ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา
2. จานวนหน่ วยกิต
3. ชื่อวิชา

3800602
3 หน่วยกิต (2-2-5)
สถิตสิ าหรับจิตวิทยา 1 (STAT PSY I)

4. คณะ
5. ภาคการศึกษา

จิตวิทยา
ภาคต้ น (Fall)

6. ปี การศึกษา
7. ชื่อผู้สอน

2558
อาจารย์ ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต

8. เงื่อนไขรายวิชา
9. สถานภาพของรายวิชา

ไม่มี
วิชาบังคับ

10. ชื่อหลักสูตร
11. วิชาในระดับ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจิตวิทยา
ปริญญาโทและเอก

12. จานวนชั่วโมงที่สอนต่ อสัปดาห์

3 (บรรยาย วันจันทร์ เวลา 13:00 – 16:00)
1 (ปฏิบตั ิการ ยังไม่ระบุ)

13. เนือ้ หารายวิชา
วิธีการทางสถิตทิ ี่ใช้ แพร่หลายในจิตวิทยา เช่น สหสัมพันธ์ การถดถอยพหุ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การเปรี ยบเทียบพหุ และสถิติที่ไม่ใช้ พารามิเตอร์ เป็ นต้ น เน้ นการแปรผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
14. ประมวลการเรี ยนรายวิชา
14.1 วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1) เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความเข้ าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการทางสถิตสิ าหรับการวิจยั เชิง
ทดลอง กึ่งทดลอง และสหสัมพันธ์
2) เพื่อให้ นิสิตมีทกั ษะวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์ เสนอผลการวิเคราะห์ และแปลความหมาย
การวิเคราะห์
3) เพื่อให้ นิสิตสามารถเลือกใช้ สถิตทิ ี่เหมาะสมกับการวิจยั
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14.2 เนื ้อหารายวิ ชาต่อสัปดาห์
ครัง้ ที่
1

วันที่
10 ส.ค.

2

17 ส.ค.

3

24 ส.ค.

4

31 ส.ค.

5

7 ก.ย.

6
7
8

14 ก.ย.
21 ก.ย.
28 ก.ย.
5 ต.ค.

9
10

12 ต.ค.
19 ต.ค.

11
12
13

26 ต.ค.
2 พ.ย.
9 พ.ย.
16 พ.ย.

14

15

23 พ.ย.
30 พ.ย.
7 ธ.ค.
14 ธ.ค.

เนื ้อหา
Basic statistical concepts;
Descriptive statistics
Normal distribution; Probability
theory
Intro to hypothesis testing
Hypothesis testing for one-sample
mean
Effect size; Statistical power; Sample
size planning
ทดสอบครัง้ ที่ 1
One-sample t-test
Independent t-test
One-way ANOVA; Multiple
comparison
Factorial ANOVA
Mean comparisons for correlated
samples
ทดสอบครัง้ ที่ 2
Correlation
Simple and Multiple Regression
Hierarchical Regression; Using
dummy variables; Moderators

การบ้ าน
1
-

ชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร

2

-

3

5

Intro to SPSS; Descriptive Statistics (Ch.
1-7)
Compute; Recode; Data Screening (Ch.
5, 8)
Split File; Import-Export Data

6
7
8

One-sample t-test (Ch. 17)
Independent t-test (Ch. 17)
One-way ANOVA (Ch. 18)

