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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ ไดเปรียบเทียบสมรรถนะของแผนการชักตัวอยางแบบตอเนื่องจํานวน 2 แผนคือ แผนการชัก
ตัวอยาง CSP-C (generalized CSP-C) และแผนการชักตัวอยาง MCSP-C (modified CSP-C) ทําการเปรียบเทียบ
สมรรถนะโดยใชคาสัดสวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบโดยเฉลี่ย (average fraction inspected: AFI) และคาคุณภาพ
ผานออกโดยเฉลี่ย (average outgoing quality: AOQ) ดวยวิธีการจําลองการตรวจสอบสายการผลิตโดยใชโปรแกรม
ภาษา C และโปรแกรม R ที่ระดับตาง ๆ ของคาพารามิเตอรจํานวน 5 คาไดแก คาความยาวสายการผลิต (L) เทากับ
21 ระดับ คาสัดสวนผลิตภัณฑบกพรองของสายการผลิต (p) เทากับ 7 ระดับ คาจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ตองตรวจ
พบติดตอกันในชวงการตรวจสอบแบบ 100% (i) เทากับ 2 ระดับ คาอัตราการสวนในการชักผลิตภัณฑขึ้นมา
ตรวจสอบ ( f ) เทากับ 2 ระดับ คาจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบอัตราสวน
(c) เทากับ 2 ระดับ คาจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ยอมรับไดกอนพบผลิตภัณฑบกพรอง c หนวยในชวงการ
ตรวจสอบแบบอัตราสวน (m=i) ของแผนการชักตัวอยาง MCSP-C ผลการศึกษาพบวา คา AFI ของ MCSP-C จะต่ํา
กวา CSP-C กรณีที่ p มีคาต่ํา (p= 0.005, 0.01, 0.015, 0.02) ในทุกระดับคา L, i, f และ c กรณีที่ p มีคาสูง (p=0.025,
0.03, 0.035) พบวาเมื่อชวงของ L สั้น คา AFI ของ MCSP-C จะต่ํากวา CSP-C แตเมื่อชวงของ L ยาว คา AFI ของ
MCSP-C จะสูงกวา CSP-C เล็กนอย ผลการศึกษาคา AOQ พบวาคา AOQ ของ CSP-C ต่ํากวา MCSP-C กรณีที่ p มี
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คาต่ํา (p= 0.005, 0.01, 0.015, 0.02) ในทุกระดับคา L, i, f และ c สวนกรณีที่ p มีคาสูง (p=0.025, 0.03, 0.035) พบวา
หากชวงของ L สั้น คา AOQ ของ CSP-C จะต่ํากวา MCSP-C หากชวงของ L ยาว คา AOQ ของ CSP-C จะสูงกวา
MCSP-C
คําสําคัญ: การวัดสมรรถนะ, แผนการชักตัวอยางแบบตอเนื่องระดับเดียว, สายการผลิตระยะสั้น
Abstract
This research compared the performance measures of the two continuous sampling plans: CSP-C
(generalized CSP-C) and MCSP-C (modified CSP-C). The average fraction inspected (AFI) and the average
outgoing quality (AOQ) were the performance measures to be used. Simulations was carried out and inspected
with C and R program for different levels of five following parameters: 21 levels of lengths of the production line
(L), 7 levels of fractions of defective units on the line (p), 2 levels of the number of consecutive non-defective
units to be found during a 100% inspection of units (i), 2 levels of fractional inspection of units (f) and 3 levels of
maximum allowable number of nonconforming units in sampling fractions (c). The number of conforming units to
be found before allowing c non-conforming units in the sampling inspection was also simulated for the MCSP-C
continuous sampling plans (m=i). The results showed that the AFI values of MCSP-C were lower than the CSP-C
in the case of the low levels of p (p=0.005, 0.01, 0.015, 0.02) for all sets of L, i, f and c. At high level of p
(p=0.025, 0.03, 0.035) and for a short range of L, the AFI values of MCSP-C were lower than the CSP-C. For a
long range of L, the AFI values of MCSP-C were a little higher than the CSP-C. The results for the AOQ values
indicated that the AOQ values of CSP-C were lower than the MCSP-C at the low levels of p (p=0.005, 0.01,
0.015, 0.02) for all sets of L, i, f and c. At high levels of p (p=0.025, 0.03, 0.035) and short range of L, the AOQ
values of CSP-C were lower than the MCSP-C. For the high range of L, the AOQ values of CSP-C were greater
than the MCSP-C.
Keywords: performance measures, single–level continuous sampling plans, short production runs
บทนํา
แผนการชักตัวอยางแบบตอเนื่อง (continuous sampling plan: CSP) เปนแผนการชักตัวอยางที่ใช
