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เล่า
เรือ่งหนงัสอื เมษำยนนี ้ขอแนะน�ำหนงัสอืเรือ่ง “สถติสิ�าหรบั
วิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)” โดย วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ ซึ่ง

เขียนจำกประสบกำรณ์ท�ำงำนท้ังกำรเป็นวิศวกร ท่ีปรึกษำ วิทยำกร  
และอำจำรย์พเิศษด้ำนกำรบรหิำรคณุภำพ โดยเน้นอธบิำยด้วยภำษำ
ง่ำยๆ เพื่อเชื่อมโยงเทคนิคทำงสถิติกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำร
ท�ำงำนจริง เนื่องจำกมักได้รับค�ำถำมต่ำงๆ เช่น “สองกระบวนการนี้
เหมือนหรือต่างกัน ?” “เก็บข้อมูลกี่ตัวจึงจะยอมรับได้ ?” “ข้อมูล
สมัพันธ์กนัหรือไม่ ?” “ของชิน้นีเ้ป็นของดหีรอืไม่ ?” “จะวเิคราะห์ข้อมลู
อย่างไรดี ?” “เทคนิคทางสถิติมีมากมาย แต่ละตัวใช้งานอย่างไร ?” 
“จะใช้สถิติตัวไหนในการวิเคราะห์ข้อมูล ?”  

ค�ำถำมต่ำงๆ เหล่ำน้ีเกิดจำกควำมเข้ำใจท่ีไม่ถูกต้องเกีย่วกบั
กำรเลือกเทคนิคทำงสถิติเพื่อวิเครำะห์ข้อมูล เมื่อต้องใช้สถิติในกำร
ท�ำงำนจงึเลอืกใช้เทคนคิทำงสถิตไิม่ตรงกับส่ิงทีต้่องกำรศกึษำ ท�ำให้
ได้ผลกำรวิเครำะห์ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นจริง

ปัญหำควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องนี้เกิดจำกกำรเรียนกำรสอน
วชิำสถติใินชัน้เรียนท่ีมกัสอนเน้นเฉพำะส่วนกำรค�ำนวณค่ำสถติ ิส่วน
กำรนิยำมประชำกรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจข้อมูล กำรสุ่มตัวอย่ำง รวม
ถงึกำรวดัก่อนกำรค�ำนวณนัน้กล่ำวถงึน้อยมำก แม้แต่กำรสอบวัดผล 
โจทย์ก็มักจะก�ำหนดข้อมูล และเงื่อนไขเบื้องต้นมำให้แล้วเสมอ เมื่อ
ผูเ้รยีนต้องน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนจรงิจงึเกดิปัญหำได้ เนือ่งจำกไม่อำจ
นิยำมประชำกร และท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลในกำรท�ำงำนได้ว่ำเป็นผล
จำกปัจจัยใด 

ผู้เขียนจึงเขียน “สถิติส�าหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)” 
โดยใช้ปัญหำในกำรท�ำงำนเป็นจดุตัง้ต้น แล้วเลอืกใช้เทคนคิทำงสถติิ
ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยง และอธิบำยด้วยตัวอย่ำงรูปธรรมจำกกำร
ท�ำงำนในอตุสำหกรรม เพือ่ให้ผู้อ่ำนสำมำรถเลือกใช้เทคนคิทำงสถติิ
ได้อย่ำงถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่ต้องกำร และสรุปเฉพำะเทคนิค 
พื้นฐำนซึ่งครอบคลุมกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มีในอุตสำหกรรม จึงมี
เนือ้หำทีก่ระชบั ใช้เวลำอ่ำนไม่นำน เท่ำกบัเป็นกำรทบทวนแล้วน�ำไป
ใช้ในกำรท�ำงำนได้ 

เนื้อหำในหนังสือเล ่มนี้  เริ่มจำกอธิบำยพื้นฐำนเรื่อง
กระบวนกำรตัดสินใจโดยอำศัยแนวคิดทำงสถิติ และกำรทดสอบ

