
ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

 
1. รหัสวชิา 3800210 
2. จ านวนหน่วยกติ 3 
3. ช่ือวชิา สถิติขั้นน าส าหรับจิตวทิยา 
 (Introduction to Statistics for Psychology) 
4. คณะ จิตวทิยา 
5. ภาคการศึกษา ตน้ 
6. ปีการศึกษา 2550 
7. ช่ือผู้สอน อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 
8. เงือ่นไขรายวชิา ไม่มี 
9. สถานภาพของรายวชิา บงัคบั 
10. ช่ือหลกัสูตร  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา 
11. วชิาในระดบั ปริญญาตรี 
12. จ านวนช่ัวโมงทีส่อน/สัปดาห์ 3 ชัว่โมง 
13. เนือ้หารายวชิา 

วธีิการทางสถิติท่ีใชก้บัปัญหาในการวจิยัเชิงจิตวทิยา สถิติบรรยาย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า สถิติเชิง
อนุมานขั้นพ้ืนฐาน สหสมัพนัธ์ การถดถอย และการวเิคราะห์ความแปรปรวนขั้นพ้ืนฐาน 

 

14. ประมวลการเรียนรายวชิา 
 14.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

1) นิสิตรู้จกัและสามารถอธิบายมโนทศัน์พ้ืนฐานของสถิติเพ่ือการวจิยัเชิงจิตวทิยาได ้ 
2) นิสิตสามารถอ่านท าความเขา้ใจและอธิบายความหมายของค่าสถิติท่ีรายงานในงานวจิยัทางจิตวทิยาได ้
3) นิสิตสามารถเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบัปัญหาวจิยัท่ีก าหนดใหไ้ด ้
4) นิสิตสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการประมวลผลขอ้มูลและการทดสอบทางสถิติ

เบ้ืองตน้ได ้
 

 



 14.2 เน้ือหารายวชิาต่อสปัดาห์ 
 

คร้ังท่ี วนัท่ี  เน้ือหา อ่าน การทดสอบยอ่ย/งาน 
1 6 มิ.ย. แนะน ารายวชิา บทน า Kirk (2008) Unit 1  
2 13 มิ.ย. สถิติบรรยาย Kirk (2008) Unit 2, 3, 4  
3 20 มิ.ย. สหสมัพนัธ์ Kirk (2008) Unit 5 ทดสอบยอ่ย 1 (1, 2) 
4 27 มิ.ย. การวเิคราะห์ถดถอย Kirk (2008) Unit 6  
5 4 ก.ค. ความน่าจะเป็น และการกระจายการสุ่ม Kirk (2008) Unit 7, 8 ทดสอบยอ่ย 2 (3, 4) 
6 11 ก.ค. การกระจายแบบโคง้ปกติและการทดสอบสมมติฐาน Kirk (2008) Unit 9, 10 สัง่ Class Project 
7 18 ก.ค. การทดสอบซี และการทดสอบที ใน 1 กลุ่มตวัอยา่ง Kirk (2008) Unit 11 ทดสอบยอ่ย 3 (5, 6) 
8 25 ก.ค. การหาช่วงเช่ือมัน่ใน 1 กลุ่มตวัอยา่ง และการทดสอบใน 1 กลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ Kirk (2008) Unit 12  
9 1 ส.ค. การทดสอบสมมติฐาน และการหาช่วงเช่ือมัน่ในการเปรียบเทียบ 2 กลุ่มตวัอยา่ง Kirk (2008) Unit 13, 14 ทดสอบยอ่ย 4 (7, 8) 
10 8 ส.ค. การวเิคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองตน้ Kirk (2008) Unit 15  
11 15 ส.ค. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ ้ า Kirk (2008) Unit 16 ทดสอบยอ่ย 5 (9, 10) 
12 22 ส.ค. การวเิคราะห์ความแปรปรวนหลายปัจจยั Kirk (2008) Unit 16  
13 29 ส.ค. สถิติอา้งอิงแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ Kirk (2008) Unit 17, 18 ทดสอบยอ่ย 6 (11, 12) 
14 5 ก.ย. การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ส าหรับวเิคราะห์สถิติ แจง้ในภายหลงั ทดสอบยอ่ย 7 (13) 
15 12 ก.ย. การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ส าหรับวเิคราะห์สถิติ (2) แจง้ในภายหลงั  
16 19 ก.ย. การเลือกใชส้ถิติท่ีถูกตอ้ง และการเขียนรายงาน Wilkinson (1999) ส่ง Class Project 
 26 ก.ย. สอบปลายภาค   



