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บทคดัย่อ 

  

  บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบแนะนําเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธี

เชิงพันธุกรรมในการคนหาเสนทางการทองเท่ียวเพ่ือไดแหลงทองเท่ียวตามประเภทท่ีนักทองเท่ียวตองการไป

มากท่ีสุดภายใตเวลาที่จํากัด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมนักทองเท่ียว การจัดประเภทแหลง

ทองเท่ียวของแตละพ้ืนท่ี และการคนหาเสนทางการทองเท่ียวนั้นมีขอจํากัดดวยตําแหนงท่ีต้ัง ระยะทาง และ

เวลา เพ่ือกําหนดแหลงทองเท่ียวท่ีตรงกับประเภทท่ีนักทองเท่ียวตองการมากท่ีสุดและอยูภายใตเง่ือนไขเวลา

ทําใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด จากผลการทดลองการพัฒนาระแบบแนะนําเสนทางทองเท่ียว

โดยวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ที่นําเสนอการแนะนําเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 

สามารถหาเสนทางท่ีตรงตามความตองการ และเกิดความพึงพอใจตอกลุมนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคาเฉล่ียความพึงใจอยูท่ี 4.09 ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาํสาํคญั : วิธีเชิงพันธุกรรม, ความพึงพอใจของกลุมนักทองเท่ียว, การทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 
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Abstract 

 

This article aims to develop a tourist route guidance system in Kanchanaburi. With 

genetic methods to search for travel routes to get tourist attractions according to the type 

that tourists want the most under limited time And to study the satisfaction of tourists groups 

Classification of tourist attractions of each area And the search for tourist routes is limited by 

location, distance and time to determine the tourist destination that corresponds to the type 

that tourists want the most and is under the conditions that make tourists the most satisfied. 

Based on the results of the experiment, the development of the recommended route by the 

Genetic Algorithm which presented the tourist route in Kanchanaburi Can find directions that 

meet the needs And the satisfaction of the tourists effectively The average satisfaction is at 

4.09, which has a high level of satisfaction. 

Keywords :  Genetic Algorithm , Satisfaction of tourists groups, Tourism in Kanchanaburi 

 

บทนํา 

ปจจุบันอุตสาหกรรมทองเท่ียวนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยางมาก ทําใหนักทัศนาจร และนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหความสนใจตลอดเวลา เพราะมี
แหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย เชน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียว
ประเภทจุดชมทิวทัศน แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  เปนตน โดยไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 
รัฐบาลกําหนดนโยบายในการผลักดันการทองเท่ียวของประเทศ โดยเนนการพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพ  
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการยกระดับภาพลักษณของการทองเท่ียวไทยใน
สายตานักทองเท่ียวท่ัวทุกมุมโลก สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ และ
เปนการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวสูทองถ่ิน เปนการสรางอาชีพ เสริมรายได ท่ีเกิดจากการทองเท่ียว  

ในวงกวางและเจริญเติมโตอยางตอเน่ือง  
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จังหวัดกาญจนบุรีเปน “เมืองประวัติศาสตรธรรมชาติอัศจรรย แดนสวรรคตะวันตก” คําขวัญคือ
แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมนนํ้าแควแหลงแรนํ้าตก (ททท. สํานักงานกาญจนบุรี, 
2559) จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีรวม 19,483 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญอันดับสามของประเทศ  
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหมภูมิประเทศสวนใหญเปนปาโปรงและปาดงดิบ มีแมนนํ้าแคว
ใหญและแมนนํ้าแควนอยไหลมาบรรจบกันเปนแมนนํ้าแมกลองท่ีบริเวณอําเภอเมือง จึงเปนเมืองแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณท้ังภูเขา ปาไม ถํ้า และนํ้าตก กาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการ
ทองเท่ียวระดับสูง เปนจังหวัดทองเท่ียวอันดับตนๆของประเทศ มีแหลงทองเท่ียวอันสวยงามและหลากหลาย
ประเภท ทําใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติมาเยือนกาญจนบุรี ในแตละปเปนจํานวนมาก การ
เดินทางรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย สําหรับแหลงทองเท่ียวในกาญจนบุรีน้ัน มีท้ังแหลงทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ เชน นํ้าตกเอราวัณ น้ําตกหวยแมขม้ิน นํ้าตกไทรโยคนอย และน้ําตกไทรโยคใหญ แหลงทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร เชน สะพานขามแมนาแคว อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห สุสานทหารสัมพันธมิตร และ
ดานเจดียสามองค และแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือนศรีนครินทร เข่ือนแม
กลอง เมืองมลิกา และสะพานอุตตมานุสรณ หรือท่ีนิยมเรียกกันวาสะพานมอญ แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน วัดถํ้าเสือ วัดถํ้าเขานอย วัดสุนันทวนาราม  

