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บทคัดย่อ
การเลือกเส้ นทางหรื อสถานที่ท่องเที่ยวเพื่ อให้ เกิดความพึ งพอใจของบุคคลในกลุ่ มนั้ น
เป็ นเรื่ อ งยากมาก เพราะแต่ ละคนต่ างมี ความชื่ น ชอบที่แตกต่ างกัน และเห็น ว่ า สถานที่ท่อ งเที่ยว
กองทัพอากาศเขตดอนเมืองน่าสนใจ จึงเป็ นที่มาของการทาวิจัยระบบแนะนาเส้ นทางการท่องเที่ยว
กองทัพอากาศ เขตดอนเมือ ง และบริ เวณโดยรอบด้ วยวิ ธีเชิ งพั น ธุกรรม เพื่ อความพึ งพอใจกลุ่ ม
นักท่องเที่ยว
การวิจัยนี้ได้ ทดสอบระบบแนะนาเส้ นทางการท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และ
บริเวณโดยรอบ ด้ วยวิธเี ชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เพื่อความพึงพอใจกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยการ
เลื อกสถานที่ 30 แห่ ง ออกแบบระบบโดยโปรแกรม MATLAB มี เ งื่ อ นไขการท างานจากกลุ่ ม
นักท่องเที่ยว คือ จานวนเวลาการท่องเที่ยวโดย 1 วัน โดยประมาณ, วันท่องเที่ยวและ ความพึงพอใจ
ประเภทการท่องเที่ยว 8 ประเภท นามาประมวลผลกับข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่เก็บไว้ และแสดงผล
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวและเส้ นทางสร้ างความพึ งพอใจให้ แก่กลุ่ มคณะ ซึ่งสามารถแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวกองทัพอากาศเขตดอนเมืองและบริเวณโดยรอบได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็วกว่า เมื่อเปรียบ
เทียมกับการทางานแบบ Brute Force และจากกลุ่มตัวอย่างทดสอบระบบจากกลุ่มคน 20 คน มีความ
พึงพอใจในระบบแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวร้ อยละ 85
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ABSTRACT
The primary purpose of this study is to design a system to recommend a tour route
within Royal Thai Air Force base in the vicinity of Don Mueang District using Genetic Algorithm
to ensure satisfaction among group tourists. Selection of tour route or points of interest to satisfy
every tourist in a group can be difficult due to each tourist's different preference. Because we see
the potential of Don Mueng Royal Thai Air Force Base area as tour destination to recommend to
the aforementioned tourists, we decided to create a system to recommend optimal tour routes
within the Don Mueng Royal Thai Air Force Base and its surrounding area using Genetic
Algorithm to increase satisfaction among group tourists. By selecting 30 locations of interest,
the system designed using MATLAB will work on the criteria set by the group, which is to
organize a tour within approximately 1 day, the date in which the tour is going to take place and
8 types of satisfaction related to the tour to be processed and compared with the location data
collected. The system would then display recommendations for places and an optimal route that
could satisfy the tour group. In conclusion, the system could recommend places of interest within
the Don Mueng Air Force base and its surrounding area with greater accuracy and speed compared
to the Brute Force approach as 85% of the 20 people sample group expressed satisfaction in the
system.
Keywords วิธีเชิงพั นธุกรรม (GA), เส้ นทางการจราจร, ความพึ งพอใจในการท่องเที่ยว, สถานที่
ท่องเที่ยวเขตกองทัพอากาศ

