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บทคัดยอ
การคัดเลือกปจจัยดวยวิธีโดเมนความถี่ เปนการจําลองระบบโดยกําหนดตัวแปรตนใหเปลี่ยนแปลงคา
ไดระหวางการทดลอง การเปลี่ยนแปลงคานั้นสามารถทําการเปลี่ยนแปลงคาที่ตัวแปรตนพรอมกันทั้งหมดได โดย
กําหนดคลื่นความถี่ที่ไมซ้ํากันใหแตละตัวแปรตนแกวงคาของมันไปตามคลื่นความถี่ที่กําหนดนั้น ถาตัวแปรตน
ตัวใดมีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธ คลื่นความถี่ที่กําหนดใหตัวแปรตนดังกลาวก็จะสงผลไปสูตัวแปรผลลัพธดวย
และสงผลใหคลื่นความถี่นั้นเดนกวาความถี่อื่นๆ วิธีการนี้เปนวิธีการที่สามารถใชไดกับฟงกชันตัวแปรผลลัพธที่
อยูในรูปแบบพหุนามกําลังหนึ่งหรือมากกวาได การคัดเลือกปจจัยดวยวิธีโดเมนความถี่ใชจํานวนครั้งในการรันที่
ไมขึ้นอยูกับจํานวนตัวแปรตนที่พิจารณา การรันเพียง 2 ถึง 3 ครั้งก็สามารถคัดเลือกปจจัยไดอยางถูกตอง
ผลลัพธที่ไดจากการทดลองที่ 1 จะพบวาวิธีโดเมนความถี่สามารถคัดเลือกปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปร
ผลลัพธจากจํานวนปจจัยทั้งหมด 5 ปจจัยไดอยางถูกตองทั้งแบบกําลังหนึ่ง สอง และอิทธิพลรวมกันของตัวแปร
การทดลองที่ 2 ระบบแถวคอย M/M/1 ก็สามารถหาปจจัยที่มีผลตอเวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบได โดยการ
ทดลองทั้งสองทําการรันเพียงการทดลองละ 3 ครั้งเทานั้น

ABSTRACT
A frequency domain method for factor screening is a simulation model. It is run with input
factors that are varied during a run according to sinusoidal oscillations. Different frequencies during a
run are assigned to each factor. If the simulation response is sensitive to changes in a particular
factor, then oscillating of this factor induces oscillations in the response. The frequency domain
experiment permits one to identify an appropriate polynomial model for simulation output. The
frequency domain simulation experiments typically will require 2-3 runs for factor screening.
The result of the first experiment, the frequency domain method can identifiable factors that
induce the response. Five factors were screened for identifying important factors or interactions
between factors. The next result, frequency domain simulation experiments screened important
factors for response of M/M/1 queue.
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บทนํา
ระบบงานที่มีความซับซอนมาก ถาใชวิธีการจําลองดวยคอมพิวเตอรโดยตรง พบวามีอุปสรรคในการ
วิเคราะหและหาคําตอบที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากบอยครั้งที่ การจําลองดวยคอมพิวเตอรตองมีจํานวนตัวแปรตน
(Input Variables) จํานวนมาก ทั้งๆ ที่ในจํานวนตัวแปรตนเหลานั้นอาจมีเพียงตัวแปรตนไมกี่ตัวที่มีอิทธิพลตอ
ตัวแปรผลลัพธ (Output Variables ดังนั้นการหาตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธเพื่อลดขนาดของ
ปญหา นั่นคือสามารถลดเวลาในการหาคําตอบที่เหมาะสม และเพิ่มความสะดวกในการนําตัวแบบ (Model ไป
ใช เนื่องจากรูปแบบสมการของระบบที่สั้น งายตอการตีความและทําความเขาใจ โดยวิธีการดังกลาวเรียกวา การ
คัดเลือกปจจัย (Factor Screening
การคัดเลือกปจจัยในอดีตนั้นใชเทคนิค การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k Two‐Level
Factorial โดยเทคนิคนี้กําหนดคาคงที่ใหปจจัยแลว รันการจําลอง (Simulation Run และจะเปลี่ยนคาปจจัย
เพื่อรันการจําลองซ้ําตอเนื่องไปเรื่อยๆ ตามจํานวนที่วางแผนไว ดังนั้นการใชเทคนิคดังกลาวนี้ จําเปนตองรันการ
จําลองหลายครั้ง เชน ถามีจํานวนตัวแปรตน 5 ตัว จะตองรันการจําลองจํานวน 25 32 ครั้ง จะเห็นวาเปน
ขอเสียของวิธีการนี้ เพราะตองใชจํานวนครั้งในการรันจํานวนมากและยิ่งมากขึ้นถาจํานวนตัวแปรตนมีจํานวน
มาก ดังนั้นการใชเทคนิคการคัดเลือกปจจัยโดย วิธีโดเมนความถี่ Frequency Domain Methodology:
FDM ที่พัฒนาโดย Shruben and Cogliano 1987 1 เทคนิคนี้สามารถทําการปรับเปลี่ยนคาของตัวแปรตน
ในระหวางการรันการจําลองและ ตองการรันการจําลองเพียง 2 ถึง 3 ครั้งเทานั้นก็สามารถคัดเลือกปจจัยได

