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บทคัดย่ อ : การคัดเลื อกปั จจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่ เป็ นการจาลองสถานการณ์ โดยสามารถปรั บเปลี่ ยนค่าของปั จจัยทุกปั จจัยที่
ทาการศึกษาระหว่างการรันการจาลองสถานการณ์ โดยค่าปั จจัยที่เปลี่ยนระหว่างการรันจะถูกกาหนดจากคลื่นความถี่ที่ไม่ซ้ ากัน ทาให้
ค่าแต่ ละปั จจัยจะแกว่งค่ าไปตามคลื่นความถี่ที่กาหนดนั้น ถ้าปั จจัยตัวใดมี อิ ทธิ พลต่อผลตอบสนอง คลื่นความถี่ที่กาหนดให้ปัจจัย
ดังกล่าวก็จะส่ งผลไปสู่ ผลตอบสนองด้วย งานวิจยั ฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือกปั จจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่สามารถคัดเลือกปั จจัย
แบบไม่ต่อเนื่ อง โดยนาเสนอผ่านการผลิตแบบตามงานที่มีจานวนปั จจัยเป็ นสถานี เครื่ องจักรจานวน 20 สถานี และใช้จานวนรันการ
จาลองสถานการณ์จานวน 1,588 รอบ ผลสรุ ปก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้ สามารถคัดเลือกปั จจัยที่มีความสาคัญต่อผลตอบสนองที่สนใจ
ศึกษาได้

คาสาคัญ : การคัดเลือกปัจจัย โดเมนความถี่ การจาลองสถานการณ์ ระบบการผลิตตามงาน
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 job shop system with 20 machine stations and simulation runs
1,588 run length. The result of this approach, important main effect term were found in the model.
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1. รายละเอียดทัว่ ไป
การจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ถูกนามาใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายมากขึ้นในปัจจุบนั เนื่องจากการจาลองสถานการณ์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์ สามารถปรับเปลี่ยนจานวนปั จจัย หรื อปรับเปลี่ยน
ค่าพารามิเตอร์ ของปั จจัยที่ ศึกษาได้โดยที่ ไม่ตอ้ งไปทาในระบบ

จริ ง ผลลัพ ธ์ ที่ได้จากการจาลองสถานการณ์ สามารถนาไปใช้
ตัดสิ นใจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งต่องานเพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิ
จริ งได้ อย่างไรก็ตามระบบงานที่ มีความซับซ้อนมากดังเช่ น
ระบบการผลิตแบบตามงาน(Job Shop) ถ้าใช้วิธีการจาลอง
สถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยตรงเพื่อหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุด

ของระบบ(Optimization) พบว่ามี การค้นหาค่ าที่ เ หมาะสมของ
ระบบใช้ เ วลาประมวลผลนานกว่ า จะได้ค าตอบที่ ต ้อ งการ
เนื่ องจากในระบบงานที่ซับซ้อนมากการจาลองสถานการณ์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์ ตอ้ งมีจานวนปั จจัย (Factor) ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
การค้นหาจึ งต้องใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามระบบงานที่ มีความ
ซับซ้อนและมีปัจจัยอยู่ในระบบเป็ นจานวนมาก ปั จจัยเหล่านั้น
อาจมี เ พี ย งปั จ จัย ส าคัญ ไม่ กี่ ต ัว ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลตอบสนอง
(Response) ดังนั้นการหาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลตอบสนองของ
ระบบเพื่อลดขนาดของปั ญหา จะทาให้ลดเวลาในการวิเคราะห์
หรื อหาคาตอบที่เหมาะสมของงานได้ และยังเพิ่มความสะดวกใน
การนาตัวแบบ (Model) ไปใช้ เนื่ องจาก ระบบที่มีความซับซ้อน
จะถูกลดขนาดความซับซ้อนลง ทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
โดยวิธีการดังกล่าวเรี ยกว่า การคัดเลือกปัจจัย (Factor Screening)
Vinod and Sriharan [1] ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อ
หลักเกณฑ์การจัดกาหนดการ(Scheduling Rules) ในระบบการ
ผลิ ตแบบตามงาน โดยใช้เ ทคนิ คการออกแบบการทดลองเชิ ง
แฟกทอเรี ย ลแบบเต็มรู ป ซึ่ งทาการรั นการจาลองสถานการณ์
ทั้งสิ้ น 2,160 รอบ ทั้งที่ มี 4 ปั จจัยที่ ทาการศึกษา คือ เวลาเฉลี่ย
การเข้ามาของงาน 2 ระดับ วันถึงกาหนด 3 ระดับ เวลาการติดตั้ง
ระบบสถานี เครื่ องจักร 3 ระดับ และกาหนดหลักเกณฑ์การจัด
กาหนดการอีก 12 ระดับ โดยทาการทดลองจานวน 10 ซ้ า
การจาลองสถานการณ์เพื่ อค้นหาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อระบบ
การผลิตที่ผ่านมานั้น นิ ยมใช้เทคนิ คการออกแบบการทดลองเชิ ง
แฟกทอเรี ยล โดยเฉพาะการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยล
2k (Two-Level Factorial) โดยเทคนิ คนี้ กาหนดค่าคงที่ ให้ปัจจัย
แล้วรันการจาลองสถานการณ์ และจะเปลี่ยนค่าปั จจัยเพื่อรันการ
จาลองตามจานวน 2k ดังนั้น ถ้ามีจานวนปั จจัย 20 ปั จจัย จะต้อง
รันการจาลองสถานการณ์จานวน 220 = 1,048,576 รอบ และใน
แต่ละรันการจาลองสถานการณ์ถา้ ทาซ้ า (Replication) 10 รอบ ก็
จะพบว่าต้องรันการจาลองสถานการณ์จานวนทั้งสิ้ น 10,485,760
รอบ และถ้าเป็ นปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete Factor) และ
ต้ อ งการจ าลองสถานการณ์ กั บ ทุ ก ระดั บ ปั จ จั ย (Full-Level
Factorial) จานวนรอบการจาลองสถานการณ์ก็จะเพิ่มขึ้ นอย่าง
มาก ซึ่ งเป็ นข้อเสี ยของวิธีการนี้ เพราะต้องใช้จานวนครั้งในการ
รันจานวนมากตามจานวนปั จจัย หรื อระดับที่ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็
ตามก็มีผูพ้ ยายามพัฒนาเทคนิ คนี้ ให้มีจานวนการรั นน้อยที่ สุ ด
เช่น Tsao and Liu [2] ได้พิจารณา จานวนที่เหมาะสมของการ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยล2k ให้มีจานวนการรันที่นอ้ ย

