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จากค่่าใช้้จ่่ายการใช้้ไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มสููงมากขึ้้�นในแต่่ละปีีของหน่่วยงานที่่�ใช้้เป็็นกรณีีศึึกษา
ทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยเล็็งเห็็นถึึงปััญหาและศึึกษาแนวทางในลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าอัันเนื่่�องจาก
ความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจากคนจำำ�นวนมากภายในห้้อง ตลอดจนความร้้อนจากระบบ
ส่่องสว่่าง และความร้้อนภายนอกที่่�ถ่่ายเทผ่่านผนัังของห้้อง ซึ่่�งมีีผลต่่อการทำำ�งาน
ของเครื่่�องปรัับอากาศภายในห้้องนั้้�นๆ งานวิิจััยนี้้�มีีเป้้าหมายเพื่่�อพััฒนาแนวทางในการ
ตััดสิินใจเพื่่�อแก้้ปััญหาการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนของหน่่วยงานที่่�ใช้้เป็็นกรณีีศึึกษา
โดยการประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการเชิิงพัันธุุกรรม โดยมีีเป้้าหมายคืือการทำำ�ให้้ภาระการทำำ�
ความเย็็นรวมของเครื่่�องปรัับอากาศภายในห้้องต่ำำ��ที่่�สุุด ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า
วิิธีีการที่่�นำำ�เสนอสามารถช่่วยลดภาระการทำำ�ความเย็็นรวมของเครื่่�องปรัับอากาศ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับวิิธีีการจััดโดยบุุคลากรที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันที่่�ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 12.28
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Increasing annual electricity charge of a case-study unit had led the researcher
to investigate means to reduce electricity usage due to heat generated by a
number of room occupants as well as that from the lighting system and
external heat transferred through the walls of the rooms, which in turn affect
the operation of the air conditioning system that renders the service to the
rooms. The purpose of this research was to develop decision making guidelines
for solving classroom scheduling problem of the case-study faculty unit via
the application of genetic algorithm. The research goal was to reduce the
total cooling load of the air conditioners to the minimum possible value.
The results illustrated that the proposed scheduling method could help
reduce the total cooling load of the air conditioners when compared to the
traditional method conducted by personnel, with an average load reduction
of 12.28 percent.
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1. บทนำำ�

	ปััจจุุบััน ความต้้องการไฟฟ้้าของประเทศไทยมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยประมาณปีีละ 1,200 เมกะวััตต์์ ภาครััฐจึึงมีี
นโยบายตอบสนองต่่อความต้้องการการใช้้ไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นใน
แต่่ละปีี ซึ่�ง่ ประกอบด้้วย 4 แนวทาง ได้้แก่่ การพััฒนาโรงไฟฟ้้า
เชื้้�อเพลิิงหลััก การพััฒนาโรงไฟฟ้้าพลัังงานหมุุนเวีียน การซื้้�อ
ไฟฟ้้าจากประเทศเพื่่อ� นบ้้าน รวมไปถึึงการรณรงค์์ใช้้ไฟฟ้้าอย่่าง
ประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ [1] ทั้้�งนี้้� สถาบัันอุุดมศึึกษาเป็็น
หนึ่่ง� ในหน่่วยงานที่่มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
ของภาครััฐ และยัังมีีความต้้องการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในปริิมาณ
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ที่่�สููงในแต่่ละปีี ซึ่่�งในส่่วนของคณะที่่�ใช้้เป็็นกรณีีศึึกษา ก็็ได้้
เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของพระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมการ
อนุุรัักษ์์พลัังงานของภาครััฐ และปฏิิบััติิตามอย่่างสม่ำำ��เสมอ แต่่
จากข้้อมููลของคณะกรณีีศึึกษา พบว่่าใน พ.ศ. 2562 มีีค่่าใช้้จ่า่ ย
ในส่่วนของค่่าไฟฟ้้ารวมตลอดทั้้�งปีีเท่่ากัับ 4,404,415 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจาก พ.ศ. 2561 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 6.76 แสดงดัังรููปที่่� 1 ซึ่�ง่
ไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงาน โดย
สััดส่่วนของค่่าไฟฟ้้าของคณะกรณีีศึึกษา ส่่วนใหญ่่จะเกิิดจาก
การใช้้ห้้องเรีียนบรรยายเพื่่�อใช้้ในการเรีียนการสอน

รููปที่่� 1 ค่่าไฟฟ้้าสะสมของคณะกรณีีศึึกษา

	ปััจจุุบัันการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนของคณะกรณีีศึึกษา
ยัังคงใช้้บุุคลากรผู้้�มีีประสบการณ์์ด้้านการจััดตารางร่่วมกัับ
การใช้้ข้้อมููลในอดีีต โดยพิิจารณาเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการทัับซ้้อนกััน
ของอาจารย์์ผู้้�สอนและรายวิิชาเท่่านั้้�น แต่่ไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงค่่า
ความร้้อนของห้้องเรีียนในแต่่ละช่่วงเวลา อัันมีีสาเหตุุหลััก
มาจากค่่าความร้้อนที่่�เกิิดจากคนและกิิจกรรมที่่�ทำำ� หรืือค่่า
ความร้้อนที่่�ถ่่ายเทจากอากาศภายนอกอาคาร เป็็นต้้น ซึ่�ง่ หาก
ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้งานห้้องเรีียนที่่�เหมาะสมกัับปััจจััยในด้้าน
ต่่างๆ ก็็จะช่่วยลดการสููญเสีียพลัังงานลงได้้

