คูมือเลมที่ 9
กลวิธีทางสถิติ STATISTICAL METHOD
บทนํา
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจพื้นฐานวิธีการทางสถิติเปนอยางดีเพื่อสงเสริม TQM และทําใหมี
การนํามันไปใช โดยพื้นฐานวิธีการทางสถิติประกอบดวยการเขาใจขอมูลเมื่อเทียบกับมาตรฐานไดอยางชัดเจน
และจัดการกับขอมูลโดยสถิติ นอกจากนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการเลือก และวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความ
แปรปรวนเพื่อเผยถึงสาเหตุและผลลัพธ การนําเครื่องมือ QC 7 อยางทั้งเกาและใหมมาใช การจัดทําแผนภูมิ
ควบคุม (control chart) สําหรับแตละกระบวนการและแตละประเภทผลิตภัณฑขึ้นใช จัดใหมีการฝกอบรมวิธี
การทางสถิติอาจโดยสถาบันภายนอกหรือภายในเพื่อใหพนักงานทุกคนคุนเคยและสามารถนําวิธีการทางสถิติไป
ใชไดเปนอยางดี

[1] ความเขาใจในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของขอมูล
[1]-1 ขอมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพ (ขอมูลคุณภาพ) [บันทึกคุณภาพ]
นํ าวิธีการทางสถิติมาใชเพื่อตรวจวาผลิตภัณฑวามีคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพเปนไปตามที่มาตรฐาน
กําหนด ซึ่งประกอบดวยขอมูลการทดสอบความเชื่อถือไดของผลิตภัณฑ (reliability test) และขอมูลจากการ
ตรวจสอบดังตอไปนี้
1) บันทึกการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ
2) บันทึกคุณภาพในกระบวนการ (ตรวจสอบดวยตนเอง)
3) บันทึกการตรวจสอบระหวางกระบวนการ
4) บันทึกการตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป
5) บันทึกการตรวจสอบกอนสงมอบ
การทดสอบความเชื่อถือไดของผลิตภัณฑประกอบดวย การทดสอบแบบทําลาย การทดสอบแบบเรงอายุ การ
ทดสอบภายใตสภาพแวดลอมที่กําหนด และการทดสอบความคงทน

[1]-2 ขอมูลสภาวะของกระบวนการ (แผนตรวจ)
บันทึกคุณภาพในกระบวนการทําใหมีขอมูลสภาวะของกระบวนการเมื่อมีการผนึกการวัดดานคุณภาพในผลิต
ภัณฑ การสังเกตความผิดพลาดของกระบวนการมีผลอยางยิ่งตอการรักษาระดับคุณภาพตามความตองการของ
ลูกคา ตองขึ้นอยูกับขอมูลจริงและตองไมอาศัยแคประสบการณและลางสังหรณ บันทึกคุณภาพควรประกอบ
ดวยขอมูลของแตละผลิตภัณฑหรือแตละรุนการผลิตในรูปของกราฟ ผังควบคุม ฮีสโตแกรม และแผนตรวจซึ่งทํา
ขึ้นตามเทคนิคทางสถิติ
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ตารางที่ 1.2 ตัวอยางของใบตรวจสําหรับการสืบสวน (การบันทึก) ขอมูล
ตาราง X ใบตรวจเพื่อการสืบสวนขอบกพรองของเครื่องถายเอกสาร
ผลิตภัณฑ

เครื่องถายเอกสาร XX ชวงเวลาการสืบสวน

หมายเลขผลิตภัณฑ

FX-124

หนวยงาน

วันที่ของการซื้อ

เมษายน

ผูบันทึก

1 ถึง 6 มิ.ย.
หนวยงานธุรการ
จําลอง

เดือน / วัน

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

(วันของสัปดาห)

