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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองพฤติกรรมการสวมใส่ หมวกนิ รภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ระหว่าง
สมการความถดถอยแบบทวินาม และโครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้ เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน ซึ่ งสมการความถดถอยแบบทวินามจะให้สมการที่
สามารถใช้เป็ นแบบจาลองในการพยากรณ์ขอ้ มูล ในอนาคตได้ ส่ วนโครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู้ เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน จะเป็ นการนาข้อมูลใน
อดีตที่ผา่ นมาให้ระบบฝึ กฝนเรี ยนรู้ความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งการฝึ กฝนนี้ จะเป็ นการฝึ กสอนให้โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้ จดจารู ปแบบเพื่อใช้ใน
การทานายผลข้อมูลชุ ดอื่นๆต่อไป การศึกษาครั้งนี้ ได้หาข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมีตวั อย่างในการทดสอบ
จานวน 8,635 ข้อมูลจากทุกจังหวัดของประเทศไทย วิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้จากการส ารวจเบื้ องต้นโดยใช้วิธีการทางสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Research) เพื่ออธิบายลักษณะพฤติกรรมการของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ดว้ ยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS แล้วพัฒนาแบบจาลองพฤติกรรมการสวมใส่
หมวกนิรภัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป Matlab ในการวิเคราะห์ความถดถอยแบบทวิภาค และ Artificial Neural Network โครงข่ายประสาทเทียม
การเรี ยนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซัน ผลสุดท้ายเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจาลองโดยใช้ผลการทดสอบร้อยละความถูกต้องเป็ นเกณฑ์
ตัดสิ น พบว่า Binary Logistic Model มีความถูกต้องร้อยละ 71.35 ส่ วนโครงข่ายประสามเที ยมการเรี ยนรู้ เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน (LVQ) มีค่าความ
ถูกต้องร้อยละ 71.24 แสดงว่า Binary Logistic Model ให้ผลการพยากรณ์ที่ดีกว่าโครงข่ายประสามเทียมการเรี ยนรู้แบบ LVQ ร้อยละ 0.11

คาสาคัญ: แบบจาลองพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์, สมการถดถอยเชิงเส้นแบบทวิภาค, เครื อข่ายประสาทเทียมการ
เรี ยนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซัน (LVQ)
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Abstract
This study aimed to compare the efficiency, by using binary logistic regression analysis and artificial neural network. These will help to
forecast the information regarding wear helmet behavior model while riding motorcycle 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, of wearing helmet behavior model while riding motorcycle in Thailand. The data were collected through
questionnaires by random sampling of 8,635 data from all region of the country. So, survey was conducted and data were analyzed in this research.
A descriptive statistics (Descriptive Research) was used to characterize the driving behavior of motorcycles by using SPSS to analyze data. This
model was developed by using binary logistic regression analysis and artificial neural network, and found out that binary logistic regression analysis
presents more precise result. The value of percentage correct while modeling with binary logistic regression analysis was 71.36 percent whereas
71.24 percent while modeled with artificial neural network.

Keywords: Binary Logistic Regression Analysis, Artificial Neural Network, Wearing helmet behavior model while riding motorcycle
1. บทนา

