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บทคััดย่่อ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : อุุบััติเิ หตุุ เกรเดีียนท์์บูตทรี
ู ส์ี ์ เทคนิิคต้้นไม้้ตัดสิ
ั นิ ใจ
งานวิิจัยั นี้้�มีวัี ตถุุ
ั ประสงค์์เพื่่อ� วิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง นาอีีฟเบย์์ แรนดอมฟอร์์เรสต์์ การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก
ในการเสีียชีีวิติ จากอุุบััติเิ หตุุบนโครงข่่ายถนน และเพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิภิ าพการจำำ�แนกข้้อมููลการเสีียชีีวิติ บนโครงข่่ายถนน Abs tract
ของแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์ ประกอบด้้วยเทคนิิคเกรเดีียนท์์
This research has an objective to analyze the factors
บูู ตทรีี ส์์ เทคนิิ ค ต้้ น ไม้้ ตั ั ดสิ ิ น ใจ เทคนิิ ค นาอีี ฟ เบย์์ involved in road accident deaths and to compare the classification
เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์ และเทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก efficiency of road fatalities data of forecasting models.
ซึ่่�ง เป็็ น เทคนิิ ค ในการทำำ� เหมืืองข้้อ มููล  กระบวนการวิิจั ยั Consists of Gradient Boosted Tree, Decision Tree, Naïve Bayes,
เป็็นไปตามขั้้�นตอนของ CRISP- DM โดยศึึกษาและรวบรวมข้้อมููล Random Forest, and Deep Learning which is a data mining
อุุบััติิเ หตุุจากศููน ย์์เ ทคโนโลยีีส ารสนเทศและการสื่่�อ สาร technique based on the CRISP-DM methodology. Study and
สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงคมนาคม ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2562 collect accident data 51,384-row from the Information and
ถึึง 30 มิิถุุนายน 2564 จำำ�นวน 51,384 แถว ทำำ�การคััดเลืือกข้้อมููล  Communication Technology Center Office of the Permanent
การกลั่่�นกรองข้้อมููล การแปลงข้้อมููลให้้อยู่่�ในรููปแบบที่่�เหมาะสม Secretary for Transport between 1 January 2019 - 30 June 2021.
ก่่อนนำำ�ไปวิิเคราะห์์และสร้้างแบบจำำ�ลอง ผลการวิิเคราะห์์ The data was prepared and cleaned before being analyzed
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเสีียชีีวิติ จากอุุบััติเิ หตุุบนโครงข่่ายถนน and modeled. The results of the analysis of factors involved
จากการคำำ�นวณค่่าน้ำำ��หนักั ของข้้อมููลที่่มี� คี วามเกี่่�ยวข้้องหรืือ in road accident deaths by calculating the weight of relevant
สัั ม พัั น ธ์์ ข องแอตทริิ บิิ วต์์ ด้้ ว ยวิิ ธีี ก าร G a i n R a t i o data or related attributes using the Gain Ratio method,
พบว่่าประเภทผู้้�ใช้้รถหรืือใช้้ถนนมีีค่า่ น้ำำ��หนักั มากที่่�สุุด 0.1030 it was found that the type of vehicle or road user weighted 0.1030.
ผลการเปรีีย บเทีีย บประสิิทธิิภ าพการจำำ� แนกข้้อ มููล ของ The results of the comparison of the classification efficiency
แบบจำำ�ล องการพยากรณ์์ ด้้ว ยการวััด ประสิิทธิิภ าพของ of forecast model data by measuring the performance of
แบบจำำ�ลองการพยากรณ์์ด้ว้ ยวิิธีกี าร K-Fold Cross Validation the forecast model using the K-Fold Cross Validation method;
โดยแบ่่งชุุดข้้อมููลออกเป็็น 30 ส่่วน พบว่่าเทคนิิคที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ it was divided into 30 fold, showed that the Naïve Bayes
การจำำ�แนกข้้อมููลดีที่่ี สุุด คืื
� อ เทคนิิคนาอีีฟเบย์์มีค่ี า่ ความถููกต้้อง technique had the highest accuracy of 72.23% F1-measure
72.23% ค่่า ประสิิทธิ ภ
ิ าพโดยรวม 73.35% และค่่าเฉลี่่�ย of 73.35% and G-mean of 72.10%. The results of this research
เรขาคณิิต  72.10% จากการวิิจัยั นี้้� สามารถนำำ �ไปใช้้เป็็ น can be used as information to effectively prevent road accidents
ข้้อ มููลป้้ อ งกััน อุุบััติิภั ัย ทางถนนในแต่่ ล ะพื้้�น ที่่�ไ ด้้อ ย่่ า งมีี in each area, reduce risks, reduce impacts and prepare for
ประสิิทธิภิ าพ ลดความเสี่่ย� ง ลดผลกระทบ และเตรีียมความพร้้อม road accident prevention that may occur.
ในการป้้ องกัันอุุบััติภัิ ยั บนโครงข่่ายถนนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
Keywords: Accident, Gradient Boosted Tree, Decision Tree,
Naïve Bayes, Random Forest, Deep Learning.
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1. บทนำำ �

