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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อออกแบบเครื องมื อ ที ช่ ว ยในการวางแผนเส้ น ทางการท่ อ งเที ยวโดย
ประยุกต์ใช้ปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขายในการหาเส้นทางการท่องเทียวด้วยระยะทางทีสันทีสุ ดและค่า
ความนิ ยมสู งสุ ด มีการใช้วิธีฮิวริ สติกคือ วิธีเลื อกจุ ดทีใกล้ทีสุ ด เปรี ยบเทียบกับวิธีเมตาฮิวริ สติกคือ วิธีการเชิ ง
พันธุ กรรม เพือหาเส้นทางท่องเทียวทีเหมาะสมของกรณี ศึกษาคือจังหวัดนครนายก แล้วนําผลวิจยั ไปพัฒนาต่อ
เป็ นเว็บไซต์ทีให้ขอ้ มูลและเส้นทางการท่องเทียวภายในจังหวัด แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนคือ แนะนําสถานทีท่องเทียว
ทีเทียวตามอําเภอ ทีเทียวตามประเภท และทีเทียวตามต้องการ ซึ งในส่ วนนีผูใ้ ช้สามารถเลือกสถานทีท่องเทียวได้
4 ทางเลื อกจากทังหมด 42 ทางเลื อก โดยใช้การเขียนภาษาจาวาสคริ ปต์ใ ห้ประมวลผลออกมาเป็ นเส้นทางบน
Google Maps และแสดงผลบนเว็บไซต์ ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ดว้ ยแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างทังหมด 100 คน พบว่าค่าเฉลียเท่ากับ 4.33 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซึ งมีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นเกณฑ์มากทีสุ ด
คําสํ าคัญ: วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด; วิธีการเชิงพันธุ กรรม; เส้นทางท่องเทียว; จังหวัดนครนายก
Abstract
The aim of this research is to design a tool which helps to plan the suitable traveling route by applying
Travelling Salesman Problem (TSP) to find the shortest distance and the highest popularity rating. Comparing
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between the heuristics technique which is the nearest neighbor method and the metaheuristics technique which
is the genetic algorithm method to find the appropriate route for a case study; Nakhon Nayok Province. Then,
using the results to develop the website which displays tourism information and route planning. The website
consists of four parts; recommendation of tourist attractions, tourism in each district, tourism based on category
of travelling, and tourism based on traveler’s need. In particular, the fourth part, the users can select four
choices out of totally forty-two choices of tourist attractions by writing JavaScript code to search for the routes
on Google Maps and show the routes on the website. One hundred respondents are requested to answer
questionnaires regarding the website usage. The assessment is revealed by the result of average and standard
deviation, 4.33 and 0.56 respectively, with the highest level of satisfaction.
Keywords: Nearest Neighbor; Genetic Algorithm; Tourism Route; Nakhon Nayok Province
1. บทนํา
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem, TSP) [1] เป็ นรู ปแบบหนึ งของวิธีการ
