24

สถิติเอ๋ย... สถิติเอย

รศ.สมเพลิน เกษมรัตนสันติ

นึ ก ย้ อ นหลั ง ไปเมื่ อ พ.ศ. 2510 ตอนนั้ น น.ส.สมเพลิ น หรู วิ วั ฒ น์ ได้ ผ ่ า น
การคั ด เลื อ กเข้ า มาเป็ น อาจารย์ ใ นแผนกอิ ส ระสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอมีดีกรีติดตัวมาเพียง
ปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เอ... ท�ำไมจบทางนีแ้ ล้วมาท�ำงานทางสังคมวิทยา
ค�ำตอบก็คือ ยังไม่มีการเปิดสอนทั้งวิชาทางสาขาสังคมวิทยาและสาขามานุษยวิทยา
ในประเทศไทยเลย เข้ า มาตอนนั้ น มี อ าจารย์ ป ระจ� ำ อยู ่ เ พี ย ง 5 คน จบทางด้ า น
สังคมสงเคราะห์เน้นการพัฒนาชุมชน (ปริญญาโทต่างประเทศ) 1 คน ทางด้านกฎหมาย
(ปริญญาตรี) 1 คน ทางด้าน English Literature (ปริญญาตรีจากต่างประเทศ) 1 คน และ
ทางด้าน Social and Agricultural Develoment (ปริญญาโทจากต่างประเทศ) อีก 2 คน
แล้วท�ำไมจึงมีการเปิดสอนแผนกอิสระนี้ได้ล่ะ ก็เพราะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตอนนัน้ มีคณบดีทเี่ ป็นทูตทหาร (ดร.บัญชา มินทรขินร์) ซึง่ ตอนท่านเป็นทูตอยูป่ ระเทศ
ฝรั่งเศส ได้ศึกษาวิชาสังคมวิทยามาอย่างโชกโชน และเห็นความส�ำคัญของวิชานี้
เมือ่ ท่านมาเป็นคณบดีของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงได้เปิดสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาภายใต้คณะนี้ขึ้น และเริ่มมีการรับสมัครอาจารย์ประจ�ำ
ช่ ว งนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาก เริ่ ม มี ก ารจั ด
รับสมัครอาจารย์เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�ำของคณะต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้ง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ด้วย ก่อนหน้านี้ ธรรมศาสตร์มีอาจารย์ประจ� ำแต่ละ
คณะไม่มากนัก เช่น มีเพียงคณะละ 3-4 คนเท่านั้น ทว่า แต่ละคณะจะมีวิชาสอนที่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
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หลากหลาย เป็นวิชาเฉพาะทางที่มากกว่าจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่มีอยู่ การเรียน
การสอนขณะนัน้ จึงมีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญนอกมหาวิทยาลัยมาสอนแบบเต็มๆ วิชาเลย
เช่น อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ผู้พิพากษา อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อธิบดีกรม
แรงงาน ฯลฯ เนือ่ งจากผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านีท้ า่ นเป็น big shot งานทางกรมกองของท่าน
ก็มากมายแล้ว จึงไม่ค่อยมีเวลาจะสนทนาหรือตอบค�ำถามนักศึกษา การบรรยายของ
ท่านนั้นมาจากประสบการณ์การท�ำงานที่ไร้เทียมทานของท่าน พวกเราผู้เรียน (รวม