	ดัังนั้้�น งานวิิจัยั นี้้�จึึงได้้นำำ�เสนอแนวทางการพััฒนาเครื่่อ� งมืือ
สนัับสนุุนการตััดสิินใจเพื่่อ� แก้้ปัญั หาการจััดตารางการใช้้ห้อ้ งเรีียน
บรรยาย ด้้วยการประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการเชิิงพัันธุุกรรม (Genetic
Algorithm, GA) มาช่่วยในการค้้นหาคำำ�ตอบ เนื่่�องจากวิิธีกี าร
เชิิงพัันธุุกรรมเป็็นเทคนิิคในการหาคำำ�ตอบที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สามารถให้้คำำ�ตอบที่่�ดีีได้้ภายใต้้เวลาที่่�รวดเร็็ว รวมทั้้�งสามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับปััญหาในหลายลัักษณะ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
พิิจารณาฟัังก์์ชัันวััตถุุประสงค์์เพีียงวััตถุุประสงค์์เดีียว หรืือการ
พิิจารณาฟัังก์์ชันั แบบหลายวััตถุุประสงค์์ โดยการแก้้ปัญั หาการ
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จััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนบรรยายในงานวิิจััยนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ ในห้้องให้้ได้้ตามที่่ต้� อ้ งการ [4] โดยภาระการทำำ�ความเย็็นเกิิดจาก
เพื่่�อลดภาระการทำำ�ความเย็็นของเครื่่�องปรัับอากาศภายใน แหล่่งความร้้อนต่่างๆ ดัังนี้้�
ห้้องเรีียนให้้ต่ำำ��ที่่�สุุด ซึ่่�งประกอบด้้วยค่่าความร้้อนจากระบบ
1. ความร้้อนที่่ผ่� า่ นเข้้ามาตามผนััง พื้้�น และเพดานของห้้อง
ส่่องสว่่าง ค่่าความร้้อนสััมผััสและแฝงจากคน และความร้้อนที่่� โดยการนำำ�ความร้้อน (Conduction) ผ่่านฉนวนของผนััง
ถ่่ายเทจากภายนอกอาคารผ่่านผนััง พื้้�น และเพดาน
2. ความร้้อนที่่�ผ่่านเข้้ามาตามผนัังที่่�เป็็นกระจกหรืือผนัังที่่�
ทำำ�จากวััสดุุโปร่่งแสงต่่างๆ โดยการแผ่่รัังสีี (Radiation)
2. 	ปััญหาการจััดตารางเรีียนตารางสอน
3. ความร้้อนที่่�เกิิดจากอากาศร้้อนภายนอกเข้้ามาในห้้อง
	สำำ�หรัับปััญหาการจััดตารางเรีียนตารางสอนเป็็นปััญหาที่่� ทั้้�งจากที่่�ตั้้�งใจนำำ�เข้้ามาเพื่่�อการระบายอากาศและจากอากาศ
ต้้องทำำ�การสร้้างเหตุุการณ์์ขึ้้�นมาโดยการประสานเงื่่�อนไขของ ภายนอกที่่�เข้้ามาเนื่่�องจากการเปิิดประตููห้้องหรืือเข้้ามาตาม
บุุคลากร สถานที่่� และเวลาให้้สอดคล้้องกััน ซึ่่�งจะประกอบ รอยรั่่�วของผนััง
ไปด้้วยเงื่่�อนไขของรายวิิชาเรีียน ห้้องเรีียน อาจารย์์ผู้้�สอน กลุ่่�ม
4. ความร้้อนจากสิ่่ง� ของหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่ถู่� กู นำำ�เข้้าไปภายใน
ผู้้�เรีียนนัักศึึกษา และช่่วงเวลาที่่�มีีความเหมาะสม ซึ่่�งในแต่่ละ ห้้อง เพื่่�อทำำ�การลดอุุณหภููมิิลงจนได้้อุุณหภููมิิที่่�ต้้องการ
5. ความร้้อนที่่�เกิิดจากคนที่่�เข้้าไปในห้้องทำำ�ความเย็็น
สถานศึึกษาจะมีีเงื่่�อนไขที่่�ใช้้ในการพิิจารณาแตกต่่างกััน โดย
เงื่อ่� นไขในการสร้้างตารางเรีียนจะแบ่่งพิิจารณาเป็็นเงื่อ่� นไขหลััก
6. ความร้้อนที่่�เกิิดจากอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องใช้้ต่่างๆ ที่่�ติิดตั้้�ง
และเงื่่�อนไขรอง [2]
ใช้้งานภายในห้้อง
โดยเงื่อ่� นไขหลัักเป็็นเงื่อ่� นไขบัังคัับที่่จ� ะต้้องทำำ�การพิิจารณา
เป็็นอัันดัับแรกและไม่่สามารถเกิิดข้้อขััดแย้้งได้้ ส่่วนเงื่อ่� นไขรอง 4. วิิธีีการเชิิงพัันธุุกรรม
เป็็นเงื่่�อนไขที่่�จะทำำ�การพิิจารณาเป็็นลำำ�ดัับหลััง ซึ่่�งการกำำ�หนด 	ขั้้�นตอนวิิธีีเชิิงพัันธุุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เป็็น
เงื่อ่� นไขรองของแต่่ละสถานศึึกษานั้้น� จะแตกต่่างกัันไปขึ้้น� อยู่่�กัับ วิิธีีการค้้นหาคำำ�ตอบที่่เ� ลีียนแบบการคััดเลืือกโดยธรรมชาติิของ
นโยบายของสถานศึึกษา [3] โดยตััวอย่่างเงื่่�อนไขหลัักหรืือ สิ่่�งมีีชีีวิิต โดยประชากรที่่มีี� ความแข็็งแรงมากกว่่าจะมีีโอกาสถููก
เงื่่�อนไขบัังคัับ เช่่น ในวัันและเวลาเดีียวกัันห้้องเรีียนหนึ่่�งห้้อง คััดเลืือกในการถ่่ายทอดยีีนไปสู่่�รุ่่�นถััดไป ซึ่่�งคำำ�ตอบของปััญหา
สามารถลงได้้รายวิิชาเดีียวเท่่านั้้�น หรืือในวัันและเวลาเดีียวกััน จะถููกเข้้ารหััสในรููปแบบของโครโมโซม (Chromosome) โดย
อาจารย์์ผู้้�สอนหนึ่่�งคนสามารถสอนได้้หนึ่่�งห้้องเรีียนต่่อผู้้�เรีียน จะมีีรููปแบบที่่�แตกต่่างกัันตามลัักษณะเฉพาะของปััญหานั้้�นๆ
หนึ่่�งกลุ่่�มเท่่านั้้�น เป็็นต้้น และตััวอย่่างเงื่่�อนไขรองหรืือเงื่่�อนไข การค้้นหาคำำ�ตอบของขั้้�นตอนวิิธีีเชิิงพัันธุุกรรมมีีกระบวนการ
ที่่�สามารถฝ่่าฝืืนได้้ เช่่น จััดรายวิิชาบัังคัับของแต่่ละภาควิิชา พื้้�นฐาน ซึ่่ง� ประกอบด้้วยการคััดเลืือกโครโมโซม การแลกเปลี่่ย� น
ให้้มีีการเรีียนการสอนอยู่่�ที่่�ห้้องเรีียนของตึึกประจำำ�ภาควิิชา สายพัันธุ์์� (Crossover) การกลายพัันธุ์์� (Mutation) ซึ่่�งรููปแบบ
นั้้�นๆ เป็็นอัันดัับแรก หรืือควรเว้้นว่่างในช่่วงเวลา 12.00 น. ถึงึ ของกระบวนการเชิิงพัันธุุกรรมอาจมีีความแตกต่่างกัันแล้้วแต่่
13.00 น. เพื่่อ� ให้้ผู้เ้� รีียนและอาจารย์์ผู้ส้� อนพัักรัับประทานอาหาร ปััญหา [5] โดยรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมของกระบวนการเชิิง
กลางวััน หรืือพยายามหลีีกเลี่่�ยงในการจััดตารางลงห้้องเรีียน พัันธุุกรรมสามารถศึึกษาได้้จาก Sethanan [6] หรืือ Pitakaso
ฝั่่�งที่่�โดนแดดตอนบ่่าย เนื่่�องอุุณหภููมิิของแดดในช่่วงบ่่ายจะ [7] เป็็นต้้น สำำ�หรัับกระบวนการเชิิงพัันธุุกรรมที่่�ประยุุกต์์ใช้้ใน
สููงกว่่าปกติิ เป็็นต้้น
งานวิิจััยนี้้�ประกอบไปด้้วย 7 ขั้้�นตอน สามารถอธิิบายได้้ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 การสร้้างประชากรเริ่่ม� ต้้น (Initial Population)
3. ภาระการทำำ�ความเย็็นของระบบปรัับอากาศ
จะเป็็นการนำำ�เข้้าข้้อมููล และเข้้ารหััส (Encoding) ด้้วยการสุ่่�ม
ภาระการทำำ�ความเย็็น หมายถึงึ จำำ�นวนความร้้อนทั้้�งหมด ค่่าคำำ�ตอบขึ้้�นมาตามจำำ�นวนโครโมโซมที่่�กำำ�หนด โดยมีีเงื่่�อนไข
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งจากภายในห้้องทำำ�ความเย็็นและความร้้อนจาก หลัักที่่�ฝ่่าฝืืนไม่่ได้้คืือในช่่วงเวลาเดีียวกัันแต่่ละวิิชาจะต้้องไม่่
ภายนอกที่่ผ่� ่านเข้้ามาในห้้องทำำ�ความเย็็น ซึ่�ง่ เป็็นภาระที่่�เครื่่�อง ซ้้อนทัับกััน และเงื่อ่� นไขรองคืือจำำ�นวนผู้้�เรีียนที่่ล� งทะเบีียนเรีียน
ทำำ�ความเย็็นจะต้้องนำำ�ออกไปเพื่่�อลดและรัักษาระดัับอุุณหภููมิิ ในแต่่ละวิิชาจะต้้องไม่่เกิินค่่าความจุุสููงสุุดของห้้องที่่�ถููกจััดลง
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	ตััวอย่่างเช่่น การจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนบรรยาย ที่่�มีีช่่วง
เวลาเรีียนตั้้�งแต่่ 08.00 น. ถึึง 12.30 น. จำำ�นวน 7 รายวิิชา
(ตารางที่่� 1) ลงในห้้องเรีียนบรรยายทั้้�งหมด 5 ห้้อง ที่่�มีีความจุุ
สููงสุุดแตกต่่างกััน และสามารถพิิจารณาค่่าพลัังงานความร้้อน
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ค่่าคงที่่�รวมของแต่่ละห้้องซึ่่�งประกอบด้้วย 2 ส่่วนคืือ 1) ค่่า
ความร้้อนจากหลอดไฟ และ 2) ค่่าความร้้อนที่่�ถ่่ายเทผ่่านผนััง
พื้้�น และเพดาน โดยแต่่ละห้้องจะมีีค่่าแตกต่่างกัันในแต่่ละ
ช่่วงเวลา แสดงดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่� 1 ตารางเรีียนโจทย์์ตััวอย่่าง