แก้ปัญหาการขนส่ งที มีวตั ถุ ป ระสงค์คือ ต้องการหาเส้ นทางที ทําให้ก ารเดิ นทางไปยังลูก ค้าทุก คนเกิ ดขึนด้วย
ค่าใช้จ่ายทีตําทีสุ ด เมือมีสถานทีทีต้องเดินทางไปจํานวน N สถานที การเดินทางจะเดินทางจากสถานทีใดสถานที
หนึ ง โดยเส้นทางการเดินทางจะต้องผ่านทุกสถานที และกลับมาทีสถานทีเริ มต้นในการเดิ นทาง เหมือนการเดิ น
วนรอบ โดยที ลูก ค้าแต่ล ะรายจะได้รับการบริ การจากพนัก งานขายเพี ยงครังเดี ยว ข้อมู ลที ใช้ใ นการพิจารณา
เส้ น ทางคื อระยะทางจากจุ ดหนึ งไปยัง จุ ดอื นๆ และแสดงอยู่ใ นรู ป แบบเมตริ ก ซ์ ที เรี ย กว่า เมตริ ก ซ์ ร ะยะทาง
(Distance Matrix)
ปั จจุ บ ันรู ป แบบการท่ องเที ยวมี ค วามนิ ยมท่ องเที ยวเชิ งธรรมชาติ สิ งแวดล้อม สามารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย
ระยะทางในการเดิ นทางไม่ไกลจากกรุ งเทพฯ มากนัก โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิ จิตอลได้สร้ างความ
สะดวกสบายให้กบั นักท่องเทียวในการสื บค้นข้อมูล จังหวัดนครนายกเป็ นหนึ งในจังหวัดทีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
สนับสนุ นการท่องเทียวเมืองรอง (Amazing Thailand Go Local) [2] อยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ มีแหล่งท่องเทียวหลากหลาย
ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ข้อ มู ล การท่ องเที ยวของจัง หวัดนครนายก มี เผยแพร่ ก ระจายอยู่ใ นหลายแห่ ง
ตัวอย่างเช่ น เว็บไซต์ของหน่ วยงานรั ฐ หรื อเว็บไซต์การท่องเทียวต่างๆ เป็ นต้น [3-4] หากต้องการวางแผนการ
เดิ นทางให้ตอบสนองกับความต้องการ จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการสื บค้นและกรองข้อมูลทีมีอยู่จากหลายๆ
แหล่ ง วัตถุ ประสงค์ข องงานวิจยั นี เพือออกแบบเครื องมื อช่ วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเที ยวของจังหวัด
นครนายก โดยประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem, TSP) ช่วยในการ
วางแผนเส้นทางการท่องเทียวให้แก่นกั ท่องเทียวตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม (Specialty Interest Tourism) โดย
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มีระยะทางทีสันทีสุ ด นําไปพัฒนาต่อเป็ นเว็บไซต์เพือง่ายต่อการใช้งาน และเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเทียว
อีกช่องทางหนึง
2. ทฤษฎีและการสํ ารวจงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem :TSP)
การหาผลลัพธ์ของปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย [1] ขึนอยูก่ บั เงือนไขของแต่ละปั ญหา แบ่งเป็ น
(1) วิธีฮิวริ สติก (Heuristics) เป็ นวิธีการแก้ปัญหาทีใช้ในการค้นหาคําตอบทีใกล้เคียงคําตอบทีเหมาะสม
ทีสุ ดซึ งรู ปแบบการแก้ปัญหา และการค้นหาคําตอบจะเป็ นวิธีการคิดอย่างมีเหตุผลซึ งอาศัยการกําหนดกฎเกณฑ์
บางประการขึนมาเพือหาคําตอบทีดีและเหมาะสมในระดับหนึ ง ถึงแม้อาจไม่ใช่คาํ ตอบทีดีทีสุ ดแต่จะได้คาํ ตอบที
รวดเร็ ว ตัวอย่างเช่ น วิธีอลั กอริ ทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm) วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด (Nearest Neighbor)
