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บทคัดย่อ 

การคดัเลือกปัจจยัดว้ยวธีิโดเมนความถ่ี เป็นการจ าลองสถานการณ์โดยสามารถปรับเปล่ียนค่าของปัจจยั
ทุกปัจจยัท่ีท าการศึกษาระหวา่งการรันการจ าลองสถานการณ์ โดยค่าปัจจยัท่ีเปล่ียนระหวา่งการรันจะถูกก าหนด
จากคล่ืนความถ่ีท่ีไม่ซ ้ ากัน ท าให้ค่าแต่ละปัจจัยจะแกว่งค่าไปตามคล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดนั้น ถา้ปัจจัยตวัใดมี
อิทธิพลต่อผลตอบสนอง คล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดใหปั้จจยัดงักล่าวก็จะส่งผลไปสู่ผลตอบสนองดว้ย งานวิจยัฉบบัน้ี
แสดงให้เห็นว่าการคดัเลือกปัจจยัดว้ยวิธีโดเมนความถ่ีสามารถคดัเลือกปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ือง โดยน าเสนอผ่าน
การผลิตแบบสายการประกอบท่ีมีจ านวนปัจจยัเป็นสถานีการประกอบจ านวน 10 สถานี  และใชจ้ านวนรันการ
จ าลองสถานการณ์จ านวน 512 คร้ัง ผลสรุปก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการน้ีสามารถคดัเลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
ผลตอบสนองท่ีสนใจศึกษาได ้โดยสามารถตรวจสอบไดท้ั้งอิทธิพลของหลกัของปัจจยั อิทธิพลร่วมของปัจจยั 
และอิทธิพลของพหุนามก าลงั 2 ของปัจจยั 

 
ค าส าคญั: การคดัเลือกปัจจยั, โดเมนความถ่ี, การจ าลองสถานการณ์ 
 

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. This paper presents Frequency Domain Method can find important discrete 
factors. The methodology is illustrated on a assembly line production with 10 assembly machine stations and  
simulation runs 512 run length. The result of this approach, important main effect, interaction effect and 
quadratic term were found in the model. 
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1. ค าน า 

ในปัจจุบนัการจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ถูก
น ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน เน่ืองจากมีความสะดวก
ในการใชง้าน โดยการจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์
สามารถปรับเปล่ียนจ านวนปัจจัย  หรือปรับเปล่ียน
ค่าพารามิเตอร์ของปัจจยัท่ีศึกษาไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งไปท าใน
ระบบจริง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าลองสถานการณ์สามารถ
น าไปใชต้ดัสินใจด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงต่องานเพ่ือ
น าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ 

อย่างไรก็ตามระบบงานท่ีมีความซับซ้อนมาก ถ้าใช้
วิธีการจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อหา
ค่าท่ี เหมาะสมท่ีสุดของระบบ(Optimization) พบว่ามี
อุปสรรคในการประมวลผลแบบจ าลองสถานการณ์ ทั้งน้ี
เน่ืองจากในระบบท่ีซับซ้อนมากการจ าลองสถานการณ์
ดว้ยคอมพิวเตอร์ตอ้งมีจ านวนปัจจยั (Factor) ท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การคน้หาค่าท่ีเหมาะสมของ
ระบบใชเ้วลาประมวลผลนานกวา่จะไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ   

จริงๆ แลว้ระบบงานท่ีมีความซับซ้อนและมีปัจจยัอยู่
ในระบบเป็นจ านวนมาก ปัจจยัเหล่านั้นอาจมีเพียงปัจจัย
ส าคัญไม่ก่ีตัวท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนอง (Response) 
ดงันั้นการหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนองของระบบ
เพื่อลดขนาดของปัญหา จะท าให้ลดเวลาในการวิเคราะห์
หรือหาค าตอบท่ีเหมาะสมของงานได้ และยงัเพ่ิมความ
สะดวกในการน าตวัแบบ (Model) ไปใช ้เน่ืองจาก ระบบท่ี
มีความซับซ้อนจะถูกลดขนาดความซบัซอ้นลง ท าให้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจ โดยวิธีการดังกล่าวเรียกว่า การ
คดัเลือกปัจจยั (Factor Screening) 

วิธีทัว่ไปในการคดัเลือกปัจจยัใชเ้ทคนิคการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k (Two-Level Factorial) 
โดยเทคนิคน้ีก าหนดค่าคงท่ีให้ปัจจยัแลว้ รันการจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation Run)  และจะเปล่ียนค่าปัจจยัเพ่ือ
รันการจ าลองตามจ านวน 2k  ดงันั้นการใชเ้ทคนิคดงักล่าว
น้ี จ าเป็นตอ้งรันการจ าลองสถานการณ์หลายคร้ัง เช่น ถา้มี
จ านวนปัจจยั 20 ปัจจยั จะตอ้งรันการจ าลองสถานการณ์
จ านวน 220 = 1,048,576 รอบ และในแต่ละรันการจ าลอง

สถานการณ์ถา้ท าซ ้ า (Replication) 30 รอบ ก็จะพบวา่ตอ้ง
รันการจ าลองสถานการณ์จ านวนทั้งส้ิน 31,457,280 รอบ 
และถา้เป็นปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Factor) และ
ตอ้งการจ าลองสถานการณ์กบัทุกระดบัปัจจยั (Full-Level 
Factorial) จ านวนรอบการจ าลองสถานการณ์ก็จะเพ่ิมข้ึน
อย่างมาก จะเห็นวา่เป็นขอ้เสียของวิธีการน้ี เพราะตอ้งใช้
จ านวนคร้ังในการรันจ านวนมาก และยิ่งมากข้ึนถา้จ านวน
ปัจจยัมีจ านวนมาก  

