
เล
่า
เร
ื่อ
ง
ห
น
ัง
ส
ือ

53TPA news

เล่าเรื่องหนังสือ

March 2017 ●  No. 243

เป็น
ค�ำถำมที่ ท่ีปรึกษำด้ำนกำรแก้ไขปัญหำในโรงงำน

อุตสำหกรรมมักจะได้ยินอยู่เสมอ และเป็นประเด็นที่

สะท้อนให้เห็นว่ำ วิศวกรหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงำนดังกล่ำว ยังมี

ปัญหำหรอืมคีวำมเข้ำใจท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับกำรเลือกเทคนิคทำงสถติิ

เพื่อน�ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลหรือแก้ปัญหำต่ำงๆ 

หนังสือเล่มน้ีจึงเขียนขึ้นโดยน�ำปัญหำทำงวิศวกรรมมำเป็น

จุดตั้งต้น แล้วเลือกเทคนิคทำงสถิติที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยง เพื่อให้ 

ผู้อ่ำนเลือกใช้ได้อย่ำงถูกต้องตำมจุดประสงค์ท่ีต้องกำร โดยเนื้อหำ

ในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรก เป็นพื้นฐำนส�ำคัญส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้สถิติ  

บทที่ 1 เป็นกำรแนะน�ำกระบวนกำรตัดสินใจโดยอำศัยสถิติ บทที่ 2 

เป็นกำรอธิบำยถึงแนวคิด และควำมหมำยของตัวสถิติที่ส�ำคัญใน

กำรน�ำไปใช้แก้ปัญหำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

และบทที่ 3 เป็นแนวคิดของกำรตัดสินใจโดยใช้ “หลักกำรทดสอบ

สมมติฐำน” ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรใช้เทคนิคทำงสถิติในกำร

ตัดสินใจ

ส่วนที่ 2 เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคนิคทำงสถิติกับงำนทำง

วศิวกรรมในหวัข้อต่ำงๆ โดยแบ่งตำมลกัษณะของสิง่ทีส่นใจ ว่ำเป็น 

“ผลิตภัณฑ์” หรือ “กระบวนกำรผลิต” 

➠  หำกต้องกำรสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในสำยกำรผลิตว่ำมี

คณุภำพหรือไม่ กใ็ชเ้ทคนิคกำรชักสิ่งตัวอย่ำงเพื่อกำรยอมรับ (Sam-

pling Plan) ในบทที่ 4 

➠  หำกสนใจว่ำ กระบวนกำรยังสำมำรถคงสภำวะกำรผลิต

ได้ตำมที่ต้องกำรหรือไม่ ก็ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ใน 

บทที่ 5

➠  หำกสนใจว่ำ กระบวนกำรสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภำพดีได้หรือไม่ และมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องมำกน้อยเพียง

ใด ก็ใช้กำรประเมินควำมสำมำรถของกระบวนกำร ในบทที่ 6

➠  หำกสนใจว่ำ 2 กระบวนกำรมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ 

หรอืกำรปรบัเปลีย่นปัจจยับำงอย่ำงส่งผลต่อกระบวนกำรหรอืไม่ กใ็ช้

เทคนิค 2 -t Test หรือ ANOVA ซึ่งเป็นกำรทดสอบควำมแตกต่ำงใน

บทที่ 7

➠  หำกสนใจว่ำ ปัจจยัต่ำง ๆ  มคีวำมสัมพนัธ์กับผลลพัธ์ของ

กระบวนกำรอย่ำงไร ก็ใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Regression) ใน

บทที่ 8

➠  หำกต้องกำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงของปัจจัยใน

กระบวนกำรทีละหลำย ๆ ปัจจัยพร้อมกัน ก็ใช้แนวคิดของกำร

ออกแบบกำรทดลอง (Design of Experiment – DOE) ในบทที่ 9 

ซึ่งเนื้อหำในส่วนที่ 2 นี้ แต่ละบทจะแยกอิสระต่อกัน เพื่อให้

ผู้อ่ำนสำมำรถเลือกศึกษำเฉพำะบทที่สนใจ โดยไม่จ�ำเป็นต้องศึกษำ

บทอืน่ๆ ก่อนหน้ำ แต่ละบทประกอบด้วยแนวคดิพืน้ฐำนเพือ่ให้ผูอ่้ำน

เข้ำใจกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ และมีตัวอย่ำงประกอบในกำรน�ำไปใช้ 

