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ข้อสอบปลายภาค (ตอนท่ี 1) 
วิชา:  3800210 สถิตขิัน้น าส าหรับจิตวิทยา คะแนนเก็บ 80 คะแนน (คดิเป็น 20 %) 
อาจารย์ผู้สอน:  อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
วนั-เวลาทดสอบ:  30 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00 – 10.00 น. 

ตอนที่ 1 จงอ่านโจทย์ในแต่ละข้อ แล้วตอบว่า สมมตฐิานวิจัยคืออะไร สมมตฐิานว่าง (Null 

Hypothesis) ที่สอดคล้องกับสมมตฐิานวิจัยดังกล่าวคืออะไร และควรเลือกใช้สถติิ

อะไร  

 สถิตท่ีิสามารถเลือกได้มี  

- One-sample t-test 

- Dependent t-test 

- Independent t-test 

- One-way ANOVA 

- Correlation 

- Chi-square: Goodness-of-fit 

- Chi-square: Contingency Table 
 

1. จากการสอนพิเศษนกัเรียน 5 คนของครูคนหนึง่ ครูต้องการทดสอบวา่ตนเองมีอคตใินเรียกให้

นกัเรียนทัง้ 5 คนตอบแตกตา่งกนัหรือไม ่ครูจงึอดัวีดีโอในขณะเรียน แล้วลองสอนตามธรรมชาต ิ

พบวา่ในคาบหนึง่ท่ีสอนสามชัว่โมง มีการเรียกตอบทัง้หมด 50 ครัง้ พบวา่เรียกตอบนกัเรียน A 12 

ครัง้ นกัเรียน B 8 ครัง้ นกัเรียน C 9 ครัง้ นกัเรียน D 8 ครัง้ และนกัเรียน E 13 ครัง้  

2. Valenzuela (1997) ได้เก็บข้อมลูจากเด็กสองกลุม่ กลุม่หนึง่เป็นกลุม่เด็กท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดู

จากพอ่แมไ่มอ่บอุน่จ านวน 42 คน และอีกกลุม่หนึง่ เป็นกลุม่เดก็ท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดจูากพอ่

แมแ่บบอบอุน่จ านวน 43 คน ผู้วิจยัให้เดก็ท าสองกลุม่นีต้อ่จิ๊กซอว์ (Jigsaw) กบัแมข่องตนเอง ใน

บ้านของตนเอง แล้วผู้วิจยัสงัเกตวา่แมไ่ด้ชว่ยเหลือลกูในการตอ่จิ๊กซอว์แตกตา่งกนัอยา่งไร โดย

ช่ือ-นามสกลุ .............................................................................................. เลขประจ าตวันิสติ .................................................. เลขท่ีนัง่สอบ .............................  
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คาดวา่เดก็ท่ีได้รับการเลีย้งดแูบบอบอุน่ พอ่แมจ่ะช่วยเหลือมากกวา่เด็กท่ีได้รับการเลีย้งดแูบบไม่

อบอุน่ 

3. นกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การได้รับงานให้ประเมินความพงึพอใจในการท างานในบริษัท

หนึง่ นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบว่าพนกังานในแตล่ะฝ่าย (มี 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการ

ตลอด ฝ่ายขาย และฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) มีความพงึพอใจในการท างานแตกตา่งกนัหรือไม่ โดย

การวดัความพงึพอใจใช้วิธีการประเมินตัง้แต ่0 คือ ไมพ่งึพอใจอยา่งมาก จนกระทัง่ 10 คือ พงึ

พอใจอยา่งมาก  

4. นกัจิตวิทยาสงัคมต้องการทดสอบวา่ ความรุนแรงของเหตกุารณ์ จะสง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรม

ชว่ยเหลือหรือไม ่นกัจิตวิทยาจงึออกแบบการทดลองโดยอาสาสมคัรผู้ ร่วมการทดลองจ านวน 40 

คน แบง่เป็นกลุม่ละ 20 คน กลุม่แรก จะหลอกให้ผู้ ร่วมการทดลองเดนิทางไปอีกตกึหนึง่ เพื่อเข้า

ห้องทดลอง ขณะท่ีก าลงัเดนิ มีหน้าม้าเดินผา่นหน้าแล้วเป็นลมไป โดยให้มีเลือดออกจากปาก 