ดังนั้ นในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอการใช้เทคนิคการ
คดัเลือกปัจจยัดว้ยวิธีโดเมนความถ่ี (Frequency Domain 
Methodology: FDM) เม่ือปัจจัยของระบบเป็นแบบไม่
ต่อเน่ือง เทคนิคน้ีสามารถท าการปรับเปล่ียนค่าของปัจจยั
ไปตามคล่ืนความถ่ีท่ีถูกก าหนดในขณะรันการจ าลอง
สถานการณ์ ถา้มีจ านวนปัจจยั 20 ปัจจยัแลว้รันดว้ยเทคนิค
น้ี จะตอ้งการรันการจ าลองสถานการณ์อย่างน้อย 1,588 
รอบ เท่านั้นก็สามารถคดัเลือกปัจจัยได้ ในงานวิจัยน้ีใช้
กรณีตวัอย่าง การผลิตแบบสายการประกอบ (Assembly 
Line) ท่ีมีจ านวนปัจจยั 10 ปัจจยั เพื่อทดสอบเทคนิคโดเมน
ความถ่ีในการคน้หาปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ืองท่ีมีความส าคญั
ต่อสายการผลิต 

 
2. การคัดเลอืกปัจจัย (Factor Screening 

Method) 
2.1. เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการทดลองเก่ียวกับปัจจัยหลาย

ปัจจัย เ ม่ือผู ้วิจัยต้องการท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลร่วมท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัผลตอบสนองจากปัจจยัเหล่านั้น โดยปกติแต่
ละปัจจยัสามารถเป็นไดท้ั้ งแบบต่อเน่ืองหรือเป็นแบบไม่
ต่อเน่ืองก็ได้ แต่เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์แต่ละ
ปัจจยั จะถูกแบ่งออกเพียง 2 ระดบั และในระดบัท่ีกล่าวถึง
น้ีจะแทนดว้ย สูง หรือ ต ่า ของปัจจยัหน่ึงๆ ในกรณีท่ีท า
การทดลองแบบ 1 ซ ้ า การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอ
เรียลแบบ 2k จะมีขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 2 x 2 x 2 … x 2 = 
2k เช่น มีปัจจยั 5 ปัจจัย ก็จะมีจ านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 32 
ขอ้มูล นั้นคือ ตอ้งท าการด าเนินงานการจ าลองสถานการณ์ 



 

ดว้ยคอมพิวเตอร์ทั้งส้ิน 32 คร้ัง เพื่อศึกษาปัจจัยว่าเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนองหรือไม่ 

Trocine and Malone [1] ไดศึ้กษาเก่ียวกบัวิธีการวาง
แผนการทดลองแบบซูปเปอร์เซ็ดทูเรดเตดไวด้งัน้ี วิธี SSD 
ใชเ้ม่ือผูว้จิยัตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีจ านวนมากกวา่จ านวน
ท่ีต้องการการด า เ นินงาน นั้ นคือถ้าจ านวนปัจจัย ท่ี
ท าการศึกษาเท่ากบั   และจ านวนท่ีตอ้งการการด าเนินงาน
เท่ากับ   โดยท่ี     วิธีการ SSD เป็นวิธีการท่ีมี
โครงสร้าง และได้ผลลพัธ์ รวมถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนองคลา้ยกันกับ
วธีิการออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียล และวิธี Plackett-
Burman โดยท่ีวิธีซูปเปอร์เซ็ดทูเรดเตดน้ีอาจพบปัญหา
เก่ียวกับอิทธิพลพัวพัน (Confounding) และความไม่
เพียงพอในในองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
ท่ีจะน าไปวิเคราะห์สมการถดถอย และ Hinkelmann and 
Kempthorne [2] ได้กล่าวถึงวิธีน้ีไวว้่า ถึงแม้ว่าจะลด
จ านวนการด าเนินงานลง วธีิการน้ีก็ไม่ท าใหศู้นยเ์สียขอ้มูล
ส าคญัในการวิเคราะห์ปัจจยั แต่อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีจะ
เหมาะสมกบัการมีปัจจยัท่ีตอ้งศึกษาจ านวนมาก แต่ปัจจยัท่ี
มีความส าคญัต่อตวัแปรตอบสนองตอ้งมีจ านวนไม่ก่ีตวั
เท่านั้ น โดยท่ีการคัดเลือกแผนแบบเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามท่ีตอ้งการนั้นมีเทคนิคดว้ยกันหลายๆ วิธี 
เช่น แผนแบบคอมพิวเตอร์ค้นหา (Computer Search 
Design) หรือ แผนแบบฮาดามาร์ด-ไทป์ (Hadamard-Type 
Design) เป็นตน้ Holcomb et al. [3] ไดอ้ธิบายวิธีการของ 
SSD หลายโครงสร้างท่ีถูกพฒันาไว ้และไดเ้ปรียบเทียบกบั
วธีิการคดัเลือกปัจจยัแบบอ่ืนๆ โดยให้ผลสรุปของการวิจยั
ว่า วิธีการ SSD ต้องถูกน ามาใช้อย่างระมัดระวงั เพราะ
ผลลพัธ์ท่ีได้อาจได้ผลดีหรือไม่ดีก็เป็นไปได้ทั้ งส้ิน การ
ตดัสินใจหลายอย่างในวิธีการน้ีท่ีตอ้งเลือกอย่างเช่ียวชาญ
จึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น Holcomb et al. ไดล้ง
ความเห็นไวว้่า พวกเราไม่ให้ความเช่ือถือวิธีการท่ีพฒันา
แบบ SSD ในการใชโ้ดยทัว่ไป 