การได้ยนิ หรื อพบเห็นการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาป้ องกันอุบตั ิเหตุ
จราจร (การเมาไม่ขบั , การคาดเข็มขัดนิรภัย, การเปิ ดไฟใส่ หมวก, การ
ห้ามขายสุ ราให้เด็กอายุต่ากว่า18ปี ) เพศ ช่วงอายุ ประเภทของหน่วยงาน
(สถานที่ราชการ, สถานศึกษา) ประเภทของสื่ อที่เคยได้พบเจอ การ
ยอมรับข้อบังคับของกฎหมายจราจร ทัศนคติต่อกฎหมายจราจร ความรู ้
เรื่ องกฎหมายจราจรซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการนา Logistic Regression
Analysis มาใช้วิเคราะห์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระ นาสมการความถดถอยที่ได้ไปประมาณหรื อพยากรณ์ค่าตัว
แปรตาม ทานายว่าเหตุการณ์หนึ่ งจะเกิดขึ้นได้หรื อไม่ หรื อมีโอกาส
เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด โดยการกาหนดว่ามีตวั แปรหนึ่ งตัวแปรหรื อ
มากกว่า ที่ส่งผลต่อการเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ ส่ วนโครงข่ายประสาทเทียม
การเรี ยนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซัน (LVQ) เป็ นการนาข้อมูลในอดีตมาให้
ระบบเรี ยนรู้ความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งการฝึ กสอนมีเพื่อจดจารู ปแบบ
และใช้ในการทานายผลข้อมูลชุดอื่นๆในอนาคต การฝึ กสอนนี้ จะใช้วดั
ประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าความคลาดเคลื่อน หากได้ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่า
น้อย นัน่ แสดงว่าโครงข่ายประสาทเทียมเวกเตอร์ ควอนไทเซซันสามารถ
เรี ยนรู ้ และจดจาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้เป็ นอย่างดี

ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมไปถึง
การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และที่อยูอ่ าศัยอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้
เกิดความต้องการทางด้านการเดินทางเพิ่มมากขึ้น การเร่ งพัฒนาประเทศ
อย่างรวดเร็ วมีผลต่อการพัฒนาในด้านการขนส่ งมากตามไปด้วย ส่ งผล
กระทบให้เกิดปั ญหาทางด้านอุบตั ิเหตุจราจรมากที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งอุบตั ิเหตุ
จราจรเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการสูญเสี ย ทั้งทางด้านทรัพย์สินส่ วนบุคคล
รวมไปถึงทรัพย์สินส่ วนรวม สิ่ งเหล่านี้ ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคม
และเศรษฐกิจของชาติอย่างมากมายมหาศาล
จากการศึกษาของกรมทางหลวงในรายงานเรื่ อง มูลค่าความ
เสี ยหายของอุบตั ิเหตุในประเทศไทย ซึ่ งมีคณะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูจ้ ดั ทานั้น
พบว่า ความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้องเผชิ ญในแต่ละปี นั้น
คิดเป็ นมูลค่าสูงถึง 232,000 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.8 ของผลผลิตมวล
รวมในประเทศ โดยการศึกษานี้ จะทาให้เห็นได้วา่ การลดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน ใช่แต่จะช่วยรักษาชีวิตผูค้ น ยังสามารถช่วยป้ องกันการสู ญเสี ย
ทางเศรษฐกิจที่ไม่จาเป็ นได้ดว้ ย
ดังนั้นในการวางแผนป้ องกัน และควบคุมปั ญหาของการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงจาเป็ นที่จะต้องศึกษาข้อมูล
รายละเอียดพื้นฐานของกลุ่มประชากรเสี่ ยง ลักษณะพฤติกรรมของกลุ่ม
ประชากร ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเกิดอุบตั ิเหตุอย่างถ่องแท้ อันจะ
นาไปสู่การคิดค้นหาแผนการป้ องกัน และควบคุมอย่างตรงตามเป้ าหมาย
เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลอง พฤติกรรมการสวมใส่
หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ของประชากรตัวอย่างในประเทศ
ไทย ระหว่างสมการความถดถอยแบบทวินาม (Binary Logistic Model)
และโครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน (LVQ)
เพราะพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มี
สาเหตุปัจจัยหลักหลายประการแตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวบุคคล เช่น

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การวิเคราะห์ การถดถอยแบบทวินาม
Binary Logistic Regression ใช้เมื่อตัวแปรตาม Y เป็ นตัวแปร
เชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า (Dichotomous) เช่น
0 สวมหมวกนิรภัยบางครั้ง
Y = 1 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
โดยมีรูปแบบ ของสมการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ
ทวินาม (Binary Logistic Regression) คือ
Y = 0 + 1X1 + 2X2 +…+ nXn + 
40
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โดยที่ ;