เป็ นต้น
(2) วิธีเมตาฮิวริ สติก (Metaheuristic) เป็ นวิธีทีพัฒนาและดัดแปลงจากวิธีฮิวริ สติกให้มีความยืดหยุน่ ในการ
หาผลลัพธ์ ของปั ญหาทีมี ความซับซ้อนและมีตวั แปรตัดสิ นใจจํานวนมากได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวอย่างเช่น วิธีอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) วิธีเชิงพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) เป็ นต้น
งานวิจยั นีมุ่งหาเส้นทางการท่องเทียวของจังหวัดนครนายก ขนาดของปั ญหาเป็ นขนาดเล็กและไม่ซับซ้อน
พิจารณาทีระยะทางสันทีสุ ดเป็ นหลัก จึงเลือกวิธีการหาผลลัพธ์แบบฮิวริ สติกด้วยวิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด (Nearest
Neighbor) ซึ งเป็ นวิธีทีค้นหาคําตอบทีดีเพียงพอและยอมรับได้ เปรี ยบเทียบกับวิธีการหาผลลัพธ์แบบเมตาฮิวริ สติก
ด้วยวิธีเชิงพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) ทีลดเวลาในการคํานวณ และมีความยืดหยุน่ ในการหาผลเฉลย เป็ นการ
หาคําตอบทีดีโดยอาศัยหลักการประมาณ (Approximation Optimization Algorithm) อัลกอริ ทึมทัง 2 วิธีดงั รู ปที 1
วิธีเลือกจุดทีใกล้ ทีสุ ด (Nearest Neighbor, NN)
หลักการทํางานของ NN [5-6] เป็ นการค้นหาจุดส่ งทีอยูใ่ กล้กบั จุดสุ ดท้ายมากทีสุ ด ความใกล้อาจพิจารณา
จากระยะทางหรื อระยะเวลาในเดิ นทางได้ตามความเหมาะสม วิธีการสร้ างทัวร์ นีเริ มจากจุดเริ มต้นของเส้นทาง
จากนันค้นหาจุดทีใกล้ทีสุ ด เพิมจุดเข้าเส้นทาง และทําวนซําจนจุดทุกจุดอยูใ่ นเส้นทาง
วิธีการเชิ งพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA)
หลักการทํางานของ GA [7-8] จะมีวิธีในการหาค่าคําตอบทีต้องการ โดยอาศัยรู ปแบบกลไกการ คัดเลือก
พันธุ กรรมจากธรรมชาติซึงสามารถอยูร่ อดและถูกถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อไปได้ จุดเด่นของ GA จะต่างจากวิธีการอืน
คือ GA จะเก็บผลเฉลยเป็ นเซต ในขณะทีวิธีการอืนจะเป็ นการเก็บและเปลียนแปลงทีละผลเฉลย ในปั จจุบนั GA
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื อง จึงทําให้มีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไปตามงานวิจยั และแนวทางการพัฒนาของ
นักวิจยั องค์ประกอบหลักของวิธีการเชิงพันธุ กรรม มีดงั นี
1.การออกแบบโครโมโซมแทนคําตอบ (Chromosome Encoding)
2.ประชากรเริ มต้น (Initial Population)
3
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3.ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ (Fitness Function)
4.วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดพันธุ ก รรม (Genetic Operator) เช่ น การเลื อ กสายพันธุ์ (Selection) การผสมข้า ม
โครโมโซม (Crossover) การปรับตัวของโครโมโซม (Mutation) เป็ นต้น

รู ปที 1 อัลกอริ ทึมของ NN และ GA [6-7]
ตัวอย่างของงานวิจยั เกียวกับการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวและพัฒนาเครื องมือช่วยในการใช้งาน อาทิ
เช่ น สุ วิมล และคณะ [9] ศึกษาเรื อง การวางแผนเส้นทางการเยียมชมจุดท่องเทียวภายใต้เงื อนไขด้านกรอบเวลา
โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิ งพันธุ กรรม กรณี ศึกษาเมืองจําลอง จังหวัดชลบุรีโดยมีวตั ถุประสงค์สร้างโครงข่ายเส้นทาง
