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เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถ
1. อธิบายความหมายและชนิดของแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
2. สร้างแผนการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียว
3. แปลผลการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียวได้
บทคัดย่อ
การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (acceptance sampling) เป็ นการดําเนินการวางแผนโดยอาศัยหลักสถิติเพื่อ
พิสูจน์ว่ากระบวนการผลิตที่มกี ารดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยมีความน่าจะเป็ น
ทางสถิติสูงที่จะมีสดั ส่วนความบกพร่ อง (fraction defective) ของรุ่ นการผลิตไม่เกินขอบเขตที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุน้ ี
จึงเป็ นวิธีการทางสถิติอีกวิธีหนึ่ง ที่นาํ มาใช้ร่วมกับการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (quality control chart) และการ
หาความสามารถของกระบวนการ (process capability) การวางแผนการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับอาศัยหลักการ
ทางสถิติของความน่าจะเป็ น (probability) ของการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่ องไม่เกินสัดส่วนที่ยอมรับได้ค่า
หนึ่งซึ่งกําหนดขึ้นโดยผูผ้ ลิตเมื่อกําหนดจํานวนของตัวอย่างที่สุ่ม ซึ่งจํานวนตัวอย่างดังกล่าวขึ้นกับขนาดการผลิต
ของรุ่ นการผลิต นอกจากนั้นยังต้องคํานึงถึงระดับการยอมรับได้ของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดว้ ย บทความ
นี้ กล่าวถึงชนิดและวิธีการของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ตลอดจนแสดงกรณี ตวั อย่างของการวางแผนการชัก
สิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียว (acceptance single sampling plan) ซึ่งแบ่งได้เป็ น 2 แบบตามข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ตรวจวัดว่าเป็ นข้อมูลเชิงลักษณะ (attribute data) หรื อข้อมูลผันแปร (variable data) โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็ นใน
การสร้างเส้นโค้งลักษณะเฉพาะการดําเนินการ (operating characteristic curve) ซึ่งเป็ นตัวแทนของความน่ าจะเป็ นใน
การยอมรับรุ่ นการผลิตที่มคี ่าสัดส่วนความบกพร่ อง (fraction defective) ต่างกัน ซึ่งลักษณะของเส้นโค้งนี้ จะต่างกัน
เมื่อกําหนดจํานวนตัวอย่างที่สุ่มต่างกัน นอกจากนั้นจะอธิบายถึงวิธีการวางแผนการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
ตามมาตรฐานของ American National Standards Institute (ANSI)/American Society for Quality (ASQ) ได้แก่
ANSI/ASQ Z1.4 สําหรับข้อมูลเชิงลักษณะและ ANSI/ASQ Z1.9 สําหรับข้อมูลผันแปร
คําสําคัญ : แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เส้นโค้งลักษณะเฉพาะการดําเนินการ มาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.4
มาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.9
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บทนํา