ปัั จจุุบัันอุุบััติเิ หตุุบนถนนกลายเป็็ นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เด็็ก
และวััยรุ่่�นทั่่�วโลกเสีียชีีวิติ มากที่่�สุุด  องค์์การอนามััยโลก
(World Health Organization - WHO) [1] ระบุุว่่าทวีีปแอฟริิกา
มีีอั ตั ราการเสีีย ชีีวิ ิต จากอุุบััติิเ หตุุบนถนนสููง ที่่�สุุด ในโลก
จากรายงานสถานการณ์์ความปลอดภััยทางถนน ปีี 2015
(Global status report) พบว่่ามีีผู้เ้� สีียชีีวิต
ิ จากอุุบััติเิ หตุุทางถนน
ทั่่�วโลกสููงถึึง 1.25 ล้้านคน บาดเจ็็บจํํานวน 20 – 50 ล้้านคน
ในแต่่ละปีี ในขณะที่่�การเสีียชีีวิติ จากอุุบััติเิ หตุุทางถนนในภููมิภิ าค
เอเชีียใต้้และตะวัันออกมีีอัตั ราตายอยู่่�ที่่� 17 ต่่อประชากรแสนคน
ในปีี  พ.ศ. 2557 ประเทศไทยเป็็ นประเทศที่่�มีอัี ตั ราการเสีียชีีวิติ
จากอุุบััติิเ หตุุบนถนนสููง สุุดในเอเชีีย ตะวััน ออกเฉีี ย งใต้้
มีีผู้้�เ สีีย ชีีวิ ิต จากอุุบััติิเ หตุุทางถนนจํํานวน 24,237 คน
เป็็ น อััน ดัับ 2 ของโลก ด้้วยเหตุุนี้้� สมั ชช
ั าสหประชาชาติิ
ได้้ประกาศเจตนารมณ์์ในปฏิิญญามอสโกให้้ปีี พ.ศ. 2554 – 2563
เป็็ นทศวรรษแห่่งความปลอดภััยทางถนน (Decade of Action
for Road Safety) [2] ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิิก
สมััชชาสหประชาชาติิ ได้้รวมขัับเคลื่่อ� นวาระความปลอดภััย
ทางถนนของโลก ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่อ� วัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2553
กํําหนดให้้ “ปีี  พ .ศ. 2554 – 2563 เป็็ นทศวรรษแห่่ ง
ความปลอดภััยทางถนน” มีีเป้้ าหมายเพื่่อ� ลดอััตราการเสีียชีีวิติ
จากอุุบััติเิ หตุุทางถนนของคนไทยลงครึ่่ง� หนึ่่�งหรืือในอััตรา
ที่่�ต่ำ��ำ กว่่า 10 คนต่่อประชากรหนึ่่�งแสนคน [3] การเก็็บสถิิติิ
จากกลุ่่�มป้้ องกัันการบาดเจ็็บจากการจราจรในประเทศไทย
พบว่่าในปีี 2557 เพศชายมีีการตายจากอุุบััติเิ หตุุทางถนนสููงกว่่า
เพศหญิิงประมาณ  3 เท่่า กลุ่่�มอายุุที่่�เสีียชีีวิติ จากอุุบััติเิ หตุุ
ทางถนนมากที่่�สุุด คืือ กลุ่่ม� อายุุ  15 -19 ปีี รถจัักรยานยนต์์
เป็็นพาหนะที่่�มีจํํี านวนการเสีียชีีวิติ มากที่่�สุุด ช่ว่ งเวลาที่่�มีจํํี านวน
ผู้้�เสีียชีีวิติ มากที่่�สุุดคืือเดืือนมกราคม จัังหวััดที่่มี� อัี ตั ราการเสีียชีีวิติ
ต่่อประชากรแสนคนสููงที่่�สุุด คืือ จัังหวััดระยอง ทุุกหน่่วยงาน
ต่่างก็็ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสาเหตุุและปัั จจััยเสี่่ย� งที่่�ก่่อให้้เกิิด
อุุบััติเิ หตุุบนถนน เช่่น ทััศนวิิสัยั ไม่่ดีี เมาสุุรา ขัับรถเร็็วเกิินกำำ�หนด 
ตััดหน้้ า กระชั้้�น ชิิด หลั ับ ใน ฝ่่ าฝืืนสััญ ญาณไฟจราจร
การสวมหมวกนิิรภััย การคาดเข็็มขััดนิริ ภััย โทรศััพท์ข์ ณะขัับรถ 
เป็็ นต้้น
จากปัั ญหาและที่่�มาดัังกล่่าวผู้้�วิิจัยั จึึงได้้ดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
เรื่่อ� งการเปรีียบเทีียบประสิิทธิภิ าพในการทำำ�นายผลความไม่่สมดุุล
ของข้้อ มูู ล การเสีีย ชีีวิ ิต จากอุุบััติิเ หตุุบนโครงข่่ า ยถนน
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โดยใช้้เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมููล มีจุุด
ี ประสงค์์เพื่่อ� วิิเคราะห์์ปัจั จััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการได้้รับั อุุบััติเิ หตุุเสีียชีีวิติ บนโครงข่่ายถนน
และเพื่่อ� เปรีียบเทีียบประสิิทธิภิ าพการจำำ�แนกข้้อมููลการเสีียชีีวิติ
จากอุุบััติเิ หตุุบนโครงข่่ายถนนของแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์
ประกอบด้้วยเทคนิิคเกรเดีียนท์์บูตทรี
ู ส์ี ์ (Gradient Boosted Tree)
เทคนิิคต้้นไม้้ตัดสิ
ั นิ ใจ (Decision Tree) เทคนิิคนาอีีฟเบย์์
(Naïve Bayes) เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์ (Random Forest)
และเทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก (Deep Learning) คาดว่่างานวิิจัยั นี้้�
จะเป็็ นประโยชน์์ และเป็็ นข้้อมููลป้้องกัันอุุบััติิภัยั ทางถนน
ในแต่่ ล ะพื้้� น ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า งมีีป ระสิิทธิิ ภ าพ ลดความเสี่่�ย ง
ลดผลกระทบ และเตรีียมความพร้้อมในการป้้ องกัันอุุบััติภัิ ยั
บนโครงข่่ายถนนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
ทฤษฎีีและงานวิิ จัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1 ทฤษฎีี ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ความไม่่สมดุุลของข้้อมููล (Imbalanced data) เป็็ นข้้อมููล
ที่่�มีจำี �ำ นวนข้้อมููลในกลุ่่�มหนึ่่�งมากกว่่าจำำ�นวนข้้อมููลของอีีก
กลุ่่ม� หนึ่่�งเป็็ นจำำ� นวนมาก ซึ่่�ง เป็็ นไปตามธรรมชาติิข อง
ข้้อมููลที่่มี� คี วามแตกต่่างของจำำ�นวนในแต่่ละกลุ่่ม�  ข้้อมููลที่่ไ� ม่่สมดุุล
จะส่่งผลให้้ไ ม่่ ส ามารถจำำ� แนกข้้อ มููล ของกลุ่่� ม ที่่�มี ีจำำ� นวน
ข้้อ มููลน้้ อ ยได้้ถููกต้้องแม่่นยำำ�  ในทางกลัับกัันจะสามารถ
จำำ�แนกข้้อมููลของกลุ่่� ม ที่่� มี ี จำำ � นวนมากได้้ อ ย่่ า งแม่่ น ยำำ � 
ดัั ง นั้้� น ควรปรัับ ความสมดุุลของข้้อ มูู ลก่่ อ นการนำำ � ไป
พยากรณ์์ ซึ่่ง� มีีอยู่่� 4 วิิธี คืื
ี อ วิิธีกี ารสุ่่ม� ลด (Under-sampling)
วิิธีกี ารสุ่่ม� เพิ่่�ม (Over-sampling) วิิธีกี ารผสมผสาน (Hybrid
method) และ วิิธีก
ี ารสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลเพิ่่�ม (Synthetic Minority
2.

Oversampling TEchnique: SMOTE)

การทำำ�เหมืืองข้้อมููล (Data mining) คืือกระบวนการที่่�กระทํํา
กัับข้้อมููลจํํานวนมาก เพื่่อ� หาความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลที่่ซ่� อ่ นอยู่่� 
โดยทำำ�การจำำ�แนกประเภท รููปแบบ เชื่่�อมโยงข้้อมููลที่่�มี ี
ความสััม พััน ธ์์ กั ั น และหาความน่่ า จะเป็็ นที่่� จ ะเกิิ ดขึ้้�น
เพื่่�อให้้ได้้องค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ประกอบการ
ตััดสินิ ใจในด้้านต่่าง ๆ เทคนิิคการจำำ�แนกประเภทข้้อมููล 
(Data Classification) ถืือเป็็ นหนึ่่� งในการทำำ�เหมืืองข้้อมููล
ด้้วยพื้้�นฐานของการเรีียนรู้้�แบบมีีผู้้�สอน (Supervised Learning)
เทคนิิ คเกรเดีียนท์์บููตทรีี (Gradient Boost tree) [4]
เป็็ นเทคนิิคการเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง ใช้้แก้้ปััญหาการถดถอย
และปัั ญ หาการจํําแนกประเภท  โดยการสุ่่�ม สร้้า งต้้น ไม้้
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การตัั ดสิ ิ น ใจหลายร้้ อ ยแบบจำำ �ล องและประเมิิ น ผล
แต่่ละแบบจำำ�ลองจนกว่่าจะได้้แบบจำำ�ลองที่่�เหมาะสมที่่�สุุด 
ลดความคลาดเคลื่่อ� นจากการเรีียนรู้้�ก่่อนหน้้า สามารถจััดการกัับ
ข้้อมููลสูญ
ู หาย (Missing Value) มีีพารามิิเตอร์์ที่่หล
� ากหลาย
ให้้ปรัับเพื่่อ� ให้้เหมาะสมกัับแบบจำำ�ลอง อาทิิเช่่น จํํานวนต้้นไม้้
(number of tree) จํํานวนชั้้�นสููงสุุดของต้้นไม้้ (maximal depth)
อััตราการเรีียนรู้้� (learning rate) เป็็ นต้้น ดัังภาพที่่� 1

