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บทคัดย่ อ:
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาแบบจาลองระยะการเดินทางรวม โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ และวิธีเครื อข่ายประสาทเทียม
การเรี ยนรู้แบบแพร่ กลับ ซึ่งเป็ นการนาข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ภายในเขตเทศบาลเมืองนครราชสี มาจานวน 1000 ข้อมูล งานวิจยั นี้ ได้
นาความรู้จากวิชาปั ญญาประดิษฐ์ และความรู้ดา้ น SPSS มาประยุกต์ใช้ศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเดิ นทางเฉลี่ ยของแต่ละบุคคลภายในเขตเทศบาล
นครราชสี มา ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของแต่ละบุคคลได้แก่ อายุ ความเร็ ว สถานะผูอ้ าศัย และอาชี พ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรี ยบเทียบค่า
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ และวิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบแพร่ กลับมีค่าร้ อยละ 27.37 และ
ร้อยละ 24.64 ตามลาดับ จากผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบจึงสรุ ปได้ว่าการใช้วิธีเครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู ้ แบบแพร่ กลับสามารถทานายระยะ
ทางการเดินทางรวมได้แม่นยากว่าวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ

คาสาคัญ: ระยะทางการเดินทางรวม, การถดถอย, เครื อข่ายประสาทเทียม, คลาดเคลื่อน
ABSTRACT:
In this paper vehicle kilometers traveled (VKT). By using multiple linear regression analysis and back-propagation learning of artificial
neural network which is bringing information from questionnaires and interviews within the Municipality of Nakhon Ratchasima in 1000 data; this
paper has used its knowledge of department of artificial intelligence and knowledge of the SPSS application characterization average travel behavior
of individuals within the Municipality, Nakhon Ratchasima. Factors affecting the travel of individuals such as age, speed, status in the home and
occupation: the results from comparing average values complete error analysis of a multiple linear regression and back-propagation of artificial neural
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network the values is 27.37% and 24.64% respectively. the order of the results from the experiment is concluded that the use back-propagation
learning of artificial neural network to predict vehicle kilometers traveled (VKT) more accurate analysis of a multiple linear regression

KEYWORDS: VKT, regression, neural, error
เข็มไมล์ซ่ ึ งสามารถหาได้จากระยะทางที่ได้จากเข็มไมล์สะสมในช่วงเวลา
ที่สนใจ ซึ่งจาเป็ นต้องมีการการสารวจเข็มไมล์ทุกครั้งที่มีการเดิ นทาง ทา
ให้เกิ ดความยุ่งยาก และค่ าใช้จ่ายสู ง 3) การพัฒนาแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเดิ นทางกับปั จจัยต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเดินทาง โดยสารวจจากการสอบถามผูข้ บั ขี่แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิ งพหุ (มนต์ชัย ชุ่ มอินทรจักร์ , 2546) เมื่อพิจารณาแบบจาลอง
การเลือกรู ปแบบการเดิ นทาง และแบบจาลองระยะการเดิ นทางรวมใน
หน่ วย คัน-กิ โลเมตร ดังที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าแต่ละมี วิธีการพัฒนา
แบบจ าลองที่ เ ป็ นวิ ธี ก ารที่ นิ ย มโดยทั่ว ไปอยู่ แ ล้ ว งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ จะนาเสนอวิ ธี ก ารพัฒ นาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
วิธีการใหม่คือ การใช้ทฤษฎีเครื อข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural
Network หรื อANN) ซึ่ งเป็ นวิธีการพัฒนาแบบจาลองที่มีความยืดหยุ่น
รู ปแบบโครงสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ และผลลัพธ์ที่ได้เป็ นการเรี ยนรู้
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ มู ล อิ น พุ ต และเอาท์พุ ต ไม่ ผู ก กับ สมการใด
สมการหนึ่ง เนื่องจากความสามารถในการจาลองพฤติกรรมทางกายภาพ
ที่ซบั ซ้อนของเครื อข่ายประสาทเทียม จึงมีผนู้ ามาประยุกต์ใช้งานหลาย
ประเภท เช่ น งานจดจารู ปแบบที่ มีความไม่แน่ นอนงานประมาณค่ า
ฟังก์ชนั หรื อประมาณความสัมพันธ์ งานจัดหมวดหมู่และแยกแยะสิ่ งของ
งานทานายหรื อพยากรณ์