โดยใช้โปรแกรม Minitab17 ในกำรประมวลผล และตีควำมเป็นหลัก 

และบทใดทีก่ำรค�ำนวณไม่ยำกนกั และในอตุสำหกรรมยงันยิมใช้กำร

ค�ำนวณด้วยมือ ก็จะแสดงวิธีกำรค�ำนวณด้วยมือประกอบไว้ให้ด้วย

เทคนคิทำงสถติมิอียูม่ำกมำย กำรเลอืกใช้เทคนคิใดนัน้ขึน้

กบัวตัถปุระสงค์ในกำรศกึษำ รวมถงึลกัษณะของข้อมลู ดงันัน้ ก่อน

จะเลอืกใช้จงึจ�ำเป็นต้องตัง้วตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน เพือ่ให้สำมำรถ

เก็บข้อมูลและเลือกใช้เทคนิคทำงสถิติได้อย่ำงถูกต้อง TPA
news

สถติสิ�าหรบัวศิวกรโรงงาน (ภาคปฏบิติั)

โดย  วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ 

 เหมาะส�าหรับ ช่างเทคนิค 

 วิศวกร นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

สถิติส�าหรับวิศวกรโรงงาน

(ภำคปฏิบัติ)
จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรดี ?

เทคนิคทางสถิติมีมากมาย แต่ละตัวใช้งานอย่างไร ?

จะใช้สถิติตัวไหนในการวิเคราะห์ข้อมูล ?
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คน
ส่วนใหญ่มกัเข้ำใจว่ำ ผูท้ีจ่ะเป็นนกัแปลทีด่ไีด้นัน้ ต้องเป็น
คนทีรู้่ “ศพัท์เยอะ” ...ยิง่เยอะยิง่ด ีแต่จะเป็นอย่ำงนัน้จรงิๆ 

หรือ? คดิว่ำหลำยคนคงเลยลองใช้เครือ่งมอืแปลภำษำกนัใช่ไหม 
ถ้ำเรำก็อปปี้ศัพท์ใส่ลงไปเป็นค�ำๆ ส่วนใหญ่ก็จะออกมำได้อย่ำง
ถกูต้อง แต่ถ้ำลองพมิพ์ใส่เป็นประโยคดแูล้วละก.็..เชือ่ว่ำได้ม ี“ข�ำ” 
กนับ้ำง ถ้ำเป็นประโยคง่ำยๆ เครือ่งกจ็ะแปลออกมำได้ตรง แต่ถ้ำ
เป็นประโยคที่มีควำมซับซ้อนแบบประโยคในภำษำญี่ปุ ่นที่มี 
ขยำยค�ำนำม เลี่ยงผู ้กระท�ำ รูปถูกกระท�ำ (เอง) บ้ำง รูปให้  
(ผู้อื่น) ท�ำบ้ำง ไหนจะค�ำเลียนเสียงธรรมชำติและท่ำทำงอีก ... 
อย่ำว่ำแต่เครื่องเลย คนก็งง!!! ตัวอย่ำงเช่น ลองพิมพ์ส�ำนวนว่ำ 

 พอกดแปลเป็นไทยปุ๊บ เครื่องจะแปลว่ำ 
“และตำในรูปสำมเหลี่ยม” หืม...ใช่เหรออออ จริงอยู่ที่เครื่องแปล
ได้ แต่จะเข้ำใจไหมน้ันอีกเรื่อง ซึ่งส่ิงน้ีแสดงให้เรำเห็นว่ำ ถึงแม้
จะรู้ค�ำศพัท์แต่ขำดควำมเข้ำใจโครงสร้ำงประโยค และบรบิท กไ็ม่
อำจแปลงำนที่ดีออกมำได้ ดังนั้น “เล่ำเรื่องหนังสือ” ในฉบับนี้ จึง
อยำกแนะน�ำหนังสือเก่ียวกำรแปลโดยเฉพำะ ที่จะเริ่มปูพื้นฐำน
ตั้งแต่ต้น นั่นคือ หนังสือ ”แปลญี่ปุ่น 
- ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)”

