Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 117-130, 2017

การเปรียบเทียบฟงกชันและแพ็คเกจของโปรแกรม R สําหรับวิเคราะห
กระบวนการพื้นผิวตอบสนอง กรณีตัวแปรตาม 2 ตัวแปร
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FUNCTION AND PACKAGES IN R
FOR MULTIPLE RESPONSES IN CASE OF TWO RESPONSES
ศรัญญา ทองสุข
Saranya Thongsook
Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University
corresponding author e-mail: s_thongsook@hotmail.com

บทคัดยอ
การหาคาที่เ หมาะสมที่แ ทจริง (global optimization) เป นขั้ นตอนหนึ่ งที่ สําคัญ สําหรั บ
กระบวนการพื้นผิวตอบสนอง โดยสวนใหญแลวในขั้นตอนดังกลาวนิยมใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
(Statistical Package Program) เชน statistical analysis system (SAS), statistical package for
the social science (SPSS), MINITAB, DESIGN EXPERT, JMP และ R ฯลฯ แตอยางไรก็ ตามโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสวนมากจะมีขอจํากัดในดานลิ ขสิทธิ์ อาทิ Design Expert, Minitab, SAS, SPSS
และอื่น ๆ แตในทางตรงกันขามโปรแกรม R เปนฟรีแวรที่ผูใชสามารถเขาถึงไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
ใด ๆ อีกทั้งในโปรแกรม R ยังมีฟงกชันและแพ็คเกจหลายตัวสําหรับใชหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงอีกดวย
แตอย างไรก็ตามผลลัพ ธที่ได จากโปรแกรม R ควรไดรับ การตรวจสอบก อนใช สรุปผลเสมอ ถึง แมวา
โปรแกรม R จะมีฟง กชันและแพ็ คเกจสําหรับ ใชหาคาที่เ หมาะสมที่แ ทจริง สํ าหรับ งานในดานตาง ๆ
หลายตัว แตยังไมมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบฟงกชันหรือแพ็คเกจของโปรแกรม R สําหรับใช
หาคาที่เหมาะสมที่แทจริงในกระบวนการพื้นผิวตอบสนองสําหรับกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัว ดังนั้นใน
งานวิจัย ครั้งนี้ผูวิจัยตองการวิเคราะหเ ปรียบเที ยบฟงกชั น “optim” และแพ็คเกจ “rgenoud” และ
“DEoptim” ในโปรแกรม R เวอร ชัน 3.2.3 สําหรับใช หาคาที่เหมาะสมที่แทจริงสําหรับกระบวนการ
พื้นผิวตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัวโดยดูจากผลลัพธของคาสูงสุดของ overall desirability
ที่ใชสําหรับการหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงของแตละฟงกชันและแพ็คเกจ จากผลการเปรียบเทียบที่ได
จากงานวิจัยครั้ง นี้สรุปได วา ฟงก ชัน “optim” โดยใชวิธี Nelder and Mead เปนวิธีที่เ หมาะสม
สําหรับการคํานวณหาคาที่เหมาะสมที่แทจริง สําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตาม
หลายตัว โดยพิจารณาจากคาสูงสุดของ overall desirability ที่มากที่สุด
คําสําคัญ: ฟงกชัน desirability โปรแกรม R คาที่เหมาะสมที่แทจริง
Abstract
Global Optimization is an important past in response surface methodology
(RSM). Statistical package program is mostly used to find the global optimization such
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as statistical analysis system (SAS), statistical package for the social science (SPSS), MINITAB,
DESIGN EXPERT, JMP, R and so forth. However, most softwares were restricted as they
were a licensed software for example Design Expert, Minitab, SAS, SPSS and so forth.
On the other hand, R is a free software that also includes many functions and packages
