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บทคัดย่ อ:
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการครอบครองยานพาหนะของครัวเรื อนในประเทศไทยจาก 2
วิธีการ คือ การสร้ างแบบจาลองโดยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ ซึ่ งจะให้สมการที่สามารถใช้เป็ นแบบจาลองในการพยากรณ์ขอ้ มูลการ
ครอบครองยานพาหนะในอนาคตได้ และอีกวิธีคือ วิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้ แบบแพร่ กลับ จากความรู้ดา้ นปั ญญาเชิ งคานวณ โดยนาข้อมูล
ในอดี ตมาให้ระบบเรี ยนรู้ ค วามสัมพันธ์และการเปลี่ ยนแปลง แล้วให้ระบบทดลองทานายข้อมูลในปั จจุบนั ที่ ท ราบผลอยู่แล้ว หลังจากนั้น ทาการ
เปรี ยบเทียบค่าที่ทานายได้และค่าจริ งว่า จากการเรี ยนรู ้ ของระบบทาให้ระบบสามารถปรับตัว ทราบความสัมพันธ์และการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ได้มาก
น้อยเพียงใด และเกิดค่าความผิดพลาดมากน้อยกว่าแบบจาลองที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ หรื อไม่ ผลสรุ ปที่ได้ออกมานั้น คือ ค่าความ
ผิดพลาดที่ได้จากวิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้ แบบแพร่ กลับมีค่าเท่ากับร้ อยละ13.83 ส่ วนค่าความผิดพลาดของวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุมีค่าเท่ากับร้อยละ 3.01 จะเห็นว่าวิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบแพร่ กลับให้ค่าความผิดพลาดมากกว่า ซึ่ งอาจเกิดจากการที่มีตวั แปรที่มี
ผลต่อการครอบครองยานพาหนะหลายและโครงข่ายประสาทเทียมจะให้ค่าที่ดีที่สุดที่สถาปั ตยกรรมโครงข่ายที่เหมาะสม ส่ วนค่าที่เหมาะสมนี้ จะขึ้นอยู่
กับงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้

คาสาคัญ: แบบจาลองการครอบครองยานพาหนะ, วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ , เครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู้แบบแพร่ กลับ
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ABSTRACT:
The objective of this study is to compare the performance automobile ownership model per household in Thailand by two methods,
multiple linear regression analysis and artificial neutral network. These will help to forecast the information regarding automobile ownership and the
use of artificial neural network in this context. By using artificial neural network theory, the change of the trend and the relationship is developed and
interpolated. Then a comparison of the future predicted value and the actual value is done. Artificial neural network was adapted to find out that this
method gives lesser error than multiple linear regressions while modeling. The value of error while modeling with artificial neural network was 13.83
percent whereas 3.01 percent while modeled with multiple linear regression analysis. Therefore, the automobile ownership per household in Thailand
was calculated using multiple linear regression analysis method which gives more accurate result.

KEYWORDS: Automobile ownership model, Multiple linear regression analysis, Back-propagation learning of artificial neural network
จากการศึกษาในต่างประเทศ ในแต่ละพื้นที่ เช่ น ในตัวเมือง
ชานเมือง ชนบท นั้นมีความแตกต่างในรู ปแบบการเดิ นทาง ในเมืองจะมี
ระบบขนส่ งสาธารณะที่ เ ข้าถึ ง และมี มากกว่าอี ก 2 พื้นที่ ดังนั้น คาดว่า
ปริ มาณการใช้รถส่วนตัวในเมืองนั้นจะน้อยกว่าปริ มาณการใช้รถส่ วนตัว
ในเขตพื้นที่ชานเมื องและชนบท และในเขตชานเมืองก็จะมีปริ มาณการ
ใช้รถที่ น้อยกว่าในเขตชุ มชน ส่ วนในประเทศไทยนั้นอาจจะมี รูปแบบ
การเดิ น ทางที่ ค ล้ายกับ ต่ า งประเทศ แต่ ท้ งั นี้ ทั้งนั้น ในงานวิ จยั นี้ ก็ จ ะ
ทาการศึกษารู ปแบบการเดินทางว่า ในประเทศไทยมีรูปแบบการเดิ นทาง
ที่ ค ล้ายกับต่างประเทศหรื อไม่ และมี ลกั ษณะของรู ป แบบการเดิ นทาง
อย่า งไร นอกจากนี้ ในแต่ ล ะครั ว เรื อนก็ มี ค วามแตกต่ า งเช่ น กัน ใน
ครั วเรื อนที่มีจานวนผูใ้ หญ่วยั ท างานหลายคน อาจมี ป ริ มาณรถส่ วนตัว
และการใช้รถที่มากกว่าครัวเรื อนที่มีจานวนผูใ้ หญ่วยั ทางานน้อยคน

