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Increasing of the customer demand causes an increase in the number of flights
for the case study low cost airline. Crew cost is the second largest cost after the fuel
cost on the total operating cost of the airline. The airline has limited resources and
therefore it is necessary to allocate the available resources as effective as possible.
This research attempted solving the assignment of proper individual cockpit crew
members to each flight pattern based on monthly basic. This problem is many
complex rules and regulations, both being considered as hard and soft constraints,
need to be considered and fulfill. In other words, the regulations of department of
civil aviation announcement and agreement of airline are strictly requirements.
According to low cost airline industry, the airline focuses on minimizing total cost. In
addition, this research also aims to rosters satisfying operation are balance workload,
minimize the priority of seniority assignment (bidline), and balance distribution of flight
pattern assignment.
According to the complexity and large-sized for cockpit crew scheduling
problems, the proposed method to solve this problem is metaheuristic. A hybrid multiobjective evolutionary and honey bee mating optimization (MOEA/D-HBMO) is applied
the new optimization algorithm to solve many objectives and complex cockpit crew
scheduling problem. For the experiments results, the MOEA/D-HBMO showed best
performance for small, medium and large problem.
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บทที่ 1
บทนา
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงความสาคัญและที่มาและความสาคัญของการจัดตารางปฏิบัติงาน
นักบินในอุตสาหกรรมสายการบิน วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ขอบเขต
การดาเนินการวิจัย ลักษณะปัญหาในปัจจุบัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
เนื่องจากอุตสาหกรรมสายการบินเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และต้นทุนสูง การลด
ต้นทุนจึงเป็นสิ่งจาเป็นในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับสายการบินราคา
ประหยัด (Low Cost Airline) สายการบินซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศจะต้ อง
ปฏิบั ติห น้ าที่ตามกฎหมาย ระเบี ยบข้อบั ง คับ และวิธีปฏิบัติ ตามที่กรมการขนส่ ง ทางอากาศได้
ประกาศไว้ การจัดตารางนักบินของสายการบินจึงต้องให้ความสาคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพราะนักบินมีหน้าที่เป็นผู้ขับเครื่องบินให้ผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบินบินไปสู่จุดหมายปลายทางได้
อย่างปลอดภัย โดยนักบินจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทั้งผู้โดยสารและสายการ
บิน ดังนั้นนักบินจึงต้องมีความพร้อมสาหรับการบินทุกครั้ง สายการบินจะต้องเก็บรักษาบันทึกประวัติ
ของนักบิน และพร้อมให้กรมการขนส่งทางอากาศตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่านักบินมีคุณสมบัติครบถ้วน
การตรวจสอบจานวนชั่วโมงบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการ
บินพลเรือนนั้นจะถูกตรวจสอบทุกช่วงเวลาของแต่ละคน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อจากัดทุกประการ
ปัจจุบันการจัดการตารางปฏิบัติงานของนักบินของสายการบินราคาประหยัดกรณีศึกษานั้น
ไม่ได้ถูกจัดตารางด้วยโปรแกรมใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลว่าผู้บริหารไม่อยากที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ และเนื่องจากจานวนเครื่องบิน เที่ยวบิน และนักบิน
ยังไม่มากเกินไปนัก จึงยังสามารถดาเนินการด้วยพนักงานวางแผนได้ สายการบินกรณีศึกษานี้ได้มีการ
พัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายบนโปรแกรม Excel เพื่อจัดการเกี่ยวกับการจัดการตารางบินขึ้นมา เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาและละเมิดกฎข้อบังคับ แต่กลับพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นเพียงโปรแกรม
ช่วยในการจัดทาบันทึกตารางนักบิน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลให้แก่ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนั้น
การจัดตารางนักบินนั้นยังอาศัยประสบการณ์ของพนักงานวางแผนเป็นหลัก โดยยังไม่มีเครื่องมือช่วย
ที่ จ ะคอยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการจั ด การตารางนั ก บิ น แต่ ป ระการใด เมื่ อ สายการบิ น มี ผ ล
ประกอบการที่ดีขึ้นทาให้ต้องเพิ่มจานวนเครื่องบินเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้
มีจานวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากจานวนของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนี้เอง ทาให้พนักงานวางแผน
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สามารถวางแผนให้นักบินสามารถบินได้ครบตามคู่เที่ยวบินที่กาหนดให้เท่านั้น โดยไม่ได้คานึงถึง
ค่าใช้จ่ายต่อเทีย่ วบินที่เกิดจากการวางตาแหน่งงานของคู่นักบินแต่ประการใด ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่
สายการบินต้องจ่ายสูงขึ้น ในความเป็นจริงแล้วปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานของนักบินที่กล่าวมานี้
เป็นปัญหาเอ็นพี-ฮาร์ด(Non-deterministic Polynomial Hard: NP-Hard) ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ทาให้การแก้ปัญหาขนาดใหญ่หากใช้สมการเชิงคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมจะต้องใช้เวลานานมาก และ
บางครั้ ง ไม่ ส ามารถใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั่ ว ไปค านวณได้ ซึ่ ง จะไม่ เ หมาะสมกั บ การท างานใน
ภาคปฏิบัติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาที่จะได้คาตอบที่รวดเร็วกว่าการแก้ ปัญหาโดยใช้
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ยังรองรับการทางานที่เกิดขึ้นจริงของสายการบินและได้คาตอบที่
น่าเชื่อถืออีกด้วย
สาหรับปัญหาการจัดการตารางปฏิบัติงานของนักบินนั้นหากเราสามารถจัดตารางงานให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยลดค่ า ใช้ จ่ า ย ไม่ มี ข้ อ ผิ ด พลาดจากกฎการบิ น พลเรื อ น และนั ก บิ น สามารถ
ปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกัน สายการบินก็จะสามารถให้บริการเส้นทางได้อย่างครบถ้วนตามที่แผนคู่
เที่ย วบิ น เปิ ดออกจ าหน่ าย สาเหตุส่ ว นหนึ่งของการเปิ ดเส้ น ทางที่ ไ ม่ ได้ต ามแผนเพราะมี จ านวน
บุคคลากรที่ทาหน้าที่ขับเครื่องบินไม่เพียงพอ เนื่องจากชั่วโมงบินเกินกาหนด นักบินไม่พร้อม หรือการ
จัดตารางผิดพลาดที่ต้องแก้ไขหน้างาน ปัญหาเหล่านี้จะทาให้สายการบินขาดความน่าเชื่อถือและขาด
ความไว้วางใจจากลูกค้าได้ นอกจากนั้น การจัดการตารางปฏิบัติงานของนักบินที่จะทาการศึกษานี้
สามารถนาไปต่อยอดปรับปรุงงานสาหรับการจัดตารางงานได้ หลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบารุงรักษา ฝ่าย
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายพนักงานต้อนรับภาคพื้น และฝ่ายจัดตารางคู่เที่ยวบินได้อีกด้วย
การดาเนินการปรับปรุงการจัดตารางงานนักบินนี้ส่งผลให้การภาพลักษณ์องค์กรมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น หากไม่ได้ใช้ระบบที่ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางงานจะเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้ามีการเปลี่ยน
พนักงานจัดตารางบ่อย การใช้เวลานานในการดาเนินงานจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของข้อมูลและ
การประสานงานด้วย การที่เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานนี้จะส่งผลให้ความพึงพอใจลูกค้าลดลง
ทาให้ลูกค้าเลือกใช้บริการสายการบินลดลง หรือที่แย่กว่านั้นก็คือ ลูกค้าหันไปใช้บริการของสายการ
บินอื่น ดังแสดงรายละเอียดตารางปฏิบัติงานนักบินรูปแบบเดิมที่มีอยู่เป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรจึงนา
ประเด็นนี้มาศึกษา
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รูปที่ 1.1 แผนการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินรูปแบบเดิม

รูปที่ 1.2 แผนการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินรูปแบบใหม่ที่จัดสรรคู่นักบินที่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาจากปัญหานี้ มีจานวนระยะทางการบินเท่ากับ 103,139 ไมล์ในวันที่ 31 จึงได้
ทาการทดลองจัดตารางปฏิบัติงานนักบินใหม่ที่แตกต่างจากการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินรูปแบบเดิม
ของสายการบิ น กรณีศึกษา ดังรู ป ที่ 1.1 ทาให้ ได้ค่าจ้างนักบินของแผนใหม่ ดังรูปที่ 1.2 เท่ากับ
474,822.80 บาท โดยที่ค่าจ้างจากแผนเดิม คือ 476,934.40บาท ซึ่งมีลดลงเท่ากับ 2,11.60 บาทต่อ
วัน พบว่าค่าใช้จ่ายของทั้งสองแผนนั้นแตกต่างกันเมื่อมีการจัดวางเที่ยวบินที่แตกต่างกันให้ นักบิน
แตกต่างคู่นักบินกัน ดังนั้น หากทาการจัดตารางเพื่อให้ได้คาตอบที่ดีที่ทาให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงนั้น
สามารถจัดวางทั้งตารางให้แก่แผนทุกวันได้ ถ้าเมื่อสามารถจัดตารางใหม่ทั้งปีนั้นจะช่วยให้สายการบิน
ประหยัดเงินได้ถึง 770,734 บาทต่อปีโดยประมาณ การที่ค่าใช้จ่ายสูงนั้นเป็นผลมาจากจัดนักบินที่
ดารงตาแหน่งสูงจานวนมากให้บินระยะทางที่ไกล การที่จะจัดนักบินที่ดารงตาแหน่งที่ลดลงมาแทน
เพื่อให้ค่าให้ค่าใช้จ่ายลดลงนั้นต้องพิจารณาเงื่อนไขข้อจากัดมากมายจึงทาได้ยากและใช้เวลานาน
ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้จะทาการหาคาตอบที่ดีของปัญหาโดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อย
ที่สุด ถ้าต้องค้นหาคาตอบที่ดีได้ของสายการบินจริงที่มีจานวนนักบินมากแล้วมีข้อจากัดหลายประการ
การหาคาตอบที่ดีของปัญหาแบบ NP-Hard จะให้เวลานานมากจึงไม่ทาการใช้กับรูปแบบจาลองทาง
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คณิตศาสตร์โดยตรง จึงได้ทดลองใช้โปรแกรม Excel แก้ปัญหาเพื่อหาคาตอบ ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน ดังรูปที่ 1.3 จะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตันเพื่อ
โปรแกรมนาไปคานวณหาคาตอบ จากนั้นกาหนดพารามิเตอร์โดยเลือกช่องในเซลล์ใดให้เป็นฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ซึ่งตัวอย่างนี้กาหนดให้เป็นแบบหาค่าที่ต่าที่สุด และกาหนดข้อจากัด ดังรูปที่ 1.4

รูปที่ 1.3 ตารางคานวณก่อนจัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตัน

รูปที่ 1.4 การกาหนดพารามิเตอร์ของการจัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตัน
โปรแกรม Solver ใน Excel เป็นชุดคาสั่งที่ช่วยหาค่าสูงสุด ต่าสุด หรือค่าที่เหมาะสมสาหรับ
ปัญหาที่ศึกษาอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเซลล์ จึงได้กาหนดข้อจากัดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้เพื่อหาค่าใช้จ่ายต่าสุดของคู่นักบิน จึงเริ่มจากการ
เลือกนักบินตาแหน่งกัปตันสาหรับเส้นทางที่กาลังพิจารณาอยู่ คือ j เท่ากับ 1 มีจานวนชั่วโมงบิน
เท่ากับ 7 ชั่วโมง ข้อมูลในเซลล์ที่เตรียมไว้ได้แก่ จานวนชั่วโมงบินสะสม 6 วันล่าสุดสาหรับพิจารณา
ชั่วโมงบินที่เหมาะสมในวันที่ 7 ให้อยู่ภายใต้ข้อจากัดชั่วโมงบินรายสัปดาห์ ต้องไม่เกิน 34 ชั่วโมง เมื่อ
รันโปรแกรมเพื่อหาคาตอบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อบอกถึงสถานะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ดังรูปที่ 1.5 ใน
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การทดลองใช้โปรแกรมนี้ได้กาหนดจานวนนักบินไว้ 41 คน สาหรับนักบินตาแหน่งกัปตัน โดยการ
เลือกนักบินที่เหมาะสมตามข้อจากัดที่ได้กาหนดในโปรแกรมสามารถให้คาตอบได้ตามข้อจากัดที่ได้
ทดลองทา จึงได้นักบินตาแหน่ง FCT คือ นักบินฝึกหัด ดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.5 รายงานสถานะผลโปรแกรม Solver Excel ของการจัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตัน

รูปที่ 1.6 ตารางการจัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตัน
การใช้โ ปรแกรม Solver Excel เพื่อหาค่าต่าสุ ด ที่เหมาะสมส าหรั บปั ญหาการจัด ตาราง
ปฏิบัติงานนักบินในการเลือกนักบินตาแหน่งนักบินผู้ช่วยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดไว้
ในแต่ละเซลล์ ดังรูปที่ 1.7 จึงได้กาหนดข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ดังรูปที่ 1.8 สาหรับ
เส้นทางที่กาลังพิจารณาอยู่ คือ j เท่ากับ 1 มีจานวนชั่วโมงบินเท่ากับ 7 ชั่วโมง ข้อมูลในเซลล์ที่เตรียม
ไว้ ได้แก่ จานวนชั่วโมงบินสะสม 6 วันล่าสุดสาหรับพิจารณาชั่วโมงบินที่เหมาะสมในวันที่ 7 ให้อยู่
ภายใต้ข้อจากัดชั่วโมงบินรายสัปดาห์ต้องไม่เกิน 34 ชั่วโมง และจะต้องเป็นตาแหน่งที่สอดคล้องกับ
กัปตันที่ถูกเลื อกไปก่อนหน้ านี้ ผลของการค้นหาคาตอบตาแหน่งนักบินผู้ช่ว ยเป็นไปได้โดยแสดง
สถานะผลดังรูปที่ 1.9
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รูปที่ 1.7 ตารางคานวณก่อนจัดสรรนักบินตาแหน่งผู้ช่วยนักบิน

รูปที่ 1.8 การกาหนดพารามิเตอร์ของการจัดสรรนักบินตาแหน่งผู้ช่วยนักบิน

รูปที่ 1.9 การรายงานสถานะผลโปรแกรม Solver Excel ของการจัดสรรนักบินตาแหน่งผู้ช่วยนักบิน
ตาแหน่งของผู้ช่วยนักบินทาการพิจารณา 23 คน ในทุกตาแหน่งงานที่เป็นไปได้ตามตารางคู่งาน
ที่กาหนดไว้จากสายการบิน การรันโปรแกรมนี้ทาให้เลือกนักบินผู้ช่วยในตาแหน่ง FCIP คือ ครูฝึกการบิน
ดังรูปที่ 1.10 ซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่สามารถบินคู่กับ FCT ได้และนักบินหมายเลขที่ 1 นี้มีจานวนชั่วโมง
บินรวม 7 วันไม่เกิน 34 ชั่วโมง
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รูปที่ 1.10 ตารางการจัดสรรนักบินตาแหน่งผู้ช่วยนักบิน
จากการทดลองคานวณผลของการจัดคู่นักบินสาหรับเที่ยวบินเดียวให้สอดคล้องกับข้อจากัด
หลักบางประการ มาทาการทดลองกับจานวนนักบินที่มากขึ้นตามจานวนที่มีอยู่ในการพิจารณาแผน
ปัจจุบัน เมื่อทาการค้นหาคาตอบโดยการเลือกนักบินตาแหน่งกัปตันเพื่อควบคุมเครื่องบิน กาหนดให้
มีจานวนชั่วโมงบินสะสมของ 6 วันล่าสุดรวมกับจานวนชั่วโมงบินที่พิจารณาอยู่ต้องไม่เกินกาหนดที่
34 ชั่ ว โมง โดยทดลองการจั ด สรรนั ก บิ น ส าหรั บ เส้ น ทางที่ ท าการพิ จ ารณาอยู่ 1 เส้ น ทางนี้ จะ
เหมือนกับการทดลองปัญหาเล็กข้างต้น แต่มีการเพิ่มจานวนนักบินเข้าไป ดังรูป 1.11

รูปที่ 1.11 การกาหนดพารามิเตอร์ของการจัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตันปัญหาใหม่
โปรแกรม Solver Excel นี้ได้แสดงผลว่าเป็นสถานะที่ไม่สามารถหาคาตอบสาหรับปัญหาที่มีตัว
แปรมากเกิน 200 ตัวหรือ 100 ข้อจากัด ในการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้มีจานวนนักบิน
มากและเที่ยวบินจานวนมาก การใช้ชุดคาสั่งนี้จึงไม่สามารถหาคาตอบและเงื่อนไขที่มากกว่านี้ได้ ดังรูปที่
1.12
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รูปที่ 1.12 การรายงานสถานะผลโปรแกรม Solver Excel ของการจัดสรรนักบิน
ตาแหน่งกัปตันปัญหาใหม่
การพิจารณาข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสาหรับวัตถุประสงค์ในภาระงานที่มี
ชั่วโมงการบินของนักบินความเท่าเทียมนั้นจะสามารถเท่าเทียมกันภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของสาย
การบินได้ทาให้สายการบินจะพิจารณาหลายวัตถุประสงค์ การที่เราแก้ปัญหานี้เพื่อสร้างเครื่องมือที่จะ
ให้สายการบินตัดสินใจจัดตารางได้เหมาะสมตามทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งบางคาตอบอาจให้ค่าใช้จ่ายน้อย
มากกับภาระงานมีความเท่าเทียมกันน้อย และบางคาตอบมีภาระงานมีความเท่าเทียมกันมากแต่
ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ทางสายการบินสามารถพิจารณาคาตอบแต่ละชุดแล้วนาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับแผนงานหรือนโยบายในขณะนั้นด้วยรูปที่ 1.13 ข้างล่างนี้ได้

รูปที่ 1.13 คาตอบที่เหมาะสมเชิงพาเรโต
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การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ สองวัตถุประสงค์ ตัว อย่างนี้ มีคาตอบที่ข่มซึ่งกันและกัน
(Dominate) อยู่วัตถุประสงค์หนึ่งนั้นไม่เป็นคาตอบที่ชนะกัน แต่เป็นการชนะเพียงวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หนึ่ง แต่การมีคาตอบที่ไม่ข่มซึ่งกันและกัน (Non-dominate) นั้นเป็นคาตอบที่ชนะทั้ง
สองวัตถุประสงค์จะเป็นคาตอบที่ดีตัวอย่างนี้พบว่า สองจุดนี้มีจุดที่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่าที่มีค่าแตกต่าง
มากและภาระงานมากกว่าเพียงเล็กน้อย สองจุดนี้สามารถนาคาตอบมาพิจารณาในการเลือกปฏิบัติ
เป็นตัวอย่างได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการจัดการตารางนักบินที่อยู่ในรูปแบบของเมตา
ฮิวริสติกให้แก่สายการบินราคาประหยัด
1.3 ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับวิจัยปัญหาจากสายการบินราคาประหยัดกรณีศึกษา โดย
เลือกพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ สานักงานท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง เพื่อศึกษาวิธีการทางานส่วนการ
จัดตารางปฏิบัติงานนักบินปัจจุบันของสายการบินราคาประหยัดกรณีศึกษา
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาและพัฒนาเมตาฮิวริสติกที่เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดตารางปฏิบัติงาน
นักบิน โดยเขียนรูปแบบปัญหาของสายการบินราคาประหยัดกรณีศึกษาเพื่อหาคาตอบ
4. เปรี ย บเทีย บผลการประยุกต์ใช้เมตาฮิว ริส ติกกับวิธีการปัจจุบันของสายการบินราคา
ประหยัดกรณีศึกษาพร้อมทั้งประเมิณผลและการแก้ไขปัญหา
5. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
6. จัดทารูปเล่มรายงานวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสาหรับเครื่องบินประเภทเดียว คือ โบอิ้ง 737-800
2. จานวนเครื่องบิน 21 ลา
3. นักบินรวมถึง ครูการบิน นักบิน นักบินผู้ช่วย
4. จานวนนักบิน 100 ถึง 200 คนโดยประมาณ
5. ศึกษาเส้นทางการบินภายในประเทศ
6. มีฐานการบินเพียง 1 ฐาน เป็นจุดเริ่มต้นที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
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7. จัดทาแผนงานนี้จะคานวณผลเปรียบเทียบในหนึ่ง เดือนที่มีการจัดวางที่แตกต่างกัน ในแต่
ละวันภายใต้ข้อจากัดเดียวกัน แต่แตกต่างกันไปเพียงปริมาณข้อมูล จึงทาการรันปัญหาด้วยโปรแกรม
เดียวกันในแต่ละโจทย์ปัญหา
8. วัตถุประสงค์ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด คิดจากค่าจ้างที่ผันแปรกับระยะทางการบิน โดยคิด
ค่าจ้างจากค่าจ้างที่คานวณจากอัตราค่าจ้างของแต่ละตาแหน่งงานนักบินกับระยะทางการบิน
9. วัตถุประสงค์เพื่อปรับภาระงานโดยลดค่าความแตกต่างชั่วโมงบินที่ถูกจัดสรรให้แต่ละคน
กับชั่วโมงบินโดยเฉลี่ยเป้าหมายของแต่ละคนให้น้อยที่สุด
10. วัตถุประสงค์ลดจานวนรูปแบบเที่ยวบินที่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่หลัง 6 โมงเย็นให้น้อยที่สุด
สาหรับนักบินระดับกัปตันครูผึก
11. วัตถุประสงค์ลดจานวนรูปแบบเที่ยวบินซ้าในเดือนของแต่ละคนให้น้อยที่สุด
12. การจัดตารางปฏิบัติงานนักบินให้ทาการบินเที่ยวบินที่มีการกาหนดวัน เวลา ระยะเวลา
รายละเอียดที่เกี่ยวกับเที่ยวบินไว้อยู่แล้ว โดยจะทาการจัดคู่นักบินที่เหมาะสมกับปัญหาที่มีข้อจากัด
เหล่านี้
13. ข้อมูลวันลาพักร้อน วันอบรม วันประชุม วันตรวจสุขภาพ และอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องการบินจะถูกจัดตารางจากหน่วยงานอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่ทาการจัดสรรเที่ยวบินให้แก่
นักบินคนนั้น
14. เนื่องจากรูปแบบการบินได้ถูกระบุในรูปแบบของเที่ยวบินที่ต้องบินต่อเนื่องในวันนั้น ๆ
มาอยู่แล้ว และได้ทาการตรวจสอบช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ก ารบินสูงสุดมาก่อนจะจัดเที่ยวบินให้ แก่
นักบิน
15. ในส่วนของการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้ ผู้วิจัยจะดาเนินแก้ปัญหาใน
ส่วนของการหาวิธีการเพื่อจัดคู่นักบินเพื่อให้มีค่าจ้างทั้งหมดที่เกิดจากจานวนชั่งโมงบินของนักบินแต่
ละคนนั้นมีค่าน้อยที่สุด และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดจากข้อบังคับของกรมการบินพลเรือนและกฎ
ของสายการบินเอง นอกจากนี้ยังทาให้ภาระงานแต่ละคนเท่าเทียมกัน โดยจะเลือกเขียนโปรแกรมใน
การคานวนเพื่อหาคาตอบของวิธีการในปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน ในส่วนที่เป็น User
interface นั้นจะเป็นส่วนที่สามารถนาวิธีการที่ได้จากการแก้ปัญหานี้ไปดาเนินการเพื่อพัฒนาต่อไป
โดยไม่เกี่ยวกับงานวิจัยนี้
16. การจัดทาเอกสารทางการเรื่องการขอข้อมูลมาทาการศึกษาจากผู้ใช้ประโยชน์เพื่อขอ
ความร่วมมือสนับสนุนการให้ข้อมูลเพื่อ งานวิจัยนี้จากผู้ใช้ประโยชน์ที่ดาเนินการวิจัยร่วมกัน และ
รายละเอียดของตัวเลขได้ขอเป็นการเปิดเผยตัวเลขของผลสรุปรวมเพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการจัด
วางปัจจุบันกับการแก้ปัญหาแบบวิธีการที่ทาการนาเสนองานวิจัยสามารถปรับปรุงได้จริง
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17. การทดสอบสมรรถณะของอัลกอริทึมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ของงานวิจัยนี้ได้ทาการทดสอบ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ วิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงวิวัฒนาการ
แบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก วิธีการผสมพันธุ์ผึ้ง และวิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการ
เชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนกร่วมกับอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ผึ้ง
1.5 ลักษณะของปัญหา
1.5.1 คานิยามที่เกี่ยวข้อง
ชั่วโมงบิน (Flight Time/Block Time) หมายถึง เวลาตั้งแต่อากาศยานเริ่มเคลื่อนที่จากหลุม
จอดของสนามบินต้นทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิ่งขึ้นกระทั่งอากาศยานสิ้นสุดการเดินทาง ณ
หลุมจอดของสนามบินปลายทางและเครื่องยนต์ทุกเครื่องดับหรือใบพัดทุกใบหยุด
ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบิน (Flight Duty Period หรือ FDP) หมายถึง เวลาซึ่งลูกเรือเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ โดยช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินของเที่ยวบินหนึ่งหรือการบินต่อเนื่องให้เริ่มนับตั้งแต่ 1
ชั่ ว โมงก่ อ นตารางการวิ่ ง ขึ้ น (Scheduled Departure Time) และหยุ ด นั บ จนถึ ง เวลา 30 นาที
ภายหลังจาการร่อนลงครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง
การฝึกอบรมในเครื่องช่วยฝึกบิน (Full Flight Simulator หรือ FFS) การย้ายที่เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่
การบิน โดยย้ายที่ดังกล่าวไม่นับเป็นจานวนเที่ยว (Sector)
ช่วงเวลาพักผ่ อน (Rest Period) หมายถึง ช่วงเวลาที่ลู กเรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้ รับ
มอบหมายจากผู้ ด าเนิ นการเดิ นอากาศ ซึ่งถ้าเป็ นกรณี ปฏิ บัติ หน้ าที่ การบิ นช่ วงเวลาพั กผ่ อนให้ เริ่ ม
นับตั้งแต่เวลา 30 นาทีหนังจากเวลา on-block และหยุดนับจนถึงเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนตารางการวิ่งขึ้น
เที่ยว (Sector) หมายถึง จานวนครั้ง เริ่มนับตั้งแต่อากาศยานเคลื่อนที่ภายใต้กาลังขับเคลื่อน
ของอากาศยานเองไปจนหยุดหลังร่อนลงจอด ณ หลุมจอด
คู่ เ ที่ ย วบิ น (Flight Pairing) หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ท าการบิ น ไปยั ง จุ ด หมายปลายทางและ
เส้นทางที่ทาการบินกลับมายังจุดเริ่มต้น เป็นการบิน 1 รอบไปและกลับเป็นจานวน 2 เที่ยว
รูปแบบเที่ยวบิน (Flight Pattern) หมายถึง การจัดสรรคู่เที่ยวบินต่อเนื่องกันสาหรับการ
ปฏิบั ติงานพนั ก งานการบิ น ในรอบวัน นั้น ๆ ซึ่งเป็นการนาตารางคู่ เ ที่ยวบิน มาพิจ ารณารู ป แบบ
เที่ยวบินให้พนักงานดาเนินงานตามเวลาต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมภายใต้ข้อจากัด เช่น ข้อจากัดเรื่อง
เวลาปฏิบัติหน้าที่ (Flight Duty Period Limitation) เป็นต้น
ตารางคู่ เ ที่ ย วบิ น (Flight Rotation Plan) หมายถึ ง ตารางที่ จั ด สรรคู่ เ ที่ ย วบิ น ส าหรั บ
เครื่องบินแต่ละลาที่มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดต่อเนื่องกันของแต่ละวันทาการบินในหนึ่งเดือน
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1.5.2 ข้อจากัดของปัญหา
ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยจานวนเที่ยวบิน
และจานวนนักบินที่มีมาก การที่จะมอบหมายคู่เที่ยวบินให้แก่นักบินแต่ละคนนั้นจาเป็นต้ องพิจารณา
ถึงจานวนชั่วโมงบินสะสมรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบิน ช่วงเวลา
พักผ่อน วันหยุด วันฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคอากาศ จานวนนักบินตามช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่
การบิน การวางตาแหน่งนักบินผู้ควบคุมอากาศยานกับนักบินผู้ช่วย ต้องเป็นไปตามประกาศกรมการ
บินพลเรือนโดยมีข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับนักบิน การจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสาหรับคู่เที่ยวบินทั้งที่
เครื่องบินออกไปกลับมายังฐานเดียวกัน โดยคู่เที่ยวบินนั้นจะมีทั้งระยะเวลาเริ่มถึงสิ้นสุดและระยะ
ทางการบินที่แตกต่างกัน ซึ่งนามาพิจารณาในการมอบหมายงานแก่นักบินให้มีภาระงานที่เท่าเทียมกัน
และค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต่า โดยอยู่ภายใต้ข้อจากัดที่ถูกกาหนด การจัดสรรนักบินในแต่ละคู่เที่ยวบิน
ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ของนั ก บิ น ที่ ไ ด้ นั้ น จะมี ค าตอบที่ เ ป็ น ไปได้ จ านวนมาก จึ ง สร้ า งแบบจ าลองเชิ ง
คณิตศาสตร์และใช้เทคนิคเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการโลจิสติกส์เป็น
วิธีการประมาณคาตอบที่มีความน่าเชื่อแล้วยังช่วยลดเวลาในการหาคาตอบของปัญหาที่มีขนาดใหญ่นี้
การแจกแจงรายละเอียดกฎและข้อบังคับ (Typical Rules and Regulations) ของปัญหาการจัด
ตารางปฏิบัติงานนักบิน โดยแบ่งข้อจากัดออกเป็น 3 กลุ่ม (Kohl & Karisch, 2004) ได้แก่ กฎของ
ตารางงานตามแนวนอน (Horizontal Rules) กฎของตารางงานตามแนวตั้ง (Vertical Rules) และ
กฎของตารางงานแบบเฉพาะสายการบิน (Artificial Rules) ในการวางแผนจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
โดยทั่วไปจะพิจารณาปัญหาตามกฎและข้อบังคับเป็น 3 กลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึง
อธิ บ ายข้ อ จ ากั ด ของปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ กฎและข้ อ บั ง คั บ การจั ด ตารางปฏิ บั ติ ง านนั ก บิ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.5.2.1 กฎของตารางงานตามแนวนอน (Horizontal Rules)
ลั ก ษณะปั ญ หาเกี่ ย วกั บ พนั ก งานการบิ น ที่ ต้ อ งถู ก จั ด ตารางตามแต่ ลั ก ษณะบุ ค คล และ
กิจกรรม ซึ่งข้อจากัดจะขึ้นกับข้อบังคับตามประกาศของกรมการบินพลเรือนและกฎของสายการบิน
ซึ่งเป็นข้อจากัดทางด้านกฎหมายและเรื่องคู่นักบินที่เหมาะสมที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1. ความเข้ากันได้ระหว่างบุคคล งาน และเวลา เป็นการตรวจสอบสถานะความเหมาะสมของ
นักบินในเรื่องความพร้อมคุณสมบัติทั่วไปของนักบิน วางแผนลาหยุด วันนัดตรวจสุขภาพ แผนงานอื่น
ๆ ล้วนเป็นเรื่องที่สาคัญ โดยข้อจากัดเหล่านี้จะมาพิจารณาก่อนว่าสามารถนารายชื่อนักบินใดจัด
ตารางปฏิบัติงานได้บ้าง
2. ช่วงเวลาพักผ่อน เป็นข้อจากัดที่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่นามา
พิจารณาจากวัน เวลาปฏิบัติงาน ชั่วโมงบินและอื่น ๆ ของการบินเที่ยวบินก่อนหน้านี้เพื่อมาพิจารณา
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สาหรับเที่ยวบินครั้งถัดไปให้สอดคล้องข้อจากัดช่วงเวลาพักผ่อน ขึ้นกับกฎและข้อบังคั บตามประกาศของ
กรมการบินพลเรือน เรื่องการกาหนดข้อจากัดเวลาทาการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ได้ประกาศไว้ และ
สามารถสรุปตารางเงื่อนไขเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินและเวลาพักผ่อน ได้ตาม ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 เงื่อนไขเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินและเวลาพักผ่อน
เวลาปฏิบัติหน้าที่การบิน
<8 ชั่วโมง
8 – 10 ชั่วโมง
10 – 12 ชั่วโมง
12 – 14 ชั่วโมง
14 – 16 ชั่วโมง
16 – 20 ชั่วโมง

เวลาพักผ่อน
≥ 8 ชั่วโมง
≥ 10 ชั่วโมง
≥ 12 ชั่วโมง
≥ 14 ชั่วโมง
≥ 16 ชั่วโมง
≥ 24 ชั่วโมง

- ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินไม่เกิน 8 ชั่วโมง ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8
ชั่วโมง จึงสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่การบินต่อไปได้
- ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินมากกว่า 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จึงสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่การบินต่อไปได้
- ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินมากกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง จึงสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่การบินต่อไปได้
- ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินมากกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 14 ชั่วโมง ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง จึงสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่การบินต่อไปได้
- ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินมากกว่า 14 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 16 ชั่วโมง ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง จึงสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่การบินต่อไปได้
- ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินมากกว่า 16 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่การบินต่อไปได้
3. ข้อกาหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติห น้าที่การบินและชั่วโมงบิน เป็นข้อจากัดที่เกี่ยวข้ องกับ
จานวนชั่วโมงบินสูงสุดที่สามารถปฏิบัติได้ต่อวันซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นกับเวลาเริ่มต้นในการปฏิบัติ
หน้าที่และจานวนเที่ยวบินของวันนั้น ๆ โดยรูปแบบเที่ยวบินของสายการบินกรณีศึกษาที่นามาจัดสรร
ให้แก่นักบินนั้นได้ถูกพิจารณาข้อจากัดนี้มาก่อน จึงมีจานวนชั่วโมงบินในแต่ละวันตามข้อกาหนดที่
บังคับตามประกาศของกรมการบินพลเรือนรายละเอียด ดังตารางที่ 1.2
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4. รู ป แบบของการวางแผนส าหรั บวัน หยุ ด (Rest Day Patterns) เป็นข้อจากั ดที่ ขึ้ นกั บ การ
กาหนดของสายการบินเอง ซึ่งสายการบินกรณีศึกษาได้กาหนดรูปแบบให้วางแผนบิน 4 วันแล้วหยุด
2 วันติดต่อกันหรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์งานจริง งานวิจัยนี้จะทาการวางแผนให้ มี
วันหยุด 2 วันติดต่อกันเมื่อมีการบิน 4 วันต่อเนื่องกัน
ตารางที่ 1.2 จานวนชั่วโมงบินสูงสุดที่สามารถปฏิบัติได้ต่อวัน
ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่การบินสูงสุด (ชั่วโมง)
เที่ยวบิน
เวลาท้องถิ่น ณ
4 หรือ
จุดเริ่มต้น
5
6
7
น้อยกว่า
06.00 - 07.59
10
9.15
8.30
8
08.00 - 14.59
11
10.15
9.30
8.45
15.00 - 21.59
10
9.15
8.30
8
22.00 - 05.59
9
8.15
8.00
8

8 หรือ
มากกว่า
8
8
8
8

5. ข้อกาหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การบินและชั่วโมงการบินสะสม (Accumulated
Values) ของลูกเรือหรือนักบินตามข้อบังคับตามประกาศของกรมการบินพลเรือน เรื่องการกาหนด
ข้อจากัดเวลาทาการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ ได้ประกาศไว้ ดังนี้
- ภายในทุก ๆ 7 วัน ต่อเนื่องกัน ลูกเรือหรือนักบินจะมีชั่วโมงบินได้ไม่เกิน 34 ชั่วโมง
- ภายในทุก ๆ 28 วัน ต่อเนื่องกัน ลูกเรือหรือนักบินจะมีชั่วโมงบินได้ไม่เกิน 110 ชั่วโมง
1.5.2.2 กฎของตารางงานตามแนวตั้ง (Vertical Rules)
การจั ดตารางเพื่อจั ดสรรคู่นักบินในแต่ล ะเที่ยวบินให้ ครบทุกเที่ยวบินของการจัดตาราง
ปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ส่วนประกอบลูกเรือ (Crew Complement) เป็นการพิจารณาตามประเภทของเครื่องบิน
สาหรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสาหรับสายการบินราคาประหยัดกรณีศึกษา
ของประเภทเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ซึ่งจาเป็นต้องมีนักบิน 2 คนต่อเที่ยว โดยกาหนดให้มีตาแหน่ง
กัปตัน 1 คนและตาแหน่งผู้ช่วยนักบินหรือกัปตันอีก 1 คนตามแต่ละจานวนตาแหน่งนักบินที่มีอยู่
2. ข้อจากัดด้านคุณสมบัติอื่น ๆ (Qualification-typed Constraints) จะแบ่งไปตามลักษณะ
งาน (Task) ดังนี้
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- กาหนดให้นักบินที่ไม่มีประสบการณ์ร่วมควบคุมการบินได้อย่างมาก 1 คนร่วมบินในเที่ยวบิน
นั้น ๆ ดังนั้น นักบินที่เป็นนักบินฝึกหัดจะต้องบินร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น ซึ่งสาย
การบินกรณีศึกษาได้กาหนดให้ทาการบินกับตาแหน่งกัปตันระดับครูฝึกนักบินเท่านั้น
- จะไม่จัดตารางเที่ยวบินให้กับนักบินที่ไม่สามารถบินร่วมกันได้เนื่องจากมี ข้อขัดแย้งส่วนตัว
ระหว่างกันอยู่ จึงต้องจัดให้หลีกเลี่ยงปัญหานี้เพราะในทางปฏิบัติงานสามารถเกิดขึ้นได้จริง
การกาหนดข้อจากัดนี้ระบุให้มีเพียงไม่กี่คู่เท่านั้น พนักงานวางแผนเองจะทราบข้อจากัดนี้
จากประสบการณ์การทางานทั้งนี้พนักงานวางแผนสามารถระบุข้อจากัดนี้บันทึกไว้
การจับคู่นักบิน แต่ล ะตาแหน่งงานที่ส ามารถบินคู่กันได้ของสายการบินกรณีศึกษานั้น จะ
พิจารณาก่อนจัดตารางปฏิบัติงานนักบินให้เหมาะสมตามตาแหน่ง งานนักบิน ดังตารางที่ 1.3 ซึ่งสาย
การบินกรณีศึกษาไม่ได้จัดตามข้อจากัดคู่นักบินที่ขัดแย้งกันโดยจะให้ความสาคัญกับคู่นักบิ นตาม
ระดับตาแหน่งงานที่เป็นไปได้ที่ได้แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานกับนักบินตาแหน่งงานอื่น ๆ
ค่าจ้างสาหรับการปฏิบัติงานนั้นจะแตกต่างตามตาแหน่งและระดับงาน ทีแ่ สดงความเป็นไปได้ของการ
ปฏิบัติงานร่วมกับนักบินตาแหน่ งอื่น ค่าจ้างที่นามาพิจารณาสาหรับการจัดตารางนี้จะเป็นส่ ว นที่
ขึ้นกับระยะทางการบิน (Nautical Mile) เท่านั้น ส่วนค่าจ้างที่เป็นส่วนของเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ระหว่างระดับงานจะไม่ได้นามาคิดคานวนหาวัตถุประสงค์ในการทดลองเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตารางที่สัมพันธ์กับคู่นักบินและรูปแบบเที่ยวบินนี้ ข้อจากัดนี้จะนามาพิจารณาในการมอบหมาย
งานให้แก่นักบินโดยตัวย่อแต่ละตัวดังตารางที่ 1.3 จะมีความหมายของตาแหน่งงานนักบิน ดังนี้ 1)
ตัวย่อตัวที่ 1 และ 2 คือ ตาแหน่งงาน ได้แก่ FC หมายถึง ตาแหน่งกัปตัน (First Crew) และ FO
หมายถึง ตาแหน่งนักบินผู้ช่วย (First Officer) เป็นต้น 2) ตัวย่อตัวที่ 3 และ 4 คือ ระดับงาน ได้แก่
IP หมายถึง ระดับครูฝึกนักบิน (Instructor Pilot), S หมายถึง ระดับอาวุ โส (Senior), J หมายถึง
ระดับ ปฏิบั ติการ (Junior) และ T หมายถึง ระดับฝึ กหั ด (Training) เป็นต้น ดังนั้น แต่ล ะตัว ย่ อ
ตาแหน่งและระดับงานทุกตัวจะมีความหมายโดยเรียงลาดับจากอาวุ โสมากที่สุดจนน้อยที่สุด ดังนี้ 1)
FCIP คือ ตาแหน่ งกัป ตัน ระดับ ครู ฝึ ก นัก บิน 2) FCS คือ ตาแหน่งกัปตันระดับอาวุโ ส 3) FCJ คือ
ตาแหน่งกัปตันระดับปฏิบัติการ 4) FCT คือ ตาแหน่งกัปตันระดับฝึกหัด 5) FOS คือ ตาแหน่งนักบิน
ผู้ช่วยระดับอาวุ โส 6) FOJ คือ ตาแหน่งนักบินผู้ช่วยระดับปฏิบัติการ 7) FOT คือ ตาแหน่งนักบิน
ผู้ ช่ ว ยระดั บ ฝึ ก หั ด จากการก าหนดต าแหน่ ง และระดั บ งานของนั ก บิ น นั้ น จะแตกต่ า งกั น ด้ ว ย
ประสบการณ์การทางานที่มากน้อยแตกต่างกันไป เมื่อนักบินที่มีตาแหน่งงานระดับสูงจะหมายถึงผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบินที่มากตามไปด้วย บางเส้นทางการบินมีจานวนชั่วโมง
บินเท่ากันแต่ระยะทางอาจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย การคิดค่าใช้จ่ายสาหรับนักบินนั้นจะพิจารณา
จากระยะทางการบินเป็นหลัก ส่วนจานวนชั่วโมงบินจะนามาพิจารณาเกี่ยวกับข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับ
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ประกาศของกรมการบินพลเรือน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักบินนี้จะรวมถึ งค่าจ้างที่คิดจากระยะ
ทางการบิน
3. ข้อจากัดในแนวตั้งด้านอื่น ๆ (Further Vertical Constraints) เป็นการพิจารณาตาแหน่ง
นักบินผู้ช่วยมีคุณสมบัติน้อยกว่าตาแหน่งกัปตัน (Fly Below Rank) เพราะสามารถควบคุมการบินได้
เพีย งตาแหน่ งที่นั่ งด้านขวา (Right Hand Seat) การที่ส ายการบินมีจานวนนักบินผู้ ช่ว ยมากการ
วางแผนก็จะมีความยืดหยุ่นน้อย แต่ในทางกลับกันการที่มีตาแหน่งกัปตันมากมีความยืดหยุ่นสูงเพราะ
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งฝั่งผู้ควบคุมอากาศยานหรือที่นั่งฝั่งซ้ายและฝั่งนั กบินผู้ช่วยหรือที่นั่งฝั่งขวา
แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการมีตาแหน่งนักบินผู้ช่วย งานวิจัยนี้จะทาการศึกษาตามจานวนนักบินของ
สายการบินกรณีศึกษาที่มีอยู่เพื่อหาคาตอบของปัญหาให้ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ได้แก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับการกาหนดจานวนนักบินแต่ละตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ตารางที่ 1.3 ความเป็นไปได้ของคู่นักบินแต่ละตาแหน่งงาน
กัปตัน
นักบินผู้ช่วย
FOS
FOJ
FOT
FCIP
FCS
FCJ
FCT

FCIP

FCS

FCJ

FCT

√
√
√
X
√
√
√

√
√
X
X
X
X
X

√
X
X
X
X
X
X

X
X
X
√
X
X
X

1.5.2.3 ข้อจากัดเกี่ยวกับประสบการณ์จากพนักงานวางแผน (Artificial Rules)
กฎในส่วนนี้ก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมของสายการบินหรือสัญญาที่ได้ตกลงร่วมนักบิน
กับสายการบินไว้ ซึ่งจะเป็นข้อจากัดเพิ่มเติมจากสายการบินโดยทั่วไป ดังนี้
1. การแก้ปัญหาแผนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (Robustness of the Solution) เช่น แผนสารอง
เพื่ อ ป้ อ งกั น การล่ า ช้ า หรื อ หยุ ด ชะงั ก ในการปฏิ บั ติ ง าน (Plan a Buffer of Delay) เป็ น ไปตาม
ประสบการณ์หรือสถานการณ์ของสายการบินในขณะนั้นมีปัญหาสภาพแวดล้อม การเมือง สภาพ
เครื่องบิน หรืออื่น ๆ ที่ส่งผลให้นักบินไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ดังนั้น สายการบินจะพิจารณา
ชั่วโมงบินที่เหมาะสมจากประสบการณ์เพราะถ้าหากวางแผนตารางนักบินด้วยชั่วโมงข้อจากัดตามที่
ก าหนดแบบใกล้ ข้ อ จ ากั ด ในขอบเขตบนของข้ อ จ ากั ดชั่ ว โมงเกิ น ไป การปฏิ บั ติ จ ริง จะท าให้ เกิน
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ข้อกาหนดได้เมื่ อมีการปฏิบัติงานได้ไม่ตามแผน ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานจริงนั้นไม่ยืดหยุ่น สาหรับ
งานวิจั ย นี้ ไม่ได้ทาการศึกษาของแผนงานที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสภาพแวดล้ อมที่กล่ าวนี้ โดยจะ
ทาการศึกษาส่วนที่เป็นไปตามข้อบังคับจากประกาศกรมการบินพลเรือนเป็นหลัก หากสายการบินจะ
ทาการปรับเปลี่ยนข้อจากัดจานวนชั่วโมงบินนั้นสามารถนางานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ควบคุมหน้างาน
จริงตามสถานการณ์ได้ในอนาคต
2. วิธีการสาหรับการสนับสนุนงาน (Support for Solution Methods) ทางสายการบินได้
กาหนดวันหยุดติดต่อกัน โดยต้องมีข้อห้ามในทางปฏิบัติเป็นขอบเขตไว้ สาหรับสายการบินกรณีศึกษา
นี้กาหนดให้ทางานที่เป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 5 วันติดต่อกัน ปัญหาเหล่านี้สามารถแบ่งข้อจากัด
ได้เป็น 2 ส่วน คือ Hard Constraints และ Soft Constraints ที่จะช่วยแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ
เพื่อจัดลาดับการแก้ไขปัญหาสาคัญก่อนและหลัง ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 Hard Constraints และ Soft Constraints
Hard Constraints
1. ข้อจากัดเรื่องจานวนชั่วโมงบินสะสมราย
สัปดาห์ของนักบิน
2. ข้อจากัดเรื่องจานวนชั่วโมงบินสะสมราย
เดือนของนักบิน
3. ข้อจากัดเรื่องเวลาพักผ่อนตามประกาศ
กรมการบินพลเรือน
4. การจับคู่ระหว่างกัปตันและนักบินผู้ช่วยแต่
ละระดับที่มีข้อจากัดความสามารถในการบิน
แตกต่างกัน
5. นักบินในแต่ละเที่ยวบินจะต้องมีจานวน
2 คนเท่านั้น
1.5.3 ลักษณะปัญหาปัจจุบัน

Soft Constraints
1. การวางเส้นทางของนักบินแต่ละคนไปตาม
ภูมิภาคเท่าเทียมกัน
2. จะไม่มีการวางแผนให้บินในวันที่มีกิจกรรม
อื่น ๆ เช่น การอบรม ประชุม วันลาพักร้อน
3. นักบินอาวุธโสได้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบ
เที่ยวบินที่เลิกงานไม่ดึกมากนัก
4. นักบินปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องกันไม่เกิน 5 วัน

การจั ด ตารางปฏิ บั ติ ง านนั ก บิ น ของสายการบิ น ราคาประหยั ด กรณี ศึ ก ษามี ขั้ น ตอนการ
จัดเตรียมข้อมูลและการจัดสรรคู่นักบิน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการจัดตารางรวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องที่ทาอยู่ในปัจจุบันซึ่งวิธีการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสามารถสรุปเป็นแผนผังการไหล
ของวิธีการดาเนินงาน ดังรูปที่ 1.14 เพื่อให้เข้าใจวิธีการภาพรวมของการจัดตารางตั้งแต่การรวบรวม
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ข้อมูลจากพนักงานวางแผนส่วนอื่นเพื่อมาอัพเดตข้อมูลเตรียมในการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน โดยมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูล พนักงานวางแผนจะทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับ
การจัดตารางปฏิบัติงานนักบินจากหน่วยงานอื่น ๆ มาเตรียมไว้แล้วทาการอัพเดตข้อมูลในตาราง ซึ่ง
ประกอบด้วย รายชื่อจานวน ตาแหน่งงาน จานวนชั่วโมงจริงของเดือนที่ผ่านมา ตารางอบรมทฤษฎี
และภาคปฏิบั ติ ตารางประชุมตารางวันหยุดและลาพักร้อ น ตารางคู่เที่ยวบินรายเดือน จานวน
ตาแหน่งนักบินที่สามารถบินตาแหน่งที่นั่งด้านขวาหรือนักบินผู้ช่วยได้ โดยตารางปฏิบัติงานนักบิน
หน้าหลักที่มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) กรอบด้านซ้ายเป็นส่วนที่เป็นรายชื่อและตาแหน่งงานนักบินซึ่ง
โปรแกรม Microsoft Excel จะคานวณจานวนชั่วโมงบินและระยะทางการบินไว้เพื่อพิจารณาระหว่าง
ทาการจัดสรรเที่ยวบินแก่นักบิน 2) กรอบด้านขวาเป็นส่วนที่มีช่องว่างในตารางสาหรับกรอกรูปแบบ
เที่ยวบินให้นักบินแต่ละคนในแต่ละวันของหนึ่งเดือน ดังรูปที่ 1.15 นอกจากตารางปฏิบัติงานนักบิ น
หน้าหลักแล้ว พนักงานวางแผนจะต้องทาการกรอกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมไว้ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

รูปที่ 1.14 แผนผังการไหลของวิธีการดาเนินงานจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
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รูปที่ 1.15 ส่วนประกอบของตารางปฏิบัติงานนักบินหน้าหลัก
1. อัพเดตรายละเอียดนั กบิน พนักงานวางแผนทาการอัพเดตรายชื่อและจานวน นักบิน
ปัจจุบัน เพื่อที่จะได้วางแผนนักบินได้ครบถ้วนที่เป็นไปตามรายชื่อที่มีอยู่จริงที่ได้จากพนักงานบันทึก
ข้อมูลนักบิน จึงต้องนารายชื่อนักบินที่เข้ามาใหม่และลาออกใส่ไว้ในเอกสารนี้ โดยจะประกอบด้วย
รหัสพนักงาน ประเภทเครื่องบิน แผนก ชื่อ ตาแหน่ง ระดับ ข้อมูลเหล่านี้จะนามาวางแผนต่อไป ดัง
รูปที่ 1.16

รูปที่ 1.16 รายละเอียดนักบิน
2. อัพเดตประวัติจานวนชั่วโมงบิน ทาการขอข้อมูลตัวเลขจากพนักงานบันทึกชั่วโมงบินที่ทา
การเก็บสะสมจานวนชั่วโมงบินของนักบินเป็นชั่วโมงบินจริงของเดือนที่ผ่านมา โดยจะแจ้งเตือนมา
เป็นรายชื่อคนที่ไม่สามารถวางแผนบินเดือนถัดไปได้ด้วย เนื่องจากได้มีชั่วโมงบินสะสมเกินหรื อไม่
เพียงพอที่จะวางแผนในเดือนปัจจุบันแล้วและจานวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงจะนามากรอกลงตาราง ดัง
รูปที่ 1.17

รูปที่ 1.17 ประวัติจานวนชั่วโมงบิน
3. กรอกตารางกิ จ กรรมอื่ น ๆ พนั ก งานวางแผนตารางอบรมส าหรั บ ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติของนักบินจะทาการส่งรายชื่อ วัน เวลามาให้ล่วงหน้า พนักงานวางแผนจะนารายชื่อที่มี
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แผนอบรมกรอกใส่ตาราง เช่น Simulator, Training, School Flight รวมถึงวันประชุม และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ทาการบิ น ดังตัว อย่ าง รูปที่ 1.18 ทั้งนี้ จะทราบได้ว่าวันนั้น นักบินจะไม่ส ามารถ
ปฏิบัติการบินได้จึงจะไม่ถูกจัดสรรเที่ยวบินให้ตามวันของตารางกิจกรรม
4. อัพเดตหมายเลขเที่ยวบิน เนื่องด้วยสายการบินมีการจัดตารางคู่เที่ยวบินสาหรับนักบิน
เป็นรายเดือนและสายการบินกรณีศึกษากาหนดให้เที่ยวบินไปและกลับที่ฐานเดียวกันโดยจะเริ่มต้น
เส้นทางจากสนามบินดอนเมือง (DMK) ซึ่งจะมีระยะทางการบินขาไปกับขากลับที่แตกต่างกันและคน
ละเส้นทางกัน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกกาหนดไว้เป็นเลขมาตรฐานสาหรับการคานวณ โดยประกอบด้วย
หมายเลขเที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน ชื่อเส้นทางการบินไปยังสถานี ปลายทาง เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของการปฏิบัติหน้าที่การบิน จานวนชั่วโมงบิน จานวนชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่การบิน และระยะทางการ
บิน ดังรูปที่ 1.19