ทฤษฎีที่เกีย่ วของ
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k (Factorial Design 2k )
เปนวิธีที่ใชมากในการทดลองเกี่ยวกับปจจัยหลายปจจัย เมื่อผูวิจัยตองการที่จะศึกษาถึงผลรวมที่มี
อิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธจากปจจัยเหลานั้น โดยปกติแตละปจจัยสามารถเปนไดทั้งตัวแปรเชิงปริมาณหรือเปน
ตัวแปรเชิงคุณภาพก็ได แตเพื่อสะดวกในการวิเคราะหแตละปจจัย จะถูกแบงออกเปนเพียง 2 ระดับ และในระดับ
ที่กลาวนี้จะแทนดวย สูง หรือ ต่ํา ของปจจัยหนึ่งๆ ในกรณีที่ทําการทดลองแบบ 1 ซ้ํา การออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลแบบ 2k จะมีขอมูลที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2 x 2 x 2 … x 2 2k เชน มีปจจัย 5 ปจจัย ก็จะมีจํานวนขอมูล
ทั้งสิ้น 25 หรือ 32 ขอมูล นั้นคือ ตองทําการรันการจําลองดวยคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 32 ครั้งเพื่อศึกษาตัวแปรตน ที่
จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธหรือไม
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k มีประโยชนมากตองานทดลองเนื่องจากเปนรูปแบบ
การทดลองที่งายทั้งตอการวางแผนการทดลอง การคํานวณ และการวิเคราะหผล และวิธีการนี้ก็เปนวิธีการ
เบื้องตนที่ทําใหเกิดการรันการจําลองดวยคอมพิวเตอรจํานวนนอยครั้งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการทดลอง
แบบอื่นที่ไมไดใชการแบงแบบ 2 ระดับ
Trocine and Malone 2001 2 ไดทําการศึกษาวิธีการคัดเลือกปจจัยที่เปนที่นิยมใช ไดกลาวไววาวิธี

การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและเรียกวิธีนี้วาเปน การออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k เต็มรูปแบบ ( Full Factorial Design 2k อยางไรก็ตามวิธีการนี้สามารถลด

