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ข้อสอบครัง้ท่ี 2 
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 าถามต่อไปนี ้(กรุณาเขียนให้อาจารย์อ่านออก) 
1. จงอธิบายวา่ one sample z-test และ one sample t-test แตกตา่งกนัอยา่งไร สถานการณ์ใดท่ี one 

sample t-test สามารถใช้ได้ แตไ่มส่ามารถใช้ one sample z-test ได้ (3 คะแนน) 

2. จงอธิบายวา่ท าไมไมค่วรใช้ Levene test ในการตดัสินวา่ควรใช้ Independent t-test แบบปกต ิหรือ 

Welch test (3 คะแนน) 

3. จงอธิบายความแตกตา่งระหวา่ง eta-squared และ omega-squared ใน One-way ANOVA (3 

คะแนน) 

4. จงอธิบายวา่ Interaction คืออะไร และจงยกตวัอยา่งในสถานการณ์จริงท่ีแสดงถึง Interaction (3 

คะแนน) 

5. จงอธิบายวา่ Heteroscedasticity คืออะไร และท าไมคา่สหสมัพนัธ์ถึงไมเ่หมาะสมในการอธิบาย

ความสมัพนัธ์เม่ือเหตกุารณ์นีข้ึน้ (3 คะแนน) 
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ตอนท่ี 2  จงอ่านสถานการณ์ในแต่ละข้อ แล้วตอบว่า สมมติฐานวจิยัคืออะไร 

Null Hypothesis ท่ีเหมาะสมกบัสมมติฐานวจิยัดงักลา่วคืออะไร และควรเลือกใช้

สถิตอิะไร (ข้อละ 2 คะแนน) 
 สถิตท่ีิสามารถเลือกได้ 

- One sample t-test 

- Independent t-test 

- One-way ANOVA 

- Two-way factorial ANOVA 

- Correlation 

- ไมมี่สถิตใิดข้างบนท่ีควรใช้ในสถานการณ์นีเ้ลย 

6. ทา่นต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการตอบสนองวา่แตกตา่งกนัระหว่างมือซ้ายและมือขวา

หรือไม ่ทา่นจงึให้ผู้ ร่วมการทดลองมาวดัความสามารถในการตอบสนองตอ่ภาพสองภาพ ซึง่ภาพหนึง่ต้อง

กดด้วยมือซ้ายและอีกภาพหนึง่ต้องกดด้วยมือขวา หลงัจากนัน้ทา่นน าเวลาในการตอบสนองมา

เปรียบเทียบกบักนั เพ่ือวิเคราะห์วา่มือซ้ายและมือขวามีเวลาในการตอบสนองแตกตา่งกนัหรือไม ่ 

7. ท่านต้องการทดสอบวา่ ชนิดของรถมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการขบัข่ีหรือไม ่ทา่นจงึหาอาสาสมคัรจ านวน 

50 คน แบง่เป็น 5 กลุม่ให้ขบัรถชนิดแตกตา่งกนั ตัง้แต ่มอเตอร์ไซต์ส าหรับครอบครัว มอเตอร์ไซค์ขนาด

ใหญ่ รถกระบะ รถยนต์สว่นบคุคลแบบประหยดัพลงังาน และรถยนต์สว่นบคุคลแบบหรูหรา หลงัจากนัน้ 

ทา่นเปรียบเทียบความเร็วเฉล่ียท่ีผู้ขบัใช้ในระยะเวลา 1 เดือน 

8. บริษัทประชาสมัพนัธ์แหง่หนึง่ ได้สร้างวีดีโอโฆษณามาน าเสนอให้กบับริษัทขายเคร่ืองส าอางจ านวน 3 

ชดุด้วยกนั บริษัทเคร่ืองส าอางได้น าวีดีโอโฆษณานีไ้ปส ารวจกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยแบง่ลกูค้าเป็น

สองกลุม่ คือในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั โดยผู้ดวีูดีโอแตล่ะคน จะได้รับการสุม่ให้ชม 1 วีดีโอ และให้