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสาํ หรับการผลิต (The current Good Manufacturing Practice, cGMP) กล่าวถึงสิ่ง
ตัวอย่าง (samples) แผนการชักสิ่งตัวอย่าง (sampling plans) หรื อวิธีการสุ่มตัวอย่าง (sampling methods) ซึ่งสรุ ปโดย
ภาพรวมว่า
1.
ต้องกําหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.
แผนการชักสิ่งตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างต้องมีพ้นื ฐานจากเกณฑ์ทางสถิติที่เหมาะสม
3.
ต้องมีการจําแนกและจัดการตัวอย่างที่เหมาะสม
แผนการชักสิ่ งตัวอย่างนั้นจําเป็ นต้องมีการกําหนดล่วงหน้าและเตรี ยมเป็ นเอกสาร
โดยมีการพัฒนาเป็ น
วิธีการปฏิบตั ิมาตรฐาน (standard operating procedure, SOP) ซึ่งจะกําหนดระดับการยอมรับ (acceptance level) ขนาด
ของสิ่งตัวอย่าง (sample size) และขอบเขตการยอมรับ (acceptance limit)
การสุ่มตัวอย่าง (sampling) หมายถึงกระบวนการของการเคลื่อนย้ายจํานวนของหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมจํานวนหนึ่งจากประชากรเพือ่ เป็ นการสรุ ปภาพรวมของประชากรทั้งหมด การสุ่มตัวอย่างและการนําไป
ทดสอบต่อไปในทางเภสัชกรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวอย่างที่ทาํ การสุ่มอาจเป็ นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการผลิต (intermediate
products) และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จสิ้นแล้ว (final product) ทั้งก่อนหน้า ระหว่าง และภายหลังจากการดําเนินการผลิต
และบรรจุ ผูม้ ีหน้าที่ทาํ การทดสอบคุณภาพสามารถสุ่มตัวอย่างที่เวลาใดก็ได้ของการดําเนินการผลิตและบรรจุ การ
สุ่มตัวอย่างระหว่างการผลิตเป็ นการควบคุมความถูกต้องและสมํ่าเสมอของกระบวนการผลิต
โดยสุ่มตัวอย่างที่
ระยะเวลาต่าง ๆ ขณะดําเนินการผลิต และนําไปตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อนําข้อมูลไปสร้างแผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพ (quality control chart) และคํานวณหาความสามารถของกระบวนการผลิต (process capability) (1)
สําหรับการสุ่มตัวอย่างของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป จําเป็ นต้องมีการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ตลอดจน
จํานวนและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดโปรแกรมการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการยอมรับ
(accept) หรื อปฏิเสธ (reject) ผลิตภัณฑ์รุ่นหนึ่ง ๆ จะตัดสินจากผลการตรวจตัวอย่างที่สุ่มมา ไม่ได้เป็ นผลสรุ ปจากการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของรุ่ นการผลิต (batch) ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องวางแผนเพื่อทําการสุ่มตัวอย่างในจํานวนที่
เหมาะสม และสามารถเป็ นตัวแทนของรุ่ นการผลิตทั้งหมดได้ เนื่องจากเป็ นไปไม่ได้ที่จะทําการทดสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกชิ้น ด้วยเหตุน้ ีการใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่าง (sampling plan) ที่ดีจะสามารถยอมรับรุ่ นการผลิตที่มี
ร้อยละของการยอมรับได้ที่สูง และปฏิเสธรุ่ นการผลิตที่ยอมรับไม่ได้ แผนการชักสิ่งตัวอย่างสามารถแบ่งได้ 2 แบบ
ขึ้นกับชนิดของข้อมูลของการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยถ้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตรวจวัดเป็ นข้อมูลที่ไม่
ต่อเนื่องกล่าวคือไม่เป็ นตัวเลขเรี ยกว่าข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) เป็ นการทดสอบว่าผ่านหรื อไม่ผา่ น เช่น ยา
เม็ดแตกหักหรื อไม่ ยานํ้าใสหรื อไม่ ยาฉีดมีอนุภาคปนเปื้ อนหรื อไม่ เป็ นต้น ซึ่งจะเรี ยกแผนการสุ่มตัวอย่างของข้อมูล
ประเภทนี้ว่าแผนการสุ่มตัวอย่างสําหรับข้อมูลเชิงลักษณะ (attribute sampling plan) แต่ถา้ ข้อมูลคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ การวัดเป็ นตัวเลขที่กระจายอย่างต่อเนื่องเรี ยกว่าข้อมูลผันแปร (variable data) เช่น นํ้าหนักของยาเม็ด
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ปริ มาตรของยานํ้าหรื อยาฉีดในแต่ละภาชนะบรรจุ เป็ นต้น จะเรี ยกแผนการชักสิ่งตัวอย่างของข้อมูลประเภทนี้วา่
แผนการชักสิ่ งตัวอย่างสําหรับข้อมูลผันแปร (variable sampling plan)
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance sampling plan) (2, 3, 4)
การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเป็ นอีกสาขาหนึ่งของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (statistical quality
control) นอกเหนือจากแผนภูมิควบคุมคุณภาพ และความสามารถของกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการสุ่ม
ตรวจสอบชิ้นงานจํานวนหนึ่งจากรุ่ นการผลิตเพื่อใช้เป็ นตัวแทนของทั้งรุ่ นการผลิต
เพื่อที่จะตัดสินว่าจะยอมรับ
(accept) หรื อปฏิเสธ (reject) คุณภาพของรุ่ นการผลิตนั้นทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้เป็ นที่พึงพอใจทั้ง
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
สิ่งที่ทาํ ให้การชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับต่างไปจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
(statistical process control) ก็คือการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับจะดําเนินการก่อนหรื อหลังกระบวนการผลิต
มากกว่าที่จะดําเนินการระหว่างการผลิต โดยที่การดําเนินการก่อนกระบวนการผลิตได้แก่ การสุ่มตัวอย่างของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตที่สง่ั ซื้อมา ในขณะที่การดําเนินการหลังการผลิตได้แก่ การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จแล้ว จะ
ใช้การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับต่อเมื่อไม่สามารถตรวจสอบทุกชิ้นงานที่ผลิตได้ หรื อมีค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป
หรื อเมื่อการตรวจสอบชิ้นงานจํานวนมากก่อให้เกิดความผิดพลาดเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าของคนงานได้
จุดมุ่งหมายของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ คือเพื่อพิจารณาหาเกณฑ์ (criteria) สําหรับการยอมรับหรื อ
การปฏิเสธรุ่ นการผลิต โดยมีพ้นื ฐานมาจากขนาดของรุ่ นการผลิต ขนาดของตัวอย่าง และระดับของความเชื่อมัน่ ที่
ต้องการ แนวคิดในการวางแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ คือการทดสอบสมมติฐานความเชื่อที่ว่ารุ่ นการผลิตมี
คุณภาพที่ดี แล้วจึงทดสอบสมมติฐานว่ายอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว ดังนั้นก่อนที่จะใช้แผนการสุ่ม
ตัวอย่างจะต้องมีความเชื่อมาก่อนว่ารุ่ นการผลิตมีคุณภาพที่ดี เนื่องจากได้ผา่ นการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
โดยพิจารณาจากการใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ และความสามารถของกระบวนการมาแล้ว จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่าง
ตามแผนการชักสิ่ งตัวอย่างตามหลักของกระทรวงกลาโหม (Military Standard, MIL-STD) ของสหรัฐอเมริ กาที่
พัฒนาขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในการตรวจรับอาวุธที่กองทัพจัดหา หรื อตามหลักของหน่วยงาน
มาตรฐานแห่งชาติอเมริ กา (ANSI) ที่ได้พฒั นาตามมา เพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็ นที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ ถ้าไม่
สามารถพิสูจน์ได้ว่าสมมติฐานไม่เป็ นจริ ง เท่ากับว่ายอมรับรุ่ นการผลิตนั้นเพราะไม่สามารถบอกได้วา่ เป็ นรุ่ นการ
ผลิตที่คุณภาพไม่ดี
สมมติฐานดังกล่าวสามารถเขียนทางสถิติได้ดงั นี้
H0 : p < p0
H1 : p > p0
โดย p คือสัดส่วนความบกพร่ องในรุ่ นการผลิต และค่า p0 คือสัดส่วนความบกพร่ องที่ยอมรับได้ (acceptance
quality limit, AQL)
ในทางปฏิบตั ิมกั จะใช้แผนการชักสิ่ งตัวอย่าง เช่น MIL-STD-414 สําหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่างสําหรับ
ข้อมูลผันแปร และ MIL-STD-105 สําหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่างสําหรับข้อมูลเชิงลักษณะ ซึ่งมาตรฐานชุดแรกที่
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พัฒนาขึ้นมาคือ MIL STD 105A ในปี ค.ศ. 1950 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาต่อมาอีกหลายชุด โดยชุดปัจจุบนั คือ
MIL STD 105E โดยที่แผนการชักสิ่งตัวอย่างดังกล่าวจะระบุถึงจํานวนหน่วยของตัวอย่างจากแต่ละรุ่ นการผลิตที่ตอ้ ง
สุ่มมาตรวจวัดคุณภาพ และเกณฑ์ (criteria) สําหรับพิจารณาถึงความน่าจะเป็ นในการยอมรับของรุ่ นการผลิตนั้น
อย่างไรก็ตามทางการทหารของสหรัฐอเมริ กาได้เลิกใช้มาตรฐาน MIL-STD-414 และ MIL- STD-105E แล้ว
โดยไม่มีการกําหนดมาตรฐานขึ้นมาแทน แต่แนะนําให้ใช้มาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.9 และ ANSI/ASQ Z1.4 ของ
American National Standard Institute (ANSI) ที่พฒั นามาจากมาตรฐาน MIL-STD แทนสําหรับแผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างสําหรับข้อมูลผันแปรและแผนการชักสิ่งตัวอย่างสําหรับข้อมูลเชิงลักษณะตามลําดับ
การสร้างแผนการชักสิ่งตัวอย่างต้องกําหนดมาตรฐานคุณภาพพื้นฐาน 4 มาตรฐาน ได้แก่
1.
ระดับคุณภาพที่ยอมรับ (Acceptable quality level หรื อ acceptable quality limit, AQL) เช่น รุ่ นการผลิตยา
เม็ดจะเป็ นที่ยอมรับถ้าประกอบด้วยยาเม็ดที่ไม่เป็ นที่ยอมรับไม่เกินร้อยละ 2
2.
ระดับคุณภาพที่ไม่ยอมรับ (Unacceptable quality level, UQL) หรื อร้อยละความบกพร่ องที่ยอมรับไม่ได้ของ
รุ่ นการผลิต (lot tolerance percent defective, LTPD) เช่น รุ่ นการผลิตยาเม็ดข้างต้นไม่เป็ นที่ยอมรับถ้า
ประกอบด้วยยาเม็ดที่ไม่เป็ นที่ยอมรับร้อยละ 4 ขึ้นไป
3.
ความเสี่ยงของผูผ้ ลิต (Producers’ risk, α) ได้แก่ความน่าจะเป็ นที่จะปฏิเสธรุ่ นการผลิตที่ดี
4.
ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภค (Consumers’ risk, β) ได้แก่ความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่ไม่ดี
เส้ นโค้งลักษณะเฉพาะการดําเนินการ (Operating characteristic (OC) curves) (5)
แผนการชักสิ่ งตัวอย่างที่ต่างกันมีความสามารถที่ต่างกันไป ในการแยกความแตกต่างระหว่างรุ่ นการผลิตที่ดี
หรื อไม่ดี
ถ้าเป็ นการตรวจสอบทุกชิน้ งานที่ผลิตคือร้อยละ 100 แล้วถือว่ามีอาํ นาจในการแยกความแตกต่าง
(discriminating power) อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อขนาดของตัวอย่างที่นาํ มาตรวจสอบลดลงก็จะทําให้มีโอกาสของ
การยอมรับชิ้นงานที่บกพร่ องเพิ่มขึ้น ความสามารถดังกล่าวของแผนการชักสิ่งตัวอย่างแสดงให้เห็นได้จากเส้นโค้ง
ลักษณะเฉพาะการดําเนินการ (เส้นโค้ง OC) โดยที่เส้นโค้ง OC แสดงถึงค่าความน่าจะเป็ น ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่
ทําการตรวจสอบ (Pa) ซึ่งมีค่าความบกพร่ องที่กาํ หนดให้ค่าหนึ่ง (p) โดยในการสร้างเส้นโค้ง OC จําเป็ นที่ตอ้ งทราบ
ขนาดของตัวอย่าง (n) และจํานวนที่บกพร่ องซึ่งกําหนดว่ายอมรับได้ (c) ตัวอย่างเช่น เมื่อกําหนด n = 100 และ c = 2
และกําหนดให้ค่าสัดส่วนของความบกพร่ อง (p) ที่เกิดขึ้นจริ งของรุ่ นการผลิตเท่ากับ 2 ชิ้นจาก 100 ชิ้น หรื อ 0.02
คํานวณค่าความน่าจะเป็ นสําหรับ c ที่จะตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 2 คือค่า Pa สําหรับรุ่ นการผลิตที่มีค่า p เท่ากับ 0.02 จากนั้น
คํานวณค่า Pa สําหรับรุ่ นการผลิตที่มีค่า p อื่น ๆ จะเขียนกราฟระหว่าง p กับ Pa ขึ้นมาได้เป็ นเส้นโค้ง OC เมื่อ n = 100
และ c = 2
การสร้ าง เส้ นโค้ง OC บนพื้นฐานของการแจกแจงทวินาม
สามารถสร้างเส้นโค้ง OC ได้ 2 แบบตามวิธีการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็ นของการยอมรับความบกพร่ อง
ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดของรุ่ นการผลิต
ถ้ารุ่ นการผลิตมีจาํ นวนน้อยจะใช้การแจกแจงไฮเปอร์จิออเมตริ กซ์
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(hypergeometric distribution) ในขณะที่ถา้ รุ่ นการผลิตมีจาํ นวนมากจะใช้การแจกแจงทวินาม (binomial distribution)
หรื อใช้การแจกแจงปัวซอง (Poisson distribution) ในการคํานวณหาความน่าจะเป็ นของการยอมรับความบกพร่ อง
เนื่องจากอุตสาหกรรมยาเกี่ยวข้องกับการผลิตปริ มาณมากต่อรุ่ นการผลิต ดังนั้นจะกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเส้นโค้ง
OC จากการแจกแจงแบบทวินาม
ในกรณี ที่รุ่นการผลิตมีจาํ นวนมาก และกําหนด n =100, c = 2 เนื่องจากจํานวนตัวอย่างที่บกพร่ อง (d) ใน
จํานวนที่ไม่เกิน c เป็ นที่ยอมรับได้ ดังนั้นสามารถคํานวณค่าความน่าจะเป็ นของการยอมรับ (probability of
acceptance, Pa) เมื่อกําหนดให้รุ่นการผลิตนี้ มีสดั ส่วนความบกพร่ อง (p) ที่ค่าต่าง ๆ เช่น ถ้ากําหนดให้ p เท่ากับ 0.02
ดังนี้
P{𝑑𝑑} =