to find the global optimization. However, its results should be carefully applied.
Moreover, the application of R for the global optimization in case of multiple
responses in RSM has never been investigated. Therefore, the purpose of this research
is to analytical compare the function “optim”, the package “rgenoud” and the package
“DEoptim” in R program version 3.2.3 for the global optimization in case of multiple
responses in RSM by using the maximum result of overall desirability obtained from
the function and the packages. The result of this research concludes that the function
“optim” by using Nelder and Mead method is an appropriate method to find the
global optimization in case of multiple responses in RSM by consideration the
maximum result of overall desirability.
Keywords: desirability function, R program, global optimization.
บทนํา
กระบวนการพื้นผิวตอบสนอง (response surface methodology; RSM) เปนวิธีการทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตาง ๆ และตัวแปรตามหรือเรียกอีก
อยางวาผลตอบสนองเพื่อประโยชนในการสรางสมการพยากรณ และเพื่อหาคาที่เหมาะสมสําหรับตัว
แปรอิส ระที่ทํ าใหไ ดคาสูง สุด หรื อต่ํ าสุ ดของตั วแปรตาม (ผลตอบสนอง) ป จจุ บันมี การประยุกตใ ช
กระบวนการพื้นผิวตอบสนองสําหรับกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัวแปรอยางแพรหลายในหลาย ๆ วงการ
ทั้งทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ เชน สูตรสําหรับการผลิตอาหารจะ
ขึ้นอยูกับรสชาติที่ลูกคาตองการและประโยชนตอสุขภาพ กระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
จะขึ้ น อยู กับ คุ ณภาพของสิ นค าและต นทุ นการผลิ ต เป น ต น สํ าหรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
กระบวนการพื้ นผิ วตอบสนองสํ า หรั บ กรณี ที่ มี ตั ว แปรตามหลายตั ว แปรสามารถหาเพิ่ ม เติ ม ได ใ น
(Myers et al., 2009; Lawson, 2015)
การหาคาที่เหมาะสมที่แทจริง (global optimum point) เปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญสําหรับ
กระบวนการพื้นผิวตอบสนอง โดยสวนใหญแลวในขั้นตอนดังกลาวนิยมใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
(statistical package program) มาช วยในการวิ เ คราะหเ พื่ อความรวดเร็วและลดความผิ ดพลาด
คลาดเคลื่อน ป จจุบันมี โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ ถูกพัฒนาขึ้นมากมาย เชน statistical analysis
system (SAS), statistical package for the social science (SPSS), MINITAB, DESIGN EXPERT,
JMP และ R ฯลฯ แตอยางไรก็ตามโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสวนมากจะมีขอจํากัดในดานลิขสิทธิ์ เชน
Design Expert, Minitab, SAS, SPSS และอื่น ๆ แตในทางตรงกันขามโปรแกรม R เปนฟรีแวรที่ผูใช
สามารถเขาถึงไดโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ แตอยางไรก็ตามผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม R ควรไดรับ
การตรวจสอบกอนใชสรุปผลเสมอเนื่องจากโปรแกรม R เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาไปแกไข,
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโปรแกรมหรือแพ็คเกจสําหรับการคํานวณตาง ๆ ไดโดยไมยากนักดวยเหตุผลที่เปน
