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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อ
หาชุดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สําหรับปัญหาที่สนใจในงานวิจยั นี้ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในรายวิชา
เดียวกันต้องสอบพร้อมกัน 2) ผูเ้ รี ยนจะต้องสอบ 1 วิชาในช่วงเวลาเดียวกัน 3) ห้องสอบต้องมีขนาดเพียงพอกับผูเ้ รี ยน
4) ถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรจัดตารางคุมสอบให้อยู่นอกคาบเวลาปกติ 5) ถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรจัดตารางสอบให้ผเู ้ รี ยน สอบ
มากเกินไปในแต่ละวัน การคัดเลือกที่นาํ มาเปรี ยบเทียบประกอบไปด้วยการคัดเลือก 3 รู ปแบบ คือ การคัดเลือกแบบ
วงล้อรู เล็ต (Roulette Wheel Selection) การคัดเลือกแบบจัดอันดับ (Ranking Selection) และการคัดเลือกแบบจัดการ
แข่งขัน (Tournament Selection) การกลายพันธุ์ที่นาํ มาเปรี ยบเทียบประกอบไปด้วยการกลายพันธุ์ 3 รู ปแบบ คือ การ
กลายพันธุแ์ บบสลับที่ (Swap Mutation) การกลายพันธุ์แบบแทรก (Insertion Mutation) และการกลายพันธุ์แบบผกผัน
(Inversion Mutation) รวมไปถึงการหาค่าความเหมาะสมของความน่าจะเป็ นในการกลายพันธุ์ จํานวนประชากร และ
จํานวนรุ่ นที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจากผลการวิจยั พบว่า ชุดพารามิเตอร์ที่ให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การคัดเลือก
แบบจัดการแข่งขัน การกลายพันธุ์แบบสลับที่ ความน่าจะเป็ นในการกลายพันธุ์เท่ากับ 75 % โดยมีจาํ นวนประชากร
เท่ากับ 20 ซึ่งให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6,168 จาก 7,350 และจํานวนรุ่ นที่ให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสู งที่สุดอยู่ที่
365 รุ่ น
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Comparison of Selection and Mutation in Genetic Algorithms for
Examination Schedule Problem
Vatinee Nuipian* and Aukkritthiwat Phimpha

Abstract

The purpose of this study is to present the comparison of selection and mutation in genetic algorithms to
identify the most accurate parameter of examination schedule problem. Which includes 1) The group of students
studying in the same course must take the same exam. 2) A student will have to take 1 examination at same time. 3)
The number of students for each examination must not exceed the class capacity. 4) A proctor cannot supervise more
than two sessions in the same day. 5) No student should have examinations on consecutive sessions. This study
examined the selection based on three methods: Roulette Wheel Selection, Ranking Selection, and Tournament
Selection. Similarly, three different methods were employed for mutation namely Swap Mutation, Insertion Mutation,
and Inversion Mutation. In addition, the study investigated the most accurate parameter to determine the result by
adjusting the probability of mutation, size of population, and the number of generations in the experiment. The result
demonstrated that the most accurate parameter was from Tournament Selection and Swap Mutation where the
probability of mutation is 75 %. The results showed that the Fitness Function average was 6,168 from 7,350. The
experiment also revealed that the number of generations that provided the highest average Fitness Function was 365
generations.
Keywords : Genetic Algorithms, Examination Scheduling Problem, Timetable Problem
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1. บทนํา

[4] การใช้ข้นั ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)
[5, 6, 7] ใช้แก้ปัญหาการจัดตารางได้เป็ นอย่างดี เพราะ
สามารถจัดการกับเงื่อนไขที่มีหลายเงื่อนไขได้ดี และมี
แนวทางในการหาคําตอบได้หลากหลาย จึงได้รับความ
นิยมจากนักวิจยั ในการนํามาใช้แก้ปัญหาในเรื่ องการจัด
ตารางเวลา (Timetabling Problem) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
แนวทางในการแก้ปัญหาและการกําหนดพารามิเตอร์ ที่
นักวิจยั นําเสนอมุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่นกั วิจยั
สนใจเท่านั้น
ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง นํ า ขั้ น ตอนของเทคนิ ค วิ ธี เ ชิ ง
พันธุกรรมมาทําการเปรี ยบเทียบรู ปแบบในการคัดเลือก
และการกลายพันธุ์ เพื่อหาพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่ สุด
กับลักษณะข้อมูลของงานวิจยั ในครั้งนี้ และนําแนวทาง
นี้ไปใช้แก้ปัญหาการจัดตารางสอบ