ภาพที่่ � 1 เทคนิิคเกรเดีียนท์์บูตู ทรีี
เทคนิิคต้้นไม้้ตััดสินิ ใจ (Decision Tree) เป็็ นแบบจำำ�ลอง
ทางคณิิตศาสตร์์ที่่ใ� ช้้จำำ�แนกประเภทข้อ้ มููล ประสิิทธิิภาพของ
แบบจำำ � ลองขึ้้�น อยู่่� กั ับ คุุณลััก ษณะของข้้อ มูู ล ที่่� นำำ � มาใช้้
ค่่าของคุุณลัักษณะจะอยู่่ใ� นรููปของค่่าที่่�ไม่่ต่่อเนื่่อ� ง (Discrete Value)
เป็็ นโครงสร้้างข้อ้ มููลชนิิดเป็็ นลำ�ดั
ำ บั ชั้้�น (Hierarchy) มีีโหนดราก
(RootNode) อยู่่�ด้า้ นบนสุุดและโหนดใบอยู่่�ล่่างสุุดของต้้นไม้้
ภายในต้้นไม้้จะประกอบไปด้้วยโหนด (Node) ซึ่ง�่ แต่ล่ ะโหนด
จะมีีคุุณลักั ษณะ (Attribute) เป็็นตัวั ทดสอบ กิ่่�งของต้้นไม้้ (Branch)
แสดงถึึงค่่าที่่�เป็็ นไปได้้ของคุุณลัักษณะที่่�ถููกเลืือกทดสอบ
และใบ (Leaf) อยู่่� ล่่ างสุุดของต้้นไม้้ตััดสิ ิน ใจแสดงถึึ ง
กลุ่่�มของข้้อมููล (Class) หรืือผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากการทำำ�นาย

ภาพที่่ � 2 เทคนิิคต้น้ ไม้้ตัดั สิินใจ
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เทคนิิคนาอีีฟเบย์์ (Naïve Bayes) เป็็นขั้้ �นตอนวิิธีใี นการจำำ�แนก
ข้้อ มูู ล ที่่� อ าศััย หลััก การความน่่าจะเป็็ น (Probability)
ตามทฤษฎีีของเบย์์ (Bayes’s theorem) โดยการเรีียนรู้้�ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้น�
เพื่่อ� นำำ�มาสร้้างเงื่่อ� นไขการจำำ�แนกข้อ้ มููลใหม่่ มีีสมมติิฐานว่่า
ปริิมาณของความสนใจขึ้้�นอยู่่�กับั การกระจายความน่่าจะเป็็ น
(Probability Distribution) เป็็ นเทคนิิคในการแก้้ปััญหาแบบจำำ�แนก
ประเภทที่่�สามารถคาดการณ์์ผลลััพธ์์ได้้ โดยทำำ�การวิิเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรเพื่่�อใช้้ในการสร้้างเงื่่�อนไข
ความน่่าจะเป็็ นสำ�หรั
ำ บั แต่่ละความสััมพัันธ์์ เหมาะกัับกรณีี
ของเซตตััวอย่่างที่่�มีจำี �น
ำ วนมากและคุุณลัักษณะ (Attribute)
ของตััวอย่่างไม่่ขึ้้�นต่่อกััน
เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์ (Random Forest) เป็็ นการสร้้าง
แบบจำำ�ลองด้้วยวิิธีกี ารต้้นไม้้ตััดสินิ ใจขึ้้�นมาหลาย ๆ แบบจำำ�ลอง
โดยวิิธีกี ารสุ่่�มตััวแปร แล้้วนํําผลที่่�ได้้แต่่ละแบบจำำ�ลองมารวมกััน
พร้้อมนัับจํํานวนผลที่่�มีจํํี านวนซ้ำำ��กันั มากที่่�สุุด สกััดออกมา
เป็็ นผลลััพธ์์สุุดท้้าย

ภาพที่่ � 3 เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์
เทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก (Deep Learning) [5] เป็็นวิธีิ กี ารเรีียนรู้้�
แบบอััตโนมััติด้ิ ว้ ยการเลีียนแบบการทำำ�งานของโครงข่่าย
ประสาทของมนุุษย์์ (Neurons) โดยนำำ�ระบบโครงข่่ายประสาท
(Neural Network) มาซ้้อนกััน หลายชั้้�น (Layer) และทำำ�การเรีียนรู้้�
ข้อ้ มููลตััวอย่่าง ข้อ้ มููลดัังกล่่าวจะถููกนำำ�ไปใช้้ในการจััดหมวดหมู่่�
ข้้อมููล (Classify the Data)
	คอนฟิิ วชัันเมทริิกซ์์ (Confusion Matrix) เป็็ นตาราง
ประเมิินผลลััพธ์์การทำำ�นายของแบบจำำ�ลอง สามารถวััดจากผลลััพธ์์
การจำำ�แนกข้้อมููล (Classification) รููปแบบของคอนฟิิ วชัันเมท
แสดงดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่ � 1 แสดงเมตริิกซ์์วัดั ประสิิทธิิภาพ 

	ค่่าที่่�ได้้จากการทำำ�นาย (Prediction) อธิิบายได้้ ดัังนี้้�
	ค่่า TP คืือจำำ�นวนข้อ้ มููลทดสอบที่่�เป็็ นคลาส Positive และ
แบบจำำ�ลองจำำ�แนกได้้ถูกู ต้้องว่่าเป็็ น Positive
	ค่่า FP คืือจำำ�นวนข้้อมููลทดสอบที่่�ไม่่ใช่่คลาส Positive แต่่
แบบจำำ�ลองทำำ�นายผิิดว่่าเป็็ นคลาส Positive
	ค่่า TN คืือจำำ�นวนข้อ้ มููลทดสอบที่่�เป็็ นคลาส Negative และ
แบบจำำ�ลองทำำ�นายได้้ถูกู ต้้องว่่าเป็็ นคลาส Negative
	ค่่า FN คืือจำำ�นวนข้้อมููลทดสอบที่่�เป็็ นคลาส Positive แต่่
แบบจำำ�ลองทำำ�นายผิิดว่่าเป็็ นคลาส Negative

สััม ฤทธิ์์�ท างการเรีีย นของนัั ก ศึึก ษาระดัับ อาชีีว ศึึก ษา
โดยใช้้เทคนิิคการจำำ�แนกข้้อมููล 3 เทคนิิค ได้้แก่่ Decision
Tree: J48graft, Naïve Bayes และ Rule Induction ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิิภาพแบบจำำ�ลองการทำำ�นาย ผลการศึึกษาพบว่่า
การใช้้เทคนิิค Decision Tree: J48graft ด้ว้ ยการเลืือกคุุณลัักษณะ
แบบ Forward Selection และ การเลืือกคุุณลัักษณะทั้้�งหมด
มีีค่่าความถููกต้้องเท่่ากัับ 83.08% และ 81.71% ตามลำำ�ดับั
สายชล สิินสมบููรณ์์ทอง [8] ได้ศึ้ กึ ษาการเปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�นายผลความไม่่สมดุุลของข้้อมููล
ในการจำำ�แนกด้้วยเทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมููล วิิธีกี ารจำำ�แนก
ที่่�นำำ�มาเปรีียบเทีียบมีี 7 วิิธีี ได้้แก่่ วิิธีเี พื่่อ� นบ้้านใกล้้สุุด k ตััว
โดยใช้้อััลกอริิทึมึ ชนิิด IBk วิิธีต้้น
ี ไม้้ตััดสินิ ใจโดยใช้้อััลกอริิทึมึ
ชนิิ ด J48 วิิธีีโ ครงข่่ายประสาทเทีีย มโดยใช้้อััล กอริิทึึม
ชนิิดเพอร์์เซปตรอนแบบหลายชั้้�น วิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน
โดยใช้้อััล กอริิ ทึึ ม SMO ชนิิ ด โพลิิ โ นเมีี ย ลเคอร์์ เ นล
วิิธีฐี านกฎโดยใช้้อััลกอริิทึมึ decision table วิิธีกี ารถดถอยลอจิิสติิก
ทวิิภาค และวิิธีนี าอีีฟเบส์์ ผลการศึึกษาพบว่่าชุุดข้อ้ มููล fertility
วิิธีกี ารถดถอยลอจิิสติิกทวิิภาคที่่� random seed = 10, 20 และ 30
มีีค่่าความถููกต้้อง ค่่าความไว ค่่าความจำำ�เพาะ และค่่าคลาดเคลื่่อ� น
กำำ�ลังั สองเฉลี่่ย� ดีีที่่สุุด
� คืือ ร้้อยละ 100, 1.0000, 1.0000 และ
0.00000 ตามลำำ �ดั ับ ส่่วนชุุดข้ ้ อ มูู ล vertibral volumn
วิิธีเี พื่่อ� นบ้้านใกล้้สุุด k ตััว ที่่� random seed = 10, 20 และ 30
มีีค่่าความถููกต้้อง ค่่าความไว ค่่าความจำำ�เพาะ และค่่าคลาดเคลื่่อ� น
กำำ�ลังั สองเฉลี่่ย� ดีีที่่สุุด
� คืือ ร้้อยละ 100, 1.0000, 1.0000 และ
0.00024 ตามลำำ�ดับ
ั และชุุดข้อ้ มููล diabetes วิิธีเี พื่่อ� นบ้้านใกล้้สุุด
k ตััว ที่่� random seed =10, 20 และ 30 มีีค่่าความถููกต้้อง
ค่่าความไว ค่่าความจำำ�เพาะ และค่่าคลาดเคลื่่อ� นกำำ�ลังั สอง
เฉลี่่ย� ดีีที่่สุุด
� คืือ ร้้อยละ 100, 1.0000, 1.0000 และ 0.00004
ตามลำำ�ดับั และเมื่่อ� พิิจารณาข้้อมููลทั้้�ง 3 ชุุด ร่่วมกััน พบว่่า
วิิธีที่่ี ดี� ที่่ี สุุด
� ในการทำำ�นายผล คืือ วิิธีเี พื่่อ� นบ้้านใกล้้สุุด k ตััว