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร

เสาร

ผลรวม

IIII

37

ลําดับของขอบกพรอง

ดําเกินไป

IIII

IIII I

IIII II

IIII I

IIII III

จางเกินไป

IIII IIII

IIII

IIII

IIII II

IIII IIII I IIII I

44

สกปรก

III

III

IIII

IIII

IIII II

IIII

27

ภาพซอน

II

I

IIII

II

III

III

16

ผิดขนาด

I

I

III

II

II

III

12

กระดาษติด

II

I

I

II

II

I

9

อื่นๆ

I

II

I

I

II

II

9

ผลรวม
จํานวนใบถายเอกสาร

24

19

26

25

1,808

1,615

1,720

1,900

35

25

154

2,010 1,345 10,398

[1]-3 การฝกอบรมเทคนิคทางสถิติจากภายนอกบริษัท
พนักงานอาจจะไดรับการสอนเทคนิคทางสถิติจากการสัมมนานอกบริษัท อยางไรก็ตามการสัมมนาดังกลาวจะ
ไรประโยชนหากไมใหการฝกอบรม TQM อยางตอเนื่อง
1) กําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการฝกอบรม TQM แกพนักงาน หนวยงานนี้เลือกผูใหการฝกอบรม
จัดทําแผนการฝกอบรมประจําปสําหรับพนักงานในระดับตางๆ ขององคการ ดูแลใหมีการจดทะเบียน
เปนตน
2) การฝกอบรมอาจดําเนินการทางไปรษณีย ทีวี หรือวิทยุ ทั้งนี้ผูฝกอบรมตองไดรับการดูแลจากหัวหนา และ
สนับสนุนโดยผูเชี่ยวชาญภายในและภายนอกองคการ
3) ผูที่ไดรับผลการฝกอบรมดีเยี่ยมและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานประจําวันไดอยางดี ควรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูฝกสอน
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TQM ไมมีทางสําเร็จ ถาไดรับการตอตานจากผูบริหาร และผูบริหารจะตองมีความเห็นในทิศทางเดียวกับ TQM
ดวย จุดมุงหมายของการฝกอบรมระดับผูบริหาร เพื่อปลูกฝงปรัชญา “คุณภาพตองมากอน” ใหผูบริหารทั้งหมด
มากกวาการฝกอบรมดานวิชาการ TQM

[1]-4 การฝกอบรมเทคนิคทางสถิติภายในบริษัท
จุดประสงคของการฝกอบรมภายในบริษัทเพื่อใหพนักงานทั้งหมดมีความรูในการทํ างานเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพและเทคนิคทางสถิติ
1) ผูจัดการแตละฝายตองดําเนินการฝกอบรม TQM ตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไวในแผนฝกอบรมที่ฝาย
รับผิดชอบไดกําหนดไว
2) พนักงานที่ผานการฝกอบรม TQM มาแลวจากภายนอกควรไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาหรือผูฝกสอน
3) ฝายที่รับผิดชอบในการฝกอบรมของบริษัทควรจัดใหมีแผนการฝกอบรมโดยรวม ซึ่งรวมถึงเทคนิคทาง
สถิติ
4) เนนเครื่องมือที่งายกวาสําหรับพนักงานในฝายผลิต สําหรับผูจัดการและหัวหนางาน ใหเนนความชํานาญ
และทฤษฎีเพื่อใหคําแนะนําเจาหนาที่ฝายเทคนิคใหเขาใจเทคนิคทางสถิติและใชใหถูกตอง

[1]-5 การตรวจสอบและการรับรองขอมูลโดยผูจัดการ
ผูจัดการควรตรวจสอบและทบทวนขอมูลของกระบวนการมีความนาเชื่อถือและบันทึกอยางถูกตอง เมื่อจะบัน
ทึกขอมูลการบริหารประจําวันใหดําเนินการดังนี้
1) บันทึกขอมูลที่จําเปนทั้งหมดในแบบฟอรมมาตรฐาน
2) เสนอบันทึกถึงผูจัดการที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
3) หากบันทึกมีขอมูลไมถูกตอง ไมครบถวนและมีความกํากวม ผูจัดการตองไดรับคําชี้แจงจากผูบันทึก และ
มีบันทึกสั่งการใหแกไขตอไป
4) หลังจากไดตรวจสอบบันทึกและเห็นวาถูกตองแลวใหผูจัดการลงนามรับรอง
ใบตรวจสําหรับการบันทึกความบกพรอง เพื่อใชบันทึกแตละผลิตภัณฑบกพรอง แตละขอบกพรองการกระจาย
ของขอมูล และตําแหนงของขอบกพรอง