ดวยเหตุท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนท่ีกวางและแหลงทองเท่ียวหลากหลาย และหลายเสนทาง สงผล
กระทบหรือกอใหเกิดปญหาของกลุมนักทองเท่ียวในการเลือกเสนทางการทองเท่ียวเพราะแหลงทองเท่ียวแต
ละท่ีอยูหางไกลมีขอจํากัดในการเดินทางดวยกรอบเวลา และขณะเดียวกันนักทองเท่ียวตองการเลือกแหลง
ทองเท่ียวตางๆ ใหตรงตามความสนใจของตนใหมากท่ีสุด นอกจากน้ันจังหวัดกาญจนบุรีมีแหลงทองเท่ียว
มากมายและมีเสนทางท่ีซับซอน บางแหลงท่ีต้ังหางไกลกันมาก ทําใหนักทองเท่ียวประสบปญหาการวาง
แผนการเดินทาง เพราะนักทองเท่ียวมีเวลาที่จํากัด ขณะเดียวกันตองการทองเท่ียวหลายๆท่ี ทําใหตองเลือก
เสนทางในการเดินทางท่ีเหมาะสม คุมคา และประหยัดเวลา เพ่ือจะทําใหกลุมนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และรูสึกท่ีอยากจะมาเท่ียวอีกในคร้ังตอๆไป ซ่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

  

ภาพที่ 1 : สะพานขามแมนํ้าแควและน้ําตกไทรโยคนอย (ททท. สํานักงานกาญจนบุรี, 2559) 
 

 ดังน้ันงานวิจัยน้ีไดเสนอระบบแนะนําเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกตใช
เทคนิคทางเมตะฮิวริสติกสท่ีเรียกวาวิธีเชิงพันธุกรรมวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เทคนิคการ
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คนหาคําตอบจากแหลงขอมูลท่ีมีความซับซอนและยากท่ีจะสรางแบบจําลองดวยสมการคณิตศาสตร เน่ืองจาก
เปนกระบวนการคนหาท่ีไมมีความเฉพาะเจาะจงกับแบบจําลองหรือลักษณะเฉพาะของขอมูลแบบใดแบบหน่ึง 
(Goldberg, D.E., 1989) โดยใชหลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติจากการจําลองแนวคิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตท่ีปรับตัวไดดีหรือมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเหมาะสมจะดํารงอยูไดดีกวาส่ิ งมีชีวิตท่ีไมเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมน้ันๆ ซ่ึงเปนกระบวนการ ปรับปรุงคนหาคําตอบในการแกปญหา และสรางความพึงพอใจของกลุม
นักทองเท่ียว การท่ีนักทองเท่ียวจะเกิดความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการจัดเสนทางสูสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ ตามประเภทแหลงทองเท่ียว ใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากข้ันตอนตาง ๆ ของวิธีเชิงพันธุกรรม
แสดงใหเห็นวาสามารถท่ีจะพัฒนาคาของคําตอบจนกระท่ังพบคําตอบท่ีดีท่ีสุดได วิธีน้ีจึงเปนทางเลือกหน่ึงใน
การนําไปใชกับปญหาการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและสรางแบบจําลองระบบแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธีเชิงพันธุกรรมในการคนหาเสนทางเพ่ือไดแผนการทองเท่ียวท่ีตรง
ตามความตองการของนักทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวสามารถนําวิธีดังกลาวไปประยุกตใชวางแผนการใช
เสนทางการทองเท่ียวเพ่ือลดเวลาในการเดินทาง เพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวไดโดยขจัดเวลาท่ีไมจําเปน
ออก ไดจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนไปตามความตองการของนักทองเท่ียว และสรางความพึงพอใจใหแก
นักทองเท่ียวมากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1. เพ่ือพัฒนาระบบแนะนําเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธีเชิงพันธุกรรม 

2. เพ่ือใหนักทองเท่ียวเลือกเสนทางท่ีเหมาะสมตามความตองการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

อุปกรณ์และวธิกีารดาํเนินงานวจิยั 

3.1 การวางแผนการทองเท่ียว 

การวางแผนการทองเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรีเปนหัวใจหลักของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตามแหลง
ทองเท่ียวตางๆ เน่ืองจากกาญจนบุรีมีพ้ืนท่ีกวางและแหลงทองเท่ียวหลากหลายประเภทการทองเท่ียว   