1.บทนำ
ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายที่น่าสนใจ ทั้งศิลปวัฒนธรรม อาหาร
เครื่องดื่ม ขนมไทย อีกทั้งกลุ่มคนมีความหลากความชอบในการท่องเที่ยว[3] และที่น่าสนใจไม่แพ้ กัน
คือ สถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศตั้งอยู่เขตดอนเมือง อาทิ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการ
บินแห่ งชาติ และอุทยานการบินกองทัพอากาศ เป็ นต้ น บริ เวณรอบนั้นสามารถพั กผ่อน แวะทาน
อาหาร เครื่องดื่มได้
ทว่าการเดินทางนั้นเป็ นอุปสรรคที่สาคัญมาก เนื่องจากในปัจจุบันการคมนาคมติดขัดมาก
จากการใช้ รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น รวมไปถึงการก่อสร้ างปรับปรุงเส้ นทาง บางเส้ นทางที่ซับซ้ อน ทาให้
นักท่องเที่ยวประสบปั ญหาเรื่องการวางแผนการเดินทาง เนื่องจากเวลาในการท่องเที่ยวจากัด แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องการท่องเที่ยวหลายที่ จึงมีการนาปั ญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ในงานวิจัยทางด้ าน
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาแบบ Traveling Salesman problem (TSP) [16] การจัดเส้ นทาง

ในการขนส่ง ซึ่งเป็ นปัญหาที่ต้องหาค่าเส้ นทางที่ดีท่สี ดุ อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปมักใช้ เทคนิคการ
หาคาตอบที่ดีท่สี ุดโดยใช้ วิธีเชิงพั นธุกรรม [1][17]ในการแก้ ปัญหาเส้ นทางเดินรถที่มีข้อจากัดด้ าน
กรอบเวลาและพิจารณาความพึ งพอใจในแต่ละประเภทเชิงท่องเที่ยว ทั้งนี้ปัญหาการจัดเส้ นทางการ
เดินรถโดยมีข้อจากัดด้ านกรอบเวลาเพียงอย่างเดียวนั้น ถือว่าเป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้ อนมากซึ่ งจัด
อยู่ในประเภท NP-Hard โดยปั ญหามีจานวนตัวแปรมากและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่อนข้ าง
ซับซ้ อนซึ่งยากต่อการหาคาตอบ รวมถึงการวางแผนเส้ นทางท่องเที่ยวตามความพึ งพอใจแบบกลุ่ ม
สูงสุดและคาดคะเนแผนการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว[5]
จากปั ญหาดังกล่ าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาแบบจาลองการค้ นหาเส้ นทางการท่องเที่ยว
ของกองทัพอากาศเขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบ ด้ วยใช้ วิธวี ิธกี ารเชิงพันธุกรรม (GA) เพื่อความ
พึงพอใจกลุ่มนักท่องเที่ยว

