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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการจัดเสนทางการทองเที่ยวแบบวันเดียว กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี การจัดเสนทางคร้ัง

นี้เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรีไดสะดวกภายใน 1 วัน จากการเก็บแบบสอบถามสําหรับชาวไทย-

มุสลิม จํานวน 400 ชุด พบวาลําดับสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวอยากไปมากที่สุด 5 อันดับ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือวิธีการ

คนหาจุดสงที่อยูใกลกับจุดสงจุดสุดทาย (Nearest Neighbor Algorithm) ในการจัดเสนทางใหสั้นที่สุด ผลการศึกษาพบวา

ระยะทางที่สั้นที่สุด 5 อันดับไดแก 1) หาดบางแสน 3) แหลมแทน 4) ฟารมแกะพัทยา 5) หาดจอมเทียน 2) สวนน้ําการตูน

เน็ทเวิรค ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ (Nearest Neighbor Algorithm) โดยการนําสถานที่ทองเที่ยว 5 อันดับที่ไดจากผูตอบ

แบบสอบถามอยากไปมากที่สุด มาทําการคนหาจุดสงที่อยูใกลกับจุดสงจุดสุดทาย ทําการแตกก่ิง โดยเลือกสถานที่แรกไปใน

ทุก ๆ จุดของสถานที่ถัดไปเปนตัวที่แตกก่ิงออกไปจนครบทุกจุด และเลือกระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อทํา

จนครบทุกจุด โดยมีระยะทางรวมเทากับ 81.4 กิโลเมตร พบวามีระยะทางที่สั้นกวาการเรียงลําดับ 5 ลําดับแรก 

คําสําคัญ: การจัดเสนทางการทองเที่ยวแบบวันเดียว  วิธีการคนหาจุดสงที่อยูใกลกับจุดสงจุดสุดทาย  นักทองเที่ยวมุสลิม 

Abstract 

This research is intended to provide a one-day travel route. Case study in Chonburi province This 

route makes it easy for tourists to travel in Chonburi within one day from the collection of Thai-Muslim 

surveys. The number of 400 series found that the tourist attraction of the tourists wanted to go to the 

top 5  researchers. The search method for the send point near the last point of delivery point (Nearest 

Neighbor Algorithm) is the shortest route. The results showed that the shortest distance of 5) is 1) Bang 

Saen Beach 3 )  Cape 4 )  Pattaya Sheep Farm 5 )  Jomtien Beach 2 )  Cartoon Network Water Park The 

researchers have used the tools (Nearest Neighbor Algorithm) by bringing the top 5 attractions from the 

respondents to the most wanted audience. Find the drop-down point near the end point of delivery. 

Make a fracture by selecting the first place in every point of the next place, it is completely branched out 

to all points, and selects the shortest distance from one point to another. When all the points are 

reached with a total distance of 81.4 kilometers, there is a shorter distance than the first 5 sorts. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

ชลบุรี เปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งไดรับการชื่นชมและมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจํานวน

มากจากทั่วโลก ติดอันดับที่มีการทองเที่ยวและเขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สําคัญหลายแหงของประเทศไทย อยูหางจาก

กรุงเทพฯ เพียง 80 กวากิโลเมตร มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและมรสถานที่ที่มีชื่อเสียง เชน หาดบางแสน หาดจอมเทียน 

เกาะลาน ตลาดน้ําสี่ภาค สวนสัตวเปดเขาเขียว สวนนงนุช เปนตน รวมถึงมีศักยภาพในการรองรับการทองเที่ยวหลาย

ประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

และมีสภาพแวดลอมสมบูรณจึงเหมาะแกการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจแบบไปเชาเย็นกลับ  

ปจจุบันนักทองเที่ยวชาวมุสลิมมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ วัน ที่เดินทางเขามาเที่ยวจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมี

สถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหารฮาลาลเพิ่มมากข้ึน แตนักทองเที่ยวหลายกลุมที่เดินทางมาเองโดยไมมีการจัดสรร

เวลาในการเดินทางที่ดี จะทําใหเสียเวลาในการหาสถานที่ที่จะทองเที่ยว เวลาหมดไปกับการวนรถหาที่เที่ยวโดยไรเปาหมาย  

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาการจัดเสนทางการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี สําหรับบุคคลที่ไมรูวาจะ

บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางไรใหสามารถทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ ที่นาสนใจในจังหวัดชลบุรีไดครบภายในวันเดียว 

และตองการจอดรถแวะพักรับประทานอาหาร ผูวิจัยไดมีแนวทางในการศึกษาโดยเร่ิมจากการทําการศึกษาขอมูลงานวิจัยและ

สถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จากนั้นทําการคนควาขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับลําดับสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีความประสงคจะไปมากที่สุดเปนอันดับ ได

ทองเที่ยวแบบไปเชาเย็นกลับภายในจังหวัดชลบุรี เพื่อนําสถานที่นั้นมาบริหารจัดการทองเที่ยว และทําการแนะนํารานอาหาร

อิสลามระหวางทางทองเที่ยววามีรานแนะนําที่ใดบางใหแกนักทองเที่ยวชาวมุสลิม  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเสนทางการทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อนําเสนอเสนทางการทองเทีย่วในจังหวัดชลบุรีที่เหมาะสม 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ทฤษฏี (Nearest Neighbor Algorithm)  เปนทฤษฏีการหาคําตอบที่ใกลเคียงที่สุด 

1. เร่ิมจากจุดเร่ิมตนที่ตองการ โดยเร่ิมมีเวลาเดินทางเทากับศูนยทุกเสนทาง 2. เลือกเสนทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

3. เลือกจุดใกลกับจุดปลายทางใน ข้ันตอนที่ 2 ไปยังจุดที่ใกลที่สุด 4. รวมระยะการเดินทางเปนระยะการ เดินทางรวมของ

เสนนั้น 5. ทําตามข้ันตอนที่ 2 ถึง 4 จนกระทั้ง เลือกครบทุกจุด เลือกเสนทางที่มีคาต่ําสุด 6. ถาระยะทางไมเหมาะสมกันให

ทําการหาเสนทางใหม 

 



 

 

3.2 การออกแบบสอบถาม แบบสอบถาม หมายถึง รูปแบบของคําถามเปนชุดๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมี

หลักเกณฑและเปนระบบ เพื่อใชวัดสิ่งที่ผูวิจัยตองการจะวัดจากกลุมตัวอยางหรือประชากรเปาหมายใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงทั้ง

ในอดีต ปจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต แบบสอบถามประกอบดวยรายการคําถามที่สรางอยางประณีต เพื่อ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง โดยสงใหกลุมตัวอยางตามความสมัครใจ การใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น  แบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เพราะการเก็บรวบรวม

ขอมูลสะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามสามารถทําไดดวยการสัมภาษณหรือให

ผูตอบดวยตนเอง   

3.3 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) การหาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญจากการใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกติแลวจะใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตั้งแต 3 คน

ข้ึนไปในการตรวจสอบโดยให 

เกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังนี ้

ใหคะแนน +1  ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

ใหคะแนน 0    ถาไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

ใหคะแนน -1   ถาแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 

            แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร  

 

 [1] 

เกณฑ           

1.ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรง ใชได 

2.ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยงัใชไมได 

4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชิตวร ประดิษฐรอด (2557) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยองคประกอบของแหลงทองเที่ยว และ

ปจจัยแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวปริมณฑลของคนวัยทํางานในเขต กรุงเทพมหานคร โดย

ใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูล จากประชากรใน กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอย ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใชทดสอบ

สมมติฐาน ไดแก การวิเคราะห สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา

พบวา ผูตอบ แบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูในชวง ปริญญา

ตรี รายได 15,001 – 30,000 บาทตอเดือน และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผล การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัย

แรงจูงใจในการทองเที่ยวสงผลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยว ปริมณฑลของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี



 

 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัย องคประกอบของแหลงทองเที่ยวไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวปริมณฑล

ของคนวัยทํางานใน เขตกรุงเทพมหานคร 

ชุมพล รอดแจม (2556) การวิจัยเร่ือง “เสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวศึกษาคาใชจายในการทองเที่ยว ระยะเวลาที่ใชในการ

ทองเที่ยวเฉลี่ยตอคน และเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย ดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการ 

สํารวจ และสัมภาษณนักทองเที่ยว ในสถานที่ ทองเที่ยว7 สถานที่ ๆ ละ 5 คน รวม 35 คน ไดแก (1)วัดเพลง (2)วัดโพธิ์บาง

โอ (3)วัดชะลอ (4) วัดบางขนุน (5)วัดบางไกรใน (6)วัดบางออยชาง และ(7)ถนนสายไมดอกไมประดับบางกรวย (ถนนบาง

กรวย-จงถนอม) โดยผลการวิจัยทําใหทราบถึง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว ไดแก คําบอกเลา การแสวงหา

สถานที่ ทําบุญ การมาไหวพระ การ ชมโบราณสถาน และศึกษา ศิลปวัฒนธรรม มีคนรูจักชักชวน มาใหอาหารปลา ทราบ 

