
สอบ Final วิชาการประยกุตค์อมพิวเตอร์ในจิตวิทยา 
 

ขอ้สอบชุดน้ีมีจ านวน 6 ขอ้ คะแนนรวมเท่ากบั 100 คะแนน เก็บคะแนนเท่ากบั 150 คะแนน ถา้คุณ
ไดค้ะแนนเกินกวา่ 100 คะแนน คุณจะไดเ้พียงแค่ 100 คะแนน และจะปรับคะแนนเป็นคะแนนสอบปลายภาค 

ในการเขียนส่ง ใหส่้งไฟลเ์ป็น zip file เช่นเดียวกบัการส่ง Workbook โดยให ้zip file เขียนเลขท่ี
น าหนา้ ตามดว้ยค าวา่ Final เช่น 03Final คน zip file ของคนเลขท่ี 3 งานช้ินน้ีเป็นสอบปลายภาค 

ใน zip file นั้นมี file ต่างๆ ในการตอบขอ้สอบ ใหต้ั้งช่ือประกอบดว้ย เลขท่ี ค  าวา่ “Final” และขอ้
ท่ี เช่น 03Final02 คือไฟลน้ี์เป็นไฟลข์องเลขท่ี 3 ใชต้อบสอบปลายภาค ขอ้ท่ี 2 

ขอใหท่้านส่งงานน้ีภายในวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2550 ผา่น psunthud@hotmail.com หรือส่ง 
CD ท่ีโตะ๊ ก่อนเท่ียงวนั   

ในการท าขอ้สอบ Final ช้ินน้ี ขอใหท่้านไม่ส่ือสารกนัเก่ียวกบัวชิาน้ีเด็ดขาด (ไม่วา่วธีิการใดก็ตาม ทั้ง
การพดูคุย การเขียน การพิมพ ์การส่ง email และอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งขอ้มูลจากอีกคนหน่ึงไปหาอีกคนหน่ึงได)้ 
ทั้งในเร่ืองการสอบ หรือเทคนิควธีิการใชค้อมพิวเตอร์ เทคนิคการเขียน รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือ
ในการตอบขอ้สอบช้ินน้ี (เร่ืองเดียวท่ีผมอนุญาตใหถ้ามคนอ่ืนได ้คือเน้ือหาใน Resume) จากทั้งคนท่ีเรียนใน
หอ้งและคนอ่ืนๆ ทุกคน (ยกเวน้ผม) ถา้พบการส่ือสารดงักล่าวจะจดัใหมี้การสอบใหม่ภายในหอ้งแทน และผมจะ
ใชค้วามสามารถของผมอยา่งเตม็ท่ีในการออกขอ้สอบช้ินท่ีสอบใหม่ภายในหอ้ง พร้อมทั้งตดัเกณฑใ์นการสอบ
ตามปกติ ไม่มีการผอ่นปรนใดๆ ทั้งส้ิน การงดเวน้การส่ือสารน้ีจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ผมมิอาจตามตรวจสอบท่านไดทุ้กฝีกา้ว แต่ผมขอความบริสุทธ์ิใจ ผมเช่ือใจพวกคุณ ผมหวงัวา่จะไม่มี
เหตุการณ์ดงัยอ่หนา้ขา้งตน้เกิดข้ึน เร่ืองคะแนนไม่ตอ้งเป็นห่วง เพราะคะแนนเก็บของพวกคุณมีจ านวนมากอยู่
แลว้ 

ถา้ท่านมีปัญหาใดๆ เร่ืองการอ่านขอ้สอบไม่รู้เร่ือง ไม่เขา้ใจโจทย ์ใหม้าถามผมไดต้ลอด หรือจะ email 

ถามผมได ้

 

 สนัทดั   พรประเสริฐมานิต 

 อาจารยผ์ูส้อน

mailto:psunthud@hotmail.com


1. ผูว้จิยัไดสุ่้มเด็กผูช้ายปกติอาย ุ13 ปีในประเทศสหรัฐอเมริกาออกมา 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเด็กผูช้ายท่ีมี
ความสามารถดา้นการเคล่ือนไหวทางร่างกายต ่ากวา่ปกติ กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มเด็กผูช้ายท่ีมีความสามารถดา้นการ
เคล่ือนไหวในเกณฑป์กติ และกลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มเด็กผูช้ายท่ีมีความสามารถในการเคล่ือนไหวมากกวา่ปกติ แต่
ละกลุ่มมีจ านวน 20 คน ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตอบแบบสอบถามวา่ตนเองมีความสนใจดา้นกีฬามากนอ้ยแค่ไหน 
จงใชข้อ้มูลท่ีแสดงไวข้า้งล่างเปรียบเทียบความสนใจดา้นกีฬา ในเด็กผูช้ายท่ีมีความสามารถดา้นการเคล่ือนไหว
แตกต่างกนั และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม จากนั้นใหห้าทฤษฎีทางจิตวทิยามาประกอบค าอภิปรายของ
คุณ พร้อมกบัการเขียนรายการอา้งอิงในเน้ือความ และดา้นหลงัรายงานใหถู้กตอ้ง (ขอเน้ือหามาจากหนงัสือ หรือ
บทความเพียงแค่ 2-3 เร่ืองพอ) การเขียนรายงานพร้อมกบัการน าเสนองานวจิยัในรูปของ Powerpoint การส่ง
ขอใหเ้ขียนแบบรายงานวจิยัในรูปแบบ APA Style มีการเขียนบทน า สมมติฐานงานวจิยั วธีิการวจิยั (สมมติ
ข้ึนมา) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล อภิปรายผล ขอ้จ ากดัในงานวจิยั และรายการอา้งอิง (50 คะแนน) 
 