1. บทนา
จากการสารวจปริ มาณรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยในรอบ
20 ปี (พ.ศ. 2532-2551) พบว่า ปริ มาณรถที่ จดทะเบียนในประเทศไทย
นั้นสู งขึ้นจากเดิ มถึ ง 4.2 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจาก 6.1ล้านคันในปี พ.ศ.2532
เป็ น 25.5 ล้านคันในปี พ.ศ.2551 ส่ งผลต่อการจราจรที่คบั คัง่ มลพิษทาง
อากาศที่เกิดขึ้น ดังเห็นได้ชดั ในกรุ งเทพมหานคร และในต่างจังหวัดก็เริ่ ม
มีการเกิดปัญหาดังกล่าวเช่นกัน การแก้ปัญหาในปั จจุบนั คือ การก่อสร้ าง
ถนนหนทางตามความต้องการการใช้ รถใช้ถนนที่ สูงขึ้ น ผลลัพธ์ที่ ได้
ตามมาคื อ ปริ มาณรถที่ สู ง ขึ้ น การจราจรที่ ก ลับ มาคับ คั่ง เหมื อ นเดิ ม
มลพิษทางอากาศที่นับวันยังคงสู งขึ้น วนเวียนอยูเ่ ช่ นนี้ สิ่ งแวดล้อมที่ มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ดังจะเห็นได้จากการเกิ ดภาวะโลกร้ อน ซึ่ ง
ปริ มาณการใช้รถที่สูงขึ้นนั้น ทาให้ตอ้ งใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มากขึ้น เกิ ด
การเผาผลาญเชื้ อเพลิ งมากขึ้ น ตามมาด้วยการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
ต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น และอีกสิ่ งหนึ่ งคือผลจากปั ญหา
ที่กล่าวมาคือ สุ ขภาพร่ างกายที่ย่าแย่ลง เกิ ดโรคแปลกๆมากมาย ดังที่ไม่
เคยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ นในอดี ต เช่ น โรคที่ เ ป็ นกัน มากในปั จจุ บ นั คื อ โรค
เกี่ยวกับระบบทางเดิ นหายใจ ซึ่ งเกิดจากการสู ตรดมก๊าซเสี ย ฝุ่ นละออง
และสิ่ งแปลกปลอมอื่นๆเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมา ดังนั้น
เราจึงต้องกลับมาฉุกคิดว่า การแก้ปัญหาที่แท้จริ งคืออะไร
จึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปั จ จัยที่ส่งผลต่อการใช้รถที่สูงขึ้นใน
ปั จจุบนั นั้น คือสิ่ งที่ สาคัญ อาจมาจากเทคโนโลยีที่กาลังก้าวหน้า ทาให้
ผูค้ นชอบความสะดวกสบายมากกว่า หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นธุ รกิ จที่มองเห็ นเวลา
เป็ นเรื่ องส าคัญ กว่า จึ ง ยอมจ่ า ยเพื่ อ ซื้ อ เวลา ท าให้ ผู ้ค นต้อ งการการ
เดิ นทางที่รวดเร็ ว เข้าถึ ง ง่าย และพร้ อมเดิ นทางตลอดเวลาเมื่ อมี ค วาม
ต้อ งการ และปั จ จัย อื่ น ๆอี ก มากมาย สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ งผลต่ อให้ เ กิ ด ความ
ต้องการในการใช้รถส่วนตัวมากกว่าการใช้ระบบการขนส่ งสาธารณะที่มี
ตารางเวลาเดินรถ เวลาในการเดิ นทางที่ช้ากว่า เนื่ องจากการจอดรับ-ส่ ง
ผูโ้ ดยสาร บางครั้งที่ มีความแออัด ในช่วงเวลาเร่ งด่ วน ทาให้ผูค้ นต่างก็
หลบเลี่ยงความลาบากในการเดินทาง ไปหาความสะดวกสบาย