Y
X1- Xn
0
1-n

=
=
=
=
=

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
เป็ นระยะตัดแกน y
สัมประสิ ทธิ์การถดถอย ตัวที่1 ถึงตัวที่ n
ค่าความคลาดเคลื่อน

กลุ่ม 1

ชั้นอินพุต
xi

N

การปรับถ้าคัดแยกถูก
การปรับถ้าคัดแยกผิด

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนดปรับแล้ว (Adjust Ra2) เป็ นค่าวัด
ความเหมาะสมของรู ปแบบอีกค่าหนึ่ งที่คล้ายกับค่า R2 แต่ต่างกันที่ Ra2
คานึงถึงชั้นแห่ งความเป็ นอิสระของ SSE และ SST
= 1+

(R2-1)

= 1-

โดยที่ ;

Adjust Ra2 = สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจปรับแก้
n = จานวนตัวอย่าง
k = จานวนตัวแปรอิสระ

x

รู ปที่ 1 โครงสร้างเครื อข่าย LVQ

(2)

Adjust

กลุ่ม M
ชั้นเอาท์ พุต

ค่าสัมประสิ ทธิ์ตวั กาหนด (Coefficient of determination, R2)
เป็ นค่าวัดสัดส่วนหรื อเปอร์ เซ็นต์ที่ตวั แปรอิสระ X มีส่วนในการอธิ บาย
ความผันแปรของตัวแปรตาม Y จะหาค่า R2 จาก
R2 = 1 -

กลุ่ม 2

เวคเตอร์อินพุต

เวคเตอร์น้ าหนักประสาท
ของนิวรอนผูช้ นะ

(3)

รู ปที่ 2 การเรี ยนรู ้ของเครื อข่าย LVQ
จากกฎการเรี ยนรู้ของ LVQ จะเห็นได้วา่ ในการฝึ กสอนจะทา
การให้รางวัลกับนิวรอนผูช้ นะ ที่ซ่ ึ งมีผลการคัดแยกกลุ่มของเวกเตอร์
รู ปแบบอินพุตที่ถูกต้อง โดยการปรับค่าให้เวกเตอร์ น้ าหนักประสาทของ
นิวรอนนั้นมีค่าเข้าใกล้เวกเตอร์ รูปแบบอินพุต และในทางตรงกันข้ามถ้า
นิวรอนผูช้ นะให้ผลของการคัดแยกกลุ่มไม่ถูกต้อง นิวรอนนั้นก็จะถูก
ลงโทษโดยการปรับค่าเวกเตอร์น้ าหนักประสาทของนิ วรอนนั้น ให้มีค่า
ห่ างจากเวกเตอร์ รูปแบบอินพุต ดังรู ปที่ [2]

2.2 ทฤษฎีโครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
การเรี ยนรู้เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน่ , LVQ (Learning Vector
Quantization) เป็ นการขยายเครื อข่ายโคโฮเนนสาหรับการเรี ยนรู ้แบบมีผู ้
ฝึ กสอน เครื อข่าย LVQ ใช้ในการคัดแยกเวกเตอร์ อินพุตด้วยการกาหนด
คุณลักษณะของกลุ่มสาหรับคัดแยก จะมีการกาหนดกลุ่มที่ใช้ในการคัด
แยกและใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการฝึ กสอน โครงสร้างของเครื อข่าย LVQ มี
ลักษณะเช่นเดียวกับเครื อข่ายการจัดการตนเอง โดยมีขอ้ แตกต่างคือ แต่
ละนิวรอนเอาต์พตุ จะถูกกาหนดให้เป็ นกลุ่มของการคัดแยก ดังที่แสดงใน
รู ปที่ 1 โดยปกติแล้วกลุ่มการคัดแยกหนึ่งๆ ซึ่งจะประกอบด้วยนิ วรอน
เอาต์พตุ มากกว่าหนึ่ งนิ วรอน ในทานองเดียวกันกับเครื อข่ายโคโฮเนน
เวกเตอร์น้ าหนักประสาทของนิ วรอนเอาต์พตุ
จะทาการโต้ตอบกันกับ
เวกเตอร์รูปแบบอินพุตที่มีความสัมพันธ์กนั คือเมื่ออินพุต x ถูกป้ อน
ให้กบั เครื อข่าย นิวรอนเอาต์พุตที่ใกล้เคียงกับ x ที่สุดจะเป็ นนิวรอนผู้
ชนะ เครื อข่ายจะทาการปรับค่าของเวกเตอร์น้ าหนักประสาทของนิ วรอน
ผูช้ นะและนิวรอนอื่น ๆ ตามความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้

