สถิติสำ�หรับวิศวกรโรงงาน
จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรดี ?
เทคนิคทางสถิติมีมากมาย แต่ละตัวใช้งานอย่างไร ?
จะใช้สถิติตัวไหนในการวิเคราะห์ข้อมูล ?

เป็น

ค� ำ ถามที่ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาในโรงงาน
อุตสาหกรรมมักจะได้ยินอยู่เสมอ และเป็นประเด็นที่
สะท้อนให้เห็นว่า วิศวกรหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ยังมี
ปัญหาหรือมีความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการเลือกเทคนิคทางสถิติ
เพื่อน�ำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลหรือแก้ปัญหาต่างๆ
หนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นโดยน�ำปัญหาทางวิศวกรรมมาเป็น
จุดตั้งต้น แล้วเลือกเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง เพื่อให้
ผู้อ่านเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยเนื้อหา
ในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการประยุกต์ใช้สถิติ
บทที่ 1 เป็นการแนะน�ำกระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ บทที่ 2
เป็นการอธิบายถึงแนวคิด และความหมายของตัวสถิติที่ส�ำคัญใน
การน�ำไปใช้แก้ปัญหา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และบทที่ 3 เป็นแนวคิดของการตัดสินใจโดยใช้ “หลักการทดสอบ
สมมติฐาน” ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการใช้เทคนิคทางสถิติในการ
ตัดสินใจ
ส่วนที่ 2 เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติกับงานทาง
วิศวกรรมในหัวข้อต่างๆ โดยแบ่งตามลักษณะของสิง่ ทีส่ นใจ ว่าเป็น
“ผลิตภัณฑ์” หรือ “กระบวนการผลิต”
➠ หากต้ อ งการสุ ่ ม ตรวจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นสายการผลิ ต ว่ า มี
คุณภาพหรือไม่ ก็ใช้เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Sampling Plan) ในบทที่ 4
➠ หากสนใจว่า กระบวนการยังสามารถคงสภาวะการผลิต
ได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ก็ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ใน
บทที่ 5

(ภาคปฏิบัติ)

หากสนใจว่า กระบวนการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีได้หรือไม่ และมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องมากน้อยเพียง
ใด ก็ใช้การประเมินความสามารถของกระบวนการ ในบทที่ 6
➠ หากสนใจว่า 2 กระบวนการมีความแตกต่างกันหรือไม่
หรือการปรับเปลีย่ นปัจจัยบางอย่างส่งผลต่อกระบวนการหรือไม่ ก็ใช้
เทคนิค 2 -t Test หรือ ANOVA ซึ่งเป็นการทดสอบความแตกต่างใน
บทที่ 7
➠ หากสนใจว่า ปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กบ
ั ผลลัพธ์ของ
กระบวนการอย่างไร ก็ใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ใน
บทที่ 8
➠ หากต้ อ งการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ใน
กระบวนการทีละหลาย ๆ ปัจจัยพร้อมกัน ก็ใช้แนวคิดของการ
ออกแบบการทดลอง (Design of Experiment – DOE) ในบทที่ 9
ซึ่งเนื้อหาในส่วนที่ 2 นี้ แต่ละบทจะแยกอิสระต่อกัน เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเลือกศึกษาเฉพาะบทที่สนใจ โดยไม่จ�ำเป็นต้องศึกษา
บทอืน่ ๆ ก่อนหน้า แต่ละบทประกอบด้วยแนวคิดพืน้ ฐานเพือ่ ให้ผอู้ า่ น
เข้าใจการน�ำไปประยุกต์ใช้ และมีตัวอย่างประกอบในการน�ำไปใช้
โดยใช้โปรแกรม Minitab17 ในการประมวลผล และตีความเป็นหลัก
และบทใดทีก่ ารค�ำนวณไม่ยากนัก และในอุตสาหกรรมยังนิยมใช้การ
ค�ำนวณด้วยมือ ก็จะแสดงวิธีการค�ำนวณด้วยมือประกอบไว้ให้ด้วย
เทคนิคทางสถิตมิ อี ยูม่ ากมาย การเลือกใช้เทคนิคใดนัน้ ขึน้
กับวัตถุประสงค์ในการศึกษา รวมถึงลักษณะของข้อมูล ดังนัน้ ก่อน
จะเลือกใช้จงึ จ�ำเป็นต้องตัง้ วัตถุประสงค์ให้ชดั เจน เพือ่ ให้สามารถ
เก็บข้อมูลและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติได้อย่างถูกต้อง TPA
news
➠

สถิตสิ ำ� หรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบตั )ิ
โดย

วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
เหมาะส�ำหรับ ช่างเทคนิค
วิศวกร นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
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คน