ตารางที่่� 2 ขนาดความจุุของห้้องเรีียนและค่่าพลัังงานความร้้อนคงที่่�ในแต่่ละช่่วงเวลา

โดยในการเข้้ารหััสโครโมโซม (Encoding) จะกำำ�หนด
จำำ�นวนยีีนให้้เท่่ากัับจำำ�นวนวิิชาทั้้�งหมด จากโจทย์์ตััวอย่่าง
ข้้างต้้นจะได้้ โครโมโซมที่่�มีีจำำ�นวนยีีนเท่่ากัับ 7 ยีีน แสดงดััง
รููปที่่� 2 โดยตำำ�แหน่่งของยีีนนั้้�นจะเป็็นลำำ�ดัับของวิิชาเรีียน
ตามลำำ�ดัับ กล่่าวคืือยีีนตำำ�แหน่่งที่่� 1 คืือวิิชาเรีียนลำำ�ดัับที่่� 1
ยีีนตำำ�แหน่่งที่่� 2 คืือวิิชาเรีียนลำำ�ดัับที่่� 2 จนครบทั้้�งหมด 7 วิิชา
แต่่ละวิิชาจะถููกจััดลงห้้องเรีียนต่่างๆ ด้้วยวิิธีีการสุ่่�มเลขห้้อง
โดยเริ่่�มจากวิิชาเรีียนลำำ�ดัับที่่� 1 ไปจนถึึงลำำ�ดัับสุุดท้้าย ในการ