2.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลอง
เนื่ องจากในแต่ละแบบจาลอง ได้ทาการพัฒนาโดยวิธีการที่
แตกต่างกัน จึงจาเป็ นต้องมีการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองว่า
แบบจาลองใดให้ผลการพยากรณ์ที่ดีกว่ากัน
สาหรับการเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพแบบจาลองการสวมใส่ หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
จะใช้ร้อยละความถูกต้อง (Percentage Correct) ซึ่งสามารถคานวณได้ดงั
สมการที่ [5]
(5)
เมื่อ Wn =

ถ้ากลุ่มการคัดแยกถูกต้อง
ถ้ากลุ่มการคัดแยกไม่ถูกต้อง

1 เมื่อตัวอย่างที่ n ที่เลือกใช้ในรู ปแบบที่ i หรื อ Pn(i) > 0.5
0 กรณี อื่นๆ

Mean Absolute Percentage error (MAPE) คือเครื่ องมือวัดค่า
ความผิดพลาดของค่าอนุกรมเวลาทางสถิติ ดังสมการที่ [6]

(4)
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At = ค่าจริ ง
(6)
; Ft = ค่าจากการทานาย
n = จานวนข้อมูลที่นามาทดสอบ

สามารถเขียนแบบจาลองเป็ นสมการทางคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
Y = 0+1(NEWS) +2(RULES) +3(SEX) +4(AGE) +5(SKILL)
(7)
โดยที่ ;
Y
= พฤติกรรมการสวมใส่ หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ (สวมบางครั้ง, สวมทุกครั้ง)
NEWS = การได้ยนิ / เห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจร
RULES = การยอมรับการบังคับใช้กฎหมาย
SEX
= เพศชาย
AGE
= อายุระหว่าง 15-25 ปี
SKILL = ระดับความรู้เรื่ องกฎหมายจราจร

3. ขั้นตอนและการดาเนินงานวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับความร่ วมมือจากกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย ในส่วนของข้อมูลการสารวจแบบสอบถามการ
รับรู้เรื่ องรณรงค์อุบตั ิเหตุจราจร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการ
บังคับใช้กฎหมายจราจร จากกลุ่มตัวอย่างทดสอบ 26 จังหวัด ครอบคลุม
ทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย อันประกอบไปด้วย จังหวัดกรุ งเทพฯ,
กาฬสิ นธุ์, กาแพงเพชร, จันทบุรี, ชุมพร, ตาก, นครนายก, นครปฐม,
นครศรี ธรรมราช, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขนั ธ์, พะเยา, พังงา, พิษณุโลก,
แพร่ , มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ระนอง, สตูล, สมุทรปราการ,
สระแก้ว, สระบุรีหนองคาย, อ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์ จากข้อมูล
ทั้งหมด 8,635 ข้อมูล แบ่งชุดข้อมูลสาหรับการฝึ กสอน 70 เปอร์เซ็นต์
(6,045 ชุดข้อมูล) และสาหรับชุดทดสอบ 30 เปอร์เซ็นต์ (2,590 ชุด
ข้อมูล) โดยข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ ได้คละประชากรแต่ละจังหวัด
รวมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน
จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของ
แบบจาลองจากวิธีการวิเคราะห์ 2 วิธี จึงแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่วนดังนี้
3.1 การพัฒนา ออกแบบสร้างแบบจาลองพฤติกรรมการสวม
ใส่ หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
สร้างสมการถดถอยแบบทวินาม เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
กับตัวแปรตาม โดยนาข้อมูลทดสอบจากแบบสอบถามประชากรตัวแทน
ใน 26 จังหวัดของประเทศไทย รวมข้อมูลทดสอบทั้งหมด 2,590 ข้อมูล
โดยมีตวั แปรที่นามาพิจารณาในแบบจาลองดังนี้

