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บทคัดย่อ
การคัดเลือกปั จจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่ เป็ นการจาลองสถานการณ์โดยสามารถปรับเปลี่ยนค่าของปั จจัย
ทุกปั จจัยที่ทาการศึกษาระหว่างการรันการจาลองสถานการณ์ โดยค่าปั จจัยที่เปลี่ยนระหว่างการรันจะถูกกาหนด
จากคลื่ นความถี่ ที่ไม่ซ้ ากัน ทาให้ค่าแต่ละปั จจัยจะแกว่งค่าไปตามคลื่ นความถี่ ที่กาหนดนั้น ถ้าปั จจัยตัวใดมี
อิทธิพลต่อผลตอบสนอง คลื่นความถี่ที่กาหนดให้ปัจจัยดังกล่าวก็จะส่งผลไปสู่ ผลตอบสนองด้วย งานวิจยั ฉบับนี้
แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือกปั จจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่สามารถคัดเลือกปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ อง โดยนาเสนอผ่าน
การผลิตแบบสายการประกอบที่ มีจานวนปั จจัยเป็ นสถานี การประกอบจานวน 10 สถานี และใช้จานวนรันการ
จาลองสถานการณ์จานวน 512 ครั้ง ผลสรุ ปก็แสดงให้เห็ นว่าวิธีการนี้ สามารถคัดเลือกปั จจัยที่มีความสาคัญต่อ
ผลตอบสนองที่ สนใจศึ กษาได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ท้ งั อิทธิ พลของหลักของปั จจัย อิทธิ พลร่ วมของปั จจัย
และอิทธิพลของพหุนามกาลัง 2 ของปั จจัย
คาสาคัญ: การคัดเลือกปั จจัย, โดเมนความถี่, การจาลองสถานการณ์

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.
Key Words: Factor Screening, Frequency Domain, Simulation

1. คานา
ในปั จจุบนั การจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ถูก
นามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก
ในการใช้งาน โดยการจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
สามารถปรั บ เปลี่ ย นจ านวนปั จจั ย หรื อปรั บ เปลี่ ย น
ค่าพารามิเตอร์ ของปั จจัยที่ศึกษาได้โดยที่ ไม่ตอ้ งไปทาใน
ระบบจริ ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาลองสถานการณ์ สามารถ
นาไปใช้ตดั สิ นใจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งต่องานเพื่อ
นาไปใช้ปฏิบตั ิจริ งได้
อย่า งไรก็ตามระบบงานที่ มี ความซับ ซ้อ นมาก ถ้าใช้
วิธีการจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยตรงเพื่อหา
ค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของระบบ(Optimization) พบว่ า มี
อุปสรรคในการประมวลผลแบบจาลองสถานการณ์ ทั้งนี้
เนื่ องจากในระบบที่ ซับซ้อนมากการจาลองสถานการณ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ ตอ้ งมีจานวนปั จจัย (Factor) ที่ เกี่ ยวข้อง
จานวนมาก ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้การค้นหาค่าที่เหมาะสมของ
ระบบใช้เวลาประมวลผลนานกว่าจะได้คาตอบที่ตอ้ งการ
จริ งๆ แล้วระบบงานที่ มีความซับซ้อนและมีปัจจัยอยู่
ในระบบเป็ นจานวนมาก ปั จจัยเหล่านั้นอาจมีเพียงปั จจัย
ส าคัญ ไม่ กี่ ต ัว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลตอบสนอง (Response)
ดังนั้นการหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลตอบสนองของระบบ
เพื่อลดขนาดของปั ญหา จะทาให้ลดเวลาในการวิเคราะห์
หรื อหาคาตอบที่ เหมาะสมของงานได้ และยัง เพิ่ม ความ
สะดวกในการนาตัวแบบ (Model) ไปใช้ เนื่องจาก ระบบที่
มีความซับซ้อนจะถูกลดขนาดความซับซ้อนลง ทาให้ ง่าย
ต่ อ การท าความเข้า ใจ โดยวิ ธี ก ารดัง กล่ า วเรี ย กว่า การ
คัดเลือกปั จจัย (Factor Screening)
วิธีทวั่ ไปในการคัดเลือกปั จจัยใช้เทคนิ คการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k (Two-Level Factorial)
โดยเทคนิ คนี้ กาหนดค่าคงที่ ให้ปัจจัยแล้ว รั นการจาลอง
สถานการณ์ (Simulation Run) และจะเปลี่ยนค่าปั จจัยเพื่อ
รันการจาลองตามจานวน 2k ดังนั้นการใช้เทคนิ คดังกล่าว
นี้ จาเป็ นต้องรันการจาลองสถานการณ์หลายครั้ง เช่น ถ้ามี
จานวนปั จจัย 20 ปั จจัย จะต้องรันการจาลองสถานการณ์
จานวน 220 = 1,048,576 รอบ และในแต่ละรันการจาลอง

สถานการณ์ถา้ ทาซ้ า (Replication) 30 รอบ ก็จะพบว่าต้อง
รันการจาลองสถานการณ์จานวนทั้งสิ้ น 31,457,280 รอบ
และถ้าเป็ นปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete Factor) และ
ต้องการจาลองสถานการณ์กบั ทุกระดับปั จจัย (Full-Level
Factorial) จานวนรอบการจาลองสถานการณ์ก็จะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก จะเห็นว่าเป็ นข้อเสี ยของวิธีการนี้ เพราะต้องใช้
จานวนครั้งในการรันจานวนมาก และยิ่งมากขึ้นถ้าจานวน
ปั จจัยมีจานวนมาก
ดัง นั้ นในงานวิ จั ย นี้ ได้ น าเสนอการใช้ เ ทคนิ ค การ
คัดเลือกปั จจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่ (Frequency Domain
Methodology: FDM) เมื่ อ ปั จ จัย ของระบบเป็ นแบบไม่
ต่อเนื่ อง เทคนิ คนี้ สามารถทาการปรับเปลี่ยนค่าของปั จจัย
ไปตามคลื่ น ความถี่ ที่ ถู ก ก าหนดในขณะรั น การจ าลอง
สถานการณ์ ถ้ามีจานวนปั จจัย 20 ปั จจัยแล้วรันด้วยเทคนิ ค
นี้ จะต้องการรั นการจาลองสถานการณ์ อย่างน้อย 1,588
รอบ เท่ านั้นก็สามารถคัดเลื อกปั จจัยได้ ในงานวิจัยนี้ ใช้
กรณี ตวั อย่าง การผลิตแบบสายการประกอบ (Assembly
Line) ที่มีจานวนปั จจัย 10 ปั จจัย เพื่อทดสอบเทคนิคโดเมน
ความถี่ในการค้นหาปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ องที่ มีความสาคัญ
ต่อสายการผลิต