ของเมื องจํา ลองให้นัก ท่องเที ยวที มี เวลาในการเดิ นเที ยวชมที จํา กัด โดยให้ไ ด้ค ะแนนรวมในการเยียมชมจุ ด
ท่ องเที ยวมี ค่ า มากที สุ ด นภาพร และคณะ [10] ศึ ก ษาเรื องการท่ องเที ยวส่ วนบุ ค คลอัจ ฉริ ย ะสํ า หรั บ เส้ น ทาง
ท่องเทียวประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาเครื องมือช่วยวางแผนการท่องเทียวส่ วนบุคคล
ให้กบั นักท่องเทียว ผ่านการใช้ Mobile Application ร่ วมกับการใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและตัวแบบ
การจําลองสถานการณ์ (Simulation Model) วิรัลพัชร [11] ออกแบบเส้นทางผ่านจุดท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย อะกอริ ทึมละโมบ (Greedy Algorithm) และ
วิธีเรี ยงตามความนิยม พรชิตรา และคณะ [12] จัดเส้นทางท่องเทียวร้านอาหารเปิ ดใหม่ ประเภทคาเฟ่ ในเขตวัฒนา
จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครด้ว ยการประยุ ก ต์ใ ช้วิ ธี เ ลื อ กจุ ด ที ใกล้ที สุ ด Sinleunam และคณะ [13] พัฒ นาระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจด้วยเว็บไซต์เพือช่วยในการวางแผนการท่องเทียวเชิ งนิ เวศน์ของอุทยานแห่ งชาติจงั หวัด
เชี ย งใหม่ ประกอบด้ว ยส่ ว นนํา เข้า (Input) ที มี ข ้อ มู ล เกี ยวกับ สถานที ท่ องเที ยวและข้อมู ล ความต้อ งการของ
นักท่องเทียว เช่น จํานวนวัน สถานทีทีจะไป เป็ นต้น มาวิเคราะห์ผา่ นตัวแบบตัดสิ นใจ (DSS Model) ทีเกิดจากการ
กําหนดความสําคัญของปั จจัยด้านสิ งดึ งดูดใจ การบริ การของเจ้าหน้าที สิ งอํานวยความสะดวก และการคมนาคม
4
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ด้วยวิธี Rate and Weight แล้วประมวลผลเป็ นแผนการท่องเทียว (Trip Planning) Shiyu และ Liwei [14] พัฒนา
ระบบการจัดการการท่องเทียว โดยประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุ กรรมร่ วมกับเทคโนโลยีแผนที นักท่องเทียวสามารถ
ค้นหาเส้ นทางตามต้องการสะดวกต่อการใช้ง าน และแสดงผลลัพ ธ์ ใ นมุ ม มอง 3 มิ ติ Wan และ Hasan [15]
ประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายในการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซี ย เป็ นเส้นทางทีมีระยะทางสันทีสุ ดสําหรับการท่องเทียว 2 วันโดยรถบัสในเมือง Zhang และคณะ [16]
เสนอวิธีการเลื อกเส้นทางการท่องเทียวทีคํานึ งถึ งปั จจัยอื นๆ เช่ น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ความนิ ยม เป็ นต้น นํามา
สร้ างเป็ นตัวชี วัดในการตัดสิ นใจและประยุก ต์ใ ช้วิธีเชิ งพันธุ กรรมเพื อหาเส้ นทางที เหมาะสม จากการสํารวจ
งานวิจยั ข้างต้นพบแนวโน้มทีเพิมขึนของการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวโดยนําปั ญหาการเดินทางของพนักงาน
ขายมาประยุกต์ใช้
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก มีเนือทีประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร ตังอยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทย มีอาณา
เขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิ งเทรา สระบุรี และนครราชสี มา เส้นทางหลักทีใช้ใน