ที่สุด แต่ก็พบว่าการลดจานวนรันก็ทาให้เกิ ดโอกาสข้ามปั จจัยที่
สาคัญบางอย่างได้
ดังนั้นในงานวิ จัย นี้ ได้นาเสนอการใช้เ ทคนิ ค การคัด เลื อ ก
ปั จจัยด้วยวิธีโดเมนความถี่ (Frequency Domain Methodology:
FDM) ที่เริ่ มพัฒนาจาก Schruben and Cogliano [3] วิธีการนี้ จะ
ค้น หาปั จ จัย แบบต่ อ เนื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ โดยท าการจ าลอง
สถานการณ์เพียง 2-3 รัน ไม่จากัดจานวนปั จจัยที่มีอยู่ของระบบ
การทดลองจะทาการจาลองสถานการณ์โดยกาหนดให้ตวั แปรเข้า
(Input Variables) ที่ เป็ นตัวแปรแบบต่อเนื่ องแปรเปลี่ยนค่าได้
แบบคลื่นไซน์ระหว่างการรันการจาลองสถานการณ์ โดยที่แต่ละ
ตัวแปรเข้าจะได้รับคลื่นความถี่ (Driving Frequency) แตกต่างกัน
และถ้าตัวแปรตอบสนองแปรเปลี่ยนไปโดยมี ความสั มพันธ์กบั
ตัวแปรเข้า ซึ่ งสามารถตรวจสอบอิทธิ พลของตัวแปรเข้าเหล่านั้น
ได้ด ้ว ยการเปลี่ ย นตัว แปรตอบสนองจากโดเมนเวลาไปเป็ น
โดเมนความถี่ หลังจากนั้นตรวจสอบโดเมนความถี่ของตัวแปร
ตอบสนองกับคลื่ นความถี่ ที่ตวั แปรเข้าได้รับ ถ้าตัวแปรเข้าที่ มี
อิทธิ พลมากในตัวแปรตอบสนองคลื่นความถี่ที่ตวั แปรเข้าได้รับ
ที่ ระดับความถี่น้ นั จะเด่นกว่าความถี่อื่นๆ ในตัวแปรตอบสนอง
และในทางกลับ กั น ถ้า ตั ว แปรเข้ า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลในตั ว แปร
ตอบสนองความถี่ ที่ ต ัว แปรเข้า ได้รั บ ความถี่ น้ ั น จะไม่ เ ด่ น
Minsan and Anussornnitisarn [4] ได้ประยุกต์ใช้เทคนิ คการ
คัด เลื อ กปั จ จั ย ด้ว ยวิ ธี โ ดเมนความถี่ โดยเสนอการหาค่ า ที่
เหมาะสมด้วยวิธีการจาลองสถานการณ์ แอนนี ลลิ่ ง (Simulated
Annealing:
SA) ไปพร้ อ มกั น กั บ การลดจ านวนปั จ จั ย
แบบต่อเนื่ องด้วยการใช้ประโยชน์ของวิธีโดเมนความถี่ ซึ่ งวิธีน้ ี
จะลดจานวนการค้นหาค่าที่ เหมาะสมได้ ถ้าปั ญหามีปัจจัยที่ ไม่
สาคัญอยู่ในปั ญหานั้นด้วย นอกจากนั้น วฐา และ พรเทพ [5] ได้
ค้นหาปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ องที่ มีความสาคัญต่อการผลิตแบบสาย
การประกอบที่มีจานวนปั จจัยที่เป็ นสถานี การประกอบ 10 สถานี
แต่ ล ะปั จ จัย มี ร ะดับ เป็ นจ านวนเครื่ อ งจัก ร 1 ถึ ง 5 เครื่ อ ง ซึ่ ง
วิธีการโดเมนความถี่กส็ ามารถค้นหาปัจจัยในระบบการผลิตแบบ
สายการประกอบได้อย่างถูกต้อง
งานวิ จัย นี้ ไ ด้แ สดงให้เ ห็ นว่ า ในกรณี ปัจจัย ของระบบเป็ น
แบบไม่ต่อเนื่อง ในการผลิตแบบตามงานที่มีระบบงานที่ซบั ซ้อน
และกาหนดให้มีจานวนปั จจัย 20 ปั จจัย ใช้เทคนิ คโดเมนความถี่
ในการค้ น หาปั จจั ย แบบไม่ ต่ อ เนื่ องที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
สายการผลิต เทคนิ คโดเมนความถี่ก็สามารถค้นหาปั จจัยที่สาคัญ
หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระบบได้ โดยใช้จ านวนการรั น การจ าลอง

FDM เป็ นการวิเคราะห์สเปกตรัมของผลตอบสนองที่ อยู่ใน
ตัวแบบเชิ งพหุ นาม (Polynomial Model) เป็ นฟั งก์ชนั ที่ได้มาจาก
การจ าลองสถานการณ์ ผ่ า นปั จ จัย สิ่ ง ส าคัญ ในการใช้โ ดเมน
ความถี่ในการคัดเลือกปัจจัยประกอบไปด้วย

นอกจากกาหนดให้ค่าของ  ไม่เท่ากันในแต่ละปั จจัยแล้ว ถ้ามี
การพิจารณาในเทอมของอิทธิ พลร่ วม และในเทอมของพหุ นาม
ของปั จจัย เช่ น พหุ นามลาดับที่ 2 เป็ นต้น การพิจารณาค่ า 
เหล่านั้นต้องพิจารณาเพิ่มเติม Jacobson et al. [6] ได้ทาการศึกษา
เพื่ อกาหนดคลื่ นความถี่ ไม่ให้เกิ ดการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันใน
การจ าลองสถานการณ์ แ บบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง (Discrete-Event
Simulations) โดยทาการศึกษาไว้ท้ งั สิ้ น 21 ปัจจัย ที่พหุนามลาดับ
2 (k  2) และทาการศึ กษา 11 ปั จจัย ที่ พ หุ นามลาดับ 3

2.1 รูปแบบปัญหา

(k  3)

