
 
การค้นหาปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ืองที่มีความส าคญัต่อระบบการผลติแบบตามงาน 

โดยใช้วธีิโดเมนความถี ่
Finding Important Discrete Factor in Job Shop System Using a Frequency Domain Method 

 
วฐา มินเสน1 

พรเทพ อนุสสรนิติสาร2 

 
1ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ E-Mail: watham@hotmail.com 

2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ E-Mail: fengpta@ku.ac.th 
 
 

บทคัดย่อ : การคดัเลือกปัจจยัดว้ยวิธีโดเมนความถ่ี เป็นการจ าลองสถานการณ์โดยสามารถปรับเปล่ียนค่าของปัจจยัทุกปัจจยัท่ี
ท าการศึกษาระหวา่งการรันการจ าลองสถานการณ์ โดยค่าปัจจยัท่ีเปล่ียนระหว่างการรันจะถูกก าหนดจากคล่ืนความถ่ีท่ีไม่ซ ้ ากนั ท าให้
ค่าแต่ละปัจจยัจะแกว่งค่าไปตามคล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดนั้น ถา้ปัจจยัตวัใดมี อิทธิพลต่อผลตอบสนอง คล่ืนความถ่ีท่ีก าหนดให้ปัจจยั
ดงักล่าวกจ็ะส่งผลไปสู่ผลตอบสนองดว้ย งานวิจยัฉบบัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการคดัเลือกปัจจยัดว้ยวิธีโดเมนความถ่ีสามารถคดัเลือกปัจจยั
แบบไม่ต่อเน่ือง โดยน าเสนอผ่านการผลิตแบบตามงานท่ีมีจ านวนปัจจยัเป็นสถานีเคร่ืองจกัรจ านวน 20 สถานี และใชจ้ านวนรันการ
จ าลองสถานการณ์จ านวน 1,588 รอบ ผลสรุปก็แสดงใหเ้ห็นว่าวิธีการน้ีสามารถคดัเลือกปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อผลตอบสนองท่ีสนใจ
ศึกษาได ้ 
 
ค าส าคัญ :  การคดัเลือกปัจจยั โดเมนความถ่ี การจ าลองสถานการณ์ 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. 
 

KEYWORDS : Screening, Frequency Domain, Simulation, Job Shop System 
 
1.   รายละเอยีดทัว่ไป 

การจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใชก้นัอย่าง
แพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากการจ าลองสถานการณ์ดว้ย
คอมพิวเตอร์สามารถปรับเปล่ียนจ านวนปัจจยั หรือปรับเปล่ียน
ค่าพารามิเตอร์ของปัจจยัท่ีศึกษาไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งไปท าในระบบ

จริง ผลลพัธ์ท่ีได้จากการจ าลองสถานการณ์สามารถน าไปใช้
ตดัสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่องานเพ่ือน าไปใชป้ฏิบติั
จริงได้ อย่างไรก็ตามระบบงานท่ีมีความซับซ้อนมากดงัเช่น
ระบบการผลิตแบบตามงาน(Job Shop)  ถา้ใช้วิธีการจ าลอง
สถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยตรงเพ่ือหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด
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ของระบบ(Optimization) พบว่ามีการคน้หาค่าท่ีเหมาะสมของ
ระบบใช้เวลาประมวลผลนานกว่าจะได้ค าตอบท่ีต้องการ 
เน่ืองจากในระบบงานท่ีซับซ้อนมากการจ าลองสถานการณ์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ตอ้งมีจ านวนปัจจยั (Factor) ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก
การคน้หาจึงตอ้งใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามระบบงานท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีปัจจยัอยู่ในระบบเป็นจ านวนมาก ปัจจยัเหล่านั้น
อาจมีเพียงปัจจัยส าคัญไม่ก่ีตัวท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนอง 
(Response) ดงันั้นการหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบสนองของ
ระบบเพ่ือลดขนาดของปัญหา จะท าให้ลดเวลาในการวิเคราะห์
หรือหาค าตอบท่ีเหมาะสมของงานได ้และยงัเพ่ิมความสะดวกใน
การน าตวัแบบ (Model) ไปใช ้เน่ืองจาก ระบบท่ีมีความซบัซอ้น
จะถูกลดขนาดความซับซ้อนลง ท าให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
โดยวิธีการดงักล่าวเรียกวา่ การคดัเลือกปัจจยั (Factor Screening) 