การเดินทางเข้าสู่ จงั หวัดนครนายก ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ (1) ถนนรังสิ ต – นครนายก (ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 305) (2) ปราจีนบุรี (ถนนสุ วรรณศร) (ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 33) และ (3) บ้านนา (ถนนบ้านนาแก่งคอย) (ทางหลวงหมายเลข 3222) จังหวัดนครนายกมีแหล่งท่องเทียวมากมายทังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อยู่ภายใต้การส่ งเสริ มการท่องเทียวเมืองรอง ส่ งผลให้สัดส่ วนนักท่องเทียวเพิมขึน เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจการ
ท่องเทียวในประเทศ
3.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย
การดํา เนิ นงานวิจยั แสดงดังรู ปที 2 เริ มต้นจากรวบรวมข้อมูลสถานทีท่ องเทียวของจังหวัดนครนายก
ระยะทางระหว่างสถานทีท่องเทียว และระยะทางจากเส้นทางหลักทีเข้าสู่ จงั หวัดทัง 3 เส้นทางโดยใช้ Google Map
จากนันทําการแบ่งกลุ่มการท่องเทียวโดยจําแนกตามความต้องการออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) กลุ่มการท่องเทียวตามอําเภอ เป็ นการท่องเทียวตามเส้นทางในแต่ละอําเภอของจังหวัดนครนายก ได้แก่
อําเภอเมือง อําเภอบ้านนา อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ์
(2) กลุ่ มการท่องเทียวตามประเภท เป็ นการจัดหมวดหมู่ของแหล่ งท่องเทียวทีมีลกั ษณะเหมือนกันเพือ
ตอบสนองตามความสนใจเฉพาะกลุ่ ม แบ่ง เป็ น 4 ประเภทคื อ แหล่ ง ท่ องเที ยวเชิ ง นิ เวศและธรรมชาติ แหล่ ง
ท่องเทียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเทียวเพือนันทนาการ และแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์
(3) กลุ่มการท่องเทียวตามสถานทีห้ามพลาด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีเป็ นทีนิ ยม รวบรวมจากการท่องเทียว
แห่งประเทศไทย สํานักงานนครนายก และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเผยแพร่ ขอ้ มูลการท่องเทียว
(4) กลุ่มการท่องเทียวตามต้องการ เป็ นเส้นทางทีนักท่องเทียวสามารถเลือกสถานทีได้ตามความสนใจ
5
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รู ปที 2 วิธีการดําเนินงานวิจยั
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวต่ า งๆ จะถู ก กํา หนดจุ ด ส่ ง (Node) ซึ งจะเป็ นตัวเลขที ใช้ใ นการวางแผนเส้ น ทางการ
ท่องเที ยวด้วยวิธี เลื อกจุ ดทีใกล้ที สุ ด (NN) และวิธีเชิ งพันธุ ก รรม (GA) เส้นทางทีเหมาะสมและลํา ดับในการ
ท่องเทียวจะพิจารณาจากระยะทางทีสันทีสุ ด ร่ วมกับค่าความนิ ยมมากทีสุ ด ทีคัดเลื อกมาจากเว็บไซต์ท่องเทียว
ต่างๆ เช่น painaidii.com, th.tripadvisor.com เป็ นต้น โดยพิจารณาจากยอดผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และการแชร์
3.3 การวางแผนเส้ นทางการท่ องเทียว
ข้อมู ล ที ใช้ใ นการวางแผนเส้ นทางการท่ องเที ยวคื อระยะทางระหว่า งสถานที ท่ องเที ยวทังหมด และ
ระยะทางจากแต่ละเส้นทางหลักโดยใช้ Google Maps ถูกรวบรวมและนํามาสรุ ปแยกตามกลุ่ มการท่องเทียว
จากนันใช้วิธีเลื อกจุดทีใกล้ทีสุ ด และวิธีการเชิ งพันธุ กรรม วิเคราะห์หาเส้นทางการท่องเทียว โดยมีตวั อย่างการ