หนังสือ “แปลญี่ปุ่น - ไทย
เบือ้งต้น (ฉบบัปรบัปรุง)” เล่มนี ้เป็น
หนังสือท่ีปรับปรุงมำจำกหนังสือชื่อ
เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ เ ค ย ตี พิ ม พ ์ เ มื่ อ
ประมำณ 10 ที่แล้ว โดยปรับให้มี
ขนำดเล็กลง คือ ไซส์พ็อกเก็ตบุ๊ก 
เหมำะส�ำหรบัพกพำ เปลีย่นประโยค
ตัวอย่ำงบำงประโยคให้มีควำมทัน
สมัยมำกขึ้น และเพิ่มรูปประกอบ
เพื่อให้ผู ้อ ่ำนเห็นภำพได้ชัดเจน 
เนื้อหำมีทั้งหมด 9 บท แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนหลักๆ คือ “ทฤษฎีกำรแปล” 
จะกล่ำวถึงควำมเข้ำใจโดยรวมเกี่ยวกับกำรแปล เช่น  
ควำมหมำยของกำรแปล กระบวนกำรแปล คุณสมบัติของ
นักแปล และปัญหำในกำรแปล อีกส่วนหนึ่งคือ “หลักกำร
แปลหัวข้อต่ำงๆ” โดยจะไล่เรียงตั้งแต่กำรท�ำควำมเข้ำใจ
องค์ประกอบ และวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคภำษำญี่ปุ่น 
น�ำไปสู่รูปประโยคภำษำญี่ปุ่นท่ีซับซ้อน และเป็นปัญหำ
ส�ำหรับผู้แปล เช่น รูปกรรมวำจก (รูปถูกกระท�ำ) รูปให้ท�ำ 
ส�ำนวนเลีย่งกำรระบทุีช่ดัเจน ไปจนถงึกำรแปลค�ำเลยีนเสยีง
ธรรมชำติ ลักษณะท่ำทำง และส�ำนวนสุภำษิตญี่ปุ่น

ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้คือ รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช 
อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำภำษำญีปุ่น่ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึง่
อำจำรย์ได้แต่งขึ้นจำกประสบกำรณ์ กำรสอนวิชำกำรแปลภำษำ
ญี่ปุ่น ดังนั้นใครที่กังวลว่ำ หนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยทฤษฎีที่
เข้ำใจยำกหรือเปล่ำ ก็ขอตอบเลยว่ำ...ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตรงกัน
ข้ำม เนือ่งจำกอำจำรย์เป็นผูส้อนวชิำกำรแปลโดยเฉพำะ จงึเข้ำใจ
ปัญหำที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ผู้แปล) ได้เป็นอย่ำงดี เนื้อหำในส่วน
กำรแปลหวัข้อต่ำงๆ จะเปิดบทด้วยกำรยกประโยคขึน้มำ ให้ผูอ่้ำน
ได้ลองคิดและแปลด้วยตัวเองดูก่อน เช่นเดียวกับนักศึกษำในชั้น 
จำกนั้นจึงค่อยๆ อธิบำยทีละประโยค โดยจะชี้ให้เห็นจุดที่ผู้แปล
อำจมองข้ำมและท�ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรแปล จุดที่ต้อง
สังเกตในรูปประโยคแต่ละแบบ และยังกำรท�ำตำรำงวิเครำะห์

ประโยคตัวอย่ำงที่ละเอียด เพื่อให้ 
ผู้อ่ำนได้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ 

ดังนั้นส�ำหรับผู้ที่มุ่งมั่น และ
ตั้งใจจะเข้ำสู ่สำยอำชีพกำรแปล
ภำษำญีปุ่น่ แต่ไม่รูว่้ำเริม่ต้นจำกตรง
ไหนด ีจงึอยำกแนะน�ำให้อ่ำนหนงัสอื 
“แปลญี่ปุ ่น - ไทยเบื้องต้น (ฉบับ
ปรับปรุง)” เล่มนี้ดู เพรำะจะช่วยปู 
พื้นฐำนกำรแปลตั้งแต ่ต ้น มีค�ำ
อธิบำยละเอียด อ่ำนเข้ำใจง่ำย และ
ขอให้น�ำทฤษฎีเหล่ำนั้นไปปรับใช้ 
ลองฝึกแปลบ่อยๆ ก็จะเก่งข้ึนได้
อย่ำงแน่นอน แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้ำ...

แปลญ่ีปุ่น-ไทยเบ้ือต้น (ฉบบัปรบัปรงุ)
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