Wan et al. [4] ได้พฒันาเทคนิคการแยกสองทาง

ตามล าดบัถูกควบคุม (Controlled Sequential Bifurcation; 
CSB) เพ่ือใชค้ดัเลือกปัจจยัในการจ าลองเหตุการณ์ท่ีไม่
ต่อเน่ือง (Discrete-Event Simulation) เป็นการพฒันาต่อมา
จากเทคนิคการแยกสองทางตามล าดับ  ( Sequential 
Bifurcation; SB) ท่ีน าเสนอโดย  Bettonvil and Kleijnen 
[5] เทคนิคน้ีได้เพ่ิมการทดสอบเป็นสองคร้ังในแต่ละ
ขั้นตอนของการแยกสองทาง เพ่ือเพ่ิมอ านาจการทดสอบ
ของแต่ละกลุ่มปัจจยั และความคาดเคล่ือนชนิดท่ี 1 (Type I 
Error) จะถูกควบคุม และเทคนิคน้ีใชไ้ดแ้มว้า่เง่ือนไขความ
แปรปรวนของแต่ละปัจจยัจะไม่เท่ากนัก็ตาม หลงัจากนั้น 
Wan et al. [6] ไดพ้ฒันาเทคนิค CSB เพ่ิมเติมโดยมีช่ือ
เรียกว่า CSB-X โดยเทคนิคน้ีจะยอมผ่อนคลายขอ้สมมติ
ของปัจจยัหลกัแต่ก็ยงัให้ค่าความคาดเคล่ือนท่ีใชค้วบคุม
ปัจจยัหลกัเช่นเดียวกบัเทคนิค CSB 

2.2. การทดลองโดเมนความถี่ 
การทดลองโดเมนความถ่ี (Frequency Domain 

Experiment: FDE) โดย Shruben and  Cogliano [7] ได้
น าเสนอไวใ้นการคดัเลือกปัจจยัแบบต่อเน่ือง วิธี FDE 
สร้างข้ึนมาเพ่ือคดัเลือกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนอง 
การทดลองจะท าการจ าลองสถานการณ์โดยก าหนดให้
ปัจจยัท่ีเป็นแบบต่อเน่ืองแปรเปล่ียนค่าไดแ้บบคล่ืนไซน์
ระหวา่งการรันการจ าลองสถานการณ์ ดงัรูปท่ี 1 โดยท่ีแต่
ละปัจจัยจะได้รับคล่ืนความถ่ี  (Driving Frequency) 
แตกต่างกนั และถา้ผลตอบสนองเปล่ียนไปในแต่เวลา โดย
มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีไดรั้บคล่ืนความถ่ี ซ่ึงตรวจสอบ
อิทธิพลของปัจจยัเหล่านั้นไดด้ว้ยการเปล่ียนผลตอบสนอง
ท่ีอยูใ่นรูปโดเมนเวลาไปเป็นผลตอบสนองโดเมนความถ่ี
แลว้ตรวจสอบโดเมนความถ่ีของผลตอบสนองกับคล่ืน
ความถ่ีคล่ืนไซน์ท่ีปัจจยัไดรั้บ ถา้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากกบั
ผลตอบสนอง ค่าของคล่ืนความถ่ีคล่ืนไซน์ท่ีปัจจยัไดรั้บท่ี
ระดบัความถ่ีนั้นจะเด่นกวา่ความถ่ีอ่ืนๆ นัน่คือ ความถ่ีคล่ืน
ไซน์นั้นจะโด่งมากในผลตอบสนอง และในทางกลบักนัถา้
ปัจจัยไม่มีอิทธิพลต่อผลตอบสนอง ความถ่ีคล่ืนไซน์ท่ี
ปัจจยัไดรั้บนั้นจะไม่เด่น นัน่คือความถ่ีจะโด่งเท่า ๆ กนักบั
ระดบัคล่ืนไซน์อ่ืน  



 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงค่าปัจจยัเปล่ียนแปลงค่าตามคล่ืนไซน์ ในช่วงเวลาท่ี 1 ถึง 501 ในการรัน 1 คร้ัง 

 

3. วธีิโดเมนความถี่ (Frequency Domain 
Method) 

FDE เป็นการวิเคราะห์สเปกตรัมของผลตอบสนองท่ี
อยู่ในตัวแบบเชิงพหุนาม (Polynomial Model) เป็น
ฟังก์ชนัท่ีไดม้าจากการจ าลองสถานการณ์ผ่านปัจจยั การ
จ าลองสถานการณ์ดว้ยวธีิน้ี ตอ้งการจ านวนคร้ังการท าการ
จ าลองระบบเพียง 2 ถึง 3 คร้ังเท่านั้นก็สามารถสรุปไดว้่า
ปัจจัยมีท่ีอิทธิพลต่อผลตอบสนองหรือไม่ ส่ิงส าคญัใน
การใชโ้ดเมนความถ่ีในการคดัเลือกปัจจยัประกอบไปดว้ย 

3.1 รูปแบบปัญหา 
FDE ใช้ประโยชน์ในระบบท่ีไม่ทราบความ

ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอน (Black Box) โดยความสัมพนัธ์
ในระบบจะถูกสมมติให้มีความสัมพันธ์แบบพหุนาม
ล าดบัท่ี     เม่ือก าหนดใหปั้จจยัมีจ านวน     ตวั นั้นคือ 
            ผลตอบสนองก าหนดให้เป็นเป็นตวัแปร  
  ค่าคาดหวงัของผลตอบสนองคือ   ( )  เป็นฟังก์ชนั
ของทุกตวัแปร     ดงันั้นตวัแบบมีสมการพหุนามล าดบัท่ี 
   เป็นดงัน้ี 

 
  ( )                          (1) 

 

หรือ   ( )     ∑     
 
     

 
เม่ือ 

  ( )  เป็นค่าคาดหวงัของผลตอบสนอง 

    เป็นเทอมในพหุนาม ล าดบัท่ี     โดยผลรวม
ของเลขช้ีก าลงัของตวัแปรไม่มากกว่าค่า    ยกตวัอย่าง
เช่น ในเทอม      และถา้       แลว้       

   
   

จะไม่อยู่ในเทอมของสมการเพราะเลขช้ีก าลัง  2     
มากกวา่     เป็นตน้ 

     เป็นสัมประสิทธ์ิของเทอม      ถา้เทอมของ     
ใดๆ ท่ีมีความหมายต่อฟังกช์นัค่าสัมประสิทธ์ิ     จะไม่มี
ค่าเป็นศูนย ์และ 