2.เอกสำรและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาแบบจาลองการค้ นหาเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศเขตที่ต้งั ดอนเมือง เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
2.1 สถำนทีท่ ่องเทีย่ วของกองทัพอำกำศ
สถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ[12] มีการแบ่ งออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วน
กองบิน ประจาตามภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้ เปิ ดให้ ประชาชนพักผ่อนและมีการสันทนาการต่าง ๆ เช่น
ที่พักติดทะเลของกองบิน 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์, แหล่ งท่องเที่ยวสันทนาการจากธรรมชาติ
กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
ส่วนเขตประวัติศาสตร์และศิ ลปวิทยาการการ การจัดแสดงความเข้ มแข็ง และความเกรียง
ไกรของกองทัพอากาศไทย อาทิ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จัดแสดงอากาศยานของ
กองทัพอากาศทั้ ง ที่ป ระจ าการและปลดประจ าการตั้ งแต่ อ ดี ตจนถึ งปั จ จุ บั น และ อุ ทยานการบิ น
กองทัพอากาศ เพื่อเชิดชูเกียรติของบุพการีทหารอากาศในโอกาสครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการี
ทหารอากาศ
ส่วนกิจการและกีฬา เปิ ดบริการให้ ประชาชนใช้ บริการสนามกีฬาธูปะเตมีย์หรือสนาม
กอล์ฟธูปะเตมีย์ได้ ออกกาลังกาย เป็ นต้ น
2.2 วิธีเชิงพันธุ กรรม (Genetic Algorithm)
วิธชี ่วยในการตัดสินใจและแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามหลักการวิวัฒนาการของมนุ ษย์ เป็ น
เทคนิ คสาหรั บค้ นหาผลคาตอบ โดยประมาณของปั ญหา อาศั ยหลั กการจากทฤษฎีวิ วั ฒนาการจาก
ชีววิทยา และ การคัดเลือกตามธรรมชาติ มีกระบวนการทางานตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพกระบวนการทางานของ GA
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
Chromosome Encoding คือ การถอดรหัสหรือการได้ มาซึ่งโครโมโซม คือ ปั ญหาแรกที่จะ
เริ่มแก้ ปัญหาโดยใช้ GA ซึ่งในการถอดรหัสนั้นจะขึ้นอยู่กบั ปัญหาที่ต้งั
Initial population คือ การสุ่มเลือกเพื่อสร้ างประชากรต้ นแบบขึ้นมาเพื่อใช้ เป็ นจุ ดเริ่ มต้ น
ของขั้นตอนการวิวัฒนาการขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นตอนแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่ มเข้ ากระบวนการของ GA
โดยประชากรกลุ่มแรก เกิดจากการสุ่มเลือกขึ้นมาจาก กลุ่มของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ โดยในการสุ่ม
เลือกจะทาการสุ่มตามจานวนของประชากรที่ได้ กาหนดไว้ เป็ น Parameter ของ Algorithm ซึ่งประชากร 1
รุ่นมี 50 ตัว
Fitness function คือ การวิ ธีการส าหรั บประเมินค่ าความเหมาะสม ที่จะใช้ ประเมิ นจาก
สมาชิ กรุ่ นพ่ อและรุ่ นแม่ ได้ สมาชิ กรุ่ นถั ดไป ไหนจะได้ ไปต่ อในรอบต่ อไป ใครจะเป็ นผู้ ท่ีได้ รั บการ
คัดเลือก เป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ่งก็จะแตกต่างไปตามแต่ละปัญหา
Genetic Operator วิธีการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ างของ Chromosome สมาชิกรุ่นพ่ อ
และรุ่นแม่ สาหรับรุ่นถัดไปครับ ซึ่งก็มีวิธีการอยู่ 3 แบบหลัก ได้ แก่ Selection – การคัดเลือก, Crossover –
การข้ ามสายพันธุ์ และ Mutation – การกลายพันธุ์
โดยการใช้ โปรแกรม MATLAB: Matrix Laboratory ในการคานวณและการเขียนโปรแกรมมี
ความสามารถครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาอัลกอริทมึ การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการทาซิมู
เลชั่นของระบบ เพื่ อให้ ทาการประมวลผลไป หรื อสามารถที่จะรวบรวมชุ ดคาสั่งนั้ นเป็ นโปรแกรมได้
ดังเช่ น การสร้ าง GUI (Graphic User Interface) โดยใช้ MATLAB ที่มีความสามารถในการเขียนกราฟ
และรูปภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ [19][20]
2.3 ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบนาทางอัจฉริยะ : กรณีศึกษา บริษัทวานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จากัด (สาขาภาคใต้ )
[9] ได้ น าเสนอแนวทางการใช้ ประโยชน์ จากเส้ นทางบนอินเทอร์ เน็ตแนะน าเส้ นทางที่ส้ันที่สุ ด และ
เหมาะสมที่สุดเพื่อลดค่าใช้ จ่าย โดยใช้ การประยุกต์ อัลกอริธึมดิสตรา (Dijkstra’s Algorithm) ในการหา
เส้ นทางที่ส้นั ที่สุดและการอัลกอริทมึ แตกกิ่งและจากัดขอบเขต (Branch and Bound Algorithm)