การจัดตารางสอบเป็ นงานหนึ่งของการจัดการเรี ยน
การสอนของทุ ก สถานศึ ก ษา ซึ่ งคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อเป็ นหน่ วยงานที่ ตอ้ งจัดตารางคุมสอบ โดย
งานจัดตารางคุมสอบนั้นเป็ นงานที่มีความซับซ้อนและมี
ความสํา คัญ มาก ซึ่ ง สํา นัก งานคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม จะต้องดําเนิ นการจัดอาจารย์ประจําห้อง
สอบ ห้ อ งสอบละ 2 คน ต่ อ 1 วิ ช า จํา นวนห้ อ งสอบ
ทั้งหมด 13 ห้อง โดยมีอาจารย์ท้ งั หมด 105 คน มีวิชาที่
จะต้องคุมสอบมากกว่า 102 วิชา มีการจัดสอบเทอมละ
2 ครั้ ง โดย 1 วัน ที่ ท ํา การสอบประกอบไปด้ ว ย 3
ช่วงเวลา โดยเจ้าหน้าที่ที่ทาํ หน้าที่จดั ตารางคุมสอบต้อง
พิจารณาเงื่อนไขในการจัดตารางคุมสอบดังนี้ 1) ในหนึ่ง
ช่วงเวลาผูค้ ุมสอบสามารถคุมสอบได้เพียง 1 วิชา 2) ถ้า
เป็ นไปได้ผูค้ ุมสอบที่คุมสอบ 2 ช่วงเวลาใน 1 วัน ควร
คุมสอบในช่วงเวลาที่ติดกัน 3) ถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรจัด
ให้กรรมการคุมสอบเกิน 6 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน 4) อาจารย์ 1
ท่านสามารถคุมสอบได้ 12-15 ชัว่ โมง และ 5) อาจารย์ที่
มี ตาํ แหน่ งบริ หารคุมสอบไม่เกิ น 6 ชั่วโมง ต่อการคุม
สอบในแต่ ล ะครั้ ง (กลางภาคหรื อปลายภาค) ด้ ว ย
เงื่อนไข และตัวแปรของปัญหาที่ได้ยกตัวอย่างทําให้การ
จัดตารางคุมสอบในแต่ละครั้งเป็ นไปด้วยความซับซ้อน
จากความสําคัญของปั ญหาการจัดตารางสอบ ทําให้
นักวิจยั จํานวนไม่น้อยสนใจที่จะทําการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับการจัดตารางอัตโนมัติ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่
การใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ (Decision tree) [1] ขั้นตอนวิธีหา
ค่าความเหมาะสมที่สุดแบบนกดุเหว่า (Cuckoo Search)
[2] การค้นหาแบบฮิวริ สติก (Heuristics) [3] อัลกอริ ทึม
อาณานิ ค มผึ้ ง เที ย ม (Artificial Bee Colony Algorithm)

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ มีเงื่ อนไขที่ พิจารณาในการจัดตารางคุม
สอบ 2 ประเภทคือ แบบเข้มงวด (Hard Constraints) และ
แบบผ่อนปรน (Soft Constraints) เงื่อนไขแบบเข้มงวด
เป็ นเงื่อนไขที่ไม่สามารถละเมิดได้ คือ 1) กลุ่มผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนในรายวิชาเดี ยวกันต้องสอบพร้ อมกัน 2) ผูเ้ รี ยน
ต้องสอบ 1 วิชาในช่วงเวลาเดียวกัน 3) ห้องสอบจะต้อง
มีขนาดเพียงพอกับผูเ้ รี ยน
เงื่อนไขแบบผ่อนปรน คือ เงื่อนไขที่ยอมให้เกิดขึ้น
ได้ แต่ตอ้ งน้อยที่สุดจึงจะตรงกับความต้องการมากที่สุด
ซึ่ ง ประกอบด้ว ย 1) ถ้า เป็ นไปได้ไ ม่ ควรจัดตารางคุม
สอบให้อยูน่ อกคาบเวลาปกติ 2) ถ้าเป็ นไปได้ไม่ควรจัด
ตารางสอบให้ผเู ้ รี ยน สอบมากเกินไปในแต่ละวัน
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่ใช้ในการดําเนินงานวิจยั
ตามประกอบไปด้วยขั้นตอนดังรู ปที่ 1
114

