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The Comparison of Prediction Efficiency between Linear Regression and Back-propagation Neural 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิค
การพยากรณ์ข้อมูล โดยได้ท าการศึกษาทดลองกับวิธีการ
พยากรณ์ขอ้มูล 2 วิธีพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั
ซ่ึงท าการทดสอบกบัขอ้มูลเกณฑม์าตรฐานจ านวน 3 ชุดขอ้มูล 
ผลการทดลองพบว่า เทคนิคท่ีให้ประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเสน้ ซ่ึงใหป้ระสิทธิภาพของการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดใน 2 ชุด 
ขณะท่ีเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัให้
ประสิทธิภาพท่ีดีกบัชุดขอ้มูลท่ีมีขนาดคุณลกัษณะและตวัอยา่ง
ท่ีนอ้ย โดยให้ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท่ีนอ้ย
กวา่ในชุดขอ้มูลหน่ึงชุดถดัมา 
 
ค าส าคญั: การพยากรณ์ขอ้มูล, เหมืองขอ้มูล, ขั้นตอนวิธีการ

เรียนรู้ 

Abstract 
 This research studies the efficiency of the 
prediction techniques. Two basic methods used in this 
research including linear regression and back-propagation 
neural network and test on three benchmark datasets. The 
results show that the prediction with linear regression 
technique yields the better performance in term of root mean 
square error in 2 datasets, while the back-propagation neural 
network method achieves the better performance in the rest 
dataset with a small number of data and attributes.  
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1. บทน า 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลท าให้
องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ มีการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากเกิดข้ึนซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี
นั้นลว้นแต่เป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัและประโยชน์ต่อองคก์ร
ทั้งส้ิน แต่เน่ืองด้วยขนาดของขอ้มูลท่ีมีมากจนเกินไปท าให้
การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ท าได้ไม่เต็มท่ี องค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ จึงมีความตอ้งการท่ีจะน าขอ้มูลท่ีมีอยูจ่  านวน
มากนั้ น มาสกัดหาองค์ความรู้ท่ีแฝงเร้นภายในข้อมูลและ
สารสนเทศ ซ่ึงหากสามารถสกัด เอาองค์ความรู้ ท่ี เ ป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรออกมาไดจ้ะท าให้สามารถสร้างโอกาส
และเพ่ิมมูลค่าในการแข่งขนั รวมถึงก าหนดเป็นแนวทางหรือ
นโยบายใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  

เหมืองขอ้มูล (data mining) เป็นศาสตร์หน่ึงท่ีไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบันอย่างกวา้งขวาง เป็นกระบวนการเพ่ือ
คน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์จากขอ้มูลจ านวนมากท่ีซ่อน
อยู่ในชุดขอ้มูลโดยอาศยัหลกัสถิติ การรู้จ า รวมถึงการเรียนรู้
เคร่ืองจกัร (machine learning) ซ่ึงอลักอริทึมในการท าเหมือง
ขอ้มูลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี คือ 1) การสร้าง
แบบจ าลองในการท านาย (predictive modeling, supervised 
modeling) และ 2) การสร้างแบบจ าลองในการบรรยาย 
(descriptive modeling, unsupervised modeling) [1] 
 ส าหรับการท างานของแบบจ าลองในการท านายนั้น 
ทุกขอ้มูลจะมีคุณสมบติัหน่ึงท่ีเรียกวา่ ฉลาก (label) ซ่ึงค่าของ
คุณสมบัติ น้ีจะเ ป็นค่ า ท่ีใช้ในการท านายผลของข้อมูล 
อลักอริทึมประเภทน้ีจะมุ่งเนน้ในการแบ่งแยกขอ้มูลออกเป็น
กลุ่มตามค่าคุณสมบติัของฉลาก ซ่ึงถา้ค่าคุณสมบติัของฉลาก
เป็นค่าไม่ต่อเน่ืองจะเรียกกระบวนการท่ีใช้แบ่งแยกว่า การ
แยกแยะ (classification) ถ้าค่าคุณสมบัติของฉลากเป็นค่า
ต่อเน่ือง จะเรียกกระบวนการท่ีใช้แบ่งแยกว่า การถดถอย 
(regression) หรือการพยากรณ์ 
 งานวิจยัน้ี ไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิค
ส าหรับการพยากรณ์ข้อมูล ซ่ึงได้ท าการศึกษาทดลองกับ
วธีิการพยากรณ์ขอ้มูล 2 วธีิพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ เทคนิคการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่