ทั้งอาจารย์สมเพลิน ซึ่งก็จบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์) ก็ภูมิใจมากที่มีอาจารย์
เป็นอธิบดี เป็นผู้พิพากษา เป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์
ซึ่ ง ผ่ า ศพให้ เ ราดู ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชและต้ อ งไปเรี ย นวิ ช านี้ (สรี ร วิ ท ยา) ที่
โรงพยาบาลทุกชั่วโมง ตอนนั้นเลิกรับประทานตือฮวนไปนานเลย ดังนั้นการเรียน
การสอนจึงไม่มีการสอบย่อย ไม่มีการสอบกลางภาค ทั้งเทอมสอบครั้งเดียวคือสอบ
ปลายภาค เป็นการเรียนการสอนระบบอังกฤษ ผ่าน 60% ก็คือสอบผ่าน ถ้าไม่ถึงก็คือ
สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีหน้า
การสอบเข้าเป็นอาจารย์ในตอนนั้น จ�ำได้ว่ามีการสอบกฎ ก.พ. สอบภาษา
อังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ต้องไปซื้อหนังสือกฎ ก.พ. มาท่องใหญ่เลย มีผู้สอบ
ผ่านเข้ามาในรุ่นเดียวกันได้ 4 คน จบปริญญาตรีทั้งหมด จบสังคมสงเคราะห์ 3 คน
อักษรศาสตร์ 1 คน เมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วหาคนจบปริญญาโทยากมาก ท่านคณบดีจึง
ประสงค์ให้พวกเราทั้ง 4 คน ศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท ซึ่งตอนนั้นก็มีเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า – NIDA) เท่านั้นที่เริ่มเปิดเป็นสถาบัน
การศึกษาทีส่ อนหลักสูตรระดับปริญญาโท  มีเพียง 4 คณะ คือคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาเศรษฐกิจ และคณะบริหารธุรกิจ (การไปเรียนต่อ
ต่างประเทศยังเป็นความหวังอันสูงส่งที่ยังเอื้อมไม่ถึง) และตอนเปิดสถาบันใหม่ๆ
ก็ใช้สถานทีข่ องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ตึกกิจกรรมนักศึกษา (หลังเก่า)
ซึ่งก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละ แต่ว่าก่อนนี้มีเพียง 2 ชั้นเท่านั้น เป็นที่บริหารงาน ด้วย
อานิสงส์นี้นี่เอง นิด้าจึงก�ำหนดว่าถ้าอาจารย์ธรรมศาสตร์จะเข้าเรียนที่นิด้าก็สอบเข้า
ด้วยวิชาภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว อาจารย์สมเพลินจึงสอบได้ดว้ ยเหตุฉะนี้ ถ้าหาก
ต้องสอบวิชาอื่นอีกก็คงตกไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนิด้าเปิดได้ 8-9 เดือน จึงได้ย้าย
ไปยังสถานที่ของตนเองที่คลองจั่นในปัจจุบัน
คณบดีท่านด�ำริว่าวิชาสถิติเป็นวิชาที่ส�ำคัญ ควรจะต้องมีอาจารย์สักคนหนึ่ง
เรียนสาขานี้ นั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าท�ำไมอาจารย์สมเพลินที่ไปเรียนสาขานี้ (อาจารย์
คนอืน่ ซึง่ ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เขาก็ไม่ยอมเรียนกัน) จึงกลายเป็นอาจารย์ทตี่ อ้ งสอน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