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol.15 No.2 May-August 2019

สร้างยีน (Gene) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) รหัสวิชา 2)
ชื่ อวิชา 3) สาขา กลุ่ม และเลขที่ของผูเ้ รี ยน แล้วนําไป
เก็บไว้ในช่ วงเวลา (Time Slots) ของห้องสอบที่ มีการ
สอบ จึงสามารถสร้างยีน และโครโมโซม ดังรู ปที่ 3 โดย
อาร์ เรย์ของโครโมโซมจะมีขนาดเท่ากับจํานวนห้องคูณ
ด้วย 18 ช่วงเวลา (ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้ห้องสอบทั้งหมด
13 ห้ อ ง) เท่ า กับ 234 ตํา แหน่ ง เมื่ อ นํา ไปประเมิ น ค่า
ความเหมาะสมแล้ว จะเพิ่ ม ค่ า ความเหมาะสมต่ อ จาก
ตําแหน่งสุ ดท้ายของโครโมโซมพร้อมทั้ง ID เพื่อใช้ระบุ
หมายเลขของโครโมโซม ทําให้อาร์ เรย์ของโครโมโซม
นี้จะมีความยาว 236 ตําแหน่ง ห้องสอบในช่วงเวลาที่ไม่
มีการจัดสอบแทนที่ดว้ ย Missing Value ดังรู ปที่ 4 และ
รู ปที่ 5

Start
Chromosome Representation
Parameter Setting
Population Initialization
Fitness Evaluation

Replacement

Selection

No

Mutation

Stop Condition

Fitness Evaluation

End

Yes

รูปที่ 1 ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานวิจยั
2.1 การกํ า หนดรู ป แบบโครโมโซม (Chromosome
Representation)
การกําหนดรู ปแบบโครโมโซมให้เข้ากับปั ญหาการ
จั ด ตารางสอบ ถื อ เป็ นขั้น ตอนที่ สํ า คัญ ของวิ ธี เ ชิ ง
พันธุ กรรม โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้การเข้ารหัสแบบเรี ยง
สั บ เปลี่ ย น (Permutation Encoding) มี รู ป แบบของการ
เรี ยงสับเปลี่ยนเซตของจํานวนเต็มทําให้สามารถสร้ าง
โครโมโซมของปัญหาการจัดตารางสอบสําหรับงานวิจยั
นี้แสดงได้ดงั รู ปที่ 2

Start
Import
Data

Room 1
Timeslot 1 Timeslot 2 Timeslot ...

ตรวจสอบที่วา่ งใน
ห้องสอบ

สุ่ มวิชาเลือกวิชา

จริ ง
เพิ่มข้อมูล

เลือก Time Slot

เท็จ

ตรวจสอบเงื่อนไข
1, 2, 3

ไม่ครบ
จริ ง

ตรวจสอบรายวิชา
ครบ
Stop

รูปที่ 3 แผนผังในการสร้างยีน

Timeslot
รหัสวิชา ชื่อวิชา สาขา กลุ่ม เลขที่ของ
ผูเ้ รี ยน

เลือกห้องสอบ

=

ยีน
Room n

Timeslot
Timeslot n
18

Fitness
Value

รูปที่ 4 ตัวอย่างโครโมโซมตําแหน่งที่ 1

รูปที่ 2 การสร้างยีน และโครโมโซม
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ปรน ซึ่ งตารางสอบที่มีค่าความเหมาะสมมาก หมายถึง
ตารางสอบที่ ให้ความพึ งพอใจกับ ผูใ้ ช้ม ากกว่ าตาราง
สอบที่มีค่าความเหมาะสมน้อย โดยฟั งก์ชันกําหนดค่า
ความเหมาะสม ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผ่านสมการที่ 1

รูปที่ 5 ตัวอย่างโครโมโซมตําแหน่งที่ 236
2.2 การกําหนดพารามิเตอร์ (Parameter Setting)
สําหรั บงานวิจัยนี้ จะทํา การจัดตารางสอบสํา หรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งมีการกําหนดพารามิเตอร์
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกําหนดพารามิเตอร์
พารามิเตอร์
ค่าเริ่มต้ น
จํานวนประชากร
4, 10, 20
จํานวนรุ่ น
100
25, 50,
ความน่าจะเป็ นในการกลายพันธุ์ (%)
75, 100
2.3 การสร้ างประชากรเริ่มต้ น (Initial Population)
เริ่ มต้นจากการรับค่าจํานวนประชากรเพื่อทําการจัด
ตารางห้องสอบที่มีขนาด 1.5 เท่าของจํานวนประชากร
เริ่ มต้น ต่อมาทําการสุ่ มเลื อกตารางที่ จัดไว้ให้มีขนาด
เท่ า กับ ค่ า ประชากร เช่ น การทดลองที่ มี ก ารกํา หนด
ประชากรเริ่ มต้นเท่ากับ 4 จะทําการจัดตารางห้องสอบ
ขึ้นมา 6 ตาราง ดังรู ปที่ 4
2.4 การประเมินค่าความเหมาะสม (Fitness Evaluation)
ผูว้ ิจยั ให้ค่าความสําคัญกับทุกข้อบังคับแบบเข้มงวด
เท่ า ๆ กัน เนื่ อ งจากตารางที่ นํา ไปใช้ ต้อ งไม่ ล ะเมิ ด
ข้อบังคับประเภทนี้ แต่ในส่ วนของข้อบังคับแบบผ่อน
ปรนผูว้ ิจยั ให้น้ าํ หนักน้อยกว่าค่านํ้าหนักของข้อบังคับ
แบบเข้มงวด ผูว้ ิจยั ใช้วิธีประเมินค่าความเหมาะสมของ
โครโมโซม จากผลรวมของค่านํ้าหนักรวมของข้อบังคับ
แบบเข้มงวดกับค่านํ้าหนักรวมของข้อบังคับแบบผ่อน