Vinod and Sriharan [1] ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
หลกัเกณฑก์ารจดัก าหนดการ(Scheduling Rules) ในระบบการ
ผลิตแบบตามงาน โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลแบบเต็มรูป ซ่ึงท าการรันการจ าลองสถานการณ์
ทั้งส้ิน 2,160 รอบ ทั้งท่ีมี 4 ปัจจยัท่ีท าการศึกษา คือ เวลาเฉล่ีย
การเขา้มาของงาน 2 ระดบั วนัถึงก าหนด 3 ระดบั เวลาการติดตั้ง
ระบบสถานีเคร่ืองจกัร 3 ระดบั และก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดั
ก าหนดการอีก 12 ระดบั โดยท าการทดลองจ านวน 10 ซ ้ า  

การจ าลองสถานการณ์เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบ
การผลิตท่ีผ่านมานั้น นิยมใชเ้ทคนิคการออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียล โดยเฉพาะการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
2k (Two-Level Factorial) โดยเทคนิคน้ีก าหนดค่าคงท่ีใหปั้จจยั
แลว้รันการจ าลองสถานการณ์ และจะเปล่ียนค่าปัจจยัเพ่ือรันการ
จ าลองตามจ านวน 2k  ดงันั้น ถา้มีจ านวนปัจจยั 20 ปัจจยั จะตอ้ง
รันการจ าลองสถานการณ์จ านวน 220 = 1,048,576 รอบ และใน
แต่ละรันการจ าลองสถานการณ์ถา้ท าซ ้ า (Replication) 10 รอบ ก็
จะพบวา่ตอ้งรันการจ าลองสถานการณ์จ านวนทั้งส้ิน 10,485,760 
รอบ และถา้เป็นปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Factor) และ
ต้องการจ าลองสถานการณ์กับทุกระดับปัจจัย  (Full-Level 
Factorial) จ านวนรอบการจ าลองสถานการณ์ก็จะเพ่ิมข้ึนอย่าง
มาก ซ่ึงเป็นขอ้เสียของวิธีการน้ี เพราะตอ้งใชจ้ านวนคร้ังในการ
รันจ านวนมากตามจ านวนปัจจยั หรือระดบัท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็
ตามก็มีผูพ้ยายามพฒันาเทคนิคน้ีให้มีจ านวนการรันน้อยท่ีสุด 
เช่น Tsao and Liu [2] ไดพิ้จารณา จ านวนท่ีเหมาะสมของการ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล2k ใหมี้จ านวนการรันท่ีนอ้ย

ท่ีสุด แต่ก็พบว่าการลดจ านวนรันก็ท าใหเ้กิดโอกาสขา้มปัจจยัท่ี
ส าคญับางอยา่งได ้

ดังนั้นในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอการใช้เทคนิคการคัดเลือก
ปัจจยัดว้ยวิธีโดเมนความถ่ี (Frequency Domain Methodology: 
FDM) ท่ีเร่ิมพฒันาจาก Schruben and Cogliano [3] วิธีการน้ีจะ
ค้นหาปัจจัยแบบต่อเน่ืองท่ีมีความส าคัญโดยท าการจ าลอง
สถานการณ์เพียง 2-3 รัน ไม่จ ากดัจ านวนปัจจยัท่ีมีอยู่ของระบบ 
การทดลองจะท าการจ าลองสถานการณ์โดยก าหนดใหต้วัแปรเขา้ 
(Input Variables) ท่ีเป็นตวัแปรแบบต่อเน่ืองแปรเปล่ียนค่าได้
แบบคล่ืนไซนร์ะหวา่งการรันการจ าลองสถานการณ์ โดยท่ีแต่ละ
ตวัแปรเขา้จะไดรั้บคล่ืนความถ่ี (Driving Frequency) แตกต่างกนั 
และถา้ตวัแปรตอบสนองแปรเปล่ียนไปโดยมีความสัมพนัธ์กบั
ตวัแปรเขา้ ซ่ึงสามารถตรวจสอบอิทธิพลของตวัแปรเขา้เหล่านั้น
ได้ด้วยการเปล่ียนตัวแปรตอบสนองจากโดเมนเวลาไปเป็น
โดเมนความถ่ี หลงัจากนั้นตรวจสอบโดเมนความถ่ีของตวัแปร
ตอบสนองกบัคล่ืนความถ่ีท่ีตวัแปรเขา้ไดรั้บ ถา้ตวัแปรเขา้ท่ีมี
อิทธิพลมากในตวัแปรตอบสนองคล่ืนความถ่ีท่ีตวัแปรเขา้ไดรั้บ 
ท่ีระดบัความถ่ีนั้นจะเด่นกว่าความถ่ีอ่ืนๆ ในตวัแปรตอบสนอง 
และในทางกลับกัน ถ้าตัวแปรเข้าไม่มีอิทธิพลในตัวแปร
ตอบสนองความถ่ีท่ีตัวแปรเข้าได้รับ ความถ่ีนั้ นจะไม่เด่น 

