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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค ์เปรียบเทียบอลักอริทมึการเรยีนรูข้องเครื่องจักร เพื่อท  านายการเกิดอบุัติเหตุ 
โดยใชก้ารวิเคราะหอ์นกุรมเวลา ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลู 3 เทคนิค ไดแ้ก่ การถดถอยเชิงเสน้ แบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเปอรเ์ซ็ปตรอนหลายชั้น และซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีนส  าหรบัการถดถอย ขอ้มลูที่น  ามาใชใ้น
การศึกษาเป็นข้อมูลในจังหวัดที่มีจ  านวนการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 จ านวน 60 เดือน จากการ
ทดลองพบว่าแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมในการพยากรณ์การเกิดอุบั ติเหตุในประเทศไทย ดังต่อไปนี ้แบบ 
จ าลองการถดถอยเชิงเสน้ มีความเหมาะสมมากที่สดุกับชุดขอ้มูลจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา 
และจงัหวดัสมทุรปราการ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธเ์ท่ากบัรอ้ยละ 16.29  19.29  และรอ้ยละ 19.64    
 
ค าส าคัญ  :  การพยากรณ,์ การวิเคราะหอ์นกุรมเวลา, เทคนิคเหมืองขอ้มลู, การเกิดอบุัติเหตุ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to compare machine learning algorithm for predicting road 
accidents using time series data mining techniques.  There are three techniques such as Linear 
Regression, Multi-Layer Perceptron and Support Vector Machine for Regression. The data used for the 
study collected from the provinces, which cause the highest road accidents are Bangkok,                            
Nakhon Ratchasima and Samut Prakarn. The data was collected from 2015-2019 AD. totally 60 months.  
This research found that the suitable forecasting model for number of road accidents in Thailand as 
followed: The forecasting model using Linear Regression was the most suitable are Bangkok, Nakhon 
Ratchasima and Samut Prakarn, which had the rate of MMRE (Mean Magnitude of Relative Error) with 
the percentage of 16.29, 19.29, and 19.64, respectively. 
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บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในปัจจุบันนี ้ ปัญหาด้านอุบัติเหตุบนถนนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แม้จะมีการด าเนินการเพื่อ
แกปั้ญหาการเกิดอุบติัเหตุ แต่อัตราผู้เสียชีวิตและผูท้ี่ไดร้บับาดเจ็บเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จากสถิติที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่อุบัติเหตุบนทอ้งถนนเกิดจากพฤติกรรมของผูท้ี่ขับขี่ยานพาหนะ สดัส่วนผูเ้สียชีวิติดว้ยอุบัติเหตทุางถนนทั่ว
โลกมีผูเ้สยีชีวิตจากรถยนตม์ากที่สดุ รอ้ยละ 29 รถจักรยานยนต ์รอ้ยละ 28 และผูข้ับขี่จักรยานและผูเ้ดินเทา้ รอ้ย
ละ 26 สถาบันวิจัยทีดีอารไ์อ ค านวณมูลค่าความสญูเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหสัจากอุบัติเหตุจราจร 
คิดเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 5  แสนลา้นบาทต่อปี   
  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันางานวิจัยนีเ้พื่อสรา้งแบบจ าลองการพยากรณก์ารเกิดอบุติัเหตใุนประเทศไทย โดยใช้
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล เพื่อสรา้งแบบจ าลอง (Model) ในการท านายแนวโนม้ของ
จ านวนอุบติัเหตุ โดยใชจ้  านวนการเกิดอบุัติเหตขุองปีที่ผ่านมา ชดุขอ้มูลที่ผูว้ิจัยน  ามาใชเ้ป็นชุดขอ้มลูของจงัหวดัที่
มีจ  านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
สมทุรปราการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2562 
 1.2 ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) 
  Hoshmand (2009) กล่าวว่าข้อมูลอนุกรมเวลา คือ ชุดข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บตามล าดับ 
ต่อเนื่องกันภายใตก้ารเพิ่มขึน้ของเวลา โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาติดต่อกัน
ตามช่วงเวลาที่ตอ้งการ เช่น ขอ้มลูราคาทองค า ขอ้มลูปรมิาณน า้ในเขื่อน ซึ่งจะถูกบนัทึกขอ้มูลเป็นวนั ในบางกรณี
การจัดเก็บข้อมูลอาจมีลักษณะการจัดเก็บแบบเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องกัน เพื่อสรา้งแบบจ าลองในการท านาย
ปรมิาณที่จะเกิดขึน้ในอนาคต (Time Series Model) โดยการวิเคราะหอ์นกุรมเวลา (Time Series Analysis)  
  การวิเคราะหก์ารถดถอย (Linear Regression) 
  เป็นวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ซึ่งเทคนิคนีจ้ะ
อาศยัความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงระหว่างตวัแปรเพื่อใชท้  านาย (Kavitha, Varuna, & Ramya, 2016) โ ด ย ส ม ก า ร 
Linear Regression จะแสดงให้เห็นค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในลักษณะของขอ้มูลเชิง
ปรมิาณ โดยสามารถเขียนไดด้งันี ้       

    𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑥2 +…   (1) 
  โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอรเ์ซ็ปตรอน หลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron: MLP) 
  โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น ที่มีลักษณะการเชื่อมต่อแบบโยงไปข้างหน้าแบบทั่ วถึง                 
(Fully connected feed-forward nets) มีจ  านวนชั้นตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ ้นไป (Lin et al. 2015; Kahani et al. 2018)               
ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่ อแก้จุดอ่ อนของโครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเ ดียว ( Single Layer Perceptron)                                 
ให้ความสามารถในการค านวณที่สูงขึน้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นประกอบด้วย ชั้นข้อมูลเข้า               
(Input Layer) ตามจ านวนแอททริบิวตข์องชุดข้อมูล ชั้นซ่อน (Hidden Layer) ความเหมาะสมของการก าหนด
ขึน้อยู่กบัการทดสอบประสทิธิภาพ และชัน้ผลลพัธ ์(Output Layer) 
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  ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนส าหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression)            
ซัพพอรต์เวกเตอรแ์มชชีน หรือ SVM  เป็นอัลกอริทึมที่ใชใ้นการจ าแนกกลุ่มของขอ้มูลด้วยวิธีการหาระนาบการ
ตดัสนิใจ (Decision Hyperplane) หรือไฮเปอรเ์พลนที่เหมาะสม ส  าหรบัการแบ่งขอ้มูล 2 ส่วนจากกนั SVM ยงัถูก
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งสมการในการประมาณการหาค่าฟังกช์ันเชิงเสน้ 𝑓(𝑥)  ในการใชร้ะนาบตัดสินใจ  
ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีนส  าหรบัการถดถอย หรอื SVR จะเป็นการน าขอ้มลูปัจจุบนั  และขอ้มลูในอดีตจ านวนหนึ่ง
มาท าการเรียนรู ้(Training)  เพื่อใหท้ราบรูปแบบส าหรบัคาดการณผ์ลซึ่งจะเกิดขึน้ในอนาคต  ในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัย
ใชว้ิธีสรา้งสมการค่าฟังก์ชันเชิงเสน้ด้วยวิธี Sequential Minimal Optimization for SVM Regression (SMOreg) 
(Shevade et al., 2000; Smola & Schölkopf, 2004) 
  รากท่ีสองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) 
 เป็นค่าที่ใชใ้นการวัดขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดยค่าดังกล่าวไดจ้ากค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE)  ซึ่งเป็นการน าผลต่างของค่าจริงและค่าที่ ได้จากการ
พยากรณม์ายกก าลงัสอง  ค่า RMSE สามารถค านวณไดจ้ากสมการที่ (2) 

      RMSE  =  √
∑ (Yi−Ŷi  )

2n
i=1

n
         (2)  

 เมื่อ 𝑌𝑖  คือ ค่าประมาณการจากแบบจ าลองการพยากรณ ์Ŷ𝑖  คือ  ค่าจริงที่ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง 

n คือ จ  านวนขอ้มลูในชดุขอ้มูล 
  ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเ์ฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) 
  เป็นค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสมับูรณ์ระหว่างค่าพยากรณแ์ละค่าจริง  หากค่า MAE มีค่านอ้ย  
แสดงว่าแบบจ าลองสามารถประมาณค่าประมาณไดใ้กลเ้คียงกับค่าจริง  ค่า MAE สามารถค านวณไดจ้ากสมการ
ที่ (3) 

      MAE  =    
1

N
∑ (Ti − Fi)

N
i=1    (3) 