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ฟรีแวร ดังนั้นในบางครั้งจึงทําให ความนาเชื่อถือของผลลัพธที่ไดอาจจะนอยกวาโปรแกรมที่มีลิขสิท ธิ์
อื่น ๆ อี กทั้ง ยั ง ไม มี ง านวิ จัย ที่ เ กี่ย วข องกั บ การประยุ กต ใ ช โปรแกรม R กั บการกระบวนการพื้ นผิ ว
ตอบสนองสําหรับกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัวมากนัก
ฟ ง ก ชั นที่ ถู กนํ ามาใช สํ าหรั บ การหาค า ที่ เ หมาะสมมี ห ลายฟ ง ก ชั น เช น ฟ ง ก ชั นระยะทาง
ฟงกชันการสูญเสียกําลังสอง และฟงกชัน desirability แตอยางไรก็ตามฟงกชันที่ไดไดรับความนิยมมาก
ที่สุด คือ ฟงกชัน desirability ของ Derringer & Suich, (1980) การหาฟงกชัน desirability ทําไดโดย
การแปลงฟง กชั นของตัวแปรตามแตล ะตั วใหอยู ในรูป ของฟ งก ชัน desirability จากนั้นก็ห าค าเฉลี่ ย
เรขาคณิต ของฟงกชั น desirability ของตั วแปรตามแตละตัวซึ่งถูกเรีย กวาคา overall desirability
จากนั้นการเลือกคาที่เหมาะสมที่แทจริงไดมาจากคา overall desirability ที่สูงสุด
โปรแกรม R มีฟงกชันและแพ็คเกจสําหรับใชหาคาที่เหมาะสมสําหรับงานในดานตาง ๆ หลาย
ตัว อาทิ ฟงกชัน “optim”, “nlm”, “optimize” และแพ็คเกจที่ใชสําหรับหาคาที่เหมาะสม ไดแก
“galts”, “mcga”, “rgenoud”, “genalg”, “DEoptim” แตอยางไรก็ตามจากการทบทวนงานวิจัย
ในอดีตที่ผานมาพบวา มีงานวิจัยของ Kuhn (2015) เทานั้นที่เลือกใชฟงกชัน “optim” รวมกับฟงกชัน
“desirability” เพื่อใชหาคาที่เหมาะสมสําหรับใชในกระบวนการพื้นผิวตอบสนองสําหรับกรณีที่มีตัว
แปรตามหลายตัว ดังนั้ นในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการวิ เคราะหเปรียบเทียบฟ งกชัน “optim” และ
แพ็คเกจ “rgenoud” และ “DEoptim” สําหรับใชหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงสําหรับกระบวนการพื้นผิว
ตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัว รวมกับ ฟงกชัน “desirability” ของ Kuhn (2015) สําหรับใช
หาคาที่เหมาะสมที่แทจริงสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัวโดยดูจาก
ผลลัพ ธของคาสูง สุดของ overall desirability ที่ใชสํ าหรับ การหาคาที่ เหมาะสมที่ แทจริ งของแตล ะ
ฟงกชันและแพ็คเกจ เพื่อเปนประโยชนสําหรับนักวิจัยในสาขาตาง ๆ ในการตัดสินใจเลือกใชฟงกชัน
หรือแพ็คเกจในโปรแกรม R สําหรับการหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนอง
กรณีที่มี ตัวแปรตามหลายตั วตอไป และเพื่อใช เปนข อมูลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุ งฟงก ชันหรื อ
แพ็คเกจของโปรแกรมที่จะใชสําหรับการหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนอง
กรณีที่มตี ัวแปรตามหลายตัวตอไป นอกจากนี้แลวผลลัพธของคาสูงสุดของ overall desirability ที่ได
จากโปรแกรม R จะถู กนํามาเปรีย บเที ย บกับ ค าสู ง สุด ของ overall desirability ที่ ไ ดจากโปรแกรม
Design Expert (Trial version) เพื่อความนาเชื่อถืออีกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. Desiability function approach
มีฟงกชันหลายฟงกชันที่ถูกนํามาใชสําหรับการหาคาที่เหมาะสม อาทิ ฟงกชันระยะทางของ
Khuri & Conlon (1981) ฟงกชันการสูญเสียกําลังสองของ Vining (1998) และฟงกชัน desirability
ของ Harrington (1965), Derringer & Suich (1980) และ Del Castillo et al. (1996) เปนตน
แตอยางไรก็ตาม Francisco et al. (2004) กลาวไววาฟงกชัน desirability เปนวิธีที่งายตอความเขาใจ
และการนํามาใช อีกทั้งยังเปนวิธีที่ถูกใชหาคาที่เหมาะสมในโปรแกรมคอมพิวเตอรหลาย ๆ โปรแกรม