คํานวณของอําเภอองครักษ์ ดังนี
วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ด เริ มจากขันตอนที 1 กําหนดจุดส่ ง (node) ทีเป็ นจุดเริ มต้นในแต่ละเส้นทางหลักทีเข้า
สู่ จงั หวัดนครนายก โดยกําหนดให้เป็ นเลข 0 ขันตอนที 2 หาจุดส่ งทีทําให้ระยะทางน้อยทีสุ ด และเลือกเป็ นส่ วนหนึ ง
ของเส้นทาง ขันตอนที 3 ทําซําจนสามารถผ่านจุดทุกจุด แล้วจึงบรรจบจุดส่ งสุ ดท้ายเข้ากับจุดเริ มต้น ดังรู ปที 3
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รู ปที 3 วิธีเลือกจุดทีใกล้ทีสุ ดของอําเภอองครักษ์
วิธีการเชิ งพันธุ กรรม อาศัยรู ปแบบกลไกการคัดเลือกพันธุ กรรมจากธรรมชาติซึงสามารถอยู่รอดและถูก
ถ่ายทอดไปยังรุ่ นต่อไป ดังรู ปที 4
1. สร้างคําตอบเริ มต้นด้วยการสุ่ ม จํานวน 4 โครโมโซม
2. คํานวณหาค่าฟิ ตเนสฟังก์ชนั ของคําตอบเริ มต้น ด้วยการคํานวณหาระยะทางรวม
3. สร้างโครโมโซมรุ่ นลูกจนกว่าจะได้จาํ นวนรุ่ นลูกเท่ากับค่า 4 จากลําดับขันต่อไปนี
3.1 เลื อกโครโมโซมต้นแบบ 2 โครโมโซม จาก 5 โครโมโซม (พ่อ-แม่) โดยใช้ความน่ าจะเป็ นโดย
พิจารณาจากค่าฟิ ตเนสฟังก์ชนั (โครโมโซมทีมีค่าฟิ ตเนสฟังก์ชนั ดีกว่าจะมีโอกาสถูกเลือกมากกว่า)
3.2 การแลกเปลียนยีนข้ามโครโมโซมเกิดขึนด้วยความน่าจะเป็ นในการแลกเปลียนยีน 0.8
3.3 การปรับเปลียนยีนภายในโครโมโซมเกิดขึนด้วยความน่าจะเป็ นในการปรับเปลียนยีนภายใน 0.2
4. แทนทีโครโมโซมรุ่ นพ่อ-แม่ ด้วยโครโมโซมรุ่ นลูก
5. ทดสอบการแทนทีคําตอบใหม่ทีดีทีสุ ด ถ้าพบว่ารุ่ นลูกมีคาํ ตอบทีดีกว่ารุ่ นพ่อ-แม่ ให้จาํ ค่าทีดีทีสุ ดใหม่
ค่าความนิ ยมของสถานทีท่องเทียวนันจะอ้างอิงมาจากค่าความถีรวมทีได้จากทัง 10 เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น
อําเภอองครักษ์ มีค่าความถีเรี ยงตามลําดับของจุดส่ ง (Node) คือ (1) ศาลเจ้าพ่อองครักษ์เท่ากับ 1 (2) ศูนย์เพาะพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับเท่ากับ 4 (3) วัดประสิ ทธิ เวทเท่ากับ 1 และ (4) Montreux café and farm เท่ากับ 2 เมือนํามาคิด

รู ปที 4 วิธีการเชิงพันธุ กรรมของอําเภอองครักษ์
เป็ นค่าความนิ ยมของศาลเจ้าพ่อองครักษ์ จะเท่ากับ 1/8 = 0.125 เป็ นต้น สําหรับการคิดค่าความนิ ยมของแต่ละ
เส้นทางท่องเทียว มาจากการรวมค่าความนิ ยมของสถานทีท่องเทียวจํานวนครึ งหนึ งของสถานทีท่องเทียวทังหมด
7
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ในเส้นทางนัน ตัวอย่างเช่น 0-4-3-1-2-0 จะได้ค่าความนิยมของเส้นทางมาจากจุดส่ งที 4 (Montreux café and farm)
และจุดส่ งที 3 (วัดประสิ ทธิ เวท) 0.25+0.13 = 0.38 ซึ งจะใช้เป็ นปั จจัยหนึงในการเลือกเส้นทางท่องเทียวทีเหมาะสม
4. ผลการดําเนินงาน
จากการวิเคราะห์เส้นทางในแต่ละกลุ่มการท่องเทียว (อําเภอ ประเภท และทีห้ามพลาด) ในทุกเส้นทาง
หลักทีเข้าจังหวัดนครนายก (ถนนรังสิ ต-นครนายก ปราจีนบุรี(ถนนสุ วรรณศร) และถนนบ้านนา-แก่งคอย) ด้วยวิธี
เลื อกจุดทีใกล้ทีสุ ด และวิธีการเชิ งพันธุ กรรม นําคําตอบทีได้ของทังสองวิธีมาเปรี ยบเทียบและเลื อกเส้นทางทีดี
ทีสุ ด โดยพิจารณาจากระยะทางและค่าความนิยม แบ่งเป็ น 3 กรณี
กรณี ที 1 เลือกเส้นทางทีมีระยะทางทีสันทีสุ ด ตัวอย่างเช่น อําเภอองครักษ์ เส้นทางถนนรังสิ ต–นครนายก