ตรวจสอบผลิตภัณฑจากสายการผลิตที่มีลักษณะการผลิตทีละ 1 หนวยตามลํา ดับ การใช CSP ตรวจสอบ
สายการผลิตคือ จะชักผลิตภัณฑขึ้นมาตรวจสอบทีละ1 หนวยตามลําดับการผลิต โดยแบงผลลัพธการตรวจสอบเปน
2 ทางคือบกพรองและดี CSP มี 2 แบบคือแบบระดับเดียวและแบบหลายระดับ โดย CSP แบบระดับเดียวชนิดแรก
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คือ CSP-1 (continuous sampling plan type 1) พัฒนาโดย Dodge ในป ค.ศ. 1943 (Dodge, 1943) การตรวจสอบโดย
CSP-1 คือ เริ่มตนตรวจสอบผลิตภัณฑแบบ 100% ติดตอกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีจํานวน i หนวยติดตอกันเปน
ผลิตภัณฑดีหมด การตรวจแบบ 100% จะสิ้นสุดลงแลวเปลี่ยนเปนแบบตรวจบางสวนดวยอัตราสวน f หรือตรวจ 1
หนวยในทุกๆ r หนวย (f = 1/r) ขณะที่ตรวจแบบบางสวน ถาพบผลิตภัณฑบกพรอง การตรวจแบบบางสวนจะ
สิ้นสุดลงและเปลี่ยนกลับเปนตรวจแบบ 100% เหมือนเดิม การตรวจสอบจะดําเนินการซ้ําเชนนี้เรื่อยไป ทุกครั้งที่
ตรวจพบผลิตภัณฑบกพรองจะแทนที่ดวยผลิตภัณฑดี ตอมานักวิจัยไดพัฒนา CSP ขึ้นมาอีกหลายชนิด ทั้งพัฒนา
จาก CSP-1 ไดแก CSP-2, CSP-3, CSP-4, CSP-5, CSP-F, CSP-V, CSP-C, CSP-M, MCSP-C เปนตน (Mitra, 1993;
Montgomery, 2009; Schilling & Neubauer, 2009) และพัฒนาโดยปรับปรุงจากแผนอื่นที่เกิดขึ้นกอน CSP ทุกแผน
จะมีสูตรคํานวณคาวัดคุณลักษณะที่สําคัญ 2 คาคือ คาสัดสวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบโดยเฉลี่ย (average fraction
inspected: AFI) และคาคุณภาพผานออกโดยเฉลี่ย (average outgoing quality: AOQ) โดย AFI คือคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนระหวางจํานวนหนวยผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบในทุกชวงของการตรวจสอบ กับจํานวนหนวยผลิตภัณฑที่
ทําการผลิตทั้งหมด เชน AFI เทากับ 0.70 หมายความวา โดยเฉลี่ยแลวจะมีจํานวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบคิดเปน
70% ของจํานวนผลิตภัณฑที่ทําการผลิตทั้งหมด คา AFI มีประโยชนดานการวิเคราะหตนทุนที่เกิดจากการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ สวน AOQ คือคาเฉลี่ยของอัตราสวนระหวางจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่หลุดออกไป
โดยตรวจไมพ บ กั บ จํ า นวนหน ว ยผลิ ต ภัณ ฑ ที่ ทํ า การผลิ ต ทั้ ง หมด เช น กระบวนการผลิ ต มี สั ดส ว นผลิ ต ภั ณ ฑ
บกพรอง (p) เทากับ 0.03 นั่นคือหากไมตรวจสอบสายการผลิต ผลิตภัณฑที่ผานออกไปจะมีผลิตภัณฑบกพรองปน
อยู 3% แตหากใช CSP ชนิดหนึ่งตรวจสอบสายการผลิตแลวใหคา AOQ เทากับ 0.015 จะหมายความวาผลิตภัณฑที่
ผานออกไปจะมีผลิตภัณฑบกพรองปนอยู 1.5% เปนตน
Govindaraju & Kandasamy (2000) ไดพัฒนาแผนการชักตัวอยาง CSP-C (generalized CSP-C continuous
sampling plans) ขึ้นในป ค.ศ. 2000 โดยพัฒนาจาก CSP-1 เพื่อลดจํานวนการตรวจสอบในชวงการตรวจสอบแบบ
100% ลง จุดเดนของ CSP-C คือเปนการออกแบบใหมีการเปลี่ยนกลับการตรวจสอบจากการตรวจแบบบางสวนดวย
อัตราสวน f เปนแบบ 100% ชาลงดวยการกําหนดคา c ขึ้นมา โดยคา c คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่ยอมรับ
ไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวนกอนที่จะเปลี่ยนกลับการตรวจสอบเปนแบบ 100% ขั้นตอนการ
ตรวจสอบโดย CSP-C คือ จะเริ่มตนทําการตรวจสอบผลิตภัณฑแบบ 100% ติดตอกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพบ
ผลิตภัณฑดี i หนวยติดตอกัน การตรวจสอบผลิตภัณฑแบบ 100% จะสิ้นสุดลง และเปลี่ยนการตรวจสอบเปนแบบ
สุมตรวจบางสวน การตรวจสอบแบบบางสวนทําโดยชักผลิตภัณฑแบบไมเอนเอียงจากสายการผลิตมาตรวจสอบ
ดวยอัตราสวน f (f =1/r) และทําการตรวจสอบดวยอัตราสวน f ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพบผลิตภัณฑบกพรองจํานวน
c+1 หนวย ในขณะที่ตรวจสอบแบบอัตราสวน f และพบผลิตภัณฑบกพรองจํานวน c+1 หนวย การตรวจสอบดวย
อัตราสวน f จะสิ้นสุดลง และเปลี่ยนกลับการตรวจสอบเปนแบบ 100% โดยการตรวจสอบจะดําเนินการตามขั้นตอน
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แรกใหม และทุกครั้งที่พบผลิตภัณฑบกพรอง จะทําการแกไขหรือแทนที่ดวยผลิตภัณฑดี CSP-C มีคาวัดคุณลักษณะ
ของแผนที่สรางขึ้นโดยใชหลักการของลูกโซมารคอฟ (markov chain) ดังนี้
สําหรับคาสัดสวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบโดยเฉลี่ย (AFI) กําหนดโดย
AFI