กลุ่มท่ี 1 7  3  9  12  3  10  13  14  8  11  8  3  4  7  2  3  10  5  2  7 

กลุ่มท่ี 2 15  17  15  6  4  19  20  20  4  6  19  4  4  12  19  20  5  7  4  8 

กลุ่มท่ี 3 6  24  9  11  8  12  15  8  25  18  20  17  7  19  24  12  15  7  16  23 

 

การส่งงานขอใหส่้ง Data File, Syntax File, Output File และ Word File 

 



2. นกัวจิยัตอ้งการทดสอบความเช่ือท่ีวา่ครูชั้นประถมท่ีมีประสบการณ์ จะมีความสามารถในการประเมินอายขุอง
เด็กผา่นรูปภาพท่ีเด็กคนนั้นวาด ในการทดสอบความคิดน้ี นกัวจิยัจึงไดเ้ก็บขอ้มูลจากเด็กนกัเรียนจ านวน 48 คน
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 4 ถึง 7 ปี จากนั้นใหเ้ด็กวาดรูป แลว้น ารูปเหล่านั้นไปใหค้รูท่ีมีประสบการณ์จ านวน 10 คน
แยกกนัประเมิน แลว้น าอายท่ีุท านายไดจ้ากรูปมาหาค่าเฉล่ีย ขอ้มูลดา้นล่างน้ีเป็นขอ้มูลอายจุริงของเด็ก และขอ้มูล
อายท่ีุประเมินไดข้องเด็ก อยากทราบวา่จากการทดสอบ ความเช่ือน้ีเป็นจริงหรือไม่ ถา้จริง สามารถท านายไดม้าก
นอ้ยแค่ไหน และจงสร้างสมการท านายทั้งในรูปคะแนนดิบ ขอใหส้รุปผลเป็นรายงานเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปอ่าน ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัคงความถูกตอ้งของการใชส้ถิติเอาไวไ้ด ้(20 คะแนน) 

 

อายจุริง อายทุ านาย อายจุริง อายทุ านาย อายจุริง อายทุ านาย อายจุริง อายทุ านาย 
4.1 
6.5 
5.1 
7.6 
5.6 
4.2 
7.1 
6.3 
6.1 
5.7 
7.4 
6.4 

5.7 
6.9 
5.4 
7.6 
6.0 
4.0 
5.2 
6.1 
5.5 
4.4 
7.1 
6.7 

6.5 
5.3 
6.8 
5.9 
6.3 
6.0 
7.9 
5.3 
7.3 
6.3 
7.1 
5.4 

6.5 
5.3 
7.2 
6.4 
6.8 
4.5 
7.5 
5.6 
7.5 
6.8 
5.9 
5.5 

5.5 
4.0 
7.2 
6.4 
5.2 
7.1 
6.7 
5.7 
6.5 
6.1 
5.6 
6.8 

5.7 
5.2 
7.0 
6.5 
5.3 
7.0 
6.5 
6.1 
6.7 
5.6 
4.9 
7.2 

6.8 
6.9 
5.2 
7.4 
5.8 
6.7 
5.6 
4.8 
6.7 
5.8 
6.6 
5.7 

5.9 
6.3 
4.8 
6.2 
6.1 
5.8 
5.8 
6.1 
7.0 
7.2 
6.5 
5.6 

 

การส่งงานขอใหส่้ง Data File, Syntax File, Output File และ Word File 



3. บริษทัแห่งหน่ึงตอ้งการใหท่้านออกแบบใบสมคัร และวธีิการทางคอมพิวเตอร์ในการคดักรองผูส้มคัรเขา้
ต าแหน่งพนกังานฝ่ายการตลาดใน บริษทั ยิง่ใหญ่ จ ากดั บริษทัน้ีตอ้งการขอ้มูลผูส้มคัรดงัน้ี  
  

