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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและแกปั้ญหาการจดัตารางสอนภายในมหาวิทยาลยักรณีศึกษาซ่ึงมีการจดัตารางสอนใน

ลกัษณะให้นกัศึกษาทุกคณะเรียนร่วมกนั เน่ืองมาจากการจดัตารางสอนเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ดา้นการศึกษาให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ปัจจุบนัพบวา่การจดัตารางสอนของมหาวทิยาลยัในทุกภาคการศึกษายงัมีความ
ผิดพลาดในการจดัตารางสอนเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการจดัตารางสอนเป็นกระบวนการท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้นเพราะมี
ขอ้มูลรายวชิา หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน กลุ่มนกัศึกษา และเง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาเป็นจ านวนมาก อีกทั้งในแต่ละปีการศึกษา
ก็มีจ านวนนักศึกษาและมีการเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีจ านวนห้องเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมี
ปริมาณคงท่ี ดว้ยเหตุน้ีท าให้มีปัญหาท่ีพบบ่อยก็คือเวลาการใชห้้องเรียนซ ้ าซอ้นกนัจ านวน 269 คร้ัง เวลาสอนของอาจารย์
ซ ้ าซอ้นกนัจ านวน 358 คร้ัง และเวลาเรียนของนกัศึกษาซ ้ าซอ้นกนัจ านวน 267 คร้ัง งานวจิยัน้ีจึงตอ้งการแกปั้ญหาการจดั
ตารางสอนน้ีโดยน าวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมมาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาโปรแกรมช่วยในการจัดตารางสอนส าหรับ
นกัศึกษาโดยมีกรณีศึกษาคือ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีก็เพื่อน าวิธีการ
ทางเจเนติกอลักอริทึมมาประยกุตใ์ช้ในการออกแบบระบบการจดัตารางสอนในมหาวิทยาลยัท่ีมีนกัศึกษาหลายคณะเรียน
ร่วมกนั งานวจิยัน้ีท าการจดัตารางสอนใหเ้ฉพาะกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของทุกคณะท่ีตอ้งเรียนร่วมกนั ซ่ึงการน าวธีิการทางเจ
เนติกอลักอริทึมมาใช้แกปั้ญหานั้นจะพิจารณาเง่ือนไขบังคบั (Hard constains) และเง่ือนไขเพื่อความสมบูรณ์ (Soft 

constains) เพื่อท าให้การจดัตารางสอนสามารถใชท้รัพยากรและจดัตารางสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลองประกอบดว้ยรายวิชาจ านวน 20 รายวิชา อาจารยผ์ูส้อนจ านวน 31 คน กลุ่มนักศึกษาจ านวน 23 กลุ่ม และ
ห้องเรียนจ านวน 6 ห้อง มีพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือก าหนดให้เป็นค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรมคือ จ านวนประชากรเท่ากบั 
1000 โครโมโซม และจ านวนเจนเนอเรชนัเท่ากบั 500 เจนเนอเรชนั ค่าความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์เท่ากบั 0.8 ค่า
ความน่าจะเป็นในการมิวเตชันเท่ากับ 0.3 โดยผลลพัธ์จากงานวิจัยน้ีจะท าให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัด
ตารางสอนส าหรับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถลดความผิดพลาดในการจดัตารางสอนได ้
100% 
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ABSTRACT 
This research is to study and to solve the university timetable problem. The timetable is 

important to smooth education process. But at present, there are a lot of errors which occur in every 
semester timetable because the timetable is a process that is quite complex and there are a lot of 
conditions that must be considered. Moreover, there are a number of students and courses which are 
increased every year but the existing classroom for teaching is stable. A c c o rd in g  to  a b o v e  th e 
classroom maybe used at the sametime,the teacher or the student maybe have more than one class at 
the same time . this research want to solve the timetable problem  by applied the genetic algorithms 
with the case study of Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. The aims of this research is to 
apply the genetic algorithms to solve the timetable problem with many group of student is study 
together. This research provided the timetable for only the first year students of all faculties who learn 
together. In the genetic algorithms, there are hard constains and soft constains which for used to solve 
and  make the timetable available resources and schedule more effectively. But, when there are more 
timetable for the various classes, the conflict of conditions will be increased. The results from this 
research is the application whice can  make the timetable for Prince of Songkla University, in that 
experiment is the data used in the experiment consists of 23 courses, professors of 31 peoples, group 
student 23 groups and the classroom 6 rooms. With appropriate parameters to be set as the default 
program is population of 100 chromosomes, 5 0 0  generation, probability of crossover is 0.8 and 
probability of mutation is 0.3. 

 

1. บทน า 
การจัดตารางสอนถือเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและ

ส่ งผลต่ อป ระสิท ธิภ าพการ เรี ยน การสอนภายใน
สถานศึกษา แต่ปัจจุบันพบว่าในทุกภาคการศึกษาปัญหา
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนมักเกิดจากการจัด
ตารางสอน โดยการจัดตารางสอนจ าเป็นต้องอาศัย
ประสบการณ์ อีกทั้งการจดัตารางสอนตอ้งใชเ้วลาในการ
จัดค่ อนข้างนาน เน่ื องจาก มีความซับซ้อน เก่ี ยวกับ
ความสัมพนัธ์ของวิชาเรียน ห้องเรียน อาจารยผ์ูส้อน กลุ่ม
นักศึกษา ซ่ึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่าน้ีมี
ความส าคญักับการจดัตารางสอนโดยตรง จากการศึกษา
พบว่าการจัดตารางสอนภายในมหาวิทยาลัยเป็นงานท่ี
ยุง่ยากซับซ้อนเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น จ านวนห้องเรียนและประเภท
ของห้องเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน  จ านวนกลุ่ม
นักศึกษา จ านวนรายวิชา จ านวนอาจารยผ์ูส้อน  อีกทั้งยงั
ต้องค านึ งถึงข้อบังคับต่ างๆ  เช่น  ขนาดความจุของ
ห้องเรียน การจดัให้เรียนหลายคาบติดต่อกนั เป็นตน้ การ
จดัตารางสอนจึงเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นและตอ้งอาศยั
ความยืดหยุน่สูง กระบวนการในการจดัตารางสอนเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมในวิชาเรียน อาจารยผ์ูส้อน ห้องเรียน 

หลกัสูตร จ านวนกลุ่มนักศึกษา จึงมีความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิ่ง อีกทั้ งย ังต้องพิจารณาปัจจัยและข้อบังคับต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดตารางสอนด้วย จะเห็นได้ว่าการจัด
ตารางสอนในปัจจุบนัมีปัญหาเพ่ิมมากข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
จ านวนผูเ้รียนท่ีเพ่ิมข้ึนสวนทางกบัห้องเรียนท่ีมีอยู่จ  ากัด 
อีกทั้งรายวิชาท่ีเปิดสอนมีมีจ านวนและความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน จึงท าให้
มีปัจจยัและความซบัซอ้นในการจดัตารางสอนเพ่ิมมากข้ึน
ไปดว้ย 

 งานวิจัยน้ีได้เล็งเห็นปัญหาการจัดตารางสอนใน
ระดบัมหาวิทยาลยัจึงไดอ้อกแบบระบบการจดัตารางสอน
ในระดบัมหาวิทยาลยัโดยมีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ เป็นมหาวทิยาลยักรณีศึกษา ซ่ึงลกัษณะ
การจดัตารางสอนของมหาวทิยาลยักรณีศึกษาน้ีเป็นการจดั
ตารางสอนบนพ้ืนฐานของหลักสูตร (Curriculum-

Based Course Timetabling: CB-CCT) นั่นก็คือ
ด าเนินการจัดตารางสอนก่อน ท่ีจะเปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรวมถึงจดัตารางสอนให้กบันกัศึกษาแยก
แต่ละหลักสูตร หลังจากนั้ นมหาวิทยาลัยจึงจะเปิดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรท่ีก าหนด โดยมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอนลกัษณะน้ี อาทิเช่น 

ในวิชาเรียนหน่ึงๆ มีการก าหนดว่าอาจารย์ท่านใดเป็น
ผู ้สอนในรายวิชาใด และมีการระบุว่าเปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนได้จ านวนเท่าไร ห้องเรียนมีการระบุว่าเป็น
ห้องเรียนประเภทใด และสามารถรองรับนกัศึกษาได้เป็น
จ านวนเท่าไร เป็นต้น มหาวิทยาลัยกรณีศึกษาน้ีมีกอง
ทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จดัตารางสอนให้กบันักศึกษาของมหาวิทยาลยั ในการจดั
ตารางสอนจะใช้บุคลากรท่ีมีความช านาญในการจัด ซ่ึง
วธีิการน้ีใชร้ะยะเวลาในการจดัตารางสอนประมาณ 1 ภาค
การศึกษา ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนานอีกทั้ งเม่ือจัด
เสร็จแลว้เกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัตารางสอนเป็นจ านวน
มาก ทั้งในส่วนของตารางเวลาเรียนของนักศึกษาซ ้ าซ้อน
กนั ตารางการสอนของอาจารยซ์ ้ าซ้อนกัน ตารางการใช้
ห้องเรียนซ ้ าซ้อนกัน ซ่ึงข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษาและประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารยเ์ป็นอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าน่าจะมี
วธีิการแกไ้ขปัญหาน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ผูว้จิยัจึงไดน้ าเอาวธีิการ
ทางเจเนติกอลักอริทึมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
การจดัตารางสอนน้ี ซ่ึงเจเนติกอลักอริทึมเป็นอลักอริทึมท่ี
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือช่วยในการจดัตารางสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ี เม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัด
ตารางสอนแล้วจะท าให้ได้ค  าตอบท่ี เหมาะสม ท่ี สุด 
เน่ืองจากปัญหาการจัดตารางสอนเก่ียวข้องกับเง่ือนไข
จ านวนมาก การน าวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมมาใชเ้พื่อ
จดัการกบัปัญหาการจดัตารางสอนน้ีสามารถลดเวลาและ
ความซบัซอ้นท่ีเกิดจากการจดัตารางสอนโดยใชบุ้คลากรท่ี
มีความช านาญในการจัดลงได้ อีกทั้ งยงัท าให้การจัด
ตารางสอนมีความยดืหยุน่มากยิง่ข้ึน 

