
ข้อสอบครัง้ท่ี 1 
วิชา:   3800602 สถิตสิ าหรับจิตวิทยา 1  

อาจารย์ผู้สอน:  อ. ดร. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 

วนั-เวลาทดสอบ: 14 กนัยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:00 – 16:00 (50 คะแนน) 

 

ตอนท่ี 1 จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี (กรุณำเขียนใหอ้ำจำรยอ่์ำนออก) 
1. สมมตวิา่คณุเข้าไปในหาพนกังานในท่ีท างานแหง่หนึง่ แล้วคดัเลือกพนกังานชายออกมา 5 คน ให้ทัง้ 5 

คนดงึข้อ (ห้อยตวัอยูใ่ต้คานแล้วดงึตวัเองขึน้ไปจนกระทัง่คางอยูเ่หนือคาน) พนกังานทัง้ 5 คน ท าได้ 2, 5, 

2, 4, และ 7 ครัง้ จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้

 1.1) ระดบัการวดั (Level of Measurement) ของข้อมลูนีคื้ออะไร (1 คะแนน) 

 1.2) จงหาคา่เฉล่ีย, พิสยั, และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (แบบหารด้วย n – 1) (3 คะแนน) 

 

2. จงบอกว่าข้อดงัตอ่ไปนี ้ถกูหรือผิดส าหรับการกระจายเป็นโค้งปกติ (2 คะแนน) 

2.1) เม่ือให้ c เป็นคา่คงท่ี และ X เป็นคะแนนคา่หนึง่ท่ีสุ่มมาจากโค้งปกต ิแล้ว p(X < -c) = p(X > 

-c)  

2.2) การกระจายเป็นสมมาตร 

2.3) เป็นรูปแบบการกระจายของการกระจายของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง (Sampling 

distribution) เม่ือขนาดกลุม่ตวัอยา่งสงูมากๆ จนเข้าใกล้ Infinity 

2.4) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกระจายโค้งปกตจิะมีคา่เทา่กบั 1 เสมอ 

 

3. จงยกตวัอยา่งปัจจยัทิ่เพิ่มก าลงัทางสถิติ (Statistical Power) มาจ านวน 4 ปัจจยั พร้อมกบัแสดงทิศทาง

ความสมัพนัธ์ (4 คะแนน) 

  

ช่ือ-นามสกลุ ................................................................................... เลขประจ าตวันิสิต ................................เลขท่ีนัง่

สอบ ................... 



4. นกัวิจยัเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 3,200 คน เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโรคซมึเศร้าและโรคปวด

หวัไมเกรน พบว่า 

 เป็นโรคปวดหวัไมเกรน ไมเ่ป็นโรคปวดหวัไมเกรน 
เป็นโรคซมึเศร้า 40 160 
ไมเ่ป็นโรคซมึเศร้า 600 2400 

4.1) จงหา P(เป็นซมึเศร้า) (0.5 คะแนน) 

4.2) จงหา P(ไมเ่ป็นซมึเศร้าหรือไมเ่ป็นโรคปวดหวัไมเกรน) (0.5 คะแนน) 

4.3) จงหา P(เป็นโรคปวดหวัไมเกรนและเป็นโรคปวดหวัซึมเศร้า) (0.5 คะแนน) 

4.4) จงหา P(เป็นโรคปวดหวัไมเกรน | เป็นโรคซมึเศร้า) (1 คะแนน) 

4.5) สองโรคนีเ้ป็นอิสระจากกนัหรือไม่ (0.5 คะแนน) 

 

5. คะแนนสอบสมรรถนะครู 5,000 คน มีการกระจายเป็นโค้งปกต ิคา่เฉล่ียเทา่กบั 50 คะแนน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10 คน  

 5.1) จงหาจ านวนครูท่ีมีคะแนนต ่ากวา่ 40 คะแนน (1 คะแนน) 

 5.2) จงหาจ านวนครูท่ีมีคะแนนระหวา่ง 50 – 60 คะแนน (1 คะแนน) 

 5.3) จงหาคะแนนท่ีตรงกบัเปอร์เซนต์ไทล์ท่ี 95 (1 คะแนน)  

 

ตอนท่ี 2 จงตอบค ำถำมหรือแสดงวิธีท ำจำกโจทยท่ี์ให ้ครบทุกประเดน็ (กรุณำ

เขียนใหอ้ำจำรยอ่์ำนออก) 
6. จ านวนเกล็ดเลือดในคนปกตมีิการกระจายเป็นโค้งปกต ิคา่เฉล่ียเทา่กบั 300,000 ตวัตอ่เลือด 1 

ไมโครลิตร สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 100,000 ตวัตอ่เลือด 1 ไมโครลิตร เพ่ือนคนหนึง่ของทา่นมีเกล็ด

