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บทคดัย่อ: 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพ่ือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองการครอบครองยานพาหนะของครัวเรือนในประเทศไทยจาก 2 

วิธีการ คือ การสร้างแบบจ าลองโดยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงจะให้สมการท่ีสามารถใช้เป็นแบบจ าลองในการพยากรณ์ขอ้มูลการ
ครอบครองยานพาหนะในอนาคตได ้และอีกวิธีคือ วิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั จากความรู้ดา้นปัญญาเชิงค  านวณ โดยน าขอ้มูล
ในอดีตมาให้ระบบเรียนรู้ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลง แล้วให้ระบบทดลองท านายขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีทราบผลอยู่แล้ว หลงัจากนั้น ท าการ
เปรียบเทียบค่าท่ีท  านายไดแ้ละค่าจริงว่า จากการเรียนรู้ของระบบท าให้ระบบสามารถปรับตวั ทราบความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ไดม้าก
นอ้ยเพียงใด และเกิดค่าความผิดพลาดมากนอ้ยกวา่แบบจ าลองท่ีไดจ้ากวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุหรือไม่ ผลสรุปท่ีไดอ้อกมานั้น คือ ค่าความ
ผิดพลาดท่ีไดจ้ากวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบัมีค่าเท่ากบัร้อยละ13.83 ส่วนค่าความผิดพลาดของวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุมีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.01 จะเห็นวา่วิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบัให้ค่าความผิดพลาดมากกวา่ ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีมีตวัแปรท่ีมี
ผลต่อการครอบครองยานพาหนะหลายและโครงข่ายประสาทเทียมจะให้ค่าท่ีดีท่ีสุดท่ีสถาปัตยกรรมโครงข่ายท่ีเหมาะสม ส่วนค่าท่ีเหมาะสมน้ีจะข้ึนอยู่
กบังาน และความพึงพอใจของผูใ้ช ้
 

ค าส าคญั: แบบจ าลองการครอบครองยานพาหนะ, วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ, เครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั 
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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 

 

1. บทน า 
จากการส ารวจปริมาณรถท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยในรอบ 

20 ปี (พ.ศ. 2532-2551) พบว่า ปริมาณรถท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย
นั้นสูงข้ึนจากเดิมถึง 4.2 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 6.1ล้านคนัในปี พ.ศ.2532 
เป็น 25.5 ลา้นคนัในปี พ.ศ.2551 ส่งผลต่อการจราจรท่ีคบัคัง่ มลพิษทาง
อากาศท่ีเกิดข้ึน ดงัเห็นไดช้ดัในกรุงเทพมหานคร และในต่างจงัหวดัก็เร่ิม
มีการเกิดปัญหาดงักล่าวเช่นกนั การแกปั้ญหาในปัจจุบนัคือ การก่อสร้าง
ถนนหนทางตามความตอ้งการการใช้รถใช้ถนนท่ีสูงข้ึน ผลลัพธ์ท่ีได้
ตามมาคือ ปริมาณรถท่ีสูงข้ึน การจราจรท่ีกลับมาคับคั่งเหมือนเดิม 
มลพิษทางอากาศท่ีนับวนัยงัคงสูงข้ึน วนเวียนอยูเ่ช่นน้ี ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปในทางลบ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึง
ปริมาณการใชร้ถท่ีสูงข้ึนนั้น ท าให้ตอ้งใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงท่ีมากข้ึน เกิด
การเผาผลาญเช้ือเพลิงมากข้ึน ตามมาด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตน้ และอีกส่ิงหน่ึงคือผลจากปัญหา
ท่ีกล่าวมาคือ สุขภาพร่างกายท่ีย  ่าแยล่ง เกิดโรคแปลกๆมากมาย ดงัท่ีไม่
เคยเกิดข้ึนมาก่อนในอดีต เช่น โรคท่ีเป็นกันมากในปัจจุบนัคือ โรค
เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเกิดจากการสูตรดมก๊าซเสีย ฝุ่ นละออง 
และส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆเขา้สู่ร่างกาย ส่งผลให้เกิดโรคอ่ืนๆตามมา ดงันั้น 
เราจึงตอ้งกลบัมาฉุกคิดวา่ การแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร  

จึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้รถท่ีสูงข้ึนใน
ปัจจุบนันั้น คือส่ิงท่ีส าคญั อาจมาจากเทคโนโลยีท่ีก  าลงักา้วหน้า ท  าให้
ผูค้นชอบความสะดวกสบายมากกวา่ หรือผูท่ี้ด าเนินธุรกิจท่ีมองเห็นเวลา
เป็นเร่ืองส าคัญกว่า จึงยอมจ่ายเพ่ือซ้ือเวลา ท าให้ผู ้คนต้องการการ
เดินทางท่ีรวดเร็ว เขา้ถึงง่าย และพร้อมเดินทางตลอดเวลาเม่ือมีความ
ต้องการ และปัจจยัอ่ืนๆอีกมากมาย ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อให้เกิดความ
ตอ้งการในการใชร้ถส่วนตวัมากกวา่การใชร้ะบบการขนส่งสาธารณะท่ีมี
ตารางเวลาเดินรถ เวลาในการเดินทางท่ีช้ากว่า เน่ืองจากการจอดรับ-ส่ง
ผูโ้ดยสาร บางคร้ังท่ีมีความแออดั ในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าให้ผูค้นต่างก็
หลบเล่ียงความล าบากในการเดินทาง ไปหาความสะดวกสบาย 