จากสื่อออนไลน ( Internet) เห็นปาย ประชาสัมพันธตามไหลทาง มาซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑทองถ่ิน หนังสือแนะนําการ

ทองเที่ยว เปนเสนทางผาน การแนะนําจากรายการโทรทัศน และตั้งใจมาทานอาหาร สวนคาใชจายในการ ทองเที่ยว

ประกอบดวยคาน้ํามันรถยนต คารถโดยสาร(กรณีที่ไมไดใชรถยนตสวนตัว) เงินทําบุญ คาดอกไมธูปเทียน คาอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ซ้ือของฝากของที่ระลึกคาอาหารปลาคาเชาวัตถุมงคล คาตนไมคาปุย คาดิน และคากระถาง ตนไมสําหรับ

ระยะเวลาที่ใชในการทองเที่ยวเฉลี่ยทั้ง 7 สถานที่ใชเวลาทั้งสิ้น 7.40 ชั่วโมง (ไมรวมการเดินทางระหวางสถานที่)จํานวน

สมาชิกที่มา ทองเที่ยวโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 2 คน จํานวนคร้ังที่มาทองเที่ยวในสถานที่เดิมโดยเฉลี่ยคนละ 2 คร้ัง และจากการ

สอบถามนักทองเที่ยว 34 คน จาก 35 คน ตอบวาจะกลับมาทองเที่ยวอีก สวนรูปแบบ การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวจะไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการเดินทาง โดยเร่ิมตนที่วัดบางไกรใน และสิ้นสุดที่วัดบางขนุน โดยมีระยะทางที่ใชในการเดินทางทั้ง 7 

สถานที่รวมทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร ตนทุนคาน้ํามันประมาณ 96 บาท ระยะเวลาที่ใชเดินทางทั้ง 7 สถานที่ คือ 1 ชั่วโมง 14 นาที 

และ ระยะเวลาที่ใชทองเทีย่วในแตละสถานที่ใชระยะเวลา 7 ชั่วโมง 40 นาที รวมระยะเวลาที่ใชในการ เดินทางและทองเที่ยว

ทั้ง 7 สถานที่ คือ 8 ชั่วโมง 54 นาทีขอเสนอแนะจากการศึกษา หนวยงาน ราชการในระดับทองถ่ิน ควรมีการสํารวจความ

ตองการของชุมชนถึงความพรอมในการปรับปรุง พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวในระยะยาวเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให เกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน หนวยงานราชการระดับทองถ่ินหรือผูมีสวนเก่ียวของควรมีการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและสงเสริม การทองเที่ยว ในดาน การพัฒนาทางกายภาพควรมี

การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เสนทางการเดินทาง และสาธารณูปโภค ตาง ๆ ในสถานที่ทองเที่ยวใหพรอมสําหรับการบริการ

นักทองเที่ยว 

พลอยพรรณ ศรีกิจการ, อรอุไร แสงสวาง (2556)  งานวิจัยนี้เปนการออกแบบเสนทางเดินรถขนสงเคร่ืองสําอาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางโดยมีวัตถุประสงคใหระยะทางที่ใชในการขนสงต่ําที่สุด ปญหาเสนทางขนสงเคร่ืองสําอาง

ของบริษัทกรณีศึกษา มีจุดกระจายสินคาเพียงแหงเดียว เพื่อสงเคร่ืองสําอางไปยังรานตัวแทนจําหนาย 20 ราน ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอแนวทางปรับปรุงและออกแบบเสนทางการขนสงที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพโดยการประยุกตการแกปญหาการจัดเสนทางเดินรถสําหรับการแกปญหาการเดินทางของพนักงานขายที่มี

ระยะทางไปและกลับเทากัน(Symmetric traveling salesman problem) โดยใชวิธีการจําลองการอบเหนียวเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการจัดการเสนทางการเดินรถ และไดเปรียบเทียบวิธีที่ใชในปจจุบันคือวิธีการหาคําตอบที่ใกลเคียงที่สุด 



 

 

(Nearest neighbor heuristic) และวิธีการจําลองการอบเหนียว (Simulated annealing algorithm) ทั้งนี้ จากการวิจัย

พบวา วิธีการจําลองการอบเหนียวสามารถลดระยะทางการเดินรถจากวิธีที่ใชในปจจุบันได 7.81 % 

   วงศธีรา สุวรรณินและคณะ(2557) ไดวิจัยเร่ืองการการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัด

ปทุมธานี  ปญหาที่พบคือปทุมธานีนั้นเปนจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจึงทําใหประชาชนมองขามแหลงทองเที่ยว