รูปที่ 1.18 ตารางกิจกรรมอื่น ๆ

รูปที่ 1.19 หมายเลขเที่ยวบิน
5. จัดตารางปฏิบัติงานนักบิน เมื่อทาการอัพเดตข้อมูลต่างๆ สาหรับการจัดตารางปฏิบัติงาน
นักบินแล้ว พนักงานวางแผนจะดาเนินการจัดตารางโดยการจัดสรรคู่นักบินให้เหมาะสมกับเที่ยวบินที่
กาลังพิจารณา เมื่อดาเนินงานจนครบทุกหมายเลขเที่ยวบินแล้วจะได้ตารางปฏิบัติงานนักบิน ดังรูป
1.20 ที่แสดงรายละเอียดหมายเลขเที่ยวบิน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติหน้าที่การบิน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันของทุกคน

21

รูปที่ 1.20 ตารางปฏิบัติงานนักบิน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดสรรคู่นักบิน การดาเนินงานจัดสรรนักบินเข้าสู่แผนในแต่ละวันของเดือน
นั้น ๆ จะทาการพิจารณาตามข้อจากัดในแนวตั้งที่ต้องมีเที่ยวบินครบตามตารางเที่ยวบินของแต่ละวัน
และข้อจากัดในแนวนอนที่เกี่ยวกับจานวนชั่วโมงบิน เรื่องช่วงเวลาพักผ่อนของแต่ละคนจะไม่เกิน
ข้อกาหนด และอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในเรื่องรายละเอียดปัญหา โดยสามารถดาเนินงานจัดตารางตามผัง
ขั้นตอนการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน ดังรูปที่ 1.21 ที่แสดงถึงวิธีการตัดสินใจเลือกคู่นักบินในแต่ละ
รูปแบบเที่ยวบินของการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินทุกกระบวนการการจัดวางรายชื่อนักบินจะวาง
ตามรูปแบบหมายเลขเที่ยวบินที่ได้กาหนดไว้ว่าเดิน ทางเที่ยวบินที่ 1 ด้วยหมายเลขเที่ยวบินอะไรแล้ว
ต้องต่อด้วยหมายเลขเที่ยวบินอะไรต่อไป สาหรับการจัดวางรายชื่อนักบินจะทาเที่ยวบินทีละสองคน
ทั้งตาแหน่งกัปตันและตาแหน่งผู้ช่วยนักบินในคราวเดียวกัน โดยจะวางรายชื่อตาแหน่งกัปตันก่อนว่า
จะบินรูปแบบเที่ยวบินเลขอะไร เนื่อ งจากทุกเที่ยวบินจาเป็นต้องมีกัปตัน ลาดับถัดมากาหนดนักบิน
ผู้ช่วยโดยทาการจัดสรรให้ทาการบินในรูปแบบเที่ยวบินเดียวกัน ปัจจุบันจะกาหนดรายชื่อคนใดก่อน
ใครก็ได้ที่มีจานวนชั่วโมงไม่เกิน ไม่ติดกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจากัดอื่น ๆ งานวิจัยนี้ได้ทาการ
ยกตัวอย่างของการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินเพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดตารางโดยพนักงานวางแผน
ดาเนินการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างที่จามานั้นเป็นโจทย์ขนาดเล็ก
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและครบกระบวนการจัดตารางโดยกาหนดให้มีจานวนนักบิน 30 คน ดังรูปที่ 1.22
ที่ประกอบไปด้วยนักบินตาแหน่งกัปตันระดับครูฝึก (FCIP) นักบินตาแหน่งกัปตันระดับอาวุ โส (FCS)
นักบินตาแหน่งกัปตันระดับปฏิบัติการ (FCJ) นักบินตาแหน่งกัปตันระดับฝึกหัด (FCT) นักบินตาแหน่ง
นั กบิ น ผู้ ช่ว ยระดับ อาวุ โ ส (FOS) นักบินตาแหน่งนักบินผู้ ช่ว ยระดับปฏิบัติการ (FOJ) และนักบิน
ตาแหน่งนักบินผู้ช่วยระดับฝึกหัด (FOT) รูปแบบเที่ยวบินที่จะทาการบินมีจานวน 33 รูปแบบเที่ยวบิน
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีเวลาและรายละเอียดแตกต่างกัน ดังรูปที่ 1.24
1. กาหนดหมายเลขรูปแบบการบิน การเริ่มจัดตารางจะต้องใส่ข้อมูลคู่เที่ยวบินสาหรับเดือน
นั้น ๆ โดยกาหนดโค้ดหรือหมายเลขเฉพาะแต่ละรูปแบบการบินที่ทาการบินครบรอบการบินในหนึ่ง
วั น จะเป็ น หมายเลขรู ป แบบการบิ น ของกิ จ กรรมหรื อ หมายเลขรู ป แบบเที่ ย วบิ น ของการบิ น ที่
ประกอบด้วยหลายหมายเลขเที่ยวบินและมีเวลาแตกต่ างกัน ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงตารางคู่เที่ยวบิน
ตามช่วงเวลาจะระบุเลขเที่ยวบิน เวลา ของขาไปกับขากลับ สนามบินเริ่มต้น และสนามบินปลายทาง
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รูปที่ 1.21 แผนผังการไหลขั้นตอนการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
นอกจากคู่เที่ยวบินแล้วพนักงานวางแผนสามารถกาหนดหมายเลขเฉพาะสาหรับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
การประชุม การอบรม วันหยุด เป็นต้น พนักงานวางแผนจะกาหนดรูปแบบเที่ยวบินไว้ตามความ
เหมาะสมและเห็นชอบของผู้บริหารในบางกรณี จึงทาให้ทราบถึงคู่เที่ยวบินที่นักบินต้องบินในหนึ่งวัน
แล้วจึงนามาจัดรายชื่อนักบินลงไปที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด การกาหนดหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินเพื่อ
แสดงเวลาของเที่ยวบินจะทราบได้ว่าเที่ยวบินที่ 1 บินต่อด้วยเที่ยวบินที่ 2 นั้นเป็นคู่เที่ยวบินไหน
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เนื่องจากคู่เที่ยวบินของตารางรูปแบบเที่ยวบินจะกาหนดเป็น 4 เที่ยวต่อวัน หรือ 2 เที่ยวต่อวัน ทั้งนี้
จะทาให้เราทราบเวลารวมเพื่อนาไปพิจารณาในการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินได้ ดังรูปที่ 1.23 จะได้
ข้อมูลที่นาไปจัดตารางที่ประกอบไปด้วย 1) สถานการณ์ปฏิบัติงาน ช่อง Code Type 2) หมายเลขคู่
เที่ย วบิ น ที่ 1 ช่อง Description (1) และหมายเลขคู่เ ที่ยวบิ นที่ 2 ช่อง Description (2) 3) เวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติหน้าที่ช่อง Duty (Start) และ Duty (End) 4) จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
หน้าที่ช่อง Duty Hours (Hrs.) จานวนชั่วโมงบินช่อง Total Block Hours และจานวนระยะทางการ
บินช่อง Total Nautical Miles

รูปที่ 1.22 ตัวอย่างรายชื่อนักบิน

รูปที่ 1.23 ตารางหมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน
ตัวอย่างของการกาหนดรูปแบบเที่ยวบินดังรูปที่ 1.24 เช่น หมายเลขรูปแบบการบิน O1 เริ่ม
งานเวลา 04.50 น. และจะทาการบินจริง 1 ชั่วโมงถัดไปเป็นเวลาที่ 05.50 น. ซึ่งนักบินจะทราบว่า
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ควรเข้างานที่เวลา 04.50 น. เป็นการเริ่มงานของการบินในวันนั้น ๆ และจะสิ้นสุดการบินที่เวลา
11.50 น. โดยจะทาการปฏิบัติหน้าที่ต่อหลังจากสิ้นสุดการบิน 30 นาทีของเที่ยวบินสุดท้ายในรูปแบบ
เที่ยวบินนี้ จึงเลิกงานที่เวลา 12.20 น. เป็นการสิ้นสุดการทางานของรูปแบบเที่ยวบิน O2 โดยจะมี
จานวนชั่วโมงบินรวมจากเที่ยวบินหมายเลข 9200 มีชั่วโมงบิน 65 นาที เที่ยวบินหมายเลข 9201 มี
ชั่วโมงบิน 60 นาที เที่ยวบินหมายเลข 8306 มีชั่วโมงบิน 70 นาที และเที่ยวบินหมายเลข 8307 มี
ชั่วโมงบิน 65 นาที รวมเป็น 260 นาที หรือ 4.20 ชั่วโมง จานวนชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่เท่ากับ 7.30
ชั่วโมงโดยคิดจากเวลาก่อนเริ่มบินของเที่ยวบินแรกเป็นระยะเวลา 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมงก่อนทาการ
บิน และระยะเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเที่ยวบินสุดท้าย และจานวนระยะทางการบิน 1,195 ไมล์
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการกาหนดหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินนี้จะทาให้ทราบว่านักบินที่ถูกจัดสรรให้บินนั้น
จะสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ จะเกิดชั่วโมงเป็นสะสมเป็นเท่าไร และสามารถเป็นข้อมูลเพื่อการ
คานวณค่าวัตถุประสงค์อีกด้วย
วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อให้ ได้รูปแบบเที่ยวบินดังรูปที่ 1.23 นั้น พนักงานวางแผนจะได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่เที่ยวบินที่ต้องบินติดกันในแต่ละวัน จะได้หมายเลขเที่ยวบินมาเพื่อทาการกาหนดเป็น
รูปแบบเที่ยวบินจึงทาเพียงแค่กาหนดหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินไว้ใช้ในการจัดตาราง กรอกหมายเลข
รูปแบบเที่ยวบิน O1 ที่ช่อง Code ดังรูปที่ 1.24

รูปที่ 1.24 แผนผังเวลาของรูปแบบเที่ยวบิน O1
ข้อมูลที่ได้มาให้กาหนดหมายเลขคู่เที่ยวบินที่บินในเดือนที่จะทาการจัดตาราง โดยจะทาการ
กรอกในตารางเดียวกัน แต่เพื่อให้เข้าใจแต่ละส่วนจึงแยกอธิบายแบบการแสดงทีละรูป เช่น คู่เที่ยวบิน
หมายเลข 9200/9201 และ 8306/8307 จึงทาการกรอก 9200 ที่ช่อง Flight No. (1) ของเที่ยวบินที่
1 ดังรูปที่ 1.25 กรอก 9201 ที่ช่อง Flight No. (2) ของเที่ยวบินที่ 2 ดังรูปที่ 1.26 กรอก 8306 ของ
เที่ยวบินที่ 3 ดังรูปที่ 1.27 และกรอก 8307 ของเที่ยวบินที่ 4 ดังรูปที่ 1.28 จากการกรอกหมายเลข
เที่ยวบินครบทุกรูปแบบเที่ยวบินแล้วจะทาให้ทราบได้ว่าหมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน O1 นี้เริ่มบินจาก
สนามบินดอนเมืองไปยังสนามบิน อุดรธานี (DMK-UTH) ที่ช่อง Sector (1) ดังรูปที่ 1.25 และบิน
กลับมาที่สนามบิน ดอนเมือง (UTH- DMK) ที่ช่อง Sector (2) ดังรูปที่ 1.26 ต่อด้วยเที่ยวบิ นจาก
สนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินเชียงใหม่ (DMK-CNX) ที่ช่อง Sector (3) ดังรูปที่ 1.27 และบิน
กลับมาที่สนามบินดอนเมือง (CNX-DMK) ที่ช่อง Sector (4) ดังรูปที่ 1.28 จานวนชั่วโมงบินและ
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จานวนระยะทางการบินของแต่ละเที่ยวบินนั้นสามารถนามารวมกันทาให้ทราบค่าผลรวมของการ
ปฏิบัติงานรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O1 นี้ได้

รูปที่ 1.25 ตารางหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินสาหรับหมายเลขเที่ยวบินที่ 1

รูปที่ 1.26 ตารางหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินสาหรับหมายเลขเที่ยวบินที่ 2

รูปที่ 1.27 ตารางหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินสาหรับหมายเลขเที่ยวบินที่ 3

รูปที่ 1.28 ตารางหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินสาหรับหมายเลขเที่ยวบินที่ 4
2. การจัดทาตารางตรวจสอบเวลาพักผ่อน การเริ่มต้นจัดสรรนักบินให้กับรูปแบบเที่ยวบินที่
กาลังพิจารณาอยู่นั้นเริ่มจากการนาเวลาเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ (Duty Start Time) มาคานวนเวลา
พักผ่อนระหว่างรูปแบบเที่ยวบินที่กาลังพิจารณาและรูปแบบเที่ยวบินในวันที่ผ่านมาของนักบินแต่ละ
คน ซึ่งจะทาให้ ทราบได้ว่านั กบิ น คนใดบ้างที่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ให้ กับรูปแบบเที่ยวบินที่ ก าลั ง
พิจารณานี้ได้ การจัดสรรนักบินนั้นจะมองย้อนกลับไปวันที่ผ่านมาว่าปฏิบัติหน้าที่มารูปแบบเที่ยวบิน
ใดแล้วจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบเที่ยวบินที่กาลังพิจารณาอยู่ได้หรือไม่ แต่การทาตารางตรวจสอบ
เวลาพักผ่อนจะคานวนเวลาพักผ่อนของแต่ละรูปแบบเที่ยวบินโดยมองไปข้างหน้าว่าจะสามารถเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาใดเป็นต้นไปแล้วรูปแบบเที่ยวบินใดบ้างที่เป็นไปได้ การทาตารางนี้จะทาให้ทราบ
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ว่ามีรูปแบบเที่ยวบินใดที่ทาการจัดตารางใดเมื่อนักบินคนใดมีรูปแบบเที่ยวบินอยู่ในรายการที่เป็ นไป
ได้ของตารางตรวจสอบเวลาพักผ่อนพนักงานวางแผนก็จะสามารถเลือกนักบินคนนั้น ๆ จัดสรรให้กับ
รูปแบบเที่ยวบินที่กาลังพิจารณาอยู่นี้ได้โดยมีจานวนชั่วโมงของเวลาพักผ่อนนั้นตรงไปตามข้อจากัด
ทุกประการ ดังนั้นจะทาการยกตัวอย่างของการคานวนที่มีรูปแบบเที่ยวบินที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
เพื่อให้มีความเข้าใจของการพิจารณาเวลาพักผ่อนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรูปแบบเที่ยวบิน
กรณีที่พิจารณารูปแบบเที่ยวบินที่เป็นไปได้จะเป็นได้ในกรณีที่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอในการทา
ตารางตรวจสอบเวลาพักผ่อนนี้จึงยกตัวอย่างของรูปแบบเที่ยวบินที่มีเวลาเริ่มต้นของรูปแบบเที่ยวบินที่
เป็ นไปได้นั้ นอยู่ ในวันเดียวกันกับวันที่พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติงานจริงจะจัดสรรนักบิน 1 รูปแบบ
เที่ยวบินต่อ 1 วัน จึงไม่สามารถเลือกมากกว่า 1 รูปแบบเที่ยวบินต่อวันได้ แต่การที่รูปแบบเที่ยวบินมีเวลา
พักผ่อนเพียงพอที่จะเริ่มในวันถัดไปเวลาใดก็ได้นั้นจะทาให้มีความเป็นไปได้ทุกรูปแบบเที่ยวบินที่จะเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่จึงทาให้พนักงานวางแผนสามารถเลือกรูปแบบเที่ยวบินถัดไปเป็นรูปแบบเที่ยวบินใดก็ได้ก็จะ
ไม่ละเมิดข้อจากัดเรื่องเวลาพักผ่อนนี้ ดังรูปที่ 1.29 แสดงตัวอย่างรูปแบบเที่ยวบินที่เป็นไปได้ของรูปแบบ
เที่ยวบินหมายเลข O1 มีเวลาเริ่มปฏิบัติหน้าที่เวลา 04.05 น. และสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เวลา 12.30 น.
โดยมีจานวนชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่รวมเท่ากับ 7.30 ชั่วโมง การพิจารณาเวลาพักผ่อนตามข้อจากัด ดัง
ตารางที่ 1.1 คือนักบินที่ทาการปฏิบัติงานรู ปแบบเที่ยวบิน O1 นี้เป็นเวลาน้อยกว่า 8 ชั่วโมงจะต้ อง
พักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงจึงจะทาการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งถัดไปได้ แสดงว่านักบินที่บินรูปแบบเที่ยวบิน
นี้สิ้นสุดงานที่เวลา 12.20 น. จะสามารถเริ่มงานได้ที่เวลา 20.20 น. เป็นต้นไป พบว่าการจะเริ่มงานในวัน
ถัดไปที่เวลาใดก็ได้จะไม่เกิดความผิดพลาดในการจัดตาราง

รูปที่ 1.29 รูปแบบเที่ยวบินที่เริ่มงานในช่วงเวลาที่เป็นไปได้
กรณีที่พิจารณารูปแบบเที่ยวบินที่พบว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากรูปแบบเที่ ยวบินมีเวลาพักผ่อน
ไม่เพียงพอในการทาตารางตรวจสอบเวลาพักผ่อนนี้จึงยกตัวอย่างของรูปแบบเที่ยวบินมีจานวนชั่วโมง
ปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงหรือเกิน 8 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง เช่น รูปแบบเที่ยวบินหมายเลข
O19 เริ่ มปฏิบั ติห น้าที่เวลา 15.00 น. และสิ้ นสุ ดการปฏิบัติห น้าที่ที่เวลา 23.15 น. โดยมีจานวน
ชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่รวมเท่ากับ 8.15 ชั่วโมง เมื่อทาการพิจารณาเวลาพักผ่อนตามข้อจากัด ดังตารางที่
1.1 คือนักบินที่ทาการปฏิบัติงานรูปแบบเที่ยวบิน O19 นี้มีชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน
10 ชั่วโมง จะต้องพักผ่อนอย่างน้อย 10 ชั่วโมงจึงจะทาการบินในครั้งถัดไปได้ แสดงว่านักบินที่บิน
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รูปแบบเที่ยวบินนี้สิ้นสุดงานที่เวลา 23.15 น. จะสามารถเริ่มงานได้ที่เวลา 09.15 น. ของอีกวันถัดไป
ได้ พนักงานวางแผนจะต้องระมัดระวังรูปแบบเที่ยวบินถัดไปที่เริ่มบินในช่วงเช้าที่จะมาต่อจากรูปแบบ
เที่ยวบิน O19 ที่พิจารณาอยู่นี้ว่าจะต้องหลังจาก 09.15 น. เป็นต้นไป เพราะถ้าจัดให้นักบินมาเริ่มบิน
ที่เวลา 06.25 น. ดังตัวอย่างตามรูปที่ 1.30 ที่จัดให้มาปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบเที่ยวบิน O12 จะทาให้
นักบินท่านนี้มีเวลาพักผ่อนเพียง 7.10 ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงพอซึ่งเป็นการการละเมิดข้อจากัดการพักผ่อน

รูปที่ 1.30 รูปแบบเที่ยวบินที่เริ่มงานในช่วงเวลาที่เป็นไปไม่ได้
การที่พิจารณาเวลาพักผ่อนนั้นจะมาจากเวลารวมของการปฏิ บัติหน้าที่ในรูปแบบเที่ยวบิน
ใดๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติห น้าที่ต่อเนื่องในรูปแบบเที่ยวบินแตกต่างก็จะมีเวลา
พักผ่อนที่แตกต่างกันไปที่ได้กาหนดข้อจากัดไว้ตามตารางที่ 1.1 โดยเวลาปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องยิ่งมาก
หรือยาวนานก็จะต้องการเวลาพักผ่อนที่มากขึ้นไปได้ด้วย นอกจากนี้จะพิจารณาเวลาสิ้นสุดและเวลา
เริ่มต้นของแต่ละรูปแบบเที่ยวบินใด ๆ ที่แตกต่างกัน ช่วงระยะหว่างรูปแบบเที่ยวบินนั้นก็เปรียบ
เหมือนเวลาพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบเที่ยวบินถัดไป การที่ช่วงห่างระหว่างรูปแบบ
เที่ยวบินเพียงพอตามข้ อจากัดก็จ ะทาให้รูปแบบเที่ยวบินมีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้ปฏิบัติห น้าที่
ต่อเนื่องกันได้นั่นเอง เมื่อทาความเข้าใจการคานวณเวลาพักผ่อนแล้วพนักงานวางแผนจะบันทึกเวลา
พั ก ผ่ อ นที่ ค วรจะต้ อ งมี ข องแต่ ล ะหมายเลขรู ป แบบเที่ ย วบิ น โดยพิ จ ารณาตามตารางที่ 1.1 เช่น
หมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน O1 มีจานวนชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่รวมเท่ากับ 7.30 ชั่วโมงจะต้องพักอย่าง
น้อย 8.00 ชั่วโมง จึงกรอก 8:00 ในทุกช่องของแถวรูปแบบเที่ยวบิน O1 ดังรูปที่ 1.31 และคานวณ
เวลาพักผ่อนนี้ในทุก ๆ รูปแบบเที่ยวบินแล้วกรอกจานวนชั่วโมงที่ต้องการพักผ่อนลงตารางเวลา
พักผ่อนนี้ได้เพื่อเตรียมไว้สาหรับการคานวน

Day n

Day

รูปที่ 1.31 เวลาพักผ่อนที่ต้องการของแต่ละรูปแบบเที่ยวบิน
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เมื่อระบุเวลาพักผ่อนที่ต้องการของแต่ละรูปแบบเที่ยวบินเตรียมไว้สาหรับการพิจารณา
เวลาเริ่มต้นของแต่ละหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินถัดไปว่าเวลานั้นสามารถให้จัดสรรเริ่มปฏิบัติงาน
ต่อ ไปได้ห รือ ไม่ เช่น รูป แบบเที่ย วบิน หมายเลข O1 จะเริ่ม งานในวัน ถัด ไปที่เ วลาใดก็ทาการ
บัน ทึกเป็นสีเขียวเครื่องหมายถูก ดังรูปที่ 1.32 และหากเป็นรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O19 จะ
สามารถเริ่มงานได้ที่เวลา 09.15 น. ของอีกวันถัดไปเวลาที่เริ่มงานก่อนเวลานี้ก็เป็นการบันทึกสี
แดงเครื ่อ งหมายกากบาท ดัง รูป ที ่ 1.33 จากรูป นี้จ ะทราบได้ว ่า ไม่ส ามารถเริ่ม บิน รูป แบบ
เที่ยวบินหมายเลข O11, O12, O13, และ O14 ในวันถัดไปได้
Day n-1

Day n

รูปที่ 1.32 รูปแบบเที่ยวบินที่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ
Day n-1

Day n

รูปที่ 1.33 รูปแบบเที่ยวบินที่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ
3. การเลือกหมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน พนักงานวางแผนจัดตารางปฏิบัติงานนักบินทาการ
เลือ กหมายเลขรูป แบบเที่ย วบิน มาพิจารณาในการจัด สรรคู่นัก บินจากตารางคู่เ ที่ยวบิน ( Flight
Rotation) ที่ทางพนักงานวางแผนคู่เที่ยวบินได้จัดคู่เที่ยวบินสาหรับเครื่องบินทุกลาในแต่ล ะวัน
ดังนั้น พนักงานวางแผนตารางนี้ได้นาคู่เที่ยวบินมาทาการจัดเป็นในลักษณะรูปแบบเที่ยวบิน แล้ว
จึงควรเลือกรูป แบบเที่ย วบิน มาทาการจัดตาราง โดยเลือกให้ครบทุกรูปแบบเที่ยวบินในทีล ะวัน
แล้ว ค่อ ยพิจ ารณาของวัน ถัด ไปจนครบเดือ นที่ทาการจัด ตาราง ในวัน ที่ทาการพิจ ารณาการจัด
ตารางนี้จ ะเลือ กรูป แบบเที่ย วบิน ใดมาพิจ ารณาก่อ นหลัง ก็ไ ด้ ซึ่ง ในปัจ จุบัน ได้เ ลือ กพิจ ารณา
เรีย งลาดับ หมายเลขรูป แบบเที่ย วบิน แรกมาจัด เพื่อ ไม่ใ ห้สับ สนในการจัด ตารางที่เ กี่ย วกับ การ
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คานวณของข้อจากัดต่าง ๆ โดยปกติแล้วรูปแบบเที่ยวบินแต่ละหมายเลขจะไม่ได้ทาการเปิดขาย
หรือ มีก ารบิน ในทุก วัน เสมอไป เช่น บางหมายเลขก็ทาการบิน เพีย งสัป ดาห์แรกของเดือ น บาง
หมายเลขก็ท าการบิน ทุก วัน จัน ทร์ พุธ และศุก ร์ บางหมายเลขก็ท าการบิน ทุก วัน เป็น ต้น
พนัก งานวางแผนตารางฯ จึง ต้อ งระวัง ในการเลือ กรูป แบบเที่ย วบิน ที่มีเ ท่า นั้น เพราะเป็น คู่
เที่ย วบิน ที่ไ ด้ทาการเปิดขายไว้จึงต้อ งจัด ให้ตรงตามตารางคู่เที่ยวบิน เช่น วัน ที่ 31 ที่จ ะทาการ
พิจ ารณาเพื่อจัดตารางที่ต้องทาการบินนั้นประกอบด้วยรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O2, O3, O4,
O5, O6, O7, O8, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19, O20, O21,
O22, O23, O24, O25, O26, O27, O28, O30, O31, O33, O36, O38, O41 และ O53 ดังรูป
ที่ 1.34 เป็นตัวอย่างบางหมายเลข
O15

O2
O3
รูปที่ 1.34 ตารางคู่เที่ยวบิน

O16

นอกจากเที่ย วบิน ที่เ ปิด ขายแล้ว จะมีเ ที่ย วบิน ที่บิน เพื่อ งานจุด ประสงค์อื่น ๆ เที่ย วบิน
สาหรับ การอบรมทางภาคปฏิบัติ การประชุม การตรวจสุขภาพ เป็น ต้น ซึ่ง กิจ กรรมเหล่านี้เป็น
กิจ กรรมที่ไ ม่ไ ด้นับ เป็น ชั่ว โมงบิน แต่จ ะคิด เป็น ชั่ว โมงการปฏิบัติห น้า ที่เ ท่านั้ น โดยตัว อย่า งของ
วัน ที ่ 31 นี ้ม ีร ูป แบบเที ่ย วบิน หมายเลข O1, O9, O49 และ O50 จะถูก จัด เพื ่อ เส้น ทาง
จุดประสงค์อื่น โดยได้กาหนดไว้ก่อนทาการจัดตารางของงานวิจัยนี้ เป็นการเดินทางไปตั้งต้นเพื่อ
เริ ่ม บิน ของคู ่เ ที ่ย วบิน อื ่น ต่อ ไปโดยเดิน ทางไปในฐานะผู ้โ ดยสารกลุ ่ม รูป แบบเที ่ย วบิน ที ่มี
จุด ประสงค์ก ารบิน อื่น ๆ นั้น การจัด ตารางปฏิบัติงานนัก บิน ของงานวิจัย นี้จ ะถูก กาหนดให้เป็น
กิจ กรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ย วกับการจัดสรรคู่นักบินที่ทาการศึกษา จึงถูกกาหนดให้เป็นกิจกรรม โดย
จะถูกกรอกลงในตารางเพื่อบันทึก และยังมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ V3 คือการบินเพื่อการ
สารวจ (Flight Observation) ในช่วงเวลาหนึ่งๆของวัน การกาหนดหมายเลขนี้จะเป็นกิจกรรม
ใด ๆ ที่ถูก กาหนดไว้ ซึ่ง กิจ กรรมเหล่า นี้จ ะเป็น กิจ กรรมที่ ถูก กาหนดมาจากพนัก งานวางแผน
ตารางฝึกอบรม เมื่อทราบหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินและหมายเลขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ตารางนี้แล้ว ให้กรอกหมายเลขกิจกรรมลงที่ตารางปฏิบัติงานนี้ก่อนเริ่มทาการจัดสรรนักบินของ
รูปแบบเที่ยวบินที่จะทาการบิน ดังรูปที่ 1.35 เพราะกิจกรรมเหล่ านี้จะกาหนดรายชื่อนักบินไว้อยู่
แล้ว การกรอกหมายเลขกิจกรรมก่อนเป็นการเลี่ยงไม่ให้พนักวางแผนจัดตารางฯ ทาการจัดสรร
ซ้ารายชื่อ ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาการหาคาตอบที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution)
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รูปที่ 1.35 นักบินที่มีกิจกรรมอื่น ๆ
เมื่อบันทึกหมายเลขกิจกรรมเสร็จ พนักงานวางแผนการจัดตารางทาการเลื อกหมายเลข
รูปแบบเที่ยวบินโดยเริ่มที่หมายเลข O2 จากรูปที่ 1.12 จะทาให้ทราบข้อมูลว่าหมายเลขรู ปแบบ
เที่ยวบินนี้ประกอบไปด้วยหมายเลขเที่ยวบิน 4 เที่ยว เที่ยวบินที่ 1 คือ DMK-NST เที่ยวบินที่ 2 คือ
NST-DMK เที่ยวบินที่ 3 คือ DMK-CNX และเที่ยวบินที่ 4 คือ CNX-DMK หากนักบินได้ถูกจัดสรร
หมายเลขรูปแบบเที่ยวบินนี้จะเริ่มเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลา 8 นาฬิกา 15 นาทีและสิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่การบินที่เวลา 16 นาฬิกาของวันที่ถูกจัดสรรให้ทาการบิน โดยมีจานวนชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่การ
บิน 7 ชั่วโมง 45 นาที ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ ดังรูปที่ 1.25, 1.26, 1.27 และ 1.28 จากการบันทึก
หมายเลขกิจกรรมไว้แล้วนั้นทาให้ทราบรายชื่อนักบินที่จะไม่ถูกนามาพิจารณาในการจัดสรรนักบิน
เพื่อการบินต่อไปของวัน ที่พิจารณา ซึ่งจะถูกนาไปพิจารณาให้ ทาการบินในวันถัดไปได้ห ากไม่ติด
กิจกรรมใด ๆ อีก
4. ตรวจสอบจานวนชั่วโมงบินสะสม การอัพเดตชั่วโมงบินเป็นประวัติไว้เมื่อทาการจัดสรร
นักบินสาหรับรูปแบบเที่ยวบินที่เลือกพิจารณาอยู่นั้นต้องดูว่าจานวนสะสมของ 6 วันและ 27 วัน
ทางานที่ผ่านมานั้นมีจานวนชั่วโมงสะสมเกินกาหนด 34 ชั่วโมงและ110 ชั่วโมงตามลาดับหรือไม่ มี
หากจานวนชั่วโมงสะสมของวันทางานที่ผ่านมาเกินกาหนดนี้แล้ว นักบินคนนั้นก็ไม่สามารถถูกเลือก
มาจัดตารางในวันที่พิจารณาอยู่นี้ได้ ให้ทาการเลือกนักบินท่านอื่นโดยเลือกนัก บินที่มีจานวนชั่วโมง
สะสมเพียงพอ จากข้อที่ 3 การเลือกหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินมาแล้ว คือ หมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน
O2 มีจานวนชั่วโมงบินเท่ากับ 4 ชั่วโมง 20 นาที พนักงานวางแผนจะทาการคานวนจานวนชั่วโมงบิน
สะสมของแต่ละคนรวมสาหรับ 6 วันที่ผ่านมารวมกับจานวนชั่วโมงบินของรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข
O2 รวมแล้วจะต้องไม่เกินกาหนดที่ 34 ชั่วโมง และจานวนชั่วโมงบินสะสมที่ผ่านมา 27 วันรวมกับ
ชั่วโมงบินของรูปแบบเที่ยวบินหมายเลขO2 ไม่เกิน 110 ชั่วโมงของนักบินทุกคนไว้เพื่อพิจารณาใน
การจัดสรรนักบินที่เป็นไปได้ของรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O2 จากรูปที่ 1.35 มีนักบินคนที่ 1, 4,
42, 61, 69, 81 และ 173 มีกิจกรรมอื่น ๆ แล้วจึงไม่นามาพิจารณาชั่วโมงบินสะสมนี้ ดังรูปที่ 1.36
ปรากกฎรายชื่อนักบินคนที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็นตัวอย่างของนักบินที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในวันที่ 31 จึง
มีช่องว่างให้กรอกรูปแบบเที่ยวบินเพื่อจัดสรรให้ทาการบินได้ การที่พิจารณาการจัดสรรนักบินของ
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วันที่ 31 จะคานึงถึงข้อจากัดชั่วโมงบินสะสมของ 6 วันที่ผ่านมา คือ วันที่ 30, 29, 28, 27, 26 และ
25 ผลรวมชั่วโมงบินนี้จะต้องมีการสะสมไม่เกิน 29 ชั่วโมง 40 นาที โดยคิดจากจานวนชั่วโมงบินตาม
ข้อบังคับ 34 ชั่วโมงหักลบกับจานวนชั่วโมงบินของรูปแบบเที่ยวบิน O2 คือ 4 ชั่วโมง 20 นาที (34.00
– 04.20 = 29. 40 ชั่วโมง) สาหรับชั่วโมงบินสะสม 28 วันไม่เกิน 110 ชั่วโมงสามารถคิดได้ในวิธี
เดียวกัน

รูปที่ 1.36 ตรวจสอบจานวนชั่วโมงบินสะสม
จากการคานวณชั่วโมงบินสะสมนี้จะได้รายชื่อนักบินที่สามารถมาพิจารณาต่อไปได้ ซึ่งนักบิน
เหล่านี้จะมีชั่วโมงบินเหลือเพียงพอสาหรับการบินรูปแบบเที่ยวบินที่ทาการพิจารณาอยู่นี้ หากนักบิน
คนใดมีชั่วโมงบินสะสมของข้อจากัด 7 วันและ 28 วันต่อเนื่องกันนั้นเกินข้อบังคับ จะถูกตัดออกจาก
การพิจารณาของวันที่ 31 ที่ทาการพิจารณา
4. ตรวจสอบเวลาพักผ่อน เมื่อทราบรายชื่อนักบินที่มีจานวนชั่วโมงบินที่สามารถทาการบินใน
รูปแบบเที่ยวบินที่พิจารณาต้องทาการตรวจสอบเวลาพักผ่อนของนักบินจากหมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน
ของวันทางานเมื่อวานว่าได้ทาการบินสิ้นสุดเวลาที่เท่าไร โดยตรวจสอบจากข้อมูลที่ถูกกาหนด ดังรูปที่
1.32 หรื อ 1.33 ซึ่งเป็ นตารางเดี ยวกั นที่มีจ านวนรูปแบบเที่ ยวบินทั้งหมด หากนักบินท่านนั้ นบิ นใน
หมายเลขรูปแบบเที่ยวบินที่มีเวลาพักผ่อนไม่อยู่ภายใต้ข้อจากัดเวลาพักผ่อนนี้จะถูกตัดรายชื่อของการ
พิจารณาปัญหา ถ้ามีนักบินมีจานวนเวลาพักผ่อนอยู่ภายใต้ข้อจากัดหรือนักบินไม่ได้ทาการบินก็สามารถ
นามาพิจารณาต่อไปได้
5. จัดสรรนักบินตาแหน่งกัปตัน จากรูปที่ 1.37 ได้แสดงถึงนักบินตาแหน่งกัปตันเป็นตัวอย่างว่า
มีเวลาเพียงพอที่จะถูกจัดสรรให้ทาการบินได้ สาหรับสายการบินกรณีศึกษานี้ ได้ทาการเลือกนักบินคนที่
10 โดยดูตาแหน่งได้ที่ช่อง PILOT RANK พบว่าเป็นตาแหน่งกัปตันระดับอาวุโส (FCS) จึงเลือกมาทาการ
บินในรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O2 ซึ่งได้มีตารางคานวณเวลาพักผ่อนดังรูปที่ 1.31 พนักงานวางแผน
สามารถพิจารณานักบินที่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอไปจัดสรรได้ ซึ่งนักบินคนที่ 10 นี้ที่ไม่ได้ทาการปฏิบัติ
หน้าที่ใด ๆ ของเมื่อวานจึงสามารถเลือกมาทาการบินได้ทันที ดังรูปที่ 1.36 แต่เนื่องจากนักบินคนนี้เป็น
ตาแหน่งกัปตันหรือนักบินที่ทาการบินโดยนั่งฝั่งซ้าย (Left Hand Seat) แล้วยังไม่ได้เลือกนักบินตาแหน่ง
นักบินผู้ช่วยที่ทาการบินโดยนั่งที่ฝั่งขวา (Right Hand Seat) ทาการกรอกหมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน O2
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ของกัปตันคนใดก็ได้ในช่องว่างที่ไม่ได้บินรูปแบบเที่ยวบินที่ละเมิดข้อจากัดและมีจานวนชั่วโมงบินสะสม
อยู่น้อย ๆ พิมพ์ O2 ในช่องตาแหน่ง FCS คนที่ 10 ก่อนเพราะจานวนชั่วโมงบินมีไม่มากดูจากช่อง Total
Block Hours และระดับงานไม่สูงมากเพราะจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายจึงทาการเลือก แต่ด้วยการกรอกในแต่ละ
หมายเลขจะต้องมี 2 คนสาหรับการบินแต่ละครั้งเพราะกาหนดนักบิน 2 คนไว้ก่อนแล้ว หมายเลข O2 จึง
ปรากฎเป็นสีเหลือง ดังรูปที่ 1.37 ซึ่งสายการบินกรณีศึกษาให้แสดงไว้เพื่อจะได้ทราบว่ายังไม่ครบคู่นักบิน
ตามจานวนนักบินที่ต้องการ เราจึงทาการพิจารณานักบินที่นั่งฝั่งขวาต่อไป

รูปที่ 1.37 จัดตารางปฏิบัติงานนักบินตาแหน่งกัปตัน
6. ตรวจสอบตาแหน่งคู่นักบิน จากที่ได้ทาการพิจารณารายชื่อนักบินที่อยู่ภายใต้ข้อจากัด
ชั่วโมงบินสะสมและเวลาพัก ยังต้องพิจารณาคู่นักบินที่เป็นไปได้เพราะนักบินมีระดับงานที่แตกต่างกัน
เมื่อพนักงานวางแผนได้จัดสรรนักบินกัปตันตาแหน่งใดแล้วจะทาให้ทราบได้ว่าจะมีนักบินผู้ช่วยระดับ
ใดบ้างที่สามารถทาการบินคู่ไปด้วยกันในรูปแบบเที่ยวบินเดียวกันได้ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก
ตารางที่ 1.3 จากตัวอย่างได้จัดสรรนักบินกัปตันระดับอาวุ โส (FCS) นั้นจะสามารถบินร่วมกับนักบิน
ผู้ ช่ว ยระดับ อาวุ โ ส (FOS) หรื อ ตาแหน่งนักบินผู้ ช่ว ยระดับปฏิบัติการ (FOJ) โดยทั่ว ไปพนักงาน
วางแผนจะทาการเลือกนักบินระดับที่ต่าก่อนและมีจานวนชั่วโมงบินสะสมที่น้อย ๆ เพื่อผลกระทบ
เรื่องค่าใช้จ่ายและภาระงาน แต่ก็ไม่สามารถเลือกพิจารณาทีละคนได้ เนื่องจากจานวนนักบินที่มีมาก
และจานวนเที่ยวบินมีหลากหลาย จึงเลือกสุ่มและอยู่ภายใต้ข้อจากัด
7. จัดสรรนักบินตาแหน่งนักบินผู้ช่วย ผู้วางแผนสามารถเลือกตาแหน่งและระดับงานที่มี
ค่าใช้จ่ ายน้ อย เช่น FOT ที่พิจ ารณาควรให้ โ อกาสนัก บินระดับฝึ กหั ด ได้ ทาการบิน แต่เนื่องด้ว ย
ข้อจากัดเกี่ยวคู่นักบินที่เป็นไปได้จาเป็นต้องพิจารราจากนักบินตาแหน่งกัปตัน จากตัวอย่างของสาย
การบินกรณีศึกษาได้ ทาการเลื อกคนที่ 120 เนื่องจากมีจานวนชั่วโมงบินค่อนข้างน้อยกว่านั กบิน
ตาแหน่งเดียวกัน จะเห็นว่าเมื่อกรอก O2 กาหนดให้บินแล้วจะขึ้นสีเขียว ดังรูปที 1.38 เพื่อให้ทราบ
ว่าวางแผนไม่ผิดพลาดเรื่องจานวนนักบิน
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รูปที่ 1.38 จัดตารางปฏิบัติงานนักบินตาแหน่งนักบินผู้ช่วย
8. ตรวจสอบจานวนนักบิน เพื่อให้มั่นใจว่าจานวนนักบินที่ทาการกรอกลงตารางปฏิบัติงาน
นักบินนั้นมีจานวนนักบินครบถ้วน 2 คนต่อเที่ยว ดังรูปที่ 1.39 จะทาการกาหนดนักบินของแต่ละ
เที่ยวบินไปทีละคู่พร้อม ๆ กันเพื่อไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดเรื่องจานวนนักบินไม่ครบ ดังรูปที่ 1.40 โดย
การดูหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินของแต่ละวันว่ามีจานวนถูกต้อง ในตัวอย่างนี้ได้จัดครบ 2 คนแล้วจะ
ขึ้นหมายเลข 2 ขณะทาการจัดตารางพนักงานวางแผนจะกวาดสายตาดูว่ามีจานวน 2 คนครบทุกช่อง

รูปที่ 1.39 การตรวจสอบการจัดวางจานวนนักบินที่ครบจานวน

รูปที่ 1.40 การตรวจสอบการจัดวางจานวนนักบินที่ไม่ครบตามจานวน
9. ตรวจสอบจานวนรูปแบบเที่ยวบิน ตรวจสอบจานวนรูปแบบเที่ยวบินดูว่าจานวนหมายเลข
รูปแบบเที่ยวบินที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรคู่นักบินเพื่อรับผิดชอบบินในรอบนั้น ๆ หากพบว่ามี
หมายเลขรูปแบบเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรนักบินให้ทาการบินก็ให้ทาการเลือกหมายเลขรูปแบบ
เที่ ย วบิ น นั้ น มาพิ จ ารณาในรอบต่ อ ไปที่ ขั้ น ตอนการจัด ตารางปฏิบั ติง านนั ก บิน ข้ อ ที่ 3 คื อ เลื อ ก
หมายเลขรูปแบบเที่ยวบิน ทาเช่นนี้จนครบทุกรูปแบบเที่ยวบินที่มีอยู่จะทาให้ได้คู่นักบินที่จะต้องบิน
ในแต่ละวันครบทุกเที่ยวบินจะเป็นการสิ้นสุดการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดความยุ่งยากและระยะเวลาในการจัดตารางงานนักบิน
2. สามารถแก้ปัญหาการจัดสมดุลตารางงานเพื่อปรับภาระงานและค่าจ้างของนักบินเท่า
เทียมกัน
3. ปรับปรุงงานโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดของการหาคาตอบได้
4. สามารถนาผลงานวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้
5. ผลที่ได้จากการแก้ปัญหานี้จะสามารถช่วยเป็นทางเลือกให้ทางสายการบินตัดสินใจจัด
ตารางในแต่ละเดือนได้ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีค่าของตัวแปรที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันออกไป เช่น จานวน
นักบินแต่ละตาแหน่งที่เกิดจากนักบินมีการปรับตาแหน่งหรือการลาออก จานวนเที่ยวบิน จานวน
ชั่วโมงของเที่ยวบิน เหล่านี้จะปรับเปลี่ยนไม่คงที่ในแต่ละเดือน ทั้งนี้การที่เราจะเริ่มจัดตารางนั้น
จาเป็นต้องหาวิธีการเพื่อให้ทราบว่าจะจัดเที่ยวบินไหนให้นักบินคู่ไหนบ้างที่ทาให้ค่าใช้จ่ ายที่เป็น
ค่าจ้างชั่วโมงบินนักบินมีค่าน้อยที่สุดและมีภาระงานเท่าเทียมกันโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดทุก
ประการ
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยฉบับนี้ประกอบไปด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการการหา
ค่าเหมาะสมที่สุด การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ การวัดสมรรถนะของอัลกอริทึม
ของกลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดตารางสายการบิน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือสาหรับงานวิจัย
2.1 หลักการพื้นฐานของการหาค่าเหมาะสมที่สุด
การหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) เป็นวิธีที่ใช้ในการหาคาตอบที่ดีที่สุดของปัญหาที่
กาลังศึกษาภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในการพิจารณาหาค่าเหมาะสมที่สุดแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์เป็น 2 แบบ คือ ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบวัตถุประสงค์เดียว (Single
Objective Optimization Problem) เป็นการพิจารณาเพียงฟังก์ชันวัตถุประสงค์เดียว และปัญหา
การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ (Multi-objective Optimization Problem หรือ
MOP) เป็นการพิจารณา 2 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์หรือมากกว่านั้นในเวลาเดียวกัน ในการพิจารณาหา
ค่าเหมาะสมที่สุดแต่ละคาตอบนั้นจะต้องตัดสินใจด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่ประกอบด้วย ตัวแปร
ตั ด สิ น ใจ (Decision Variables) ข้ อ จ ากั ด (Constraints) และฟั ง ก์ ชั น วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective
Functions) (Carlos A. Coello Coello, Van Veldhuizen, & Lamont, 2002) ดังนี้
2.1.1 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)
ตัวแปรตัดสินใจ คือ ตัวแปรที่ทาให้การหาค่าที่เหมะสมที่สุดนี้มีประสิทธิภาพ จะมีตัวแปรตัดสินใจ 1
ตัวขึ้นไป และขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา โดยมีฟังก์ชันของตัวแปรตัดสินใจ ดังสมการที่ (2.1)
และ (2.2)
𝑥1
𝑥2
.
𝑥 =
..
𝑥

(2.1)

หรือเขียนได้เป็น
𝑥̅ = [𝑥1

, 𝑥2

,.