1. บทนา
งานวิ จยั ฉบับนี้ เ ป็ นการศึ ก ษาแบบจาลองระยะการเดิ น ทาง
รวม โดยวิธี ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ งเส้ นแบบพหุ แ ละวิธี เ ครื อข่ าย
ประสาทเทียมการเรี ยนรู ้แบบแพร่ กลับ เพื่ออธิ บายถึ งความแตกต่างของ
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ง 2 แบบจ าลองนั้นมี ค่ า คลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย
(MAPE) เป็ นอย่างไร โดยแบบจาลองสภาพการเดิ นทางของประชากร
นิ ยมใช้ก ันในการวางแผนการขนส่ งคื อแบบจาลองด้านการขนส่ ง 4
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) แบบจาลองการเกิ ดการเดิ นทาง (trip
generation) เป็ นกระบวนการที่ทาให้ทราบถึงจานวนเที่ยวการเดิ นทาง
จากพื้นที่ยอ่ ยหนึ่งๆ โดยมีการแยกตามวัตถุประสงค์การเดินทาง เช่ น การ
เดิ นทางเพื่อไปทางาน การเดิ นทางเพื่อไปเรี ยน และการเดิ นทางเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น เป็ นต้น 2) แบบจาลองการกระจายการเดินทาง (trip
distribution) เป็ นขั้น ตอนที่ ท าให้ ท ราบว่ า จากที่ ต้น ทางหนึ่ ง ไปยัง
ปลายทางหนึ่ งมีจานวนเที่ยวการเดิ นทางตามวัตถุประสงค์การเดิ นทาง
เป็ นเท่าใด 3) แบบจาลองการเลื อกรู ปแบบยานพาหนะในการเดินทาง
(modal split) เป็ นกระบวนการที่ทาให้ทราบว่าในการเดิ นทางแต่ละเที่ยว
ใช้ยานพาหนะใดในการเดินทาง 4) แบบจาลองการกระจายการเดินทาง
ลงบนโครงข่ า ยด้า นคมนาคมขนส่ ง (traffic assignment) เป็ น
กระบวนการที่ทาให้ ทราบว่าในการเดิ นทางแต่ล ะเที่ ยวใช้เ ส้ น ทางใด
(Ortuzar et.al, 1999) ในการเดินทาง จากแบบจาลองที่กล่าวมาสามารถ
นามาใช้ ประโยชน์ ไ ด้เ ช่ น หากต้องการทราบปริ มาณการใช้ น้ า มัน
เชื้ อ เพลิ ง สามารถหาได้โ ดย การนาปริ มาณยานพาหนะที่ ได้จาก
แบบจาลองที่3 มาคูณกับปริ มาณการเดิ นทางรวมของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท ทาให้ทราบว่ายานพาหนะแต่ละชนิ ดเดินทางเท่าไหร่ ใน 1 ปี
จากนั้นนามาคูณกับอัตราการสิ้ นเปลื องพลังงานของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท ข้อมูล ระยะทางการเดิ นทางรวมในหน่ วย คัน -กิ โลเมตร
(Vehicle Kilometer of Travel: VKT) เป็ นผลรวมของระยะทางที่
ยานพาหนะแต่ละประเภทเดินทางบนถนนในหนึ่งปี ซึ่งเป็ น
ตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพของการขนส่ งได้เป็ นอย่างดี ประโยชน์ที่ใช้เช่ น
สามารถหาปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ ง ปริ มาณมลพิษทางอากาศ การ
วางแผนการบารุ งรักษาผิวจราจรและการประเมินความเสี่ ยงของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุเป็ นต้น (Guillaume Leduc, 2008) ในการประมาณระยะทางการ
เดินรวม มี 3 วิธีคือ 1) การประมาณค่าจากการนับปริ มาณจราจร วิธีการนี้
จะนับจานวนยานพาหนะที่เดิ นทางบนช่ วงถนนโดยใช้อุปกรณ์ตรวจนับ
อัตโนมัติ จากนั้นนาจานวนรถที่ได้มาคูณกับระยะทางจะได้ปริ มาณการ
เดินทางใน1วันหรื อ1ปี (Kumapley and Fricker, 1999) 2) การสารวจเลข