2. การคัดเลือกปัจจัย (Factor Screening
Method)
2.1. เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
เป็ นวิธี ที่ นิ ย มใช้ใ นการทดลองเกี่ ย วกับ ปั จ จัย หลาย
ปั จ จัย เมื่ อ ผู ้วิ จัย ต้อ งการที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลร่ ว มที่ มี
อิทธิพลต่อตัวผลตอบสนองจากปั จจัยเหล่านั้น โดยปกติแต่
ละปั จจัยสามารถเป็ นได้ท้ งั แบบต่อเนื่ องหรื อเป็ นแบบไม่
ต่อเนื่ องก็ได้ แต่เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ แต่ล ะ
ปั จจัย จะถูกแบ่งออกเพียง 2 ระดับ และในระดับที่กล่าวถึง
นี้ จะแทนด้วย สู ง หรื อ ต่ า ของปั จจัยหนึ่ งๆ ในกรณี ที่ทา
การทดลองแบบ 1 ซ้ า การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอ
เรี ยลแบบ 2k จะมีขอ้ มูลที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น 2 x 2 x 2 … x 2 =
2k เช่น มีปัจจัย 5 ปั จจัย ก็จะมีจานวนข้อมูลทั้งสิ้ น 32
ข้อมูล นั้นคือ ต้องทาการดาเนินงานการจาลองสถานการณ์

ด้วยคอมพิวเตอร์ ท้ งั สิ้ น 32 ครั้ ง เพื่อศึ กษาปั จจัยว่าเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบสนองหรื อไม่
Trocine and Malone [1] ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการวาง
แผนการทดลองแบบซูปเปอร์เซ็ดทูเรดเตดไว้ดงั นี้ วิธี SSD
ใช้เมื่อผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาปั จจัยที่มีจานวนมากกว่าจานวน
ที่ ต ้ อ งการการด าเนิ นงาน นั้ นคื อ ถ้ า จ านวนปั จจั ย ที่
ทาการศึกษาเท่ากับ และจานวนที่ตอ้ งการการดาเนิ นงาน
เท่ า กับ
โดยที่
วิธีการ SSD เป็ นวิธีการที่ มี
โครงสร้ าง และได้ผ ลลัพ ธ์ รวมถึ ง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลตอบสนองคล้ายกันกับ
วิธีการออกแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรี ยล และวิธี PlackettBurman โดยที่ วิธีซูป เปอร์ เ ซ็ ด ทู เ รดเตดนี้ อาจพบปั ญ หา
เกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลพัว พัน (Confounding) และความไม่
เพียงพอในในองศาความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ที่จะนาไปวิเคราะห์สมการถดถอย และ Hinkelmann and
Kempthorne [2] ได้ก ล่ า วถึ ง วิธี น้ ี ไว้ว่า ถึ ง แม้ว่า จะลด
จานวนการดาเนินงานลง วิธีการนี้ก็ไม่ทาให้ศูนย์เสี ยข้อมูล
สาคัญในการวิเคราะห์ปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ จะ
เหมาะสมกับการมีปัจจัยที่ตอ้ งศึกษาจานวนมาก แต่ปัจจัยที่
มีความสาคัญต่อตัวแปรตอบสนองต้องมี จานวนไม่กี่ตวั
เท่ านั้น โดยที่ ก ารคัดเลื อ กแผนแบบเพื่อ นาไปใช้ใ นการ
ดาเนิ นงานตามที่ ตอ้ งการนั้นมี เทคนิ ค ด้วยกันหลายๆ วิธี
เช่ น แผนแบบคอมพิ ว เตอร์ ค ้น หา (Computer Search
Design) หรื อ แผนแบบฮาดามาร์ ด-ไทป์ (Hadamard-Type
Design) เป็ นต้น Holcomb et al. [3] ได้อธิ บายวิธีการของ
SSD หลายโครงสร้างที่ถูกพัฒนาไว้ และได้เปรี ยบเทียบกับ
วิธีการคัดเลือกปั จจัยแบบอื่นๆ โดยให้ผลสรุ ปของการวิจยั
ว่า วิธี ก าร SSD ต้องถู กนามาใช้อ ย่า งระมัด ระวัง เพราะ
ผลลัพธ์ที่ได้อาจได้ผลดี หรื อไม่ดีก็เป็ นไปได้ท้ งั สิ้ น การ
ตัดสิ นใจหลายอย่างในวิธีการนี้ ที่ตอ้ งเลือกอย่างเชี่ยวชาญ
จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ดังนั้น Holcomb et al. ได้ลง
ความเห็ นไว้ว่า พวกเราไม่ให้ความเชื่ อถือวิธีการที่ พฒั นา
แบบ SSD ในการใช้โดยทัว่ ไป
Wan et al. [4] ได้พฒ
ั นาเทคนิ คการแยกสองทาง