จํานวนรันไดจํานวนหนึ่ง นั่นคือ 2k‐p วิธีการดังกลาวนี้เรียกวา การออกแบบเศษสวนเชิงแฟกทอเรียล 2k‐p
Fractional Factorial Design 2k‐p เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพเชนกันเพียงแตวิธีการนี้สามารถศึกษาไดเพียง
ปจจัยรวมของ 2 ปจจัยเพียงบางตัวเทานั้น ซึ่งเปนประโยชนในบางกรณีที่ไมจําเปนตองศึกษาปจจัยรวมกันของ 2
ปจจัยหรือมากกวาแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําใหเสียเวลาในการจําลองดวยคอมพิวเตอร
ในการสรุปผลการคัดเลือกปจจัย จะใชตาราง ANOVA ในการตัดสินใจผานการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ผูวิจัยกําหนด โดยการตัดสินใจนี้สามารถตัดสินใจไดทั้งอิทธิพลของตัวแปรตนแตละตัวที่มี
ผลตอตัวแปรผลลัพธ (Main Effect และอิทธิพลรวมกันของตัวแปรตนที่มีผลตอตัวแปรผลลัพธ Interaction
Effect

ขอดีในการใชวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k
1. เปนวิธีการคัดเลือกปจจัยที่นิยมใชกันมากทีสุด ทั้งนี้เนื่องจากเปนวิธีพื้นฐานที่ถูกศึกษาเปนอันดับแรกใน
การคัดเลือกปจจัย
2. ใชเวลาในสวนการวางแผนการศึกษาและวิเคราะหผลลัพธนอยที่สุด
วิธีการทดลองโดเมนถี่ (Frequency Domain Experiment
1. แนะนําเกี่ยวกับวิธีการทดลองโดเมนถี่
เปนเทคนิคที่พัฒนาโดย Shruben and Cogliano 1987 โดยวิธี FDE สรางขึ้นมาเพื่อคัดเลือกปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธ การทดลองจะทําการจําลองโดยกําหนดใหตัวแปรตนที่เปนตัวแปรแบบตอเนื่อง
แปรเปลี่ ย นค า ได แ บบคลื่ น ไซน ร ะหว า งการการรั น การจํ า ลอง โดยที่ แ ต ล ะตั ว แปรต น จะได รั บ คลื่ น ความถี่
(Driving Frequency แตกตางกัน และถาตัวแปรผลลัพธแปรเปลี่ยนไปโดยมีความสัมพันธกับตัวแปรตน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรตนเหลานั้นไดดวยการเปลี่ยนตัวแปรผลลัพธจากโดเมนเวลาไปเปนโดเมน
ความถี่ แลวตรวจสอบโดเมนความถี่ของตัวแปรผลลัพธกับคลื่นความถี่ที่ตัวแปรตนไดรับ ถาตัวแปรตนที่มีอิทธิพล
มากในตัวแปรผลลัพธคลื่นความถี่ที่ตัวแปรตนไดรับ ที่ระดับความถี่นั้นจะเดนกวาความถี่อื่นๆ ในตัวแปรผลลัพธ
และในทางกลับกัน ถาตัวแปรตนไมมีอิทธิพลในตัวแปรผลลัพธความถี่ที่ตัวแปรตนไดรับ ความถี่นั้นจะไมเดน
FDE เปนการวิเคราะหสเปกตรัมของตัวแปรผลลัพธที่อยูในตัวแบบเชิงพหุนาม (Polynomial Model
เปนฟงกชันที่ไดมาจากการจําลองผานตัวแปรตน ตัวแบบดังกลาวนี้อาจเรียกวา ตัวแบบเมตา (Meta Model
การจําลองโดยวิธีนี้ ตองการจํานวนครั้งการทําการจําลองระบบเพียงไมกี่ครั้งเทานั้นก็สามารถสรุปผลตัวแปรตนที่
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธ
ตัวแปรตนที่ใชในการรันการจําลองสามารถอยูในรูปแบบตัวแปรตอเนื่องหรือไมตอเนื่องก็ได แตโดย
พื้นฐานของการทําโดเมนความถี่ตัวแปรตนเปนตัวแปรตอเนื่อง ดังนั้นการอธิบายในสวนนี้จึงอธิบายอยูบน
พื้นฐานตัวแปรตนตอเนื่องเปนสําคัญ ในขณะที่ตัวแปรตนไมตอเนื่องถูกอธิบายไวโดย Schruben 1986 3
2. การออกแบบการทดลองโดเมนความถี่
2.1. รูปแบบปญหา
Shruben and Cogliano 1987 ไดกําหนดรูปแบบปญหาไวดังนี้ เมื่อกําหนดใหตัวแปรตนมีจํานวน
ตัวแปร นั้นคือ , , … , ตัวแปรผลลัพธกําหนดใหเปนเปนตัวแปร คาคาดหวังของตัวแปรผลลัพธคือ
เปนฟงกชันของทุกตัวแปร ดังนั้นตัวแบบพื้นผิวผลตอบที่สมการพหุนามลําดับที่ เปนดังนี้