   เ ป็ น จ า น วน เ ท อมทั้ ง ห ม ด ข อ ง ฟั ง ก์ ชั่ น
ผลตอบสนอง 

3.2 การออกแบบการทดลองโดเมนความถี่ 
ขั้นตอนการออกแบบการทดลองมีดว้ยกนั 4 ขั้นตอน

คือ 
1. การเลือกคล่ืนความถ่ีของปัจจยั  

การเลือกคล่ืนความถ่ี ( ) ให้กับปัจจัยเพื่อท าการ
จ าลองสถานการณ์นั้น ปัจจัยทุกตวัแปรตอ้งได้รับคล่ืน
ความถ่ีท่ีค่าไม่เท่ากัน  เม่ือก าหนดให้     เป็นจ านวน
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดรั้บจากการท าการทดลอง การวิเคราะห์
สเปกตรัมในโดเมนความถ่ีของ     ท่ีก าหนดให้จะไม่
แม่นย  าถา้ก าหนดให ้    ท่ีมีค่าต ่ากวา่    ⁄   และค่าสูงสุด
ท่ีสามารถวเิคราะห์สเปกตรัมของความถ่ีไดคื้อ     นั้นคือ
การก าหนดคล่ืนความถ่ีจะอยู่ในช่วง          ⁄  
อยา่งไรก็ตามการเลือก     นอกจากก าหนดให้ค่าของ   
ไม่เท่ากันในแต่ละปัจจัยแลว้ ถา้มีการพิจารณาในเทอม
ของอิทธิพลร่วม และในเทอมของพหุนาม ของปัจจยั เช่น 
พหุนามล าดบัท่ี 2 เป็นตน้ การพิจารณาค่า     เหล่านั้น

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501



 

ตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติม Jacobson et al. [8] ไดท้ าการศึกษา
เพ่ือก าหนดคล่ืนความถ่ีไม่ให้เกิดการใช้คล่ืนความถ่ี
ร่วมกันในการจ าลองสถานการณ์แบบไม่ต่อ เ น่ือง 
(Discrete-Event Simulations) โดยท าการศึกษาไวท้ั้ งส้ิน 
21 ปัจจยั ท่ีพหุนามล าดบั 2 (  2) และท าการศึกษา 11 
ปัจจยั ท่ีพหุนามล าดบั 3 (   ) 
2. การเลือกแอมพลิจูดของคล่ืนความถ่ี  

การก าหนดค่าแอมพิจูดจะมีผลต่อขนาดของสเปกตรัม
ของผลตอบสนอง นั้ นคือความสูงของสเปกตรัมของ
ผลตอบสนองจะเป็นสัดส่วนกับความสูงของสเปกตรัม
ของปัจจยัท่ีความถ่ีเดียวกนั ถา้ก าหนดแอมพิจูดเล็กเกินไป
ผลของการแกว่งก็ยากท่ีจะถูกตรวจสอบเจอ ถา้ก าหนด
แอมพิจูดใหญ่เกินไป ก็จะท าใหค้่าของปัจจยัออกนอกช่วง
ค่าของปัจจัยท่ีมันจะเป็นไปได้ Jacobson [9] ได้
ท าการศึกษาการเลือกแอมพิจูด โดยศึกษาอิทธิพลของ
แอมพิจูด 3 อยา่งคือ 1) ความเป็นไปได ้ (Feasibility) 2) 
ส่ิงรบกวน (Noise) 3) เทอมพหุนามท่ีล าดบัสูงๆ และได้
สรุปผลไวว้่า ถา้ตอ้งการให้ปัจจัยอยู่ในช่วงท่ีเป็นไปได ้
และศึกษาในเทอมพหุนามท่ีล าดับต ่า แอมพิจูดสามารถ
ก าหนดอยูใ่นช่วงน้อยๆ ได ้และถา้ตอ้งการลดผลกระทบ
ท่ีเป็นส่ิงรบกวนก็ควรจะเลือกแอมพิจูดท่ีกวา้งเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของแอมพิจูดทั้ง 3 นั้น
ยากท่ีจะท าให้เป็นไปในทางเดียวกันได้ ถ้าจ าเป็นต้อง
เรียงล าดับความส าคญัก็ควรพิจารณาท่ี ความเป็นไปได้
ของตวัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก และผลกระทบของเทอมพหุ
นามท่ีล าดบัสูงๆ เป็นอนัดบัถดัมา และสุดทา้ยจึงพิจารณา
อิทธิพลของส่ิงรบกวน 

การเลือกช่วงแอมพิจูดของปัจจยั  

 

((          )|                ) (2)  

 

เม่ือ 
         เป็นค่าท่ีต ่าสุดของปัจจยั           

          เป็นค่าท่ีสูงสุดของปัจจยั            

แอมพิจูดถูกเลือกในแต่ละปัจจยัในช่วงท่ีเป็นไปไดมี้
รูปแบบดงัสมการต่อไปน้ี 

 

  ( )    (             )⁄   
   (             )         ⁄    (3)   

 

อย่างไรก็ตามในการพิจารณากรณีท่ีปัจจัยแบบไม่
ต่อเน่ืองจะมีสูตรแตกต่างไปจากสมการท่ี (2) และ (3) 

ดงัน้ีคือ 

 

 (  ( )    )                ⁄  (4) 

 

น าค่าความน่าจะเป็นท่ีได้มาเทียบกับตารางเ พ่ือ
ก าหนดค่าใหปั้จจยั    ( )  เช่น 
 

 (  ( )) ค่าท่ีได ้

0 – 0.49 
0.50 - 1 

   

   
 

3. การก าหนดความยาวของการทดลอง 

จ านวนความยาวของการทดลองควรมีความยาวใน
การทดลองแต่ละรอบการรันท่ีเพียงพอ โดยก าหนดให้
จ านวนความยาวในการรันควรให้คล่ืนความถ่ีท่ีมีค่านอ้ย
ท่ีสุดท่ีก าหนดให้ปัจจัยเกินจ านวนรอบ 10 รอบ เช่นถา้
ก าหนดคล่ืนความถ่ี 0.11 จ านวนรอบท่ีท าให้ คล่ืนความถ่ี
น้ีเกิน 10 รอบคือ ความยาวการรัน 92 รัน เป็นตน้ หรือ 
อาจจะค านวณจากสูตรไดด้งัน้ี 