แล้วดวู่าผู้ ร่วมการทดลองจะไปชว่ยเหลือหรือไม ่ขณะท่ีกลุม่ท่ีสอง มีการจดักระท าการทดลอง

เหมือนกนั แตเ่ลือดไมไ่ด้ออกจากปาก โดยนกัจิตวิทยาคาดวา่การชว่ยเหลือของทัง้สองกลุม่

แตกตา่งกนั 

5. นกัจิตวิทยาสงัคมต้องการทดสอบวา่ ความรู้วา่ผู้ ต้องหาคนนัน้เคยหรือไมเ่คยมีประวตักิารกระท า

ผิดกฎหมายมาก่อน สง่ผลกระทบตอ่การรับรู้ของผู้พิพากษาวา่ผู้ ต้องหาคนนัน้ผิดหรือไมผ่ิด

อยา่งไร ในการทดสอบผู้วิจยัได้คดัเลือกผู้ ร่วมการทดลองท่ีอาสาสมคัรมาจ านวน 15 คน เพ่ือดเูทป

เวลา 15 นาทีในการตดัสินคดีของผู้หญิงคนหนึง่ในข้อหาพยายามท าร้ายผู้ อ่ืน โดยก่อนการดเูทป

จะให้ผู้ ร่วมการทดลองดเูอกสารลกัษณะของผู้ ต้องหาประกอบ โดยจะแบง่ผู้ ร่วมการทดลอง

ออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน กลุม่แรก จะกลา่วว่าผู้หญิงคนนีเ้คยได้รับความผิดในข้อหา

พยายามท าร้ายผู้ อ่ืนมาแล้วหลายครัง้ กลุม่ท่ีสอง จะกลา่ววา่ผู้หญิงคนนีไ้มเ่คยได้รับความผิดทาง

กฎหมายใดเลย และกลุม่ท่ีสาม เป็นกลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงประวตักิารกระท าผิดกฎหมาย 

หลงัจากได้อ่านเอกสาร และดเูทปแล้ว ให้ผู้ ร่วมการทดลองตอบวา่ผู้หญิงคนนีมี้ความผิดหรือไม ่ไล่

ตัง้แต ่1 คือ ไมมี่ความผิดเลย จนกระทัง่ 10 คือ มีความผิดแนน่อน  

6. นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ผู้อยู่อาศยัในชมุชนขนาดเล็กในชนบทได้รับผลกระทบทางจิตใจ

อยา่งไรหลงัจากน า้ทว่ม นกัจิตวิทยาจงึสุม่คนมาจ านวน 10 คนจากชมุชนหนึง่ท่ีน า้ทว่ม หลงัจาก

นัน้ ให้คนเหลา่นีต้อบค าถามวา่ “คณุรู้สกึมีความหวงัในชีวิตอยา่งไร” โดยให้คะแนน 1 หมายถึง ไร้
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ความหวงัในชีวิตอยา่งมาก ถึง 4 หมายถึง เฉยๆ ถึง 7 หมายถึง มีความหวงัในชีวิตอยา่งมาก 

นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ประชากรในหมู่บ้านนีรู้้สึกไร้ความหวงั (คา่เฉล่ียต ่ากวา่ 4) หรือไม ่ 

7. ในประชากรไทย พบว่ามีเพศชายทัง้หมดร้อยละ 48 แตจ่ากการเก็บข้อมลูนิสิตจิตวิทยา จฬุาฯ

จ านวน 300 คน พบวา่เป็นผู้หญิง 220 คน อยากทราบว่านิสิตจิตวิทยามีประชากรหญิงมากกวา่

คนไทยโดยทัว่ไปหรือไม ่ 

8. Aron และคณะ (2005) ต้องการค้นหาการท างานของสมองในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัความรักแบบ 

โรแมนติกของมนษุย์ ซึง่สว่นของสมองท่ีผู้วิจยัคาดวา่จะเก่ียวข้อง คือ สมองสว่นท่ีเรียกวา่ 

Caudate การตรวจสอบการท างานของสมองจะใช้เคร่ืองท่ีเรียกวา่ Functional MRI (fMRI) ซึง่จะ

จบัการดดูก๊าซออกซิเจนของสมองสว่นตา่งๆ ถ้าสมองสว่นใดมีการดดูก๊าซออกซิเจนมาก 

หมายความวา่ มีการท างานของสมองสว่นนัน้มาก ในการทดสอบ ผู้วิจยัจงึให้ผู้ ร่วมการทดลอง