ประวติัผูส้มคัร  ประวติับุคคลในครอบครัว  ประวติัการท างาน  วฒิุการศึกษา  รูปถ่าย  เงินเดือนท่ี
ตอ้งการไดรั้บ  ความสามารถในการใชภ้าษา อุปกรณ์ส านกังาน และคอมพิวเตอร์  ประวติัการป่วย  การแนะน า
ตวัเอง  ลายเซ็น วนัเวลา 

 

1) ขอใหท่้านท าแบบฟอร์มใบสมคัร (ขอใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง อ่านง่าย ครบถว้น ความสะดวกใน
การกรอก) แลว้ท าเป็น pdf file โดยท่ีท่านอาจใส่ขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบสมคัรไดต้ามท่ีท่านเห็น
ควร และท าช่องวา่งใหผู้ส้มคัรสามารถพิมพข์อ้มูลลงใน pdf file โดยตรงได ้

2) บริษทัน้ีตอ้งการน าขอ้มูลจากใบสมคัรมาใชใ้นการคดักรองคนก่อนเขา้สมัภาษณ์ บริษทัน้ีตอ้งการ
ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 อายไุม่เกิน 28 ปี 

 เคยท างานมาในต าแหน่งการตลาดอยา่งนอ้ย 2 ปี 

 เคยมีประสบการณ์ท างานอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จากคณะทางธุรกิจ 
 เงินเดือนท่ีตอ้งการไดรั้บไม่เกิน 40,000 บาท 

ใหท่้านท าแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลใน Excel เพ่ือท่ีจะค านวณวา่คนน้ีมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด ถา้ผูใ้ดมีลกัษณะน้ีไม่ถึง 3 ลกัษณะ ใหข้อ้มูลใน Excel บอกวา่ “คดั
ท้ิง” และท าสีแดงไว ้แต่ถา้ผูใ้ดมี 3-4 ลกัษณะ ใหข้อ้มูลใน Excel บอกวา่ “น าไวพ้ิจารณา” และ
ท าเป็นสีเหลืองไว ้ส่วนผูใ้ดท่ีมีทั้ง 5 ลกัษณะ ใหใ้ส่วา่ “แนะน า” และท าเป็นสีเขียวไว ้

ในการท าแบบฟอร์มใหค้  านึงถึงความสะดวกในการกรอกขอ้มูล และผลลพัธ์ท่ีออกมาน่า
ดึงดูดใจดว้ย 

3) ท าคู่มือในการใชไ้ฟล ์Excel ของคุณท่ีเขียนไวใ้นขอ้ 2 (Assume วา่คนอ่านมีความรู้ Excel 

อยา่งดี) เขียนใน Word file 

4) ออกแบบใบสรุปผูผ้า่นการคดักรอง เพ่ือน าแบบฟอร์มน้ีเสนอใหห้วัหนา้ ใบสรุปน้ีควรบอกเร่ือง 
 จากการคดักรองก่ีคน เหลือจ านวนก่ีคน 

 คุณสมบติัของผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทุกคน อยา่งคร่าวๆ (เนน้เฉพาะคุณสมบติัท่ีบริษทัน้ีตอ้งการ 
แนะน าวา่ท าเป็นตาราง)  

 ผลสรุปวา่ผา่นเกณฑคุ์ณสมบติัแต่ละเกณฑก่ี์คน คิดเป็นร้อยละเท่าไร  
 เป็นบุคคลประเภท “น าไวพ้ิจารณา” ก่ีคน เป็นบุคคลประเภท “แนะน า” ก่ีคน  
เขียนใน Word file 

(40 คะแนน) 
 

การส่งงานขอใหส่้ง Word File Excel File และ Pdf File 

 



4. ขอใหท่้านพิจารณางานวจิยัเหล่าน้ี แลว้ตอบค าถามวา่ใชส้ถิติอะไร ถา้สถิตินั้นตอ้งก าหนดตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม จงบอกดว้ยวา่ตวัแปรอะไรเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรอะไรเป็นตวัแปรตาม และใหเ้หตุผลวา่ท าไมจึงเลือก
สถิติตวัน้ี (10 คะแนน) 

 1) บริษทัการบินแห่งหน่ึง ตอ้งการส ารวจวา่ความอ่อนไหวทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ตดัสินใจในภาวะเส่ียงของนกับินหรือไม่ ความอ่อนไหวทางอารมณ์ จะวดัโดยใชอ้งคป์ระกอบดา้น 
Neuroticism วดันกับิน แลว้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอารมณ์น่ิง กลุ่มอารมณ์ธรรมดา และกลุ่ม
อารมณ์อ่อนไหวง่าย ขณะท่ีประสิทธิภาพในการตดัสินใจในภาวะเส่ียง จะใหน้กับินอาวโุสคนหน่ึงประเมิน 5 