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องและการทบทวนผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเกี่ยวกับการครอบครองยานพาหนะใน
สหราชอาณาจักรอังกฤษ พบว่า จานวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นถึ ง 10 เท่าใน
รอบ 50 ปี จาก 2.6 ล้านคันในปี 1951 และเพิ่มขึ้ นเป็ น 27 ล้านคันในปี
2001 ตลอดช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า วได้ มี ก ารลดลงของสั ด ส่ ว นของ
ครัวเรื อนที่ไม่มียานพาหนะ และมีการเพิ่มขึ้นของสัดส่ วนของครัวเรื อนที่
มีจานวนยานพาหนะมากกว่า 2 คัน ขึ้น ไป ถ้าหากในอนาคตแนวโน้ม
ดังกล่าวยังดาเนิ นต่อไปเช่นนี้ จะทาให้อตั ราการใช้และเผาผลาญพลังงาน
สู งขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้ปัญหาการจราจรที่ คบั คัง่ มลพิษทางอากาศจะยิ่งทวี
ความรุ นแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลต่อการดาเนิ นกิ จการการขนส่ ง
สาธารณะให้แย่ลงอี กด้วย ดังนั้นการเห็ นความสาคัญของกาขนส่ ง การ
วางแผนในการใช้พ้ืนที่ การประหยัดพลังงาน สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพ
จึงเป็ นวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั นี้ ซึ่ งได้มีการพัฒนาแบบจาลองใน
การครอบครองยานพาหนะของครั ว เรื อ น และพยากรณ์ จ านวนรถที่
เพิ่มขึ้นของครั วเรื อนในอนาคตในปี 2031[4] การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเดิ นทางโดยรถยนต์ดงั นี้ รายได้ของครอบครั ว ราคาของรถยนต์
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และ ราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งในสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยสร้ างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของหัวหน้าครอบครั วและระยะทางในการ
เดิ น ทางต่ อสัป ดาห์ และกราฟความสัม พันธ์ ระหว่า งอายุข องหัว หน้ า
ครอบครัวและจานวนรถของครอบครัว ซึ่ งสามารถสรุ ปได้เป็ นข้อมูล 2
แบบคือ life-cycle effect และ generation effect ในแบบแรกนั้นการเป็ น
เจ้าของรถและการใช้รถนั้นเพิ่มสู งขึ้น จนกระทัง่ หัวหน้าครอบครัวมีอายุ
50 ปี การเป็ นเจ้าของรถและการใช้รถนั้นจะค่อยๆลดลง ส่ วนแบบที่สอง
คนรุ่ นใหม่เป็ นเจ้าของรถและใช้รถมากกว่าคนรุ่ นก่ อนๆ [5] การศึกษา
ผลกระทบของรายได้ต่ อ การครอบครองยานพาหนะ ซึ่ งรายได้ข อง
ครัวเรื อนนั้นมีความไม่แน่นอน จึงทาให้การสร้ างแบบจาลองนั้นต้องทา
การปรับแก้ให้เหมาะสม โดยการแยกระหว่างการเพิ่มขึ้นของรายได้และ
การลดลงของรายได้ใ ห้ เ ป็ นตัว แปรคนละตัว [2] การเปรี ย บเที ย บ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองรถ การเดินทางต่อวัน และ
รู ป แบบของเมื อ ง ของสหราชอาณาจัก รและสหรั ฐ อเมริ กา จากข้อ
แตกต่ า งดัง นี้ ประการแรก คื อ ความแตกต่ า งของจ านวนประชากร
ระหว่าง 2 ประเทศ ประการที่สอง คือ รายได้ของครัวเรื อนในอังกฤษต่า
กว่าในสหรัฐอเมริ กา และประการสุ ดท้าย คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อรถ การ
ซ่อมแซม และค่าเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันใน 2 ประเทศ [3]

โดยที่
Adjust Ra2= สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจปรับแก้
n= จานวนตัวอย่าง
k= จานวนตัวแปรอิสระ
Mean absolute percentage error (MAPE) คือ เครื่ องมือวัดค่าความ
ผิดพลาดของค่าอนุกรมเวลาทางสถิติ ดังสมการ