Minsan and Anussornnitisarn [4] ไดป้ระยุกต์ใชเ้ทคนิคการ
คัดเลือกปัจจัยด้วยวิ ธีโดเมนความถ่ี โดย เสนอการหาค่า ท่ี
เหมาะสมดว้ยวิธีการจ าลองสถานการณ์แอนนีลล่ิง (Simulated 
Annealing: SA)  ไปพร้อมกันกับการลดจ านวนปัจจัย
แบบต่อเน่ืองดว้ยการใชป้ระโยชน์ของวิธีโดเมนความถ่ี ซ่ึงวิธีน้ี
จะลดจ านวนการคน้หาค่าท่ีเหมาะสมได ้ถา้ปัญหามีปัจจยัท่ีไม่
ส าคญัอยู่ในปัญหานั้นดว้ย นอกจากนั้น วฐา และ พรเทพ [5] ได้
คน้หาปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการผลิตแบบสาย
การประกอบท่ีมีจ านวนปัจจยัท่ีเป็นสถานีการประกอบ 10 สถานี 
แต่ละปัจจัยมีระดับเป็นจ านวนเคร่ืองจักร 1 ถึง 5 เคร่ือง ซ่ึง
วิธีการโดเมนความถ่ีกส็ามารถคน้หาปัจจยัในระบบการผลิตแบบ
สายการประกอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 งานวิจัยน้ีได้แสดงให้เห็นว่าในกรณีปัจจัยของระบบเป็น
แบบไม่ต่อเน่ือง ในการผลิตแบบตามงานท่ีมีระบบงานท่ีซบัซอ้น
และก าหนดใหมี้จ านวนปัจจยั 20 ปัจจยั ใชเ้ทคนิคโดเมนความถ่ี
ในการค้นหา ปัจจัยแบบไม่ ต่อ เ น่ื อง ท่ี มีความส าคัญ ต่อ
สายการผลิต เทคนิคโดเมนความถ่ีก็สามารถคน้หาปัจจยัท่ีส าคญั 
หรือมีอิทธิพลต่อระบบได้ โดยใช้จ านวนการรันการจ าลอง



สถานการณ์ 1,588 รอบ เท่านั้ น ซ่ึงถ้าใช้ การออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลจะต้องการการจ าลองสถานการณ์ 
1,048,576 รอบเป็นอยา่งนอ้ย  
2. วธีิโดเมนความถี่ (Frequency Domain Method) 

FDM เป็นการวิเคราะห์สเปกตรัมของผลตอบสนองท่ีอยู่ใน
ตวัแบบเชิงพหุนาม (Polynomial Model) เป็นฟังกช์นัท่ีไดม้าจาก
การจ าลองสถานการณ์ผ่านปัจจัย ส่ิงส าคัญในการใช้โดเมน
ความถ่ีในการคดัเลือกปัจจยัประกอบไปดว้ย 

2.1 รูปแบบปัญหา 
FDM ใชป้ระโยชน์ในระบบท่ีไม่ทราบความความสัมพนัธ์ท่ี

แน่นอน (Black Box) โดยความสัมพนัธ์ในระบบจะถูกสมมติให้
มีความสัมพนัธ์แบบพหุนามล าดบัท่ี k  เม่ือก าหนดให้ปัจจยัมี
จ านวน p  ตวั นั้นคือ px,...,x,x 21  ผลตอบสนองก าหนดให้
เป็นเป็นตวัแปร y  ค่าคาดหวงัของผลตอบสนองคือ )y(E  เป็น
ฟังกช์นัของทุกตวัแปร x  ดงันั้นตวัแบบมีสมการพหุนามล าดบัท่ี 
k  เป็นดงัน้ี 

qq...)y(E  22110           (1) 

