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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา 3800602 

2. จ านวนหน่วยกิต 3 หนว่ยกิต (2-2-5) 

3. ช่ือวิชา สถิตสิ าหรับจิตวิทยา 1 (STAT PSY I) 

4. คณะ จิตวิทยา 

5. ภาคการศึกษา ภาคต้น (Fall) 

6. ปีการศึกษา 2558  

7. ช่ือผู้สอน อาจารย์ ดร. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 

8. เงื่อนไขรายวิชา ไมมี่ 

9. สถานภาพของรายวิชา วิชาบงัคบั 

10. ช่ือหลักสูตร ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาจิตวิทยา 

11. วิชาในระดับ ปริญญาโทและเอก 

12. จ านวนช่ัวโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 3 (บรรยาย วนัจนัทร์ เวลา 13:00 – 16:00)  

  1 (ปฏิบตัิการ ยงัไมร่ะบ)ุ 

13. เนือ้หารายวิชา  

 วิธีการทางสถิตท่ีิใช้แพร่หลายในจิตวิทยา เช่น สหสมัพนัธ์ การถดถอยพห ุการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การเปรียบเทียบพห ุและสถิติท่ีไมใ่ช้พารามิเตอร์ เป็นต้น เน้นการแปรผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ

การวิเคราะห์ข้อมลู 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

     14.1 วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 

1) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิตสิ าหรับการวิจยัเชิง

ทดลอง กึ่งทดลอง และสหสมัพนัธ์ 

2) เพ่ือให้นิสิตมีทกัษะวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ เสนอผลการวิเคราะห์ และแปลความหมาย

การวิเคราะห์ 

3) เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสมกบัการวิจยั 
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     14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสปัดาห์ 

ครัง้ที ่ วนัท่ี เนือ้หา การบ้าน ชัว่โมงปฏิบตักิาร 
1 10 ส.ค. Basic statistical concepts; 

Descriptive statistics 
1 - 

2 17 ส.ค. Normal distribution; Probability 
theory 

2 - 

3 24 ส.ค. Intro to hypothesis testing 3 Intro to SPSS; Descriptive Statistics (Ch. 
1-7) 

4 31 ส.ค. Hypothesis testing for one-sample 
mean 

4 Compute; Recode; Data Screening (Ch. 
5, 8) 

5 7 ก.ย. Effect size; Statistical power; Sample 
size planning 

5 Split File; Import-Export Data  

 14 ก.ย. ทดสอบครัง้ที่ 1  - 
6 21 ก.ย. One-sample t-test 6 One-sample t-test (Ch. 17) 
7 28 ก.ย. Independent t-test 7 Independent t-test (Ch. 17) 
8 5 ต.ค. One-way ANOVA; Multiple 

comparison 
8 One-way ANOVA (Ch. 18) 

9 12 ต.ค. Factorial ANOVA 9 Factorial ANOVA (Ch. 19) 
10 19 ต.ค. Mean comparisons for correlated 

samples 
10 Paired t-test; Repeated Measure 

ANOVA (Ch. 17, 20) 
 26 ต.ค. ทดสอบครัง้ที่ 2  - 
11 2 พ.ย. Correlation 11 Correlation; Power analysis (Ch. 11) 
12 9 พ.ย. Simple and Multiple Regression 12 Regression (Ch. 12, 13) 
13 16 พ.ย. Hierarchical Regression; Using 

dummy variables; Moderators 
13 Hierarchical Regression; Stepwise 

Regression; Dummy variables (Ch. 13) 
Interaction; Mediation (H&M) 

14 23 พ.ย. Chi-square test; McNemar test 14 Chi-square test 
 30 พ.ย. สอบปลายภาค  - 
 7 ธ.ค. วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
15 14 ธ.ค. Mediation; Bootstrap analysis; Intro 

to advanced statistics 
 Mediation (P&H); Bootstrap analysis 
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     14.3 วิธีจดัการเรียนการสอน 

 1) การบรรยาย 75% 

 2) การสอนเชิงปฏิบตัิการ 25% 

     14.4 สื่อการสอน 

 1) สไลด์ 

 2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 

     14.5 การมอบหมายงานผ่านเครือข่าย 

1) สไลด์บรรยาย และการบ้านทัง้หมดจะมอบหมายทาง website ของผู้สอน 

(http://www.myweb.ttu.edu/spornpra/IntroStat.html)  