 14.3 วธีิจดัการเรียนการสอน 
 การบรรยาย 
 การบรรยายเชิงอภิปราย 
 14.4 ส่ือการสอน 
 Handout 
 โปรแกรม SPSS 
 Blackboard 
 14.5 การมอบหมายงานผา่นระบบเครือข่าย 
 มอบไฟลข์อ้มูลผา่น Blackboard ของรายวชิา 
 14.6 การวดัผลการสอน 
  1) การทดสอบยอ่ย (คิดเป็น 50 %) การทดสอบยอ่ยภายในชั้นเรียนจะแบ่งเป็น 7 คร้ัง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบ
ความรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใชข้องเน้ือหาจากหนงัสือท่ีใหอ่้านและเน้ือหาความรู้ท่ีไดเ้รียนภายในชั้นเรียน แต่เน่ืองจากวชิา
สถิติเป็นวชิาท่ีเรียนอยา่งต่อเน่ือง ความรู้ท่ีไดส้อบไปแลว้ตอ้งน ามาใชใ้นความเขา้ใจในชัว่โมงต่อไป ดงันั้นอาจารยจ์ะออก
ขอ้สอบยอ่ยเพ่ือทดสอบความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ทั้งหมด เช่น การทดสอบคร้ังท่ี 6 จะใชค้วามรู้ตั้งแต่คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 12 มาใชใ้น
การสอบ แต่ทวา่จะเนน้ทดสอบความรู้ท่ีเพ่ิงไดเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ และหลงัการทดสอบยอ่ยทุกคร้ัง คุณจะไดฟั้งเฉลยในการ
เรียนคร้ังต่อไป การคิดคะแนนอาจารยจ์ะคิดเฉพาะ 5 คร้ังท่ีไดค้ะแนนสูงสุด หากท่านไม่มาทดสอบยอ่ยไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อาจารยจ์ะไม่คิดคะแนนการทดสอบยอ่ยคร้ังนั้น (แตท่่านยงัมีสิทธิไดค้ะแนนทดสอบยอ่ย 5 คร้ังสูงสุดอยู)่ หากท่านส่อทุจริตใน
การสอบ ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน คร้ังแรกจะปรับใหเ้ป็น F ในวชิาน้ี ทั้งผูล้อกและผูใ้หล้อก ดงันั้นทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ใหเ้พ่ือนร่วมชั้นเรียนเห็นกระดาษค าตอบของตนเอง 
  2) งานในชั้นเรียน (คิดเป็น 20 %) งานช้ินน้ีใหจ้บักลุ่มละ 3 คน งานในชั้นเรียนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหนิ้สิตฝึกความรู้
ทางสถิติท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล งานน้ีใหเ้ลือกท าจากแบบฝึกหดัท่ีก าหนดให ้3 ช้ิน ใหเ้ลือกท า 1 ช้ิน โดย
คาดหวงัใหนิ้สิตเก็บขอ้มูลตามท่ีแบบฝึกหดัก าหนดให ้เขียนรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการเก็บขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรม SPSS และตอบค าถามภายในแบบฝึกหดั การส่งงานขอใหนิ้สิตส่งภายในหอ้งในวนัก าหนดส่งเท่านั้น หากอาจารย์
ออกจากหอ้งแลว้ถือวา่นิสิตส่งงานสาย งานท่ีส่งสายจะถูกหกัคะแนนวนัละ 20 % ของคะแนนเตม็ในงานช้ินน้ี นิสิตตอ้ง Backup 
ขอ้มูลในการท างานไวเ้สมอ หากไฟลข์อ้มูลหาย อาจารยไ์ม่ถือวา่เป็นขอ้อา้งในการไม่ส่งงานทนัเวลา การลอกงาน การสร้าง
ขอ้มูลเอง ถือเป็นการทุจริตในการเรียนจะใหค้ะแนนงานช้ินน้ีเป็น 0 ทั้งคนลอก คนใหล้อก รวมถึงคนท่ีสร้างขอ้มูลเอง ดงันั้น
นิสิตท่ีใหง้านเพ่ือนยมื ขอใหร้ะวงัการลอกงานดว้ย ทางท่ีดีไม่ควรน างานใหเ้พ่ือนดู แตใ่หค้  าแนะน าดีกวา่ หากนิสิตสงสยัถึง
ขอบเขตของการลอกงาน หรือการสร้างขอ้มูลเอง ใหถ้ามอาจารยภ์ายในชั้นเรียน เน่ืองจากงานช้ินน้ีเป็นงานกลุ่ม ขอใหท้ างาน
ทุกคน หากมีปัญหาเร่ืองการร่วมงานระหวา่งเพ่ือนในกลุ่ม ใหม้าปรึกษาอาจารยไ์ด ้
  3) สอบปลายภาค (คิดเป็น 30 %) การสอบปลายภาคเป็นการสอบรวมความรู้ทั้งหมดท่ีนิสิตไดอ่้านจากหนงัสือหรือ
วารสารท่ีใหอ่้าน จากการสอนภายในชั้นเรียน จากแบบฝึกหดัท่ีใหท้ดลองท าในชั้นเรียน การวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 
และงานท่ีท่านไดท้ าไป หากนิสิตคนใดส่อทุจริตในการสอบ ทั้งผูล้อกและผูใ้หล้อก จะไดถู้กปรับเกรดเป็น F ในวชิาน้ี และพกั
การเรียน 1 ภาคการศึกษา ตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 14.7 การประเมินผลการเรียน 
  ตดัเกรดอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์
    