ส่วนต่อไปของบทความวจิยัน้ีประกอบดว้ย ส่วนท่ี 2 

กล่าวถึงทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 กล่าวถึง
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัตารางสอน
ส าหรับมหาวิทยาลยัท่ีมีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกัน
โดยประยุกต์ใช้วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม ส่วนท่ี 4 

วิธีการด าเนินการวิจยั ส่วนท่ี 5 ผลการวิจยั และส่วนท่ี 6 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะของบทความวจิยัน้ี 

 
2.  ทฤษฏีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ การจดัตารางสอนและวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมซ่ึง
จะอธิบายดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัตารางสอน 
การจัดตารางสอนเป็นการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ลงในช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีใกลเ้คียงกับวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด โดยทัว่ไปนั้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
การจดัตารางสอนประกอบไปดว้ยขอ้มูลของกลุ่มนกัศึกษา 
อาจารย์ผู ้สอน ห้องเรียน รายวิชา คณะ ภาควิชา และ
หลักสูตร ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์จะมีการก าหนดช่วงเวลา
ส าห รับ จัด ต ารางสอนไว้ค ง ท่ี ห น่ึ งค่ า  โดยการจัด
ตารางสอนน้ีจะตอ้งอยู่ภายใต้เง่ือนไขหลกัหรือเง่ือนไข
บังคับนั่น คือ ในวันและเวลาเดียวกัน  อาจารย์ ก ลุ่ม
นักศึกษา และห้องเรียน จะปรากฏอยู่ในตารางสอนได้
เพียงหน่ึงคร้ังเท่านั้น [1] 

หากการจดัตารางสอนผิดเง่ือนไขบงัคบัแสดงดงัรูปท่ี 
1 นั่นคือการจดัตารางสอนส าหรับห้องเรียนมีการซ ้ าซ้อน
กนั โดยห้องเรียนท่ี 5 ในคาบเรียนท่ี 1 มีการจดัตารางการ
ใช้ห้องเรียนท่ีซ ้ าซ้อนกัน ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มนักศึกษา 2 สอนโดยอาจารย ์5 และจดัให้กับ
กลุ่มนักศึกษา 3 สอนโดยอาจารย ์2 ในคาบเรียนเดียวกัน 
ซ่ึงตารางสอนในลกัษณะเช่นน้ีไม่สามารถน าไปใชใ้นการ
จัดตารางสอนจริงได้ ตัวอย่างน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
ปัญหาการจดัตารางสอนท่ีพบในมหาวิทยาลยักรณีศึกษา
ในปัจจุบนัเท่านั้น แต่ปัญหาจริงในการจดัตารางสอนนั้นมี
ขนาดใหญ่มากจึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วย
ในการแกไ้ขปัญหา 
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ABSTRACT 
This research is to study and to solve the university timetable problem. The timetable is 

important to smooth education process. But at present, there are a lot of errors which occur in every 
semester timetable because the timetable is a process that is quite complex and there are a lot of 
conditions that must be considered. Moreover, there are a number of students and courses which are 
increased every year but the existing classroom for teaching is stable. A c c o rd in g  to  a b o v e  th e 
classroom maybe used at the sametime,the teacher or the student maybe have more than one class at 
the same time . this research want to solve the timetable problem  by applied the genetic algorithms 
with the case study of Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. The aims of this research is to 
apply the genetic algorithms to solve the timetable problem with many group of student is study 
together. This research provided the timetable for only the first year students of all faculties who learn 
together. In the genetic algorithms, there are hard constains and soft constains which for used to solve 
and  make the timetable available resources and schedule more effectively. But, when there are more 
timetable for the various classes, the conflict of conditions will be increased. The results from this 
research is the application whice can  make the timetable for Prince of Songkla University, in that 
experiment is the data used in the experiment consists of 23 courses, professors of 31 peoples, group 
student 23 groups and the classroom 6 rooms. With appropriate parameters to be set as the default 
program is population of 100 chromosomes, 5 0 0  generation, probability of crossover is 0.8 and 
probability of mutation is 0.3. 

 

1. บทน า 
การจัดตารางสอนถือเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและ

ส่ งผลต่ อป ระสิท ธิภ าพการ เรี ยน การสอนภายใน
สถานศึกษา แต่ปัจจุบันพบว่าในทุกภาคการศึกษาปัญหา
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนมักเกิดจากการจัด
ตารางสอน โดยการจัดตารางสอนจ าเป็นต้องอาศัย
ประสบการณ์ อีกทั้งการจดัตารางสอนตอ้งใชเ้วลาในการ
จัดค่ อนข้างนาน เน่ื องจาก มีความซับซ้อน เก่ี ยวกับ
ความสัมพนัธ์ของวิชาเรียน ห้องเรียน อาจารยผ์ูส้อน กลุ่ม
นักศึกษา ซ่ึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่าน้ีมี
ความส าคญักับการจดัตารางสอนโดยตรง จากการศึกษา
พบว่าการจัดตารางสอนภายในมหาวิทยาลัยเป็นงานท่ี
ยุง่ยากซับซ้อนเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น จ านวนห้องเรียนและประเภท
ของห้องเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน  จ านวนกลุ่ม
นักศึกษา จ านวนรายวิชา จ านวนอาจารยผ์ูส้อน  อีกทั้งยงั
ต้องค านึ งถึงข้อบังคับต่ างๆ  เช่น  ขนาดความจุของ
ห้องเรียน การจดัให้เรียนหลายคาบติดต่อกนั เป็นตน้ การ
จดัตารางสอนจึงเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นและตอ้งอาศยั
ความยืดหยุน่สูง กระบวนการในการจดัตารางสอนเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมในวิชาเรียน อาจารยผ์ูส้อน ห้องเรียน 

หลกัสูตร จ านวนกลุ่มนักศึกษา จึงมีความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิ่ง อีกทั้ งย ังต้องพิจารณาปัจจัยและข้อบังคับต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดตารางสอนด้วย จะเห็นได้ว่าการจัด
ตารางสอนในปัจจุบนัมีปัญหาเพ่ิมมากข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
จ านวนผูเ้รียนท่ีเพ่ิมข้ึนสวนทางกบัห้องเรียนท่ีมีอยู่จ  ากัด 
อีกทั้งรายวิชาท่ีเปิดสอนมีมีจ านวนและความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน จึงท าให้
มีปัจจยัและความซบัซอ้นในการจดัตารางสอนเพ่ิมมากข้ึน
ไปดว้ย 

 งานวิจัยน้ีได้เล็งเห็นปัญหาการจัดตารางสอนใน
ระดบัมหาวิทยาลยัจึงไดอ้อกแบบระบบการจดัตารางสอน
ในระดบัมหาวิทยาลยัโดยมีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ เป็นมหาวทิยาลยักรณีศึกษา ซ่ึงลกัษณะ
การจดัตารางสอนของมหาวทิยาลยักรณีศึกษาน้ีเป็นการจดั
ตารางสอนบนพ้ืนฐานของหลักสูตร (Curriculum-

Based Course Timetabling: CB-CCT) นั่นก็คือ
ด าเนินการจัดตารางสอนก่อน ท่ีจะเปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรวมถึงจดัตารางสอนให้กบันกัศึกษาแยก
แต่ละหลักสูตร หลังจากนั้ นมหาวิทยาลัยจึงจะเปิดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรท่ีก าหนด โดยมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอนลกัษณะน้ี อาทิเช่น 

ในวิชาเรียนหน่ึงๆ มีการก าหนดว่าอาจารย์ท่านใดเป็น
ผู ้สอนในรายวิชาใด และมีการระบุว่าเปิดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนได้จ านวนเท่าไร ห้องเรียนมีการระบุว่าเป็น
ห้องเรียนประเภทใด และสามารถรองรับนกัศึกษาได้เป็น
จ านวนเท่าไร เป็นต้น มหาวิทยาลัยกรณีศึกษาน้ีมีกอง
ทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จดัตารางสอนให้กบันักศึกษาของมหาวิทยาลยั ในการจดั
ตารางสอนจะใช้บุคลากรท่ีมีความช านาญในการจัด ซ่ึง
วธีิการน้ีใชร้ะยะเวลาในการจดัตารางสอนประมาณ 1 ภาค
การศึกษา ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนานอีกทั้ งเม่ือจัด
เสร็จแลว้เกิดขอ้ผิดพลาดในการจดัตารางสอนเป็นจ านวน
มาก ทั้งในส่วนของตารางเวลาเรียนของนักศึกษาซ ้ าซ้อน
กนั ตารางการสอนของอาจารยซ์ ้ าซ้อนกัน ตารางการใช้
ห้องเรียนซ ้ าซ้อนกัน ซ่ึงข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษาและประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารยเ์ป็นอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่าน่าจะมี
วธีิการแกไ้ขปัญหาน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ผูว้จิยัจึงไดน้ าเอาวธีิการ
ทางเจเนติกอลักอริทึมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
การจดัตารางสอนน้ี ซ่ึงเจเนติกอลักอริทึมเป็นอลักอริทึมท่ี
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือช่วยในการจดัตารางสอนใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ี เม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัด
ตารางสอนแล้วจะท าให้ได้ค  าตอบท่ี เหมาะสม ท่ี สุด 
เน่ืองจากปัญหาการจัดตารางสอนเก่ียวข้องกับเง่ือนไข
จ านวนมาก การน าวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมมาใชเ้พื่อ
จดัการกบัปัญหาการจดัตารางสอนน้ีสามารถลดเวลาและ
ความซบัซอ้นท่ีเกิดจากการจดัตารางสอนโดยใชบุ้คลากรท่ี
มีความช านาญในการจัดลงได้ อีกทั้ งยงัท าให้การจัด
ตารางสอนมีความยดืหยุน่มากยิง่ข้ึน 

ส่วนต่อไปของบทความวจิยัน้ีประกอบดว้ย ส่วนท่ี 2 

กล่าวถึงทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 3 กล่าวถึง
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัตารางสอน
ส าหรับมหาวิทยาลยัท่ีมีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกัน
โดยประยุกต์ใช้วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม ส่วนท่ี 4 

วิธีการด าเนินการวิจยั ส่วนท่ี 5 ผลการวิจยั และส่วนท่ี 6 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะของบทความวจิยัน้ี 