หรือ
เมื่อ

∑

เปน คาคาดหวังของตัวแปรผลลัพธ
เปนเทอมในพหุนาม ลําดับที่ ในกรณีนี้หมายถึงผลรวมของเลขชี้กําลังไมมากกวาคา
ยกตัวอยางเชน ถา
5 แลว
จะไมอยูในเทอมของสมการเพราะเลขชี้กําลัง 2 4 มากกวา 5 เปนตน
เปนสัมประสิทธิ์ของเทอม และ
เปนจํานวนเทอมทั้งหมดของฟงกชันตัวแปรผลลัพธ
จากฟงกชันขางตน ถาเทอมของ ใดๆ ที่มีความหมายตอฟงกชันคาสัมประสิทธิ์ จะไมมีคาเปนศูนย
2.2. การออกแบบการทดลองโดเมนความถี่
ขั้นตอนการออกแบบการทดลองมีดวยกัน 3 ขั้นตอนคือ
2.2.1. การเลือกคลื่นความถี่ของปจจัย
การเลือกคลื่นความถี่ใหกับตัวแปรตนเพื่อทําการจําลองนั้น ตัวแปรตนทุกตัวแปรตองไดรับคลื่นความถี่ที่
คาไมเทากัน เมื่อกําหนดให เปนจํานวนขอมูลที่ตองการทําไดรับจากการทําการทดลอง การวิเคราะหสเปกตรัม
ของความถี่จะไมแมนยําถากําหนดใหคลื่นความถี่ต่ํากวา 1⁄n รอบตอการเก็บขอมูลและคาสูงสุดที่สามารถ
วิเคราะหสเปกตรัมของความถี่ไดคือ 0.5 รอบตอการเก็บขอมูล นั้นคือการกําหนดคลื่นความถี่ จะอยูในชวง
1⁄ n

ω

0.5

เมื่อมีการพิจารณาในเทอมของอิทธิพลรวม และในเทอมของพหุนาม เชน พหุนามลําดับที่ 2 การ
พิจารณาคลื่นความถี่เหลานั้นสามารถคํานวณไดดังตัวอยางตอไปนี้
ถากําหนดใหมีตัวแปรตน และ อิทธิพลรวมของสองตัวแปรคือ
ความถี่ที่เปนตัวชี้ของอิทธิพลรวมนี้คือ
cos 2
cos 2

เมื่อ
เปนแอมพิจูดของแตละตัวแปรตน
เปนขอมูลที่เก็บ ณ เวลา 1,2, … ,

ดังนัน้
1⁄2

cos 2

cos 2

ดังนั้นอิทธิพลรวมของ 1 2 จะมีคลื่นความถี่ที่ตองตรวจสอบ 2 คาคือ
และ
ในกรณีหาตัวชี้ความถี่ของพหุนามลําดับที่ 2 ของตัวแปรตนก็สามารถจัดทําไดดังนี้
ถากําหนดใหมีตัวแปรตน ตัวแปรพหุนามลําดับที่ 2 คือ ความถี่ที่เปนตัวชี้คือ
cos 2
⁄
1 2
1 cos 2 2
t
1⁄2 cos 2π 0 t 1⁄2 cos 2π 2ω t