15. รายช่ือหนงัสืออ่านประกอบ  
 15.1 หนงัสือบงัคบั 
Kirk, R. E. (2008). Statistics: An introduction (5th ed.). Singapore: Wadsworth. 
Pallant, J. (2004). SPSS survival manual. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin. (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงั) 
 

15.2 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
Hays, W. L. (1994). Statistics (5th ed.). Singapore: Wadsworth. 
Weinberg, S. L., & Abramowitz, S. K. (2002). Data analysis for the behavioral sciences using SPSS. New York: Cambridge 

University Press. 
Wilcox, R. R. (2001). Fundamentals of modern statistical methods: Substantially improving power and accuracy. New York: 

Springer. 
Wilcox, R. R. (2003). Applying contemporary statistical techniques. Singapore: Academic Press. 
 

15.3 บทความวจิยั/บทความวชิาการบงัคบั 
Wilkinson, L., & the Task Force on Statistical Inference. (1999). Statistical methods in psychology journals: Guidelines and 

explanations. American Psychologist, 54, 594-604. 
 
15.4 บทความวจิยั/บทความวชิาการอ่านเพ่ิมเติม 

Cohen, J. (1990). Things I have learned (so far). American Psychologist, 45, 1304-1312. 
Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). American Psychologist, 49, 997-1003. 
 