ยอ้นกลบัและท าการทดสอบกบัขอ้มูลเกณฑม์าตรฐานจ านวน 
3 ชุดขอ้มูล ซ่ึงรายละเอียดจะแสดงในหวัขอ้ท่ี 3.1 
 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การสร้างแบบจ าลองในการท านาย (predictive modeling, 
supervised modeling) 
 การสร้างแบบจ าลองในการท านาย เป็นการเรียนรู้
แบบมีผูส้อน (supervised learning) โดยวตัถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดประเภทขอ้มูลให้กบัขอ้มูลใหม่ ท่ียงัไม่รู้ประเภท โดย
ใชล้กัษณะของชุดขอ้มูลท่ีมีอยูซ่ึ่งเป็นชุดขอ้มูลท่ีรู้ประเภทแลว้
ถา้ค่าประเภทท่ีตอ้งการก าหนดให้กบัชุดขอ้มูลใหม่เป็นค่าไม่
ต่อเน่ืองจะเรียกกระบวนการท่ีใช้แบ่งแยกว่า การแยกแยะ 
(classification) แต่ถา้ค่าประเภทท่ีตอ้งการก าหนดให้กบัชุด
ขอ้มูลใหม่เป็นค่าต่อเน่ือง จะเรียกกระบวนการท่ีใชแ้บ่งแยกวา่ 
การถดถอย (regression) หรือการพยากรณ์ ส าหรับเทคนิค
พ้ืนฐานส าหรับการพยากรณ์ท่ีนิยมและน ามาใชก้บังานวิจยัน้ี 
ไดแ้ก่ 
 

1) การวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุ(multiple linear 
regression) 

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุ  [2] เป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของข้อมูลระหว่างตัวแปรตาม  Y  
จ านวน 1 ตวั กบัตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ  X  ท่ีมีจ านวน
ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปโดยอาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่ง
ตวัแปรเพ่ือใชใ้นการท านายผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงจะอยู่
ในรูปของสมการเชิงเสน้ตรงดงัแสดงในสมการท่ี (1) 

 

kk xbxbxbaY  ...2211  (1) 
 

โดยท่ี  Y  แทน คะแนนพยากรณ์ตวัแปรตาม  Y  
 a  แทน ค่าคงท่ีของสมการ 

b แทน สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ 
x แทน คะแนนตวัแปรอิสระ 
k แทน จ านวนของตวัแปรอิสระ  X  
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2) โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ 
(back propagation neural network) 

โครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการประมวลผลสารสนเทศดว้ยการค านวณแบบคอน
เนคชนันิสต์ (connectionist) เพื่อจ าลองการท างานในสมอง
มนุษย ์สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบ่งเป็น 4 แบบ 
คือ โครงข่ายการส่งขอ้มูลแบบไม่ยอ้นกลบั (feed forward 
network) โครงข่ายการส่งข้อมูลแบบยอ้นกลับ (feedback 
network) โครงข่ายประสาทเทียมอยา่งง่าย (perceptrons) และ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (back propagation 
algorithm) [3] 

สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่
ยอ้นกลบั ประกอบดว้ยชั้นของขอ้มูลเบ้ืองตน้ 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้น
ขอ้มูลน าเขา้ (input layer) ชั้นซ่อน (hidden layer) และชั้น
ส่งออก (output layer) และการปรับสอนโครงข่ายประสาท
เทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การค านวณไปขา้งหนา้ (feed forward) จากชั้นน าเขา้ไปยงัชั้น
ซ่อน และไปสู่ชั้นส่งออกตามล าดบั การค านวณและการแทน
ค่ากลบัของผลรวม โดยท าการเปรียบเทียบความผิดพลาดของ
ผลลพัธ์กับค่าเป้าหมาย และท าการปรับค่าน ้ าหนัก (weight) 
ค านวณซ ้ า ๆ จนกว่าจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกบัค่าผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ[4] [5] 

 