ดังนั้นตัวแปรพหุนามลําดับที่ 2 มีคลื่นความถี่ที่ตองการตรวจสอบ 2 คาคือ 0 และ 2ω
จากตัวอยางขางตนทําใหทราบวาในกรณีตองการตรวจสอบตัวแปรที่เปนพหุนามลําดับ 2 สามารถ
และถาเปนการศึกษาอิทธิพลรวมของตัวแปรตน 2 ตัวแปรก็สามารถจัดทําไดโดยนํา
จัดทําไดโดยนํา 2

ซึ่งจะไดตัวคลื่นความถี่ที่ตองตรวจสอบ 2 ตัว แตจากขอกําหนดที่วา คลื่นความถี่ จะอยูในชวง
1⁄n ω 0.5 ดังนั้นถาเมื่อใดที่ ที่คํานวนจากทั้งตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม และตัวแปรที่เปนพหุนามลําดับที่
2 ขึ้นไป มีคาเกินกวา 0.5 จะตองนําคา 1 นั้นไปลบออก เพื่อใหคา อยูในชวงที่กําหนด
การที่ตองตรวจสอบคลื่นความถี่ของทั้งตัวแปรตน ตัวแปรพหุนาม และตัวแปรที่เปนอิทธิพลรวม ทําให
โอกาสการใช รวมกันในบางตัว Partial Confounding เชน เมื่อกําหนดใหตัวแปรตน 1 และ 2 มีคลื่น
ความถี่
0.4

0.3
0.7

0.3

0.4

และ

0.3

อิทธิพลรวมของ

0.4

0.1

1 2

0.1

จะมีคลื่นความถี่ที่ตองตรวจสอบ 2 คาคือ 0.3
จะเห็นวาเกิดการใชคลื่นความถี่รวมกันของตัวแปร

ตน 1 และตัวแปรที่เปนอิทธิพลรวม
ดังนั้นการเลือกคลื่นความถี่จึงจําเปนอยางมากที่ตองเลือกอยาง
ระมัดระวัง Jacobson et al. 1990 4 ไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดคลื่นความถี่ไมใหเกิดการใชคลื่นความถี่
รวมกันในการจําลองเหตุการณแบบไมตอเนื่อง Discrete‐Event Simulations โดยทําการศึกษาไวทั้งสิ้น 21
ตัวแปรตน พหุนามลําดับ 2
2 และทําการศึกษา 11 ตัวแปรตน ที่พหุนามลําดับ 3
3
2.2.2. การเลือกแอมพลิจูดของคลื่นความถี่
การเลือกชวงของตัวแปรตนนั้นอยูบนพื้นฐานงายๆ ดังนี้
,

,…,

Lower

Upper

การกําหนดคาแอมพิจูดจะมีผลตอขนาดของสเปกตรัมของตัวแปรผลลัพธ นั้นคือความสูงของสเปกตรัม
ของตัวแปรผลลัพธจะเปนสัดสวนกับความสูงของสเปกตรัมของตัวแปรตนที่ความถี่เดียวกัน ถากําหนดแอมพิจูด
เล็กเกินไปผลของการแกวงก็ยากที่จะถูกตรวจสอบเจอ ถากําหนดแอมพิจูดใหญเกินไป ก็จะทําใหคาของตัวแปร
ตนออกนอกชวงของตัวแปรตนที่มันจะเปนไปได Jacobson 1989 5 ไดทําการศึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือกแอมพิจูด โดยศึกษาอิทธิพลของแอมพิจูด 3 อยางคือ 1 ความเปนไปได Feasibility 2 สิ่งรบกวน
Noise 3 เทอมพหุนามที่ลําดับสูงๆ และไดสรุปผลไววา ถาตองการใหตัวแปรตนอยูในชวงที่เปนไปได และ
ศึกษาในเทอมพหุนามที่ลําดับต่ํา แอมพิจูดสามารถกําหนดอยูในชวงนอยๆ ได และถาตองการลดผลกระทบที่
เปนสิ่งรบกวนก็ควรจะเลือกแอมพิจูดที่กวางเทาที่จะเปนไปได อยางไรก็ตามอิทธิพลของแอมพิจูดทั้ง 3 นั้นยากที่
จะทําใหเปนไปในทางเดียวกันได ถาจําเปนตองเรียงลําดับความสําคัญก็ควรพิจารณาที่ ความเปนไปไดของตัว
แปรตนเปนอันดับแรก และผลกระทบของเทอมพหุนามที่ลําดับสูงๆ ไมควรปรากฏเปนอันดับถัดมา และสุดทาย
จึงพิจารณาอิทธิพลของสิ่งรบกวน
แอมพิจูดถูกเลือกในแตละตัวแปรตนในชวงที่เปนไปไดมีรูปแบบดังสมการตอไปนี้
1⁄2 Upper