เมื่อ

=

f (1+cq i )
f +q i (c+ 1-f )

(1)

f คืออัตราสวนในการชักตัวอยางผลิตภัณฑขึ้นมาตรวจสอบในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน
c คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน
p คือคาสัดสวนผลิตภัณฑบกพรองของกระบวนการผลิต
q คือคาสัดสวนผลิตภัณฑดีของกระบวนการผลิต (q = 1-p)
i คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ตองตรวจพบติดตอกันในชวงการตรวจสอบแบบ 100%
สําหรับคาคุณภาพผานออกโดยเฉลี่ย (AOQ) กําหนดโดย

AOQ =

pq i (c+ 1)(1-f )
f +q i (c+ 1-f )

(2)

Balamurali & Subramani (2004) ไดปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบของ CSP-C ในป ค.ศ. 2004 และ
กําหนดชื่อแผนวา MCSP-C (modified CSP-C continuous sampling plans) โดย MCSP-C จะมีพารามิเตอร m เขามา
เกี่ยวของ ซึ่ง m คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน ขั้นตอนการ
ตรวจสอบแบบ 100% ของ MCSP-C จะเหมือน CSP-C แตแตกตางกันในขั้นตอนการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน
ดวยอัตราสวน f คือ ถาในชวงตรวจสอบดวยอัตราสวน f หากพบผลิตภัณฑบกพรองหนวยแรกกอนที่จะตรวจ
ผลิตภัณฑครบ m หนวย การตรวจสอบจะเปลี่ยนเปนแบบตรวจ 100% ทันที แตถาการตรวจผลิตภัณฑ m หนวย
พบวาเปนผลิตภัณฑดีหมด การตรวจสอบแบบอัตราสวน f จะยังคงดําเนินตอไปจนกระทั่งพบผลิตภัณฑบกพรอง
c+1 หนวย การตรวจสอบจึงจะเปลี่ยนกลับเปนแบบ 100% นั่นคือชวงการตรวจสอบแบบอัตราสวน f จะเปลี่ยนกลับ
การตรวจสอบเปนแบบ 100% อยางรวดเร็วหากพบผลิตภัณฑบกพรองหนวยแรกภายในการตรวจสอบ m หนวย
ขั้นตอนการตรวจสอบโดย MCSP-C คือ จะเริ่มตนทําการตรวจสอบผลิตภัณฑแบบ 100% ติดตอกันไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งพบผลิตภัณฑดี i หนวยติดตอกัน การตรวจสอบผลิตภัณฑแบบ 100% จะสิ้นสุดลง และเปลี่ยนการ
ตรวจสอบเปนแบบสุมตรวจบางสวน
การตรวจสอบแบบบางสวนทําโดยชักผลิตภัณฑแบบไมเอนเอียงจาก
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สายการผลิตมาตรวจสอบดวยอัตราสวน f (f =1/r) และทําการตรวจสอบไปเรื่อยๆ ในขณะที่ตรวจสอบแบบ
อัตราสวน f ถาพบผลิตภัณฑบกพรองจํานวน c หนวยหลังจากพบ m หนวยติดตอกันเปนผลิตภัณฑดีหมด การ
ตรวจสอบดวยอัตราสวน f จะดําเนินตอไป ในขณะที่ตรวจสอบแบบอัตราสวน f ถาพบผลิตภัณฑบกพรอง 1 หนวย
กอนพบผลิตภัณฑดี m หนวยติดตอกัน หรือพบผลิตภัณฑบกพรองจํานวน c+1 หนวยหลังจากพบ m หนวยติดตอกัน
เปนผลิตภัณฑดีหมด จะเปลี่ยนกลับการตรวจสอบเปนแบบ 100% ทันที และทุกครั้งที่พบผลิตภัณฑบกพรอง จะทํา
การแกไขหรือแทนที่ดวยผลิตภัณฑดี แผนการชักตัวอยาง MCSP-C มีคาวัดคุณลักษณะของแผนดังนี้
คาสัดสวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบโดยเฉลี่ย (AFI) กําหนดโดย