จ านวน 10 คนท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงหมกมุน่ในความรักของตนอยา่งมาก (เวลาอยา่งน้อย 80% ในแต่

ละวนัจะคดิถึงคนรัก) เข้าทดสอบด้วยเคร่ือง fMRI จากนัน้ให้ดภูาพของคนรักเป็นเวลา 30 วินาที 

โดยจบัการท างานของสมองสว่น Caudate ไปด้วย ตอ่จากนัน้ให้ดภูาพของคนเพศตรงข้ามท่ีไมใ่ช่

คนรักของตนเองอีก 30 วินาที โดยจบัการท างานของสมองสว่น Caudate ไปด้วยเชน่กนั โดย

ผู้วิจยัคาดการณ์วา่ขณะท่ีดภูาพของคนรัก สมองสว่น Caudate จะท างานมากกวา่การดภูาพท่ี

ไมใ่ชค่นรักของตนเอง  

9. นกัจิตวิทยาคลินิกต้องการทดสอบวา่ผู้ ท่ีประสบภาวะเครียดหลงัประสบภยัพิบตั ิ(Post-Traumatic 

Stress Disorder) จะมีสขุภาพทางกายดีขึน้หรือไม่ เม่ือให้เขียนเรียงความเก่ียวกบัการประสบภยั

พิบตัขิองตนเอง ซึง่การเขียนเรียงความนี ้จะเรียกว่า การเขียนระบายอารมณ์ (Expressive 

Writing) ผู้วิจยัจงึให้ผู้ประสบภยัพิบตัจิากคล่ืนสนึามิจ านวน 20 คน สุม่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่

ละ 10 คน คือ กลุม่ทดลอง จะให้เขียนเรียงความเลา่ถึงประสบการณ์ท่ีประสบภยัพิบตัิจ านวน 4 

ครัง้้ ครัง้ละ 20 นาที แตล่ะครัง้หา่งกนั 1 สปัดาห์ สว่นกลุ่มควบคมุ จะให้เขียนเรียงความเร่ืองทัว่ไป 

จ านวน 4 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาที แตล่ะครัง้หา่งกนั 1 สปัดาห์เชน่กนั หลงัจากเขียน 4 ครัง้แล้ว ผู้วิจยั

จะให้ทัง้กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุตอบแบบสอบถามวา่ คณุรู้สกึวา่ร่างกายของคณุเป็นอยา่งไร 

ไลต่ัง้แต ่0 คือสขุภาพกายแยม่าก จนกระทัง่ 100 คือสขุภาพกายดีมาก  

10. นกัจิตวิทยาสงัคมต้องการทดสอบวา่สามีท่ีท าสิ่งท่ีนา่ต่ืนเต้นร่วมกบัภรรยาของตน จะมีแนวโน้มมี

ความพงึพอใจในการแตง่งานมากหรือไม ่ในการทดสอบนกัจิตวิทยาจงึเก็บข้อมลูจากคูส่มรส
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จ านวน 100 คู ่โดยเก็บข้อมลูจากสามีวา่ 1) ได้ท าสิ่งท่ีน่าต่ืนเต้นร่วมกบัภรรยาของตนมากน้อย

เพียงใด โดยให้คะแนน 0 คือ ไมท่ าเลย จนกระทัง่ 10 คือ ท าบอ่ยมาก และ 2) ความพึงพอใจใน

การแตง่งาน โดยให้คะแนน 1 คือ ไมพ่งึพอใจอย่างมาก จนกระทัง่ 7 คือพงึพอใจอย่างมาก  

11. Olthoff (1989) ต้องการทดสอบประสิทธิภาพในการส่ือสารของคูรั่กในชว่งสามเดือนก่อนแตง่งาน 

เปรียบเทียบกบัสามเดือนหลงัแตง่งาน โดยสุม่คูรั่กจ านวน 19 คูท่ี่ก าลงัจะแตง่งาน ให้ผู้ชายและ

ผู้หญิงตอบแบบสอบถามประสิทธิภาพในการส่ือสาร ในเวลาก่อนแตง่งานสามเดือน (คะแนนไล่

ตัง้แต ่0-150 คะแนน ยิ่งสงูแสดงวา่ยิ่งดี)  หลงัจากนัน้ น าคะแนนของคนทัง้สองมาเฉล่ีย จะได้

