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บทคดัย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเลือกแผนการสุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม ในการ
ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาในส่วนวตัถุดิบประเภทตวั
โครง (Lead Frame) และคอนเน็กเตอร์  (Connector) ซ่ึ ง เป็นวัตถุ ดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ กรณีศึกษาท่ีใช้เป็นตวัอยา่ง คือ กลุ่มวตัถุดิบของโครงสร้างผลิตภณัฑ์ในประเภทตวั
โครง (Lead Frame) จ านวน 5 รุ่น คือ รุ่น 2S, 3S, 5S, UDK และ1N และประเภทคอนเน็กเตอร์ 
(Connector) จ านวน 4 รุ่น คือ รุ่น 2S, 3S, 5S, UDK เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนคุณภาพวตัถุดิบไม่ได้
มาตรฐานจากฝ่ายผลิต ซ่ึงมีขอ้ร้องเรียนเฉล่ีย 7 เร่ืองต่อเดือน ส่งผลให้ตอ้งเสียเวลาในการวิเคราะห์
ปัญหา ตรวจสอบเพิ่มเติม และตอ้งทิ้งงานท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน 
 จากการเปรียบเทียบแผนการสุ่มตวัอยา่งเชิงเด่ียว และแผนการสุ่มตวัอยา่งเชิงคู่ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบของ Japanese Industrial Standard (JIS-Z9015) โดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็นวธีิการสุ่ม
แบบง่ายดว้ยวิธีการจบัสลาก หลงัจากวิเคราะห์ระบบการวดัของพนกังานตรวจสอบ  เพื่อลดความผนั
แปรท่ีเกิดจากการตดัสินใจ ซ่ึงผลผา่นเกณฑก์ารทดสอบ พบวา่วิธีการสุ่มตวัอยา่งเชิงคุณลกัษณะแบบ
เชิงคู่ โดยอาศยัความน่าจะเป็นวิธีการสุ่มแบบง่ายดว้ยวิธีการจบัสลาก สามารถสุ่มตรวจพบวตัถุดิบ
ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนถึง 66.67% และลดตน้ทุนในการตรวจสอบคิดเป็นเงิน 162.38 บาท, 103.36 
บาท, 63.45 บาท ตามระดบัการตรวจสอบเขม้งวด ปกติ และผอ่นผนั และขอ้ร้องเรียนคุณภาพวตัถุดิบ
ไม่ไดม้าตรฐานจากฝ่ายผลิตลดลงเหลือเฉล่ีย 2 เร่ืองต่อเดือน 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to selection of appropriate sampling plan in 
raw material quality inspection for electronics manufacturing by studying in raw material of lead 
frame type and connector type which is the main raw material in the production of electronic 
devices. The case study was a raw material group of lead frame's 5 models were 2S, 3S, 5S,UDK 
and 1N and connector's 4 models were 2S, 3S, 5S and UDK for reducing the raw material have 
complained the quality from production section which had complained average at 7 case per month 
and effected to loss time in solving problem, re-inspection and spoilled the material.  
 From comparison, single sampling plan and double sampling plan as the Japanese 
Industrial Standard (JIS-Z9015) by using probability sampling as the lot-drawing method after 
measurement system analysis of inspector for reducing variation from judgement found that double 
sampling plan by using probability sampling as the lot-drawing method can sampling check the raw 
material non standard to 66.67%. These can save the inspection cost 162.38 baht, 103.36 baht, 63.45 
baht at tighten, normal and reduced inspection. Furthermore, it can reduce the production complain 
average to 2 case per month. 