วิธี NN มีระยะทาง 44.7 กม. GA มีระยะทาง 44.8 กม. จะเลือกเดินทางโดยวิธี NN
กรณี ที 2 หากเส้นทางทีได้ทงั 2 วิธีมีระยะทางเท่ากันจะพิจารณาเลื อกเส้นทางทีมีค่าความนิ ยมมากทีสุ ด
ตัวอย่างเช่ น อําเภอองครักษ์เส้นทางปราจีนบุรี(ถนนสุ วรรณศร) มีระยะทาง 116.1 กม. เท่ากัน วิธี NN และ GA
ความนิยมของสถานที 0.38 และ 0.63 ตามลําดับ จะเลือกเดินทางโดยวิธี GA
กรณี ที 3 หากมีเส้นทางทีระยะทางกับค่าความนิ ยมไม่สอดคล้องกัน จะพิจารณาจากค่าความนิ ยมเป็ นหลัก
ตัวอย่างเช่น อําเภอบ้านนา เส้นทางบ้านนา(ถนนบ้านนา-แก่งคอย) วิธี NN มีระยะทาง 57.75 กม. ความนิ ยมของ
สถานทีเท่ากับ 0.37 วิธี GA มีระยะทาง 64.55 กม. ความนิยมของสถานทีเท่ากับ 0.63 จะเลือกเดินทางโดยวิธี GA
สรุ ปเส้นทางท่องเทียวของแต่ละกลุ่ม ดังตารางที 3
จากผลวิจยั ทีได้คือเส้นทางการท่องเทียวทีเหมาะสมจะนําไปพัฒนาเป็ นเครื องมือทีช่วยในวางแผนการ
ท่องเทียวทีง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน นํามารวบรวมและนําเสนอในรู ปแบบของเว็บไซต์ทีสร้างขึน โดยเริ มจาก
การกําหนดรู ปแบบการนําเสนอเนื อหา และวิเคราะห์การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังตัวอย่างในรู ปที
5 เป็ นการแสดงให้เห็นการส่ งข้อมูลของผูใ้ ช้งาน เริ มจากผูใ้ ช้งานป้ อนการเลือก มีการนํา GPS ทีผูใ้ ช้งานป้ อนและ
สถานทีท่องเทียวทีผูใ้ ช้งานเลื อกมาตรวจสอบ ค้นหาข้อมูล จะทําการประมวลผลและแสดงข้อมูลสถานทีและ
เส้นทางท่องเทียวส่ งกลับไปยังผูใ้ ช้งาน
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ตารางที 3 เส้นทางท่องเทียวตามอําเภอ ตามประเภท และทีห้ามพลาด
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รู ปที 5 แผนภาพการไหลของข้อมูล อันดับ 2
ภายในแต่ละแถบเมนูยอ่ ยจะมีเนือหาเส้นทางการเดินทางสถานทีท่องเทียวของสถานทีท่องเทียวทังหมด
ภายในแต่ละประเภท แยกตาม 3 เส้นทางหลักทีเข้าจังหวัดนครนายก ดังตัวอย่างในรู ปที 6
สําหรับแถบเมนู ทีเทียวตามต้องการ จะเป็ นฟั งก์ชันการใช้งาน เขียนด้วยภาษาจาวาสคริ ปต์ (JavaScript)
ประมวลผลออกมาในรู ปแบบแผนการท่องเทียวตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยจะมีเมนู การเลื อกแบบ
Dropdown แบ่ ง ตามประเภทคือ แหล่ง ท่ องเทียวเชิ ง นิ เวศ 10 ที แหล่ งท่ องเที ยวเพื อนันทนาการ 12 ที แหล่ ง
ท่องเทียวเชิ งเกษตร 10 ที และแหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์ 10 ที เพือให้สะดวกและ
ง่ า ยต่ อ การใช้ง าน หลัง จากทํา การเลื อ กสถานที ท่ อ งเที ยวครบจํา นวน 4 ที จากทังหมด 42 ที ระบบจะมี ก าร
ประมวลผลออกมาในรู ปแบบของเส้นทางการเดินทางบน Google Maps ดังรู ปที 7
จากนันได้นาํ เว็บไซต์ไปทดลองใช้ และประเมินด้วยแบบสอบถามผ่าน Google Forms โดยผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ประชากร คือ คนทีสนใจท่องเทียวจังหวัดนครนายกและใช้งานเว็บไซต์เพือหาข้อมูล
การท่องเทียว จากตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane [17] ทีระดับความเชื อมัน 95% ด้วยความคลาดเคลือน 10%