คะแนนประสิทธิภาพในการส่ือสารของคูรั่กดงักลา่ว หลงัจากนัน้อีก 6 เดือน (3 เดือนหลงัแตง่งาน) 

ก็ใช้วิธีการทดสอบแบบเดมิ แล้วดวู่าคะแนนประสิทธิภาพในการส่ือสารของคูรั่กคูน่ัน้เปล่ียนแปลง

อยา่งไร  

12. นกัจิตวิทยาพฒันาการ ต้องการทดสอบวา่ นกัเรียนท่ีดโูทรทศัน์บอ่ย จะมีแนวโน้มแสดงพฤตกิรรม

ก้าวร้าวมากในโรงเรียนหรือไม ่ในการทดสอบ นกัจิตวิทยาจงึเก็บข้อมลูจากนกัเรียนเป้าหมาย

จ านวน 10 คน โดยให้พ่อแม่บนัทกึเวลาในการดโูทรทศัน์ตลอด 7 วนั จากนัน้น าข้อมลูการดู

โทรทศัน์ 7 วนัมารวมกนั แล้วให้ครูบนัทกึพฤตกิรรมก้าวร้าวในห้องเรียน จ านวน 5 คาบด้วยกนั 

(สุม่คาบจากคาบทัง้หมดในสปัดาห์) แล้วน าจ านวนพฤติกรรมก้าวร้าวมาเฉล่ียจากทัง้ 5 คาบ  

13. หนงัสือพิมพ์ได้รายงานผลการส ารวจนิสิตนกัศกึษาทัว่ประเทศ พบว่านิสิตนกัศกึษาใช้เวลาในการ

อา่นหนงัสือเฉล่ีย 2.50 ชัว่โมง ในชว่งสปัดาห์ก่อนสอบปลายภาค อย่างไรก็ตาม ทา่นคิดวา่นิสิตชัน้

ปีท่ี 1 คณะจิตวิทยา น่าจะใช้จ านวนชัว่โมงมากกวา่นิสิตนกัศกึษาทัว่ไป จงึสุม่นิสิตมาจ านวน 16 

คน ได้คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.20 ชัว่โมง  

14. นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ลกัษณะความผกูพนั (Attachment) ของมนษุย์ เก่ียวข้องกบั

อารมณ์ความรู้สกึท่ีมนษุย์แสดงออกอยา่งไรบ้าง ลกัษณะความผกูพนั (Attachment) ตามทฤษฎี

ของ Ainsworth หมายถึง รูปแบบของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม หรือลกัษณะการแสดงความผกูพนั ท่ี

มนษุย์แตล่ะคนแสดงออกมาตอ่ผู้ ท่ีใกล้ชิด สามารถแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบปลอดภยั 

(Secure) คือ รู้สกึสขุใจท่ีได้ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน มีปฏิสมัพนัธ์แบบตรงไปตรงมา แบบ

หลีกเล่ียง (Avoidant) คือ จะพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน และ แบบกงัวลไม่

แนน่อน (Anxious-Ambivalent) คือ แบบท่ีพยายามหาบคุคลใกล้ชิด แตพ่อมีปฏิสมัพนัธ์จริง ก็ไม่

สามารถปฏิสมัพนัธ์ได้อยา่งลกึซึง้ ในการทดสอบ นกัจิตวิทยาจงึเก็บข้อมลูจากนิสิตนกัศกึษา
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จ านวน 100 คน ท่ียงัไมมี่คนรัก พบวา่คนเหล่านัน้สามารถแบง่เป็นลกัษณะความผกูพนัแบบ

ปลอดภยั 50 คน แบบหลีกเล่ียง 30 คน และแบบกงัวลไมแ่นน่อน 20 คน นกัจิตวิทยาจงึทดสอบวา่

คนทัง้สามกลุม่นี ้มีความรู้สึกอิจฉาท่ีคนอ่ืนมีคนรักมากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนนตัง้แต ่0 คือ ไม่

รู้สกึอิจฉาแม้แตน้่อย จนกระทัง่ 10 คือ รู้สึกอิจฉามาก  

15. นกัจิตวิทยาการศกึษาต้องการทดสอบว่านกัศกึษาท่ีเป็นรุ่นแรกของครอบครัวท่ีเข้ามหาวิทยาลยั 

(พอ่แม ่ปู่ ย่าตายาย ไมเ่คยได้เรียนมหาวิทยาลยั) เปรียบเทียบกบันกัศกึษาท่ีไมใ่ชรุ่่นแรก จะมี