2) สไลด์คาบปฏิบตักิารและข้อมลูท่ีใช้ในคาบปฏิบตักิาร จะอยูใ่น BlackBoard ของรายวิชา 

3) การสง่งาน ให้สง่งานผา่นผู้ชว่ยสอนโดยตรงในคาบปฏิบตักิาร หากครัง้ใดท่ีต้องสง่งานทาง Email 

ให้คณุเก็บหลกัฐานการสง่ Email เอาไว้ เพ่ือยืนยนัวา่สง่งานตรงตามเวลา 

4) การประกาศ จะสง่ผา่น Email เทา่นัน้ นิสิตทกุคนมีหน้าท่ีต้องอา่น Email ประกาศ นิสิตไมส่ามารถ

อ้างได้วา่ไมไ่ด้รับ Email ยกเว้นแตค่รัง้แรกท่ีผมจะทดสอบวา่พวกคณุได้รับ Email หรือไม ่

5) คะแนน จะประกาศไว้ใน BlackBoard ของรายวิชา 

     14.6 การวดัผลการเรียน 

คะแนน งานท่ีต้องท า วตัถปุระสงค์ 
600 การบ้าน 15 ครัง้ เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนเนือ้หาการบรรยาย ทดลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิต ิ

และแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ 
400 สอบ 3 ครัง้ เพ่ือวดัความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 

 

การบ้าน (60%) ผมจะให้การบ้านคณุทกุครัง้หลงัจากท่ีมีการสอน ให้คณุตอบค าถามลงในชอ่งท่ี

ก าหนดไว้ ตัง้แตก่ารบ้านครัง้ท่ี 3 เป็นต้นไป คณุจะได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการตอบค าถาม ทกุครัง้

ท่ีคณุสง่งาน คณุจะต้องแนบ Syntax ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลไว้ด้านท้ายของการบ้าน นอกจากนี ้ทกุคนจะ

http://www.myweb.ttu.edu/spornpra/IntroStat.html
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ได้รับหมายเลขประจ าตวั ให้แตล่ะคนใช้ไฟล์ข้อมลูของตนเองในการตอบค าถาม (แตล่ะคนจะได้ไฟล์ข้อมลูท่ีใช้

ตอบค าถามแตกตา่งกนั) การสง่งาน ให้สง่งาน 1 สปัดาห์หลงัจากท่ีคณุได้เรียนคาบปฏิบตักิารหลงัจากท่ี

มอบหมายงาน เชน่ ผมให้การบ้านคณุวนัท่ี 10 สิงหาคม และคณุมีคาบปฏิบตักิารวนัท่ี 13 สิงหาคม คณุต้อง

สง่งานวนัท่ี 20 สิงหาคมในคาบปฏิบตักิาร หากสปัดาห์ดงักลา่วไมมี่คาบปฏิบตักิาร ให้คณุสง่ Email ให้ผู้ชว่ย

สอน ภายในเวลา 17:00 คณุไม่สามารถส่งงานช้าได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ผมจะคดิคะแนนการบ้าน 12 ครัง้ 

จากทัง้หมด 14 ครัง้ โดยจะเลือก 12 ครัง้ท่ีได้คะแนนสงูท่ีสดุ หากคณุไมส่ามารถสง่งานได้ไมว่า่กรณีใดๆ ถือว่า

คณุได้ใช้สิทธ์ิท่ีคณุได้รับ 2 ครัง้ดงักลา่ว คณุสามารถคาดหวงัวา่การตรวจการบ้านจะเสร็จภายใน 1 สปัดาห์ 

การสอบ (40%) การสอนเป็นแบบประมวลรวม กลา่วคือ สิ่งท่ีคณุได้เรียนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ท่ี 1 จะ

ถกูน ามาออกข้อสอบในการสอบครัง้ท่ี 2 ด้วย และสิ่งท่ีคณุเรียนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ท่ี 1 หรือ 2 จะถกูน าไปใช้

ในการสอบปลายภาคด้วย ในการสอบทัง้หมด 3 ครัง้ ผมจะเลือกคะแนนสอบสงูสดุ 2 ครัง้ไปคิดคะแนน ด้วย

เหตนีุ ้หากคณุไมส่ามารถมาสอบได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ถือวา่คณุได้ใช้สิทธิไมส่อบ 1 ครัง้ดงักลา่ว  

     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ชว่งคะแนน ผลการเรียน 
900 คะแนนขึน้ไป A 

น้อยกวา่ 700 คะแนน D+ 
นอกจากนัน้ B+ ถึง C ตดัคะแนนอิงกลุม่ 

 หมายเหต:ุ ผมจะไมปั่ดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 

     15.1 หนงัสือบงัคบั 

 Pallant, J. (2013). SPSS survival manual (5th ed.). New York: McGraw-Hill.  