𝑛𝑛
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑖𝑖 + ∑𝑗𝑗 𝑆𝑆𝑗𝑗

(1)

𝑚𝑚 หมายถึง จํานวนข้อบังคับแบบเข้มงวด

𝑛𝑛 หมายถึง จํานวนข้อบังคับแบบผ่อนปรน

𝐻𝐻𝑖𝑖 หมายถึ ง ค่ า นํ้า หนัก ข้อ บัง คับ แบบเข้ม งวดข้อ ที่ 𝑖𝑖

สามารถคํานวณได้จากสมการที่ 2
𝑆𝑆𝑗𝑗 หมายถึง ค่านํ้าหนักข้อบังคับแบบผ่อนปรนข้อที่ 𝑗𝑗
สามารถคํานวณได้จากสมการที่ 3
โดยที่

𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝑣𝑣 × (100)

(2)

𝑣𝑣 = 1 เมื่อไม่เกิดการละเมิดข้อบังคับ 𝐻𝐻𝑖𝑖
𝑣𝑣 = −1 เมื่อเกิดการละเมิดข้อบังคับ 𝐻𝐻𝑖𝑖

โดยที่

𝑆𝑆𝑗𝑗 = 𝑣𝑣 × (25)

(3)

𝑣𝑣 = 1 เมื่อไม่เกิดการละเมิดข้อบังคับ 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑣𝑣 = −1 เมื่อเกิดการละเมิดข้อบังคับ 𝑆𝑆𝑖𝑖

การคํานวณค่าความเหมาะสมของการจัดตารางสอบ
ประกอบไปด้วยเงื่อนไขข้อบังคับจํานวน 5 ข้อคือแบบ
เข้มงวด 3 ข้อและแบบผ่อนปรน 2 ข้อโดยข้อบังคับแบบ
เข้มงวด (2.4.1-2.4.3) โดยกําหนดเกณฑ์เมื่ อไม่ล ะเมิ ด
เงื่อนไขข้อบังคับ 100 คะแนน และถ้ามีการละเมิดให้ค่า
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ตารางที่ไม่ละเมิดข้อบังคับมีค่าความเหมาะสมในแต่
ละคอลัมน์เท่ากับ 325 คะแนน (25 X 13 ห้อง) คอลัมน์ที่
นํามาพิจารณามีจาํ นวน 6 คอลัมน์ ฉะนั้นทําให้ตารางที่
ไม่ ล ะเมิ ด ข้อ บัง คับมี ค่า ความเหมาะสมเท่า กับ 1,950
คะแนน
2.4.5 ถ้ าเป็ นไปได้ ไม่ ควรจัดตารางสอบให้ ผู้เรี ยน สอบ
มากเกินไปในแต่ ละวัน
สามารถหาค่าความเหมาะสมได้โดย ขั้นตอนที่ 1
เลื อกคอลัมน์มาครั้ งละ 3 คอลัมน์ (1 วัน) ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบกลุ่มผูเ้ รี ยน ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบแต่ละกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนที่มีการสอบเกิน 2 วิชา ถ้ามีการละเมิดให้ทาํ การ 25 คะแนน ต่อกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ละเมิด
2.5 การคัดเลือก (Selection)
คือ การเลือกโครโมโซมพ่อ และโครโมโซมแม่ตาม
ทฤษฏีของ Charles Darwin เพื่อทําให้เกิดรู ปแบบในการ
เลือกโครโมโซมที่น่าพอใจที่สุดเพื่อนําไปสื บสายพันธุ์
2.5.1 การคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ต
ขั้น ตอนที่ 1 หาผลรวมของค่ า ความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณสัดส่วนจาก 100 % ขั้ น ต อ น ที่ 3
คํานวณพื้นของตารางด้วยค่าความเหมาะสมที่คิดเป็ น
100 % ขั้นตอนที่ 4 สุ่ มตัวเลขที่ไม่ซ้ ํากัน 2 ค่า และเมื่อ
เปรี ยบเที ย บกับ พื้ น ที่ ข องตาราง ห้ า มเป็ นตารางตัว
เดียวกัน ดังตัวอย่างตารางที่ 2 และรู ปที่ 6