สุ่่�มห้้องเรีียนของรายวิิชาถััดไปนั้้น� จะมีีการตรวจสอบเพื่่อ� ป้้องกััน
การฝ่่าฝืืนเงื่อ่� นไขหลัักคืือ ในวัันและเวลาเดีียวกัันห้้องเรีียนหนึ่่ง�
ห้้องสามารถจััดลงได้้รายวิิชาเดีียวเท่่านั้้�น
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การประเมิินความเหมาะสม (Fitness Evaluate)
จะประเมิินโดยการถอดรหััส (Decode) ให้้เป็็นตารางการใช้้
ห้้องเรีียนแล้้วคำำ�นวณค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นรวม ซึ่่�งจาก
ตััวอย่่างการเข้้ารหััสดัังรููปที่่� 2 สามารถถอดรหััสออกมาเป็็นการ
จััดตารางรายวิิชาเรีียนแต่่ละห้้องเรีียนและส่่งผลให้้ได้้จำำ�นวน
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ผู้้�เรีียนที่่ถู� กู จััดลงในแต่่ละห้้องเรีียน ดัังรููปที่่� 3 โดยในการประเมิิน
ความเหมาะสมของโครโมโซมจะใช้้ค่า่ ภาระการทำำ�ความเย็็นรวม
สามารถคำำ�นวณได้้จากสมการที่่� 1 ซึ่่�งประกอบด้้วย 2 ส่่วน คืือ
1) ค่่าพลัังงานความร้้อนคงที่่�ของห้้องเรีียนบรรยายแต่่ละห้้อง
ในแต่่ละช่่วงเวลา พิิจารณาจากค่่าความร้้อนจากระบบส่่องสว่่าง
และค่่าความร้้อนถ่่ายเทผ่่านผนัังของห้้องเรีียนบรรยายแต่่ละ
ห้้องในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งเป็็นความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจากสภาพ

อากาศภายนอกและรัังสีีจากดวงอาทิิตย์์ค่่าความร้้อน โดย
ในงานวิิจััยนี้้�จะใช้้ข้้อมููลจาก Arora [8] เพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณ
ค่่าพลัังงานความร้้อนนี้้� และ 2) ค่่าพลัังงานความร้้อนผัันแปร
พิิจารณาจากค่่าความร้้อนแฝง (Latent Heat) และค่่าความร้้อน
สััมผััส (Sensible Heat) มีีค่่าเท่่ากัับ 55 และ 75 วััตต์์ต่่อคน
ตามลำำ�ดัับ [9]

รููปที่่� 2 ตััวอย่่างโครโมโซมเริ่่�มต้้น

รููปที่่� 3 จำำ�นวนผู้้�เรีียนที่่�ถููกจััดลงแต่่ละห้้องเรีียนในแต่่ละช่่วงเวลา (คน)
N

T

∑∑ (Q

N

T

An ,t ) + ∑∑ ( Sn ,t (Q L + Q S ))

(1) 	ดัังนั้้�น จากตััวอย่่างการเข้้ารหััสดัังรููปที่่� 2 สามารถคำำ�นวณ
ค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นของแต่่ละห้้องเรีียนในแต่่ละช่่วงเวลา
ได้้ดัังรููปที่่� 4 ส่่งผลให้้เกิิดค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นรวมของ
เมื่่�อ
โครโมโซมนี้้� เท่่ากัับ 360,443 วััตต์์
n 			 = ดััชนีีของห้้องเรีียน; n = 1, 2, …, N
ซึ่่�งในการประเมิินความเหมาะสมของแต่่ละโครโมโซมนั้้�น
t
= ดััชนีีของช่่วงเวลา; t = 1, 2, …, T
จะทำำ�การเพิ่่�มค่่าปรัับค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นสำำ�หรัับรายวิิชา
QTotal = ค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นรวม
F
นั้้�นเท่่ากัับ 1x107 วััตต์์ ต่่อ 1 ช่่วงเวลา หรืือ 30 นาทีี เพื่่�อ
Qn ,t = ค่่าพลัังงานความร้้อนคงที่่� ณ ห้้องเรีียนที่่� n
ลดโอกาสที่่โ� ครโมโซมที่่มีี� ความจุุของห้้องน้้อยกว่่าจำำ�นวนผู้เ้� รีียน
				ที่่ช่� ่วงเวลา t
ที่่ล� งทะเบีียนในรายวิิชานั้้น� จะถููกคััดเลืือกเพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนาคำำ�ตอบ
S n ,t = จำำ�นวนผู้เ้� รีียนที่่ถู� ูกจััดตารางเรีียน ณ ห้้องเรีียนที่่� n
ในรอบถััดไป
					ที่่�ช่ว่ งเวลา
L
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การคััดเลืือก (Selection) โครโมโซมที่่�ได้้จาก
Q = ค่่าความร้้อนแฝง
S
การคััดเลืือกจะแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนคืือ โครโมโซมที่่ดีีที่
� สุ่� ดุ จำำ�นวน
Q = ค่่าความร้้อนสััมผััส
ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนโครโมโซมทั้้�งหมด และโครโมโซมที่่เ� หลืือ
An ,t = 1, เมื่่�อมีีการจััดตารางเรีียน ณ ห้้องเรีียนที่่� n
จะได้้จากการคััดเลืือกด้้วยวิิธีีวงล้้อรููเล็็ต (Roulette Wheel
				ที่่ช่� ่วงเวลา t, อื่่�นๆ มีีค่่าเป็็น 0
QTotal =