4

Factorial ANOVA (Ch. 19)
Paired t-test; Repeated Measure
ANOVA (Ch. 17, 20)
11
Correlation; Power analysis (Ch. 11)
12
Regression (Ch. 12, 13)
13
Hierarchical Regression; Stepwise
Regression; Dummy variables (Ch. 13)
Interaction; Mediation (H&M)
Chi-square test; McNemar test
14
Chi-square test
สอบปลายภาค
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
Mediation; Bootstrap analysis; Intro
Mediation (P&H); Bootstrap analysis
to advanced statistics
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14.3 วิ ธีจดั การเรี ยนการสอน
1) การบรรยาย 75%
2) การสอนเชิงปฏิบตั ิการ 25%
14.4 สื ่อการสอน
1) สไลด์
2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
14.5 การมอบหมายงานผ่านเครื อข่าย
1) สไลด์บรรยาย และการบ้ านทังหมดจะมอบหมายทาง
้
website ของผู้สอน
(http://www.myweb.ttu.edu/spornpra/IntroStat.html)
2) สไลด์คาบปฏิบตั กิ ารและข้ อมูลที่ใช้ ในคาบปฏิบตั กิ าร จะอยูใ่ น BlackBoard ของรายวิชา
3) การส่งงาน ให้ สง่ งานผ่านผู้ชว่ ยสอนโดยตรงในคาบปฏิบตั กิ าร หากครัง้ ใดที่ต้องส่งงานทาง Email
ให้ คณ
ุ เก็บหลักฐานการส่ง Email เอาไว้ เพื่อยืนยันว่าส่งงานตรงตามเวลา
4) การประกาศ จะส่งผ่าน Email เท่านัน้ นิสิตทุกคนมีหน้ าที่ต้องอ่าน Email ประกาศ นิสิตไม่สามารถ
อ้ างได้ วา่ ไม่ได้ รับ Email ยกเว้ นแต่ครัง้ แรกที่ผมจะทดสอบว่าพวกคุณได้ รับ Email หรื อไม่
5) คะแนน จะประกาศไว้ ใน BlackBoard ของรายวิชา
14.6 การวัดผลการเรี ยน
คะแนน งานที่ต้องทา
วัตถุประสงค์
600 การบ้ าน 15 ครัง้ เพื่อให้ นิสิตได้ ทบทวนเนื ้อหาการบรรยาย ทดลองใช้ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
และแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์
400 สอบ 3 ครัง้
เพื่อวัดความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชา
การบ้ าน (60%) ผมจะให้ การบ้ านคุณทุกครัง้ หลังจากที่มีการสอน ให้ คณ
ุ ตอบคาถามลงในช่องที่
กาหนดไว้ ตังแต่
้ การบ้ านครัง้ ที่ 3 เป็ นต้ นไป คุณจะได้ ใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการตอบคาถาม ทุกครัง้
ที่คณ
ุ ส่งงาน คุณจะต้ องแนบ Syntax ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ผลไว้ ด้านท้ ายของการบ้ าน นอกจากนี ้ ทุกคนจะ
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ได้ รับหมายเลขประจาตัว ให้ แต่ละคนใช้ ไฟล์ข้อมูลของตนเองในการตอบคาถาม (แต่ละคนจะได้ ไฟล์ข้อมูลที่ใช้
ตอบคาถามแตกต่างกัน) การส่งงาน ให้ สง่ งาน 1 สัปดาห์หลังจากที่คณ
ุ ได้ เรี ยนคาบปฏิบตั กิ ารหลังจากที่
มอบหมายงาน เช่น ผมให้ การบ้ านคุณวันที่ 10 สิงหาคม และคุณมีคาบปฏิบตั กิ ารวันที่ 13 สิงหาคม คุณต้ อง
ส่งงานวันที่ 20 สิงหาคมในคาบปฏิบตั กิ าร หากสัปดาห์ดงั กล่าวไม่มีคาบปฏิบตั กิ าร ให้ คณ
ุ ส่ง Email ให้ ผ้ ชู ว่ ย
สอน ภายในเวลา 17:00 คุณไม่สามารถส่งงานช้าได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น ผมจะคิดคะแนนการบ้ าน 12 ครัง้
จากทังหมด
้
14 ครัง้ โดยจะเลือก 12 ครัง้ ที่ได้ คะแนนสูงที่สดุ หากคุณไม่สามารถส่งงานได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ถือว่า
คุณได้ ใช้ สิทธิ์ที่คณ
ุ ได้ รับ 2 ครัง้ ดังกล่าว คุณสามารถคาดหวังว่าการตรวจการบ้ านจะเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
การสอบ (40%) การสอนเป็ นแบบประมวลรวม กล่าวคือ สิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ ที่ 1 จะ
ถูกนามาออกข้ อสอบในการสอบครัง้ ที่ 2 ด้ วย และสิ่งที่คณ
ุ เรี ยนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ ที่ 1 หรื อ 2 จะถูกนาไปใช้
ในการสอบปลายภาคด้ วย ในการสอบทังหมด
้
3 ครัง้ ผมจะเลือกคะแนนสอบสูงสุด 2 ครัง้ ไปคิดคะแนน ด้ วย
เหตุนี ้ หากคุณไม่สามารถมาสอบได้ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ถือว่าคุณได้ ใช้ สิทธิไม่สอบ 1 ครัง้ ดังกล่าว
14.7 เกณฑ์การประเมิ นผลการเรี ยน
ช่วงคะแนน
ผลการเรี ยน
900 คะแนนขึ ้นไป
A
น้ อยกว่า 700 คะแนน
D+
นอกจากนัน้
B+ ถึง C ตัดคะแนนอิงกลุม่
หมายเหตุ: ผมจะไม่ปัดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
15. รายชื่อหนังสืออ่ านประกอบ
15.1 หนังสื อบังคับ
Pallant, J. (2013). SPSS survival manual (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือแนะนาการใช้ SPSS ที่ผมคิดว่าอ่านง่ายมาก ผมแนะนาให้ คณ
ุ เก็บไว้ เป็ น
หนังสืออ้ างอิง
15.2 หนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม
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Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). Thousand Oaks,