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือแนะน าการใช้ SPSS ท่ีผมคิดวา่อ่านง่ายมาก ผมแนะน าให้คณุเก็บไว้เป็น

หนงัสืออ้างอิง 

     15.2 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
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Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). Thousand Oaks, 

CA: Sage.  

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือการใช้ SPSS ท่ีมีรายละเอียดเยอะมาก เป็นหนงัสือท่ีดีกวา่หนงัสือบงัคบั

ข้างต้น หนงัสือเลม่นีมี้ค าอธิบายค าสัง่ตา่งๆ เยอะกวา่มาก ท่ีผมไมไ่ด้ให้เป็นหนงัสือบงัคบัเพราะวา่หนงัสือเลม่

นีย้าวกวา่มาก  

Howell, D. C. (2013). Statistical methods for psychology (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือสถิตทิางจิตวิทยาท่ีดี และมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ มีการ

พดูถึง effect size และ power หนงัสือเลม่นีย้งัเป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีดีท่ีคณุสามารถเปิดค้นเพ่ืออา่นสิ่งท่ีคณุ

ต้องการในอนาคต หนงัสือเล่มนีค้วรคา่แก่การน าไปประดบับารมีในตู้หนงัสือของคณุในบ้าน ขอเน้นย า้ว่าผม

ไมไ่ด้บงัคบัให้คณุอา่นหนงัสือเลม่นี ้เพราะผมคิดวา่คณุพยายามท าความเข้าใจสิ่งท่ีผมบรรยายก็ถือวา่ใช้ได้

แล้ว ท่ีจริงแล้วผมก็อยากให้คณุอา่นหนงัสือ ผมสนบัสนนุให้คณุเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเตมิจากวิชาท่ีผมสอน แต่

ผมเช่ือวา่พวกคณุเกือบทัง้หมด (ถ้าไมใ่ชท่ัง้หมด) ไมส่ามารถท าได้ ผมไมส่ามารถบงัคบัคณุในสิ่งท่ีคณุท าไมไ่ด้ 

    15.3 บทความวิจยัและบทความทางวิชาการบงัคบั 

Hayes, A. F., & Matthes, J. (2009). Computational procedures for probing interactions in 

OLS and logistic regression: SPSS and SAS implementations.  Behavior Research 

Methods, 41, 924-936. บทความนี ้

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008).  Asymptotic and resampling strategies for assessing 

and comparing indirect effects in multiple mediator models.  Behavior Research 

Methods, 40, 879-891. 

บทความทัง้สองนีใ้ช้ประกอบการเรียนเร่ือง Moderator และ Mediator และพวกเราจะพดูถึงโปรแกรม

เสริมท่ีแนบมากบับทความทัง้สองนี ้เพ่ือวิเคราะห์สถิตดิงักลา่วใน SPSS 

     15.4 สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเว็บไซต์ทีเ่ก่ียวข้อง 
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 http://onlinestatbook.com/rvls/index.html ในนีมี้หนงัสือสถิติออนไลน์ท่ีคณุสามารถอา่นเพ่ือเพิ่ม

ความเข้าใจได้ นอกจากนีใ้นเวปไซต์ยงัมี Java Applet ท่ีเสริมการเรียนรู้วิชาสถิตด้ิวย เราจะได้ใช้ Java Applet 

นีใ้นการบ้าน  

 http://quantpsy.org/medn.htm ในนีจ้ะมี Java Applet ท่ีใช้วิเคราะห์ Moderator และ Mediator 

ผู้ เขียนยงัมีเนือ้หาอธิบายสถิตดิงักล่าวด้วย 

 http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html ในนีมี้โปรแกรมเสริม 

INDIRECT และ MODPROBE เพ่ือใช้วิเคราะห์ Moderator และ Mediator ใน SPSS 

     15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน 

 SPSS โปรแกรมหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถิตใินวิชานี ้โปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมท่ีใช้ง่ายท่ีสดุ แต่