n!
Pd (1 − p)n−d
d! (n − d)!

ความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มคี วามบกพร่ อง 0 ชิ้น (d = 0) คือ
100!

P (0) =

0!(100−0)!

P (1) =

1!(100−1)!

P (2) =

2!(100−2)!

0.020 (1 − 0.02)100−0 = 0.98100 = 0.1326

ความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มคี วามบกพร่ อง 1 ชิ้น (d = 1) คือ
100!

0.021 (1 − 0.02)100−1 = (100)(0.02)(0.9899 ) = 0.2707

ความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มคี วามบกพร่ อง 2 ชิ้น (d = 2) คือ
100!

0.022 (1 − 0.02)100−2 =

(100)(99)(98!)
2!(98!)

(0.02)2 0.9898 = 0.2734

ดังนั้นความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มคี วามบกพร่ องไม่เกิน 2 ชิ้น คือ
c

P{𝑑𝑑 ≤ 𝑐𝑐} = �

d=0

n!
Pd (1 − p)n−d
(
d! n − d)!

= P (0) + P (1) + P (2) = 0.1326 +0.2707+0.2734 = 0.6767 หรื อ 68%

รู ปที่ 1. เส้นโค้ง OC ที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง Pa และ p เมื่อ n = 100, c = 2 (5)
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ดังนั้นได้ Pa = 0.6767 เมื่อ p = 0.02 ทําการคํานวณหาค่า Pa อื่น ๆ เมื่อกําหนด p เท่ากับค่าสัดส่วนอื่น ๆ ก็จะ
ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง Pa กับ p ซึ่งแสดงให้เห็นโดย เส้นโค้ง OC สําหรับ n = 100 และ c = 2 ในรู ปที่ 1
เพื่อความสะดวกในการสร้างเส้นโค้ง OC บนพื้นฐานของการแจกแจงทวินาม สามารถใช้ตารางแจกแจงทวิ
นามสะสม (cumulative binomial table) ในการหาค่าความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่ระดับความบกพร่ อง
ต่าง ๆ ตารางที่ 1 เป็ นส่วนหนึ่งของตารางดังกล่าว ซึ่งด้านบนของตารางระบุค่าสัดส่วนความบกพร่ องของรุ่ นการผลิต
(p) ในขณะที่คอลัมน์ดา้ นซ้ายของตารางแสดงค่าขนาดของตัวอย่างที่สุ่ม (n) และจํานวนสะสมของผลิตภัณฑ์ที่
บกพร่ องที่ตรวจพบ (x) ซึ่งทําให้เกิดการปฏิเสธรุ่ นการผลิต ตัวอย่างเช่น ต้องการสร้างเส้นโค้ง OC สําหรับแผนการ
สุ่มตัวอย่างที่มีการสุ่มตัวอย่าง 5 ชิ้นจากจํานวนรุ่ นการผลิต 1000 ชิ้น และกําหนดเกณฑ์การยอมรับรุ่ นการผลิตนี้ เมื่อมี
ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 1 ชิ้นที่ตรวจพบว่าบกพร่ อง (c หรื อ x = 1)
จากตารางที่ 1 เลือกค่า n เท่ากับ 5 และค่า x = 1 ซึ่งค่าต่าง ๆ ในตารางที่สอดคล้องกับค่า n และ x ที่เรากําหนด
ตามแผนการชักสิ่ งตัวอย่าง จะแสดงถึงระดับความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องต่าง ๆ
เมื่อใช้แผนการชักสิ่ งตัวอย่างดังกล่าว ดังนั้น
มีความน่าจะเป็ น 99.74% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 5%
มีความน่าจะเป็ น 91.85% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 10%
มีความน่าจะเป็ น 83.52% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 15%
มีความน่าจะเป็ น 73.73% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 20%
มีความน่าจะเป็ น 63.28% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 25%
มีความน่าจะเป็ น 52.82% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 30%
มีความน่าจะเป็ น 42.84% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 35%
มีความน่าจะเป็ น 33.70% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 40%
มีความน่าจะเป็ น 25.62% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 45%
มีความน่าจะเป็ น 18.75% ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 50%
นําค่าความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิต (Pa) และค่าสัดส่วนความบกพร่ อง (p) ไปสร้างเส้นโค้ง OC ได้
ตารางที่ 1. บางส่วนของตารางความน่าจะเป็ นสะสม
probability table) 2

จากการแจกแจงแบบทวินาม
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(cumulative