ฟงกชัน desirability ของ Derringer & Suich (1980) (Akteke-Ozturk, 2010) เปน
ฟงกชันที่ไดรับความนิยมมากที่สุดสําหรับใชหาคาที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนองกรณี
ที่มีตัวแปรตามหลายตัวแปร การหาฟง กชัน desirability ทําไดโดยการแปลงฟงกชันของตัวแปรตาม
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แตละตัวใหอยูในรูปของฟ งกชัน desirability จากนั้นก็หาคาเฉลี่ยเรขาคณิตของฟงกชัน desirability
ของตั วแปรตามแต ละตั วซึ่ งถู กเรี ยกว าค า overall desirability ซึ่ ง รู ปแบบของฟ งก ชั น desirability
สําหรับใชหาคาสูงสุดและคาต่ําสุดของตัวแปรตามแตละตัวแสดงไวที่ สมการที่ (1) และ สมการที่ (2)
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โดยที่
คือคา desirability ของตัวแปรตามแตละตัว และ คือคาน้ําหนักหรือคา
ความสําคัญที่ใหกับตัวแปรตามแตละตัว
2. ฟงกชันและแพ็คเกจสําหรับหาคาที่เหมาะสมในโปรแกรม R
งานวิจัยของ Scrucca (2013) ไดสรุปฟงกชันและแพ็คเกจในโปรแกรม R ที่ถูกใชสําหรับ
หาที่ เ หมาะสมไว ดั ง นี้ ฟ ง ก ชั น “optim”, “nlm”, “optimize” และแพ็ ค เกจที่ ใ ชสํ าหรั บหาค าที่
เหมาะสม ไดแก “galts”, “mcga”, “rgenoud”, “genalg”, “DEoptim” ซึ่งฟงกชันและแพ็คเกจ
ดังกลาวสวนใหญแลวยังไมเคยถูกใชหาคาที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนองกรณีที่มีตัว
แปรตามหลายตัวแปรยกเวนฟงกชัน “optim” ซึ่งถูกใชหาคาที่เหมาะสมที่แทจริง สําหรับกระบวนการ
พื้นผิวตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัวแปรโดย Kuhn (2015) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ
แตละฟงกชันและแพ็คเกจสามารถอานเพิ่มเติมไดที่ Mullen et al. (2011), Mebane et al. (2011)
และ Scrucca (2013) คูมือฟงกชันและแพ็คเกจสําหรับโปรแกรม R
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชฟงกชัน “optim” และแพ็คเกจ “rgenoud”, “DEoptim”
สําหรับการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากฟงกชันและแพ็คเกจดังกลาวเหมาะสมสําหรับขอมูลที่เปนจํานวนจริง ซึ่ง
เปนขอมูลที่ไดจากการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยเลื อกใช แ ผนการทดลอง 2 แบบ ซึ่ ง เป นแผนการทดลองที่ เหมาะสมและนิ ย ม
ใช สํ าหรั บ การวิ เ คราะห กระบวนการพื้ นผิ วตอบสนองสํ าหรั บ สมการกํ าลั ง สอง ซึ่ ง ได แ ก central
composite design (CCD) และ near-optimal D small exact response surface designs (GA)
ซึ่งเปนแผนการทดลองที่สรางขึ้นโดย Borkowski (2003) และสําหรับการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใช
ตัวอยางขนาด 15 สําหรับแผนการทดลอง CCD และสําหรับแผนการทดลอง GA จะใชตัวอยางขนาด
14 โดยแทนสัญลักษณเปน GA14 และตัวอยางขนาด 10 โดยแทนสัญลักษณเปน GA10 โดยแผนการ
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ทดลองดัง กลาวข างตนจะถู กนํ าไปใช ในการทดลองศึ กษาการใชถานกั มมั นต (Granular Activated
Carbon) ในการดูดซับน้ําตาลที่ปนเปอนในสารละลายโปรตีนสกัดจากกากรําสกัดน้ํามัน ซึ่งเปนการ
ทดลองที่ทําขึ้นมาเพื่อศึกษาสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ โดยการทดลองดังกลาวจะประกอบดวยตัวแปรอิสระ
3 ตัว ไดแก พีเอช (pH) ของสารละลายโปรตีน (X1), เวลา(X2) และปริมาณถานกัมมันต (X3) โดยรูปแบบ
สมการกําลังสองสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนองของการทดลองนีแ้ สดงไวในสมการที่ (4)
( )=