งานวิิ จัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้้อง
	จตุุภพ ดิิษผล และ อััญสุุรีีย์์ ศิิริโิ สภณ [6] ได้้ศึกึ ษาปัั จจัยั
ที่่�ส่่งผลต่อ่ การป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุทางถนนของประชาชนในเขต
อำำ�เภอสว่่างอารมณ์์ จัังหวััดอุุทัยั ธานีี: การวิิเคราะห์์ MIMIC
model มีีวัตถุุ
ั ประสงค์์เพื่่อ� พััฒนาและตรวจสอบความสอดคล้้อง
ของแบบจำำ�ลองเชิิงสาเหตุุที่่�ส่่งผลต่่อการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุ
ทางถนนของประชาชนในเขตอำำ� เภอสว่่างอารมณ์์
จัังหวััดอุุทัยั ธานีี กัับข้อ้ มููลเชิิงประจัักษ์์ ผลการวิิจัยั ปรากฏว่่า
แบบจำำ � ลองเชิิ ง สาเหตุุที่่� พั ั ฒ นาขึ้้� นต ามสมมติิ ฐ าน
มีีความสอดคล้้องกัับข้อ้ มููลเชิิงประจัักษ์์ โดยมีีแนวทางการ
ป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุทางถนนในด้้านการบริิหารจััดการความ
ปลอดภััยทางถนน ด้้านถนนและการสััญจรอย่่างปลอดภััย ด้า้ น
ยานพาหนะที่่�ปลอดภััย และด้้านผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนอย่่างปลอดภััย
และมีีปััจจัยั ที่่�ส่่งผลต่่อการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุทางถนนอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ p<.05 ได้้แก่่ ยานพาหนะ ผู้้�ขับั ขี่่� ถนน
และสิ่่�งแวดล้้อมรอบข้้าง มีีขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ 0.40, 0.32, 0.24
และ 0.17 ตามลำำ�ดับั โดยที่่�ปััจจัยั ทั้้�ง 4 นี้้� สามารถร่่วมกััน 3. วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
กระบวนการวิิจัยั มีีขั้้ �นตอนที่่�เป็็ นไปตามกรอบแนวคิิดของ
อธิิบายความแปรปรวนในการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุทางถนนได้้ร้้อยละ 58
	รััชพล กลััดชื่น�่ และ จรััญ แสนราช [7] ได้้ศึกึ ษาการเปรีียบเทีียบ CRISP – DM จำำ�นวน 6 ขั้้�นตอน ดัังภาพที่่� 4
3.1 ศึึกษาข้้อมููลอุุบัติ
ั ิ เหตุุบนโครงข่่ายถนน (Business
ประสิิทธิิภาพอััลกอริิทึมึ และการคััดเลืือกคุุณลัักษณะที่่�เหมาะสม
เพื่่อ� การทำำ�นายผลสััมฤทธิ์์ �ทางการเรีียนของนัักศึึกษาระดัับ Understanding)
อาชีีวศึึกษาโดยมีีวัตถุุ
ั ประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพ 	ทำำ�ความเข้า้ ใจสาเหตุุของอุุบััติเิ หตุุทางถนนก่่อนทำำ�ความเข้า้ ใจ
ของอััล กอริิทึึม ในการทำำ�น ายและคุุณลััก ษณะที่่�มี ีต่่ อ ผล ข้้ อ มูู ล ที่่� จ ะใช้้ในการวิิ เ คราะห์์ จากการศึึ ก ษาพบว่่า
2.2
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จากอุุบัติั เิ หตุุบนโครงข่่ายถนน โดยใช้้เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมูลู

ข้้อมููลอุุบััติเิ หตุุจรจรทางถนนมาจาก 4 สาเหตุุหลััก ได้แ้ ก่่ ตารางที่่ � 2 ข้้อมููลแอตทริิบิวิ ท์์รายงานการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
1) สาเหตุุจากบุุคคล เช่่น ขัับ รถขณะมึึน เมา ขัับ รถเร็็ว
ชื่่�อแอตทริิ บิิวท์์
ชนิิ ดข้้อมููล
ตััวอย่่างข้้อมููล
เกิินกว่่ากำำ�หนด คนขัับรถใช้้โทรศััพท์์ขณะขัับรถ ขัับรถโดยประมาท
วัันที่่�เกิิดเหตุุ
วัันที่่�
1/1/2019
ตััดหน้้ารถกระชั้้�นชิดิ คนเดิินถนนหรืือคนข้้ามถนน เป็็ นต้้น
ช่่วงเวลาที่่�เกิิดเหตุุ
เวลา
13:00
2) สาเหตุุจากยานพาหนะ เช่่น อุุปกรณ์์บกพร่่อง กระจกส่่องหลััง
ที่่�ปััดน้ำ�ำ�ฝน เบรก ไฟสััญชำำ�รุุด เป็็นต้้น 3) สาเหตุุจากเครื่่อ� งหมาย วัันที่่�รายงาน
วัันที่่�
1/2/2019
สััญญาณและทาง เช่่น เครื่่อ� งหมายสััญญาณชำำ�รุุด ทางแยก เวลาที่่�รายงาน
เวลา
6:11
ทางโค้้ง ทางชำำ�รุุด เป็็ นต้้น และ 4) สาเหตุุจากธรรมชาติิ
ข้้อความ 571905
ACC_CODE
เช่่น หมอกลงจััด ฝนตก ควััน เป็็ นต้้น
ประเภททางหลวงในไทยมีี 5 ประเภท ประกอบด้ว้ ย ป ร ะ เ ภ ทท า ง หลว ง ข้้อความ กรมทางหลวงชนบท
ทางหลวงพิิเ ศษ ทางหลวงแผ่่นดิิน ทางหลวงชนบท ที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
สายทาง
ข้้อความ แยกทางหลวงหมายเลข 21
ทางหลวงท้้องถิ่่�น และทางหลวงสััมปทาน
(กม.ที่่� 31+000) - บ้้านวัังเพลิิง
ระดัับความรุุนแรงจากอุุบััติเิ หตุุจรจรทางบก [9] คืือ มีีผู้้เ� สีียชีีวิติ
ก.ม.
จำำ�นวนจริิง 4.00
มีีผู้้บ� าดเจ็็บสาหััส มีีผู้้บ� าดเจ็็บและทรััพย์์สินิ เสีียหาย