binomial

รู ปที่ 2 ตัวอย่างของเส้นโค้ง OC (2)
รู ปที่ 2 แสดงถึงลักษณะของเส้นโค้ง OC โดยที่แกน x แสดงร้อยละของชิ้นงานที่บกพร่ องในรุ่ นการผลิตหนึ่ง
ซึ่งเรี ยกว่าคุณภาพของรุ่ นการผลิต (lot quality) ในขณะที่แกน y แสดงความน่าจะเป็ น (probability) หรื อโอกาสใน
การยอมรับรุ่ นการผลิต ตัวอย่างเช่นจะมีความน่าจะเป็ นร้อยละ 90 (90% probability) ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มรี ้อย
ละของความบกพร่ องเท่ากับ 5 (5% defect) และมีความน่าจะเป็ นร้อยละ 80 ที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีร้อยละของ
ความบกพร่ องเท่ากับ 8
จากรู ปถ้าสุ่มตัวอย่างจํานวนเท่ากับ n ชิ้นและกําหนดให้จาํ นวนตัวอย่างที่ตรวจบกพร่ องได้ไม่เกิน c ชิ้น จะ
ได้เส้นโค้ง OC แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องต่าง ๆ กับความน่าจะเป็ นที่จะเกิด
การยอมรับรุ่ นผลิตนั้น เมื่อทําการสุ่ม n ตัวอย่าง และพบไม่เกิน c ตัวอย่างที่บกพร่ อง ดังนั้นผูผ้ ลิตสามารถกําหนดค่า
ความน่าจะเป็ นในการที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีค่าสัดส่วนความบกพร่ องตํ่า (เช่น 0.05, p1 = 0.05) ที่มีค่าสูงตาม
ต้องการ เช่น 90% และกําหนดความน่าจะเป็ นในการที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีค่าสัดส่วนความบกพร่ องสูง (เช่น
0.24 , p2 = 0.24) ให้มีค่าตํ่าตามต้องการ เช่น 10% จากนั้นค่อยพิจารณาหาค่า n และ c ที่จะทําให้ได้รูปแบบของเส้น
โค้ง OC ดังกล่าว
ความเสี่ยงของผู้ผลิต (Producers’ risk, α) และความเสี่ยงของผู้บริโภค (Consumers’ risk, β) (2, 6)
โดยปกติจะมีร้อยละหรื อสัดส่วนของความบกพร่ องที่มีค่าน้อยจํานวนหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับได้ (acceptable
quality level, AQL) ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นค่าที่กาํ หนดไว้โดยผูผ้ ลิตสําหรับการสุ่มตรวจแต่ละรุ่ นการผลิตว่าเป็ นที่
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ยอมรับหรื อปฏิเสธ อย่างไรก็ตามในบางครั้งสัดส่วนความบกพร่ องที่เกินกว่า AQL ไม่มากนักก็เป็ นที่ยอมรับได้ของ
ผูบ้ ริ โภค แต่ก็มรี ะดับของความบกพร่ องที่ผบู ้ ริ โภคไม่ยอมรับเลยถ้ารุ่ นการผลิตมีค่าร้อยละของความบกพร่ องเกิน
กว่าค่านี้ ค่าดังกล่าวเรี ยกว่าร้อยละความบกพร่ องที่ยอมรับไม่ได้ของรุ่ นการผลิต (lot tolerance percent defective,
LTPD) ดังนั้น LTPD คือขีดจํากัดบนของร้อยละความบกพร่ องที่ผบู ้ ริ โภคจะยอมรับได้
ความเสี่ยงของผูบ้ ริ โภค คือโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนของความบกพร่ อง
มากกว่า LTPD ซึ่งในทางสถิติคือ type II error (ควรปฏิเสธ H0 แต่ยอมรับ) กล่าวคือการยอมรับรุ่ นการผลิตที่ในความ
เป็ นจริ งไม่ดี โดยที่ความเสี่ยงของผูบ้ ริ โภคแทนด้วยสัญลักษณ์ β
ความเสี่ยงหรื อของผูผ้ ลิต คือโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่รุ่นการผลิตที่มคี ุณภาพยอมรับได้จะถูกปฏิเสธ นัน่
คือโอกาสที่จะเกิด type I error (ควรยอมรับ H0 แต่ปฏิเสธ) ในทางสถิติ และแทนด้วยสัญลักษณ์ α รู ปที่ 3 แสดง AQL,
LTPD และ β ซึ่งในรู ปกําหนดค่า AQL = 0.05 และความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มี AQL เท่ากับ 0.05 คือ
0.90 (1 - α = 0.90) และความน่าจะเป็ นที่จะปฏิเสธรุ่ นการผลิตดังกล่าวคือ 0.10 (α = 0.10) ในขณะที่ค่า LTPD ที่
กําหนดคือ 0.20 ดังนั้นค่าความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีความบกพร่ องที่ยอมรับไม่ได้เมื่อพิจารณาจากรู ป
ที่ 2 คือ 0.10 ซึ่งคือค่าของ β
เมื่อพิจารณาเส้นโค้ง OC หนึ่ง สามารถพิจารณาหาค่า α และ β ได้ อย่างไรก็ตามค่าเหล่านี้ข้ ึนกับแผนการชัก
สิ่ งตัวอย่างว่าใช้ค่า n และ c เท่ากับเท่าไร เพื่อให้ได้เส้นโค้ง OC ที่มีค่าความน่าจะเป็ นของ α และ β ตามที่กาํ หนดขึ้น
โดยผูผ้ ลิต

รู ปที่ 3. OC curve แสดงค่าความเสี่ยงของผูผ้ ลิต (α) และความเสี่ยงของผูบ้ ริ โภค (β) (2)
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สมมติว่าต้องการวางแผนการชักสิ่ งตัวอย่างโดยกําหนดให้มีความน่าจะเป็ นของการยอมรับคือ 1-α สําหรับ
รุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ p1 (AQL) และมีความน่าจะเป็ นของการยอมรับ สําหรับรุ่ นการผลิตที่มี
สัดส่วนความบกพร่ องเท่ากับ p2 (LTPD) คือ β โดยตั้งข้อสรุ ปว่าเส้นโค้ง OC ที่เหมาะสมเป็ นมีพ้นื ฐานมาจากการแจก
แจงทวินาม สามารถใช้สมการต่อไปนี้ในการหาค่า n และ c
c

1−∝ = �

d=0
c

𝛽𝛽 = �

d=0

n!
𝑝𝑝𝑑𝑑 (1 − 𝑝𝑝1 )n−d
d! (n − d)! 1

n!
𝑝𝑝𝑑𝑑 (1 − 𝑝𝑝2 )n−d
d! (n − d)! 2

ในการแก้สมการเพื่อหาค่า n และ c ที่จะให้ค่าของ α และ β ตามต้องการค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นมาตรฐาน
MIL และ ANSI/ASQ จึงมีการนําตารางสําเร็ จรู ปมาให้ใช้ในการหาค่าดังกล่าว หรื ออาจใช้รูปกราฟของความสัมพันธ์
ของสมการดังกล่าวมาช่วยก็ได้
รู ปที่ 4 และ 5 แสดงผลของขนาดของตัวอย่างที่สุ่ม (n) และค่าสูงสุดของจํานวนตัวอย่างที่บกพร่ องที่ยอมรับ
ได้ (c) ที่มีต่อการสร้างเส้นโค้ง OC ในรู ปที่ 4 จะเห็นได้วา่ เมื่อกําหนดให้ค่า c = 2 และสุ่มตัวอย่างมาในจํานวน n ที่
ต่างกัน เมื่อค่า n เพิ่มขึ้นความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีสดั ส่วนความบกพร่ องเท่ากับ 0.02 (AQL = 2%) จะ
ลดลง ในรู ปที่ 4 ความน่าจะเป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตนี้จะเป็ น 80%, 40%, 1% และ 0% เมื่อ n เท่ากับ 100, 200, 400
และ 800 ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อจํานวนตัวอย่างที่สุ่มมากขึ้น ความน่าจะเป็ นหรื อโอกาสที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตที่มีค่า
สัดส่วนความบกพร่ องที่กาํ หนดค่าหนึ่งจะน้อยลง ในขณะที่รูปที่ 5 แสดงผลของกําหนดค่า c ที่มีค่าแตกต่างกัน (0, 1,
2 และ 3) จากจํานวนตัวอย่างที่สุ่มมา 100 ตัวอย่าง (n=100) จะเห็นว่าเมื่อกําหนดให้ค่า c สูงขึ้นโอกาสที่จะยอมรับรุ่ น
การผลิตที่มีค่าสัดส่วนความบกพร่ องที่กาํ หนดค่าหนึ่งจะมากขึ้น เช่น ที่สดั ส่วนความบกพร่ อง (p) เท่ากับ 0.02 น่าจะ
เป็ นที่จะยอมรับรุ่ นการผลิตนี้จะเป็ น 87%, 69%, 42% และ 14% เมื่อ c เท่ากับ 3, 2, 1 และ 0 ตามลําดับ