3.2 สร้างแบบจาลองพฤติกรรมการสวมใส่ หมวกนิ รภัยเมื่อขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบ LVQ
ได้กาหนดรอบการเรี ยนรู ้สูงสุด 1,000 รอบ (epochs) ทาการแบ่งชุดข้อมูล
สาหรับการฝึ กสอน 70 เปอร์เซ็นต์ (6,045 ชุดข้อมูล) และสาหรับชุด
ทดสอบ 30 เปอร์เซ็นต์ (2,590 ชุดข้อมูล) โดยข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
ได้คละประชากรแต่ละจังหวัดรวมกันในสัดส่ วนที่เท่ากัน
ข้อมูลจากการพัฒนาแบบจาลองครั้งนี้
จะใช้ขอ้ มูลอินพุต
(Input) เท่ากับจานวนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจาลองความถดถอย
แบบทวินาม (Binary Logistic Regression) แต่ได้กาหนดให้ค่าของตัว
แปรอินพุตเป็ น Dummy Variable (0,1)ทั้งหมด ซึ่ งในการพัฒนาออกแบบ
แบบจาลองของโครงข่ายประสาทเทียมนี้ ได้ทาการกาหนดใช้พฤติกรรม
การสวมใส่ หมวกนิ รภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เป็ นตัวแปรเป้ าหมาย
(Target) มี 2 รู ปแบบคือ สวมหมวกนิ รภัยเป็ นบางครั้ง และสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ แล้วทาการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลผลลัพธ์จริ งว่า
ระบบของ Artificial Network นั้นสามารถทานายข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยา
มากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 1 แสดงค่าตัวแปรที่พิจารณาในแบบจาลองพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยเมื่อทาการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตัวแปร
Y
NEWS

RULES
SEX
AGE
SKILL

Y=

ลักษณะข้ อมูลที่จัดเก็บ
1 ผูข้ บั ขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
0 อื่นๆ
1 ไม่เคยพบเห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจร
2 เคยพบเห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจรเป็ นบางวัน
3 พบเห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจรเกือบทุกวัน
4 พบเห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจรทุกวัน
1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรเป็ นบางครั้ง แต่ไม่เคร่ งครัด
2 ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่ งครัด
1 เพศชาย, 0 อื่นๆ
1 อายุระหว่าง 15-25 ปี , 0 อื่นๆ
1 มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
0 อื่นๆ

0 สวมหมวกนิรภัยบางครั้ง
1 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การใช้ สมการความถดถอยแบบทวินาม
(Binary Logistic Model)
จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ได้ทาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบจาลอง เพื่อประมาณการณ์หาค่าคงที่ ค่า
สัมประสิ ทธิ์ของปัจจัย และค่าความถูกต้องของการพยากรณ์ เพื่อให้ได้
แบบจาลองที่มีความเหมาะสม และสามารถยอมรับได้โดยนัยสาคัญ ดัง
ตารางที่ [3] และตารางที่ [4]
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4.2 การใช้ โครงข่ ายประสาทเทียมการเรียนรู้ แบบ (LVQ)

ตารางที่ 2 Dependent Variable Encoding โดย SPSS
Original Value
ทาบางครั้ง
ทาทุกครั้ง

กาหนดให้พฤติกรรมการสวมใส่ หมวกนิรภัย เป็ นตัวแปร
เป้ าหมายมี 2 รู ปแบบ คือ สวมหมวกนิรภัยบางครั้ง และสวมหมวกนิ รภัย
ทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์
0 สวมหมวกนิรภัยบางครั้ง
Y = 1 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ส่วนตัวแปรอินพุต ได้ใช้ตวั แปรจากการคัดเลือกแบบจาลองที่
มีความเหมาะสมแล้ว มีจานวนเท่ากับจานวนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
แบบจาลองความถดถอยแบบทวินาม (Binary Logistic Regression)
จัดการข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของ Dummy Variable แล้วนาแบบจาลอง
ดังกล่าวมาทดสอบโดยวิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบ LVQ
แสดงผลการทดสอบได้ดงั นี้