[2] ความเขาใจการกระจายของขอมูล
[2]-1 เกณฑการรวบรวมขอมูล
จัดทําวิธีรวบรวมขอมูลที่เปนมาตรฐานเพื่อประกันความรวดเร็วในการรวบรวมขอมูล การตัดสินที่ถูกตอง และมี
มาตรการปรับปรุงที่ถูกตองเหมาะสม คําอธิบายศัพท
1) ประชากร (population) – กลุมของสิ่งที่กําลังเขาไปสังเกต
2) ตัวอยาง (sample) – สวนหนึ่งของประชากรที่ดึงออกมาเพื่อใหไดขาวสารขอมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมด
3) ตัวแปร (variable) – คาที่สามารถวัดได เชน ขนาด ความสูง
4) คาดีสครีต (discrete variable) – คาที่ไดจากการนับ เชน จํานวนของเสีย
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การสุมตัวอยางใหใชตารางตัวเลขลําดับการสุมตัวอยาง โดยมีผูไดรับมอบอํานาจเปนผูคอยชักตัวอยาง และตอง
ไมใชผูที่ดําเนินการผลิต

[2]-2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชผังกางปลา
ผังกางปลาใชเพื่อระบุลักษณะเฉพาะ(ผลกระทบ) และปจจัย (สาเหตุ) ซึ่งเปนสาเหตุ ผังกางปลาสามารถจําแนก
ไดดังนี้
1) คุณภาพ เชน ลักษณะปรากฏ นํ้าหนัก จํานวนผลิตภัณฑบกพรอง
2) ตนทุนวัสดุ เครื่องจักร เปนตน
3) ปริมาณ เชน คน-ชั่วโมง (man-hours) จํานวนผลิตภัณฑที่สงออกขาย จํานวนวันที่สงมอบลาชา
4) ความปลอดภัย เชน จํานวนอุบัติเหตุ
5) ขวัญ เชน อัตราการขาดงาน
ในผังกางปลาปจจัยแสดงดวยกางใหญ กลาง เล็ก และยอย คุณลักษณะดานคุณภาพมักไดรับผลกระทบจาก 4
M คน man วัสดุ material เครื่องจักร machine หรือวิธีการ method
รูปที่ 2.2 ตัวอยางของแผนภูมิแสดงคุณลักษณะเฉพาะ
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[2]-3 การแสดงคาเฉลี่ยและการกระจาย
โดยใชวิธีการทางสถิติมูลฐานเพื่อสรุปขอมูลที่รวบรวมจากประชากร ทําใหเราสามารถเขาใจประชากรไดดีขึ้น
ตัว แปรทางสถิ ติมี ค า เฉลี่ ยของประชากร คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร คาความแปรปรวนรวม
(covariance) ของประชากร และสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ (coefficient of correlation) ของประชากร สถิติใช
เพื่อประมาณคาตัวแปร และทวนสอบสมมติฐาน
1) สถิติมูลฐานใหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาพิสัย
2) คาตัวแปรสุม (random variables) ไดจากกฎของความนาจะเปน
3) คาคาดคะเน (expected value) เมื่อคาตัวแปรสุม x ที่ไดจากการสังเกตซํ้าแลวซํ้าอีก คาเฉลี่ยที่ไดจากคา
ดังกลาวเรียกวาคาคาดคะเนของ x

