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บทคดัย่อ 

 

การเลือกเส้นทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของบุคคลในกลุ่มน้ัน

เป็นเร่ืองยากมาก เพราะแต่ละคนต่างมีความช่ืนชอบที่แตกต่างกัน และเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยว

กองทัพอากาศเขตดอนเมืองน่าสนใจ จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว

กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เพ่ือความพึงพอใจกลุ่ม

นักทอ่งเที่ยว 

การวิจัยน้ีได้ทดสอบระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และ

บริเวณโดยรอบ ด้วยวิธเีชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เพ่ือความพึงพอใจกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยการ

เลือกสถานที่ 30 แห่ง ออกแบบระบบโดยโปรแกรม MATLAB มีเง่ือนไขการท างานจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยว คือ จ านวนเวลาการท่องเที่ยวโดย 1 วัน โดยประมาณ, วันท่องเที่ยวและ ความพึงพอใจ

ประเภทการท่องเที่ยว 8 ประเภท น ามาประมวลผลกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่เกบ็ไว้ และแสดงผล

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มคณะ ซ่ึงสามารถแนะน าสถานที่

ท่องเที่ยวกองทพัอากาศเขตดอนเมืองและบริเวณโดยรอบได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็กว่า เมื่อเปรียบ

เทยีมกบัการท างานแบบ Brute Force และจากกลุ่มตัวอย่างทดสอบระบบจากกลุ่มคน 20 คน มีความ

พึงพอใจในระบบแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวร้อยละ 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 วิธีเชิงพันธุกรรม (GA), เส้นทางการจราจร, ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว, สถานที่

ทอ่งเที่ยวเขตกองทพัอากาศ 

 

1.บทน ำ 

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายที่น่าสนใจ ทั้งศิลปวัฒนธรรม อาหาร

เคร่ืองด่ืม ขนมไทย อกีทั้งกลุ่มคนมีความหลากความชอบในการทอ่งเที่ยว[3] และที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

คือ สถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศตั้งอยู่เขตดอนเมือง อาทิ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการ

บินแห่งชาติ และอุทยานการบินกองทัพอากาศ เป็นต้น บริเวณรอบน้ันสามารถพักผ่อน แวะทาน

อาหาร เคร่ืองด่ืมได้ 

ทว่าการเดินทางน้ันเป็นอุปสรรคที่ส าคัญมาก เน่ืองจากในปัจจุบันการคมนาคมติดขัดมาก 

จากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น รวมไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง บางเส้นทางที่ซับซ้อน ท าให้

นักท่องเที่ยวประสบปัญหาเร่ืองการวางแผนการเดินทาง เน่ืองจากเวลาในการท่องเที่ยวจ ากัด แต่ใน

ขณะเดียวกันกต้็องการท่องเที่ยวหลายที่ จึงมีการน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ในงานวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหาแบบ Traveling Salesman problem (TSP) [16] การจัดเส้นทาง



ในการขนส่ง ซ่ึงเป็นปัญหาที่ต้องหาค่าเส้นทางที่ดีที่สดุอย่างมีประสทิธิภาพโดยทั่วไปมักใช้เทคนิคการ

หาค าตอบที่ดีที่สุดโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม [1][17]ในการแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถที่มีข้อจ ากัดด้าน

กรอบเวลาและพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละประเภทเชิงท่องเที่ยว ทั้งน้ีปัญหาการจัดเส้นทางการ

เดินรถโดยมีข้อจ ากัดด้านกรอบเวลาเพียงอย่างเดียวน้ัน ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากซ่ึงจัด

อยู่ในประเภท NP-Hard โดยปัญหามีจ านวนตัวแปรมากและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่อนข้าง

ซับซ้อนซ่ึงยากต่อการหาค าตอบ รวมถึงการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวตามความพึงพอใจแบบกลุ่ม

สงูสดุและคาดคะเนแผนการเดินทางแก่นักทอ่งเที่ยว[5] 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาแบบจ าลองการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว

ของกองทพัอากาศเขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบ ด้วยใช้วิธวิีธกีารเชิงพันธุกรรม (GA) เพ่ือความ

พึงพอใจกลุ่มนักทอ่งเที่ยว  

 

2.เอกสำรและงำนวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแบบจ าลองการค้นหาเส้นทางการ