Lower

การสรุปผล
ในการสรุปผลการคัดเลือกปจจัยโดยวิธี

1⁄2 Upper

Lower cos 2

2.2.3.

FDE

สามารถวิเคราะหได 2 วิธี คือ

1

กราฟโดเมนความถี่

(Frequency Domain Graph ซึ่ง Lee W. Schruben6 1986 ไดเปนผูพัฒนาและนําเสนอแนวคิดนี้ โดย
ปกติกราฟนี้ไดคาคํานวณจากอัตราสวนสเปกตรัมของโดเมนความถี่ที่กําหนดความถี่คลื่นตางๆ ใหกับตัวแปรตน
(Signal Run เพื่อใชในการรันการจําลองกับโดเมนความถี่ที่ควบคุม(Control Run เมื่อไมมีการกําหนดคลื่น
ความถี่ใหตัวแปรตน ผลลัพธของกราฟที่ได จะพบวาเมื่อตัวแปรตนใดที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธ ที่ระดับ
ความถี่ที่กําหนดใหตัวแปรตนนั้นจะสงผลตอกราฟที่ความถี่ดังกลาวมีความสูงมากกวาความถี่อื่นๆ วิธีการ

พิจารณาแบบกราฟโดเมนความถี่นี้เปนวิธีการที่งาย สะดวกตอการใชงาน แตบางครั้งก็อาจตัดสินใจไดยากเมื่อ
ความถี่ที่พิจารณาแตกตางจากความถี่อื่นๆ ไมมากพอ การตัดสินใจอาจเปนไปไดทั้งสองทางคือ ปจจัยตนนั้นมี
อิทธิพล หรือไมมีอิทธิพล ดังนั้นจึงมีวิธีอีกวิธีการวิเคราะหที่สามารถขจัดปญหาการตัดสินใจจากกราฟคือ 2 การ
ใชการทดสอบทางสถิติ ซึ่ง Schruben and Cogliano (1987 รวมกันพัฒนาและนําเสนอวิธีนี้ การทดสอบทาง
สถิติจะนําเทคนิคการวางแผนการทดลองแบบตางๆ มาใชเพื่อกําหนดจํานวนรันการจําลอง เพื่อใหเกิดความ
นาเชื่อถือในการตัดสินใจทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ การวางแผนการทดลองที่ Shruben and Cogliano แนะนํา
คือ แผนการทดลองแบบลาตินแสควร แผนการทดลองนี้จะใชจํานวนรันทั้งหมด
1 เมื่อ คือจํานวนตัวแปร
ตน สวนแผนการทดลองแบบอื่นๆ ก็สามารถใชได เชน Sanchez et al. 2006 7 ใชแผนการทดลองแบบเชิงแฟก
ทอเรียล ซึ่งทําการรันเพียงไมกี่ครั้งเทานั้นก็สามารถทดสอบสมมติฐานทางสถิติได โดยจํานวนรันไมไดขึ้นอยูกับ
จํานวนตัวแปรตนแตขึ้นอยูกับนักวิจัยเปนผูกําหนดเอง
ขอดีในการใชวิธีโดเมนความถี่ในการคัดเลือกปจจัย
1. จํานวนครั้งที่ใชรันเพื่อการจําลองดวยคอมพิวเตอรมีจํานวนนอย
2. สามารถพิจารณาอิทธิพลหลัก อิทธิพลรวมกันของปจจัย และพหุนามกําลังสองของปจจัยไปพรอมกัน
3. สามารถวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลไดทั้งวิธีกราฟซึ่งงายในการจัดทํา และแบบการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติที่มีความนาเชื่อถืออยางมีนัยสําคัญ

การทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้จะทดสอบการคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธโดยกําหนดตัวอยางในการ
ทดสอบดังนี้
การทดลองที่ 1 สมมติสมการกลองดํา (Black Box ของระบบเปนดังนี้
0.01

เมื่อกําหนดให
เปนอิสระกันและมีการแจกแจงแบบปกติที่มีคาเฉลี่ยเปน 0 ความแปรเปน 1 และ
ตัวแปรตน , , , และ มีคาอยูระหวาง – 1 ถึง 1
จากสมการดังกลาวนี้จะเห็นวาตัวแปรผลลัพธไดรับอิทธิพลจาก ตัวแปร , ,
และ และตัว
แปรที่ไมนาจะมีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธก็คือ อิทธิพลรวมของ
เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลรวมนี้
มีคานอย
การทดลองนี้ทําการทดลองจํานวน 3 รัน แตละรันมีขอมูลจํานวน 4,422 ตัว ในระดับความถี่ตามตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดความถี่ใหตัวแปรในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง
ความถี่
การทดลองครั้งที่ (รัน)
0.05

1
2
3

0.06

0.14

0.27

0.29

การทดลองที่ 2 ระบบแถวคอย M/M/1 ที่มีรูปแบบแถวคอยเปนดังนี้
ถาระบบแถวคอยแบงเปน 2 แถว โดยมีอัตราการเขามาของลูกคา และอัตราการใหบริการเปนดังนี้
แถวคอยที่ 1
400 วินาทีตอคน

Server

60 วินาทีตอคน

Server

60 วินาทีตอคน

แถวคอยที่ 2
76 วินาทีตอคน

จากระบบแถวคอยสมมติที่สรา งขึ้น มี ปจจัยที่ ตองทําการศึกษาแถวคอยละ 2 ตัว คือแถวคอยที่ 1
และ แถวคอยที่ 2 และ µ ตัวแปรผลลัพธคือเวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบ ดังนั้นจะเห็นวาระบบ
แถวคอยที่ 1 ปจจัยที่ไมนาจะมีอิทธิพลตอเวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบคือปจจัย เนื่องจากแถวคอยนี้มีคน
มาใชบริการจํานวนนอยมากนั้นเอง
การทดลองนี้ทําการทดลองจํานวน 3 รัน แตละรันมีขอมูลจํานวน 4,422 ตัว ในระดับความถี่ตามตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดความถี่ใหตัวแปรในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง
ความถี่
การทดลองครั้งที่
0.11
,
,

1
2
3

0.43
,
,

0.35

0.25

,

,

ผลการทดลอง
การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอรในงานวิจัยนี้ ใชคอมพิวเตอร Dual Core 1.86 GHz Memory 2 GB
และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผานโปรแกรม MATLAB ไดผลการทดลองทั้ง 2 ดังนี้