3)  การวดัประสิทธิภาพส าหรับการพยากรณ์  

งานวิจัยน้ีได้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ของ 2  ตวัแบบ โดยใชต้วัช้ีวดัคือ รากท่ีสองของความ
คลาดเคล่ือนเฉล่ีย  ( root mean square error :  RMSE )  [6]  
ค านวณไดจ้ากสมการท่ี  (2 )  ซ่ึงเป็นการวดัความแตกต่าง
ระหวา่งค่าจริงและค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ โดยค่าท่ีเขา้ใกล ้ 0  
แสดงวา่ตวัแบบมีความแม่นย  าในการพยากรณ์สูง 

   



n

i

ii YY
n

RMSE
1

21   (2) 

Y  แทน ค่าของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ 

iY  แทน ค่าของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง 
n  แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

3. วธีิการทดลอง 
3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการทดลอง 
 ในการทดลอง น้ีได้ใช้ข้อ มูล เกณฑ์มาตรฐาน 
(benchmark) จ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ concrete , red-wine และ
white-wine ซ่ึงคดัลอกมาจากเวบ็ไซตข์อง UC Irvine Machine 
Learning Repository [7] ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 

1) concrete เป็นชุดข้อมูลส าหรับการพยากรณ์
โรคมะเร็งเตา้นม ประกอบดว้ยขอ้มูลจ านวน 103 ตวัอยา่ง โดย
มี 10 คุณลกัษณะ เป็นขอ้มูลตวัเลขจ านวนจริง 

2) red wine เป็นชุดขอ้มูลส าหรับพยากรณ์คุณภาพ
ของไวน์ ประกอบดว้ยขอ้มูลจ านวน 1,599 ตวัอยา่ง โดยมี 12 
คุณลกัษณะ เป็นขอ้มูลตวัเลขจ านวนจริง 

3) white wine เป็นชุดข้อมูลส าหรับพยากรณ์
คุณภาพของไวน์ ประกอบดว้ยขอ้มูลจ านวน 4,899 ตวัอย่าง 
โดยมี 12 คุณลกัษณะ เป็นขอ้มูลตวัเลขจ านวนจริง 
 
3.2 เทคนิคส าหรับการพยากรณ์ข้อมูลทีใ่ช้ในการทดลอง 
 ในการทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคส าหรับการ
พยากรณ์ข้อมูลในงานวิจัยน้ี ได้ใช้โปรแกรม weka เป็น
เคร่ืองมือในการทดลอง โดยเลือกใช้ 2 เทคนิคส าหรับการ
พยากรณ์ท่ีเป็นการเรียนรู้แบบฟังก์ชัน(function) โดยทั้ ง 2 
เทคนิคท าการเลือกจะเลือกเทคนิควธีิท่ีเหมาะกบัขอ้มูลต่อเน่ือง 
(continuous) ใชค้่าพารามิเตอร์ของแต่ละวิธีเป็นค่าเร่ิมตน้ของ
โปรแกรม weka ไดแ้ก่ 1) เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น (Linear Regression) และ 2) เทคนิคเครือข่ายใยประสาท
เทียม (Multilayer Perceptron) 
 
3.3 การด าเนินการทดลอง 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการเรียนรู้
ของส าหรับการพยากรณ์ขอ้มูลแสดงในภาพท่ี 1 ผูว้ิจยัไดน้ า
ขอ้มูลทั้ ง 3 ชุด จากหัวขอ้ 3.1 ท าการพยากรณ์ขอ้มูล ตาม
รายละเอียดท่ีอธิบายในหวัขอ้ 2.2 จากนั้นน ามาทดสอบเพ่ือวดั
ประสิทธิภาพการพยากรณ์โดยใชต้วัแบบส าหรับการพยากรณ์ 
2 ตวั ท่ีอธิบายในหัวขอ้ 3.2 จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ด้วยค่ารากท่ีสองของ
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ความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย รายละเอียดผลการทดลองดูได้ใน
หวัขอ้ท่ี 4 

 
ภาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

 
4. ผลการทดลอง 
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการ
เรียนรู้ท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ี 3.3 นั้น ไดท้ าการวดัประสิทธิภาพ
ดว้ยวิธี 10-fold cross validation ซ่ึงผลการทดลอง แสดงดงั
ตารางท่ี 1 โดย ขอ้มูลท่ีถูกแรเงาดว้ยสีพ้ืนหมายถึงผลท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดส าหรับขอ้มูลทดสอบในชุดนั้น ๆ    

