
 

1 

 

ขอ้สอบกลางภาค 
วิชา:   3800210 สถิติขัน้น าส าหรับจิตวิทยา 
อาจารย์ผู้สอน:  อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
วนั-เวลาทดสอบ:  9 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 ตอนท่ี 1 จงตอบค าถามเหลา่นีใ้ห้ถกูต้องโดยใช้ค าตอบท่ีสัน้และได้ใจความ (กรุณาเขียนให้อาจารย์อ่าน

ออก)  

1. อาจารย์สมทบบนัทกึจ านวนชัว่โมงที่นิสติจ านวน 10 คน ใช้ในการอา่นหนงัสอืวิชาสถิตดิงันี ้ 

5, 7, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 5, 20 จากข้อมลูจงตอบค าถามตอ่ไปนี ้

1.1 ระดบัของการวดั (Level of Measurement) ของข้อมลูนีค้ืออะไร (1คะแนน) 

1.2 จากข้อมลูข้างต้น จงบอก คา่เฉลีย่ (Mean)  มธัยฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) คา่แนวโน้มเข้าสูศ่นูย์กลาง

คา่ใดที่นา่จะเป็นตวัแทนของข้อมลูนีไ้ด้ดีที่สดุ( 2คะแนน) 

1.3 หากน าข้อมลูนีม้าสร้างเป็นการกระจาย ทา่นคิดวา่การกระจายจะสมมาตร เบ้ซ้าย หรือเบ้ขวา (1 คะแนน) 

1.4 ในการบอกคา่การกระจายของข้อมลูนี ้ควรใช้วิธีใด ระหวา่ง Standard deviation, Range และ Inter-quartile 

range (1คะแนน) 

1.5  หากน าคา่สถิติที่ได้จากนิสติกลุม่นีไ้ปประมาณคา่พารามิเตอร์ในนิสติปีหนึง่คณะจิตวิทยา จะเรียกสถิติแบบนีว้า่

อะไร (1 คะแนน) 

2. คา่เฉลีย่ความอร่อยของอาหารในร้านอาหารแหง่หนึง่ เทา่กบั 110 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 5  

2.1 ระบตุ าแหนง่ของคา่เฉลีย่ และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลงบนการกระจายโดยใช้สญัลกัษณ์ของคา่พารามเิตอร์ 

(1คะแนน) 

2.2 ระบตุ าแหนง่ของคา่คะแนนดิบที ่Z = -1.5 (1คะแนน) 

2.3 คา่คะแนนดิบที่ ท าให้แบง่ตรงจดุ Quartile ที่ 3 คือคะแนนเทา่ใด (2คะแนน) 

2.4 หากทา่นค านวณได้คา่ความนา่จะเป็น ที่จะการสุม่เลอืกโดนคะแนนความอร่อยน้อยกวา่ 70 คะแนน เทา่กบั 1.75 

หรือ p(X < 70) = 1.75 จะสามารถแปลความหมายได้วา่อยา่งไร (1คะแนน) 

ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................... เลขประจ าตวันิสติ .................................. เลขที่นัง่สอบ ...................  
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ตอนท่ี 2 ตอบค าถามหรือแสดงวิธีท าจากโจทย์ท่ีให้ครบทกุประเด็น (กรุณาเขียนให้อาจารย์อ่านออก)  

1. คนงานในโรงงานท าแก้วที่ฝึกฝนมาดีแล้ว จะสามารถท าแก้วได้เฉลีย่ใบละ 50 วินาที สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 5 

และมีการกระจายเป็นโค้งปกติ วนัหนึง่ ผู้ตรวจงานสงสยัวา่นางสาวบญุหลายอาจจะไมไ่ด้รับการฝึกฝนมา จงึลอง

ตรวจสอบให้นางสาวบญุหลายท างานให้ด ูพบวา่เธอใช้เวลาท าแก้ว 1 ใบใช้เวลา 59 วินาที จากข้อมลูดงักลา่ว จงตอบ

ค าถามดงัตอ่ไปนี ้(โจทย์นีก้ าหนด  = .05) ให้ทา่นลองทดสอบสมมติฐานนี ้และตอบวา่ ระหวา่งการทดสอบแบบทาง

เดียว (One Tail Test) กบัสองทาง (Two tail Test) ได้ผลแตกตา่งหรือเหมือนกนั โปรดระบเุหตผุล (10 คะแนน) 

2. นกัจิตวิทยาต้องการทราบวา่การเลน่เกมส์ที่มเีนือ้หารุนแรงจะท าให้ผู้ เลน่รู้สกึชินชาตอ่ความรุนแรงมากกวา่คนปกติ