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วิชาสถิติประจ�ำคณะสังคมวิทยาเป็นต้นมาจวบจนเกษียณอายุราชการ แต่ก็ระลึกถึง
ความหวังดีของท่านคณบดีจวบจนเกษียณอายุนะ เพราะตอนไปเรียนสาขาสังคมวิทยา
ที่ต่างประเทศ ซึ่งก็หนีไม่พ้นต้องเรียนวิชาสถิติทางสังคม สมเพลินก็ท�ำคะแนนวิชานี้
ได้ดีทีเดียวและยังเป็น tutor ให้กับรุ่นน้องคนไทยที่นั่นด้วย
การเริ่มเป็นอาจารย์สอนหนังสือใหม่ๆ นี่ยาก ตอนนั้นไม่รู้จริงๆ ว่าการจะ
สอนอะไรให้กับใครนั้น เราจ�ำเป็นต้องดูพื้นฐานของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ แล้วค่อยๆ
เริม่ จากจุดทีเ่ ขาเป็นอยู่ มาสูส่ งิ่ ทีเ่ ราต้องการสอนให้เขารู้ ดังนัน้ เมือ่ สอนวิชาสถิตใิ หม่ๆ
ถึงแม้จะเป็นสถิติเบื้องต้นก็ตาม ก็ได้แต่เตรียมการบรรยายตามเนื้อหาทางวิชาการ
เป๊ะเลย นักศึกษาทีม่ าเรียนวิชาทางสังคมศาสตร์สว่ นมากจะเป็นผูท้ ไี่ ม่ keen ทางตัวเลข
แต่อาจารย์สมเพลินก็ร้อนวิชาสถิติมาก เรียนมาอย่างนี้ ก็สอนตามแบบที่เราเรียนมา
เนื้อหาไม่ผิดแน่ ผลก็คือเด็กบ่นว่าเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าอาจารย์คนนี้แกสอนอะไร
ของแก พอสิ้นเทอมเด็กก็สอบตกกันระนาวเลย ท�ำไม่ได้ ไม่เข้าใจ อาจารย์สมเพลิน
ก็ถูกสรรเสริญอย่างยับเยิน เป็นอย่างนี้อยู่หลายเทอม  
ในที่สุดก็ต้องปรับการสอนใหม่ พยายามหาวิธีให้นักศึกษาสอบผ่านให้ได้
โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือการ quiz 10 ครัง้ ครัง้ ละ 3 คะแนน ตลอด
ทัง้ เทอม ไม่มกี ารบอกล่วงหน้าว่าวันไหนมี quiz ใครขาดเรียนในวันทีม่ ี quiz ถือว่าขาด
แล้วขาดเลย ถือเป็นการบังคับนักศึกษามาฟังบรรยายให้ได้มากที่สุด แต่การ quiz นี้
ไม่ได้เข้มงวดเรื่องการท�ำโจทย์โดยตนเอง หลายๆ ครั้งเห็นนักศึกษานั่งบิดไปบิดมา
นั่งจิ้มแห้งอยู่นั่นแหละ ก็จะบอกให้เขาไปนั่งกับเพื่อนคนที่ท�ำเป็นและให้เพื่อนสอนให้
เพราะเราคิดว่าบางครั้งที่เราอธิบายให้นักศึกษาฟังนั้น เราเป็นคนต่าง generation กับ
นักศึกษา อาจใช้ภาษาทีเ่ ขาไม่เข้าใจ ให้เพือ่ นอธิบายให้ เขาอาจเข้าใจมากกว่า เวลาให้
คะแนน quiz ทุกคนก็จะได้ 3 คะแนนเต็มเท่ากันหมด ในส่วนของคะแนนการ quiz นี้
หลายครัง้ อาจเป็นการส่งการบ้านเท่านัน้ แต่ได้สำ� ทับนักศึกษาว่า ถ้าไม่หดั ท�ำเองก็จะมี
ผลถึงการสอบกลางภาคด้วย เพราะจะไม่เข้าใจและท�ำให้สอบไม่ได้ นักศึกษาก็เชือ่ บ้าง
ไม่เชื่อบ้าง การ quiz จะมีประมาณ 4-5 ครั้ง ก่อนสอบกลางภาค
ส่วนที่สอง เป็นคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน สอบตอนนี้
ถือเป็นการสอบที่เข้มงวด นักศึกษาจะถามกันไม่ได้ แอบดูกันไม่ได้ อย่างเดียวที่ท�ำได้
คือเปิดต�ำรา เพราะเป็นการสอบทีอ่ นุญาตให้เปิดต�ำราได้ เปิดสูตรได้ ใช้เครือ่ งคิดเลขได้
การสอบจึงเป็นการวัดความสามารถส่วนตนเองแท้ๆ หลังจากตรวจข้อสอบกลางภาค