ทอ่งเที่ยวของกองทพัอากาศเขตที่ต้ังดอนเมือง เพ่ือให้เกดิความพึงพอใจสงูสดุ 

2.1 สถำนทีท่่องเทีย่วของกองทพัอำกำศ 

สถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ[12] มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วน

กองบิน ประจ าตามภมูิภาคทั่วประเทศไทย ได้เปิดให้ประชาชนพักผ่อนและมีการสันทนาการต่าง ๆ เช่น 

ที่พักติดทะเลของกองบิน 5 อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์, แหล่งท่องเที่ยวสันทนาการจากธรรมชาติ 

กองบิน 46 จ.พิษณโุลก 

ส่วนเขตประวติัศาสตร์และศิลปวิทยาการการ การจัดแสดงความเข้มแขง็ และความเกรียง

ไกรของกองทพัอากาศไทย อาท ิพิพิธภัณฑ์กองทพัอากาศและการบินแห่งชาติ จัดแสดงอากาศยานของ

กองทัพอากาศทั้งที่ประจ าการและปลดประจ าการต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ อุทยานการบิน

กองทัพอากาศ เพ่ือเชิดชูเกียรติของบุพการีทหารอากาศในโอกาสครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการี

ทหารอากาศ 

ส่วนกิจการและกีฬา เปิดบริการให้ประชาชนใช้บริการสนามกีฬาธูปะเตมีย์หรือสนาม

กอล์ฟธูปะเตมีย์ได้ออกก าลังกาย เป็นต้น 

 

2.2 วิธีเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm)  

วิธช่ีวยในการตัดสินใจและแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวตามหลักการวิวัฒนาการของมนุษย์ เป็น

เทคนิคส าหรับค้นหาผลค าตอบ โดยประมาณของปัญหา อาศัยหลักการจากทฤษฎีวิวัฒนาการจาก

ชีววิทยา และ การคัดเลือกตามธรรมชาติ มีกระบวนการท างานตามภาพที่ 1 



 
 

ภาพที่ 1 ภาพกระบวนการท างานของ GA 

โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 

Chromosome Encoding คือ การถอดรหัสหรือการได้มาซ่ึงโครโมโซม คือ ปัญหาแรกที่จะ

เร่ิมแก้ปัญหาโดยใช้ GA ซ่ึงในการถอดรหัสน้ันจะขึ้นอยู่กบัปัญหาที่ต้ัง 

Initial population คือ การสุ่มเลือกเพ่ือสร้างประชากรต้นแบบขึ้ นมาเพ่ือใช้เป็นจุดเร่ิมต้น

ของข้ันตอนการวิวัฒนาการข้ันตอนน้ีจะเป็นข้ันตอนแรกที่เกิดข้ึนก่อนที่จะเร่ิมเข้ากระบวนการของ GA 

โดยประชากรกลุ่มแรก เกิดจากการสุ่มเลือกขึ้ นมาจาก กลุ่มของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ โดยในการสุ่ม

เลือกจะท าการสุ่มตามจ านวนของประชากรที่ได้ก าหนดไว้เป็น Parameter ของ Algorithm ซ่ึงประชากร 1 

รุ่นม ี50 ตัว  

Fitness function คือ การวิธีการส าหรับประเมินค่าความเหมาะสม ที่จะใช้ประเมินจาก

สมาชิกรุ่นพ่อและรุ่นแม่ได้สมาชิกรุ่นถัดไป ไหนจะได้ไปต่อในรอบต่อไป ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก เป็นหลักเกณฑใ์นการตัดสนิ ซ่ึงกจ็ะแตกต่างไปตามแต่ละปัญหา 

Genetic Operator วิธีการในการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงสร้างของ Chromosome สมาชิกรุ่นพ่อ

และรุ่นแม่ ส าหรับรุ่นถัดไปครับ ซ่ึงกม็ีวิธีการอยู่ 3 แบบหลัก ได้แก่ Selection – การคัดเลือก, Crossover – 

การข้ามสายพันธุ ์และ Mutation – การกลายพันธุ ์ 

โดยการใช้โปรแกรม MATLAB: Matrix Laboratory ในการค านวณและการเขียนโปรแกรมมี

ความสามารถครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาอลักอริทมึ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และการท าซิมู

เลช่ันของระบบ เพ่ือให้ท าการประมวลผลไป หรือสามารถที่จะรวบรวมชุดค าสั่งน้ันเป็นโปรแกรมได้ 