Internal Value
0
1

ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าความเหมาะสมของแบบจาลองโดย SPSS
Step

-2 Log likelihood

1

3029.229

Cox & Snell R Nagelkerke R
Square
Square
.190
.254

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์
Observed

Predicted
Y

Step 1 Y ทาบางครั้ง
ทาทุกครั้ง
Overall Percentage

ทาบางครั้ง
986
334

ทาทุกครั้ง
408
862

Percentage
Correct

XX
รู ปที่ 3 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบ LVQ
สาหรับพัฒนาแบบจาลองพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

70.7
72.1
71.4

โดยกาหนดจานวนนิวรอนในแต่ละรอบต่างกันดังนี้ คือ10, 20
การฝึ กสอนในครั้งนี้ จะเป็ นการฝึ กสอนให้โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่าง Input และ Output ที่ป้อนเข้าไปเพื่อจดจารู ปแบบ
และใช้ในการทานายผลข้อมูลชุดอื่นๆ
ซึ่งจากการฝึ กสอนนี้ จะใช้วดั
ประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square
Error, MSE) ซึ่งค่า MSE สาหรับการฝึ กสอนมีค่า MSE น้อย แสดงว่า
โครงข่ายประสาทเทียม สามารถเรี ยนรู ้และจดจาความสัมพันธ์ระหว่าง
Input และ Output ได้เป็ นอย่างดี

ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรที่เป็ นปั จจัยต่างๆ

Step X1
1(a) X2
X3
X4
X5
Constant
**Sig at 0.05

B
-.108
1.964
-.404
.245
.431
-1.036

S.E. Wald df
.053
4.156 1
.095 426.930 1
.088 20.810 1
.093
6.942 1
.090 22.796 1
.182 32.434 1

Sig. Exp(B)
.041
.898
.000 7.126
.000
.668
.008 1.278
.000 1.539
.000
.355

ตารางที่ 6 ผลการฝึ กสอนและทดสอบแบบจาลองพฤติกรรมการสวม
หมวกนิ รภัยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู้แบบ LVQ วัดผล
ด้วยค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
สถาปัตยกรรม
โครงข่าย
8-10-2
8-10-2
8-10-2
8-10-2
8-10-2
8-20-2
8-20-2
8-20-2
8-20-2
8-20-2

จากตารางที่ [5] ทาให้ทราบค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการความ
ถดถอยดังสมการที่ [8]
Y = -1.036 – 1.080x1 + 1.964x2 - 0.404x3 + 0.245x4+ 0.431x5
(8)
โดยที; Y = พฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิ รภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ (สวมบางครั้ง, สวมทุกครั้ง)
X1 = การได้ยนิ / เห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจร
X2 = การยอมรรับการบังคับใช้กฎหมาย
X3 = เพศชาย
X4 = อายุระหว่าง 15 -25 ปี
X5 = ระดับความรู้เรื่ องกฎหมายจราจร
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จานวนรอบ

ผลการฝึ กสอน

ผลการทดสอบ

20
50
70
100
200
20
50
70
100
200

0.287345
0.286849
0.287345
0.286849
0.286849
0.287014
0.286352
0.286849
0.286849
0.286849