 เมื่อ 𝑇𝑖 คือ ค่าจรงิ  𝐹𝑖  คือ ค่าพยากรณ ์   𝑁  คือ จ  านวนขอ้มลูในชดุขอ้มลู    
  วีรศักด์ิ ฟองเงิน และคณะ (2560)  การพยากรณป์ริมาณน า้ในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดล  าปาง โดยใช้
เทคนิคเหมืองขอ้มูล ไดน้  าขอ้มูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน า้ เช่น ปริมาณน า้ไหลเขา้เขื่อน ปริมาณน า้ใน
เขื่อน เป็นตน้ ผลการวิจยัพบว่า วิธีแบบจ าลองตน้ไมเ้อ็มไฟวพ์ี วิธีซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีน วิธีวิเคราะหก์ารถดถอย 
และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 10.56, 10.84, 11.12 และ 12.53  
  สพุาพร บรรดาศักด์ิ และคณะ (2559)  พยากรณก์ารใชล้กูกอลฟ์ในสนามฝึกซอ้มกอลฟ์โดยใชต้ัว
แปรอนกุรมเวลา เพื่อใชจ้ัดเตรียมจ านวนลกูกอลฟ์ที่ใชใ้นวนัถดัไป พบว่าแบบจ าลองการถดถอยเชิงเสน้มีค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณป์ระมาณ 34.32027 มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนนอ้ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ถดถอยเวกเตอร ์(SMOreg: Sequential Minimal Optimization Regression)  
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเปรยีบเทียบประสทิธิภาพและเลอืกเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะหอ์นกุรมเวลาของอตัรา
การเกิดอบุติัเหตใุนประเทศไทย 
 2. เพื่อสรา้งรูปแบบการพยากรณอ์ตัราการเกิดอบุติัเหตุดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์นกุรมเวลาดว้ยเทคนิค
เหมืองขอ้มลู  

