แบบฝึ กหัดในคาบเรี ยนครั้งที่ 8
SEL TOP ED RES (Spring 16)

แบบฝึ กหัดที่ 8.1
1. จากข้ อมูล sat.act ใน psych package จงสร้ าง scatterplot ที่ให้ แกน X เป็ นคะแนน SATQ และแกน Y
เป็ น SATV โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
a. แกน X ตังชื
้ ่อว่า “SAT (Quantitative)”
b. แกน Y ตังชื
้ ่อว่า “SAT (Verbal)”
c. หัวเรื่ องชื่อว่า “Relationship between Subscales of SAT”
d. แกน X และแกน Y ให้ เริ่ มต้ นตังแต่
้ 200 คะแนนและสิ ้นสุดที่ 800 คะแนน
e. ให้ จด
ุ สีแดงสีเ่ หลีย่ ม แทนเพศชาย และจุดสีเขียววงกลม แทนเพศหญิง
f. สร้ างเส้ นสมการถดถอยบนกราฟ แยกเพศชาย (ใช้ สแี ดง) และหญิง (ใช้ สเี ขียว)
g. สร้ าง legend เพื่อบอกว่าจุดสีแดงสีเ่ หลีย่ มบนเส้ นสีแดง แทนเพศชาย และจุดสีเขียววงกลม บนเส้ นสี
เขียวแทนเพศหญิง
2. จงสร้ าง boxplot โดยให้ กล่องขนานกับแนวนอน โดย boxplot นี ้แสดงคะแนน ACT ในแต่ละเพศ
3. จงสร้ าง barplot แสดงปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพศและระดับชันเรี
้ ยน ในการทานายคะแนน SATQ โดยกราฟมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี ้
a. แกน X แสดงถึงระดับชันเรี
้ ยน โดยตังชื
้ ่อให้ เหมาะสม
b. แกน Y แสดงถึง SATQ โดยตังชื
้ ่อให้ เหมาะสม
c. ในแต่ละระดับของแกน X ให้ มีกราฟแท่งสองแท่งของแต่ละเพศ โดยสีน ้าเงินแสดงถึงเพศชายและสีแดง
แสดงถึงเพศหญิง
d. สร้ างเส้ นที่แสดงถึง SE ของค่าเฉลีย่ บนแต่ละแท่ง
4. จงสร้ าง histogram แสดงถึงการกระจายของ ACT โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
a. แกน Y แสดงถึงร้ อยละของคะแนน
b. บน histogram จงสร้ าง density plot ทับ histogram ดังกล่าว
c. สร้ างชื่อของ histogram ให้ เหมาะสม
5. จง save กราฟ histogram ในข้ อที่ 4 ลงใน “histogram.pdf” โดยให้ ความกว้ างของกราฟเท่ากับ 5 x 5 นิ ้ว
6. จงสร้ างกราฟ 3 กราฟในรูปเดียว เพื่อแสดง histogram ของตัวแปร 3 ตัว คือ SATQ, SATV, และ ACT โดย
ตังชื
้ ่อของกราฟแต่ละกราฟให้ เหมาะสม

การบ้านที่ 8
จากข้ อมูลในการบ้ านที่ 7 จงสร้ างกราฟดังต่อไปนี ้
1) จงสร้ างกราฟแสดงปฏิสมั พันธ์ระหว่างห้ องเรี ยนและเกรดในการทานายทัศนคติโดยไม่ใช้ กราฟของ
rockchalk package โดย (ก) สร้ าง scatterplot โดยให้ จด
ุ ของแต่ละห้ องเรี ยนมีคนละสี และสร้ างเส้ นสมการทานาย
ของแต่ละห้ องเรี ยนโดยใช้ สที ี่แตกต่างกัน (ข) สร้ าง scatterplot สามกราฟในรูปเดียวกัน (คาสัง่ par) โดยมีสมการ
ทานายของบนกราฟด้ วย จงสร้ างกราฟทังสามโดยให้
้
จดุ เริ่มต้ นและจุดสิ ้นสุดของแกน Y เท่ากัน
2) จงแบ่งกลุม่ ทัศนคติจากกลุม่ ตัวอย่างทังหมดเป็
้
น 2 กลุม่ คือ สูงกว่ามัธยฐาน และตา่ กว่ามัธยฐาน
3) จงสร้ าง boxplot ของทัศนคติ โดยจาแนกด้ วยห้ องเรี ยนและกลุม่ ทัศนคติ
4) จงสร้ าง barplot โดยหาค่าเฉลีย่ ของทัศนคติ จาแนกด้ วยห้ องเรี ยนและกลุม่ ทัศนคติ และให้ สร้ างเส้ นบน
กล่องแสดงถึงค่า standard error ของแต่ละกลุม่
5) จงบันทึกกราฟในข้ อที่ 1, 3, และ 4 ในรูปแบบ pdf