ตามลาดับถูกควบคุม (Controlled Sequential Bifurcation;
CSB) เพื่อใช้คดั เลือกปั จจัยในการจาลองเหตุการณ์ที่ไม่
ต่อเนื่อง (Discrete-Event Simulation) เป็ นการพัฒนาต่อมา
จากเทคนิ คการแยกสองทางตามล าดั บ ( Sequential
Bifurcation; SB) ที่นาเสนอโดย Bettonvil and Kleijnen
[5] เทคนิ คนี้ ได้เ พิ่ม การทดสอบเป็ นสองครั้ งในแต่ล ะ
ขั้นตอนของการแยกสองทาง เพื่อเพิ่มอานาจการทดสอบ
ของแต่ละกลุ่มปั จจัย และความคาดเคลื่อนชนิดที่ 1 (Type I
Error) จะถูกควบคุม และเทคนิคนี้ใช้ได้แม้วา่ เงื่อนไขความ
แปรปรวนของแต่ละปั จจัยจะไม่เท่ากันก็ตาม หลังจากนั้น
Wan et al. [6] ได้พฒั นาเทคนิ ค CSB เพิ่มเติมโดยมีชื่อ
เรี ยกว่า CSB-X โดยเทคนิ คนี้ จะยอมผ่อนคลายข้อสมมติ
ของปั จจัยหลักแต่ก็ยงั ให้ค่าความคาดเคลื่อนที่ ใช้ควบคุม
ปั จจัยหลักเช่นเดียวกับเทคนิค CSB
2.2. การทดลองโดเมนความถี่
การทดลองโดเมนความถี่ (Frequency Domain
Experiment: FDE) โดย Shruben and Cogliano [7] ได้
นาเสนอไว้ในการคัดเลือกปั จจัยแบบต่อเนื่ อง วิธี FDE
สร้างขึ้นมาเพื่อคัดเลือกปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลตอบสนอง
การทดลองจะท าการจาลองสถานการณ์ โ ดยก าหนดให้
ปั จจัยที่ เป็ นแบบต่อเนื่ องแปรเปลี่ ยนค่าได้แบบคลื่นไซน์
ระหว่างการรันการจาลองสถานการณ์ ดังรู ปที่ 1 โดยที่แต่
ละปั จ จัย จะได้รั บ คลื่ น ความถี่ (Driving Frequency)
แตกต่างกัน และถ้าผลตอบสนองเปลี่ยนไปในแต่เวลา โดย
มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ได้รับคลื่นความถี่ ซึ่ งตรวจสอบ
อิทธิพลของปั จจัยเหล่านั้นได้ดว้ ยการเปลี่ยนผลตอบสนอง
ที่อยูใ่ นรู ปโดเมนเวลาไปเป็ นผลตอบสนองโดเมนความถี่
แล้วตรวจสอบโดเมนความถี่ ของผลตอบสนองกับคลื่ น
ความถี่คลื่นไซน์ที่ปัจจัยได้รับ ถ้าปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากกับ
ผลตอบสนอง ค่าของคลื่นความถี่คลื่นไซน์ที่ปัจจัยได้รับที่
ระดับความถี่น้ นั จะเด่นกว่าความถี่อื่นๆ นัน่ คือ ความถี่คลื่น
ไซน์น้ นั จะโด่งมากในผลตอบสนอง และในทางกลับกันถ้า
ปั จ จัย ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลตอบสนอง ความถี่ ค ลื่ น ไซน์ ที่
ปั จจัยได้รับนั้นจะไม่เด่น นัน่ คือความถี่จะโด่งเท่า ๆ กันกับ
ระดับคลื่นไซน์อื่น
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รู ปที่ 1 แสดงค่าปัจจัยเปลี่ยนแปลงค่าตามคลื่นไซน์ ในช่วงเวลาที่ 1 ถึง 501 ในการรัน 1 ครั้ง

3. วิธีโดเมนความถี่ (Frequency Domain
Method)
FDE เป็ นการวิเคราะห์สเปกตรัมของผลตอบสนองที่
อยู่ในตัวแบบเชิ งพหุ นาม (Polynomial Model) เป็ น
ฟังก์ชนั ที่ได้มาจากการจาลองสถานการณ์ผ่านปั จจัย การ
จาลองสถานการณ์ดว้ ยวิธีน้ ี ต้องการจานวนครั้งการทาการ
จาลองระบบเพียง 2 ถึง 3 ครั้งเท่านั้นก็สามารถสรุ ปได้ว่า
ปั จจัยมี ที่อิทธิ พ ลต่อผลตอบสนองหรื อ ไม่ สิ่ ง สาคัญใน
การใช้โดเมนความถี่ในการคัดเลือกปั จจัยประกอบไปด้วย
3.1 รู ปแบบปัญหา
FDE ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระบบที่ ไ ม่ ท ราบความ
ความสัมพันธ์ที่แน่ นอน (Black Box) โดยความสัมพันธ์
ในระบบจะถู ก สมมติ ใ ห้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบพหุ น าม
ลาดับที่ เมื่อกาหนดให้ปัจจัยมีจานวน ตัว นั้นคือ
ผลตอบสนองกาหนดให้เป็ นเป็ นตัวแปร
ค่าคาดหวังของผลตอบสนองคือ ( ) เป็ นฟังก์ชนั
ของทุกตัวแปร ดังนั้นตัวแบบมีสมการพหุ นามลาดับที่
เป็ นดังนี้
(1)

( )

หรื อ

( )

∑

เมื่อ
( )