ของวัดในจังหวัดปทุมธานีไป  เคร่ืองมือที่ใชสัมภาษณเชิงลึกกับทานเจาอาวาส ไวยาวัชกรพระสงฆ ผูนําชุมชน กับการแจก

แบบสอบถามนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในวัด  โดยการแจกแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในวัด ใชสูตรคอแครน ไดกลุม

ตัวอยาง 384 คน โดยแจกนักทองเที่ยววัดละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 495 คน การเลือกกลุมตัวอยางใช วิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ผลการวิจัยพบวา จังหวัดปทุมธานีมีวัดทั้งหมดทั้ง 11 วัด มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวไดแตตองประชาสัมพันธสวนในเร่ืองเสนทางการทองเที่ยวสามารถปรับใหเหมาะสมดวยการเลือกวัดที่มีศักยภาพสูง

และควรลดลงใหเหลือ 9 วัด เพือ่จะไดเที่ยวภายในวันเดียว  

5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

   1. การเก็บรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จากการเก็บรวบรวมขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ 

พบวาในแตละสถานที่นั้นมีจุดที่นาสนใจของแตละที่ที่แตกตางกัน จากการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตและไปพูดคุยกับ

นักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ในเขตพื้นภายในกรุงเทพมหานครที่ที่มีชาวไทย-มุสลิมอาศัยอยู  ไดแก เขตหนองจอก, มีน

บุรี, บึงกุม, เขตสะพานสูง, เขตหัวหมาก, เขตพัฒนาการ, เขตคลองตัน, เขตประเวศ, เขตสวนหลวง, เขตบางกะปและเขตลาดพราว 

พบวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ จังหวัดชลบุรีนั้นสวนใหญจะเดินทางมาเที่ยวในสถานที่ข้ึนชื่อ เชน  หาดจอมเทียน, 

ตลาดน้ํา 4 ภาค, ฟารมแกะ,  สวนเสือศรีราชา, เกาะลาน, หาดบางแสน, หาดทรายแกว, แหลมแทนและสวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค  

เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยยังมองเห็นในเร่ืองเสนทางของการทองเที่ยวภายในของจังหวัด ซ่ึงผูศึกษามีความสนใจที่จะทําในสวนของ

การจัดเสนทางการทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาเสนทางในการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม 

      2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางประชากร  ในการเลือกตัวอยางของประชากรเนื่องจากเปนกลุม

ตัวอยางเฉพาะผูวิจัยจึงขออางอิง สูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ (W.G. Cochran) เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไม

ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาด ตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง โดยกําหนดระดับคา

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ   

                                 สูตร n =    
𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)𝑧𝑧2

𝑒𝑒2
      [2] 

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอยาง 

P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม .50 

Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความ เชื่อมั่น รอยละ95 (ระดับ .05) 

E แทน คาความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดข้ึน = .05 

แทนคา n =   
(.5)(1−.5)(1.96)2

.052
                          [3]        

   = 384.16 



 

 

ใชขนาดตัวอยาง อยางนอย  384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาด ไมเกินรอยละ 5 ที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่ เงื่อนไขการกําหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยาง 

        3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อสํารวจสถานที่ทองเที่ยวที่ได

ทําการศึกษา โดยการสังเกตการณดานตาง ๆ การสํารวจนักการทองเที่ยวและการใหบริการตาง ๆ แกนักทองเที่ยว การ

ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวรวมถึงขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยว ประชากรชาวไทย-มุสลิม 

ในเขตหนองจอก, มีนบุรี, บึงกุม, เขตสะพานสูง, เขตหัวหมาก, เขตพัฒนาการ, เขตคลองตัน, เขตประเวศ, เขตสวนหลวง, เขต

บางกะปและเขตลาดพราว 

            การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิซึ่งไดจากการรวบรวมการคนควาเอกสาร ตํารา บทความ วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวข

อง รวมทั้งแผนและขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของในสวนพื้นที่ที่ศึกษา เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนที่จะนําไปใชในการ

สํารวจภาคสนามและวิเคราะหรวมกับขอมูลอ่ืน ตอไป 

         4. การจัดรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล วิจัยไดนําเคร่ืองมือที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่ 

การสังเกตการณในพื้นที่ที่ศึกษา คือ สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี มาทําการวิเคราะหและทําการจัดเสนทางทองเที่ยว

ใหแกชาวไทย-มุสลิม รวมทั้งนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตลอดจนขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของมาสรุปและวิเคราะหขอมูล เพื่อ

นําเสนอแนวทางในการจัดเสนทางการทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรีใหมีประสิทธิภาพตอไป สําหรับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