(2.5)
โดยที่
At= ค่าจริ ง
Ft= ค่าจากการทานาย
n= จานวนข้อมูลที่นามาทดสอบ
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) เป็ น
โครงข่ า ยที่ มี รู ปแบบโครงสร้ า งและการท างานเหมื อ นกับ สมองใน
สิ่ งมีชีวิตซึ่ งสามารถปรับเปลี่ ยนตัวเองต่อสิ่ งเร้ า (Input) โดยการเรี ยนรู้
(Learning) ซึ่งการเรี ยนรู ้น้ ี มี 2 แบบคือ การเรี ยนรู ้แบบไม่มีผฝู ้ ึ กสอน และ
การเรี ยนรู ้ แ บบมี ผูฝ้ ึ กสอน แล้วก็ จะตอบสนองสิ่ งที่ ได้จากการเรี ยนรู ้
ออกมาเป็ นผลลัพธ์ (Output) โครงข่ายประสาทเทียมมีท้ งั แบบชั้นเดี ยว
และแบบหลายชั้น สถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาทเที ยมมี 2 แบบคื อ
แบบเครื อข่ายไปข้างหน้า (Feed-Forward Network) และแบบป้ อนกลับ
(Recurrent Network)
ส่วนประกอบของโครงข่ายประสาทเทียมจะประกอบด้วย ค่า
นาเข้า (Input) ค่าน้ าหนักประสาท (Weight) ไบอัส (Bias) เซลล์ประสาท
(Neural) ฟังก์ชนั ถ่ายโอน (Transfer Function) และผลลัพธ์ (Output) ดังที่
แสดงในรู ปที่ 1 และตัวอย่างสถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแสดง
ดังรู ปที่ 2 ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างประสาทเทียมหลายชั้นแบบสร้ างเครื อข่าย
ไปข้างหน้า จานวน 3 ชั้น ประกอบด้วย Input จานวน 8 ตัว ส่ งผ่านเข้ามา
ตามเส้ น ประสาทที่ มีค่ า น้ าหนัก ประสาทและไบอัส ที่ ค อยปรั บ แก้ค่ า
อินพุตก่ อนเข้าสู่ เซลล์ประสาทชั้นที่ 1 ซึ่ งมีเซลล์ประสาทอยู่ 10 นิ วรอน
โดยมีฟังก์ชนั ถ่ายโอนเป็ นแบบ Log-Sigmoid และส่ งผ่านข้อมูลมายังชั้น
ที่2-3 ซึ่ งเหมือนกับชั้นที่ 1 และส่ งออกมาเป็ น Output จานวน 1 ตัว มี
ฟั ง ก์ ชัน ถ่ า ยโอนเป็ นแบบ Pure-linear ฟั ง ก์ ชัน ถ่ า ยโอน (Transfer
Function) ที่สาคัญจะประกอบด้วย 4 แบบคื อ Hard-Limited , LogSigmoid, Tan-Sigmoid และ Pure-Linear แสดงดังภาพที่ 3
การทางานของ Artificial Neural Networks เป็ นดังนี้ คือเมื่อมี
ข้อมูลนาเข้า (Input) เข้ามายัง Network ก็เอา Input มาคูณกับ ค่าน้ าหนัก
ประสาท (Weight) ของแต่ละขา ผลที่ ได้จาก Input ทุก ๆ ขาของเซลล์
ประสาทจะเอามารวมกันแล้วก็เอามาเทียบกับค่า Threshold ที่กาหนดไว้
ถ้าผลรวมมี ค่ ามากกว่า Threshold แล้วเซลล์ประสาทก็ จะส่ งผลลัพธ์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear
Regression) รู ปแบบของสมการ คือ
Y = 0 + 1X1 + 2X2 +…+ nXn + 
(2.2)
โดยที่
Y= ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
X1- Xn= ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวที่1 ถึงตัวที่ n
0= เป็ นระยะตัดแกน y หรื อค่าเริ่ มต้นของเส้นสมการถดถอย
1-n= สัมประสิ ทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ตัวที่1 ถึงตัวที่
n
= ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (Coefficient of determination, R2) เป็ นค่าวัด
สัดส่วนหรื อเปอร์เซ็นต์ที่ตวั แปรอิสระ X มีส่วนในการอธิบายความผัน
แปรของตัวแปรตาม Y จะหาค่า R2 จาก
R2 = 1-

(2.3)

ค่าสัมประสิ ทธิ์ตวั กาหนดปรับแล้ว (Adjust Ra2) เป็ นค่าวัดความเหมาะสม
ของรู ปแบบอีกค่าหนึ่งที่คล้ายกับค่า R2 แต่ต่างกันที่ Ra2 คานึ งถึงชั้นแห่ง
ความเป็ นอิสระของ SSE และ SST
Adjust Ra2 = 1-