หรือ 
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เม่ือ   )y(E  เป็นค่าคาดหวงัของผลตอบสนอง 

j   เป็นเทอมในพหุนาม ล าดบัท่ี k  โดยผลรวมของเลขช้ี
ก าลงัของตวัแปรไม่มากกวา่ค่า k  ยกตวัอย่างเช่น ในเทอม 1j  
และถา้  5k  แลว้ 4

2
2
11 xx  จะไม่อยู่ในเทอมของสมการ

เพราะเลขช้ีก าลงั 2 + 4 มากกวา่ 5 เป็นตน้ 

j  เป็นสัมประสิทธ์ิของเทอม j  ถา้เทอมของ j  ใด ๆ ท่ี
มีความหมายต่อฟังก์ชนัค่าสัมประสิทธ์ิ j  จะไม่มีค่าเป็นศูนย ์
และ  q   เป็นจ านวนเทอมทั้งหมดของฟังกช์ัน่ผลตอบสนอง 

2.2 การออกแบบการทดลองโดเมนความถี่ 
ขั้นตอนการออกแบบการทดลองมีดว้ยกนั 3 ขั้นตอนคือ 
1. การเลือกคล่ืนความถ่ีของปัจจยั  การเลือกคล่ืนความถ่ี )(  

ให้กบัปัจจยัเพ่ือท าการจ าลองสถานการณ์นั้น ปัจจยัทุกตวัแปร
ตอ้งไดรั้บคล่ืนความถ่ีท่ีค่าไม่เท่ากนั  เม่ือก าหนดให้ n  เป็น
จ านวนขอ้มลูท่ีตอ้งการไดรั้บจากการท าการทดลอง การวิเคราะห์
สเปกตรัมในโดเมนความถ่ีของ  ท่ีก าหนดให้จะไม่แม่นย  าถา้
ก าหนดให้   ท่ีมีค่าต ่ากว่า n/1  และค่าสูงสุดท่ีสามารถ
วิเคราะห์สเปกตรัมของความถ่ีไดคื้อ 0.5 นั้นคือการก าหนดคล่ืน
ความถ่ีจะอยู่ในช่วง 501 .n/   อย่างไรก็ตามการเลือก   

นอกจากก าหนดใหค่้าของ ไม่เท่ากนัในแต่ละปัจจยัแลว้ ถา้มี
การพิจารณาในเทอมของอิทธิพลร่วม และในเทอมของพหุนาม 
ของปัจจยั เช่น พหุนามล าดบัท่ี 2 เป็นตน้ การพิจารณาค่า   
เหล่านั้นตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติม Jacobson et al. [6] ไดท้ าการศึกษา
เพ่ือก าหนดคล่ืนความถ่ีไม่ให้เกิดการใชค้ล่ืนความถ่ีร่วมกนัใน
การจ าลองสถานการณ์แบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete-Event 
Simulations) โดยท าการศึกษาไวท้ั้งส้ิน 21 ปัจจยั ท่ีพหุนามล าดบั 
2 )k( 2  และท าการศึกษา  11 ปัจจัย ท่ีพหุนามล าดับ 3 