=
n 1 =t 1

F
n ,t

=
n 1 =t 1

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

Selection) โดยในการสร้้างวงล้้อรููเล็็ตจะทำำ�การสร้้างจาก
โครโมโซมทั้้�งหมด
	ขั้้�นตอนที่่� 4 การผสมข้้ามพัันธุ์์� (Crossover) ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้
เทคนิิคการจัับคู่่�โครโมโซมด้้วยวิิธีกี ารสุ่่�มและวิิธีกี ารสลัับสายพัันธุ์์�
แบบสองตำำ�แหน่่ง (Two Point Crossover) แสดงดัังรููปที่่� 5
เนื่่�องจากจะช่่วยให้้โครโมโซมลููกที่่�ได้้มีีความหลากหลายของ
คำำ�ตอบมากกว่่าการใช้้วิิธีีการสลัับสายพัันธุ์์�แบบหนึ่่�งตำำ�แหน่่ง
(One-Point Crossover) [10]
	ขั้้�นตอนที่่� 5 การกลายพัันธุ์์� (Mutation) ในการศึึกษาใน
ครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้เทคนิิคการกลายพัันธุ์์�ด้้วยวิิธีีการสลัับสอง
ตำำ�แหน่่ง (2-Opt Move) แสดงดัังรููปที่่� 6
	ขั้้�นตอนที่่� 6 การตรวจสอบเพื่่อ� ซ่่อมแซมโครโมโซม (Repair
Chromosome) เป็็นกระบวนการตรวจสอบโครโมโซมว่่าขััดต่่อ
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เงื่อ่� นไขหลัักหรืือไม่่ เพื่่อ� ทำำ�การปรัับปรุุงโครโมโซมให้้เป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขหลัักต่่อไป
	ตััวอย่่างเช่่นโครโมโซมที่่�ได้้จากรููปที่่� 6 เมื่่�อตรวจสอบการ
จััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนพบว่่า ณ ช่่วงเวลาเดีียวกัันมีีการจััด
รายวิิชาเรีียน 2 วิิชาลงในห้้องเดีียวกัันดัังรููปที่่� 7 ดัังนั้้�น จำำ�เป็็น
ต้้องมีีการปรัับปรุุงโครโมโซม ณ ตำำ�แหน่่งยีีนที่่�มีีรายวิิชาไป
ทัับซ้้อนการใช้้ห้้องเรีียนของรายวิิชาอื่่�น โดยการสุ่่�มห้้องเรีียน
ที่่�ไม่่มีีการใช้้งานที่่�สามารถจััดรายวิิชานั้้�นลงไปได้้ ตััวอย่่างเช่่น
สุ่่�มได้้หมายเลขห้้องที่่� 2 ซึ่�ง่ จะทำำ�ให้้ได้้โครโมโซมใหม่่ดัังรููปที่่� 8
ขั้้�นตอนที่่� 7 การตรวจสอบเงื่่�อนไขการหยุุด (Termination)
จะหยุุดการคำำ�นวณ เมื่่อ� ดำำ�เนิินการคำำ�นวณครบตามจำำ�นวนรอบ
ที่่�ได้้กำำ�หนดเอาไว้้ และทำำ�การคััดเลืือกคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดจากค่่า
ความเหมาะสมที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุดของโครโมโซมทั้้�งหมด

รููปที่่� 4 ค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นของแต่่ละห้้องเรีียนในแต่่ละช่่วงเวลา (วััตต์์)

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างวิิธีกี ารผสมข้้ามพัันธุ์์�
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รููปที่่� 6 ตััวอย่่างวิิธีีการผสมข้้ามพัันธุ์์�

รููปที่่� 7 ตารางการใช้้ห้้องเรีียนที่่�ได้้จากโครโมโซมจากรููปที่่� 6

รููปที่่� 8 ตััวอย่่างโครโมโซมหลัังผ่่านกระบวนการปรัับปรุุง

5. การทดลอง

การวััดประสิิทธิิภาพของวิิธีีการที่่�นำำ�เสนอในการแก้้ปััญหา
การจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนในงานวิิจััยนี้้� จะใช้้ค่่าร้้อยละการ
ปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีการที่่�นำำ�เสนอเปรีียบเทีียบกัับค่่าที่่�ได้้
จากการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนแบบเดิิมของกรณีีศึึกษา
(Relative Improvement: RI) โดยสามารถคำำ�นวณได้้จาก
สมการที่่� 2
RI =
(( SolC − SolP ) / SolC ) ×100
(2)

เมื่่�อ SolC คืือ คำำ�ตอบจากวิิธีกี ารแบบเดิิมของกรณีีศึึกษา
และ SolP คืือ คำำ�ตอบจากวิิธีกี ารที่่�นำำ�เสนอ
และสามารถสรุุปตารางการออกแบบการทดลองเพื่่อ� ทดสอบ
ประสิิทธิิภาพของวิิธีีการที่่�นำำ�เสนอได้้ดัังตารางที่่� 3 โดยใช้้
ข้้อมููลการจััดตารางการใช้้ห้อ้ งเรีียนของวัันจัันทร์์ถึงึ วัันศุุกร์์ของ
ภาคต้้นและภาคปลายในปีีการศึึกษา 2560 และ 2561
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ตารางที่่� 3 โจทย์์ปััญหาที่่�ใช้้ในการทดลอง

ในการกำำ�หนดค่่าพารามิิเตอร์์ในวิิธีวิี ธีิ เี ชิิงพัันธุุกรรม งานวิิจัยั
นี้้�ได้้ศึึกษางานวิิจััยของ [11], และ [12] รวมถึงึ การทดสอบค่่า
พารามิิเตอร์์ในเบื้้อ� งต้้นสามารถกำำ�หนดค่่าความน่่าจะเป็็นในการ
ผสมข้้ามพัันธุ์์� (PC) และค่่าความน่่าจะเป็็นในการกลายพัันธุ์์�
(Pm) ได้้เท่่ากัับ 0.8 และ 0.2 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งในการทดลองผู้้�
วิิจััยได้้กำำ�หนดจำำ�นวนประชากรหรืือโครโมโซมเท่่ากัับจำำ�นวน
รายวิิชา และได้้ทดลองเพื่่�อวิิเคราะห์์หาจำำ�นวนรอบในการ
วนซ้ำำ��ที่่�เหมาะสม โดยวิิเคราะห์์การลู่่�เข้้าของคำำ�ตอบ จากโจทย์์
ปััญหาที่่มีีจำ
� ำ�นวนห้้องเรีียนมากที่่สุ� ุดคืือ 22 ห้้อง และมีีจำำ�นวน
วิิชาเรีียนมากที่่�สุุดและน้้อยที่่�สุุดของชุุดโจทย์์ปััญหานั้้�น คืือ