 
2.  ทฤษฏีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ การจดัตารางสอนและวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมซ่ึง
จะอธิบายดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัตารางสอน 
การจัดตารางสอนเป็นการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ลงในช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีใกลเ้คียงกับวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด โดยทัว่ไปนั้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
การจดัตารางสอนประกอบไปดว้ยขอ้มูลของกลุ่มนกัศึกษา 
อาจารย์ผู ้สอน ห้องเรียน รายวิชา คณะ ภาควิชา และ
หลักสูตร ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์จะมีการก าหนดช่วงเวลา
ส าห รับ จัด ต ารางสอนไว้ค ง ท่ี ห น่ึ งค่ า  โดยการจัด
ตารางสอนน้ีจะตอ้งอยู่ภายใต้เง่ือนไขหลกัหรือเง่ือนไข
บังคับนั่น คือ ในวันและเวลาเดียวกัน  อาจารย์ ก ลุ่ม
นักศึกษา และห้องเรียน จะปรากฏอยู่ในตารางสอนได้
เพียงหน่ึงคร้ังเท่านั้น [1] 

หากการจดัตารางสอนผิดเง่ือนไขบงัคบัแสดงดงัรูปท่ี 
1 นั่นคือการจดัตารางสอนส าหรับห้องเรียนมีการซ ้ าซ้อน
กนั โดยห้องเรียนท่ี 5 ในคาบเรียนท่ี 1 มีการจดัตารางการ
ใช้ห้องเรียนท่ีซ ้ าซ้อนกัน ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มนักศึกษา 2 สอนโดยอาจารย ์5 และจดัให้กับ
กลุ่มนักศึกษา 3 สอนโดยอาจารย ์2 ในคาบเรียนเดียวกัน 
ซ่ึงตารางสอนในลกัษณะเช่นน้ีไม่สามารถน าไปใชใ้นการ
จัดตารางสอนจริงได้ ตัวอย่างน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
ปัญหาการจดัตารางสอนท่ีพบในมหาวิทยาลยักรณีศึกษา
ในปัจจุบนัเท่านั้น แต่ปัญหาจริงในการจดัตารางสอนนั้นมี
ขนาดใหญ่มากจึงตอ้งอาศยัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วย
ในการแกไ้ขปัญหา 
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รูปที ่1 แสดงตวัอยา่งการจดัตารางสอนอยา่งง่าย 

 
จากรูปท่ี 1 นั้นเป็นเพียงตวัอย่างการจัดตารางสอน

ของสถานศึกษากรณีศึกษาเท่านั้ น แต่ เน่ืองจากแต่ละ
สถานศึกษามีระบบการศึกษาท่ีไม่เหมือนกันส่งผลให้มี
โครงสร้างของการจดัตารางสอนท่ีแตกต่างกนั การก าหนด
ขอบเขตของปัญหาการจดัตารางสอนจึงมีความแตกต่างกนั
ไปตามระบบการจัดการ เรียนการสอนของแต่ ละ
สถานศึกษา เช่น มีการก าหนดจ านวนคาบเรียนท่ีใชใ้นการ
จดัตารางสอนแต่ละวนัแตกต่างกัน อีกทั้ งทรัพยากรและ
ขอ้มูลส าหรับจดัตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษาก็จะมี
ก าร เป ล่ี ยน แป ลงอยู่ เส มอ  ทั้ ง ร ายวิช า ท่ี เปิ ด สอน            
กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเดียวกนั ห้องเรียน เป็นตน้ โดย
ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลใหก้ารก าหนดขอบเขตของปัญหา
ในแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน[1] งานวิจัยท่ี
เก่ียวกับการจัดตารางสอนจึงมีการก าหนดขอบเขตของ
ปัญหาแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะการจดัตารางสอน
ของสถานศึกษาท่ีท าการศึกษา 

ปัจจุบนัการจดัตารางสอนของสถานศึกษากรณีศึกษา
มีกองทะเบียนและประมวลผลท าหน้าท่ีจัดตารางสอน
ใหก้บัมหาวิทยาลยัโดยไดน้ าโปรแกรม Oracle 11 g. เขา้
มาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการจัด
ตารางสอนเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดยโปรแกรม 
Oracle 11 g. ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัตารางสอนเพ่ือช่วยลดเวลาในกระบวนการกรอก
ขอ้มูลและการส าเนาตารางสอนของภาคการศึกษาท่ีผา่นมา
เท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการ
จดัตารางสอนเป็นจ านวนมากได ้อีกทั้งในส่วนของการจดั
ตารางสอนเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นยงัไม่มีการน า
โปรแกรมใดเขา้มาช่วยในกระบวนการน้ี ปัจจุบันมีเพียง
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการในการก าหนดวนั-เวลา ห้องเรียน
ให้กับกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ผู ้สอน  จึงต้องอาศัย
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญใน
การจดัตารางสอน 

2.2 เจเนตกิอลักอริทมึ (Genetic Algorithms: GA)  
เจเนติกอลักอริทึมเป็นอลักอริทึมท่ีจ าลองววิฒันาการ

ทางธรรมชาติโดยอาศยัพ้ืนฐานความคิดทางพนัธุกรรมใน
การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยงัลูกหลาน ซ่ึงสามารถ
น ามาพฒันาเพื่อหาค าตอบท่ีใกลเ้คียงหรือเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับปัญหาการจดัตารางสอนได ้โดยการน าวิธีการทาง
เจเนติกอลักอริทึมมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัด
ตารางสอนนั้นจะด าเนินการโดยการแปลงปัญหานั่นก็คือ
ตารางสอนให้อยูใ่นรูปโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตก่อน แลว้
จึงเขา้สู่กระบวนการพฒันาพนัธุศาสตร์ของส่ิงมีชีวิตนัน่ก็
คือขั้นตอนการครอสโอเวอร์ (Crossover) และการมิวเต
ชนั (Mutation) เพื่อพฒันาโครโมโซมตารางสอนในแต่
ละรุ่น (Generation) ให้ดีข้ึนจนกว่าจะได้ตารางสอนท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยการวดัค่าความเหมาะสมในแต่ละรุ่น
นั้นจะวดัจากค่าฟังก์ชนัความเหมาะสมซ่ึงไดม้าจากความ
ผิดพลาดในแต่ละเง่ือนไขการจัดตารางสอน[2] โดย
ขั้นตอนวธีิการทางเจเนติกอลักอริทึมแสดงดงัรูปท่ี 2 
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Fitness Function

             
Objective Value
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Fitness Value

 
รูปที ่2 ขั้นตอนวธีิการทางเจเนติกอลักอริทึม[2] 

ในการพฒันากระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึมเพื่อ
น ามาประยกุต์ใชใ้นการจดัตารางสอนนั้น จะท าการสร้าง
โครโมโซมซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารย ์
วิชาเรียน กลุ่มนักศึกษา และห้องเรียน เพื่อจะได้ควบคุม
เง่ือนไขในการใชห้้องเรียนส าหรับจัดตารางสอนไดต้าม
จ านวนกลุ่มนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน โดยโครโมโซมใน
การจดัตารางสอนน้ีจะมีความยาวค่อนขา้งมาก ดว้ยเหตุน้ี
จึงตอ้งพฒันากระบวนการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาความยาว
ของโครโมโซมให้สามารถประมวลผลได้โดยอาศัย
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของการจัด
ตารางสอนจากตน้ก าเนิดโดยการสร้างโครโมโซมตน้แบบ 
2 โครโมโซม แลว้ท าการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม
ของโครโมโซมด้วยการครอสโอ เวอ ร์ เพ่ื อให้ เกิ ด
โครโมโซมรุ่นต่อไป โดยโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสม
ต ่าสุดจะถูกคดัเลือกมาเขา้สู่กระบวนการมิวเตชนั ซ่ึงการ
ด าเนินการทางเจเนติกอลักอริทึมน้ีเพ่ือพฒันาโครโมโซม
ในแต่ละรุ่นให้ดีข้ึนจนกว่าจะได้โครโมโซมท่ีมีความ
เหมาะสมสูงสุดนั่น คือมีค่าความเหมาะสมต ่ าสุด[2] 
ลกัษณะการท างานของกระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึม
แสดงดงัรูปท่ี 3 
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รูปที ่3 การท างานของกระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึม 
 

 

3.  การก าหนดเง่ือนไขในการจัดตารางสอน 
งานวิจยัน้ีมีเง่ือนไขท่ีพิจารณาในการจดัตารางสอน            

2 ประเภทคือ เง่ือนไขบังคับ (Hard Constraints) และ
เง่ือนไขเพื่ อความสมบูรณ์  (Soft Constraints) โดย
เง่ือนไขบังคบัเป็นเง่ือนไขท่ีไม่สามารถละเมิดในการจัด
ตารางสอนได ้ส าหรับงานวิจยัน้ีเง่ือนไขบงัคบัท่ีพิจารณา
ในการจดัตารางสอนประกอบดว้ย 
1.  ในวนัและเวลาเดียวกนัอาจารยผ์ูส้อนหน่ึงคนสามารถ

สอนนกัศึกษาไดห้น่ึงกลุ่มเท่านั้น 

2.  ในวนัและเวลาเดียวกนันกัศึกษาหน่ึงกลุ่มสามารถเรียน
ไดห้น่ึงรายวชิาเท่านั้น 

3.  ในวนัและเวลาเดียวกันห้องเรียนหน่ึงห้องสามารถ
เรียนไดห้น่ึงรายวชิาเท่านั้น 

4.  ก าหนดห้องเรียนให้เหมาะสมกบัประเภทรายวิชา คือ 
วิชาบรรยายจัดให้เรียนห้องเรียนบรรยาย และวิชา
ปฏิบติัจะตอ้งจดัใหเ้รียนในหอ้งปฏิบติัการ 

5.  วชิาปฏิบติัตอ้งจดัใหเ้รียนติดต่อกนั 3 ชัว่โมง 
6.  หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน 

7.  พยายามจัดตารางสอนให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 – 

16.00 น. 
และเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์เป็นเง่ือนไขท่ียอมให้เกิดข้ึน
ไดใ้นการจดัตารางสอนแต่ตอ้งเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดจึงจะท าให้
ได้ตารางสอนท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ส าหรับ
งานวิจัยน้ีเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์ท่ีพิจารณาในการจัด
ตารางสอนประกอบดว้ย 