. ., 𝑥 ] 𝑇
3

(2.2)

36
โดยที่ตัวแปรตัดสินใจเป็นตัวแปรที่วัดค่าเชิงปริมาณและแสดงเป็นตัวแปร 𝑥 โดยที่ 𝑗 และเวคเตอร์
ของตัว แปรตั ดสิ น ใจ ตัว ซึ่งฟังก์ชันของตัว แปรตัด สิ น ใจแบ่ ง เป็ น 2 แบบ คือ ฟังก์ชันก าหนด
(Deterministic Function) เป็นฟังก์ชันที่มีแนวทางในการหาคาตอบที่กาหนดชัดเจน สามารถนิยาม
เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ และฟังก์ชันเฟ้นสุ่ม (Stochastic Function) เป็นฟังก์ชันที่มีแนวทาง
ในการหาคาตอบที่ไม่สามารถกาหนดได้อย่างชัดเจนแน่นอนหรือไม่สามารถนิยามเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์ได้
2.1.2 ข้อจากัด (Constraints)
การคัดเลือกตัวแปรตัดสินใจต้องมีความสอดคล้องกับข้อจากัด (Constraints) เช่น ข้อจากัด
ด้านกาลังคน ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดจะต้องอยู่ในคาตอบที่เป็นไปได้และสามารถยอมรับได้
สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการ (Equality Constraints) ดังสมการ (2.3) และอสมการ (Inequality
Constraints) ข้อจากัดได้ ดังอสมการที่ (2.4)
สมการข้อจากัด

(2.3)

𝑔𝑖 (𝑥̅ ) ≥ 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚

อสมการข้อจากัด
ℎ𝑖 (𝑥̅ ) = 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑝
การสร้างเงื่อนไขแบบ Either-or
ถ้ า 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) ≤ 0 เป็ น จริ ง หรื อ 𝑔(𝑥1, 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
เงื่อนไขเป็นจริง ซึ่งจะเขียนดังสมการที่ (2.5) และ (2.6)

(2.4)
≤0

เป็ น จริ ง หรื อ ทั้ ง 2

f(x1 , x2 , … , xn ) ≤ My

(2.5)

g(x1 , x2 , … , xn ) ≤ M(1 − y)

(2.6)

𝑦 𝜖 {0,1}

2.1.3 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Functions)
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เป็นตัวกาหนดลักษณะเป้าหมายในการหาค่าเหมาะสมที่สุด ของการหา
ค่ามากที่สุด (Maximization) หรือน้อยที่สุด (Minimization) เช่น ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็นต้น การ
แก้ปั ญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุ ดที่ มีห ลายวัตถุประสงค์เ ป็นปัญหาที่ ต้อ งทาการพิจ ารณาหลาย
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์พร้อมกันในการค้นหาคาตอบบนพื้นที่ของคาตอบที่เป็นไปได้ (Feasible Region)
เพื่อหาคาตอบที่เป็นไปได้ (Feasible Solution) เพื่อหาค่าที่ต่าที่สุดของฟังก์ชันวัตถุประสงค์หรือมาก
ที่สุดของฟังก์ชันวัตถุประสงค์และหาค่ามากที่สุดในบางฟังก์ชันวัตถุประสงค์หรือต่าที่สุดในบางฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ โดยทาการพิจารณาไปพร้อมกัน ดังสมการที่ (2.7)
f(x̅) = [f1 (x̅) , f2 (x̅) , …, fk (x̅)] T

(2.7)
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาที่มีหลายวัต ถุประสงค์ คือ กลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด ดังนั้น รูปแบบ
จึ งเป็ น เวคเตอร์ คาตอบ 𝑥̅ ∗ = [𝑥̅1∗ , 𝑥̅2∗ , …, 𝑥̅𝑛∗ ] 𝑇 ภายใต้ 𝑚 ข้อจากัดแบบอสมการ ดัง
อสมการที่ (2.8) หรือภายใต้ 𝑝 ข้อจากัดแบบสมการที่ (2.9)
g i (x̅) ≥ 0, i = 1,2, … , m

(2.8)

hi (x̅) = 0, i = 1,2, … , p

(2.9)

2.1.4 กลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด
การแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 𝑘 วัตถุประสงค์
และ ตัวแปรตัดสินใจ โดยมีรูปแบบปัญหาการหาค่ามากที่สุดหรือการหาค่าน้อยที่สุด ดังสมการที่
(2.10)
Minimize | Maximize {f1 (x̅), f2 (x̅), … fk (x̅)}

(2.10)

รูปแบบการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดในทีนี้เป็นการหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่มีค่า
น้อยที่สุดในการค้นหาคาตอบจะถูกกาหนดจากเวคเตอร์ของตัวแปรตัดสินใจ ภายใต้ข้อจากัดที่ใช้ใน
การกาหนดขอบเขตของคาตอบ ดังสมการที่ (2.11)
Minimize{f1 (x̅), f2 (x̅), … fk (x̅)}
(2.11)
ข้อจากัด 𝑔𝑖 (𝑥̅ ) ≤ 0
โดยที่ 𝑥̅ คือ เวคเตอร์ของตัวแปรตัดสินใจ
𝑓𝑖 (𝑥̅ ) คือ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ 𝑖
𝑔𝑖 (𝑥̅ ) คือ เวกเตอร์ข้อจากัดที่ 𝑗
ถ้าเวคเตอร์ของตัวแปรตัดสินใจ 𝑥 ให้คาตอบที่ดีกว่า เวคเตอร์ของตัวแปรตัดสินใจ 𝑦 จะได้
𝑓𝑖 (𝑥) ≤ 𝑓𝑖 (𝑦) ส าหรั บ ทุ ก ค่ า 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑘} และ 𝑓𝑖 (𝑥) < 𝑓𝑖 (𝑦) ในอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ค่ า 𝑖 ∈
{1,2, … , 𝑘}

ในกรณีปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ที่มีกลุ่มคาตอบขัดแย้งกันอยู่
หรือถูกครอบงาเพราะคาตอบหนึ่งต่างก็ชนะอีกคาตอบหนึ่งอย่างละ 1 วัตถุประสงค์ จะเป็นปัญหากับ
การวิ เ คราะห์ ผ ลที่ อ าจจะต้ อ งเพิ่ ม เกณฑ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ข้ า ไป หากมี ก ลุ่ ม ค าตอบใดที่ ช นะ 1
วัตถุประสงค์ที่อยู่ในหลายวัตถุประสงค์ที่กาลังพิจารณาอยู่โดยที่คาตอบอื่นไม่มีวัตถุประสงค์ใดเลย
ให้ผลที่ดีกว่าก็จะสามารถตัดสินใจได้ โดยกลุ่มคาตอบที่เป็ นคาตอบที่เหมาะสมและไม่ถูกครอบงาโดย
คาตอบอื่น ๆ นั้นเรียกว่า คาตอบที่เหมาะสมที่สุดเชิงพาเรโต (Pareto Optimum) ส่วนกลุ่มคาตอบที่
ค้นหาได้หลายคาตอบที่ให้ผลที่ดีเหมาะสม และเป็นกลุ่มคาตอบที่ยากต่อการพิจารณาที่ไม่ได้ค้นพบ
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กลุ่มคาตอบเดียว จะเป็นคาตอบที่เหมาะสมที่สุด เชิงพาเรโตทั้งหมดรวมกันเป็นเซตจะเรียกว่า เซตที่
เหมาะสมที่สุ ด เชิง พาเรโต (Pareto Optimal Set) การเลื อกกลุ่ ม คาตอบที่ ดี ที่สุ ดนั้น จะต้ อ งเป็ น
เวคเตอร์ วัตถุป ระสงค์ที่ไม่ มีคาตอบใดที่ ดีกว่าหรื อเซตเด่น (Non-dominated Set) กลุ่ มคาตอบ
เหล่านี้จะถูกพลอตกราฟเพื่อเป็นสมาชิกคาตอบที่เด่นกว่ากลุ่มคาตอบอื่น จะได้ขอบเขตกลุ่มคาตอบที่
ดีที่สุด (Pareto Optimal Front) ในแนวเส้นโค้งที่ลากผ่านทุกจุดจัดเป็นคาตอบที่เหมาะสมที่สุดเชิง
พาเรโตบนพื้นที่วัตถุประสงค์ โดยทุกตาแหน่งนี้จะข่มกันทุกจุดคาตอบที่เหลือทั้งหมด ซึ่งเป็นขอบเขต
ของกลุ่มคาตอบที่เด่นกว่ากลุ่มคาตอบอื่น (Non-dominated Front) (C. A. Coello Coello, 2006)
ประกอบด้วยรายละเอียดจึงต้องอาศัยวิธีการวิเคราะห์ตามหลักแนวคิดกลุ่มคาตอบที่เป็นกลุ่มคาตอบ
ที่เป็นไปได้อาจพบเพียงคาตอบเดียวหรือหลายคาตอบโดยใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่มีหลาย
วัตถุประสงค์ (Multi-Objective Optimization) (Pareto, 1896)
2.2 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ (Multi-Objective Optimization)
2.2.1 การกาหนดค่าความแข็งแรงแบบวิธีเชิงกลุ่มที่ดีที่สุด
การกาหนดค่าความแข็งแรง (Fitness Assignment) ในปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบ
หลายวัตถุประสงค์ จะกาหนดค่าความแข็งแรงเพื่อให้ทราบว่าแต่ละคาตอบที่พิจารณาเป็นคาตอบที่ดี
หรือไม่ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับคาตอบอื่น ๆ (Gen, Cheng, & Lin, 2008) เพื่อการตรวจสอบค่าของ
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของปัญหาที่มีข้อจากัดต่าง ๆ ในการประเมิณนั้นจะแตกต่างกันตามแต่ละปัญหา
โดยใช้การกาหนดค่าความแข็งแรงทาให้เป็นเลขบรรทัดฐานเดียวกัน (Normalization) ที่ค่าเท่ากับ 1
ของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่อยู่ในช่วง [0,1] ในแต่ละตัว และทาการเลือกวิธีการมาทาการประเมิณค่า
ของประชากร การกาหนดความแข็งแรงให้กับคาตอบของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบหลาย
วัตถุประสงค์อาจมีความยุ่ งยากและใช้เวลานานกว่าปัญหาแบบวัตถุประสงค์เดียว เนื่องจากการ
กาหนดความแข็งแรงต้องพิจารณาค่าวัตถุประสงค์หลายวัตถุประสงค์พร้อมกันไป
การพัฒนาวิธีการจัดอันดับแบบพาเรโต (Pareto Ranking Approach) จึงได้ศึกษาวิธีการนี้
(Srinivas & Deb, 1995) จาก (Goldberg, 1989) ในการกาหนดความแข็งแรงของคาตอบที่ไม่ใช่ค่า
ฟังก์ชัน วัตถุป ระสงค์เพราะไม่ได้ถู กประเมิณโดยค าตอบทั้งหมด นั่นคือ ความแข็งแรงไม่แท้จ ริ ง
(Dummy Fitness) ที่พิจารณาจะถูกจัดอันดับภายใต้หลักการการครอบงาเชิงพาเรโต กลุ่มคาตอบที่ดี
ที่สุดนั้นจะเป็นคาตอบที่ไม่เด่นกว่ากัน จึงเป็นคาตอบที่ดีคล้ายกันแต่แตกต่างกันแต่ละวัตถุประสงค์
วิ ธี ที่ ใ ช้ ก าหนดค่ า ความแข็ ง แรงด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง กลุ่ ม ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ วิ ธี ก ารจั ด อั น ดั บ ของโกลด์ เ บิ ร์ ก
(Goldberg’s Ranking) หรือการจัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงา (Non-dominated Sorting) เป็นวิธีที่
ใช้ในการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ มีขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการจัดอันดับ
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ที่ห นึ่ งให้ แก่คาตอบที่ไม่มีคาตอบใดดีกว่าหรือ Pareto-optimal Front (Front ที่ 1) ดังรูปที่ 2.1
จากนั้นตัดคาตอบอันดับที่ 1 ออกจากการพิจารณาและสตริงคาตอบที่เหลือจะพิจารณาเป็นอันดับถัด
มาที่เป็นคาตอบที่ไม่ถูกครอบงาโดยคาตอบใดเลยจะถูกจัดให้เป็นคาตอบอันดับที่ 2 (Front ที่ 2) ดัง
รูปที่ 2.1 และทาจัดอันดับคาตอบอันดับถัดๆ ไปด้วยวิธีเดียวกันนี้จนครบประชากรทั้งหมดเป็นอัน
สิ้นสุดกระบวนการจัดอันดับของคาตอบ

รูปที่ 2.1 วิธีการจัดอันดับของโกลด์เบิร์ก (Goldberg ,1989)
2.2.2 การสร้างความหลากหลายของประชากรคาตอบด้วยวิธีการวัดระยะความหนาแน่น
ในการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์นั้น คาตอบที่ได้ยังต้อง
มีลักษณะกระจายตัว ที่ส ม่าเสมอเพื่อแสดงถึ งความหลากหลาย หรือมีการกระจายตัว บน Front
ในกราฟค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์อย่างสม่าเสมอไม่เกาะกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จึงสร้าง
ความหลากหลายให้กับ ประชากรคาตอบ (Diversity Population) เป็น การกาหนดค่า ความ
หนาแน่น หรือแบ่งปันค่าความแข็งแรง (Fitness Sharing) วิธีการแบ่งปันค่าความแข็งแรงนั้นใช้
วิธีการวัดระยะความหนาแน่น (Crowding Distance Approach) (Deb, Pratap, Agarwal, &
Meyarivan, 2002) ได้เ สนอการเปรีย บเทีย บค่า ความหนาแน่น ระหว่า งคาตอบสองตัว ของ
วิธ ีก ารนี ้ที ่ใ ช้ว ัด ค าตอบที ่ด ีที ่ส ุด บน Pareto-optimal Front นั ้น มีก ารกระจายตัว สม่ าเสมอ
เพีย งใดบน Front เดียวกัน ในการคานวนค่าเฉลี่ยระยะทางระหว่างสองจุดนี้ต่างก็มีระยะห่างใน
แต่ละแนวแกนวัตถุประสงค์ตามรอยประ ดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 ระยะของการวัดระยะความหนาแน่น (Dep et al. , 2002)
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ระยะทางที่ประมาณการจะได้จากตัวที่ใกล้จุดสองจุดที่พิจารณานี้ คือ ตัวคาตอบที่ใกล้ เคี ยง
(Neighbors) ของสองสมาชิกคาตอบที่พิจารณานั้นเป็นระยะความหนาแน่น (Crowding Distance) ของ
สมาชิกคาตอบ 𝑖 (Solution) ในเส้น Front เดียวกันตามจุดทึบ คาตอบที่มีระยะความหนาแน่นสูงแสดงถึง
ตาแหน่งที่มีการกระจายตัวของคาตอบดี ในทางตรงกันข้ามคาตอบที่มีระยะความหนาแน่นต่าแสดงถึง
ตาแหน่งที่มีการเกาะกลุ่มของคาตอบมาก การคานวณค่าระยะความหนาแน่นของคาตอบใด ๆ ก็ตามจะมี
ความเกี่ยวข้องกับบรรดาคาตอบที่อยู่ Front เดียวกันเท่านั้น โดยขั้นตอนในการคานวณ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดให้ 𝑙 คือ จานวนคาตอบทั้งหมดบน Front ที่กาลังพิจารณา 𝑥[𝑖,𝑘] คือ
คาตอบ 𝑥 ใดๆ บน Front นั้น เมื่อ 𝑖 = {1, . . . , 𝑙}, และ 𝑘 = {1, . . . , 𝐾} ซึ่งเป็นคาตอบลาดับที่
𝑖 เมื่ อ เรี ย งตามค่ า ฟั ง ก์ ชั น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 𝑘 จากน้ อ ยไปมาก เมื่ อ พิ จ ารณาในแนวค่ า ฟั ง ก์ ชั น
วัตถุประสงค์ที่ 𝑘 ใดๆ คาตอบลาดับที่ 1 เป็นค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์น้อยที่สุด และลาดับสุดท้ายหรือ
ลาดับที่ 𝑙 เป็นค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์มากที่สุดซึ่งจะถูกกาหนดให้มีค่าระยะความหนาแน่นเท่ากับ
อนั น ต์ เ สมอหรื อ 𝑐𝑑𝑘 (𝑥[1,𝑘] ) = ∞ และ 𝑐𝑑𝑘 (𝑥[𝑙,𝑘] ) = ∞ ส่ ว นค่ า ระยะความหนาแน่ น ของ
คาตอบอื่นๆ สามารถคานวณได้จากสมการที่ (2.12)
cdk (x[i,k] ) =

โดยที่

fk (x[i+1,k] )−fk (x[i−1,k] )

(2.12)

fmax
−fmin
k
k

𝑐𝑑𝑘 (𝑥[𝑖,𝑘] ) คือ ค่าระยะความหนาแน่นในแนวแกนค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ 𝑘

ของ

คาตอบ 𝑥[𝑖,𝑘]
𝑓𝑘 (𝑥[𝑖+1,𝑘] ) คือ ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ 𝑘 ของคาตอบ 𝑥[𝑖+1,𝑘]
𝑓𝑘 (𝑥[𝑖−1,𝑘] ) คือ ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ 𝑘 ของคาตอบ 𝑥[𝑖−1,𝑘]
𝑓𝑘𝑚𝑎𝑥 คือ ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ 𝑘 มากที่สุดของกลุ่มคาตอบบน Front
𝑓𝑘𝑚𝑖𝑛 คือ ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ 𝑘 น้อยที่สุดของกลุ่มคาตอบบน Front
ขั้นตอนที่ 2 คานวนค่าระยะความหนาแน่นของคาตอบ 𝑥 หรือ 𝑐𝑑(𝑥) สามารถคานวณได้
จากการรวมเอาค่าระยะความหนาแน่นในทุกแนวแกนค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 𝑘 ของคาตอบ 𝑥 เข้าไว้
ด้วยกัน ดังสมการที่ (2.13)
cd(x) = ∑Kk=1 cdk (x[i,k] )

(2.13)

การคานวณค่าระยะความหนาแน่นจะเป็นไปตามจานวนวัตถุประสงค์ ซึ่งค่าระยะความ
หนาแน่นทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมระยะความหนาแน่นของแต่ละวัตถุประสงค์
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2.3 การวัดสมรรถนะของอัลกอริทึมของกลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด
กลุ่ มคาตอบที่เหมาะสมที่สุ ด ของการแก้ปัญ หาจะเป็น ที่ย อมรั บแก่ผู้ ใช้ง านเมื่อ มีจ านวน
คาตอบที่มาก มีความหลายหลาย มีค่าใกล้เคียงกับคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ดังนั้น การชี้วัดว่า
สมรรถนะของอัล กอริทึมต่าง ๆ ในแก้ปัญหาจึงสามารถพิจารณาได้จากกลุ่ มคาตอบที่อัล กอริ ทึม
เหล่ า นั้ น ค้ น พบ งานวิ จั ย นี้ จึ ง ใช้ตั ว ชี้ วัด เชิง ปริ มาณเพื่ อ ประเมิ น และเปรีย บเที ย บสมรรถนะของ
อัลกอริทึมต่าง ๆ ด้วยกัน 3 ตัวชี้วัด ดังที่ (Kumar & Singh, 2007) ได้รวบรวมไว้ ได้แก่ ด้านการลู่เข้า
สู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริงของกลุ่มคาตอบเหมาะสมที่สุดที่ได้ ด้านการกระจายตัวของกลุ่มคาตอบที่ได้
และด้านอัตราส่วนของกลุ่มคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 ด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริงของกลุ่มคาตอบเหมาะสมที่สุดที่ได้
(Convergence of the Obtained Non-dominated Solution Set)
ตัวชี้วัดนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อประเมิณความแตกต่างระหว่างกลุ่มคาตอบเหมาะสมที่สุด
กลุ่ ม ค าตอบที่ ไ ด้ (Obtained Non-dominated Solution Set) กั บ กลุ่ ม ค าตอบเหมาะสมที่ สุ ด ที่
แท้จริง (True Pareto Front) โดย (Kumar & Singh, 2007) ได้เสนอสูตรคานวณ ดังสมการที่ (2.14)
และ (2.15)
Convergence(A) =
|P∗ |

∑|A|
i=1 di

(2.14)

|A|
f (i)−fk (j)

k
di = minj=1 √∑M
k=1 ( max

fk

−fmin
k

)

(2.15)

คือ จานวนวัตถุประสงค์ทั้งหมด เมื่อ 𝑘 = 1, 2, … , 𝑀
𝑑𝑖 คือ ระยะทางของคาตอบที่หาได้ 𝑥 กับคาตอบที่แท้จริง 𝑦
𝐴 คือ กลุ่มคาตอบเหมาะสมที่สุดที่ได้มา (Obtained Non-dominated Solution Set)
𝑃∗ คือ กลุ่มคาตอบเหมาะสมที่สุดที่แท้จริง (True Pareto Front)
𝑓𝑘𝑚𝑎𝑥 คือ ค่ามากที่สุดของค่าฟังก์ชันที่วัตถุประสงค์ 𝑘 ในเซตคาตอบที่แท้จริงของขอบเขต
กลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด
𝑓𝑘𝑚𝑖𝑛 คือ ค่าน้อยที่สุดของค่าฟังก์ชันที่วัตถุประสงค์ 𝑘 ในเซตคาตอบที่แท้จริงของขอบเขต
กลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด
𝑓𝑘 (𝑖) คือ ค่าฟังก์ชันที่วัตถุประสงค์ 𝑘 ของคาตอบที่หาได้ 𝑖
𝑓𝑘 (𝑗) คือ ค่าฟังก์ชันที่วัตถุประสงค์ 𝑘 ของคาตอบที่แท้จริง 𝑗
𝑀
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รูปที่ 2.3 ขอบเขตกลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด (Dep et al. , 2002)
(Deb et al., 2002) ได้อธิบายไว้สาหรับคาตอบทุกตัวที่อยู่ในขอบเขตกลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด
(Pareto Optimal Front) ดังรูปที่ 2.3 การลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริงนั้นจะมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ แต่
จะมีคาตอบที่มีค่าเท่ากับศูนย์ก็ต่อเมื่อคาตอบที่ได้นั้นเป็นคาตอบที่แท้จริง ดังนั้นหากคาตอบที่ได้มีค่า
เข้าใกล้ศูนย์มากก็แสดงถึงการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริงที่ได้ดี
2.3.2 ด้านการกระจายตัวของกลุ่มคาตอบที่ได้ (Spread Measurement)
ตัวชี้วัดนี้สาหรับวัดสมรรถนะด้านการกระจายตัวของกลุ่มคาตอบที่ได้ (กลุ่มคาตอบ 𝑁) โดย
พิจารณาจากระยะห่างของสมาชิกกลุ่มคาตอบที่อยู่ถัดกัน (Deb et al., 2002) โดยมีสูตรคานวณดัง
สมการที่ (2.16)
∆=

โดยที่

𝑑𝑖

df +dl +∑N−1
i=1 |di −d|
df +dl +(N−1)d

(2.16)

คื อ ระยะห่ า งของค าตอบที่ อ ยู่ ถั ด กั น ของกลุ่ ม ค าตอบเหมาะสมที่ สุ ด ที่ ไ ด้ ม า เมื่ อ

𝑖 = 1,2, … , (𝑁 − 1)
𝑁 คือ คาตอบที่พิจารณา

ดังนั้น 𝑁 − 1 คือ คาตอบที่อยู่ถัดไป
𝑑𝑓 และ 𝑑𝑙 คือ ระยะห่างระหว่างคาตอบปลายสุด (Extreme Solutions) สองด้านของกลุ่ม
คาตอบเหมาะสมที่สุดที่ได้ ดังรูปที่ 2.4
𝑑̅ คือ ค่าเฉลี่ยของระยะทาง 𝑑𝑖 ทุกตัว
(Li & Zheng, 2009) ได้กล่าวว่า ∆ แสดงถึงการคานวณของค่าระหว่างคาตอบสองตัว และ
(Deb et al., 2002) อธิบายว่ากลุ่มคาตอบที่มีการกระจายตัวที่ดีนั้นระยะห่างทุกตัวจะมีค่า เท่ากับ
ค่าเฉลี่ย 𝑑̅ มากที่สุด โดยมีค่าของระยะห่างระหว่างคาตอบปลายสุดสองด้านมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ห รือ
𝑑𝑓 = 𝑑𝑙 = 0 จึงเป็นการกระจายตัวที่สม่าเสมอ
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รูปที่ 2.4 ระยะห่างระหว่างคาตอบปลายสุด (Dep et al. , 2002)
2.3.3 ด้านอัตราส่วนของกลุ่มคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา (Ratio of Non-dominated
Solutions)
ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดสมรรถนะกลุ่มคาตอบเหมาะสมที่สุดที่ได้มาของอัลกอริทึมที่พิจารณานั้นไม่
ถูกครอบงาจากกลุ่ มคาตอบที่ได้จากอัลกอริทึมอื่น ๆ โดยสามารถคิดเป็นอัตราส่วน โดยแบ่งค่ าชี้วั ด
สมรรถนะด้านอัตราส่วนเป็น 2 ค่าชี้วัดสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
1. Ratio of Non-Dominated Solutions (Self-Comparison) เป็นอัตราส่วนเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างจานวนของคาตอบที่ได้ในเส้นขอบเขตที่ดีที่สุด (First Pareto Frontier Solution)
ที่ อยู่ ในกลุ่ มค าตอบที่ แท้ จริ ง (Approximated True Pareto Optimum) เมื่ อเที ยบกั บ
จานวนคาตอบที่ดีในตัวเอง (Own First Pareto Frontier Solutions) คานวณอัตราส่วนดัง
สมการที่ (2.17)
𝑅𝑁𝐷𝑆1 =

|𝑆𝑗 −{𝑥∈𝑆𝑗 | ∃𝑦 ∈𝑆 ∗ :𝑦≺𝑥}|
|𝑆𝑗 |

(2.17)

2. Ratio Of Non-Dominated Solutions (Pareto-Optimum Comparison) เ ป็ น
อัตราส่วนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างจานวนของคาตอบที่ได้ในเส้นขอบเขตที่ดีที่สุดที่อยู่ใน
กลุ่มคาตอบที่แท้จริงเมื่อเทียบกับจานวนคาตอบที่แท้จริง คานวณอัตราส่วน ดังสมการที่
(2.18)
𝑅𝑁𝐷𝑆2 =

โดยที่

|𝑆𝑗 −{𝑥∈𝑆𝑗 | ∃𝑦 ∈𝑆 ∗ :𝑦≺𝑥}|
|𝑆 ∗ |

(2.18)

คือ เซตคาตอบที่ 𝑗 เมื่อ 𝑗 = 1,2, … , 𝐽
𝑆 คือ การดาเนินการของเซตแบบยูเนียน (Union) ที่รวมกันของเซตคาตอบ 𝐽 เมื่อ
𝑆𝑗

(𝑆 = 𝑆1 ∪ 𝑆2 ∪ … ∪ 𝑆𝐽 )
𝑥 คือ คาตอบที่ได้
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คือ คาตอบที่แท้จริง
𝑦 ≺ 𝑥 คือ คาตอบ 𝑥 ที่ถูกครอบงาโดยคาตอบ 𝑦 (Ishibuchi, Yoshida, & Murata, 2003)
จานวนคาตอบที่ได้แล้วไม่ถูกครอบงาจะทาให้อัตราส่วนนี้เข้าใกล้ 1 เป็นตัวแสดงถึงสมรรถนะว่า
กลุ่มคาตอบที่ได้เทียบเท่ากับกลุ่มคาตอบที่แท้จริง
𝑦

2.4 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนิน งานของสายการบินเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน มีห ลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
ต้องอาศัย ผลของการจัดตารางนี้ไปใช้ในการทางานจริง ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่หลายสาย
การบิน กาลัง ประสบอยู่ การดาเนิน งานปัจ จุบัน อาศัย ประสบการณ์ข องพนัก งานจัด ตารางเป็น
ส่วนใหญ่ และเพื่อทาให้การจัดตารางเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายสายการบินจาเป็นต้อง
ซื้อซอฟแวร์ที่มีราคาแพงเข้ามาช่วย สิ่งที่น่าสังเกตในทางปฏิบัติก็คือ พนักงานจัดตารางส่วนใหญ่
ไม่ทราบถึงอัล กอริทึมที่เกี่ย วข้ อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางนักบิน ลูกเรือ หรือพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน พนัก งานต้อ นรับ ภาคพื้น คู่เ ที่ย วบิน การบารุงรัก ษาเครื่องบิน เป็น ต้น Qi, Yang
และ Yu (2003) ได้ศึกษาปัญหาการจัดตารางในอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่ง
ปัญหาได้แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. Aircraft scheduling การจัดตารางเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรประเภทเครื่องบิน
ให้ บิ น ในเที่ ย วบิ น ต่ า ง ๆ ส าหรั บ สายการบิ น ที่ มี ป ระเภทเครื่ อ งบิ น มากกว่ า หนึ่ ง ชนิ ด หรื อ ขนาด
เครื่องบินต่างจากฝูงบินเดิมการเลือกเครื่องบินให้เหมาะสมนั้นจะส่งผลถึงต้นทุ น กาไร และต้องเป็น
ตามกฎระเบียบที่กาหนดโดยสานักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation AdministrationFAA) อีกด้ว ย เช่น การเชื่อมต่อเส้ นทางการบินความสามารถของเครื่องบิน และการบารุงรักษา
เครื่ อ งบิ น การจั ด ตารางเครื่ อ งบิ น มี ค วามที่ เ กี่ ย วข้ อ งการจั ด ตารางฝู ง บิ น (Fleet assignment)
เนื่องจากปัญหานี้จะเกี่ยวกับการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าปริมาณที่นั่งของ
ผู้โดยสาร ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน และการทาตามกฎการบินพลเรือน ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการ
จัดสรรเครื่องบินนั้นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าน้ามัน ค่ าจ้างพนักงาน และค่าธรรมเนียมใน
การขึ้น-ลงอากาศยาน (Landing Fees) แต่ค่าใช้จ่ายที่ยากต่อการประมาณการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ที่มีจานวนสูงมาก เนื่องจากค่าความแตกต่างระหว่างความต้องการของลูกค้ากับปริมาณที่นั่งผู้โดยสาร
ที่สายการบินสามารถรองรับลูกค้าที่มีความไม่แน่ นอน ซึ่งสายการบินนั้นมีจานวนที่นั่งจานวนจากัด
หากจัดสรรเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ก็จะรองรับผู้โดยสารได้มากแต่ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงจานวน
มากเช่นกัน ในทางกลับกันการใช้เครื่องบินขนาดเล็กก็จะสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการสาย
การบินได้น้อยลงซึ่งทาให้สายการบินขาดโอกาสทางการค้าได้ ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดตาราง
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ฝูงบินต่างพยายามที่จะหาวิธีการเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายทางอ้อมนี้ให้ได้แม่นยามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
เครื่องบินแต่ละประเภทจะมีข้อจากัดแตกต่างกัน เช่น เวลาของเครื่องบินทุกครั้งก่อนขาเข้าและขา
ออกจะไม่สามารถดาเนินการได้ทันที จะต้องมีเวลาที่จอดบนภาคพื้น (Ground Time) ก่อนเพื่อให้
กาไรเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนสาหรับสายการบิน Allung Blegur, Bakhtiar และ Aman (2014) ศึกษา
เกี่ยวกับการหากาไรสูงสุดสาหรับทุกเที่ยวบิน ซึ่งใช้ข้อจากัดเกี่ยวกับระยะทางวิ่ง (Runway) โดยมุ่งถึง
การจัดตารางฝูงบินให้เหมาะสมกับเที่ยวบินให้มากที่สุด มีค่าใช้จ่ายน้อย และใช้จานวนเครื่องบินน้อย
ด้วย นอกจากนั้นยังได้สร้างสมการแบบจาลองเชิงเส้นตรง ซึ่งสิ่งที่นามาพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย จานวนที่นั่งผู้โดยสาร น้าหนักเครื่องสาหรับลงจอด (Landing Weights) พนักงานการ
บิน การบารุงรักษา และน้ามัน การแก้ปัญหาแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์นี้มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายรายวัน
ลดลง และสามารถวางแผนโดยใช้จ านวนเครื่อ งบิ นจอดไว้ที่ ล านจอดค้ า งคื นน้ อ ย โดยสามารถ
พิจารณาถึงการบารุงที่จาเป็นในตอนกลางคืนได้ด้วย Cadarso และ Marin (2011) ได้ศึกษาและ
พัฒนาการออกแบบตารางงาน การจัดตารางฝูงบิน และผู้โดยสาร เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายและให้เกิดความ
ไม่เข้ากันในการตัดสินใจน้อยลง จึงได้เสนอตัวแปรแบบเฟ้นสุ่มที่เกิดจากความต้องการของลู กค้า
รายวันเป็นข้อมูลไม่แน่นอนและไม่คงที่ยากต่อการประมาณการ การคานวณจากการศึกษานี้ให้ผลที่
ช่วยให้การยกเลิกของผู้โดยสารลดลง
สาหรับการจัดตารางการบารุงรักษาเครื่องบิน (Aircraft Maintenance Routing) ก็เป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางที่เกี่ยวกับตัวเครื่องบินเช่นกัน เพราะการจัดตารางการซ่อมบารุงโดยจัด
พนักงงานปฏิบัติงานรักษาเครื่องบินเพื่อการันตีสมรรถภาพของเครื่องบิน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกันระหว่าง
การจัดตารางฝูงบินกับเที่ยวบิน ประเภทการตรวจสอบเครื่องบินแบ่งเป็น 4 ประเภทตามกฎของ
ส านั กงานบริ ห ารการบิ น แห่ งชาติ (Federal Aviation Administration-FAA) ได้แก่ A-check, BCheck, C-check และ D-check แต่ล ะประเภทจะแตกต่างกันที่ขอบเขตของงาน ระยะเวลาการ
ตรวจสอบในแต่ละครั้ง และความถี่ในการตรวจสอบ ทั้งนี้การบารุงรักษาให้เครื่องบินมีความพร้อม
สาหรับทุกเที่ยวบินจึงมีความสาคัญเพื่อทาให้เครื่องบินสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีเหตุขัดข้อง
และกระทบต่อเที่ยวบินน้อยที่สุด
2. Crew scheduling เป็นการจัดตารางลูกเรือที่จะเกี่ยวข้องปัญหาการจัดตารางคู่เที่ยวบิน
ซึ่งจะเกี่ยวกับลาดับเที่ยวบิน ซึ่งแต่ละเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินเดียวกันรวมกันเป็นคู่เที่ยวบินเพื่อจัดให้
บินไปเส้นทางต่าง ๆ โดยกาหนดให้เครื่องบินออกไปและกลับมานั้ นเป็นฐานเดียวกัน ทั้งนี้ต้องจัดคู่
เที่ยวบินที่เหมาะสมต่อการบินของลูกเรือทุกตาแหน่ง ในด้านของเวลาพัก เวลาปฏิบัติงาน ชั่วโมงการ
บิน และปัญหาการจัดตารางงานให้กับลูกเรือเป็นการจัดคู่เที่ยวบินที่ได้จากปัญหาการจัดตารางคู่
เที่ยวบินให้แก่ลูกเรือ ซึ่งแต่ละคู่เที่ยวบิ นจะมีจานวนชั่วโมงบิน เวลาเริ่มและสิ้นสุดของงานที่แตกต่าง
กันไป การที่จะจัดให้คู่เที่ยวบินเหมาะสมตามตาแหน่งลูกเรือนั้นต้องพิจารณาข้อจากัดที่แตกต่างกัน
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ด้วย ในโครงงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการจัดตารางนักบินโดยได้ศึกษางานวิจัยพบว่ามีการสร้างแบบจาลอง
เชิงคณิตศาสตร์และนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเทคนิคต่าง ๆ งานวิจัยโดยทั่วไปมักสร้าง
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบเซตพาร์ทิชันนิ่ง (Set partitioning) และใช้เทคนิคคอลัมน์
เจเนเรชัน (Column generation) มาช่วยแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ง Yan และ Chang (2002) ได้
ศึกษาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสาหรับ Taiwan Airline ที่มีสนามบินเป็นฐานอยู่แห่งเดียวและมี
เครื่องบินหลายประเภท โดยมีจุดประสงค์ให้ต้นทุนเกี่ยวกับนักบินลดลงและวางแผนคู่นักบินจาก
หลายตาแหน่งอย่างเหมาะสม จึงได้ทาการพัฒนาเครือข่ายการจัดตารางเวลาเป็น 2 แบบเพื่อสร้าง
การจับคู่ที่เป็นไปได้ โดยสร้างแบบจาลองเซตพาร์ทิชันนิ่งเพื่อหาคู่นักบินที่ดีที่สุดซึ่งกรณีศึกษานี้ได้
ค าตอบที่ ดี Reisi-Nafchi และ Moslehi (2013) ท าการวางแผนคู่ ง านเพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยโดยวาง
แบบจาลองปัญหาเป็นเซตพาร์ทิชันนิ่งที่เป็นปัญหาขนาดใหญ่และใช้คอลัมน์เจเนเรชันเพื่อแก้ ปัญหา
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าเสนอ 2 อั ล กอลิ ธึ ม ได้ แ ก่ Shortest path with resource constraint in the
revised flight network (SPRCF) และ Shortest path with resource constraint in the revised
duty period network (SPRCD) ด้วยหลักการ Shortest path แล้วได้ใช้โค้ด C++ จาก COIN-OR
เพื่อคานวณผลลัพธ์ ซึ่งผลของวิธีการงานวิจัยนี้ใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการอื่น ๆ ของการแก้ไขปัญหาย่อย
สาหรับงานวิจัยที่นาเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมาย Hoffman
และ Padberg (1993) น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาด้ ว ย Branch and Cut ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาที่ เ ป็ น
แบบจาลองเซตพาร์ทิชันนิ่ง เพื่อให้ต้นทุนเกี่ยวกับนักบินลดลงแล้วยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบ
ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ Kohl และ Karisch (2004) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลูกเรือเป็นรายบุคคลสาหรับ
คู่เที่ยวบิน โดยใช้แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์เซตพาร์ทิชั่นนิ่ งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สาหรับ
แบบจาลองพื้นฐานและแบบจาลองของข้อจากัดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยรูปแบบเซตพาร์ทิชั่นนิงเช่นกัน
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ น าเสนอระบบ Carmen crew rostering โดยใช้ กั น แพร่ ห ลายในสายการบิ น ยุ โ รป
Barnhart และ Cohn (2004) เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของการสร้าง
แบบจ าลองและการแก้ ปั ญหา โดยประกอบตัว อย่า งของผลกระทบที่ เ กี่ยวข้ อ งและมีเ ทคนิ ค ที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอื่น ๆได้ สาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางของสาย
การบินงานวิจัยนี้ได้เสนอแบบจาลองเป็นเซตพาร์ทิชัน นิ่งสาหรับปัญหาการจับคู่เที่ยวบิน (Crewpairing) และปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานพนักงาน (Bidline หรือ Rostering) ซึ่งได้สร้างตัวแปร
ตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนสาหรับแต่ละคู่เพื่อช่วยให้หาต้นทุนคู่เที่ยวบินต่าที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อจากัดของปัญหาที่ต้องการในแต่ละเที่ยวบิน เมื่อตารางเที่ยวบิน เครื่องบิน เส้นทาง ถูกจัดตาราง
เรียบร้อยแล้วจะทาให้ช่วงของการจัดพนักงานที่เป็นไปได้มีขอบเขตที่แคบลง และการไม่ปฏิบัติตาม
แผนงานเป็นปัญหาที่ทาให้การจัดตารางไม่มีประสิทธิภาพ สาหรับการลาป่วย วันพักร้อน การอบรม
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ด้านเครื่องมือ ด้านสภาพอากาศปัญหาเหล่านี้มีผลทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย การลดจานวน
เวลาหย่ อนให้ ล ดลง (Slack time) จะทาให้ ต้นทุนลู กเรื อระหว่ างรอน้ อยลง ส่ ว นผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสามารถประเมินได้อย่างแม่นยาโดยการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตที่เลือกรูปแบบการจับคู่ลูกเรือ
และท างานขั้ น ตอนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ศึ ก ษาการแก้ ปั ญ หาการจั ด ตาราง ได้ แ ก่
Shortest-path อัลกอริทึมเป็นวิธีการลดขนาดของปัญหา วิธีการ Branch and price ที่แก้ปัญหา
ขนาดใหญ่ได้
Viktor Dück et al. (2012) ท าการศึ ก ษาการเพิ่ ม ความเสถี ย รของจั ด ตารางพนั ก งาน
เครื่องบิน ลูกเรือและสิ่งอานวยความสะดวกที่สนามบิน เมื่อเกิดความล่าช้าของจราจรทางการบินก็จะ
ส่งผลให้การจัดตารางเป็นไปอย่างล่าช้าด้วย ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงนี้และลด
ค่าใช้จ่ายเขาจึงเสนอแบบจาลองสโทแคสติก (Stochastic model) แล้วแก้ปัญหาด้วยคอลัมน์เจเนอ
เรชั่ น และไดนามิ กโปรแกรมมิ ง จากนั้นทาการประเมิน และเปรีย บเทีย บด้ว ยเทคนิ คการจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation Model)
Tung-Kuan Liu et al. (2010) ได้ ศึ ก ษาการจั บ คู่ ง านของลู ก เรื อ ในสายการบิ น ภายใน
ประเทศที่มีความหลากหลาย โดยมีจุดประสงค์พัฒนาการแก้ปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์ (Multi
objective) ของปัญหาการจับคู่งานของลูกเรือ ซึ่งกาหนดเป็นแบบจาลองในขั้น Formula Stage ที่
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน และขั้นตอนการทางานในขั้น Solution Stage ของการจ้าง
งานไม่ เ หมื อ นกั น โดยใช้ เ จเนติ ก อั ล กอริ ทึ ม ที่ มี ห ลายวั ต ถุ ป ระสงค์ (Multi objective genetic
algorithm: MMGA) เพื่อการหาคาตอบอย่างกว้างสาหรับปัญหาเส้นทางการบินและการจับคู่งานของ
ลูกเรือ จากนั้นใช้วิธีการฮิวริสติกพาเรโต (Heuristic Pareto algorithm) จัดอันดับความสาคัญของ
ชุดคาตอบเพื่อเลือกวิธีการทางานที่มีค่าใช้จ่ายต่าของปัญหาที่มีหลายวัตถุป ระสงค์นี้ ซึ่งผลที่ได้ช่วยให้
มีการจับคู่ที่ดี
Lucic และ Teodorovic (1999) ท าการจั ด ตารางปฏิ บั ติ ง านลู ก เรื อ โดยการมอบหมาย
สมาชิกนักบินลงในแผนตารางเที่ยวบินแบบรายเดือน งานวิจัยนี้ได้แก้ปัญหาการจัดตารางสาหรับ
ปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์จึงทาให้โครงสร้างประกอบไปด้วยหลายเกณฑ์ จึงนาเสนอวิธีการด้วยกัน
สองขั้นตอนซึ่งใช้ Pilot-by-pilot ฮิวริสติกที่จะทาให้หาวิธีการที่เป็นไปได้ของคาตอบ และขั้นตอน
เทคนิค Simulated annealing สาหรับการหาคาตอบที่มีหลายวัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้ได้ปรับปรุง
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์และทดสอบกับสายการบินขนาดเล็กและขนาดกลาง
3. Disruption Management เป็นแผนงานรายวันที่รองรับปัญหาของการดาเนินงาน ปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นได้เกิดจากสภาพอากาศ เครื่องมืออุปกรณ์ และการลาป่วยของพนักงาน สายการบิน
จาเป็นต้องให้ความสนใจและมีแผนรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ส ภาวะปกติได้
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โดยเร็ว ซึ่งจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ชารุด พนักงานลาป่วย สภาพอากาศไม่ดี การควบคุมจราจรทางอากาศ
เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องปรับแก้แผนต้นฉบับเพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่มีความสาคัญต่อ
สายการบินให้กลับสู่สภาวะปกติ AhmadBeygi, Cohn และ Lapp (2008) ปัญหาหลักที่ผู้โดยสารที่
เดินทางด้วยเครื่องบินต้องประสบเป็นประจา คือ ปัญหาการล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากสภาพ
การจราจรทางอากาศ สภาพอากาศ ปัญหาด้านเทคนิค และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้แผนงานหยุดชะงัก
ไม่ตรงตามตารางที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
4. Combination of Airline Scheduling ประกอบด้วยแผนการลงจอดเครื่องบิน แผนการ
ฝึกอบรมนักบิน ปัญหากระบวนการควบคุมการวิ่งขึ้นของเที่ยวบิน ปัญหาการขนส่งกระเป๋าผู้โดยสาร
เป็นต้น โดยปัญหาที่กล่าวมานี้มักเกิดจากเครื่องมือเครื่องจักร เวลาของงาน เวลาเสร็จของงาน เวลา
กาหนดส่ง Beasley et al. (2000) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการจัดตารางลงจอดของเครื่องบิน ซึ่งปัญหานี้
จะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาลงจอดของเครื่องบินแต่ละลา เขาได้เสนอการแก้ปัญหาด้วย Mixedinteger Zero-one Formulation สาหรับลานจอดเดี่ยวและขยายไปสาหรับลานจอดที่มีมากกว่า
หนึ่ ง โดยการแก้ ปั ญ หาใช้ Linear Programming-based Tree Search และยั ง ใช้ ฮิ ว ริ ส ติ ก ที่ ใ ห้
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา Habel (2013) ศึกษาการหาคาตอบที่ดีที่สุดของตารางฝึกอบรมนักบิน
ส าหรั บ สายการบิ น ซึ่ ง มี ก ารตั ด สิ น ใจด้ ว ยระบบการสนับ สนุน การตั ดสิ นใจ (Decision Support
System) ที่ใช้กันอย่างกว้างขว้าง ในการวางแผนนี้ประกอบด้วยการจัดตารางฝูงบิน การวางแผนจัด
ตารางกาลังคน จัดตารางพนักงานการบิน ตารางการโหลดสินค้าสัมภาระ ตารางเที่ยวบิน ปัญหาจะ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการผู้โดยสาร การคาดการณ์จานวนนักบินที่
จาเป็นก็เปลี่ยนแปลงไป การกาหนดเวลาการฝึกอบรม และวันลาพักร้อน วัตถุประสงค์ในการจัด
กาลังคนคือ การจัดจานวนบุคคลให้ถูกต้องและเกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด งานวิจัยนี้ได้นาเสนอเทคนิค
Promising Solution สาหรับการจัดตารางนักบินโดยใช้ข้อมูลจริงและให้ผลลัพธ์ที่ใช้เวลาสั้น การ
น าเสนอแบบจ าลองที่ยื ดหยุ่ น ที่ส ามารถปรับเปลี่ ยนเพิ่มเติมหรือลดลงของสมมติฐ าน และใช้วิธี
Column Generation มาประยุกต์ โดยแก้ปัญหาด้วย Dynamic Programming ซึ่งจะผลที่ได้จะทา
ให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าการจัดตารางในอุตสาหกรรมการบินนั้น จะเกี่ยวข้องกับหลาย
ฝ่ าย หากเราสามารถปรั บ ปรุ งงานให้ ส อดคล้ อ งกับสายการบินในประเทศไทยโดยพั ฒ นาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาที่ใช้เวลาน้อยและให้คาตอบที่ดีได้ การจัดตารางของฝ่ายอื่นก็จะสามารถนาเอาไปประยุกต์
ได้ โดยอาศัยลักษณะงานและข้อจากัดที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางปฏิ บัติงานพนักงานของสายการบิน
โดยทั่วไปมักสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบเซตพาร์ทิชันนิ่ง (Set partitioning) และใช้
เทคนิคคอลัมน์เจเนเรชัน (Column generation) มาช่วยแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีวิธี
อื่น ๆ ได้แก่ Branch and Cut และ Branch and price เป็นต้นงานวิจัยนี้จะทาการแก้ปัญหาพร้อม
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ทั้งสามารถประเมิณวัตถุประสงค์ของการจัดตารางได้อีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ที่พิจารณาจะมาจาก
ความต้องการของสายการบินโดยทั่วไปจะพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายและภาระงานของนักบิน แต่ด้วย
ปัจจุบันคนปฏิบัติงานมีความต้องการเพิ่มเติมจากเดิมจึ งหาวิธีแก้ปัญหาแบบหลายวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม
ขึ้นมา คือ การจัดงานให้นักบินระดับอาวุ โสและลดการจัดจานวนรูปแบบเที่ยวบินซ้า งานวิจัยนี้จะ
สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการจัดตารางปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบินต่อไปได้ เช่น
ลูกเรือ พนักงานภาคพื้น เป็นต้น
2.5 เครื่องมือสาหรับงานวิจัย
ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยจานวนเที่ยวบิน
และจานวนนักบินที่มีจานวนมาก การที่จะมอบหมายคู่เที่ยวบินให้แก่นักบินแต่ละคนนั้นจาเป็นต้อง
พิจ ารณาถึงจ านวนชั่ว โมงบิ น สะสม ช่ว งเวลาปฏิบัติห น้าที่การบิน ช่ว งเวลาพักผ่ อน วันหยุด วัน
ฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคอากาศจานวนนักบินตามช่ว งเวลาปฏิบัติห น้าที่การบิน การวาง
ตาแหน่งนักบินผู้ควบคุมอากาศยานกับนักบินผู้ช่วย การจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสาหรับคู่เที่ยวบิน
ทั้งที่เครื่องบินออกไปกลับมายังฐานเดียวกันและต่างฐานกัน โดยคู่เที่ยวบินนั้นจะมีทั้งระยะเวลาเริ่มถึง
สิ้นสุดและระยะทางการบินที่แตกต่างกัน ซึ่งนามาพิจารณาในการมอบหมายงานแก่นักบินให้มีภาระ
งานที่เท่าเทียมกันและค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกาหนด การจัดสรรนักบินใน
แต่ละคู่เที่ยวบินภายใต้เงื่อนไขของนักบินที่ได้นั้นมีคาตอบที่เป็นไปได้จานวนมาก เพื่อให้การจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบินมีคาตอบที่ทาให้ภาระงานที่เท่าเทียมกันและค่าใช้จ่ายลดลงจึงสร้างแบบจาลองเชิง
คณิตศาสตร์และใช้เทคนิคเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการโลจิสติกส์เป็น
วิธีการประมาณคาตอบที่มีความน่าเชื่อแล้วยังช่วยลดเวลาในการหาคาตอบของปัญหาที่มีขนาดใหญ่นี้
เครื่องมือในการแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้เป็นวิธีการเมตาฮิวริสติกส์โดยพิจารณาอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า
Multiobjective Evolution Algorithm Based on Decomposition (MOEA/D) และ Honey Bee
Mating Optimization (HBMO) ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในวิธีเมตาฮิวริสติกส์ โดยได้รวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือไว้ ดังนี้
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic)
การใช้วิธีเมตาฮิวริสติกสามารถให้คาตอบที่ดีในระยะเวลาสั้น แม้ว่าไม่ใช่คาตอบที่ดีที่สุดแต่
คุณภาพของคาตอบนั้นดีเพียงพอต่อความต้องการสาหรับงานวางแผนต่าง ๆ ได้ สาหรับงานวิจัยนี้ได้
ทาการศึกษาปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินเพื่อสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์สาหรับสาย
การบินราคาประหยัดกรณีศึกษานี้เพื่อการทดลองหาคาตอบ จึงนาเสนอขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาด้วย
เทคนิคเมตาฮิวริสติกมาประยุกต์ใช้ เมตาฮิวริสติกเป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการ
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ผลิตและการจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น ปัญหาการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม ปัญหาเส้นทางการ
เดิน ทางของพนั กงานขายและปั ญหาการจัดลาดับการผลิ ต ปัญหาเหล่ านี้เป็นปัญหาเอ็นพี -ฮาร์ด
(Non-deterministic Polynomial Hard: NP-Hard) ที่สามารถระบุขอบเขตของคาตอบได้ วิธีการนี้
จะเป็นการประยุกต์สาหรับปัญหาที่มีชุดคาตอบที่เป็นไปได้ (Combinatorial Optimization: CO) ซึ่ง
ประสิทธิภาพของวิธีเมตาฮิวริสติกนั้นวัดได้จากคุณภาพของคาตอบและเวลาในการหาคาตอบ ใน
ระยะเวลาสั้น การหาคาตอบของปัญหาที่มีงานจานวนมากของการจัดตารางงานสาหรับนักบินที่มี
จานวนเที่ยวบินและจานวนเครื่องบินในแต่ละวันการคานวณอาจให้เวลานานมาก หากเราต้องการจะ
คานวณหาจานวนคาตอบที่เป็นไปได้ของงาน 100 งาน ในกรณีที่ไม่มีข้อจากัดจะเป็นจานวน 100!
การคานวณหาคาตอบนั้นจะใช้ระยะเวลานานมาก เนื่องจากปัญหาการจัดตารางนักบินเป็นปัญหา
แบบ NP-Hard ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและขนาดใหญ่ ปัญหาที่มีเที่ยวบิน นักบินและข้อจากัดจานวน
มาก หากใช้สมการเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาจะใช้เวลานานมาก งานวิจัยนี้จึงได้อาศัยวิธีเมตา
ฮิวริสติกในการแก้ปัญหา ซึ่งจะได้คาตอบที่รวดเร็วกว่าการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
ทั้งนี้ยังรองรับการทางานที่เกิดขึ้นจริงของสายการบินเพราะวิธีเมตาฮิวริสติกนั้นเป็นการประมาณ
คาตอบที่มีความน่าเชื่อถือที่ช่วยลดระยะเวลาในการหาคาตอบของปัญหาที่มีขนาดใหญ่และข้อจากัด
มาก ด้วยเหตุนี้จึงเลือกใช้วิธีเมตาฮิวริสติกมาแก้ปัญหาดังกล่าว จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมี
ดังนี้
Baghel, Agrawal, และ Silakari (2012) งานวิจัยนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเมตา
ฮิวริสติกสาหรับการแก้ปัญหาเพื่ อหาคาตอบที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตัดสินใจหาคาตอบ
สาหรับปัญหาที่มีเป้าวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์ ปัญหาการหาคาตอบที่ดีที่สุดนี้ใช้
ศึกษาได้หลายด้าน เช่น การออกแบบด้านวิศวกรรม การบริการด้านเกษตรกรรม ระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และอื่น ๆ ใช้กับปัญหาขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามแต่ด้านที่ศึกษา
Iori, M. (2004) เขาได้เสนอผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาแบบวิธีการที่ได้คาตอบที่ดีที่สุด
(Exact method) และวิธีเมตาฮิว ริส ติกส าหรับแก้ปัญหาที่มีชุดคาตอบที่แน่นอน (Combination
Optimization: CO) ของการจั ด ตารางส าหรั บ งานตัด (Cutting) และงานบรรจุ (Packing) และ
เส้นทางยานพาหนะ ซึ่งความสามารถของแต่ล ะวิธีเมตาฮิว ริสติกที่ทาการทดลองใช้ได้กว้างขวาง
Blum และ Roli (2003) ได้กล่ าวถึงวิธีเมตาฮิว ริส ติกนั้นเป็นวิธีที่ใช้ห าชุดคาตอบที่ดีที่สุ ดจากชุด
คาตอบที่เป็นไปได้ซึ่งมีความสาคัญในด้านอุตสาหกรรม เขาได้สารวจเพื่อหาความสาคัญของวิธีการนี้
พบว่าวิธีเมตาฮิวริสติกมีวิธีที่เป็นระเบียบในการค้นหาคาตอบที่ดีภายในพื้นที่ของคาตอบที่เป็นไปได้ มี
จุดประสงค์เพื่อหาคาตอบใกล้เคียงคาตอบที่ดีที่สุดในระยะเวลาสั้นเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อนสามารถ
ประมาณคาตอบที่ดีและเป็นคาตอบที่ไม่ซ้าและแตกต่างไปจากแบบเดิม ทั้งนี้สามารถใช้ได้กับปัญหาที่
หลากหลาย
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Yagiura และ Ibaraki (2004) ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรงานโดยทั่วไปซึ่งเป็นปัญหา
แบบ NP-Hard พบได้หลายอย่างเช่น การจัดสรรพื้นที่ การจัดสรรเครื่องจักร เป็นต้น เขาได้ทบทวน
วิธีเมตาฮิวริสติกที่ผ่านมาสาหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว จากการเปรียบเทียบอัลกอริทึม 3 วิธีได้แก่
Variable depth search algotithms (VDS), Tabu search with ejection chains (TSEC) และ
Path relinking with ejection chains (PREC) ของวิธีเมตาฮิวริสติกทาให้ได้ตารางมาตรฐานสาหรับ
การจัดสรรงานโดยทั่วไป Jarraya และ Bouri (2012) การแก้ปัญหาเพื่อคาตอบที่ดีที่สุดที่ใช้ในการ
วิจัยดาเนินการและงานวิจัยด้านอื่น ๆ เช่น ด้านหุ่นยนต์ ด้านยารักษาโรค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน
การเงิน เขาได้ศึกษาวิธีเมตาฮิวริสติก เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาได้หลายแบบ การศึกษานี้ได้รวมถึงวิธี
วิธีการเลียนแบบการอบอ่อน (Simulated annealing) วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithms:
GA) วิธีการค้นหาต้องห้าม (Taboo search) วิธีการพัฒนาการหาตอบที่ดีที่สุดด้วยวิธีการอาณานิคม
มด (Ant Colony Algorithms: ACS) วิ ธี ก ารค้ น หาค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ยฝู ง อนุ ภ าค (Particle swarm
optimization :PSO) และอื่น ๆ ส าหรับปัญหาที่มีเป้าวัตถุประสงค์เดียวหรือหลายวัตถุประสงค์
สามารถค้นหาคาตอบได้ทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นสมการเชิงเส้นตรงและสมการไม่เชิงเส้นได้ ทาให้ได้
คาตอบที่ดีในการคานวณที่ระยะเวลายอมรับได้ ดังนั้น วิธีการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายเพื่อที่จะได้
คาตอบที่ดีและมีประสิทธิภาพ
Gognaa และ Tayal (2012) ได้ศึกษาวิธีเมตาฮิวริสติกเพราะว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสาหรับ
การจัดการปัญหาแบบ NP-Hard แบบหลายวัตถุประสงค์ วิธีการแบบ Traditional optimization
methods นั้นล้มเหลวในการหาผลในกรณีที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างปัญหาและไม่ได้คาตอบเป็น
ที่น่าพอใจ สิ่งที่โดดเด่นของวิธีเมตาฮิวริสติกนั่นคือการได้คาตอบที่ดี ดังนี้ 1) ประโยชน์การใช้งาน
โดยทั่วไป วิธีการที่ได้คาตอบที่ดีที่สุด (Exact method) เป็นเทคนิคของฮิวริสติกส์ที่ใช้แก้ปัญหาที่มี
ชุดคาตอบที่เป็นไปได้แน่นอนในแต่ละปัญหาและถูกปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมกับปัญหาใหม่ๆ แม้
การที่ปรับปรุงให้วิธีการนั้นไม่ง่ายที่จะประยุกต์สาหรับปัญหาอื่น แต่สาหรับวิธีเมตาฮิวริสติกสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นวิธีการเพื่อปั ญหาแบบจ าเพาะเจาะจงได้ 2) ใช้เวลาคานวณคาตอบที่เหมาะสม แม้
โครงสร้างของปัญหานั้นมีความซับซ้อนเพียงใด วิธีเมตาฮิวริสติกยังสามารถให้ผลคาตอบที่ดีและมี
ความน่าเชื่อถือ ใช้เวลาไม่มากและเหมาะสมสาหรับการนามาใช้งานได้จริง 3) การหาคาตอบที่ดีที่สุด
ในพื้ น ที่ ค าตอบที่ เ ป็ น ไปได้ (Global optimal) วิ ธี เ มตาฮิ ว ริส ติก ส์ เ ป็น วิธีก ารที่ เหมาะสมส าหรับ
แก้ปัญหาได้ดีกว่าการแก้ปัญหาแบบวิธีการที่ได้คาตอบที่ดีที่สุด (Exact method) ซึ่งวิธีเมตาฮิว ริ
สติกส์สามารถสร้างคาตอบที่ดีและเหมาะสมของพื้นที่คาตอบ
Malik และ Tayal (2014) พบว่าวิธีเมตาฮิวริสติกส์ เป็นวิธีพื้นฐานสาหรับขั้นตอนระดับสูงที่
สามารถสร้างขั้นตอนอย่างง่ายได้เพื่อการหาคาตอบที่ดีที่สุด จึงเป็นกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนลักษณะ
อุปกรณ์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือวิธีการทดลองเพื่อหาคาตอบของผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดหรือ
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มากที่สุด การค้นหาวิธีการที่เป็น ไปได้ นี้ด้ว ยวิธีเมตาฮิว ริส ติก นั้นจะให้ คาตอบที่ดีและใช้เวลาการ
คานวณน้อย ความละเอียดในการค้นหาคาตอบช่วงแรกอาจเป็นการค้นหาคาตอบไม่ละเอียดก่อนแล้ว
จะค้นหาคาตอบในช่วงที่แคบมากขึ้น ซึ่งจะมีการลู่เข้าของคาตอบที่ดีได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้น
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Multiobjective Evolution Algorithm Based on
Decomposition (MOEA/D)
Hisao, Noritaka และ Yusuke (2008) ได้ ท าการศึ ก ษาพบว่ า วิ ธี EMO (Evolutionary
Multiobjective Optimization) เป็นวิธีการที่งานวิจัยได้นาไปใช้หลากหลายส่วนงานที่ให้ผลคาตอบที่ดี
เมื่อใช้กับสองวัตถุประสงค์เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่มีมากขึ้นนั้นควรเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่า
Many-objective เป็นแบบที่มีวัตถุประสงค์ที่มากกว่าแบบหลายวัตถุประสงค์ (Multi-objective) ในการ
ทดลองหาคาตอบด้วยวิธี NSGA-IIสาหรับปัญหาแบบ Many-objective จะทาได้ยาก
He และ Yen (2016) ได้ทาการศึกษาวิธีการเชิงวิวัฒนาการที่ให้ผลคาตอบที่ลู่เข้าคาตอบที่
เหมาะสมและมีความหลากหลายบนเส้นพาเรโตสาหรับปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อ
ต้องการแก้ปัญหาที่เพิ่มวัตถุประสงค์มากขึ้นนั้นจะทาให้การค้นหาคาตอบได้ไม่ดี จึ งนาไปสู่วิธีการหา
วิธีค้นหาคาตอบที่ดีขึ้นเมื่อพบว่าพื้นที่ของการค้นหาคาตอบที่กว้างมากนั้น ถ้าใช้วิธีค้นหาคาตอบแบบ
วิธีการเดิม เช่น การแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมการมิวเตชัน เป็นต้น จะต้องใช้เวลาในการค้นหา
นานมากและเป็นวิธีที่จากัดพื้นที่ในการค้นหาคาตอบ เมื่อปั ญหาที่ทาการศึกษามีคาตอบที่เป็นไปได้
นั้นกว้างมากงานวิจัยนี้จึงนาเสนอวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์
Panichella, Kifetew และ Tonella (2015) ทาการทดลองเปรียบเทียบการแก้ปัญหาการ
หาค่ า ที่ ม ากที่ สุ ด ได้ ท าการเสนอวิ ธี ก ารค้ น หาค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ยวิ ธี MOSA (Many-Objective
Sorting Algorithm) เพื่อการลู่คาตอบที่ดีและมีประสิทธิภาพดีกว่าการรวมค่าของหลายวัตถุประสงค์
มาเป็นค่าเดียวกัน (Single value) ผลของการเปรียบเทียบวิธี WS (Whole Suite) กับวิธี MOSA นั้น
พบว่าวิธี MOSA มีประสิทธิภาพในการลู่เข้าหาคาตอบมากกว่า
Li et al. (2015) ทาการสารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเชิงวิวัฒนาการสาหรับปัญหา
หลายวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ โดยที่ ผ่ า นมาพบว่ า การแก้ ปั ญ หาหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ นิ ย มใช้ วิ ธี MOEAs
(Multiobjective Evolutionary Algorithms) กันอย่างกว้างขวางเป็นวิธีที่อ้างอิงถึงการประเมิ ณ
วัตถุประสงค์ Many-Objective Evolutionary (MaOPs) บนเส้นพาเรโต จึงได้รวบรวมงานวิจัยที่ใช้
อัลกอริทึมนี้ไว้ในงานวิจัยได้แบ่งประเภทของอัลกอริทึม MaOEAs (Many-Objective Evolutionary
Algorithms) ไว้ 7 ประเภท ได้แก่ relaxed dominance based, diversity-based, aggregationbased, indicator- based, reference sett based, preference- based, แ ล ะ dimensionality
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reduction ในแต่ละประเภทได้ทาปรับปรุงการแก้ปัญหาลดเวลาในการคานวณมีความหลากหลาย
ของคาตอบและได้คาตอบที่มีคุณภาพ
Zhang และ Li (2007) งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ สนอวิ ธี ก ารเชิ ง วิ วั ฒ นาการแบบแก้ ปั ญ หาหลาย
วัตถุป ระสงค์ที่เรี ย กว่า Multiobjective Evolution Algorithm Based on Decomposition หรือ
MOEA/D จะเป็นการแยกปัญหาที่ต้องการค้นหาคาตอบแบบหลายวัตถุประสงค์เป็นตัวเลขสเกลาร์
(Scalar) ของปั ญ หาย่ อ ย งานวิ จั ย นี้ พ บกว่า วิธี MOEA/D สามารถค านวณปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ใน
ระยะเวลาสั้นกว่าเมื่อเทีย บในกับวิธี MOGLS (Mutiobjective genetic local search) ที่เน้นการ
ประเมิน แบบค่าถ่ว งน้ าหนั ก และเชบิเชฟ ส่ ว นงานวิจัยนี้ได้แบ่งแยกปัญ หาย่ อยเป็นสเกลาร์ แ ล้ ว
แก้ ปั ญ หานี้ ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ที่ ร ะบุ ร ะยะทางระหว่ า งต าแหน่ ง เพื่ อ นบ้ า นของชุ ด ค าตอบด้ ว ย
สัมประสิทธิ์เวคเตอร์ วิธี MOEA/D เป็นวิธีการกาหนดสัมประสิทธิ์สาหรับแยกย่อยของปัญหานี้อย่าง
ง่ายและได้คาตอบที่ดีกว่าแบบการค้นหาคาตอบแบบหลายวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการหาแบบตัวเลขส
เกลาร์โดยตรง ในเรื่องของเวลาการคานวณกับปัญหาที่ซับซ้อนนั้นและยังให้ชุดคาตอบที่ดีกว่าวิธีการ
NSGA-II และ MOGLS
2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Honey Bee Mating Optimization (HBMO)
จากการศึกษาวิธีเมตาฮิวริสติกได้พิจารณาเครื่องมือที่มีชื่อว่า การผสมพันธุ์ผึ้ง (Honey Bees
Mating Optimization: HBMO) ที่เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือของเมตาฮิวริสติกลักษณะและวิธีการ
ของเครื่องมือนี้เป็นการศึกษาจากพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของผึ้งจริงแบบวิธีการธรรมชาติของอาณา
นิคมผึ้ง เป็นวิธีเมตาฮิวริสติกอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อการค้นหาคาตอบในระยะเวลาอันสั้น รังผึ้งเป็นอาณา
นิคมสาหรับวางไข่ของราชินีผึ้งซึ่งมีผึ้งตัวผู้หลายร้อยตัวและผึ้งงานนับหมื่นตัว พฤติกรรมการผสมพันธุ์
ผึ้งจะเริ่มจากราชินีผึ้งทาการส่ายก้นโดยที่ผึ้งตัวผู้จะบินไปผสมพันธุ์บนอากาศเพื่อเป็นการเลือกคู่พ่อ
แม่ของตัวอ่อน ซึ่งราชินีผึ้งนี้ สามารถผสมพันธุ์ กับตัวผู้ได้จานวนมาก เมื่อราชินีผึ้งบินช้าลง จนการ
สิ้นสุดการเลือกผึ้งตัวผู้ราชินีผึ้ง จะบินกลับรัง เมื่อตัวอ่อนที่ถูกดูแลนั้นที่เป็นตัวที่ดีที่สุดไม่สามารถ
แทนที่ราชินีผึ้งหรือไม่เป็นตัวที่ดีกว่า ก็จะมีการผสมพันธุ์ในรอบใหม่เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดในการลู่เข้ า
หาคาตอบต่อไป โดยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือไว้ ดังนี้
Chakaravarthy และ Kalyani (2015) โดยศึกษาจากพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของผึ้งแบบ
วิธีการธรรมชาติวิธีการนี้ได้ถูกนามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดทั้งในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การค้า และวิศวกรรม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา ความ
คงทน วิธีการนี้ให้ ช่วงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความขัดข้องของสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การวัดค่าได้
วิธีการนี้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง มีความง่ายในการบูรณาการ ซึ่งวิธีการนี้
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เป็นวิธีการอย่างง่ายในการหาคาตอบที่มีศักยภาพ วิธีการผสมพันธุ์ผึ้งจึงเป็นวิธฮิวริสติกอย่างหนึ่งใช้
เพื่อการค้นหาคาตอบในระยะเวลาอันสั้นได้
Haddad, Afshar และ Marino (2006) วิธีเมตาฮิวริสติกใช้แก้ปัญหาเพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุด
เป็ น เครื่ องมือที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ การค้าขายและด้านวิศวกรรม กระบวนการนี้จะเป็น
ประเภท Swarm-based approach to optimization สาหรับปัญหาที่เป็นสมการไม่เชิงเส้น การ
ประยุกต์ใช้นี้เพื่อให้ลดผลรวมค่าเบี่ยงเบนจากความต้องการเป้าหมายมีค่าน้อยที่สุด ผลที่ได้เทียบกับ
วิธีเจเนอติกนั้นทาให้ทราบได้ว่าวิธีการผสมพันธุ์ผึ้งนี้เป็นวิธีการลู่เข้าของคาตอบได้ดีกว่าและเป็น
คาตอบใน Global optimal ทั้งนี้เป็นวิธีที่เหมาะกับปัญหาที่มีสมการข้อจากัดแบบไม่เชิงเส้ นและ
ปัญหาแบบไม่มีข้อจากัด จึงได้คาตอบที่ดีของการแก้ปัญหาสาหรับการตัดสินใจแบบผันแปรไม่แน่นอน
ที่เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลแบบจานวนนับ
Tavakoli และ Mozafari (2012) ได้ศึกษาการจัดตารางสาหรับการแก้ปัญหาการจัดตาราง
แหล่งน้าร้อนเพื่อให้ค่าใช้จ่ายการผลิตในขั้นตอนสุดท้ายมีค่าน้อยที่สุดและค่าที่ให้พลังงานดีที่สุดด้วย
วิธีการผสมพัน ธุ์ผึ้ งเพื่อ การหาคาตอบที่ ดีที่สุ ด (Honey-bee mating optimization: HBMO) ซึ่ง
ปัญหานี้มีข้อจากัดมากมายที่จะทาให้ปรับสมดุลการใช้พลังงาน น้า เวลาหน่วง ปริมาณกักเก็บน้าของ
อ่างเก็บน้า และข้อจากัดการทางานระหว่างปริมาณน้าและความร้อน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อน
และเป็นแบบสมการไม่เชิงเส้น วิธีการนี้มีการลู่เข้าของคาตอบที่เร็วมาก ใช้เวลาในการหาคาตอบที่
น้อย มีค่าใช้จ่ายต่าเมื่อเทียบกับวิธีการเจเนอติก (Genetic algorithm: GA) และวิธีการค้นหาค่าที่ดี
ที่สุดด้วยฝูงอนุภาค (Particle swarm optimization: PSO)
Abbass (2001) ทาการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ผึ้งเพื่อการค้นหาคาตอบที่ดี ที่สุดมา
ประยุกต์ใช้กับปัญหา จากปัญญารวมหมู่ (Swarm intelligence) (Bonabeau et al. 1999) นั้นได้
ศึกษาเกี่ยวกับแบบจาลองตามพฤติกรรมสังคมของแมลง ซึ่งเป็นความฉลาดของกลุ่มสัตว์เหล่านี้ที่
เรี ย นรู้ เพื่อการค้น หาคาตอบปั ญหาโดยศึกษาการผสมพันธุ์ผึ้ ง (Optimization with marriage in
honey bee: MBO) โดยวิธีการหาอาณานิคมมีด้วยกัน 2 วิธีที่แตกต่างกัน คือ 1) Independent
founding การสร้างอาณานิคมนี้เริ่มจากตัวเมียที่เจริญพันธุ์แล้วต้องการจะสร้างรับ ผลิตใข่ และหา
อาหารสาหรับตัวอ่อน 2) Swarming การจับกลุ่มในอาณานิคมโดยเริ่มเกิดจากราชินีของฝูงหนึ่งตัว
หรือมากกว่ารวมกันกับผึ้งตัวผู้จากอาณานิคมดั้งเดิม original ทาการวางไข่และเป็นผู้ดูแลลูก สาหรับ
อาณานิคมที่มีราชินีผึ้งเพียงตัวเดียว เรียกว่า Monogynous colony และหากมีราชินีผึ้งมากกว่าหนึ่ง
ตัวจะเรียกว่า Polygynous colony ในงานวิจัยนี้ได้นาเสนอ Swarming eusocial การจับกลุ่มของ
สัตว์สังคมที่เป็นหลายราชะนี การผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นขณะบินบนอากาศ โครงสร้างอาณานิคมผึ้งจะ
ประกอบไปด้วย ราชินีผึ้ง ผึ้งตัวผู้ ผึ้งงาน และลูกอ่อน ซึ่งราชินีผึ้งเป็นตัวหลักในการเจริญพันธุ์ ผึ้งตัวผู้
เปรียบเป็นพ่อในอาณานิคมจะทาการขยายพันธุ์โดยไม่กลายพันธุ์ ส่วนผึ้งงานจะคอยฟักไข่หรือลูก
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อ่อน ในการผสมพันธุ์นั้นจะเริ่มจากผึ้งตัวผู้บินไปหาราชินีผึ้งเพื่อผสมพันธุ์บนอากาศ ซึ่งราชินีผึ้งหนึ่ง
ตัวสามารถผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ได้เป็นจานวน 7 ถึง 20 ตัว แล้วราชินีผึ้งจะเก็บเชื้อไว้ผสมพันธุ์ กับไข่
เป็นการเลือกผสมแบบสุ่ม การที่ผึ้งงานทาการฟักใข่นั้นการดูแลตัวอ่อนจึงเป็นตัวแทนของฮิวริสติกที่
ช่ว ยปรั บ ปรุ งคาตอบ ดังนั้ น การที่งานวิจัยนี้ได้ทาการศึ ก ษาวิธีฮิว ริส ติ กการผสมพันธุ์ผึ้ งประสบ
ความสาเร็จของการแก้ปัญหาแบบ 3-Satisfiability หรือ 3-SAT ที่มีสามตัวแปร และมีความสามารถ
ในการหาคาตอบที่ดีกว่าวิธีฮิวริสติก WalkSAT โดยคาตอบที่ดีนั้นมาจากวิธี MBO เป็นจานวนมากกว่า
Marinakis, Marinaki และ Dounias (2011) งานวิจัยนี้ได้นาวิธีการผสมพันธุ์ผึ้งเพื่อแก้ปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย (Travelling salesman problem: TSP) ที่เรียกว่า Honey Bees Mating
Optimization Algorithm for the Travelling Salesman Problem ( HBMOTSP) ร ว ม กั บ วิ ธี
Multiple Phase Neighborhood Search-Greedy Randomized Adaptive Search Procedure
(MPNS-GRASP) เพื่อให้ได้คาตอบที่ดีขึ้นและมีคุณภาพ ซึ่งปัญหา TSP เป็นปัญหาแบบ NP-Hard ที่
ต้องหาเส้นทางคาตอบให้สั้นที่สุดในระยะเวลารวดเร็ว การสุ่มหาคาตอบเริ่มต้นจากคาตอบที่ดีนั้นจะ
ถูกเลือกโดยราชินีผึ้งของรัง และสมาชิกหรือประชากรที่เหลือในรังเป็นผึ้งตัวผู้ ก่อนการผสมพันธุ์
จะต้องกาหนดขนาดราชินีผึ้งให้สอดคล้องสาหรับการผสมพั นธุ์ ซึ่งการผสมพันธุ์จานวนผึ้งตัวผู้จะ
เป็นไปตามจานวนที่ถูกกาหนดสาหรับราชินีผึ้ง นอกจากนี้ต้องกาหนดจานวนราชินีผึ้งและลูกอ่อนที่จะ
เกิดขึ้นทั้งหมดจากทุกราชินีผึ้ง เมื่อการผสมพันธุ์เกิดขึ้นแล้วราชินีผึ้งจะบินกลับรัง จะได้ความน่าจะ
เป็นที่ผึ้งตัวผู้บินไปผสมพันธุ์ตัวราชินีผึ้งจะมีมากเมื่อราชินีผึ้งเริ่มบินสาหรับการผสมพันธุ์ คาตอบที่ดี
ของผึ้ งตัว ผู้ จะเป็ นช่ว งนี้ หลั งจากนั้นความเร็วและพลั งงานของราชินีผึ้งจะลดลง GRASP จะเป็น
ลั กษณะการสุ่ มเลื อ กคาตอบที่ดีจ ากคาตอบที่ดี ที่เป็ นคู่ แข่ งกัน ทั้ง นี้เ พื่อ เป็น การสุ่ มเพื่ อการสร้ า ง
ประชากรเริ่ ม ต้ น (Initial population) ซึ่ ง วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบมี ค วามน่ า จะเป็ น ไม่ เ ท่ า กั น (Greedy
algorithm) เป็นการแก้ปัญหา TSP และการปรับปรุงคาตอบเฉพาะที่ (Local search) เป็นขั้นตอน
การค้นหาผลคาตอบที่ดีที่สุดของประชากร แต่วิธี MPNS-GRASP เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นมากสาหรับ Local
search ผลของงานวิจัยที่ได้นี้มีคาตอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นพึงพอใจ
Palominos et al. (2012) วิธีการผสมพันธุ์ผึ้ ง Marriage in Honeybees Optimization
(MBO) เป็นวิธีเมตาฮิวริสติกอย่างหนึ่งที่ได้ศึกษาเพื่อการหาคาตอบที่ดีที่สุด สามารถแก้ปัญหาแบบ
NP-Hard ได้ ซึ่งเขาได้นาวีธีการนี้ไปแก้ปัญหาสาหรับการจัดตารางแบบไหลเลื่อน โดยทาการทดสอบ
ความมีประสิทธิภาพ การผสมพันธุ์ผึ้งนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณกลางอากาศ (Mating flight) ของราชินีผึ้ง
และผึ้งตัวผู้เพื่อเป็นการเลือกคู่พ่อแม่ของตัวอ่อน ราชินีผึ้งจาทาการสร้างทายาทใหม่กับผึ้งตัวผู้ที่ถูก
เลือกในการผสมพันธุ์ ผึ้งงานจะทาการปรับปรุงทายาทนั้น ๆ การผสมพันธุ์นี้ราชินีผึ้งจะเป็นผู้เลือกผึ้ง
ตัวผู้ซึ่งขึ้นกับคุณภาพของพ่อพันธุ์ แล้วราชินีผึ้งจะเก็บเชื้อไว้ได้ปริมาณมาก เมื่อราชินีผึ้งบินช้าลงและ
เคลื่อนย้ายในระยะสั้นๆ คือการสิ้นสุดการเลือกผึ้งตัวผู้สาหรับการผสมพันธุ์ ราชินีผึ้งจะบินแบบสุ่มจน
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ความเร็ ว ในการบิ น ลดลงเรื่ อ ย ๆ ส่ ว นผึ้ ง ตั ว ผู้ จ ะสื บ ทอดสายพั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี Particle Swarm
Optimization (PSO) ทั้งนี้ในการจัดตารางแบบไหลเลื่อนมีเวลาปิดงานน้อยที่สุด ผลของงานวิจัยนี้
สาเร็จโดยได้ผลที่ดีมากของแก้ปัญหาการจัดตาราง
2.6 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
1. วัตถุประสงค์
- ค่า ผลรวมของค่าเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากชั่ว โมงบินของนักบินแต่ล ะตาแหน่งงานที่
ต่าที่สุด
- ค่าผลรวมโดยเฉลี่ยของค่าผลต่างชั่วโมงบินแต่ละคนกับชั่วโมงบินเป้าหมายที่ต่าที่สุด
- ค่าจานวนรูปแบบเที่ยวบินเวลาปฏิบัติหน้าที่หลังหกโมงเย็นสาหรับกัปตันระดับครูฝึ กที่ต่า
ที่สุด
- ค่าผลรวมโดยเฉลี่ยของจานวนเที่ยวบินซ้าของนักบินทั้งหมดที่ต่าที่สุด
2. ข้อจากัด
ข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้ได้รวบรวมปัญหาไว้ทั้งส่วนที่
ละเมิดไม่ได้ หรือ Hard Constraints และข้อจากัดที่สามารถละเมิดได้ หรือ Soft Constraints แต่
หากละเมิดจะมองให้ถูกนับเป็นค่าปรับสาหรับคาตอบในวัตถุประสงค์นั้นๆ รายละเอียดแต่ละส่วน
สามารถดูได้จาก ตารางที่ 1.4
3. ตัวอย่างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์จากงานวิจัยอื่น ๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการ
แก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินได้ ดังนี้
Yan, Tung และ Tu (2002) ได้เสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับค่าใช้จ่ายนักบินแต่
ละตาแหน่งงาน ดังนี้
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Nafchi และ Moslehi (2013) ได้เสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับค่าใช้จ่ายนักบินที่
แต่ละเที่ยวบินจะมีนักบินไม่เกินจานวนที่กาหนด