CA: Sage.
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือการใช้ SPSS ที่มีรายละเอียดเยอะมาก เป็ นหนังสือที่ดีกว่าหนังสือบังคับ
ข้ างต้ น หนังสือเล่มนี ้มีคาอธิบายคาสัง่ ต่างๆ เยอะกว่ามาก ที่ผมไม่ได้ ให้ เป็ นหนังสือบังคับเพราะว่าหนังสือเล่ม
นี ้ยาวกว่ามาก
Howell, D. C. (2013). Statistical methods for psychology (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือสถิตทิ างจิตวิทยาที่ดี และมีการปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการ
พูดถึง effect size และ power หนังสือเล่มนี ้ยังเป็ นหนังสืออ้ างอิงที่ดีที่คณ
ุ สามารถเปิ ดค้ นเพื่ออ่านสิ่งที่คณ
ุ
ต้ องการในอนาคต หนังสือเล่มนี ้ควรค่าแก่การนาไปประดับบารมีในตู้หนังสือของคุณในบ้ าน ขอเน้ นย ้าว่าผม
ไม่ได้ บงั คับให้ คณ
ุ อ่านหนังสือเล่มนี ้ เพราะผมคิดว่าคุณพยายามทาความเข้ าใจสิ่งที่ผมบรรยายก็ถือว่าใช้ ได้
แล้ ว ที่จริงแล้ วผมก็อยากให้ คณ
ุ อ่านหนังสือ ผมสนับสนุนให้ คณ
ุ เรี ยนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจากวิชาที่ผมสอน แต่
ผมเชื่อว่าพวกคุณเกือบทังหมด
้
(ถ้ าไม่ใช่ทงหมด)
ั้
ไม่สามารถทาได้ ผมไม่สามารถบังคับคุณในสิ่งที่คณ
ุ ทาไม่ได้
15.3 บทความวิ จยั และบทความทางวิ ชาการบังคับ
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.
บทความทังสองนี
้
้ใช้ ประกอบการเรี ยนเรื่ อง Moderator และ Mediator และพวกเราจะพูดถึงโปรแกรม
เสริมที่แนบมากับบทความทังสองนี
้
้ เพื่อวิเคราะห์สถิตดิ งั กล่าวใน SPSS
15.4 สื ่ออิ เล็กทรอนิ คส์และเว็บไซต์ทีเ่ กี ่ยวข้อง
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http://onlinestatbook.com/rvls/index.html ในนี ้มีหนังสือสถิติออนไลน์ที่คณ
ุ สามารถอ่านเพื่อเพิ่ม
ความเข้ าใจได้ นอกจากนี ้ในเวปไซต์ยงั มี Java Applet ที่เสริมการเรี ยนรู้วิชาสถิตดิ ้ วย เราจะได้ ใช้ Java Applet
นี ้ในการบ้ าน
http://quantpsy.org/medn.htm ในนี ้จะมี Java Applet ที่ใช้ วิเคราะห์ Moderator และ Mediator
ผู้เขียนยังมีเนื ้อหาอธิบายสถิตดิ งั กล่าวด้ วย
http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html ในนี ้มีโปรแกรมเสริม
INDIRECT และ MODPROBE เพื่อใช้ วิเคราะห์ Moderator และ Mediator ใน SPSS
15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสอน
SPSS โปรแกรมหลักที่ใช้ ในการวิเคราะห์สถิตใิ นวิชานี ้ โปรแกรมนี ้เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ง่ายที่สดุ แต่
โปรแกรมที่มีข้อจากัดมากที่สดุ ในที่จริงแล้ วผมอยากแนะนาให้ พวกคุณใช้ โปรแกรมอื่นมากกว่า เช่น R, SAS,
STATA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง R ที่สามารถใช้ ได้ ฟรี (แต่อยากกว่า SPSS มาก) แต่ทว่าผมไม่อยากให้
ความสามารถในการใช้ โปรแกรม ปนกับความเข้ าใจในสถิติ ผมจึงเลือกโปรแกรมที่ใช้ ง่ายที่สดุ เพื่อให้ คณ
ุ มุง่
ความสนใจไปที่ความเข้ าใจสถิติ
G*Power โปรแกรมวิเคราะห์ Statistical Power และใช้ ในการกาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
16. การประเมินผลการเรี ยนการสอน
16.1 แบบประเมิ นการสอน
ใช้ การประเมินรูปแบบ PSY ในระบบ CU-CAS
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมิ นการสอนครั้งที ่ผ่านมา
ไม่มี ผมสอนวิชานี ้เป็ นครัง้ แรก
16.3 การอภิ ปรายหรื อการวิ เคราะห์ทีเ่ สริ มสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของบัณฑิ ตจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตจุฬาฯ
1. มีความรู้
1.1 รู้รอบ
1.2 รู้ลึก
2. มีคณ
ุ ธรรม
2.1 มีคณ
ุ ธรรมและ จริยธรรม
2.2 มีจรรยาบรรณ
3. คิดเป็ น
3.1 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
3.3 มีทกั ษะในการคิดแก้ ปัญหา
4. ทาเป็ น
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ
4.2 มีทกั ษะทางการสื่อสาร
4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติ
4.5 มีทกั ษะการบริหารจัดการ
5.ใฝ่ ร้ ูและรู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
5.1 ใฝ่ ร้ ู
5.2 รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้
6. มีภาวะผู้นา
7. มีสขุ ภาวะ
8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
9. ดารงความเป็ นไทยในกระแส
โลกาภิวตั น์
10. เข้ าใจตนเองและผู้อื่นตาม
หลักจิตวิทยา
10.1 แสดงการตระหนักรู้ถงึ
อารมณ์ ความรู้สึก แรงจูงใจ เจต
คติ และค่านิยมของตน บน
พื ้นฐานของหลักการทางจิตวิทยา
10.2 แสวงหาคาตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุของพฤติกรรมอย่างมี
เหตุผล รวมทั ้งยอมรับความ
หลากหลายของมนุษย์