ภาพที่่ � 4 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
รวบรวมและทำำ� ความเข้้ า ใจข้้ อ มูู ล อุุบั ติั ิ เ หตุุ
บนโครงข่่ายถนน (Data Understanding)
	ขั้้�นตอนการจััดเก็็บ รวบรวมข้้อมููล ตลอดจนการพิิจารณา
ตรวจสอบความถูู ก ต้้องของข้้อ มููล ที่่�ไ ด้้รัับ โดยเลืือกว่่า
จะใช้้ข้้อมููลทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนในการวิิเคราะห์์ให้ส้ อดรัับ
กัับวััตถุุประสงค์์ที่่กำ� �หนด
ำ
ไว้้
แหล่่งข้้อมููลการวิิจัยั นี้้� ได้้จากแฟ้้มข้้อมููลอุุบััติเิ หตุุบนโครงข่่าย
ถนนของกระทรวงคมนาคม ศููนย์เ์ ทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สาร สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงคมนาคม ระหว่่างวัันที่่�
1 มกราคม 2562 - 30 มิิถุุนายน 2564 จำำ�นวน 51,384 แถว
ดัังตารางที่่� 2
3.2
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จัังหวััดที่่เ� กิิดเหตุุ

ข้้อความ

ลพบุุรีี

ประเภทยานพาหนะที่่�
เกิิดเหตุุ

ข้้อความ

รถจัักรยานยนต์์

บริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ

ข้้อความ

ทางตรง+ไม่่มีคี วามลาดชััน

สาเหตุุการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

ข้้อความ

เมาสุุรา

ลัักษณะการชน

ข้้อความ

พลิิกคว่ำำ��/ตกถนนในทางตรง

จำำ�นวนรถที่่�เกิิดเหตุุ

จำำ�นวนเต็็ม

1

จำำ�นวนผู้้�บาดเจ็็บ

จำำ�นวนเต็็ม

2

ระดัับความรุุนแรง หรืือ จำำ�นวนเต็็ม
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิติ

1

สภาพอากาศขณะเกิิด
เหตุุ

แจ่่มใส

ข้้อความ

LATITUDE

จำำ�นวนจริิง

14.959105

LONGITUDE

จำำ�นวนจริิง

100.873463

3.3 คััดเลืือกข้้อมููล กลั่่�นกรองข้้อมููลและแปลงรููปแบบ

ข้้อมููล (Data Preparation)
		 3.3.1 การคัั ด เลืือกข้้ อ มูู ล (Data Selection)
เป็็ นการคัั ด เลืือกข้้ อ มูู ล ที่่� เ หมาะสมเพื่่� อ นำำ � มาใช้้ใน
การวิิเ คราะห์์ข้้อ มููล ให้้เ หลืือเฉพาะแอตทริิบิิว ท์์ที่่�จำ�ำ เป็็ น
สำำ �หรั ับ การวิิ เ คราะห์์ จำำ �น วน 8 แอตทริิ บิิ ว ท์์ ได้้ แ ก่่
1) ช่่วงเวลาที่่�เกิิดเหตุุ 2) ประเภททางหลวงที่่�เกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุ
3) จััง หวััดที่่�เ กิิด เหตุุ 4) ประเภทยานพาหนะที่่�เ กิิด เหตุุ
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จากอุุบัติั เิ หตุุบนโครงข่่ายถนน โดยใช้้เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมูลู
5) บริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ 6) สาเหตุุการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุ 7) ลัักษณะการชน

และ 8) สภาพอากาศขณะเกิิดเหตุุ สำำ�หรับั แอตทริิบิวิ ท์์
ระดัับความรุุนแรงหรืือจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิติ ใช้้เป็็ นหมวดหมู่่�ของ
ข้้อมููลพยากรณ์์
		 3.3.2 การกลั่่�น กรองข้้ อ มูู ล (Data Cleaning)
เป็็ นการทำำ�ความสะอาดข้อ้ มููล ตรวจสอบ แก้้ไขหรืือลบ
รายการข้้อมููลที่่�ไม่่ถููกต้้องออกไปจากชุุดข้้อมููล ตารางหรืือ
ฐานข้้อมููล ซึ่่ง� ได้้ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
		กำำ�จั ดั แถวรายการที่่�มี ข้ี ้อ มููล ไม่่ถููก ต้้อง (Outlier)
ได้้แก่่ ประเภทยานพาหนะที่่�เกิิดเหตุุ มีีข้อ้ มููลที่่�เป็็ นค่่าว่่าง
(Missing Value) จำำ�นวน 248 แถว สาเหตุุการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุมีีข้อ้ มููล
ที่่�เ ป็็ นค่่ าว่่างจำำ �น วน 279 แถว ลััก ษณะการชนมีีข้้อ มููล
ที่่�เป็็ นค่่าว่่างจำำ�นวน 741 รายการ จัังหวััดที่่เ� กิิดเหตุุมีีข้อ้ มููล
ที่่�เป็็ นค่่าว่่าง 28 แถว
		 แก้้ไขข้้อมููลแถวรายการบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุมีีข้อ้ มููลเดิิมเป็็น
ค่่าว่่าง เปลี่่ย� นเป็็ น “ไม่่ระบุุ” จำำ�นวน 4,234 แถว
		จััดกลุ่่ม� ข้้อมููลเวลาเกิิดเหตุุเป็็ น 2 ประเภท [10] คืือ
ตั้้�งแต่่ 06.00-17.59 น. เป็็ น “กลางวััน” และ 18.00-05.59 น.
เป็็ น “กลางคืืน”
		จััดกลุ่่ม� ข้้อมููลระดัับความรุุนแรงหรืือจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิติ
เป็็ น 2 ประเภท คืือ ถ้้าจำำ�น วนผู้้�เสีียชีีวิิตเท่่ากัับ 0 คืือ
“ไม่่เสีียชีีวิติ ” และถ้้าจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิติ มากกว่่า 0 คืือ “เสีียชีีวิติ ”
		จััดกลุ่่�มข้อ้ มููลบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ [9] ตััวอย่่างเช่่น
บริิเวณลัักษณะถนนที่่�เกิิดหตุุ เช่่น สามแยก วนเวีียน ห้้าแยก
ทางร่่วม จุุดเข้้า/ออก ทางหลััก จุุดเข้า้ ออกสถานที่่� คืือ ทางแยก
บริิเวณลัักษณะถนนที่่�เกิิดหตุุเป็็นสะพาน ทางลอด จุุดตััดทางรถไฟ
จุุดเปลี่่�ย นความกว้้างถนน ทางจััก รยาน ทางเดิิน เท้้า
ทางม้้าลาย คืือ บริิเวณเฉพาะ เป็็ นต้้น
		จััดกลุ่่�มข้้อมููลสาเหตุุการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ เช่่น สาเหตุุ
ของอุุบััติเิ หตจากเบรก ไฟสััญญาณ กระจกส่่องหลััง ที่่�ปััดน้ำ�ำ�ฝน
คืือ สาเหตุุที่่�เกิิดจากอุุปกรณ์์ ชำำ�รุุด สาเหตุุของอุุบััติิเหตุุ
จากไม่่มีีป้้ายจราจร ป้้ายจราจรชำำ�รุุด เครื่่อ� งหมายสััญญาณชำำ�รุุด
คืือ สาเหตุุที่่�เกิิดจากป้้ายเครื่่อ� งหมาย เป็็ นต้้น
	จััดกลุ่่�มข้อ้ มููลจัังหวััดที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ 77 จัังหวััด [11]
โดยจำำ� แนกเป็็ นภูู มิ ิภ าคตามลััก ษณะภูู มิ ิป ระเทศแทน
ประกอบด้้วย 6 ภููมิภิ าค ได้้แก่่ ภาคเหนืือ ภาคกลาง ภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคตะวัันออก ภาคตะวัันตก ภาคใต้้
		หลััง จากคััด เลืือกข้้อ มููล และการกลั่่ �นกรองข้้อ มููล
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เรีียบร้้อยแล้้ว คงเหลืือข้้อมููลจำำ�นวน 51,000 แถว
พบว่่ามีีแอตทริิบิวิ ท์์ระดัับความรุุนแรงหรืือจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิติ
จำำ�นวน 1 แอตทริิบิวิ ท์์ เกิิดปััญหาความไม่่สมดุุลของข้้อมููล
โดยมีีอัตั ราส่่วนข้อ้ มููล “เสีียชีีวิติ ” : “ไม่่เสีียชีีวิติ ” คิิดเป็็ นร้้อยละ
13.34 : 86.11 ดัังนั้้�น จึึงได้้ทำำ�การปรัับความสมดุุลของข้้อมููล
เพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลใกล้้เคีียงกัันด้้วยวิิธีกี ารสุ่่�มลด (Under-sampling)
ทำำ�ให้้อััตราส่่วนข้อ้ มููล “เสีียชีีวิติ ” : “ไม่่เสีียชีีวิติ ” คิิดเป็็ นร้้อยละ
49.83 : 50.17 คงเหลืือข้้อมููลสำำ�หรับ
ั นำำ�ไปวิิเคราะห์์จำ�น
ำ วน
1 3 , 6 5 3 แถว แปลงข้้ อ มูู ล ด้้ ว ยวิิ ธี ี ก ารนอร์์ ม อลไลซ์์
ปรัับ การกระจายของข้้อ มููล และค่่าเบี่่�ย งเบนมาตรฐาน
(Z-Score Normalization) ก่่อนนำำ �ไปวิิเคราะห์์
3.4 การวิิ เคราะห์์ข้้อมููลและสร้้างแบบจำำ�ลอง
		 3.4.1 วิิเคราะห์์ค่่าน้ำำ��หนัักการแบ่่งชุุดข้อ้ มููลโดยใช้้
Gain Ratio [12] ซึ่ง�่ เป็็ นตัว
ั ชี้้วั� ดั การแบ่่งชุุดข้อ้ มููลออกเป็็ น
ชุุดย่่อยที่่�พัฒ
ั นามาจาก Information Gain เนื่่�องจากการใช้้
Information Gain ในการแบ่่งชุุดข้้อมููลมีีโอกาสทำำ�ให้้เกิิด
ความเอนเอีีย งขึ้้�น เมื่่�อ คุุณลััก ษณะที่่� ทำำ � การพิิจ ารณา
ได้้ค่่า Gain ที่่�สููงเป็็ นจำำ�นวนมาก จะส่่งผลให้้คุุณลัักษณะ
ที่่�ถูกู คััดเลืือกไม่่ถููกต้้อง
การหาค่่า Gain Ratio คำำ�นวณได้้จากสมการที่่� 1