โดยที่

+∑

+∑∑

+∑

.........................................(4)

ปริมาณโปรตีนที่สกัดได
) = ปริมาณน้ําตาลรีดิวช
= คาคงที่
= คาสัมประสิทธิ์ของพีเอช (pH) ของสารละลาย
โปรตีน เวลาและปริมาณถาน กัมมันต ตามลําดับ
= พีเอช (pH) ของสารละลายโปรตีน เวลาและ
ปริมาณถานกัมมันต ตามลําดับ

( ) =
(

หลั ง จากทําการทดลองดั ง กลาวแล ว ผู วิจัย ได นําข อมู ล ของค าปริ มาณโปรตีนที่ ส กั ด ได
(A280) และปริมาณน้ําตาลรีดิวช (A540) พีเอช (pH) ของสารละลายโปรตีน (X1) เวลา (X2) และ
ปริมาณถานกัมมันต (X3) มาวิเคราะหขอมูลใน R และ DESIGN EXPERT (Trial version) ซึ่งจากการ
วิเคราะหขอมูลทําใหไดสมการพยากรณสําหรับคาปริมาณโปรตีนที่สกัดได (A280), และสมการพยากรณ
สําหรับปริมาณน้ําตาลรีดิวช (A540) ซึ่งเมื่อนําสมการพยากรณของทั้ง 2 ตัวแปร สําหรับแผนการทดลอง
CCD, GA14 และ GA10 มาสรางกราฟจะไดรูปดังแสดงไวใน ภาพที่ 1-6 ตามลําดับ
เมื่อไดสมการพยากรณของตัวแปรตามทั้งสอง ((A280), (A540)) ตัวแลว จากนั้นผูวิจัยจะ
ใชโปรแกรม R เพื่อคํานวณหา desirability สําหรับคาสูงสุดสําหรับปริมาณโปรตีนที่สกัดได (A280)
โดยใชสมการที่ (1) และคํานวณหา desirability สําหรับคาต่ําสูงสุดสําหรับปริมาณน้ําตาลรีดิวช (A540)
โดยใชสมการที่ (2) และใชสมการที่ (3) เพื่อคํานวณหาคา overall desirability ตอจากนั้นผูวิจัยจะใช
ฟง กชั นหรื อแพ็ คเกจที่ เลื อกไวใ นหัวขอ 2.2) เพื่ อหาคาที่ เหมาะสมที่ แท จริ ง โดยดู จากคาสูง สุ ดของ
overall desirability ที่ได จากฟง กชันและแพ็คเกจที่เลื อกไวผู วิจัยได กําหนดขนาดของประชากร (N)
ที่จะถูกใชในฟงกชันและแพ็คเกจตาง ๆ ไวเทากับ 8, 27, 125 และ 1,000 สําหรับการทดลองครั้งนี้
ซึ่งผูวิจัยคาดวาจะเหมาะสมสําหรับเปนคาขนาดของประชากรที่ควรจะมีคาสูง กลาง และต่ํา
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ภาพที่ 1 สมการพยากรณสําหรับคาปริมาณโปรตีนที่สกัดได (A280) สําหรับ CCD
= 80.3 + 2.14

− 3.90

− 5.98

− 0.93

− 7.89

+ 2.73

− 8.16

+ 10.16

+ 1.56

ภาพที่ 2 สมการพยากรณสําหรับปริมาณน้ําตาลรีดิวช (A540) สําหรับ CCD
= 64.92 − 4.88

− 7.21

− 17.29

− 0.59

− 2.64

− 1.74

− 6.88

+ 6.62

+ 9.09

ภาพที่ 3 สมการพยากรณสําหรับคาปริมาณโปรตีนที่สกัดได (A280) สําหรับ GA14
= 90.34 + 4.94

− 5.64

− 11.59

+ 0.18

− 4.08
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+ 0.05

− 2.64

+ 3.67

− 1.28
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ภาพที่ 4 สมการพยากรณสําหรับปริมาณน้ําตาลรีดิวช (A540) สําหรับ GA14
= 69.89 − 0.87

− 5.63

− 18.98

+ 0.36

− 3.58

− 0.43

− 3.37

+ 2.73

+ 5.96

ภาพที่ 5 สมการพยากรณสําหรับคาปริมาณโปรตีนที่สกัดได (A280) สําหรับ GA10
= 95.47 + 7.93