การอภิปรายหรื อการวิเคราะห์เสริมสร้ างคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์




ในแต่ละสัปดาห์ นิสติ จะได้ รับการทดสอบว่าตนเองเข้ าใจสถิตพิ ื ้นฐานที่ได้ รับการสอนหรื อไม่ ซึง่ สถิติเหล่านี ้สามารถ
นาไปประยุกต์ในการทางานประเภทต่างๆ ได้
วิชานี ้ส่งเสริมให้ นิสติ ทางานด้ วยตนเอง ไม่นาผลงานของคนอื่นมาใช้ เป็ นผลงานของตนเอง
















วิชานี ้สอนให้ นสิ ติ คิดอย่างมีระบบ สามารถพิจารณาข้ อมูลที่ตนเองได้ รับ ว่าข้ อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรื อไม่ สามารถ
นาความรู้ทางสถิตไิ ปประยุกต์ใช้ ตอบคาถามทั ้งในด้ านการเรี ยนและการงาน ทาให้ นิสติ มีกรอบแนวคิดการแก้ ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ

วิชานี ้สอนให้ นสิ ติ มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคาถามทั ้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ นิสติ ต้ องสามารถ
สื่อสารข้ อมูลทางสถิติให้ บคุ คลที่ไม่เคยเรี ยนสถิติเข้ าใจสิง่ ที่ตนเองสื ้อสารได้ นิสติ จะมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรมทาง
สถิติ และคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย นอกจากนี ้วิชานี ้ยังทาให้ นสิ ิตบริหารจัดการ
ข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อการวิเคราะห์สถิตทิ ี่ถกู ต้ อง

นิสติ สามารถนาความรู้ทางสถิติในวิชานี ้ไปใช้ ตอบคาถามในเชิงวิชาการ หรื อเชิงประยุกต์ได้ ความรู้ทางสถิติจะทาให้
นิสติ ตั ้งคาถามจากข้ อมูลที่ตนเองได้ รับ และรู้วิธีการหาคาตอบที่เหมาะสม