โจทย์์ปััญหาที่่� 12 และ 15 ซึ่่�งมีีจำำ�นวนวิิชาเรีียนเท่่ากัับ 62 วิิชา
และ 39 วิิชา ตามลำำ�ดัับ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่จำำ�นวนรอบในการวนซ้ำำ��
500 1,000 2,000 3,000 และ 4,000 รอบ ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่ง� ผลการทดลองการลู่่�เข้้าของคำำ�ตอบเฉลี่่ย� จากการทดลอง
5 ซ้ำำ�� แสดงดัังรููปที่่� 9 พบว่่าทั้้�งโจทย์์ปััญหาที่่� 12 และ 15 ค่่า
ร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบเฉลี่่ย� จะมีีค่่าเพิ่่�มมากขึ้้น� เมื่่อ� กำำ�หนด
จำำ�นวนรอบในการวนซ้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น และเริ่่�มคงที่่�ที่่�จำำ�นวนรอบ
ในการวนซ้ำำ��ที่่� 3,000 รอบ เป็็นต้้นไป และในโจทย์์ปััญหาที่่� 15
ค่่าร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบเฉลี่่�ยที่่�มีีค่่าติิดลบค่่อนข้้างมาก
ที่่�จำำ�นวนรอบในการวนซ้ำำ�� 500 รอบ เนื่่�องจากผลการทดลอง
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จำำ�นวน 3 จาก 5 ครั้้�ง มีีค่่าปรัับค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นเกิิดขึ้้�น
จากการจััดให้้มีีจำำ�นวนผู้เ้� รีียนเกิินความจุุของห้้องเรีียน
	ดัังนั้้น� ผู้้�วิิจัยั จึึงได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� ของ
ผลการทดลองสำำ�หรัับจำำ�นวนรอบของการวนซ้ำำ��ที่่� 3,000 และ
4,000 รอบ ในทั้้�ง 2 โจทย์์ปััญหา แสดงดัังรููปที่่� 10 พบว่่า
ผลการทดสอบ F-test มีีค่่า Sig. >0.05 (0.087 และ 0.353
สำำ�หรัับโจทย์์ปััญหาที่่� 12 และ 15 ตามลำำ�ดัับ) แสดงว่่าความ
แปรปรวนของค่่าร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบเฉลี่่ย� สำำ�หรัับจำำ�นวน
รอบของการวนซ้ำำ�ที่
� ่� 3,000 และ 4,000 รอบนี้้�ไม่่แตกต่่างกััน
และเมื่่�อพิิจารณาค่่าสถิิติิ t-test มีีค่่า Sig. >0.05 (0.989 และ

0.590 สำำ�หรัับโจทย์์ปััญหาที่่� 12 และ 15 ตามลำำ�ดัับ) แสดงว่่า
ค่่าเฉลี่่�ยของค่่าร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบเฉลี่่�ยสำำ�หรัับจำำ�นวน
รอบของการวนซ้ำำ��ที่่� 3,000 และ 4,000 รอบนี้้� ไม่่แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 จึึงทำำ�ให้้งานวิิจััยนี้้�เลืือก
จำำ�นวนรอบในการวนซ้ำำ��ที่่� 3,000 รอบ เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้เกิิด
ความมั่่�นใจว่่าทุุกครั้้�งที่่ทำ� ำ�การประมวลผลจะได้้คำำ�ตอบของการ
จััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนที่่�เหมาะสมและเลี่่�ยงการจััดสรรการ
ใช้้ห้้องเรีียนเกิินความจุุที่่�สามารถรองรัับได้้ ภายใต้้เวลาในการ
ประมวลผลที่่�ไม่่สููงเกิินไป

รููปที่่� 9 ผลการทดลองการลู่่�เข้้าของคำำ�ตอบ

(ก) โจทย์์ปััญหาที่่� 12

(ข) โจทย์์ปััญหาที่่� 15

รููปที่่� 10 ผลการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยของจำำ�นวนรอบในการวนซ้ำำ��ที่่� 3,000 และ 4,000 รอบ
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6. ผลการทดลอง

ในการทดลองผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การพััฒนาโปรแกรมการคำำ�นวณ
ด้้วยโปรแกรม MATLAB เวอร์์ชันั 2017 และทำำ�การประมวลผล
สำำ�หรัับแต่่ละโจทย์์ปัญั หาจำำ�นวน 10 ซ้ำำ�� ด้้วยเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์
ที่่มีี� ความเร็็วประมวลผล 2.20 GHz หน่่วยความจำำ� 8.00 GBytes
ภายใต้้ระบบปฏิิบััติิการไมโครซอร์์ฟ วิินโดวส์์ 10 (Microsoft
Windows 10) โดยแบ่่งการวิิเคราะห์์ผลการทดลองออกเป็็น
2 ส่่วน ได้้แก่่ 1) การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพค่่าภาระการทำำ�
ความเย็็นรวม และ 2) การวิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอ

6.1 การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพค่่าภาระการทำำ�
					ความเย็็นรวม