ประเมินความประทบัใจของวีดีโอดงักล่าว ท่านได้รับข้อมลูมาเพ่ือวิเคราะห์วา่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ มีความ

ประทบัใจตอ่วีดีโอแตกตา่งกนัหรือไม ่ 

9. ทา่นต้องการเข้าใจวา่อะไรท่ีท าให้ชาวตา่งชาตใินเมืองไทย รักเมืองไทย ทา่นจงึถามข้อมลูความรัก

เมืองไทยกบัชาวตา่งชาตจิ านวน 1000 คน จากนัน้ทา่นทดสอบวา่จ านวนปี (แบง่เป็น น้อยกวา่ 1 ปี, 1-2 ปี, 



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

2-3 ปี, และมากกวา่ 3 ปี) และเหตผุลเร่ิมต้นท่ีเข้ามาอยูเ่มืองไทย (ท างานหรือส่วนตวั) มีอิทธิพลตอ่ความ

รักเมืองไทยหรือไม ่

10. ทา่นต้องการทดสอบวา่เพ่ือนของทา่น สามารถวิ่ง 100 เมตร ได้เร็วเท่าไร ทา่นจงึให้เพ่ือนของทา่นวิ่ง 

10 รอบในวนัและเวลาท่ีแตกตา่งกนั ทา่นน าข้อมลูไปท านายวา่เพ่ือนของทา่นวิ่งได้เร็วเฉล่ียเทา่ไร และ

เพ่ือนของทา่นวิ่งได้ช้ากวา่สถิตเิหรียญทองในปีท่ีแล้วอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ 

11. ทา่นต้องการตรวจว่าโรงงานแหง่หนึง่เป็นสาเหตขุองน า้เสียหรือไม ่ทา่นจงึใช้วิธีการสุม่น า้จากน า้ก่อน

ถึงโรงงาน น า้ในต าแหนง่โรงงาน และน า้ท่ีผา่นโรงงานมาแล้ว ทา่นสุม่น า้ในแตล่ะท่ีในเวลาท่ีแตกตา่งกนั

จ านวน 10 ครัง้ แล้วเปรียบเทียบจ านวนจลุินทรีย์ เพ่ือตรวจสอบว่ามลพิษมาจากโรงงานหรือไม่ 

12. นกัวิจยัคนหนึง่ต้องการทดสอบรายได้ครัวเรือนในต าบลอมกบ ทา่นไมส่ามารถเก็บข้อมลูทกุคนได้ ทา่น

จงึเก็บข้อมลูจาก 100 ครัวเรือนเพ่ือสร้างชัว่เช่ือมัน่ในการท านายรายได้ครัวเรือนในต าบล และต้องการ

ทดสอบวา่รายได้ครัวเรือนแตกตา่งจาก 100,000 บาทตอ่ปีหรือไม่ 

13. ทา่นเก็บข้อมลูจากทกุจงัหวดัในประเทศไทย เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนฝนเฉล่ียในรอบปี 

อณุหภมูิเฉล่ียในรอบปี ความเร็วลมเฉล่ีย และจ านวนชัว่โมงท่ีได้รับแสงแดดเฉล่ีย  

 

ตอนท่ี 3  จงอ่านผลการวิเคราะห์เหลา่นี ้แล้วเขียนรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมลู

ท่ีได้  
 จงเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ราวกบัวา่เขียนในงานวิจยัของคณุท่ีจะต้องได้รับการตีพิมพ์ (เชน่ 

ในวิทยานิพนธ์) การรายงานผลการวิเคราะห์ต้องมีข้อมลูตอ่ไปนี ้

 (ก) คา่สถิตพิรรณนาของข้อมลูดงักลา่ว 

 (ข) บรรยายจดุมุง่หมายของการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีก าลงัเขียน 

 (ค) บรรยายวา่ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูอะไรในการทดสอบ หากต้องใช้การวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งจาก