เนื ้อหาในวิชานี ้จะทาให้ นิสติ สามารถหาคาตอบเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ



 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา,  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,  ไม่เกี่ยวข้ อง
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17. เวลาประจาคณะ
วันจันทร์ เวลา 12:30 -13:00 และ 16:00 – 17:00 หรื อนัดหมายล่วงหน้ า หากผมไม่สามารถพบคุณตัว
ต่อตัวได้ ผมสามารถคุยกับคุณผ่าน Skype ได้
Email: sunthud.pornprasertmanit@ttu.edu พวกคุณสามารถคาดหวังได้ วา่ ผมจะตอบคุณภายใน
เวลา 24 ชัว่ โมงในช่วงที่มีการเรี ยนการสอน ยกเว้ นคืนวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ที่ผมจะตอบคุณภายในคืนวัน
จันทร์ หากคุณไม่ได้ รับคาตอบจากผมในระยะเวลาดังกล่าว คุณสามารถส่งข้ อความมาเตือนผมอีกครัง้ หนึง่
18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)
นิสิตผู้ชว่ ยสอน คือ ทศพิธ รุ จิระศักดิ์ (Email: krutcher7069@gmail.com) มีหน้ าที่ในการสอนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิการ และช่วยตอบคาถามในเนื ้อหาวิชาเรี ยนที่คณ
ุ ไม่เข้ าใจ เนื่องจากผู้ช่วยสอนมีภาระในการเรี ยน
เช่นเดียวกับคุณ ขอให้ คณ
ุ ปฏิบตั กิ บั ผู้ชว่ ยสอนด้ วยความเคารพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคารพในเวลาของนิสิต
ผู้ชว่ ยสอน หากผู้ช่วยสอนไม่สามารถตอบคาถามคุณได้ ทนั ที ขอให้ คณ
ุ โปรดเข้ าใจ
19. ความคาดหวัง
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนมากที่สดุ ผมอยากให้ คณ
ุ ได้ รับทราบถึงความคาดหวัง และ
ข้ อตกลงในวิชาเรี ยนนี ้
1) ไม่พดู ในโอกาสที ไ่ ม่ควรพูด และพูดในโอกาสที ่ควรพูด ในห้ องเรี ยน หากผมกาลังบรรยายอยู่ ขอให้
คุณหยุดพูด ถึงแม้ วา่ คุณจะไม่ต้องการฟั งคาบรรยาย ก็ขอให้ เคารพเพื่อนที่ต้องการฟั งด้ วย นอกจากนี ้ผมขอให้
คุณพูดคุยกัน ในกรณีที่ผมต้ องการให้ คณ
ุ อภิปรายซึง่ กันและกัน และขอให้ คณ
ุ อาสาสมัครตอบ ในกรณีที่ผม
ต้ องการอาสาสมัคร ผมไม่กลัวว่าคุณจะตอบผิด เพราะว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้ แต่ผมกลัวว่าคุณจะรู้ผิด
แล้ วผมไม่ร้ ู ทาให้ ผมไม่มีโอกาสแก้ ไขใดๆ
2) การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรี ยน โทรศัพท์มือถือเป็ นสิ่งที่รบกวนการเรี ยนการสอนมาก เสียงจาก
โทรศัพท์มือถือจะทาให้ ผมหรื อเพื่อนของคุณที่กาลังเรี ยนจะเสียสมาธิ ด้ วยเหตุนี ้ ผมอยากให้ คณ
ุ ปิ ดเสียง
โทรศัพท์รวมถึงระบบสัน่ (บางเครื่ องสัน่ เสียงดังมาก) หากคุณมีธุระจาเป็ นต้ องใช้ โทรศัพท์ในรูปแบบใดก็ตาม
(รวมถึง การคุยโทรศัพท์ ส่งข้ อความ ตอบ Email ส่งสติกเกอร์ LINE อ่าน Facebook ถ่ายรูปลง Instagram
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ระบายความอึดอัดในการเรี ยนสถิติใน Facebook) ขอให้ ไปจัดการธุระของคุณนอกห้ อง เพื่อจะได้ ไม่รบกวนผม
