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บทคดัย่อ: 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาแบบจ าลองระยะการเดินทางรวม โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุและวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
การเรียนรู้แบบแพร่กลบั ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ภายในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาจ านวน 1000 ขอ้มูล งานวิจยัน้ีได้
น าความรู้จากวิชาปัญญาประดิษฐ์ และความรู้ดา้น SPSS มาประยกุตใ์ช้ศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการเดินทางเฉล่ียของแต่ละบุคคลภายในเขตเทศบาล
นครราชสีมา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเดินทางของแต่ละบุคคลไดแ้ก่ อาย ุความเร็ว สถานะผูอ้าศยั และอาชีพ  ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบค่า
คลาดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ียโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ และวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบัมีค่าร้อยละ 27.37 และ
ร้อยละ 24.64 ตามล าดบั จากผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบจึงสรุปไดว้่าการใช้วิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบัสามารถท านายระยะ
ทางการเดินทางรวมไดแ้ม่นย  ากวา่วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
 

ค าส าคญั: ระยะทางการเดินทางรวม, การถดถอย, เครือข่ายประสาทเทียม, คลาดเคล่ือน 
 

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 
 

1. บทน า 
 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาแบบจ าลองระยะการเดินทาง
รวม โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุและวิธีเครือข่าย
ประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั เพ่ืออธิบายถึงความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพทั้ ง 2 แบบจ าลองนั้ นมีค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย 
(MAPE) เป็นอย่างไร โดยแบบจ าลองสภาพการเดินทางของประชากร
นิยมใช้กันในการวางแผนการขนส่งคือแบบจ าลองด้านการขนส่ง 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) แบบจ าลองการเกิดการเดินทาง (trip 
generation) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ทราบถึงจ านวนเท่ียวการเดินทาง
จากพ้ืนท่ียอ่ยหน่ึงๆ โดยมีการแยกตามวตัถุประสงคก์ารเดินทาง เช่น การ
เดินทางเพ่ือไปท างาน การเดินทางเพ่ือไปเรียน และการเดินทางเพ่ือ
วตัถุประสงคอ่ื์น เป็นตน้ 2) แบบจ าลองการกระจายการเดินทาง (trip 
distribution) เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ทราบว่าจากท่ีต้นทางหน่ึง ไปยงั
ปลายทางหน่ึงมีจ านวนเท่ียวการเดินทางตามวตัถุประสงค์การเดินทาง
เป็นเท่าใด 3) แบบจ าลองการเลือกรูปแบบยานพาหนะในการเดินทาง 
(modal split) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ทราบว่าในการเดินทางแต่ละเท่ียว
ใช้ยานพาหนะใดในการเดินทาง 4) แบบจ าลองการกระจายการเดินทาง
ลงบนโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่ง (traffic assignment) เป็น
กระบวนการท่ีท าให้ทราบว่าในการเดินทางแต่ละเท่ียวใช้เส้นทางใด 
(Ortuzar et.al, 1999) ในการเดินทาง จากแบบจ าลองท่ีกล่าวมาสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้เช่น หากต้องการทราบปริมาณการใช้น ้ ามัน
เช้ือเพลิง สามารถหาได้โดย การน าปริมาณยานพาหนะท่ีได้จาก
แบบจ าลองท่ี3 มาคูณกบัปริมาณการเดินทางรวมของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท ท าให้ทราบว่ายานพาหนะแต่ละชนิดเดินทางเท่าไหร่ใน 1 ปี 
จากนั้นน ามาคูณกบัอตัราการส้ินเปลืองพลงังานของยานพาหนะแต่ละ
ประเภท ข้อมูลระยะทางการเดินทางรวมในหน่วย คัน-กิโลเมตร 
(Vehicle Kilometer of Travel: VKT) เป็นผลรวมของระยะทางท่ี
ยานพาหนะแต่ละประเภทเดินทางบนถนนในหน่ึงปี ซ่ึงเป็น 
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของการขนส่งได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ท่ีใช้เช่น 
สามารถหาปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง ปริมาณมลพิษทางอากาศ การ
วางแผนการบ ารุงรักษาผิวจราจรและการประเมินความเส่ียงของการเกิด
อุบติัเหตุเป็นตน้ (Guillaume Leduc, 2008) ในการประมาณระยะทางการ
เดินรวม มี 3 วิธีคือ 1) การประมาณค่าจากการนบัปริมาณจราจร วิธีการน้ี
จะนบัจ านวนยานพาหนะท่ีเดินทางบนช่วงถนนโดยใช้อุปกรณ์ตรวจนบั
อตัโนมติั จากนั้นน าจ  านวนรถท่ีไดม้าคูณกบัระยะทางจะไดป้ริมาณการ
เดินทางใน1วนัหรือ1ปี (Kumapley and Fricker, 1999) 2) การส ารวจเลข