รู ปที่ 4. เส้นโค้ง OC สําหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่างที่มคี ่า n ต่างกัน แต่มคี ่า c เท่ากัน (c=2) (5)
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รู ปที่ 5. เส้นโค้ง OC สําหรับแผนการชักสิ่ งตัวอย่างที่มคี ่า c ต่างกัน แต่มีค่า n เท่ากัน (n = 100) (5)
แผนการชักสิ่งตัวอย่าง (Sampling plan) (5)
แผนการชักสิ่ งตัวอย่างได้แก่แผนการสําหรับการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ที่กาํ หนดอย่างชัดเจนถึงตัว
แปรต่าง ๆ ของกระบวนการสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการยอมรับและปฏิเสธ ซึ่งค่าตัวแปรที่กาํ หนดได้แก่ ขนาดของ
รุ่ นการผลิต (N) ขนาดของตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจสอบจากรุ่ นการผลิต (n) และจํานวนของชิ้นงานที่บกพร่ องซึ่งถ้า
มากกว่านี้จะปฏิเสธรุ่ นการผลิต (c)
มาตรฐาน Military Standard (MIL) และ American National Standards Institute (ANSI)/American Society
for Quality (ASQ) กําหนดตารางสําหรับการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (acceptance sampling tables) ที่มีพ้นื ฐาน
มาจากระดับของคุณภาพที่ยอมรับได้ (acceptable quality level, AQL) ซึ่งโดยทัว่ ไปมีการกําหนดขึ้นโดยวิธีการปฏิบตั ิ
มาตรฐาน (SOP) อาจกําหนดค่า AQL ที่ต่างกันไปสําหรับระดับความบกพร่ องที่ต่างกัน เช่นระดับวิกฤต (critical)
ระดับมาก (major) หรื อ ระดับน้อย (minor) โดยให้ความหมายของ AQL ว่าเป็ นค่าร้อยละของความบกพร่ องที่มาก
ที่สุดที่พิจารณาได้ว่าเป็ นที่น่าพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแง่ของกระบวนการ เมื่อทําการสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบ
ระดับของการตรวจสอบ (Inspection Level) (5)
ระดับของการตรวจสอบเป็ นตัวกําหนดว่าขนาดของรุ่ นการผลิต (lot size) และขนาดของตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
(sample size) สัมพันธ์กนั อย่างไร ในมาตรฐาน ANSI/ASQ แบ่งระดับของการตรวจสอบเป็ น 2 ระดับหลัก ได้แก่
ระดับการตรวจสอบแบบพิเศษ (special inspection levels) ได้แก่ S-1, S-2, S-3, S-4 และระดับการตรวจสอบแบบ
ทัว่ ไป (general inspection levels)ได้แก่ I, II, III โดยที่มาตรฐาน Z1.4 ระบุให้ใช้ระดับ II นอกจากจะมีการระบุเพิ่ม
ต่างหาก ส่วนเกณฑ์ (criteria) ในการแยกแยะข้อบกพร่ องของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเพิ่มขึ้นจากระดับ
พิเศษจนถึงระดับทัว่ ไป โดยที่ระดับ III มีความสามารถในการแยกแยะมากที่สุด จะเลือกใช้ระดับพิเศษก็ต่อเมื่อ
ต้องการขนาดตัวอย่างที่ค่อนข้างน้อย และมีความยอมรับต่อความเสี่ยงของการสุ่มตัวอย่างได้สูง
10