FDM ใช้ประโยชน์ในระบบที่ไม่ทราบความความสัมพันธ์ที่
แน่นอน (Black Box) โดยความสัมพันธ์ในระบบจะถูกสมมติให้
มี ความสัมพันธ์แบบพหุ นามลาดับที่ k เมื่ อ กาหนดให้ปัจจัย มี
จานวน p ตัว นั้นคื อ x1 , x 2 ,..., x p ผลตอบสนองกาหนดให้
เป็ นเป็ นตัวแปร y ค่าคาดหวังของผลตอบสนองคือ E( y) เป็ น
ฟังก์ชนั ของทุกตัวแปร x ดังนั้นตัวแบบมีสมการพหุ นามลาดับที่
k เป็ นดังนี้
(1)
E( y)  0  11  2 2  ...  q q

2. การเลือกแอมพลิจูดของคลื่นความถี่ การกาหนดค่าแอมพิ
จูดจะมีผลต่อขนาดของสเปกตรัมของผลตอบสนอง นั้นคือความ
สู งของสเปกตรั มของผลตอบสนองจะเป็ นสัดส่ วนกับความสู ง
ของสเปกตรัมของปัจจัยที่ความถี่เดียวกัน ถ้ากาหนดแอมพิจูดเล็ก
เกิ นไปผลของการแกว่งก็ยากที่ จะถูกตรวจสอบเจอ ถ้ากาหนด
แอมพิจูดใหญ่เกินไป ก็จะทาให้ค่าของปั จจัยออกนอกช่วงค่าของ
ปั จจัยที่ มนั จะเป็ นไปได้ Jacobson [7] ได้ทาการศึ กษาการเลือก
แอมพิจูด โดยศึ กษาอิทธิ พลของแอมพิจูด 3 อย่างคื อ 1) ความ
เป็ นไปได้ 2) สิ่ งรบกวน (Noise) 3) เทอมพหุ นามที่ลาดับสู ง ๆ
และได้สรุ ปผลไว้ว่า ถ้าต้องการให้ปัจจัยอยู่ในช่ วงที่ เป็ นไปได้
และศึ กษาในเทอมพหุ นามที่ ลาดับต่ า แอมพิจูดสามารถกาหนด
อยู่ ใ นช่ ว งน้ อ ย ๆ ได้ และถ้า ต้ อ งการลดผลกระทบที่ เ ป็ น
สิ่ ง รบกวนก็ ค วรจะเลื อ กแอมพิ จู ด ที่ ก ว้า งเท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้
อย่า งไรก็ต ามอิ ทธิ พ ลของแอมพิ จูด ทั้ง 3 นั้นยากที่ จะท าให้
เป็ นไปในทางเดียวกันได้ ถ้าจาเป็ นต้องเรี ยงลาดับความสาคัญก็
ควรพิจารณาที่ ความเป็ นไปได้ของตัวปั จจัยเป็ นอันดับแรก และ
ผลกระทบของเทอมพหุ นามที่ ลาดับสู ง ๆ เป็ นอันดับถัดมา และ
สุ ดท้ายจึงพิจารณาอิทธิ พลของสิ่ งรบกวน
อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี้ จะพิ จารณากรณี ที่ปัจจัยแบบไม่
ต่อเนื่อง ดังนั้นจะมีสูตรดังนี้คือ
(2)
P(x i (t )  a1 )  1 / 2  1 / 2 cos 2i t
เมื่อ t เป็ นเวลา
i เป็ นคลื่นความถี่ที่ปัจจัย i ; i = 1,2,3,…
t เป็ นครั้งที่ทาการทดลอง ; t = 1,2,3,…
นาค่าความน่าจะเป็ นที่ได้มาเทียบกับตารางเพื่อกาหนดค่าให้
ปัจจัย x i (t ) เช่น
ค่าที่ได้
P( x i ( t ))

สถานการณ์ 1,588 รอบ เท่ า นั้ น ซึ่ งถ้า ใช้ การออกแบบการ
ทดลองเชิ ง แฟกทอเรี ยลจะต้อ งการการจ าลองสถานการณ์
1,048,576 รอบเป็ นอย่างน้อย

2. วิธีโดเมนความถี่ (Frequency Domain Method)

หรื อ

q

E ( y)  0    j  j
j 1

เมื่อ

เป็ นค่าคาดหวังของผลตอบสนอง
 j เป็ นเทอมในพหุ นาม ลาดับที่ k โดยผลรวมของเลขชี้
กาลังของตัวแปรไม่มากกว่าค่า k ยกตัวอย่างเช่น ในเทอม j  1
และถ้า k  5 แล้ว 1  x12 x 42 จะไม่อยู่ในเทอมของสมการ
เพราะเลขชี้กาลัง 2 + 4 มากกว่า 5 เป็ นต้น
 j เป็ นสัมประสิ ทธิ์ ของเทอม  j ถ้าเทอมของ  j ใด ๆ ที่
มีความหมายต่ อฟั งก์ชนั ค่าสัมประสิ ทธิ์  j จะไม่มีค่าเป็ นศูนย์
และ q เป็ นจานวนเทอมทั้งหมดของฟังก์ชนั่ ผลตอบสนอง
E ( y)