 จากการศึกษาในต่างประเทศ ในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ในตวัเมือง 
ชานเมือง ชนบท นั้นมีความแตกต่างในรูปแบบการเดินทาง ในเมืองจะมี
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเขา้ถึง และมีมากกว่าอีก 2 พ้ืนท่ี ดงันั้นคาดว่า 
ปริมาณการใชร้ถส่วนตวัในเมืองนั้นจะนอ้ยกว่าปริมาณการใช้รถส่วนตวั
ในเขตพ้ืนท่ีชานเมืองและชนบท และในเขตชานเมืองก็จะมีปริมาณการ
ใช้รถท่ีน้อยกว่าในเขตชุมชน ส่วนในประเทศไทยนั้นอาจจะมีรูปแบบ
การเดินทางท่ีคล้ายกับต่างประเทศ แต่ทั้งน้ีทั้ งนั้น ในงานวิจยัน้ี ก็จะ
ท าการศึกษารูปแบบการเดินทางวา่ ในประเทศไทยมีรูปแบบการเดินทาง
ท่ีคล้ายกับต่างประเทศหรือไม่ และมีลกัษณะของรูปแบบการเดินทาง
อย่างไร นอกจากน้ีในแต่ละครัวเรือนก็มีความแตกต่างเช่นกัน ใน
ครัวเรือนท่ีมีจ  านวนผูใ้หญ่วยัท างานหลายคน อาจมีปริมาณรถส่วนตวั
และการใชร้ถท่ีมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีจ  านวนผูใ้หญ่วยัท างานนอ้ยคน 
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและการทบทวนผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัการครอบครองยานพาหนะใน 
สหราชอาณาจกัรองักฤษ พบว่า จ  านวนยานพาหนะเพ่ิมข้ึนถึง 10 เท่าใน
รอบ 50 ปี จาก 2.6 ล้านคนัในปี 1951 และเพ่ิมข้ึนเป็น 27 ลา้นคนัในปี 
2001 ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการลดลงของสัดส่วนของ
ครัวเรือนท่ีไม่มียานพาหนะ และมีการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนของครัวเรือนท่ี
มีจ  านวนยานพาหนะมากกว่า 2 คนัข้ึนไป ถ้าหากในอนาคตแนวโน้ม
ดงักล่าวยงัด าเนินต่อไปเช่นน้ี จะท าให้อตัราการใชแ้ละเผาผลาญพลงังาน
สูงข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ปัญหาการจราจรท่ีคบัคัง่ มลพิษทางอากาศจะยิ่งทวี
ความรุนแรงมากข้ึน นอกจากน้ียงัส่งผลต่อการด าเนินกิจการการขนส่ง
สาธารณะให้แยล่งอีกด้วย ดงันั้นการเห็นความส าคญัของกาขนส่ง การ
วางแผนในการใช้พ้ืนท่ี การประหยดัพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ 
จึงเป็นวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัน้ี ซ่ึงไดมี้การพฒันาแบบจ าลองใน
การครอบครองยานพาหนะของครัวเรือน และพยากรณ์จ านวนรถท่ี
เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนในอนาคตในปี2031[4]  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเดินทางโดยรถยนต์ดงัน้ี รายไดข้องครอบครัว ราคาของรถยนต ์
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และ ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงในสหราชอาณาจกัรองักฤษ โดยสร้างกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของหัวหน้าครอบครัวและระยะทางในการ
เดินทางต่อสัปดาห์ และกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของหัวหน้า
ครอบครัวและจ านวนรถของครอบครัว ซ่ึงสามารถสรุปได้เป็นขอ้มูล 2 
แบบคือ  life-cycle effect และ generation effect ในแบบแรกนั้นการเป็น
เจา้ของรถและการใชร้ถนั้นเพ่ิมสูงข้ึน จนกระทัง่หัวหน้าครอบครัวมีอาย ุ
50 ปี การเป็นเจา้ของรถและการใช้รถนั้นจะค่อยๆลดลง ส่วนแบบท่ีสอง 
คนรุ่นใหม่เป็นเจา้ของรถและใช้รถมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ [5] การศึกษา
ผลกระทบของรายได้ต่อการครอบครองยานพาหนะ ซ่ึงรายได้ของ
ครัวเรือนนั้นมีความไม่แน่นอน จึงท าให้การสร้างแบบจ าลองนั้นตอ้งท า
การปรับแกใ้ห้เหมาะสม โดยการแยกระหว่างการเพ่ิมข้ึนของรายไดแ้ละ
การลดลงของรายได้ให้เป็นตัวแปรคนละตัว  [2] การเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการครอบครองรถ การเดินทางต่อวนั และ
รูปแบบของเมือง ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จากข้อ
แตกต่างดังน้ี ประการแรก คือ ความแตกต่างของจ านวนประชากร
ระหวา่ง 2 ประเทศ ประการท่ีสอง คือ รายไดข้องครัวเรือนในองักฤษต ่า
กวา่ในสหรัฐอเมริกา และประการสุดทา้ย คือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือรถ การ
ซ่อมแซม และค่าเช้ือเพลิงท่ีแตกต่างกนัใน 2 ประเทศ [3] 

 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear 
Regression) รูปแบบของสมการ คือ 
 
Y = 0 + 1X1 + 2X2 +…+ nXn +   (2.2) 
โดยท่ี   
Y= ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X1- Xn= ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัท่ี1 ถึงตวัท่ี n 
0= เป็นระยะตดัแกน y หรือค่าเร่ิมตน้ของเส้นสมการถดถอย 
 1-n= สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ตวัท่ี1 ถึงตวัท่ี 
n 
 = ค่าความคลาดเคล่ือน 

ค่าสมัประสิทธ์ิตวัก าหนด (Coefficient of determination, R2) เป็นค่าวดั
สดัส่วนหรือเปอร์เซ็นตท่ี์ตวัแปรอิสระ X มีส่วนในการอธิบายความผนั
แปรของตวัแปรตาม Y จะหาค่า R2 จาก 

    

R2 = 1-     (2.3) 

ค่าสมัประสิทธ์ิตวัก าหนดปรับแลว้ (Adjust Ra
2) เป็นค่าวดัความเหมาะสม

ของรูปแบบอีกค่าหน่ึงท่ีคลา้ยกบัค่า R2 แต่ต่างกนัท่ี Ra
2 ค  านึงถึงชั้นแห่ง

ความเป็นอิสระของ SSE และ SST   
                  

Adjust Ra
2 = 1-  = 1+ (R2-1)  (2.4) 