[2]-4 การวิเคราะหขอมูลโดยผังการกระจาย (scatter diagram)
ผังการกระจายใชเพื่อพิจารณาวาคุณสมบัติ 2 อยางมีความสัมพันธกันหรือไม โดยการพล็อตคาคูของขอมูลที่จุด
รวมแกน X-Y แกน X แทนคาคุณสมบัติหนึ่ง และแกน Y แทนอีกคุณสมบัติหนึ่ง
1) คาสหสัมพันธ (correlation) เมื่อคุณสมบัติสองอยางมีความสัมพันธกัน
2) สหสัมพันธบวก (positive correlation) เมื่อคุณสมบัติหนึ่งมีคาเพิ่มอีกคุณสมบัติหนึ่งเพิ่มตาม
3) สหสัมพันธลบ (negative correlation) เมื่อคุณสมบัติหนึ่งมีคาเพิ่มอีกคุณสมบัติหนึ่งมีคาลดลง
4) สัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ (co-efficient of correlation) ระดับของสหสัมพันธของคุณสมบัติสองอยาง
ซึ่งมีคาเปนชวงระหวาง –1 ถึง +1 คาที่ใกลกับ –1 บงวามีสหสัมพันธลบอยางมาก คาที่ใกล +1 บงวามีสห
สัมพันธบวกอยางมาก และคาที่เขาใกล 0 บงถึงมีสหสัมพันธนอยมาก

[2]-5 ใชกราฟเพื่อวิเคราะหขอมูล
กราฟชวยในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาที่วัด และสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของคาที่วัดตาม
ระยะเวลา โดยแคชําเลืองมอง นอกเหนือไปกวานั้น ไมวาใครก็สามารถเขียนขึ้นโดยงาย กราฟมีรูปแบบตาง ๆ
กันคือ กราฟแทง กราฟเสน กราฟวงกลม กราฟแถบ และ แผนภูมิแมงมุม
รูปที่ 2.5.1 ตัวอยางของกราฟแทง
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รูปที่ 2.5.2 ตัวอยางของกราฟเสน

รูปที่ 2.5.3 ตัวอยางของกราฟวงกลม

รูปที่ 2.5.3 ตัวอยางของกราฟวงกลม

รูปที่ 2.5.
.

รูปที่ 2.5.4 ตัวอยางของกราฟแถบ
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รูปที่ 2.5.5 ตัวอยางของแผนภูมิแมงมุม

[3] เครื่องมือ QC 7 อยาง
[3]-1 ผังพาเรโต
ผังพาเรโตใชกราฟแทงเพื่อแสดงอาการและสาเหตุ โดยแบงกลุมของเรื่อง เชน ชิ้นสวนที่บกพรอง ชิ้นสวนที่ทํา
ใหม (rework) หรืออุบัติเหตุ เสนหลายมุม (polygonal line) เพิ่มเขามาเพื่อแสดงใหเห็นความถี่สะสม ผังพาเรโต
สามารถจัดรูปแบบโดยแสดงขอบกพรองไวบนแกน X และจํานวนบกพรองและปริมาณสะสมไวบนแกน Y จาก
ผังเราสามารถแกปญหาอยางมีประสิทธิผลโดยเลือกเรื่องสําคัญซึ่งมีอยูไมกี่เรื่องแทนที่จะไปหลงประเด็นอยูกับ
เรื่องไมสําคัญที่มีอยูมากมาย วิธีการนี้เรียกวากฎของพาเรโต ผังพาเรโตมีการนํามาใชอยางกวางขวางเพื่อเลือก
ปญหาระหวางการประชุมกลุมคุณภาพ
รูปที่ 3.1 ตัวอยางของแผนภูมิพาเรโต
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[3]-2 ฮีสโตแกรม (Histogram)
ฮีสโตแกรมใชรูปแทงเพื่อแสดงความถี่ของขอมูลในแตละชวง ใชกับขอมูลที่เปนตัวแปร (variables) เชน ความ
ยาว นํ้าหนัก อุณหภูมิ ความแข็ง เปนตน และมีลักษณะพิเศษที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจนคือ
1) รูปแบบการกระจายของขอมูล
2) เสนกลางการกระจายของขอมูล
3) ความกวางของการกระจาย
4) ความสัมพันธระหวางขอมูลกับมาตรฐาน
รูปที่ 3.2.1 ฮีสโตแกรมของเสนผาศูนยกลางภายนอกของชิ้นสวน X ที่แนว A