AFI

เมื่อ

=

f (1+cq i+m )
f (1-q i )+q i (1-q m )+ (c+1) q i+m

(3)

f คืออัตราสวนในการชักตัวอยางผลิตภัณฑขึ้นมาตรวจสอบในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน
c คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน
p คือคาสัดสวนผลิตภัณฑบกพรองของกระบวนการผลิต
q คือคาสัดสวนผลิตภัณฑดีของกระบวนการผลิต (q = 1-p)
i คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ตองตรวจพบติดตอกันในชวงการตรวจสอบแบบ 100%
คาคุณภาพผานออกโดยเฉลี่ย (AOQ) กําหนดโดย
m คือจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน

AOQ =

pq i (1-f )(1+cq m )
f (1-q i )+q i (1-q m )+ (c+1)q i+m

(4)

สูตร AFI และ AOQ สรางขึ้นสําหรับสายการผลิตระยะยาว แตบางครั้งกระบวนการผลิตอาจเปน
สายการผลิตระยะสั้น (short production runs) ที่ไมยาวมาก ทําใหเกิดปญหาวาเมื่อใช CSP ตรวจสอบจะไดคา AFI
และ AOQ ที่เกิดขึ้นจริงตรงตามที่ประมาณไดจากสูตรหรือไม Karithap (2009) ไดเคยทําการศึกษาผลของความยาว
สายการผลิตตอคา AFI และ AOQ ของ CSP ชนิดหลายระดับจํานวน 2 แผนคือ CSP-M และ MCSP-T และ
Mayureesawan (2014) ไดทําการศึกษาผลของความยาวสายการผลิตตอคา AFI และ AOQ ของ CSP ชนิดระดับเดียว
จํานวน 2 แผนคือ CSP-1 และ CSP-V โดยวิธีการจําลองการตรวจสอบสายการผลิตที่มีความยาวระดับตางๆ ซ้ํา
จํานวนมาก นําคา AFI และ AOQ ที่ไดจากการจําลองมาเปรียบเทียบกับที่ไดจากสูตรคํานวณ ผลการศึกษาพบวา
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ความยาวของสายการผลิตมีผลตอความแมนยําของสูตร AFI และ AOQ จริง โดยความแมนยําของสูตรขึ้นอยูกับ
ระดับคา p และระดับคาพารามิเตอรของแผนที่กําหนดใชในการตรวจสอบดวย
ดังนั้น สําหรับสายการผลิตระยะสั้น สูตรคํานวณคา AFI และ AOQ ที่ผูออกแบบแผนสรางขึ้นอาจขาด
ความแมนยําในบางสถานการณของการผลิต และในกรณีที่ผูตรวจสอบตองการเปรียบเทียบคา AFI และ AOQ ของ
แผนการชักตัวอยางชนิดตางๆ เพื่อตัดสินใจในการเลือกใชแผนการชักตัวอยางใหเหมาะสมกับระดับความยาวของ
สายการผลิต อาจไมสามารถเปรียบเทียบไดจากคา AFI และ AOQ ที่ไดจากสูตรคํานวณ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจหา
คาและเปรียบเทียบคา AFI และ AOQ ของ CSP ระดับเดียวสําหรับสายการผลิตระยะสั้น ดวยวิธีการจําลองการ
ตรวจสอบสายการผลิต โดย CSP ที่นาสนใจจํานวน 2 แผนที่ศึกษาไดแก แผนการชักตัวอยาง CSP-C (generalized
CSP-C continuous sampling plans) และแผนการชักตัวอยาง MCSP-C (modified CSP-C continuous sampling
plans) ทําการศึกษาในแตละสถานการณของการผลิตที่เปลี่ยนไป ไดแก ความยาวของสายการผลิต คาสัดสวน
ผลิตภัณฑบกพรองของกระบวนการผลิต และระดับคาพารามิเตอรของ CSP-C และ MCSP-C เพื่อเปนแนวทางให
ผูตรวจสอบการผลิตสามารถเลือ กใชแผนการชักตัวอยางที่ตรงตามความตอ งการและตรงตามคุณลักษณะของ
กระบวนการผลิตได
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเปรียบเทียบสมรรถนะของแผนการชักตัวอยางแบบตอเนื่องทั้ง 2 แผนดวยคาวัด 2 คา โดยคา
แรกคือ คาคุณภาพผานออกโดยเฉลี่ย (average outgoing quality: AOQ) ซึ่งหมายถึงคาเฉลี่ยของอัตราสวนระหวาง
จํานวนผลิตภัณฑบกพรองที่ผานออกไปโดยไมถูกตรวจพบ กับจํานวนผลิตภัณฑที่ผานออกไปทั้งหมดตลอดความ
ยาวรอบ โดยความยาวรอบหมายถึงจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผานไปบนสายการผลิตตั้งแตชวงการตรวจสอบแบบ
ตรวจ 100% จนกระทั่งจบดวยชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน ภายใตเงื่อนไขวาผลิตภัณฑบกพรองที่ถูกตรวจ
พบทั้งหมดตองถูกแกไขหรือแทนที่ดวยผลิตภัณฑดี จึงทําใหไมมีผลิตภัณฑบกพรองผานออกไปในชวงตรวจแบบ