โดยท่ี  
Adjust Ra

2= สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจปรับแก ้
 n= จ านวนตวัอยา่ง 
 k= จ านวนตวัแปรอิสระ 

Mean absolute percentage error (MAPE) คือ เคร่ืองมือวดัค่าความ
ผิดพลาดของค่าอนุกรมเวลาทางสถิติ ดงัสมการ 

 

         (2.5) 
โดยท่ี 
 At= ค่าจริง 
 Ft= ค่าจากการท านาย 
 n= จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบ  

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) เป็น
โครงข่ายท่ีมีรูปแบบโครงสร้างและการท างานเหมือนกับสมองใน
ส่ิงมีชีวิตซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนตวัเองต่อส่ิงเร้า (Input) โดยการเรียนรู้ 
(Learning) ซ่ึงการเรียนรู้น้ีมี 2 แบบคือ การเรียนรู้แบบไม่มีผูฝึ้กสอน และ
การเรียนรู้แบบมีผูฝึ้กสอน แล้วก็จะตอบสนองส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้
ออกมาเป็นผลลพัธ์ (Output) โครงข่ายประสาทเทียมมีทั้งแบบชั้นเดียว
และแบบหลายชั้น สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมมี 2 แบบคือ
แบบเครือข่ายไปขา้งหน้า (Feed-Forward Network) และแบบป้อนกลบั 
(Recurrent Network)  

ส่วนประกอบของโครงข่ายประสาทเทียมจะประกอบดว้ย ค่า
น าเขา้ (Input) ค่าน ้ าหนกัประสาท (Weight) ไบอสั (Bias) เซลล์ประสาท 
(Neural) ฟังกช์นัถ่ายโอน (Transfer Function) และผลลพัธ์ (Output) ดงัท่ี
แสดงในรูปท่ี 1 และตวัอยา่งสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแสดง
ดงัรูปท่ี 2  ซ่ึงเป็นโครงสร้างประสาทเทียมหลายชั้นแบบสร้างเครือข่าย
ไปขา้งหนา้ จ  านวน 3 ชั้น ประกอบดว้ย Input จ านวน 8 ตวั ส่งผ่านเขา้มา
ตามเส้นประสาทท่ีมีค่าน ้ าหนักประสาทและไบอัสท่ีคอยปรับแก้ค่า
อินพุตก่อนเขา้สู่เซลล์ประสาทชั้นท่ี1 ซ่ึงมีเซลล์ประสาทอยู ่10 นิวรอน 
โดยมีฟังกช์นัถ่ายโอนเป็นแบบ Log-Sigmoid และส่งผ่านขอ้มูลมายงัชั้น
ท่ี2-3 ซ่ึงเหมือนกบัชั้นท่ี 1 และส่งออกมาเป็น Output จ านวน 1 ตวั มี
ฟังก์ชันถ่ายโอนเป็นแบบ Pure-linear ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer 
Function) ท่ีส าคญัจะประกอบด้วย 4 แบบคือ Hard-Limited , Log-
Sigmoid, Tan-Sigmoid และ Pure-Linear แสดงดงัภาพท่ี 3 

 การท างานของ Artificial Neural Networks เป็นดงัน้ีคือเม่ือมี
ขอ้มูลน าเขา้ (Input) เขา้มายงั Network ก็เอา Input มาคูณกบั ค่าน ้ าหนกั
ประสาท (Weight) ของแต่ละขา ผลท่ีไดจ้าก Input ทุก ๆ ขาของเซลล์
ประสาทจะเอามารวมกนัแลว้ก็เอามาเทียบกบัค่า Threshold ท่ีก  าหนดไว ้
ถ้าผลรวมมีค่ามากกว่า Threshold แล้วเซลล์ประสาทก็จะส่งผลลัพธ์
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ออกไป ผลลพัธ์น้ีก็จะถูกส่งไปยงั Input ของเซลล์ประสาทอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือม
กนัในโครงข่ายประสาท ถา้ค่านอ้ยกวา่ Threshold ก็จะไม่เกิด ผลลพัธ์ 