					 การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพค่่าภาระการทำำ�ความเย็็น
รวมระหว่่างการจััดตารางการใช้้ห้อ้ งเรีียนบรรยายโดยบุุคลากร
และจากวิิธีีที่่�นำำ�เสนอ สามารถคำำ�นวณค่่าร้้อยละการปรัับปรุุง
คำำ�ตอบของวิิธีีการที่่�นำ�ำ เสนอเปรีียบเทีียบกัับค่่าที่่�ได้้จากการจััด
ตารางการใช้้ห้้องเรีียนแบบเดิิม (RI) ได้้จากสมการที่่� 2 ดัังผล
การทดลองในตารางที่่� 4 พบว่่า วิิธีกี ารที่่�นำำ�เสนอให้้ค่่าคำำ�ตอบ
ที่่�ดีีกว่่าวิิธีีการจััดโดยบุุคลากรในทุุกการทดลองซ้ำำ�� ของทุุกโจทย์์
ปััญหา โดยมีีค่่าร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ
2.93 ถึึง 22.39 ที่่�ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 12.59 มีีค่่าส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐานระหว่่าง 0.75 ถึึง 1.67 ที่่�ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
1.08 แสดงให้้เห็็นว่่าวิิธีีการที่่�นำำ�เสนอสามารถลดภาระการทำำ�
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ความเย็็นรวมลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้เ� พื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างอย่่างชััดเจนว่่า
การจััดตารางการใช้้ห้อ้ งในปััจจุุบันั มีีการเลืือกใช้้ห้อ้ งที่่ไ� ม่่เหมาะสม จึึงได้้ยกตััวอย่่างผลการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนที่่� 19
(จากผลการจััดสรรทั้้�งหมด 20 ห้้องเรีียน) ในภาคปลาย ปีีการ
ศึึกษา 2561 แสดงดัังรููปที่่� 11 จะเห็็นได้้ว่่าการจััดโดยบุุคลากร
มีีการจััดรายวิิชาเรีียนลงในห้้องเรีียนที่่� 19 เป็็นจำำ�นวนมาก
(รููปที่่� 11(ก)) เนื่่�องจากเป็็นห้้องเรีียนที่่�มีีขนาดใหญ่่ มีีความ
สามารถในการรองรัับผู้้�เรีียนจำำ�นวนมากจากผู้้�เรีียนที่่ล� งทะเบีียน
เรีียนในช่่วงเวลาปกติิและผู้้�เรีียนที่่�ลงทะเบีียนเพิ่่�มในแต่่ละ
รายวิิชา แต่่เมื่่�อพิิจารณาถึึงตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของห้้องเรีียนนี้้�ซึ่่�ง
ตั้้�งอยู่่�ในทิิศตะวัันออกและมีีหน้้าต่่างขนาดใหญ่่ที่่�ใช้้กระจกเป็็น
วััสดุุหลััก ส่่งผลให้้ห้้องเรีียนที่่� 19 นี้้� มีีค่่าความร้้อนถ่่ายเทผ่่าน
ผนัังของห้้องเรีียนที่่�ค่่อนข้้างสููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงเวลา
8.00 – 12.00 น. ซึ่่�งวิิธีีการที่่�นำำ�เสนอในงานวิิจััยนี้้� ได้้มีีการ
พิิจารณาปััจจััยที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นในด้้านต่่างๆ
ไม่่ว่่าจะเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง ขนาดของห้้อง วััสดุุที่่�ใช้้ทำำ�ผนััง
รวมไปถึึงจำำ�นวนผู้้�เรีียนในห้้องเรีียน ดัังนั้้�น ผลคำำ�ตอบที่่�ได้้จาก
วิิธีีการที่่�นำำ�เสนอจะพยายามหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ห้้องเรีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�
ในทิิศทางที่่�รัับแสงแดด และห้้องเรีียนที่่�มีีพื้้�นที่่�ผนัังด้้านนอก
ในการรัับความร้้อนจำำ�นวนมาก แสดงดัังรููปที่่� 11(ข) เพื่่�อช่่วย
ลดค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นรวมที่่�จะเกิิดขึ้้�น

(ก) ตารางการใช้้ห้้องเรีียนที่่จั� ัดโดยบุุคลากร

(ข) ตารางการใช้้ห้้องเรีียนที่่จั� ัดโดยวิิธีกี ารที่่นำ� ำ�เสน

รููปที่่� 11 ตััวอย่่างตารางการใช้้ห้้องเรีียนที่่� 19 ในภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2561
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6.2 การวิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อร้้อยละ
					 การปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอ

					 ในการวิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อร้้อยละ
การปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอ ผู้วิ้� ิจััยได้้ทำำ�การออกแบบ
การทดลองเป็็นแบบการทดลองเชิิงแฟคทอเรีียล (Factorial
Design) โดยพิิจารณาปััจจััยที่่มีีผลต่
� อ่ การวางแผนการจััดตาราง
การใช้้ห้้องเรีียน 2 ปััจจััย ได้้แก่่
1) ปััจจััยจำำ�นวนห้้องเรีียนที่่�ใช้้ในการวางแผน โดยแบ่่ง
พิิจารณาออกเป็็น 2 ระดัับคืือ ระดัับต่ำำ�� (Low Level) คืือ
จำำ�นวนห้้องเรีียนที่่พิ� ิจารณาเท่่ากัับ 19 ห้้องเรีียน และระดัับสููง
(High Level) คืือ จำำ�นวนห้้องเรีียนที่่�พิิจารณาเท่่ากัับ 22
ห้้องเรีียน
2) ปััจจััยจำำ�นวนวิิชาเรีียนที่่�ใช้้ในการวางแผน โดยแบ่่ง
พิิจารณาออกเป็็น 2 ระดัับคืือ ระดัับต่ำำ�� (Low Level) คืือ
จำำ�นวนวิิชาเรีียนที่่�น้้อยที่่�สุุดในภาคการศึึกษาที่่�พิิจารณา และ
ระดัับสููง (High Level) คืือ จำำ�นวนวิิชาเรีียนที่่�มากที่่�สุุดในภาค
การศึึกษาที่่�พิิจารณา
จากการกำำ�หนดระดัับของปััจจััยดัังกล่่าวสามารถสรุุปโจทย์์

