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ขอ้สอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

วิชา:   3800210 สถิติขัน้น าส าหรับจิตวิทยา 

อาจารย์ผู้สอน:  อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 

วนั-เวลาทดสอบ:  20 มิถนุายน 2550 เวลา 9.00 – 9.30 น. 

ตอนท่ี 1 จงให้ค านิยามแก่ค าศพัท์เหล่านี ้พร้อมยกตวัอยา่ง โดยตอบให้สัน้ท่ีสดุ กระชบัท่ีสดุ และ

ครอบคลมุค าตอบท่ีถกูต้อง (กรุณาเขียนให้อาจารย์อา่นออก) 

1. Strictly Increasing Monotonic Transformation 

2. Stem-and-Leaf Display 

3. Positive skewed 

4. Percentile rank 

5. Outlier 

ตอนท่ี 2 จงตอบค าถามเหลา่นี ้โดยตอบให้สัน้ท่ีสดุ กระชบัท่ีสดุ และครอบคลมุค าตอบท่ีถกูต้อง 

(กรุณาเขียนให้อาจารย์อา่นออก) 

1. “นกัวิจยัตลาด ต้องการส ารวจตลาดน า้ชาเขียวบรรจขุวด โดยไปสอบถามจากร้านขายน า้ทัว่กรุงเทพ

จ านวน 100 ร้าน วา่ให้เรียงล าดบัน า้ชาเขียว วา่ย่ีห้ออะไร ขายดีท่ีสดุ 

a. กลุม่ตวัอยา่ง (Sample) คืออะไร 

b. ประชากร (Population) คืออะไร 

c. สิ่งท่ีนกัวิจยัต้องการส ารวจ (Observation) คืออะไร 

2. จงบอกคณุสมบตัขิองระดบัการวดั (Scale of Measurement) ตา่งๆ พร้อมกบัยกตวัอยา่ง 

a. Nominal Scale 

b. Ordinal Scale 

c. Interval Scale 

d. Ratio Scale 

3. จงบอกว่าข้อดี และข้อเสียของการจบักลุม่ในตารางแจกแจงความถ่ี (Grouped frequency 

distribution)  

4. ท าไมในการวาดแผนภมูิแทง่ ในแกน Y จะต้องเร่ิมด้วยคา่ 0 เสมอ 
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5. ในการสอบระดบัม. 1 จ านวน 150 คน ในวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ได้ให้ค าถาม 25 ข้อ ข้อละ 4 

คะแนน อาจารย์ได้น าคะแนนมาเฉล่ีย และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ได้คา่เฉล่ียเทา่กบั 60 

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 12 คะแนน นกัเรียนคนหนึง่ ตอบได้ 9 ข้อ นกัเรียนคนนีเ้ป็นคา่

สดุโตง่ (Outlier) ของการกระจายหรือไม ่เพราะอะไร 

6. จงหาคา่ Mean, Median และ Mode ของข้อมลูนี ้
2, 3, 5, 8, 8, 9, 11 

7. จงหาคา่ GPA ของนกัเรียนคนนี ้

วิชา หนว่ยกิต เกรด 

Society & Culture 3 C 

Civilization 3 B+ 

Natural Science 3 C+ 

Foundation of Economics 3 B 

Statistics for Psychology 3 B 

General Psychology 3 A 

Recreation Camp 2 A 

 

 (หมายเหต:ุ A = 4, B+ = 3.5, B = 3, C+ = 2.5, C = 2, D+ =1.5, D = 1, F = 0) 

8. สถิตเิหลา่นี ้ตวัใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบจาก Outlier 

Range, Interquartile range, Standard deviation, Mean, Median, Mode 
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9. ผู้วิจยัต้องการศกึษาพฤติกรรมชว่ยเหลือของมนษุย์วา่หากมีผู้ อ่ืนอยูใ่นเหตกุารณ์ด้วย จะส่งผลตอ่การ

ชว่ยเหลือหรือไม ่ผู้วิจยัจงึเชิญนิสิตจากคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจ านวน 60 คนเข้า

ร่วมงานวิจยั ทกุคนจะถกูแสร้งวา่ให้ท าข้อสอบ เม่ือเวลาการสอบผา่นไป 10 นาที จะมีหน้าม้าคนหนึง่

ลกุขึน้มา แล้วเดนิเอียงไปมา ก าลงัออกจากห้อง แล้วหน้าม้าก็ล้มลงไปกบัพืน้ โดยจะแบง่สถานการณ์

ออกเป็น 3 แบบด้วยกนั คือ ไมมี่คนอ่ืนอยูใ่นห้องเลย มีหน้าม้าอ่ืนในห้องอีก 1 คน และมีหน้าม้าอ่ืนอยู่

ในห้องอีก 3 คน ผู้วิจยัได้แบง่ผู้ ร่วมการทดลองออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 20 คน เข้าทดลองตาม

สถานการณ์ตา่งๆ แล้ววดัวา่ผู้ ร่วมการทดลองมาแจ้งแก่ผู้วิจยัวา่เกิดเหตกุารณ์ขึน้หลงัจากหน้าม้าล้ม

ลงไปก่ีนาที สถานการณ์ท่ีไมมี่หน้าม้าอ่ืนเลย คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.2 นาที มีหน้าม้าอ่ืนอีก 1 คน คา่เฉล่ีย

เทา่กบั 1 นาที และมีหน้าม้าอ่ืนอีก 3 คน คา่เฉล่ียเทา่กบั 3 นาที 

อะไรคือปัญหาวิจยั ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคมุ (ลองคิดด)ู  

10. Index of Dispersion คืออะไร จงยกตวัอยา่งการใช้สถิติตวันี ้(ไม่ต้องค านวณ) 

 