)k( 3  
2. การเลือกแอมพลิจูดของคล่ืนความถ่ี การก าหนดค่าแอมพิ

จูดจะมีผลต่อขนาดของสเปกตรัมของผลตอบสนอง นั้นคือความ
สูงของสเปกตรัมของผลตอบสนองจะเป็นสัดส่วนกบัความสูง
ของสเปกตรัมของปัจจยัท่ีความถ่ีเดียวกนั ถา้ก าหนดแอมพิจูดเลก็
เกินไปผลของการแกว่งก็ยากท่ีจะถูกตรวจสอบเจอ ถา้ก าหนด
แอมพิจูดใหญ่เกินไป กจ็ะท าใหค่้าของปัจจยัออกนอกช่วงค่าของ
ปัจจยัท่ีมนัจะเป็นไปได ้Jacobson [7] ไดท้ าการศึกษาการเลือก
แอมพิจูด โดยศึกษาอิทธิพลของแอมพิจูด 3 อย่างคือ 1) ความ
เป็นไปได ้ 2) ส่ิงรบกวน (Noise) 3) เทอมพหุนามท่ีล าดบัสูง ๆ 
และไดส้รุปผลไวว้่า ถา้ตอ้งการให้ปัจจยัอยู่ในช่วงท่ีเป็นไปได ้
และศึกษาในเทอมพหุนามท่ีล าดบัต ่า แอมพิจูดสามารถก าหนด
อยู่ในช่วงน้อย ๆ ได้ และถ้าต้องการลดผลกระทบท่ีเป็น
ส่ิงรบกวนก็ควรจะเลือกแอมพิจูดท่ีกวา้งเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
อย่างไรก็ตามอิทธิพลของแอมพิจูดทั้ ง 3 นั้นยากท่ีจะท าให้
เป็นไปในทางเดียวกนัได ้ถา้จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัความส าคญัก็
ควรพิจารณาท่ี ความเป็นไปไดข้องตวัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก และ
ผลกระทบของเทอมพหุนามท่ีล าดบัสูง ๆ เป็นอนัดบัถดัมา และ
สุดทา้ยจึงพิจารณาอิทธิพลของส่ิงรบกวน 

อย่างไรก็ตามในงานวิจยัน้ี จะพิจารณากรณีท่ีปัจจยัแบบไม่
ต่อเน่ือง ดงันั้นจะมีสูตรดงัน้ีคือ 

tcos//)a)t(x(P ii  221211  (2) 
เม่ือ  t เป็นเวลา 

 i  เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีปัจจยั i ;  i = 1,2,3,… 
  t เป็นคร้ังท่ีท าการทดลอง ;  t = 1,2,3,…  

น าค่าความน่าจะเป็นท่ีไดม้าเทียบกบัตารางเพ่ือก าหนดค่าให้
ปัจจยั )t(xi  เช่น 

))t(x(P i
 ค่าท่ีได ้



0 – 0.49 
0.50 - 1 

1a  

2a  
3. การก าหนดความยาวของการทดลอง 
จ านวนความยาวของการทดลองควรมีความยาวในการ

ทดลองแต่ละรอบการรันท่ีเพียงพอ โดยก าหนดให้จ านวนความ
ยาวในการรันควรให้คล่ืนความถ่ีท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดท่ีก าหนดให้
ปัจจยัเกินจ านวนรอบ 10 รอบ เช่นถา้ก าหนดคล่ืนความถ่ี 0.11 
จ านวนรอบท่ีท าให ้คล่ืนความถ่ีน้ีเกิน 10 รอบคือ ความยาวการ
รัน 92 รัน เป็นตน้  

2.3. การสรุปผล 
ในการสรุปผลการคัดเลือกปัจจัยโดยวิธี โดเมนความถ่ี 

สามารถวิเคราะห์ไดโ้ดย สร้างกราฟโดเมนความถ่ี (Frequency 
Domain Graph) โดยก าหนดแกน x เป็นคล่ืนความถ่ี และแกน y 
เป็นสเปกตรัมของโดเมนความถ่ี  
3. อธิบายรูปแบบระบบการผลติ 

การวิจยัน้ีใช้ ระบบการผลิตแบบตามงานเป็นโมเดลในการ
ทดลองคดัเลือกปัจจยัดว้ยวิธีโมเมนความถ่ีดงัภาพท่ี 1 ก าหนดให้
มีสินคา้ 5 ประเภท สินคา้แต่ละชนิดเขา้สถานีตามล าดบัดงัตาราง
ท่ี 1 โดยมีช่วงเวลาห่างการเขา้มาของวสัดุท่ีตน้สายการผลิตสินคา้
แบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 30 นาที 
สัดส่วนสินคา้ท่ีเขา้มาในสายการผลิตเป็นไปดงัตารางท่ี 1 ใน
สายการผลิตมีจ านวนสถานีเคร่ืองจกัร 20 สถานี แต่ละสถานีนั้น
พนกังานสามารถตดัสินใจติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตได ้1 
ถึง 5 เคร่ือง และแต่ละสถานีมีเวลาในการท างานดงัตารางท่ี 2 
และก าหนดใหโ้มเดลการผลิตน้ีท างาน 24 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 
173.33 วนั หรือ 4,160 ชัว่โมง  และจ านวนผลผลิตท่ีออกจาก
ระบบ เป็นผลตอบสนองท่ีงานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษา 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 
Test 1 : เม่ือก าหนดใหส้ถานีทุกสถานีมีเวลาในการท างาน

