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สถติิ
เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ และเกี่ยวข้องกับสาขา
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งสายวิทยาศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ วิชาสถิติจึงเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษา และคนท�างาน
จ�าเป็นต้องเรียนรู้ แต่เนื่องจากในการเรียน และในต�าราสถิติทั่วไป  
มักเลี่ยงไม่ได้ที่ต ้องอธิบายเน้ือหา และการค�านวณด้วยสูตร 
สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ ท�าให้วิชาสถิติเป็นวิชาที ่
เข้าใจยาก และผูเ้รยีนบางคนอาจเรยีนแค่ให้ผ่านๆ ไป โดยไม่ได้เข้าใจ
มากนัก เมื่อต้องน�ามาใช้ในการท�างาน จึงเกิดปัญหาได้

เล่าเรือ่งหนังสอื เดอืนสงิหาคมนี ้จงึขอแนะน�า “สถติเิบือ้งต้น 
เรียนพ้ืนฐานได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง” หนังสือสถิติเบื้องต้นที่เหมาะ
ส�าหรับผู้อ่านทั้งนักศึกษาท่ีเพิ่งเริ่มเรียนวิชาสถิติแล้วเรียนไม่ทันหรือ
ไม่เข้าใจ และคนท�างานที่ต้องการทบทวนวิชาสถิติอีกครั้ง

ลกัษณะเฉพาะของหนงัสอืเล่มนี ้คอื มุง่อธบิายภาพรวม และ
หลกัการพืน้ฐานของวชิาสถติโิดยใช้คณติศาสตร์ให้น้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะ
ท�าได้ โดยใช้คณิตศาสตร์เพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
ดังนั้นแม้ไม่เข้าใจหรือลืมเน้ือหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ก็อ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อปูพื้นฐานก่อนเรียนสถิติขั้นสูงได้ 

ผูเ้ขยีนเน้นอธบิายความหมายของค่าสถติต่ิางๆ และสตูรการ
ค�านวณที่เกี่ยวข้องด้วยภาษาพูด และตัวอย่างในชีวิตประจ�าวัน เช่น 
เรื่องตารางการเดินรถ ความเส่ียงของการลงทุน และทุกบทมีแบบ
ฝึกหัดง่ายๆ เพื่อให้ฝึกท�าด้วย 

เนื้อหาแบ่งเป็นส่วนที่ 1 เรื่องพื้นฐานการจัดการข้อมูล และ
การประมาณเชิงสถิติ ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนถึง
การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าแบบช่วง โดยส่วนนี้เน้น
อธิบายความหมายของ “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในวิชาสถิติอย่างละเอียด 

จากนัน้ส่วนที ่2 อธบิายการใช้ความรูพ้ืน้ฐานจากส่วนที ่1 มา
ประมาณค่าเกี่ยวกับกลุ่มประชากร แล้วต่อยอดไปสู่เคล็ดวิชาของ

สาขาสถิติคือ เรื่องการใช้การแจกแจง t ทดสอบกลุ่มตัวอย่างขนาด
เล็ก และการประมาณค่าแบบช่วงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างนั้น 

ใครที่ก�าลังเรียนวิชาสถิติแล้วปวดหัวเพราะ “เรียนไม่รู้เรื่อง” 
หรืออ่านคู่มือระดับเบื้องต้นแล้วหลายเล่มแต่ยังไม่เข้าใจ ขอให้ลอง
อ่าน “สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง” ซึ่งอธิบาย 
พื้นฐานของวิชาสถิติให้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาโดยใช้เครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ให้น้อยที่สุด และพยายามตัดรายละเอียดต่างๆ ที่ท�าให้
ผู้เรียนมือใหม่สับสนออกไปก่อนเพื่อให้เข้าใจง่าย

แน่น่อนว่า อ่านหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวย่อมไม่ท�าให้
เข้าใจวชิาสถติทิัง้หมดได้อย่างเตม็รปูแบบ แต่ส�าหรบัผูเ้ริม่เรยีนทีเ่ป็น 
“ภมูแิพ้คณติศาสตร์” จนไม่เข้าใจวชิาสถติ ิหากเข้าใจพืน้ฐานของวิชา
สถติจิากหนงัสอืเล่มนีแ้ล้วกจ็ะเข้าใจวชิาสถติขิัน้สงูซึง่ใช้คณติศาสตร์
ทีต้่องเรยีนต่อไปได้ อย่างน้อยเมือ่อ่านแล้ว คุณจะเหน็ภาพรวมอย่าง
รวดเร็วว่า “วิชาสถิติมีจุดมุ่งหมายอย่างไร และมุ่งสู่จุดนั้นด้วยแนว
ความคิดแบบไหน” และจะช่วยให้คุณได้เข้าใจบางเรื่องที่คุณอยาก
เข้าใจแต่ยังไม่รู้เรื่องสักทีเป็นแน่ TPA
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ใน
ฉบับที่แล้ว คอลัมน์ “เล่าเรื่องหนังสือ” ได้แนะน�าให้ผู้อ่าน
ทกุท่านรูจ้กักบัหนงัสอื “ชคิติาร ิส่องวถิพีธิญีีปุ่น่” ทีบ่อกเล่า