ส่วนใหญ่มกั เข้าใจว่า ผูท้ จี่ ะเป็นนักแปลทีด่ ไี ด้นนั้ ต้องเป็น
คนทีร่ ู้ “ศัพท์เยอะ” ...ยิง่ เยอะยิง่ ดี แต่จะเป็นอย่างนัน้ จริงๆ
หรือ? คิดว่าหลายคนคงเลยลองใช้เครือ่ งมือแปลภาษากันใช่ไหม
ถ้าเราก็อปปี้ศัพท์ใส่ลงไปเป็นค�ำๆ ส่วนใหญ่ก็จะออกมาได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ถา้ ลองพิมพ์ใส่เป็นประโยคดูแล้วละก็...เชือ่ ว่าได้มี “ข�ำ”
กันบ้าง ถ้าเป็นประโยคง่ายๆ เครือ่ งก็จะแปลออกมาได้ตรง แต่ถา้
เป็นประโยคที่มีความซับซ้อนแบบประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่มี
ขยายค�ำนาม เลี่ยงผู้กระท�ำ รูปถูกกระท�ำ (เอง) บ้าง รูปให้
(ผู้อื่น) ท�ำบ้าง ไหนจะค�ำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอีก ...
อย่าว่าแต่เครื่องเลย คนก็งง!!! ตัวอย่างเช่น ลองพิมพ์ส�ำนวนว่า
พอกดแปลเป็นไทยปุ๊บ เครื่องจะแปลว่า
“และตาในรูปสามเหลี่ยม” หืม...ใช่เหรออออ จริงอยู่ที่เครื่องแปล
ได้ แต่จะเข้าใจไหมนั้นอีกเรื่อง ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่า ถึงแม้
จะรูค้ ำ� ศัพท์แต่ขาดความเข้าใจโครงสร้างประโยค และบริบท ก็ไม่
อาจแปลงานที่ดีออกมาได้ ดังนั้น “เล่าเรื่องหนังสือ” ในฉบับนี้ จึง
อยากแนะน�ำหนังสือเกี่ยวการแปลโดยเฉพาะ ที่จะเริ่มปูพื้นฐาน
ตั้งแต่ต้น นั่นคือ หนังสือ ”แปลญี่ปุ่น
- ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)”
หนังสือ “แปลญี่ปุ่น - ไทย
เบือ้ งต้น (ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้ เป็น
หนังสือที่ปรับปรุงมาจากหนังสือชื่อ
เดี ย วกั น และเคยตี พิ ม พ์ เ มื่ อ
ประมาณ 10 ที่แล้ว โดยปรับให้มี
ขนาดเล็กลง คือ ไซส์พ็อกเก็ตบุ๊ก
เหมาะส�ำหรับพกพา เปลีย่ นประโยค
ตัวอย่างบางประโยคให้มีความทัน
สมัยมากขึ้น และเพิ่มรูปประกอบ
เพื่ อ ให้ ผู ้ อ ่ า นเห็ น ภาพได้ ชั ด เจน
เนื้อหามีทั้งหมด 9 บท แบ่งออกเป็น
2 ส่วนหลักๆ คือ “ทฤษฎีการแปล”
จะกล่ า วถึ ง ความเข้ า ใจโดยรวมเกี่ ย วกั บ การแปล เช่ น
ความหมายของการแปล กระบวนการแปล คุณสมบัติของ
นักแปล และปัญหาในการแปล อีกส่วนหนึ่งคือ “หลักการ
แปลหัวข้อต่างๆ” โดยจะไล่เรียงตั้งแต่การท�ำความเข้าใจ
องค์ประกอบ และวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น
น�ำไปสู่รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อน และเป็นปัญหา
ส�ำหรับผู้แปล เช่น รูปกรรมวาจก (รูปถูกกระท�ำ) รูปให้ท�ำ
ส�ำนวนเลีย่ งการระบุทชี่ ดั เจน ไปจนถึงการแปลค�ำเลียนเสียง
ธรรมชาติ ลักษณะท่าทาง และส�ำนวนสุภาษิตญี่ปุ่น
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อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่
อาจารย์ได้แต่งขึ้นจากประสบการณ์ การสอนวิชาการแปลภาษา
ญี่ปุ่น ดังนั้นใครที่กังวลว่า หนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วยทฤษฎีที่
เข้าใจยากหรือเปล่า ก็ขอตอบเลยว่า...ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตรงกัน
ข้าม เนือ่ งจากอาจารย์เป็นผูส้ อนวิชาการแปลโดยเฉพาะ จึงเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ผู้แปล) ได้เป็นอย่างดี เนื้อหาในส่วน
การแปลหัวข้อต่างๆ จะเปิดบทด้วยการยกประโยคขึน้ มา ให้ผอู้ า่ น
ได้ลองคิดและแปลด้วยตัวเองดูก่อน เช่นเดียวกับนักศึกษาในชั้น
จากนั้นจึงค่อยๆ อธิบายทีละประโยค โดยจะชี้ให้เห็นจุดที่ผู้แปล
อาจมองข้ามและท�ำให้เกิดความผิดพลาดในการแปล จุดที่ต้อง
สังเกตในรูปประโยคแต่ละแบบ และยังการท�ำตารางวิเคราะห์
ประโยคตัวอย่างที่ละเอียด เพื่อให้
ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ดังนั้นส�ำหรับผู้ที่มุ่งมั่น และ
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ไหนดี จึงอยากแนะน�ำให้อา่ นหนังสือ
“แปลญี่ปุ่น - ไทยเบื้องต้น (ฉบับ
ปรับปรุง)” เล่มนี้ดู เพราะจะช่วยปู
พื้ น ฐานการแปลตั้ ง แต่ ต ้ น มี ค� ำ
อธิบายละเอียด อ่านเข้าใจง่าย และ
ขอให้น�ำทฤษฎีเหล่านั้นไปปรับใช้
ลองฝึ ก แปลบ่ อ ยๆ ก็ จ ะเก่ ง ขึ้ น ได้
อย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้า...
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