เป็ นค่าคาดหวังของผลตอบสนอง

เป็ นเทอมในพหุ นาม ลาดับที่
โดยผลรวม
ของเลขชี้ กาลังของตัวแปรไม่มากกว่าค่า ยกตัวอย่าง
เช่น ในเทอม
และถ้า
แล้ว
จะไม่ อ ยู่ใ นเทอมของสมการเพราะเลขชี้ ก าลัง 2
มากกว่า เป็ นต้น
เป็ นสัมประสิ ทธิ์ ของเทอม ถ้าเทอมของ
ใดๆ ที่มีความหมายต่อฟังก์ชนั ค่าสัมประสิ ทธิ์ จะไม่มี
ค่าเป็ นศูนย์ และ
เ ป็ น จ า น ว น เ ท อ ม ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ฟั ง ก์ ชั่ น
ผลตอบสนอง
3.2 การออกแบบการทดลองโดเมนความถี่
ขั้นตอนการออกแบบการทดลองมีดว้ ยกัน 4 ขั้นตอน
คือ
1. การเลือกคลื่นความถี่ของปั จจัย
การเลื อ กคลื่ น ความถี่ ( ) ให้ กับ ปั จ จัย เพื่ อ ท าการ
จาลองสถานการณ์ น้ ัน ปั จ จัยทุ กตัวแปรต้อ งได้รั บคลื่ น
ความถี่ ที่ค่า ไม่ เท่ า กัน เมื่ อ กาหนดให้
เป็ นจานวน
ข้อมูลที่ตอ้ งการได้รับจากการทาการทดลอง การวิเคราะห์
สเปกตรั ม ในโดเมนความถี่ ข อง ที่ กาหนดให้จ ะไม่
แม่นยาถ้ากาหนดให้ ที่มีค่าต่ากว่า ⁄ และค่าสู งสุ ด
ที่สามารถวิเคราะห์สเปกตรัมของความถี่ได้คือ นั้นคือ
การกาหนดคลื่ นความถี่จะอยู่ในช่ วง ⁄
อย่างไรก็ตามการเลือก นอกจากกาหนดให้ค่าของ
ไม่เท่ ากันในแต่ละปั จจัยแล้ว ถ้ามี การพิจารณาในเทอม
ของอิทธิพลร่ วม และในเทอมของพหุ นาม ของปั จจัย เช่น
พหุ นามลาดับที่ 2 เป็ นต้น การพิจารณาค่า เหล่านั้น

ต้องพิจารณาเพิ่มเติม Jacobson et al. [8] ได้ทาการศึกษา
เพื่ อ ก าหนดคลื่ น ความถี่ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด การใช้ค ลื่ น ความถี่
ร่ วมกั น ในการจ าลองสถานการณ์ แ บบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
(Discrete-Event Simulations) โดยทาการศึ กษาไว้ท้ งั สิ้ น
21 ปั จจัย ที่พหุนามลาดับ 2 ( 2) และทาการศึกษา 11
)
ปั จจัย ที่พหุนามลาดับ 3 (
2. การเลือกแอมพลิจูดของคลื่นความถี่
การกาหนดค่าแอมพิจูดจะมีผลต่อขนาดของสเปกตรัม
ของผลตอบสนอง นั้น คื อ ความสู ง ของสเปกตรั ม ของ
ผลตอบสนองจะเป็ นสัดส่ วนกับความสู งของสเปกตรั ม
ของปั จจัยที่ความถี่เดียวกัน ถ้ากาหนดแอมพิจูดเล็กเกินไป
ผลของการแกว่งก็ยากที่ จะถูกตรวจสอบเจอ ถ้ากาหนด
แอมพิจูดใหญ่เกินไป ก็จะทาให้ค่าของปั จจัยออกนอกช่วง
ค่ า ของปั จ จั ย ที่ ม ัน จะเป็ นไปได้ Jacobson [9] ได้
ทาการศึ กษาการเลื อกแอมพิจู ด โดยศึ กษาอิ ทธิ พ ลของ
แอมพิจูด 3 อย่างคือ 1) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) 2)
สิ่ งรบกวน (Noise) 3) เทอมพหุ นามที่ลาดับสู งๆ และได้
สรุ ปผลไว้ว่า ถ้าต้องการให้ปัจจัยอยู่ในช่ วงที่ เป็ นไปได้
และศึ กษาในเทอมพหุ นามที่ ลาดับต่ า แอมพิจูดสามารถ
กาหนดอยูใ่ นช่วงน้อยๆ ได้ และถ้าต้องการลดผลกระทบ
ที่ เป็ นสิ่ งรบกวนก็ควรจะเลื อกแอมพิจูดที่ กว้างเท่ าที่ จ ะ
เป็ นไปได้ อย่างไรก็ตามอิทธิ พลของแอมพิจูดทั้ง 3 นั้น
ยากที่ จ ะทาให้เป็ นไปในทางเดี ย วกัน ได้ ถ้า จาเป็ นต้อ ง
เรี ยงลาดับความสาคัญก็ควรพิจารณาที่ ความเป็ นไปได้
ของตัวปั จจัยเป็ นอันดับแรก และผลกระทบของเทอมพหุ
นามที่ลาดับสูงๆ เป็ นอันดับถัดมา และสุ ดท้ายจึงพิจารณา
อิทธิพลของสิ่ งรบกวน
การเลือกช่วงแอมพิจูดของปั จจัย
((

)|

)

(2)

เมื่อ
เป็ นค่าที่ต่าสุดของปัจจัย
เป็ นค่าที่สูงสุดของปัจจัย
แอมพิจูดถูกเลือกในแต่ละปั จจัยในช่วงที่เป็ นไปได้มี
รู ปแบบดังสมการต่อไปนี้

( )

⁄ (

)

⁄ (

)

(3)

อย่า งไรก็ ต ามในการพิ จ ารณากรณี ที่ ปั จ จัย แบบไม่
ต่อ เนื่ อ งจะมี สูต รแตกต่า งไปจากสมการที่ (2) และ (3)
ดังนี้คือ
( ( )

)

⁄

(4)

น าค่ า ความน่ า จะเป็ นที่ ไ ด้ ม าเที ย บกั บ ตารางเพื่ อ
กาหนดค่าให้ปัจจัย ( ) เช่น
( ( ))