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์ การถดถอย
การวิเคราะห์การถดถอย เป็ นวิธีการทางสถิติอย่างหนึ่ ง ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
โดยแบ่งเป็ นตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม
(Dependent variable)
ชนิดของการวิเคราะห์ การถดถอย
การวิเคราะห์การถดถอย มีหลายชนิด ขึ้นกับลักษณะของตัวแปรตาม
รู ปแบบความสัมพันธ์ และการกาหนดตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) ซึ่ง
โดยทัว่ ไปแบ่งการวิเคราะห์การถดถอยได้เป็ น 2 ประเภท คือ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น (Linear regression analysis) เป็ น
การวิเคราะห์การถดถอยที่ตวั แปรอิ สระส่ วนใหญ่เป็ นตัวแปรเชิ ง
ปริ มาณ ส่ วนตัวแปรตามเป็ นจะต้องเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณเท่านั้น
รู ปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม
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สามารถแทนได้ดว้ ยสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นเชิ งเส้น (Linear
model)
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น (Non linear
regression)
เป็ นการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย ที่ รู ป แบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถแทน
ได้ด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ไม่เป็ นเชิ งเส้น (non – Linear
model)

เป็ นค่าวัดความเหมาะสมของรู ปแบบอีกค่าหนึ่ งที่คล้ายกับค่า
R แต่ต่างกันที่ Ra2 คานึงถึงชั้นแห่ งความเป็ นอิสระของ SSE และ SST
2

Adjust Ra2 = 1โดยที่

การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ น มี 2 แบบ คือ
1) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)
รู ปแบบของสมการ คือ
Y = 0 + 1X + 

เมื่อ X เป็ นค่าของตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
Y เป็ นค่าของตัวแปรตาม (Dependent Variable)
0 เป็ นระยะตัดแกน y หรื อค่าเริ่ มต้นของเส้นสมการถดถอย
1 เป็ นสัมประสิ ทธิ์หน้าตัวแปรอิสระ (Regression Coefficient)
 เป็ น ค่าความคลาดเคลื่อน
2) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression)
รู ปแบบของสมการ คือ

โดยที่

Y
X1- Xn

0
1-n


(2.2)

คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวที่
1 ถึงตัวที่ n
คือ เป็ นระยะตัดแกน y หรื อค่าเริ่ มต้นของเส้น
สมการถดถอย
คือ สัมประสิ ทธิ์การถดถอย (Regression
Coefficient) ตัวที่1 ถึงตัวที่ n
เป็ น ค่าความคลาดเคลื่อน

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (Coefficient of determination, R2)
เป็ นค่าวัดสัดส่วนหรื อเปอร์เซ็นต์ที่ตวั แปรอิสระ X มีส่วนใน
การอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม Y จะหาค่า R2 จาก
R2 = 1-

(R2-1) (2.4)

Adjust Ra2 คือ สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจปรับแก้
n
คือ จานวนตัวอย่างของการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
k
คือ จานวนตัวแปรอิสระ

การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น แบบพหุ เป็ นการศึ ก ษา
ความสัม พันธ์เชิ งเส้น ระหว่างตัวแปรอิ สระหลาย ๆตัว กับตัวแปรตาม
ดังนั้นในการสร้ างแบบจาลองสมการพยากรณ์ จะพิจารณาจากการมี ตวั
แปรอยู่ในระบบสมการ ซึ่ งเรี ยกว่า การน าตัวแปรเข้าระบบสมการ ที่
นิยมมีดว้ ยกัน 5 วิธี คือ
1) การคัดเลือกเข้า (Enter)
การคัดเลือกเข้าถือว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามจึง
นาตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าระบบสมการพร้อมๆกันในทีเดียว
2) การคัดเลือกออก (Remove)
การคัดเลือกออกเป็ นการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้ามาอยูใ่ นสมการ
ถดถอย ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับวิธีการคัดเลือกเข้า โดยมีการสร้าง
สมการถดถอยก่อน แล้วนาตัวแปรอิสระ ที่มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ออกจากสมการ ซึ่งวิธีการนี้ จะต้องใช้คู่กบั วิธี Enter
3) การคัดเลือกเพิ่มแบบเดินหน้า (Forward)
การคัดเลือกเพิ่มแบบเดินหน้ากาหนดให้เริ่ มต้นสร้ างสมการยังไม่มี
ตัวแปรใดอยู่ในระบบสมการ จากนั้น ให้เริ่ มทาการสร้ างระบบสมการ
โดยนาตัวแปรอิ สระที่ มีข นาดของอิ ทธิ พลสู งสุ ด (โดยพิจารณาจากค่ า
Partial F ไม่ได้ดูจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์) เข้าไปสร้ างสมการกับ
ตัวแปรตามก่อน จากนั้นจึงนาตัวแปรอิสระที่เหลื อที่มีขนาดของอิทธิ พล
รองลงไปเข้าทีละตัว และจะหยุดการนาตัวแปรอิสระเข้าระบบสมการ
หากพบว่าตัวแปรนั้นมีขนาดของอิทธิ พลน้อย (ไม่มีนยั สาคัญ) หรื อไม่มี
อิทธิพลเลย
4) การคัดเลือกถอยหลัง (Backward)
การคัดเลือกถอยหลังกาหนดให้เมื่อเริ่ มสร้ างสมการมีตวั แปรอิสระ
ทุก ตัวอยู่ครบในระบบสมการ จากนั้น ให้ท าการดึ งตัวแปรอิ ส ระที่ มี
ขนาดของอิ ทธิ พลน้อ ยที่ สุด (ไม่มี นัยส าคัญ) ออกจากสมการที ล ะตัว
(โดยพิจารณาจากค่า Partial F) จนกระทัง่ เหลื อตัวแปรในระบบสมการ
เฉพาะที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม
5) การคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise)
การคัดเลื อกแบบขั้น ตอนเป็ นวิธีก ารที่ นาตัวแปรอิ สระเข้า
สมการที ล ะตัวเช่ น เดี ยวกับ Forward และเมื่ อตัวแปรนั้น เข้าไปอยู่ใ น