เท่ากับ –100 คะแนน ทําให้ตารางที่ไม่ละเมิดข้อบังคับมี
ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 1,800 คะแนน
2.4.1 การสอบ 1 รายวิชาทุกกลุ่มผู้เรียนต้ องสอบพร้ อม
กัน
สามารถหาค่าความเหมาะสมได้โดย ขั้นตอนที่ 1
เลือกคอลัมน์ (ช่วงเวลา) มาครั้งละ 1 คอลัมน์ ขั้นตอนที่
2 ตรวจสอบรายวิ ช าที่ มี ก ารจั ด สอบ ขั้ น ตอนที่ 3
ตรวจสอบรายวิชาให้ครบตามกลุ่มผูเ้ รี ยน
2.4.2 การสอบ 1 ช่ วงเวลา 1 กลุ่มผู้เรียนต้ องสอบ 1 วิชา
สามารถหาค่าความเหมาะสมได้โดย ขั้นตอนที่ 1
เลือกคอลัมน์ (ช่วงเวลา) มาครั้งละ 1 คอลัมน์ ขั้นตอนที่
2 ตรวจสอบหาวิ ช า และกลุ่ ม ผู ้เ รี ยนที่ ท ํา การสอบ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่าแต่ละกลุ่มผูเ้ รี ยนมี การสอบ
เพียง 1 วิชา
2.4.3 ห้ องสอบมีขนาดเพียงพอกับผู้เรียน
สามารถหาค่าความเหมาะสมได้โดย ขั้นตอนที่ 1
เลือกคอลัมน์ (ช่วงเวลา) มาครั้งละ 1 คอลัมน์ ขั้นตอนที่
2 ตรวจสอบการสอบ 1 รายวิชาทุกกลุ่มผูเ้ รี ยนต้องสอบ
พร้อมกัน ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการสอบ 1 ช่วงเวลา 1
กลุ่มผูเ้ รี ยนต้องสอบ 1 วิชา และตรวจสอบให้จาํ นวนที่
ว่างในคอลัมน์มีขนาดเพียงพอกับผูเ้ รี ยน
2.4.4 ถ้ าเป็ นไปได้ ไม่ ควรจัดตารางคุมสอบให้ อยู่นอก
คาบเวลาปกติ
เงื่อนไขข้อบังคับในข้อนี้จะทําการตรวจสอบเฉพาะ
คอลัมน์ที่เป็ นช่วงเวลาที่ 3 ของวันซึ่ งก็คือ คอลัมน์ที่ 3,
6, 9, 12, 15 และ 18 (17.00-20.00 น.) ซึ่ ง ขั้น ตอนที่ 1
เลือกคอลัมน์มาครั้งละ 1 คอลัมน์ ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ
จํานวนห้องสอบที่มีการสอบคือ เมื่อไม่มีการละเมิดให้
ทําการ +25 คะแนนส่ วนห้องที่มีการละเมิดให้ทาํ การ 25 คะแนน
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ตารางที่ 3 การคํานวณพื้นที่การคัดเลือกแบบจัดอันดับ

ตารางที่ 2 การคํานวณพื้นที่การคัดเลือกแบบวงล้อรู เล็ต
โครโมโซม 1
โครโมโซม 2
โครโมโซม 3
โครโมโซม 4
ผลรวม