ค่าที่ได้

0 – 0.49
0.50 - 1
3. การกาหนดความยาวของการทดลอง
จานวนความยาวของการทดลองควรมี ความยาวใน
การทดลองแต่ละรอบการรั น ที่ เพียงพอ โดยกาหนดให้
จานวนความยาวในการรันควรให้คลื่นความถี่ ที่มีค่าน้อย
ที่ สุด ที่ กาหนดให้ปัจจัยเกิ นจานวนรอบ 10 รอบ เช่ นถ้า
กาหนดคลื่นความถี่ 0.11 จานวนรอบที่ทาให้ คลื่นความถี่
นี้ เกิ น 10 รอบคื อ ความยาวการรั น 92 รั น เป็ นต้น หรื อ
อาจจะคานวณจากสูตรได้ดงั นี้
ให้พิจารณาว่าคลื่นความถี่ที่ตอ้ งการตรวจสอบมีคลื่น
ความถี่ใดบ้าง เช่น ถ้ากาหนดให้มีปัจจัยที่ ศึกษา 3 ปั จจัย
โดยมี ค ลื่ น ความถี่ ห ลัก ที่ ก าหนดให้ แ ต่ ล ะปั จ จั ย เป็ น
และ
ตามลาดับ
ดังนั้น เมื่ อพิจารณาเทอมพหุ นามลาดับที่ 2 จะพบว่าเกิ ด
+ และ
คลื่นความถี่ที่ตอ้ งพิจารณาเพิม่ เติมคือ * 22
เมื่อพิจารณาอิทธิ พลร่ วมของ 2 ปั จจัย จะได้คลื่นความถี่ที่
ต้ อ งวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม คื อ * 2 2
2 +
ดังนั้นคลื่นความถี่ที่ตอ้ งพิจารณาทั้งหมดคือ
*
+ จาก
22
2 2
2
คลื่นความถี่ดงั กล่าวนี้ ให้คานวณความแตกต่างของคลื่น
ความถี่ของทุกคู่ และให้เลือกค่าความแตกต่างที่นอ้ ยที่สุด
เป็ นค่า จากตัวอย่างนี้จะได้ค่า

ดังนั้นสามารถคานวณความยาวในการรัน ( ) ได้ดงั นี้
( ⁄ )

(5)

จากตัวอย่างจะได้จานวนการรัน
รอบ
อย่า งไรก็ ต ามถ้า ผูว้ ิจัย ต้อ งการความแม่ น ย าในการ
ตรวจสอบสเปกตรัมในโดเมนความถี่ การรันควรมีจานวน
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
4. การสรุ ปผล
ในการสรุ ปผลการคัดเลือกปั จจัยโดยวิธี FDE สามารถ
วิเ คราะห์ ไ ด้โ ดย สร้ างกราฟโดเมนความถี่ (Frequency
Domain Graph) ซึ่ ง Lee W. Schruben [10] ได้เป็ น
น าเสนอแนวคิ ด นี้ โดยปกติ ก ราฟนี้ ได้ค่ า ค านวณจาก
อัต ราส่ ว นสเปกตรั ม ของโดเมนความถี่ ที่ ก าหนดคลื่ น
ความถี่ต่างๆ ให้กบั ปั จจัย (Signal Run) เพื่อใช้ในการรัน
การจ าลองสถานการณ์ กั บ โดเมนความถี่ ที่ ค วบคุ ม
(Control Run) เมื่อไม่มีการกาหนดคลื่นความถี่ให้ปัจจัย
ผลลัพธ์ของกราฟที่ได้ จะพบว่าเมื่อปั จจัยใดที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวผลตอบสนอง ที่ ระดับ คลื่นความถี่ ที่กาหนดให้ปัจจัย
นั้น จะส่ ง ผลต่ อ กราฟที่ ค ลื่ น ความถี่ ดัง กล่ า วมี ค วามสู ง
มากกว่ า คลื่ น ความถี่ อื่ น ๆ วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแบบกราฟ
โดเมนความถี่ น้ ี เ ป็ นวิธี การที่ ง่า ย สะดวกต่ อการใช้งาน
นอกจากนี้ ยงั มี วิธีอีกวิธีการวิเคราะห์ที่สามารถตัดสิ นใจ
ได้ เช่น Sanchez et al. [11] ได้ใช้การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติในการวิเคราะห์ผล เป็ นต้น

4. ขั้ น ต อ น วิ ธี โ ด เ ม น ค ว า ม ถี่ เ พื่ อ จ า ล อ ง
สถานการณ์
ในการน าวิ ธี โ ดเมนความถี่ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้กับ การ
จาลองสถานการณ์เพื่อคัดเลือกปั จจัยมีข้ นั ตอนวิธีสาคัญดัง
แสดงในรู ปที 2

5. วิธีการวิจัย
5.1. ปัญหา
การวิ จั ย นี้ ใช้ การผลิ ตแบบสายการประกอบ
(Assembly Line Production) มาเป็ นโมเดลในการทดลอง
คัดเลือกปั จจัยด้วยวิธีโมเมนความถี่ดงั รู ปที่ 3 และได้แบ่ง
กรณี ศึกษาออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้

Start
สร้ างโมเดลที่ใช้
จาลองสถานการณ์
ในคอมพิวเตอร์

แก้ ไขโมเดลที่ใช้
จาลอง
สถานการณ์ใน
คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบโมเดลเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดหรือไม่

ไม่

ใช่
พิจารณาในโมเดลว่ามีปัจจัยใดที่ต้องการ
ทาการศึกษา (จานวนปั จจัย)
กาหนดคลื่นความถี่ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่
ร่วมกันให้ แต่ละปั จจัย
คานวณจานวนอบในการรันด้ วยวิธีโดเมน
ความถี่

รันโปรแกรมจาลองสถานการณ์
ไม่
จานวนรอบครบตามกาหนด
หรือไม่
ใช่
นาตัวผลตอบสนองที่ได้ จากการรันที่อยูใ่ นรูปของ
โดเมนเวลา แปลงด้ วยวิธี ผลการแปลงฟูเรียร์
(Fourier Transform) เป็ นโดเมนความถี่
สร้ างกราฟจากข้ อมูลโดเมนความถี่ที่คานวณได้
สรุปผลคัดเลือกปั จจัย