Lucic และ Teodorovic (1999) ได้เสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ภาระงานของนักบิน
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2. ข้อจากัดเรื่องชั่วโมงบินสะสม

Hadianti et al. (2013) ได้เสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อจากัดเรื่องการจับคู่นักบิน เช่น แต่ละคู่เที่ยวบินจะจัดสรรคนมีนักบินคนที่ใด ๆ ไม่ซ้า
กัน หรือนักบินหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่เพียงงานเดียว จะไม่มีการทับซ้อนกันของนักบินระหว่างคู่เที่ยวบิน

2. ข้อจากัดสาหรับการนับวันหยุดที่กาหนดให้มีกี่วันต่อสัปดาห์ เช่น จะต้องมีวันหยุดอย่าง
น้อย 1 วันหลังจากปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 6 วัน

3. ข้อจากัดเรื่องเวลาพักผ่อน เช่น มีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อเนื่องกันอย่างน้อย
เมื่อมีชั่วโมงบินติดต่อกันนาน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
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4. ข้อจากัดเรื่องตารางกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ทาการบิน โดยจะไม่มีเที่ยวบินในวันนั้น เช่น อบรม
ตรวจร่างกาย วันหยุด และอื่น ๆ

2.7 โปรแกรม OPL CPLEX
โปรแกรมโอพีแอลเป็นโปรแกรมการคานวณแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นลิขสิทธิ์จาก
ไอบีเอ็ม ซึง่ จะสามารถระบุฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ตัวแปรตัดสินใจ และข้อจากัด การแก้ไขปัญหาจะเริ่ม
จากการสร้ า งโปรเจคใหม่ ( New OPL Project) ในโปรแกรมโอพี แ อล แล้ ว สร้ า งแบบจ าลองเชิ ง
คณิตศาสตร์ลงในโปรแกรมเพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหา
1. การสร้างโปรเจคใหม่
การสร้างโปรเจคใหม่ในโปรแกรมโอพีแอลโดยไปที่ ไฟล์( F) > สร้าง (N) > OPL Project ดัง
รู ป ที่ 2.5 จากนั้ น จะปรากฏหน้ า ต่ าง New Project กดเลื อ ก Create Model และ Create Data
เพื่อให้สร้างแบบจาลองและข้อมูลดังรูปที่ 2.6

รูปที่ 2.5 การเลือกเมนูการสร้างโครงงานใหม่
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รูปที่ 2.6 การเลือกรายละเอียดการสร้างโครงงานใหม่
เมื่อทาการสร้างโปรเจคใหม่เสร็จสิ้นแล้วจะปรากฏหน้าต่างสาหรับการสร้างแบบจาลองเชิง
คณิตศาสตร์หรือโมเดล (.mod) ของโปรแกรมโอพีแอล ดังรูปที่ 2.7 และทาการกรอกข้อมูลที่ใช้ใน
การคานวณหาคาตอบของปัญหาลงที่หน้าต่างข้อมูล (.dat) ดังรูปที่ 2.8

รูปที่ 2.7 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์หรือโมเดล (.mod)
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รูปที่ 2.8 หน้าต่างข้อมูล (.dat)
2. การสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
การสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ในโปรแกรมโอพีแอลจะประกอบด้วย ตัวแปร พารามิเตอร์
ตัวแปรตัดสินใจ สมการวัตถุประสงค์ สมการเงื่อนไขหรือข้อจากัด ดังรายละเอียดนี้
- การกาหนดตัวแปร พารามิเตอร์ และตัวแปรตัดสินใจจะต้องระบุรูปแบบของตัว แปร ซึ่ง
งานวิจัยนี้มีประเภทของรูปแบบ int รูปแบบของตัวแปรที่เป็นจานวนเต็ม เช่น 1 2 3 10 200
เป็ น ต้น และ boolean รู ปแบบของตัว แปรที่มีค่าเป็น 0 หรือ 1 การกาหนดตัว แปรและ
พารามิเตอร์ เช่น int NumCrew = ...; และการกาหนดตัวแปรตัดสินใจจะต้องกรอก dvar
ก่อนแล้วตามด้วยรูปแบบและตัวแปร เช่น dvar boolean x[R][I][J];
- การกาหนดสมการวัตถุประสงค์ จะใช้คาสั่ง Maximize สาหรับปัญหาที่ต้องการหาค่าสูงที่สุด
หรือ Minimize สาหรับปัญหาที่ต้องการหาค่าต่าที่สุด
- การกาหนดสมการข้อจากัด จะเริ่มต้นเขียน subject to แล้วตามด้วยเครื่องหมายปีกกา {…}
โดยสมการข้อจากัดของปัญหานี้จะเขียนอยู่ในวงเล็บปีกกา รายละเอียดของสมการข้อจากัด
ที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยผลรวม ผลบวก ผลต่าง สมการ อสมการ การเขียนผลรวมจะต้อง
ระบุ sub script ให้ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาแล้วเขียน forall (r in R,i in I) แทนการเขียน
∀ 𝑟, 𝑖 และเขียน sum(j in J) แทนการเขียน ∑𝑗∈𝐽 ดังตัวอย่างรูปที่ 2.9 การเขียนผลบวก
สามารถใส่เครื่ องหมายบวกระหว่างตัว แปรที่เกี่ยวข้อง เช่น t[j]+WT[r][i] ส่วนการเขียน
ผลต่างสามารถใส่เครื่องหมายลบระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ST[j]-RT[r][i]

รูปที่ 2.9 รูปแบบการเขียนสมการผลรวมในโปรแกรมโอพีแอล
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานเบื้องต้นของโปรแกรม OPL
สาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ในบทนี้จะกล่ าวถึงวิธีขั้นตอนในการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยการหา
ค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารสร้ า งแบบจ าลองเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องสมการข้ อ จ ากั ด และค านวน
วัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมโอพีแอลในการหาคาตอบ
3.1 การแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยโปรแกรมโอพีแอล
3.1.1 วิธีการสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
สาหรับปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินของสายการกรณีศึกษานี้ได้มีวัตถุประสงค์และ
ข้อจากัดที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้ว จึงสามารถนาปัญหานั้นเขียนเป็นสมการและอสมการ ได้ดังนี้
1. กาหนดดัชนี (Indices)
𝑅 คือ เซตของวัน {1, 2, 3, … , 𝑙}
𝐼 คือ เซตของนักบิน {1, 2, 3, … , 𝑚}
𝐽 คือ เซตของรูปแบบเที่ยวบิน {1, 2, 3, … , }
𝐾 คือ เซตของจานวนวันที่ทาการพิจารณา {1, 2, 3, … , 𝑢}
2. กาหนดตัวแปรนาเข้า (Parameter)
𝑁𝑎𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑀𝑖𝑙𝑒𝑗 คือ ระยะการบินของรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 (ไมล์ทะเล)
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖 คือ อัตราค่าจ้างตามตาแหน่งงานของนักบินคนที่ 𝑖 (บาท)
𝑊𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟,𝑖 คือ จานวนชั่วโมงสะสม 6 วันที่ผ่านมาของนักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖
𝑀𝑜 𝑡ℎ𝑙𝑦𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟,𝑖 คือ จานวนชั่วโมงสะสม 27 วันที่ผ่านมาของนักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖
𝐸 𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟,𝑖 คือ เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่การบินของนักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟,𝑖 คือ จานวนเวลาพักผ่อนของนักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑇𝑖𝑚𝑒𝑗 คือ เวลาเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่การบินของรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗
𝑝𝑖,𝑘 คือ..มีค่าเท่า กับ 1 แสดงว่านั กบิน คนที่ 𝑖 ในวัน ที่ 𝑘 สามารถจะมาปฏิ บัติ การบิน ได้ห รื อ มี ค่ า
เท่ากับ 0 ในกรณีอื่น ๆ
3. ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)
𝑥𝑟,𝑖,𝑗 คือ มีค่าเป็น 1 เมื่อนักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖 ถูกจัดสรรให้ทาการบินในรูปแบบเที่ยวบินที่ 𝑗
หรือมีค่าเป็น 0 ในกรณีอื่น ๆ
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𝑦𝑟,𝑖,𝑗 คือ

มีค่าเป็น 1 เมื่อนักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖 มีเวลาพักผ่อนเพียงพอที่จะสามารถทาการบินใน
รูปแบบเที่ยวบินที่ 𝑗 หรือมีค่าเป็น 0 ในกรณีอื่น ๆ
𝑧1,𝑖,𝑗,𝑘 คือ มีค่าเป็น 1 เมื่อเวลาปฏิบัติงาน (𝐷𝑢𝑡𝑦𝑒 𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒𝑗 ) ของเที่ยวบินที่ 𝑗 มากกว่า 18.00 น.
(𝐵𝑖𝑑𝑙𝑖 𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒) เป็นต้นไปนักบินตาแหน่งกัปตันอาวุ โส (𝑟 =1) คนที่ 𝑖 ทาการบินในเที่ยวบินที่ 𝑗
วันที่ 𝑘 หรือมีค่าเป็น 0 ในกรณีอื่น ๆ
4. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function)
1. ค่าใช้จ่าย (Cost) ที่เกิดจากการหาค่าต่าที่สุดของค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากระยะ
ทางการบินของนักบินแต่ละตาแหน่งงานคิดจากค่าจ้างที่ผันแปรตามระยะทางการบิน ดังสมการที่
(3.1)
F1 = ∑r∈R ∑i∈I ∑j∈J(

NauticalMilej
1,000

∗ xr,i,j ∗ PositionRater ) (3.1)

ค่าจ้างที่คานวณจากอัตราค่าจ้างของแต่ละตาแหน่งงานนักบินกับระยะทางการบินของนักบิน
ที่ได้ทาการปฏิบัติการบินในเส้นทางนั้น ตามหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินที่จะถูกจัดสรร ซึ่งระยะทางการ
บินมีหน่วยเป็น ไมล์ทะเล (Nautical Mile) ข้อมูลระยะการบินสามารถเทียบดูได้จากตารางตัวอย่างที่
ทางสายการบินได้กาหนดไว้แต่ละเส้นทางการบินไว้ ดังตารางที่ 3.2 นักบินแต่ละตาแหน่งจะมีค่าจ้าง
คิดแตกต่างกันตามระดับงานดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 อัตราค่าจ้างตามตาแหน่งงานนักบิน (Position Rate)
ตาแหน่งนักบิน
FCIP
FCS
FCJ
FCT
FOS
FOJ
FOT

อัตราค่าจ้าง(บาท)
5,200
5,200
5,200
5,200
4,000
3,600
3,600

2. ภาระงานนักบิน (Workload Balance) การจัดวางภาระงานให้แก่นักบินอย่างเท่าเทียม
กันโดยคิดจากค่าเฉลี่ยผลรวมของค่าผลต่างชั่วโมงบินแต่ละคนกับชั่วโมงบินเฉลี่ย วัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับภาระงานนั้นจะคิดจากความแตกต่างชั่วโมงบินที่ถูกจัดสรรให้แต่ละคนกับชั่วโมงบินโดยเฉลี่ยต่อ
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คนโดยรวมการวางภาระงานให้แก่นัก บินอย่างเท่าเทียมกันวัตถุประสงค์เพื่อปรับภาระงานนั้นจะคิด
จากความแตกต่างชั่วโมงบินที่ถูกจัดสรรให้แต่ละคนกับชั่วโมงบินโดยเฉลี่ยต่อคนโดยรวม ดังสมการที่
(3.2) ผลรวมระยะเวลาบินที่ได้จัดสรรในตารางปฏิบัติงานนักบิน (𝑎𝑖 ) ให้นักบินคนที่ 𝑖 คานวนได้จาก
สมการที่ (3.3)
F2 =

1

m

∑m
i=1 |

ai − a∗i
|
a∗i

ai = ∑nj=1 ∑uk=1 tj,k xi,j,k , ∀i = 1, 2, 3, … , m

(3.2)
(3.3)

สาหรับ 𝑎∗𝑖 จะเป็นระยะเวลาบินของแต่ละคนสะสมที่ควรจะได้รับในเดือนนั้น ๆ เพราะบางที
การจัดตารางให้นักบินแต่ละคนมีจานวนวันที่ไม่เท่ากัน จึงต้องนามาคิดค่าเฉลี่ยของระยะเวลาบินเป็น
เป้าหมายของแต่ละคนที่ควรจะได้ ซึ่งนักบินคนที่มีวันทางานที่สามารถมาปฏิบัติการบินมากก็จะมี
เป้าหมายของระยะเวลาบินที่ควรจะได้ปฏิบัติการบินที่มาก หากจัดค่าเป้าหมายให้ทุกคนเท่ากันโดย
ไม่ได้พิจารณาถึงจานวนวันทางานที่นักบินสามารถมาปฏิบัติการบิน (𝑝𝑖,𝑘 ) ของนักบินแต่ละคนจะเป็น
การจัดสรรงานที่ไม่ทาให้ภาระงานเท่าเทียมกัน เนื่องจากวันที่นักบินมีกิจกรรมอื่น ๆ นั้นนักบินก็ได้ทา
การปฏิบัติหน้าที่ในการทางานอื่น ๆ เพื่อให้การพิจารณาภาระงานที่เท่าเทียมกันที่เกิดจากระยะเวลา
การบินจึงคิดความน่าจะเป็นไปได้ของนักบินแต่ละคนที่ควรได้รับงานโดยเฉลี่ยให้ต่างจากค่าเป้าหมาย
ของแต่ละคนให้น้อยที่สุดด้วย การจะกาหนดค่าเฉลี่ยเป้าหมายรายเดือนของระยะเวลาบินส าหรับ
นั ก บิ น แต่ ล ะคน (Ideal monthly flight time of cockpit crew) จะคิ ด ได้ จ ากผลคู ณ ค่ า เฉลี่ ย
เป้ าหมายรายวัน ของระยะเวลาบิ นส าหรับนักบินแต่ล ะคน (Ideal average daily flight time of
each cockpit crew) กับจานวนวันทางานที่นักบินสามารถมาปฏิบัติการบินได้ ดังสมการที่ (3.4)
a∗i = a ∑uk=1 pi,k , i = 1, 2, 3, … , m

โดยที่

(3.4)

คือ ค่าเฉลี่ยเป้าหมายรายเดือนของระยะเวลาบินสาหรับนักบินแต่ละคน
𝑎 คือ ค่าเฉลี่ยเป้าหมายรายวันของระยะเวลาบินสาหรับนักบินแต่ละคน
𝑎𝑖∗

ค่าเฉลี่ยเป้าหมายรายวันของระยะเวลาบินสาหรับนักบินแต่ละคนคิดได้จากสัดส่วนระหว่าง
ระยะเวลาบินทั้งหมดที่มีสาหรับการจัดตารางกับจานวนวันของนักบินทุกคนที่สามารถปฏิบัติการบิน
ได้ในเดือนที่ทาการพิจารณาอยู่นี้ ดังสมการที่ 3.5
a=

T
P

(3.5)
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โดยที่

คือ เวลาของรูปแบบเที่ยวบินโดยรวม
𝑡𝑗,𝑘 คือ ระยะเวลาที่ทาการบินของรูปแบบเที่ยวบินที่ 𝑗 ในวันที่ 𝑘
เวลาของรูปแบบเที่ยวบินโดยรวม ทั้งนี้ในแต่ละวันของเดือนที่ทาการพิจารณานั้นมีรูปแบบ
เที่ยวบินที่ไม่เหมือนกัน เช่น รูปแบบเที่ยวบินหมายเลข 𝑗 = 1 นั้นมีการบินในวันที่ 15 ถึง 31 เป็นต้น
แต่ละรูปแบบเที่ยวบินจะมีนักบิน 2 คนจึงคิดเวลารูปแบบเที่ยวบินตามสมการที่ (3.6)
𝑇

T = ∑nj=1 ∑uk=1 2t j,k

(3.6)

นักบินแต่ละคนจะมีจานวนวันทางานที่นักบินสามารถมาปฏิบัติการบินได้ไม่เท่ากันเนื่องจาก
มีกิจกรรมอื่นๆ ต้องทาจึงไม่สามารถมาปฏิบัติการบินได้ สามารถหาผลรวมของจานวนวันทางานที่
นักบินสามารถมาปฏิบัติการบิน โดย 𝑃 คือ จานวนวันทางานที่นักบินสามารถมาปฏิบัติการบิน ดัง
สมการที่ (3.7)
u
P = ∑m
i=1 ∑k=1 pi,k

(3.7)

3. การจัดงานของตาแหน่งอาวุโส (Bidline) เนื่องจากนักบินตาแหน่งอาวุโสเป็นพนักงานที่มี
ประสบการณ์งานมากที่สุ ดและอายุการทางานมากที่สุ ดด้วยจึงอยากที่จะมีสิ ทธิในด้านการเลือก
รูปแบบการบินได้ จากการสารวจการทางานจัดตารางปฏิบัติงานนักบินพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการ
ที่จบงานในช่วงเวลาที่ไม่ดึกมาก นักวางแผนจาเป็นต้องเลือกรูปแบบเที่ยวบินที่ไม่ดึกมากเกินไปโดยใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดสรรให้ได้ตามความต้องการเพราะการที่จัดตารางให้เพียงพอและเป็นไปตาม
ข้อจากัดนั้นก็จะใช้เวลานานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาความ
ต้องการด้านนี้สอบถามทางสายการบินแล้วสรุปได้เป็นวัตถุประสงค์ที่ว่า หากนักบินตาแหน่งอาวุโส
ของสายการบินกรณีศึกษานี้เป็นตาแหน่งกัปตันระดับอาวุโส (FCIP) มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ (Duty Time)
หลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปให้นับเป็นค่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานตาแหน่งอาวุโส เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้
ลดจานวนวัต ถุประสงค์นี้ให้เกิดน้ อยที่สุด ปัญหานี้จึงเป็นการจัดสรรคู่นักบินเพื่อให้ การจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบินของตาแหน่งอาวุโสนี้เกิดการเลิกงานตามความต้องการมากที่สุดโดยให้มีการเลิกงาน
ค่าให้น้อยที่สุด ดังสมการที่ (3.8) โดยที่ 𝑧1,𝑖,𝑗,𝑘 เป็นตัวแปรตัดสินใจของการเลือกนักบินกัปตันอาวุโส
นี้
𝐽
𝐹3 = ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑧𝑟,𝑖,𝑗,𝑘 , 𝑟 = 1

(3.8)

4. การกระจายรูปแบบเที่ยวบิน (Distribution of flight pattern) เป็นการจัดสรรรูปแบบ
เที่ยวบินให้แต่ละคนมีจานวนใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เนื่องจากการสารวจการปฏิบัติงานของนักบิน
พบว่าบางคนไม่ต้องการบินบางเส้นทางบ่อยๆ หรืออยากที่จะบินในเส้นทางที่ตนเองต้องการบ้าง การ
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ที่นักวางแผนจะจัดตารางให้รองรับความต้องการของนักบินทุกคนนั้นเป็นไปได้ยาก จึงทาการเสนอให้
จัดรูปแบบเที่ยวบินแก่นักบินมีจานวนซ้าในแต่ละเดือนให้น้อยที่สุด ไม่ให้เกิดการบินรูปแบบเที่ยวบิน
ซ้ามากเกินไป ทั้งนี้ ทางสายการบินมองถึงว่าการบินในเส้นทางแต่ละภูมิภาคของทุกคนเท่าเทียมกัน
ก่ อ ให้ เ กิ ด การท างานที่ มี ทั ก ษะได้ ห ลากหลาย หรื อ Multi-skill แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ การกระจายรู ป แบบเที่ ย วบิ น ให้ เ ท่ า เที ย มกั น สามารถค านวณได้ จ าก
สมการที่ (3.9) โดยที่ N คือ จานวนนักบินทั้งหมดและ ∑𝑟∈𝑅 ∑𝑖∈𝐼 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑢 𝑡𝑟,𝑖 คือ ผลรวมของ
ค่าจานวนซ้าของนักบินตาแหน่งงานที่ r คนที่ i
𝐹4 =

∑𝑟∈𝑅 ∑𝑖∈𝐼 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟,𝑖

(3.9)

𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑢 𝑡𝑟,𝑖 คือ

ค่าเฉลี่ยผลรวมจานวนซ้าของนักบินแต่ละคนคานวณได้จากสัดส่วน
จานวนซ้าของเลขรูป แบบเที่ย วบิน กับ จานวนรูป แบบเที่ย วบิน ทั้ง หมดที่ทาการบิน คิด ได้จ าก
สมการที่ (3.10) โดยที่ ∑𝑗∈𝐽 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑟,𝑖,𝑗 คือ รูปแบบเที่ยวบินที่ถูกจัดสรรให้แก่นักบิน
ตาแหน่ง ที่ r คนที่ i หมายเลขที่ j ค่า นี้จานับ ของแต่ล ะคนโดยคิดได้จ ากสมการที่ (3.11) โดยที่
𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑢 𝑡𝑟,𝑖,𝑗 คือ มีค่าใดๆ เมื่อมีผลรวมของตัวแปรตัดสินใจ 𝑥𝑟,𝑖,𝑗,𝑘 ของแผนการจัด
ตารางมากกว่า 2 ให้มีค่าตามจานวนที่นับได้ หรือมีค่า 0 เมื่อเป็นกรณีอื่น ๆ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑢 𝑡𝑟,𝑖 =

∑𝑗∈𝐽 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑟,𝑖,𝑗
∑𝑗∈𝐽 𝑥𝑟,𝑖,𝑗

, ∀𝑟, 𝑖 (3.10)

∑𝑘−27
𝑥𝑟,𝑖,𝑗,𝑘 , if ∑𝑘−27
𝑥𝑟,𝑖,𝑗,𝑘 ≥ 2 , ∀𝑟, 𝑖, 𝑗
𝑘
𝑘
𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑢 𝑡𝑟,𝑖,𝑗 =

(3.11)
0

, otherwise

5. สมการข้อจากัด (Constraint)
ข้อจากัดของปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้มีข้อจากัดดังตารางที่ 1.4 จึงทาการสร้าง
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาที่เป็น Hard constraints ดังนี้
1) ชั่วโมงบินสะสม ชั่วโมงบินสะสมรวม 7 วันต่อเนื่องกันของนักบินแต่ละตาแหน่ง 𝑟 แต่ละ
คนที่ 𝑖 ได้ถูกจัดสรรให้บินในรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 ดังอสมการที่ (3.12)
∑jϵJ xr,i,j ∗ t j + WeeklyTimer,i ≤ 2040 , ∀r, i

(3.12)
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จานวนชั่วโมงบินสะสมของนักบินทุกคนของช่วงวันการทางานที่ 1 ถึง 7 โดยคิดชั่วโมงบินทุก
รูปแบบเที่ยวบินรวมแล้วจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2040 นาที โดยจะคานวณชั่วโมงบินสะสมของ
แต่ละคนของ 6 วันที่ผ่านมารวมกับชั่วโมงบินของรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 ของวันทีท่ าพิจารณาการจัดสรร
2) ชั่วโมงบินสะสมรวม 28 วันต่อเนื่องกันของนักบินแต่ละตาแหน่ง 𝑟 แต่ละคนที่ 𝑖 ได้ถูกจัดสรรให้บิน
ในรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 ดังอสมการที่ (3.13)
∑jϵJ xr,i,j ∗ t j + MonthlyTimer,i ≤ 6600 , ∀r, i

(3.13)

จานวนชั่วโมงบินสะสมของนักบินทุกคนของช่วงวันการทางานที่ 1 ถึง 28 โดยคิดชั่วโมงบินทุกรูปแบบ
เที่ยวบินรวมแล้วจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6600 นาที โดยจะคานวณชั่วโมงบินสะสมของแต่ละคน
ของ 27 วันที่ผ่านมารวมกับชั่วโมงบินของรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 ของวันที่ทาพิจารณาการจัดสรร
3) ข้อจากัดเกี่ยวกับเวลาพักผ่อนใช้แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์เงื่อนไขแบบ either-or คือ
ถ้านักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖 มีเวลาพักผ่อนเพียงพอที่จะสามารถทาการบินรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 เป็นจริง
นักบินตาแหน่ง 𝑟 คนที่ 𝑖 จะถูกจัดสรรให้ทาการบินรูปแบบเที่ยวบิน 𝑗 หรือไม่ถูกจัดสรรให้ทาการบินก็
ได้
𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) คือ เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่การบินรวมกับเวลาที่ต้องพักผ่อนตาม
ข้อจากัดจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือก่อนเวลาที่จะเริ่มทาการบินของรูปแบบเที่ยวบินที่ทาการพิจารณา
จัดสรรให้บิน ดังอสมการที่ (3.14) หรือ (3.15)
EndTimer,i + RestTimer,i ≤ StartTimej

(3.14)

EndTimer,i + RestTimer,i − StartTimej ≤ 0

(3.15)

𝑔(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) คือ

นักบินไม่ถูกจัดสรรให้ทาการบินในรูปแบบเที่ยวบินที่พิจารณา หรือ
ถูกจัดสรรให้ทาการบินก็ได้มีค่า 𝑥𝑟,𝑖,𝑗 ≤ 0 ดังนั้น สามารถเขียนรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ของเงื่อนไข
แบบ either-or ดังอสมการที่ (3.16) และ อสมการที่ (3.17)
EndTimer,i + RestTimer,i − StartTimej ≤ My
xr,i,j ≤ M(1 − y)

(3.16)
(3.17)

y ϵ {0,1}

4) การจับคู่ระหว่างกัปตันและนักบินผู้ช่วยแต่ละระดับที่มีข้อจากัดความสามารถในการบิน
แตกต่างกันที่ได้ถูกกาหนดไว้ดังตารางที่ 1.3 จะสามารถเขียนแบบจาลองรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์
สาหรับคู่นักบินทุกคู่ได้ ดังอสมการที่ (3.18) ถึงอสมการที่ (3.19)
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นักบินตาแหน่ง 𝑟 จะถูกจัดสรรให้ทาการบินรูปแบบเที่ยวบินที่ 𝑗 ได้ไม่เกิน 1 คน หรือนักบิน
ตาแหน่งงานเดียวกันไม่สามารถทาการบินรูปแบบเที่ยวบินเดียวกันได้ ดังอสมการที่ (3.18)
∑iϵI xr,i,j ≤ 1 , ∀r, j
(3.18)
นักบินตาแหน่ง FCS ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FCJ ดังอสมการที่ (3.19)
∑iϵI x2,i,j + ∑iϵI x3,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.19)

นักบินตาแหน่ง FCS ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FCT ดังอสมการที่ (3.20)
∑iϵI x2,i,j + ∑iϵI x4,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.20)

นักบินตาแหน่ง FCS ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOT ดังอสมการที่ (3.21)
∑iϵI x2,i,j + ∑iϵI x7,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.21)

นักบินตาแหน่ง FCJ ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FCT ดังอสมการที่ (3.22)
∑iϵI x3,i,j + ∑iϵI x4,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.22)

นักบินตาแหน่ง FCJ ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOJ ดังอสมการที่ (3.23)
∑iϵI x3,i,j + ∑iϵI x6,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.23)

นักบินตาแหน่ง FCJ ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOT ดังอสมการที่ (3.24)
∑iϵI x3,i,j + ∑iϵI x7,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.24)

นักบินตาแหน่ง FCT ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOS ดังอสมการที่ (3.25)
∑iϵI x4,i,j + ∑iϵI x5,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.25)

นักบินตาแหน่ง FCT ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOJ ดังอสมการที่ (3.26)
∑iϵI x4,i,j + ∑iϵI x6,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.26)

นักบินตาแหน่ง FCT ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOT ดังอสมการที่ (3.27)
∑iϵI x4,i,j + ∑iϵI x7,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.27)

นักบินตาแหน่ง FOS ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOJ ดังอสมการที่ (3.28)
∑iϵI x5,i,j + ∑iϵI x6,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.28)
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นักบินตาแหน่ง FOS ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOT ดังอสมการที่ (3.29)
∑iϵI x5,i,j + ∑iϵI x7,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.29)

นักบินตาแหน่ง FOJ ไม่สามารถทาการบินกับนักบินตาแหน่ง FOT ดังอสมการที่ (3.30)
∑iϵI x6,i,j + ∑iϵI x7,i,j ≤ 1 , ∀j

(3.30)

นักบินในแต่ละเที่ยวบินจะต้องมีจานวน 2 คนเท่านั้นสามารถเขียนได้ ดังอสมการที่ (3.31)
∑rϵR ∑iϵI xr,i,j = 2 , ∀j

(3.31)

กาหนดให้นักบินทุกคนที่ถูกจัดสรรให้ทาการบินจะต้องเป็นรูปแบบเที่ยวบินเดียวเท่านั้น
สามารถเขียนได้ดังอสมการที่ (3.32)
∑jϵJ xr,i,j ≤ 1 , ∀r, i
(3.32)
3.1.2 วิธีการเขียนรหัสโปรแกรมโอพีแอลของปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
เมื่อสามารถสร้ างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ได้ครบทั้งวัตถุประสงค์และข้อจากัดแล้วก็
สามารถนาสมการเหล่านี้เขียนรหัสของโปรแกรมโอพีแอล ดังรูปที่ 3.1 ถึงรูปที่ 3.3 และกรอกข้อมูล
เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุดดังรูปที่ 3.4
งานวิจัยนี้จึงของยกตัวอย่างการคานวณเป็นปัญหาขนาดเล็กในการกรอกข้อมูลเพื่อให้เห็นและ
เข้าใจในการนาข้อมูลมาทาการคานวณในโปรแกรม ซึ่งได้ทาการยกตัวอย่างปัญหาที่มีนักบินตาแหน่งงาน
ด้วยกัน 7 ระดับจานวนนักบิน 12 คน ประกอบด้วยตาแหน่งต่าง ๆ ตาแหน่งกัปตันระดับครูฝึกนักบิน
(FCIP) ตาแหน่งกัปตันระดับอาวุโส (FCS) ตาแหน่งกัปตันระดับปฏิบัติการ (FCJ) ตาแหน่งนักบินผู้ช่วย
ระดับอาวุโส (FOS) และตาแหน่ งนั กบินผู้ ช่วยระดั บปฏิบัติ การ (FOJ) ตาแหน่งอย่างละ 2 คน ส่ วน
ตาแหน่งกัปตันระดับฝึกหัด (FCT) และตาแหน่งนักบินผู้ช่วยระดับฝึกหัด (FOT) ตาแหน่งอย่างละ 1 คน
จึงต้องการจัดสรรคู่นั กบินจานวน 3 คู่เพื่อทาการบินส าหรั บรูปแบบเที่ยวบิน 3 แบบ ดังตารางที่ 3.1
นักบินแต่ละคนจะมีชั่วโมงบินสะสมรายสัปดาห์ ( 6 วันที่ผ่านมา) รายเดือน (27 ที่ผ่านมา) จานวนชั่วโมงที่
ทาการปฏิบัติหน้าที่ของเมื่อวาน เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของเมื่อวานและจานวนชั่วโมงพักผ่ อนที่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3.2 เพื่อให้ง่ายกับบการคานวณในโปรแกรมโอพีแอลจึงแปลงหน่วยชั่วโมงเป็น
หน่วยนาทีเพื่อให้กรอกข้อมูลได้สะดวกและเหมาะสมสาหรับโปรแกรมนี้ ดังตารางที่ 3.3 ถึง 3.7 ส่วน
ค่าจ้างนักบินแต่ละตาแหน่ง ดังตารางที่ 3.8
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ตารางที่ 3.2 รูปแบบเที่ยวบินของปัญหาขนาดเล็ก
No. Start
End Duty(Hrs) Flight(Hrs) Pattern code Nautical mile
1 4:40 AM 9:45 AM
5.05
2.40
O45
854
2 12:40 PM 7:50 PM
7.10
4.00
O20
1,039
3 12:35 PM 9:50 PM
9.15
4.30
O23
1,354
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดชั่วโมงสะสม เวลาปฏิบัติหน้าที่นักบินของปัญหาขนาดเล็ก
Rank No. Weekly time Monthly time Duty Time End time
(Hrs)
(Hrs)
(Hrs)
FCIP 1
15.45
58.20
8.15
11:15 PM
2
4.50
55.30
0.00
0:00
FCS 1
16.00
64.20
9.15
9:50 PM
2
14.05
60.20
0.00
0:00
FCJ 1
5.20
50.40
5.05
9:45 AM
2
12.30
59.05
0.00
0:00
FCT 1
13.40
42.05
8.15
11:15 PM
FOS 1
10.55
63.05
0.00
0:00
2
9.35
51.15
5.05
9:45 AM
FOJ 1
16.15
61.30
9.15
9:50 PM
2
11.10
57.20
0.00
0:00
FOT 1
6.55
38.00
0.00
0:00