= 1+

(R2-1) (2.4)
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ออกไป ผลลัพธ์น้ ี ก็จะถูกส่ งไปยัง Input ของเซลล์ประสาทอื่น ๆ ที่เชื่ อม
กันในโครงข่ายประสาท ถ้าค่าน้อยกว่า Threshold ก็จะไม่เกิด ผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้แบบแพร่ กลับ (Back-propagation Learning) เป็ น
การเรี ยนรู้ ของโครงข่ายประสาทเทียมอีกวิธีหนึ่ ง เพื่อปรับค่าน้ าหนักใน
เส้นประสาทให้เหมาะสม โดยการปรับค่านี้ จะขึ้นกับความแตกต่างของ
ค่าเอาต์พุตที่คานวณได้กบั ค่าเอาต์พุตที่ตอ้ งการ โดยจะเอาค่า Error ที่ได้
จากการเรี ยนรู้ในรอบแรกส่ งกลับเข้าไปเป็ น Input ของการเรี ยนรู้ในรอบ
ถัดไป ซึ่งจะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น

1.สร้ างแบบจาลองการครอบครองยานพาหนะในประเทศ
ไทย ซึ่ งนาข้อมูลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนในประเทศ
ไทย เป็ นข้อ มู ล ตัว อย่า งรวมทั้ง หมด 44,869 ครั วเรื อน ในการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ โดยตั้งสมการ
ตั้งต้นไว้ดงั นี้
Y = 0 + 1X1 + 2X2+ 3X3+ 4X4+ 5X5
+ 6X6+ 7X7+ 8X8+ 9X9
(2.6)
โดยที่
Y= จานวนยานพาหนะในครัวเรื อน (รถเก๋ ง, รถปิ คอัพ, รถอี
แต๋ น, รถมอเตอร์ไซค์)
X1- X9= ตัวแปรหรื อปั จจัยที่นามาพิจารณาในแบบจาลองดัง
ตารางที่ 1
2.สร้างระบบเครื อข่ายของ ANN เพื่อให้ทาการเรี ยนรู้และ
ปรับตัวเข้าหาข้อมูลชุดแรก ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เรี ยกว่า train ใช้ขอ้ มูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547-2550 จานวนข้อมูล 34,962 ครัวเรื อน แล้วทาการ
เปรี ยบเที ยบกับข้อมูลผลลัพธ์จริ งว่า ระบบของ ANN นั้นสามารถ
ทานายข้อมูลได้แม่นยาเพียงใด

ภาพที่ 1 ลักษณะโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น

ภาพที่ 2 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น

ภาพที่ 3 ลักษณะฟังก์ชนั ถ่ายโอน

3. ขั้นตอนและการดาเนินงานวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับความร่ วมมือจาก สานักงานสถิ ติ
แห่งชาติ ในส่ วนของข้อมูลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรื อน
ในประเทศไทยตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2541-2550 การวิ จ ัย นี้ เป็ นการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองจากวิธีการวิเคราะห์ 2 วิธี จึง
ทาการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่พิจารณาในแบบจาลอง

ตัวแปร
ข้อมูลนาเข้า (Input)
อายุของหัวหน้าครัวเรื อน (X1)
ประเภทที่อยูอ่ าศัย (X2)
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน (X3)
จานวนสมาชิกที่ทางาน (X4)
รายได้ของครัวเรื อนต่อเดื อน (X5)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ (X6)
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษารถ (X7)
ค่าเดินทางปกติ (X8)
ค่าเดินทางในโอกาสพิเศษ/ท่องเที่ยว (X9)
ข้อมูลเป้ าหมาย (Target)
ยานพาหนะในครัวเรื อน (รถเก๋ ง, รถปิ คอัพ,
รถบรรทุกเล็ก, รถมอเตอร์ไซค์)