End

รู ปที่ 2 แสดงขั้นตอนวิธีโดเมนความถี่
เพื่อการจาลองสถานการณ์

รู ปที่ 3 แสดงการผลิตแบบสายการประกอบ
กรณีศึกษาที่ 1
จากรู ปที่ 3 โมเดลนี้มีการประกอบสิ นค้า 1 ชนิ ด โดยมี
ช่วงเวลาห่างการเข้ามาของวัสดุที่ตน้ สายการผลิตแบบการ
แจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 ชิ้นต่อนาที
หรื อ เขี ย นเชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ไ ด้ว่า Exp(0.3) ในสายการ
ประกอบมีจานวนสถานี เพื่อการประกอบ 10 สถานี แต่ละ
สถานี มีเครื่ องจักรเพื่อให้พนักงานควบคุมการประกอบใช้
ตัดสิ นใจติดตั้งเครื่ องจักรที่ใช้ในการประกอบได้จานวน 1
ถึง 5 เครื่ อง และแต่ละสถานี มีเวลาในการประกอบที่ เป็ น
การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลดังตารางที่ 1
โมเดลการประกอบนี้ ทางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน และถ้า
จานวนผลผลิตที่ ออกจากระบบ และเวลารอคอยรวมโดย
เฉลี่ยต่อสิ นค้า เป็ นผลตอบสนองที่ตอ้ งการศึกษา พนักงาน
ควบคุ ม การประกอบต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ สถานี ก าร
ประกอบสถานี ใ ด ที่ ใ ห้ ผ ลกระทบต่ อ ผลตอบสนองที่
ต้องการศึกษา
จากโมเดลนี้ จะพบว่า สถานี เป็ นปั จจัยที่ตอ้ งการศึ กษา
ต่อผลตอบสนอง และผูว้ ิจยั จงใจกาหนดให้สถานี ที่ 2 เป็ น
สถานี ที่มีผลต่อจานวนผลผลิตออกจากระบบ และเวลารอ
คอยรวมโดยเฉลี่ ย ต่ อ สิ น ค้า เพื่ อ ใช้ท ดสอบวิ ธี โ ดเมน
ความถี่การค้นหาปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ องที่ มีความสาคัญต่อ
สายการประกอบ

ตารางที่ 1 แสดงเวลาในการประกอบ และการพิจารณาการ
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ แต่ละปั จจัยของกรณี ศึกษาที่ 1
จานวน เวลาการ การใช้ประโยชน์:
ร้อยละ
เครื่ อง ประกอบ
ปั จจัย

จักร

(ชิ้น/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

กรณีศึกษาที่ 2
จากรู ป ที่ 3 โมเดลนี้ มี ก ารประกอบสิ น ค้า 1 ชนิ ด มี
ลักษณะโดยรวมเหมือนกันกับ กรณี ศึกษาที่ 1 แต่ผูว้ ิจยั ได้
ทดลองปรับเวลาในการประกอบที่สถานี ที่ 9 จากอัตราการ
ประกอบเป็ นแบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชี ยล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.2 ชิ้นต่อนาที เป็ น 0.9 ชิ้นต่อนาทีเพื่อให้ปัจจัยที่มี
ผลต่อผลตอบสนองมี 2 ปั จจัย ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงเวลาในการประกอบ และการพิจารณาการ
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ แต่ละปั จจัยของกรณี ศึกษาที่ 2
จานวน เวลาการ การใช้ประโยชน์:
ร้อยละ
เครื่ อง ประกอบ
ปั จจัย

จักร

(ชิ้น/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 กรณี ศึกษามีข้ นั ตอน
ดัง ตารางที่ 3 พบว่ า จ านวนที่ จ ะต้อ งรั น ทั้ง สิ้ น ด้ว ยวิ ธี
โดเมนความถี่ ในกรณี ปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่ อง 512 รั น ถ้า
คัดเลือกปั จจัยโดยใช้เทคนิ คการออกแบบการทดลองเชิ ง
แฟกทอเรี ยลแบบ 2k โดยเทคนิ คนี้ จะกาหนดค่าคงที่ ให้
ปั จจัยแล้วรันการจาลองสถานการณ์ และจะเปลี่ยนค่าปั จจัย
เพื่ อ รั น การจ าลองตามจ านวน 2k ดัง นั้น การใช้เ ทคนิ ค
ดังกล่าวนี้ จาเป็ นต้องรันการจาลองสถานการณ์ ทั้งสิ น 210
= 1,024 รัน และในแต่ละรั นการจาลองสถานการณ์ถา้
ทาซ้ า 30 รอบ ก็จะพบว่าต้องรันการจาลองสถานการณ์
จานวนผลการทดลองทั้งสิ้น 30,720 รัน
5.3 ผลการวิจยั
กรณีศึกษาที่ 1
การจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ในงานวิจยั นี้
ใช้โปรแกรม Arena Version 12.0 ได้ผลการทดลองดังรู ปที่