Rest time
(Hrs)
10.00
0.00
10.00
0.00
8.00
0.00
10.00
0.00
8.00
10.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 3.4 ชั่วโมงบินสะสมรายสัปดาห์ ของ 6 วันที่ผ่านมา (นาที)
Rank/No.
1
2
3
4
5
6
7

1
945
960
320
820
655
975
415

2
290
845
750
1439
575
670
1439

ตารางที่ 3.5 ชั่วโมงบินสะสมรายเดือน ของ 27 วันที่ผ่านมา (นาที)
Rank/No.
1
2
3
4
5
6
7

1
1439
960
320
820
655
975
415

2
1439
845
750
1439
575
670
1439

ตารางที่ 3.6 เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ (นาที)
Rank/No.
1
2
3
4
5
6
7

1
675
590
585
675
0
590
0

2
0
0
0
1440
585
0
1440
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ตารางที่ 3.7 เวลาพักผ่อน (นาที)
Rank/No.
1
2
3
4
5
6
7

1
600
600
480
600
480
600
480

2
480
480
480
900
480
480
900

ตารางที่ 3.8 ค่าจ้างนักบินแต่ละตาแหน่ง
Cockpit crew rank
1
2
3
4
5
6
7

Position rank
FCIP
FCS
FCJ
FCT
FOS
FOJ
FOT

Position rate
5200
5200
5200
5200
4000
3600
3600

รูปที่ 3.1 การกาหนดตัวแปร พารามิเตอร์ และตัวแปรตัดสินใจในโปรแกรม OPL
ของปัญหาขนาดเล็ก
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รูปที่ 3.2 การกาหนดสมการวัตถุประสงค์ในโปรแกรม OPL ของปัญหาขนาดเล็ก

รูปที่ 3.3 การกาหนดสมการข้อจากัดในโปรแกรม OPL ของปัญหาขนาดเล็ก
3.1.3 ผลจากการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยโปรแกรมโอพีแอล
ผลการทดลองของการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยวิธีการ
สร้ างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ โ ดยใช้โปรแกรมโอพีแอลในการหาคาตอบที่ดีที่สุ ด และการหา
คาตอบที่ดีด้วยวิธีเมตาฮิวริสติกโดยใช้โปรแกรมภาษาไพธอนในการเขียนเพื่อหาคาตอบ

รูปที่ 3.4 ข้อมูลในโปรแกรม OPL ของปัญหาขนาดเล็ก
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จากที่ได้ทาการเขียนแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์แล้วทาการคานวณเพื่อหาคาตอบที่ดีที่ สุด
โปรแกรมโอพีแอลให้ผลค่าจ้างนักบินที่น้อยที่สุดเป็นจานวน 28,915 บาท 2 สตางค์ โดยจะเลือกคู่
นักบิน 3 คู่ที่ทาการบินสาหรับ 3 รูปแบบเที่ยวบิน โดยจัดสรรให้นักบินตาแหน่ง FCJ คนที่ 2 คู่กับ
นักบินตาแหน่ง FOS คนที่ 1 บินรูปแบบเที่ยวบินที่ 1 (หมายเลข O45) ,นักบินตาแหน่ง FCIP คนที่ 2
คู่กับนักบินตาแหน่ง FOT คนที่ 1 บินรูปแบบเที่ยวบินที่ 2 (หมายเลข O20) และนักบินตาแหน่ง FCS
คนที่ 2 คู่กับนักบินตาแหน่ง FOJ คนที่ 1 บินรูปแบบเที่ยวบินที่ 3 (หมายเลข O23) ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ผลการรันคาตอบในโปรแกรม OPL ของปัญหาขนาดเล็ก
ในการศึกษางานวิจัยการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินจะเป็นการปรับปรุงการจัดตารางของ
พนักงานวางแผนที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ลดความยุ่งยากซับซ้อน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
พร้อมยังสามารถประเมินวัตถุ ประสงค์ของการจัดตารางที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้ การที่จะ
ประเมินวัตถุประสงค์ได้นั้นจาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของวิธีการค้นหา
คาตอบ เนื่องจากการค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดของปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินใช้เวลานานมาก
จึงไม่เหมาะสมกับ การดาเนิ นงานจริงในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับปรุงวิธีการค้นหาคาตอบที่ดี ข อง
ปั ญหาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพด้วยอัล กอริทึมที่ศึกษาจากงานวิจัยเหล่านี้ได้ประสบความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาแบบเอ็นพีฮาร์ดจึงเล็งเห็นว่าสามารถเป็นแนวทางสาหรับงานวิจัยนี้ เห็นได้ว่างานวิจัยนี้มีทั้ง
ด้านการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในปัจจุบันของสายการบินกรณีศึกษาและด้านวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการนาอัลกอริทึมมาปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาของการค้นหาคาตอบ ซึ่งจะช่วยให้สาย
การบินกรณีศึกษาสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดตารางปฏิบัติงานนั กบิน
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงทาการศึกษาวิธีการหาคาตอบด้วยวิธีเมตาฮิวริสติก และเปรียบเทียบ
ผลด้วยวิธีการอื่นรายละเอียดจากล่าวในบทถัดไป นอกจากนี้งานวิจัยที่ทาการศึกษายังสามารถเป็น
แนวทางให้แก่นักวิจัยท่านอื่น ๆ ที่สนใจในการปรั บปรุงวิธีการค้นหาคาตอบของปั ญหาการจัดตาราง
ได้อีกด้วย
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บทที่ 4
วิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก
สาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ในบทนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีของวิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยยึ ด หลั ก การจ าแนก (Multi-Objective Evolutionary Algorithm Based on
Decomposition : MOEA/D) ส าหรับประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
นอกจากนี้ยังอธิบายรวมไปถึงขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แสดงตัวอย่างการคานวณ
4.1 ทฤษฎีเบื้องต้นของอัลกอริทึม MOEA/D
วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบขั้นตอนวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดย
ยึดหลักการจาแนกหรือ MOEA/D มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจานวนคาตอบที่ดีที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นไปได้ใน
เส้นพาเรโต (Pareto front) และเป็นวิธีการที่จะนาไปสู่คาตอบที่ ดีได้รวดเร็วสาหรับปัญหาที่มีหลาย
วัตถุประสงค์ การที่จะต้องแก้ปัญหาที่มีข้อจากัดมากและเป็นปัญหาขนาดใหญ่การที่ค้นหาวิธีนาไปสู่
คาตอบได้ร วดเร็ ว นั้ น จึ ง เป็ น สิ่ งส าคัญที่ งานวิ จัยนี้ ได้น าวิธี MOEA/D ที่ส ามารถช่ว ยให้ การค้ น หา
คาตอบที่ดีได้ในเวลาอันสั้น โดยนาหลักการการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ของหลักการจาแนกปัญหาที่ถูก
พั ฒ นาโดย Zhang and Li (2007) ที่ มี แ นวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาโดยการพั ฒ นาค าตอบแบบมาก
วัตถุประสงค์ไปพร้อมๆ กันด้วยการสร้างจุดของค่าถ่วงน้าหนัก (Point of Weight : 𝜆𝑝 ) และกาหนด
จุ ด เพื่ อ นบ้ า น (Neighborhood Point) ด้ ว ยระยะห่ า งระหว่ า งจุ ด แบบยู เ คเดี ย น (Euclidian
Distance) เพื่ อ ใช้ ใ นการระบุ ป ระชากรย่ อ ย (Subpopulation) หรื อ ปั ญ หาย่ อ ย (Subproblem)
นั่นเอง
จากนั้นใช้วิธีการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซม (Crossover) เพื่อพัฒนาคาตอบของประชากร
(Population) ในแต่ละเจเนอเรชันซึ่งเป็นวิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ที่จะให้คาตอบ
รุ่นลูกที่ได้มีความคล้ายคลึงกับคาตอบรุ่นเดิมที่เป็นค่าดี และประเมินคาตอบที่ดีด้วยการกาหนดค่า
ความแข็งแรง (Fitness) แล้วคานวณค่าเชบิเชฟ (Tchebycheff Approach) เพื่อการเลือกคาตอบที่
ดีมาแทนที่ในแต่ละจุดตั้งต้น จากนั้นนาสตริงลูกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันด้วยค่าเชบิเชฟระหว่างสตริงลูกที่
ได้จากการปรับปรุงวิธีการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมมาเก็บเข้าพื้นที่จัดเก็บคาตอบที่ดีที่สุด (Elitist)
ตลอดกระบวนการค้นหาคาตอบ ซึ่งหลังจากดาเนินกระบวนการของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบ
ขั้นตอนวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนกครบเจเนอเรชันจะทาการ
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เก็บคาตอบที่ดีในแต่ละเจเนอเรชันด้วยวิธีการจัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงา (Non-Dominate Sorting)
ของผลคาตอบคาตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากกลุ่มประชากรและ Elitist
4.2 พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D
พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D คือ จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละ
วัตถุประสงค์ และร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์ (Lattice: H)
จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักจะเป็นตัวกาหนดจานวนจุดของค่าถ่วงน้าหนัก (Lambda Set)
หรือจานวนของสตริงคาตอบ (Number of Population) โดยค่าถ่วงน้าหนักจะมีค่าอยู่ในช่วง [0,1]
2. จานวนของจุดเพื่อนบ้าน (Neighborhood of Each Weight Vector: T)
จานวนของจุดเพื่อนบ้านเป็นตัวกาหนดจานวนของประชากรย่อยในการพัฒนาคาตอบในแต่ละจุดของ
ค่าถ่วงน้าหนักที่พิจารณา โดยจานวนของประชากรย่อยจะเท่ากับ 𝑇 + 1
3. ร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน (%Replace)
ร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านจะเป็นตัวกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดที่
ใกล้เคียงเพื่อนามาเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์และแทนที่คาตอบของจุดเพื่อนบ้านที่สุ่มได้ด้วย
วิ ธี ก ารค านวณค่ า จ านวนครั้ ง คื อ ค่ า ร้ อ ยละ x (T+1) โดยที่ T คื อ จ านวนจุ ด เพื่ อ นบ้ า น
(Neighborhood of Each Weight Vector)
4.3 ขัน้ ตอนการทางานของ MOEA/D สาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม MOEA/D สาหรับการแก้ไขปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงาน
นักบินในงานวิจัยนี้ จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปรับปรุง
คาตอบ และขั้นตอนการจบการทางาน ซึ่งวิธี MOEA/D ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆโดยรวม ดังรูปที่
4.1
1. การสร้างตารางแลมดา เริ่มต้นทาการกาหนดค่าแลมดา (Lambda: 𝜆) จากโปรแกรม
Minitab เลือกใช้การออกแบบซิมเพลกซ์แลคติส (Simplex-lattice design) โดยกาหนดค่าจานวน
แลมดาตามจานวนฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาซึ่งจะใช้ชุดแลมดาจานวน 120 ชุดสาหรับ
ระบุตาแหน่งของสตริงคาตอบ 120 ชุด แลมดาจะเป็นตัวระบุตาแหน่งเวคเตอร์ให้แก่สตริงคาตอบแต่
ละชุดสตริงคาตอบที่ 1 จะถูกกาหนดให้อยู่ในตาแหน่งของแลมดาชุดที่ 1 (𝜆1𝑚 ) และชุดสตริงคาตอบที่
2 เช่นกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.2 จึงกาหนดชุดแลมดาได้ดังสมการที่ (4.1) ในการกาหนดค่าแลมดา
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รูปที่ 4.1 แผนผังการไหลของวิธี MOEA/D
แต่ละชุดจะต้องมีผลรวมของแลมดาย่อยเป็น 1 เสมอ ดังสมการที่ (4.2) 𝑖 คือ ค่าน้าหนักตาแหน่ง
เวกเตอร์ ของสตริงคาตอบชุดที่ 𝑖 แบบหลายวัตถุประสงค์ที่ 𝑚 วัตถุประสงค์ โดยที่ 𝑗𝑖 ≥ 0 สาหรับ
ทุก ∀𝑗 = 1, … , 𝑚 และ 𝑁𝑝 คือ ขนาดประชากร
T

i = (1i , … , im )
∑mj=1 ij = 1

(4.1)
(4.2)

การกาหนดขนาดประชากรคิดจากการออกแบบซิมเพลกซ์แลคติสที่มี 𝑚 วัตถุประสงค์ ในแต่
𝑚−1
ละวัตถุประสงค์จะให้ 𝐻 + 1 มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 จะมีค่าเป็น 𝐶𝐻+𝑚−1
ยกตัวอย่าง เช่น 𝑚 = 3 ,
𝐻 = 3, 𝑁𝑝 = 𝐶52 = 10 จุดประกอบไปด้วยค่าตาแหน่งเวคเตอร์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ (1,0,0), (0,1,0),
(0,0,1), (1/3,1/3,1/3), (0,1/3,2/3), (1/3,0,2/3), (1/3,2/3,0), (0,2/3,1/3), (2/3,1/3,0), และ
(2/3,0,1/3) โดยกาหนดค่าจานวนแลมดาตามจานวนฟังก์ชันวัตถุประสงค์จะได้เมทริกซ์ขนาดเท่ากับ
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รูปที่ 4.2 ตาแหน่งเวคเตอร์ของสตริงคาตอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2
จานวนจุดของค่าถ่วงน้าหนักทั้งหมด ( 𝑃) x จานวนฟังก์ชันวัตถุประสงค์ทั้งหมด ( 𝑚) ในงานวิจัยนี้
กาหนดให้มี 4 วัตถุประสงค์ จะได้ตารางเมทริกซ์ขนาด 120X4 และมีค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละจุดค่า
ถ่ ว งน้ าหนั ก ดั ง ตารางที่ 4.1 การค านวณหาค าตอบแต่ ล ะครั้ ง จะใช้ ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก เลขเหล่ า นี้
เหมื อ นเดิ ม ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งค านวณใหม่ ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ช้ ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หา 4
วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ใช้สามารถดูทั้งหมดได้จากภาคผนวกรูปที่ ก1
ตารางที่ 4.1 ค่าถ่วงน้าหนัก 𝜆𝑖𝑚 ในแต่ละจุดค่าถ่วงน้าหนัก 𝑖
𝑖

1
2
3
…
120

𝜆𝑖1
0.71429
0.28571
0.57143
…
0

𝜆𝑖2
0
0
0
…
0

𝜆𝑖3
𝜆𝑖4
0.28571
0
0.57143 0.14286
0.42857
0
…
…
0.28571 0.71429

2. วิธีการคานวณระยะทาง เนื่องจากค่า แลมดาเป็ น ค่า คงที่ ที่ใช้ ในการคานวณทุ ก รอบ
เหมือนกันภายใต้จานวนฟังก์ชันวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้น การคานวณหาตาแหน่งแลมดาที่เป็น
เพื่อนบ้านไม่จาเป็นต้องคานวณใหม่ทุกครั้ง จึงสามารถทาเป็นตารางไว้ให้โปรแกรมดึงไปใช้คานวณได้
โดยไม่ต้องคานวณใหม่ทุกรอบ สูตรหาระยะทางระหว่างจุดแลมดาด้วยการหาระยะทางแบบวิธียู
เคเดียน (Euclidean distance) หาจุดแลมที่เป็นเพื่อนบ้านโดยคิดได้จากระยะทางของเวคเตอร์ที่
น้อยที่สุด ดังสมการที่ (4.3)
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𝑑𝑖𝑠𝑡((𝑥, 𝑦), (𝑎, 𝑏)) = √(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2

(4.3)

เมื่อได้ค่าระยะทางของแลมดาแต่ละชุดว่ามีเพื่อนบ้านเป็นระยะทางต่าง ๆ กันนาค่าระยะทาง
ที่คานวณได้มาเรียงลาดับจากน้อยไปมากทาให้ทราบได้ว่าค่าระยะทางของจุดแลมดาใดที่ใกล้ที่สุด
ตามจานวนอันดับที่กาหนดตามจานวนเพื่อนบ้านไว้ จะได้หมายเลขจุดเพื่อนบ้านของแต่ละจุดตั้งต้น
ดังตารางที่ 4.2 ในการใช้อัลกอริทึมในการคานวณหาคาตอบแต่ละครั้งจะใช้กลุ่มเพื่อนบ้านเลขเหล่านี้
เหมือนเดิมไม่จาเป็นต้องคานวณใหม่ ในงานวิจัยนี้ได้ใช้กลุ่มเพื่อนบ้านที่มีจานวน 9 ชุดข้อมูลที่ใช้
สามารถดูทั้งหมดได้จากภาคผนวก รูปที่ ก2
3. การสร้างชุดสตริงคาตอบจานวน 120 ชุด โดยในสตริงจะประกอบด้วยหมายเลขนักบิน
ตามจานวนนักบินที่จะนามาทาการจัดตาราง ทาการสุ่มลาดับก่อนหลังด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน
การนาชุดสตริงคาตอบไปจัดตารางของงานวิจัยนี้จะพิจารณาตามหมายเลขนักบินซึ่งนักบินแต่ละคน
จะมีข้อมูลสะสมที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เ ข้าใจถึงการจัดตารางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้จึงอธิบาย
รายละเอี ย ดของชุ ดสตริ ง ค าตอบที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ นั ก บิน โดยชุ ด สตริง ค าตอบนั้ นจะประกอบด้ว ย
หมายเลขนักบินเพื่อเป็นลาดับ ของคาตอบที่ทาการพิจารณาในการจัดสรรคู่นักบินให้แก่หมายเลข
รูปแบบเที่ยวบินใด ๆ ที่ทาการจัดตารางในวันหนึ่ง ๆ
ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างจุดเพื่อนบ้านมีจานวน 9 ชุด
- Initial
- No. 1 2 3 … - 120 -

1 3 16 1 …28 -

2
9
19
6
…
30

-

3
11
24
11
…
36

-

- Neighborhood
4 - 5 - 6 17 - 27 - 38 26 - 34 - 62 16 - 17 - 43 … - … - … 40 - 89 - 92 -

7 43 64 58 … 109 -

8 107 78 78 … 116 -

9
114
101
84
…
4

การจัดตารางนี้จะนาหมายเลขนักบินตามลาดับที่สตริงชุดคาตอบระบุไว้ไปทาการจัดตาราง
ภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่ หากนักบินหมายเลขที่ทาการพิจารณาอยู่ไม่ผ่านข้อจากัดใดข้อจากัดหนึ่งจะ
พิจารณานักบินหมายเลขอื่นในลาดับถัดไปจนกว่าจะได้คู่นักบินครบจานวนคนของรูปแบบเที่ยวบินที่
พิจารณาอยู่เป็นการกวาดลาดับจากซ้ายไปขวา (First fit sweep) เมื่อครบคู่นักบินแล้วให้ทาการ
จัดสรรนักบินให้รูปแบบเที่ยวบินหมายเลขถัดไป โดยนักบินที่ถูกข้ามไปของการพิจารณาการจัดสรรคู่
นักบินในรอบรูปแบบเที่ยวบินที่แล้วก็จะถูกนามาพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากนักบินคนดังกล่าวอาจจะ
ผ่านข้อจากัดบางประการอาจจะถูกจัดสรรให้รูปแบบเที่ยวบินอื่น ๆ ได้ การจัดตารางนี้จะสิ้นสุดเมื่อ
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ทาการจัดสรรคู่นักบินจนครบทุกหมายเลขรูปแบบเที่ยวบินของวันที่ทาการพิจารณา ชุดสตริงคาตอบ
ที่นามาพิจารณาแต่ละชุดจะมีหมายเลขนักบินในลาดับที่แตกต่างกันแต่จะยังคงจานวนที่เท่ากัน ดังรูป
ที่ 4.3 มี ชุ ด สตริ ง ค าตอบ 2 ชุ ด นั ก บิ น มี จ านวน 12 คน ช่ อ งในชุ ด สตริ ง ค าตอบหมายถึ ง ล าดั บ
ความสาคัญก่อนหลัง (Priority) ที่นามาพิจารณา เช่น นักบินในช่องที่ 1 หมายถึง นักบินลาดับแรก
และถัดไปจนถึงช่องที่ 12 เป็นนักบินลาดับสุดท้ายที่นามาพิจารณา นาสตริงในประชากรทั้งหมดนี้ไป
ทาการจัดตารางนักบินภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่เพื่อหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์แล้วเก็บค่าไว้

รูปที่ 4.3 สตริงคาตอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2
4. การที่จะระบุตาแหน่งจุดแลมดาให้แก่สตริงชุดคาตอบใด ๆ ที่ได้สร้างมาแล้ว ให้กาหนด
แลมดาชุดที่ 1 เป็ น ตาแหน่ งของสตริงชุดคาตอบชุดที่ 1 และถัดไปจนถึง แลมดาชุดที่ 120 เป็น
ตาแหน่งของสตริงชุดคาตอบชุดที่ 120 การดาเนินการวิธี MOEA/D กาหนดแลมดาตั้งต้นตามลาดับ
ชุดแลมดาเริ่มจากแลมดาชุดที่ 1 ถึง 120กาหนดให้จุดแลมดาตั้งต้นเป็นจุดแลมดาที่ 1 และสตริงตั้ง
ต้นเป็นสตริงที่ 1 เพื่อที่จะทราบว่าเพื่อนบ้านของแต่ละชุดแลมดาที่จะเป็นสตริงตั้งต้นนั้นประกอบด้วย
เพื่อนบ้านจุดแลมดาใดบ้าง นาเพื่อนบ้านจากการคานวณหาระยะทางระหว่างจุดแลมดามาแล้วนั้นมา
ทาการสุ่มแลมดามา 2 ชุดจากกลุ่มเพื่อนบ้าน 9 ชุดด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน จะได้สตริงคาตอบ
พ่อและสตริงคาตอบแม่เพื่อทาการปรับปรุ งชุดคาตอบด้วยการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมแบบจุด
เดียว (Single Point Crossover) ทาการสุ่มเลือกช่วงที่จะทาการตัดเพื่อข้ามโครโมโซมด้วยเป็นความ
น่าจะเป็นที่เท่ากันของช่วงตาแหน่งที่อยู่ติดกัน เช่น สตริงคาตอบมีจานวนนักบิน 12 คนจะมีช่วงของ
การสุ่มหาช่วงการตัดข้ามโครโมโซมหรือจุดตัด (Cut Point) จานวน 11 ช่วง เป็นต้น ตัวอย่างของ
สตริงคาตอบชุดที่ 1 ให้เป็นสตริงพ่อ และชุดที่ 2 ให้เป็นสตริงแม่ ดังรูปที่ 3.9 ทาการสุ่มหาช่วงตัดของ
การแลกเปลี่ ย นพัน ธุกรรม โดยแบ่งให้ 11 ช่ว งมีความน่าจะเป็นที่เท่ากันเป็นช่ว งละ 1/11 หรือ
0.0909 สุ่มค่าตัวเลขที่มีค่า 0 ถึง 1 สมมุติว่าสุ่มได้ค่าเท่ากับ0.8381 จึงตัดในช่วงที่ 10 (มีค่าความ
น่าจะเป็นอยู่ระหว่าง 0.8181 ถึง 0.9090) ดังตารางที่ 4.3
การแลกเปลี่ย นยีน ข้ามโครโมโซมระหว่างสองสตริงคาตอบที่จุดตัดช่ว งที่ 10 จะได้ส ตริง
คาตอบชุดใหม่เป็นสตริงคาตอบลูกจานวน 2 ชุด ขั้นตอนของวิธีการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมนี้จะ
มีการคัดลอกบางส่วนจากสตริงพ่อแม่อีกส่วนที่เหลือจะทาการปรับปรุง (Repair) เลขตามวิธี OX
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Crossover ที่เป็นแนวคิดของ Davis (1985) โดยได้ทาการสุ่มจุดตัดมาแล้วจากนั้นทาการสุ่มเพื่อเลือก
ว่าจะปรับปรุงโครโมโซมที่ครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง สมมติสุ่มให้มีการปรับปรุงที่โครโมโซมครึ่งหลัง ทา
การคัดลอกครึ่งแรกของสตริงพ่อให้แก่สตริงลูกที่ 1 และตรวจสอบดูแต่ละบิตของสตริง
ตารางที่ 4.3 การกาหนดช่วงการตัดของการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม
ช่วงที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ช่วงระหว่างลาดับที่
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

ช่วงความน่าจะเป็น
≤ 0.0909
0.0909< x ≤ 0.1818
0.1818< x ≤ 0.2727
0.2727< x ≤ 0.3636
0.3636< x ≤ 0.4545
0.4545< x ≤ 0.5454
0.5454< x ≤ 0.6363
0.6363< x ≤ 0.7272
0.7272< x ≤ 0.8181
0.8181< x ≤ 0.9090
> 0.9090

แม้ว่ามีค่าใดที่ไม่ซ้ากับส่วนที่คัดลอกครึ่งแรกบ้างก็ให้นาค่านั้นวางที่ตาแหน่งบิตถัดไปของ
ส่วนครึ่งหลังจนครบทุกบิต ส่วนสตริงลูกที่ 2 ให้ทาการคัดลอกครึ่งแรกของสตริงแม่ให้แก่สตริงลูกที่ 2
แล้วตรวจสอบดูแต่ละบิตของสตริงพ่อว่ามีค่าใดที่ไม่ซ้ากับส่วนที่คัดลอกไปครึ่งแรกบ้างก็ให้นาค่านั้น
วางที่ตาแหน่งบิตถัดไปของส่วนครึ่งหลังจนครบทุกบิต จะได้สตริงลูกทั้งสอง ดังรูปที่ 4.4 และ 4.5
สตริงพ่อ

11

2

4

3

10

6

9

7

5

8

12

1

สตริงลูกที่ 1

11

2

4

3

10

6

9

7

5

8

1

12

สตริงแม่

9

2

6

8

10

5

3

1

4

7

12 11

รูปที่ 4.4 สตริงลูกตัวที่ 1 จากการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมแบบจุดเดียว
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สตริงพ่อ

11

2

4

3

10

6

9

7

5

8

12

1

สตริงลูกที่ 2

9

2

6

8

10

5

3

1

4

7

11

12

สตริงแม่

9

2

6

8

10

5

3

1

4

7

12

11

รูปที่ 4.5 สตริงลูกตัวที่ 2 จากการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมแบบจุดเดียว
5. ดาเนินการนาสตริงลูกทั้งสองที่ได้มาใหม่นี้ (สตริงคาตอบลูกที่ 1 และสตริงคาตอบลูกที่ 2)
ไปทาการจัดตารางนักบินภายใต้ข้อจากัดที่มีอยู่เพื่อหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์
6. น าสตริ ง ตั้ ง ต้ น และสตริ ง ลู ก 2 ชุ ด มาท าการค านวณในสู ต รเชบิ เ ชฟ (Tchebycheff)
ดังสมการที่ 4.4 แต่ด้ว ยปั ญหานี้ มีห ลายวัตถุประสงค์และแต่ล ะวัตถุประสงค์มีผ ลของค่าฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ตัวเลขขนาดไม่เท่ากัน เช่น ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ด้านค่าใช้จ่ายมีค่ามากกว่าหลักหมื่น
เพราะคิดเป็นจานวนเงิน ส่วนค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ด้านภาระงานมีค่าเป็นหลักร้อยเพราะคิดเป็ น
จานวนนาที เป็นผลทาให้ไม่สามารถนามาเทียบกันได้ ในงานวิจัยนี้จึงต้องทาให้เลขเป็นเลขที่เทียบกัน
ได้ด้วยการทาให้เป็นค่ามาตรฐาน (Normalize) ดังสมการที่ 4.5 ก่อนเข้าสูตรเชบิเชฟ การคานวณค่า
มาตรฐานนี้จะได้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของแต่ละวัตถุประสงค์ที่เป็นเลขมาตรฐานสามารถมาเทียบ
เป็ น สั ด ส่ ว นมากน้ อ ยกั น ได้ มี ค่ า ตั้ ง แต่ 0 ถึ ง 1 ก าหนดให้ เ ลขศู น ย์ เ ป็ น ค่ า ที่ ดี ที่ สุ ด ของฟั ง ก์ ชั น
วัตถุประสงค์ ส่วนเลขหนึ่งเป็นค่าที่แย่ที่สุดของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ กรณีหาค่าวัตถุประสงค์ที่น้อย
ที่สุด (Minimization) ให้เลือกค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์แบบค่ามาตรฐานที่มีค่าต่าที่สุดเป็นค่าที่ดีที่สุด
อีกกรณีถ้าหาค่าวัตถุประสงค์ที่มากที่สุด (Maximization) ให้เลือกค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์แบบค่า
มาตรฐานที่มีค่ามากที่สุดเป็นค่าที่ดีที่สุด ดังสูตรที่ เป็นการหาค่ามาตรฐานฐาน (𝑓′𝑚 ) โดยที่แกมมา 𝛾
เป็ น ค่ า บวกที่ น้ อ ยมาก ๆ แทนเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ช่ ว งของการหาเลขมาตรฐานนี้ มี ค่ า บวกที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้
จึงกาหนดให้แกมมามีค่าเท่ากับ 0.000001
สูตรเชบิเชฟ (Tchebycheff)
minimize gte (x|λ, z∗ ) = max {λi1 |f′1 (x) − z∗ |, λi2 |f′2 (x) − z∗ |} (4.4)
1≤i≤2

สูตรการหาค่ามาตรฐาน (Normalize)
𝑓 ,𝑚 =

𝑓𝑚 −𝑓𝑚𝑖𝑛 +γ
𝑓𝑚𝑎𝑥 −𝑓𝑚𝑖𝑛 +γ

(4.5)
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เพื่อการคานวณสมการที่ 4.4 หาค่าเชบิเชฟที่ทาให้ค่าวัตถุประสงค์ที่มากที่สุดของชุดคาตอบมีค่า
น้อยที่สุด โดยที่ 𝑧 ∗ เป็นค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์แบบค่ามาตรฐานที่ดีที่สุดในวัตถุประสงค์ใด ๆ ทาการ
เลือกค่าเชบิเชฟที่มากที่สุด จะได้ค่าเชบิเชฟของสตริงที่ 1 1≤𝑖≤2
𝑚𝑎𝑥{𝜆11 |𝑓′1 (𝑥) − 𝑧 ∗ |, 𝜆12 |𝑓′2 (𝑥) − 𝑧 ∗ |}
ตัวอย่างที่ 4.1 การคานวณค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้น
สมมติค่าที่ได้จากการคานวณค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ตัวของสตริงตั้งต้น (Initial String)
มีค่าเท่ากับ 671580.00, 0.7812, 24, 0.5861 ตามลาดับ สตริงลูกที่ 1 (Offspring 1) มีค่าเท่ากับ
662254.39, 0.5762, 31 และ 0.5884 ตามล าดั บ และสตริ ง ลู ก ที่ 2 (Offspring 2) มี ค่ า เท่ า กั บ
1345664.20, 0.3553, 33 และ 0.8742 ตามลาดับ นาไปทาการหาค่ามาตรฐาน โดยจะมีค่าที่มาก
สุดในประชากรของแต่ละวัตถุประสงค์ คือ 1970586.50, 0.9036, 34 และ 0.8822 ตามลาดับ และ
ค่ า ที่ น้ อ ยสุ ด ในประชากรของแต่ ล ะวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 632560.20, 0.3416, 14 และ 0.4909
ตามลาดับ โดยนาไปแทนสูตรการหาค่ามาตรฐาน (Normalize) เช่น หาค่าของสตริงตั้งต้นส าหรับ
วัตถุประสงค์ที่ 1 ดังนี้
𝑓 ,1 =

𝑓𝑚 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 + γ
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 + γ
=

𝑓1 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 + 0.000001
𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛 + 0.000001

671580.00 − 632560.20 + 0.000001
1970586.50 − 632560.20 + 0.000001
= 0.0291
=

เมื่อแทนค่าครบทุกตัวจะได้ค่าวัตถุประสงค์ค่าใหม่สาหรับใช้คานวณในสูตรเชบิเชฟ ดังตาราง
ที่ 4.4 และนาไปแทนในสูตรเชบิเชฟ และกาหนดค่าถ่วงน้าหนักของสตริงตั้งต้นของทั้ง 4 วัตถุประสงค์
เท่ากับ 0.7142, 0, 0.2857 และ 0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ค่าวัตถุประสงค์ (𝑓) และค่ามาตรฐาน (𝑓 ′) ของตัวอย่างที่ 4.1
𝑓1
𝑓1′
𝑓2
𝑓2′
String
Initial
671580 0.0291 0.7812 0.7822
Offspring1 662254 0.0221 0.5762 0.4173
Offspring2 1345664 0.5329 0.5884 0.0244

𝑓3

24
31
33

𝑓3′

𝑓4′

0.5000 0.5861 0.2432
0.8500 0.5884 0.2493
0.9500 0.8742 0.9797

หาค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้นที่มี 4 วัตถุประสงค์
minimize gte (x|λ, z∗ ) = max {λi1 |f′ 1 (x) − z∗ |, λi2 |f′ 2 (x) − z∗ |}
1≤i≤4

𝑓4
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แทนค่าถ่วงน้าหนัก
=

λ1i

ของแต่ละวัตถุประสงค์

max {0.7142|f′ 1 (x) − z∗ |, 0|f′ 2 (x) − z∗ |, 0.2857|f′ 2 (x) − z∗ |, 0|f′ 2 (x) − z∗ | }

1≤i≤4

แทนค่า z∗ = 0 คือ ค่ามาตรฐานของแต่ละวัตถุประสงค์ที่น้อยที่สุด
=

max {0.7142|f′ 1 (x) − 0|, 0|f′ 2 (x) − 0|, 0.2857|f′ 2 (x) − 0|, 0|f′ 2 (x) − 0| }

1≤i≤4

แทนค่า
=
=

f′ m (x) คือ ค่ามาตรฐานของสตริงตั้งต้นในแต่ละวัตถุประสงค์

max {0.7142|0.0291 − 0|, 0|0.7822 − 0|, 0.2857|0.5 − 0|, 0|0.2432 − 0| }

1≤i≤4

max {0.0207, 0, 0.1428, 0 }

1≤i≤4

จะได้ ค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้นเท่ากับ 0.1428
7. ทาการเทียบค่าเชบิเชฟระหว่างสตริงลูกทั้งสอง หากสตริงใดมีค่าเชบิเชฟมากกว่าให้ตัด
ออกจากการพิจารณา และเก็บผลของสตริงลูกที่ดีไว้ในเก็บเข้าพื้นที่จัดเก็บคาตอบที่ดีที่สุด (Elitist)
แล้วนาสตริงลูกที่มีค่าเชบิเชฟน้อยกว่าไปทาการเทียบกับสตริงตั้งต้นของการดาเนินวิธีการ MOEA/D
รอบปัจจุบันของตัวอย่างนี้ให้การหาจุดเพื่อนบ้านเริ่มจากเทียบจุดแลมดาชุดที่ 1 จึงให้นาค่ าเชบิเชฟ
ของสตริงลูกไปเทียบกับค่าเชบิเชฟของสตริงเพื่อนบ้านชุดที่ 1 ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าหากค่าเชบิเชฟ
ของสตริงลูกมีค่าน้อยกว่าสตริงเพื่อนบ้านชุดตั้งต้นนี้ เมื่อสตริงลูกชุดใดมีค่าเชบิเชฟน้อยกว่าสตริง
คาตอบตั้งต้นก็ให้ดาเนินการเทียบค่าเชบิเชฟของสตริงลูกกับสตริ งเพื่อนบ้านชุดอื่น ๆ 3 ชุดหรือ
จานวน 30 % ของจานวนเพื่อนบ้านที่เหลือ ทาการสุ่มเพื่อนบ้านอีก 3 ชุดจาก 9 ชุดที่เหลือด้วยความ
น่าจะเป็นที่เท่ากัน จะได้แลมดาจานวน 3 ชุด นาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของสตริงชุดคาตอบลูกที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมแล้วมาคานวณค่าเชบิเชฟด้วยแลมดาชุดที่ถูกเลือกทั้ง 3 ชุดนี้
8. เมื่อเทียบค่าเชบิเชฟของสตริงลูกกับสตริงเพื่อนบ้านครบ 3 ชุดแล้วจะเห็นได้ว่ามีสตริงใดที่มี
ค่าเชบิเชฟน้อยกว่าจะเป็นสตริงชุดคาตอบที่ดีกว่า ให้นาชุดสตริงคาตอบลูกชุดนี้แทนที่จุดแลมดาของ
เพื่อนบ้านชุดที่มีค่าเชบิเชฟมากกว่า แล้วทาการลบชุดสตริงคาตอบเพื่อนบ้านในจุดแลมดานี้ออกไป
9. จากการทาวิธี MOEA/D นี้จะได้ประชากรชุดใหม่จานวน 120 ชุดเท่าเดิมแต่ประกอบไป
ด้วยสตริงคาตอบไม่เหมือนเดิมเพราะได้ถูกแทนที่ด้วยชุดสตริงคาตอบลูกหรือสตริงคาตอบที่ดี ให้นา
ประชากรที่ได้จากการทาด้วยวิธี MOEA/D ของรอบนี้ไปเป็นประชากรเริ่มต้นสาหรับการวนรอบการ
ทาวิธี MOEA/D ต่อไปโดยใช้แลมดาชุดเดิม แต่ใช้สตริงคาตอบที่เปลี่ยนไปแล้วจากการทาของรอบนี้
โดยทาซ้าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 จนได้สตริงประชากรชุดใหม่
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บทที่ 5
วิธีการผสมพันธุ์ผึ้งสาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ในบทนี้ จ ะอธิบ ายถึงทฤษฎีของวิธีการผสมพันธุ์ผึ้ง (Honey Bee Mating Optimization:
HBMO) สาหรับประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน นอกจากนี้ยังอธิบายรวม
ไปถึงขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคานวณ
5.1 ทฤษฎีเบื้องต้นของอัลกอริทึม HBMO
วิธีเมตาฮิวริสติกอีกตัวหนึ่งที่ใช้เพื่อการค้นหาคาตอบที่ดีในระยะเวลาอันสั้น คือ อัลกอริทึม
การผสมพันธุ์ผึ้ง (Honey Bees Mating Optimization หรือ HBMO) วิธีการนี้จะอ้างอิงพฤติกรรม
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ของผึ้งมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อค้นหาคาตอบที่ดี
โดยทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของอั ล กอริ ทึ ม HBMO นี้ เ ริ่ ม จากรั ง ผึ้ ง เป็ น ที่ ส าหรั บ วางไข่ ข องราชิ นี ผึ้ ง
ประกอบด้วยราชินี ผึ้งตัวผู้และผึ้งงาน สาหรับพฤติกรรมการผสมพันธุ์ผึ้งเริ่มจากราชินีผึ้ งทาการส่าย
ก้นโดยที่ผึ้งตัวผู้จะบินไปผสมพันธุ์บนอากาศเพื่อเป็นการเลือกคู่พ่อแม่ของตัวอ่อน ราชินีผึ้งจะสามารถ
เก็บเชื้อไว้ในปริมาณมากได้ถึง 7 ถึง 21 ตัว ซึ่งราชินีผึ้งนี้สามารถผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้จานวนมาก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับค่าความเร็วและค่าพลังงานของราชินี ที่เหลืออยู่เพราะทุกครั้งเมื่อมีการผสมพันธุ์ค่าเหล่านี้ก็
จะลดลง การผสมพันธุ์นี้ราชินีผึ้งจะเป็นผู้เลือกผึ้งตัวผู้เพื่อทาการสร้างทายาทใหม่กับผึ้งตัวผู้ที่ถูกเลือก
ในการผสมพันธุ์แบบสุ่มและราชินีผึ้งจะเลือกเชื้อที่เก็บไว้มาฟักไข่อย่างสุ่มด้วยสูตรของอัลกอริทึม
HBMO เมื่อเก็บเชื้อไว้หลังจากผสมพันธุแล้วผึ้งตัวผู้จะตายลง ดังนั้นตัวผู้จะสามารถเลือกมาเก็บในที่
บรรจุเชื้อได้เพียงครั้งเดียว เมื่อราชินีผึ้งบินช้าลงและเคลื่อนย้ายในระยะสั้นๆ เป็นการสิ้นสุดการเลือก
ผึ้งตัวผู้สาหรับการผสมพันธุ์เป็นการที่ราชินีผึ้งผสมพันธุ์เรี ยบร้อยแล้วจึงบินกลับเข้าสู่รัง จะได้ความ
น่าจะเป็นที่ผึ้งตัวผู้บินไปผสมพันธุ์ตัวราชินีผึ้งจะมีมากเมื่อราชินีผึ้งเริ่มบินสาหรับการผสมพันธุ์ คาตอบ
ที่ดีของผึ้งตัวผู้จะเป็นช่วงนี้ หลังจากนั้นความเร็วและพลังงานของราชินีผึ้งจะลดลง ส่วนผึ้งงานเป็น
เหมือนผู้ดูแลตัวอ่อนที่ทาการปรับปรุงทายาท ตัวอ่อนที่ถูกดูแลและปรับปรุงแล้วเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้ว
ไม่สามารถแทนที่ราชินีผึ้งหรือไม่เป็นตัวที่ดีกว่า ก็จะมีการผสมพันธุ์ในรอบใหม่เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุด
ในการลู่เข้าหาคาตอบต่อไป หากตัวอ่อนที่ปรับปรุงด้วยผึ้งงานนั้นได้คาตอบที่ดีกว่าราชินีให้นาตัวอ่อน
ที่ได้ใหม่นี้แทนที่ราชินี จะเป็นการพัฒนากลุ่มคาตอบในแต่ละรอบเพื่อคนหาคาตอบที่ดีที่สุด
5.2 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอัลกอริทึม HBMO
พารามิเตอร์ที่ต้องการหาเพื่อให้ ได้ค่าที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหา ได้กาหนดจานวน
สตริงตัวอ่อนที่จะถูกสร้างขึ้นจากงานวิจัยของ Abbass (2001) ได้ทดลองไว้เมื่อมีการกาหนดให้เลือก
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สตริงราชินีแบบเดี่ยว นั่นคือ มีจานวนเพียง 1 สตริงนั้นจะให้ผลได้ดีเมื่อมีการสร้างสตริงตัว อ่ อน
จานวนอย่างน้อย 40 สตริง ในการทดลองนี้ได้กาหนดให้รังผึ้งของอัลกอริทึมนี้ประกอบด้วย ราชินี 1
ตัวจึงได้เลือกพารามิเตอร์จานวนตัวอ่อน (Number of broods) เท่ากับ 40 นั่นเอง ส่วนพารามิเตอร์
ที่ใช้ คือ จานวนขนาดที่บรรจุเชื้อ (Spermatheca Size) เพื่อเลือกผึ้งตัวผู้ไว้สาหรับเลือกไปผสมพันธุ์
ที่จะได้สร้างเป็นสตริงตัวอ่อนในการปรับปรุงสตริงขึ้นมาใหม่ต่อไป
5.3 ขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม HBMO สาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงาน
นักบิน
ขั้นตอนของอัลกอริทึม HBMO ในการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินที่งานวิจัยนี้ได้
นาเสนอสามารถดูรูปที่ 5.1 ประกอบและมีขั้นตอนการสร้างประชากรเริ่มต้น (Initialization) การ
ผสมพันธุ์ (Mating process) การสร้างและให้อาหารตัวอ่อน (Breeding and feeding processes)
และการอัพเดตกระบวนการ (Updating process) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างประชากรเริ่มต้น (Initialization)
การเริ่มต้นสร้างจานวนผึ้งเพื่อเป็นโครงสร้างของรังผึ้ง คือ การสร้างประชากรและสตริง
เริ่มต้นการทาอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ผึ้งจากสตริงคาตอบจานวนที่ใช้ในการทดลองเป็นจานวน 120
ชุดเท่ากับประชากรของอัลกอริทึมอื่นๆ (MOEA/D และ MOEA/D-HBMO) ที่จะมาเทียบสมรรถนะ
การที่จะสร้างราชินีผึ้งและผึ้งตัวผู้ในรังผึ้งจะเลือกจากผึ้งตัวที่มีค่าความแข็งแรง (Fitness) ที่ดีที่สุด
เป็นราชินีผึ้งและสตริงที่เหลือจะกลายเป็นผึ้งตัวผู้ โดยการคานวณค่าความแข็งแรงของแต่ละสตริง
คาตอบจากการแก้ปั ญหาตามแบบจาลองของปั ญหาการจัด ตารางปฏิบั ติง านนั กบิ นด้ว ยวิ ธี ก าร
จัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงา (Non-Dominate Sorting) ทั้งนี้ เพื่อที่จะเลือกสตริงเริ่มต้นสาหรับรังผึ้ง
(Initial queen) เป็นสตริงที่มีค่าความแข็งแรงที่ดีเพราะมีค่าวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุด (Queen solution)
ส่วนสตริงที่เหลือเปรียบเสมือนเป็นผึ้งตัวผู้ (Drone solution)
ขั้นตอนที่ 2 การผสมพันธุ์ (Mating process)
การผสมพันธุ์จะเป็นการเลือกผึ้งตัวผู้โดยจะพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชันการ
อบอ่อน (Annealing Function) ทาการคานวณค่าความน่าจะเป็นให้กับผึ้งตัวผู้ทั้งหมด โดยสุ่มเลือก
สตริงคาตอบเพื่อทาการเก็บเชื้อผึ้งตัวผู้ ณ เวลา 𝑡 ทาให้แทนค่าความเร็วของราชินีผึ้งที่เวลา 𝑡 เมื่อผึ้ง
ตัว แรกถูกเก็บ เชื้อไว้แล้ วทาให้ ค่าพลั งงานและค่าความเร็วของราชินีผึ้งลดลง ค่าพลั งงานและค่า
ความเร็วที่คงเหลือนั้นจะนาไปแทนความเร็วในสูตรฟังก์ชันการอบอ่อน (Abbass, 2001) ของรอบ
ถัดไป เพื่อนาไปคานวณค่าความน่าจะเป็น (𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑄, 𝐷)) ดังสมการที่ (5.1)
Prob(Q, D) = exp (

−∆f

)

S(t)

(5.1)
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รูปที่ 5.1 แผนผังการไหลของอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ผึ้ง
โดยที่

แทนค่าผลต่างสมบูรณ์ของค่าความแข็งแรง (Fitness) ระหว่างราชินีผึ้งกับผึ้งตัวผู้
(𝑓𝑖 − 𝑓𝑏𝑒𝑠𝑡 )
𝑆(𝑡) แทนค่าความเร็วของราชินีผึ้งที่เวลา 𝑡
ค่าความเร็วของราชินีผึ้งเริ่มต้นเป็นการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม 𝑆0~𝑈(0,1) สุ่มค่าช่วง [0,1]
โดยที่ 𝑎(𝑡) คือ แฟคเตอร์ที่อยู่ในช่วง [0,1] สมมติให้ค่าสุ่มครั้งแรกของค่าแฟคเตอร์เริ่มต้นเท่ากับ
0.1 โดยแทนค่า ดังสมการที่ (5.2) และ (5.3) ในแต่ละรอบจะทาการสุ่มแฟคเตอร์ใหม่ (Palominos
et al. , 2012)
∆𝑓

S(t + 1) = (1 − a(t)) ∗ S(t)

(5.2)

S(t + 1) = 0.9 ∗ S(t)

(5.3)

ค่าพลั งงานเริ่ มต้น เป็ น การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม 𝐸0 ~𝑈(0,1) สุ่ มค่าช่ว ง [0,1] จานวน
พลังงานที่ลดลงหลังจากทาการผสมพันธุ์ไปแล้วสามารถคานวณค่าพลังงานรอบถัดไปได้ดังสมการที่
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(5.4) ซึ่งจะลดลงตามค่าแฟคเตอร์ของค่าพลังงาน ( 𝛾) คานวนได้จากสมการที่ (5.5) (Palominos et
al. , 2012)
𝐸(𝑡 + 1) = 𝐸(𝑡) − γ
γ= 1−

0.5𝐸(𝑡)
M

(5.4)
(5.5)

กระบวนการนี้จะทาซ้าไปจนพลังงานของราชินีผึ้งต่าถึงค่าศูนย์ ( 𝐸 = 0) หรือที่เก็บจานวน
เชื้อของราชินีผึ้งนั้นบรรจุจนเต็มหรือครบจานวน 9 ตัว โดยที่ 𝑀 แทนค่าขนาดที่เก็บจานวนเชื้อของ
ราชิ นี ผึ้ ง ได้ สู ง สุ ด เท่ า กั บ 20 ตั ว การค านวณค่ า พลั ง งานในแต่ ล ะรอบจะต้ อ งพิ จ ารณาจากค่ า
𝐸(𝑡) − γ เทียบค่าพลังงานที่น้อยที่สุด (𝐸𝑚𝑖𝑛 ) ถ้ามากกว่าค่าพลังงานที่น้อยที่สุดให้ค่าพลังงานตาม
สมการที่ (5.6) หรือกรณีอื่น ๆ ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าพลังงานที่น้อยที่สุดให้ค่าพลังงานเท่ากับ
ศูนย์ โดยที่ 0 < 𝐸𝑚𝑖𝑛 < 0.5 (Palominos et al. , 2012)
𝐸(𝑡) − γ,
if 𝐸(𝑡) − γ > 𝐸𝑚𝑖𝑛
(5.6)

𝐸(𝑡 + 1) =
0,

otherwise

นาค่า 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑄, 𝐷) ที่คานวณได้ของผึ้งตัวผู้แต่ละตัวมาทาการหาค่ามาตรฐานเพื่อแบ่งช่วง
ทาให้ทราบได้ว่าผึ้งตัวผู้แต่ละตัวอยู่ในช่วงไหนบ้างตามความน่าจะเป็นแล้วเรียงลาดับแบบวงล้อรูเลต
ที่ช่วงของวงล้อเป็นค่าความน่าจะเป็นของผึ้งแต่ละตัว จากนั้นทาการสุ่มค่าในช่วง [0,1] (𝑟𝑎 𝑑1) เมือ่
ค่าที่ได้จากการสุ่มนั้นตกอยู่ในช่วงของผึ้งตัวผู้ตัวไหนเชื้อของผึ้งตัวผู้นั้น ๆ ก็จะถูกเลือกเพื่อผสมพันธุ์
การสร้างสตริงคาตอบตัวอ่อนเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างจะได้ค่าความน่าจะเป็นของสตริงตัวผู้ที่จะถูก
เลือก ดังรูปที่ 5.2 สมมติสุ่มค่า 𝑟𝑎 𝑑1 ได้ค่า 0.825 และ 0.336 จึงเลือกสตริงคาตอบผึ้งตัวผู้ตัวที่ 7
และ 3 เพื่อไปทาการผสมพันธุ์ในขั้นตอนถัดไป
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รูปที่ 5.2 การแบ่งช่วงของการเลือกสตริงคาตอบผึ้งตัวผู้
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและให้อาหารตัวอ่อน (Breeding and feeding processes)
การฟักตัวอ่อนตัวใหม่ผ่านการถ่ายทอดพันธุกรรมด้วยการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมแบบ
จุดเดียวแล้วทาการปรับปรุงตัวเลขในสตริงด้วยวิธี OX แบบเดียวกันในขั้นตอนของ MOEA/D เมื่อได้
สตริงตัวอ่อนจานวน 2 ตัวแล้วนาไปปรับปรุงสตริงด้วยวิธี 2-OPT กาหนดค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ
0.1 (𝑃𝑚 ) เพื่อไปพิจารณาการมิวเตชันในแต่ละบิต โดยสุ่มค่าความน่าจะเป็น (𝑟𝑎 𝑑2𝑗 ) ช่วง [0,1] ถ้า
𝑟𝑎 𝑑2𝑗 ที่ บิ ต 𝑗 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 𝑃𝑚 ก็ ใ ห้ บิ ต นั้ น ท าการมิ ว เตชั น โดยท าการสุ่ ม ค่ า ความน่ า จะเป็ น
(𝑟𝑎 𝑑3𝑗 ) ช่วง [0,1] อีกครั้งของบิตที่ 𝑗 จะสลับกับบิตที่เท่าไรของโครโมโซมตัวอ่อนเองก็ให้นาค่าใน
ยี น นั้ น มาสลั บ ที่ แล้ ว ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ สุ่ ม ค่ า 𝑟𝑎 𝑑3𝑗 อี ก เพื่ อ จะเลื อ กบิ ต ที่ ม าสลั บ จนครบทุ ก บิ ต ที่
𝑟𝑎 𝑑2𝑗 < 𝑃𝑚 จะได้สตริงคาตอบตัวอ่อนชุดที่ 1 มีค่า 𝑃𝑚 = 0.2834 จะได้ค่า 𝑟𝑎 𝑑22 , 𝑟𝑎 𝑑210
และ 𝑟𝑎 𝑑212 น้อยกว่าค่า 𝑃𝑚 จะได้สตริงคาตอบ ดังรูปที่ 5.3 ส่วนสตริงคาตอบตัวอ่อนชุดที่ 2 มี
ค่า 𝑃𝑚 = 0.0001 ซึ่งไม่มี 𝑟𝑎 𝑑2𝑗 ใด ๆ น้อยกว่าค่า 𝑃𝑚 จะได้สตริงคาตอบเหมือนเดิม ดังรูปที่ 5.4
เมื่อทาการมิวเตชันครบทุกบิตจะได้สตริงคาตอบตัวอ่อนผึ้งงานจะทาการปรับปรุงตัวอ่อนด้วย
วิธีสลับสองตาแหน่ง (2-opt) (Lin, 1965) ดังรูปที่ 5.5 เมื่อได้สตริงคาตอบที่ปรับปรุงแล้วให้ดาเนิน
กระบวนการอัพเดตต่อไปเพื่อจะได้ทราบว่าค่าความแข็งแรงของตัวอ่อนมีค่าความแข็งแรงที่ ดีกว่าของ
ราชินีผึ้งก็ให้นาสตริงตัวอ่อนนั้น ๆ แทนที่สตริงคาตอบราชินีผึ้ง