การจัดเส้ นทางการท่องเที่ยวที่ให้ ความพึ งพอใจสูงสุด ด้ วยวิธีพาทิเคิลสวอมออปติไมเซชัน
และฟั ซซีเซต [11] แบบจาลองการค้ นหาเส้ นทางการท่องเที่ยว โดยใช้ ฟัซซีเซตในการจัดประเภทการ
ท่องเที่ยวของแต่ ละแหล่ งท่องเที่ยว แล้ วใช้ วิธีพาทิเคิลสวอมออปติไมเซ-ชัน ในการค้ นหาเส้ นทางการ
ท่องเที่ยว เพื่ อให้ ได้ แหล่ งท่องเที่ยวที่ตรงกับประเภทที่นั กท่องเที่ยวต้ องการมากที่สุดและอยู่ ภายใต้
เงื่อนไขเวลาในการท่องเที่ยว จะทาให้ เห็นถึงแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้ วิธีในการหาเส้ นทางที่ดีท่สี ุด
ได้ ตามแต่ภมู ิประเทศ
กระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ [10] การนาการแนวคิดกระบวนการวางแผนการ
เดินทางเพื่อแนะนาแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับข้ อจากัดของนักท่องเที่ยวแต่ละคน รวมถึงการวิเคราะห์
แนวกันชนรอบเส้ นทางและการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นถูกนามาประยุกต์ในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนา วางเป็ นทริปการท่องเที่ยวหลายวันและหลายจังหวัด

3.วิธีดำเนินกำรวิจยั
ส่วนการออกแบบและองค์ประกอบ ขั้นตอนกระบวนการทางานของวิธีเชิงพันธุกรรม รูปแบบ
ของการจั ดเก็บข้ อมู ลสถานที่ท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และบริ เวณโดยรอบจัดเก็บลงใน
ฐานข้ อมูล การออกแบบหน้ าต่างรับข้ อมูลจากผู้ใช้ งาน การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทางานของระบบ
ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การทางานของระบบ

ภาพที่ 3 การทางานของ GA

3.1 ข้อมูลสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
การเตรียมข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจานวน 30 แห่ง ข้ อมูลวันเปิ ด-ปิ ด (กาหนดให้ 1 คือเปิ ด
และ 0 คือปิ ด) ความสุข, เวลาประมาณที่ใช้ ในสถานที่แห่ งนั้ นและข้ อมู ลประเภทเชิ งท่องเที่ยวแสดง
ตัวอย่างข้ อมูลสถานที่ทอ่ งเที่ยว ได้ ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข้ อมูลประเภทเชิงท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 ข้ อมูลวันเปิ ด-ปิ ดสถานที่ทอ่ งเที่ยว

และใช้ Google Maps ในการหาระยะทางและเวลาที่ใช้ ในการเดินทางที่ส้นั ที่สดุ จากแหล่ ง
ท่องเที่ยวจุ ดหนึ่งไปยังอีกจุ ดหนึ่งเพื่ อนามาคานวณระยะทางและเวลาโดยรวมของการท่องเที่ยวเขต
ดอนเมือง แสดงตัวอย่างข้ อมูลเวลาที่ใช้ (นาที) ได้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้ อมูลระยะเวลาเดินทาง (นาที)
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รู ปแบบโครโมโซม (Chromosome Encoding) การก าหนดค่ า เริ่ มต้ น เพื่ อหาค าตอบใน
งานวิจัยนี้ได้ กาหนดสถานที่ท่องเที่ยว จานวน 3 สถานที่ และ 4 สถานที่ ของการท่องเที่ยวเรียงตามลาดับ
ตามความพึงพอใจประเภทการท่องเที่ยวที่ผ้ ูใช้ งานต้ องการ
การกาหนดกลุ่มประชากร (Initial population) ระบบจะสุ่มเลือกประชากรจากทั้งหมด 30
สถานที่ท่องเที่ยว โดยสุ่มตามจ านวนของประชากรที่ได้ ก าหนดไว้ เป็ น Parameter ของ Algorithm ซึ่ ง
ประชากร 1 รุ่นมี 100 ตัว
การประเมินค่าความเหมาะสม (Fitness function) วิธีการสาหรับประเมินค่าความเหมาะสม
เพื่อให้ คะแนนสาหรับคาตอบ ดังสมการข้ างต้ น
𝐾