2.2 การออกแบบการทดลองโดเมนความถี่
ขั้นตอนการออกแบบการทดลองมีดว้ ยกัน 3 ขั้นตอนคือ
1. การเลือกคลื่นความถี่ของปัจจัย การเลือกคลื่นความถี่ ()
ให้กบั ปั จจัยเพื่ อทาการจาลองสถานการณ์น้ นั ปั จจัยทุ กตัวแปร
ต้องได้รับคลื่ นความถี่ ที่ค่าไม่เท่ ากัน เมื่ อกาหนดให้ n เป็ น
จานวนข้อมูลที่ตอ้ งการได้รับจากการทาการทดลอง การวิเคราะห์
สเปกตรัมในโดเมนความถี่ของ  ที่ กาหนดให้จะไม่แม่นยาถ้า
กาหนดให้  ที่ มีค่าต่ ากว่า 1 / n และค่ าสู งสุ ดที่ สามารถ
วิเคราะห์สเปกตรัมของความถี่ได้คือ 0.5 นั้นคือการกาหนดคลื่น
ความถี่จะอยู่ในช่ วง 1 / n    0.5 อย่างไรก็ตามการเลือก 

0 – 0.49
a1
0.50 - 1
a2
3. การกาหนดความยาวของการทดลอง
จ านวนความยาวของการทดลองควรมี ค วามยาวในการ
ทดลองแต่ละรอบการรันที่เพียงพอ โดยกาหนดให้จานวนความ
ยาวในการรั นควรให้ค ลื่ นความถี่ ที่มีค่ าน้อยที่ สุ ด ที่ กาหนดให้
ปั จจัยเกิ นจานวนรอบ 10 รอบ เช่ นถ้ากาหนดคลื่ นความถี่ 0.11
จานวนรอบที่ทาให้ คลื่นความถี่น้ ี เกิน 10 รอบคื อ ความยาวการ
รัน 92 รัน เป็ นต้น

2.3. การสรุปผล
ในการสรุ ปผลการคัด เลื อ กปั จ จัย โดยวิ ธี โดเมนความถี่
สามารถวิเคราะห์ได้โดย สร้ างกราฟโดเมนความถี่ (Frequency
Domain Graph) โดยกาหนดแกน x เป็ นคลื่นความถี่ และแกน y
เป็ นสเปกตรัมของโดเมนความถี่

3. อธิบายรู ปแบบระบบการผลิต
การวิจยั นี้ ใช้ ระบบการผลิตแบบตามงานเป็ นโมเดลในการ
ทดลองคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีโมเมนความถี่ดงั ภาพที่ 1 กาหนดให้
มีสินค้า 5 ประเภท สิ นค้าแต่ละชนิ ดเข้าสถานี ตามลาดับดังตาราง
ที่ 1 โดยมีช่วงเวลาห่างการเข้ามาของวัสดุที่ตน้ สายการผลิตสิ นค้า
แบบการแจกแจงเอกซ์ โ พเนนเชี ย ล มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 30 นาที
สัดส่ วนสิ นค้าที่ เข้ามาในสายการผลิตเป็ นไปดังตารางที่ 1 ใน
สายการผลิตมีจานวนสถานี เครื่ องจักร 20 สถานี แต่ละสถานี น้ นั
พนักงานสามารถตัดสิ นใจติดตั้งเครื่ องจักรที่ ใช้ในการผลิตได้ 1
ถึ ง 5 เครื่ อง และแต่ ละสถานี มีเ วลาในการทางานดังตารางที่ 2
และกาหนดให้โมเดลการผลิตนี้ ทางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน จานวน
173.33 วัน หรื อ 4,160 ชัว่ โมง และจานวนผลผลิตที่ ออกจาก
ระบบ เป็ นผลตอบสนองที่งานวิจยั นี้ตอ้ งการศึกษา
โดยการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็ น
Test 1 : เมื่อกาหนดให้สถานี ทุกสถานี มีเวลาในการทางาน
เท่ากัน นัน่ คือไม่มีสถานี คอขวดในระบบการผลิต โดยทุกสถานี
มีเวลาการผลิ ตสิ นค้าเป็ นแบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชี ยล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30 นาที
Test 2 : เมื่อกาหนดให้สถานี 1 และ 6 เป็ นสถานี คอขวดของ
ระบบโดยมีเวลาทาการผลิตสู งกว่าสถานี อื่นๆ ซึ่ งมีเวลาการผลิต
สิ นค้าเป็ นแบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชี ยล มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
120 นาที