16. การประเมินผลการสอน 

16.1 การประเมินผลการสอน ใชรู้ปแบบ 04 การสอนแบบบรรยาย 
16.2 การปรับปรุงผลการประเมินการสอนคร้ังท่ีผา่นมา 
 ไม่มี เน่ืองจากอาจารยส์อนเป็นคร้ังแรก 
16.3 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 1) สติปัญญาและวชิาการ นิสิตไดพ้ฒันาทกัษะ การวเิคราะห์ขอ้มูล ท าใหนิ้สิตสามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใช้
ประกอบการเรียนวชิาอ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน และนิสิตไดฝึ้กการคิดเป็นระบบผา่นการเรียนและฝึกปฏิบติัในวชิาสถิติ 
 2) ทกัษะและวชิาชีพ นิสิตสามารถน าความรู้ทางสถิติไปใชใ้นการท างานในอนาคตได ้
 3) คุณธรรม นิสิตไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะการเรียนท่ีดี และจรรยาบรรณในการเป็นนกัจิตวทิยา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เร่ืองการ
น าลอกงาน (Plagiarism) 



 4) สงัคม นิสิตไดฝึ้กวธีิการใชส้ถิติ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัในการประเมินผลโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือสงัคม วา่
ไดผ้ลจริงหรือไม่ และยงัช่วยฝึกวธีิคิดเชิงวเิคราะห์ ท าใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพไปช่วยเหลือสงัคมต่อไป 
 
17. เวลาประจ าคณะของอาจารยผ์ูส้อน วนัจนัทร์ เวลา 14.00-16.00 น. และ วนัศุกร์เวลา 10.00-12.00 น. 
  (หากตอ้งการพบในเวลานอกเหนือจากเวลาประจ าคณะ ขอใหน้ดัก่อน) 

เบอร์ติดต่อท่ีท างาน 0-2218-9909 
  Email: sunthud.p@chula.ac.th 
 
18. การเช่ือมโยงรายวชิากบับริการวชิาการ วชิาชีพแก่สงัคมและชุมชน 

ไม่มี 

 

mailto:sunthud.p@chula.ac.th


ข้อตกลงภายในช้ันเรียน 

การเรียนช่วงบรรยาย 

 ในช่วงบรรยาย ขอใหนิ้สิตอ่านหนงัสือในรายการท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้มาก่อนเขา้ชั้นเรียน อาจารยจ์ะสอนในลกัษณะของ
การบรรยายโดยท่ีผมจะไม่บรรยายตามหนงัสือทั้งหมด เน้ือหาบางอยา่งอาจารยจ์ะไม่สอนโดยท่ีคาดวา่นิสิตทราบแลว้ (เน้ือหา
เหล่าน้ีมีในการทดสอบดว้ย) และเน้ือหาบางอยา่งท่ีสอนจะไม่มีในหนงัสือ นอกจากน้ีอาจารยจ์ะมีแบบฝึกหดัประกอบการเรียน
ใหท้ าเป็นระยะ และบางคร้ังอาจารยจ์ะเฉลยดว้ยตนเอง แต่บางคร้ังจะเรียกนิสิตมาเฉลยใหเ้พ่ือนดู ดงันั้นขอใหนิ้สิตน าหนงัสือ
เรียน (เพื่อประกอบการเรียน) และน าแบบฝึกหดั (Download ไดจ้าก Blackboard ในรายวชิานั้นพร้อมในช่อง Course 
Document) 
 