1.  คาบท่ี 2 ของรายวิชาเดียวกันไม่ควรจัดให้อยู่ในวนั
เดียวกนัโดยเวน้คาบวา่ง 

2.  ควรจดัการสอนรายวชิาประจ าภาควิชาใหก้บัห้องเรียน
ในภาควชิานั้นก่อน 

3.  ในแต่ละวนัเม่ือนกัศึกษาท่ีมีคาบเรียนแลว้ไม่ควรมีคาบ
วา่งเกิน 2 คาบ เพื่อเรียนในคาบถดัไป 

4.  ในแต่ละวนัควรเวน้คาบวา่งในเวลา 12.00–13.00 น. 
5.  ในแต่ละวนัอาจารยไ์ม่ควรสอนวิชาบรรยายติดต่อกนั

เกิน 4 คาบ 
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รูปที ่1 แสดงตวัอยา่งการจดัตารางสอนอยา่งง่าย 

 
จากรูปท่ี 1 นั้นเป็นเพียงตวัอย่างการจัดตารางสอน

ของสถานศึกษากรณีศึกษาเท่านั้ น แต่ เน่ืองจากแต่ละ
สถานศึกษามีระบบการศึกษาท่ีไม่เหมือนกันส่งผลให้มี
โครงสร้างของการจดัตารางสอนท่ีแตกต่างกนั การก าหนด
ขอบเขตของปัญหาการจดัตารางสอนจึงมีความแตกต่างกนั
ไปตามระบบการจัดการ เรียนการสอนของแต่ ละ
สถานศึกษา เช่น มีการก าหนดจ านวนคาบเรียนท่ีใชใ้นการ
จดัตารางสอนแต่ละวนัแตกต่างกัน อีกทั้ งทรัพยากรและ
ขอ้มูลส าหรับจดัตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษาก็จะมี
ก าร เป ล่ี ยน แป ลงอยู่ เส มอ  ทั้ ง ร ายวิช า ท่ี เปิ ด สอน            
กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเดียวกนั ห้องเรียน เป็นตน้ โดย
ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลใหก้ารก าหนดขอบเขตของปัญหา
ในแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน[1] งานวิจัยท่ี
เก่ียวกับการจัดตารางสอนจึงมีการก าหนดขอบเขตของ
ปัญหาแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะการจดัตารางสอน
ของสถานศึกษาท่ีท าการศึกษา 

ปัจจุบนัการจดัตารางสอนของสถานศึกษากรณีศึกษา
มีกองทะเบียนและประมวลผลท าหน้าท่ีจัดตารางสอน
ใหก้บัมหาวิทยาลยัโดยไดน้ าโปรแกรม Oracle 11 g. เขา้
มาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการจัด
ตารางสอนเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดยโปรแกรม 
Oracle 11 g. ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัตารางสอนเพ่ือช่วยลดเวลาในกระบวนการกรอก
ขอ้มูลและการส าเนาตารางสอนของภาคการศึกษาท่ีผา่นมา
เท่านั้น แต่ยงัไม่สามารถลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการ
จดัตารางสอนเป็นจ านวนมากได ้อีกทั้งในส่วนของการจดั
ตารางสอนเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นยงัไม่มีการน า
โปรแกรมใดเขา้มาช่วยในกระบวนการน้ี ปัจจุบันมีเพียง
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการในการก าหนดวนั-เวลา ห้องเรียน
ให้กับกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ผู ้สอน  จึงต้องอาศัย
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญใน
การจดัตารางสอน 

2.2 เจเนตกิอลักอริทมึ (Genetic Algorithms: GA)  
เจเนติกอลักอริทึมเป็นอลักอริทึมท่ีจ าลองววิฒันาการ

ทางธรรมชาติโดยอาศยัพ้ืนฐานความคิดทางพนัธุกรรมใน
การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยงัลูกหลาน ซ่ึงสามารถ
น ามาพฒันาเพื่อหาค าตอบท่ีใกลเ้คียงหรือเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับปัญหาการจดัตารางสอนได ้โดยการน าวิธีการทาง
เจเนติกอลักอริทึมมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัด
ตารางสอนนั้นจะด าเนินการโดยการแปลงปัญหานั่นก็คือ
ตารางสอนให้อยูใ่นรูปโครโมโซมของส่ิงมีชีวิตก่อน แลว้
จึงเขา้สู่กระบวนการพฒันาพนัธุศาสตร์ของส่ิงมีชีวิตนัน่ก็
คือขั้นตอนการครอสโอเวอร์ (Crossover) และการมิวเต
ชนั (Mutation) เพื่อพฒันาโครโมโซมตารางสอนในแต่
ละรุ่น (Generation) ให้ดีข้ึนจนกว่าจะได้ตารางสอนท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยการวดัค่าความเหมาะสมในแต่ละรุ่น
นั้นจะวดัจากค่าฟังก์ชนัความเหมาะสมซ่ึงไดม้าจากความ
ผิดพลาดในแต่ละเง่ือนไขการจัดตารางสอน[2] โดย
ขั้นตอนวธีิการทางเจเนติกอลักอริทึมแสดงดงัรูปท่ี 2 

 

GA

                        
Objective Function

                            
Fitness Function

             
Objective Value

        
(Phenotype)

              
Fitness Value

 
รูปที ่2 ขั้นตอนวธีิการทางเจเนติกอลักอริทึม[2] 

ในการพฒันากระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึมเพื่อ
น ามาประยกุต์ใชใ้นการจดัตารางสอนนั้น จะท าการสร้าง
โครโมโซมซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารย ์
วิชาเรียน กลุ่มนักศึกษา และห้องเรียน เพื่อจะได้ควบคุม
เง่ือนไขในการใชห้้องเรียนส าหรับจัดตารางสอนไดต้าม
จ านวนกลุ่มนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน โดยโครโมโซมใน
การจดัตารางสอนน้ีจะมีความยาวค่อนขา้งมาก ดว้ยเหตุน้ี
จึงตอ้งพฒันากระบวนการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาความยาว
ของโครโมโซมให้สามารถประมวลผลได้โดยอาศัย
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของการจัด
ตารางสอนจากตน้ก าเนิดโดยการสร้างโครโมโซมตน้แบบ 
2 โครโมโซม แลว้ท าการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม
ของโครโมโซมด้วยการครอสโอ เวอ ร์ เพ่ื อให้ เกิ ด
โครโมโซมรุ่นต่อไป โดยโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสม
ต ่าสุดจะถูกคดัเลือกมาเขา้สู่กระบวนการมิวเตชนั ซ่ึงการ
ด าเนินการทางเจเนติกอลักอริทึมน้ีเพ่ือพฒันาโครโมโซม
ในแต่ละรุ่นให้ดีข้ึนจนกว่าจะได้โครโมโซมท่ีมีความ
เหมาะสมสูงสุดนั่น คือมีค่าความเหมาะสมต ่ าสุด[2] 
ลกัษณะการท างานของกระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึม
แสดงดงัรูปท่ี 3 
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รูปที ่3 การท างานของกระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึม 
 

 

3.  การก าหนดเง่ือนไขในการจัดตารางสอน 
งานวิจยัน้ีมีเง่ือนไขท่ีพิจารณาในการจดัตารางสอน            

2 ประเภทคือ เง่ือนไขบังคับ (Hard Constraints) และ
เง่ือนไขเพื่ อความสมบูรณ์  (Soft Constraints) โดย
เง่ือนไขบังคบัเป็นเง่ือนไขท่ีไม่สามารถละเมิดในการจัด
ตารางสอนได ้ส าหรับงานวิจยัน้ีเง่ือนไขบงัคบัท่ีพิจารณา
ในการจดัตารางสอนประกอบดว้ย 
1.  ในวนัและเวลาเดียวกนัอาจารยผ์ูส้อนหน่ึงคนสามารถ

สอนนกัศึกษาไดห้น่ึงกลุ่มเท่านั้น 

2.  ในวนัและเวลาเดียวกนันกัศึกษาหน่ึงกลุ่มสามารถเรียน
ไดห้น่ึงรายวชิาเท่านั้น 

3.  ในวนัและเวลาเดียวกันห้องเรียนหน่ึงห้องสามารถ
เรียนไดห้น่ึงรายวชิาเท่านั้น 

4.  ก าหนดห้องเรียนให้เหมาะสมกบัประเภทรายวิชา คือ 
วิชาบรรยายจัดให้เรียนห้องเรียนบรรยาย และวิชา
ปฏิบติัจะตอ้งจดัใหเ้รียนในหอ้งปฏิบติัการ 

5.  วชิาปฏิบติัตอ้งจดัใหเ้รียนติดต่อกนั 3 ชัว่โมง 
6.  หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน 

7.  พยายามจัดตารางสอนให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 – 

16.00 น. 
และเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์เป็นเง่ือนไขท่ียอมให้เกิดข้ึน
ไดใ้นการจดัตารางสอนแต่ตอ้งเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดจึงจะท าให้
ได้ตารางสอนท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด ส าหรับ
งานวิจัยน้ีเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์ท่ีพิจารณาในการจัด
ตารางสอนประกอบดว้ย 

1.  คาบท่ี 2 ของรายวิชาเดียวกันไม่ควรจัดให้อยู่ในวนั
เดียวกนัโดยเวน้คาบวา่ง 

2.  ควรจดัการสอนรายวชิาประจ าภาควิชาใหก้บัห้องเรียน
ในภาควชิานั้นก่อน 

3.  ในแต่ละวนัเม่ือนกัศึกษาท่ีมีคาบเรียนแลว้ไม่ควรมีคาบ
วา่งเกิน 2 คาบ เพื่อเรียนในคาบถดัไป 

4.  ในแต่ละวนัควรเวน้คาบวา่งในเวลา 12.00–13.00 น. 
5.  ในแต่ละวนัอาจารยไ์ม่ควรสอนวิชาบรรยายติดต่อกนั

เกิน 4 คาบ 
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6.  ในแต่ละวนันกัศึกษาไม่ควรเรียนวิชาบรรยายติดต่อกนั
เกิน 4 คาบ 

7.  ก าหนดให้ รายวิชาของคณะใด ก็จัดให้ เรียน ใน
หอ้งเรียนของคณะนั้น 

8.  การเรียนขา้มคณะในแต่ละคาบเรียน ควรมีการเดินทาง
ขา้มไปเรียนระหวา่งคณะนอ้ยท่ีสุด 