ค่ าความ
เหมาะสม

สั ดส่ วน
จาก 100 %

ผลรวม
สะสม

4,725
5,025
4,600
4,800
19,150

25
26
24
25
100

1-25
26-51
52-75
76-100

ค่ าความ
เหมาะสม

โครโมโซม 1
โครโมโซม 2
โครโมโซม 3
โครโมโซม 4
ผลรวม

ตัวอย่ างพืน้ ทีโ่ ครโมโซม
โครโมโซม 4
25 %

โครโมโซม 3
24 %

4,725
5,025
4,600
4,800

ลําดับ

สั ดส่ วน
จาก 100 %

ผลรวม
สะสม

2
4
1
3
10

20
40
10
30
100

1-20
21-60
61-70
71-100

ตัวอย่ างพืน้ ที่โครโมโซม
โครโมโซม 4
30 %

โครโมโซม 1
25 %

โครโมโซม 2
26 %

โครโมโซม 3
10 %

โครโมโซม 1
20 %

โครโมโซม 2
40 %

รูปที่ 6 พื้นที่โครโมโซมการคัดเลือกแบบวงล้อรู เล็ต

รูปที่ 7 พื้นที่โครโมโซมการคัดเลือกแบบจัดอันดับ

2.5.2 การคัดเลือกแบบจัดอันดับ
ขั้นตอนที่ 1 จัดลําดับด้วยค่าความเหมาะสม ขั้นตอน
ที่ 2 หาผลรวมของค่าลําดับ และหาสัดส่ วนจาก 100 %
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณพื้นของตารางด้วยค่าความเหมาะสม
ที่คิดเป็ น 100 % ขั้นตอนที่ 4 สุ่ มตัวเลขที่ไม่ซ้ าํ กัน 2 ค่า
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นที่ของตาราง ห้ามเป็ นตาราง
ตัวเดียวกัน ดังตัวอย่างการคํานวณพื้นที่ของโครโมโซม
ในตารางที่ 3 และรู ปที่ 7

2.5.3 การคัดเลือกแบบจัดการแข่ งขัน
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโครโมโซมจํานวนครึ่ งหนึ่ง ขั้นตอน
ที่ 2 ทํา การจับ คู่ โ ครโมโซมเพื่ อเปรี ย บเที ย บค่ า ความ
เหมาะสม โครโมโซมตัวใดที่มีค่ามากกว่าจะทําการเก็บ
ค่านั้นไว้ และผ่านเข้ารอบต่อไป ทําซํ้าไปเรื่ อย ๆ จนกว่า
จะเหลือโครโมโซมตัวสุ ดท้ายที่มีค่าความเหมาะสมมาก
ที่สุด ดังตัวอย่างในตารางที่ 4 และรู ปที่ 8
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ตารางที่ 4 การคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน

ค่าความเหมาะสม

โครโมโซม 1
โครโมโซม 2
โครโมโซม 3
โครโมโซม 4

4,725
5,025
4,600
4,800

รูปที่ 10 ตัวอย่างการกลายพันธุ์ของอาเรย์

โครโมโซมตัวที ่ 1 (4,725)

โครโมโซมตัวที ่ 2 (5,025)

โครโมโซมตัวที ่ 2 (5,025)

รูปที่ 8 ตัวอย่างการคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน
รูปที่ 11 ตัวอย่างอาเรย์หลังกระบวนการกลายพันธุ์

2.6 การกลายพันธุ์ (Mutation)
การกลายพันธุ์ผวู ้ ิจยั จะทําการเลือกการกลายพันธุ์ใน
ระดับคอลัมน์ การทําแบบนี้จะทําให้ไม่ละเมิดข้อบังคับ
แบบเข้มงวด ซึ่งการกลายพันธุ์ที่ทาํ การทดลองประกอบ
ไปด้วย
2.6.1 การกลายพันธุ์แบบสลับที่
สุ่ มตัวเลขที่ไม่ซ้ าํ กัน 2 ค่าเพื่อสลับคอลัมน์ ดังรู ปที่
9 และรู ปที่ 10-11 แสดงตัวอย่างการกลายพันธุ์ของอาเรย์

2.6.2 การกลายพันธุ์แบบแทรก
สุ่ มตัวเลขที่ไม่ซ้ าํ กัน 2 ค่า นําคอลัมน์ที่มีค่ามากกว่า
มาอยู่แทนคอลัมน์ที่มีค่าน้อยกว่า ต่อมาให้เลื่อนคอลัมน์
ที่เหลือ ดังรู ปที่ 12

รูปที่ 12 ตัวอย่างอาเรย์หลังกระบวนการกลายพันธุ์
2.6.3 การกลายพันธุ์แบบผกผัน
สุ่ ม ตํา แหน่ ง ของคอลัม น์ จ ํา นวน 4 คอลัม น์ ที่ อ ยู่
ติดกัน จากนั้นทําการ Inverse ตําแหน่งของคอลัมน์ที่ถูก
เลือก ดังรู ปที่ 13

รูปที่ 9 ตัวอย่างการกลายพันธุ์แบบสลับที่
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2.8 การหยุดทํางาน (Stop Condition)
เงื่อนไขการหยุดทํางานที่ใช้ในงานวิจยั คือ เมื่อครบ
จํานวนรุ่ นที่กาํ หนดไว้จะทําการหยุดทํางาน