จากโมเดลนี้ จะพบว่า สถานี เ ป็ นปั จ จัย ที่ ต ้องการศึ กษาต่ อ
ผลตอบสนอง และผูว้ ิจยั จงใจกาหนดให้สถานี ที่ 1 และ 6 เป็ น
สถานี ที่มีผลต่อจานวนผลผลิตออกจากระบบ เพื่อใช้ทดสอบวิธี
โดเมนความถี่การค้นหาปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ องที่มีความสาคัญต่อ
ระบบการผลิตแบบตามงาน

4. ผลการทดลอง
จากการจาลองสถานการณ์ 1,588 รอบ และแสดงผลสรุ ปโดย
การสร้ า งกราฟโดเมนความถี่ ที่ ค ลื่ น ความถี่ ร ะดับ 1/1588 ถึ ง
794/1588 ของผลผลิตที่ออกจากระบบ ในกรณี Test 1 พบว่า ตาม
แนวแกน x ที่แสดงความถี่ทุกๆ จุดไม่มีจุดที่เด่นที่สุด นัน่ แสดง
ว่าระบบการผลิ ตแบบตามงานนี้ ไม่ มีสถานี ค อขวดของระบบ
หมายถึงทุกๆ สถานีมีความสาคัญเท่าเทียมกันจานวนเครื่ องจักรที่
อยู่ใ นสถานนี้ จึ ง ควรมี จานวนเท่ า ๆ กัน ด้ว ย ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการทดลอง ในกรณี Test 2 พบว่า มีความถี่ที่
เป็ นจุ ดเด่ นด้วยกันทั้งหมด 6 จุด ประกอบไปด้วยจุ ดที่ 1 คื อ
15/1588 ซึ่ งเป็ นความถี่ที่กาหนดให้กบั สถานี ที่ 1 และจุดที่ 2 คื อ
46/1588 ซึ่ งเป็ นความถี่ที่กาหนดให้กบั สถานี ที่ 6 ของระบบการ
ผลิ ต แบบตามงานแสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า วิ ธี โ ดเมนความถี่
สามารถตรวจสอบผลกระทบหลัก (Main Effects) จุดที่ 3 และ 4
คือ 30/1588 และ 92/1588 เป็ นผลกระทบกาลังสอง(Quadratic
Effects) ของสถานี ที่ 1 และ 6 ตามลาดับ และจุดที่ 5 และ 6 คื อ
31/1588 และ 61/1588 แสดงผลกระทบร่ วมกัน (Interaction
Effects) ของสถานี ที่ 1 และ 6 ซึ่ งทั้งหมดจะพบว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการทดลองครั้งนี้
ดังนั้นวิธีการโดเมนความถี่สามารถนามาประยุกต์ตรวจสอบ
อิทธิ พลของปั จจัยหลัก อิทธิ พลของพหุ นามกาลัง 2 และอิทธิ พล
ร่ วมของทั้ง 2 ปั จจัยที่เป็ นปั จจัยไม่ต่อเนื่ องได้โดยทาการทดลอง
เพียง 1,588 รัน

5. สรุ ปและอภิปราย
วิ ธี กา รโด เมนควา มถี่ เ ป็ นวิ ธี กา รคั ด เลื อ กปั จจั ย ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ท้ งั อิ ทธิ พ ลจากปั จจัย หลัก
อิทธิ พลร่ วมกันของปั จจัย และพหุ นามของปั จจัย ถึ งแม้ว่าจะมี
ปั จ จัย ที่ ส นใจศึ ก ษาจ านวนมาก จ านวนการรั น การจ าลอง
สถานการณ์กใ็ ช้จานวนไม่มากเท่ากับวิธีการออกแบบการทดลอง
เชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k แต่อย่างไรก็ตามจานวนการรันนี้ มีส่วนที่