+ 0.74

− 7.42

+ 6.04

+ 0.12

+ 7.67

− 6.04

+ 2.94

− 0.097

ภาพที่ 6 สมการพยากรณสําหรับปริมาณน้ําตาลรีดิวช (A540) สําหรับ GA10
= 74.30 − 0.038

+ 1.18

− 11.74

+ 12.97

+ 2.199
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ผลการวิจัย
สําหรับแผนการทดลอง CCD พบวา การใชฟงกชัน “optim” โดยใชวิธี Simulated-annealing
(SANN) สําหรับการคํานวณหาคาที่เหมาะสมที่แทจริง ใชเวลามากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ แสดงดัง
ภาพที่ 7ก และแพ็คเกจ “rgenoud” ใชเวลานอยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ดังแสดงไวในภาพที่ 7(ข)
นอกจากนี้แลวพบวาการใชฟงกชัน “optim” โดยใชวิธี Nelder และ Mead, quasi-Newton (BFGs),
conjugate gradients (CG), box constraints (L-BFGs-B), Simulated-annealing (SANN), แพ็คเกจ
“rgenoud” และ แพ็คเกจ “DEoptim” จะใหคาสูงสุดของ overall desirability ที่ขนาดของประชากร
เท า กั บ 8, 27, 125 และ 1,000 เท ากั บ 0.7468608 ซึ่ ง มี ค า ใกล เ คี ย งกั บ ค าสู ง สุ ด ของ overall
desirability ที่ไดจากโปรแกรม Design Expert ซึ่งมีคาเทากับ 0.747 แตอยางไรก็ตามสําหรับแพ็คเกจ
“rgenoud” ที่ขนาดประชากรมีคาเทากับ 8 จะใหคาสูงสุดของ overall desirability ต่ํากวาฟงกชั น
“optim” และ แพ็ ค เกจ “DEoptim” เล็ กน อ ย แต เ มื่ อ เพิ่ ม ขนาดของประชากรมากขึ้ น แพ็ ค เกจ
“rgenoud” ก็สามารถใหคาสูงสุดของ overall Desirability ไดเทากับฟงกชัน “optim” และแพ็คเกจ
“DEoptim” ดังแสดงในภาพ 8ก
ก

ข

ภาพที่ 7 เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability สําหรับ CCD
ก) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ของทุกวิธี ข) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ยกเวนวิธี SANN

124

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 117-130, 2017

ภาพที่ 8 คา Overall Desirability สําหรับ CCD
ก

ข

ภาพที่ 9 เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability สําหรับ GA14
ก) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ของทุกวิธี ข) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ยกเวนวิธี SANN
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สํ า หรั บ แผนการทดลอง GA14 พบว า การใช ฟ ง ก ชั น “optim” โดยใช วิ ธี Simulatedannealing (SANN) สําหรับการคํานวณหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงใชเวลามากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการ
อื่น ๆ ดังภาพที่ 9ก และแพ็คเกจ “rgenoud” ใชเวลานอยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ดังภาพที่ 9ข
นอกจากนี้แ ล วพบว าการใชฟ งก ชัน “optim” โดยใชวิธี Nelder และ Mead จะให ค าสู งสุ ดของ
overall desirability ที่ ขนาดประชากรเทากั บ 8, 27, 125 และ 1,000 เทากับ 0.7471575 ซึ่ง เป น
คาที่ใกลเคียงกับคาสูงสุดของ overall desirability ที่ไดจากโปรแกรม Design Expert (0.747) มากกวา
วิ ธีอื่น ๆ และในส วนของการใช ฟ ง ก ชั น “optim” โดยใช วิธี quasi-Newton (BFGs), conjugate
gradients (CG), box constraints (L-BFGs-B) และSimulated-annealing (SANN) จะใหคาสูงสุดของ
overall desirability เพิ่ ม ขึ้ น และมี ค า สู ง สุ ด ของ overall desirability ใกล เ คี ย งกั บ ค า ที่ ไ ด จ าก
โปรแกรม Design Expert เมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 10ข แตอยางไรก็ตามสําหรับแพ็คเกจ
“rgenoud” และ แพ็ คเกจ “DEoptim” ใหค าสู งสุด ของ overall desirability เท ากั บ 0.7009056
กับทุก ๆ ขนาดของประชากร ดังภาพที่ 10ก ซึ่งมีคาต่ํากวาคาสูงสุดของ overall desirability ที่ไดจาก
โปรแกรม Design Expert
ก