รูปที่ 14 ตัวอย่างการกลายพันธุ์แบบผกผัน

3. ผลการทดลอง

2.7 การแทนที่ (Replacement)
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กระบวนการกลายพัน ธุ์ จ ะทํา การ
เปรี ยบเทียบค่าความเหมาะสมโครโมโซมพ่อกับแม่ที่
ผ่านวิธีเชิงพันธุกรรมกับโครโมโซมพ่อกับแม่ก่อนที่จะ
เริ่ มวิธีเชิงพันธุกรรม ถ้ามีโครโมโซมพ่อกับแม่ที่ผา่ นวิธี
เชิ งพันธุ กรรมมี ค่าความเหมาะสมมากกว่าก็จะแทนที่
โครโมโซมเดิ ม แต่ ถ้า ค่ า ความเหมาะสมไม่ ดี ข้ ึ น กว่ า
โครโมโซมเดิมก็จะไปยังวิธีเชิงพันธุกรรมในรุ่ นต่อไป

ผูว้ ิจยั ขอกําหนดอักษรย่อเพื่อใช้แทนพารามิเตอร์ดงั
ตารางที่ 5
3.1 ชุดพารามิเตอร์ ที่สามารถค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด
ชุดพารามิเตอร์ ที่สามารถค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด คือ
ชุ ด พารามิ เ ตอร์ ที่ ใ ช้ป ระชากร 20 การคัด เลื อ กแบบ
จัดการแข่งขัน การกลายพันธุ์แบบสลับที่ ความน่ าจะ
เป็ นในการกลายพันธุ์เท่ากับ 75 % มีอตั ราการหาคําตอบ
สําเร็ จ 100 % และมีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 6,168
ดังผลการทดลองในตารางที่ 6 และรู ปที่ 14
ตารางที่ 5 อักษรย่อสําหรับใช้แทนพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง
พารามิเตอร์

ชื่อภาษาไทย
การคัดเลือกแบบวงล้อรู เล็ต
การคัดเลือกแบบจัดลําดับ
การคัดเลือกแบบจัดการแข่งขัน
การกลายพันธุ์แบบสลับที่
การกลายพันธุ์แบบแทรก
การกลายพันธุ์แบบผกผัน

วิธีการคัดเลือก

วิธีการกลายพันธุ์

RWS

RS

TS

SWM
ISM
IVM
SWM
ISM
IVM
SWM
ISM
IVM

ชื่อภาษาอังกฤษ
Roulette Wheel Selection
Ranking Selection
Tournament Selection
Swap Mutation
Insertion Mutation
Inversion Mutation

ประชากรเริ่ มต้น 4 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 10 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 20 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 4 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 10 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 20 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 4 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 10 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%
ประชากรเริ่ มต้น 20 ความน่าจะเป็ นในกลายพันธุ์ 25% 50% 75% 100%

รูปที่ 13 แผนภาพแสดงการทดลอง
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ตารางที่ 6 ผลการทดลองชุดพารามิเตอร์ที่สามารถค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด
ชุดพารามิเตอร์
การคัดเลือก

การกลายพันธุ์

จํานวนประชากร

SWM
ISM
IVM
SWM
ISM
IVM
SWM
ISM
IVM

10
10
10
10
20
10
20
20
10

RWS

RS

TS

ค่าความ
เหมาะสมเฉลี่ย

ความน่าจะเป็ น
ในการกลายพันธุ์
75%
75%
75%
50%
50%
75%
75%
50%
75%

6,120
6,130
6,118
6,123
6,115
6,113
6,168
6,135
6,120

ผลการทดลองชุดพารามิเตอร์ที่สามารถค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด
TS,IVM
TS,ISM

ชุดพารามิเตอร์

TS,SWM
RS,IVM
RS,ISM
RS,SWM
RWS,IVM
RWS,ISM
RWS,SWM
6,100

6,110

6,120

6,130

6,140

6,150

6,160

6,170

6,180

ค่าความเหมาะสมเฉลี่ย

รูปที่ 14 กราฟผลการทดลองชุดพารามิเตอร์ที่สามารถค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด
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ผลการทดลองการเพิ่มจํานวนรุ่ น
การทดสอบครั้งที่ 1

การทดสอบครั้งที่ 2

การทดสอบครั้งที่ 3

6350
6300

ค่าความเหมาะสม

6250
6200
6150
6100
6050
6000
5900

1
15
29
43
57
71
85
99
113
127
141
155
169
183
197
211
225
239
253
267
281
295
309
323
337
351
365
379
393
407
421
435
449
463
477
491