[3]-3 ความสามารถของกระบวนการ (process capability)
ความสามารถของกระบวนการคือระดับที่ใชเพื่อประเมินการกระจายของคุณลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑซึ่ง
ไดจากการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน พิจารณาโดยหาความสัมพันธระหวางความกวางของการกระจายเมื่อ
เทียบกับคามาตรฐาน

[3]-4 การแบงกลุมขอมูล (stratifying data)
stratification เปนการแบงประชากรออกเปนกลุมตางๆ โดยการจัดประชากรกลุมยอยใหอยูภายใตหัวขอเรื่อง
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เดียวกัน แตแตกตางหัวขอกับประชากรกลุมยอยอื่น ขอมูลจากขอบกพรองสามารถจัดออกเปนกลุม ในแตละ
กลุม มีลกั ษณะพิเศษทีร่ ว มกัน ซึง่ แตกตางจากกลุมอื่น หัวขอที่ใชเพื่อแบงกลุมมักใชเพื่อคนหาสาเหตุของขอบก
พรอง
กลุม
คนงาน
วัตถุดิบ
อาการ (คุณภาพ)

หัวขอเรื่องในกลุม
เพศ งานที่ทํา อายุ ประสบการณ
โรงงานที่ผลิต ผูสงมอบ แหลงที่มา เครื่องหมายการคา วัสดุที่ทํา สวนประกอบ
ลักษณะปรากฏ ขนาด นํ้าหนัก ความบริสุทธิ์ ความคงทน

ขอมูลอาจจําแนกโดยผล (คุณลักษณะ) เพื่อพิจารณาถึงความแตกตางของปจจัย เชน การแบงตลาดที่มียอด
ขายมาก กับตลาดที่มียอดขายนอย และเปรียบเทียบความแตกตาง หรือโดยปจจัย (สาเหตุ) เพื่อพิจารณาความ
แตกตางของคุณลักษณะ

[3]-5 QC stories
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7 QC tools) และเครื่องมือใหม 7 อยาง สามารถนํามาประยุกตใชในขั้นตอน
การแกปญหา (QC stories) ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาอยางเปนขั้นเปนตอนและเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุมีผล โดยที่
เครื่องมือเหลานี้แสดงออกมาในรูปของกราฟ หรือตาราง จึงชวยใหสมาชิกในหนางานสามารถมองเห็นภาพรวม
ของกิจกรรมตางๆ ที่ทําในแตละขั้นตอนการแกปญหาไดอยางงายดาย

[4] แนวคิดเกี่ยวกับความกวางของการกระจาย
[4]-1 ผังควบคุม (control chart) สําหรับแตละกระบวนการ
ผังควบคุมประกอบดวยเสนกลางและเสนพิกัดบน 1 เสน และพิกัดลางอีก 1 เสน ซึ่งเรียกวาพิกัดควบคุม จุดที่ใช
แทนคุณภาพหรือสภาวะของกระบวนการถูกบันทึกลงบนผัง หากวาจุดเหลานี้อยูภายในพิกัดควบคุมและไม
แสดงลักษณะแนวโนม (trend) แบบใดแบบหนึ่ง แสดงวากระบวนการมีความมั่นคง (stable) หากมีจุดออกนอก
พิกัดควบคุม หรือมีแนวโนม นั่นคือมีบางสิ่งไมปกติกอใหเกิดผลดังกลาว เราเรียกวาสภาวะ “ออกนอกควบคุม”
พบการกระจาย 2 แบบจากขอมูลที่ไดจากกระบวนการ ประเภทแรกเกิดโดยโอกาสนาจะเปน (by chance) ซึ่ง
สามารถเกิดไดแมจะมีการควบคุมกระบวนการไดเปนอยางดี ประเภทที่ 2 มีสาเหตุจากความผิดปกติซึ่งสามารถ
หลีกเลี่ยงไดโดยการควบคุมกระบวนการ คํานวณหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จาก
การกระจายของความนาจะเปน และกําหนดเสนควบคุมซึ่งหางจากเสนกลาง 3 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หากกระบวนการมั่นคง ขอมูลของคุณลักษณะที่ใชควบคุมก็จะกระจายอยูภายในพิกัดควบคุม โอกาสที่จะหลุด
ออกนอกพิกัดควบคุมมีเพียง 3 ครั้งตอ 1000 หลักการนี้มาจากทฤษฎีของความนาจะเปน (probability theory)

