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50312335 : MAJOR : FORENSIC SCIENCE
KEY WORD : SAMPLE DOCUMENT FOR IDEBTIFICATION, FORGED
HANDWRITING,SIGNATURE OR SIGNATURES OF STRESS, STRAIN
CHARACTERISTICS,MEASUREMENT
OF PERSONALITY.
POLICE CAPTAIN SURAPON CHANSOMSAK : THE STUDY STRESSES THAT
AFFECT THE SIGNATURE FOR ANALYSIS. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. POL. COL.
SANT SUKKHAVACH AND MAJ.GEN.KOSIN HINTAO. 120 pp.

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 theScheffe
'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.
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ทีได้ให้กาํ ลังใจและช่วยเหลือตลอดมา ตลอดจนเพือนร่ วมชันทุกคนทีได้เป็ นกําลังใจซึ งกันและกัน
จนวิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จ
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