ประเภทข้ อมูล

ลักษณะข้ อมูลที่นาเข้ าโครงข่ ายประสาท

จานวนตัวแปร

Scale
Ordinal
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale
Scale

Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data
Numerical Data

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Scale

Numerical Data

1

ภาพที่ 4 โครงข่ายแบบ (8-10-10-1), จานวนรอบในการฝึ กสอน 100 รอบ

ภาพที่ 5 โครงข่ายแบบ (8-10-10-1), จานวนรอบในการฝึ กสอน 50 รอบ

ภาพที่ 6 โครงข่ายแบบ (8-10-1), จานวนรอบในการฝึ กสอน 100 รอบ
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แบบแพร่ กลับ (Artificial neural network) และวิธีการวิเคราะห์สมการ
ความถดถอยแบบพหุ ที่ได้น้ นั จะนามาเปรี ยบเทียบกัน เพื่อต้องการทราบ
ว่า หากต้องการนา ANN มาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู้และปรับตัวเข้าหา
ข้อมูล โดยจะได้ระบบ ANN ที่เปรี ยบเสมือนแบบจาลองที่จะนามาใช้
ทานายข้อมูลการครอบครองยานพาหนะของครัวเรื อนในประเทศไทยใน
อนาคตต่อไป

4. ผลการศึกษา
4.1การสร้ างแบบจาลองโดยใช้ วิธีการวิ เคราะห์ สมการถดถอย (Multiple
linear regression analysis)
การวิเคราะห์ หาความเกี่ ยวข้องกันระหว่างปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ต่อแบบจาลองเพื่อประมาณหาค่าคงที่ และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัย เพื่อ
ได้แบบจาลองที่มีความเหมาะสมและสามารถยอมรับได้โดยนัยสาคัญดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์แ บบจาลองโดยวิธีการสมการถดถอยเพื่อ
ประมาณค่าปัจจัยที่มีผลต่อแบบจาลอง

Constant

ตัวแปร

อายุของหัวหน้าครัวเรื อน (X1)
ประเภทที่ อยู่อาศัย (X2)
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน (X3)
จานวนสมาชิกที่ ทางาน (X4)
รายได้ของครัวเรื อนต่อเดือน (X5)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ (X6)
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษารถ (X7)
ค่าเดินทางปกติ (X8)
ค่าเดินทางในโอกาสพิเศษ/ท่องเที่ ยว (X9)
x=excluded variable

Beta
1.097
-0.002
-0.316
0.273
0.210
1.97E-06
3.06E-05
0
0
x

t-statistics
34.988
-4.518
-39.452
54.128
27.141
10.735
24.028
27.495
38.215
x

sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
x

ภาพที่ 7 กราฟ Performance ANN (8-10-10-1), 50 iterations

5.สรุป

จากการคานวณค่าความผิดพลาดจากแบบจาลอง MAPE ได้
ค่าเท่ากับ 3.01 %

จากการเปรี ยบเทียบหาแบบจาลองของการทานายจานวนการ
ครอบครองยานพาหนะในประเทศไทยโดยการใช้ ก ารทดสอบ
แบบจาลองทั้งสองวิ ธี คื อ วิ ธีส มการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple linear
regression analysis) ซึ่ งโปรแกรมที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS และอี กหนึ่ งวิธีคือ วิธีเครื อข่ายประสาทเที ยมแบบแพร่
กลับ (Artificial neural network) ซึ่ งใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Matlab เป็ น
ต้น โดยได้มีการคัดเลือกข้อมูล ในส่ วนของข้อมูลการสารวจรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547และปี พ.ศ.2550
ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (National statistical office of Thailand) ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็ นข้อมูลรายปี รวมทั้งสิ้ น 2 ปี ซึ่ งในการทดสอบหา
แบบจาลองโดยวิธีสมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple linear regression
analysis) จะใช้ข ้อมูล ในปี พ.ศ. 2547 จานวนทั้ง สิ้ น 44,869 ตัวอย่า ง
ครัวเรื อน ในการสร้ างแบบจาลอง ส่ วนในการทดสอบแบบจาลองในวิธี
เครื อข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับ (Artificial neural network) นั้น จะ
ใช้ขอ้ มูลในปี ที่ พ.ศ. 2547 ในการสร้ างความคุน้ เคยให้กบั โปรแกรมได้
รู้ จกั กับลักษณะของข้อมู ลและได้มีการเรี ยนรู ้ ท้ งั สิ้ น 44,869 ตัวอย่าง
ครัวเรื อนเช่ นกัน เนื่ องจาก วิธีเครื อข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับนั้น