หรือไม ่โดยที่คนปกติจะมีความรู้สกึตอ่เหตกุารณ์รุนแรงที่  = 400  = 20 และมีการกระจายเป็นโค้งปกติ จากนัน้จงึ

ได้สุม่วยัรุ่นมา 25 คน และให้เลน่เกมส์ท่ีมเีนือ้หารุนแรง หลงัจากเลน่เกมส์ นกัจิตวิทยาให้วยัรุ่นกลุม่นีป้ระเมินความรู้สกึ

ตอ่เหตกุารณ์รุนแรง (เช่น เด็กถกูเพื่อนนกัเรียนทบุตี) วา่รู้สกึวา่เหตกุารณ์นัน้รุนแรงมากหรือน้อย โดยได้  

M = 390  

2.1 บอกสมมตฐิานการวจิยั (1 คะแนน) 

2.2 บอกสมมตฐิานทางสถิติ (เขียนเป็นสญัลกัษณ์) (1 คะแนน) 

2.3 ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ Z test (แสดงการค านวนคา่ Z score, สร้างภาพการกระจายทีใ่ช้ในการ

เปรียบเทียบ พร้อมระบตุ าแหนง่ critical value หรือ critical region และ คา่ Z ที่ค านวณได้ให้ชดัเจน) สรุปผล

พร้อมบอกเหตผุลที่สรุปเช่นนัน้ ก าหนด  = .05 (10 คะแนน) 

2.4 ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ชว่งเช่ือมัน่ (Confidence Interval) (แสดงการค านวณคา่เช่ือมัน่ สร้างภาพการ

กระจายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ พร้อมระบตุ าแหนง่ชว่งเช่ือมัน่และคา่เฉลีย่ทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบให้ชดัเจน) 

สรุปผลพร้อมบอกเหตผุลที่สรุปเช่นนัน้ (10 คะแนน) 

2.5 ทา่นจะอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานให้เพื่อนของทา่นท่ีไมเ่คยเรียนวชิาสถิติได้วา่อยา่งไร (5 คะแนน) 
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3. นกัจิตวิทยาสองคา่ยแขง่ขนักนัท าให้สนุขัพนัธุ์ไทยออกก าลงักายเพิ่มขึน้  

นกัจิตวิทยาคา่ยแรก ใช้วิธีการ A ท าให้สนุขัพนัธุ์ไทยสามารถวิง่ได้ระยะทางมากกวา่เดมิ โดยสุม่กลุม่ตวัอยา่งสนุขั

พนัธุ์ไทยมา จ านวน 64 ตวั ได้คา่เฉลีย่ของระยะทางที่สนุขัพนัธุ์ไทยวิ่งตอ่วนั คือ M = 220 เมตร โดยที่ปกติสนุขัพนัธุ์

ไทยจะใช้ระยะทางในการวิ่งเฉลีย่คือ  = 200 เมตร  = 40   

นกัจิตวิทยาคา่ยที่สองใช้วิธีการ B ท าให้สนุขัพนัธุ์ไทย สามารถวา่ยน า้ได้ระยะทางมากกวา่เดิม โดยสุม่กลุม่ตวัอยา่ง

สนุขัพนัธุ์ไทยมา จ านวน 64 ตวั ได้คา่เฉลีย่ของระยะทางที่สนุขัพนัธุ์ไทยวา่ยน า้ตอ่วนั คือ    M = 315 เมตร โดยที่

ปกติสนุขัพนัธุ์ไทยจะใช้ระยะทางในการวา่ยน า้เฉลีย่คือ  = 300 เมตร  = 48   

3.1 แสดงวิธีค านวนหาคา่อิทธิพล (Effect Size) และเปรียบเทียบคา่อทิธิพลของทัง้สองการทดลองนีว้า่ วิธีการใด

ท าให้เกิดขนาดอิทธิพลมากกวา่กนั  (5 คะแนน) 

3.2  แสดงวิธีการหาก าลงั (Power) ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติของการทดลองที่ใช้วธีิการ B ในกรณีทดสอบ

สองทาง โดยก าหนดระดบันยัส าคญัเทา่กบั .01(  = .01) พร้อมบอกโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดแบบที่

สอง(Type II error) ด้วย (10 คะแนน) 

4. ร้านหนงัสอืในประเทศไทย สามารถขายหนงัสอืได้เฉลีย่คือ  = 200 เลม่   = 15  ตอ่อาทิตย์ในชว่งปิดเทอม โดย