การเรียนรู้แบบแพร่กลบั (Back-propagation Learning) เป็น
การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมอีกวิธีหน่ึง เพ่ือปรับค่าน ้ าหนกัใน
เส้นประสาทให้เหมาะสม โดยการปรับค่าน้ีจะข้ึนกบัความแตกต่างของ
ค่าเอาตพ์ุตท่ีค  านวณได้กบัค่าเอาต์พุตท่ีตอ้งการ โดยจะเอาค่า Error ท่ีได้
จากการเรียนรู้ในรอบแรกส่งกลบัเขา้ไปเป็น Input ของการเรียนรู้ในรอบ
ถดัไป ซ่ึงจะท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  

 
 

ภาพที่ 1 ลกัษณะโครงขา่ยประสาทเทียมแบบหลายชั้น 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 ลกัษณะฟังกช์นัถ่ายโอน 
 

3. ขั้นตอนและการด าเนินงานวจิยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดรั้บความร่วมมือจาก ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ ในส่วนของขอ้มูลการส ารวจรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ในประเทศไทยตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2541-2550 การวิจัยน้ีเป็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองจากวิธีการวิเคราะห์ 2 วิธี จึง
ท าการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

1.สร้างแบบจ าลองการครอบครองยานพาหนะในประเทศ
ไทย ซ่ึงน าขอ้มูลการส ารวจรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในประเทศ
ไทย เป็นข้อมูลตัวอย่างรวมทั้ งหมด 44,869 ครัวเรือน ในการ
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ โดยตั้งสมการ
ตั้งตน้ไวด้งัน้ี 

Y = 0 + 1X1 + 2X2+ 3X3+ 4X4+ 5X5 
             + 6X6+ 7X7+ 8X8+ 9X9                    (2.6) 
โดยท่ี 

Y= จ านวนยานพาหนะในครัวเรือน (รถเก๋ง, รถปิคอพั,  รถอี
แต๋น, รถมอเตอร์ไซค)์ 

 X1- X9= ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในแบบจ าลองดงั
ตารางท่ี 1 

2.สร้างระบบเครือข่ายของ ANN เพ่ือให้ท  าการเรียนรู้และ
ปรับตวัเขา้หาขอ้มูลชุดแรก ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเรียกวา่ train ใชข้อ้มูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547-2550 จ านวนขอ้มูล 34,962 ครัวเรือน แลว้ท าการ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลผลลพัธ์จริงว่า ระบบของ ANN นั้นสามารถ
ท านายขอ้มูลไดแ้ม่นย  าเพียงใด 
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ตารางที่ 1 ตวัแปรท่ีพิจารณาในแบบจ าลอง 
 

ตัวแปร 
ประเภทข้อมูล ลกัษณะข้อมูลที่น าเข้าโครงข่ายประสาท จ านวนตัวแปร 

ขอ้มูลน าเขา้ (Input)    
อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน (X1) Scale Numerical Data 1 
ประเภทท่ีอยูอ่าศยั (X2) Ordinal Numerical Data 1 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (X3) Scale Numerical Data 1 
จ านวนสมาชิกท่ีท างาน (X4) Scale Numerical Data 1 
รายไดข้องครัวเรือนต่อเดือน (X5) Scale Numerical Data 1 
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือรถ (X6) Scale Numerical Data 1 
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษารถ (X7) Scale Numerical Data 1 
ค่าเดินทางปกติ (X8) Scale Numerical Data 1 
ค่าเดินทางในโอกาสพิเศษ/ท่องเท่ียว (X9) Scale Numerical Data 1 
ขอ้มูลเป้าหมาย (Target)    
ยานพาหนะในครัวเรือน (รถเก๋ง, รถปิคอพั, 
รถบรรทุกเล็ก, รถมอเตอร์ไซค)์ 

Scale Numerical Data 1 

 

 
ภาพที่ 4 โครงข่ายแบบ (8-10-10-1), จ านวนรอบในการฝึกสอน 100 รอบ 

 

 
ภาพที่ 5 โครงข่ายแบบ (8-10-10-1), จ านวนรอบในการฝึกสอน 50 รอบ 

 