เท่ากนั นัน่คือไม่มีสถานีคอขวดในระบบการผลิต โดยทุกสถานี
มีเวลาการผลิตสินคา้เป็นแบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 30 นาที 

Test 2 : เม่ือก าหนดใหส้ถานี 1 และ 6 เป็นสถานีคอขวดของ
ระบบโดยมีเวลาท าการผลิตสูงกว่าสถานีอ่ืนๆ ซ่ึงมีเวลาการผลิต
สินคา้เป็นแบบการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั
120 นาที  

จากโมเดลน้ีจะพบว่า สถานีเป็นปัจจัยท่ีต้องการศึกษาต่อ
ผลตอบสนอง และผูวิ้จยัจงใจก าหนดใหส้ถานีท่ี 1 และ  6  เป็น
สถานีท่ีมีผลต่อจ านวนผลผลิตออกจากระบบ เพ่ือใชท้ดสอบวิธี
โดเมนความถ่ีการคน้หาปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ืองท่ีมีความส าคญัต่อ
ระบบการผลิตแบบตามงาน 
4. ผลการทดลอง 

จากการจ าลองสถานการณ์ 1,588 รอบ และแสดงผลสรุปโดย
การสร้างกราฟโดเมนความถ่ีท่ีคล่ืนความถ่ีระดับ  1/1588 ถึง 
794/1588 ของผลผลิตท่ีออกจากระบบ ในกรณี Test 1 พบวา่ ตาม
แนวแกน x ท่ีแสดงความถ่ีทุกๆ จุดไม่มีจุดท่ีเด่นท่ีสุด นัน่แสดง
ว่าระบบการผลิตแบบตามงานน้ี ไม่มีสถานีคอขวดของระบบ 
หมายถึงทุกๆ สถานีมีความส าคญัเท่าเทียมกนัจ านวนเคร่ืองจกัรท่ี
อยู่ในสถานน้ีจึงควรมีจ านวนเท่าๆ กันด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องการทดลอง ในกรณี Test 2 พบว่า มีความถ่ีท่ี
เป็นจุดเด่นดว้ยกนัทั้งหมด 6 จุด ประกอบไปดว้ยจุดท่ี 1 คือ 
15/1588 ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีก าหนดใหก้บัสถานีท่ี 1 และจุดท่ี 2 คือ 
46/1588  ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีก าหนดใหก้บัสถานีท่ี 6 ของระบบการ
ผลิตแบบตามงานแสดงให้เห็นชัดเจนว่า วิธีโดเมนความถ่ี
สามารถตรวจสอบผลกระทบหลกั (Main Effects)  จุดท่ี 3 และ 4 
คือ 30/1588 และ 92/1588 เป็นผลกระทบก าลงัสอง(Quadratic 
Effects) ของสถานีท่ี 1 และ 6 ตามล าดบั และจุดท่ี 5 และ 6 คือ 
31/1588 และ 61/1588 แสดงผลกระทบร่วมกนั (Interaction 
Effects) ของสถานีท่ี 1 และ 6 ซ่ึงทั้งหมดจะพบว่าสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการทดลองคร้ังน้ี 

ดงันั้นวิธีการโดเมนความถ่ีสามารถน ามาประยุกต์ตรวจสอบ
อิทธิพลของปัจจยัหลกั อิทธิพลของพหุนามก าลงั 2 และอิทธิพล
ร่วมของทั้ง 2 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัไม่ต่อเน่ืองไดโ้ดยท าการทดลอง
เพียง 1,588 รัน 
5. สรุปและอภิปราย 

วิ ธี ก า รโด เมนความ ถ่ี เ ป็นวิ ธี ก า รคัด เ ลื อก ปัจจัย ท่ี มี

ประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ งอิทธิพลจากปัจจัยหลัก 

อิทธิพลร่วมกนัของปัจจยั และพหุนามของปัจจยั ถึงแมว้่าจะมี

ปัจจัย ท่ีสนใจศึกษาจ านวนมาก จ านวนการรันการจ าลอง

สถานการณ์กใ็ชจ้ านวนไม่มากเท่ากบัวิธีการออกแบบการทดลอง

เชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k แต่อยา่งไรกต็ามจ านวนการรันน้ีมีส่วนท่ี