𝐽

𝑶 = 𝑤(1)𝛼 ∑ [∑ 𝑉𝑃𝑘 ,𝑗 ∗ 𝑆𝑗 ] 𝐻𝑃𝑘 ∗ 𝑆𝑇𝑃𝑘 ∗ 𝐷𝑃𝑘 ,𝑑
𝑘=1

𝑗=1
𝐾−1

− 𝑤(2)𝛽 [∑ 𝑇𝑃𝑘 ,𝑃𝑘+1 ]
𝑘=1
𝐽

− 𝑤(3)γ [∑ | 𝑝𝑆𝑗 − 𝑎𝑆𝑗 | ]
𝑗=1

ตัวแปร :
w : ค่านา้ หนักความสาคัญของปัจจัยต่าง ๆ
K : จานวนสถานทีท่ ีไ่ ปได้ ตามทีก่ าหนด
k : ลาดับสถานทีท่ ีพ่ ิจารณา
J : จานวนประเภทการท่องเทีย่ วทีก่ าหนด j : ลาดับประเภทการท่องเทีย่ ว
V : คุณค่าของแต่ละสถานทีใ่ นแง่มมุ ต่าง ๆ T : เวลาการเดินทาง
P : รายการของสถานทีท่ ีเ่ ลือกไป
H : ค่าความสุขทีไ่ ด้รบั เมือ่ ไปสถานที ่
S : ความพึงพอใจประเภทการท่องเทีย่ วต่าง ๆ
D : ตารางเปิ ด-ปิ ด สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
d : วันท่องเทีย่ ว(จันทร์, อังคาร ฯ)
ST : การใช้เวลาในสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามทีแ่ นะนา (%)
pS : ความพึงพอใจในแต่ละด้านประเภทการท่องเทีย่ ว (%)
aS : ความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั จริงในแต่ละด้านประเภทการท่องเทีย่ ว (%)

จากสมการ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ตามจานวนสถานที่ท่กี าหนด เรียงลาดับสถานที่ท่พี ิจารณา ได้ แก่
วัตถุประสงค์ที่ W(1) : คุณค่าความพึ งพอใจการท่องเที่ยว โดยคานึงถึงคุณค่าของแต่ ละ
สถานที่ในแง่มุมต่าง ๆ , ค่าความสุขที่จะได้ รับจากการได้ ไปสถานที่แห่งนั้น
วัตถุประสงค์ที่ W(2) : คุณค่าการเดินทางท่องเที่ยว โดยคานึงถึงเวลาการเดินทางและเวลาที่
จะใช้ ในสถานที่แห่งโดยประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ W(3) : การให้ คุณค่าการกระจายความพึ งพอใจในแต่ละด้ านของประเภท
การท่องเที่ยว เพื่อการกระจายความพึงพอใจให้ ได้ ตรงกับความต้ องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สดุ
โดยการตั้งค่าตัวแปร 𝛼, β และ γ เพื่ อการปรั บค่ าความต่ างให้ น้าหนั กของค่ าผลลั พธ์ท่ี
สมดุลกัน เมื่อสรุปผลแต่ละวัตถุประสงค์ ให้ ออกมาในรูปผลลัพธ์สดุ ท้าย
จากสมการ (𝛼 = 1), (β = /60 ∗ 5) และ (γ = 1)
y = w(1)*scoreV + w(2)*transportTime/60*5 + 1*w(3)*diffP_Percent*100
และกาหนดหยุดการทางาน คือ ค่าไม่ดีข้ นึ และครบวงรอบที่กาหนด
3.2 กำรปรับค่ำ Mutation
การปรับค่าของ Mutation เพื่อให้ หาสถานที่จากคาตอบที่ให้ ดีข้ ึนจากปั จจัยและเงื่อนไขความพึงพอใจของ
กลุ่มนักท่องเที่ยว จึงปรับค่าเพื่อให้ เข้ ากับการวิจัยนี้ โดยกาหนดให้ ชุดคาตอบที่ได้ มีความเป็ นไปได้ ท่ีจะ
เปลี่ยนตาแหน่งสถานที่ทอ่ งเที่ยว 80% มีท้งั หมด 2 แบบ ให้ ค่าความสาคัญเท่ากัน ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ภาพการทางานของ Mutation
Mutation แบบที่ 1 การสลับตาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุดคาตอบทุกทางที่เป็ นไป
ได้ โดยการสุ่มสลับใหม่ตามจานวนที่ไปได้ ใหม่ ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่าง Mutation แบบที่ 1