90

รูปที่ 5.3 การมิวเตชันบิตของสตริงคาตอบตัวอ่อนชุดที่ 1

รูปที่ 5.4 การมิวเตชันบิตของสตริงคาตอบตัวอ่อนชุดที่ 2

รูปที่ 5.5 การสลับสองตาแหน่งของสตริงคาตอบตัวอ่อน
ขั้นตอนที่ 4 การอัพเดตกระบวนการ (Updating process)
นาสตริงของตัวอ่อนที่ได้ไปทาการจัดตารางแก้ปัญหาเพื่อได้ค่าวัตถุป ระสงค์และค่าความ
แข็งแรง ทาการเทียบค่าความแข็งแรงระหว่างราชินีผึ้งกับตัวอ่อน ในกระบวนการนี้เมื่อราชินีผึ้งได้ถูก
แทนที่ด้วยตัวอ่อนที่ดีกว่า หรือไม่มีตัวอ่อนผู้ใดในกระบวนที่ดาเนินอยู่นั้นแทนที่ราชินีผึ้งได้ ประชากร
ของกระบวนการจะถูกอัพเดตเพื่อวนไปสู่รอบถัดไปจนกว่าจะได้คาตอบที่ดีขึ้น ตัวอ่อนในรอบปัจจุบัน
ที่เป็นคาตอบที่ไม่ดีหรือไม่สามารถแทนที่ราชินีผึ้งได้นั้นจะถูกตัดออก ไม่สามารถนามารวมในรังได้จึง
ไม่อยู่ในประชากรของกระบวนต่อไป
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บทที่ 6
วิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก
ร่วมกับวิธีการผสมพันธุ์ผึ้งสาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ในบทนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีของวิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลาย
วัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนกร่วมกับอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ผึ้ง (A Hybrid Multi-Objective
Evolutionary and Honey Bee Mating Optimization : MOEA/D-HBMO) สาหรับประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน นอกจากนี้ยังอธิบายรวมไปถึงขั้นตอนการทางานของ
อัลกอริทึม พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคานวณ
6.1 ทฤษฎีเบื้องต้นของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบขั้นตอนวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึด
หลักการจาแนกประยุกต์ร่วมกับอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ผึ้งเป็นการนาหลักการการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สุด โดยหลักการจาแนกปัญหาด้วยการสร้างจุดของค่าถ่วงน้าหนัก (Point of Weight : 𝜆𝑝 ) และ
กาหนดจุดเพื่อนบ้าน (Neighborhood Point) ด้วยระยะห่างระหว่างจุดแบบยูเคเดียน (Euclidian
Distance) จะได้กลุ่มสตริงคาตอบที่จะทาการพัฒนาคาตอบตามหลักอัลกอริทึม MOEA/D (Multiobjective Evolution Algorithm Based on Decomposition) แล้ ว ใช้ วิ ธี ข องอั ล กอริ ทึ ม HBMO
(Honey Bee Mating Optimization) เพื่อพัฒนาคาตอบในกลุ่มประชากรย่อยโดยนาสตริงคาตอบที่
อยู่ในค่าความแข็งแรง 1 เป็นสตริงราชินีแล้วสุ่มเลือกสตริงผึ้งตัวผู้ตามความน่าจะเป็นของฟังก์ชันการ
อบอ่อน (Annealing Function) ของขั้นตอนวิธีการผสมพันธุ์ผึ้ง แล้วทาการปรับปรุงสตริงตั วอ่อนนี้
ด้ว ยกัน 2 วิธี คือ Conventional และ Unconventional จากนั้นทาการเก็บคาตอบที่ดีที่สุดของ
สตริงตัวอ่อนเข้าพื้นที่จัดเก็บคาตอบที่ดีที่สุดตลอดกระบวนการค้นหาคาตอบ (Elitist) นาสตริงคาตอบ
ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันด้วยวิธีเชบิเชฟ (Tchebycheff Approach) ระหว่างสตริงตั้งต้นกับสตริงตัวอ่อน
ที่ดีที่สุดทาการมิวเตชัน เพื่อให้กระบวนการค้นหาคาตอบนั้นได้คาตอบที่ดีขึ้น และทาการสุ่ ม เพื่อ
ปรับปรุงคาตอบแบบเฉพาะที่ทาให้ได้คาตอบใหม่ที่ดียิ่งขึ้นอีก หลังจากดาเนินกระบวนการของการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบขั้นตอนวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก
ประยุกต์ร่วมกับอัลกอริทึมการผสมพันธุ์ผึ้งนี้แล้วครบเจเนอเรชันจะทาการเก็บคาตอบที่ดีในแต่ละเจ
เนอเรชันด้วยวิธีการจัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงา (Non-Dominate Sorting) ของผลคาตอบคาตอบที่
ดีที่สุดที่ได้จากกลุ่มประชากรและ Elitist
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6.2 พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO พารามิเตอร์จากอัลกอริทึม MOEA/D คือ
จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์ และร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งใน
การสุ่มจุดเพื่อนบ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์ (Lattice: H) คือ จานวนส่วน
ในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักจะเป็นตัวกาหนดจานวนจุดของค่าถ่วงน้าหนัก (Lambda Set) หรือ จานวน
ของสตริงคาตอบ (Number of Population) โดยค่าถ่วงน้าหนักจะมีค่าอยู่ในช่วง [0,1]
2. จานวนของจุดเพื่อนบ้าน (Neighborhood of Each Weight Vector: T) คือ จานวนของ
จุดเพื่อนบ้านเป็นตัวกาหนดจานวนของประชากรย่อยในการพัฒนาคาตอบในแต่ละจุดของค่าถ่วง
น้าหนักที่พิจารณา โดยจานวนของประชากรย่อยจะเท่ากับ 𝑇 + 1
3. ร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่ มจุดเพื่อนบ้าน คือ ค่าร้อยละในการก าหนด
จานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านจะเป็นตัวกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดที่ใกล้เคียงเพื่อนามา
เปรียบเทียบค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์และแทนที่คาตอบของจุดเพื่อนบ้านที่สุ่มได้ด้วยวิธีการคานวณค่า
จ านวนครั้ ง คือ ค่าร้ อยละ x (T+1) โดยที่ T คือ จานวนจุดเพื่อนบ้าน (Neighborhood of Each
Weight Vector)
6.3 ขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO สาหรับการแก้ปัญหาการจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบิน
ขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO สาหรับการแก้ไขปัญหาการจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบินในงานวิจัยนี้ จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการ
พัฒนาคาตอบ และขั้นตอนการจบการทางาน ดังรูปที่ 6.1 โดยขั้นตอนการทางานของอัลกอริทึม
MOEA/D-HBMO มีดังนี้
1. การสร้ า งตารางค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก หรื อ แลมดา เริ่ ม ต้ น ท าการก าหนดค่ า ค่ า ถ่ ว งน้ าหนั ก
(Lambda: 𝜆) จากโปรแกรม Minitab เลือกใช้การออกแบบซิมเพลกซ์แลคติส โดยกาหนดค่าจานวน
ค่าถ่วงน้าหนักตามจานวนฟังก์ชันวัตถุประสงค์ จะได้เมทริกซ์ขนาดเหมือนขั้นตอนที่ 1 ของอัลกอริทึม
MOEA/D ในงานวิจัยนี้กาหนดให้มี 4 วัตถุประสงค์ จะได้ตารางเมทริกซ์ขนาด 120X4 และมีค่าถ่วง
น้าหนักในแต่ละจุดค่าถ่วงน้าหนักตัวอย่าง ดังตารางที่ 6.2
2. การที่จะระบุตาแหน่งจุดค่าถ่วงน้าหนักให้แก่สตริงชุดคาตอบใด ๆ ที่ได้สร้างมาแล้ว ให้
กาหนดค่าถ่วงน้าหนักชุดที่ 1 เป็นตาแหน่งของสตริงชุดคาตอบชุดที่ 1 และถัดไปจนถึง ค่าถ่วงน้าหนัก
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รูปที่ 6.1 แผนผังการไหลของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
ชุดที่ 120 เป็นตาแหน่งของสตริงชุดคาตอบชุดที่ 120 แล้วกาหนดค่าถ่วงน้าหนักตั้งต้นตามลาดับชุด
ค่าถ่วงน้าหนักเริ่มจากแลมดาชุดที่ 1 ถึง 120กาหนดให้จุดค่าถ่วงน้าหนักตั้งต้นเป็นจุดค่าถ่วงน้าหนัก
ที่ 1 และสตริงตั้งต้นเป็นสตริงที่ 1 เพื่อที่จะทราบว่าเพื่อนบ้านของแต่ละชุดค่าถ่วงน้าหนักที่จะเป็น
สตริงตั้งต้นนั้นประกอบด้วยเพื่อนบ้านจุดค่าถ่วงน้าหนักใดบ้างด้วยสูตรหาระยะทางระหว่างจุดค่าถ่วง
น้าหนักแบบวิธียูเคเดียน (Euclidean distance) ซึ่งสามารถใช้จุดเพื่อนบ้านตามขั้น ตอนเดียวกันกับ
วิธี MOEA/D ในขั้นตอนที่ 3
3. สร้างสตริงคาตอบของประชากรเริ่มต้นให้กับจุดของค่าถ่วงน้าหนักทั้งหมด โดยการสุ่มตาม
ความยาวของสตริงคาตอบจะเท่ากับจานวนนักบินที่ทาการพิจารณา แล้วนาไปจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
เพื่อคานวณหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของแต่ละสตริงคาตอบ จากนั้นคานวนหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุด
ในแต่ละฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของประชากรไว้เพื่อใช้แทนในสูตรการคานวนเชบิเชฟต่อไป
4. ในแต่ละจุดตั้งต้นให้ทาการหาค่าความแข็งแรงในกลุ่มเพื่อนบ้านเพื่อจะที่กาหนดสตริง
ราชินีและสตริงผึ้งตัวผู้ด้วยวิธีการจัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงา (Non-Dominate Sorting) โดยสตริงที่
มีค่าความแข็งแรงเท่ากับ 1 ให้เลือกเป็นสตริงราชินีและสตริงที่เหลือให้เป็นสตริงผึ้งตัวผู้ ซึ่งจะทาการ
เลือกสตริงผึ้งตัวผู้ไหนมาทาการผสมพันธุ์นั้นให้คานวณค่าความน่าจะเป็นแก่สตริงผึ้งตัวผู้ตามสูตรการ
อบอ่อนที่เป็นความน่าจะเป็นที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าความแข็งแรงของสตริงผึ้งตัวผู้ เมื่อได้ค่าช่วง
ความน่าจะเป็นของสตริงผึ้งตัวผู้แล้วให้ทาการสุ่มค่ าช่วงความน่าจะเป็น [0,1] หากตกอยู่ในช่วงของ
สตริงผึ้งตัวผู้ชุดใดให้ทาการเลือกมาผสมพันธุ์ ในขั้นตอนนี้จะเลือกมาจานวน 2 ชุด ยกตัวอย่างเมื่อ
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สมมติค่าความแข็งแรงในกลุ่มเพื่อนบ้านตัวอย่างและคานวณค่าความน่าจะเป็นจะได้ ดังตารางที่ 6.3
เลือกกลุ่มจุดตั้งต้นที่ 1 เป็นตัวอย่าง แทนค่าความเร็ว (Speed) เท่ากับ 0.9 เมื่อได้ค่าจากสูตรการอบ
อ่อนแล้วให้นาผลรวมของสตริงผึ้งตัวผู้ทุกตัวมาทาการให้เป็นค่าผลรวมเท่ากับ 1 ดังตารางที่ 6.4 เพื่อ
จะได้สุ่มช่วง [0,1] สาหรับการเลือกสตริงผึ้งตัวผู้ได้
ทาการสุ่มด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากันเมื่อ มีสตริงราชินีมากกว่า 1 สตริง ตัวอย่างจะมีสตริง
ราชินี จ านวน 6 สตริ ง ได้แก่ สตริ งที่ 1, 3, 11, 27, 107 และ 114 มีค่าความน่าจะเป็นแต่ละช่วง
เท่ากับ 1/6 = 0.1667 สมมติสุ่มค่าความน่าจะเป็นที่เลือกสตริงราชินีได้เท่ากับ 0.4859 จะตกในช่วง
ของสตริงที่ 11 ตัวอย่างนี้จะมีสตริงผึ้งตัวผู้จานวน 4 สตริง ได้แก่ สตริงที่ 9, 17, 38 และ 43 โดยมีค่า
ความน่าจะเป็นของแต่ละตัวจากการคานวณตามสูตรการอบอ่อนมาแล้ว สุ่มค่าความน่าจะเป็นค่า
หนึ่งๆ ขึ้นมาเพื่อเลือกสตริงผึ้งตัวผู้มา 2 สตริง ตามความน่าจะเป็นของกลุ่มสตริงผึ้งตัวผู้ ดังตารางที่
6.5 สมมติได้ค่าความน่ าจะเป็ น เท่ากับ 0.2468 และ 0.9814 ตามล าดับ จะได้ส ตริงที่ 9 และ 43
ตามลาดับ
ตารางที่ 6.1 ค่าถ่วงน้าหนักตัวอย่างในแต่ละจุด
Lambda String
1
3
9
11
17
27
38
43
107
114
…
120

1
3
9
11
17
27
38
43
107
114
…
120

1
2
1
9
11
2
1
11
5
7
10
…
12

2
1
12
2
2
3
12
6
1
6
8
…
11

3
8
2
3
4
7
8
7
4
11
6
…
1

Cockpit crew number priority
4 5 6 7 8 9 10
11 6 7 3 9 5 12
11 4 9 6 7 8 5
7 12 1 11 4 6 10
3 10 6 9 7 5 8
1 11 4 10 5 8 9
5 7 9 6 10 3 4
3 9 12 5 10 4 2
10 8 6 12 3 7 2
8 1 2 10 4 12 5
12 3 4 1 5 7 9
… … … … … … …
2 3 10 9 6 4 5

11
4
10
5
12
12
11
1
9
9
2
…
8

12
10
3
8
1
6
2
8
11
3
11
…
7
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ตารางที่ 6.2 การคานวณค่าความน่าจะเป็นของช่วงการเลือกสตริงผึ้งตัวผู้
String Fitness Bee in the
Hive
1
1
Queen
3
1
Queen
9
2
Drone
11
17
27
38
43
107
114

1
2
1
3
2

Queen
Drone
Queen
Drone
Drone

Annealing Function

Probability of Drone

0
0

0
0
0.3292 /1.0959= 0.3004

exp (

−│1−2│
0.9

) = 0.3292

0
exp (

−│1−2│
0.9

) = 0.3292

0
exp (

−│1−3│

exp (

1
Queen
1
Queen
Sum

0.9
−│1−2│
0.9

) = 0.1083

) = 0.3292

0
0
1.0959

ตารางที่ 6.3 ค่าช่วงความน่าจะเป็นตัวอย่างของสตริงราชินี
String
1
3
11
27
107
114

Probability Range
≤ 0.1667
0.1667< x ≤ 0.3333
0.3333< x ≤ 0.5000
0.5000< x ≤ 0.6667
0.6667< x ≤ 0.8333
> 0.8333

0
0.3292 /1.0959= 0.3004
0
0.1083 /1.0959= 0.0988
0.3292 /1.0959= 0.3004
0
0
1.000
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ตารางที่ 6.4 ค่าช่วงความน่าจะเป็นตัวอย่างของสตริงผึ้งตัวผู้
String
9
17
38
43

Probability Range
≤ 0.3004
0.3004< x ≤ 0.6008
0.6008< x ≤ 0.6996
> 0.6996

5. ทาการผสมพันธุ์ระหว่างสตริงราชินี 1 ชุดกับสตริงผึ้งตัวผู้ 2 ชุด โดยคัดลอกสตริงจาก
ตารางที่ 6.2 ของสตริงราชินีและสตริงผึ้งตัวผู้ที่ถูกเลือก ซึ่งคู่แรกจะถูกพัฒนาด้วยวิธี Conventional
และอีกคู่จะถูกพัฒนาด้วยวิธี Unconventional ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- วิธี Conventional เพื่อทาการปรับปรุงชุดคาตอบด้วยการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมแบบ
จุดเดียว (Single Point Crossover) ดังวิธีการที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 จะได้สตริงตัวอ่อน
จานวน 2 ชุด ดังตารางที่ 6.6 จะเป็นการยกตัวอย่างที่สร้างสตริงตัวอ่อนจากวิธีนี้ ด้วยการ
ปรับปรุงจากสตริงที่ 11 และ 9 สมมติสุ่มค่าความน่าจะเป็นชองช่วงจุดตัดให้ เท่ากับ 0.3816
และปรับปรุงค่าสตริงครึ่งหลัง (Repair) จากตารางที่ 4.3 ทาให้เกิดจุดตัดช่วงที่ 5 คือระหว่าง
บิตที่ 5 และ 6 ดาเนินการปรับปรุงสตริงด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซมแบบจุด
เดียวจะได้สตริงตัวอ่อน
ตารางที่ 6.5 สตริงตัวอ่อนที่ได้จากวิธี Conventional
String
Number
Queen
11
Drone
9
Offspring1 New
Offspring2 New
String

1
11
9
11
9

2
2
2
2
2

3
4
3
4
3

Cockpit crew number priority
4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 10 6 9 7 5 8 12 1
7 12 1 11 4 6 10 5 8
3 10 9 7 12 1 6 5 8
7 12 11 4 10 6 5 8 1

- วิธี Unconventional เป็นการปรับปรุงชุดคาตอบด้วยการคัดลอกค่าบางบิตจากสตริงราชินี
ไปยังสตริงตัวอ่อน โดยให้สตริงตัวอ่อนเริ่มต้นเหมือนกับสตริงผึ้งตัวผู้ จากนั้นทาการสุ่มค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 ของแต่ละบิตว่าบิตใดมีค่าน้อยกว่าอัตราการมิวเตชันหรือ 𝑃𝑚 ให้คัดลอก
ตัวเลขจากบิตตาแหน่งเดียวกันนั้นของสตริงราชินีไปยังสตริงตัวอ่อน หากมีค่ามากกว่าให้คง
ค่าตัวเลขในบิตที่พิจารณาค่าเดิม แล้วทาการปรับปรุงคาตอบด้วยการพิจารณาว่าหากมีเลข
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ซ้าในสตริงตัวอ่อนเดียวกันให้นาเลขที่ถูกแทนที่สลับไปยังตาแหน่ง ของเลขตัวใหม่ที่มาแทนที่
จะได้ ส ตริ ง ตั ว อ่ อ นจ านวน 1 ชุ ด ตั ว อย่ า งก าหนดให้ ค่ า 𝑃𝑚 = 0.1 มี จ านวน 12 บิ ต
ยกตัวอย่างจึงสมมุติสุ่มให้บิตที่ 2 มีค่าน้อยกว่าค่า 𝑃𝑚 เท่ากับ 0.098 บิตที่ 1 มีค่ามากกว่า
𝑃𝑚 ยังคงเลข 5 ที่คัดลอกจากสตริงผึ้งตัวผู้ไว้ และเมื่อบิตที่ 2 จะต้องเปลี่ยนค่าบิตจากเลขใน
บิตของสตริงราชินีโดยการคัดลอกเลข 2 ใส่ยังบิตนี้ จากนั้นพิจารณาแล้วว่าค่าเลข 2 ที่นามา
แทนนี้มีค่าซ้าในสตริงตัวอ่อนเดียวกันคือ ตาแหน่งบิตที่ 10 ให้นาเลข 1 ที่ได้ถูกแทนที่ย้ายไป
ยั งตาแหน่ งบิ ตที่ 10 จะได้ส ตริงตัว อ่ อนที่ท าการปรั บปรุ งบิ ต ที่ พิจารณาแล้ ว (Updated
Brood) ทาแบบนี้ไปจนครบทุกบิตจะได้ สตริงตัวอ่อนใหม่จานวน 1 ชุด ตัวอย่างสมมติมีการ
สุ่มให้ถูกปรับค่าบิตเพียงบิตเดียว จะได้สตริงตัวอ่อนที่ปรับปรุงแล้ว ดังรูปที่ 6.2
Queen

11

2

4

3

10

6

9

7

5

8

12

1

Brood

5

2

4

10

8

6

12

3

7

2

9

11

Drone

5

1

4

10

8

6

12

3

7

2

9

11

Updated 5
Brood

2

4

10

8

6

12

3

7

1

9

11

รูปที่ 6.2 สตริงตัวอ่อนที่ได้จากวิธี Unconventional

6. ดาเนินการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสตริงตัวอ่อนทั้ง 3 ชุดเพื่อหาค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์
คานวณหาค่าเชบิเชฟเมื่อสตริงตัวอ่อนใดมีค่าเชบิเชฟน้อยที่สุดจึงเลือกสตริงตัวอ่อนตัวอ่อนนั้นเป็น
สตริงที่ดีที่สุด แล้วจัดเก็บเข้าพื้นที่จัดเก็บคาตอบที่ดีที่สุดตลอดกระบวนการค้นหาคาตอบ (Elitist) ใน
งานวิจัยนี้มีจุดตั้งต้น (Initial) จานวน 120 จุด จึงเกิดการเก็บสตริงตัวอ่อนที่ดีที่สุดในทุกๆครั้งที่เกิด
การสร้าง ดังนั้นใน 1 เจเนอเรชันจะได้สตริงตัวอ่อนที่ดีที่สุดเก็บไว้ใน Elitist นี้จานวน 120 สตริง
วิธีการคานวณเชบิ เชฟเหมื อนวิธี MOEA/D วิธีการคานวณดูไ ด้จากบทที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 ก่อนจะ
คานวณค่าเชบิเชฟในงานวิจัยนี้จึงต้องทาให้ค่าวัตถุประสงค์เป็นเลขที่เทียบกันได้ด้วยการทาให้เป็นค่า
มาตรฐาน (Normalize) ดังสูตรที่ 4.5 ก่อนเข้าสูตรเชบิเชฟ จะได้ค่าเชบิเชฟของสตริงตัวอ่อนที่ 1, 2
และ 3 เท่ากับ 0.2428, 0.3806 และ 0.7142 ตามลาดับ จะได้ว่าสตริงตัวอ่อนที่ 1 เป็นตัวที่ดีที่สุด
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ตารางที่ 6.6 ตัวอย่างพื้นที่จัดเก็บคาตอบที่ดีที่สุดของกระบวนการค้นหาคาตอบ (Elitist)
Initial
1
2
3
…
120

Best Offspring
Offspring1
Offspring1
Offspring1
…
Offspring3

𝑓1

𝑓2

662254
2068763
2068763
…
2068763

0.5762
0.3416
0.3416
…
0.3416

𝑓3

𝑓4

31
33
33
…
33

0.5884
0.8822
0.8822
…
0.8822

7. ทาการเทียบค่าเชบิเชฟระหว่างสตริงตั้งต้นกับสตริงตัวอ่อนที่ดีที่สุด หากสตริงใดมีค่าเช
บิ เชฟน้ อยกว่าให้ เลื อกเป็ น สตริ งที่ดี ตัว ที่ 1 (Good String 1) ส่ ว นสตริงที่ไม่ดีให้ ตัดออกจากการ
พิจารณา จากตัวอย่างนี้ได้คานวณค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้นเท่ากับ 0.1428 ที่มีค่าน้อยกว่าค่าเชบิเช
ฟของสตริงตัวอ่อนที่ดีที่สุด จึงให้สตริงตั้งต้นเป็นสตริงที่ดีตัวที่ 1
8. นาสตริงที่ดีตัวที่ 1 ไปปรับปรุงด้วยวิธีมิวเตชัน โดยจะได้กาหนดค่าความน่าจะเป็น 𝑃𝑚 ไป
พิจารณาการมิวเตชันในแต่ละบิต โดยสุ่มค่าความน่าจะเป็น ( 𝑟𝑎 𝑑2𝑗 ) ในช่วง [0,1] ถ้า 𝑟𝑎 𝑑2𝑗 ที่
บิต 𝑗 มีค่าน้อยกว่า 𝑃𝑚 (𝑟𝑎 𝑑2𝑗 < 𝑃𝑚 ) ก็ให้บิตนั้นทาการมิวเตชันโดยทาการสุ่มค่าความน่าจะเป็น
ขึ้นมาอีกครั้ง (𝑟𝑎 𝑑3𝑗 ) ในช่วง [0,1] ของบิตที่ 𝑗 จะสลับกับบิตที่เท่าไรของโครโมโซมตัวสตริงที่ดีตัว
ที่ 1 นี้เองก็ให้นาค่าในยีนนั้นมาสลับที่ จะทาแบบนี้เพื่อเลือกบิตที่มาสลับจนครบทุกบิต จะได้สตริง
คาตอบชุดใหม่ สมมุติค่า 𝑃𝑚 = 0.1 สมมติได้ค่า 𝑟𝑎 𝑑21 เท่ากับ 0.6513 ที่มีค่ามากกว่าค่า 𝑃𝑚 ให้
คงเลข 9 ไว้ที่บิตที่ 1 แล้วสุ่ม 𝑟𝑎 𝑑2 สมมติได้ค่าเท่ากับ 0.0422 ซึ่งน้อยกว่าค่า 𝑃𝑚 จึงหมายความ
ว่าบิตที่ 2 นี้จะถูกมิวเตชัน จึงต้องสุ่มค่า 𝑟𝑎 𝑑3 เพื่อหาช่วงของบิตที่จะมาสลับสมมติได้ค่าเท่ากับ
0.0619 เป็นช่วงของบิตที่ 1 ที่มีหมายเลข 2 ดังนั้นจึงนาเลข 9 สลับตาแหน่งกับเลข 2 ดังรูปที่ 6.3
สุ่มแบบนี้ให้ครบทุกบิต จะได้สตริงคาตอบใหม่เป็นสตริงมิวเตชัน ตัวอย่างนี้มีการสลับบิตที่ 2 ตาแหน่ง
เดียว
Good string1
Bit 1
Update

9
2
2

2
9
9

3

7

12

11

4

10

6

5

8

1

3

7

12

11

4

10

6

5

8

1

รูปที่ 6.3 การมิวเตชันบิตของสตริงคาตอบ

99
9. น าสตริ ง มิ ว เตชั น ไปท าการจั ด ตารางปฏิ บั ติ ง านนั ก บิ น เพื่ อ ค านวณหาค่ า ฟั ง ก์ ชั น
วัตถุประสงค์ แล้วแทนค่าเข้าสูตรเชบิเชฟแทนค่าแลมดาของสตริงตั้งต้น ทั้งนี้ เพื่อเทียบกันระหว่าง
สตริงที่ดีตัวที่ 1 กับสตริงมิวเตชัน หากสตริงชุดใดมีค่าเชบิเชฟน้อยกว่าให้เลือกเป็นสตริงที่ดีตัวที่ 2
(Good String 2) ส่วนสตริงที่ไม่ดีให้ตัดออกจากการพิจารณา จากตัวอย่างจะได้ค่าเชบิเชฟของสตริง
มิวเตชันเท่ากับสตริงที่ดีตัวที่ 1 จึงไม่เกิดการปรับปรุงจึงให้สตริงที่ดีตัวที่ 1 เป็นสตริงที่ดีตัวที่ 2 ต่อไป
10. สุ่มค่าเพื่อจะทาการปรับปรุงแบบเฉพาะที่ โดยกาหนดค่าความน่าจะเป็นไว้ค่าๆหนึ่ง เมื่อ
ค่าที่สุ่มไว้น้อยกว่าค่าของความน่าจะเป็นของการปรับปรุงแบบเฉพาะที่ให้ดาเนินการปรับปรุงของ
สตริงที่ดีตัวที่ 2 โดยเลือกนักบินที่มีค่าวัตถุประสงค์มากที่สุดพิจารณาสลับรูปแบบเที่ยวบินที่ถูกจัดสรร
ไปแล้วกับนักบินที่มีค่าวัตถุประสงค์น้อยที่สุด เป็นการจัดสรรงานจากนักบินคนที่มีงานมากๆให้ แก่
นักบินที่มีงานน้อยกว่าเพื่อทดสอบดูว่าค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงนี้จะดีขึ้นหรือไม่ และ
ต้องพิจารณาข้อจากัดเกี่ยวกับการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วย โดยจะมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 สุ่ มเลื อกวัตถุป ระสงค์ที่ พิจ ารณาในการปรับ ปรุง แบบเฉพาะที่ส าหรับงานวิจัยนี้ มี 4
วัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ที่ 1 หรือค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ที่ 2 หรือค่าความแตกต่าง
ชั่วโมงบินกับค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ 3 หรือค่าการจัดงานของตาแหน่งงานอาวุโส
และวัตถุประสงค์ที่ 4 หรือจานวนเที่ยวบินซ้าโดยเฉลี่ย
2.1 สุ่มเลือกวันที่จะต้องการพิจารณาปรับปรุง โดยกาหนดจานวนวันที่ต้องการปรับปรุงไว้
3.1 พิจารณาข้อจากัดการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินหากผ่านทุกประการให้จัดสรรโดยนา
รูปแบบเที่ยวบินของนักบินที่มีค่าวัตถุประสงค์มากที่สุดให้นักบินที่มีค่าวัตถุประสงค์น้อย
ที่สุด ในทางกลับกันก็ให้นารูปแบบเที่ยวบินของนักบินที่มีค่าวัตถุประสงค์น้อยที่สุดให้แก่
นักบินที่มีค่าวัตถุประสงค์มากที่สุดทาการปฏิบัติการบิน ดาเนินการปรับปรุงนี้ในวันที่ทา
การพิจารณาให้ครบตามจานวนนักบินที่ได้กาหนดจานวนคนที่พิจารณาเป็นจานวนร้อย
ละไว้เมื่อครบก็ให้ดาเนินการพิจารณาวันถัดไป
4.1 เมื่อจั ดสรรรู ป แบบเที่ยวบินใหม่แล้ ว ส าหรับการปรับปรุงแบบเฉพาะที่ให้ คานวณค่า
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคู่นักบินใหม่นี้ จากนั้นทา
การเทีย บผลด้ว ยค่าเชบิเชฟระหว่างสตริงที่ดีตัวที่ 2 กับสตริงของการปรับปรุงแบบ
เฉพาะที่ หากสตริงชุดใดมีค่าเชบิเชฟน้อยกว่าให้เลือกเป็นสตริงที่ดีตัวที่ 3 (Good String
3) ส่วนสตริงที่ไม่ดีให้ตัดออกจากการพิจารณา
11. เมื่อได้สตริงที่ดีตัวที่ 3 หรือสตริงที่ดีตัวที่ 2 (เมื่อไม่มีการปรับปรุงแบบเฉพาะที่) ที่เป็น
สตริงที่ดีที่สุดให้ทาการพิจารณาเพื่อแทนที่จุดตั้งต้นและจุดเพื่อนบ้าน หากสตริงสุดท้ายนี้เป็นสตริงตั้ง
ต้นอยู่แล้วไม่ต้องแทนที่ใดๆ ก็ให้ดาเนินการเริ่มขั้นตอนที่ 3 วนจนครบทุกจุดตั้งต้น แต่ถ้าสตริงสุดท้าย
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ที่ได้ไม่ใช่สตริงตั้งต้นแต่เป็นสตริงที่ปรับปรุงได้ใหม่นั้นดีกว่าสตริงตั้งต้นให้ทาการแทนที่สตริงตั้งต้น
ด้วยสตริงที่ปรับปรุงเป็นสตริงสุดท้ายนี้
12. สุ่มจุดเพื่อนบ้านตามจานวนร้อยละที่กาหนดไว้ จากนั้นนาสตริงสุดท้ายนี้ไปคานวณเช
บิเชฟที่แทนด้วยแลมดาของจุดเพื่อนบ้านที่สุ่มได้ หากค่าเชบิเชฟของสตริงสุดท้ายน้อยกว่าให้ทาการ
แทนที่สตริงที่จุดเพื่อนบ้าน เป็นการจบกระบวนการในรอบจุดตั้งต้นหนึ่งๆ ทาไปจนครบทุกจุดตั้งต้น
จะเป็นการดาเนินการครบ 1 เจเนอเรชัน ทาให้ได้สตริงประชากรชุดใหม่แล้วจะกลายเป็นประชากร
เริ่มต้นสาหรับเจเนอเรชันถัดไป
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บทที่ 7
การทางานโปรแกรมไพธอนเบื้องต้นสาหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินและ
อัลกอริทึม
ในบทนี้จะยกตัวอย่างการทางานของโปรแกรมไพธอน (Python) เบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงการ
คานวณในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน โดยจะแสดงเป็นโจทย์
ปัญหาขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยนักบิน 12 คนและรูปแบบเที่ยวบิน 3 รูปแบบ มาทาการคานวณใน
โปรแกรมเพื่อคานวณค่าวัตถุประสงค์ เพื่อคานวณหาทั้ง 4 วัตถุประสงค์ให้มีค่าน้อยที่สุดและเป็นไป
ตามข้ อ จ ากั ด ทุ ก ประการจนถึ ง กระบวนการท างานของอั ล กอริ ทึ ม ทั้ ง สามวิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารเชิ ง
วิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก (MOEA\D) วิธีการผสมพันธุ์ผึ้ง (HBMO)
และวิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการจาแนก
ร่วมกับวิธีการผสมพันธุ์ผึ้ง (MOEA\D-HBMO) โดยแสดงผลของแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้
เข้าใจถึงขั้นตอนในการหาคาตอบของงานวิจัยนี้
7.1 โปรแกรมการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินสาหรับการคานวณค่าวัตถุประสงค์
โปรแกรมจะทาการเลือกนักบินหมายเลขไปคานวณตามข้อจากัดต่างๆ โดยจะทาการเลือก
นักบินตาแหน่งกัปตันก่อนซึ่งนักบินลาดับนี้จะต้องมีตาแหน่งกัปตัน หากนักบินดังกล่าวผ่านข้อจากัด
ทั้งเรื่องชั่วโมงบินสะสม เวลาพักผ่อน และเรื่องกิจกรรมอื่นที่ถูกกาหนดไว้แล้ว นักบินหมายเลขที่
พิจารณานี้จะถูกจัดสรรให้ทาการบินในรูปแบบเที่ยวบินที่พิจารณา จากนั้นโปรแกรมจะเลือกนักบินใน
หมายเลขลาดับถัดไปในสตริงซึ่งจะเป็นการพิจารณานักบินตาแหน่งนักบินผู้ช่วยมาทาการคานวณตาม
ข้อจากัดต่างๆ เรื่องชั่วโมงบินสะสม เวลาพักผ่อน และเรื่องกิจกรรมอื่น ส่วนตาแหน่งคู่นั กบินของ
นักบินผู้ช่วยนี้จะต้องพิจารณาว่าเป็นตาแหน่งที่สามารถปฏิบัติร่วมกับตาแหน่งกัปตันก่อนหน้านี้ได้ จึง
เป็นการจัดสรรที่ครบคู่นักบินสาหรับรูปแบบเที่ยวบินใดๆ แล้วโปรแกรมจะเลือกคานวณรูป แบบ
เที่ยวบินในลาดับต่อไปจนครบทุกหมายเลข ดังรูปที่ 7.1 โปรแกรมจะทาการพิจารณานักบินแต่ละคน
ตามลาดับที่โปรแกรมได้ทาการสร้างสตริงชุดคาตอบเป็นประชากรที่กาหนดไว้ ผลคู่นักบินของสตริง
ตัวอย่างนี้ได้ทาการจัดนักบินหมายเลข 2 กับ 12 สาหรับรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O45, นักบิน
หมายเลข 1 กับ 7 สาหรับรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O20 และนักบินหมายเลข 3 กับ 10 สาหรับ
รูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O23

รูปที่ 7.1 คาตอบคู่นักบินที่ถูกจัดสรรด้วยสตริงของประชากรตัวอย่าง
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7.2 โปรแกรมการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยอัลกอริทึม MOEA\D
ขั้น ตอนของการแก้ปั ญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนั กบินด้ว ยอัล กอริทึม MOEA\D ดังที่
อธิบายขั้นตอนในบทที่ 4 ซึ่งการเขียนโปรแกรมการคานวณนี้ได้แสดงผลแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการของอัล กอริ ทึม MOEA\D หรือดูรหัสเทียม (Pseudo Code) ดังภาคผนวก รูปที่ ข1
(ขั้นตอนที่ 1) ระบุชุดแลมดาหรือค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละสตริงตามจานวนประชากร ซึ่งจะมีค่าจุด
แลมดาย่อยตามจานวนวัตถุประสงค์ที่มีผลรวมของแต่ละชุดเท่ากับ 1 เสมอ ดังรูปที่ 7.2 และกาหนด
สตริงเพื่อนบ้านตามระยะทางยูเคเดียน (บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 2) ดังรูปที่ 7.3 นาสตริงประชากรทั้งหมด
ทาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินเพื่อให้ได้ค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ตัว (บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 3) ในส่วนของ
โปรแกรมการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยอัลกอริทึม MOEA\D จะทาการกาหนด
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น จานวนเพื่อนบ้านและจานวนการแทนที่ในแต่ ละกลุ่มเพื่อนบ้าน ดังรูปที่
7.4 โปรแกรมจะท าการปรั บ ปรุ ง ชุด ค าตอบด้ ว ยการเริ่ ม ที่ จุด เพื่ อ นบ้ า นที่ แ ลมดาตั้ง ต้ น (Initial
lambda) ชุดที่ 1 ดังรูปที่ 7.5 แล้ว เป็นการสุ่มเลือกสตริงพ่อแม่เพื่อทาการปรับปรุงสตริงคาตอบด้วย
วิธีการสับเปลี่ยนแบบไขว้กันทาให้ได้สตริงคาตอบลูก 2 ตัว ดังรูปที่ 7.5 (บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 4)

รูปที่ 7.2 ชุดค่าถ่วงน้าหนัก (แลมดา)

รูปที่ 7.3 เลขสตริงเพื่อนบ้าน
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รูปที่ 7.4 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม MOEA\D

รูปที่ 7.5 การปรับปรุงสตริงด้วยการแลกเปลี่ยนยีนข้ามโครโมโซม
แบบจุดเดียว (Single Point Crossover)
จากนั้นนาสตริงลูกไปคานวณหาวัตถุประสงค์จากนั้นคานวณค่าเชบิเชฟของสตริงลูกทั้งสอง
ด้วยค่าแลมดาของจุดตั้งต้นที่พิจารณาอยู่ ดังรูปที่ 7.6 มีค่าแลมดาของวัตถุประสงค์ที่ 1 ถึง 4 นั้นมีค่า
เท่ากับ 0.71429, 0, 0.28571 และ 0 ตามลาดับ นาไปคานวณหาค่าเชบิเชฟของลูกทั้งสองและสตริง
ตั้งต้นนี้ ทาการเทียบค่าเชบิเชฟของสตริงลูกทั้งสองว่าค่าน้อยที่สุด พบว่าค่าของสตริงลูกที่ดีที่สุดนั้นมี
ค่า 0.6023 ส่วนค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้นที่ได้จากการคานวณในโปรแกรมมีค่าเท่ากับ 0.2464 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าสตริงลูก ทาให้การปรับปรุงในรอบนี้สตริงลูกมีค่าที่ไม่ดีกว่าสตริงตั้งต้นจึงไม่เกิดการแทนที่
ของคาตอบใหม่นี้ (บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 5-6)

รูปที่ 7.6 ค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งตั้นและสตริงลูก
หากสุ่มคู่สตริงใหม่ในจุดตั้งต้นทาให้ได้สตริงลูกชุดใหม่ ดังรูปที่ 7.7 เพื่อเป็นตัวอย่างการรัน
โปรแกรมของจุดตั้งต้นที่ 1 จากนั้นนาไปคานวณหาค่าวัตถุประสงค์ ดังรูปที่ 7.8 พบว่าค่าเชบิเชฟของ
สตริงลูกมีค่าน้อยกว่าเป็นชุดคาตอบที่ดีกว่า สตริงลูกที่ 1 ดีกว่าสตริงลูกที่ 2 จึงนาสตริงลูกที่ 1 นี้ไป
แทนที่จุดแลมดาของสตริงตั้งต้นที่ทาการเทียบอยู่นี้ ดังรูปที่ 7.9 และทาการสุ่มสตริงเพื่อนบ้านอีก
จานวน 3 ตัวเพื่อทาการเทียบเพิ่มเติมโดยคานวนค่าเชบิเชฟตามในแต่ละจุดแลมดาของเพื่อนบ้านที่
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ถูกเลือกมาเทียบมีสตริงหมายเลข 27, 43 และ 107 นี้ ดังรูปที่ 7.10 เช่น สตริงลูกมีค่าเชบิเชฟน้อย
กว่าสตริงเพื่อนบ้านหมายเลข 43 เป็นต้น (บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 7-8)

รูปที่ 7.7 สตริงลูกที่ 1 เป็นคาตอบที่ดีกว่าสตริงตั้งต้น

รูปที่ 7.8 การเทียบค่าเชบิเชฟระหว่างสตริงตั้งต้นและสตริงลูก

รูปที่ 7.9 การแทนที่สตริงตั้งต้นด้วยสตริงลูก

รูปที่ 7.10 การเทียบค่าเชบิเชฟระหว่างสตริงเพื่อนบ้านและสตริงลูก
หลังจากทาการสุ่มเพื่อนบ้านเพื่อเปรียบเทียบค่าเชบิเชฟจนครบจานวนเพื่อนบ้านที่กาหนด
ตามร้อยละในการกาหนดจานวนการสุ่มจุดเพื่อนบ้านแล้ว ให้ทาการพิจารณาวนทาซ้าในขั้นตอนที่ 3
ของการเปลี่ยนสตริงจุดตั้งต้นจนแล้วทาการคานวณ ปรับปรุงคาตอบ และเปรียบเทียบคาตอบจนถึง
ขั้นตอนที่ 8 ให้ครบทุกจุดสตริงตั้งต้น จะทาให้สตริงประชากรใหม่ที่ปรับปรุงแล้วของ 1 เจเนอเรชัน
จากนั้นพิจารณาจานวนเจเนอเรชันครบตามที่กาหนดให้ครบตามที่กาหนดในการรันผลแล้วโปรแกรม
จะหยุดการทางาน เพื่อแสดงคาตอบที่ดีสุดท้าย (บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 9)
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7.3 โปรแกรมการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยอัลกอริทึม HBMO
อัล กอริ ทึม HBMO เป็ น อัล กอริทึมที่นามาทดลองเพื่อปรับปรุงคาตอบของการจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบินเพื่อที่จะหาคาตอบที่ดี จึงได้ทาการแสดงผลของแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นตัวอย่างหรือดู
รหัสเทียม (Pseudo Code) ดังภาคผนวก รูปที่ ข2 ให้ได้เข้าใจถึงขั้นตอนของอัลกอริทึม HBMO
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างประชากรเริ่มต้น (Initialization)
ทาการกาหนดจานวนสตริงลูก (Number of broods) ที่ต้องการสร้าง และขนาดถุงเก็บเชื้อ
(Spermatheca size) ที่ราชินีสามารถบรรจุได้ จากนั้นโปรแกรมจะทาการสุ่มสตริงประชากร ดังรูปที่
7.11 แล้วเริ่มต้นในเจเนอเรชันที่ 1 โดยทาการเลือกสตริงที่มีค่าความแข็งแรงที่ 1 เป็นสตริงราชินี ดัง
รูปที่ 7.12 และทาการเลือกสตริงราชินีมา 1 ตัวเพื่อทาการปรับปรุงสตริงต่อไป และสตริงที่เหลือจะ
เป็นสตริงผึ้งตัวผู้ ดังรูปที่ 7.13

รูปที่ 7.11 ประชากรของรังผึ้งและค่าพารามิเตอร์

รูปที่ 7.12 สตริงราชินี

รูปที่ 7.13 หมายเลขสตริงผึ้งตัวผู้และค่าความแข็งแรง
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ขั้นตอนที่ 2 การผสมพันธุ์ (Mating process)
ทาการคานวณค่าความน่าจะเป็นที่จะเลือกสตริงผึ้งตัวผู้เพื่อเก็บเชื้อในถุงของราชินีโดยใช้สูตร
การอบอ่อน (Annealing function) ทาให้ได้ค่าช่วงที่จะเลือกสตริงตัวผู้ ดังรูปที่ 7.14 หลังจากที่เลือก
สตริงผึ้งตัวผู้ตัวแรกแล้ว ทาให้ราชินีมีค่าพลังงานและความเร็วลดลง ดังรูปที่ 7.15 ทาการสุ่มเลือก
สตริงผึ้งตัวผู้จนครบจานวนที่เก็บเชื้อที่ได้กาหนดไว้ (Spermatheca size) หรือจนกว่าค่าพลังงาน
เหลือน้อยตามที่กาหนดขั้นต่าไว้ ขั้นตอนนี้จะได้สตริงผึ้งตัวผู้ครบ ดังรูปที่ 7.16 เพื่อนาไปปรับปรุง
สตริงในขั้นต่อไป

รูปที่ 7.14 ค่าความน่าจะเป็นของการเลือกสตริงผึ้งตัวผู้

รูปที่ 7.15 ค่าพลังงานและความเร็วที่ลดลง

รูปที่ 7.16 สตริงผึ้งตัวผู้ที่ถูกเก็บในถุงเก็บเชื้อ
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและให้อาหารตัวอ่อน (Breeding and feeding processes)
เมื่อได้สตริงราชินีและสตริงผึ้งตัวผู้ในถุงเก็บเชื้อแล้ว ทาการปรับปรุงสตริงเพื่อสร้างสตริงตัว
อ่อนตามจ านวนที่กาหนดไว้ ด้ว ยวิธีการสั บเปลี่ ยนแบบไขว้กัน (Crossover) และการกลายพัน ธุ์
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(Mutation) ซึ่งสตริงลูกจะถูกปรับปรุงแบบเฉพาะที่ด้วยวิธี 2-Opt ดังรูปที่ 7.17 จากนั้นนาสตริงตัว
อ่อนใหม่ที่ได้ไปทาการคานวณหาค่าวัตถุประสงค์ ดังรูปที่ 7.18

รูปที่ 7.17 สตริงตัวอ่อนใหม่

รูปที่ 7.18 ค่าวัตถุประสงค์ของสตริงตัวอ่อนใหม่
ขั้นตอนที่ 4 การอัพเดตกระบวนการ (Updating process)
น าค่าวัตถุป ระสงค์ของสตริงราชินีทั้งหมดและสตริง ตัว อ่ อนที่ ได้ม าประเมิ ณหาค่า ความ
แข็งแรง หากถ้าค่าความแข็งแรงของตัวอ่อนนั้นไม่ดีกว่าสตริงราชินี ดังรูปที่ 7.19 ค่าความแข็งแรง
ของสตริงราชินียังคงมีค่าเท่ากับ 1 ที่ยังไม่มีสตริงตัวอ่อนใดๆ ทาให้ค่า ความแข็งแรงของสตริงราชินี
เปลี่ยนไป ดังนั้น ต้องเก็บสตริงราชินีไว้เหมือนเดิมแล้วลบสตริงตัวอ่อนที่เหลือทิ้ง ดังรูปที่ 7.20 สตริง
ราชินีของเจเนอเรชันถัดจะไปคงเหมือนเดิม (Generation 2) กับเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ (Generation
1) เพราะไม่การถูกแทนที่ เมื่อวนรอบถัดไปทาการปรับปรุงสตริง ดังรูปที่ 7.21 ทาให้ค่าความแข็งแรง
ของตัวอ่อนนั้นดีกว่าสตริงราชินีเพราะค่า ความแข็งแรงสตริงราชินีเปลี่ยนไปแล้วสตริงลูกมีค่า ความ
แข็งแรงดีกว่า ดังรูปที่ 7.22 ให้ทาการลบสตริงราชินีออกจากรังหรือในสตริงประชากร แล้วนาสตริง
ตัวอ่อนที่ดีนั้นทาการแทนที่ ดังรูปที่ 7.23 เพื่อคานวนในเจเนอเรชันถัดไป

รูปที่ 7.19 ค่าความแข็งแรงของการเทียบระหว่างสตริงราชนีกับสตริงตัวอ่อนใหม่ที่ด้อยกว่า

รูปที่ 7.20 สตริงราชินีที่ไม่ถูกแทนที่คาตอบ
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รูปที่ 7.21 สตริงตัวอ่อนชุดใหม่ที่ดีกว่าสตริงราชินี

รูปที่ 7.22 ค่าความแข็งแรงของการเทียบระหว่างสตริงราชินีกับสตริงตัวอ่อนใหม่ที่ดีกว่า

รูปที่ 7.23 สตริงราชินีที่ถูกแทนที่คาตอบ
การคานวณการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินของสายการบินนี้ทางผู้วิจัยได้จัดทา
โปรแกรมไพธอนเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยการคานวณหาผลวัตถุประสงค์ของแต่ละชุดคาตอบ จากนั้น นา
ผลวัตถุประสงค์ที่ได้มาประเมินคาตอบแล้วทาการปรับปรุงชุดคาตอบด้วยวิธีเมตาฮิวริสติกที่ได้ทาการ
น าเสนอด้วยอัลกอริ ทึม MOEA/D และอัล กอริทึม HBMO ซึ่งเมื่อได้ทาการศึกษาข้อดีของทั้งสอง
อัลกอริทึมนั้น พบว่าหากดาเนินการปรับปรุงชุดคาตอบเพื่อหาคาตอบที่ดีด้วยอัลกอริทึม MOEA/D
แล้ ว น าข้ อ ดี ข องอั ล กอริ ทึ ม HBMO มารวมกั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ วิ ธี ก ารหาชุ ด ค าตอบที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
อัลกอริทึม MOEA\D จะเป็นการนาค่าเชบิเชฟมาประเมินคาตอบที่ดีที่เป็นการทาให้เป็นเลขเชิงส
เกลาร์ทาให้สามารถค้นหาคาตอบที่ดีและอัลกอริทึม HBMO เป็นการสุ่มสตริงพ่อแม่แบบใช้ความ
น่าจะเป็นที่นาไปสู่การเลือกสตริงที่มีค่าความแข็งแรงที่ดีและสามารถสร้างสตริงลูกได้หลายคู่จึงจะทา
ให้จะได้สตริงคาตอบที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถค้นหาคาตอบลู่เข้าคาตอบที่แท้จริงได้ดียิ่งขึ้น
7.4 โปรแกรมการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินด้วยอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนั กบินด้วยอัลกอริทึม MOEA\D-HBMO
ดังที่อธิบายขั้นตอนในบทที่ 6 ซึ่งการเขียนโปรแกรมการคานวณนี้ได้แสดงผลแต่ละขั้นตอนเพื่อให้
ทราบถึ ง กระบวนการของอั ล กอริ ทึ ม MOEA\D-HBMO หรื อ ดู ร หั ส เที ย ม (Pseudo Code) ดั ง
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ภาคผนวก รูปที่ ข3 เริ่มจากการระบุชุดค่าถ่วงน้าหนักของแต่ล ะสตริ งตามจานวนประชากรและ
กาหนดสตริงเพื่อนบ้านจนถึงการนาสตริงประชากรมาคานวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ตัว สามารถดู
ตัวอย่างได้จากหัว ข้อที่ 7.2 ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เมื่อเริ่มกระบวนการปรับปรุงคาตอบเพื่อ ค้ นหา
คาตอบที่ดีนั้นอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO จะใช้วิธีการที่แตกต่างจากอัลกอริทึม MOEA/D โดยจะ
นาแนวคิดจากอัลกอริทึม HBMO มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในขั้นตอนต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้ใช้พารามิเตอร์
จานวนจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 4 และร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 30
การปรับปรุงคาตอบของอัลกอริทึม MOEA\D-HBMO เริ่มด้วยการนาค่าวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
เพื่อนบ้านในแต่ละจุดตั้งต้นที่ทาการพิจารณาอยู่นั้นไปทาการหาค่าความแข็งแรงเพื่อที่จะนาไปคานวณหา
ค่าความน่าจะเป็นในสูตรการอบอ่อน จะเห็นได้ว่าเมื่อกาหนดค่าความแข็งแรงแล้วมีค่าเท่ากับ 1 จานวน 4
สตริงจึงสุ่ม 1 สตริงให้เป็นสตริงราชินี คือสตริงในจุดตาแหน่งที่ 5 (Queen selected 4) ของกลุ่มเพื่อน
บ้านนี้ สตริงผึ้งตัวผู้อัลกอริทึม MOEA\D-HBMO จะทาการเลือกมา 2 สตริง ซึ่งผลความแข็งแรงนี้มีเพียง
สตริงเดียวที่เป็นสตริงผึ้งตัวผู้ คือสตริงในจุดแรกที่มีค่าความแข็งแรงที่ไม่เท่ากับ 1 (มีค่าเท่ากับ 2) และสุ่ม
เลือกสตริงอีก 1 สตริงจากกลุ่มสตริงราชินีเพื่อให้สามารถปรับปรุงสตริงตัวอ่อนต่อไปได้ เพราะอัลกอริทึม
MOEA\D-HBMO ต้ อ งการที่ จ ะเลื อ กสตริ ง มากกว่ า 1 สตริ ง เพื่ อ ได้ ส ตริ ง ตั ว อ่ อ นที่ เ กิ ด จากวิ ธี
Conventional และ Unconventional ทาให้ได้สตริงตัวอ่อนจานวน 3 สตริง ดังรูปที่ 7.24