[4]-2 ผังควบคุม: ตัวแปรตอเนื่อง (continuous variables)
ผังควบคุมสําหรับตัวแปรตอเนื่องใชประเมินสถานะของคุณภาพโดยใชจํานวนตัวอยางนอย ตัวแปรประกอบดวย
ความยาว มวล เวลา ความแข็ง สวนผสม ความบริสุทธิ์ เปนตน ขอมูลชนิดนี้สามารถวัดไดโดยใชจํานวนตัว
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อยางนอยเทาที่คุณตองการ

[4]-3 ผังควบคุม: คาดิสครีต (discrete values)
ผังควบคุมสําหรับคาดิสครีตประกอบดวยตัวเลขที่ไดจากจํานวนผลิตภัณฑบกพรอง จํานวนขอบกพรอง อัตรา
สวนของผลิตภัณฑบกพรอง คาเฉลี่ยของขอบกพรอง หรือคาอื่นที่ไดจากการนับ

[4]-4 การแปลความจากผังควบคุม
ผังควบคุมพรอมดวยเสนกลาง และเสนควบคุมพิกัดบนและลาง ใชสําหรับตรวจขอมูลที่กระจายรอบๆ เสนกลาง
กระบวนการอยูภายใตการควบคุมเมื่อ
1) ขอมูลไมอยูนอกพิกัดควบคุม อีกทั้งไมแสดงแนวโนม
2) ขอมูลมากกวา 25 จุดอยูภายในพิกัดควบคุม
3) ระหวางขอมูลจํานวน 35 จุดติดตอกันมีเพียง 1 ขอมูลที่ออกนอกพิกัดควบคุม
4) ระหวางขอมูลจํานวน 100 จุดติดตอกัน มีเพียง 1 หรือ 2 จุดที่ออกนอกพิกัดควบคุม
กระบวนการถูกตัดสินวาผิดปกติเมื่อ
1) ขอมูลอยูบนเสนหรือนอกเสนพิกัดควบคุม
2) แมวาขอมูลทุกจุดอยูภายในพิกัดควบคุม หากการกระจายของขอมูลแสดงแนวโนมตอไปนี้ มีเจ็ดจุดติดตอ
กันที่อยูบนดานเดียวของเสนกลาง หรือ 10 จาก 11 จุด 12 จาก 14 จุด 14 จาก 17 จุด หรือ 16 จาก 20
จุดติดตอกันอยูบนดานเดียวของเสนกลาง

[4]-5 วิธีใชผังควบคุม
ผังควบคุมมีประสิทธิผลมากในการควบคุมกระบวนการ สรางผังควบคุมสําหรับวิเคราะหคุณลักษณะที่ตองการ
ควบคุม เมื่อกระบวนการไดรับการตัดสินวามีความมั่นคง ระบุชอบเขตของเสนควบคุมและใชมันเปนผังสําหรับ
ควบคุมกระบวนการ เสนควบคุมจะไดรับการทบทวนเมื่อ
1) คนงาน วิธีการ วัสดุ หรือเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลง
2) ผังควบคุมชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
3) ผานไประยะเวลาหนึ่ง
การวิเคราะหกระบวนการพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณลักษณะของกระบวนการ และมันมีผลกระทบ
อยางไร และกําหนดปฏิบัติการที่จําเปนสําหรับปรับปรุงคุณภาพ เราสามารถกําหนดสาเหตุของปญหาโดยจัดทํา
ผังควบคุมโดยแจกแจงตามเวลา คนงาน หรือเครื่องจักรและคนหาความแตกตางของอัตราของเสีย