เร่ืองราวธรรมเนียมปฏิบัติ และพิธีต่างๆ ที่ส�าคัญของชาวญี่ปุ่น 
และเพื่อให้ต่อเน่ืองกัน มาฉบับนี้จึงขอแนะน�าหนังสือวัฒนธรรม
ต่ออกีเล่มหน่ึง ซึง่เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ และศลิปวฒันธรรมของ
ญี่ปุ่น หนังสือเล่มที่ว่านี้คือ “เปิดประตูดูญี่ปุ่น” นั่นเอง

หลายคนที่เคยอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ และศิลป
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมาแล้ว อาจจะตั้งค�าถามว่า หนังสือ “เปิดประตู
ดญูีปุ่น่” เล่มนีแ้ตกต่างกับหนงัสือเล่มอืน่ๆ อย่าง ญีปุ่น่ 360 องศา 
หรือ เรียกแบบญ่ีปุน่ ทีส่�านกัพมิพ์ภาษาและวฒันธรรมเคยตพีมิพ์
ออกมาแล้วอย่างไร ค�าตอบก็คอื เปิดประตดูญูีปุ่น่...ค่อนข้างอ่าน
ง่ายกว่าสองเล่มที่กล่าวมา	เหมาะส�าหรับผู้ที่สนใจ	และเพิ่งเริ่ม
ศึกษาประวัติศาสตร์	และศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อจะไม่ยาวมากนัก เนื่องจากต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที ่
น�าเสนอในภาพรวม ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไม่มีค�าศัพท์ญี่ปุ่นหรือ 
ค�าศพัท์เฉพาะด้านมากนกั อกีทัง้ยงัมภีาพประกอบเพือ่เสรมิความ
เข้าใจอยูม่ากมาย ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะวตัถปุระสงค์หลกัของหนงัสอื
เล่มนี้คือ เพื่อให้คนญี่ปุ่นอ่าน และน�าไปอธิบายให้ชาวต่างชาติ
ฟังได้ ดังนั้น การอธิบายเรื่องราวในแต่ละหัวข้อจึงมีลักษณะ
เหมือน “ดึงคอนเซปต์” ในเรื่องนั้นออกมาเล่าด้วยภาษาง่ายๆ ซึ่ง
ถือเป็นข้อดีส�าหรับคนไทยที่จะศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นกัน

ยกตวัอย่างเช่น การอธบิายยคุสมยัของญีปุ่น่ กจ็ะหยบิยก
ขึ้นมาแค่สองสมัยคือ “โจมน” และ “ยาโยอิ” เพราะยุคดังกล่าว

แสดงให้เห็นวิวัฒนาการไปสู่ชนชาติญี่ปุ่นอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
ในสมยัโจมน...บรรพบรุษุของชาวญีปุ่น่ยังด�ารงชพีด้วยการล่าสตัว์ 
และหาของป่า แต่เมื่อมีผู ้อพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่ และ
คาบสมุทรเกาหลีเข้ามาพร้อมวิธีการปลูกข้าว และการท�าเครื่อง
ใช้โลหะ ชาวญีปุ่น่ทีเ่คยแยกกันอยู่กันเกิดการรวมตัวท�าการเกษตร 
และเข้าสู่ยุคสมัย “ยาโยอิ” จากที่กล่าวมานี้ ผู้อ่านก็จะได้คอน-
เซปต์ในหัวว่า สมัยโจมน = ล่าสัตว์ และหาของป่า สมัยยาโยอิ = 
ท�าการเกษตร เมื่อจ�าคอนเซ็ปต์นี้ได้ พอไปอ่านหนังสือเล่มอื่นที่มี
รายละเอยีดมากขึน้ กจ็ะเข้าใจว่าเหตใุดในยคุสมยันัน้ๆ เครือ่งมอื
เครือ่งใช้ ศลิปะ ทีอ่ยูอ่าศยั จงึได้เป็นลกัษณะแบบนัน้ ในเรือ่งศลิป
วัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน มีการใช้ภาพประกอบมาช่วยในการ
อธิบายด้วย อย่างเช่นภาพของเวทีละครคาบุกิที่หยิบยกมาในที่นี้ 
ผูอ้า่นจะได้เหน็ภาพสว่นต่างๆ ของเวทคีาบกุ ิซึ่งง่ายต่อการจดจ�า 
และเมื่อจ�าได้ พอไปอ่านรายละเอียดเสริมในเล่มอื่นที่มีการใช้ค�า
ศัพท์ญีปุ่่นเฉพาะทาง ถ้าผู้อ่านมีพื้นความรูม้าบ้างแล้ว จะไม่รู้สกึ
สับสนงุนงง 

ดังนั้น ส�าหรับใครที่เคยคิดว่า ประวัติศาสตร์ และศิลป
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความซับซ้อน และยาก
ต่อการศึกษา ก็อยากให้ลองอ่าน “เปิดประตูดูญี่ปุ่น” เล่มนี้ดูก่อน 
แล้วจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ ไม่ยาก อย่างที่คิด TPA
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