0.2919
0.2876
0.2876
0.2876
0.2876
0.2876
0.2876
0.2876
0.2876
0.2876
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- สาหรับแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม (Learning By Artificial
Neural Network) การเรี ยนรู้เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน (LVQ) พบว่า
สถาปัตยกรรมโครงข่ายที่ให้ผลดีที่สุด มีค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลี่ยสาหรับการฝึ กสอนเท่ากับ 0.286849 แสดงว่าโครงข่ายมีการเรี ยน
รู้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสาหรับการทดสอบมีค่าความคลาดเคลื่อน
กาลังสองเท่ากับ 0.28760 ซึ่งจากการฝึ กสอนมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อย
กว่าการทดสอบเพราะว่าจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีจานวนน้อย
ส่งผลให้ชุดข้อมูลในโครงข่ายประสารเทียม ไม่สามารถหาความสัมพันธ์
ระหว่าง Input และ Output ได้
- เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจาลอง โดยใช้ผลการทดสอบร้อยละ
ความถูกต้องเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นพบว่า แบบจาลองของ Binary
Regression Analysis มีค่าความถูกต้องร้อยละ 71.36 ส่วนแบบจาลองของ
โครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้เวกเตอร์ ควอนไทเซซัน (LVQ) มีค่า
ความถูกต้องร้อยละ 71.24 แสดงว่า Binary Regression Analysis ให้ผล
พยากรณ์ที่ดีกว่า โครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้เวกเตอร์ควอนไทเซ
ซัน คิดเป็ นร้อยละ 0.11
- ข้อดีและข้อจากัดของ Binary Logistic Model และโครงข่ายประสาท
เทียมการเรี ยนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซัน (LVQ) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ คือ
Binary Logistic Model ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็ นสมการอรรถประโยชน์ ทา
ให้สามารถอธิบายถึงปั จจัย ที่ทาให้อรรถประโยชน์ของทางเลือกมีค่ามาก
หรื อน้อย ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็ นเพียงการทานายความน่ าจะเป็ นว่าแต่ละ
บุคคล จะมีลกั ษณะพฤติกรรมการสวมใส่ หมวกนิ รภัยอย่างไร ส่ วน
โครงข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซัน (LVQ) เป็ น
ลักษณะ Black Box ที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาสามารถคัดแยกกลุ่มออกมาได้
อย่างชัดเจนว่า แต่ละคนจะเลือกทางเลือกแบบใด แต่ไม่สามารถบอก
ความสัมพันธ์ถึงปั จจัยต่างๆ ว่ามีความสาคัญมากน้อยเพียงใด

รูปที่ 4 กราฟแสดงการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของแบบจาลองที่ได้จาก
วิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบ LVQ
ผลลัพธ์ของแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากการวิเคราะห์
แบบจาลองที่สร้ างขึ้น โดยทดสอบผ่านโปรแกรมในการค้นหาคาตอบใน
วิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบ LVQ แสดงได้ดงั ตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการประมาณค่าความถูกต้องของปัจจัยที่มีผลต่อแบบจาลอง
ด้วยวิธี Artificial Neural Network
สถาปัตยกรรม
โครงข่าย
8-10-2
8-10-2
8-10-2
8-10-2
8-10-2
8-20-2
8-20-2
8-20-2
8-20-2
8-20-2

ค่าประมาณความถูกต้องของแบบจาลอง
(Percentage Correct)
70.81%
71.24%
71.24%
71.24%
71.24%
71.24%
71.24%
71.24%
71.24%
71.24%

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่ วมมือในด้าน
ข้อมูลทุติยภูมิซ่ ึงมีความสาคัญในการวิเคราะห์ และสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี

5. สรุปผลการศึกษา

เอกสารอ้ างอิง

- การวิเคราะห์การออกแบบแบบจาลอง พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการใช้สมการความถดถอยแบบทวิภาค
(Binary Logistic Regression) แบบจาลองมีค่า ρ2เท่ากับ 0.254 ซึ่ง
สามารถอธิบายพฤติกรรมในระดับที่ยอมรับได้โดยมีผลลัพธ์ดงั สมการ
Y = -1.036 – 1.080x1 + 1.964x2 - 0.404x3 + 0.245x4+ 0.431x5
- พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถ ได้แก่
การได้ยนิ / เห็นโฆษณารณรงค์อุบตั ิเหตุจราจร เพศชาย อายุระหว่าง
15 -25 ปี การพบเห็นสื่ อทางหนังสื อพิมพ์/นิตยสารเป็ นประจา ความรู้
เรื่ องกฎหมายจราจร
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