5950

จํานวนรุ่ น

รูปที่ 15 กราฟผลการทดลองการเพิ่มจํานวนรุ่ น
3.2 ผลการทดลองเมื่อพิจารณาเฉพาะวิธีการคัดเลือก
การคัด เลื อ กแบบจัด การแข่ ง ขัน สามารถช่ ว ยให้
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมค้นหาคําตอบที่ดีที่สุด โดยมีค่า
ความเหมาะสมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6,031.97
3.3 ผลการทดลองเมื่อพิจารณาเฉพาะวิธีการกลายพันธุ์
การกลายพันธุ์แบบสลับที่ สามารถช่วยให้ข้ นั ตอน
วิธีเชิงพันธุกรรมค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดได้ โดยมีค่าความ
เหมาะสมเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6,024.00
3.4 ผลการทดลองการเพิม่ จํานวนรุ่น
ผูว้ ิ จัย ได้ท าํ การทดลองเพิ่ ม จํา นวนรุ่ น โดยใช้ชุ ด
พารามิเตอร์ ที่มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยสู งสุ ด ทดสอบ
จํานวน 3 ครั้ง จํานวนรุ่ นที่ทดลองคือ 1 ถึง 500 รุ่ น ซึ่ ง
ผลทดลองแสดงดั ง กราฟในรู ปที่ 15 พบว่ า ในการ
ทดสอบครั้งที่ 1 (เส้นกราฟสี น้ าํ เงิน) ค่าความเหมาะสม

สู งสุ ดหลังจากรุ่ นที่ 309 การทดสอบครั้งที่ 2 (เส้นกราฟ
สี แดง) ค่าความเหมาะสมสู งสุ ดหลังจากรุ่ นที่ 365 การ
ทดสอบครั้งที่ 3 (เส้นกราฟสี เขียว) ค่าความเหมาะสม
สู ง สุ ด หลัง จากรุ่ นที่ 197 จากการทดลองทั้ง 3 ครั้ ง
สามารถสรุ ปได้ ว่ า กราฟเริ่ มคงที่ โ ดยให้ ค่ า ความ
เหมาะสม 6,300 จํานวนรุ่ นสู งสุ ดอยู่ 365 รุ่ น

4. สรุปผล

วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบจั ด การแข่ ง ขั น มี ค่ า ความ
เหมาะสมเฉลี่ยที่ 6,031.97 เนื่องจากวิธีการคัดเลือกแบบ
จัดการแข่งขันจะให้โอกาสตารางที่มีค่าความเหมาะสม
สู งได้รับการคัดเลื อกแต่จะเปิ ดโอกาสให้ตารางที่มีค่า
ความเหมาะสมตํ่า ได้รั บ การคัด เลื อ กได้พ อสมควร
เช่นกัน เพราะการคัดเลือกจะคัดเลือกเป็ นรอบ ๆ โดยสุ่ม
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Multithread เ พื่ อ ช่ ว ย เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ประมวลผลในขั้นตอนการสร้างประชากรเริ่ มต้น

ตารางมาจํานวนหนึ่งและทําการคัดเลือก ซึ่ งแตกต่างกับ
วิธีการอื่นที่ทาํ การคัดเลือกจากประชากรทั้งหมด
การกลายพัน ธุ์ แ บบสลับที่ ใ ห้มี ค่า ความเหมาะสม
เฉลี่ยที่ 6,024.00 เนื่องจากวิธีกลายพันธุ์แบบสลับที่มีการ
สลับที่เพียงบางตําแหน่ งของโครโมโซม ซึ่ งจะช่วยให้
ไม่กระทบกับตําแหน่งส่ วนใหญ่ของโครโมโซม จึงลด
การละเมิดข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเทียบกับวิธีการ
อื่ น ซึ่ งมี ก ารเลื่ อ นตํา แหน่ ง หรื อสลับ ตํา แหน่ ง ของ
โครโมโซมเป็ นจํานวนมาก
การกําหนดจํานวนรุ่ นและประชากรเริ่ มต้นส่ งผลต่อ
งานวิ จัย เป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจากหากขั้น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พัน ธุ ก รรมสามารถค้น หาคํา ตอบที่ ดี ไ ด้ส มํ่า เสมอใน
ทุก ๆ ครั้งของการกําหนดจํานวนประชากร และจํานวน
รุ่ นที่น้อยหรื อมากเกินไป ไม่สามารถช่วยให้ข้ นั ตอนวิธี
เชิงพันธุกรรมค้นหาคําตอบที่ดีได้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้ง
ยังทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้น จากผล
การทดลองของงานวิ จั ย นี้ จํา นวนรุ่ นและจํา นวน
โครโมโซมที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับ 365 รุ่ น และจํานวน
ประชากรเริ่ มต้นอยูท่ ี่ 20 โครโมโซม
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