ปััญหาที่่�จะใช้้ในการวิิเคราะห์์ดัังตารางที่่� 5 เมื่่�อได้้นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
จากผลการทดลองไปวิิเคราะห์์ความแปรปรวน (Analysis of
variance: ANOVA) ซึ่่�งผลตอบสนองที่่�สนใจคืือ ร้้อยละการ
ปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีกี ารที่่นำ� ำ�เสนอ (RI) ภายใต้้การพิิจารณา
2 ปััจจััยหลััก พบว่่าทั้้�ง 2 ปััจจััยหลััก มีีผลกระทบต่่อร้้อยละ
การปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำ�ำ เสนออย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ที่่�ระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�น 95% และอิิทธิิพลของปััจจััยร่่วมระหว่่าง 2 ปััจจััย
จะส่่งผลกระทบต่่อร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบเช่่นเดีียวกััน
(แสดงดัังรููปที่่� 12) และเมื่่อ� ทดสอบการเปรีียบเทีียบพหุุคูณด้
ู ้วย
วิิธีีของ Duncan (Duncan’s test) เพื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ว่่า
ในแต่่ละปััจจััยหลัักที่่�มีีระดัับแตกต่่างกัันจะส่่งผลกระทบต่่อ
ร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนออย่่างไร ที่่�ระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�น 95% พบว่่าปััจจััยจำำ�นวนห้้องเรีียนที่่�ใช้้ในการ
วางแผนในระดัับของปััจจััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จะส่่งผลให้้ร้้อยละการ
ปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ในส่่วนของปััจจััย
จำำ�นวนวิิชาเรีียนที่่ใ� ช้้ในการวางแผนในระดัับของปััจจััยที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�
จะส่่งผลให้้ร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอลดลง
แสดงดัังรููปที่่� 13 (ก) และ 13 (ข) ตามลำำ�ดัับ

รููปที่่� 12 ผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่อร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบ
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(ก) ปััจจััยจำำ�นวนห้้องเรีียนที่่�ใช้้ในการวางแผน

(ข) ปััจจััยจำำ�นวนวิิชาเรีียนที่่�ใช้้ในการวางแผน

รููปที่่� 13 ผลการวิิเคราะห์์ร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบของแต่่ละปััจจััยที่่�ระดัับแตกต่่างกััน

7. 	สรุุปผลการวิิจััย

งานวิิจััยนี้้�ได้้ศึึกษาปััญหาการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียน
บรรยายของคณะกรณีีศึึกษา โดยประยุุกต์์ใช้้วิิธีี GA เพื่่�อช่่วย
ในการตััดสิินใจ แทนการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนแบบเดิิมที่่�
จััดโดยบุุคลากรที่่�อาศััยประสบการณ์์ แต่่ไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึงความ
เหมาะสมของพลัังงานความร้้อน ซึ่่ง� เมื่่อ� พลัังงานความร้้อนหรืือ
ภาระการทำำ�ความเย็็นภายในห้้องสููงขึ้้�นจนเกิินความเหมาะสม
จะทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานของเครื่่�องปรัับอากาศอยู่่�ตลอดเวลา
ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาเฉพาะการใช้้ห้้องเรีียนบรรยายของคณะกรณีี
ศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2560 และ 2561 และใช้้ข้้อมููลตาราง
เวลาเรีียนของแต่่ละวิิชาซึ่่ง� กำำ�หนดโดยคณะกรณีีศึึกษา จากการ
ทดลองทั้้�ง 20 โจทย์์ปััญหา พบว่่า วิิธีีที่่�นำำ�เสนอให้้ค่่าคำำ�ตอบที่่�

ดีีกว่่าหรืือมีีค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นรวมที่่ต่ำ� ำ��กว่่าวิิธีกี ารจััดโดย
บุุคลากรในทุุกการทดลองซ้ำำ��ของทุุกโจทย์์ปัญั หา โดยมีีค่่าร้้อยละ
ในการปรัับปรุุงคำำ�ตอบอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 2.93 ถึงึ 22.39 ที่่�ค่่า
เฉลี่่�ยเท่่ากัับร้้อยละ 12.59 และมีีค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 1.08 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าวิิธีีการที่่�นำ�ำ เสนอสามารถ
ลดภาระการทำำ�ความเย็็นรวมลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เมื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากผลการทดลองไปวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวนเพื่่�อตรวจสอบสมมติิฐานทางด้้านความแตกต่่างของ
ผลตอบสนองของร้้อยละการปรัับปรุุงปรัับตอบของวิิธีีที่นำ่� ำ�เสนอ
ในส่่วนของค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นรวม ภายใต้้การพิิจารณา
2 ปััจจััยหลัักและอิิทธิิพลของปััจจััยร่่วม พบว่่า ทั้้�ง 2 ปััจจััยหลััก
และอิิทธิิพลของปััจจััยร่่วม มีีผลกระทบต่่อร้้อยละการปรัับปรุุง
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คำำ�ตอบของวิิธีีการที่่�นำำ�เสนออย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�ระดัับความ
เชื่่�อมั่่�น 95% และ พบว่่าปััจจััยจำำ�นวนห้้องเรีียนที่่�ใช้้ในการ
วางแผนในระดัับของปััจจััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จะส่่งผลให้้ร้้อยละการ
ปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ในส่่วนของปััจจััย
จำำ�นวนวิิชาเรีียนที่่ใ� ช้้ในการวางแผนในระดัับของปััจจััยที่่เ� พิ่่�มขึ้้น�
จะส่่งผลให้้ร้้อยละการปรัับปรุุงคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอลดลง
ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่าวิิธีีการที่่�นำำ�เสนอนอกจากจะช่่วยลดเวลา
ในการจััดตารางการใช้้ห้้องเรีียนแล้้ว ยัังเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิด
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน และยัังช่่วยลดเวลาในการจััดตารางการใช้้
ห้้องเรีียน รวมไปถึึงยัังช่่วยลดความผิิดพลาดที่่�อาจเกิิดจากตััว
บุุคลากรเองได้้อีีกด้้วย อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการหาคำำ�ตอบของวิิธีีที่่�นำำ�เสนอให้้มากขึ้้�นในอนาคต
สามารถต่่อยอดการวิิจัยั ด้้วยการพััฒนาเมตะฮิิวริสิ ติิกส์์แบบผสม
(Hybrid metaheuristics) รวมถึึงการวิิเคราะห์์หาค่่าพารามิิเตอร์์ในการสร้้างโอกาสในการปรัับปรุุงคำำ�ตอบอย่่างความน่่า
จะเป็็นในการผสมข้้ามพัันธุ์์� และค่่าความน่่าจะเป็็นในการ
กลายพัันธุ์์�ที่่�เหมาะสมหรืือการปรัับใช้้การปรัับค่่าพารามิิเตอร์์
ได้้เองในกระบวนการค้้นหาคำำ�ตอบ (self-adaptive parameter
tuning)
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