และเพื่อนภายในห้ อง โดยสรุป ผมขอให้ ทกุ คนไม่ใช้ โทรศัพท์ในห้ องเรี ยน หากจะใช้ ให้ ใช้ นอกห้ อง
3) เข้าห้องเรี ยนตรงเวลา เนื่องจากเวลา 13:00 เหมือนเป็ นเวลานัด ที่พวกเราจะมีการเรี ยนการสอนกัน
ดังนันเมื
้ ่อถึงเวลา ผมจะเริ่มสอนทันที ผมจะไม่ทบทวนเนื ้อหา หรื อข้ อตกลงใดๆ ซ ้าถ้ าผมได้ พดู ไปแล้ ว และผม
จะรักษาเวลาของคุณโดยไม่เลิกสายกว่าช่วงเวลาเรี ยน
4) ไม่ขาดเรี ยน เนื ้อหาเกือบทุกบทเรี ยนต่อเนื่องกัน สิ่งที่เรี ยนในคาบหนึง่ เกี่ยวข้ องอย่างมากกับคาบ
ถัดไป การหยุดเรี ยนจะทาให้ การเรี ยนของคุณไม่ตอ่ เนื่อง และอาจทาให้ คณ
ุ ไม่เข้ าใจเนื ้อหาที่ เรี ยนอีกต่อไป
ตลอดวิชา
5) ทาการบ้าน การเรี ยนด้ วยการฟั งหรื อการอ่านอย่างเดียว จะไม่สามารถช่วยให้ เข้ าใจได้ ผมเห็น
นักเรี ยนหลายคน เรี ยนแล้ วรู้สกึ ว่าเข้ าใจ แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบตั จิ ริงได้ ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงให้ การบ้ านคุณทุก
คาบเรี ยน ผมขอให้ พวกคุณทาด้ วยตนเอง หากพบว่าคุณผิดในข้ อใด อย่าข้ ามไป กรุณาทาความเข้ าใจว่าทาไม
ผิดและจะแก้ ไขอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถปรึกษาผมหรื อผู้ชว่ ยสอนได้ เสมอ
6) ทบทวนบทเรี ยน การเรี ยนสถิตเิ ป็ นสิ่งที่เน้ นความเข้ าใจ เป็ นสิ่งที่ต้องทบทวน ทาซ ้า เพื่อให้ ตนเกิด
ความเข้ าใจ หากคุณไม่เข้ าใจในการเรี ยนครัง้ แรก คุณอย่าคิดว่าตัวเองโง่ การเรี ยนสถิตแิ ล้ วไม่เข้ าใจเป็ นเรื่ อง
ปกติมาก แต่คณ
ุ จะออกจากความไม่ร้ ู ได้ ด้ วยการทบทวนบทเรี ยน เชื่อหรื อไม่วา่ ผมเรี ยนสถิตขิ นพื
ั ้ ้นฐาน
มาแล้ วทังหมด
้
4 ครัง้ ในช่วงปริญญาตรี ถึงปริญญาโท และในทุกๆ ครัง้ ผมได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่เสมอและสิ่งเหล่านี ้
เป็ นพื ้นฐานที่ดีมากตอนผมเรี ยนระดับปริญญาเอก ดังนันผมจึ
้
งแนะนาให้ คณ
ุ ทบทวนบทเรี ยนทุกครัง้ หลังจากที่
ผมบรรยายแล้ ว
7) อย่ากลัวตาราภาษาอังกฤษ ผมทราบดีว่าหนังสือหรื อบทความที่ให้ คณ
ุ อ่านเป็ นภาษาอังกฤษ ผม
ไม่ได้ คาดหวังให้ คณ
ุ อ่านเข้ าใจทังเล่
้ ม ผมคาดหวังให้ คณ
ุ เริ่มอ่าน หากคุณเริ่ม คุณได้ สร้ างโอกาสในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ หนังสือทางจิตวิทยาและหนังสือสถิตทิ ี่ดี ส่วนใหญ่จะเป็ นหนังสือภาษาอังกฤษ บทความทาง
วิชาการที่คณ
ุ ต้ องอ่านในอนาคตก็เป็ นบทความภาษาอังกฤษ คุณจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอ่านตารา
ภาษาอังกฤษได้ ในอนาคต แต่หากคุณเริ่มฝึ กฝนตังแต่
้ วนั นี ้ คุณจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรี ยน
สูงขึ ้น หนังสือที่ผมให้ นี ้เป็ นหนังสือคูม่ ือภาษาอังกฤษที่อา่ นง่ายมาก และเป็ นหนังสืออ้ างอิงในอนาคตได้ ดี
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ดังนันหนั