ต้องสังเกต คื อ ถ้าคัดเลือกปั จจัยแบบต่อเนื่ อง การทดลองจะใช้
จานวนรัน 2-3 รันเท่านั้นก็เพียงพอต่อการคัดเลือกปัจจัย

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการผลิตแบบตามงานของสิ นค้า A
ตารางที่ 1 แสดงสิ นค้าสิ นค้าแต่ละชนิดเข้าสถานีตามลาดับ
Product
A
B
C
D
E

% of parts
20%
20%
20%
20%
20%

Sequence to station
{11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 16, 17}
{17, 10, 8, 5, 4, 7, 3, 9, 2}
{9, 8, 10, 2, 7, 5}
{1, 6, 4, 6, 1}
{3, 16, 19, 18, 20, 13, 14, 15, 18, 19, 20}

ตารางที่ 2 แสดงเวลาการผลิตสิ นค้าในแต่ละสถานี
Factor

Number of Machine

Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7
Station 8
Station 9
Station 10
Station 11
Station 12
Station 13
Station 14
Station 15
Station 16
Station 17
Station 18
Station 19
Station 20

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Test 1: No Bottleneck
Processing Time
(Minute)

Test 2: Bottleneck
Processing Time
(Minute)
Exp(120)
Exp(30)
Exp(120)

Exp(30)
Exp(30)
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ภาพที่ 3 แสดงโดเมนความถี่ Test 2 มีสถานีเด่น
ส่ วนในงานวิ จยั นี้ ถ้าปั จจัยแบบไม่ต่ อเนื่ อ ง เช่ น ปั จจัยเป็ น
จานวนคน หรื อ เครื่ องจักร การทดลองต้องการจานวนรันมากขึ้น
เนื่ องจากการคัดเลื อกปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ อง การเปลี่ ยนค่ าของ
ปั จจัยที่ปรับเปลี่ยนค่าตามคลื่นความถี่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ค่ า ได้ต ามการเข้า มาของวัส ดุ หรื อชิ้ น งานแต่ ล ะชิ้ น แต่ จ ะ
ปรั บ เปลี่ ย นค่ า ได้ เ มื่ อ สิ้ นวัน ท างาน แต่ ถ ้า เป็ นกรณี ปั จ จั ย
แบบต่อเนื่ อง เช่ น ปั จจัยเป็ นเวลาการเข้ามาของวัสดุ (Time of
Arrival) หรื อ เวลาการผลิตชิ้นงาน(Service time) ปั จจัยเหล่านี้ มี
การเปลี่ยนค่าของปั จจัยที่ปรับเปลี่ยนค่าตามคลื่นความถี่สามารถ
ปรับค่าได้ในแต่ละเข้ามาของวัสดุ นัน่ คื อ หน่ วยเวลา (t) ของ
ปั จจัยแบบต่ อเนื่ องจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของระบบ เช่ น การ
เข้ามาของวัสดุ การเข้ารับบริ การที่ สถานี งาน เป็ นต้น แต่หน่ วย
เวลา (t) ของปั จจัยแบบไม่ต่อเนื่ องจะเป็ นการจบการทางานใน
ช่ วงเวลาที่ สนใจ เช่ น เวลาการผลิต 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น นัน่ เป็ น
สาเหตุ ที่ท าให้การรั นการจาลองสถานการณ์ ที่มีปัจจัย แบบไม่
ต่ อ เนื่ อ งมี จานวนมากกว่า การคัด เลื อ กปั จจัย แบบต่ อ เนื่ อ ง แต่
อย่ า งไรก็ ต ามจ านวนการรั น ก็ ย งั น้อ ยกว่ า จ านวนการรั น โดย
วิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2k
งานวิ จัย นี้ จะถู ก พัฒ นาต่ อ เนื่ อ ง ผูว้ ิ จัย จะน าวิ ธี ก ารโดเมน
ความถี่ น้ ี เ ข้า ไปทาการคัด เลื อกปั จจัย กับระบบงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ มีความซับซ้อน และมี จานวนปั จจัย ที่ เ กี่ ยวข้อง
มากขึ้ น รวมทั้งการพัฒนาให้วิธีการนี้ ถูกนามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสะดวก และง่ายกับการจาลองสถานการณ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ของผูท้ ี่ สนใจทั่วไปที่ ตอ้ งการคัด เลื อ ก หรื อหาผลกระทบของ
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