100% นอกจากคา AOQ แลว คาวัดสมรรรถนะของแผนอีกคาหนึ่งคือ คาสัดสวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบโดยเฉลี่ย
(average fraction inspected: AFI) ซึ่งคา AFI หมายถึงคาเฉลี่ยของอัตราสวนระหวางจํานวนผลิตภัณฑที่ถูก
ตรวจสอบทั้งหมด (average total inspection: ATI) กับความยาวรอบ โดยคา ATI เปนผลรวมของจํานวนผลิตภัณฑที่
ถูกตรวจสอบในชวงตรวจสอบแบบ 100% และจํานวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบในชวงตรวจสอบแบบบางสวน
สวนความยาวรอบหมายถึงจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผานไปบนสายการผลิตตั้งแตชวงการตรวจสอบแบบ 100%
จนกระทั่งจบดวยชวงการตรวจสอบแบบตรวจบางสวน การเปรียบเทียบคา AFI และ AOQ ของแผนการชักตัวอยาง
CSP-C และ MCSP-C มีวิธีดําเนินงานวิจัยดังนี้
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1. ใชโปรแกรม R จําลองกระบวนการผลิตทีละ 1 หนวยคลายสายการผลิต กําหนดสายการผลิตมีความยาว
(L) เทากับ 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200,
3400, 3600, 3800 และ 4000 หนวย โดยที่แตละสายการผลิตมีสัดสวนผลิตภัณฑบกพรองคือ p เทากับ 0.005, 0.01,
0.015, 0.02, 0.025, 0.03 และ 0.035 ในแตละระดับคา p และ L จําลองสายการผลิตซ้ํา 100 สายการผลิต
2. กําหนดพารามิเตอรตางๆ ของแผนดังนี้
2.1 สําหรับ CSP-C และ MCSP-C กําหนดจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ตองตรวจพบติดตอกันในชวง
ตรวจสอบแบบ 100% (i ) เทากับ 10 และ 20 กําหนดอัตราสวนในการชักผลิตภัณฑขึ้นมาตรวจสอบในชวงการ
ตรวจสอบแบบตรวจบางสวน (f ) เทากับ 1/2 และ 1/3
2.2 สําหรับ CSP-C กําหนดจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่ยอมรับไดในชวงตรวจสอบแบบตรวจ
บางสวน (c) เทากับ 1, 2 และ 3
2.3 สําหรับ MCSP-C กําหนดจํานวนหนวยผลิตภัณฑดีที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจ
บางสวน (m) โดย m = i และกําหนดจํานวนหนวยผลิตภัณฑบกพรองที่ยอมรับไดในชวงการตรวจสอบแบบตรวจ
บางสวน (c) เทากับ 1, 2 และ 3
3. เขียนโปรแกรม Visual C++ เพื่อจําลองการตรวจสอบสายการผลิต โดยสายการผลิตแตละระดับคา p
และ L จะถูกจําลองการตรวจสอบดวยแผนการชักตัวอยางทั้ง 2 ตามระดับคาพารามิเตอรที่กําหนดใชในขอบเขตการ
วิจัย ในขณะที่จําลองการตรวจสอบสายการผลิต จะคํานวณคาสัดสวนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบ (fraction inspected:
FI) และคาคุณภาพผานออก (outgoing quality: OQ) โดย FI คํานวณจากอัตราสวนของ 2 คา โดยคาแรกคือจํานวน
หนวยผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบในทุกชวงของการตรวจสอบตลอดสายการผลิต และคาที่สองคือจํานวนหนวย
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดในทุกชวงของการตรวจสอบตลอดสายการผลิตซึ่งเทากับ L สวน OQ คํานวณจากอัตราสวนของ
2 คา โดยคาแรกคือจํานวนผลิตภัณฑบกพรองที่ผานออกไปโดยตรวจไมพบในทุกชวงของการตรวจสอบ และคาที่
สองคือจํานวนหนวยผลิตภัณฑที่ผลิตในทุกชวงของการตรวจสอบตลอดสายการผลิต ซึ่งเทากับ L
4. ในระดับคา p, L และพารามิเตอรเดียวกัน จําลองการตรวจสอบสายการผลิตดวยแผนการชักตัวอยางแต
ละแผนซ้ํา 100 สาย เพื่อหาคาเฉลี่ยของ FI และ OQ คาเฉลี่ยของ FI คือ AFI และคาเฉลี่ยของ OQ คือ AOQ แลว
เปรียบเทียบคา AFI และคา AOQ เพื่อหาขอสรุปในแตละระดับคา p, L และแตละระดับคาพารามิเตอรที่กําหนดใช
ผลการวิจัย
การเปรียบเทียบสมรรถนะของแผนการชักตัวอยาง CSP-C และ MCSP-C ดวยคา AFI และคา AOQ แสดง
ดังในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ ผลการศึกษาคา AFI พบวากรณี p=0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 ใหผล
เชนเดียวกันคือ แผนการชักตัวอยาง MCSP-C ใหคา AFI ต่ํากวา CSP-C ทุกระดับคา i, f, c และ L กรณี p=0.025 ที่