รูปที่ 7.24 การสร้างสตริงตัวอ่อนในกลุ่มเพื่อนบ้าน
เมื่อปรับปรุงสตริงแล้วจะได้ลาดับการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินลาดับใหม่ให้นาสตริงตัวอ่อน
ไปทาการหาค่าวัตถุประสงค์โดยการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน ผลดังรูปที่ 7.25 จะนามาคานวณเป็น
ตัว อย่ าง เช่น สตริ งตัว อ่อนที่ 1 (Offspring 1) มีค่าวัตถุประสงค์ที่ 1 ถึง 4 เท่ากับ 645315.90,
0.5689, 32 และ 0.6444 ตามลาดับ (หมายเลข 1) และค่าถ่วงน้าหนัก (Lambda) ของวัตถุประสงค์
ที่ 1 ถึง 4 เท่ากับ 0.71429, 0, 0.28571, และ 0 ตามลาดับ (หมายเลข 4) คานวณค่ามาตรฐานจาก
สูตร Normalization เมื่อค่าน้อยที่สุดของวัตถุประสงค์ที่ 1 ถึง 4 เท่ากับ 630354.80, 0.3407, 16
และ 0.4429 ตามลาดับ (หมายเลข 3) ค่ามากที่สุดของวัตถุประสงค์ที่ 1 ถึง 4 เท่ากับ 1932736.90,
0.8884, 36 และ 0.8463 ตามลาดับ (หมายเลข 3) จะได้ค่ามาตรฐานของสตริงตัวอ่อนที่ 1 นี้เท่ากับ
0.0114, 0.4165, 0.8000, และ 0.4994 ตามลาดับ (หมายเลข 2) นาค่ามาตรฐานและค่าถ่วงน้าหนัก
ไปแทนในสูตรเชบิเชฟจะได้ค่าเท่ากับ 0.2285 จากนั้นคานวณค่าเชบิเชฟของสตริงตัวอ่อนทั้งหมด
และสตริงตั้งต้น (หมายเลข 5) จะได้ค่าเชบิเชฟสตริงตัวอ่อนทั้งสาม เท่ากับ 0.2285, 0.3834 และ
0.7142 ตามลาดับ โดยค่าเชบิเชฟที่น้อยที่สุดในสตริงตัวอ่อนมีค่าเท่ากับ 0.2285 จะต้องนาผลของ
สตริงตัวอ่อนที่ดีที่สุดนี้เป็นไว้ ใน Etilist เพื่อนาไปทาการจัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงาหลังจากจบเจ
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เนอเรชัน เมื่อไปเทียบกับค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้นเท่ากับ 0.1999 นั้นยังมีค่ามากกว่า แสดงว่าใน
การปรับปรุงครั้งนี้สตริงตัวอ่อนให้ค่าที่แย่กว่าสตริงตั้งต้น ดังนั้น สตริงตั้งต้นยังถือว่าดีอยู่ก็ให้เป็น
สตริงที่ดีตัวที่ 1 (Good String 1) เพื่อนาไปปรับปรุงต่อในวิธีการมิวเตชัน
2

1

3

4

5

รูปที่ 7.25 การคานวณค่าเชบิเชฟเพื่อหาคาตอบสตริงดีที่ 1
เมื่อการปรับปรุงแล้วได้สตริงดีที่ 1 แล้วนามาทาการปรับปรุงด้วยวิธีการมิวเตชันนาสตริงไป
จัดตารางปฏิบัติงานนักบินเพื่อคานวณค่าวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ตัว ดังตัวอย่างรูปที่ 7.26 จะได้ค่าเท่ากับ
2054201.90, 0.3407, 36 และ 0.8463 ตามลาดับ (หมายเลข 1) แล้วนาไปคานวณหาค่ามาตรฐาน
และใช้ค่าถ่วงน้าหนักชุดเดิมเพราะยังอยู่ในจุดสตริงตั้งต้น แล้วเข้าสูตรเชบิเชฟทาให้ได้ค่าเชฟบิเช
ฟของสตริงมิวเตชันจะได้ค่าเท่ากับ 0.7142 (หมายเลข 2) เมื่อเทียบกับค่าเชบิเชฟของสตริงตั้งต้น
(0.1999) นั้นมีค่ามากกว่า แสดงว่าสตริงตั้งต้นยังเป็นสตริงที่ดีกว่าสตริงมิวเตชันจึงให้สตริงที่ดี 2
(Good String 2) นี้ เ ป็ น สตริ ง ตั้ ง ต้ น ตั ว เดิ ม จากนั้ น สุ่ ม ค่ า ความน่ า จะเป็ น ช่ ว ง [0,1] เพื่ อ เข้ า
กระบวนการปรับปรุงเฉพาะที่ (Local Search) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้กาหนดค่าความน่าจะเป็นของการ
สุ่มของการปรับปรุงเฉพาะที่นี้เท่ากับ 0.1 ถ้าหากสุ่มได้น้อยกว่าค่านี้ให้เริ่มกระบวนการปรั บปรุง
เฉพาะที่ ตัวอย่างนี้สุ่มได้ค่า 0.3124 (หมายเลข 3) ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.1 จึงไม่ดาเนินการปรับปรุง
เฉพาะที่แล้ววนซ้าไปกระบวนการที่จุดตั้งต้นถัดไป (Initial number 2)
1

2
3

รูปที่ 7.26 การคานวณค่าเชบิเชฟเพื่อหาคาตอบสตริงดีที่ 2
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ตัว อย่ างผลของจุ ดสตริ งตั้งต้นอื่นๆ เมื่อสุ่ มค่าการปรับปรุงเฉพาะที่ได้น้อยกว่า 0.1 ที่ได้
กาหนดไว้ ดังรูปที่ 7.27 ได้ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.0530 (หมายเลข 1) ให้นาสตริงที่ดีที่ 2 (ค่า
วัตถุประสงค์ 4 ตัวเท่ากับ 665016.00, 0.7242, 22 และ 0.6020 ที่หมายเลข 2) ไปทาการปรับปรุง
เฉพาะที่ ขั้นตอนการปรับปรุงนี้เป็นการลองแลกเปลี่ยนรูปแบบเที่ยวบินที่จัดสรรให้นักบินไปแล้วของ
สองคนระหว่างคนที่มีค่าวัตถุประสงค์ที่มากที่สุดกับคนที่มีค่าวัตถุประสงค์น้อยที่สุดดูว่าแลกเปลี่ยน
งานกันได้หรือไม่และจะต้องผ่านข้อจากัดทุกประการ ถ้าสลับรูปแบบเที่ยวบินกันได้ให้แลกรูปแบบ
เที่ยวบินกัน เมื่อจัดเสร็จให้คานวณค่าวัตถุประสงค์ของแผนการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินนี้ดูว่าค่า
วัตถุประสงค์ทั้ง 4 ตัวทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอย่างนี้จะได้ค่าเท่ากับ 665016.00, 0.7226, 21
และ 0.6018 (หมายเลข 3) จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงเฉพาะที่นี้ทาให้ค่าวัตถุประสงค์ที่ 2 ,3 และ 4 มี
ค่าลดลง คาตอบที่ดีที่ 3 นี้จึงเป็นคาตอบที่ได้จากวิธีการปรับปรุงเฉพาะที่
1

2

3

รูปที่ 7.27 การคานวณค่าเชบิเชฟเพื่อหาคาตอบสตริงดีที่ 3
เมื่อการปรั บ ปรุ ง คาตอบที่ ดีนั้น มี ค่า เชบิ เชฟที่ น้ อยกว่าสตริ งตั้ งต้ น หมายความว่า การที่
ปรับปรุงคาตอบด้วยวิธี Conventional, Unconvention, มิวเตชัน หรือการปรับปรุงเฉพาะที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งแล้วให้ค่าวัตถุประสงค์ที่ดีกว่าสตริงตั้งต้นเมื่อเทียบด้วยค่าเชบิเชฟแล้วมีค่าน้อยกว่า ให้
ดาเนินการนาสตริงที่ดีตัวสุดท้ายนี้ไปแทนที่คาตอบของสตริงตั้งต้น ดังรูปที่ 7.28 ทาการสุ่มตาแหน่ง
สตริงในกลุ่มเพื่อนบ้านตามจานวนร้อยละร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านที่
เท่ากับ 30 จากจานวนจุดเพื่อนบ้าน 4 จะได้ 2 จุด จะต้องสุ่มเลขมา 2 จานวนแล้วเลือกตาแหน่ง
เพื่อนบ้านมา 2 สตริงเพื่อเปรียบเทียบในการแทนที่คาตอบของสตริงที่ดีตัวสุดท้ายนี้ ตัวอย่างสุ่มจุด
เพื่อนบ้านที่ 2 (หมายเลข 1) จะอยู่ในจุดค่าถ่วงน้าหนักทั้ง 4 ตัวเท่ากับ 0, 0.2857, 0.7142 และ 0
ตามล าดั บ (หมายเลข 2) และมี ค่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ท่ า กั บ 648945.6, 0.7545, 32 และ 0.5103
ตามล าดั บ (หมายเลข 4) น าไปเข้ า สู ต รเชบิ เ ชฟค านวณค่ า ได้ เ ท่ า กั บ 0.6428 จากนั้ น น าค่ า
วัตถุประสงค์ของสตริงที่ดีตัวสุดท้ายนี้ไปเข้าสูตรเชบิเชฟแล้วแทนค่าถ่วงน้าหนักของจุดเพื่อนบ้านนี้จะ
เท่ากับ 0.2500 (หมายเลข 4) เมื่อเปรียบเทียบค่าเชบิเชฟทั้งสองพบว่าค่าเชบิเชฟของสตริงที่ดีตัว
สุดท้ายนี้ดีกว่าสตริงเพื่อนบ้านที่พิจารณา ดังนั้นให้นาสตริงที่ดีตัวสุดท้ายนี้ไปแทนที่ จุดสตริงเพื่อน
บ้าน วนซ้าแบบนี้จนครบทุกสตริงตั้งต้นทั้ง 120 จุด
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รูปที่ 7.28 การเปรียบเทียบคาตอบที่ดีกับสตริงคาตอบในกลุ่มเพื่อนบ้าน
เมื่อวนซ้าการปรั บ ปรุ งสตริงด้ว ยวิธี Conventional, Unconvention, มิว เตชัน หรือการ
ปรับปรุงเฉพาะที่ของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO แล้วครบทุกจุดตั้งต้นทั้ง 120 จุดให้นาคาตอบที่อยู่
ใน Elitist มารวมกับสตริงในกลุ่มประชากรที่ปรับปรุงได้มานี้มาทาการจัดลาดับแบบไม่ถูกครอบงา
เพื่อคัดเลือกคาตอบที่ดีคงเหลือไว้ใน Etilist เป็นจานวนไม่เกินกว่าจานวนประชากร คือ 120 คาตอบ
ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนของ 1 เจเนอเรชัน เมื่อดาเนินการจนครบตามจานวนเจเนอเรชันที่กาหนดให้นา
คาตอบที่อยู่ใน Elitist และคาตอบของประชากรมาทาการคัดเลือกคาตอบด้วยวิธีการจัดลาดับแบบไม่
ถูกครอบงาแล้วเลือกสตริงคาตอบที่อยู่ในความแข็งแรง 1 เท่านั้น ทาให้ได้สตริงประชากรสุดท้ายเป็น
คาตอบของกระบวนการนี้ ดังรูปที่ 7.29

รูปที่ 7.29 สตริงคาตอบประชากรสุดท้าย
7.5 การนาผลจากโปรแกรมไปใช้ในการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
การค้นหาคาตอบที่ดีด้วยอัลกอริทึมต่างๆ ทาให้ได้ผลการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน ดังรูปที่
7.30 ที่ระบุหมายเลขนักบิน (คอลัมน์ที่ 1) วันที่ปฏิบัติงาน (คอลัมน์ที่ 2) รูปแบบเที่ยวบิน (คอลัมน์ที่
3) และตาแหน่งงานนั กบิน (คอลัมน์ที่ 4) จึงทาให้นักวางแผนหรือผู้ใช้งานนาผลเหล่านี้ไปกรอกใน
แผนงานได้ ซึ่งผลของการค้นหาคาตอบนี้ได้ผ่านข้อจากัดทุกประการแล้ว โดยนักวางแผนสามารถ
เลือกคาตอบที่ดีจากชุดคาตอบที่ดีแบบมากวัตถุประสงค์นี้จะมีหลายชุดคาตอบในแต่ละคาตอบจะดี
ต่างกันในแต่ละวัตถุประสงค์ จึงขอยกตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงการนาผลของการค้นหาคาตอบ
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เหล่านี้นาไปใช้งานในการปฏิบัติงานนักบิน ผลบรรทัดแรกคือ 13.0 1 O2 FCIP หมายความว่า นักบิน
คนที่ 13 ที่เป็นนักบินกัปตันระดับอาวุธโสถูกจัดตารางให้ปฏิบัติการบินรูปแบบเที่ยวบินหมายเลข O2
ในวันที่ 2 ในโปรแกรมนี้กาหนดเลขวันเริ่มจากเลขศูนย์ เช่น เลขวัน 1 คือ วันที่ 2 เป็นต้น

รูปที่ 7.30 ผลการจัดสรรรูปแบบเที่ยวบินของนักบินแต่ละคน
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บทที่ 8
การเปรียบเทียบสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆสาหรับการแก้ปัญหา
การจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน
ในบทนี้ขอเสนอผลการทดลองแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินแบบมากวัตถุประสงค์
ที่ใช้อัลกอริทึม MOEA/D, HBMO และ MOEA/D-HBMO จึงนาผลที่ได้จากทดลองมาประเมินแล้ ว
เปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึมทั้งสามตัวนี้มีสมรรถนะในการค้นหาคาตอบแตกต่า งกัน โดยใช้ตัวชี้วัด
มาใช้เปรียบเทียบจานวน 4 ตัว คือ การลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริง (Convergence to the ParetoOptimal Set) การกระจายของกลุ่ ม ค าตอบที่ ห าได้ ( Spread to the Pareto-Optimal Set)
อัตราส่วนของจานวนคาตอบที่ไม่ถูกครอบงาเทียบกับจานวนคาตอบที่อัลกอริทึมหาได้ (Ratio of
Non-Dominated Solution I) อัตราส่วนของจานวนคาตอบที่ไม่ถูกครอบงาเทียบกับจานวนคาตอบ
ที่แท้จริง (Ratio of Non-Dominated Solution II)
8.1 ปัญหาที่ในการทดลองสาหรับงานวิจัย
ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย 5 ปัญหานามาสร้าง
โดยจะประกอบด้วยจานวนนักบินและจานวนรูปแบบเที่ยวบินที่แตกต่างกันจานวนรูปแบบเที่ยวบินจะ
เป็นจานวนโดยเฉลี่ยเพราะในแต่ละวันมีการวางแผนไว้ไม่เท่ากันในแต่ละโจทย์ปัญหา ส่วนจานวน
นักบินของโจทย์การทดลองนี้เป็นจานวนเดียวกันทั้งเดือน ซึ่งมีข้อมูลดังตารางที่ 8.1
8.2 วิธีการทดลองของงานวิจัย
วิธีการทดลองโดยใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาสายการประกอบมากวัตถุประสงค์ของการจัด
ตารางปฏิบัติงานนักบินมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆของอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแต่ละโจทย์ปัญหา
2. ทาการทดลองแก้ปัญหาตัวอย่า งด้วยอัลกอริทึมต่างๆ โดยทาการทดลองหาค่าคาตอบที่
เหมาะสมที่สุดตลอดกระบวนการทางานตามจานวนรอบการทางานที่กาหนด
3. น าค าตอบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เชิ ง พาเรโต (First Frontier) ที่ แ ต่ ล ะอั ล กอริ ทึ ม หามาได้
(Obtained Pareto-optimal Solution) มารวมกันแล้วจัดอันดับคาตอบด้วยวิธีการจัดลาดับแบบไม่
ถู ก ครอบง า เป็ น ค าตอบมี ค่ า ความแข็ ง แรงเท่ า กั บ 1 ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ที่ แ ท้ จ ริ ง (True ParetoOptimal Solution) บนเส้นพาเรโต
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ตารางที่ 8.1 จานวนนักบินและรูปแบบเที่ยวบินในแต่ละโจทย์ปัญหา
Problem
Size
Small
Medium
Large

Code
S1
S2
M1
M2
L

Number of Flight Pattern
Normal Duty end time
duty time after 6 p.m.
43
17
62
31
145
76
132
116
341
331

Total
60
93
221
248
672

Number of
Cockpit crew
12
15
45
58
123

4. ประเมิน ค่าตัว ชี้วัดสมรรถนะของแต่ล ะอัล กอริ ทึ มทั้ ง 4 ตัว และทาการเปรียบเที ย บ
สมรรถนะในแต่ละด้านการทดลองในการแก้ปัญหาตัวอย่างด้วยอัลกอริทึมต่างๆเป็นการทดลองผ่าน
โปรแกรมที่ เ ขี ย นด้ ว ยภาษา PYTHON ประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ Intel® Core™ i7-7500U
CPU@2.70GHz 2.90 GHz RAM 8.00 GB
8.3 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ใช้ในอัลกอริทึม
การทดลองแก้ ปั ญ หาจากโจทย์ จ ริ ง และตั ว อย่ า งในแต่ ล ะปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ก็ จ ะใช้
ค่าพารามิเตอร์ในการแก้ปัญหาอาจแตกต่างกันด้วย เพื่อที่จะได้คาตอบที่เหมาะสมที่สุดสาหรับปัญหา
แต่ละปัญหา จึงจาเป็นต้องกาหนดค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
8.3.1 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการทดลองสาหรับอัลกอริทึมต่างๆ
8.3.1.1 พารามิเตอร์สาหรับทุกอัลกอริทึม
พารามิเตอร์ที่ทาการทดลองนี้มีบางส่วนที่เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ค่าเดียวกันทั้งหมดในการ
แก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน ดังนี้
1. จานวนประชากร (Number of Population)
จานวนประชากร คือ จานวนสตริงคาตอบทั้งหมดที่สร้างขึ้นเริ่มต้นและเมื่อเกิดการ
ปรับปรุงคาตอบก็จะอยู่ในแต่ละเจเนอเรชันที่ทดลองเป็นจานวนสตริงคาตอบสุดท้ายที่ยังคง
จานวนเท่าเดิม โดยในงานวิจัยทั่วไปได้กาหนดจานวนประชากรเท่ากับ 100 สตริงคาตอบ
(Hwang et al., 2008) ส าหรั บ อั ล กอริ ทึ ม MOEA/D จ านวนของประชากรจะขึ้ น อยู่ กั บ
จานวนของวัตถุประสงค์และสัดส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักซึ่งคานวณได้จากฟังก์ชันการ
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ออกแบบซิ ม เพล็ ก ซ์ แ ลตทิ ซ (Simplex Lattice Design) ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ มี จ านวน 4
วัตถุประสงค์ จึงได้คานวณจานวนของประชากรได้เท่ากับ 120 จะได้จานวนของประชากรที่
ใช้ในงานวิจัยเท่ากับ 120 สตริงคาตอบที่ใช้สาหรับทุกอัลกอริทึม การที่จานวนประชากรเป็น
ค่าเดียวกันจะทาให้จานวนคาตอบเบื้องต้นที่ทาการเทียบกันได้เหมาะสม
2. จานวนเจเนอเรชัน (Generation Size)
จ านวนเจเนอเรชั น คื อ จ านวนรอบของการท างานนั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด
กระบวนการของการค้นหาคาตอบที่เหมาะสม หากกาหนดจานวนเจเนอเรชันน้อยเกินไปจะ
ทาให้คาตอบที่ได้อาจจะไม่ใช้คาตอบที่เหมาะสมที่สุด หรือถ้ากาหนดจานวนเจเนอเรชันมาก
เกินไปจะทาให้เสียเวลาในการคานวณเกินความจาเป็น ในงานวิจัยนี้ได้กาหนดจานวนเจ
เนอเรชันในแต่ละโจทย์ปัญหาที่ใช้ในการทดลองไว้ ดังตารางที่ 8.2
8.3.1.2 พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D
เนื่ องจากค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ในการหาคาตอบที่แตกต่างกันจะทาให้ การค้นหาคาตอบมี
ประสิทธิภาพต่างกัน สาหรับอัลกอริทึม การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบ
หลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก จะต้องทาการทดสอบเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ดังนี้
ตารางที่ 8.2 จานวนเจเนอเรชันในแต่ละโจทย์ปัญหา
Problem
Size

Code

Small
Medium
Large

S1
S2
M1
M2
L

Number of
Flight Pattern

Number of
Cockpit crew

Generation
Size

60
93
221
248
672

15
20
45
58
123

1000
1000
1500
1500
2000

1. จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์ (lattice: H) คือ ตัวกาหนด
จ านวนจุ ดของค่าถ่ว งน้ าหนัก (Number of λp) หรือจานวนของสตริงคาตอบทั้ง หมด
(Population size) โดยงานวิจัยนี้จะกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 7 เพื่อทาให้ประชากรเบื้องต้น
ของสตริงคาตอบมีค่าเท่ากับ 120
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2. จ านวนจุ ดเพื่อนบ้ าน (Neighborhood of Each Weight Vector: T) คือ ตัว กาหนด
จานวนของประชากรย่อยในการพัฒนาคาตอบในแต่ละจุดของค่าถ่วงน้าหนักที่พิจารณา ซึ่ง
จานวนของประชากรย่อยจะเท่ากับ T+1 การพัฒนาคาตอบของ MOEA/D จะเกิดจากการ
นาสตริงคาตอบที่อยู่ในกลุ่มประชากรย่อยรวมถึงบริเวณที่จะทาการแทนที่คาตอบที่ดี ถ้า
มากหรือน้อยเกินอาจทาเกิดคาตอบที่ไม่ดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จะพิจารณาจานวนของจุดเพื่อน
บ้ า นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งท าการออกแบบการทดลอง ซึ่ ง มี ร ะดั บ ปั จ จั ย ทั้ ง หมด 2 ระดั บ
(Ishibuchi et al., 2013) ดังนี้
- ระดับที่ 1 จานวนจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 4
- ระดับที่ 2 จานวนจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 9
3. ร้อยละในการกาหนดจานวนการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน (%Replace) คือ ค่าร้อยละในการสุ่ม
เพื่อเปรียบเทียบกับจุดเพื่อนบ้านของกลุ่มประชากรย่อยเพื่อนามาเปรียบเทียบค่าฟังก์ชัน
วัตถุป ระสงค์และแทนที่คาตอบในจุดเพื่อนบ้านที่สุ่มได้ ทั้งนี้ คาตอบที่ปรับปรุงได้เป็น
คาตอบที่ดีแทนที่ในกลุ่มประชากรย่อยมากขึ้น ถ้าค่าร้อยละมีค่ามากเกินไปอาจจะทาให้
สตริงคาตอบในประชากรย่อยมีโอกาสเป็นสตริงเดียวกันเกือบทั้งหมดจึงส่งผลให้ไม่เกิดการ
พัฒ นาคาตอบอีกและมีคาตอบที่กระจายตัว น้อย ดังนั้น จึงทาการนาค่าร้อยละในการ
กาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านในกลุ่มประชากรย่อยมาเป็นปัจจัยในการทดลอง
เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสาหรับแต่ละโจทย์ปัญหา โดยมีระดับปัจจัยทั้งหมด 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับที่ 1 ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน เท่ากับ 30
- ระดับที่ 2 ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน เท่ากับ 50
8.3.1.3 พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม HBMO
วิธีการนี้ได้กาหนดจานวนสตริงตัวอ่อน 40 สตริงไว้เมื่อมีการกาหนดให้เลือกสตริงราชินีแบบ
ดังนั้ น พารามิเตอร์ ที่ต้องการหาเพื่อให้ ได้ค่าที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธี HBMO คือ
จานวนขนาดที่บรรจุเชื้อ (Spermatheca Size) เพื่อเลือกผึ้งตัวผู้มาทาการผสมพันธุ์นั้นได้กาหนดให้
ทดลอง ดังนี้
- ระดับที่ 1 คือ ขนาดที่บรรจุเชื้อจานวน 7 ตัว
- ระดับที่ 2 คือ ขนาดที่บรรจุเชื้อจานวน 21 ตัว
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8.3.1.4 พารามิเตอร์สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
สาหรับอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบขั้นตอนวิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิง
วิ วั ฒ นาการแบบหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยยึ ด หลั ก การจ าแนกร่ ว มกั บ อั ล กอริ ทึ ม การผสมพั น ธุ์ ผึ้ ง
(MOEA/D-HBMO) จะทาการทดสอบค่าพารามิเตอร์เพื่อเปรียบเทียบเช่นเดียวกับวิธีวิวัฒนาการแบบ
หลายวัตถุประสงค์โดยยึดหลักการจาแนก (MOEA/D) จึงทาการนาจานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่ว ง
น้าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์ จานวนจุดเพื่อนบ้าน และร้อยละในการกาหนดจานวนการสุ่มจุดเพื่อน
บ้าน ดังรายละเอียด ดังนี้
1. จานวนส่วนในการแบ่งค่าถ่วงน้าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์ (lattice : H) คือ ตัวกาหนด
จ านวนจุ ดของค่าถ่ว งน้ าหนัก (Number of λp) หรือจานวนของสตริงคาตอบทั้ง หมด
(Population size) โดยงานวิจัยนี้จะกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 7 เพื่อทาให้ประชากรเบื้องต้น
ของสตริงคาตอบมีค่าเท่ากับ 120
2. จ านวนจุ ดเพื่อนบ้ า น (Neighborhood of Each Weight Vector: T) คือ ตัว กาหนด
จานวนของประชากรย่อยในการพัฒนาคาตอบในแต่ละจุดของค่าถ่วงน้าหนักที่พิจารณา
การพัฒนาคาตอบของ MOEA/D-HBMO งานวิจัยนี้พิจารณาจานวนของจุดเพื่อนบ้านที่มี
ระดับปัจจัยทั้งหมด 2 ระดับ (Ishibuchi et al., 2013) ดังนี้
- ระดับที่ 1 จานวนจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 4
- ระดับที่ 2 จานวนจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 9
3. ร้อยละในการกาหนดจานวนการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน (%replace) คือ ค่าร้อยละในการ
กาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านในกลุ่มประชากรย่อยมาเป็นปัจจัยในการทดลอง
เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสาหรับแต่ละโจทย์ปัญหา โดยมีระดับปัจจัยทั้งหมด 2 ระดับ ได้แก่
- ระดับที่ 1 ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน เท่ากับ 30
- ระดับที่ 2 ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน เท่ากับ 50
8.3.2 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments)
การออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design ทาการทดลองซ้าจานวน 2 ซ้าเพื่อ
ทดลองหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม งานวิจัยนี้จะนาตัวชี้วัดสมรรถนะในด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่
เหมาะสมที่สุดเชิงพาเรโต (Convergence to Pareto-Optimal Set) และการกระจายตัวของกลุ่ม
คาตอบ (Spread) มาเป็นตัวแปรตอบสนองกับระดับปัจจัยที่กาหนดไว้ เนื่องจากตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่เหมาะสมที่สุดเชิงพาเรโตเป็นตัวชี้วัดหลักที่สาคัญในการประเมินว่า กลุ่ ม
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คาตอบที่แต่ละอัลกอริทึมหามาได้นั้นเป็นกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดเชิงพาราโตที่แท้จริงมากน้อย
อย่างไร และตัวชี้วัดที่สาคัญรองลงมา คือ การกระจายตัวของกลุ่มคาตอบ
8.3.2.1 ขั้นตอนการทดสอบค่าพารามิเตอร์
โดยจะทาการทดสอบพารามิเตอร์และวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าระดับพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design
2. ทาการทดลองจานวน 2 ซ้า
3. คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะทั้งหมดในทุกระดับปัจจัย เพื่อใช้เป็นค่าตัวแปรตอบสนอง
4. พิจารณาค่าตัวชี้วัดสมรรถนะ ด้วยโปรแกรม Minitab 17
5. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
8.3.2.2 รายละเอียดพารามิเตอร์ที่ทาการทดสอบ
จากการออกแบบการทดลองแบบ Full Factorial Design และจานวนพารามิเตอร์ของแต่
ละอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน จะได้จานวนทรีทเมนต์ (Treatment Combination) ในแต่ละปัญหาการ
ทดลองและแต่ละอัลกอริทึมดังนี้
1. อัลกอริทึม MOEA/D
สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D มีจานวนพารามิเตอร์ หรือปัจจัย 2 ปัจจัย ปัจจัยละ 2 ระดับ
และมีการทาการทดลอง 2 ซ้า ในแต่ละปัญหาทาการทดลอง เท่ากับ 2 x 2 x 2 = 8 การทดลอง
ดังตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 จานวนปัจจัยและระดับปัจจัยของอัลกอริทึม MOEA/D
ปัจจัย
1. จานวนจุดเพื่อนบ้าน
2. ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุด
เพื่อนบ้าน

จานวนระดับปัจจัย
2
2

ระดับปัจจัย
4
9
30
50

2. อัลกอริทึม HBMO
สาหรับอัลกอริทึม HBMO มีจานวนพารามิเตอร์ หรือปัจจัย 1 ปัจจัย 2 ระดับ และมีการทา
การทดลอง 2 ซ้า ดังนั้นในแต่ละปัญหาจะทาการทดลอง เท่ากับ 2 x 2 = 4 การทดลอง ตามตาราง
ที่ 8.4
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ตารางที่ 8.4 จานวนปัจจัยและระดับปัจจัยของอัลกอริทึม HBMO
ปัจจัย
จานวนขนาดที่บรรจุเชื้อ

จานวนระดับปัจจัย
2

ระดับปัจจัย
7
21

3. อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
สาหรับอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มีจานวนพารามิเตอร์ หรือปัจจัย 2 ปัจจัยมี 2 ระดับ
และมีการทาการทดลอง 2 ซ้า ดังนั้นในแต่ละปัญหาจะทาการทดลอง เท่ากับ 2 x 2 x 2 = 8 การ
ทดลอง ตามตารางที่ 8.5
ตารางที่ 8.5 จานวนปัจจัยและระดับปัจจัยของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
ปัจจัย
1. จานวนจุดเพื่อนบ้าน
2. ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุด
เพื่อนบ้าน

จานวนระดับปัจจัย
2
2

ระดับปัจจัย
4
9
30
50

8.3.2.3 โจทย์ปัญหาที่นามาทดสอบพารามิเตอร์
ปัญหาที่ใช้ทดลองในการทดสอบพารามิเตอร์มีปัญหาการทดลองทั้งหมด 5 ปัญหาที่ใช้ในการ
ทดลองของงานวิจัยนี้ ดังตารางที่ 8.6
8.3.2.4 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ และสรุ ป ผลการเลื อกค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมประกอบด้ว ยขั้นตอนการ
พิจารณา ดังนี้
1. ทาการวิเคราะห์ผลจากตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริงเป็นตัวแปร
ตอบสนองอันดับแรก ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โดยค่าตัวแปรตอบสนองที่ดีที่สุดจะเป็ น
ค่ า ที่ เ ข้ า ใกล้ ค่ า ศู น ย์ ม ากที่ สุ ด นั่ น คื อ กลุ่ ม ค าตอบที่ ไ ด้ จ ากการทดลองด้ ว ยระดั บของปั จ จัย มีค่า
ใกล้เคียงกลุ่มคาตอบที่แท้จริงมีการพิจารณา ดังนี้
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ตารางที่ 8.6 โจทย์ปัญหาที่ใช้ทดสอบพารามิเตอร์
Problem
Size
Small
Medium
Large

Code
S1
S2
M1
M2
L

Number of Flight Pattern
Normal Duty end time
Total
duty time after 6 p.m.
43
17
60
62
31
93
145
76
221
132
116
248
341
331
672

Number of
Cockpit crew
12
15
45
58
123

- วิเคราะห์ ANOVA เพื่อหาว่าปัจจัยใดบ้าง มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
(ค่า p-value น้อยกว่าที่ระดับ α=0.05) ถ้ามีให้ดาเนินการวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป ถ้าไม่มี
ให้ไปทาการวิเคราะห์ผลจากตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายของกลุ่มคาตอบในลาดับ
ถัดไป
- วิ เคราะห์ อิ ทธิ พลของปั จจั ยจากกราฟอิ ทธิ พลหลั ก (Main Effect) หรื อ กราฟอิ ทธิ พ ลร่ ว ม
(Interaction Effect) เพื่อเลือกระดับปัจจัยที่ทาให้ตัวแปรตอบสนองมีค่าดีที่สุด ถ้ามีระดับปัจจัย
เพียงระดับเดียว จะกาหนดให้ระดับปัจจัยนั้นเป็นค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม ถ้ามีหลายระดับ
หรือยังไม่สามารถระบุค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดได้ชัดเจน โดยจะนาปัจจัยนั้นไปทาการ
วิเคราะห์ต่อในข้อ 2
2. ท าการวิ เคราะห์ ผลจากตั วชี้ วั ดสมรรถนะด้ านการกระจายของกลุ่ มค าตอบเป็ นตั วแปร
ตอบสนอง โดยค่าตัวแปรตอบสนองที่ดีที่สุด คือค่าที่เข้าใกล้ค่าศูนย์มากที่สุด นั่นคือ กลุ่มคาตอบที่ได้จาก
การทดลองมีการกระจายตัวของคาตอบอย่างสม่าเสมอโดยจะวิเคราะห์ผลเช่นเดียวกับในขั้นตอนแรก
3. ถ้าทาการวิเคราะห์ผลที่ได้ของตัวแปรตอบสนองใน 2 ขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่สามารถ
ก าหนดระดั บ ปั จ จั ย หรื อ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ไ ด้ ให้ ท าการหาค่ า พารามิ เ ตอร์ จ ากฟั ง ก์ ชั น Response
Optimizer ของโปรแกรม Minitab เพื่อกาหนดระดับของแต่ละปัจจัยที่ทาให้ตัวแปรตอบสนองใน
ด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริง และการกระจายของกลุ่มคาตอบที่ได้มีค่าดีที่สุด
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8.3.2.5 ตัวอย่างการทดสอบพารามิเตอร์และวิเคราะห์ผล
1. อัลกอริทึม MOEA/D
การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับอัลกอริทึม MOEA/D นี้ เป็นตัวอย่างของ
โจทย์ขนาดเล็ก (S2) โดยมีนักบินจานวน 15 คน 93 รูปแบบเที่ยวบิน และจานวนรอบในการทดสอบ
1000 รอบ โดยค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของการทดสอบแสดงในตารางที่ 8.7 ไปทาการหาค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมสาหรับโจทย์ปัญหาเหล่านี้ด้วยโปรแกรม Minitab ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรตอบสนอง
ด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง (Convergence) แสดงดังรูปที่ 8.1 จะเห็นได้ว่า ค่า P-Value ของ
ปัจจัยร่วม มีค่ามากกว่าที่ระดับ α=0.05 หมายความว่า ปัจจัยร่วมระหว่างจานวนจุดเพื่อนบ้านและ
ค่าร้อยละในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง ณ
ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงทาการพิจารณาที่ตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายตัวของกลุ่มคาตอบต่อไป
ตารางที่ 8.7 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะค่าพารามิเตอร์ที่ระดับต่างๆของ MOEA/D
Performance
Number of
Percent of Replacement Replicate
Neighborhood
Convergence Spread
1
1.8486
NaN
30
2
1.7435
0.95983
4
1
1.7846
0.89159
50
2
1.7846
0.91342
1
1.7082
0.86702
30
2
1.4639
0.91297
9
1
1.4552
0.9021
50
2
1.8507
0.8974
หมายเหตุ: NaN คือ ค่าที่ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากคาตอบที่เหมาะสมที่สุด ที่หามาได้มีเพียง
คาตอบเดียว
พิจารณาผลการวิเคราะห์ของตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายตัว ดังรูปที่ 8.2 ค่า P-Value
ของปัจจัยร่วม มีค่ามากกว่าที่ระดับ α=0.05 หมายความว่า ปัจจัยร่วมระหว่างจานวนจุดเพื่อนบ้าน
และค่าร้อยละในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายตัวของกลุ่ม
คาตอบ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้นจึงทาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยร่วมทั้ งสอง ด้วยวิธี
Response Optimizer ต่อไป
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รูปที่ 8.1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนองด้าน
Convergence ในปัญหาขนาดเล็ก (S2)

รูปที่ 8.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรตอบสนอง
ด้าน Spread ในปัญหาขนาดเล็ก (S2)
เมื่อทาการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Response Optimizer เพื่อที่จะได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ที่สุ ดส าหรั บโจทย์ปั ญหานี้ ที่ทาให้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้า นการลู่ เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง และด้านการ
กระจายตัวมีค่าน้อยที่สุด คือ จานวนจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 9 และค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้ง
ในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 30 ดังรูปที่ 8.3
ดังนั้น สาหรับ ปัญหาขนาดเล็ก (S2) ด้วยอัลกอริทึม MOEA/D ไม่มีปัจจัยจานวนจุดเพื่อน
และค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญ
เพื่อให้ได้คาตอบที่ดีที่สุดของการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง และการกระจายของคาตอบในปัญหานี้ จึง
กาหนดให้จุดเพื่อนบ้านจานวน 9 จุดและจานวนครั้งในการสุ่มเป็นร้อยละ 30 ของจานวนจุดเพื่อน
บ้านนั่นเอง

124

รูปที่ 8.3 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยร่วมทั้งสอง ด้วยวิธี Response Optimizer
ในปัญหาขนาดเล็ก (S2)
2. อัลกอริทึม HBMO
การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับอัลกอริทึม HBMO นี้เป็นตัวอย่างของโจทย์
ปัญหาขนาดกลาง (M1) โดยมีนักบินจานวน 45 คน 221 รูปแบบเที่ยวบินและจานวนรอบในการ
ทดสอบ 1500 รอบ โดยค่ า ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะของการทดสอบแสดงดั ง ตารางที่ 8.8 ท าการหา
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับโจทย์ปัญหานี้ด้วยโปรแกรม Minitab ซึ่งผลการวิเคราะห์ของตัว
แปรตอบสนองด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง (Convergence) แสดงดังรูปที่ 8.4 จะเห็นได้ว่า ค่า PValue ของขนาดบรรจุเชื้อมีค่าเท่ากับ 0.263 ซึ่งมากกว่าที่ระดับ α=0.05 หมายความว่า ขนาดบรรจุ
เชื้อไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงทา
การพิจารณาที่ตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายตัวของกลุ่มคาตอบต่อไป
ตารางที่ 8.8 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะค่าพารามิเตอร์ที่ระดับต่างๆของ HBMO
Spermatheca Size
7
21

Replicate
1
2
1
2

Performance
Convergence
Spread
0.7181
0.6252
0.6026
0.5339
0.7289
0.4503
0.8504
0.6107
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รูปที่ 8.4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวชี้วัดด้าน Convergence ในปัญหาขนาดกลาง (M1)
พิจารณาผลการวิเคราะห์ของตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายตัว ดังรูปที่ 8.5 ค่า P-Value
ของขนาดบรรจุเชื้อ มีค่าเท่ากับ 0.648 ซึ่งมีค่ามากกว่าที่ระดับ α=0.05 หมายความว่า ค่า ขนาด
บรรจุเชื้อ (Spermatheca size) ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองด้านการกระจายตัวของกลุ่มคาตอบ
ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 จึ ง ท าการหาค่ า ขนาดบรรจุ เ ชื้ อ ที่ เ หมาะสมกั บ โจทย์ ปั ญ หานี้ ด้ ว ยวิ ธี
Response Optimizer ต่อไปได้คาตอบที่ดีที่สุดของการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริงและการกระจายของ
คาตอบในปัญหานี้ จึงกาหนดให้ค่าการสร้างตัวอ่อนจานวน 40 ตัวและขนาดบรรจุเชื้อจานวน 7 ตัว
นั่นเอง
3. อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
การทดสอบหาค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ อั ล กอริ ทึ ม MOEA/D-HBMO นี้ เป็ น
ตัวอย่างของโจทย์ขนาดใหญ่ (L) โดยมีนักบินจานวน 123 คน 672 รูปแบบเที่ยวบิน และจานวน
รอบในการทดสอบ 2000 รอบ ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของการทดสอบแสดงดังตารางที่ 8.9
นาค่าที่ได้ในตารางที่ 8.9 ไปทาการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับโจทย์ปัญหานี้ด้วย
โปรแกรม Minitab ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ข องตั ว แปรตอบสนองด้ า น การลู่ เ ข้ า สู่ ค าตอบที่ แท้จ ริง
(Convergence) แสดงดั ง รู ป ที่ 8.7 จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า P-Value ของปั จ จั ย จ านวนจุ ด เพื่ อ นบ้ า น
(Neighborhood) ค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้าน (%Replace) และ
ปัจจัยร่วมระหว่าง Neighborhood กับ %Replace เท่ากับ 0.019 ,0.649 และ 0.044 ตามลาดับซึ่ง
มีค่าน้อยกว่าที่ ระดับ α=0.05 หมายความว่า ปัจจัยทั้งจานวนจุดเพื่อนบ้านและปัจจัย ร่วมระหว่าง
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จานวนจุดเพื่อนบ้านกับค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตอบสนองด้านการลู่เข้าสู่คาตอบที่แท้จริง ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 8.9 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะค่าพารามิเตอร์ที่ระดับต่างๆของ MOEA/D-HBMO
Number of
Neighborhood

%replace

Replicate

Performance

Convergence Spread
1
0.8133
0.9284
30
2
0.8157
0.9462
4
1
0.3752
0.9194
50
2
0.5770
NaN
1
0.2529
0.9053
30
2
0.0425
0.6555
9
1
0.2526
0.9845
50
2
0.5239
0.9045
หมายเหตุ: NaN คือ ค่าที่ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่หามาได้มีเพียง
คาตอบเดียว

รูปที่ 8.5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO
กับตัวแปรตอบสนองด้าน Convergence ในปัญหาขนาดใหญ่ (L)
พิจารณาที่กราฟอิทธิพลหลัก Main Effect Plot ดังรูปที่ 8.8 ทาให้ทราบได้ว่าเมื่อจานวนจุด
เพื่อนบ้าน (Neighborhood) มากขึ้นจะมีผลทาให้ค่าเฉลี่ยของการลู่เข้าคาตอบมีค่าน้อยลงเป็นการ
เข้าใกล้ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นที่ค่าศูนย์ สาหรับปัจจัยร่วม (Neighborhood*%Replace) ที่มีผลต่อการ
ลู่เข้าคาตอบนี้ ทาการพิจ ารณาจากกราฟ Interaction Plot ดังรูปที่ 8.9 เมื่อระดับของจานวนจุด
เพื่อนบ้านที่ค่า 4 เมื่อเปลี่ยนค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านจากระดับต่า
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ไประดับ สู งที่ม ากขึ้น นี้ ท าให้ ค่ าเฉลี่ ย ของแกน Y (การลู่ เข้าคาตอบ) มีค่าลดลงที่ทาให้ เ ข้า ใกล้ ค่ า
เป้าหมายหรือศูนย์มากขึ้น แต่เมื่อปรับ จานวนจุดเพื่อนบ้านที่ค่า 9 เมื่อเปลี่ยนระดับของค่าร้อยละใน
การกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านจากระดับต่าไประดับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่จะทาให้
ค่าเฉลี่ยแกน Y มีค่ามากขึ้นที่ทาให้ผลคาตอบไม่เข้าใกล้จากค่าเป้าหมาย

รูปที่ 8.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO กับตัวแปรตอบสนองด้าน
convergence ในปัญหาขนาดใหญ่ (L)

รูปที่ 8.7 กราฟอิทธิพลหลัก (Main Effects Plot) ของปัจจัย Neighborhood ของตัวชี้วัดด้าน
Convergence ในปัญหาขนาดใหญ่ (L)
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รูปที่ 8.8 กราฟความสัมพันธ์ของอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย (Interaction Plot) Neighborhood กับ
%Replace ของตัวชี้วัดด้าน Convergence ในปัญหาขนาดใหญ่ (L)
ดังนั้น การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ (L) ด้วยอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO นี้มีปัจจัยจานวนจุด
เพื่อนบ้านและค่าร้อยละในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านมีอิทธิพลร่วมกันอย่างมี
นัยสาคัญ เมื่อระดับจานวนจุดเพื่อนบ้านที่ระดับแตกต่างกันทาให้ค่าเฉลี่ยแกน Y ต่างกันที่ค่าร้อยละ
ในการกาหนดจานวนครั้งในการสุ่มจุดเพื่อนบ้านที่ระดับเดียวกัน
8.3.3 สรุปค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการทดลอง
จากผลการทดลองเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาการจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบินในแต่ละโจทย์และสาหรับอัลกอริทึม MOEA/D, HBMO และ MOEA/D-HBMO ดัง
ตารางที่ 8.10
ตารางที่ 8.10 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหาแต่ละโจทย์ปัญหาของทุกอัลกอริทึม
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Parameters
Neighborhood
%Replace
Spermatheca Size
Neighborhood
%Replace
Population
Generation

Problem
S1

S2

M1

M2

L

9
30
21
9
30

4
50
21
9
30

9
30
7
9
30
120

4
30
7
9
30

9
50
21
9
30

1000

1500

2000
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8.4 ผลการทดลองการแก้ปัญหาตัวอย่างและสมรรถนะของอัลกอริทึม
ในการทดลองแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินของสายการบินราคาประหยัดแบบ
มากวัตถุประสงค์ โดยการทาการทดลองซ้าโจทย์ละ 2 รอบ แล้วทาการค้นหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุด
เชิงพาเรโต (First Frontier) ของแต่ละอัลกอริทึมในแต่ละรอบนาคาตอบเหมาะสมที่สุดเชิงพาเรโต
ทั้งหมดของทั้ง 3 อัล กอริ ทึมของโจทย์ตัว อย่างนั้นๆ มาหากลุ่ มคาตอบที่เหมาะสมที่สุ ดที่แท้จ ริง
(Approximate True Pareto-Optimal) ด้วยวิธีการกาหนดค่าความแข็งแรงร่วมกันด้วยวิธี NonDominated Sorting และท าการประเมิ น อั ล กอริ ทึ ม ด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะของอัลกอริทึม จึงนาเสนอผลของการแก้ปัญหาใน 3 ส่วน ดังนี้ 1. ค่าที่ น้อยที่สุดของแต่ละ
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่แต่อัลกอริทึมสามารถค้นหาคาตอบได้ 2. กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง
(นาเสนอเพียง 10 คาตอบเนื่องจากมีจานวนมาก) 3. ผลตัวชี้วัดสมรรถนะของกลุ่ มคาตอบของแต่ละ
อัลกอริทึม
8.4.1 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดเล็ก (S1)
ปัญหาขนาดเล็ก (S1) ประกอบไปด้วยนักบิน 12 คน รูปแบบเที่ยวบินทั้งหมด 60 รูปแบบ
โดยเฉลี่ยต่อวันที่มีรูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน 43 รูปแบบและ
รูปแบบเที่ยวบินช่วงค่า (เลิกงานตั้งแต่ 18.00น. เป็นต้นไป) จานวน 17 รูปแบบ สามารถดูคาตอบที่
น้อยที่สุดในแต่ละวัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดังตารางที่ 8.11
ตารางที่ 8.11 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหาขนาดเล็ก (S1)
Minimum Objectives

Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓1
635,189
634,755
635,674

𝑓2
0.6136
0.5983
0.5814

𝑓3
15
11
16

𝑓4
0.4814
0.4559
0.4728

จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.12 คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง การกระจายตัว
และอัตราส่วนของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของอัลกอริทึม HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด และ
อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มีค่ารองลงมาใกล้เคียงกัน ส่วนอัตราส่วนของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา
𝑅𝑁𝐷𝑆1 ของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด แสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 8.13
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ตารางที่ 8.12 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดเล็ก (S1)
Solution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

647,809
640,016
644,737
652,230
634,755
647,072
645,022
641,312
649,108
637,662

0.7597
0.7066
0.7021
0.6790
0.6378
0.7219
0.7447
0.6568
0.7835
0.7584

19
22
32
17
29
20
23
26
30
28

0.5571
0.5660
0.4791
0.5802
0.6074
0.5110
0.5444
0.5479
0.4902
0.5049

ตารางที่ 8.13 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดเล็ก (S1)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

0.3437
0.2930
0.3101

0.5847
0.4164
0.7408

0.2163
0.3739
0.3857

0.0385
0.0923
0.0846

8.4.2 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดเล็ก (S2)
ปัญหาขนาดเล็ก (S2) ประกอบไปด้วยนักบิน 15 คน รูปแบบเที่ยวบินทั้งหมด 93 รูปแบบมี
รูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน 62 รูปแบบและรูปแบบเที่ยวบินช่วงค่า
(เลิ กงานตั้งแต่ 18.00น. เป็ น ต้น ไป) จานวน 31 รูปแบบ สามารถดูคาตอบที่ น้ อ ยที่สุ ด ในแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดังตารางที่ 8.14
ตารางที่ 8.14 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆที่หาได้ในปัญหาขนาดเล็ก (S2)
Minimum Objectives

Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓1
1,027,695
1,025,448
1,016,929

𝑓2
0.3783
0.3380
0.2252

𝑓3
27
26
21

𝑓4
0.8459
0.8339
0.7980
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จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.15 คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง และอัตราส่วน
ของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา 𝑅𝑁𝐷𝑆1 และ 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของ MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด ส่วนการ
กระจายตัวของอัลกอริทึม HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด ทาให้ทราบได้ว่าอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มี
คาตอบทีเ่ หมาะสมที่สุดที่แท้จริงมากกว่าตัวอื่น แสดงผลดังตารางที่ 8.16
ตารางที่ 8.15 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดเล็ก (S2)
Solution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

1,022,245
1,032,092
1,025,557
1,022,245
1,027,838
1,024,022
1,022,245
1,030,854
1,021,570
1,022,245

0.2768
0.2640
0.3052
0.2889
0.2947
0.2888
0.3014
0.2600
0.3017
0.2768

28
23
29
28
28
24
28
23
29
28

0.8831
0.8467
0.8522
0.8769
0.8303
0.8795
0.8775
0.8418
0.8993
0.8831

ตารางที่ 8.16 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดเล็ก (S2)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

1.5861
1.3236
0.2933

0.8900
0.8137
0.8551

0.0000
0.0000
0.6579

0.0000
0.0000
0.2273

8.4.3 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดเล็ก (S3)
ปั ญหาขนาดเล็ ก (S3) ประกอบไปด้ว ยนักบิน 20 คน ประกอบไปด้ว ย รูปแบบเที่ยวบิน
ทั้งหมด 135 รูปแบบโดยเฉลี่ยต่อวันที่มีรูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน
84 รู ป แบบและรู ปแบบเที่ยวบิ นช่ว งค่า (เลิ กงานตั้งแต่ 18.00น. เป็นต้นไป) จ านวน 51 รูปแบบ
สามารถดูคาตอบที่น้อยที่สุดในแต่ละวัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดัง
ตารางที่ 8.17
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ตารางที่ 8.17 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหาขนาดเล็ก (S3)
Minimum Objectives

Algorithm
𝑓1
1,847,373
1,851,042
1,844,398

MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓2
0.3473
0.3580
0.2821

𝑓3
15
15
15

𝑓4
0.6508
0.6623
0.6493

จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.18 คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง และอัตราส่วน
ของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา 𝑅𝑁𝐷𝑆1 และ 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของ MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด รองลงมา
คือ HBMO และ MOEA/D ตามล าดับ การกระจายตัว ของอัล กอริทึ ม HBMO มีส มรรถนะดี ที่ สุ ด
แสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 8.19
ตารางที่ 8.18 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดเล็ก (S3)
Solution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

1,850,987
1,878,131
1,883,027
1,872,775
1,847,373
1,920,482
1,851,934
1,872,053
1,881,902
1,893,251

0.3799
0.4053
0.4188
0.4214
0.3818
0.3977
0.4030
0.4182
0.4072
0.4656

29
18
18
23
29
20
27
31
27
18

0.7733
0.7018
0.7331
0.6810
0.7302
0.7291
0.7673
0.6860
0.6816
0.7240

ตารางที่ 8.19 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดเล็ก (S3)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