ระดบั คือ แยม่าก จนกระทัง่ดีมาก (assume วา่การประเมินมีระดบัการวดัแบบ interval) ท่านจะทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของสองตวัแปรน้ีไดอ้ยา่งไร 
 2) นกัวจิยัทางดา้นคลินิก ตอ้งการดูวา่นกัจิตวทิยาคลินิก 2 คนมีความเหมือนกนัในการจ าแนก
ความสามารถในการปรับตวัของผูป่้วย ในท่ีน้ีมีผูเ้ขา้รับการประเมินจ านวน 100 คน คนเหล่าน้ีจะถูกนกัจิตวทิยา
คลินิกประเมินเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ ไม่สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งรุนแรง ปรับตวัไดอ้ยา่งยากล าบาก และ
สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งปกติ ท่านจะประเมินค่าความเหมือนกนัในการประเมินไดอ้ยา่งไร 
 3) นกัวจิยัพบวา่ใน 10 ปีท่ีแลว้ จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กนกัเรียน ม.ปลาย จ านวน 200 คน ความตั้งใจ
ในการเรียนส่งผลต่อผลการเรียนในระดบัสูง ความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของสองตวัน้ีเท่ากบั .62 แต่นกัวจิยัคนน้ี
สงสยัวา่ในปัจจุบนัจะมีลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นแบบน้ีหรือไม่ จึงไดเ้ก็บกลุ่มตวัอยา่งในลกัษณะเดิมกบังานวจิยั
เม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัน้ีเท่ากบั .36 นกัวจิยัอยากทราบวา่ความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรทั้งสองน้ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ท่านจะทดสอบอยา่งไร 
 4) นกัวจิยัตอ้งการทดสอบวา่ความเช่ือเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ท่ีส่งอิทธิพลใหค้นแต่ละคนท ากิจกรรม
ทางศาสนาอยา่งไร นกัวจิยัไดส้ร้างมาตรวดัความเช่ือเร่ืองบาปบุญคุณโทษ คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 10 คะแนน คือ
เช่ือนอ้ยมาก จนกระทัง่ 50 คะแนน คือเช่ือมาก และการประเมินกิจกรรมทางศาสนา นกัวจิยัจะดูจากประวติัการ
ท ากิจกรรมทางศาสนา แลว้ประเมินเป็นระดบั 0 ถึง 10 คือจากไม่เขา้เลย จนกระทัง่เขา้บ่อยมาก นกัวจิยัควรใช้
สถิติอะไรในการทดสอบอิทธิพลของความเช่ือบาปบุญคุณโทษ ตอ่การท ากิจกรรมทางศาสนา 
 5) นกัจิตวทิยาเด็ก ตอ้งการทดสอบวา่ เด็กทารกมีพฒันาการเร่ืองความเขา้ใจ object permanence 

อยา่งไร นกัวจิยัจึงน าเด็กอาย ุ6, 10, 14 และ 18 เดือน มาทดสอบดว้ยการใหเ้ด็กเล่นของเล่นช้ินหน่ึงอยู ่จากนั้น
นกัจิตวทิยาเอาผา้เช็ดหนา้คลุมของเล่นนั้น แลว้ประเมินวา่เด็กมีพฤติกรรมการตอบสนองอยา่งไร โดยแบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ ไม่สนใจหาของนั้นและไปหาอยา่งอ่ืนแทน สนใจท่ีจะหาของแต่ไม่สามารถหาของเจอ และสนใจหา
ของแลว้เปิดผา้เช็ดหนา้ออกเพ่ือเอาของเล่นได ้นกัจิตวทิยาควรทดสอบดว้ยสถิติอะไร 
 

ใหส่้งค าตอบดว้ย Word File 

 



5. ขอใหท่้านอธิบายสถิติหรือเทคนิคเหล่าน้ี พร้อมกบับอกวธีิการวเิคราะห์ใน SPSS หรือ Excel และ
ยกตวัอยา่งการใชส้ถิติหรือเทคนิคเหล่าน้ี (10 คะแนน) 

 1) Two-way ANOVA 

 2) Stepwise Multiple Regression 

 3) Boxplot 

 4) Normal p-p plot 

 5) Repeated-measure ANOVA 

 
ใหส่้งค าตอบดว้ย Word File



6. ขอใหท่้านออกแบบ Resume 1 หนา้กระดาษ (อยากใหท้ าเป็นภาษาองักฤษเพราะวา่จะไดใ้ชไ้ดจ้ริง แตท่ า
ภาษาไทยมาก็ได)้ เหมือนกบัสมคัรงานจริง คนอ่าน Resume ของคุณเป็นลุงแก่ๆ ท่ีโตะ๊ของเขามีใบสมคัร
จ านวนมาก (20 คะแนน) 

 

ใหส่้งเป็น Pdf File 

 

 
 