i=10 พบวาใหผลเชนเดียวกันกับกรณี p ขางตน ที่ i=20 พบวา f=1/2 และ f=1/3 ใหผลตางกัน โดยความแตกตางใน
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คา AFI ของ MCSP-C และCSP-C ขึ้นอยูกับระดับคา f , c และ L แตสําหรับสายการผลิตระยะสั้นหรือ L ต่ํา พบวา
MCSP-C ใหคา AFI ต่ํากวา CSP-C เสมอในทุกระดับคา f และ c แตเมื่อ L มีคามากจะใหผลตรงกันขามคือ MCSP-C
ใหคา AFI สูงกวา CSP-C ในทุกระดับคา i, f และ c กรณี p=0.03 และ 0.035 พบวาใหผลคลายคลึงกับกรณี p=0.025
เมื่อ i=20 คือสําหรับสายการผลิตระยะสั้นหรือ L ต่ํา MCSP-C ใหคา AFI ต่ํากวา CSP-C ในทุกระดับคา i, f และ c
แตเมื่อ L มีคามากจะใหผลตรงกันขามคือ MCSP-C ใหคา AFI สูงกวา CSP-C ในทุกระดับคา i, f และ c แตผลการ
เปรียบเทียบคา AFI ของแผนการชักตัวอยาง 2 แผนนี้ที่ p=0.025, 0.03 และ 0.035 นั้น ระดับของคา L ที่มีผลตอความ
สูงต่ําในคาของ AFI จะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับระดับคา i, f และ c ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 1
สําหรับผลการศึกษาคา AOQ ของแผนการชักตัวอยาง MCSP-C และ CSP-C เนื่องจากคา AOQ จะตรงกัน
ขามกับคา AFI คือหากแผนใดใหคา AFI สูงกวา แผนนั้นก็จะใหคา AOQ ต่ํากวาเสมอ ดังนั้นผลการเปรียบเทียบคา
AOQ ของแผนการชักตัวอยาง 2 แผนนี้จะตรงกันขามกับคา AFI ดังนี้ กรณี p=0.005, 0.01, 0.015 และ 0.02 พบวา
ใหผลเชนเดียวกัน คือ CSP-C ใหคา AOQ ต่ํากวา MCSP-C ทุกระดับคา i, f, c และ L สวนกรณี p=0.025, 0.03 และ
0.035 สําหรับสายการผลิตระยะสั้นหรือ L ต่ํา พบวา CSP-C ใหคา AOQ ต่ํากวา MCSP-C เสมอในทุกระดับคา i, f
และ c แตเมื่อ L มีคามากจะใหผลตรงกันขามคือ CSP-C ใหคา AOQ สูงกวา MCSP-C ในทุกระดับคา i, f และ c
ทํานองเดียวกันกับการเปรียบเทียบคา AFI คือ ผลการเปรียบเทียบคา AOQ ของแผนการชักตัวอยาง 2 แผนนี้ที่
p=0.025, 0.03 และ 0.035 นั้น ระดับของคา L ที่มีผลตอความสูงต่ําในคาของ AOQ จะแตกตางกัน โดยพบวาขึ้นอยู
กับระดับคา i และ f เปนสําคัญ ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2
ดังนั้นสําหรับการเปรียบเทียบคา AFI ของแผนการชักตัวอยาง CSP-C และ MCSP-C กรณีที่ p มีคาต่ําถึง
ปานกลาง (p= 0.005, 0.01, 0.015, 0.02) พบวา MCSP-C ใหคา AFI ต่ํากวา CSP-C ในทุกระดับคา L, i, f และ c โดย
คา L มีผลตอขนาดความตางในคา AFI ของ 2 แผนคือ กรณีสายการผลิตมีระยะสั้น MCSP-C จะใหคา AFI ต่ํากวา
CSP-C มากกวากรณีที่สายการผลิตมีระยะยาว กรณี p มีคาสูงขึ้น (p=0.025, 0.03, 0.035) พบวาระดับคา L, i และ f มี
ผลตอความแตกตางในคา AFI ของ 2 แผน แตระดับของคา c มีผลเล็กนอย โดยพบวาหากสายการผลิตมีระยะสั้น
MCSP-C จะใหคา AFI ต่ํากวา CSP-C แตเมื่อสายการผลิตมีระยะยาวจะใหผลตรงกันขามคือ MCSP-C ใหคา AFI สูง
กวา CSP-C แตสูงกวาเพียงเล็กนอย และคา AFI ของทั้ง 2 แผนจะลดลงเมื่อสายการผลิตมีระยะยาวขึ้น สําหรับคา
AOQ ของแผนการชักตัวอยาง CSP-C และ MCSP-C กรณีที่ p มีคาต่ําถึงปานกลาง (p= 0.005, 0.01, 0.015, 0.02)
พบวา CSP-C ใหคา AOQ ต่ํากวา MCSP-C ในทุกระดับคา L, i, f และ c กรณี p มีคาสูงขึ้น (p=0.025, 0.03, 0.035)
พบวาคา L, i และ f มีผลตอความแตกตางในคา AOQ ของ 2 แผน แตระดับของคา c ไมมีผล โดยพบวาหาก
สายการผลิตมีระยะสั้น CSP-C จะใหคา AOQ ต่ํากวา MCSP-C แตเมื่อสายการผลิตมีระยะยาว ผลสรุปจะตรงกันขาม
คือ CSP-C จะใหคา AOQ สูงกวา MCSP-C
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ตารางที่ 1. เปรียบเทียบคา AFI ของแผนการชักตัวอยาง CSP-C และ MCSP-C ในแตละระดับคา p, i, f, c, L
p
0.005,
0.01
0.015,
0.02
0.025