ดังเช่น การสร้าง GUI (Graphic User Interface) โดยใช้ MATLAB ที่มีความสามารถในการเขียนกราฟ

และรูปภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ [19][20] 

2.3 ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบน าทางอัจฉริยะ : กรณีศึกษา บริษัทวานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จ ากัด (สาขาภาคใต้) 

[9] ได้น าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากเส้นทางบนอินเทอร์เน็ตแนะน าเส้นทางที่สั้นที่สุด และ

เหมาะสมที่สุดเพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยใช้การประยุกต์ อัลกอริธึมดิสตรา (Dijkstra’s Algorithm) ในการหา

เส้นทางที่สั้นที่สุดและการอัลกอริทมึแตกกิ่งและจ ากดัขอบเขต (Branch and Bound Algorithm) 



การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่ให้ความพึงพอใจสูงสุด ด้วยวิธีพาทิเคิลสวอมออปติไมเซชัน

และฟัซซีเซต [11] แบบจ าลองการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยใช้ฟัซซีเซตในการจัดประเภทการ

ท่องเที่ยวของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว แล้วใช้วิธีพาทิเคิลสวอมออปติไมเซ-ชัน ในการค้นหาเส้นทางการ

ท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้แหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับประเภทที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดและอยู่ภายใต้

เง่ือนไขเวลาในการท่องเที่ยว จะท าให้เหน็ถึงแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้วิธีในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด

ได้ตามแต่ภมูิประเทศ 

กระบวนการวางแผนการเดินทางอัตโนมัติ [10] การน าการแนวคิดกระบวนการวางแผนการ

เดินทางเพ่ือแนะน าแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยวแต่ละคน รวมถึงการวิเคราะห์

แนวกันชนรอบเส้นทางและการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันถูกน ามาประยุกต์ในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

แนะน า วางเป็นทริปการท่องเที่ยวหลายวันและหลายจังหวัด 

 

3.วิธีด ำเนนิกำรวิจยั 

ส่วนการออกแบบและองค์ประกอบ ขั้นตอนกระบวนการท างานของวิธีเชิงพันธุกรรม รูปแบบ

ของการจัดเกบ็ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบจัดเกบ็ลงใน

ฐานข้อมูล การออกแบบหน้าต่างรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ

ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 2 การท างานของระบบ 

 

 
ภาพที่ 3 การท างานของ GA 

 

 

 



3.1 ขอ้มูลสถำนทีท่่องเทีย่ว 

การเตรียมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 30 แห่ง ข้อมูลวันเปิด-ปิด (ก าหนดให้1 คือเปิด 

และ 0 คือปิด) ความสุข, เวลาประมาณที่ใช้ในสถานที่แห่งน้ันและข้อมูลประเภทเชิงท่องเที่ยวแสดง

ตัวอย่างข้อมูลสถานที่ทอ่งเที่ยว ได้ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลประเภทเชิงทอ่งเที่ยว 

 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลวันเปิด-ปิดสถานที่ทอ่งเที่ยว 

 
 
 

และใช้ Google Maps ในการหาระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางที่สั้นที่สดุจากแหล่ง

ท่องเที่ยวจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงเพ่ือน ามาค านวณระยะทางและเวลาโดยรวมของการท่องเที่ยวเขต

ดอนเมือง แสดงตัวอย่างข้อมูลเวลาที่ใช้ (นาท)ี ได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลระยะเวลาเดินทาง (นาท)ี 

โหนด 01 02 03 04 

01 0 3 8 10 

02 5 0 9 10 

03 10 10 0 6 

04 12 11 6 0 

 



รูปแบบโครโมโซม (Chromosome Encoding) การก าหนดค่าเร่ิมต้นเพ่ือหาค าตอบใน

งานวิจัยน้ีได้ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 3 สถานที่ และ 4 สถานที่ ของการท่องเที่ยวเรียงตามล าดับ

ตามความพึงพอใจประเภทการทอ่งเที่ยวที่ผู้ใช้งานต้องการ 

การก าหนดกลุ่มประชากร (Initial population) ระบบจะสุ่มเลือกประชากรจากทั้งหมด 30 

สถานที่ท่องเที่ยว โดยสุ่มตามจ านวนของประชากรที่ได้ก าหนดไว้เป็น Parameter ของ Algorithm ซ่ึง

