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 This research aims to study the effects of stress on the signature or the signature 
of the person that is different or not by analyzing the samples from 30 people  
 Tools used in this study were the following four parts: 1) the personal factors, 2) 
personality questionnaire 3) stress the garden to cook (SPST - 20) 4) assessment of the 
experts. Data Analysis Using SPSS for Social Science Version 13.0 by using percentage, 
mean, standard deviation test t-test F-test and the difference is coupled with the Scheffe 
'coefficient. Pearson correlation coefficients. And multiple regression analysis
 The study found that stress is related to the contrast with the distortion of the 
signature. Samples with low or normal stress. I have signed quite a lot of distortion. Of 
samples with stress. There is less distortion of the signature. However, the distortion of the 
signature of the comparison between normal and I was very little difference which is not 
statistically significant. The result may be a result of other factors. We can not control the 
distortion up. Is that stress can affect the distortion of the signature. However, it is only a little. 
Not affect the identity of the signatory parties in any way. The data from the statistical analysis 
showed that The study describes the distortion of the signature of only 22.9% which is still in 
a very  low level.

Program of Forensic Science    Graduate School, Silpakorn University    Academic Year 2011 

Student's signature ………………………… 

Thesis Advisors' signature 1………………………… 2…………………………   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของผูมี้พระคุณทงัหลายคือ 
พลตาํรวจตรีอภิรัตน์ ปรักกะมะกุล ผูบ้งัคบัการกองพิสูจน์หลกัฐาน  ทีอนุมติัเห็นชอบในการจดัทาํ
โครงการและใหก้ารสนบัสนุน พลตาํรวจตรีโกสินทร์ หินเธาว ์และรองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจเอก
สันต์ สุขว ัจน์  อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีได้สละเวลามาตรวจ แก้ไข  ให้ค ําแนะนําจน
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี รวมทงัคณาจารยภ์าควชิานิติวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านทีไดใ้ห้คาํแนะนาํและประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทีเอ่ยนาม และมิอาจเอ่ยนามไดทุ้กท่าน ณ ทีนี  
 และทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ บุพการี ภรรยา และทุกคนในครอบครัว 
ทีไดใ้หก้าํลงัใจและช่วยเหลือตลอดมา ตลอดจนเพือนร่วมชนัทุกคนทีไดเ้ป็นกาํลงัใจซึงกนัและกนั
จนวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จ 
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