ให้พิจารณาวา่คล่ืนความถ่ีท่ีตอ้งการตรวจสอบมีคล่ืน
ความถ่ีใดบา้ง เช่น ถา้ก าหนดให้มีปัจจยัท่ีศึกษา 3 ปัจจยั 
โดยมีคล่ืนความถ่ีหลักท่ีก าหนดให้แต่ละปัจจัยเป็น 
                  และ         ตามล าดับ 
ดงันั้น เม่ือพิจารณาเทอมพหุนามล าดับท่ี 2 จะพบว่าเกิด
คล่ืนความถ่ีท่ีตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติมคือ * 22          + และ
เม่ือพิจารณาอิทธิพลร่วมของ 2 ปัจจยั จะไดค้ล่ืนความถ่ีท่ี
ต้องวิ เคราะห์ เ พ่ิมเ ติมคือ  *      2     2        2      + 
ดงันั้นคล่ืนความถ่ีท่ีตอ้งพิจารณาทั้งหมดคือ 

 *             22                2     2        2      + จ า ก
คล่ืนความถ่ีดงักล่าวน้ี ให้ค  านวณความแตกต่างของคล่ืน
ความถ่ีของทุกคู่ และให้เลือกค่าความแตกต่างท่ีนอ้ยท่ีสุด
เป็นค่า     จากตวัอยา่งน้ีจะไดค้่า         

  



 

ดงันั้นสามารถค านวณความยาวในการรัน ( ) ไดด้งัน้ี 
 

  (
 

  
 ⁄ )
 

 (5) 

 

จากตวัอยา่งจะไดจ้ านวนการรัน         รอบ 
อย่างไรก็ตามถ้าผูว้ิจัยต้องการความแม่นย  าในการ

ตรวจสอบสเปกตรัมในโดเมนความถ่ี การรันควรมีจ านวน
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
4. การสรุปผล 

ในการสรุปผลการคดัเลือกปัจจยัโดยวิธี FDE สามารถ
วิเคราะห์ได้โดย สร้างกราฟโดเมนความถ่ี (Frequency 
Domain Graph) ซ่ึง Lee W. Schruben [10] ไดเ้ป็น
น าเสนอแนวคิดน้ี โดยปกติกราฟน้ีได้ค่าค  านวณจาก
อัตราส่วนสเปกตรัมของโดเมนความถ่ีท่ีก าหนดคล่ืน
ความถ่ีต่างๆ ให้กบัปัจจยั (Signal Run) เพื่อใชใ้นการรัน
การจ าลองสถานการณ์กับโดเมนความถ่ี ท่ีควบคุม 
(Control Run) เม่ือไม่มีการก าหนดคล่ืนความถ่ีให้ปัจจยั 
ผลลพัธ์ของกราฟท่ีได ้จะพบวา่เม่ือปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลตอ่
ตวัผลตอบสนอง ท่ีระดบัคล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดให้ปัจจัย
นั้ นจะส่งผลต่อกราฟท่ีคล่ืนความถ่ีดังกล่าวมีความสูง
มากกว่าคล่ืนความถ่ีอ่ืนๆ วิธีการพิจารณาแบบกราฟ
โดเมนความถ่ีน้ีเป็นวิธีการท่ีง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
นอกจากน้ียงัมีวิธีอีกวิธีการวิเคราะห์ท่ีสามารถตดัสินใจ
ได ้เช่น Sanchez et al. [11] ไดใ้ชก้ารทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติในการวเิคราะห์ผล เป็นตน้ 

 
4. ขั้ น ต อนวิ ธี โ ด เ มนคว ามถี่ เ พื่ อ จ า ล อ ง

สถานการณ์ 
ในการน าวิธีโดเมนความถ่ีไปประยุกต์ใช้กับการ

จ าลองสถานการณ์เพื่อคดัเลือกปัจจยัมีขั้นตอนวธีิส าคญัดงั
แสดงในรูปที 2  

 
5. วธีิการวจัิย 

5.1. ปัญหา 
การวิ จัย น้ี ใช้  ก ารผ ลิตแบบสายการประกอบ 

(Assembly Line Production) มาเป็นโมเดลในการทดลอง
คดัเลือกปัจจยัดว้ยวธีิโมเมนความถ่ีดงัรูปท่ี 3 และไดแ้บ่ง 
กรณีศึกษาออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แก้ไขโมเดลที่ใช้
จ าลอง

สถานการณ์ใน
คอมพิวเตอร์ 

สร้างโมเดลที่ใช้
จ าลองสถานการณ์
ในคอมพิวเตอร์ 

พิจารณาในโมเดลวา่มีปัจจยัใดที่ต้องการ
ท าการศกึษา (จ านวนปัจจยั) 

ก าหนดคลื่นความถ่ีที่ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี
ร่วมกนัให้แตล่ะปัจจยั 

Start 

 ตรวจสอบโมเดลเป็นไปตาม
ข้อก าหนดหรือไม ่

ค านวณจ านวนอบในการรันด้วยวิธีโดเมน
ความถ่ี 

 จ านวนรอบครบตามก าหนด
หรือไม่ 

รันโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 

น าตวัผลตอบสนองที่ได้จากการรันที่อยูใ่นรูปของ
โดเมนเวลา แปลงด้วยวิธี ผลการแปลงฟเูรียร์ 
(Fourier Transform) เป็นโดเมนความถ่ี 

สร้างกราฟจากข้อมลูโดเมนความถ่ีที่ค านวณได้ 

End 

สรุปผลคดัเลือกปัจจยั 

ไม ่

ใช ่

ใช ่

ไม ่

รูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนวธีิโดเมนความถ่ี
เพื่อการจ าลองสถานการณ์ 

 