โปรแกรมท่ีมีข้อจ ากดัมากท่ีสดุ ในท่ีจริงแล้วผมอยากแนะน าให้พวกคณุใช้โปรแกรมอ่ืนมากกว่า เชน่ R, SAS, 

STATA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง R ท่ีสามารถใช้ได้ฟรี (แตอ่ยากกวา่ SPSS มาก) แตท่ว่าผมไมอ่ยากให้

ความสามารถในการใช้โปรแกรม ปนกบัความเข้าใจในสถิต ิผมจงึเลือกโปรแกรมท่ีใช้ง่ายท่ีสดุ เพ่ือให้คณุมุง่

ความสนใจไปท่ีความเข้าใจสถิติ 

 G*Power โปรแกรมวิเคราะห์ Statistical Power และใช้ในการก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน 

     16.1 แบบประเมินการสอน 

 ใช้การประเมินรูปแบบ PSY ในระบบ CU-CAS 

     16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา 

 ไมมี่ ผมสอนวิชานีเ้ป็นครัง้แรก 

     16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ทีเ่สริมสร้างคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของบณัฑิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

http://onlinestatbook.com/rvls/index.html
http://quantpsy.org/medn.htm
http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html
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คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  
ของบณัฑติจฬุาฯ 

 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์เสริมสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

1. มีความรู้   
   1.1 รู้รอบ  
   1.2 รู้ลึก  

 
 
 

ในแต่ละสปัดาห์ นิสติจะได้รับการทดสอบวา่ตนเองเข้าใจสถิตพืิน้ฐานท่ีได้รับการสอนหรือไม ่ซึง่สถติิเหลา่นีส้ามารถ
น าไปประยกุต์ในการท างานประเภทตา่งๆ ได้ 

2. มีคณุธรรม  
   2.1 มีคณุธรรมและ จริยธรรม  
   2.2 มีจรรยาบรรณ 

 
 
 

วิชานีส้่งเสริมให้นิสติท างานด้วยตนเอง ไมน่ าผลงานของคนอ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตนเอง 

3. คิดเป็น  
   3.1 สามารถคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ   
   3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   
   3.3 มีทกัษะในการคิดแก้ปัญหา 

 
 
 
 

วิชานีส้อนให้นสิติคดิอยา่งมีระบบ สามารถพิจารณาข้อมลูท่ีตนเองได้รับ วา่ข้อมลูดงักลา่วน่าเช่ือถือหรือไม ่สามารถ
น าความรู้ทางสถิตไิปประยกุต์ใช้ตอบค าถามทัง้ในด้านการเรียนและการงาน ท าให้นิสติมีกรอบแนวคิดการแก้ปัญหา
อยา่งเป็นระบบ 

4. ท าเป็น  
   4.1 มีทกัษะทางวชิาชีพ  
   4.2 มีทกัษะทางการส่ือสาร  
   4.3 มีทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิ
   4.5 มีทกัษะการบริหารจดัการ 

 
 
 
 
 
 

วิชานีส้อนให้นสิติมีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือตอบค าถามทัง้ในเชงิวิชาการและเชิงประยกุต์ นสิติต้องสามารถ
ส่ือสารข้อมลูทางสถติิให้บคุคลท่ีไมเ่คยเรียนสถิติเข้าใจสิง่ท่ีตนเองสือ้สารได้ นิสติจะมีทกัษะในการใช้โปรแกรมทาง
สถิติ และคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งงา่ย นอกจากนีว้ชิานีย้งัท าให้นสิิตบริหารจดัการ
ข้อมลูอยา่งเป็นระบบ เพ่ือการวเิคราะห์สถติท่ีิถกูต้อง 

5.ใฝ่รู้และรู้จกัวธีิการเรียนรู้  
   5.1 ใฝ่รู้  
   5.2 รู้จกัวธีิการเรียนรู้  

 
 
 

นิสติสามารถน าความรู้ทางสถิติในวชิานีไ้ปใช้ตอบค าถามในเชงิวิชาการ หรือเชิงประยกุต์ได้ ความรู้ทางสถติิจะท าให้
นิสติตัง้ค าถามจากข้อมลูท่ีตนเองได้รับ และรู้วิธีการหาค าตอบท่ีเหมาะสม 

6. มีภาวะผู้น า    
7. มีสขุภาวะ    
8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ    
9. ด ารงความเป็นไทยในกระแส
โลกาภวิตัน์     

  

10. เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนตาม
หลกัจิตวิทยา 
   10.1 แสดงการตระหนกัรู้ถงึ
อารมณ์ ความรู้สึก แรงจงูใจ เจต
คติ และค่านิยมของตน บน
พืน้ฐานของหลกัการทางจติวิทยา 
   10.2 แสวงหาค าตอบเก่ียวกบั
สาเหตขุองพฤติกรรมอยา่งมี
เหตผุล รวมทัง้ยอมรับความ
หลากหลายของมนษุย ์

 

 
 

 

เนือ้หาในวชิานีจ้ะท าให้นิสติสามารถหาค าตอบเก่ียวกบัสาเหตุของพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบ 

   ความรับผิดชอบหลกัของรายวิชา,    ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,    ไมเ่ก่ียวข้อง 
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17. เวลาประจ าคณะ  

วนัจนัทร์ เวลา 12:30 -13:00 และ 16:00 – 17:00 หรือนดัหมายลว่งหน้า หากผมไมส่ามารถพบคณุตวั

ตอ่ตวัได้ ผมสามารถคยุกบัคณุผา่น Skype ได้ 

Email: sunthud.pornprasertmanit@ttu.edu พวกคณุสามารถคาดหวงัได้วา่ผมจะตอบคณุภายใน

เวลา 24 ชัว่โมงในชว่งท่ีมีการเรียนการสอน ยกเว้นคืนวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ท่ีผมจะตอบคณุภายในคืนวนั

จนัทร์ หากคณุไมไ่ด้รับค าตอบจากผมในระยะเวลาดงักล่าว คณุสามารถสง่ข้อความมาเตือนผมอีกครัง้หนึง่ 

18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) 

 นิสิตผู้ชว่ยสอน คือ ทศพิธ รุจิระศกัดิ์ (Email: krutcher7069@gmail.com) มีหน้าท่ีในการสอนชัว่โมง

ปฏิบตัิการ และชว่ยตอบค าถามในเนือ้หาวิชาเรียนท่ีคณุไมเ่ข้าใจ เน่ืองจากผู้ช่วยสอนมีภาระในการเรียน

เชน่เดียวกบัคณุ ขอให้คณุปฏิบตักิบัผู้ชว่ยสอนด้วยความเคารพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เคารพในเวลาของนิสิต

ผู้ชว่ยสอน หากผู้ช่วยสอนไมส่ามารถตอบค าถามคณุได้ทนัที ขอให้คณุโปรดเข้าใจ  

19. ความคาดหวัง 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนมากท่ีสดุ ผมอยากให้คณุได้รับทราบถึงความคาดหวงั และ

ข้อตกลงในวิชาเรียนนี ้

1) ไม่พดูในโอกาสทีไ่ม่ควรพูด และพดูในโอกาสที่ควรพูด ในห้องเรียน หากผมก าลงับรรยายอยู ่ขอให้

คณุหยดุพดู ถึงแม้วา่คณุจะไมต้่องการฟังค าบรรยาย ก็ขอให้เคารพเพื่อนท่ีต้องการฟังด้วย นอกจากนีผ้มขอให้

คณุพดูคยุกนั ในกรณีท่ีผมต้องการให้คณุอภิปรายซึง่กนัและกนั และขอให้คณุอาสาสมคัรตอบ ในกรณีท่ีผม

ต้องการอาสาสมคัร ผมไมก่ลวัวา่คณุจะตอบผิด เพราะว่าทกุคนสามารถผิดพลาดได้ แตผ่มกลวัว่าคณุจะรู้ผิด

แล้วผมไมรู้่ ท าให้ผมไมมี่โอกาสแก้ไขใดๆ 

2) การใช้โทรศพัท์มือถือในห้องเรียน โทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งท่ีรบกวนการเรียนการสอนมาก เสียงจาก

โทรศพัท์มือถือจะท าให้ผมหรือเพ่ือนของคณุท่ีก าลงัเรียนจะเสียสมาธิ ด้วยเหตนีุ ้ผมอยากให้คณุปิดเสียง

โทรศพัท์รวมถึงระบบสัน่ (บางเคร่ืองสัน่เสียงดงัมาก) หากคณุมีธุระจ าเป็นต้องใช้โทรศพัท์ในรูปแบบใดก็ตาม 