(2.1)

Y = 0 + 1X1 + 2X2 +…+ nXn + 

= 1+

(2.3)

ค่าสัมประสิ ทธิ์ตวั กาหนดปรับแล้ว (Adjust Ra2)
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ระบบสมการแล้ว จะทาการตรวจสอบย้อนกลับโดยวิธี Backward อีกที
หนึ่ง ในทุกครั้งที่มีการนาตัวแปรอิสระเข้าสมการ

3. ขั้นตอนและการดาเนินงานวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิ เคราะห์ ถึงระยะทางในการเดิ นทางของ
ประชากรภายในเขตเทศบาลจังหวัดนครราชสี มาในระยะเวลา 1 ปี จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ส่งผลต่อการเดินทาง และใช้แบบจาลองใน
การทานายระยะทางการเดิ น ทางรวม ซึ่ งการวิ จยั นี้ แ บ่ งการวิเ คราะห์
ออกเป็ น 2 รู ปแบบการจาลอง คือ 1) การใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง
เส้นแบบพหุ (multiple linear regression analysis) 2) การใช้เครื อข่าย
ประสาทเทียมการเรี ยนรู ้ แบบแพร่ กลับ (back-propagation learning of
artificial neural network) และนารู ปแบบจาลองทั้ง 2 ชนิ ดมาวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในการทานายของระยะทางการเดิ นทางรวม
ขั้นตอนของการวิจยั คือ
1.) การนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมแยกชนิ ดของข้อมูลออกเป็ นข้อมูลตัวเลข
และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยที่ขอ้ มูลเชิงคุณภาพต้องปรับเปลี่ยนตัวแปร
เป็ นตัวแปรหุ่ น (Dummy variable) ซึ่งตัวแปรหุ่ นเป็ นการสร้างตัวแปร
ใหม่ข้ ึนใช้แทนตัวแปรเดิม โดยอาศัยชุดตัวเลข 0 และ 1 เรี ยงประกอบกัน
เพื่อใช้แทนลักษณะต่างๆ ของข้อมูลในตัวแปรนั้น รู ปแบบของสมการที่
ใช้วิเคราะห์การถดถอยคือ

สาหรั บแบบจาลองระยะการเดิ นทางรวมในหน่ วย คัน กิ โลเมตร จะใช้ค่าร้ อยละความคลาดเคลื่ อนสัมบูรณ์ เ ฉลี่ ย (Mean
Absolute Percent Error: MAPE) ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของทั้ง
2แบบจาลอง ซึ่งสามารถคานวณได้ดงั สมการที่ 2.5
MAPE =
เมื่อ

(2.5)
Ti คือ ค่าจริ งของผลลัพธ์ที่ตอ้ งการของข้อมูลที่ i
Yi คือ ค่าผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจาลองของข้อมูลที่ i
N คือ ตัวอย่างทั้งหมด