แนวโน้มในการเปล่ียนคณะหลงัจากเรียนปี 1 แตกตา่งกนัหรือไม ่จงึเก็บข้อมลูจากมหาวิทยาลยั

แหง่หนึง่ จ านวน 2,000 คน โดยสอบถามวา่เป็นนกัศกึษารุ่นแรกของครอบครัวท่ีเข้ามหาวิทยาลยั

หรือไม ่จากนัน้ผา่นไปอีกหนึ่งปี ติดตามผลวา่นกัศกึษาเหลา่นี ้ยงัลงทะเบียนอยูใ่นมหาวิทยาลยั

นัน้อยูห่รือไม ่ 
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ข้อสอบปลายภาค (ตอนท่ี 2-3) 
วิชา:  3800210 สถิตขิัน้น าส าหรับจิตวิทยา คะแนนเก็บ 80 คะแนน (คดิเป็น 20 %) 
อาจารย์ผู้สอน:  อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
วนั-เวลาทดสอบ:  30 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.15 – 11.45 น. 

ตอนที่ 2 จงอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจงเขียนแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ประกอบด้วยข้อมูล คือ 1) สถติต้ิองการทดสอบสมมตฐิานอะไร 2) ใช้สถติอิะไรใน

การวิเคราะห์ 3) ได้ผลการวิเคราะห์ทางสถติอิย่างไรบ้าง 4) ค่าสถติพิืน้ฐาน 

(Descriptive Statistic) เป็นอย่างไร 5) ค่าสถติอ้ิางอิง (Inferential Statistic) เป็น

อย่างไร 6) ขนาดอิทธิพลของสถติเิป็นอย่างไร (หมายเหตุ  = .05 สองทางทุกข้อ) 

1. นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ผู้อยู่อาศยัในชมุชนขนาดเล็กในชนบทได้รับผลกระทบทางจิตใจ

อยา่งไรหลงัจากน า้ทว่ม นกัจิตวิทยาจงึสุม่คนมาจ านวน 10 คนจากชมุชนหนึง่ท่ีน า้ทว่ม หลงัจาก

นัน้ ให้คนเหลา่นีต้อบค าถามวา่ “คณุรู้สกึมีความหวงัในชีวิตอยา่งไร” โดยให้คะแนน 1 หมายถึง ไร้

ความหวงัในชีวิตอยา่งมาก ถึง 4 หมายถึง เฉยๆ ถึง 7 หมายถึง มีความหวงัในชีวิตอยา่งมาก 

นกัจิตวิทยาต้องการทดสอบวา่ประชากรในหมู่บ้านนีรู้้สึกไร้ความหวงั (คา่เฉล่ียต ่ากวา่ 4) หรือไม ่ 

สมมตฐิานงานวิจยั ประชากรในหมูบ้่านท่ีจดัอยูใ่นชมุชนขนาดเล็กในชนบท หลงัจากท่ี

ประสบภยัน า้ทว่มแล้ว จะรู้สึกไร้ความหวงั (คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 4) 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ One-sample T-test 

One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Hope 10 4.70 1.889 .597 

 
One-Sample Test 

 

  
  

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Hope 1.172 9 .271 .700 -.65 2.05 

ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................................................................................................................... เลขท่ีนัง่สอบ .............................  
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2. Olthoff (1989) ต้องการทดสอบประสิทธิภาพในการส่ือสารของคูรั่กในชว่งสามเดือนก่อนแตง่งาน 

เปรียบเทียบกบัสามเดือนหลงัแตง่งาน โดยสุม่คูรั่กจ านวน 19 คูท่ี่ก าลงัจะแตง่งาน ให้ผู้ชายและ

ผู้หญิงตอบแบบสอบถามประสิทธิภาพในการส่ือสาร ในเวลาก่อนแตง่งานสามเดือน (คะแนนไล่

ตัง้แต ่0-150 คะแนน ยิ่งสงูแสดงวา่ยิ่งดี)  หลงัจากนัน้ น าคะแนนของคนทัง้สองมาเฉล่ีย จะได้

คะแนนประสิทธิภาพในการส่ือสารของคูรั่กดงักลา่ว หลงัจากนัน้อีก 6 เดอืน (3 เดือนหลงัแตง่งาน) 