	ค่่า SplitInfo (D) หมายถึึง ปริิมาณข้้อมููลที่่�ถูกู พิิจารณา
โดยการแบ่่งชุุดข้อ้ มููลในชุุดข้อ้ มููล D ออกเป็็ น m ชุุด ข้อ้ มููลย่่อย
ตามคุุณลัักษณะ A ดัังสมการที่่� 2
A

การวิิเคราะห์์ค่่าน้ำำ��หนัักการแบ่่งชุุดข้้อมููล Gain Ratio
จำำ�นวน 8 แอตทริิบิวิ ต์์ จากสมการข้า้ งต้้นและใช้้โปรแกรม
Rapidminer Studio สนัับสนุุนการประมวลผลดัังภาพที่่� 5

ภาพที่่ � 5 การวิิเคราะห์์ค่า่ น้ำำ��หนัักการแบ่่งชุุดข้้อมููล
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		 3.4.2 สร้้างแบบจำำ�ลอง (Modeling) เลืือกใช้้เทคนิิค
การจััดทำ�ำ แบบจำำ�ลองที่่�เป็็ นมาตรฐานเพื่่อ� ให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่ดี� ที่่ี สุุด
�
โดยออกแบบและสร้้างแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์ จำำ�น วน
5 แบบจำำ� ลอง ประกอบด้้ว ย เทคนิิ ค เกรเดีีย นท์์บูู ต ทรีีส์์
เทคนิิคต้้นไม้้ตััดสินิ ใจ เทคนิิคนาอีีฟเบย์์ เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์
และเทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก ซึ่่ง� ใช้้สมการทางคณิิตศาสตร์์
และสถิิติใิ นการคำำ�นวณ และใช้้โปรแกรม Rapidminer Studio
สนัับสนุุนการประมวลผล ดัังภาพที่่� 6

ค่่าความถููกต้้อง (Accuracy) คำำ�นวณจากสมการที่่� 3

ค่่าความแม่่นยำำ� (Precision) คำำ�นวณจากสมการที่่� 4

ค่่าเรีียกกลัับ (Recall หรืือ Sensitivity) คำำ�นวณจากสมการที่่� 5

ค่่าความจำำ�เพาะ (Specificity) คำำ�นวณจากสมการที่่� 6

ค่่าประสิิทธิิภาพโดยรวม (F-measure) คำำ�นวณจากสมการที่่� 7

ค่่าเฉลี่่ย� เรขาคณิิต (G-mean) คำำ�นวณจากสมการที่่� 8

เผยแพร่่ผลวิิ เคราะห์์ (Deployment)
เผยแพร่่ผลวิิเคราะห์์หรืือการนำำ �ผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้ไ้ ปใช้้งาน
เพื่่อ� ที่่�หน่่วยงานต่่าง ๆ จะได้้นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์และเป็็ นข้้อมููล
ป้้องกัันอุุบัติั ภัิ ยั ทางถนนในแต่่ละพื้้�นที่่ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ลดความเสี่่�ย ง ลดผลกระทบ และเตรีีย มความพร้้อม
ในการป้้องกัันอุุบัติั ภัิ ยั บนโครงข่่ายถนนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
3.6

ภาพที่่ � 6 ออกแบบและสร้้างแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์
การประเมิิ นผล (Evaluation)
การประเมิินผลเป็็ นการวััดประสิิทธิิภาพของแบบจำำ�ลอง
การพยากรณ์์มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั หรืือความน่่าเชื่่อ� ถืือมากน้้อยเพีียงใด
ในกรณีีที่่ค� วามน่่าเชื่่�อถืือยัังไม่่เพีียงพอจะกลัับไปทบทวน
หััวข้้อที่่� 3.2 – 3.4 ซ้ำำ��อีกี ครั้้�ง
การทดสอบประสิิทธิิภาพของแบบจำำ�ลองได้้ดำำ�เนิินการวััดค่่า
ความแม่่นยำำ� ค่่าเรีียกกลัับ ค่่าความจำำ�เพาะ ค่่าความถููกต้้อง
ค่่าประสิิทธิิภาพโดยรวม และค่่าเฉลี่่ย� เรขาคณิิต โดยวิิธีกี าร
K-Fold Cross Validation Test แบ่่งชุุดข้้อมููลเป็็ น 10 ส่่วน
20 ส่่วน และ 30 ส่่วน ในแต่่ละส่่วนมาจากการสุ่่�มเพื่่อ
� ให้้ข้อ้ มููล
กระจายเท่่า ๆ กััน เพื่่�อสร้้างแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์
จากการเรีียนรู้้�และทดสอบแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์
3.5
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สรุุปผลการวิิ จัยั
4.1 ผลการคำำ� นวณปัั จ จััยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการได้้ รั บ
ั
อุุบัติั ิ เหตุุเสีียชีีวิิต
ผลการคำำ�นวณค่่าน้ำำ��หนัักการแบ่่งชุุดข้้อมููลด้ว้ ยวิิธีกี าร
Gain Ratio จำำ�นวน 8 แอตทริิบิว
ิ ต์์ แสดงดัังตารางที่่� 3
	จากตารางที่่� 3 ปัั จจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการได้้รัับอุุบััติเิ หตุุ
บนโครงข่่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ด้ว้ ยการคำำ�นวณ
หาค่่าน้ำำ��หนัักการแบ่่งชุุดข้อ้ มููลด้ว้ ยวิิธีี Gain Ratio พบว่่า
ประเภทยานพาหนะที่่�เกิิดเหตุุมีีค่่าน้ำำ��หนักั 0.1030 มากที่่�สุุด
รองลงมาเป็็ นลัั ก ษณะการชนมีี ค่่ าน้ำำ� �หนัั ก 0 . 0 8 9 3
4.
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จากอุุบัติั เิ หตุุบนโครงข่่ายถนน โดยใช้้เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมูลู

ประเภททางหลวงที่่�เ กิิดอุุบั ัติิเ หตุุมีีค่่ าน้ำำ� �หนัั ก 0.0215
สาเหตุุการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุมีีค่่าน้ำำ�หนั
� กั 0.0156 ภููมิภิ าคที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
มีีค่่าน้ำำ��หนักั 0.0135 สภาพอากาศขณะเกิิดเหตุุมีีค่่าน้ำำ��หนักั
0.0125 ช่่วงเวลาที่่�เกิิดเหตุุมีีค่่าน้ำำ�หนั
� กั 0.0111 และบริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ
มีีค่่าน้ำำ��หนักั น้้อยที่่�สุุด 0.0059
ตารางที่่ � 3 ผลการวิิเคราะห์์ค่า่ น้ำำ��หนัักการแบ่่งชุุดข้้อมููล
แอตทริิบิวต์
ิ ์

Gain Ratio

ประเภทยานพาหนะที่่�เกิิดเหตุุ

0.1030

ลัักษณะการชน

0.0893

ประเภททางหลวงที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

0.0215

สาเหตุุการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

0.0156

ภููมิภิ าคที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ

0.0135

สภาพอากาศขณะเกิิดเหตุุ

0.0125

ช่่วงเวลาที่่�เกิิดเหตุุ

0.0111

บริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ

0.0059

ผลการคำำ�นวณประสิิ ทธิิ ภาพการจำำ�แนกข้้อมููล
ของแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์
ผลการทดสอบประสิิทธิิภาพการจำำ�แนกข้้อมููลของแบบ
จำำ�ลองพยากรณ์์ด้ว้ ยวิิธีี Cross-validation ได้แ้ บ่่งชุุดข้อ้ มููล
ออกเป็็ น 10 ส่่วน 20 ส่่วน และ 30 ส่่วน แต่ล่ ะส่่วนมีีจํํานวน
ข้้อมููลเท่่ากััน ใช้้ฟัั งก์์ชันั use local random seed สำำ�หรับั การสุ่่�ม
ตััวอย่่างของชุุดข้อ้ มููลย่่อย เพื่่�อให้้เกิิดชุุดย่่อยเหมืือนกััน
ผลการคำำ�นวณค่่าความแม่่นยำำ� ค่่าเรีียกกลัับ และค่่าความจำำ�เพาะ
แสดงดััง ตารางที่่� 4 ผลการคำำ �น วณค่่าความถูู ก ต้้อง
ค่่าประสิิ ท ธิิ ภ าพโดยรวม และค่่าเฉลี่่� ย เรขาคณิิ ต
แสดงดัังตารางที่่� 5
	จากตารางที่่� 5 พบว่่าผลการคำำ�นวณค่่าความถููกต้้อง
กรณีีที่่มี� กี ารแบ่่งชุุดข้้อมููลออกเป็็น 30 ส่่วน เพื่่อ� ดำำ�เนิินการเรีียนรู้้�
และทดสอบ เทคนิิคนาอีีฟเบย์์มีค่่ี าความถููกต้้องสููงสุุด 72.23%
รองลงมาเทคนิิ ค เกรเดีี ย นท์์ บูู ต ทรีี ส์์ มี ี ค่่ า 7 2 . 1 7 %
เทคนิิคต้้นไม้้ตััดสินิ ใจมีีค่่าความถููกต้้อง 71.98% เทคนิิคการเรีียนรู้้�
เชิิงลึึกมีีค่่า 71.95% และเทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์มีค่่ี า
น้้อยสุุด 71.23%
4.2
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ผลการคำำ�นวณประสิิทธิิภาพโดยรวม กรณีีที่่มี� กี ารแบ่่งชุุด
ข้้อมููลออกเป็็น 30 ส่่วน เพื่่อ� ดำำ�เนิินการเรีียนรู้้�และทดสอบ เทคนิิคนา
อีีฟเบย์์มีค่่ี าประสิิทธิิภาพโดยรวมมากที่่�สุุด 73.35% รองลงมา
เทคนิิคต้้นไม้้ตััดสินิ ใจมีีค่่า 73.07% เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์
มีีค่่า 72.59% เทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกมีีค่่า 72.50% และเท
คนิิคเกรเดีียนท์์บูตู ทรีีส์มี์ ค่่ี าน้้อยที่่�สุุด 70.99%
ผลการคำำ�นวณค่่าเฉลี่่ย� เรขาคณิิต กรณีีที่่มี� กี ารแบ่่งชุุด
ข้้อมููลออกเป็็ น 30 ส่่วน เพื่่�อดำำ�เนิินการเรีียนรู้้�และทดสอบ
เทคนิิคนาอีีฟเบย์์มีค่่ี าเฉลี่่�ยเรขาคณิิตมากที่่�สุุด 72.10%
รองลงมาคืือเทคนิิ ค เกรเดีี ย นท์์ บูู ต ทรีีส์์ มี ีค่่ า 72.06%
เทคนิิคต้้นไม้้ตััดสินิ ใจมีีค่่า 71.86% เทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก
มีีค่่า 71.68% และเทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์มีค่่ี าน้้อยที่่�สุุด 71.08%
อภิิ ปลายผลการวิิ จัยั และข้้อเสนอแนะ
5.1 อภิิ ปลายผลการวิิ จัย
ั
การวิิจัยั การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพในการทำำ�นายผล
ความไม่่สมดุุลของข้้ อ มูู ล การเสีี ย ชีี วิ ิ ตจ ากอุุบัั ติิ เ หตุุ
บนโครงข่่ายถนน มีีวัตถุุ
ั ประสงค์์เพื่่อ� วิิเคราะห์์ปััจจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
ในการเสีียชีีวิตจ
ิ ากอุุบััติเิ หตุุบนโครงข่่ายถนน และเพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิิภาพการจำำ�แนกข้้อมููลการเสีียชีีวิติ บนโครงข่่ายถนน
โดยใช้้เทคนิิ ค การทำำ� เหมืืองข้้อ มูู ล มีีก ระบวนการวิิจั ัย
เป็็ นไปตามขั้้�นตอนของ CRISP- DM ศึึกษาข้้อมููล รวบรวม
ทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููลอุุบััติเิ หตุุบนโครงข่่ายถนน ดำำ�เนิินการ
คััดเลืือกข้้อมููล กลั่่�นกรองข้้อมููล แปลงข้้อมููลด้้วยวิิธีกี าร
นอร์์มอลไลซ์์ ทำำ�การแปลงค่่าข้้อมููล ปรัับการกระจายของข้้อมููล
ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Z-Score Normalization) ปรัับปรุุงข้้อมููล
กลุ่่� ม ตััว อย่่างด้้ว ยวิิธีีก ารสุ่่� ม ลด เพื่่�อ ให้้ข้้อ มูู ล มีีจำำ �น วน
ใกล้้เคีียงกัันก่่อนนำำ�ไปวิิเคราะห์์ ผลการศึึกษาพบว่่า
		 5.1.1 ปััจจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเสีียชีีวิติ บนโครงข่่ายถนน
จากข้้อ มููล ของกระทรวงคมนาคมที่่�ทำ�ำ การเปรีีย บเทีีย บ
ทั้้�งหมด 8 แอตทริิบิวิ ต์์ เป็็นข้้อมููลที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ค่่าน้ำำ��หนักั
การแบ่่งชุุดข้อ้ มููลโดยใช้้ Gain Ratio เรีียงลำำ�ดับั จากมากที่่�สุุด
ไปน้้อยที่่�สุุด ดัังนี้้� ประเภทยานพาหนะที่่�เกิิดเหตุุ ลัักษณะการชน
ประเภททางหลวงที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ สาเหตุุการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
ภููมิภิ าคที่่�เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ สภาพอากาศขณะเกิิดเหตุุ ช่่วงเวลา
ที่่�เกิิดเหตุุ บริิเวณที่่�เกิิดเหตุุ แสดงว่่าประเภทยานพาหนะที่่�เกิิดเหตุุ
มีีค่่าน้ำำ� �หนัักในการจำำ�แนกข้้อมููลที่่�ก่่อให้้เกิิดผู้้เ� สีียชีีวิติ และ
ไม่่เสีียชีีวิตสู
ิ งู สุุด ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ นัันทพร กลิ่่�นจันั ทร์์
5.
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จากอุุบัติั เิ หตุุบนโครงข่่ายถนน โดยใช้้เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมูลู

ตารางที่่ � 4 ผลการคำำ�นวณค่่าความแม่่นยำำ� ค่า่ เรีียกกลัับ และค่่าความจำำ�เพาะ
Precision

Recall

Specificity

Algorithm
10 ส่่วน

20 ส่่วน

30 ส่่วน

10 ส่่วน

20 ส่่วน

30 ส่่วน

10 ส่่วน

20 ส่่วน

30 ส่่วน

Decision Tree

0.7081

0.7086

0.7055

0.7523

0.7553

0.7577

0.6878

0.6872

0.6816

Naïve Bayes

0.7060

0.7068

0.7072

0.7618

0.7612

0.7618

0.6806

0.6821

0.6825

Random Forest

0.6986

0.6977

0.6965

0.7527

0.7556

0.7561

0.6729

0.6703

0.6682

Deep Learning

0.6986

0.6977

0.6965

0.7527

0.7556

0.7561

0.6729

0.6703

0.6682

Gradient Boosted Tree

0.7472

0.7471

0.7443

0.6765

0.6759

0.6785

0.7695

0.7697

0.7653

ตารางที่่ � 5 ผลการคำำ�นวณค่่าความถููกต้้อง ค่่าประสิิทธิิภาพโดยรวม และค่่าเฉลี่่�ยเรขาคณิิต
Accuracy

F1-measure

G-mean

Algorithm
10 ส่่วน

20 ส่่วน

30 ส่่วน

10 ส่่วน

20 ส่่วน

30 ส่่วน

10 ส่่วน

20 ส่่วน

30 ส่่วน

Decision Tree

0.7201

0.7214

0.7198

0.7295

0.7312

0.7307

0.7193

0.7205

0.7186

Naïve Bayes

0.7213

0.7217

0.7223

0.7328

0.7330

0.1335

0.7200

0.7205

0.7210

Random Forest

0.7130

0.7131

0.7123

0.7245

0.7264

0.7259

0.7117

0.7117

0.7108

Deep Learning

0.7209

0.7165

0.7195

0.7246

0.7255

0.7250

0.7190

0.7130

0.7168

Gradient Boosted Tree

0.7228

0.7226

0.7217

0.7101

0.7097

0.7099

0.7215

0.7213

0.7206

นัันทนา และคณะ [13] ที่่�ได้ศึ้ กึ ษาการหาสาเหตุุการบาดเจ็็บ
จากรถตู้้� โ ดยสารประจำำ � ทางชนต้้นไม้้ จััง หวััดพั ัท ลุุง
พบว่่าอุุบััติเิ หตุุรถโดยสารประจำำ�ทางส่่วนใหญ่่ทำำ�ให้้มีีการบาดเจ็็บ
และเสีีย ชีีวิ ิตจำำ�นวนมาก จำำ�น วนผู้้�บาดเจ็็บ และเสีียชีีวิติ
ขึ้้น� อยู่่�กับั ชนิิดของยานพาหนะ ลัักษณะการชน การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
และพฤติิกรรมความปลอดภััยของผู้้�ขับั ขี่่�และผู้้�โดยสาร
		 5.1.2 ประสิิทธิิภาพการทำำ�นายผลความไม่่สมดุุล
ของข้้อ มูู ล การเสีีย ชีีวิ ิตจ ากอุุบััติิเ หตุุบนโครงข่่ายถนน
ของแบบจำำ�ลองการพยากรณ์์ เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพ
การจำำ�แนกข้้อมููลการเสีียชีีวิติ บนโครงข่่ายถนนของแบบจำำ�ลอง
การพยากรณ์์ ประกอบด้้ว ยเทคนิิ ค เกรเดีีย นท์์บูู ต ทรีีส์์
เทคนิิคต้้นไม้้ตััดสินิ ใจ เทคนิิคนาอีีฟเบย์์ เทคนิิคแรนดอมฟอร์์เรสต์์
และเทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก โดยคำำ�นวณค่่าความแม่่นยำำ�
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ค่่าเรีียกกลัับ ค่่าความจำำ�เพาะ ค่่าความถููกต้้อง ค่่าประสิิทธิิภาพ
โดยรวมและค่่าเฉลี่่ย� เรขาคณิิต จากการทดสอบประสิิทธิิภาพ
ของแบบจำำ�ลองพยากรณ์์ กรณีีที่่มี� กี ารแบ่่งชุุดข้อ้ มููลออกเป็็ น
30 ส่่วน พบว่่าเทคนิิคที่่มี
� ปี ระสิิทธิิภาพการจำำ�แนกข้้อมููลดีีที่่สุุด
�
คืือ เทคนิิคนาอีีฟเบย์์มีค่่ี าความถููกต้้อง 72.23% ค่่าประสิิทธิิภาพ
โดยรวม 73.35% และค่่าเฉลี่่ย� เรขาคณิิต 72.10%
5.2 ข้้อเสนอแนะ
เพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ สรุุปของผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้น�
อาจเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพโดยใช้้อััลกอริิทึมึ ประเภทอื่่�น
เพิ่่�มเติิม เช่่น วิิธีเี คเนีียเรสเนเบอร์์ วิิธีโี ครงข่่ายประสาทเทีียม
วิิธีซัี พั พอร์์ตเวกเตอร์์แมชซีีน เป็็ นต้้น มีีการเปรีียบเทีียบกัับ
การใช้้เครื่่�อ งมืือสำำ� เร็็จรููป ในการช่่วยวิิเ คราะห์์อื่�่น เช่่น
Microsoft Power BI, Tableau, Pentaho Big Data Integration
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จากอุุบัติั เิ หตุุบนโครงข่่ายถนน โดยใช้้เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมูลู
and Analytics เป็็ นต้้น และพััฒนาระบบจากผลการวิิเคราะห์์

ที่่�ได้้ไปใช้้งาน เพื่่อ� ที่่�หน่่วยงานต่่าง ๆ จะได้้นำำ�ผลที่่�เกิิดขึ้้น�
ไปใช้้ให้้ก่่อเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
6.
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