ข

ภาพที่ 10 คา Overall Desirability สําหรับ GA14
ก) คา Overall Desirability ของทุกวิธี ข) คา Overall Desirability ยกเวนวิธี rgenoud และ DEoptim
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สํ า หรั บ แผนการทดลอง GA10 พบว า การใช ฟ ง ก ชั น “optim” โดยใช วิ ธี simulatedannealing (SANN) สําหรับการคํานวณหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงใชเวลามากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการ
อื่น ๆ ดังภาพที่ 11ก และแพ็คเกจ “rgenoud” ใชเวลานอยที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ดังภาพที่ 11ข
นอกจากนี้แลว พบวา การใชฟ งก ชัน “optim” โดยใช วิธี Nelder and Mead, แพ็ คเกจ “rgenoud”
และ แพ็ คเกจ “DEoptim” จะให คาสูง สุด ของ overall desirability ที่ ขนาดประชากรเปน 27, 125
และ 1,000 เทากับ 0.7626133 ซึ่งเปนคาที่ใกลเคียงกับคาสูงสุดของ overall desirability ที่ไดจาก
โปรแกรม Design Expert (0.763) มากกวาวิธีอื่น ๆ ดังภาพที่ 12(ข) และในสวนของการใชฟงกชัน
“optim” โดยใชวิธี quasi-Newton (BFGs), Conjugate gradients (CG), box constraints (L-BFGs-B)
และ Simulated-annealing (SANN) จะใหคาสูงสุดของ overall desirability เพิ่มขึ้นและมีคาสูงสุด
ของ overall desirability ใกลเคียงกับคาที่ได จากโปรแกรม Design Expert เมื่อขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น
ก

ข

ภาพที่ 11 เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability สําหรับ GA10
ก) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ของทุกวิธี ข) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ยกเวนวิธี SANN
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ก

ข

ภาพที่ 12 คา Overall Desirability สําหรับ GA10
ก) คา Overall Desirability ของทุกวิธี ข) เวลาที่ใชหาคา Overall Desirability ยกเวนวิธี SANN, CG และ BFGs

อภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบฟงกชัน “optim” แพ็คเกจ “rgenoud” และ แพ็คเกจ “DEoptim” ของ
โปรแกรม R สําหรับใชหาคาที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการพื้นผิวตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตามหลาย
ตัว แสดงใหเห็นวาการใชฟงกชัน “optim” โดยใชวิธี Nelder และ Mead จะใหคาสูงสุดของ overall
desirability เทียบเทาหรือใกลเคียงกับคาสูงสุดของ overall desirability ที่ไดจากโปรแกรม Design
Expert ซึ่งมีผลใหไดคาเหมาะสมที่แทจริง ซึ่งไดแกเซตของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีคาเทากัน
หรือใกลเคียงกับคาเหมาะสมที่แทจริงที่ไดจากโปรแกรม Design Expert อีกดวย แตอยางไรก็ตามการ
ใชฟงกชัน “optim” โดยใชวิธี quasi-Newton (BFGs), conjugate gradients (CG), box constraints
(L-BFGs-B) และ simulated-annealing (SANN) จะใหคาสูงสุดของ overall desirability เพิ่มขึ้นและมี
คาสูงสุดของ overall desirability เทากับหรือใกลเคียงกับคาที่ไดจากโปรแกรม Design Expert เมื่อ
ขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้นแตเวลาที่ใชสําหรับการคํานวณก็เพิ่มขึ้นเชนกัน นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้แสดงให
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เห็นวาการใชแพ็คเกจ “rgenoud” จะใชเวลาสําหรับ การคํานวณหาคาที่เหมาะสมที่แทจริงนอยที่สุ ด
เมื่อเที ยบกับ วิธีการอื่น ๆ และพบว าการใชแพ็ค เกจ “rgenoud” และแพ็คเกจ “DEoptim” สําหรั บ
การคํ านวณหาค าที่ เหมาะสมที่ แ ท จริ ง โดยพิ จารณาจากค าสูง สุ ด ของ overall desirability อาจจะ
เหมาะสมสําหรั บแผนการทดลองหรื อสมการพยากรณ บ างชนิ ด เท านั้ น อี กทั้ง ยั ง พบว าการตั้ งค าใน
แพ็คเกจ “rgenoud” และแพ็คเกจ “DEoptim” สําหรั บการคํานวณหาค าที่เ หมาะสมที่แ ทจริง โดย
พิจารณาจากคาสูงสุดของ overall desirability คอยขางจะทําไดยากกวาการใชฟงกชัน “optim” แต
อยางไรก็ตามยังมีแพ็คเกจอีกหนึ่งตัวในโปรแกรม R ที่เปนแพ็คเกจที่นาสนใจสําหรับการคํานวณหาคาที่
เหมาะสมที่แทจริงโดยพิจารณาจากคาสูงสุดของ overall desirability นั้นคือ แพ็คเกจ “GA” ซึ่งผูวิจัย
จะทําการศึกษาแพ็คเกจดังกลาวนี้ในงานวิจัยชิ้นตอไปเพื่อใหไดวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการคํานวณหาคา
ที่เหมาะสมที่แทจริงโดยพิจารณาฟงกชัน desirability ของ Derringer และ Suich ตอไป
สรุปผลการวิจัย
จากผลการเปรียบเทียบที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ฟงกชัน “optim” โดยใชวิธี Nelder
and Mead เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการคํานวณหาคาที่เหมาะสมที่แทจริง สําหรับกระบวนการพื้นผิว
ตอบสนองกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัว โดยพิจารณาจากคาสูงสุดของ overall desirability ที่มากที่สุด
ซึ่งเปนฟงกชัน desirability ของ Derringer and Suich
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เอกสารอางอิง
Akteke-Ozturk B. (2010). New Approaches to Desirability Function by Nonsmooth and Nonlinear
Optimization. Ph.D. dissertation. Middle East Technical University.
Borkowski, J.J. (2003). Using a genetic algorithm to generate small exact response surface designs.
Journal of Probability and Statistical Science, 1, 65-88.
Del Castillo, E., Montgomery, D.C. & McCarville, D.R. (1996). Modified desirability functions for multiple
response optimizations. Journal of Quality Technology, 28, 337-345.

Derringer, G. & Suich, R. (1980). Simultaneous optimization of several response variables. Journal of
Journal of Quality Technology, 12, 214-219.
Francisco, O., James, R.S. & Joseph, J.P. (2004). A genetic algorithm to multiple-response optimization.
Journal of Quality Technology, 36(4), 432-450.
Harrington, E.C. (1965). The desirability function. Industrial Quality Control, 21, 494-498.
Kuhn, M. (2015). The Desirability Package. https://cran.r-project.org/web/packages/desirability/
vignettes/desirability.pdf. January 9, 2016.
Lawson, J. (2015). Design and Analysis of Experiments with R. Florida. Salt Lake City: Chapman & Hall.
Mebane, W.R. & Sekhon J.S. (2011). Genetic optimization using derivatives: the reground package for R.
Journal of Statistical Software, 42(11), 1-26.
Mullen, K.M., Ardia, D., Gil, D.L., Windover, D., Cline, J. (2011). DEoptim: An R Package for Global
Optimization by Differential Evaluation. Journal of Statistical Software, 40(6), 1-26.

129

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 117-130, 2017
Myers, R.H., Montgomery, D.C. & Anderson-Cook, C.M., (2009). Response Surface Methodology
Process and Product Optimization Using Designed Experiments. New York: John Wiley &
Sons.
Scrucca, L. (2013). GA: A package for genetic algorithms in R. Journal of Statistical Software, 53, 1-37.
Vining, G.G. (1998). A compromise approach to multi-response optimization. Journal of Quality
Technology, 30, 309-313.

130