 
อุปกรณแ์ละวธิกีาร 
 1. การเตรยีมขอ้มลู (Data Preparation) รวบรวมขอ้มลูการเกิดอุบติัเหตุในประเทศไทย ผูว้ิจยัน  าขอ้มูล
มาจากภาครัฐ ในระหว่างปี พ .ศ. 2558 – 2562 อยู่ในรูปแบบของไฟลค์อมพิวเตอร ์(.pdf) แปลงไฟลข์อ้มูลใน
รูปแบบการใชง้านไฟล ์(.csv) จ านวน 89,674 รายการ ประกอบดว้ย 14 แอททริบิวต ์ไดแ้ก่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครัง้)  
จ านวนผูเ้สียชีวิต จ  านวนผูบ้าดเจ็บ ขับรถเร็วเกินก าหนด หลบัใน อุปกรณร์ถบกพร่อง พลิกคว ่า ชนสิ่งกีดขวาง         
ชนทา้ย รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล/รถยนตน์ั่งสาธารณะ รถบรรทุกมากกว่า 10 ลอ้ (รถพ่วง) รถปิคอพับรรทกุ 4 ลอ้ และ
จังหวัด โดยผูว้ิจัยตัดส่วนที่ไม่จ  าเป็นออก คงเหลือ 8 แอททริบิวต ์ไดแ้ก่ วันที่ อุบัติเหตุ (ครั้ง) จ านวนผูเ้สียชีวิต 
จ านวนผูบ้าดเจ็บ รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล/รถยนตน์ั่งสาธารณะ รถบรรทุกมากกว่า 10 ลอ้ (รถพ่วง) รถปิคอพับรรทุก  
4 ลอ้ และจังหวัด เพื่อน  าเข้าสู่โปรแกรม WEKA ผูว้ิจัยเลือกจังหวัดที่มีจ  านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 
ไดแ้ก่ จงัหวัดกรุงเทพมหานคร จงัหวดันครราชสมีา และจงัหวัดสมทุรปราการ โดยแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 สว่น ตัง้แต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม  คือ 1) ชดุขอ้มูลการเรยีนรู ้(Training Data Set) ใชข้อ้มลูในปี พ.ศ. 2558-2561 
จ านวน 69,712 รายการ ใชว้ิธีการวัดรากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลงัสอง และค่าความคลาดเคลื่อน
สมับูรณเ์ฉลี่ย ส าหรบัการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง และ 2) ชดุขอ้มลูทดสอบ (Testing Data Set) 
ใชข้้อมูลในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 19,962 รายการ โดยใช้วิธีการประมาณความแม่นย าในการพยากรณ์ดว้ยค่า
ความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ์ (Magnitude of Relative Error: MRE) ส าหรบัทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
โดยแยกชุดขอ้มูลจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเป็นรายเดือนและใชค่้าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ์ 
(Mean Magnitude of Relative Error: MMRE) เพื่อใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจ าลองการ
พยากรณ ์(Weiss & Indurkhya, 1998)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม WEKA Version 3.8.4 เพื่อท  าการ
วิเคราะหแ์ละสรา้งแบบจ าลองการพยากรณก์ารเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะหอ์นุกรมเวลาดว้ย
เทคนิคเหมืองขอ้มูล โดยวิธีที่ผู้วิจัยใชจ้ะไดผ้ลลพัธ์ในรูปแบบของโมเดล ซึ่งถือเป็นลกัษณะของการแทนความรู ้
(Knowledge Representation) แบบหนึ่ง ส  าหรบัรูปแบบการพยากรณจ์ะมีลกัษณะเป็นแบบ Sliding Window ซึ่ง
เป็นการจดัเรยีงขอ้มูลแบบอนกุรมเวลา โดยสรา้งชดุขอ้มูลส  าหรบัการสรา้งแบบจ าลองการพยากรณ ์โดยผูว้ิจยัน  า
ขอ้มลูปี พ.ศ. 2558-2561 เป็นชุดขอ้มูลทดสอบแบ่งเป็น ชุดขอ้มูลยอ้นหลงั (Lagged) ดังนี ้1) 3 เดือน 2) 6 เดือน 
3) 9 เดือน 4) 12 เดือน และ 5) 15 เดือน โดยผลลพัธใ์นการทดสอบจะใชข้อ้มลูทัง้ 3 ชดุ จะเป็นตวัชีว้ดัว่าอลักอรทิมึ
ใดเหมาะสมกับการใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองใหก้ับจ านวนครัง้ของการเกิดอบุัติเหต ุส  าหรบัปี พ.ศ. 2562 เป็นค่า
เป้าหมาย (Target) ในการพยากรณป์ระสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการพยากรณใ์นแต่ละอัลกอริทึมจะเป็นดัชนี          
ชีว้ดัว่าอลักอรทิมึใดเหมาะสมกบัการพยากรณ ์
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ผลและวจิารณ ์
 ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการวิจัยโดยใชก้ระบวนการ CRIS-DM เพื่อน  าองคค์วามรูร้่วมกับการใชก้ารวิเคราะห์
อนุกรมเวลา ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 6 ขัน้ตอนดังนี ้1) Business Understanding เขา้ใจปัญหาจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุในประเทศไทยเพิ่มขึน้ 2) Data Understanding ก าหนดจ านวนแอททริบิวตท์ี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล              
3) Data Preparation น าข้อมูลบางส่วนที่ ไม่จ  าเ ป็นออก และแปลงผลข้อมูลเพื่ อใช้ในโปรแกรม WEKA                          
4) Modeling ผูว้ิจัยเลือกใช้ Time Series Model และเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการพยากรณ์จ  านวนครัง้ในการ
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละจังหวัด 5) Evaluation ผู้วิจัยน  าผลที่ ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหาค่าความ
คลาดเคลื่อนสมัพัทธจ์ากชดุขอ้มลูทดสอบ 6) Deployment ผลลพัธ์ที่ไดใ้นการวิจยันี ้ ถือเป็นองคค์วามรูต่้อนักวิจัย 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ (Shearer, 2000) ผลการทดลองไดท้  าการวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง เพื่อใชใ้นการ