i

f

c

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ

ทุกระดับ

ผลการเปรียบเทียบ
คา AFI
MCSP-C < CSP-C

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ

ทุกระดับ

MCSP-C < CSP-C

L สูงๆ คาใกลเคียงกัน

ทุกระดับ
< 1200
≥ 1200
< 1600
≥ 1600
< 3600
≥ 3600
< 3000
≥ 3000
ทุกระดับ
< 1600
≥ 1600
< 3000
≥ 3000
< 2200
≥ 2200
ทุกระดับ
< 1200
≥ 1200
< 1800
≥ 1800

MCSP-C < CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C
MCSP-C < CSP-C
MCSP-C > CSP-C

L สูงๆ คาใกลเคียงกัน

10
20

ทุกระดับ ทุกระดับ
1/2
ทุกระดับ
1/3

1
2, 3

0.03

10

20

0.035

L

10

20

1/2

ทุกระดับ

1/3
1/2

ทุกระดับ
ทุกระดับ

1/3

ทุกระดับ

1/2

ทุกระดับ

1/3
1/2

ทุกระดับ
ทุกระดับ

1/3

ทุกระดับ
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ขอสังเกตเกี่ยวกับ
ระดับความตางของคา AFI

เล็กนอย
เล็กนอย
L สูงๆ คาใกลเคียงกัน

เล็กนอย
เล็กนอย
L สูงๆ คาใกลเคียงกัน

เล็กนอย
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ตารางที่ 2. เปรียบเทียบคา AOQ ของแผนการชักตัวอยาง CSP-C และ MCSP-C ในแตละระดับคา p, i, f, c, L
p

i

0.005,
0.01
0.015,
0.02
0.025

ทุกระดับ

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ

ผลการเปรียบเทียบ
คา AOQ
CSP-C < MCSP-C

ทุกระดับ

ทุกระดับ ทุกระดับ ทุกระดับ

CSP-C < MCSP-C

ทุกระดับ ทุกระดับ

CSP-C < MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C
CSP-C < MCSP-C
CSP-C > MCSP-C