เสร็จ จะน�ำกระดาษค�ำตอบของนักศึกษาแจกคืนแต่ละคนในห้องเรียนเพือ่ ให้เขาได้ทราบ
ว่าท�ำอะไรผิดพลาดไปบ้าง (และเก็บคืนเมื่อหมดชั่วโมงการสอน) เพราะในกระดาษ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
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ค�ำตอบจะมีค�ำอธิบายประกอบ และส�ำหรับนักศึกษาที่ท�ำคะแนนไม่ได้ถึง 10 คะแนน
ก็จะมีข้อแนะน�ำให้ไป drop วิชานี้ไว้ก่อน แล้วลงเรียนใหม่ในเทอมที่มีการสอน ทั้งนี้
เป็นเพราะไม่อยากให้คะแนนนักศึกษาเป็น F ตอนปลายเทอมนัน่ เอง การจะแก้คะแนน
สะสมทีเ่ กิดมาจากการได้ F นัน้ ยากมากส�ำหรับนักศึกษาหลายคน และคนทีท่ �ำคะแนน
รวม 2 ครั้ง คือคะแนน quiz กับคะแนนกลางภาครวมกันไม่ถึง 25 คะแนนนั้น จะเป็น
การยากมากทีจ่ ะสอบผ่านวิชานีใ้ นปลายภาค การ drop จึงเป็นการแก้ปญ
ั หาได้วธิ หี นึง่
และถ้านักศึกษาคนไหนไม่ drop เสียก่อน และในที่สุดได้คะแนน F นักศึกษาก็ต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่อยู่ดี   
ส่วนทีส่ าม เป็นคะแนนปลายภาค มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน เป็นคะแนนทีต่ อ้ ง
เข้าห้องสอบเช่นกัน จึงเป็นส่วนที่นักศึกษาต้องแสดงความสามารถเอง พึ่งได้แต่ต�ำรา
และเครื่องคิดเลขเท่านั้น
มีนักศึกษาบางคนที่ได้ 8 หรือ 9 คะแนน จะมาพบและขอเรียนต่อไปจนหมด
เทอม โดยแจ้งว่าเขาไม่มีความช�ำนาญเรื่องตัวเลขเลย ถึงเรียนใหม่ก็คงไม่ได้คะแนน
ดีกว่านี้ และยินดีที่จะได้คะแนนเป็น D กรณีแบบนี้ก็แล้วแต่นักศึกษาจะตัดสินใจ
แต่ก็แนะน�ำว่าต้องขยันและสู้ให้ถึงที่สุด ซึ่งก็ปรากฏว่านักศึกษาผู้นี้ได้คะแนน D
จากวิชานี้ มีอีกกรณีหนึ่งที่นักศึกษาเชื่อฟังและมาลงทะเบียนใหม่ แต่เป็นนักศึกษาที่
ท�ำงานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย ซึง่ บ่งชีใ้ ห้เห็นว่านักศึกษามีความเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้
รูค้ ดิ รูท้ ำ� และมีความรับผิดชอบสูงแล้ว โดยการมาฟังบรรยายทุกครัง้ จะอัดเสียงไว้ตลอด
และชวนเพื่อนที่เรียนจบวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนด้วย ซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามอะไร
จะท�ำอย่างไรก็ได้ ขอให้เข้าใจแล้วกัน นักศึกษาคนนี้ส่งงานทุกชิ้น เข้า quiz ทุกครั้ง
ผลปรากฏว่าได้คะแนนสอบกลางเทอมและคะแนนสอบปลายภาคเกือบเต็มทัง้ สองครัง้
จึงได้เกรดเป็น A ไปอย่างง่ายดาย นักศึกษาผู้ใดที่ได้อ่านเรื่องราวนี้ อย่าไปคิดว่า
อาจารย์สมเพลินให้คะแนน quiz ง่ายๆ ลงเรียนวิชานีก้ บั อาจารย์ดกี ว่า อาจารย์สมเพลิน
ไม่ได้สอนแล้ว เกษียณแล้วค่ะ
ด้วยเหตุนี้ ศิษย์เก่าหลายคนที่เคยได้เรียนกับอาจารย์สมเพลิน พอเห็นหน้า
กันก็จะล้อว่า ไป drop เสีย! ไป drop เสีย!

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