เขม็ไมลซ่ึ์งสามารถหาไดจ้ากระยะทางท่ีไดจ้ากเขม็ไมลส์ะสมในช่วงเวลา
ท่ีสนใจ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งมีการการส ารวจเข็มไมล์ทุกคร้ังท่ีมีการเดินทาง ท า
ให้เกิดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายสูง 3) การพฒันาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์หาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะการเดินทางกบัปัจจยัต่างๆท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเดินทาง โดยส ารวจจากการสอบถามผูข้บัข่ีแลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (มนตช์ัย ชุ่มอินทรจกัร์, 2546) เม่ือพิจารณาแบบจ าลอง
การเลือกรูปแบบการเดินทาง และแบบจ าลองระยะการเดินทางรวมใน
หน่วย คนั-กิโลเมตร ดงัท่ีกล่าวมาแล้วจะพบว่าแต่ละมีวิธีการพฒันา
แบบจ าลองท่ีเป็นวิธีการท่ีนิยมโดยทั่วไปอยู่แล้ว งานวิจัยน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอวิธีการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
วิธีการใหม่คือ การใช้ทฤษฎีเครือข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network หรือANN) ซ่ึงเป็นวิธีการพฒันาแบบจ าลองท่ีมีความยืดหยุ่น 
รูปแบบโครงสร้างสามารถปรับเปล่ียนได ้และผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นการเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลอินพุตและเอาท์พุตไม่ผูกกับสมการใด
สมการหน่ึง เน่ืองจากความสามารถในการจ าลองพฤติกรรมทางกายภาพ
ท่ีซบัซ้อนของเครือข่ายประสาทเทียม จึงมีผูน้  ามาประยกุตใ์ช้งานหลาย
ประเภท เช่น งานจดจ ารูปแบบท่ีมีความไม่แน่นอนงานประมาณค่า
ฟังกช์นัหรือประมาณความสมัพนัธ์ งานจดัหมวดหมู่และแยกแยะส่ิงของ 
งานท านายหรือพยากรณ์ 
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎกีารวเิคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติอยา่งหน่ึง ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบลกัษณะของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป 
โดยแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ (Independent variable) และตวัแปรตาม 
(Dependent variable)  
 
ชนิดของการวิเคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอย มีหลายชนิด ข้ึนกบัลกัษณะของตวัแปรตาม 
รูปแบบความสมัพนัธ์ และการก าหนดตวัแปรอิสระ (ตวัแปรตน้)  ซ่ึง
โดยทัว่ไปแบ่งการวิเคราะห์การถดถอยไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
- การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) เป็น

การวิเคราะห์การถดถอยท่ีตวัแปรอิสระส่วนใหญ่เป็นตวัแปรเชิง
ปริมาณ ส่วนตวัแปรตามเป็นจะตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณเท่านั้น 
รูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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สามารถแทนไดด้ว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นเชิงเส้น (Linear 
model) 

- การวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ เป็นเชิงเส้น (Non linear 
regression)  เป็นการวิเคราะห์การถดถอย ท่ีรูปแบบของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม สามารถแทน
ได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่เป็นเชิงเส้น (non – Linear 
model) 

 
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น มี 2 แบบ คือ 
1) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear Regression) 
รูปแบบของสมการ คือ 
 
Y = 0 + 1X +              (2.1) 
  
เม่ือ  X เป็นค่าของตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  
 Y เป็นค่าของตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 0 เป็นระยะตดัแกน y หรือค่าเร่ิมตน้ของเส้นสมการถดถอย 
 1 เป็นสมัประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรอิสระ (Regression Coefficient) 

 เป็น ค่าความคลาดเคล่ือน 
2) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) 
รูปแบบของสมการ คือ 
 
Y = 0 + 1X1 + 2X2 +…+ nXn +           (2.2) 
 
โดยท่ี  Y  คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X1- Xn คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัท่ี   
  1 ถึงตวัท่ี n 

0 คือ เป็นระยะตดัแกน y หรือค่าเร่ิมตน้ของเส้น
สมการถดถอย 

1-n คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression 
Coefficient) ตวัท่ี1 ถึงตวัท่ี n 

 เป็น ค่าความคลาดเคล่ือน 
 
ค่าสมัประสิทธ์ิตวัก าหนด (Coefficient of determination, R2) 