การทดลองที่ 1
จากตารางที่ 3 เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 พบวา ปจจัย , , x และ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธ
แสดงใหเห็นวาการใชวิธีโดเมนความถี่สามารถคัดเลือกปจจัยที่มี
อิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธไดอยางถูกตอง แตถาตองการทําการคัดเลือกปจจัยดวยวิธีการออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลแบบ 2 จะตองทําการทดลองทั้งสิ้น 2 32 รัน
ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธการทดสอบทางสถิติของการทดลองที่ 1
ปจจัย
ปจจัย
ปจจัย
ปจจัย
0
0.78
0.73
0.58
0

x
x
x
x
x

0.63
0
0.89
0.89
0.93

0.86
0.77
0.76
0.90
0.82

0.89
0.90
0
0.78
0.75

การทดลองที่ 2
แถวคอยที่ 1
1.5

การทดลองที่ 1

1
0.5

0

0.05

0.1

0.15

0.2

1.5

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

การทดลองที่ 2

1
0.5

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

การทดลองที่ 3

1.5
1
0.5

0

0.05

0.1

รูปที่ 1 แสดงอัตราสวนสเปกตรัมจากการทดลองที่ 2 แถวคอยที่ 2
จากรูปที่ 1 พบวา การทดลองที่ 1 ความถี่เดนคือ 0.11 การทดลองที่ 2 ความถี่เดนคือ 0.11 และ 0.43
และการทดลองที่ 3 ความถี่เดนคือ 0.25 ตามลําดับ ความถี่เดนที่ปรากฏชัดเจนเหลานี้คือปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
เวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบ นั้นคือ ปจจัย µ แตอยางไรก็ตามการสังเกตกราฟในครั้งนี้อาจจะทําไดอยาก
ดังนั้น เราสามารถตัดสินใจผานการทดสอบทางสถิติ ไดผลดังตารางที่ 4 นั้นคือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ปจจัย µ
มีอิทธิพลตอเวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบ
ตารางที่ 4 แสดงผลลัพธการทดสอบทางสถิติของการทดลองที่ 2 แถวคอยที่ 1
ปจจัย
ปจจัย
0.1043

µ

0.0451

แถวคอยที่ 2
จากรูปที่ 2 พบวา การทดลองที่ 1 ความถี่เดนคือ 0.11 และ 0.43 การทดลองที่ 2 ความถี่เดนคือ 0.11
และ 0.43 และการทดลองที่ 3 ความถี่เดนคือ 0.25 และ 0.35 ตามลําดับ ความถี่เดนที่ปรากฏชัดเจนเหลานี้คือ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบ นั้นคือ ปจจัย และ µ

3

การทดลองที่ 1
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การทดลองที่ 2
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การทดลองที่ 3
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รูปที่ 2 แสดงอัตราสวนสเปกตรัมจากการทดลองที่ 2 แถวคอยที่ 2
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดระบบแถวคอยแถวที่ 1 นั้น ไมมีอิทธิพลตอเวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบ
ซึ่งก็ตรงกับความเปนจริง เนื่องจากลูกคามีจํานวนนอย การเขามาใชบริการโดยสวนมากไมจําเปนตองตอคิว
ดังนั้นเวลาที่ใชไปในระบบจึงเปนของเวลาการใหบริการหรือ µ เทานั้น

สรุปผลการวิจัย
วิธีการโดเมนความถี่เปนวิธีการคัดเลือกปจจัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกปจจัยดวยการทําการ
ทดลองเพียงไมกี่ครั้ง การพิจารณาคัดเลือกปจจัยก็สามารถพิจารณาจากกราฟ หรือใชการทดสอบทางสถิติ
ผลลัพธที่ไดจากการทดลองที่ 1 วิธีโดเมนความถี่สามารถคัดเลือกปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลลัพธไดอยาง
ถูกตองจากจํานวนปจจัยทั้งหมด 20 ปจจัย คือปจจัยแบบกําลังหนึ่ง , , , และ แบบกําลังสอง
,
,
, และ
และอิทธิพลรวมกันของตัวปจจัย
,
,
,
,
,
,
,
,
,
และ
ในสวนการทดลองที่ 2 ระบบแถวคอยที่ 1 M/M/1 ก็สามารถหาปจจัยที่มีผลตอ
เวลาเฉลี่ยที่ลูกคาใชไปในระบบไดคือ µ โดยการทดลองทั้งสองทําการรันเพียงการทดลองละ 3 ครั้งเทานั้น
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