 
4.  การประยุกต์ใช้วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม
ส าหรับปัญหาการจัดตารางสอน 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัด
ตารางสอนโดยการประยุกต์ใช้วิ ธีการทางเจ เน ติก
อลักอริทึมนั้น เร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัตารางสอนภายในมหาวิทยาลยักรณีศึกษา 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการจดัตารางสอน การศึกษา
รูปแบบของปัญหาในการจัดตารางสอน  การก าหนด
รูปแบบโครโมโซม การสร้างค าตอบเบ้ืองตน้ จากนั้นเขา้สู่
กระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึมซ่ึงประกอบดว้ย การ
ก าหนดฟังก์ชันความเหมาะสม  การประเมินค่าความ
เหมาะสม การคดัเลือก แลว้เข้าสู่การครอสโอเวอร์ และ
การมิวเตชัน  โดยในขั้ นตอนการก าหนดฟังก์ชันความ
เหมาะสมนั้ นจะพิจารณาจากเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับการจัด
ตารางสอนทั้งหมด 

4.1 การสร้างค าตอบเบ้ืองต้น 

เป็นการก าหนดรูปแบบโครโมโซมให้เขา้กบัปัญหา
การจดัตารางสอนซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของ
วิธีการเจเนติกอัลกอริทึม โดยท าการแปลงตารางสอน
ทั้ งหมดให้อยู่ในรูปแบบโครโมโซมของปัญหา นั่นคือ
ปัญหาการจัดตารางสอน โครโมโซมของปัญหาการจัด
ตารางสอนส าหรับงานวจิยัน้ีแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 

 
 

 

 
รูปที ่4 โครโมโซมของปัญหาการจดัตารางสอน 

 
4.2 การรีโปรดกัชัน 

เป็นการหาค่าความเหมาะสมของโครโมโซมส าหรับ
ปัญหาการจดัตารางสอนโดยคน้หาโครโมโซมตารางสอน
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเพื่อเป็นค าตอบของปัญหา 
โดยมีการแปลงโครโมโซมเป็นปัญหาการตารางสอนแลว้
ค านวณฟังก์ชันความเหมาะสมซ่ึงคิดจากค่าน ้ าหนักของ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอนทั้ง 2 ประเภทดงัท่ี
ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ขา้งตน้ โดยฟังก์ชนัความเหมาะสมของ
ปัญหาการจดัตารางสอน จะพิจารณาการขดัแยง้กบัเง่ือนไข
ในการจัดตารางสอนให้น้อยท่ีสุด หากผลลพัธ์ท่ีได้มีค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ มีโอกาสท่ีจะถูกคัด เลือก 
(Selection) ในงานวิจยัน้ีโครโมโซมท่ีมีโอกาสถูกเลือก
มากท่ีสุดคือโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสมนอ้ยสุดนัน่ก็
คือมีการขดัแยง้กับเง่ือนไขในการจัดตารางสอนน้อยสุด      
ซ่ึงโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสมน้อยท่ีสุดจะเป็น
โครโมโซมท่ีดีท่ีสุดนัน่เอง ฟังกช์นัความเหมาะสมส าหรับ
ปัญหาการจดัตารางสอนแสดงดงัสมการท่ี 1 

 

    (1) 
 

โดยท่ี 

ni = จ านวนคร้ังท่ีเกิดการละเมิดเง่ือนไข i 
wi = ค่าน ้ าหนกัของเง่ือนไข i   
N = จ านวนเง่ือนไขทั้งหมด (รวมทั้ง 2    

ประเภท)  
4.3 การครอสโอเวอร์ 

เป็นขั้ นตอนการแลกเป ล่ียนโครโมโซมพ่อแม่ 
(Parent) บางส่วนท่ีไดจ้ากการรีโปรดกัชนั เพื่อสร้างเป็น
โครโมโซมรุ่นใหม่หรือโครโมโซมลูกให้มีความแตกต่าง

จากโครโมโซมพ่อแม่ เป็นการสร้างโอกาสท่ีจะท าให้เกิด
โครโมโซมใหม่ท่ี ดีกว่าโครโมโซมพ่อแม่ ท่ี เลือกมา 
ด าเนินการดว้ยการน ายีนจากคู่โครโมโซมท่ีดีท่ีสุดจากรุ่น
พ่อแม่มาท าการแลกเปล่ียนยีนกนั ซ่ึงงานวิจยัน้ีใชว้ิธีการ 
ครอสโอ เวอ ร์แบบล าดับ  (Order Crossover: OX) 

แสดงดังรูปท่ี 5 โดยการครอสโอเวอร์แบบน้ีจะเป็นการ
แลกเปล่ียนส่วนประกอบทั้ งหมดของโครโมโซมพ่อแม่
แลว้ด าเนินการจัดเรียงส่วนประกอบใหม่ในโครโมโซม 
โดยเร่ิมจากส่วนประกอบระหวา่งจุดตดัทั้งสองจุดตามดว้ย
ส่วนท่ีเหลือตามล าดบั วธีิการน้ีมีลกัษณะเด่นคือเป็นวธีิการ
ท่ีค านึงถึงล าดบัการเรียงส่วนประกอบของโครโมโซมพ่อ
แม่ในการสร้างโครโมโซมลูก (Offspring)  

 
 

parent A 1 2 3 4 5 6 7 8 
parent B 7 8 6 3 2 1 4 5 

         offspring A 7 8 3 4 5 6 2 1 
offspring B 1 4 6 3 2 5 7 8 

 
 

รูปที ่5 วธีิการครอสโอเวอร์แบบล าดบั 
 

4.4 การมวิเตชัน 

เป็นการสร้างโครโมโซมตวัใหม่ท่ีมีการแลกเปล่ียน
ยีนบางส่วนภายในโครโมโซมหลงัจากผ่านกระบวนการ 
ครอสโอเวอร์ โดยยีนแต่ละตวัภายในโครโมโซมมีโอกาส
ท่ีจะถูกเลือกในการสลบัสับเปล่ียนต าแหน่งเท่าๆ กนั ใน
งานวิจัยน้ีใช้วิธีการมิวเตชันแบบแลกเปล่ียนสองจุด 
(Two-point Swapping Mutation) แสดงดงัรูปท่ี 6 

 
parent A 7 8 3 4 5 6 2 1 
parent B 1 4 6 3 2 5 7 8 

         offspring A 7 5 3 4 5 4 2 1 
offspring B 1 6 6 3 2 8 7 8 

 
รูปที ่6 วธีิการมิวเตชนัแบบแลกเปล่ียนสองจุด 

 
4.5 การหยุดการค้นหา 

เป็นการก าหนดจ านวนรุ่นว่าจะให้กระบวนการ
สามารถท างานจนได้จ านวนประชากรเท่ากับจ านวนท่ี

ผูว้ิจัยตอ้งการ โดยผูว้ิจัยเป็นผูก้  าหนดจ านวนรุ่นเอง เช่น 
100 500 หรือ 1,000 ตามความเหมาะสม เม่ือโปรแกรม
ได้จ านวนรุ่นท่ีต้องการแล้ว โปรแกรมจะท าการเลือก
ค าตอบ ท่ี เหมาะสม ท่ี สุดมาจากข้อ มูลทั้ งหมดและ
โปรแกรมจึงจะหยดุการท างาน 
 
5.  วิธีการพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนส าหรับ
มหาวทิยาลยัทีม่ีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกนั  

ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมส าหรับจัด
ตารางสอนจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 

2010 (visual C#) และเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล
โปรแกรม Oracle 11 g โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนจะ
ประกอบด้วย  3 ส่วน  ได้แก่  ส่วนรับข้อมูล  ส่วนการ
ประมวลผล และส่วนแสดงผลลพัธ์ ซ่ึงมีหลกัการท างาน
คือ  ส่วนรับข้อมูลจะรับข้อมูลท่ีถูกป้อนเข้าโดยผู ้ใช ้
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้ในการประมวลผล
และอีกส่วนหน่ึงจัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูล จากนั้ นส่วน
ประมวลผลจะดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาประมวลผลตาม
วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมและได้ผลลัพธ์เป็นตาราง
เรียนของกลุ่มนกัศึกษา ตารางสอนของอาจารย ์และตาราง
การใชห้อ้งเรียน โดยตารางท่ีไดเ้ป็นตารางท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการจดัตารางสอนส าหรับมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ส าหรับงานวิจัยน้ีจ าท าการจัดตารางสอนส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
ทดลองประกอบด้วยรายวิชาจ านวน 20 รายวิชา อาจารย์
ผูส้อนจ านวน 31 คน กลุ่มนักศึกษาจ านวน 23 กลุ่ม และ
หอ้งเรียนจ านวน 6 หอ้ง สรุปขอ้มูลแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง 

ข้อมูล จ านวนข้อมูล 

รายวชิา 20 

อาจารยผ์ูส้อน 31 

กลุ่มนกัศึกษา 23 

หอ้งเรียน 6 
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6.  ในแต่ละวนันกัศึกษาไม่ควรเรียนวิชาบรรยายติดต่อกนั
เกิน 4 คาบ 

7.  ก าหนดให้ รายวิชาของคณะใด ก็จัดให้ เรียน ใน
หอ้งเรียนของคณะนั้น 

8.  การเรียนขา้มคณะในแต่ละคาบเรียน ควรมีการเดินทาง
ขา้มไปเรียนระหวา่งคณะนอ้ยท่ีสุด 

 
4.  การประยุกต์ใช้วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม
ส าหรับปัญหาการจัดตารางสอน 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัด
ตารางสอนโดยการประยุกต์ใช้วิ ธีการทางเจ เน ติก
อลักอริทึมนั้น เร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัตารางสอนภายในมหาวิทยาลยักรณีศึกษา 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการจดัตารางสอน การศึกษา
รูปแบบของปัญหาในการจัดตารางสอน  การก าหนด
รูปแบบโครโมโซม การสร้างค าตอบเบ้ืองตน้ จากนั้นเขา้สู่
กระบวนการทางเจเนติกอลักอริทึมซ่ึงประกอบดว้ย การ
ก าหนดฟังก์ชันความเหมาะสม  การประเมินค่าความ
เหมาะสม การคดัเลือก แลว้เข้าสู่การครอสโอเวอร์ และ
การมิวเตชัน  โดยในขั้ นตอนการก าหนดฟังก์ชันความ
เหมาะสมนั้ นจะพิจารณาจากเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับการจัด
ตารางสอนทั้งหมด 