เป็นค่าวดัสดัส่วนหรือเปอร์เซ็นตท่ี์ตวัแปรอิสระ  X มีส่วนใน
การอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม Y จะหาค่า R2 จาก 

    

R2 = 1-     (2.3) 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิตวัก าหนดปรับแลว้ (Adjust Ra

2) 

เป็นค่าวดัความเหมาะสมของรูปแบบอีกค่าหน่ึงท่ีคลา้ยกบัค่า 
R2 แต่ต่างกนัท่ี Ra

2 ค  านึงถึงชั้นแห่งความเป็นอิสระของ SSE และ SST   
                  

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

 
โดยท่ี Adjust Ra

2 คือ สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจปรับแก ้
 n     คือ จ  านวนตวัอยา่งของการวิเคราะห์การ 
      ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
 k     คือ จ  านวนตวัแปรอิสระ 
 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ เป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระหลาย ๆตวั กบัตวัแปรตาม  
ดงันั้นในการสร้างแบบจ าลองสมการพยากรณ์ จะพิจารณาจากการมีตวั
แปรอยู่ในระบบสมการ  ซ่ึงเรียกว่า การน าตวัแปรเข้าระบบสมการ ท่ี
นิยมมีดว้ยกนั 5 วิธี คือ 
1) การคดัเลือกเขา้ (Enter)   
 การคดัเลือกเขา้ถือวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามจึง
น าตวัแปรอิสระทุกตวัเขา้ระบบสมการพร้อมๆกนัในทีเดียว 
2) การคดัเลือกออก (Remove)  

การคดัเลือกออกเป็นการคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้มาอยูใ่นสมการ
ถดถอย ในลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบัวิธีการคดัเลือกเขา้ โดยมีการสร้าง
สมการถดถอยก่อน แลว้น าตวัแปรอิสระ ท่ีมีค่าต  ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด
ออกจากสมการ ซ่ึงวิธีการน้ีจะตอ้งใชคู้่กบัวิธี Enter 
3) การคดัเลือกเพ่ิมแบบเดินหนา้ (Forward) 
 การคดัเลือกเพ่ิมแบบเดินหนา้ก าหนดให้เร่ิมตน้สร้างสมการยงัไม่มี
ตวัแปรใดอยู่ในระบบสมการ จากนั้นให้เร่ิมท าการสร้างระบบสมการ
โดยน าตวัแปรอิสระท่ีมีขนาดของอิทธิพลสูงสุด (โดยพิจารณาจากค่า 
Partial F ไม่ไดดู้จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์) เขา้ไปสร้างสมการกบั
ตวัแปรตามก่อน  จากนั้นจึงน าตวัแปรอิสระท่ีเหลือท่ีมีขนาดของอิทธิพล
รองลงไปเขา้ทีละตวั และจะหยุดการน าตวัแปรอิสระเขา้ระบบสมการ
หากพบว่าตวัแปรนั้นมีขนาดของอิทธิพลน้อย (ไม่มีนยัส าคญั) หรือไม่มี
อิทธิพลเลย  
4) การคดัเลือกถอยหลงั (Backward) 
 การคดัเลือกถอยหลงัก าหนดให้เม่ือเร่ิมสร้างสมการมีตวัแปรอิสระ
ทุกตวัอยู่ครบในระบบสมการ   จากนั้นให้ท  าการดึงตวัแปรอิสระท่ีมี
ขนาดของอิทธิพลน้อยท่ีสุด (ไม่มีนัยส าคัญ) ออกจากสมการทีละตัว 
(โดยพิจารณาจากค่า Partial F) จนกระทัง่เหลือตวัแปรในระบบสมการ
เฉพาะท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 
5) การคดัเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise) 

การคดัเลือกแบบขั้นตอนเป็นวิธีการท่ีน าตวัแปรอิสระเข้า
สมการทีละตวัเช่นเดียวกับ Forward และเม่ือตวัแปรนั้นเข้าไปอยู่ใน
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ระบบสมการแลว้ จะท าการตรวจสอบยอ้นกลบัโดยวิธี Backward อีกที
หน่ึง ในทุกคร้ังท่ีมีการน าตวัแปรอิสระเขา้สมการ  
 
 ส าหรับแบบจ าลองระยะการเดินทางรวมในหน่วย คัน-
กิโลเมตร จะใช้ค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย  (Mean 
Absolute Percent Error: MAPE) ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง 
2แบบจ าลอง ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัสมการท่ี 2.5 
 

MAPE =    (2.5) 

 
เม่ือ  Ti คือ ค่าจริงของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการของขอ้มูลท่ี i 
 Yi คือ ค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองของขอ้มูลท่ี i 