เพ่ือเปนการวางแผนท่ีดีในการคนหาเสนทางทองเท่ียว จากการวางแผนเร่ืองการจัดเสนทางทองเท่ียวของ
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือหาเสนทางท่ีส้ันท่ีสุด และประหยักเวลา ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดเสนทาง
ทองเท่ียวรูปแบบหน่ึง เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยจึงกําหนดข้ันตอน
การวางแผนไดดังตอไปน้ี 

 

3.1.1 การวางแผนจากเว็บไซต 
Google Map นักทองเท่ียวท่ีประสงคจะมาเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีเม่ือทราบแหลง 

ทองเท่ียวแลวสามารถคนหาระยะทางเพ่ือวางแผนการเดินทาง โดยสามารถคนหาใน Google Maps คือ
บริการของ Google ที่ใหบริการเทคโนโลยีดานแผนท่ีประสิทธิภาพสูง ใชงานงายเปนบริการเก่ียวกับแผนท่ี
ผานเว็บบราวเซอรของ Google เปนบริการฟรีผานเว็บไซต ผานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ หรือผาน
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คอมพิวเตอรแบบพกพาโดยสามารถใชบริการแผนท่ีของ Google Maps ดูตําแหนงของแหลงทองเท่ียว คนหา
เสนทางท่ีใกลท่ีสุด คนหาสถานท่ี เวลาท่ีใชในการเดินทาง หรือสามารถคนหาขอมูลของธุรกิจในทองถ่ิน ไดแก 
ที่ต้ังของธุรกิจ รายละเอียดการติดตอ และเสนทางการขับข่ี และตําแหนงของธุรกิจ สวนประกอบท่ีสําคัญท่ี
ดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ือใชงานเปนอยางมาก คือแผนท่ีและภาพถายดาวเทียมคุณภาพดี ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนผิวโลก
ในมาตราสวนตางๆ ตามความเหมาะสม 

 

Google Map API คือชองทางการเช่ือมตอชองทางหน่ึง ท่ีจะเชื่อมตอกับเว็บไซตผูใหบริการ  
API จากท่ีอ่ืน เปนตัวกลางท่ีทําใหโปรแกรมประยุกตเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกตอ่ืน หรือเชื่อมการทํางาน
เขากับระบบปฏิบัติการตัวอยาง เชน Twitter มีหลายเว็บท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลกับ twitter ทั้งเปนการอาน
ขอมูลจาก twitter หรือ สงขอมูลเขา twitter เองก็ตาม ซ่ึงลวนอาศัยการเชื่อมตอแลกเปล่ียนขอมูลกันดวย 
API นั้นเอง และอีกหน่ึงตัวอยาง เชน Google Maps API คือบริการของ Google อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเราสามารถ
นําขอมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ใหบริการโดยสวนมากจะนํามาใชกับเว็บไซตของบริษัทฯหรือ
เว็บไซตหางรานตางๆ เพ่ือเปนอีกชองทางท่ีใหลูกคารูวาบริษัทฯ หรือหางรานน้ัน  ทั้งน้ี Google API มี
ความสามารถท่ีนาสนใจ  

 

3.1.2 สอบถามผูรู 
กาญจนบุรี จังหวัดท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย ไมวาจะประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือ 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ นอกจากจะอยูใกลกรุงเทพฯ แลวอากาศดี เท่ียวไดท้ังป ทุกฤดู กลาวไดวา
กาญจนบุรี เปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลางท่ีมีผูคนนิยมเดินทางไปทองเท่ียว เต็มไปดวยเร่ืองราวในอดีตท่ีนาสนใจ 
เปนแหลงอารยธรรมเกาแกยุคกอนประวัติศาสตร เปนสถานท่ีต้ังของสะพานขามแมนํ้าแคว ซ่ึงเปนสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรของไทยในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก นอกจากน้ียังมี
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ไมวาจะเปน ปาเขาลําเนาไพร ถํ้าหรือนํ้าตก จึงทําใหนักทองเท่ียว
มากันอยางตอเน่ืองจึงสอบถามนักทองเท่ียวท่ีเคยมาหรือคนในพ้ืนท่ีสามารถแนะนําแหลงทองเท่ียวตางๆไดดี 

 