2.2 เครือข่ ายประสาทเทียม
(Artificial Neural Network หรือ ANN)
เครื อข่ายประสาทเทียมเป็ นเครื อข่ายที่ มีรูปแบบโครงสร้ าง
และการทางานของการประมวลผลเหมื อนกับสมองในสิ่ งมี ชีวิตที่ ซ่ ึ งมี
ปรั บเปลี่ ยนตัวเองต่อการตอบสนองของอิ นพุต ตามกฎของการเรี ยนรู้
(learning rule) หลังจากที่เครื อข่ายได้เรี ยนรู้ สิ่งที่ตอ้ งการแล้ว เครื อข่าย
นั้นจะสามารถทางานที่กาหนดไว้ได้ เครื อข่ายประสาทเทียมได้ถูกพัฒนา
คิดค้นจากการทางานของสมองมนุ ษย์โดยสมองมนุษย์ประกอบไปด้วย
หน่วยประมวลผลเรี ยกว่านิ วรอน (เซลล์ประสาท หรื อ neuron)
การเรียนรู้ แบบแพร่ กลับ (back-propagation learning) ถือเป็ น
การเรี ยนรู้ที่มีผนู้ าไปประยุกต์ใช้งานมากที่สุด การเรี ยนรู ้แบบแพร่ กลับ
สามารถใช้ฝึกสอนเครื อข่ายแบบหลายชั้นได้จึงปรากฎว่ามีงานต่างๆ ใน
ทุกศาตร์ทุกแขนงที่นาเอาการเรี ยนรู ้แบบแพร่ กลับไปใช้

Y=0+1X1+2 X2+3 X3+4 X4+5 X5
โดยที่

Y
X1
X2
X3
X4
X5

คือ ระยะทางการเดินทางรวม
คือ อายุ
คือ ความเร็ วสูงสุดที่ใช้ในการขับขี่
คือ ผูอ้ าศัย
คือ ลูกจ้างเอกชน
คือ รัฐวิสาหกิจ
0
คือ เป็ นระยะตัดแกน y หรื อค่าเริ่ มต้นของเส้น
สมการถดถอย
1-5 คือ สัมประสิ ทธิ์การถดถอย (Regression
Coefficient) ตัวที่1 ถึงตัวที่ 5
2.) สร้างระบบเครื อข่ายของ ANN ทาการเรี ยนรู้และปรับตัวเข้าหาข้อมูล
ชุ ดแรก ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เรี ยกว่า train ใช้ขอ้ มูลรายบุคคล จานวน 700 คน
และทดลองให้ระบบของ ANN ทานายข้อมูลชุ ดที่สองที่เรี ยกว่า test ใช้
ข้อมูลจานวน 300 คน แล้วหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
เพื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ค่ าคลาดเคลื่ อนสัมบู รณ์ เ ฉลี่ ยของวิ ธี วิเคราะห์ ก าร
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ

ภาพที่ 1 เครื อข่าย N ชั้น

120

EQUITY AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION

rd

3 ATRANS SYMPOSIUM
STUDENT CHAPTER SESSION
AUGUST 27, 2010 BANGKOK THAILAND

ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
โครงสร้างที่ใช้นาเข้า ค่าความคลาดเคลื่อน
ครั้งที่
สัมบูรณ์เฉลี่ย
(MAPE)
1
10-1
39.99%

4. ผลการศึกษา
4.1 การสร้ างแบบจาลองโดยวิธีสมการการถดถอย
การสร้างแบบจาลองด้วยสมการโดยวิธีการถดถอยนั้นเราได้
นาค่าตัวแปรอิสระต่างๆ มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
ต่างๆที่มีผลต่อตัวแปรตามได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าความเหมาะสมของแบบจาลองโดยวิธี
สมการถดถอย
Adjusted R Std. Error of
Model
R Square
Square
the Estimate
1
.176
.162
10.189