ทั้งหมดนี้ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยการวเิคราะหขอมูล

ดังนี้ 

         1. นําขอมูลที่ไดมาทําการจัดระบบขอมูลโดยการบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

         2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับ

รายไดและภูมิลําเนา โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ  

         3. มาทําการวิเคราะหการจัดเสนทางการทองเที่ยวโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

         4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพืน้ฐาน คารอยละ (P) เปนคาสถิติทีบ่อกสัดสวนจาํนวน รอยละ คํานวณจากสูตร  

 [4] 

 

 

          จากนั้นนําคาที่ไดมาทําการจัดเสนทางการทองเที่ยว โดยการคํานึงถึงระยะเวลาและเสนทางโดยรวมใกลที่สุดใน

ข้ันตอนตอไปโดยใชแนวคิดเก่ียวกับการหาระยะทางที่สั้นที่สุด 

 



 

 

6. ผลการวิจัย  

ตารางที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด ชลบุรีและลักษณะการเดินทางที่ทานตองการจะเดินทางทองเที่ยวและ

สนใจมากที่สุดตามลําดับ 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 

แกรนแคนยอน คีร ี

แหลมแทน 

หาดบางแสน 

อางศิลา 

หมูบานชาง 

หาดจอมเทียน 

ตลาดนํ้า 4 ภาค 

เมืองจําลอง 

ฟารมแกะพัทยา 

เกาะลาน 

สวนเสือศรีราชา 

สวนสัตวเปดเขาเขียว 

ชองเขาขาด 

ภูเขาหญา 

หาดนางรํา 

เรือรบจักรีนฤเบศร 

สวนนงนุช 

สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค 

หาดเตยงาม 

หาดทรายแกว 

22 

42 

59 

15 

16 

23 

22 

9 

24 

26 

11 

11 

8 

6 

12 

2 

22 

47 

4 

19 

5.50 

10.5 

14.75 

3.75 

4.00 

5.75 

5.50 

2.25 

6 

6.50 

2.75 

2.75 

2.0 

1.5 

3.0 

0.5 

5.50 

11.75 

1.00 

4.75 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะหสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมด 20 สถานที่ โดยเลือกสถานที่ที่นักทองเที่ยวอยากไปมาก

ที่สุดโดยจัดอันดับ 1-5 สถานที่ไดดังนี้ ลําดับที่ 1.หาดบางแสน คิดเปนรอยละ 14.75 รองลงมาอันดับที่ 2.สวนน้ําการตูนเน็ท

เวิรค คิดเปนรอยละ 11.75 รองลงมาอันดับที่ 3.แหลมแทน คิดเปนรอยละ 10.50 รองลงมาอันดับที่ 4.ฟารมแกะพัทยา คิด

เปนรอยละ 6.00 และอันดับสุดทาย อันดับที่ 5.หาดจอมเทียน คิดเปนรอยละ 5.75 เรียงตามลําดับ 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 2 ตารางกําหนดจุดพิกัดสถานที่ ระยะทาง ระยะเวลาของแตละสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

สถานท่ี ละติจดู ลองติจูด 

หาดบางแสน 13.287843 100.912030 

สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค 12.785237 100.914948 

แหลมแทน 13.302182 100.897251 

ฟารมแกะพัทยา 12.972367 100.975884 

หาดจอมเทียน 12.891349 100.874517 

ตารางที่ 3 การสรางตาราง Matrix เพื่อหาระยะทางของแตละสถานที่ทองเที่ยวที่สั้นที่สุดโดยอิงจาก  Google map (รถยนตสวนตัว) 

สถานท่ีระยะทาง:กิโลเมตร 
1 2 3 4 5 

หาดบางแสน สวนน้ําการตูน
เน็ตเวิรค แหลมแทน ฟารมแกะ

พัทยา 
หาดจอม

เทียน 

1 หาดบางแสน 0 63.7 2.3 43.7 54.1 

2 สวนน้ําการตูนเน็ตเวิรค 63.7 0 66.4 29 14.4 

3 แหลมแทน 23 66.4 0 44.9 55.3 

4 ฟารมแกะพัทยา 43.7 29 44.9 0 19.8 

5 หาดจอมเทียน 54.1 14.4 55.3 19.8 0 

ตารางที่ 4 การสรางตาราง Matrix เพื่อหาระยะเวลาของแตละสถานที่ทองเที่ยวที่สั้นที่สุดโดยอิงจาก  Google map (รถยนตสวนตัว) 