้ งสือนี ้จึงคุ้มค่าแก่การอ่านเป็ นอย่างยิ่ง ถ้ าส่วนใดที่ไม่เข้ าใจ คุณสามารถถามเพื่อนที่เข้ าใจได้ และ
หากไม่เข้ าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรื อผู้ชว่ ยสอนได้
8) ช่วยกันเรี ยน ขอให้ คณ
ุ ช่วยกันเรี ยน ไม่เข้ าใจเนื ้อหาใดก็ถามตอบกัน มีการสร้ างกลุ่มทบทวน
เนื ้อหาวิชาเรี ยนกัน การที่คณ
ุ ได้ ตอบคาถามหรื อได้ สอนวิชาแก่เพื่อน ก็เหมือนกับได้ ทบทวนบทเรี ยนของตนเอง
ด้ วย ยิ่งสอน ยิ่งตอบมากเท่าไร จะทาให้ คณ
ุ มีความเชี่ยวชาญวิชานันมากยิ
้
่งขึ ้น และถึงแม้ วา่ วิชานี ้จะมีตดั อิง
กลุม่ บ้ างก็ตาม แต่หากทุกคนทาได้ ดีในวิชานี ้ พวกคุณสามารถได้ A ทังชั
้ นเรี
้ ยนได้ และผมก็เคยให้ A ทังชั
้ น้
เรี ยนมาแล้ วหลายครัง้ ด้ วย
9) ถาม หากคุณไม่เข้ าใจเนื ้อหาใด อย่าปล่อยทิ ้งไว้ เนื่องจากเนื ้อหาวิชาสถิตเิ ป็ นเนื ้อหาที่ตอ่ เนื่องกัน
หากไม่เข้ าใจเรื่ องแรกๆ อาจส่งผลให้ ไม่เข้ าใจเรื่ องในบทถัดไปได้ ด้ วยเหตุนี ้ หากคุณมีปัญหาใดให้ ถามทันที
อย่าได้ เกรงใจ
10) ไม่เน้นจา แต่เน้นความเข้าใจ และฝึ กปฏิ บตั ิ สถิตไิ ม่สามารถเรี ยนด้ วยความจาเพียงอย่างเดียวได้
คุณต้ องทาความเข้ าใจ แล้ วฝึ กฝน ถึงจะทาให้ คณ
ุ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ดังนันในคาบเรี
้
ยน อย่ามัวแต่จดคา
บรรยายของผมโดยไม่ได้ ทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาวิชา ในแต่ละคาบ ผมมีสไลด์ให้ คณ
ุ คุณสามารถบันทึกเสียง
ผมได้ หรื อบันทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดังนันถ้
้ าคุณจดการสอนของผมแล้ วคุณไม่สามารถแบ่งความใส่ใจมา
ใช้ ทาความเข้ าใจได้ ผมขอให้ คณ
ุ หยุดจดแล้ วนัง่ ฟั งอย่างตังใจ
้ จงจาไว้ วา่ ถึงแม้ คณ
ุ จะจาสูตรทางสถิตไิ ด้ ถ้ า
คุณไม่เข้ าใจว่าสูตรนันคื
้ ออะไร ใช้ เพื่ออะไร การจาก็ไม่มีประโยชน์ โปรดเข้ าใจว่าผมไม่ได้ หมายความว่าคุณจะ
ไม่จาเลย ผมหมายความว่าให้ คณ
ุ จาผ่านความเข้ าใจ ความจาโดยเข้ าใจจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมโยงของสิ่ง
ที่คณ
ุ จากับสิ่งต่างๆ ในสมองของคุณ ความจารูปแบบนี ้จะอยูไ่ ด้ นาน และเป็ นพื ้นฐานทางสถิตทิ ี่ดีในอนาคต
11) สถิ ติทีผ่ มสอนไม่ใช่วิชาคณิ ตศาสตร์ แต่เป็ นวิชาการใช้ เหตุผล คุณสามารถใช้ ความรู้คณิตศาสตร์
เพียงแค่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มาเรี ยนวิชาของผมได้ คณิตศาสตร์ ที่ซบั ซ้ อนที่สดุ ในวิชานี ้ คือ การทา
square root ที่คณ
ุ สามารถกดเครื่ องคิดเลขได้ ด้ วยเหตุนี ้เอง ถึงแม้ คณ
ุ จะไม่เก่งคณิตศาสตร์ คุณสามารถเก่ง
สถิตไิ ด้ ผมเห็นนิสิตแบบนี ้มาหลายคนแล้ ว ดังนัน้ อย่านาความกลัววิชาคณิตศาสตร์ มากีดกันโอกาสในการ
เรี ยนวิชาสถิติ เพราะในแนวทางที่ผมสอนนัน้ ความสามารถของสองวิชานี ้แทบจะไม่เกี่ยวข้ องกัน