ข้ อกําหนดของการตรวจสอบ (Inspection Rules) (5)
ข้อกําหนดสําหรับแต่ละแผนการชักสิ่ งตัวอย่างรวมถึงการตรวจสอบแบบปกติ (normal inspection) เข้มงวด
(tightened inspection) หรื อผ่อนคลาย (reduced inspection) โดยจะเริ่ มจากการใช้การตรวจสอบแบบปกติก่อน ถ้า
พบว่ามี 2 ใน 5 (หรื อน้อยกว่า) รุ่ นการผลิตที่ต่อเนื่องไม่ได้รับการยอมรับ ให้ใช้แผนการตรวจสอบแบบเข้มงวดใน
การสุ่มตรวจ และจะกลับไปใช้แผนการตรวจสอบแบบปกติอีกครั้งเมื่อปรากฏว่ามี 5 รุ่ นการผลิตที่ต่อเนื่องกันผ่าน
การตรวจสอบแบบเข้มงวด สําหรับการตรวจสอบแบบผ่อนคลายจะนํามาใช้เมื่อพบว่าในการดําเนินการตรวจสอบ
แบบปกติน้ นั มีการยอมรับ 10 รุ่ นการผลิตอย่างต่อเนื่อง และจะกลับมาทําการตรวจสอบแบบปกติอีกครั้งเมื่อพบการ
ไม่ยอมรับของ 1 รุ่ นการผลิต
เมื่อใดก็ตามที่มีการปฏิเสธ 5 รุ่ นการผลิตอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบแบบเข้มงวด ต้องทําการปรับปรุ ง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และใช้การตรวจสอบแบบเข้มงวดอีกครั้ง
ชนิดของแผนการชักสิ่งตัวอย่าง (Sampling plan types) (4)
แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบ่งได้เป็ น
-แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียว (single sampling plan) ที่มีพ้นื ฐานจากการยอมรับหรื อปฏิเสธรุ่ นการ
ผลิตหลังจากการสุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในวิธีการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียวจะทําการตรวจสอบเฉพาะ
ตัวอย่างในขนาดที่กาํ หนดไว้ ก่อนที่จะทําการตัดสินด้วยเกณฑ์การยอมรับ (acceptance criteria) ซึ่งจะอธิบายด้วย
ตัวเลขการยอมรับ (acceptance number)
-แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบสองชั้น (double sampling plan) เป็ นการรวมการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียวเข้า
ด้วยกัน โดยการชักสิ่งตัวอย่างชนิดนี้จะมีขอ้ สรุ ปอยู่ 3 อย่าง คือ ยอมรับรุ่ นการผลิต ปฏิเสธรุ่ นการผลิต หรื อทําการสุ่ม
ตัวอย่างจากรุ่ นการผลิตนี้ใหม่ ถ้าสุ่มตัวอย่างใหม่ผลที่ได้จะนํามารวมกับครั้งแรกและพิจารณาหาระดับที่ยอมรับหรื อ
ปฏิเสธใหม่ ในแผนการชักสิ่ งตัวอย่างแบบสองชั้นนั้น จะยอมให้มีการสุ่มตัวอย่างที่กลุ่มสองมาตรวจได้ถา้ ตัวอย่าง
กลุ่มแรกไม่ผา่ น โดยจะใช้ตวั เลขการยอมรับ 2 ค่า ค่าแรกจะใช้สาํ หรับจํานวนของความบกพร่ องที่ตรวจพบของ
ตัวอย่างกลุ่มแรกที่สุ่ม ในขณะที่ค่าที่สองใช้สาํ หรับจํานวนความบกพร่ องโดยผลรวมของตัวอย่างทั้งกลุ่มแรกและ
กลุ่มที่สอง
ตัวอย่างของแผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบสองชั้นได้แก่ การสุ่มตัวอย่างยาเม็ดมา 50 เม็ด ถ้าพบว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ไม่เกิน 2 เม็ด จะยอมรับรุ่ นการผลิตนั้น แต่ถา้ พบว่ามี 4 เม็ดขึ้นไปที่มขี อ้ บกพร่ องจะไม่ยอมรับ แต่ถา้ พบข้อบกพรอง
มากกว่า 2 เม็ดแต่นอ้ ยกว่า 4 เม็ด ยอมให้มีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สองจํานวน 50 เม็ด ถ้าตัวอย่างทั้งสองกลุ่มรวมกันมี
ยาเม็ดที่บกพร่ องน้อยกว่า 4 เม็ด รุ่ นการผลิตนั้นก็เป็ นที่ยอมรับ
-แผนการชักสิ่ งตัวอย่างแบบหลายชั้น (multiple sampling plan) คล้ายกับแผนการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ชั้น โดย
อาจมีลาํ ดับขั้นการสุ่มตัวอย่างหลายลําดับ เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับหรื อปฏิเสธรุ่ นการผลิต แม้ว่าจะค่อนข้างซับซ้อน
แต่จะใช้จาํ นวนตัวอย่างในลําดับแรกที่นอ้ ยกว่าในการยอมรับ แต่ถา้ มีการปฏิเสธในลําดับแรก ๆ จะทําให้แผนการชัก
สิ่งตัวอย่างชนิดนี้ซบั ซ้อนขึ้นอย่างมาก
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วิธีการตรวจสอบที่นิยมใช้ทว่ั ไปมากที่สุด ได้แก่วิธีการชักสิ่ งตัวอย่างแบบชั้นเดียวและแบบสองชั้น การ
เลือกใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่างชนิดใดขึ้นกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างมาตรวจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สุ่มตัวอย่างสูง
หรื อต่อให้ค่าใช้จ่ายในการสุ่มตัวอย่างไม่สูงแต่ค่าใช้จ่ายในกรรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพสูงจะ
เลือกใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียว
การดําเนินการตรวจสอบ (Inspection procedure)
โดยทัว่ ไปการวางแผนการชักสิ่งตัวอย่างดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
• เลือกค่า AQL
• เลือกระดับการตรวจสอบ (inspection level) แบ่งได้เป็ นแบบพิเศษหรื อแบบทัว่ ไป
• พิจารณาจากขนาดการผลิตของรุ่ น หารหัสตัวอักษรของขนาดตัวอย่าง (sample size code) ที่เหมาะสมกับ
ขนาดการผลิต จากตารางอักษรรหัสตัวอย่าง
• พิจารณาเลือกใช้ชนิดของแผนการชักสิ่งตัวอย่างที่เหมาะสม (ชั้นเดียว สองชั้น หรื อหลายชั้น)
• ใช้ตารางแผนการชักสิ่งตัวอย่างที่เหมาะสมเมือ่ ระบุค่าเกณฑ์การยอมรับ (acceptance criteria) แบ่งเป็ นตาราง
สําหรับแผนการชักสิ่ งตัวอย่างชั้นเดียว สองชั้น และหลายชั้น ซึ่งแต่ละแผนการชักสิ่งจะแยกย่อยไปอีก 3
แบบ คือ แบบปกติ เข้มงวด และผ่อนคลาย รวมทั้งสิ้น 9 ตาราง
การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียวสําหรับข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute single acceptance
sampling plan) (5)
นิยมใช้การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสําหรับข้อมูลเชิงลักษณะ
ในการสุ่มตรวจประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการ และเพื่อพิจารณาหาระดับของการสอดคล้องกับข้อกําหนดที่กาํ หนดขึ้น ในอุตสาหกรรม
ผลิตยาแล้วเป็ นเรื่ องปกติที่จะใช้ American National Standards Institute (ANSI)/American Society for Quality (ASQ)
Z1.4-2008: Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes เป็ นระบบการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
ซึ่งสามารถให้แผนการชักสิ่ งที่แบ่งได้เป็ นแบบเข้มงวด แบบปกติ และแบบผ่อนคลาย สําหรับการชักสิ่งตรวจ
คุณสมบัติเชิงลักษณะ (attributes inspection) เพื่อตรวจหาร้อยละของการไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดหรื อจํานวนที่ไม่
สอดคล้องกับข้อกําหนดต่อ 100 หน่วยของผลิตภัณฑ์ การใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างทําให้สามารถเลือกแผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ ว แทนทีจ่ ะต้องทําการพัฒนาแผนการชักสิ่งตัวอย่างโดยการใช้สถิติที่ซบั ซ้อน
ในกระบวนการทางเภสัชกรรมมีการดําเนินการสุ่มตรวจเพือ่ การยอมรับในหลายขั้นตอน ตั้งแต่ตรวจสอบ
วัตถุดิบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการบรรจุผลิตภัณฑ์
การสุ่มตรวจเป็ นสิ่งจําเป็ นเนื่องจากไม่สามารถทําการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเพราะทําไม่ได้ในทางปฏิบตั ิและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง การสุ่มตรวจเชิงลักษณะกระทํา
โดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม (random) แล้วนํามาตรวจคุณภาพเทียบกับข้อกําหนดของคุณภาพที่ยอมรับได้ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น จํานวนชิ้นของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ องที่ยอมรับได้ ซึ่งถ้าจํานวนชิ้นที่บกพร่ องมากกว่าจํานวนที่ยอมรับ
ได้ ก็จะไม่ยอมรับรุ่ นการผลิตนั้นทั้งหมด
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ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความบกพร่ องของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งทําการแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ
วิกฤต ระดับมาก และระดับน้อย ตามระดับของลักษณะของความบกพร่ องของภาชนะบรรจุที่มีผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ โดยที่ระดับวิกฤตหมายถึงความบกพร่ องนั้นมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้ ความบริ สุทธิ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ระดับมากหมายถึงความบกพร่ องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อการปิ ดผนึกอย่างสมบูรณ์ของภาชนะ
บรรจุ และระดับน้อยหมายถึงความบกพร่ องที่ไม่มีผลต่อความปลอดภัย ความบริ สุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ และการปิ ด
ผนึกที่สมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ ดังนั้นจึงกําหนดค่า AQL ที่ต่างกันออกไปตั้งแต่นอ้ ยไปมากสําหรับระดับความ
บกพร่ องที่มีผลต่างกันต่อผลิตภัณฑ์ ขึ้นกับชนิดของความบกพร่ องที่ตอ้ งการตรวจ
ในตัวอย่างนี้ถา้ ขนาดของรุ่ นการผลิตนี้เป็ น 36,000 ขวด เนื่องจากไม่สามารถตรวจทุกขวดได้ จึงต้องมีการ
สุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งมาตรวจ สามารถใช้ ANSI/ASQ Z1.4-2008 Sampling by Attributes Plan ในการพิจารณาหา
ขนาดของตัวอย่างโดยการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียว และเลือกการตรวจสอบแบบทัว่ ไป ที่ระดับ II (General
Inspection II) ในตัวอย่างเลือกการตรวจสอบแบบเข้มงวด (Tightened Plan) จากตารางที่ 5 ระบุถึงรหัสขนาดตัวอย่าง
(sample size code) ของขนาดการผลิตจํานวน 36,000 (อยูร่ ะหว่าง 35,001-150,000) ว่าสอดคล้องกับการตรวจสอบ
ทัว่ ไประดับ II ที่ตวั อักษร N ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5. รหัสอักษรสําหรับขนาดของตัวอย่าง (5)

ตารางที่ 6. การชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียวสําหรับการตรวจสอบแบบเข้มงวด (tightened inspection) (5)
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หมายเหตุ : ให้ใช้แผนการชักสิ่ งตัวอย่างแผนแรกที่ปลายลูกศร ถ้าขนาดของตัวอย่างเท่ากับหรื อมากกว่าขนาดของรุ่ นการผลิตให้ทาํ
การตรวจสอบร้อยละ 100
Ac = จํานวนที่ยอมรับ: Re = จํานวนที่ปฏิเสธ

จากตารางที่ 6 สําหรับการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียวและการตรวจสอบแบบเข้มงวด อักษร N สอดคล้องกับ
ขนาดของตัวอย่างจํานวนเท่ากับ 500 จากนั้นขึ้นกับระดับของ AQL ที่กาํ หนดขึ้นมาในการตรวจสอบ ถ้ากําหนดให้
AQL เท่ากับ 0.010% คือให้เป็ นระดับวิกฤต ให้ดูที่ตารางจะเห็นได้ว่าที่จาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ 500 และ AQL เท่ากับ
0.010% จะตกอยูภ่ ายในลูกศรที่ช้ ีลง ให้ใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับที่ปลายลูกศรคือ 2,000 กล่าวคือให้สุ่มตัวอย่างมา
ตรวจ 2,000 ขวด และในตารางค่า Ac เท่ากับ 0 และ Re เท่ากับ 1 แสดงว่าจะยอมรับรุ่ นการผลิตนี้ เมื่อไม่พบขวดที่
บกพร่ องเลย ถ้าพบข้อบกพร่ อง 1 ขวดให้ปฏิเสธรุ่ นการผลิต ในขณะที่ถา้ กําหนดค่า AQL เท่ากับ 0.65% จะ
สอดคล้องกับ N (500) ที่ค่า Ac และ Re เท่ากับ 5 และ 6 ตามลําดับ นัน่ คือต้องสุ่มตัวอย่างจํานวน 500 ขวด และจะ
ปฏิเสธรุ่ นการผลิตเมื่อมี 6 ขวดที่พบความบกพร่ อง แต่ถา้ กําหนด AQL เท่ากับ 4% คือให้ระดับความบกพร่ องเป็ น
ระดับมีผลน้อย จากตารางค่า N จะสอดคล้องกับ AQL ดังกล่าวตรงกับภายในลูกศรที่ช้ ีข้ นึ ต้องการจํานวนตัวอย่างที่
สุ่มเท่ากับที่ปลายลูกศรที่ระบุค่า Ac เท่ากับ 18 และ Re เท่ากับ 19 คือ 315 ดังนั้นสุ่มตัวอย่าง 315 ขวด จะปฏิเสธรุ่ น
การผลิตนี้ถา้ มี 19 ขวดที่บกพร่ อง
plan) (6)

การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียวสําหรับข้อมูลแปรผัน (Variable single acceptance sampling

เนื่องจากลักษณะข้อมูลของคุณภาพเป็ นแบบแปรผัน ดังนั้นจึงปรากฏค่าข้อกําหนด คือ ข้อกําหนดขั้นตํ่า
(lower specification limit, LSL) และข้อกําหนดขั้นสูง (upper specification limit, USL) เพียงข้อกําหนดด้านเดียวอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งคู่ซ่ึงเป็ นข้อกําหนดสองด้านที่กาํ หนดถึงค่าการยอมรับของคุณภาพ รู ปที่ 6 แสดงสถานการณ์ซ่งึ
ลักษณะของคุณภาพ x กระจายแบบ normal distribution และมีค่า LSL สําหรับคุณภาพเพียงด้านเดียว
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รู ปที่ 6. ลักษณะของคุณภาพ (x) กระจายแบบ normal distribution (6)
วิธีการในการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบนี้แบ่งได้เป็ น k-method และ M-method
k-Method
ถ้าทําการสุ่มตัวอย่างจํานวนเท่ากับ n จากรุ่ นการผลิตหนึ่งซึ่งกําหนดให้มีแต่ขีดจํากัดล่างของข้อกําหนดด้าน
เดียว คํานวณหาค่าทางสถิติ
X −LSL

ZLSL =
𝜎𝜎
สังเกตได้ว่าค่า ZLSL แสดงระยะห่างระหว่างค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วดั ได้โดยเฉลี่ยจากตัวอย่าง คือ X� กับ
LSL ในเทอมของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ยิง่ ค่านี้มีค่ามากขึ้น แสดงว่าค่า �X ยิง่ ห่างจาก LSL มากขึ้น ผลที่ตามมาคือ
ค่าสัดส่วนความบกพร่ อง (p) จะมีค่าน้อยลง
จากรู ปที่ 6 สัญลักษณ์ p เป็ นค่าสัดส่วนความบกพร่ องของรุ่ นการผลิต ถ้ามี critical value ของ p ที่เป็ นที่สนใจ
ซึ่งไม่อาจเกินไปกว่าค่านี้ที่ระดับความน่าจะเป็ นหนึ่งที่กาํ หนดล่วงหน้า สามารถทําการเปลี่ยนค่า p ดังกล่าวไปเป็ นค่า
ระยะทาง k ถ้าค่าของ ZLSL มีค่า > k จะยอมรับรุ่ นการผลิตนี้ เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างที่สุ่มไปตรวจระบุเป็ น
นัยว่าค่าเฉลี่ยของรุ่ นการผลิต (lot mean) เป็ นค่าที่อยูห่ ่างไกลจาก LSL มากพอที่จะประกันว่าให้ค่า p ที่น่าพอใจ
แผนการสําหรับควบคุมคุณภาพของสัดส่วนที่บกพร่ อง คือสุ่มตัวอย่างจํานวนเท่ากับ n จากรุ่ นการผลิต
จากนั้นคํานวณว่าที่ระดับความน่าจะเป็ นหนึ่ง ค่า p ที่สนใจจะต้องไม่เกินค่านี้ จากนั้นจะทําการแปลงค่า p เป็ นค่าของ
ระยะวิกฤต (critical distance) คือค่า k คํานวณหาค่า ZLSL หรื อ ZUSL โดยสมการต่อไปนี้
ZLSL =

X −LSL
𝜎𝜎

และ ZUSL =

USL − X
𝜎𝜎

ถ้าไม่ทราบค่า σ จะประมาณการณ์ได้โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แทนในสมการ
เปรี ยบเทียบค่า ZLSL หรื อ ZUSL กับค่า k ถ้ามีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับค่า k จะยอมรับรุ่ นการผลิต เนื่องจากข้อมูล
จากรุ่ นการผลิตแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของรุ่ นการผลิตอยูห่ ่างมากพอจากค่าข้อกําหนดล่าง หรื อข้อกําหนดบน
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M-Method
วิธีการนี้เป็ นการคํานวณเพื่อหาค่า ZLSL หรื อ ZUSL เพื่อนําไปประเมินถึงสัดส่วนความบกพร่ องของรุ่ นการ
ผลิต ( ) ซึ่งคือพื้นที่ใต้เส้นโค้งการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution curve) ของบริ เวณที่มคี ่าน้อยกว่า ZLSL
หรื อมากกว่า ZUSL จากนั้นพิจารณาหาค่าสัดส่วนความบกพร่ องมากที่สุดที่ยอมรับได้ M (โดยใช้ค่า n, k ที่กาํ หนด) ถ้า
ค่า เกินกว่าค่า M ให้ปฏิเสธรุ่ นการผลิต นอกจากนั้นให้ยอมรับ อาจใช้ QU หรื อ QL แทน ZUSL หรื อ ZLSL ก็ได้
เนื่องจากว่าจะให้ความแม่นยําได้มากกว่าในการประเมินค่า โดยที่
QL = ZLSL �𝑛𝑛/(𝑛𝑛 − 1) และ QU = ZUSL �𝑛𝑛/(𝑛𝑛 − 1)
อย่างไรก็ตามมักจะอนุโลมให้ค่า Z = Q โดยเฉพาะเมื่อ n มีค่ามาก
มาตรฐาน ANSI/ASQ สําหรับการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียวสําหรับข้ อมูลผันแปร
(Variable single acceptance sampling plans) (7,8)
มาตรฐานการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสําหรับข้อมูลผันแปรที่ใช้กนั มากมี 2 มาตรฐาน คือ MIL-STD414 และ ANSI/ASQ Z1.9 แต่มาตรฐานแรกมีแผนการสุ่มตัวอย่าง 3 แบบ ทั้งแบบชั้นเดียว สองชั้นและหลายชั้น
ในขณะที่มาตรฐานที่สองมีเฉพาะการชักสิ่ งตัวอย่างแบบชั้นเดียวเท่านั้น สําหรับมาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.9 แบ่งเป็ น
4 ส่วน ได้แก่ ส่วน A เป็ นคําอธิบายทัว่ ไปของแผนการสุ่ม ตารางอักษรรหัส รวมทั้งเส้นโค้งโอซี (OC curve) ของ
แผนการต่าง ๆ ส่วน B เป็ นแผนการชักสิ่งตัวอย่างสําหรับแต่ละรหัสอักษรในกรณี ที่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของ
รุ่ นการผลิต และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แทน ส่วน C เป็ นแผนการชักสิ่งตัวอย่างสําหรับแต่ละรหัสอักษรใน
กรณี ที่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของรุ่ นการผลิตและใช้ค่าพิสยั (R) แทนในการประมาณค่าความเบี่ยงเบน และส่วน
C เป็ นแผนการชักสิ่งตัวอย่างสําหรับแต่ละรหัสอักษรในกรณี ที่ทราบค่าความแปรปรวน (σ) ของรุ่ นการผลิต
ตารางแผนการชักสิ่งตัวอย่างในส่วน B, C และ D แบ่งเป็ นตารางสําหรับข้อกําหนดด้านเดียว คือ ฟอร์ม I และ
k รวมทั้งตารางสําหรับข้อกําหนดสองด้าน คือฟอร์ม II และ M และตารางสําหรับประมาณค่าสัดส่วนความบกพร่ อง
นอกจากนั้นเกณฑ์การยอมรับรุ่ นการผลิตจะพิจารณาจากค่าคงที่ k หรื อ M
ตัวอย่างที่ 1
การผลิตเจลรุ่ นหนึ่ง จํานวน 50 ขวด กําหนดให้ความหนืดของเจลที่ผลิตไม่เกิน 5100 cps สามารถวาง
แผนการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับได้แบบชั้นเดียวดังนี้
ผูผ้ ลิตกําหนดค่า AQL เท่ากับ 1.5% และเลือกระดับการตรวจสอบเป็ นแบบทัว่ ไประดับ II จากตารางที่ 7
พบว่าเมื่อขนาดการผลิตเท่ากับ 50 ขวด จะสอดคล้องกับรหัสตัวอักษร D ในตาราง โดยที่ ANSI/ASQ Z1.9 จะแบ่งการ
ตรวจสอบเป็ น 5 ระดับ ได้แก่การตรวจสอบแบบพิเศษ 2 ระดับ คือระดับ S3 และ S4 และการตรวจสอบแบบทัว่ ไป 3
ระดับ ได้แก่ระดับ I, II, III ทําการตัดสินใจว่าจะวางแผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบชั้นเดียว และตรวจสอบแบบเข้มงวด
ทําให้ใช้ตารางที่ 8 คือตาราง Form I ที่เลือกใช้การเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคํานวณ สําหรับพิจารณาเกี่ยวกับ
รหัสอักษร D โดยพิจารณาว่าที่ระดับ AQL ในตารางเป็ น 1.5% ตามที่ตอ้ งการ ค่า k ที่สอดคล้องกับรหัส D จะเป็ น
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เท่าไร พบว่าจะตรงกับค่า 1.40 ดังนั้นค่า k ของแผนการชักสิ่งตัวอย่างในกรณี น้ ีเท่ากับ 1.40 สําหรับจํานวนตัวอย่างที่
สุ่มที่สอดคล้องกับรหัส D คือ 5
สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เจลจํานวน 5 ขวดจากจํานวนที่ผลิตจริ ง 50 ขวด วัดค่าความหนืดได้เท่ากับ 5025, 5065,
4990, 5085 และ 5045 cps ตามลําดับ กําหนดให้ความหนืดของเจลที่ผลิตไม่เกิน 5100 cps และค่า AQL เท่ากับ 1.5%
จากนั้นพิจารณาว่ารุ่ นการผลิตนี้เป็ นที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ
คํานวณหาค่าความหนืดเฉลี่ยของ 5 ตัวอย่าง
�
X = (5025+5065+4990+5085+5045)/5 = 5042 cps และ S.D. = 36.67 cps
คํานวณหาค่า ZUSL หรื อ ZLSL จาก
ZUSL = (USL–𝑋𝑋�)/S.D. หรื อ ZLSL = ( X�-LSL)/S.D. ขึ้นกับว่ากําหนดข้อกําหนดขีดบนหรื อขีดล่าง จากนั้นนํา
ค่าที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับค่า k ที่พิจารณาจากตาราง ถ้า ZUSL หรื อ QLSL มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า k ให้ยอมรับรุ่ นการ
ผลิต แต่ถา้ ZUSL หรื อ ZLSL มีค่าน้อยกว่า k ให้ปฏิเสธรุ่ นการผลิต
ในตัวอย่างนี้กาํ หนดข้อกําหนดขีดบนคือความหนืดไม่เกิน 5100 cps เพียงข้อกําหนดเดียว ดังนั้น
ZUSL = (USL–X�)/SD = (5100-5042)/36.67 = 1.58
ในกรณีน้ ี ค่า ZUSL มีค่า 1.58 มากกว่าค่า k (1.40) ดังนั้นยอมรับรุ่ นการผลิตนี้
ตารางที่ 7. รหัสอักษรสําหรับขนาดของตัวอย่างสําหรับมาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.9 (7)
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ตารางที่ 8. ตาราง Form I ที่ใช้ในการหาค่า k สําหรับการตรวจสอบแบบทัว่ ไปอย่างเข้มงวด ที่ระดับ II ที่เลือกใช้การ
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการคํานวณ (7)