การเรียนคอมพวิเตอร์ 

 การเรียนการวเิคราะห์สถิติดว้ยคอมพิวเตอร์น้ี ใหนิ้สิตลงโปรแกรม Microsoft Office (อาจารยใ์ช ้MS 2007) และ 
SPSS (อาจารยใ์ช ้Version 15) นิสิตอาจใชโ้ปรแกรมรุ่นเก่ากวา่น้ีได ้
 ในการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ (คร้ังท่ี 14-16) ขอใหนิ้สิตอ่านหนงัสือพร้อมกบัลองใชโ้ปรแกรมตามหนงัสือ ในรายการ
ท่ีกล่าวไวแ้ลว้มาก่อนเขา้ชั้นเรียน ใหนิ้สิตน าคู่มือในการเรียนคอมพิวเตอร์ (Download ไดจ้าก Blackboard ในรายวชิานั้นพร้อม
ในช่อง Course Document) พร้อมกบัหนงัสือเรียนมาดว้ย หากนิสิตท่านใดสามารถน า Laptop มาไดอ้าจน ามาใชใ้นหอ้งเรียนเพื่อ
ประกอบการเรียน และใหน้ าปลัก๊ 3 ตามาดว้ย (ขอใหนิ้สิตลงโปรแกรมมาก่อนใหเ้รียบร้อย ไม่มาลงในหอ้งเรียน) 
 ส าหรับนิสิตท่ีมี Laptop ใหนิ้สิตกดโปรแกรมตามท่ีอาจารยส์อน ส าหรับนิสิตท่ีไม่มี Laptop ใหดู้จากเพ่ือน แต่ถา้ไม่
สามารถดูได ้ใหจ้ดลงในคู่มือท่ีไดจ้ดัท าไวใ้ห ้แลว้กลบัไปใชค้อมพิวเตอร์ท่ีบา้น หรือคอมพิวเตอร์ในคณะเพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูล 
ตามท่ีอาจารยไ์ดส้อนไป 
 

วธีิทีท่ าให้นิสิตสามารถเรียนวชิานี้ได้ด ี

เพ่ือใหนิ้สิตเขา้ใจในบทเรียนมากท่ีสุด ขอใหนิ้สิตท าตามขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 
1) ไม่พูดในโอกาสท่ีไม่ควรพูด และพูดในโอกาสท่ีควรพูด ในหอ้งเรียน หากอาจารยก์ าลงับรรยายหรือก าลงัก าหนด

ขอ้ตกลงอยู ่ขอใหนิ้สิตหยดุพดู ถึงแมว้า่นิสิตเองจะไม่ตอ้งการฟัง ก็ขอใหเ้คารพเพ่ือนท่ีตอ้งการฟังดว้ย นอกจากน้ีขอใหนิ้สิต
พดูคุยกนั ในกรณีท่ีอาจารยต์อ้งการใหนิ้สิตอภิปรายซ่ึงกนัและกนั และขอใหนิ้สิตอาสาสมคัรตอบ ในกรณีท่ีอาจารยต์อ้งการ
อาสาสมคัร อาจารยไ์ม่กลวัวา่นิสิตจะตอบผดิ เพราะวา่ทุกคนสามารถผิดพลาดกนัได ้แต่อาจารยก์ลวัวา่นิสิตจะรู้ผิดแลว้อาจารย์
ไม่รู้ ท าใหอ้าจารยไ์ม่มีโอกาสแกไ้ขใดๆ 

2) การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน อาจารยห์รือเพ่ือนท่ีก าลงัเรียนจะเสียสมาธิ หากไดย้นิเสียงโทรศพัทข้ึ์นมาใน
หอ้ง ดงันั้นขอใหท่้านปิดเสียงเรียกเขา้ และหากตอ้งการโทรศพัท ์ขอใหไ้ปคุยดา้นนอกหอ้ง เพ่ือจะไดไ้ม่รบกวนอาจารยแ์ละ
เพื่อนภายในหอ้ง  



3) เข้าห้องเรียนตรงเวลา เน่ืองจากเวลา 9.00 น. เหมือนเป็นเวลานดั ท่ีเราจะมีการบรรยายกนั ดงันั้นเม่ือถึงเวลา 
อาจารยจ์ะเร่ิมสอนทนัที อาจารยจ์ะไม่ทบทวนเน้ือหา หรือค าสัง่ซ ้าถา้อาจารยไ์ดพ้ดูไปแลว้ หากนิสิตเขา้เรียนตรงเวลาจะถือวา่
เป็นประโยชน์แก่นิสิตเอง และอาจารยจ์ะรักษาเวลาของนิสิต ไม่เลิกหลงัจากเวลาเรียน 