3.2 ขอมูลการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 
  การทองเท่ียวสามารถสงเสริมการพัฒนาประเทศ (ททท. สํานักงานกาญจนบุรี, 2559)  ทําใหสังคมดี
ข้ึน  โดยเอ้ือประโยชน  ดานสังคมและเศรษฐกิจ  เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญ  สรางความเจริญใหกับชุมชน
ทองถ่ิน การพัฒนาบริการการทองเท่ียวมีมาตรฐานสูระดับสากลทําใหนักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันและสราง
ภาพลักษณดานการทองเท่ียว นําพาประเทศเพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูงข้ึน อีกท้ังเปน
การสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว เชื่องโยงเครือขายคูคาทางการ
ทองเท่ียว การคาและบริการ กับกลุมประเทศเพ่ือนบานและประเทศคูคาสําคัญระดับภูมิภาค  ดวยเหตุผล
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ดังกลาวทําใหจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ิมขีดความสามารถดานการทองเท่ียวและเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดัง
แสดงรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 
ภาพที ่2 : แสดงอันดับผูมาทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

 
ภาพที่ 3 : ภาพการวางแผนสงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง 

ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรียังมีการวางแผนโครงการหลายโครงการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในอนาคต เชน 
โครงการคร้ังหน่ึงวานน้ันกาญจนบุรี กระตุนการใชจายของนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการใชจายในกลุม Silver Age สรางการรับรูภาพลักษณของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ฐานะแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ดวยการนําเสนอสินคาทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณค า และมูลคาใหกับกลุม
นักทองเท่ียวพรอมผูกเชื่อมโยงใหสัมผัสและเขาถึงวิถีชุมชนทองถ่ิน, โครงการเมืองกาญจน งาน – เท่ียว ครบ 

เปนการกระจายพ้ืนท่ีและชวงเวลาในการทองเท่ียว เพ่ือสงเสริมการเดินทางทองเท่ียวในวันธรรมดา กระจาย
การเดินทางของนักทองเท่ียวและรายไดจากชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษสูชวงวันธรรมดา 
กระจายรายไดสูผูประกอบการและชุมชนทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ อันจะสงผลดีตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
และความพึงพอใจของนักทองเท่ียว, โครงการประสานความรวมมือเครือขายทางการตลาด เปนการกระจาย
พ้ืนท่ีและชวงเวลาในการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานการตลาดและการประสานความรวมมือกับ
ภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และส่ือมวลชน 

 

3.3 การจัดเสนทางการทองเท่ียวดวยระบบอัตโนมัติ 
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ในการพัฒนาระบบแนะนําเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธีเชิงพันธุกรรมเพ่ือความ
พึงพอใจของกลุมนักทองเท่ียว โดยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเนนการศึกษาวิธี 
เชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เปนวิธีการคนหาคําตอบท่ีเหมาะสมโดยใชหลักการคัดเลือกแบบ
ธรรมชาติจากการจําลองแนวคิดวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  มีลักษณะการทํางานเลียนแบบกระบวนการ
วิวัฒนาการทางธรรมชาติ (L. A. Sadeh, 1965) ในแตละข้ันตอนไดนํามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบแนะนํา
เสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธีเชิงพันธุกรรม เพ่ือความพึงพอใจของกลุมนักทองเท่ียว  

สามารถชวยแกปญหา และสนับสนุนความตองการของนักทองเท่ียวตอแหลงทองเท่ียวและเวลาท่ีจํากัด เพ่ือ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการวิจัยคร้ังน้ีไดคนควาและรวบรวมเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

 

3.3.1 หลักการและข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 
  วิธีเชิงพันธุกรรมมีลักษณะการทํางานเลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ โดยอิงหลักการ
คัดเลือกตามธรรมชาติของดารวิน(Darwin’s theory of natural selection) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวน้ี ถูกนํามา
ประยุกตใชเปนวิธีการแกปญหาโดยนักวิทยาศาสตรชื่อ John Holland ในป ค.ศ. 1975 และไดใชชื่อวา “วิธี
เชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm)” แตวิธีนี้ยังไมเปนท่ีนิยมเทาใดนักเพราะในขณะน้ัน GA ยังคงเปนแนวคิด
ที่ใหม แตหลังจากท่ี David Goldbergไดตีพิมพหนังสือท่ีอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของ GA ตลอดจนวิธีการ
นําไปประยุกตใช ซ่ึงเปนสวนทําใหคนท่ัวไปไดรูจัก และเขาใจถึงวิธีการแกปญหาท่ีอาศัยหลักการทางพันธุกรรม
มากยิ่งข้ึน จนกระท่ังในท่ีสุดGA จึงกลายเปนท่ีนิยมของบรรดานักวิจัยอยางแพรหลายในเวลาตอมา 