(รวมถึง การคยุโทรศพัท์ สง่ข้อความ ตอบ Email สง่สตกิเกอร์ LINE อา่น Facebook ถ่ายรูปลง Instagram 

mailto:sunthud.pornprasertmanit@ttu.edu
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ระบายความอดึอดัในการเรียนสถิติใน Facebook) ขอให้ไปจดัการธุระของคณุนอกห้อง เพื่อจะได้ไมร่บกวนผม

และเพ่ือนภายในห้อง โดยสรุป ผมขอให้ทกุคนไมใ่ช้โทรศพัท์ในห้องเรียน หากจะใช้ ให้ใช้นอกห้อง 

3) เข้าหอ้งเรียนตรงเวลา เน่ืองจากเวลา 13:00 เหมือนเป็นเวลานดั ท่ีพวกเราจะมีการเรียนการสอนกนั 

ดงันัน้เม่ือถึงเวลา ผมจะเร่ิมสอนทนัที ผมจะไมท่บทวนเนือ้หา หรือข้อตกลงใดๆ ซ า้ถ้าผมได้พดูไปแล้ว และผม

จะรักษาเวลาของคณุโดยไมเ่ลิกสายกวา่ชว่งเวลาเรียน  

4) ไม่ขาดเรียน เนือ้หาเกือบทกุบทเรียนตอ่เน่ืองกนั สิ่งท่ีเรียนในคาบหนึง่ เก่ียวข้องอย่างมากกบัคาบ

ถดัไป การหยดุเรียนจะท าให้การเรียนของคณุไม่ตอ่เน่ือง และอาจท าให้คณุไมเ่ข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนอีกตอ่ไป

ตลอดวิชา 

5) ท าการบา้น การเรียนด้วยการฟังหรือการอ่านอยา่งเดียว จะไมส่ามารถชว่ยให้เข้าใจได้ ผมเห็น

นกัเรียนหลายคน เรียนแล้วรู้สกึวา่เข้าใจ แตไ่มส่ามารถลงมือปฏิบตัจิริงได้ ด้วยเหตนีุผ้มจงึให้การบ้านคณุทกุ

คาบเรียน ผมขอให้พวกคณุท าด้วยตนเอง หากพบวา่คณุผิดในข้อใด อย่าข้ามไป กรุณาท าความเข้าใจว่าท าไม

ผิดและจะแก้ไขอยา่งไร หากคณุมีข้อสงสยัคณุสามารถปรึกษาผมหรือผู้ชว่ยสอนได้เสมอ 

6) ทบทวนบทเรียน การเรียนสถิตเิป็นสิ่งท่ีเน้นความเข้าใจ เป็นสิ่งท่ีต้องทบทวน ท าซ า้ เพ่ือให้ตนเกิด

ความเข้าใจ หากคณุไมเ่ข้าใจในการเรียนครัง้แรก คณุอย่าคดิวา่ตวัเองโง่ การเรียนสถิตแิล้วไมเ่ข้าใจเป็นเร่ือง

ปกตมิาก แตค่ณุจะออกจากความไมรู้่ได้ ด้วยการทบทวนบทเรียน เช่ือหรือไมว่า่ ผมเรียนสถิตขิัน้พืน้ฐาน

มาแล้วทัง้หมด 4 ครัง้ในชว่งปริญญาตรีถึงปริญญาโท และในทกุๆ ครัง้ ผมได้เรียนรู้สิ่งใหมเ่สมอและสิ่งเหลา่นี ้

เป็นพืน้ฐานท่ีดีมากตอนผมเรียนระดบัปริญญาเอก ดงันัน้ผมจงึแนะน าให้คณุทบทวนบทเรียนทกุครัง้หลงัจากท่ี

ผมบรรยายแล้ว 

7) อย่ากลวัต าราภาษาองักฤษ ผมทราบดีว่าหนงัสือหรือบทความท่ีให้คณุอา่นเป็นภาษาองักฤษ ผม

ไมไ่ด้คาดหวงัให้คณุอา่นเข้าใจทัง้เลม่ ผมคาดหวงัให้คณุเร่ิมอา่น หากคณุเร่ิม คณุได้สร้างโอกาสในการพฒันา

ภาษาองักฤษ หนงัสือทางจิตวิทยาและหนงัสือสถิตท่ีิดี สว่นใหญ่จะเป็นหนงัสือภาษาองักฤษ บทความทาง

วิชาการท่ีคณุต้องอ่านในอนาคตก็เป็นบทความภาษาองักฤษ คณุจงึไมส่ามารถหลีกเล่ียงการอ่านต ารา