2

10-1

24.64%

3

20-1

66.83%

4

10-5-1

26.65%

5

10-5-1

52.00%

6

10-5-2-1

67.03%

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโดยวิธีการสมการถดถอยเพื่อ
ประมาณค่าปั จจัยที่มีผลต่อแบบจาลอง
Y=9.354-0.132X1+0.032X2+11.146X3+5.830X4+3.591X5
(6.714) (-3.379) (2.221) (4.621) (3.267) (2.556)
Adjust Ra2 = 0.162 F =12.539
*วงเล็บ คือค่าของt-test
4.2 การสร้ างแบบจาลองวิธีเครื อข่ ายประสาทเที ยมการเรี ยนรู้
แบบแพร่ กลับ
การฝึ กสอนนี้ จะเป็ นการสอนให้เครื อข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาท์พุตที่ป้อนเข้าไป จากนั้นเครื อข่าย
ประสาทเทียมก็จะจดจารู ปแบบที่ได้เรี ยนรู ้ เพื่อใช้ในการทานายผลข้อมูล
ชุ ดอื่น การสร้ างแบบจาลองเรี ยนรู ้ แบบแพร่ ก ลับด้วยวิ ธีก ารฝึ กสอน
เครื อข่ายแบบ 2 ชั้นโดยให้นิวรอนชั้นแรกมีค่าเท่ากับ 10 นิ วรอน ชั้นที่
สองมีค่าเท่ากับ 1 นิวรอน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 กราฟการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของแบบจาลองที่ได้จากวิธี
เครื อข่ายประสาทเทียมการเรี ยนรู้แบบแพร่ กลับ ครั้งที่ 7

5. สรุป
จากการเปรี ยบเทียบแบบจาลองของระยะทางการเดินทางรวม
ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสี มา โดยการใช้การทดสอบแบบจาลองทั้ง
สองวิธี คือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ (multiple linear
regression analysis) ซึ่ งโปรแกรมที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS และอี กหนึ่ งวิธีคือ วิธี เครื อข่ายประสาทเที ยมการเรี ยน
แบบแพร่ กลับ (back-propagation learning of artificial neural network)
ซึ่ งใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Matlab เป็ นต้น ในการทดสอบหาแบบจาลอง
โดยวิ ธีแ รกนั้น จะสร้ างแบบจาลองเพื่อหาสัม ประสิ ท ธิ์ หน้าตัวแปรที่
ส่งผลต่อระยะทางการเดินทางรวม ส่ วนในการทดสอบแบบจาลองในวิธี
ที่ สองนั้น วิธีเ ครื อข่ายประสาทเที ยมการเรี ยนรู ้ แบบแพร่ กลับจะป้ อน
ข้อมูลในลักษณะของการนาเข้า (Input) และตัวเป้ าหมาย (Target) ที่

ภาพที่ 2 โครสร้างแบบจาลองประกอบไปด้วย การทดสอบ 2 ชั้น
จากการทดสอบพบว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ทาให้แบบจาลองมีค่า
ความคลาดเคลื่ อนสัมบูรณ์ เ ฉลี่ ย (MAPE) มี ค่ าน้อยสุ ดได้ 13.25% ดัง
ตารางที่ 3 และภาพที่ 3
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ต้องการทาการทดสอบ ซึ่งจะทาการเรี ยนรู ้และปรับตัว จนกระทัง่ ผลลัพธ์
ที่ได้สามารถที่ได้ใกล้เคียงกับความค่าจริ ง จากโครงสร้ างแบบจาลอง ทั้ง
2 วิธี พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ แบบจาลองระยะทางการเดิ นทางรวม ได้แก่
อายุ ความเร็ วที่ใช้ในการขับขี่ และอาชี พโดยที่ในวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear regression analysis) นั้นสามารถ
สร้างแบบจาลองเพื่อทานายระยะทางการเดินทางรวมที่ความเชื่ อมัน่ 95%
ได้ค่ า ความผิ ด พลาดของแบบจ าลองเพี ย งแค่ ร้ อ ยละ 27.37ส่ ว นการ
วิเคราะห์โดยวิธีเครื อข่ายประสาทเที ยมการเรี ยนรู ้ แบบแพร่ กลับ (backpropagation learning of artificial neural network) นั้นสามารถที่ จะ
ทดสอบแบบจาลองเพื่อการทานายทานายระยะทางการเดิ นทางรวม ที่ค่า
ความผิดพลาดเพีย งร้ อยละ 24.64 ดังนั้นจึ งแสดงให้ เ ห็ นว่า ปั จจัย ที่
เกี่ ยวกับอายุ ความเร็ วที่ ใ ช้ใ นการขับ ขี่ และอาชี พ นั้นเป็ นปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลในการเดิ น ทางของแต่ ล ะบุ ค คลภายในเขตเทศบาลเมื อ ง
นครราชสี มา

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณนายสัจจากาจ จอมโนนเขวา ที่ ให้ ค วามร่ วมมื อ
เกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระยะทางการเดิ นทางรวมภายในเขต
เทศบาลนครราชสี มา ในการวิจยั ครั้งนี้
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