 N คือ ตวัอยา่งทั้งหมด 
 

2.2 เครือข่ายประสาทเทยีม  

(Artificial Neural Network หรือ ANN) 

เครือข่ายประสาทเทียมเป็นเครือข่ายท่ีมีรูปแบบโครงสร้าง
และการท างานของการประมวลผลเหมือนกบัสมองในส่ิงมีชีวิตท่ีซ่ึงมี
ปรับเปล่ียนตวัเองต่อการตอบสนองของอินพุตตามกฎของการเรียนรู้ 
(learning rule) หลงัจากท่ีเครือข่ายไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ เครือข่าย
นั้นจะสามารถท างานท่ีก าหนดไวไ้ด ้เครือข่ายประสาทเทียมไดถู้กพฒันา
คิดคน้จากการท างานของสมองมนุษยโ์ดยสมองมนุษยป์ระกอบไปด้วย
หน่วยประมวลผลเรียกวา่นิวรอน (เซลลป์ระสาท หรือ neuron)  

การเรียนรู้แบบแพร่กลับ (back-propagation learning) ถือเป็น
การเรียนรู้ท่ีมีผูน้  าไปประยกุตใ์ช้งานมากท่ีสุด การเรียนรู้แบบแพร่กลบั
สามารถใช้ฝึกสอนเครือข่ายแบบหลายชั้นไดจึ้งปรากฎว่ามีงานต่างๆ ใน
ทุกศาตร์ทุกแขนงท่ีน าเอาการเรียนรู้แบบแพร่กลบัไปใช ้

 
ภาพที่ 1 เครือข่าย N ชั้น 

 
 

 3. ขั้นตอนและการด าเนินงานวจิยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงระยะทางในการเดินทางของ
ประชากรภายในเขตเทศบาลจงัหวดันครราชสีมาในระยะเวลา 1 ปี จาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีส่งผลต่อการเดินทาง และใช้แบบจ าลองใน
การท านายระยะทางการเดินทางรวม ซ่ึงการวิจยัน้ีแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 รูปแบบการจ าลอง คือ 1) การใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุ (multiple linear regression analysis) 2) การใช้เครือข่าย
ประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั (back-propagation learning of 
artificial neural network) และน ารูปแบบจ าลองทั้ง 2 ชนิดมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท านายของระยะทางการเดินทางรวม 
ขั้นตอนของการวิจยัคือ  
1.) การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมแยกชนิดของขอ้มูลออกเป็นขอ้มูลตวัเลข 
และขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยท่ีขอ้มูลเชิงคุณภาพตอ้งปรับเปล่ียนตวัแปร
เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy variable) ซ่ึงตวัแปรหุ่นเป็นการสร้างตวัแปร
ใหม่ข้ึนใชแ้ทนตวัแปรเดิม โดยอาศยัชุดตวัเลข 0 และ 1 เรียงประกอบกนั
เพ่ือใชแ้ทนลกัษณะต่างๆ ของขอ้มูลในตวัแปรนั้น รูปแบบของสมการท่ี
ใชวิ้เคราะห์การถดถอยคือ 
 

Y=0+1X1+2 X2+3 X3+4 X4+5 X5 

 
โดยท่ี Y  คือ ระยะทางการเดินทางรวม 
 X1 คือ อาย ุ
 X2 คือ ความเร็วสูงสุดท่ีใชใ้นการขบัข่ี 
 X3 คือ ผูอ้าศยั 
 X4 คือ ลูกจา้งเอกชน 
 X5 คือ รัฐวิสาหกิจ 

0 คือ เป็นระยะตดัแกน y หรือค่าเร่ิมตน้ของเส้น
สมการถดถอย 

1-5  คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression 
Coefficient) ตวัท่ี1 ถึงตวัท่ี 5 

2.) สร้างระบบเครือข่ายของ ANN ท าการเรียนรู้และปรับตวัเขา้หาขอ้มูล
ชุดแรก ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเรียกว่า train ใช้ขอ้มูลรายบุคคล จ านวน 700 คน 
และทดลองให้ระบบของ ANN ท านายขอ้มูลชุดท่ีสองท่ีเรียกว่า test ใช้
ขอ้มูลจ านวน 300 คน แลว้หาค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAPE) 
เพ่ือเปรียบเทียบกับค่าคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียของวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
 
 
 
 
 



3
rd

 ATRANS SYMPOSIUM 

STUDENT CHAPTER SESSION 

AUGUST 27, 2010 BANGKOK THAILAND 

 

 

 