ก็ใช้วิธีการทดสอบแบบเดมิ แล้วดวู่าคะแนนประสิทธิภาพในการส่ือสารของคูรั่กคูน่ัน้เปล่ียนแปลง

อยา่งไร 

สมมตฐิานงานวิจยั คูแ่ตง่งานจะมีประสิทธิภาพในการส่ือสารเปล่ียนแปลงเปล่ียนแปลงไป 

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งก่อนแตง่งาน 3 เดือน และหลงัแตง่งาน 3 เดือน 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ Dependent t-test 

 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 After 104.26 19 15.249 3.498 

Before 116.32 19 11.676 2.679 

 

 

Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 After & Before 19 .605 .006 
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3. นกัจิตวิทยาคลินิกต้องการทดสอบวา่ผู้ ท่ีประสบภาวะเครียดหลงัประสบภยัพิบตั ิ(Post-Traumatic Stress Disorder) จะมีสขุภาพทางกายดีขึน้หรือไม ่เม่ือให้

เขียนเรียงความเก่ียวกบัการประสบภยัพิบตัขิองตนเอง ซึ่งการเขียนเรียงความนี ้จะเรียกวา่ การเขียนระบายอารมณ์ (Expressive Writing) ผู้วิจยัจงึให้

ผู้ประสบภยัพิบตัจิากคล่ืนสึนามิจ านวน 20 คน สุม่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 10 คน คือ กลุม่ทดลอง จะให้เขียนเรียงความเล่าถึงประสบการณ์ท่ีประสบ

ภยัพิบตัจิ านวน 4 ครัง้้ ครัง้ละ 20 นาที แตล่ะครัง้หา่งกนั 1 สปัดาห์ สว่นกลุม่ควบคมุ จะให้เขียนเรียงความเร่ืองทัว่ไป จ านวน 4 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาที แตล่ะ

ครัง้หา่งกนั 1 สปัดาห์เชน่กนั หลงัจากเขียน 4 ครัง้แล้ว ผู้วิจยัจะให้ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุตอบแบบสอบถามวา่ คณุรู้สกึว่าร่างกายของคณุเป็น

อยา่งไร ไลต่ัง้แต ่0 คือสขุภาพกายแยม่าก จนกระทัง่ 100 คือสขุภาพกายดีมาก  

สมมตฐิานงานวิจยั กลุม่ท่ีเขียนระบายอารมณ์จะมีสขุภาพกายดีกวา่กลุม่ท่ีเขียนเร่ืองอ่ืน (กลุม่ควบคมุ) 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ Independent t-test 
SDpooled = 10.143;d = 1.084 
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4. นกัจิตวิทยาสงัคมต้องการทดสอบวา่สามีท่ีท าสิ่งท่ีนา่ต่ืนเต้นร่วมกับภรรยาของตน จะมีแนวโน้มมี

ความพงึพอใจในการแตง่งานมากหรือไม ่ในการทดสอบนกัจิตวิทยาจงึเก็บข้อมลูจากคูส่มรส

จ านวน 100 คู ่โดยเก็บข้อมลูจากสามีวา่ 1) ได้ท าสิ่งท่ีน่าต่ืนเต้นร่วมกบัภรรยาของตนมากน้อย

เพียงใด โดยให้คะแนน 0 คือ ไมท่ าเลย จนกระทัง่ 10 คือ ท าบอ่ยมาก และ 2) ความพึงพอใจใน

การแตง่งาน โดยให้คะแนน 1 คือ ไมพ่งึพอใจอย่างมาก จนกระทัง่ 7 คือพงึพอใจอย่างมาก  

สมมตฐิานงานวิจยั การท าสิ่งท่ีน่าต่ืนเต้นร่วมกบัภรรยาของตน จะมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัความพงึพอใจในการแตง่งาน 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ Correlation 

 
Descriptive Statistics 

 

  Mean Std. Deviation N 

marsat 4.1097 1.47157 474 

excite 1.9937 1.37709 474 

 

 
Correlations 

 

    marsat excite 

marsat Pearson Correlation 1 .139(**) 

Sig. (2-tailed)   .002 

N 474 474 

excite Pearson Correlation .139(**) 1 

Sig. (2-tailed) .002   

N 474 474 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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5. นกัจิตวิทยาการศกึษาต้องการทดสอบว่านกัศกึษาท่ีเป็นรุ่นแรกของครอบครัวท่ีเข้ามหาวิทยาลยั 