[5] การนําวิธีการทางสถิติมาประยุกตใช
[5]-1การประยุกตใชวิธีทางสถิติ : เครื่องมือ QC
การควบคุมคุณภาพสมัยใหมไดนําวิธีการทางสถิติมาใชอยางกวางขวาง มีทั้งเครื่องมือ QC 7 อยาง และเครื่อง
มือใหม 7 อยาง วิธีการทางสถิตินํามาใชสําหรับ
1) วิเคราะหตลาด
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2)
3)

วิเคราะหผลิตภัณฑ
กําหนดมาตรฐานความนาเชื่อถือ (dependability specification) และการประมาณอายุการใชงานและ
ความคงทนของผลิตภัณฑ
4) การควบคุมกระบวนการและการวิจัยขีดความสามารถของกระบวนการ
5) การพิจารณาระดับคุณภาพจากการตรวจสอบตามแผนการชักตัวอยาง
6) การวิเคราะหขอมูล การประเมินสมรรถนะ และการวิเคราะหสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
7) การปรับปรุงกระบวนการ
8) การประเมินความปลอดภัยและการวิเคราะหความเสี่ยง
9) การวิเคราหขอรองเรียนจากผลิตภัณฑหลังการสงมอบ
ใหระลึกอยูเสมอวาวิธีการทางสถิติเปนชองทางไปสูเปาหมาย และใหใชวิธีที่สามัญที่สุดกอน