4) ไม่ขาดเรียน เน่ืองจากเน้ือหาบางอยา่งไม่มีอยูใ่นหนงัสือ ดงันั้นการขาดเรียนอาจท าใหนิ้สิตไม่ไดรั้บความรู้ท่ี
อาจารยไ์ดส้อนภายในชั้นเรียน นิสิตจึงควรเขา้เรียนสม ่าเสมอ แต่ถา้หากวนัขาดเรียนเป็นวนัสอบยอ่ยพอดี ก็ถือวา่นิสิตไม่ไดรั้บ
การสอบยอ่ยในคร้ังนั้น และใชค้ะแนนจากการสอบยอ่ยคร้ังอ่ืนแทน 

5) ท าแบบฝึกหัดตาม การเรียนดว้ยการฟังหรือการอ่านอยา่งเดียว จะไม่สามารถช่วยใหเ้ขา้ใจไดม้าก เม่ือเปรียบกบั
การลงมือปฏิบติั ดงันั้นอาจารยจึ์งมีแบบฝึกหดัใหท้ าภายในชั้นเรียนสม ่าเสมอ ขอใหนิ้สิตท า และท าดว้ยตนเอง หากมี
แบบฝึกหดัใหล้องกลบัไปท าท่ีบา้นรวมถึงแบบฝึกหดัทา้ยบทในหนงัสือเรียนก็ใหล้องกลบัไปท าท่ีบา้น 

6) ทบทวนบทเรียน อาจารยท์ราบดีวา่หนงัสือหรือบทความท่ีใหนิ้สิตอ่านเป็นภาษาองักฤษ อาจารยไ์ม่ไดค้าดหวงัให้
นิสิตอ่านเขา้ใจทั้งเล่ม แต่อาจารยค์าดหวงัใหนิ้สิตเร่ิมอ่าน หากนิสิตไดเ้ร่ิม แสดงวา่ยงัมีโอกาสในการพฒันาภาษาองักฤษ และ
ไดพ้ฒันาทกัษะในการอ่านต าราเรียนภาษาองักฤษ หนงัสือทางจิตวทิยาท่ีดี ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือภาษาองักฤษ บทความทาง
วชิาการท่ีนิสิตตอ้งอ่านในอนาคตก็เป็นบทความภาษาองักฤษ นิสิตไม่สามารถหลีกเล่ียงการอ่านต าราภาษาองักฤษไดใ้นอนาคต 
แต่นิสิตสามารถฝึกฝนไดต้ั้งแต่วนัน้ี ต าราท่ีอาจารยใ์หน้ี้เป็นต าราสถิติภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาดีมากๆ มีภาษาท่ีอ่านค่อนขา้งง่าย 
และเป็นหนงัสืออา้งอิงในอนาคตไดดี้ ดงันั้นต าราน้ีจึงคุม้ค่าแก่การอ่านเป็นอยา่งยิง่ การอ่านนิสิตอาจอ่านดว้ยตนเองก่อน และ
ส่วนท่ีไม่เขา้ใจก็ลองถามเพ่ือนท่ีเขา้ใจดู อาจมีการช่วยกนัอธิบายเน้ือหาในหนงัสือได ้และหากไม่เขา้ใจจริงๆ ก็สามารถถาม
อาจารยไ์ด ้

7) ช่วยกันเรียน ขอใหนิ้สิตแบ่งปันความรู้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั คร้ันท่ีนิสิตไดต้อบค าถามหรือไดส้อนวชิาแก่
เพ่ือน นิสิตก็เหมือนกบัไดท้บทวนบทเรียนของตนเองดว้ย ยิง่สอน ยิง่ตอบมากเท่าไร จะท าใหนิ้สิตมีความเช่ียวชาญวชิานั้นมาก
ยิง่ข้ึน และถึงแมว้า่วชิาน้ีจะมีตดัอิงกลุ่มบา้งก็ตาม แต่อาจารยไ์ม่ไดย้ดึติดกบัการอิงกลุ่มมากนกั อาจารยส์ามารถให ้A ทั้งชั้น
เรียนได ้หากนิสิตทุกคนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียนทั้งหมดเป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงไม่มีเหตุผลใดท่ีจะไม่แบ่งปันกนัเรียน 