 
ภาพที่ 6 โครงข่ายแบบ (8-10-1), จ านวนรอบในการฝึกสอน 100 รอบ 
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4. ผลการศึกษา 
4.1การสร้างแบบจ าลองโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 
linear regression analysis)  

การวิเคราะห์หาความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อแบบจ าลองเพ่ือประมาณหาค่าคงท่ี และค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยั เพ่ือ
ไดแ้บบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมและสามารถยอมรับไดโ้ดยนยัส าคญัดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโดยวิธีการสมการถดถอยเพ่ือ
ประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อแบบจ าลอง 

ตวัแปร Beta t-statistics sig.
Constant 1.097 34.988 0.000
อายุของหวัหนา้ครัวเรือน (X1) -0.002 -4.518 0.000
ประเภทท่ีอยู่อาศยั (X2) -0.316 -39.452 0.000
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (X3) 0.273 54.128 0.000
จ านวนสมาชิกท่ีท างาน (X4) 0.210 27.141 0.000
รายไดข้องครัวเรือนต่อเดือน (X5) 1.97E-06 10.735 0.000
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือรถ (X6) 3.06E-05 24.028 0.000
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษารถ (X7) 0 27.495 0.000
ค่าเดินทางปกติ (X8) 0 38.215 0.000
ค่าเดินทางในโอกาสพิเศษ /ท่องเท่ียว (X9) x x x
x=excluded variable  

 จากการค านวณค่าความผิดพลาดจากแบบจ าลอง MAPE ได้
ค่าเท่ากบั 3.01 % 

4.2 การสร้างแบบจ าลองโดยใช้วิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบ
แพร่กลับ (Artificial neural network) 

ท าการออกแบบ แบบจ าลองโดยการก าหนดให้แต่ละชั้นของ
การสร้างแบบจ าลองแตกต่างกนัออกไป เพ่ือเป็นการพิจารณาหาจ านวน
ชั้นของการทดสอบตลอดจนจ านวนรอบในการค านวณมีผลต่อการคน้หา
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดังแสดงรูปแบบชั้ นและโครงสร้าง
แบบจ าลองภาพท่ี 4, 5, 6 

การคดัเลือกแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมแล้วจากนั้นมีการ
น าแบบจ าลองนั้นมาทดสอบโดยวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้
แบบแพร่กลับ ผลทดสอบท่ีเกิดความความผิดพลาดน้อยท่ีสุด คือ 
โครงข่ายแบบ (8-10-10-1) จ านวนรอบในการฝึกสอน 50 รอบ ดงัภาพท่ี 
5 กราฟแสดง performance จากการทดสอบผลการเรียนรู้ขอ้มูลของ 
ANN เทียบกบัขอ้มูลจริง แสดงดงัภาพท่ี 7 และจากการค านวณค่าความ
ผิดพลาด MAPE ของ ANNไดค้่าเท่ากบั 13.83 % 

ค่าผิดพลาดของแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีได้จากการ
วิเคราะห์แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนโดยวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้

แบบแพร่กลบั (Artificial neural network) และวิธีการวิเคราะห์สมการ
ความถดถอยแบบพหุท่ีไดน้ั้น จะน ามาเปรียบเทียบกนั เพ่ือตอ้งการทราบ
ว่า หากตอ้งการน า ANN มาประยกุตใ์ช้ในการเรียนรู้และปรับตวัเขา้หา
ขอ้มูล โดยจะได้ระบบ ANN ท่ีเปรียบเสมือนแบบจ าลองท่ีจะน ามาใช้
ท  านายขอ้มูลการครอบครองยานพาหนะของครัวเรือนในประเทศไทยใน
อนาคตต่อไป 

 

 
 

