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 ค ำถำมเพื่อทบทวน สัปดำห์ที่ 7  
ค ำชีแ้จง จงใช้ข้อมลูตอ่ไปนีต้อบค าถามข้อ 1-3  

 
ตำรำง  จ านวนและร้อยละ เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. ต าแหนง่ในสถานศกึษา 
ครูผู้ชว่ย 
ครู  

 
70 

200 

 

รวม 270 100.00 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 

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

 
101 
56 
52 
61 

 

รวม 270 100.00 
3. ขนาดสถานศกึษาท่ีทา่นปฏิบตังิานอยู ่  

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

 
84 

123 
63 

 

รวม 270 100.00 
 
1.    จงพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ 
       ก)   ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน เป็นครู จ านวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 74.07  
      ข)   ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน เป็นครูผู้ชว่ย จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 
45.00 
 ข้อใดสรุปถกูต้อง  
 1.      ข้อ ก.  ถกู ข้อ ข.  ผิด 2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู 
 3.      ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด 4.      ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถกู  
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2.    จงพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ 
       ก)   ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 270 คน พบวา่มี ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 

10 ปี มากท่ีสดุ จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 37.41  
      ข)   รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 26 ปีขึน้ไป จ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 
22.59 
 ข้อใดสรุปถกูต้อง  
 1.      ข้อ ก.  ถกู ข้อ ข.  ผิด 2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู 
 3.      ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด 4.      ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถกู  
 
3.    จงพิจารณาข้อความตอ่ไปนี ้ 
       ก)   ขนาดสถานศกึษาท่ีปฏิบตังิานสว่นใหญ่อยูใ่นขนาดกลาง (มีนกัเรียนตัง้แต ่121 – 

300 คน) จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 45.56 
      ข)   อยูใ่นสถานศกึษาขนาดใหญ่ (มีนกัเรียนตัง้แต ่301 คนขึน้ไป) น้อยท่ีสดุ จ านวน 63 

คน คดิเป็นร้อยละ 23.33 
 ข้อใดสรุปถกูต้อง  
 1.      ข้อ ก.  ถกู ข้อ ข.  ผิด 2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู 
 3.      ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด 4.      ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถกู  
ประสบการณ์ในการท างาน 16 – 25 ปี น้อยท่ีสดุ จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 19.26 
ค ำชีแ้จง จงใช้ข้อมลูตอ่ไปนีต้อบค าถามข้อ 4-6  
 

ตำรำง แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและระดบัการศกึษา  
 

 
เพศ 

ระดบัการศกึษา รวม 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ร้อยละ 

ชาย 23 30 16 7 76 
ร้อยละ     60.32 
หญิง 12 18 11 9 50.000 
ร้อยละ     39.68 
รวม 35 48 27 16 126.000 
ร้อยละ 27.77 38.10 21.43 12.70 100.00 



สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

                                                                                                เรียบเรียงโดย อาจารย์วนิดา  เลศิพิพฒันานนท์ 
 

1-3 

 
 
4. จากตาราง ชอ่งหมายเลข  มีคา่ร้อยละตรงกบัข้อใด 
 1. 23.81 
 2. 26.89 
 3. 42.56 
 4. 65.00 
 
5. จากตาราง ชอ่งหมายเลข  มีคา่ร้อยละตรงกบัข้อใด 
 1. 3.81 
 2. 6.89 
 3. 8.73 
 4. 15.00 

 
 

 