จะได้จาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ 100 คน ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ นแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) [18] เนื องจากเป็ นการวิจยั เฉพาะกลุ่ ม ไม่ได้เปรี ย บเที ยบกับกลุ่ มอื นๆ (Exploration
Research) อีกทังมีขอ้ จํากัดเรื องของเวลา ค่าใช้จ่าย และการดําเนินงานวิจยั ภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดของโควิด
ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย 28 คน และเพศ
หญิง 72 คน โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 ถึ ง 24 ปี มีการใช้แหล่งค้นข้อมูลการท่องเทียวผ่าน Google และ
เว็บไซต์พนั ทิป ความถีในการสื บค้นข้อมูลการท่องเทียวจํานวน 1 ถึง 3 ครังต่อเดือน ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการนําเสนอ การใช้งาน และการได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์พบว่าได้ค่าเฉลียเท่ากับ 4.33 และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 ซึ งมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์มากทีสุ ด
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รู ปที 6 ตัวอย่างผลลัพธ์แถบเมนูท่องเทียวตามประเภท
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รู ปที 7 ตัวอย่างผลลัพธ์แถบเมนูท่องเทียวตามต้องการ
5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค ดิ จิตอลได้สร้ างความสะดวกสบายให้ก ับนัก ท่องเทียวในการ
สื บค้นข้อมูล แต่ดว้ ยแหล่งของข้อมูลทีมีอยูห่ ลากหลายทังในรู ปแบบของเอกสาร เว็บไซต์หรื อแอพลิเคชันต่างๆ จึง
ใช้เวลาอย่า งมากทังในการสื บ ค้นและการกรองข้อมู ลจนได้อ อกมาเป็ นทริ ปท่ องเที ยวทีต้องการ งานวิจ ัยนี มี
วัตถุประสงค์เพือออกแบบเครื องมือทีช่วยในการวางแผนเส้นทางการท่องเทียวทีเหมาะสมของจังหวัดนครนายก
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขายด้วยวิธีเลื อกจุดทีใกล้ทีสุ ด (NN) เปรี ยบเทียบกับวิธีการเชิ ง
พันธุ กรรม (GA) ทําการวิเคราะห์หาเส้นทางทีมีระยะทางสันทีสุ ด และมีค่าความนิ ยมสู งสุ ด พบว่าวิธี NN ถูกเลือก
มาเป็ นเส้นทางท่องเทียวร้อยละ 44 และวิธี GA ร้อยละ 56 ทําการเผยแพร่ และนําเสนอผลวิจยั ดังกล่าวในรู ปแบบ
เว็บไซต์ทีแนะนําสถานทีท่องเทียว และเส้นทางการท่องเทียวแยกตามอําเภอ ประเภท ทีเทียวห้ามพลาด และทีเทียว
ตามต้องการของแต่ล ะเส้ นทางหลัก ทีเข้า สู่ จงั หวัดนครนายก ผลวิจ ัยนี จะช่ วยแนะนํา เส้ นทางการท่องเที ยวที
เฉพาะเจาะจงให้นกั ท่องเทียวได้เลือกตรงตามความต้องการ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน แนวทางของงานวิจยั ที
ควรจะดําเนิ นการต่อไป อาจจะเพิมทางเลือกเพือการท่องเทียวทีมากกว่า 1 วัน เพิมข้อมูลอืน เช่ น โรงแรมรี สอร์ ท
ร้านจําหน่ายสิ นค้าชุมชน เป็ นต้น รวมทังเปิ ดช่องทางรับการรี วิวจากนักท่องเทียว
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จากเงิ นรายได้มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี งบประมาณ 2562
สัญญาเลขที 026/2563 ขอขอบคุ ณข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย สํานักงาน
นครนายก
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