 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงการผลิตแบบสายการประกอบ 
 

กรณีศึกษาที ่1 
จากรูปท่ี 3 โมเดลน้ีมีการประกอบสินคา้ 1 ชนิด โดยมี

ช่วงเวลาห่างการเขา้มาของวสัดุท่ีตน้สายการผลิตแบบการ
แจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.3 ช้ินต่อนาที 
หรือเขียนเชิงสัญลักษณ์ได้ว่า Exp(0.3) ในสายการ
ประกอบมีจ านวนสถานีเพื่อการประกอบ 10 สถานี แต่ละ
สถานีมีเคร่ืองจกัรเพื่อให้พนกังานควบคุมการประกอบใช้
ตดัสินใจติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการประกอบไดจ้ านวน 1 
ถึง 5 เคร่ือง และแต่ละสถานีมีเวลาในการประกอบท่ีเป็น
การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลดงัตารางท่ี 1 

โมเดลการประกอบน้ีท างาน 24 ชัว่โมงต่อวนั และถา้
จ านวนผลผลิตท่ีออกจากระบบ และเวลารอคอยรวมโดย
เฉล่ียต่อสินคา้ เป็นผลตอบสนองท่ีตอ้งการศึกษา พนกังาน
ควบคุมการประกอบต้องให้ความส าคัญกับสถานีการ
ประกอบสถานีใด ท่ีให้ผลกระทบต่อผลตอบสนองท่ี
ตอ้งการศึกษา 

จากโมเดลน้ีจะพบวา่ สถานีเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษา
ต่อผลตอบสนอง และผูว้ิจยัจงใจก าหนดให้สถานีท่ี 2 เป็น
สถานีท่ีมีผลต่อจ านวนผลผลิตออกจากระบบ และเวลารอ
คอยรวมโดยเฉล่ียต่อสินค้า เ พ่ือใช้ทดสอบวิธีโดเมน
ความถ่ีการคน้หาปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ืองท่ีมีความส าคญัต่อ
สายการประกอบ 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงเวลาในการประกอบ และการพิจารณาการ
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ แต่ละปัจจยัของกรณีศึกษาท่ี 1 

ปัจจยั  

จ านวน
เคร่ือง 
จกัร 

เวลาการ
ประกอบ  

การใชป้ระโยชน์: 
ร้อยละ 

(ช้ิน/นาที) (Utilization) 

สถานี 1 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 2 1-5 Exp(0.9) 100 

สถานี 3 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 4 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 5 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 6 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 7 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 8 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 9 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 10 1-5 Exp(0.2) 22 
 
กรณีศึกษาที ่2 

จากรูปท่ี 3 โมเดลน้ีมีการประกอบสินค้า 1 ชนิด มี
ลกัษณะโดยรวมเหมือนกนักบั กรณีศึกษาท่ี 1 แต่ผูว้ิจยัได้
ทดลองปรับเวลาในการประกอบท่ีสถานีท่ี 9 จากอตัราการ
ประกอบเป็นแบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.2 ช้ินต่อนาที เป็น 0.9 ช้ินต่อนาทีเพื่อให้ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อผลตอบสนองมี 2 ปัจจยั ดงัตารางท่ี 2 



 

ตารางท่ี 2 แสดงเวลาในการประกอบ และการพิจารณาการ
ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ แต่ละปัจจยัของกรณีศึกษาท่ี 2 

ปัจจยั  

จ านวน
เคร่ือง 
จกัร 

เวลาการ
ประกอบ  

การใชป้ระโยชน์: 
ร้อยละ 

(ช้ิน/นาที) (Utilization) 

สถานี 1 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 2 1-5 Exp(0.9) 100 

สถานี 3 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 4 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 5 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 6 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 7 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 8 1-5 Exp(0.2) 22 

สถานี 9 1-5 Exp(0.9) 100 

สถานี 10 1-5 Exp(0.2) 22 
 

 

5.2. การวางแผนการทดลอง 

การวางแผนการทดลองของทั้ง 2 กรณีศึกษามีขั้นตอน
ดังตารางท่ี 3 พบว่า จ านวนท่ีจะต้องรันทั้ งส้ินด้วยวิธี
โดเมนความถ่ีในกรณีปัจจัยแบบไม่ต่อเน่ือง 512 รัน ถ้า
คดัเลือกปัจจยัโดยใชเ้ทคนิคการออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลแบบ 2k โดยเทคนิคน้ีจะก าหนดค่าคงท่ีให้
ปัจจยัแลว้รันการจ าลองสถานการณ์ และจะเปล่ียนค่าปัจจยั
เพื่อรันการจ าลองตามจ านวน 2k ดังนั้ นการใช้เทคนิค
ดงักล่าวน้ี จ าเป็นตอ้งรันการจ าลองสถานการณ์ ทั้งสิน 210 
= 1,024 รัน และในแต่ละรันการจ าลองสถานการณ์ถา้
ท าซ ้ า 30 รอบ ก็จะพบวา่ตอ้งรันการจ าลองสถานการณ์
จ านวนผลการทดลองทั้งส้ิน 30,720 รัน 

5.3 ผลการวจิยั 
กรณศึีกษาที ่1 

การจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ในงานวจิยัน้ี  
ใชโ้ปรแกรม Arena Version 12.0 ไดผ้ลการทดลองดงัรูปท่ี 