กระบวนการของวิธีเชิงพันธุกรรม โดยเร่ิมตนจากการกําหนดปญหาในรูปของยีนและโครโมโซม และ
การกําหนดฟงกชันความเหมาะสม (Fitness Function) เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในกระบวนการวิวัฒนาการชุด
คําตอบ จากน้ันจะกําหนดชุดคําตอบชุดแรก (Initial Generation) ในรูปของโครโมโซมดวยการสุม และนําชุด
คําตอบน้ันเขาสูกระบวนการวิวัฒนาการ ซ่ึงเปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีประกอบดวยตัวดําเนินการ (Operator) 

ไดแก การสืบพันธุ (Reproduction) การผสมยีน (Crossover) กับการกลายพันธุ (Mutation) และนําไป
ประเมินความเหมาะสมดวยฟงกชันความเหมาะสม (Fitness Function) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

3.3.1.1 ข้ันตอนการสรางโครโมโซม 

เร่ิมตนโดยการสุมคาคําตอบซ่ึงเปนคาคําตอบท่ีอยูในขอบเขตของคําตอบ (Solution 

space) ข้ึนมาตามจํานวนของประชากรท่ีกําหนดไวแลวทําการเขารหัส  (Encoding) คาคําตอบใหเปน 

“โครโมโซม (Chromosome)” ซ่ึงโครโมโซม แตละตัวจะประกอบไปดวยยีนเรียงตอกัน โดยรูปแบบการ
เขารหัสของโครโมโซมเปนเลขฐานสอง (Binary bit string) และเรียกกลุมของ โครโมโซมเหลาน้ีวา “ประชากร 

(Population)”รูปแบบโคร โมโซมแสดงดังรูปท่ี 4 
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ภาพที ่4 : โครโมโซมแบบเลขฐานสอง 

 

3.3.1.2 ข้ันตอนกระบวนการทางพันธุกรรม  
กระบวนการทางพันธุกรรมน้ัน ประกอบไปดวย 2 กระบวนการ คือ การสลับสาย

พันธุ(Crossover) และการกลายพันธุ (Mutation)โดยการสลับสายพันธุน้ัน จะทําการสุมโครโมโซม จาก
ประชากรมาสองโครโมโซม และทําการแลกเปล่ียนยีนระหวางโครโมโซม ซ่ึงจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนยีนใน
โครโมโซม ดังแสดงในรูปท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 : แผนผังการทํางานของ (GA L. A. Sadeh, 1965) 

สําหรับวิธีการในการแลกเปล่ียนยีนน้ันวิธีการท่ีงายท่ีสุด คือ การสลับสายพันธุแบบจุดเดียว 

(One point crossover) ซ่ึงจะใชวิธีการสุมจุดท่ีจะทําการแลกเปลี่ยนยีน ดังแสดงในรูปท่ี 5 สวนกระบวนการ
กลายพันธุนั้นจะสุมโครโมโซมมาหน่ึงคา แลวทําการสุมเปล่ียนคาของยีน ซ่ึงจะทําใหเกิดโครโมโซมใหมอีกหน่ึง
โครโมโซม โดยการกลายพันธุท่ีแสดงในรูปท่ี 6 นั้นเปนการกลายพันธุแบบจุดเดียว (One point mutation) 
และโครโมโซมใหมท่ีเกิดข้ึนจะเรียกวา “โครโมโซมลูก (Offspring)”  

 

3.3.1.3 ข้ันตอนการคํานวณคาความเหมาะสม 

การกําหนดฟงกชันความเหมาะสม (Fitness Function)  เปนการกําหนดเกณฑการ 
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ประเมินความเหมาะสมของโครโมโซม ฟงกชันความเหมาะสมอยูในรูปแบบท่ีสามารถคํานวณไดดวย
คอมพิวเตอร เชน ฟงกชันเชิงเสน หรือฟงกชันเมทริกส โดยใชขอมูลจากโครโมโซม ไดแก ยีนและตําแหนงของ
ยีนในโครโมโซม นอกจากน้ีฟงกชันความเหมาะสมยังสามารถรวมการคํานวณขอจํากัด (Constraints) เชน 
คาใชจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปน โดยคาความเหมาะสมหาไดจากสมการท่ี (1) 

 

 

 

3.3.1.4 ข้ันตอนการคัดเลือก 

กลไกการคัดเลือกของ GA นั้นจะพิจารณาจากคาความเหมาะสมในการอยูรอด ถา
โครโมโซมใดมีคาความเหมาะสมในการอยูรอดสูง โอกาสท่ีจะถูกเลือกใหเปนประชากรในรุนถัดไป จะมีโอกาส
รอดสูงตามไปดวย ในทางตรงขาม ถาคาความเหมาะสมในการอยูรอดตํ่ามาก โครโมโซมน้ันก็ไมมีโอกาสอยู
รอดเปนประชากรในรุนถัดไป วิธีการในการคัดสรรโครโมโซมเพ่ือเปนประชากรในรุนใหมน้ันมีอยูหลายวิธี เชน 