4 ซึ่ งแสดงโดเมนความถี่ที่ระดับ 1/512 ถึง 256/512 ของ
ผลผลิตที่ ออกจากระบบพบว่า ตามแนวแกน ที่ แสดง
ความถี่ จุ ด ที่ ค วามถี่ 2 2 เป็ นจุ ด ที่ เ ด่ น ที่ สุ ด และที่
ความถี่น้ ีเป็ นความถี่ที่กาหนดให้กบั สถานีที่ 2 ของการผลิต
แบบสายการประกอบ แสดงให้เห็ นชัดเจนว่า วิธีโดเมน
ความถี่ ส ามารถคั ด เลื อ กปั จจั ย แบบไม่ ต่ อ เนื่ องที่ มี
ความสาคัญต่อการผลิตได้ และนอกจากจะคัดเลือกปั จจัย
หลัก (Main Factor) วิธีโดเมนความถี่สามารถพิจารณาพหุ
นามกาลัง 2 ของปั จจัยได้ โดยที่ความถี่ 46/512 เป็ นจุดที่
เป็ นคลื่นความถี่ของพหุ นามกาลัง 2 ของสถานี ที่ 2 ถูก
กาหนด แสดงว่าพหุ นามกาลัง 2 ของสถานี ที่ 2 มีอิทธิ พล
ต่อการผลิ ตด้ว ยเช่ นกัน และถ้า พิจารณาผลตอบสนองที่
สนใจเป็ นเวลารอคอยรวมโดยเฉลี่ ย ต่ อ สิ น ค้า ก็ ใ ห้ ผ ล
เช่ น เดี ย วกัน กับ การพิ จ ารณาผลตอบสนองที่ ส นใจใน
ผลผลิตของการประกอบที่ออกจากระบบ ดังรู ปที่ 5
กรณีศึกษาที่ 2
หลัง จากนั้ น เมื่ อ ผู ้วิ จัย ได้ท ดลองปรั บ เวลาในการ
ประกอบที่ สถานี ที่ 9 จากอัตราการประกอบเป็ นแบบการ
แจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2 ชิ้นต่อนาที
เป็ น 0.9 ชิ้นต่อนาที
ขั้นตอนการทดลองยัง คงเดิ ม และท าการรั นจานวน
512 รั นกับชุ ดตัวแปรสุ่ มชุ ดเดิ มจากการทดลองครั้ งแรก
ได้ผ ลการทดลองดัง รู ป ที่ 6 และ 7 ซึ่ งพบว่า ที่ ค วามถี่
23/512 และ 193/512 เป็ นความถี่เด่นที่ สุด โดยเป็ นสถานี
การประกอบที่ 2 และ 9 ตามลาดับ นอกจากนี้ วิธีโดเมน
ความถี่ ย ัง ตรวจพบพหุ น ามก าลัง 2 ของสถานี ท้ ัง 2 มี
อิทธิ พลต่อผลตอบสนองที่สนใจศึกษาด้วย นัน่ คือ ความถี่
46/512 เป็ นพหุ นามกาลัง 2 ของสถานี ที่ 2 และ 126/512
เป็ นพหุนามกาลัง 2 ของสถานีที่ 9 ตามลาดับ
เมื่ อพิ จารณาอิ ท ธิ พลร่ วมของปั จจัย คื อ อิ ทธิ พ ลร่ ว ม
ของสถานี ที่ 2 และสถานที่ 9 พบว่า เกิ ดอิ ทธิ พลร่ วมกัน
ของทั้งสองสถานี กับ ตัว แปรผลตอบสนองที่ ส นใจ โดย
พิจารณาได้จากความถี่ 170/512 และ 216/512

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการทดลองจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่
วิธีการ
1
สร้างโมเดลที่ใช้จาลองสถานการณ์ในคอมพิวเตอร์
2

พิจารณาในโมเดลว่ามีปัจจัยใดที่ตอ้ งการทาการศึกษา

3

กาหนดคลื่นความถี่ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ร่วมกันให้แต่ละปั จจัย

4
5

6

โมเดลของงานวิจยั
การผลิตแบบสายการประกอบสร้างโมเดล
ในโปรแกรม Arena Version 12.0
10 ปั จจัย

2 ของสถานที่ 1
2 2 ของสถานที่ 2
2 2 ของสถานที่ 3
2 2 ของสถานที่ 4
2 ของสถานที่ 5
2 ของสถานที่ 6
2 2 ของสถานที่ 7
2 ของสถานที่ 8
2 ของสถานที่ 9
2
2 ของสถานที่ 10
2
กาหนดจานวนรอบในการรัน และรันระบบ
นั่น คื อ 1 วัน หรื อ 24 ชั่ว โมงเป็ น 1 รั น
ดังนั้นต้องรันจานวนทั้งสิ้น 512 วัน (รัน)
นาตัวผลตอบสนองที่ ไ ด้จากการรั น ที่ อยู่ในรู ปของโดเมน นาข้อมูลจากการรัน 512 ค่าแปลงเป็ น
เวลา แปลงด้วยวิธี ผลการแปลงฟูเรี ยร์ (Fourier Transform) โดเมนความถี่ ด้วยโปรแกรม Microsoft
เป็ นโดเมนความถี่
Excel คาสัง่ Fourier Analysis
สร้างกราฟจากข้อมูลโดเมนความถี่ที่คานวณได้
นาผลจากการการแปลงโดเมนความถี่
จานวน 256 มาสร้างกราฟด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel

รู ปที่ 4 แสดงโดเมนความถี่ของผลผลิตของการประกอบที่ออกจากระบบ

รู ปที่ 5 แสดงโดเมนความถี่ของเวลารอคอยรวมโดยเฉลี่ยต่อสิ นค้า ที่สินค้ารอประกอบในแต่ละสถานี

รู ปที่ 6 แสดงโดเมนความถี่ของผลผลิตของการประกอบที่ออกจากระบบ
เมื่อสถานี 9 เปลี่ยนอัตราการประกอบเป็ น 0.9 นาทีต่อชิ้น

รู ปที่ 7 แสดงโดเมนความถี่ของเวลารอคอยรวมโดยเฉลี่ยต่อสิ นค้า ที่สินค้ารอประกอบในแต่ละสถานี
เมื่อสถานี 9 เปลี่ยนอัตราการประกอบเป็ น 0.9 นาทีต่อชิ้น
ดังนั้นวิธีการโดเมนความถี่สามารถตรวจสอบอิทธิ พล
ของปั จจัยหลัก อิทธิ พลของพหุ นามกาลัง 2 และอิทธิ พล
ร่ วมของทั้ง 2 ปั จจัยได้โดยทาการทดลองเพียง 512 รัน
ในการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k ใน
ตัวอย่างนี้ จาเป็ นต้องรันการจาลองสถานการณ์ ทั้งสิ น 210
= 1,024 รัน และในแต่ละรันการจาลองสถานการณ์เรา