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

5.สรุป 
จากการเปรียบเทียบหาแบบจ าลองของการท านายจ านวนการ

ครอบครองยานพาหนะในประเทศไทยโดยการใช้การทดสอบ
แบบจ าลองทั้งสองวิธี คือ วิธีสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear 
regression analysis) ซ่ึงโปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และอีกหน่ึงวิธีคือ วิธีเครือข่ายประสาทเทียมแบบแพร่
กลบั (Artificial neural network) ซ่ึงใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Matlab เป็น
ตน้ โดยไดมี้การคดัเลือกขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลการส ารวจรายได้และ
ค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547และปี พ.ศ.2550 
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ (National statistical office of Thailand) ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเป็นขอ้มูลรายปี รวมทั้งส้ิน 2 ปี ซ่ึงในการทดสอบหา
แบบจ าลองโดยวิธีสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear regression 
analysis) จะใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2547 จ  านวนทั้งส้ิน 44,869 ตวัอย่าง
ครัวเรือน ในการสร้างแบบจ าลอง ส่วนในการทดสอบแบบจ าลองในวิธี
เครือข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลบั (Artificial neural network) นั้น จะ
ใช้ขอ้มูลในปีท่ี พ.ศ. 2547 ในการสร้างความคุน้เคยให้กบัโปรแกรมได้
รู้จกักับลักษณะของข้อมูลและได้มีการเรียนรู้ทั้งส้ิน 44,869 ตวัอย่าง
ครัวเรือนเช่นกนั เน่ืองจาก วิธีเครือข่ายประสาทเทียมแบบยอ้นกลบันั้น
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27 EQUITY AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION 

สามารถท่ีจะเรียนรู้พฤติกรรมการเป็นไปได ้การเปล่ียนแปลง จากขอ้มูล 
(input)  

จากผลการทดสอบแบบจ าลองท่ีไดจ้ากการออกแบบในแต่ละ
หลายโครงสร้างแบบจ าลอง ทั้ง 2 วิธี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ แบบจ าลอง
การมียานพาหนะในครอบครองของประชากรในประเทศไทย ไดแ้ก่ อายุ
หวัหนา้ครัวเรือน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั จ  านวนสมาชิกในครอบครัว จ  านวน
สมาชิกท่ีท างาน รายไดข้องครอบครัวในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
รถ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถ ค่าเดินทางปกติ และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวเน่ืองจากโอกาสพิเศษ เป็นตน้ โดยท่ีในวิธีการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear regression analysis) นั้นสามารถ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือท านายปริมาณรถในการครอบครองของแต่ละ
ครัวเรือนในประเทศไทยได ้ท่ีความเช่ือมัน่อยา่งมีนยัส าคญั และมีผลค่า
ความผิดพลาดของแบบจ าลองเพียงแค่ ร้อยละ 3.01 ส่วนการเคราะห์โดย
วิธีเครือข่ายประสาทเทียมแบบยอ้นกลบั (Artificial neural network) นั้น
สามารถท่ีจะทดสอบแบบจ าลองเพ่ือการท านายปริมาณยานพาหนะใน
การครอบครองของแต่ละครัวเรือนในประเทศไทยได้ ท่ีความผิดพลาด
ร้อยละ 13.82  

จากผลการทดสอบใน เร่ืองของวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่กลบั (Artificial neural network) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถใช้
พฒันาแบบจ าลองในการท านายจ านวนยานพาหนะในครอบครองของแต่
ละครัวเรือน (Automobile ownership model)ได้ โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
แบบจ าลองจะข้ึนอยู่กับโครงสร้างของโครงข่ายประสาทซ่ึงจากผล
การศึกษาจะพบว่าเม่ือโครงข่ายมีจ านวนชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layer) 
มากข้ึน และจ านวนเซลลป์ระสาท (Neural) มากข้ึนจะท าให้แบบจ าลองมี
ค่าความคลาดเคล่ือนลดนอ้ยลง แต่ก็ไม่อาจเป็นเช่นนั้นเสมอไป เน่ืองจาก
โครงข่ายประสาทเทียมจะให้ค่าท่ีดีท่ีสุดท่ีสถาปัตยกรรมโครงข่ายท่ี
เหมาะสม ส่วนค่าท่ีเหมาะสมน้ีจะข้ึนอยูก่บังาน และความพึงพอใจของ
ผูใ้ช ้
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