สถานท่ีระยะทาง:กิโลเมตร 
1 2 3 4 5 

หาดบางแสน สวนน้ําการตูน
เน็ตเวิรค แหลมแทน ฟารมแกะ

พัทยา 
หาดจอม

เทียน 

1 หาดบางแสน 0 66 6 46 60 

2 สวนน้ําการตูนเน็ตเวิรค 66 0 66 31 17 

3 แหลมแทน 6 66 0 44 58 

4 ฟารมแกะพัทยา 46 31 44 0 21 

5 หาดจอมเทียน 60 17 58 21 0 

ตารางที่ 5 ตารางแจกแจงจดุทองเที่ยวแตละจุดโดยไมซํ้ากัน 

จุด จุด ระยะทาง/กม. เวลา/นาที 

1 2 63.7 66 

1 3 2.3 6 

1 4 43.7 46 

1 5 54.1 60 

2 3 66.4 66 

2 4 29 31 



 

 

จุด จุด ระยะทาง/กม. เวลา/นาที 

2 5 14.4 17 

3 4 44.9 44 

3 5 55.3 58 

4 5 19.8 21 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหลําดบัสถานทีท่ี่นักทองเที่ยวอยากไปมากที่สุดโดยจัดอันดบั 1-5 สถานที่ 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 

หาดบางแสน 59 14.75 

สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค 47 11.75 

แหลมแทน 42 10.50 

ฟารมแกะพัทยา 24 6 

หาดจอมเทียน 23 5.75 

 จากตารางที่ 6 ปรากฏวา สถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่จุดโดยจัดอันดับ 1-5 สถานที่ตามลําดับ 

สวนมากรอยละ 14.75 คือหาดบางแสน รองลงมา รอยละ 11.75 คือ สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค รองลงมา รอยละ 10.50 คือ

แหลมแทน รองลงมา รอยละ 6 คือ ฟารมแกะพัทยา และอันดับสุดทาย รอยละ 5.75 คือ หาดจอมเทียน ตามลําดับ 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหและจัดเสนทางที่มีระยะทางที่ใกลที่สุดโดยหามซ้ําเสนทางเดิม 

สถานท่ี จุด ระยะทาง(กม.) เวลา (นาที) 
รูปแบบการ

เดินทาง 

หาดบางแสน 1 0  0 

 แหลมแทน 3 2.3  6 รถยนตสวนตัว 

ฟารมแกะพัทยา 4  44.9 44 รถยนตสวนตัว 

หาดจอมเทียม 5 19.8 21 รถยนตสวนตัว 

สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค 2 14.4 17 รถยนตสวนตัว 

รวม (1)-(3)-(4)-(5)-(2) 81.4 88 
 

จากตารางที่ 7 เมื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการจัดเสนทางเพื่อหาระทางระยะเวลาที่ใกลที่สุดและหามซ้ําเสนทางโดยใช

หลักการการหาเสนทางที่ใกลที่สุด ไดดังนี้ 

ระยะทางที่ใกลที่สุดของการทองเที่ยวโดยจุดเร่ิมตนจากสถานที่ทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุด คือ 

(1)-(3)-(4)-(5)-(2) ระยะทางเทากับ 81.4 กิโลเมตร ไดแก หาดบางแสน – แหลมแทน      ฟารมแกะพัทยา – หาดจอมเทียน 

– สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค  

ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวโดยจุดเร่ิมตนจากสถานที่ทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุด 

คือ (1)-(3)-(4)-(5)-(2) ระยะเวลาเทากับ 88 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 28 นาที ไดแก หาดบางแสน แหลมแทน – ฟารมแกะพัทยา 

– หาดจอมเทียน – สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค 



 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดเสนทางโดยคํานึงถึงระยะทางที่ใกลที่สดุและไมซ้าํเสนทางเดิม 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหการจัดเสนทางโดยคํานึงถึงสถานที่ยอดนิยม 5 อันดับแรกที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุดดังนี้ 

สถานท่ี จุด ระยะทาง(กม.) เวลา (นาที) รูปแบบการเดินทาง 

หาดบางแสน 1 0  0 

 สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค 2 63.7 66 รถยนตสวนตัว 

แหลมแทน 3  66.4 66 รถยนตสวนตัว 

ฟารมแกะพัทยา 4 44.9 44 รถยนตสวนตัว 

หาดจอมเทียม 5 19.8 21 รถยนตสวนตัว 

รวม (1)-(2)-(3)-(4)-(5) 194.8 197 
 

จากตารางที่  8 เมื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการจัดเสนทางยอดนิยม 5 อันดับแรกโดยคํานึงถึงสถานที่ที่ผูตอบ

แบบสอบถามอยากไปมากที่สุดดังนี ้

ระยะทางที่ใชโดยคํานึงถึงสถานที่ยอดนิยมที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุดดังนี้คือ (1)-(2)-(3)-(4)-(5) 