ประชากร 1 รุ่นมี 100 ตัว 

การประเมินค่าความเหมาะสม (Fitness function) วิธีการส าหรับประเมินค่าความเหมาะสม 

เพ่ือให้คะแนนส าหรับค าตอบ ดังสมการข้างต้น 

 

𝑶 = 𝑤(1)𝛼 ∑  [∑ 𝑉𝑃𝑘,𝑗 ∗

𝐽

𝑗=1

 𝑆𝑗] 𝐻𝑃𝑘 ∗ 𝑆𝑇𝑃𝑘
∗  𝐷𝑃𝑘 ,𝑑  

𝐾

𝑘=1

−  𝑤(2)𝛽 [∑ 𝑇𝑃𝑘 ,𝑃𝑘+1  

𝐾−1

𝑘=1

]

− 𝑤(3)γ [∑ | 𝑝𝑆𝑗  −  𝑎𝑆𝑗|

𝐽

𝑗=1

 ]   

 
ตวัแปร : 

w : ค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ 

K : จ านวนสถานทีที่ไ่ปได ้ตามทีก่ าหนด   k : ล าดบัสถานทีที่พิ่จารณา 

J : จ านวนประเภทการท่องเทีย่วทีก่ าหนด  j : ล าดบัประเภทการท่องเทีย่ว 

V : คณุค่าของแต่ละสถานทีใ่นแง่มมุต่าง ๆ  T : เวลาการเดินทาง 

P : รายการของสถานทีที่เ่ลือกไป   H : ค่าความสขุทีไ่ดร้บัเมือ่ไปสถานที ่

S : ความพึงพอใจประเภทการท่องเทีย่วต่าง ๆ 

D : ตารางเปิด-ปิด สถานทีท่่องเทีย่ว   d : วนัท่องเทีย่ว(จนัทร,์ อังคาร ฯ) 

ST : การใชเ้วลาในสถานทีท่่องเทีย่วตามทีแ่นะน า (%) 

pS : ความพึงพอใจในแต่ละดา้นประเภทการท่องเทีย่ว (%) 

aS : ความพึงพอใจทีไ่ดร้บัจริงในแต่ละดา้นประเภทการท่องเทีย่ว (%) 

 



จากสมการ แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามจ านวนสถานที่ที่ก  าหนด เรียงล าดับสถานที่ที่พิจารณา ได้แก่ 

วตัถุประสงค์ที ่W(1) : คุณค่าความพึงพอใจการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงคุณค่าของแต่ละ

สถานที่ในแง่มุมต่าง ๆ , ค่าความสขุที่จะได้รับจากการได้ไปสถานที่แห่งน้ัน 

วตัถปุระสงค์ที ่W(2) : คุณค่าการเดินทางทอ่งเที่ยว โดยค านึงถึงเวลาการเดินทางและเวลาที่

จะใช้ในสถานที่แห่งโดยประมาณ 

วตัถุประสงค์ที ่W(3) : การให้คุณค่าการกระจายความพึงพอใจในแต่ละด้านของประเภท

การทอ่งเที่ยว เพ่ือการกระจายความพึงพอใจให้ได้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สดุ 

โดยการตั้งค่าตัวแปร 𝛼, β และ γ เพ่ือการปรับค่าความต่างให้น ้าหนักของค่าผลลัพธ์ที่

สมดุลกนั เมื่อสรุปผลแต่ละวัตถุประสงค์ ให้ออกมาในรูปผลลัพธส์ดุท้าย 

 

จากสมการ (𝛼 =  1), (β = /60 ∗ 5) และ (γ =  1) 

 

y = w(1)*scoreV + w(2)*transportTime/60*5 + 1*w(3)*diffP_Percent*100 

 

และก าหนดหยุดการท างาน คือ ค่าไม่ดีข้ึนและครบวงรอบที่ก  าหนด 

3.2 กำรปรบัค่ำ Mutation 

การปรับค่าของ Mutation เพ่ือให้หาสถานที่จากค าตอบที่ให้ดีข้ึนจากปัจจัยและเง่ือนไขความพึงพอใจของ

กลุ่มนักท่องเที่ยว จึงปรับค่าเพ่ือให้เข้ากับการวิจัยน้ี โดยก าหนดให้ชุดค าตอบที่ได้มีความเป็นไปได้ที่จะ