เลือดอยูท่ี่ 120,000 ตวัตอ่เลือด 1 ไมโครลิตร ท่านสงสยัว่าเพ่ือนของท่านมีเกล็ดเลือดต ่ากว่าปกตหิรือไม ่

จงทดสอบสมมตฐิานโดยการใช้ p-value (ทดสอบทางเดียว; α = .05) (5 คะแนน) 

  



7. มีความเช่ือท่ีวา่ ชีวิตแบบ slow living จะท าให้รู้สกึพงึพอใจในชีวิตมากขึน้ ด้วยเหตนีุน้กัจิตวิทยาจงึหา

อาสาสมคัรผู้ ร่วมการทดลองจ านวน 50 คน เพ่ือมาใช้ชีวิตแบบ slow living คือ คนท่ีอยูอ่ยา่งง่ายๆ ใช้จา่ย

น้อยลง ท างานน้อยลง เป็นเจ้าของสิ่งตา่งๆ น้อยลง ใช้เทคโนโลยีตา่งๆ น้อยลง โดยผู้วิจยัจะตรวจสอบ

ตลอดวา่ผู้ ร่วมการทดลองยงัใช้ชีวิตแบบ slow living หรือไม ่เม่ือการทดลองผา่นไป 1 ปี พบวา่มีคน

เปล่ียนแปลงชีวิตส าเร็จจ านวน 16 คน ซึง่มีคา่เฉล่ียความพงึพอใจในชีวิตเทา่กบั 6 คะแนน ในขณะท่ี

ประชากรทัว่ไปมีคะแนนความพงึพอใจในชีวิตเป็นโค้งปกต ิ(µ = 5,  = 2)  

7.1) จงใช้ z-test เพ่ือทดสอบวา่คนท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตส าเร็จมีความพงึพอใจในชีวิตมากขึน้หรือไม่ 

โดยใช้ Critical Region (ทดสอบสองทาง; α = .05) (5 คะแนน) 

7.2) จงหาชว่งเช่ือมัน่ระดบั .95 และทดสอบสมมตฐิานว่าแตกตา่งจากประชากรปกติหรือไม่ (5 

คะแนน) 

7.3) ขนาดอิทธิพล และชว่งเช่ือมัน่ระดบั .95 ของขนาดอิทธิพลเป็นอย่างไร (5 คะแนน) 

 

8. ความเร็วในการวิ่ง 100 เมตรของประชากรไทยเป็นโค้งปกติ (µ = 12 วินาที,  = 1 วินาที) ผู้วิจยั

ต้องการตรวจสอบผลของการกินวิตามินรวมทกุวนัเป็นเวลา 1 เดือนกบัผู้ ร่วมการทดลองจ านวน 100 คน 

พบวา่ความเร็วในการว่ิงของกลุม่ตวัอยา่งเฉล่ียเท่ากบั 11.9 วินาที หากใช้คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งนีเ้ป็น

คา่เฉล่ียของประชากรแล้ว (ทดสอบสองทาง; α = .05) 

8.1) ก าลงัในการทดสอบทางสถิตเิทา่กบัเทา่ไร (5 คะแนน) 

8.2) ควรเก็บข้อมลูเท่าไร จงึจะท าให้ก าลงัทดสอบทางสถิตเิทา่กบั .80 พอดี (5 คะแนน) 

 

ตอนท่ี 3 จงนิยำมค ำศพัทด์งัต่อไปน้ี (กรุณำเขียนใหอ้ำจำรยอ่์ำนออก) (ขอ้ละ 1 
คะแนน) 
9. Type I error 

10. Sampling distribution 

11. Model-based approach 

12. Statistical power 

13. Negatively skewed 

14. 20th Percentile 



ตำรำงพ้ืนท่ีใตโ้คง้ปกติ 

 

NORMSDIST 

z p 
0 0.500 
0.1 0.540 
0.2 0.579 
0.3 0.618 
0.4 0.655 
0.5 0.691 
0.6 0.726 
0.7 0.758 
0.8 0.788 
0.9 0.816 
1 0.841 
1.1 0.864 
1.2 0.885 
1.3 0.903 
1.4 0.919 
1.5 0.933 
1.6 0.945 
1.7 0.955 
1.8 0.964 
1.9 0.971 
2 0.977 
2.5 0.994 
3 0.999 
3.5 1.000 
4 1.000 

 

NORMSINV 

p z 
0.001 -3.090 
0.005 -2.576 
0.01 -2.326 
0.025 -1.960 
0.05 -1.645 
0.075 -1.440 
0.1 -1.282 
0.125 -1.150 
0.15 -1.036 
0.175 -0.935 
0.2 -0.842 
0.225 -0.755 
0.25 -0.674 
0.275 -0.598 
0.3 -0.524 
0.325 -0.454 
0.35 -0.385 
0.375 -0.319 
0.4 -0.253 
0.425 -0.189 
0.45 -0.126 
0.475 -0.063 
0.5 0.000 

 