8) ถาม หากนิสิตไม่เขา้ใจเน้ือหาใด อยา่ปล่อยท้ิงไว ้เน่ืองจากเน้ือหาวชิาสถิติเป็นเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนั หากไม่เขา้ใจ
เร่ืองแรกๆ อาจส่งผลใหไ้ม่เขา้ใจเร่ืองในบทถดัไปได ้ดว้ยเหตุน้ี หากนิสิตมีปัญหาใดใหถ้ามทนัที 

9) ไม่เน้นจ า แต่เน้นความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ สถิติไม่สามารถเรียนดว้ยความจ าเพียงอยา่งเดียวได ้การจ าแบบนกแกว้
นกขนุทองไม่ช่วยใหส้ามารถเรียนวชิาน้ีไดดี้ (เช่น จ าสูตรไดแ้ม่น แต่ไม่เขา้ใจวา่สูตรนั้นคืออะไร ใชเ้พ่ืออะไรก็ไม่มีประโยชน์) 
การเรียนวชิาน้ีตอ้งคิดตาม คิดถึงกระบวนการหรือท่ีมาของเร่ืองต่างๆ ท่ีอยูใ่นบทเรียน และฝึกปฏิบติั แต่ไม่ไดห้มายความไม่
ตอ้งจ าเลย ใหจ้ าเฉพาะส่ิงท่ีส าคญัๆ เท่านั้น และนิสิตจะรู้สึกวา่สถิติไม่ใช่เร่ืองยาก สามารถเรียนรู้และสนุกกบัมนัได ้
 

บทส่งท้าย 

วชิาสถิติน้ี จะมีประโยชน์กบันิสิตมากๆ ในอนาคตหากนิสิตตอ้งการเรียนต่อทางจิตวทิยา สถิติช่วยใชใ้นสรุปขอ้มูล 
และทดสอบค ากล่าวอา้งต่างๆ (เช่น ตรวจสอบความรู้ทางจิตวทิยา ตรวจสอบประสิทธิภาพของการประยกุตจิ์ตวทิยาไปใช)้ ใน
การเรียนปริญญาตรี คณะจิตวทิยา จะตอ้งใชค้วามรู้ทางสถิติไปประกอบการเรียน ไม่วา่จะเป็น การวจิยัทางจิตวทิยา การทดสอบ
และการวดัทางจิตวทิยา โครงการทางจิตวทิยา หรือแมแ้ต่การฝึกงาน ท่ีนิสิตจ านวนมากตอ้งใชค้วามรู้ทางสถิติไปช่วยในบริษทั



หรือหน่วยงานต่างๆ และความรู้น้ียงัมีประโยชน์ในการท างานต่อไปในอนาคตดว้ย  นอกจากน้ีบทความวจิยัท่ีนิสิตตอ้งอ่านใน
อนาคตก็จะมีการวเิคราะห์ทางสถิติแทรกอยูใ่นบทความเหล่านั้นดว้ย ดงันั้น ขอใหนิ้สิตตั้งใจเรียนวชิาน้ี เพราะส่งผลต่อการเรียน
ในสาขาวชิาจิตวทิยาในอนาคต 

อาจารยย์นิดีท่ีไดส้อนวชิาน้ีแก่นิสิตทุกคนซ่ึงเป็นวชิาพ้ืนฐานส าคญัในโลกแห่งจิตวทิยา อาจารยค์าดหวงัใหนิ้สิตทุก
คนรักและเขา้ใจวชิาสถิติน้ี และหวงัวา่วชิาน้ีนิสิตจะไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปไดใ้นอนาคต  
 