[5]-2 ความสําเร็จของเครื่องมือ QC
TQM ไดถูกนําไปใชและประสบความสําเร็จอยางกวางขวางในญี่ปุนในอุตสาหกรรมการกอสราง การบริการและ
การผลิต เครื่องมือ QC ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางโดยผานการใหการศึกษา QC story ไดรับการพิสูจนวา
สามารถนําไปใชแกปญหาไดอยางกวางขวางและไดผลที่นาเชื่อถือ
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รูปที่ 5.2.1 แสดงขั้นตอนและเทคนิคทางสถิติของ QC-7 ในการแกปญหา
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[5]-3 การนําผังควบคุมไปใชในการควบคุมกระบวนการ
ตัวอยางเปนกระบวนการเจียรแผนโลหะใหไดความหนาตามมาตรฐาน โดยใชจกิ๊ 5 ชุด แตละชุดไดรบั แผนโลหะ 10
แผนจากกระบวนการกอนหนา ในกระบวนการมีการวัดความหนาและจะหยุดเจียรเมือ่ ไดคา ความหนาตามมาตร
ฐาน ความแตกตางระหวางการวัดและความหนามาตรฐานของแผนโลหะเปนคุณลักษณะที่ตองควบคุมของ
กระบวนการ คุณลักษณะควบคุม = ความหนาทีว่ ดั = ความหนามาตรฐาน ปจจัยทีท่ าให
ํ มกี ารเปลีย่ นแปลงคือ
1) เกิดจากกระบวนการกอนหนา
2) เกิดจากความไมสมํ่าเสมอของจิ๊ก
3) เกิดจากวัสดุ
4) เกิดจากความแตกตางระหวางจิ๊ก
5) เกิดจากระยะเวลาที่ตางกันในการหยุดเจียร
6) ตามเวลา
ตามผังควบคุม a จากการวิเคราะหกระบวนการแสดงใหเห็นวาคาลดลงตามเวลา (ปจจัยที่ 6) จากผังควบคุม R
มีบางจุดออกนอกควบคุม แสดงวากระบวนการไมมีความมั่นคง ไดนําเอาการเปลี่ยนอุปกรณการเจียรตามชวง
เวลามาพิจารณา จํานวนครั้งในการเจียรไดรับการกําหนดใหเปนมาตรฐาน
จากผังควบคุมแมวาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาไดถูกขจัดไป (รูป b) แตคากลางยังคงแสดงใหเห็นถึงชวงการ
แกวงขึ้นลงกวาง ผังควบคุม R มีความมั่นคง คาดคะเนวาการแกวงตัวเกิดจากระยะเวลาหยุดเจียร (ปจจัยที่ 5)
เกิดจากวิธีการวัดความหนาผิดพลาด
ภายหลังการปรับปรุง ผังควบคุมใหม (รูป c) แสดงใหเห็นอยางมีนัยสําคัญวาการเปลี่ยนแปลงระหวางกลุมลดลง
ในขณะที่ยังคงรักษาการเปลี่ยนแปลงภายในกลุมไวไดดี
รูปที่ 5.3.1 แผนภูมิควบคุม x – R สําหรับความหนาของแผนโลหะในกระบวนการเจียร
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[5]-4 การใชวิธีการทางสถิติเพื่อควบคุมอัตราสวนของเสีย
การปรับปรุงคุณภาพสามารถบรรลุไดดวยการจําแนกประเภทขอมูล เครื่องปนดินเผาจากเตาเผา 4 เตาไดทําของ
เสียลักษณะที่แตกตางกัน กระบวนการอยูนอกควบคุม เตา 1 และ 2 อยูภายใตการดูแลของทีม A เตา 3 และ 4
ดูแลโดยทีม B อัตราของเสียสําหรับเตา 3 และ 4 สูงกวา แตมีขอมูลที่ออกนอกผังควบคุมทั้ง 4 เตา ขอมูลถูก
จําแนกเปน 4 กลุมตามชนิดของขอบกพรอง A B C D ขอบกพรอง A ไดรับการวิเคราะหและพบสาเหตุ ขอบก
พรอง B ไมใหขอมูลที่มีประโยชนเพราะมีสาเหตุที่ไมรูจํานวนมาก ดังนั้นจึงนํามาจําแนกขอมูลเพิ่มขึ้นโดยแบง
ตามคนงานและวันที่ทํา การวิเคราะหขอบกพรอง C นําไปสูการจําแนกประเภทขอมูลเพิ่มขึ้นเชนกัน สวนขอบก
พรอง D สะทอนถึงความแตกตางระหวางทีม A และ B นําไปสูการฝกอบรมทีม B เพิ่มเติม
รูปที่ 5.4.1 แผนภูมิควบคุมอัตราสวนของเสียทั้งหมด (เครื่องสุขภัณฑเผา)

รูปที่ 5.4.2 แผนภูมิควบคุมอัตราสวนของเสียทั้งหมดแยกแตละเตาเผา
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รูป 5.4.3 แผนภูมิควบคุมอัตราสวนของเสียแยกตามลักษณะการเกิดของเสีย

[5]-5 แบบรายงานความผิดปกติของกระบวนการ
แบบรายงานความผิดปกติทําใหผูจัดการสามารถรับรูถึงความผิดปกติเมื่อมันเกิดขึ้น และดําเนินการแกไขอยาง
เหมาะสม แบบรายงานนี้มีไวเพื่อ
1) พรอมสําหรับรายงานความผิดปกติของกระบวนการ
2) ทวนสอบวาปฏิบัติการแกไขดําเนินการอยางเหมาะสม
3) การวิเคราะหและการแกไขสิ่งผิดปกติและเพื่อปองกันไมใหเกิดซํ้า
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จัดใหมีระบบในการจัดเก็บรายงานความผิดปกติ การดําเนินการแกไข และขาวสารขอมูลที่ใชอางอิงสําหรับการ
จัดลําดับความสําคัญ
ในแบบรายงานควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของกระบวนการ รายละเอียดของความผิดปกติ สาเหตุ ปฏิบัติ
การแกไข การสํารวจมาตรการที่ปองกันไมใหเกิดซํ้า และการยืนยันผลของมาตรการแกไข
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