4.1 การสร้างค าตอบเบ้ืองต้น 

เป็นการก าหนดรูปแบบโครโมโซมให้เขา้กบัปัญหา
การจดัตารางสอนซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของ
วิธีการเจเนติกอัลกอริทึม โดยท าการแปลงตารางสอน
ทั้ งหมดให้อยู่ในรูปแบบโครโมโซมของปัญหา นั่นคือ
ปัญหาการจัดตารางสอน โครโมโซมของปัญหาการจัด
ตารางสอนส าหรับงานวจิยัน้ีแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 

 
 

 

 
รูปที ่4 โครโมโซมของปัญหาการจดัตารางสอน 

 
4.2 การรีโปรดกัชัน 

เป็นการหาค่าความเหมาะสมของโครโมโซมส าหรับ
ปัญหาการจดัตารางสอนโดยคน้หาโครโมโซมตารางสอน
ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเพื่อเป็นค าตอบของปัญหา 
โดยมีการแปลงโครโมโซมเป็นปัญหาการตารางสอนแลว้
ค านวณฟังก์ชันความเหมาะสมซ่ึงคิดจากค่าน ้ าหนักของ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอนทั้ง 2 ประเภทดงัท่ี
ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ขา้งตน้ โดยฟังก์ชนัความเหมาะสมของ
ปัญหาการจดัตารางสอน จะพิจารณาการขดัแยง้กบัเง่ือนไข
ในการจัดตารางสอนให้น้อยท่ีสุด หากผลลพัธ์ท่ีได้มีค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ มีโอกาสท่ีจะถูกคัด เลือก 
(Selection) ในงานวิจยัน้ีโครโมโซมท่ีมีโอกาสถูกเลือก
มากท่ีสุดคือโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสมนอ้ยสุดนัน่ก็
คือมีการขดัแยง้กับเง่ือนไขในการจัดตารางสอนน้อยสุด      
ซ่ึงโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสมน้อยท่ีสุดจะเป็น
โครโมโซมท่ีดีท่ีสุดนัน่เอง ฟังกช์นัความเหมาะสมส าหรับ
ปัญหาการจดัตารางสอนแสดงดงัสมการท่ี 1 

 

    (1) 
 

โดยท่ี 

ni = จ านวนคร้ังท่ีเกิดการละเมิดเง่ือนไข i 
wi = ค่าน ้ าหนกัของเง่ือนไข i   
N = จ านวนเง่ือนไขทั้งหมด (รวมทั้ง 2    

ประเภท)  
4.3 การครอสโอเวอร์ 

เป็นขั้ นตอนการแลกเป ล่ียนโครโมโซมพ่อแม่ 
(Parent) บางส่วนท่ีไดจ้ากการรีโปรดกัชนั เพื่อสร้างเป็น
โครโมโซมรุ่นใหม่หรือโครโมโซมลูกให้มีความแตกต่าง

จากโครโมโซมพ่อแม่ เป็นการสร้างโอกาสท่ีจะท าให้เกิด
โครโมโซมใหม่ท่ี ดีกว่าโครโมโซมพ่อแม่ ท่ี เลือกมา 
ด าเนินการดว้ยการน ายีนจากคู่โครโมโซมท่ีดีท่ีสุดจากรุ่น
พ่อแม่มาท าการแลกเปล่ียนยีนกนั ซ่ึงงานวิจยัน้ีใชว้ิธีการ 
ครอสโอ เวอ ร์แบบล าดับ  (Order Crossover: OX) 

แสดงดังรูปท่ี 5 โดยการครอสโอเวอร์แบบน้ีจะเป็นการ
แลกเปล่ียนส่วนประกอบทั้ งหมดของโครโมโซมพ่อแม่
แลว้ด าเนินการจัดเรียงส่วนประกอบใหม่ในโครโมโซม 
โดยเร่ิมจากส่วนประกอบระหวา่งจุดตดัทั้งสองจุดตามดว้ย
ส่วนท่ีเหลือตามล าดบั วธีิการน้ีมีลกัษณะเด่นคือเป็นวธีิการ
ท่ีค านึงถึงล าดบัการเรียงส่วนประกอบของโครโมโซมพ่อ
แม่ในการสร้างโครโมโซมลูก (Offspring)  

 
 

parent A 1 2 3 4 5 6 7 8 
parent B 7 8 6 3 2 1 4 5 

         offspring A 7 8 3 4 5 6 2 1 
offspring B 1 4 6 3 2 5 7 8 

 
 

รูปที ่5 วธีิการครอสโอเวอร์แบบล าดบั 
 

4.4 การมวิเตชัน 

เป็นการสร้างโครโมโซมตวัใหม่ท่ีมีการแลกเปล่ียน
ยีนบางส่วนภายในโครโมโซมหลงัจากผ่านกระบวนการ 
ครอสโอเวอร์ โดยยีนแต่ละตวัภายในโครโมโซมมีโอกาส
ท่ีจะถูกเลือกในการสลบัสับเปล่ียนต าแหน่งเท่าๆ กนั ใน
งานวิจัยน้ีใช้วิธีการมิวเตชันแบบแลกเปล่ียนสองจุด 
(Two-point Swapping Mutation) แสดงดงัรูปท่ี 6 

 
parent A 7 8 3 4 5 6 2 1 
parent B 1 4 6 3 2 5 7 8 

         offspring A 7 5 3 4 5 4 2 1 
offspring B 1 6 6 3 2 8 7 8 

 
รูปที ่6 วธีิการมิวเตชนัแบบแลกเปล่ียนสองจุด 

 
4.5 การหยุดการค้นหา 

เป็นการก าหนดจ านวนรุ่นว่าจะให้กระบวนการ
สามารถท างานจนได้จ านวนประชากรเท่ากับจ านวนท่ี

ผูว้ิจัยตอ้งการ โดยผูว้ิจัยเป็นผูก้  าหนดจ านวนรุ่นเอง เช่น 
100 500 หรือ 1,000 ตามความเหมาะสม เม่ือโปรแกรม
ได้จ านวนรุ่นท่ีต้องการแล้ว โปรแกรมจะท าการเลือก
ค าตอบ ท่ี เหมาะสม ท่ี สุดมาจากข้อ มูลทั้ งหมดและ
โปรแกรมจึงจะหยดุการท างาน 
 
5.  วิธีการพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนส าหรับ
มหาวทิยาลยัทีม่ีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกนั  

ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมส าหรับจัด
ตารางสอนจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 

2010 (visual C#) และเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล
โปรแกรม Oracle 11 g โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนจะ
ประกอบด้วย  3 ส่วน  ได้แก่  ส่วนรับข้อมูล  ส่วนการ
ประมวลผล และส่วนแสดงผลลพัธ์ ซ่ึงมีหลกัการท างาน
คือ  ส่วนรับข้อมูลจะรับข้อมูลท่ีถูกป้อนเข้าโดยผู ้ใช ้
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้ในการประมวลผล
และอีกส่วนหน่ึงจัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูล จากนั้ นส่วน
ประมวลผลจะดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาประมวลผลตาม
วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึมและได้ผลลัพธ์เป็นตาราง
เรียนของกลุ่มนกัศึกษา ตารางสอนของอาจารย ์และตาราง
การใชห้อ้งเรียน โดยตารางท่ีไดเ้ป็นตารางท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการจดัตารางสอนส าหรับมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ส าหรับงานวิจัยน้ีจ าท าการจัดตารางสอนส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
ทดลองประกอบด้วยรายวิชาจ านวน 20 รายวิชา อาจารย์
ผูส้อนจ านวน 31 คน กลุ่มนักศึกษาจ านวน 23 กลุ่ม และ
หอ้งเรียนจ านวน 6 หอ้ง สรุปขอ้มูลแสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง 

ข้อมูล จ านวนข้อมูล 

รายวชิา 20 

อาจารยผ์ูส้อน 31 

กลุ่มนกัศึกษา 23 

หอ้งเรียน 6 
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5.1 การก าหนดรูปแบบโครโมโซม 

ในขั้นตอนการก าหนดรูปแบบโครโมโซมนั้นเป็น
การแปลงปัญหาการจัดตารางสอนให้อยู่ในรูปแบบของ
รหัสโครโมโซม โดยท่ีโครโมโซม 1 โครโมโซมจะแทน
ค าตอบของปัญหา 1 ค  าตอบนั่น ก็คือ โครโมโซม 1 
โค รโม โซมจะแทน ตารางสอน ท่ี เป็ น ไป ได้ข อ ง
มห าวิท ย าลัยส งขล าน ค ริน ท ร์  1 ต าร าง  ซ่ึ ง ใน  1 
โครโมโซมนั้นจะประกอบดว้ยโครโมโซมยอ่ย 2 ส่วน นัน่
คือโครโมโซมย่อยรายวิชาบรรยายและโครโมโซมย่อย
รายวชิาปฏิบติัแสดงดงัรูปท่ี 7 

 
0000000000 0000000000 … 0000000000 0000000000 

 
รายวชิาบรรยาย                          รายวชิาปฏิบติั 

รูปที ่7 โครโมโซมยอ่ยส าหรับการจดัตารางสอน 

 
ในยนีแต่ละยนีนั้นจะประกอบดว้ยตวัเลขทั้งหมด 10 

ต  าแหน่งโดยท่ี ต าแหน่งท่ี 1- 2 แทนคณะ ต าแหน่งท่ี 3-4 
แทนภาควิชา ต าแหน่งท่ี  5 แทนประเภทของรายวิชา 
ต าแหน่งท่ี 6-9 แทนรายวิชา และต าแหน่งท่ี 10 แทนคาบ
เรียนท่ีท าการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยใน
ต าแหน่งยนีจะบ่งบอกถึงวนั-เวลาและหอ้งเรียนท่ีใชใ้นการ
จดัตารางสอน ซ่ึงการจดัตารางสอนจะจดัคาบละ 50 นาที
โดยเร่ิมจดัตารางสอนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 19.50 