ภาษาองักฤษได้ในอนาคต แตห่ากคณุเร่ิมฝึกฝนตัง้แตว่นันี ้คณุจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียน

สงูขึน้ หนงัสือท่ีผมให้นีเ้ป็นหนงัสือคูมื่อภาษาองักฤษท่ีอา่นง่ายมาก และเป็นหนงัสืออ้างอิงในอนาคตได้ดี 
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ดงันัน้หนงัสือนีจ้งึคุ้มคา่แก่การอา่นเป็นอยา่งยิ่ง ถ้าสว่นใดท่ีไมเ่ข้าใจ คณุสามารถถามเพ่ือนท่ีเข้าใจได้ และ

หากไมเ่ข้าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรือผู้ชว่ยสอนได้ 

8) ช่วยกนัเรียน ขอให้คณุชว่ยกนัเรียน ไมเ่ข้าใจเนือ้หาใดก็ถามตอบกนั มีการสร้างกลุ่มทบทวน

เนือ้หาวิชาเรียนกนั การท่ีคณุได้ตอบค าถามหรือได้สอนวิชาแก่เพ่ือน ก็เหมือนกบัได้ทบทวนบทเรียนของตนเอง

ด้วย ยิ่งสอน ย่ิงตอบมากเทา่ไร จะท าให้คณุมีความเช่ียวชาญวิชานัน้มากย่ิงขึน้ และถึงแม้วา่วิชานีจ้ะมีตดัอิง

กลุม่บ้างก็ตาม แตห่ากทกุคนท าได้ดีในวิชานี ้พวกคณุสามารถได้ A ทัง้ชัน้เรียนได้ และผมก็เคยให้ A ทัง้ชัน้

เรียนมาแล้วหลายครัง้ด้วย 

9) ถาม หากคณุไมเ่ข้าใจเนือ้หาใด อย่าปล่อยทิง้ไว้ เน่ืองจากเนือ้หาวิชาสถิตเิป็นเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนั 

หากไมเ่ข้าใจเร่ืองแรกๆ อาจสง่ผลให้ไมเ่ข้าใจเร่ืองในบทถดัไปได้ ด้วยเหตนีุ ้หากคณุมีปัญหาใดให้ถามทนัที 

อยา่ได้เกรงใจ 

10) ไม่เนน้จ า แต่เนน้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบติั สถิตไิมส่ามารถเรียนด้วยความจ าเพียงอยา่งเดียวได้ 

คณุต้องท าความเข้าใจ แล้วฝึกฝน ถึงจะท าให้คณุเข้าใจอยา่งถ่องแท้ ดงันัน้ในคาบเรียน อยา่มวัแตจ่ดค า

บรรยายของผมโดยไมไ่ด้ท าความเข้าใจกบัเนือ้หาวิชา ในแตล่ะคาบ ผมมีสไลด์ให้คณุ คณุสามารถบนัทกึเสียง

ผมได้ หรือบนัทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดงันัน้ถ้าคณุจดการสอนของผมแล้วคณุไม่สามารถแบง่ความใสใ่จมา

ใช้ท าความเข้าใจได้ ผมขอให้คณุหยดุจดแล้วนัง่ฟังอยา่งตัง้ใจ จงจ าไว้วา่ ถึงแม้คณุจะจ าสตูรทางสถิตไิด้ ถ้า

คณุไมเ่ข้าใจวา่สตูรนัน้คืออะไร ใช้เพ่ืออะไร การจ าก็ไมมี่ประโยชน์ โปรดเข้าใจวา่ผมไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะ

ไมจ่ าเลย ผมหมายความวา่ให้คณุจ าผา่นความเข้าใจ ความจ าโดยเข้าใจจะเป็นการสร้างความเช่ือมโยงของสิ่ง

ท่ีคณุจ ากบัสิ่งตา่งๆ ในสมองของคณุ ความจ ารูปแบบนีจ้ะอยูไ่ด้นาน และเป็นพืน้ฐานทางสถิตท่ีิดีในอนาคต 

11) สถิติทีผ่มสอนไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ แตเ่ป็นวิชาการใช้เหตผุล คณุสามารถใช้ความรู้คณิตศาสตร์

เพียงแคใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มาเรียนวิชาของผมได้ คณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนท่ีสดุในวิชานี ้คือ การท า 

square root ท่ีคณุสามารถกดเคร่ืองคิดเลขได้ ด้วยเหตนีุเ้อง ถึงแม้คณุจะไมเ่ก่งคณิตศาสตร์ คณุสามารถเก่ง

สถิตไิด้ ผมเห็นนิสิตแบบนีม้าหลายคนแล้ว ดงันัน้ อย่าน าความกลวัวิชาคณิตศาสตร์ มากีดกนัโอกาสในการ

เรียนวิชาสถิต ิเพราะในแนวทางท่ีผมสอนนัน้ ความสามารถของสองวิชานีแ้ทบจะไมเ่ก่ียวข้องกนั 

20. นโยบายเร่ืองการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 
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ผมเกลียดการคดัลอกผลงานมากท่ีสดุ การท่ีคณุคดัลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 

ถือวา่เป็นการไมเ่คารพผู้ อ่ืน และไมเ่คารพตนเอง เป็นการดถูกูความสามารถทางสมองของตนเอง เป็นการ

หลอกตนเองเพ่ือให้คนอ่ืนรู้สึกวา่คณุดีกวา่ความเป็นจริง ดงันัน้ผมจะลงโทษผู้ ท่ีคดัลอกผลงาน และผู้ ท่ีให้

คดัลอกผลงานถึงท่ีสดุ หากสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ในวิชาของผม 

ผมจะขอเน้นย า้นโยบายของผมอีกครัง้หนึง่วา่ พวกคณุสามารถชว่ยกนัเรียนได้ ให้ค าแนะน า สอนได้ 

แตไ่มส่ามารถท าการบ้านให้กนัได้ คณุชว่ยเพ่ือนอธิบายกระบวนการคิดได้ แตค่ณุไมส่ามารถบอกผลลพัธ์กบั

เพ่ือนได้ หากผมรู้วา่พวกคณุคนใดลอกการบ้าน หรือให้ลอกการบ้าน ผมจะให้ F ทัง้คนให้ลอก และคนลอกโดย

อตัโนมตัิ และผมจะสง่เร่ืองดงักลา่วให้ทางคณะและมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป การลงโทษนีจ้ะรวมถึงการ

ลอก และการให้ลอกข้อสอบด้วย 

21. บทส่งท้าย 

วิชาสถิตินี ้จะมีประโยชน์กบัคณุมากๆ ในอนาคต แนน่อนคณุต้องใช้ความรู้นีใ้นการท าวิทยานิพนธ์ ใน

การอ่านงานวิจยัตา่งๆ ในการสรุปข้อมลู และในการทดสอบความรู้ท่ีคณุได้รับ (เชน่ ตรวจสอบความรู้ทาง

จิตวิทยา ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประยกุต์จิตวิทยาไปใช้) ความรู้นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้กบั

หนว่ยงานตา่งๆ ได้ ทัง้ทางด้านการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรบคุคล หรือการเข้าใจขา่วทัว่ไป ความรู้

นีจ้ะมีประโยชน์กบัพวกคณุมากในอนาคต คณุทราบหรือไมว่า่ สาขาทางสถิติเป็นสาขาท่ีขาดแคลนมาก สถิติ

เป็นสาขาท่ีความต้องการของตลาดตดิอนัดบั 1 ใน 10 มาตลอดชว่ง 10 ปีท่ีผ่านมา (เชน่ ลองค้น Google ด้วย

ค าวา่ highest doctoral degree in demand) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัสถิตท่ีิประยกุต์ใช้ในทางสงัคมศาสตร์ สิ่ง

ท่ีพวกเขาใช้ ก็เป็นสิ่งท่ีคณุเรียนในวิชานี ้ดงันัน้คณุควรใช้โอกาสนีพ้ฒันาความสามารถทางสถิติ เพ่ือในอนาคต

คณุสามารถน าสิ่งนีไ้ปใช้ในการเรียนและในหน้าท่ีการงานของคณุ 

ผมรู้สกึเป็นเกียรตท่ีิได้สอนวิชานีแ้ก่พวกคณุทกุคน วิชาสถิตเิป็นวิชาพืน้ฐานส าคญัในโลกแหง่จิตวิทยา 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีทางจิตวิทยาตา่งๆ ผมอยากให้คณุทกุคนรักและเข้าใจวิชาสถิติ 

และหวงัวา่คณุจะได้น าวิชานีไ้ปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพของตนเองตอ่ไปได้ในอนาคต 

 