Mutation แบบที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ เพิ่ม หรือ ลดในช่วง 5 สถานที่ กรณีถ้ามี
โอกาสเปลี่ยน 20% โดยการสุ่มสถานที่ 5 สถานที่ก่อนในชุ ดคาตอบ และ 5 สถานที่หลัง โดยทากา
รวนทุกตาแหน่งซึ่งทุกตาแหน่งเป็ นอิสระต่อกัน ดังตัวอย่าง เช่น [2 13 9 20] สุ่มเลือก [20]
จากสถานที่ [ 20 ] ไป
+5 ได้ แก่ [ 21 22 23 24 25 ]
และ
-5 ได้ แก่ [ 15 16 17 18 19 ]
โดยมีโอกาสเปลี่ยน 30% เมื่อลาดับนั้น ๆ เปลี่ยน

โดยการออกแบบระบบบนโปรแกรม MATLAB [10] ผ่านหน้ าต่าง GUI เพื่ อให้ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวกรอกความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตามภาพที่ 6 เมื่อกดปุ่ ม ‘Find Route’ ระบบจะทา
การประมวลผลแนะนาเส้ นทางท่องเที่ยว 3 ที่ และ 4 ที่เพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว ตาม
ภาพที่ 7

ภาพที่ 6 ภาพกรอกข้ อมูลท่องเที่ยวในกรอบสีแดงจากผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 7 ภาพการแสดงผลการแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว

4 ผลและอภิปรำยผล
จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ ดังนี้
4.1 ส่วนผูพ้ ฒ
ั นำ
การทดสอบความถู กต้ องโดยการจ าลองเหตุ การณ์ ข้ ึ นมาเปรี ยบเทียบความถู กต้ องและ
ความเร็วในการประมวลผลระหว่ างแบบBrute Force และการทางานของ GA โดยทาการรั นการทางาน
จานวน 5 รอบ พบว่าระบบ GA ทางานได้ ถูกต้ อง และใช้ เวลาในการประมวลผลได้ เร็วกว่า ตามภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 แผนภูมิการทางานเปรียบเทียบระหว่าง GA และ Brute Force
ทดสอบระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวโดยการจาลองเหตุการณ์เพื่ อเปรี ยบเทียบการ
ทางานของ GA แบบตั้งค่าแบบ Constraint dependent (แบบที่1) กับการปรั บค่า Mutation (แบบที่2)
แบบกาหนดเอง นั้นได้ ผลลัพธ์ท่ดี ีกว่าและจานวนครั้งที่ได้ คาตอบที่ดีท่สี ดุ ตามภาพที่ 9
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จำนวนครังที
้ ไ่ ด้คำตอบทีด่ ที สี่ ดุ แบบที่ 1

