และ ส่วนใหญ่มีรายได้จากแหล่งใด
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ค าถาม กรณีศึกษาที่ 2 (ต่อ) 
เรื่อง การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

7. ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2552 ดูจาก
แผนภูมิที่เท่าไร

8. จ านวนหนี้สินนอกระบบ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่
เป็นหนี้จากอะไร คิดเป็นร้อยละเท่าใด

9. การเปรียบเทียบรายได้ของครัวเรือน รายภาคในปี 2552 ภาค
กลางสูงหรือต่ ากว่าภาคใต้อยู่เท่าไร
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กรณศีึกษาท่ี 3 (earn52) 
เรื่อง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน

ค าถามกรณีที่ 3
1. จงบอกวัตถุประสงค์ของการส ารวจในกรณีศึกษาที่ 3

2. ตัวอย่างคืออะไร ใช้จ านวนเท่าใด

3. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมูลที่พบในกรณีศึกษานี้มา 3 วิธี
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ค าถาม กรณีศกึษาท่ี 3 (ต่อ) 
เรื่อง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน

4. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในกรณีศึกษานี้มา 2 วิธี

5. จากการน าเสนอในแผนภูมิที่ 5 ที่เป็นการน าเสนอข้อมูลแบบ
แผนภูมิแท่งสามารถเปลี่ยนเป็นการน าเสนอด้วยกราฟเส้นได้
หรือไม่

6. จากตาราง 3 สถานประกอบการประเภทใด ทีไ่ม่มีสวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาลมากที่สุด
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ค าถาม กรณีศกึษาท่ี 3 (ต่อ) 
เรื่อง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน

7. ในปี 2551 เจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร ระดับผู้อ านวยการของโรงพยาบาล
เอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาลต่างกันเฉลี่ยเท่าไร

8. การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชนครั้งต่อไปจะท าการเก็บข้อมูลของปี
ใด
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ใบงานท่ี 12
กรณศีึกษาท่ี 4 (busiwk_51) 

เรื่อง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน
ค าถามกรณีท่ี 4

1. จงบอกวัตถุประสงค์ของการส ารวจในกรณีศึกษาท่ี 1
2. ตัวอย่างท่ีใช้ในกรณีศกึษานี้คือใคร และมีจ านวนเท่าไร
3. จงบอกวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีพบในกรณศีึกษานี้มา 3 วิธี
4. จงบอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นในกรณีศึกษานี้มา 2 วิธี
5. สถานประกอบการธุรกิจท่ัวประเทศ จ าแนกตามหมวดธุรกิจ หมวดใด

มีจ านวนมากท่ีสุดและคิดเป็นร้อยละเท่าไร
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ใบงานท่ี 12
กรณศีึกษาท่ี 4 (busiwk_51) 

เรื่อง การส ารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน
ค าถามกรณีท่ี 4 (ต่อ)

6.  ค่าตอบแทนแรงงาน ศกึษาได้จากแผนภูมิท่ีเท่าไร และแผนภูมิแบบใด
7. ค่าตอบแทนแรงงานสถานประกอบการธุรกิจหมวดใดสงูท่ีสุด และ

หมวดใดต่ าสุด
8. จากตารางท่ี 2 ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี(บาท) ปี 2550 

ต่างกับ ปี 2548 อยู่เท่าใด 
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