น. ใน 1 สัปดาห์จะจดัตารางสอนห้องละ 5 วนั วนัละ 12 
คาบเรียน รวมเป็น 60 คาบเรียนต่อ 1 สปัดาห์ ซ่ึงความยาว
ของโครโมโซมแต่ละโครโมโซมสามารถหาไดจ้ากสมการ
ท่ี 2 และจากสมการท่ี 2 สามารถยกตวัอย่างลกัษณะของ
แบบจ าลองโครโมโซมไดด้งัแสดงในรูปท่ี 8 

 
ความยาวโครโมโซม = 

จ านวนห้องเรียน x จ านวนวนั x จ านวนคาบเรียน        (2) 
 1 2 3 4 5 ... 60 

L1 001 002 003 004 005 ... 60 
LA507 061 061 063 064 065 ... 120 
M209 121 122 123 124 125 ... 180 

รูปที ่8 ตวัอยา่งแบบจ าลองโครโมโซม 

 

5.2 การประเมนิค่าความเหมาะสม 

เม่ือได้จ านวนโครโมโซมตามจ านวนประชากร
เบ้ืองตน้ท่ีก าหนดในโครโมโซมแลว้ จะท าการประเมินค่า
ความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซมโดยใชฟั้งก์ชนัความ
เหมาะสม โดยฟังก์ชันความเหมาะสมนั้นเป็นฟังก์ชันท่ี
สร้างจากเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการจดัตารางสอน
ทั้งเง่ือนไขบงัคบั และเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์ จะมีการ
ก าหนดค่าน ้ าหนักให้กับเง่ือนไขแต่ละข้อ แล้วน าค่า
น ้ าหนักของเง่ือนไขแต่ละข้อเข้ามาช่วยในการจ าแนก
โครโมโซมท่ีดี ซ่ึงการก าหนดค่าน ้ าหนักน้ีจะก าหนดค่า
น ้ าหนกัของเง่ือนไขบงัคบัใหมี้ค่าสูงเพ่ือใหมี้ความแตกต่าง
กบัค่าน ้ าหนักของเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์อย่างชัดเจน 
การท าเช่นน้ีจะท าให้โครโมโซมท่ีผ่านเง่ือนไขบงัคบัจะมี
ค่าความเหมาะสมสูงมากซ่ึงจะสามารถบ่งบอกไดว้่าเป็น
โครโมโซมท่ีไม่ดีและจะไม่ถูกเลือกไปเป็นค าตอบของ
ปัญหา ในการวดัค่าโครโมโซมตารางสอนนั้นมีเกณฑก์าร
วัดค่ าความ เหมาะสมจาก ฟั งก์ชัน ความ เหมาะสม           
โดยโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสมน้อยท่ีสุดจะถือว่า
เป็นโครโมโซมท่ีดีท่ีสุด 

5.3 การคดัเลือกโครโมโซม 

เม่ือท าการค านวณค่าความเหมาะสมของแต่ละ
โครโมโซมแลว้จากการประเมินค่าความเหมาะสมโดยใช้
ฟังก์ชันความเหมาะสมจนครบตามจ านวนประชากร
เบ้ืองตน้ท่ีก าหนดแลว้ ในขั้นตอนต่อไปก็คือการคดัเลือก
โครโมโซม ส าหรับงานวิจัยน้ีจะเลือกใช้วิธีการคดัเลือก
แบบวงลอ้ลูเล็ทซ่ึงในการคดัเลือกนั้ นจะพิจารณาจากค่า
ความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม ซ่ึงโครโมโซมท่ีมี
ความเหมาะสมมากจะมีโอกาสถูกคัดเลือกได้มากกว่า
โครโมโซมท่ีมีความเหมาะสมน้อย ในการคัดเลือกโดย
วธีิการคดัเลือกแบบวงลอ้ลูเล็ทน้ีจะตอ้งท าการหาส่วนกลบั
ของค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม โดยสามารถ
หาค่าความน่าจะเป็นในการถูกคดัเลือกแสดงไดด้งัตารางท่ี 
2 และตวัอยา่งการสร้างวงลอ้ลูเลต็แสดงดงัรูปท่ี 9 
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5.1 การก าหนดรูปแบบโครโมโซม 

ในขั้นตอนการก าหนดรูปแบบโครโมโซมนั้นเป็น
การแปลงปัญหาการจัดตารางสอนให้อยู่ในรูปแบบของ
รหัสโครโมโซม โดยท่ีโครโมโซม 1 โครโมโซมจะแทน
ค าตอบของปัญหา 1 ค  าตอบนั่น ก็คือ โครโมโซม 1 
โค รโม โซมจะแทน ตารางสอน ท่ี เป็ น ไป ได้ข อ ง
มห าวิท ย าลัยส งขล าน ค ริน ท ร์  1 ต าร าง  ซ่ึ ง ใน  1 
โครโมโซมนั้นจะประกอบดว้ยโครโมโซมยอ่ย 2 ส่วน นัน่
คือโครโมโซมย่อยรายวิชาบรรยายและโครโมโซมย่อย
รายวชิาปฏิบติัแสดงดงัรูปท่ี 7 

 
0000000000 0000000000 … 0000000000 0000000000 

 
รายวชิาบรรยาย                          รายวชิาปฏิบติั 

รูปที ่7 โครโมโซมยอ่ยส าหรับการจดัตารางสอน 

 
ในยนีแต่ละยนีนั้นจะประกอบดว้ยตวัเลขทั้งหมด 10 

ต  าแหน่งโดยท่ี ต าแหน่งท่ี 1- 2 แทนคณะ ต าแหน่งท่ี 3-4 
แทนภาควิชา ต าแหน่งท่ี  5 แทนประเภทของรายวิชา 
ต าแหน่งท่ี 6-9 แทนรายวิชา และต าแหน่งท่ี 10 แทนคาบ
เรียนท่ีท าการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยใน
ต าแหน่งยนีจะบ่งบอกถึงวนั-เวลาและหอ้งเรียนท่ีใชใ้นการ
จดัตารางสอน ซ่ึงการจดัตารางสอนจะจดัคาบละ 50 นาที
โดยเร่ิมจดัตารางสอนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 19.50 

น. ใน 1 สัปดาห์จะจดัตารางสอนห้องละ 5 วนั วนัละ 12 
คาบเรียน รวมเป็น 60 คาบเรียนต่อ 1 สปัดาห์ ซ่ึงความยาว
ของโครโมโซมแต่ละโครโมโซมสามารถหาไดจ้ากสมการ
ท่ี 2 และจากสมการท่ี 2 สามารถยกตวัอย่างลกัษณะของ
แบบจ าลองโครโมโซมไดด้งัแสดงในรูปท่ี 8 

 
ความยาวโครโมโซม = 

จ านวนห้องเรียน x จ านวนวนั x จ านวนคาบเรียน        (2) 
 1 2 3 4 5 ... 60 

L1 001 002 003 004 005 ... 60 
LA507 061 061 063 064 065 ... 120 
M209 121 122 123 124 125 ... 180 

รูปที ่8 ตวัอยา่งแบบจ าลองโครโมโซม 

 

5.2 การประเมนิค่าความเหมาะสม 

เม่ือได้จ านวนโครโมโซมตามจ านวนประชากร
เบ้ืองตน้ท่ีก าหนดในโครโมโซมแลว้ จะท าการประเมินค่า
ความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซมโดยใชฟั้งก์ชนัความ
เหมาะสม โดยฟังก์ชันความเหมาะสมนั้นเป็นฟังก์ชันท่ี
สร้างจากเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการจดัตารางสอน
ทั้งเง่ือนไขบงัคบั และเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์ จะมีการ
ก าหนดค่าน ้ าหนักให้กับเง่ือนไขแต่ละข้อ แล้วน าค่า
น ้ าหนักของเง่ือนไขแต่ละข้อเข้ามาช่วยในการจ าแนก
โครโมโซมท่ีดี ซ่ึงการก าหนดค่าน ้ าหนักน้ีจะก าหนดค่า
น ้ าหนกัของเง่ือนไขบงัคบัใหมี้ค่าสูงเพ่ือใหมี้ความแตกต่าง
กบัค่าน ้ าหนักของเง่ือนไขเพ่ือความสมบูรณ์อย่างชัดเจน 
การท าเช่นน้ีจะท าให้โครโมโซมท่ีผ่านเง่ือนไขบงัคบัจะมี
ค่าความเหมาะสมสูงมากซ่ึงจะสามารถบ่งบอกไดว้่าเป็น
โครโมโซมท่ีไม่ดีและจะไม่ถูกเลือกไปเป็นค าตอบของ
ปัญหา ในการวดัค่าโครโมโซมตารางสอนนั้นมีเกณฑก์าร
วัดค่ าความ เหมาะสมจาก ฟั งก์ชัน ความ เหมาะสม           
โดยโครโมโซมท่ีมีค่าความเหมาะสมน้อยท่ีสุดจะถือว่า
เป็นโครโมโซมท่ีดีท่ีสุด 

5.3 การคดัเลือกโครโมโซม 

เม่ือท าการค านวณค่าความเหมาะสมของแต่ละ
โครโมโซมแลว้จากการประเมินค่าความเหมาะสมโดยใช้
ฟังก์ชันความเหมาะสมจนครบตามจ านวนประชากร
เบ้ืองตน้ท่ีก าหนดแลว้ ในขั้นตอนต่อไปก็คือการคดัเลือก
โครโมโซม ส าหรับงานวิจัยน้ีจะเลือกใช้วิธีการคดัเลือก
แบบวงลอ้ลูเล็ทซ่ึงในการคดัเลือกนั้ นจะพิจารณาจากค่า
ความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม ซ่ึงโครโมโซมท่ีมี
ความเหมาะสมมากจะมีโอกาสถูกคัดเลือกได้มากกว่า
โครโมโซมท่ีมีความเหมาะสมน้อย ในการคัดเลือกโดย
วธีิการคดัเลือกแบบวงลอ้ลูเล็ทน้ีจะตอ้งท าการหาส่วนกลบั
ของค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม โดยสามารถ
หาค่าความน่าจะเป็นในการถูกคดัเลือกแสดงไดด้งัตารางท่ี 
2 และตวัอยา่งการสร้างวงลอ้ลูเลต็แสดงดงัรูปท่ี 9 

 