จากการทดลองดว้ยขอ้มูลทั้ง 3 ชุด ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นวา่ ประสิทธิภาพของเทคนิคในการพยากรณ์ดว้ย
วธีิโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัให้ประสิทธิภาพ
ท่ีดีกบั 1 ชุดขอ้มูล คือ ชุดขอ้มูล concrete แต่ในขณะเดียวกนั 
เทคนิควิ ธีการวิ เคราะห์ถดถอยเชิง เส้นพหุสามารถให้
ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ในการพยากรณ์ 2 ชุดขอ้มูล ซ่ึงไดแ้ก่ คือ 
ขอ้มูล red wine และ white wine 

 

5. สรุป 
 งานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิค
การพยากรณ์ขอ้มูล โดยเลือกใชว้ิธีการพ้ืนฐาน 2 วิธี ไดแ้ก่  
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ยอ้นกลบั ซ่ึงไดท้ าการทดลองกบัชุดขอ้มูลจ านวน 3 
ชุดขอ้มูล 
 จากการทดลองพบว่า การพยากรณ์ดว้ยเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นนั้ นให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่า
ส าหรับ 2 ชุดข้อมูล แต่ในขณะเดียวกันเทคนิคโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบักลบัให้ผลท่ีดีกว่าอีก 1 ชุด
ขอ้มูล ซ่ึงขนาดของข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองดังกล่าวนั้ นมี
จ านวนคุณลกัษณะและตวัอยา่งท่ีน้อย การให้ประสิทธิภาพท่ี
ดีกว่าของเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ทั้ ง น้ี
เน่ืองจากวิธีการเรียนรู้แบบน้ีเหมาะกับขอ้มูลท่ีมีค่าต่อเน่ือง 
และเป็นวิธีการท่ีมีการสร้างตวัแบบ ซ่ึงประสิทธิภาพของตวั
แบบส าหรับการพยากรณ์ตอ้งอาศยัขอ้มูลจ านวนมากส าหรับ
ท าการสร้างตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพ หากมีจ านวนขอ้มูลท่ี
นอ้ยอาจท าใหป้ระสิทธิภาพในการพยากรณ์ลดลง  
 

ตารางที ่1: ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค
การพยากรณ์ขอ้มูล 

ชุดขอ้มูล concrete 
เทคนิคการพยากรณ์ RMSE RAE 

Linear Regression 2.6615 33.88% 
Multilayer Perceptron 0.7812 9.72% 

   ชุดขอ้มูล red-wine 
เทคนิคการพยากรณ์ RMSE RAE 

Linear Regression 0.6536 74.12% 
Multilayer Perceptron 0.7131 80.38% 

   ชุดขอ้มูล white-wine 
เทคนิคการพยากรณ์ RMSE RAE 

Linear Regression 0.7534 87.23% 
Multilayer Perceptron 0.7833 90.57% 

 
เอกสารอ้างองิ 
[1] บุญเสริม กิจศิริกุล, “อลักอริทึมการท าเหมืองขอ้มูล,” 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและ
เอกชน ปีงบประมาณ 2545 , ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอ ร์  คณะวิศกรรมศาสต ร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2546. 



ACTIS 2015, Jan’30, Nakhon Phanom, Thailand. ISSN: 1906-9006 

  
 

 [2] Lenona S. Aiken and Stephen G. West, “Mutiple 
regression: Testing and interpreting interactions,” Sage 
publications: California, 1991. 

[3] Simon Haykin, “Neural Networks – A Comprehensive 
Foundation,” Pearson education: India, 1998. 

[4] Bishop C.M., “Neural Networks for Pattern 
Recognition,”  Clarendon Press, 1995. 

[5] อรนงค์ บุเกตุ   และพุธษดีศิริ แสงตระกูล, “แบบจ าลอง
การพยากรณ์ปริมาณออ้ยของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
โดยการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม,” วารสารวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ปีท่ี 41 ฉบบั 1 มกราคม - มีนาคม 
พ.ศ. 2556 หนา้213 -255. 

[6] ทรงศิริ แตส้มบัติ, “เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ,” 
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์: กรุงเทพฯ, 2539. 

[7] hthttp://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html เขา้ถึงเม่ือ 
เดือนตุลาคม 2557 

  
 