เปล่ียนต าแหน่งสถานที่ทอ่งเที่ยว 80% มีทั้งหมด 2 แบบ ให้ค่าความส าคัญเทา่กนั ตามภาพที่ 4 



 
ภาพที่ 4 ภาพการท างานของ Mutation 

 

Mutation แบบที่ 1 การสลับต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุดค าตอบทุกทางที่เป็นไป

ได้ โดยการสุ่มสลับใหม่ตามจ านวนที่ไปได้ใหม่ ตามตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ตัวอย่าง Mutation แบบที่ 1 

 
 

Mutation แบบที่ 2 การเปล่ียนแปลงสถานที่ เพ่ิม หรือ ลดในช่วง 5 สถานที่ กรณีถ้ามี

โอกาสเปล่ียน 20% โดยการสุ่มสถานที่ 5 สถานที่ก่อนในชุดค าตอบ และ 5 สถานที่หลัง โดยท ากา

รวนทุกต าแหน่งซ่ึงทุกต าแหน่งเป็นอสิระต่อกนั ดังตัวอย่าง เช่น [2 13 9 20] สุ่มเลือก [20] 

จากสถานที่ [ 20 ] ไป  +5 ได้แก่ [ 21 22 23 24 25 ]  

และ    -5 ได้แก่ [ 15 16 17 18 19 ]  

โดยมีโอกาสเปล่ียน 30% เมื่อล าดับน้ัน ๆ เปล่ียน 



โดยการออกแบบระบบบนโปรแกรม MATLAB [10] ผ่านหน้าต่าง GUI เพ่ือให้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวกรอกความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตามภาพที่ 6 เมื่อกดปุ่ม ‘Find Route’ ระบบจะท า

การประมวลผลแนะน าเส้นทางทอ่งเที่ยว 3 ที่ และ 4 ที่เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มนักทอ่งเที่ยว ตาม

ภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพกรอกข้อมูลท่องเที่ยวในกรอบสแีดงจากผู้ใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพการแสดงผลการแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยว 

 

4 ผลและอภิปรำยผล 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังน้ี 

4.1 ส่วนผูพ้ฒันำ 

การทดสอบความถูกต้องโดยการจ าลองเหตุการณ์ขึ้ นมาเปรียบเทียบความถูกต้องและ

ความเร็วในการประมวลผลระหว่างแบบBrute Force และการท างานของ GA โดยท าการรันการท างาน

จ านวน 5 รอบ พบว่าระบบ GA ท างานได้ถูกต้อง และใช้เวลาในการประมวลผลได้เรว็กว่า ตามภาพที่ 8 

 

                           

               

 



 
 

ภาพที่ 8 แผนภมูิการท างานเปรียบเทยีบระหว่าง GA และ Brute Force 

 

ทดสอบระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวโดยการจ าลองเหตุการณ์เพ่ือเปรียบเทียบการ

ท างานของ GA แบบตั้งค่าแบบ Constraint dependent (แบบที่1) กับการปรับค่า Mutation (แบบที่2) 

แบบก าหนดเอง น้ันได้ผลลัพธท์ี่ดีกว่าและจ านวนคร้ังที่ได้ค าตอบที่ดีที่สดุ ตามภาพที่ 9  

 

 
 

ภาพที่ 9 แผนภมูิค่าเฉล่ียจ านวนรอบที่ดีที่สดุโดยเปรียบเทยีบแบบ Constraint dependent และ 

การก าหนดเอง 

 

จากการจ าลองเหตุการณ์เพ่ือเปรียบเทียบการท างานของ GA ทดสอบการกระจายความสุข

เปรียบเทยีบความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว และระบบแนะน าให้น้ันได้ผลลัพธ์ที่ดีใกล้เคียงกัน ตาม

ภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 แผนภมูเิปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวและค่าที่ได้รับ 

 

4.2 ส่วนกลุ่มผูท้ดสอบระบบ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 20 คน จากคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนของกองทัพอากาศโดยการท า

แบบสอบถามความคิดเหน็ความต้องการของประเภทเชิงท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนรัก, กลุ่ม

เพ่ือน และกลุ่มครอบครัว ตามภาพที่ 11  

 

 
 

ภาพที่ 11 แผนภมูิค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประเภททอ่งเที่ยวแบบกลุ่ม 

 

หลังจากการให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวกองทพัอากาศ 

เขตดอนเมือง และบริเวณโดยรอบ ได้ผลลัพธ์จากการประเมินอยู่ที่ค่าเฉล่ีย 4.25 ตามภาพที่ 12 อยู่