4  ซ่ึงแสดงโดเมนความถ่ีท่ีระดบั 1/512 ถึง 256/512 ของ
ผลผลิตท่ีออกจากระบบพบว่า ตามแนวแกน    ท่ีแสดง
ความถ่ี จุดท่ีความถ่ี 2    2 เป็นจุดท่ีเ ด่นท่ีสุด และท่ี
ความถ่ีน้ีเป็นความถ่ีท่ีก าหนดใหก้บัสถานีท่ี 2 ของการผลิต
แบบสายการประกอบ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า วิธีโดเมน
ความถ่ีสามารถคัด เ ลือกปัจจัยแบบไม่ต่ อ เ น่ือง ท่ี มี
ความส าคญัต่อการผลิตได ้และนอกจากจะคดัเลือกปัจจยั
หลกั (Main Factor) วิธีโดเมนความถ่ีสามารถพิจารณาพหุ
นามก าลงั 2 ของปัจจยัได ้โดยท่ีความถ่ี 46/512 เป็นจุดท่ี
เป็นคล่ืนความถ่ีของพหุนามก าลงั 2 ของสถานีท่ี 2 ถูก
ก าหนด แสดงวา่พหุนามก าลงั 2 ของสถานีท่ี 2 มีอิทธิพล
ต่อการผลิตด้วยเช่นกัน และถา้พิจารณาผลตอบสนองท่ี
สนใจเป็นเวลารอคอยรวมโดยเฉล่ียต่อสินค้า ก็ให้ผล
เช่นเดียวกันกับการพิจารณาผลตอบสนองท่ีสนใจใน
ผลผลิตของการประกอบท่ีออกจากระบบ ดงัรูปท่ี 5 
 
กรณศึีกษาที ่2 

หลังจากนั้ น เม่ือผู ้วิจัยได้ทดลองปรับเวลาในการ
ประกอบท่ีสถานีท่ี 9 จากอตัราการประกอบเป็นแบบการ
แจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.2 ช้ินต่อนาที 
เป็น 0.9 ช้ินต่อนาที  

 ขั้นตอนการทดลองยงัคงเดิม และท าการรันจ านวน 
512 รันกับชุดตวัแปรสุ่มชุดเดิมจากการทดลองคร้ังแรก
ได้ผลการทดลองดังรูปท่ี 6 และ 7 ซ่ึงพบว่า ท่ีความถ่ี 
23/512 และ 193/512 เป็นความถ่ีเด่นท่ีสุด โดยเป็นสถานี
การประกอบท่ี 2 และ 9 ตามล าดบั นอกจากน้ีวิธีโดเมน
ความถ่ีย ังตรวจพบพหุนามก าลัง 2 ของสถานีทั้ ง 2 มี
อิทธิพลต่อผลตอบสนองท่ีสนใจศึกษาดว้ย นัน่คือ ความถ่ี 
46/512 เป็นพหุนามก าลงั 2 ของสถานีท่ี 2 และ 126/512 
เป็นพหุนามก าลงั 2 ของสถานีท่ี 9 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลร่วมของปัจจัย คือ อิทธิพลร่วม
ของสถานีท่ี 2 และสถานท่ี 9 พบว่า เกิดอิทธิพลร่วมกัน
ของทั้ งสองสถานีกับตวัแปรผลตอบสนองท่ีสนใจ โดย
พิจารณาไดจ้ากความถ่ี 170/512 และ 216/512 



 

ตารางท่ี 3 แสดงขั้นตอนการทดลองจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนท่ี  วธีิการ โมเดลของงานวจิยั 

1 สร้างโมเดลท่ีใชจ้ าลองสถานการณ์ในคอมพิวเตอร์ การผลิตแบบสายการประกอบสร้างโมเดล
ในโปรแกรม Arena Version 12.0 

2 พิจารณาในโมเดลวา่มีปัจจยัใดท่ีตอ้งการท าการศึกษา 10 ปัจจยั 

3 

 
ก าหนดคล่ืนความถ่ีท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีร่วมกนัใหแ้ต่ละปัจจยั 
 
 

 

        2  ของสถานท่ี 1 

   2    2  ของสถานท่ี 2 

   2    2  ของสถานท่ี 3 

    2   2  ของสถานท่ี 4 

        2  ของสถานท่ี 5 

         2  ของสถานท่ี 6 

    2    2  ของสถานท่ี 7 

         2  ของสถานท่ี 8 

         2  ของสถานท่ี 9 

    2     2  ของสถานท่ี 10 
4 ก าหนดจ านวนรอบในการรัน และรันระบบ     2  

นั่นคือ 1 วนั หรือ 24 ชั่วโมงเป็น 1 รัน 
ดงันั้นตอ้งรันจ านวนทั้งส้ิน 512 วนั (รัน) 

5 น าตวัผลตอบสนองท่ีได้จากการรันท่ีอยู่ในรูปของโดเมน
เวลา แปลงดว้ยวิธี ผลการแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform) 
เป็นโดเมนความถ่ี 

น าขอ้มูลจากการรัน 512 ค่าแปลงเป็น
โดเมนความถ่ี ดว้ยโปรแกรม Microsoft 
Excel ค าสัง่ Fourier Analysis 

6 สร้างกราฟจากขอ้มูลโดเมนความถ่ีท่ีค  านวณได ้ น าผลจากการการแปลงโดเมนความถ่ี
จ านวน 256 มาสร้างกราฟดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Excel 

   
 

 
 

 รูปท่ี 4 แสดงโดเมนความถ่ีของผลผลิตของการประกอบท่ีออกจากระบบ 
 



 

 
  

 รูปท่ี 5 แสดงโดเมนความถ่ีของเวลารอคอยรวมโดยเฉล่ียต่อสินคา้ ท่ีสินคา้รอประกอบในแต่ละสถานี 

   

 
 

รูปท่ี 6 แสดงโดเมนความถ่ีของผลผลิตของการประกอบท่ีออกจากระบบ  
เม่ือสถานี 9 เปล่ียนอตัราการประกอบเป็น 0.9 นาทีต่อช้ิน  

 

 
 

รูปท่ี 7 แสดงโดเมนความถ่ีของเวลารอคอยรวมโดยเฉล่ียต่อสินคา้ ท่ีสินคา้รอประกอบในแต่ละสถานี 
เม่ือสถานี 9 เปล่ียนอตัราการประกอบเป็น 0.9 นาทีต่อช้ิน  

 

ดงันั้นวิธีการโดเมนความถ่ีสามารถตรวจสอบอิทธิพล
ของปัจจัยหลกั อิทธิพลของพหุนามก าลงั 2 และอิทธิพล
ร่วมของทั้ง 2 ปัจจยัไดโ้ดยท าการทดลองเพียง 512 รัน 

ในการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k ใน
ตวัอยา่งน้ี จ าเป็นตอ้งรันการจ าลองสถานการณ์ ทั้งสิน 210 
= 1,024 รัน และในแต่ละรันการจ าลองสถานการณ์เรา

ท าซ ้ า 30 รอบ ดังนั้นจากตวัอย่างจะพบว่าตอ้งรันการ
จ าลองสถานการณ์จ านวนผลการทดลองทั้งสิน 30,720 รัน 
ดงัตารางท่ี 4 



 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบเทคนิค โดเมนความถ่ี กบั 
การทดลองเชิงแฟกทอเรียล 

รายการ วธีิโดเมน
ความถ่ี 

การทดลองเชิง
แฟกทอเรียล 

จ านวนรัน 512 30,720 
เวลาในการรัน 
(หน่วย: นาที) 

26 นาที 1,536 นาที  
( 26 ชัว่โมง ) 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า วิธีโดเมนความถ่ี 
สามารถพิจารณาได้ทั้ งอิทธิพลหลักของปัจจัย อิทธิพล
ร่วมกนัของปัจจยั และพหุนามของปัจจยั โดยใชจ้ านวนใน
การรัน และเวลาการรัน จ านวนน้อยกว่าวิธีการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k ซ่ึงทั้งสองวิธีน้ีให้ผล
การคดัเลือกปัจจยัไม่แตกต่างกนั 

 

6. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

วิธีการโดเมนความถ่ีเป็นวิธีการคัดเลือกปัจจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ งอิทธิพลจากปัจจัย
หลัก อิทธิพลร่วมกันของปัจจัย และพหุนามของปัจจัย 
ถึงแมว้า่จะมีปัจจยัท่ีสนใจศึกษาจ านวนมาก จ านวนการรัน
การจ าลองสถานการณ์ก็ใช้จ านวนไม่มากเท่ากับวิธีการ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k แต่อยา่งไรก็
ตามจ านวนการรันน้ีมีส่วนท่ีต้องสังเกต คือ ถา้คดัเลือก
ปัจจัยแบบต่อเน่ือง การทดลองจะใช้จ านวนรัน 2-3 รัน
เท่านั้นก็เพียงพอต่อการคดัเลือกปัจจยัดงั วฐา และพรเทพ
[12] ไดน้ าเสนอไว ้แต่ส่วนในงานวิจยัน้ี ถา้ปัจจยัแบบไม่
ต่อเน่ือง เช่น ปัจจัยเป็นจ านวนคน หรือ เคร่ืองจักร การ
ทดลองตอ้งการจ านวนรันมากข้ึน เน่ืองจากการคดัเลือก
ปัจจัยแบบไ ม่ต่ อ เ น่ือง  การ เป ล่ี ยนค่ าของ ปั จจัย ท่ี
ปรับเปล่ียนค่าตามคล่ืนความถ่ีจะไม่สามารถปรับเปล่ียนค่า
ได้ตามการเข้ามาของวสัดุ หรือช้ินงานแต่ละช้ิน แต่จะ
ปรับเปล่ียนค่าไดเ้ม่ือส้ินวนัท างาน แต่ถา้เป็นกรณีปัจจัย
แบบต่อเน่ือง เช่น ปัจจยัเป็นเวลาการเขา้มาของวสัดุ (Time 
of Arrival) หรือ เวลาการผลิตช้ินงาน(Service time) ปัจจยั
เหล่าน้ีมีการเปล่ียนค่าของปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนค่าตามคล่ืน

ความถ่ีสามารถปรับค่าไดใ้นแต่ละเขา้มาของวสัดุ นั่นคือ 
หน่วยเวลา (t) ของปัจจัยแบบต่อเน่ืองจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงของระบบ เช่น การเขา้มาของวสัดุ การเขา้รับ
บริการท่ีสถานีงาน เป็นตน้ แต่หน่วยเวลา (t) ของปัจจยั
แบบไม่ต่อเน่ืองจะเป็นการจบการท างานในช่วงเวลาท่ี
สนใจ เช่น เวลาการผลิต 24 ชัว่โมง เป็นตน้ นัน่เป็นสาเหตุ
ท่ีท าให้การรันการจ าลองสถานการณ์ท่ีมีปัจจัยแบบไม่
ต่อเน่ืองมีจ านวนมากกว่าการคดัเลือกปัจจยัแบบต่อเน่ือง 
แต่อยา่งไรก็ตามจ านวนการรันก็ยงันอ้ยกวา่จ านวนการรัน
โดยวธีิการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k  

วิธีการโดเมนความถ่ีน้ี อาจจะสร้างปัญหาได้ในการ
จดัท าเร่ิมแรก เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากกบัวธีิ
อ่ืนท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เทคนิคการเปล่ียนโดเมนของเวลา 
ไป เ ป็นโด เมนความ ถ่ี  ก็ มี เ พี ยงบางสาขา เ ท่ านั้ น ท่ี
ท าการศึกษา แต่จริงๆ แลว้การค านวณเหล่าน้ีมีโปรแกรม
ส าเร็จรูปมากมายสามารถค านวณไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีก็ไดน้ าโปรแกรม Microsoft Excel ท่ีปกติใชก้นั
อยา่งกวา้งขวา้งทัว่ไปในปัจจุบนัมาใชค้  านวณ 

งานวิจัยน้ีจะถูกพัฒนาต่อเน่ือง ผู ้วิจัยจะน าวิธีการ
โดเมนความถ่ีน้ีเขา้ไปท าการคดัเลือกปัจจยักบัระบบงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อน และมีจ านวน
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน เช่น การผลิตตามงาน (Job Shop) 
เป็นตน้ รวมทั้งการพฒันาใหว้ธีิการน้ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์
ได้อย่างสะดวก และง่ายกับการจ าลองสถานการณ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ของผูท่ี้สนใจทัว่ไปท่ีตอ้งการคดัเลือก หรือหา
ผลกระทบของปัจจยั  
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