ระยะทางเทากับ 194.8 กิโลเมตร ไดแก หาดบางแสน – สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค – แหลมแทน -  ฟารมแกะพัทยา – หาด

จอมเทียน  

ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวโดยจุดเร่ิมตนจากสถานที่ทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุด 

คือ (1)-(2)-(3)-(4)-(5) ระยะเวลาเทากับ 197 นาที หรือ 3 ชั่วโมง 17 นาที ไดแก หาดบางแสน – สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค – 

แหลมแทน – ฟารมแกะพัทยา – หาดจอมเทียน  



 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดเสนทางโดยคํานึงถึงสถานที่ยอดนิยมผูตอบแบบสอบถาม 

แนะนําพิกัดรานอาหารฮาลาลระหวางเดินทางทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี 

 

ภาพที่ 3 พิกัดรานอาหารจากหาดบางแสนไปจนถึงแหลมแทน 



 

 

 

ภาพที่ 4 พิกัดรานอาหารจากแหลมแทนไปจนถึงฟารมแกะพัทยา 

 

ภาพที่ 5 พิกัดรานอาหารจากฟารมแกะพัทยาไปจนถึงหาดจอมเทียน 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงสถานที่และพิกัดของรานอาหารฮาลาลระหวางเดินทางทองเที่ยวจังหวัดชลบุรีจากจุดเร่ิมตนไปจนถึง

ปลายทางจุดสุดทาย 

จุดเริม่ตน ปลายทาง รานอาหาร 

หาดบางแสน แหลมแทน รานมุสลิมหนองจอก สาขาบางแสน 

แหลมแทน ฟารมแกะพัทยา รานยะหยาซีฟูด 

ฟารมแกะพัทยา หาดจอมเทียน ศูนยอาหารอิสลามแยกทางรถไฟ 

รานครัวรมไมฮาลาลฟูด 



 

 

จุดเริม่ตน ปลายทาง รานอาหาร 

รานอามีรฮาลาลฟูด 

หาดจอมเทียน สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค รานครัวมสุลมิซีฟูด 

ราน A La Turca 

รานคาราวาน 

รานอิสลามมะขามเทศทอง 

สวนนํ้าการตูนเน็ทเวิรค - รานอาหารฮาลาลในสวนนํ้า 

7. สรุปผล 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 

การศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 56.20 รองลงมาเปนเพศชายรอยละ 43.80 เปน 

ตามลําดับ ชวงอายุสวนใหญ รอยละ 56.25 เปนชวงอายุ 18-30 ป รองลงมา รอย 28.25 เปนชวงอายุ 31-40 ป รองลงมา 

รอยละ 9.00 เปนชวงอายุ 41-50 ป รองลงมา รอยละ 6.50 เปนชวงอายุต่ํากวา18 ป ตามลําดับ วุฒิการศึกษาสวนใหญ รอย

ละ 59.00 เปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา รอยละ 32.75 เปนผูมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และ

สุดทาย รอยละ 8.25 เปนผูมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 35.50 เปน

อาชีพพนักงานบริษัท รองลงมา รอยละ 19.20 เปนนักเรียน/นักศึกษา รองลงมา รอยละ 15.80 เปนอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ รองลงมา รอยละ 12.50 เปนอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวและรับจางทั่วไป รองลงมาละ รอยละ 3.50 เปนอาชีพ

เกษตรกร และสุดทาย รอยละ 1.00 เปนอาชีพ อ่ืน ๆ ตามลําดับ ระดับรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอย

ละ 36.50 มีรายไดตอเดือน10,001-20,000 บาท รองลงมา รอยละ 32.80 มีรายไดตอเดือน20,001 – 25,000 บาท 

รองลงมา รอยละ 13.25 มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท รองลงมา รอยละ 9.00 มีรายไดตอเดือน 25,001 – 

30,000 บาทและสุดทาย รอยละ 4.25 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป ตามลําดับ สถานที่อยู

อาศัย/เขตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 13.00 เปนผูมีที่อยูอาศัยเขตหัวหมาก รองลงมา รอยละ 12.25 เปนผูมีที่

อยูอาศัยเขตมีนบุรี รองลงมา รอยละ 9.75 เปนผูมีที่อยูอาศัยเขตสะพานสูงและเขตประเวศ รองลงมา รอยละ 9.00 เปนผูมีที่

อยูอาศัยเขตบึงกุม เขตพัฒนาการและเขตลาดพราว รองลงมา รอยละ 8.25 เปนผูมีที่อยูอาศัยเขตคลองตัน รองลงมา รอยละ 