การคัดเลือกแบบแบงเปนชวง (Truncation selection) การคัดเลือกดวยการสุมอยางท่ัวถึง (Stochastic universal 

sampling) การคัดเลือกแบบแขงขัน (Tournament selection) และการคัดเลือกดวยวงลอเส่ียงทาย (Roulette 

wheel selection) เปนตน  

3.3.1.5 ข้ันตอนตรวจสอบเง่ือนไขการสิ้นสุดการทํางาน 

เง่ือนไขในการส้ินสุดการทํางานน้ัน GA จะส้ินสุดการทํางานก็ตอเม่ือไดดําเนินการ
จนครบตามจํานวนรุนของประชากร (Number of generation) ตามท่ีผูใชกําหนด หรือผูใชอาจจะกําหนดให
สิ้นสุดการทํางานเม่ือคาคําตอบในหลาย ๆ รอบท่ีผานมาไมมีการเปล่ียนแปลง 
 

3.4 การออกแบบระบบ 

  การออกแบบระบบ โดยนําข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เปนเทคนิคทาง
ปญญาประดิษฐอยางหน่ึงท่ีใชในการคนหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับการหาคําตอบจากแหลงขอมูลท่ีมีความ
ซับซอนและยากท่ีจะสรางแบบจําลองดวยสมการคณิตศาสตร  เน่ืองจากเปนกระบวนการคนหาท่ีไมมีความ
เฉพาะเจาะจงกับแบบจําลองหรือลักษณะเฉพาะของขอมูลที่มีจํานวนมากๆ ดวยเหตุนี้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
เปนวิธีท่ีเหมาะสมในการแกปญหาไดหลากหลายรูปแบบท่ีมีความซับซอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.4.1 การเตรียมและรวบรวมขอมูล 

งานวิจัยคร้ังน้ีไดทําการศึกษา และรวบรวมแหลงทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือพัฒนาระบบ

แนะนําเสนทางการทองเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของกลุมนักทองเท่ียวตาม

ประเภทแหลงทองเท่ียวตางๆ เน่ืองจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจและมีเสนทางท่ี

166



10 

 

หลากหลาย เพ่ือเปนไปตามความตองการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดของกลุมนักทองเท่ียวดวยกรอบเวลาท่ี

จํากัด จึงไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

การเตรียมขอมูลผูวิจัยไดใช Google Maps ในการหาระยะทางและเวลาท่ีใชในการเดินทางท่ีส้ันท่ีสุด
จากแหลงทองเท่ียวจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงเพ่ือนํามาคํานวณระยะทางและเวลาโดยรวมของการทองเท่ียว 
แสดงตัวอยางขอมูลเวลาท่ีใช (นาที) ในการคนหาเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1 : ขอมูลเวลาการเดินทาง (นาที) 

 

  แหลงทองเท่ียวหรือโหนดแตละโหนดจะถูกจัดกลุมวาอยูในเซตการทองเท่ียวประเภทใด เชน เชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน เชิงประวัติศาสตร โดยท่ีโหนดหน่ึงๆ สามารถถูกจัดเขาประเภทการทองเท่ียวไดหลาย
ประเภทโดยใชฟซซีเซต กลาวคือคาความเปนสมาชิกของโหนดในแตละเซตประเภทการทองเท่ียวจะมีคาอยู
ในชวง 0 ถึง 1 ตลอดจนเวลาท่ีใชในการเท่ียว และคาความสุขในการเท่ียวเพ่ือเกิดความพึงพอใจสูงสุด ท้ังน้ี
เอกภพสัมพัทธของฟซซีเซตไดมาโดยการสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรดานการทองเท่ียว หรือนักทองเที่ยว 
และประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 30 คน โดยใหผูตอบแบบสอบถามกําหนดคาความเปนสมาชิกของแต
ละแหลงทองเท่ียววาอยูในการทองเท่ียวประเภทใด ซ่ึงแบบสอบถามไดทําการวัดคุณภาพความเชื่อม่ัน 
(reliability) ของแบบสอบถามวาแตละขอคําถามสอดคลองกันหรือไม โดยการหาค า Cronbach’s alpha 

(ครอนแบคอัลฟา) หรือคา “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน” (coefficient of reliability) ซ่ึงมีคาอยูท่ี 0.8 โดย
ที่ผลรวมของคาความเปนสมาชิกของแตละประเภทการทองเท่ียวในแตละแหลงทองเท่ียวตองเทากับ 1  สวน
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เวลาท่ีใชในการเท่ียว กับคาความสุข เชน 60 นาที เทากับ 1 คะแนน จากน้ันนําคาความเปนสมาชิกท่ีได 
หาคาเฉล่ียเพ่ือใชในการทดลองตอไป  
 