สมมติฐำน จำกนั้นเป็นกำรประยุกต์ใช้เทคนิคทำงสถิติให้เหมำะสม
แก่กำรแก้ปัญหำทำงอุตสำหกรรม ประกอบด้วยกำรชักสิ่งตัวอย่ำง
เพื่อกำรยอมรับ (Sampling Plan) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
กำรประเมินควำมสำมำรถของกระบวนกำร กำรทดสอบควำมแตก
ต่ำง (2-t Test, ANOVA) กำรวิเครำะห์ควำมถดถอย (Regression)  
รวมถึงกำรออกแบบกำรทดลอง (Design of Experiment, DOE) ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในอุตสำหกรรม 

น�ำเสนอโดยอธิบำยแนวคิดพื้นฐำนเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ และ
อธบิำยกำรประยกุต์ใช้ โดยมตีวัอย่ำงกำรวเิครำะห์ข้อมลู และตคีวำม 
โดยกรณีกำรวิเครำะห์ที่ไม่ยุ่งยำก ก็จะแสดงวิธีกำรค�ำนวณด้วยมือ 
ส่วนกรณีใช้เทคนิคที่กำรวิเครำะห์ยุ่งยำกซับซ้อน ก็จะใช้โปรแกรม 
Minitab 17 ช่วยกำรประมวลผล และกำรตีควำม ดังนั้นจึงเหมำะ
ส�ำหรบัช่ำงเทคนคิ และวศิวกร รวมถงึนกัศกึษำสำขำวศิวกรรมศำสตร์ 
ทั้งระดับปริญญำตรี และปริญญำโท TPA
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เชือ่
ว่ำผูท้ีศ่กึษำภำษำญีปุ่น่มำตัง้แต่ต้นจนเข้ำสู่ระดับกลำง
ทุกท่ำน นอกจำกกำรเรียนรู้ในเรื่องของไวยำกรณ์แล้ว 

ก็ต้องฝึกฝนทักษะด้ำนอ่ืนๆ ไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพำะทักษะ 
การฟัง เพรำะถือได้ว่ำ การฟังคือหัวใจหลักของการสื่อสาร เลยก็
ว่ำได้ หำกเรำฟังสิง่ทีอ่กีฝ่ำยพดูหรอืถำมไม่เข้ำใจแล้ว กค็งไม่อำจ
ตอบคู ่สนทนำได้อย่ำงถูกต้องตรงประเด็น และแน่นอนเมื่อ 
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนมำถงึระดบักลำง กย่็อมต้องกำรฝึกฟังในสิง่ทีย่ำกขึน้
กว่ำบทสนทนำทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นหลำยๆ ท่ำนจึงลอง
ทดสอบตัวเองดัวยกำรฟังข่ำวภำษำญี่ปุ่น แต่แล้วกลับพบว่ำ
ตนเองไม่สำมำรถจับประเด็นส�ำคัญของข่ำวได้เลย หรือแม้จะจับ
ศัพท์บำงค�ำได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำนั่นคือสำส์นที่แท้จริงของข่ำวหรือ
ไม่ จึงท�ำให้เกิดควำมท้อแท้ และท้อถอยในที่สุด ดังนั้น คอลัมน์ 
“เล่ำเรื่องหนังสือ” ในฉบับน้ีจึงขอเสนอหนังสือท่ีจะแนะน�ำเคล็ด
ลับกำรฟัง และช่วยเพิ่มทักษะกำรฟังข่ำวของผู้เรียนได้ หนังสือ
เล่มนี้ คือ J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง

 รู้หรือไม่ว่า “ข่าวญี่ปุ่น” ที่ใครว่าฟังยาก แต่แท้ที่จริง
แล้วกลับมี “รูปแบบที่ตายตัว” นั่นหมำยควำมว่ำ ถ้ำเรำทรำบ
ล�ำดบัในกำรน�ำเสนอเนือ้หำข่ำว กจ็ะสำมำรถตัง้ใจฟังได้อย่ำงตรง
จดุ ซึง่ล�ำดบัเนือ้หำข่ำวทีว่่ำนีใ้นหนงัสอื J-NEWS 40 ฟังข่าวญีปุ่น่
ระดับกลาง ได้สรุปเป็นประเด็นเอำไว้ให้เข้ำใจง่ำยๆ 3 ข้อด้วยกัน 
คือ 1. ใจควำมส�ำคัญอยู่ที่ประโยคแรก 2. ประโยคถัดมำจำกนั้น
เป็นรำยละเอียดของข่ำวที่ขยำยใจควำมส�ำคัญ 3. จบท้ำยด้วย
ข้อคดิเหน็เกีย่วกบัใจควำมส�ำคญั เมือ่รูห้ลกัเช่นนีแ้ล้วเวลำฟังข่ำว
ญี่ปุ่นเรำก็จะไม่สับสนอีกต่อไปว่ำควรให้ควำมสนใจที่ตรงไหน 