วิธีการวิเคราะห์ปกติ (เชน่ ใช้ Welch test) จงรายงานด้วย และให้เหตผุลวา่ท าไมต้องใช้วิธีการดงักล่าว 

 (ง) บรรยายวา่ผลการทดสอบทางสถิตสิามารถสรุปได้อย่างไร  

 (จ) ใสข้่อมลูขนาดอิทธิพล 
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14. โค๊ชบาสเกตบอลคนหนึง่ต้องการให้นกับาสเกตบอลของตนเองสามารถยิงลกูโทษลงเป็นอตัรามากกวา่ 

80% โค๊ชจงึวดัความสามารถในการยิงลกูโทษกบัตวัจริง 5 คน พบว่าทัง้ 5 คนยิงได้ 78%, 84%, 90%, 

85%, 91% โค๊ชจงึน าข้อมลูนีไ้ปทดสอบทางสถิติ (4 คะแนน) 

สมมตฐิานงานวิจยั:  ตวัจริงของทีมยิงได้มากกวา่ 80% 

 การทดสอบ:   one-sample t-test 

 

 

 

15. ทา่นทานอาหารจีนจากภตัตาคาร 2 แหง่ โดยภตัตาคารแรกทา่นทานอาหารจ านวน 8 จาน และ

ภตัตาคารท่ีสองทา่นทานอาหารจ านวน 6 จาน ทา่นได้ให้คะแนนอาหารแตล่ะจาน (เต็ม 10 คะแนน) แล้ว

น าคะแนนมาเปรียบเทียบกนั พบผลดงัตอ่ไปนี ้(4 คะแนน) 

 สมมตฐิานงานวิจยั:  อาหารจากสองภตัตาคารมีความอร่อยแตกตา่งกนัในความคดิของทา่น 

 การทดสอบ:  Independent t-test 
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16. ทา่นเป็นผู้บริหารของบริษัท ต้องการเปรียบเทียบความพงึพอใจของพนกังานใน 4 ฝ่าย (บญัชี, 

การตลาด, การผลิต, และทรัพยากรบคุคล) ทา่นจงึสง่แบบสอบถามความพงึพอใจในท่ีท างานของตน พบ

ผลดงัตอ่ไปนี ้(4 คะแนน) 

 สมมตฐิานงานวิจยั:  พนกังานในแตล่ะฝ่ายมีความพงึพอใจในท่ีท างานแตกตา่งกนั 

 การทดสอบ:  One-way ANOVA เปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีของ Tukey 

(จงรายงานผลการวิเคราะห์ทัง้ One-way ANOVA และการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีของ Tukey 

เม่ือจ าเป็น) 
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17. ทา่นต้องการทดสอบความโกรธการชนไหล่ ทา่นจงึหาหน้าม้าชายและหญิงมาเดนิชนไหลผู่้ ร่วมการ

ทดลองชายและหญิง ทา่นต้องการเปรียบเทียบวา่ในสถานการณ์ใด ผู้ ร่วมการทดลองรู้สกึโกรธมากกวา่กนั 

(6 คะแนน) 

 สมมตฐิานงานวิจยั:  เพศของหน้าม้าและเพศของผู้ ร่วมการทดลองมีผลร่วมกนัตอ่ความรู้สึก

ของผู้ ร่วมการทดลอง 

 การทดสอบ:  Two-way factorial ANOVA 

 (หากผลปฏิสมัพนัธ์ถึงระดบันยัส าคญั จงวาดกราฟแสดงผลปฏิสมัพนัธ์ และรายงานผลการ

ทดสอบ Simple main effects) 
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18. นกัประเมินผลต้องการหาความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนสอบวิชา 4 วิชา (ภาษาไทย, สงัคมศกึษา, 

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์) ใน O-NET ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 (4 คะแนน) 

 สมมตฐิานงานวิจยั:  คะแนนทัง้ส่ีวิชามีความสมัพนัธ์กนั 

 การทดสอบ:  Correlation 
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