20. นโยบายเรื่องการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)
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ผมเกลียดการคัดลอกผลงานมากที่สดุ การที่คณ
ุ คัดลอกผลงานของคนอื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง
ถือว่าเป็ นการไม่เคารพผู้อื่น และไม่เคารพตนเอง เป็ นการดูถกู ความสามารถทางสมองของตนเอง เป็ นการ
หลอกตนเองเพื่อให้ คนอื่นรู้สึกว่าคุณดีกว่าความเป็ นจริง ดังนันผมจะลงโทษผู
้
้ ที่คดั ลอกผลงาน และผู้ที่ให้
คัดลอกผลงานถึงที่สดุ หากสิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นในวิชาของผม
ผมจะขอเน้ นย ้านโยบายของผมอีกครัง้ หนึง่ ว่า พวกคุณสามารถช่วยกันเรี ยนได้ ให้ คาแนะนา สอนได้
แต่ไม่สามารถทาการบ้ านให้ กนั ได้ คุณช่วยเพื่อนอธิบายกระบวนการคิดได้ แต่คณ
ุ ไม่สามารถบอกผลลัพธ์กบั
เพื่อนได้ หากผมรู้วา่ พวกคุณคนใดลอกการบ้ าน หรื อให้ ลอกการบ้ าน ผมจะให้ F ทังคนให้
้
ลอก และคนลอกโดย
อัตโนมัติ และผมจะส่งเรื่ องดังกล่าวให้ ทางคณะและมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป การลงโทษนี ้จะรวมถึงการ
ลอก และการให้ ลอกข้ อสอบด้ วย
21. บทส่ งท้ าย
วิชาสถิตินี ้ จะมีประโยชน์กบั คุณมากๆ ในอนาคต แน่นอนคุณต้ องใช้ ความรู้นี ้ในการทาวิทยานิพนธ์ ใน
การอ่านงานวิจยั ต่างๆ ในการสรุปข้ อมูล และในการทดสอบความรู้ที่คณ
ุ ได้ รับ (เช่น ตรวจสอบความรู้ทาง
จิตวิทยา ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประยุกต์จิตวิทยาไปใช้ ) ความรู้นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั
หน่วยงานต่างๆ ได้ ทังทางด้
้
านการตลาด การเงิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อการเข้ าใจข่าวทัว่ ไป ความรู้
นี ้จะมีประโยชน์กบั พวกคุณมากในอนาคต คุณทราบหรื อไม่วา่ สาขาทางสถิติเป็ นสาขาที่ขาดแคลนมาก สถิติ
เป็ นสาขาที่ความต้ องการของตลาดติดอันดับ 1 ใน 10 มาตลอดช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (เช่น ลองค้ น Google ด้ วย
คาว่า highest doctoral degree in demand) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสถิตทิ ี่ประยุกต์ใช้ ในทางสังคมศาสตร์ สิ่ง
ที่พวกเขาใช้ ก็เป็ นสิ่งที่คณ
ุ เรี ยนในวิชานี ้ ดังนันคุ
้ ณควรใช้ โอกาสนี ้พัฒนาความสามารถทางสถิติ เพื่อในอนาคต
คุณสามารถนาสิ่งนี ้ไปใช้ ในการเรี ยนและในหน้ าที่การงานของคุณ
ผมรู้สกึ เป็ นเกียรติที่ได้ สอนวิชานี ้แก่พวกคุณทุกคน วิชาสถิตเิ ป็ นวิชาพื ้นฐานสาคัญในโลกแห่งจิตวิทยา
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ทดสอบทฤษฎีหรื อสร้ างทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆ ผมอยากให้ คณ
ุ ทุกคนรักและเข้ าใจวิชาสถิติ
และหวังว่าคุณจะได้ นาวิชานี ้ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ ในอนาคต
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