ตารางท่ี 2 : ประเภทแหลงทองเท่ียว เวลา และคาความสุขการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

หมายเหตุ :  

 

 

 

3.4.2 การคนหาเสนทางการทองเท่ียว 

  ข้ันตอนการคนหาเสนทางการทองเท่ียวโดยใชวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ซ่ึง
เปนวิธีหน่ึงของเมตะฮิวริสติกส (M. Gen, R. Cheng and L. Lin, 2008) ที่นักวิจัยนิยมเปนอยางมาก เปนวิธีท่ี
มีความยืดหยุนในการหาผลเฉลยของปญหาการตัดสินใจใดๆ ท่ีมีความซับซอนและมีตัวแปรตัดสินใจจํานวน
มากไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถึงแมผลเฉลยท่ีไดอาจไมใชผลเฉลยท่ีใหคาเหมาะท่ีสุด หรื อไม
สามารถรับประกันผลเฉลยท่ีดีในทุกคร้ังท่ีทําการประมวลผลได แตผลเฉลยท่ีไดเปนท่ียอมรับ และคนหาได
ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม  

ประเภทแหลงทองเที่ยว 

1 = เชิงวัฒนธรรม 4 = แหลงชอปปง 

2 = เชิงนิเวศน 5 = แหลงสําหรับเด็ก 

3 = เชิงประวัติศาสตร 6 = อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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ภาพที่ 6 : โครงสรางท่ัวไปของวิธีเชิงพันธุกรรมอยางงาย (M. Gen, R. Cheng and L. Lin, 2008) 

ข้ันตอนท่ี 1  : ออกแบบและพัฒนาระบบแนะนําเสนทางการทองเท่ียวท่ีส้ันท่ีสุดดวย Google map

เพ่ือคํานวณระยะทางในแตละแหลงทองเท่ียวท่ีรวบรวมมา ไดอยางถูกตองตามเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนจริงของ
งานวิจัยนี้ 

ข้ันตอนท่ี 2: การประมวลผลโดยใชเคร่ืองมือโปรแกรมMATLAB การนําขอมูลในข้ันตอนท่ี 1 มาหา
ระยะทางที่สั้นท่ีสุดท้ัง 20 แหลง ประมวลผลโดยโปรแกรมMATLAB ดวยฟงกชันเชิงวิวัฒนาการผานการ
ทดสอบ เพ่ือใหผลการทดลองมีความนาเชื่อถือและสอดคลองตามทฤษฎี Genetic Algorithm โดยพระบวน
การ Objective function วิธีการสําหรับประเมินคาความเหมาะสม เพ่ือใหคะแนนสําหรับคําตอบตางๆ ท่ี
เปนไปไดของปญหาดังน้ันเม่ือโครโมโซม 1 ชุด จะประเมินคะแนนไดดังแสดงกระบวนการพัฒนาตอไปน้ี 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 3: การเปรียบเทียบผลการคนหาเสนทางทองเท่ียว ในแตละรอบเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
อยางไรเพ่ือไดคาท่ีคงท่ีและสามารถนําไปใชในการเลือกเสนทางทองเท่ียว 

1. เปรียบเทียบผลของระยะทางวาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางไร แลวคํานวณออกมาเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
กลุมนักทองเท่ียวจะเดินทางไป ตามประเภทของแหลงทองเท่ียวดวยเวลาท่ีเหมาะสม  

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบถึงการเลือกเสนทางแหลงทองเท่ียวแตละประเภท เพ่ือวางแผนการ
เดินทาง พรอมท้ังวิเคราะหผล เพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดขอลกลุมนักทองเท่ียว 

3. แตละแหลงทองเท่ียวไดกําหนดคาความสุขไวเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเลือกแหลงทองเท่ียวให
เปนไปตามคาความสุขท่ีกําหนดในแตละสถานท่ี สวนความพึงพอใจเกิดจากการสรุปแบบประเมินตามท่ี
นักทองเท่ียวประเมินเพ่ือเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการไปเท่ียวแตละคร้ัง 
 
ผลการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ี ไดนําวิธีเชิงพันธุกรรมมาประยุกตใชตอการพัฒนาระบบ เปนการคนหาเสนทางการ
ทองเท่ียวตามประเภทท่ีสนใจ โดยใหกลุมนักทองเท่ียวทดลองใชจํานวน 50 คน  ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวและ
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ผูเชี่ยวชาญทดลองใชโปรแกรมตนแบบและวัดความพึงพอใจวาผลลัพธแหลงทองเท่ียวท่ีไดตรงกับความสนใจ
มากนอยแคไหน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและใชมาตรวัดลิเคิรท (Likert Scale) ใหคะแนน 1 ถึง 5 
ซ่ึงหมายถึงตรงกับความสนใจนอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุดตามลําดับ พรอมท้ังไดทําการวัด
คุณภาพความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามวาแตละขอคําถามสอดคลองกันหรือไม โดยการหาคา 
Cronbach’s alpha (ครอนแบคอัลฟา) หรือคา “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน” (coefficient of reliability) 
ซ่ึงมีคาอยูท่ี 0.8 ซ่ึงผลการทดลองพบวาการใชวิธีเชิงพันธุกรรม กําหนดคาระดับความเปนสมาชิกน้ันไดคะแนน
เฉล่ียเทากับ 4.09 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 และไดผลการทดลองท่ีดีข้ึนตามลําดับ ดังภาพ
แสดงผลการทดลองตอไปน้ี 

 

 
 

 

 

ตารางท่ี 3 : แสดงผลการทดลองท่ีใชกับกลุมนักทองเท่ียว 

กลุมนักทองเท่ียว 
ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว เสนทางที่ระบบแนะนํา 

(สถานท่ีทองเท่ียว) 
คาความสุข 

1 2 3 4 5 6 

ผูสูงอายุ 
0.4 0 0.2 0 0.4 0 20 1 3 18 4.15 

0.2 0 0.4 0 0 0.4 10 1 16 17 3.95 

หนุม-สาว 
0 0.2 0 0.4 0 0.4 8 15 17 16 2.56 

0 0.4 0 0.2 0 0.4 5 15 17 8 3.60 

ครอบครัว 
0 0.2 0 0 0.4 0.4 13 16 15 17 4.00 

0 0.2 0 0.4 0.4 0 11 19 1 13 5.00 

วัยทํางาน 
0.4 0 0 0.2 0 0.4 18 17 16 2 3.80 

0 0.2 0 0.4 0 0.4 16 17 15 8 4.00 

        ภาพที่ 7 : แสดงผลการทดลอง โดยใช GA 

และจุดคือ คาคะแนนของแตละสมาชิกในโปรแกรมทองเท่ียวน้ันๆ ยิ่งลบยิ่งดี 
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ทั้งนี้จากการสอบถามผูใชแตละกลุมพบวา มีความชื่นชอบและพอใจตอประเภทการทองเท่ียวท่ี

ตางกัน จึงไดนําระบบแนะนําเสนทางทองเท่ียวเพ่ือประมวลผลแตละประเภท แตละสถานท่ี ซ่ึงตอบโจทยและ

อํานวยความสะดวกแกกลุมนักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางไปสถานท่ีทองเท่ียวใด กอน-หลัง ในแตละประเภท

ทองเท่ียว หรือตามความชอบของกลุมนักทองเท่ียว พรอมท้ังประมาณเวลาในการใชเวลาแตละสถานท่ี เพ่ือ

บริหารจัดการเวลาการทองเท่ียวของแตละวันไดเปนอยางดี เน่ืองจากกลุมนักทองเท่ียวสวนใหญเปนตนตาง

ตางจังหวัด และชาวตางประเทศ จึงทําใหเกิดประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการเท่ียวแตละคร้ัง 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการทดสอบในการพัฒนาระบบแนะนําเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธีเชิง
พันธุกรรมเพ่ือความพึงพอใจของกลุมนักทองเท่ียวนั้น พบวาระบบดังกลาวจะสามารถอํานวยความสะดวก 
ใหกับนักทองเท่ียวในเร่ืองการวางแผนการเลือกเสนทางตามแหลงทองเท่ียวตางๆไดอยางท่ัวถึง และคุมคาใน
เวลาท่ีจํากัดกับระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด และนอกจากน้ีวิธีการท่ีนําเสนอยังสามารถประยุกตใช เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันใหมีศักยภาพในการแขงขันไดอีกดวย  

 การพัฒนาระบบดังกลาวยังมีขอจํากัดในดานเวลาเปด-ปดสถานท่ีทองเท่ียว และสภาพการจราจรชวง
เทศกาลตางๆ  หากมีการนําไปพัฒนาตอควรศึกษาชวงเวลาในการเดินทาง เวลาเปด-ปด ชวงเทศกาล ชวงเชา 
ชวงบาย สภาพจราจร  ในแตละเสนทางเพ่ือไดขอมูลท่ีถูกตองมากข้ึนและสามารถวางแผนการเดินทางเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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