ท านายจ านวนครัง้ของการเกิดอบุัติเหตุในประเทศไทย ตามวิธีด  าเนินการวิจัยโดยใช ้3 เทคนิค กบัชดุขอ้มลูฝึกฝน 
จ านวน 3 ชดุ ตามขัน้ตอนวิธีวิจยั ผลการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของแบบจ าลองท านายขอ้มูล    
  จากชดุขอ้มลูที่ผูว้ิจัยเลอืกใชจ้  านวนอบุติัเหตใุนประเทศไทย จ านวน 3 แบบ โดยผูว้ิจัยน  าขอ้มูลในปี 
พ.ศ. 2558-2561 เป็นชดุขอ้มลูทดสอบ โดยแบ่งเป็นชดุขอ้มูลยอ้นหลงั ดงันี ้1) 3 เดือน 2) 6 เดือน  3) 9 เดือน 4) 12 
เดือน และ 5) 15 เดือน น  ามาสรา้งแบบจ าลองในการท านายจ านวนการเกิดอบุติัเหตใุนประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์
ประสทิธิภาพที่ไดจ้ากเทคนิคเหมืองขอ้มูลทัง้ 3 แบบ โดยวิธีการเปรยีบเทียบความคลาดเคลื่อนดว้ยวิธี MAE และ 
RMSE จากผลการทดลองสามารถแสดงไดด้งัตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจ าลองการท านายโดยใชชุ้ดขอ้มูลยอ้นหลงั 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการท านายของแต่ละเทคนิคกับการใช้ชุดขอ้มูลโดยมีจ  านวนวันยอ้นหลงัที่
แตกต่างกันเมื่อใช้ค่า MAE และ RMSE เป็นดัชนีชี ้วัดประสิทธิภาพ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (DS#1) และจังหวัดนครราชสีมา (DS#2) เมื่อสรา้งแบบจ าลองดว้ยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน้ 
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และแบบจ าลองซัพพอรต์เวกเตอรแ์มชชีนส  าหรบัการถดถอย ดว้ยขอ้มูลยอ้นหลงั 15 เดือน มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
เมื่อสรา้งแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม จังหวัดกรุงเทพมหานคร (DS#1) ด้วยข้อมูลย้อนหลงั 15 เดือน                  
มีประสิทธิภาพสงูสุด จังหวัดนครราชสีมา (DS#2) ดว้ยขอ้มูลย้อนหลัง 12 เดือน  มีประสิทธิภาพสูงสดุ จังหวัด
สมุทรปราการ (DS#3) เมื่อสรา้งแบบจ าลองดว้ยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน้ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม  
และแบบจ าลองซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีนส  าหรบัการถดถอย ดว้ยขอ้มลูยอ้นหลงั 12 เดือน มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจ าลองการท านายในแต่ละเดือน 
  จากการน าแบบจ าลองการพยากรณก์ารเกิดอุบติัเหตุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 โดยแยกจ านวน
อบุติัเหตใุนแต่ละจงัหวัดที่เกิดอบุติัเหตมุากที่สดุ 3 จังหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จังหวดันครราชสมีา และ
จงัหวดัสมทุรปราการ จ  านวน 12 เดือน โดยวิธีการวิเคราะหอ์นกุรมเวลาดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มลู โดยใชอ้ัลกอรทิึม 
3 แบบ และค านวณหาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ แสดงผลดงัตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจ าลองการท านายการเกิดอบุัติเหตใุนจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการสรา้งแบบจ าลองเทคนิคการถดถอยเชิงเสน้ ใหค่้าประสิทธิภาพสงูสดุ ไดแ้ก่
ท  านายการเกิดอบุติัเหตใุนจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธเ์ท่ากบัรอ้ยละ 16.29 
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ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจ าลองการท านายการเกิดอบุัติเหตใุนจงัหวดันครราชสมีา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่าการสรา้งแบบจ าลองเทคนิคการถดถอยเชิงเสน้ ใหค่้าประสทิธิภาพสงูสดุ ไดแ้ก่  
จงัหวดันครราชสมีามีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธเ์ท่ากบัรอ้ยละ 19.29 
ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจ าลองการท านายการเกิดอบุัติเหตใุนจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
 จากตารางที่ 4  พบว่าการสรา้งแบบจ าลองเทคนิคการถดถอยเชิงเสน้ ใหค่้าประสทิธิภาพสงูสดุ ไดแ้ก่   
จงัหวดัสมทุรปราการ มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธเ์ท่ากบัรอ้ยละ 19.64 
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สรุป 
 การวิจยันีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล 3 เทคนิค
ไดแ้ก่ การถดถอยเชิงเสน้ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอรเ์ซ็ปตรอนหลายชัน้และซพัพอรต์เวกเตอรแ์ม
ชชีนส  าหรบัการถดถอย โดยแบ่งชุดขอ้มลูออกเป็น 2 สว่น คือ ชุดขอ้มลูฝึกฝน  และชดุขอ้มลูทดสอบ จากนัน้ผูว้ิจัย
ท  าการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์  โดยเลือกชุดข้อมูลย้อนหลัง ที่มีค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสมัพัทธท์ี่นอ้ยที่สดุ  เพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและแม่นย าในการพยากรณอ์ุบัติเหต ุอย่างไรก็ตาม
ควรค านงึถงึปัจจัยอื่นมาใชร้ว่มในการพยากรณ ์ไดแ้ก่  บรเิวณที่เกิดอุบติัเหต ุทางตรง ทางโคง้ ทางแยก เสน้ทางที่
เกิดอบุัติเหตุ เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และช่วงเวลาที่เกิดอุบติัเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และ
ลดการเกิดอบุติัเหต ุ  
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