เมื่อมีเฉพาะค่าระดับข้อกําหนดเพียงด้านเดี่ยวคือ LSL หรื อ USL แล้ว สามารถใช้วิธีการของ k-method หรื อ
M-method ก็ได้ แต่ถา้ มีขอ้ กําหนด 2 ด้านต้องใช้ M-method ตัวอย่างต่อไปจะกล่าวถึงการใช้ M-method ในการวาง
แผนการชักสิ่ งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบชั้นเดียวตามมาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.9 เมื่อมีขอ้ กําหนดสองด้าน
ตารางที่ 9. การประมาณการณ์ค่าร้อยละของความบกพร่ อง (
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U

หรื อ

) จากค่า QU หรื อ QL ที่คาํ นวณได้ (8)

L

ตารางที่ 10. ตาราง Form II ที่ใช้ในการหาค่า M สําหรับการตรวจสอบแบบทัว่ ไปอย่างเข้มงวด ที่ระดับ II ที่เลือกใช้
การเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคํานวณ (8)

ตัวอย่างที่ 2
จากตัวอย่างที่ 1 ถ้ากําหนดให้มีขอ้ กําหนดขีดล่างของความหนืดของเจลขั้นตํ่า คือไม่นอ้ ยกว่า 4900 cps ดังนั้น
QL = ZLSL = ( X�-LSL)/S.D. = (5042-4900)/36.67 = 3.87
QU = ZUSL = (USL–�X)/SD = (5100-5042)/36.67 = 1.58
จากค่า QU และ QL ที่คาํ นวณได้ ใช้ตารางของมาตรฐาน ANSI/ASQ Z1.9 (Form II สําหรับข้อกําหนดด้าน
เดียวและสองด้าน ระดับการตรวจสอบเป็ นแบบทัว่ ไประดับ II และทําการตรวจสอบแบบเข้มงวดโดยใช้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการคํานวณ) ในการพิจารณาหาค่าร้อยละความบกพร่ อง คือ U และ L ตามตารางที่ 9 นําไป
เปรี ยบเทียบกับค่า M ที่พิจารณาหาจากตารางที่ 10
จากตารางที่ 9 ขนาดของตัวอย่างเท่ากับ 5 และค่า QU และ QL ที่ 3.87 และ 1.58 ตรงกับค่า U ที่ 2.35 และ
L ที่ 0 ตามลําดับ ดังนั้น
U และ L รวมกันเท่ากับ 2.35 + 0 = 2.35 ส่ วนตารางที่ 10 แสดงว่าที่ค่าขนาดของตัวอย่าง
เป็ นรหัส D คือ 5 และ AQL เท่ากับ 1.5% ค่า M เท่ากับ 5.82
พบว่าค่า U + L < M จึงยอมรับรุ่ นการผลิตดังกล่าว
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สรุป

การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับอาศัยหลักสถิติ ในการวางแผนสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากรุ่ นการ
ผลิตเพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับหรื อปฏิเสธรุ่ นการผลิต โดยจํานวนตัวอย่างที่สุ่มมาตรวจสอบจะขึ้นกับขนาดการผลิต
ของรุ่ นการผลิต สัดส่วนของความบกพร่ องที่ยอมรับได้ของผูผ้ ลิต และสัดส่วนความบกพร่ องที่ยอมรับไม่ได้ของ
ผูบ้ ริ โภค สามารถวางแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยพิจารณาจากเส้นโค้งลักษณะเฉพาะการดําเนินการ
หรื อโดยการใช้มาตรฐานของ American National Standards Institute (ANSI)/American Society for Quality (ASQ)
ได้แก่ ANSI/ASQ Z1.4 สําหรับข้อมูลเชิงลักษณะและ ANSI/ASQ Z1.9 สําหรับข้อมูลแบบผันแปร การชักสิ่ งตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับเป็ นประโยชน์ในการพิสูจน์ว่ารุ่ นการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพมาแล้วนั้น มีสดั ส่วนความบกพร่ อง
ของผลิตภัณฑ์ไม่เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทกี่ าํ หนดขึ้นหรื อไม่ เพื่อที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธรุ่ นการผลิตดังกล่าว
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