(พอ่แม ่ปู่ ย่าตายาย ไมเ่คยได้เรียนมหาวิทยาลยั) เปรียบเทียบกบันกัศกึษาท่ีไมใ่ชรุ่่นแรก จะมี

แนวโน้มในการเปล่ียนคณะหลงัจากเรียนปี 1 แตกตา่งกนัหรือไม ่จงึเก็บข้อมลูจากมหาวิทยาลยั

แหง่หนึง่ จ านวน 2,000 คน โดยสอบถามวา่เป็นนกัศกึษารุ่นแรกของครอบครัวท่ีเข้ามหาวิทยาลยั

หรือไม ่จากนัน้ผา่นไปอีกหนึ่งปี ติดตามผลวา่นกัศกึษาเหลา่นี ้ยงัลงทะเบียนอยูใ่นมหาวิทยาลยั

นัน้อยูห่รือไม ่(Chi-square Contingency Table) 

สมมตฐิานงานวิจยั นกัศกึษาท่ีเป็นรุ่นแรกของครอบครัวจะเปล่ียนคณะหลงัจากเรียนปี 1 

แตกตา่งจากนกัศกึษาท่ีไมใ่ช่รุ่นแรก 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ Chi-square: Contingency Table 

 

Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

generation * change 2000 100.0% 0 .0% 2000 100.0% 

 
  

generation * change Crosstabulation 
 

  
  
  
  

change 

Total dropout 
continue 
studying 

generation First Count 73 657 730 

    % within generation 10.0% 90.0% 100.0% 

  Other Count 85 1185 1270 

    % within generation 6.7% 93.3% 100.0% 

Total Count 158 1842 2000 

  % within generation 7.9% 92.1% 100.0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6.968(b) 1 .008     

Continuity 
Correction(a) 

6.521 1 .011     

Likelihood Ratio 6.779 1 .009     

Fisher's Exact Test       .010 .006 

Linear-by-Linear 
Association 6.964 1 .008     

N of Valid Cases 2000         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57.67. 

 

 

Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .059 .008 

Cramer's V .059 .008 

N of Valid Cases 2000   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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ตอนที่ 3 จงอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลก าลัง และจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม (โดยใช้

โจทย์ข้อ 2.3) แล้วแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

นกัจิตวิทยาคลินิกต้องการทดสอบวา่ผู้ ท่ีประสบภาวะเครียดหลงัประสบภยัพิบตั ิ(Post-Traumatic Stress 

Disorder) จะมีสขุภาพทางกายดีขึน้หรือไม ่เม่ือให้เขียนเรียงความเก่ียวกบัการประสบภยัพิบตัขิองตนเอง 

ซึง่การเขียนเรียงความนี ้จะเรียกวา่ การเขียนระบายอารมณ์ (Expressive Writing) ผู้วิจยัจงึให้ผู้ประสบภยั

พิบตัจิากคล่ืนสนึามิจ านวน 20 คน สุม่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 10 คน คือ กลุม่ทดลอง จะให้เขียน

เรียงความเลา่ถึงประสบการณ์ท่ีประสบภยัพิบตัจิ านวน 4 ครัง้้ ครัง้ละ 20 นาที แตล่ะครัง้หา่งกนั 1 สปัดาห์ 

สว่นกลุม่ควบคมุ จะให้เขียนเรียงความเร่ืองทัว่ไป จ านวน 4 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาที แตล่ะครัง้หา่งกนั 1 

สปัดาห์เชน่กนั หลงัจากเขียน 4 ครัง้แล้ว ผู้วิจยัจะให้ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุตอบแบบสอบถามวา่ 

คณุรู้สกึว่าร่างกายของคณุเป็นอยา่งไร ไลต่ัง้แต ่0 คือสขุภาพกายแยม่าก จนกระทัง่ 100 คือสขุภาพกายดี

มาก  

1. การหาก าลงัในการทดสอบสมมตฐิาน  
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2. การหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม เม่ือก าลงัในการทดสอบสมมตฐิานเทา่กบั .80 

 

 

สูตรในการหาขนาดอิทธิพล 

1. One-sample t-test; Dependent t-test; Independent t-test 

 

 Cohen’s d:  .20 = small;  .50 = medium;  .80 = large 

2. Correlation 

Correlation:  .10 = small;  .30 = medium;  .50 = large 

3. Chi-square 

 

 Cohen’s w: .10 = small; .30 = medium; .50 = large 

 