ตอ้งสังเกต คือ ถา้คดัเลือกปัจจยัแบบต่อเน่ือง การทดลองจะใช้

จ านวนรัน 2-3 รันเท่านั้นกเ็พียงพอต่อการคดัเลือกปัจจยั 



 

 

ภาพท่ี 1 แสดงตวัอยา่งการผลิตแบบตามงานของสินคา้ A 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสินคา้สินคา้แต่ละชนิดเขา้สถานีตามล าดบั 

Product % of parts Sequence to station 
A 
B 
C 
D 
E 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

{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} 

 
ตารางท่ี 2 แสดงเวลาการผลิตสินคา้ในแต่ละสถานี 

Factor Number of Machine 
Test 1: No Bottleneck Test 2: Bottleneck 

Processing Time Processing Time 
(Minute) (Minute) 

Station 1 1-5 

Exp(30) 

Exp(120) 
Station 2 1-5 

Exp(30) Station 3 1-5 
Station 4 1-5 
Station 5 1-5 
Station 6 1-5 Exp(120) 
Station 7 1-5 

Exp(30) 

Station 8 1-5 
Station 9 1-5 

Station 10 1-5 
Station 11 1-5 
Station 12 1-5 
Station 13 1-5 
Station 14 1-5 
Station 15 1-5 
Station 16 1-5 
Station 17 1-5 
Station 18 1-5 
Station 19 1-5 
Station 20 1-5 

 

 



 

 

ภาพท่ี  2 แสดงโดเมนความถ่ี Test 1 ไมม่ีสถานีเดน่ 
 

 

ภาพท่ี  3 แสดงโดเมนความถ่ี Test 2 มีสถานีเดน่ 

ส่วนในงานวิจยัน้ี ถา้ปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ือง เช่น ปัจจยัเป็น
จ านวนคน หรือ เคร่ืองจกัร การทดลองตอ้งการจ านวนรันมากข้ึน 
เน่ืองจากการคดัเลือกปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ือง การเปล่ียนค่าของ
ปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนค่าตามคล่ืนความถ่ีจะไม่สามารถปรับเปล่ียน
ค่าได้ตามการเข้ามาของวัสดุ หรือช้ินงานแต่ละช้ิน แต่จะ
ปรับเปล่ียนค่าได้เ ม่ือส้ินวันท างาน แต่ถ้า เ ป็นกรณีปัจจัย
แบบต่อเน่ือง เช่น ปัจจยัเป็นเวลาการเขา้มาของวสัดุ (Time of 
Arrival) หรือ เวลาการผลิตช้ินงาน(Service time) ปัจจยัเหล่าน้ีมี
การเปล่ียนค่าของปัจจยัท่ีปรับเปล่ียนค่าตามคล่ืนความถ่ีสามารถ
ปรับค่าไดใ้นแต่ละเขา้มาของวสัดุ นัน่คือ หน่วยเวลา (t) ของ
ปัจจยัแบบต่อเน่ืองจะเป็นการเปล่ียนแปลงของระบบ เช่น การ
เขา้มาของวสัดุ การเขา้รับบริการท่ีสถานีงาน เป็นตน้ แต่หน่วย
เวลา (t) ของปัจจยัแบบไม่ต่อเน่ืองจะเป็นการจบการท างานใน
ช่วงเวลาท่ีสนใจ เช่น เวลาการผลิต 24 ชัว่โมง เป็นตน้ นัน่เป็น
สาเหตุท่ีท าให้การรันการจ าลองสถานการณ์ท่ีมีปัจจยัแบบไม่
ต่อเน่ืองมีจ านวนมากกว่าการคัดเลือกปัจจัยแบบต่อเน่ือง แต่
อย่างไรก็ตามจ านวนการรันก็ยงัน้อยกว่าจ านวนการรันโดย
วิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2k  

งานวิจัยน้ีจะถูกพัฒนาต่อเน่ือง ผูวิ้จัยจะน าวิธีการโดเมน
ความถ่ีน้ีเข้าไปท าการคัดเลือกปัจจัยกับระบบงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อน และมีจ านวนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
มากข้ึน รวมทั้งการพฒันาให้วิธีการน้ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งสะดวก และง่ายกบัการจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์
ของผูท่ี้สนใจทั่วไปท่ีตอ้งการคดัเลือก หรือหาผลกระทบของ
ปัจจยั 
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