จำนวนครังที
้ ไ่ ด้คำตอบทีด่ ที สี่ ดุ แบบที่ 2

ภาพที่ 9 แผนภูมิค่าเฉลี่ยจานวนรอบที่ดีท่สี ดุ โดยเปรียบเทียบแบบ Constraint dependent และ
การกาหนดเอง
จากการจาลองเหตุการณ์เพื่อเปรียบเทียบการทางานของ GA ทดสอบการกระจายความสุข
เปรียบเทียบความต้ องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว และระบบแนะนาให้ น้ันได้ ผลลัพธ์ท่ดี ีใกล้ เคียงกัน ตาม
ภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แผนภูมเิ ปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและค่าที่ได้ รับ
4.2 ส่วนกลุ่มผูท้ ดสอบระบบ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจานวน 20 คน จากคนในพื้นที่และนอกพื้ นของกองทัพอากาศโดยการทา
แบบสอบถามความคิดเห็นความต้ องการของประเภทเชิงท่องเที่ยวแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนรัก, กลุ่ม
เพื่อน และกลุ่มครอบครัว ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แผนภูมิค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเภทท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
หลังจากการให้ กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ ระบบแนะนาเส้ นทางการท่องเที่ยวกองทัพอากาศ
เขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบ ได้ ผลลัพธ์จากการประเมินอยู่ท่คี ่าเฉลี่ย 4.25 ตามภาพที่ 12 อยู่
ในระดับที่น่าพอใจ
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ภาพที่ 12 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างให้ คะแนนหลังจากทดลองระบบแนะนาเส้ นทางท่องเที่ยวฯ

5 อภิปรำยผล
งานวิจัยนี้ระบบแนะนาเส้ นทางการท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และบริเวณ
โดยรอบด้ วยวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อความพึงพอใจกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องด้ วยคานึงเวลาเดินทางตามสภาพเส้ นทางการจราจรเป็ นหลักนั้นมีส่วนช่วยในการตัดสินใจมาก
ขึ้น รวมไปถึงการแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวโดยรอบให้ เป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้น
ทว่าปั ญหาที่พบนั้นคือ การเก็บข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลานั้นไม่ได้ อัปเดต ณ เวลาขณะนั้น
จึงมีผลมากกับเวลาเดินทางจริง ซึ่งทาให้ มีผลกับการเสียเวลามากขึ้น
ถึงกระนั้นการจัดเส้ นทางนี้เป็ นการวางแผนและช่ วยในการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรอบ
ของกองทัพอากาศมากขึ้นตามภาพการแสดงผล ภาพที่ 13
1
3

รูจ้ กั มำกขึน้
สนใจ ถ้ำมีเวลำจะไป

16

สนใจมำกขึน้ และ อยำกจะ
ไปท่องเทีย่ ว

ภาพที่ 13 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจไปท่องเที่ยว ทอ.
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พิจารณาระดับการบริการ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ,ธนา สาตรา
และคณะ หน้ า 16-22, 2555.
ระบบนาทัวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยใช้ พิกัดที่ต้ัง นายนครินทร์ สงวนโสม, นายณพ
พงษ์ โกมลสุบิน, นายธวัช นิลโท,นายทศพล แสงสวัสดิ์, นางสาวสุนิษา พิพัฒนางกูล อ.
ทศพล บ้ านคลองสี่, อ.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน กรณีศึกษาการจัดเส้ นทางรถรางนาเที่ยวของ
เทศบาลนครเชียงราย เสกสรรค์ วินยางค์กูล, นิเวศน์ จีนะบุญเรืองประเวช อนันเอือ, นคร
ไชยวงศ์ศักดา,พรวิไล กันทะวงค์, ณัฐพล หมวกเครือ และธีระพงศ์ จันทาพูน โปรแกรม
วิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย
การประยุกต์วิธเี ชิงพันธุกรรมสาหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุ อภิรักษ์ ขัดวิลาศ อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา จังหวัดตาก
ระบบนาทางอัจฉริยะ : กรณีศึกษา บริษัทวานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จากัด (สาขาภาคใต้ ) วิภาดา
เพชรรัตน์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ ดวงเดือน อัศวสุธรี กุล วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ที่
11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
การจัดเส้ นทางการท่องเที่ยวที่ให้ ความพึงพอใจสูงสุด ด้ วยวิธพี าทิเคิลสวอมออปติไมเซชันและฟัซซี
เซต ธนกฤษ จันทร์แสงและณรงค์เดช กีรติพรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีและวิศวกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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