0.3022
0.2858
0.2300

0.5706
0.4331
0.8139

0.2353
0.1364
0.4231

0.0417
0.0313
0.1146
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8.4.4 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดกลาง (M1)
ปัญหาขนาดกลาง (M1) ประกอบไปด้วยนักบิน 45 คน รูปแบบเที่ยวบินทั้งหมด 221 รูปแบบ
มีรูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน 145 รูปแบบและรูปแบบเที่ยวบินช่วง
ค่า (เลิกงานตั้งแต่ 18.00น. เป็นต้นไป) จานวน 76 รูปแบบ สามารถดูคาตอบที่น้อยที่สุดในแต่ละ
วัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดังตารางที่ 8.20
ตารางที่ 8.20 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆที่หาได้ในปัญหาขนาดกลาง (M1)
Minimum Objectives

Algorithm
𝑓1
4,129,817
4,134,462
4,125,492

MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓2
0.2871
0.2899
0.2235

𝑓3
21
18
18

𝑓4
0.3939
0.3894
0.3907

จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.21 คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง และอัตราส่วน
ของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา 𝑅𝑁𝐷𝑆1 และ 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของ MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด รองลงมา
คือ HBMO และ MOEA/D ตามล าดับ การกระจายตัว ของอัล กอริทึ ม HBMO มีส มรรถนะดี ที่ สุ ด
แสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 8.22
ตารางที่ 8.21 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหขนาดกลาง (M1)
Solution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

4,202,492
4,134,462
4,144,430
4,183,232
4,147,137
4,151,772
4,153,782
4,151,766
4,151,607
4,151,640

0.3388
0.3567
0.3398
0.3560
0.3565
0.2515
0.2591
0.2540
0.2513
0.2540

18
33
20
28
20
18
19
18
19
19

0.4760
0.4175
0.4418
0.3894
0.4391
0.3959
0.3907
0.3921
0.3968
0.3907
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ตารางที่ 8.22 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดกลาง (M1)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

0.8184
0.6604
0.3460

0.6683
0.5795
0.8404

0.0000
0.0278
0.3483

0.0000
0.0132
0.1447

8.4.5 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดกลาง (M2)
ปัญหาขนาดกลาง (M2) ประกอบไปด้วยนักบิน 58 คน ประกอบไปด้วย รูปแบบเที่ยวบิน
ทั้งหมด 248 รูปแบบโดยเฉลี่ยต่อวันที่มีรูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน
132 รูปแบบและรูปแบบเที่ยวบินช่วงค่า (เลิกงานตั้งแต่ 18.00น. เป็นต้นไป) จานวน 116 รูปแบบ
สามารถดูคาตอบที่น้อยที่สุดในแต่ละวัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดัง
ตารางที่ 8.23
ตารางที่ 8.23 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหาขนาดกลาง (M2)
Minimum Objectives

Algorithm
𝑓1
4,959,371
4,956,488
4,137,822

MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓2
0.2950
0.2978
0.2350

𝑓3
36
34
21

𝑓4
0.3914
0.3925
0.3929

จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.24 คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง และอัตราส่วน
ของค าตอบที่ ไ ม่ ถู ก ครอบง า 𝑅𝑁𝐷𝑆1 และ 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของ MOEA/D-HBMO มี ส มรรถนะดี ที่ สุ ด
รองลงมาคือ HBMO และ MOEA/D ตามลาดับ การกระจายตัว ของอัลกอริทึม HBMO มีสมรรถนะดี
ที่สุด แสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 8.25
ตารางที่ 8.24 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดกลาง (M2)
Solution
1
2
3

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

5,032,022
4,974,602
5,004,673

0.3334
0.3551
0.3474

43
46
46

0.4011
0.4060
0.3977
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ตารางที่ 8.24 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดกลาง (M2) (ต่อ)
Solution
4
5
6
7
8
9
10

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

4,977,802
4,956,488
5,005,262
5,003,476
4,980,230
4,994,776
4,997,643

0.3677
0.3152
0.3314
0.3536
0.3172
0.3067
0.3288

50
44
47
46
49
47
48

0.4060
0.4068
0.3993
0.4051
0.3918
0.3986
0.3914

ตารางที่ 8.25 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดกลาง (M2)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

0.8868
0.8395
0.4004

0.7066
0.6850
0.9247

0.0714
0.2113
0.8390

0.0072
0.0290
0.2174

8.4.6 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดกลาง (M3)
ปัญหาขนาดกลาง (M3) ประกอบไปด้วยนักบิน 65 คน ประกอบไปด้วย รูปแบบเที่ยวบิน
ทั้งหมด 312 รูปแบบโดยเฉลี่ยต่อวันที่มีรูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน
165 รูปแบบและรูปแบบเที่ยวบินช่วงค่า (เลิกงานตั้งแต่ 18.00น. เป็นต้นไป) จานวน 147 รูปแบบ
สามารถดูคาตอบที่น้อยที่สุดในแต่ละวัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดัง
ตารางที่ 8.26
ตารางที่ 8.266 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหาขนาดกลาง (M3)
Minimum Objectives

Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓1
5,759,092
5,776,387
5,762,822

𝑓2
0.2921
0.2935
0.2390

𝑓3
46
42
42

𝑓4
0.4032
0.4024
0.3840

136
จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.27 คานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง และอัตราส่วน
ของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา 𝑅𝑁𝐷𝑆1 และ 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของ MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะดีที่สุด รองลงมา
คือ HBMO และ MOEA/D ตามล าดับ การกระจายตัว ของอัล กอริทึ ม HBMO มีส มรรถนะดี ที่ สุ ด
แสดงผลข้อมูลดังตารางที่ 8.28
ตารางที่ 8.27 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดกลาง (M3)
Solution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

5,759,092
5,764,632
5,776,203
5,776,387
5,808,131
5,786,918
5,802,578
5,800,161
5,792,239
5,800,661

0.3207
0.3386
0.2952
0.3323
0.3447
0.2852
0.3084
0.3142
0.2875
0.3096

54
47
52
53
44
67
48
48
43
47

0.4257
0.4182
0.4206
0.4030
0.4043
0.3840
0.4020
0.4040
0.4142
0.4019

ตารางที่ 8.28 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดกลาง (M3)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

0.5424
0.4648
0.2563

0.6212
0.5710
0.7418

0.0909
0.2500
0.7083

0.0111
0.0111
0.1889

8.4.7 ผลการทดลองการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ (L)
ปัญหาขนาดใหญ่ (L) ประกอบไปด้วยนักบิน 123 คน ประกอบไปด้วย รูปแบบเที่ยวบินทั้งหมด
672 รูปแบบโดยเฉลี่ยต่อวันที่มีรูปแบบเที่ยวบินช่วงกลางวัน (เลิกงานก่อน 18.00น.) จานวน 341 รูปแบบ
และรูปแบบเที่ยวบินช่วงค่า (เลิกงานตั้งแต่ 18.00น. เป็นต้นไป) จานวน 331 รูปแบบ สามารถดูคาตอบที่
น้อยที่สุดในแต่ละวัตถุประสงค์ของอัลกอริทึมต่างๆ ที่หาได้ในปัญหานี้ แสดงดังตารางที่ 8.29
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ตารางที่ 8.29 คาตอบที่น้อยที่สุดอัลกอริทึมต่างๆที่หาได้ในปัญหาขนาดใหญ่ (L)
Minimum Objectives

Algorithm
𝑓1
12,846,893
12,850,350
12,844,210

MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

𝑓2
0.2166
0.2201
0.2074

𝑓3
28
30
28

𝑓4
0.3874
0.3955
0.3870

จากผลการทดลองเมื่อเทียบจากกลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง ตัวอย่าง ดังตารางที่
8.30 ทาการคานวณค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง และ
อั ต ราส่ ว นของค าตอบที่ ไ ม่ ถู ก ครอบง า 𝑅𝑁𝐷𝑆1 และ 𝑅𝑁𝐷𝑆2 ของอั ล กอริ ทึ ม MOEA/D-HBMO มี
สมรรถนะดีที่สุด ส่วนการกระจายตัวของอัลกอริทึม MOEA/D มีสมรรถนะดีที่สุด แสดงผลข้อมูลดัง
ตารางที่ 8.31
ตารางที่ 8.30 กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงในปัญหาขนาดใหญ่ (L)
Solution

𝒇𝟏

𝒇𝟐

𝒇𝟑

𝒇𝟒

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12,866,552
12,868,980
12,859,492
12,864,594
12,850,350
12,865,726
12,861,353
12,863,357
12,881,501
12,870,136

0.2405
0.2440
0.2238
0.2201
0.2422
0.2417
0.2347
0.2322
0.2455
0.2269

34
33
38
34
30
40
34
38
34
30

0.4100
0.4025
0.3955
0.4151
0.4064
0.3945
0.4111
0.4007
0.3874
0.3976

ตารางที่ 8.31 ค่าตัวชี้วัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในปัญหาขนาดใหญ่ (L)
Performance
Algorithm
MOEA/D
HBMO
MOEA/D-HBMO

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

0.5081
0.5526
0.1477

0.6498
0.6917
0.7804

0.5000
0.2000
0.6364

0.0273
0.0182
0.4455
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8.5 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองที่ได้นาอัลกอริทึม 3 ตัว ได้แก่ MOEA/D, HBMO และ MOEA/D-HBMO
มาใช้ในการแก้ปั ญหาการจั ดตารางปฏิบัติงานนักบินที่ทาการศึกษาในส่ว นของสายการบินราคา
ประหยัดของประเทศไทย จึงได้ใช้ในโจทย์ปัญหาตัวอย่าง 7 ปัญหา สรุปผลของแต่ละวัตถุประสงค์
และค่าสมรรถนะได้ ดังตารางที่ 8.32 และ 8.33 ตามลาดับ
อั ล กอริ ทึ ม MOEA/D-HBMO สามารถหาค่ า ใช้ จ่ า ยได้ น้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ อั ล กอริ ทึ ม
HBMO และ MOEA/D ในโจทย์ปัญหา S2, S3, M1, M2, และ L ส่วนผลของโจทย์ปัญหา S1 และ
M3 ได้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดจากอัลกอริทึม HBMO และอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO ยังสามารถหาค่า
ภาระงานที่น้อยที่สุดได้ดีในทุกปัญหา สาหรับการหาค่าจานวนรูปแบบเที่ยวบินของการทางานระดับ
อาวุธโสที่น้อยที่สุด ได้แก่ อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO ในปัญหาเกือบทุกปัญหายกเว้นโจทย์ S1ที่ได้
จากอัลกอริทึม HBMO ส่วนการกระจายงานที่นับได้จากค่าซ้าของจานวนรูปแบบเที่ยวบินโดยเฉลี่ย
นั้ น ได้ น้ อ ยที่ สุ ด ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม MOEA/D-HBMO มี 4 โจทย์ ปั ญ หา ได้ แ ก่ S2, S3, M3 และ L
อัลกอริทึม HBMO มี 2 โจทย์ปัญหา คือ S1 กับ M1 ส่วนอัลกอริทึม MOEA/D คือ โจทย์ S2 แสดงผล
ดังตารางที่ 8.32
ผลของสมรรถนะโดยรวมจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะใน
ด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง เหนือกว่าอัลกอริทึม HBMO และ MOEA/D ใน
ทุกปัญหา ยกเว้นโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S1) แต่ผลค่าด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบของ HBMO ที่เป็น
ค่าที่ดีที่สุดนั้นใกล้เคียงกับผลที่ได้จาก MOEA/D-HBMO ขณะที่ตัวชี้วัดด้านการกระจายของกลุ่ ม
คาตอบนั้น อัลกอริทึม HBMO มีสมรรถนะดีกว่าอัลกอริทึมอื่นๆ ในปัญหา S1, S2, M1 และ M2 ด้าน
ตัว ชี้วัดสมรรถนะอัตราส่ ว นของคาตอบที่ไม่ ถูก ครอบงาเปรียบเทียบระหว่า งจานวนคาตอบของ
อัลกอริทึมที่อยู่ในจานวนคาตอบที่แท้จริงเทียบกับจานวนคาตอบที่ดี ที่สุดของตัวเอง (RNDS1) และ
อัตราส่วนของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา เปรียบเทียบระหว่างจานวนคาตอบของอัลกอริทึมที่ดีที่สุดที่อยู่
ในจานวนคาตอบที่แท้จริงเทียบกับจานวนคาตอบที่แท้จริง (RNDS2) อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มี
สมรรถนะเหนือกว่าอัลกอริทึม HBMO และ MOEA/D ทุกโจทย์ปัญหา เล็ก กลาง และใหญ่ แสดงผล
ดังตารางที่ 8.33

139
ตารางที่ 8.32 สรุปผลค่าวัตถุประสงค์ที่น้อยที่สุดของอัลกอริทึมต่างๆ ในการแก้ปัญหาตัวอย่าง
Problem

S1

S2

S3

M1

M2

M3

L

Solution

634,755

1,016,929

1,844,398

4,125,492

4,137,822

5,759,092 12,844,210

MOEA/D

635,189

1,027,695

1,851,042

4,129,817

4,959,371

5,776,387 12,846,893

HBMO

634,755

1,025,448

1,847,373

4,134,462

4,956,488

5,759,092 12,850,350

MOEA/D-HBMO

635,674

1,016,929

1,844,398

4,125,492

4,137,822

5,762,822 12,844,210

Solution

0.5814

0.2252

0.2821

0.2235

0.2350

0.2390

0.2074

MOEA/D

0.6136

0.3783

0.3580

0.2871

0.2950

0.2935

0.2166

HBMO

0.5983

0.3380

0.3473

0.2899

0.2978

0.2921

0.2201

MOEA/D-HBMO

0.5814

0.2252

0.2821

0.2235

0.2350

0.2390

0.2074

Solution

11

21

15

18

21

42

28

MOEA/D

15

27

15

21

36

42

28

HBMO

11

26

15

18

34

46

30

MOEA/D-HBMO

16

21

15

18

21

42

28

Cost
Optimal

Workload
OptimalBalance

Bidline
Optimal

Distribution
Optimal of Flight Pattern
Solution

0.4559

0.7980

0.6493

0.3894

0.3914

0.3840

0.3870

MOEA/D

0.4814

0.8459

0.6623

0.3939

0.3914

0.4024

0.3874

HBMO

0.4559

0.8339

0.6508

0.3894

0.3925

0.4032

0.3955

MOEA/D-HBMO

0.4728

0.7980

0.6493

0.3907

0.3929

0.3840

0.3870
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ตารางที่ 8.33 สรุปผลค่าตัวชีว้ ัดสมรรถนะของอัลกอริทึมต่างๆ ในการแก้ปัญหาตัวอย่าง
Problem

S1

S2

S3

M1

M2

M3

L

MOEA/D

0.3437

1.5861

0.3022

0.8184

0.8868

0.5424

0.5081

HBMO

0.2930

1.3236

0.2858

0.6604

0.8395

0.4648

0.5526

MOEA/D-HBMO

0.3101

0.2933

0.2300

0.3460

0.4004

0.2563

0.1477

MOEA/D

0.5847

0.8900

0.5706

0.6683

0.7066

0.6212

0.6498

HBMO

0.4164

0.8137

0.4331

0.5795

0.6850

0.5710

0.6917

MOEA/D-HBMO

0.7408

0.8551

0.8139

0.8404

0.9247

0.7418

0.7804

MOEA/D

0.2163

0.0000

0.2353

0.0000

0.0714

0.0909

0.5000

HBMO

0.3739

0.0000

0.1364

0.0278

0.2113

0.2500

0.2000

MOEA/D-HBMO

0.3857

0.6579

0.4231

0.3483

0.8390

0.7083

0.6364

MOEA/D

0.0385

0.0000

0.0417

0.0000

0.0072

0.0111

0.0273

HBMO

0.0923

0.0000

0.0313

0.0132

0.0290

0.0111

0.0182

MOEA/D-HBMO

0.0846

0.2273

0.1146

0.1447

0.2174

0.1889

0.4455

Convergence

Spread

RNDS1

RNDS2

ตารางที่ 8.34 สรุปผลภาพรวมของตัวชี้วัดสมรรถนะของทุกอัลกอริทึม

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองข้างต้นสามารถสรุปผลภาพรวมของงานวิจัยได้ ดัง
ตารางที่ 8.34 ทาให้สรุปได้ว่าอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะในด้านการลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบ
ที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริงเหนือกว่าอัลกอริทึมอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีอัตราส่วนของจานวนคาตอบที่ไม่
ถูกครอบงาเทียบกับจานวนคาตอบที่อัลกอริทึมหาได้และอัตราส่วนของจานวนคาตอบที่ไม่ถูกครอบงา
เทียบกับจานวนคาตอบที่แท้จริงมากกว่าอัลกอริทึมอื่น ๆ นอกจากนี้ผลการทดลองพบว่าคาตอบดี
ที่สุดโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าของจานวนเพื่อนบ้านเท่ากับ 9 และร้อยละในการกาหนดจานวน
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การสุ่มจุดเพื่อนบ้านเท่ากับ 30 จึงนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการจัดตารางด้วยพนักงาน
วางแผนหรือคนที่จัดด้วย 1 แผนที่ใช้ระยะเวลาค้นหาคาตอบเดียวเป็นเวลา 3 ถึง 5 วันโดยประมาณ
การใช้โปรแกรมคานวนจะได้ 1 คาตอบเพียงระยะเวลาไม่ถึงนาทีจากนั้นอัลกอริทึมจะใช้เวลาในการ
ประเมิณหาค าตอบที่ม ากวัต ถุป ระสงค์ นี้ที่ ค านึ งค่ า ที่น้ อยที่สุ ด ทุก วัต ถุป ระสงค์ ไ ปพร้ อ มกั น การ
คานวณหาค่าวัตถุประสงค์มาเปรียบเที่ยบเพื่อให้ทราบถึงวิธีการของการนาไปใช้ในการตัดสินใจเลือก
ผลการจัดตารางนี้ ผลที่ได้จากการจัดตารางด้วยคนเกิดในโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ผลวัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 12,826,083 บาท ค่าความแตกต่างด้านภาระงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.1201 จานวน
การจั ดงานระดับ อาวุธโสเท่ากับ 7 และค่ารูปแบบเที่ยวบินซ้าที่จัดสรรแต่ละคนโดยเฉลี่ ยเท่ากับ
0.4324 ส่วนผลที่ได้จากอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO ผลวัตถุประสงค์ชุดที่มีค่าน้อยที่สุดที่ เลือกมา
ทดลองเปรียบเทียบนั้นมีค่าค่าใช้จ่ายเท่ากับ 12,844,210 บาท ค่าความแตกต่างด้านภาระงานโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 0.2074 จานวนการจัดงานระดับอาวุธโสเท่ากับ 28 และค่ารูปแบบเที่ยวบินซ้าที่จัดสรร
แต่ล ะคนโดยเฉลี่ ย เท่ากับ 0.3870 เมื่อเปรียบเทียบผลตัว อย่างทาให้ ทราบว่าการจัดตารางด้ว ย
พนักงานจะให้ผลที่มีค่าใช้จ่ายต่า ภาระงานใกล้เคียง และการจัดงานระดับอาวุธโสได้ดีแต่ นักบิน
ทั้งหมดจะมีรูปแบบเที่ยวบินซ้าโดยเฉลี่ยมากนั่นเอง ขั้นตอนตัวอย่างการกรอกผลคาตอบที่ได้จาก
โปรแกรมไพธอนเข้าสู่ตารางของสายการบินกรณีศึกษานี้สามารถดูได้ที่ภาคผนวก ง
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บทที่ 9
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของงานวิจัย ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการทดลอง ปัญหาการหา
ค่าเหมาะสมที่สุ ดแบบมากวัตถุป ระสงค์ อัล กอริทึมที่นามาใช้เปรียบเทียบในงานวิจัย ผลการนา
MOEA/D-HBMO มาใช้ในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่ได้จากงานวิจัยนี้ โดยเนื้อหามี
ดังต่อไปนี้
9.1 บทสรุปงานวิจัย
การแก้ปัญหาการจัดจัดตารางปฏิบัติงานนักบินแบบมากวัตถุประสงค์ เป็นการแก้ปัญหาโดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ทั้งหมดไปพร้อมๆกันนั้นจัดเป็นปัญหาแบบยาก (NP-Hard) การหาคาตอบที่ดี
ที่สุด จึงต้องอาศัยเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) มาช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบที่ดี
ที่สุด งานวิจัยนี้จึงนาเสนอ วิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โดย
ยึ ด หลั ก การจ าแนกร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารผสมพั น ธุ์ ผึ้ ง (A Hybrid Multi-Objective Evolutionary and
Honey Bee Mating Optimization : MOEA/D-HBMO)เปรียบเทียบกับวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบ
หลายวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยยึ ด หลั ก การจ าแนก (Multi-objective Evolution Algorithm Based on
Decomposition : MOEA/D) และ วิ ธี ก ารผสมพั น ธุ์ ผึ้ ง (Honey Bee Mating Optimization :
HBMO) โดยมีวัตถุประสงค์ที่พิจารณา คือ ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (Cost) ภาระงานน้อยที่สุด (Workload
Balance) การจัดตารางงานของระดับงานอาวุธโสน้อยที่สุด (Bidline) และค่าการกระจายรูปแบบ
เที่ยวบินซ้าน้อยที่สุด (Distribution of Flight Pattern)
9.1.1 ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในการทดลอง
ลักษณะของปัญหาที่ใช้ในงานวิจัยจะเป็นปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินของสายการ
บินราคาประหยัดที่มีข้อจากัดหลายประการ ได้แก่ เวลาพักผ่อน จานวนชั่วโมงบินสะสมรายสัปดาห์
จานวนชั่วโมงบินสะสมรายเดือน กิจกรรมอื่นๆที่ไม่สามารถทาการบิน ได้ และความเป็นไปได้ระหว่าง
ตาแหน่งงานของแต่ละคน ซึ่งนักวางแผนจาเป็นต้องจัดตารางให้อยู่ภายใต้ข้อจากัดทุกประการในทุก
ปัญหา ส่วนจานวนนักบินและจานวนรูปแบบเที่ยวบินในแต่ละปัญหาที่ใช้ทดลองจะมีจานวนแตกต่าง
กัน ซึ่งในทางปฏิบัติจริงนั้นในแต่ละเดือนจะมีจานวนนักบินและจานวนรูปแบบเที่ยวบินไม่เท่ากัน
เสมอไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสายการบินเองอันเนื่องมาจากนักบินเกิดการเลื่อนระดับตาแหน่ง
งาน ลาออก หรื อมีการวางแผนให้ อบรมเหล่ านี้ส่ งผลให้ จานวนนักบินในแต่ล ะวันจะแตกต่างกัน
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ออกไป ส่วนจานวนรูปแบบเที่ยวบินจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับแผนกจัดตารางรูปแบบเที่ยวบินได้วางแผน
ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความพร้อมเครื่องบินที่อาจมีแผนการซ่อมบารุงหรือ
ทดสอบเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทาให้รูปแบบเที่ยวบินในแต่ละวันไม่เท่ากัน
9.1.2 ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่มีจานวนวัตถุประสงค์มาก
การแก้ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินที่มี จานวนวัตถุประสงค์มากให้มีประสิทธิภาพดี
ไปพร้อมกัน ทุกๆวัตถุประสงค์นั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากวัตถุประสงค์แต่ล ะตัวนั้นมีความขัด แย้ง
ระหว่างกันในการหาค่าน้อยที่สุดหรือค่าที่มากที่สุดของแต่ละวัตถุประสงค์ จึงเป็นการยากที่จะสรุปได้
ว่ า ค าตอบใดเป็ น ค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด (Konak et al., 2006) ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ น าวิ ธี เ ชิ ง กลุ่ ม ที่ ดี ที่ สุ ด
(Pareto-based Approach) มาใช้ ใ นการค้ น หาค าตอบ ซึ่ ง สิ่ ง ส าคั ญ ในการแก้ ปั ญ หาการหาค่าที่
เหมาะสมที่มีมากวัตถุประสงค์ คือ การกาหนดค่าความแข็งแรง (Fitness Assignment) ให้กับคาตอบ
โดยการกาหนดค่าความแข็งแรงโดยจะใช้วิธีเชิงกลุ่มที่ดีที่สุดที่มีการจัดอันดับคาตอบแบบพาเรโต
(Pareto Ranking Approach) ซึ่งคาตอบที่ได้จะอยู่ในรูปของกลุ่มคาตอบที่ดีที่สุด (Pareto Optimal
Set หรือ Pareto Optimal Front) คือ กลุ่มคาตอบที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคาตอบใดเป็นคาตอบที่
ดีกว่ากัน หรื อคาตอบนั้ น ไม่ถูกครอบงา (Non-dominated Solution) จากคาตอบอื่น (นพพล คา
ภิรมย์, 2551) ในงานวิจัยนี้เป็นการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการหาค่าที่น้อยที่สุดของแต่ละฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์
9.1.3 อัลกอริทึมที่นามาเปรียบเทียบในงานวิจัย
อั ล กอริ ทึ ม ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารเชิ งวิ วัฒ นาการแบบหลายวัต ถุ ประสงค์ โ ดยยึด
หลักการจาแนก (MOEA/D) วิธีการผสมพันธุ์ผึ้ง (HBMO) และวิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิง
วิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์โ ดยยึดหลักการจาแนกร่ว มกับวิธีการผสมพันธุ์ผึ้ ง (MOEA/DHBMO) ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในบทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 ตามลาดับ และใช้ตัวชี้วัดในการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของแต่ละอัลกอริทึม 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การลู่เข้าสู่กลุ่มคาตอบที่ เหมาะสมที่สุด
เชิงพาเรโต การกระจายตัวของกลุ่มคาตอบ อัตราส่วนของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงาเปรียบเทียบระหว่าง
จานวนคาตอบของอัลกอริ ทึมที่อยู่ ในจานวนคาตอบที่แท้จริงเทียบกับจานวนคาตอบที่ดีที่สุ ดของ
ตัวเอง อัตราส่วนของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงาเปรียบเทียบระหว่างจานวนคาตอบของอัลกอริทึมที่ดี
ที่สุดที่อยู่ในจานวนคาตอบที่แท้จริงเทียบกับจานวนคาตอบที่แท้จริง
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9.1.4 ผลการนาอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มาใช้ในการแก้ปัญหา
จากผลการทดลองการแก้ ปั ญ หาตั ว อย่ า งส าหรั บ การจั ด ตารางปฏิ บั ติ ง านนั ก บิ น พบว่ า
อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มีสมรรถนะในด้านการลู่เข้าสู่ กลุ่มคาตอบที่เหมาะสมที่สุดที่แท้จริง
เหนือกว่าอัลกอริทึม HBMO และ MOEA/D ในทุกโจทย์ปัญหา ด้านการกระจายของกลุ่มคาตอบนั้น
อัลกอริทึม HBMO มีสมรรถนะดีกว่าอัลกอริทึมอื่นๆ ในโจทย์ปัญหาขนาดเล็กและกลาง สาหรับปัญหา
ขนาดใหญ่อัลกอริทึม MOEA/D มีสมรรถนะด้านการกระจายของกลุ่มคาตอบดีกว่า HBMO ในด้าน
ตัว ชี้วัดสมรรถนะอัตราส่ ว นของคาตอบที่ไม่ ถูก ครอบงาเปรียบเทียบระหว่า งจานวนคาตอบของ
อั ล กอริ ทึ ม ที่ อ ยู่ ใ นจ านวนค าตอบที่ แ ท้ จ ริ ง เที ย บกั บ จ านวนค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ของตั ว เอง (RNDS1)
อั ล กอริ ทึ ม MOEA/D-HBMO มี ส มรรถนะเหนื อ กว่ า ในโจทย์ ปั ญ หาขนาดเล็ ก และกลาง ส าหรั บ
อัตราส่วนของคาตอบที่ไม่ถูกครอบงาเปรียบเทียบระหว่างจานวนคาตอบของอัลกอริทึมที่ดีที่สุดที่อยู่
ในจานวนคาตอบที่แท้จริงเทียบกับจานวนคาตอบที่แท้จริง (RNDS2) อัลกอริทึม MOEA/D-HBMO มี
สมรรถนะเหนือกว่าอัลกอริทึม HBMO และ MOEA/D ในโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก กลางและใหญ่
9.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินโดยการใช้อัลกอริทึมต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. ในการแก้ปั ญหาที่มีขนาดใหญ่ห รือจานวนนักบินและรูปแบบเที่ยวบินมากๆ การแบ่ง
จ านวนจุ ดของค่าถ่ว งน้ าหนั กของอัล กอริทึ ม MOEA/D-HBMO อาจแบ่งให้ มีจานวนมากกว่ า เดิ ม
เพื่อให้คาตอบที่ได้จากการพัฒนาคาตอบของอัลกอริทึมมีจานวนคาตอบมากขึ้น
2. ปั ญหาเรื่ องการจั ดตารางปฏิบัติงานนักบิน แบบมากวัตถุประสงค์สามารถเพิ่ม จานวน
วัตถุประสงค์ได้มากกว่า 4 วัตถุประสงค์ ซึ่งจะทาให้การนาผลมาประยุกต์ใช้ในงานจริงที่มีทางเลือก
หลากหลายตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของลักษณะงานของสายการบินที่ต้องการ
3. การจัดตารางปฏิบัติงานนักบิน สามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดตารางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาย
การบินได้ เช่น ตารางปฏิบัติงานพนักงานภาคพื้นดิน ตารางปฏิบัติงานลูกเรือ ตารางการจัดซ่อมบารุง
เครื่องบิน และตารางรูปแบบเที่ยวบิน เป็นต้น
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ภาคผนวก ก ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย

รูปที่ ก1 ข้อมูลจุดของค่าถ่วงน้าหนักของ 4 วัตถุประสงค์ที่ใช้สาหรับงานวิจัย (Point of Weight)
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รูปที่ ก2 ข้อมูลค่าจุดเพื่อนบ้าน 9 ตัวที่ใช้สาหรับงานวิจัย (Neighborhood Point)

รูปที่ ก3 ข้อมูลค่าจุดเพื่อนบ้าน 4 ตัวที่ใช้สาหรับงานวิจัย (Neighborhood Point)
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รูปที่ ก4 ตัวอย่างการคานวณค่าความน่าจะเป็นจากสูตรการอบอ่อน
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ภาคผนวก ข รหัสเทียมของอัลกอริทึม
─────────────────────────────────────────────────────

Define population and neighbourhood size
Define set of weight vector of subproblem
Define set of neighbourhood of each subproblem
Generate the initial population for MOEA/D by random production of solution in
range of the problem
Define maximum number of iteration
for current iteration is less than maximum number of iteration
for i= 1 to population number there are run points
Randomly two strings within neighbourhood
Single point crossover
Tchebycheff calculate for offsprings and initial string
if Tchebycheff of the best offspring is less than the initial string
Replace best offspring into lambda of initial
for percent of number neighbourhood size
Random number in proportion and select neighbourhood
Calculate Tchebycheff of the best offspring and neighbourhood at lambda of
neighbourhood selected
if Tchebycheff of the best offspring is less than the neighbourhood string
Replace best offspring into lambda of neighbourhood
end if
end for
end if
end for
end for
─────────────────────────────────────────────────────

รูปที่ ข1 รหัสเทียมของอัลกอริทึม MOEA/D (Pseudo-code)
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────────────────────────────────────
Generate the initial population for honey bees hive by random production of solution
in range of the problem
Evaluate fitness of population
Define Spermatheca size (M), Energy (E (t)), and Speed (S (t))
Initialize speed S = 0.9*S
Initialize energy E (t+1) = E (t) – γ reduction step γ to 1-(0.5*E (t))/M
Define maximum number of iteration
for current iteration is less than maximum number of iteration
Selection of queen with fittest list
while spermatheca is not full and energy is more than 0.5
Select a drone
if drone passes the probability condition then
Add sperm in to spermatheca
end if
speed S = 0.9*S
reduction step γ to 1-(0.5*E(t))/M
energy E (t+1) =E (t) – γ
end while
Generate broods by crossover and mutation between queen and drone
Use worker to improve broods by 2-OPT
Update worker’s fitness
while the best brood’s fitness is better than worst queen’s fitness then
Replace the brood to the queen
Remove the best brood from the brood list
end while
end for

────────────────────────────────────
รูปที่ ข2 รหัสเทียมของอัลกอริทึม HBMO (Pseudo-code)
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─────────────────────────────────────────────────────

Define population and neighbourhood size
Define set of weight vector of subproblem
Define set of neighbourhood of each subproblem
Generate the initial population for MOEA/D-HBMO by random production of
solution in range of the problem
Define maximum number of iteration
Define probability of local search
for current iteration is less than maximum number of iteration
for i= 1 to population number there are run points
Evaluate fitness of neighborhood
Selection of queen with fittest list
Select two strings of drone within neighbourhood by probability of annealing
function
Generate two offsprings by conventional between queen and first selected drone
Generate offsptring by unconventional between queen and second selected drone
Tchebycheff calculate for offsprings and initial string
if Tchebycheff of the best offspring is less than the initial string
Good string 1 is best offspring
end if
Perform mutation for good string 1
Tchebycheff calculate for mutation string
if Tchebycheff of the mutation string is less than the good string 1
Good string 2 is mutation string
end if
if random is less than probability of local search
Perform local search for good string 2
Tchebycheff calculate for local search string
if Tchebycheff of the local search string is less than the good string 2
Good string 3 is local search string
end if
end if
if good string 1 or good string 2 or good string 3 is not initial string
Replace good offspring 3 into lambda of initial
for percent of number neighbourhood size
Random number in proportion and select neighbourhood
Calculate Tchebycheff of the best offspring and neighbourhood at lambda
of neighbourhood selected
if Tchebycheff of the best offspring is less than the neighbourhood string
Replace best offspring into lambda of neighbourhood
end if
end for
end if
end for
end for
─────────────────────────────────────────────────────

รูปที่ ข3 รหัสเทียมของอัลกอริทึม MOEA/D-HBMO (Pseudo-code)
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ภาคผนวก ค ข้อมูลโจทย์ปัญหาที่ใช้ในการทดลอง
ปัญหาการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินที่นามาใช้ในการทดลองทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
ประกอบด้วยข้อมูลนักบินและรูปแบบเที่ยวบิน รายละเอียดแต่ละโจทย์ ดังนี้
ตารางที่ ค1 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S1)
Position Code
FCIP
FCJ
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
2
2
2
1
2
2
1
12
7:5

ตารางที่ ค2 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S2)
Position Code
FCIP
FCJ
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
3
2
2
1
3
3
1
15
8:7

ตารางที่ ค3 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S3)
Position Code
FCIP
FCJ

Number of Cockpit Crew
3
2
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ตารางที่ ค3 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S3) (ต่อ)
Position Code
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
4
1
4
5
1
20
10 : 10

ตารางที่ ค4 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M1)
Position Code
FCIP
FCJ
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
4
7
14
2
4
13
1
45
27 : 18

ตารางที่ ค5 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M2)
Position Code
FCIP
FCJ
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
5
8
19
3
5
16
2
58
35 : 23
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ตารางที่ ค6 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M3)
Position Code
FCIP
FCJ
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
6
9
21
3
6
18
2
65
39 : 26

ตารางที่ ค7 จานวนนักบินแต่ละตาแหน่งของโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ (L)
Position Code
FCIP
FCJ
FCS
FCT
FOJ
FOS
FOT
Total
Captain : Co-pilot

Number of Cockpit Crew
10
18
45
0
10
40
0
123
73 : 50

ตารางที่ ค8 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S1)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O19

3:00:00 PM

11:15:00 PM

8.25

4.83

1553

O2

8:15:00 AM

4:00:00 PM

7.75

4.58

1418

O20

12:40:00 PM

7:50:00 PM

7.17

4.00

1039

O23

12:35:00 PM

9:50:00 PM

9.25

4.50

1354

O41

5:00:00 PM

11:30:00 PM

6.50

4.25

1147

O45

4:40:00 AM

9:45:00 AM

5.08

2.67

854
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ตารางที่ ค9 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S2)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O19

3:00:00 PM

11:15:00 PM

8.25

4.83

1553

O2

8:15:00 AM

4:00:00 PM

7.75

4.58

1418

O20

12:40:00 PM

7:50:00 PM

7.17

4.00

1039

O23

12:35:00 PM

9:50:00 PM

9.25

4.50

1354

O41

5:00:00 PM

11:30:00 PM

6.50

4.25

1147

O45

4:40:00 AM

9:45:00 AM

5.08

2.67

854

ตารางที่ ค10 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S3)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O10

5:00:00 AM

12:40:00 PM

7.67

4.67

1437

O12

6:25:00 AM

2:40:00 PM

8.25

4.50

1446

O13

7:05:00 AM

3:10:00 PM

8.08

5.17

1512

O17

12:10:00 PM

8:10:00 PM

8.00

5.00

1540

O22

12:20:00 PM

9:50:00 PM

9.50

4.92

1503

O27

2:30:00 PM

9:40:00 PM

7.17

4.42

1250

O5

5:00:00 AM

2:00:00 PM

9.00

5.50

1718

ตารางที่ ค11 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M1)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O12

6:25:00 AM

2:40:00 PM

8.25

4.50

1446

O13

7:05:00 AM

3:10:00 PM

8.08

5.17

1512

O15

2:25:00 PM

10:35:00 PM

8.17

5.17

1547

O16

12:10:00 PM

8:05:00 PM

7.92

4.92

1470

O18

1:00:00 PM

8:30:00 PM

7.50

4.42

1341

O2

8:15:00 AM

4:00:00 PM

7.75

4.58

1418

O20

12:40:00 PM

7:50:00 PM

7.17

4.00

1039

O25

4:25:00 PM

12:45:00 AM

8.33

4.75

1446
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ตารางที่ ค11 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M1) (ต่อ)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O3

5:30:00 AM

1:10:00 PM

7.67

4.50

1295

O33

4:40:00 AM

1:20:00 PM

8.67

4.92

1413

O4

5:10:00 AM

1:10:00 PM

8.00

5.00

1509

O5

5:00:00 AM

2:00:00 PM

9.00

5.50

1718

O7

6:30:00 AM

2:55:00 PM

8.42

4.33

1270

O8

6:20:00 AM

1:40:00 PM

7.33

5.33

1748

ตารางที่ ค12 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M2)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O10

5:00:00 AM

12:40:00 PM

7.67

4.67

1437

O12

6:25:00 AM

2:40:00 PM

8.25

4.50

1446

O16

12:10:00 PM

8:05:00 PM

7.92

4.92

1470

O17

12:10:00 PM

8:10:00 PM

8.00

5.00

1540

O18

1:00:00 PM

8:30:00 PM

7.50

4.42

1341

O2

8:15:00 AM

4:00:00 PM

7.75

4.58

1418

O21

3:30:00 PM

11:05:00 PM

7.58

4.58

1291

O22

12:20:00 PM

9:50:00 PM

9.50

4.92

1503

O25

4:25:00 PM

12:45:00 AM

8.33

4.75

1446

O26

3:00:00 PM

11:30:00 PM

8.50

4.92

1510

O27

2:30:00 PM

9:40:00 PM

7.17

4.42

1250

O3

5:30:00 AM

1:10:00 PM

7.67

4.50

1295

O4

5:10:00 AM

1:10:00 PM

8.00

5.00

1509

O7

6:30:00 AM

2:55:00 PM

8.42

4.33

1270

O8

6:20:00 AM

1:40:00 PM

7.33

5.33

1748
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ตารางที่ ค13 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M3)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O10

5:00:00 AM

12:40:00 PM

7.67

4.67

1437

O12

6:25:00 AM

2:40:00 PM

8.25

4.50

1446

O13

7:05:00 AM

3:10:00 PM

8.08

5.17

1512

O16

12:10:00 PM

8:05:00 PM

7.92

4.92

1470

O17

12:10:00 PM

8:10:00 PM

8.00

5.00

1540

O18

1:00:00 PM

8:30:00 PM

7.50

4.42

1341

O2

8:15:00 AM

4:00:00 PM

7.75

4.58

1418

O21
O22

3:30:00 PM 11:05:00 PM
12:20:00 PM 9:50:00 PM

7.58
9.50

4.58
4.92

1291
1503

O23

12:35:00 PM

9:50:00 PM

9.25

4.50

1354

O25

4:25:00 PM

12:45:00 AM

8.33

4.75

1446

O26

3:00:00 PM

11:30:00 PM

8.50

4.92

1510

O27

2:30:00 PM

9:40:00 PM

7.17

4.42

1250

O3

5:30:00 AM

1:10:00 PM

7.67

4.50

1295

O4

5:10:00 AM

1:10:00 PM

8.00

5.00

1509

O7

6:30:00 AM

2:55:00 PM

8.42

4.33

1270

O8

6:20:00 AM

1:40:00 PM

7.33

5.33

1748

ตารางที่ ค14 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ (L)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O1

4:50:00 AM

12:20:00 PM

7.50

4.33

1195

O10

5:00:00 AM

12:40:00 PM

7.67

4.67

1437

O12

6:25:00 AM

2:40:00 PM

8.25

4.50

1446

O13
O15

7:05:00 AM
2:25:00 PM

3:10:00 PM
10:35:00 PM

8.08
8.17

5.17
5.17

1512
1547

O16
O17

12:10:00 PM
12:10:00 PM

8:05:00 PM
8:10:00 PM

7.92
8.00

4.92
5.00

1470
1540
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ตารางที่ ค14 รายละเอียดรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ (L) (ต่อ)
Activity ID

Duty Start

Duty End

Duty Time (Hrs)

Block Time (Hrs) Nautical Miles

O18

1:00:00 PM

8:30:00 PM

7.50

4.42

1341

O2

8:15:00 AM

4:00:00 PM

7.75

4.58

1418

O20

12:40:00 PM

7:50:00 PM

7.17

4.00

1039

O21
O22

3:30:00 PM 11:05:00 PM
12:20:00 PM 9:50:00 PM

7.58
9.50

4.58
4.92

1291
1503

O23

12:35:00 PM

9:50:00 PM

9.25

4.50

1354

O25

4:25:00 PM

12:45:00 AM

8.33

4.75

1446

O26

3:00:00 PM

11:30:00 PM

8.50

4.92

1510

O27

2:30:00 PM

9:40:00 PM

7.17

4.42

1250

O28

1:20:00 PM

9:15:00 PM

7.92

4.25

1190

O3

5:30:00 AM

1:10:00 PM

7.67

4.50

1295

O30
O31

3:50:00 PM 12:50:00 AM
11:50:00 PM 8:15:00 AM

9.00
8.42

5.33
5.33

1920
1962

O32

11:50:00 PM

9:45:00 AM

9.92

5.33

1962

O33

4:40:00 AM

1:20:00 PM

8.67

4.92

1413

O34

9:00:00 AM

1:20:00 PM

4.33

2.25

559

O37
O38
O39

10:40:00 AM
10:40:00 AM
4:00:00 PM

2:55:00 PM
4:55:00 PM
6:50:00 PM

4.25
6.25
2.83

2.08
3.42
1.33

592
1024
422

O4

5:10:00 AM

1:10:00 PM

8.00

5.00

1509

O40

5:25:00 AM

8:15:00 AM

2.83

1.33

422

O5
O51

5:00:00 AM
11:50:00 PM

2:00:00 PM
5:20:00 AM

9.00
5.50

5.50
4.00

1718
1540

O52
O7

10:40:00 AM
6:30:00 AM

6:50:00 PM
2:55:00 PM

8.17
8.42

4.75
4.33

1446
1270

O8

6:20:00 AM

1:40:00 PM

7.33

5.33

1748
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ตารางที่ ค15 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S1)
Activity ID

Day

O19

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O2

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

O20

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O23

1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,19,20,21,29,30,31

O41

8,9,10,11,12,13,14,22,23,24,25,26,27,28

O45

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

ตารางที่ ค16 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S2)
Activity ID

Day

O19

2,4,8,10,14,16,18,20,24,28,30

O2

3,6,9,12

O20

1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O23

1,2,3,5,6,7,19,29

O41

8,9,10,11,12,22,24,26,28

O45

15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31

ตารางที่ ค17 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดเล็ก (S3)
Activity ID

Day

O10

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

O12

13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,29

O13

1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31

O17

3,5,7,9,11,13,15,19,20,21,23,26,28,30

O22

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,22,24,25,26,27,28,29,30,31

O27

7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,28,29,30,31

O5

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
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ตารางที่ ค18 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M1)
Activity ID

Day

O12

1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31

O13

4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28

O15

1,5,9,13,17,21,25,29

O16
O18

2,3,4,6,7,8,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O2

2,5,8,11,14,17,20,23,26,29

O20

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O25

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O3

1,3,9,15,21,23,25,27,29,31

O33

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

O4

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O5

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O7

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O8

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

ตารางที่ ค19 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M2)
Activity ID

Day

O10
O12

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

O16

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O17

6,7,13,14,20,21,27,28,30

O18

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O2

1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17,18,21,22,23,26,27,28

O21

2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31

O22

1,6,8,11,13,15,18,21,24,27,29

O25

3,6,7,9,14,15,21,22,27,28,31

O26

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
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ตารางที่ ค19 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M2) (ต่อ)
Activity ID

Day

O27

1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31

O3

4,5,9,10,14,15,19,20,24,25,29,30,31

O4

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O7

1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31

O8

4,5,11,12,18,19,25,26

ตารางที่ ค21 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดกลาง (M3)
Activity ID

Day

O10
O12

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

O13

1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31

O16

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O17

6,7,13,14,20,21,27,28,30

O18

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O2

1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17,18,21,22,23,26,27,28

O21

2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31

O22

1,6,8,11,13,15,18,21,24,27,29

O23
O25

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
3,6,7,9,14,15,21,22,27,28,31

O26

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

O27
O3

4,5,11,12,18,B1419,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

O4

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

O7
O8

1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31
4,5,11,12,18,19,25,26
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ตารางที่ ค22 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ (L)
Activity ID

Day

O1

10,11,22,25,26,27,28

O10
O12

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23,24,25,27,28,29,30
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

O13
O15
O16
O17
O18
O2
O20
O21
O22
O23
O25
O26
O27
O28
O3

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31
4,5,8,11,19,20,22,26,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,29,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1,5,7,8,9,18,25,27,28,29,31

O30
O31

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29

O32

11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28,30

O33

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31

O34

7,8,9,10,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28,30

O37

7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30

O38

8,10,11,13,15,17,18,20,22,24,25,27,29

O39

7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30

O4

4,5,7,8,9,11,12,13,20,21,24,25,26,27,30,31

O40

11,18,25

O5

2,3,5,6,8,9,10,12,15,19,20,22,28,30
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ตารางที่ ค22 ข้อมูลวันรูปแบบเที่ยวบินของโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ (L) (ต่อ)
Activity ID

Day

O51

7,9

O52

1,2,3,4,5,6

O7

1,3,5,6,7,8,9,10,11,17,21,23,26,29,30,31

O8

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,21,27,28,30,31

ตารางที่ ค23 ข้อมูลสรุปเวลาปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละโจทย์ปัญหา
Problem
S1
S2
S3
M1
M2
M3
L
No. Cockpit Crew
12
15
20
45
58
65
123
Available
2,976 3,720 4,960 11,160 14,384 16,120 30,504
On duty
1,363
856
2,299 5,296 6,339 7,422 16,522
Rest
1,613 2,864 2,661 5,864 8,046 8,698 13,982
% Duty Time
45.81% 23.00% 46.34% 47.45% 44.07% 46.04% 54.16%
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ภาคผนวก ง การนาผลคาตอบการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินไปใช้งาน
การนาผลคาตอบที่ได้จากการคานวณด้วยโปรแกรมไพธอนนั้นเป็นชุดคาตอบของการจัด
ตารางปฏิบัติงานนักบิน ซึ่งการที่จะเลือกคาตอบชุดใดนั้นจะต้องทาการพิจารณาจากผลวัตถุประสงค์
ซึ่งการนาไปใช้งานจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนที่มีการพิจารณาและนาไปใช้งาน ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเลือกคาตอบ (Solution Selection Method) เป็นขั้นตอนการนาผลที่ได้จาก
การคานวณด้วยโปรแกรมไพธอนไปวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้จริงตามนโยบายในการทางานจัดตาราง
ปฏิบัติงานนักบิน ซึ่งผลคาตอบทุกชุดเป็นคาตอบที่ดีที่อยู่กลุ่มคาตอบที่แท้จริงทั้งหมดอยู่แล้ว
1.1 คัดลอกผลวัตถุประสงค์ที่ได้จากโปรแกรมไพธอนรูปที่ ง1 ลงโปรแกรม Excel ที่เตรียม
ไว้สาหรับการวิเคราะห์ด้วยกราฟเพื่อการตัดสินใจเลือกชุดคาตอบ ดังรูปที่ ง2
1.2 ผู้ใช้งานสามารถดูทิศทางของผลวัตถุประสงค์แต่ละตัวได้จากกราฟ ดังรูปที่ ง3 เพื่อ
ประเมิณในการตัดสินใจเลือกชุดคาตอบของการจัดตารางนี้ได้ ทาการเลือกคาตอบตาม
จุดในกราฟ เช่น จุดที่ 41 มีค่าใช้จ่ายต่าที่สุดดังรูปในกราฟ
1.3 ค้นหาหมายเลขชุดคาตอบจากโปรแกรมไพธอน ดังรูปที่ ง4 กรอกตามหมายเลขที่ได้
เลื อ กชุ ด ผลวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ จ ากราฟ Excel ผลชุ ด ค าตอบนี้ จ ะใช้ ใ นการจั ด ตาราง
ปฏิบัติงานนักบินต่อไป เช่น ค้นหาคาตอบชุดที่ 41 พิมพ์คาว่า Solution 41 ดังรูปที่
ง5 จะนาไปไว้ใช้ในขั้นตอนถัดไป

รูปที่ ง1 ผลวัตถุประสงค์ที่ได้จากโปรแกรมไพธอน
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รูปที่ ง2 วางผลวัตถุประสงค์ในโปรแกรม Excel

รูปที่ ง3 วิเคราะห์กราฟของผลวัตถุประสงค์

รูปที่ ง4 การค้นหาชุดคาตอบตัวอย่าง
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รูปที่ ง5 ผลการค้นหาชุดคาตอบตัวอย่าง
2. ขั้นตอนการแปลงผลข้อมูล (Data Transformation)
เนื่องด้วยโปรแกรมการคานวณผลชุดคาตอบเป็นเพียงผลคู่นักบินในการปฏิบัติงานในแต่ละ
วันของแต่ละรูปแบบเที่ยวบิน เพื่อให้สอดคล้องกับตารางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงได้ยกตัวอย่างการแปลง
ผลชุดคาตอบเพื่อนาไปใช้จัดวางในตารางจริง ดังขั้นตอนการแปลงผลข้อมูล (Data Transformation)
2.1 กรอกรูปแบบเที่ยวบินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการกาหนดไว้ก่อนจัดตารางจริงด้ว ย
โปรแกรมไพธอน ไว้ในฐานข้อมูลที่โปรแกรม Excel ดังรูปที่ ง6
2.2 คัดลอกผลที่ได้จากโปรแกรมไพธอน ดังรูปที่ ง7
2.3 วางผลหมายเลขนักบินที่คอลัมภ์ที่ 1 วันที่ดาเนินงานคอลัมภ์ที่ 2 และหมายเลขรูปแบบ
เที่ยวบินคอลัมภ์ที่ 3 ลงโปรแกรม Excel ดังรูปที่ ง8
2.4 จะได้ผลการจัดตารางปฏิบัติงานนักบินที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่กาหนดไว้คงที่และผลที่
ได้จากโปรแกรมรวมกันในแผนนี้ สามารถคัดลอกแล้ววางที่เป็นแผนตารางจริงได้โดย
หมายเลขแถว คือ หมายเลขนักบิน ส่วนหมายเลขคอลัมภ์ คือ วันที่ จัดตารางปฏิบัติงาน
ดังรูปที่ ง9

รูปที่ ง6 การกาหนดกิจกรรมและรูปแบบเที่ยวบินก่อนการจัดตาราง

171

รูปที่ ง7 ผลการจัดตารางจากโปรแกรมไพธอน

รูปที่ ง8 การวางผลการจัดตารางจากโปรแกรมไพธอนลงโปรแกรม Excel

รูปที่ ง9 ผลการคัดลอกจากโปรแกรมไพธอนลงโปรแกรม Excel
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ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางสาวกนกพร อารยิกานนท์ เกิดวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2529 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมบั ณ ฑิ ต วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550 ประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับโรงงานผลิตรถยนต์ที่บริษัท
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ปี 2551 ทาหน้าที่ว างแผนการผลิ ตและดาเนินโครงการ
เกี่ยวกับการลดต้นทุนในตาแหน่งวิศวกร นอกจากนี้ประสบการณ์การทางานด้านอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
ค้าปลีก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัดทาหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาดูแลยอดขายโดยรวม และ
ธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่บริหารโครงการเกี่ยวกับ
การจั ด ซื้ อ จั ด หาชิ้น ส่ ว นเพื่ อ ประกอบเครื่อ งบิ นล าใหม่ แ ละอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรับปรุง
เครื่องบิน จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดั บปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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