10
20

f

1/2
1/3

0.03

10

ทุกระดับ
ทุกระดับ
ทุกระดับ

1/3
1/2

ทุกระดับ
ทุกระดับ

1/3

ทุกระดับ

10

1/2

ทุกระดับ

20

1/3
1/2

ทุกระดับ
ทุกระดับ

1/3

ทุกระดับ

20

0.035

1/2

c

L

< 1200
≥ 1200
< 1200
≥ 1200
< 1600
≥ 1600
< 2600
≥ 2600
ทุกระดับ
< 2400
≥ 2400
< 1600
≥ 1600
< 2400
≥ 2400
ทุกระดับ
< 2000
≥ 2000
< 1800
≥ 1800

ขอสังเกตเกี่ยวกับ
ระดับความตางของคา AOQ

เล็กนอย
เล็กนอย
เล็กนอย
เล็กนอย
L สูงๆ คาใกลเคียงกัน

L สูงๆ คาใกลเคียงกัน

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการที่ MCSP-C พัฒนามาจาก CSP-C หากพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบของทั้ง 2 แผนจะพบวา
MCSP-C ไดออกแบบใหมีการเปลี่ยนกลับการตรวจสอบจากตรวจแบบบางสวนกลับไปเปนแบบ 100% เร็วกวา
CSP-C เมื่อกระบวนการผลิตมีคุณภาพไมดีหรือมีคา p สูง กรณีเชนนี้ MCSP-C ควรมีคา AFI สูงกวา CSP-C และ
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MCSP-C ควรมีคา AOQ ต่ํากวา CSP-C เนื่องจาก 2 คานี้จะตรงขามกันคือ หากแผนใดใหคา AFI สูงกวา แผนนั้นก็
จะใหคา AOQ ต่ํากวา นั่นคือความแตกตางในคา AFI และคา AOQ ของ 2 แผนควรจะชัดเจนในกรณีที่กระบวนการ
ผลิตมีคา p สูง แตจากผลการศึกษาพบวาความแตกตางในคา AFI และคา AOQ ของ 2 แผนไมไดขึ้นอยูกับคา p
เทานั้น แตขึ้นอยูกับระดับคาพารามิเตอรของแผนที่ใชในการตรวจสอบดวย คือขึ้นอยูกับคา i, f, c ดวย โดย
คาพารามิเตอรเหลานี้มีผลตอความแตกตางในคา AFI และคา AOQ ของ 2 แผน ซึ่งจะเห็นวา MCSP-C ไมไดมีคา
AFI สูงกวาหรือต่ํากวา CSP-C ในทุกสถานการณของการผลิตและการตรวจสอบ หรือไมไดมีคา AOQ ต่ํากวาหรือ
สูงกวา CSP-C ในทุกสถานการณของการผลิตและการตรวจสอบเชนกัน ดังนั้น เมื่อผูตรวจสอบตองการเลือกใช
MCSP-C และ CSP-C ตรวจสอบสายการผลิต สามารถใชผลสรุปในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 เปนแนวทางในการ
เปรียบเทียบและเลือกใชแผนการชักตัวอยางทั้ง 2 แผนใหเหมาะกับสภาพและสถานการณการผลิตของตนเองได
นอกจากนี้ยังพบวาคา L หรือระดับความยาวของสายการผลิตมีผลตอคา AFI และคา AOQ ดวย โดยภาพรวมพบวา
MCSP-C มีคา AFI ต่ํากวาและมีคา AOQ สูงกวา CSP-C เมื่อสายการผลิตมีระยะสั้น สาเหตุที่เปนเชนนี้คาดวาเกิดจาก
แผนการชักตัวอยางแบบตอเนื่องทั้งหมดออกแบบสําหรับตรวจสอบสายการผลิตที่มีระยะยาวมากๆ คา AFI และคา
AOQ เป น การคิ ด ค า เฉลี่ ย ต อ 1 รอบของการตรวจสอบ โดย 1 รอบของการตรวจสอบหมายถึ ง จํ า นวนหน ว ย
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนการตรวจสอบแบบ 100% จนกระทั่งสิ้นสุดการตรวจสอบแบบตรวจ
บางสวนดวยอัตราสวน f กอนที่จะวนกลับไปเริ่มตนการตรวจสอบแบบ 100% ใหม สําหรับสายการผลิตที่มีระยะ
สั้นมากๆ เชนจํานวนหนวยการผลิตต่ํากวา 1200 หนวย (L < 1200) เปนไปไดวาเมื่อความยาวสายการผลิตมีระยะสั้น
จะยังไมสิ้นสุด 1 รอบของการตรวจสอบ จึงทําใหการหาคาเฉลี่ยไมถูกตอง คา AFI และคา AOQ ที่ไดจึงอาจไม
ถูกตอง
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