4.2 การสร้ างแบบจาลองโดยใช้ วิธีเครื อข่ ายประสาทเที ยมการเรี ยนรู้ แบบ
แพร่ กลับ (Artificial neural network)
ทาการออกแบบ แบบจาลองโดยการกาหนดให้แต่ละชั้นของ
การสร้างแบบจาลองแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็ นการพิจารณาหาจานวน
ชั้นของการทดสอบตลอดจนจานวนรอบในการคานวณมีผลต่อการค้นหา
แบบจ าลองที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ดัง แสดงรู ปแบบชั้ นและโครงสร้ า ง
แบบจาลองภาพที่ 4, 5, 6
การคัดเลื อกแบบจาลองที่มีความเหมาะสมแล้วจากนั้นมีการ
นาแบบจาลองนั้น มาทดสอบโดยวิธีเครื อข่ ายประสาทเที ยมการเรี ยนรู ้
แบบแพร่ กลับ ผลทดสอบที่ เ กิ ด ความความผิ ด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
โครงข่ายแบบ (8-10-10-1) จานวนรอบในการฝึ กสอน 50 รอบ ดังภาพที่
5 กราฟแสดง performance จากการทดสอบผลการเรี ยนรู้ ขอ้ มูลของ
ANN เทียบกับข้อมูลจริ ง แสดงดังภาพที่ 7 และจากการคานวณค่าความ
ผิดพลาด MAPE ของ ANNได้ค่าเท่ากับ 13.83 %
ค่า ผิ ด พลาดของแบบจ าลองที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ที่ ไ ด้จ ากการ
วิเคราะห์แบบจาลองที่สร้ างขึ้นโดยวิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้
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สามารถที่จะเรี ยนรู้พฤติกรรมการเป็ นไปได้ การเปลี่ยนแปลง จากข้อมูล
(input)
จากผลการทดสอบแบบจาลองที่ได้จากการออกแบบในแต่ละ
หลายโครงสร้างแบบจาลอง ทั้ง 2 วิธี พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ แบบจาลอง
การมียานพาหนะในครอบครองของประชากรในประเทศไทย ได้แก่ อายุ
หัวหน้าครัวเรื อน ประเภทที่อยูอ่ าศัย จานวนสมาชิ กในครอบครัว จานวน
สมาชิกที่ทางาน รายได้ของครอบครัวในแต่ละเดื อน ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
รถ ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรั กษารถ ค่าเดิ นทางปกติ และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเที่ยวเนื่ องจากโอกาสพิเศษ เป็ นต้น โดยที่ในวิธีการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple linear regression analysis) นั้นสามารถ
สร้ า งแบบจาลองเพื่ อท านายปริ ม าณรถในการครอบครองของแต่ ล ะ
ครัวเรื อนในประเทศไทยได้ ที่ความเชื่ อมัน่ อย่างมีนยั สาคัญ และมีผลค่า
ความผิดพลาดของแบบจาลองเพียงแค่ ร้ อยละ 3.01 ส่ วนการเคราะห์โดย
วิธีเครื อข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (Artificial neural network) นั้น
สามารถที่จะทดสอบแบบจาลองเพื่อการทานายปริ มาณยานพาหนะใน
การครอบครองของแต่ละครัวเรื อนในประเทศไทยได้ ที่ ความผิดพลาด
ร้อยละ 13.82
จากผลการทดสอบใน เรื่ องของวิธี เ ครื อข่ายประสาทเที ยม
แบบแพร่ กลับ (Artificial neural network) เป็ นวิธีการหนึ่ งที่สามารถใช้
พัฒนาแบบจาลองในการทานายจานวนยานพาหนะในครอบครองของแต่
ละครัวเรื อน (Automobile ownership model)ได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจ าลองจะขึ้ น อยู่ก ับโครงสร้ า งของโครงข่ า ยประสาทซึ่ งจากผล
การศึกษาจะพบว่าเมื่ อโครงข่ายมี จานวนชั้นซ่ อนเร้ น (Hidden Layer)
มากขึ้น และจานวนเซลล์ประสาท (Neural) มากขึ้นจะทาให้แบบจาลองมี
ค่าความคลาดเคลื่อนลดน้อยลง แต่ก็ไม่อาจเป็ นเช่นนั้นเสมอไป เนื่ องจาก
โครงข่ ายประสาทเที ย มจะให้ค่ าที่ ดี ที่สุ ดที่ สถาปั ตยกรรมโครงข่ ายที่
เหมาะสม ส่ วนค่าที่เหมาะสมนี้ จะขึ้นอยูก่ บั งาน และความพึงพอใจของ
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