ตารางที่ 2 ค่าความน่าจะเป็นในการถูกคดัเลือกของแต่ละ
โครโมโซม 

โครโมโซม ค่าความ
เหมาะสม 

1/ค่าความ
เหมาะสม 

ความ
น่าจะ
เป็น 

ความ
น่าจะ
เป็น

สะสม 
1 1600 0.000625 0.23 0.23 
2 1300 0.000769 0.28 0.51 
3 2000 0.0005 0.18 0.69 
4 2500 0.0004 0.15 0.84 
5 2200 0.000455 0.16 1.00 

รวม 10055 0.002749 1.00  
 

 
 

รูปที ่9 ตวัอยา่งการสร้างวงลอ้รูเลท็จากขอ้มูลตวัอยา่ง 
 

5.4 การครอสโอเวอร์ 

การครอสโอเวอร์เป็นขั้ นตอนท่ีท าภายหลังจาก
กระบวนการคัด เลื อกโครโมโซมโดยท าการก าร
แลกเปล่ียนโครโมโซมพ่อแม่ (Parent) บางส่วน ซ่ึงจาก
โครโมโซม ชุดให ม่ ท่ี ได้จ ากการคัด เลื อกนั้ น จะ มี
โครโมโซมเพียงบางส่วนเท่านั้ นท่ีจะถูกคัดเลือกมาจาก
อตัราการครอสโอเวอร์ (Pc) เพ่ือสร้างเป็นโครโมโซมรุ่น
ใหม่  (Offspring) ข้ึนมา โดยการครอสโอเวอร์น้ี ใช้
การครอสโอเวอร์แบบล าดบั  (Order Crossover: OX) 

โดยท่ีในการครอสโอเวอร์นั้ นจะท าแยกส่วนระหว่าง
รายวิชาบรรยายและรายวชิาปฏิบติั นัน่ก็คือวชิาบรรยายจะ
ท าการครอสโอเวอร์กันส่วนของวิชาบรรยาย และวิชา
ปฏิบติัก็จะท าการครอสโอเวอร์กนัในส่วนของวิชาปฏิบติั
นัน่เอง ลกัษณะของการครอสโอเวอร์แสดงดงัรูปท่ี 10 

 
 
 
 

parent 1 11 12 19 21 08 26 17 15 

parent 2 17 08 16 23 12 11 24 05 
 

Crossover   19 21 08 26   

   16 23 12 11   
 

offspring 1 17 16 19 21 08 26 23 12 

offspring 2 19 21 16 23 12 11 08 26 

รูปที ่10 ลกัษณะการครอสโอเวอร์แบบล าดบั 
 

5.5 การมวิเตชัน 

การมิวเตชนัเป็นขั้นตอนการสร้างโครโมโซมตวัใหม่
ท่ีมีการแลกเปล่ียนยีนภายในโครโมโซมแต่ละตวั โดยยีน
แต่ละตวัภายในโครโมโซมมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกให้มีการ
สลบัสับเปล่ียนต าแหน่งภายในโครโมโซมเท่าๆ กนั ใน
งานวิจัยน้ีใช้วิธีการมิวเตชันแบบแลกเปล่ียนสองจุด 
(Two-point Swapping Mutation) ซ่ึงลกัษณะการมิว
เตชนัแบบแลกเปล่ียนสองจุดแสดงดงัรูปท่ี 11 

 
 

offspring 2 19 21 16 23 12 11 08 26 
 
 

offspring 2 19 08 16 23 12 11 21 26 
 

รูปที ่11 วธีิการมิวเตชนัแบบแลกเปล่ียนสองจุด  
 
6. การหาค่าพารามิเตอร์ทีเ่หมาะสม 

จากการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงค าตอบท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
ขอ้มูลต่างๆ ในการทดลองมีการเปล่ียนแปลง อาทิ ค่าคงท่ี 
และค่าพารามิเตอร์ พบว่าในการเลือกตัวแปรต่างๆ มา
วิเคราะห์นั้นจะเลือกตวัแปรท่ีมีความส าคญั และผูว้ิจยัไม่
มัน่ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บ จึงตอ้งการประเมินวา่หากค่าขอ้มูล
ท่ีไดม้านั้นเกิดการเปล่ียนแปลงไปจะท าให้ค่าของผลลพัธ์
มีความแตกต่างไปจากค่าเดิมหรือไม่ จึงด าเนินการทดลอง  
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6.1 ค่าพารามเิตอร์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
โดยงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาโปรแกรมจัด
ตารางสอนท่ีมีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกันโดยการ
ประยกุตใ์ชว้ธีิการทางเจเนติกอลักอริทึมในการหาค าตอบ 
โดยจะท าการวเิคราะห์เปล่ียนแปลงของค่าความเหมาะสม
เม่ือค่าพารามิ เตอร์ของวิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม
เปล่ียนแปลงไป โดยค่าพารามิเตอร์ของวิธีการทางเจเนติก
อลักอริทึมท่ีผูว้ิจยัใชส้ าหรับท าการวิเคราะห์ประกอบดว้ย 
ขนาดประชากร (Population Size) และจ านวนเจเนเร
ชัน (Generation) นั่นคือการก าหนดขนาดของข้อมูล
ส าหรับประมวลผล ซ่ึงขนาดของขอ้มูลส าหรับงานวิจยัน้ี
จะหมายถึงจ านวนยีน นั่นก็คือ คณะ ภาควิชา จ านวน
รายวิชา อาจารยผ์ูส้อน กลุ่มนักศึกษา และห้องเรียนท่ีใช้
ส าห รั บ ป ร ะม ว ล ผ ล โป รแ ก รม  ซ่ึ ง ก าร ก าห น ด
ค่าพารามิเตอร์ของวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมแสดงได้
ดงัตารางท่ี 3  

ตารางที ่3 ค่าพารามิเตอร์ใชใ้นการทดลอง 
Generation Population 
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ตามสมมติฐานท่ีวา่หากเพ่ิมพ้ืนท่ีในการหาค าตอบให้

มากข้ึนค าตอบของปัญหาก็จะดีข้ึน ในการทดลองน้ีจึงได้
ท าการทดสอบสมมติฐานโดยการเปล่ียนแปลงค่าของ
จ านวนประชากร และก าหนดค่าพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ีให้
คงท่ี คือ 

- ค่าความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์เท่ากบั 0.8 

- ค่าความน่าจะเป็นในการมิวเตชนัเท่ากบั 0.3 

6.2 ผลการทดลอง 
ในการด าเนินการทดลองผูว้จิยัใชค้่าขอ้มูลจริงในการ

ท าการทดลอง ซ่ึงผลจากการทดลองไดผ้ลลพัธ์นัน่ก็คือค่า
ความเหมาะสมแสดงดงัตารางท่ี 4 และกราฟความสัมพนัธ์

ของจ านวนประชากรกบัค่าความเหมาะสม แสดงไดด้งัรูป
ท่ี 12 

 
ตารางที ่4 ค่าความเหมาะสมท่ีไดจ้ากการทดลอง 

Pop. 
Gen. 50 100 250 500 1000 

0 310800 307100 315667 316400 311267 
10 196267 182300 171067 162433 156967 
20 208533 202800 186300 146633 140667 
50 190233 176133 157867 141667 132833 
100 168933 185800 161200 139467 130367 
500 167967 160700 154933 139200 129700 

 
จากการทดลองพบว่าเม่ือจ านวนประชากรและ

จ านวนรอบเพ่ิมข้ึน  ค่าความเหมาะสมก็จะค่อยๆ ลดลง   
จึงสามารถสรุปได้ว่าจ านวนประชากรท่ีเหมาะสมคือ 
1,000 โครโมโซม และจ านวนเจเนเรชันท่ีเหมาะสมคือ 
500 เจเนเรชนั ซ่ึงจ านวนประชากรและจ านวนรอบจะมี
ผลต่อค่าความเหมาะสมคือ เม่ือจ านวนประชากรและ
จ านวนรอบเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลให้ค่าความเหมาะสมค่อยๆ 
ลดลง 
 

 
รูปที ่12 กราฟแสดงค่าความเหมาะสม 

 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมการจดัตารางสอนน้ีคือได้

โปรแกรมช่วยในการจัดตารางสอนส าหรับมหาวิทยาลยั
กรณีศึกษาน้ีให้มีความเหมาะสมและสามารถแกไ้ขปัญหา
ท่ีพบจากการจัดตารางสอนด้วยมือมากท่ีสุด โดยพบว่า
โปรแกรมจัดตารางสอนน้ีสามารถลดความผิดพลาดจาก
การจัดตารางสอนทั้ งการซ ้ าซ้อนกันของเวลาเรียนของ
นักศึกษา การซ ้ าซ้อนกันของเวลาสอนของอาจารย ์และ
การซ ้ าซ้อนกนัของเวลาในการใชห้้องเรียนได ้100% อีก
ทั้ งยงัใช้เวลาในการจัดตารางสอนเพียง 16 ชั่งโมง ซ่ึง
ลดลงอยา่งมาก เน่ืองจากการจดัตารางสอนแบบเดิมใชเ้วลา
มากถึง 1 ภาคเรียนหรือ 4 เดือน 
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7.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
งานวจิยัน้ีเป็นการน าวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมมา

ประยุกต์ใชเ้พื่อพฒันาโปรแกรมช่วยในการแก้ไขปัญหา
การจดัตารางสอนเพ่ือช่วยในการสร้างตารางสอนท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด โดยจะพิจารณาเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัตารางสอน ซ่ึงตารางสอนท่ีไดจ้ะตอ้งไม่ละเมิดเง่ือนไข
บังคับและควรหลีกเล่ียงไม่ให้ละเมิดเง่ือนไขเพ่ือความ
สมบู รณ์  ผลจากการวิจัยค ร้ัง น้ี ท าให้ ได้โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการหาค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรับ
ปัญหาการจดัตารางสอน ซ่ึงความน่าเช่ือถือของโปรแกรม
จะวดัโดยการเปรียบเทียบระหวา่งตารางสอนท่ีไดจ้ากการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการจัดตารางสอน
แบบเดิมคือจดัตารางสอนดว้ยมือโดยผูมี้ประสอการณ์และ
ช านาญในการจดัตารางสอน ซ่ึงจากการเปรียบเทียบพบวา่
ตารางสอนท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความ
น่าเช่ือถือมากกว่าเน่ืองจากสามารถตรวจสอบความ
ผิดพลาดของการจดัตารางสอนไดแ้ละเม่ือตรวจสอบแลว้
ไม่พบขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนเลย 
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