121 EQUITY AND EFFICIENCY IN TRANSPORTATION 

4. ผลการศึกษา 
4.1 การสร้างแบบจ าลองโดยวิธีสมการการถดถอย  

 การสร้างแบบจ าลองดว้ยสมการโดยวิธีการถดถอยนั้นเราได้
น าค่าตวัแปรอิสระต่างๆ มาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ
ต่างๆท่ีมีผลต่อตวัแปรตามได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าความเหมาะสมของแบบจ าลองโดยวิธี
สมการถดถอย 

Model R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .176 .162 10.189 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโดยวิธีการสมการถดถอยเพ่ือ

ประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อแบบจ าลอง 
 

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 Ra

2 = 0.162 F =12.539 

*วงเล็บ คือค่าของt-test 
  

4.2 การสร้างแบบจ าลองวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้
แบบแพร่กลับ 

การฝึกสอนน้ีจะเป็นการสอนให้เครือข่ายประสาทเทียมเรียนรู้
ความสัมพนัธ์ระหว่างอินพุตและเอาทพ์ุตท่ีป้อนเขา้ไป จากนั้นเครือข่าย
ประสาทเทียมก็จะจดจ ารูปแบบท่ีไดเ้รียนรู้เพ่ือใช้ในการท านายผลขอ้มูล
ชุดอ่ืน การสร้างแบบจ าลองเรียนรู้แบบแพร่กลับด้วยวิธีการฝึกสอน
เครือข่ายแบบ 2 ชั้นโดยให้นิวรอนชั้นแรกมีค่าเท่ากบั 10 นิวรอน ชั้นท่ี
สองมีค่าเท่ากบั 1 นิวรอน ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 โครสร้างแบบจ าลองประกอบไปดว้ย การทดสอบ 2 ชั้น  
 จากการทดสอบพบวา่ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีท าให้แบบจ าลองมีค่า
ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) มีค่าน้อยสุดได้ 13.25% ดัง
ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์เฉล่ีย (MAPE) 

คร้ังท่ี 
โครงสร้างท่ีใชน้ าเขา้ ค่าความคลาดเคล่ือน

สมับูรณ์เฉล่ีย 
(MAPE) 

1 10-1 39.99% 

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% 

 

 
 
ภาพที่ 3 กราฟการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีไดจ้ากวิธี

เครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั คร้ังท่ี 7 

 
5. สรุป 
 จากการเปรียบเทียบแบบจ าลองของระยะทางการเดินทางรวม
ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา โดยการใช้การทดสอบแบบจ าลองทั้ง
สองวิธี คือ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear 
regression analysis) ซ่ึงโปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และอีกหน่ึงวิธีคือ วิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียน
แบบแพร่กลบั (back-propagation learning of artificial neural network) 
ซ่ึงใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Matlab เป็นตน้ ในการทดสอบหาแบบจ าลอง
โดยวิธีแรกนั้น จะสร้างแบบจ าลองเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อระยะทางการเดินทางรวม ส่วนในการทดสอบแบบจ าลองในวิธี
ท่ีสองนั้น  วิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลับจะป้อน
ขอ้มูลในลกัษณะของการน าเขา้ (Input) และตวัเป้าหมาย (Target) ท่ี
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ตอ้งการท าการทดสอบ ซ่ึงจะท าการเรียนรู้และปรับตวั จนกระทัง่ผลลพัธ์
ท่ีไดส้ามารถท่ีไดใ้กลเ้คียงกบัความค่าจริง จากโครงสร้างแบบจ าลอง ทั้ง 
2 วิธี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ แบบจ าลองระยะทางการเดินทางรวม ไดแ้ก่ 
อายุ ความเร็วท่ีใช้ในการขบัข่ี และอาชีพโดยท่ีในวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear regression analysis) นั้นสามารถ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือท านายระยะทางการเดินทางรวมท่ีความเช่ือมัน่ 95% 
ได้ค่าความผิดพลาดของแบบจ าลองเพียงแค่ ร้อยละ 27.37ส่วนการ
วิเคราะห์โดยวิธีเครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั (back-
propagation learning of artificial neural network) นั้นสามารถท่ีจะ
ทดสอบแบบจ าลองเพ่ือการท านายท านายระยะทางการเดินทางรวม ท่ีค่า
ความผิดพลาดเพียงร้อยละ 24.64 ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ี
เก่ียวกับอายุ ความเร็วท่ีใช้ในการขบัข่ี และอาชีพ นั้นเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในการเดินทางของแต่ละบุคคลภายในเขตเทศบาลเมือง
นครราชสีมา 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนายสัจจากาจ จอมโนนเขวา ท่ีให้ความร่วมมือ
เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระยะทางการเดินทางรวมภายในเขต
เทศบาลนครราชสีมา ในการวิจยัคร้ังน้ี 
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