ถ้าเปิดเทอมตามปกติแล้ว จะขายหนงัสอืได้เพิ่มขึน้ เป็น  = 215 เลม่  = 15  ตอ่อาทิตย์  

4.1 จงแสดงวิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง หากต้องการให้โอกาสในการสุม่เจอกลุม่ตวัอยา่งร้านหนงัสอื ที่

มีคา่เฉลีย่ถึงระดบันยัส าคญัเกิน 85% ในกรณีการทดสอบสมมตฐิานสองทาง ก าหนดระดบันยัส าคญั

เทา่กบั .05 (  = .05) (10 คะแนน) 

4.2 แสดงวิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง หากต้องการท านายคา่เฉลีย่ของจ านวนหนงัสอืที่ร้านขายได้

ในช่วงเปิดเทอมในชว่งเช่ือมัน่ระดบั .95 โดยให้มีความคลาดเคลือ่นไมเ่กิน 3 เลม่ (10 คะแนน) 

4.3 แสดงวิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง หากต้องการท านายขนาดอิทธิพล ในช่วงเช่ือมัน่ระดบั .95 โดยให้

มีความคลาดเคลือ่นไมเ่กิน 0.3 (5 คะแนน) 
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4.4  

 ตอนท่ี 3 จงจบัคูค่ าศพัท์ด้านบนให้สมัพนัธ์กบัค าบรรยายในแตล่ะข้อ เขียนเฉพาะตวัอกัษรหน้าค าศพัท์ 

ลงในกระดาษค าตอบ (กรุณาเขียนให้อาจารย์สามารถเข้าใจได้วา่ท่านหมายถึงอกัษรใด 

ตวัอกัษรท่ีเขียนมาอยา่งคลมุเครือจะไมไ่ด้รับการให้คะแนน) (ข้อละ 1 คะแนน)

A. Type I error 

B.  (Alpha Level) 

C. Sampling Error 

D. Effect Size 

E. Power  

F. Type II error 

G. Standard Error 

H. p value 

I. Sum of squared deviation 

J. Expected value

 

1. ปฏิเสธสมมติฐานวา่ง (H0) ทัง้ที่ความจริงแล้วสมมติฐานวา่งเป็นจริง [Type I error] 

2. ขนาดของความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I error) ที่ยอมรับได้ [ , Alpha Level ] 

3. คา่ทางสถิติทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการสุม่กลุม่ตวัอยา่งมาจากประชากรหลายๆครัง้ [Sampling error] 

4. ระดบัความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ ระหวา่งกลุม่สองกลุม่ [Effect Size] 

5. โอกาสที่จะสุม่ได้กลุม่ตวัอยา่งที่มีคา่เฉลีย่ถึงระดบันยัส าคญั [Power] 

6. โอกาสที่จะสุม่เจอกลุม่ตวัอยา่งทีม่ีคา่เฉลีย่ไมถ่ึงระดบันยัส าคญั [Type II error, β] 

 

ช่ือ-นามสกลุ ......................................................................... เลขประจ าตวันิสติ .................................. เลขที่นัง่สอบ ...................  
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 ตอนท่ี 4 พิจารณาข้อความท่ีให้มา และตอบวา่ข้อความนีถ้กูหรือผิด หากตอบวา่ถกู ให้เขียนอกัษร “ถ” 

และ หากตอบวา่ผิด ให้เขียนอกัษร “ผ” ลงในกระดาษค าตอบข้อละหนึง่ค าตอบเทา่นัน้ (กรุณา

เขียนให้อาจารย์สามารถเข้าใจได้วา่ทา่นหมายถึงอกัษรใด ตวัอกัษรท่ีเขียนมาอยา่งคลมุเครือจะ

ไมไ่ด้รับการให้คะแนน) (ข้อละ 1 คะแนน) 

1. การประมาณคา่แบบชว่ง สว่นใหญ่คา่ที่ได้จะประมาณศนูย์ คือ โอกาสที่จะประมาณได้ตรงกบัคา่พารามเิตอร์มีน้อยมาก 

F 

2. จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทีม่ากขึน้จะท าให้ก าลงั (Power)  เพิ่มขึน้เสมอ T 

3. หากก าลงัเพิม่ขึน้ (Power) จะท าให้ขนาดอิทธิพลเพิ่มขึน้เสมอ F 

4. หากคา่ระดบันยัส าคญัลดลงจะท าให้โอกาสในการเกิด ความผิดพลาดแบบที ่2 (Type II error )เพิ่มขึน้  T 

5. p value คือ โอกาสในการเกิดความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I error) T 

 

 

 