8.00 เปนผูมีที่อยูอาศัยเขตหนองจอก รองลงมา รอยละ 6.75 เปนผูมีที่อยูอาศัยเขตบางกะป และสุดทาย รอยละ 5.25 เปนผู

มีที่อยูอาศัยเขตสวนหลวง ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด ชลบุรี และลักษณะการเดินทาง ที่ทานตองการจะ

เดินทางทองเที่ยวและสนใจมากที่สุดตามลําดับ 

การวิเคราะหลําดับสถานที่ที่นักทองเที่ยวอยากไปมากที่สุดโดยจัดอันดับ 1-5 สถานที่ดังนี้ ผลปรากฏวา ลําดับที่ 1 

หาดบางแสน 2 สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค 3 แหลมแทน 4  ฟารมแกะพัทยา 5 หาดจอมเทียน ตามลําดับ ลักษณะพาหนะที่ใช

ในการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี สวนมากรอยละ 71.50 เปนการเดินทางโดยใชพาหนะคือ



 

 

รถยนตสวนตัว รองลงมารอยละ 28.50  เปนการเดินทางโดยใชพาหนะคือรถตูขนสงไมประจําทาง ตามลําดับ ลักษณะของผู

รวมเดินทางทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี สวนมากรอยละ 43.80 เปนผูรวมเดินทางมากับกลุมเพื่อน 

รองลงมารอยละ 25.50  เปนผูรวมเดินทางมากับครอบครัว รองลงมารอยละ 23.50 เปนผูรวมเดินทางมากับคูรัก และสุดทาย 

รอยละ 7.20 เปนผูรวมเดินทางมาคนเดียว ตามลําดับ รูปแบบการเดินทางของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด

ชลบุรี สวนมากรอยละ รอยละ 77.00 เดินทางเพื่อทองเที่ยวในรูปแบบไปเชากลับเย็น รองลงมารอยละ 23.00 เดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวในรูปแบบคางคืน ตามลําดับ ความตองการปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย-มุสลิมที่

เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดชลบุรี สวนมากรอยละ 38.00 ตองการปฏิบัติศาสนกิจ รองลงมารอยละ 62.00 ไมตองการปฏิบัติ

ศาสนกิจ ตามลําดับ ความตองการรานอาหารฮาลาลในสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย-มุสลิมที่เดินทางมาเที่ยวใน

จังหวัดชลบุรี สวนมากรอยละ 88.20 ตองการรานอาหารฮาลาล รองลงมารอยละ 11.80 ไมตองการรานอาหารฮาลาล 

ตามลําดับ ความตองการที่พักในสถานที่ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย-มุสลิมที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดชลบุรี สวนมาก

รอยละ 79.50 ไมตองการที่พัก รองลงมารอยละ 20.50 ตองการที่พัก ตามลําดับ  

ตอนที่ 3 นําขอมูลเกี่ยวกับประเภทสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุดมาทําการ

วิเคราะหและจัดเสนทางใหเหมาะสม 

การจัดเสนทางโดยคํานึงถึงระยะทางที่ใกลที่สุดกําหนดจุดเร่ิมตนจากจุดที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุดดังน้ี 

1 ระยะทางที่ใกลที่สุดของการทองเที่ยวโดยจุดเร่ิมตนจากสถานที่ทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุด 

(1)-(3)-(4)-(5)-(2) ระยะทางเทากับ 81.4 กิโลเมตร ไดแก หาดบางแสน – แหลมแทน      ฟารมแกะพัทยา – หาดจอมเทียน 

– สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค 

2 ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวโดยจุดเร่ิมตนจากสถานที่ทองเที่ยวที่ผูตอบแบบสอบถามอยากไปมากที่สุด 

คือ (1)-(3)-(4)-(5)-(2) ระยะเวลาเทากับ 88 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 28 นาที ไดแก หาดบางแสน แหลมแทน – ฟารมแกะพัทยา 

– หาดจอมเทียน – สวนน้ําการตูนเน็ทเวิรค 

8. บรรณานุกรม 

ชิตวร ประดิษฐรอด (2557) ปจจัยแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวปริมณฑลของคนวัย

ทํางาน กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ชุมพล รอดแจม (2556) เสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วิทยาลัยราช

พฤกษนนทบุรี 

พลอยพรรณ ศรีกิจการ, อรอุไร แสงสวาง (2556) การออกแบบเสนทางเดินรถขนสงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางโดย

มีวัตถุประสงคใหระยะทางที่ใชในการขนสงต่ําที่สุด กรณีศึกษาบริษัทเคร่ืองสําอาง. วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศึกษา 

วงศธีรา สุวรรณินและคณะ(2557) การการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานี 

กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ   
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