ทาซ้ า 30 รอบ ดังนั้นจากตัวอย่างจะพบว่าต้องรั นการ
จาลองสถานการณ์จานวนผลการทดลองทั้งสิ น 30,720 รัน
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบเทคนิค โดเมนความถี่ กับ
การทดลองเชิงแฟกทอเรี ยล
รายการ
วิธีโดเมน
การทดลองเชิง
ความถี่
แฟกทอเรี ยล
จานวนรัน
512
30,720
เวลาในการรัน
26 นาที
1,536 นาที
(หน่วย: นาที)
( 26 ชัว่ โมง )

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี โ ดเมนความถี่
สามารถพิ จ ารณาได้ท้ ัง อิ ท ธิ พ ลหลัก ของปั จ จัย อิ ท ธิ พ ล
ร่ วมกันของปั จจัย และพหุนามของปั จจัย โดยใช้จานวนใน
การรัน และเวลาการรัน จานวนน้อยกว่าวิธีการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k ซึ่ งทั้งสองวิธีน้ ี ให้ผล
การคัดเลือกปั จจัยไม่แตกต่างกัน

6. สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
วิ ธี ก ารโดเมนความถี่ เ ป็ นวิ ธี ก ารคัด เลื อ กปั จ จั ย ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถวิเคราะห์ ได้ท้ งั อิ ทธิ พลจากปั จจัย
หลัก อิ ท ธิ พ ลร่ ว มกัน ของปั จ จัย และพหุ น ามของปั จ จัย
ถึงแม้วา่ จะมีปัจจัยที่สนใจศึกษาจานวนมาก จานวนการรัน
การจาลองสถานการณ์ ก็ใ ช้จานวนไม่ มากเท่ ากับวิธี การ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k แต่อย่างไรก็
ตามจ านวนการรั น นี้ มี ส่ว นที่ ต ้องสัง เกต คื อ ถ้าคัด เลื อ ก
ปั จจัยแบบต่อ เนื่ อ ง การทดลองจะใช้จ านวนรั น 2-3 รั น
เท่านั้นก็เพียงพอต่อการคัดเลือกปั จจัยดัง วฐา และพรเทพ
[12] ได้นาเสนอไว้ แต่ส่วนในงานวิจยั นี้ ถ้าปั จจัยแบบไม่
ต่อเนื่ อง เช่ น ปั จจัยเป็ นจานวนคน หรื อ เครื่ องจักร การ
ทดลองต้องการจานวนรันมากขึ้ น เนื่ องจากการคัดเลื อก
ปั จจั ย แบบไม่ ต่ อ เนื่ อง การเปลี่ ยนค่ า ของปั จจั ย ที่
ปรับเปลี่ยนค่าตามคลื่นความถี่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่า
ได้ต ามการเข้า มาของวัส ดุ หรื อ ชิ้ น งานแต่ ล ะชิ้ น แต่ จ ะ
ปรั บเปลี่ ยนค่าได้เมื่ อสิ้ นวันทางาน แต่ถา้ เป็ นกรณี ปัจจัย
แบบต่อเนื่อง เช่น ปั จจัยเป็ นเวลาการเข้ามาของวัสดุ (Time
of Arrival) หรื อ เวลาการผลิตชิ้นงาน(Service time) ปั จจัย
เหล่านี้ มีการเปลี่ยนค่าของปั จจัยที่ ปรับเปลี่ยนค่าตามคลื่น

ความถี่ สามารถปรับค่าได้ในแต่ละเข้ามาของวัสดุ นั่นคือ
หน่ ว ยเวลา (t) ของปั จ จัย แบบต่ อ เนื่ อ งจะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ เช่น การเข้ามาของวัสดุ การเข้ารับ
บริ การที่ สถานี งาน เป็ นต้น แต่หน่ วยเวลา (t) ของปั จจัย
แบบไม่ ต่อ เนื่ อ งจะเป็ นการจบการท างานในช่ วงเวลาที่
สนใจ เช่น เวลาการผลิต 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น นัน่ เป็ นสาเหตุ
ที่ ท าให้การรั น การจ าลองสถานการณ์ ที่ มี ปั จ จัย แบบไม่
ต่อเนื่ องมีจานวนมากกว่าการคัดเลือกปั จจัยแบบต่อเนื่ อง
แต่อย่างไรก็ตามจานวนการรันก็ยงั น้อยกว่าจานวนการรัน
โดยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k
วิธีการโดเมนความถี่ น้ ี อาจจะสร้ างปั ญหาได้ในการ
จัดทาเริ่ มแรก เนื่องจากเป็ นวิธีที่แตกต่างกันอย่างมากกับวิธี
อื่นที่ ใช้อยู่ในปั จจุ บนั เทคนิ คการเปลี่ยนโดเมนของเวลา
ไปเป็ นโดเมนความถี่ ก็ มี เ พี ย งบางสาขาเท่ า นั้ นที่
ทาการศึ กษา แต่จริ งๆ แล้วการคานวณเหล่านี้ มีโปรแกรม
สาเร็ จรู ปมากมายสามารถคานวณได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้ ก็ได้นาโปรแกรม Microsoft Excel ที่ปกติใช้กนั
อย่างกว้างขว้างทัว่ ไปในปั จจุบนั มาใช้คานวณ
งานวิ จัย นี้ จะถู ก พัฒ นาต่ อ เนื่ อ ง ผู ้วิ จัย จะน าวิ ธี ก าร
โดเมนความถี่น้ ี เข้าไปทาการคัดเลือกปั จจัยกับระบบงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ มีความซับซ้อน และมี จานวน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น การผลิตตามงาน (Job Shop)
เป็ นต้น รวมทั้งการพัฒนาให้วธิ ีการนี้ถูกนามาใช้ประโยชน์
ได้อ ย่า งสะดวก และง่ า ยกับการจ าลองสถานการณ์ ด้ว ย
คอมพิวเตอร์ของผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปที่ตอ้ งการคัดเลือก หรื อหา
ผลกระทบของปั จจัย
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