ในระดับที่น่าพอใจ 
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ภาพที่ 12 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนหลังจากทดลองระบบแนะน าเส้นทางทอ่งเที่ยวฯ 

 

5 อภิปรำยผล 

งานวิจัยน้ีระบบแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง และบริเวณ

โดยรอบด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เพ่ือความพึงพอใจกลุ่มนักท่องเที่ยวน้ันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองด้วยค านึงเวลาเดินทางตามสภาพเส้นทางการจราจรเป็นหลักน้ันมีส่วนช่วยในการตัดสินใจมาก

ขึ้น รวมไปถึงการแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวโดยรอบให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

ทว่าปัญหาที่พบน้ันคือ การเกบ็ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาน้ันไม่ได้อัปเดต ณ เวลาขณะน้ัน 

จึงมีผลมากกบัเวลาเดินทางจริง ซ่ึงท าให้มีผลกบัการเสยีเวลามากขึ้น 

ถึงกระน้ันการจัดเส้นทางน้ีเป็นการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจท่องเที่ยวโดยรอบ

ของกองทพัอากาศมากขึ้นตามภาพการแสดงผล ภาพที่ 13 

 

 
 

ภาพที่ 13 ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจไปทอ่งเที่ยว ทอ. 
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และคณะ หน้า 16-22, 2555. 

ระบบน าทวัร์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่แบบอตัโนมัติโดยใช้พิกัดที่ต้ัง นายนครินทร์ สงวนโสม, นายณพ

พงษ์ โกมลสบิุน, นายธวัช นิลโท,นายทศพล แสงสวัสด์ิ, นางสาวสนิุษา พิพัฒนางกูล อ.

ทศพล บ้านคลองสี่, อ.พีรพล เวทกูีล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน กรณีศึกษาการจัดเส้นทางรถรางนาเที่ยวของ

เทศบาลนครเชียงราย เสกสรรค์ วินยางค์กูล, นิเวศน์ จีนะบุญเรืองประเวช อนันเออื, นคร 

ไชยวงศ์ศักดา,พรวิไล กันทะวงค์, ณัฐพล หมวกเครือ และธรีะพงศ์ จันทาพูน โปรแกรม

วิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

การประยุกต์วิธเีชิงพันธุกรรมส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุอภิรักษ์ ขัดวิลาศ อาจารย์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา จังหวัดตาก 

ระบบน าทางอจัฉริยะ : กรณีศึกษา บริษัทวานิชรุ่งเรืองอินเตอร์เทรด จ ากดั (สาขาภาคใต้) วิภาดา 

เพชรรัตน์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กระบวนการวางแผนการเดินทางอตัโนมัติ ดวงเดือน อัศวสธุรีกุล วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 

11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 

การจัดเส้นทางการทอ่งเที่ยวที่ให้ความพึงพอใจสูงสดุ ด้วยวิธพีาทเิคิลสวอมออปติไมเซชันและฟัซซี

เซต ธนกฤษ จันทร์แสงและณรงค์เดช กรีติพรานนท ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ

โทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

แหล่งทอ่งเที่ยวกองทพัอากาศไทย [Online] 

http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/Tourist_Attractions.aspx 



ปัญญาประดิษฐ์ [Online] https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0 %B8%B1%E0 

%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%

B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C#:~:t

ext=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E

0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%

A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%20(%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8

7%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%3A%20artificial%20intelligence,

%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B

8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%

E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8

%B4%E0%B8%94%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก [Online] https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0% 

B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB

%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B

8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%

E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81 

Google Maps API (JavaScript) [Online] http://www.thaicreate.com/tutorial/google-maps-

javascript-api.html 

Travelling Salesman Problem, [Online] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem 

ขั้นตอนวิธเีชิงพันธุกรรม [Online] https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0% B8% 

B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0

%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8

A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%

B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

Genetic Algorithm ขั้นตอนวิธเีชิงพันธุกรรม [Online] https://lukkiddd.com/genetic-algorithm-

%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B

8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB

%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%

B8%A2%E0%B9%8C-6314fc9afca5 

Mathworks [Online] https://www.mathworks.com/help/gads/ga.html?s_tid=srchtitle 



MATLAB GUI [Online] https://loglike.blogspot.com/p/gu.html 

 

 

 