ผู้เขียน  ยูมิ เซงาวะ  ซาจิโกะ คามิยะ 

  และซาดายูกิ คิตามุระ

ผู้แปล  รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

ราคา  225 บาท  ซีดี 1 แผ่น

ISBN  978-974-443-614-6

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายสำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

ฝึกทักษะฟังข่�ว กับ J-NEWS 40

J-NEWS 40 

ฟังข่าวญีปุ่น่ระดบักลาง

อย่ำงไรกต็ำม ถงึจะรูห้ลกัแต่ขำดกำรฝึกฝนกไ็ม่อำจท�ำให้
ฟังข่ำวได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ ดังนั้น เนื้อหำหลักในหนังสือเล่มนี้
จึงเน้นที่ “แบบฝึก” เป็นส�ำคัญ โดยจะล�ำดับกำรฝึกเป็นข้อๆ เริ่ม
จำกให้ฟังข่ำวจำกซดี ีแบบไม่มสีครปิต์ให้อ่ำน แล้วจะถำมค�ำถำม
เก่ียวกับประเด็นหลกัของข่ำว จำกนัน้ให้เรำกลบัไปฟังข่ำวอกีรอบ
หนึง่ ก่อนจะตอบค�ำถำมของแบบฝึกในตวัเล่ม ซึง่ในส่วนนีผู้เ้รยีน
จะกลับไปฟังทั้งข่ำว และค�ำถำมกี่รอบก็ได้ จนกว่ำจะรู้สึกว่ำ
ตนเองจับประเด็น และเข้ำใจเนื้อหำของข่ำวได้พอสมควร แล้ว
ค่อยพลิกไปดูสคริปต์ และเฉลยที่อยู่หน้ำถัดไปจำกแบบฝึกเพื่อ
ตรวจสอบควำมเข้ำใจของตนเอง ข่ำวที่คณะผู้แต่งได้คัดเลือกมำ
จะมีทั้งหมด 40 ข่ำว ซึ่งจะมีเนื้อหำที่หลำกหลำย เช่น เศรษฐกิจ 
กำรเมอืง สงัคม และเรยีงล�ำดับตำมควำมยำกง่ำย ในส่วนหลงัของ
เล่ม ได้มกีำรรวบรวมส�ำนวนทีส่�ำคัญในข่ำว ค�ำศัพท์ของแต่ละบท 
และค�ำแปลสคริปต์ไว้ให้ด้วย ซึ่งในส่วนที่น่ำสนใจที่สุดคือ 
“ส�านวนทีส่�าคญัในข่าว” เพรำะจะคดัส�ำนวนทีไ่ด้ยนิได้ฟังในข่ำว
บ่อยๆ มำอธบิำยควำมหมำย อกีทัง้ยงัระบบุททีส่�ำนวนปรำกฏอกี
ด้วย ถ้ำผู้เรียนจดจ�ำเอำไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก

จริงอยู่ที่ว่ำ “ข่าวญี่ปุ่น” อาจจะฟังยากกว่าการฟังบท
สนทนาโดยทั่วไป ด้วยเพรำะมีกำรใช้ภำษำทำงกำร และค�ำศัพท์
ทีย่ำก ทว่าหากเข้าใจรปูแบบของการน�าเสนอข่าว หมัน่ฝึกฝน คอย
สงัเกตจุดจ�าส�านวน และค�าศพัท์ทีป่รากฏบ่อยๆ แล้ว เชือ่ว่าผูเ้รยีน
จะสามารถพัฒนา และน�าไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาของข่าวที่ 
ครบถ้วนได้อย่างแน่นอน ขอให้อย่ำเพิ่งท้อถอยกับควำมยำก
ล�ำบำก และพยำยำมต่อไปเรื่อยๆ

ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง


