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การเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนระหวางการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณและโครงขายประสาทเทียม 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนระหวาง
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และโครงขายประสาทเทียม (Neural 
Network) โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการทดสอบแยกกันระหวางไวนขาวและไวนแดง เนื่องจากไวนขาวและไวน
แดงมีปจจัยในการชี้วัดคุณภาพที่ตางกัน โดยมีผลการทดสอบดังนี้ การพยากรณคุณภาพไวนขาวดวยการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณไดคาความแมนยํา 21.8% และโครงขายประสาทเทียมคือ 65.3% สรุปคือผลการ
พยากรณคุณภาพไวนขาวดวยโครงขายประเทียมมีความแมนยํามากกวาอยู 43.5% การพยากรณคุณภาพ
ไวนแดงดวยการวิเคระหถดถอยพหุคูณมีความแมนยําคือ 33.6% และโครงขายประสาทเทียมคือ 65.6% สรุป
คือผลการพยากรณคุณภาพไวนแดงดวยโครงขายประเทียมมีความแมนยํามากกวาอยู 32% 
 
คําสําคัญ :  คุณภาพไวน  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  โครงขายประสาทเทียม  การวิเคราะหปจจัย 
 

Abstract 
 This research was presented about comparison of accuracy in predicting the quality of 
wine during multiple regression analysis and neural networks. The research was tested the 
accuracy by separate between white wine and red wine because white wine and red wine are 
different in factors of quality indicators to get the accurate results which the result are as follows. 
Forecasting white wine by Multiple Regression Analysis to the accuracy was 21.8% and Neural 
Network was 65.3%. The result predicted by the Neural Network 43.5% accuracy than the forecast 
of red wine with the Multiple Regression Analysis 33.6% and a Neural Network was 65.6%. In 
conclusion, the result of forecasting Neural Network more accuracy 32%. 
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คํานํา 

 ไวนเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เกิดจากการหมักของเมล็ดองุน [1] โดยแบงชนิดของไวนออกไดเปน 
2 ชนิดใหญๆ คือ ไวนขาว (White wine) และ ไวนแดง (Red wine) ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วกันวาไวนเปนเครื่องดื่ม
ที่มีมานานกวาหลายรอยปแลว ไวนมีตนกําเนิดในศตวรรษที่ 19 เม่ือหลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur) [2] 
นักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสพบวา "ยีสต" หรือเชื้อราขนาดเล็ก เปนตัวเปลี่ยนน้ําตาลในผลไมเปนแอลกอฮอล
โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่คอนขางซับซอน งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลความ
แมนยําเปรียบเทียบระหวางการวิเคราะหถดถอยพหุคูณและโครงขายประสาทเทียม โดยทําการศึกษาและ
เปรียบเทียบระหวางเทคนิคที่นํามาหาคุณภาพของไวนวาเทคนิคชนิดใดมีความแมนยําในการพยากรณ
มากกวากันดวยโปรแกรมทางสถิติ SPSS ขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยชิ้นนี้เปนขอมูลทุติยภูมิที่ไดมาจาก UCI 
Machine Learning ที่เก็บรวมรวมคุณภาพทางเคมีไวนทั้งหมด 6,319 ตัวอยางขอมูล โดยแบงเปน ไวนแดง
จํานวน 1,421 ตัวอยางขอมูล และไวนขาวจํานวน 4,898 ตัวอยางขอมูล โดยตัวอยางขอมูลถูกรวมรวมมา
จาก Vinho Verde Wine ประเทศโปรตุเกตุ ซึ่งเปน 1 ใน 10 ของประเทศชั้นนําในการสงออกไวน ตัวแปร
องคประกอบทางเคมีที่ถูกรวบรวมมานั้นสามารถบงบอกคุณภาพของไวนไดนั้นมีจํานวน 12 ตัวแปร ไดแก 
fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur 
dioxide, density, pH, sulphates, alcohol และตัวแปร quality นั้นเปนตัวแปรที่บงบอกถึงคุณภาพของไวนมี
คะแนนตั้งแต 0 จนถึง 10 โดยที ่0 หมายถึงคุณภาพที่ไมด ีและ 10 คุณภาพที่ดีที่สุด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 1.1 การวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) 
 การวิเคราะหปจจัย [3] เปนเทคนิคที่จะจับกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือ 
Factor เดียวกัน โดยในที่นี้เลือกใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
และใชเทคนิค PCA หรือ Principal Component Analysis โดยมีหลักการวาองคประกอบแตละตัวจะสามารถ
เขียนเปน Linear Combination ของตัวแปรอะไรไดบาง ซึ่งสภาพจริงก็จะเปนการคํานวณหาคาน้ําหนักของ
ตัวแปรยอย เพ่ือสรางเปนตัวแปรองคประกอบใหม แลวทําการหมุนแกนดวยวิธีมุมฉาก (Orthogonal) 
เนื่องจากสามารถระบุคา Factor Loading ที่แสดงความสําคัญที่มีตอปจจัยหนึ่งๆไดอยางชัดเจนที่สุด และทํา
การสรางคา Factor Score ดวยวิธีการ Regression เพ่ือนําคา Factor Score นํามาใชในการทํางานวิจัยชิ้นนี ้

งานวิจัยชิ้นนี้ไดนํา Factor Analysis มาใชเพ่ือจัดกลุมองคประกอบทางเคมี โดยจัดกลุม
องคประกอบทางเคมีทั้งทําการจัดกลุมองคประกอบทางเคมีทั้งไวนแดง และไวนขาว เนื่องจากผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานไววาไวนแดงและไวนขาว มีกลุมองคประกอบทางเคมีที่สงผลใหไวนมีคุณภาพที่แตกตางกัน
ระหวางไวนแดงและไวนขาว 
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 1.2  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ [4] เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 
(Y) จํานวน 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป   เปนเทคนิคทางสถิติที่อาศัยความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางตัวแปรมาใชในการพยากรณ 

งานวิจัยชิ้นนี้ไดนํา Multiple Regression Analysis มาศึกษาความแมนยําในการพยากรณคุณภาพ
ของไวน โดยความแมนยําไดมาจากคา R Square ยิ่งมีคา R Square เขาใกล 1 มากเทาไหร ยิ่งมีความ
แมนยําในการพยากรณมากขึ้นเทานั้น 
 1.3  โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) 
 โครงขายประสาทเทียม[5] มีพ้ืนฐานเปนการจําลองการทํางานของสมองมนุษย ดวยคอมพิวเตอร มี
วัตถุประสงคคือตองการใหคอมพิวเตอรมีความสามารถในการเรียนรูที่เหมือนมนุษย สามารถนําความรูและ
ทักษะไปประยุกตใชในการแกปญหาตางๆ โดยการสงขอมูลเขามายังสวนที่ เรียกวาเพอรเซ็ปตรอน 
(perceptron) สามารถเทียบไดกับเซลสมองของมนุษย 

โครงขายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron (MLP) โครงขายประสาทเทียมแบบ MLP เปน
รูปแบบหนึ่งของโครงขายประสาทเทียมที่มีโครงสรางเปนแบบชั้นใชสําหรับงานที่มีความซับซอนไดผลเปน
อยางด ีโดยมีวิธีการเรียนรูแบบมีผูสอน Supervised Learning โดยงานวิจัยชิ้นนี้วัดผลความแมนยําในการ
พยากรณ จากการคํานวณ 1 – mean square error คือถามีคาเขาใกล 1 มาก ยิ่งมีความแมนยําในการ
พยากรณมาก 

1.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
Paulo Cortez,Antonio Cerdeira , Fernando Almeida,Telmo Matos และ Jose Reis [6] ได

นําเสนองานวิจัยเรื่อง “Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties”  
ซึ่งไดแสดงถึงการใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในการสรางแบบจําลองคุณภาพไวน โดยงานวิจัยไดกลาวถึง
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณมีขั้นตอนในการสรางโมเดลไดงายกวาโครงขายประสาทเทียม และซัพพอรต
เวกเตอรแมชชีน  และในผลงานวิจัยไดทําการเปรียบระหวางการวิเคราะหถดถอยพหุคณ,ู โครงขายประสาท
เทียม และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machines) โดยงานวิจัยไดนําตัวแปรที่ไดมาใชเลย 
โดยไมไดทําการสกัดปจจัยกอน และในงานวิจัยใชภาษา R เปนเครื่องมือในการทดสอบ 

 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย  
 การเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนระหวางการวิเคราะหถดถอยพหุคูณและ
โครงขายประสาทเทียม  โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใชโปรแกรมทางสถิติในการทดลองคือ SPSS และมีขั้นตอนวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

2.1 ขั้นตอนในการวิเคราะหปจจัย  
การวิเคราะหปจจัยเปนขั้นตอนแรกในการทํางานวิจัยครั้งนี ้ ทําเพ่ือจัดกลุมปจจัยที่เกี่ยวของเขา

ดวยกัน โดยทําวิเคราะหปจจัยแยกระหวางไวนขาวและไวนแดง ดวยเทคนิค PCA  
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การวิเคราะหปจจัยไวนขาว 
เริ่มดวยนําตัวแปรองคประกอบทางเคมีจํานวน 11 ตัวแปรอิสระ(X) ที่สงผลถึงคุณภาพของไวนมา

แจกแจงความถี่เพ่ือตรวจสอบวาเปนการแจกแจงแบบปกติหรือไม หลังจากตรวจสอบแลวพบวามีตัวแปรบาง
ตัวไมเปนคาการแจกแจงแบบปกติ Normal Distribution ดวยการตรวจสอบคาความเบดวย Descriptives 
โดยเลือก Skewness เพ่ิมเขามาเพ่ือตรวจสอบ กลุมขอมูลของไวนขาวที่มีคา Skewness มากกวา 1 คือมีการ
เบไปทางขวาตองทําการ Transform ขอมูลเพ่ือใหไดคาตัวแปรที่เปนการแจกแจงแบบปกต ิโดยใชวิธีการสราง
ตัวแปรใหมดวยการคํานวณดังนี ้

new_fix = 1/ fixedacidity 
new_vol  = sqrt(volatileacidity) 
new_cit = sqrt(citricacid) 
new_res = 1/ residualsugar 
new_chl = lg10(chlorides- 0.01) 
new_free = sqrt(freesulfurdioxide) 

new_tot  = 1/ totalsulfurdioxide 
new_den = 1/ density 
new_ph= 1/pH 
new_sup = 1/sulphates 
new_alc = 1/ alcohol 

 
และนําคาตัวแปรที่มีคาการแจกแจงแบบปกต ิ นํามาวิเคราะหปจจัยดวยเทคนิค PCA และทําการ

หมุนแกนดวยเทคนิควิธีมุมฉาก ไดคา KMO = 0.557 และ คา Cumulative variance explained = 64.63 % 
สามารถแบงกลุมตัวแปรไดดังนี ้

กลุมที่ 1 มีตัวแปรดังนี ้= new_free(Z1), totalsulfurdioxide(Z2) ,new_res(Z3) 
กลุมที่ 2 มีตัวแปรดังนี ้= alcohol(Z4), new_chl(Z5) , density(Z6) 
กลุมที่ 3 มีตัวแปรดังนี ้= fixedacidity(Z7), pH(Z8) 
กลุมที่ 4 มีตัวแปรดังนี ้= new_vol(Z9), new_cit(Z10), sulphates(Z11) 

 หลังจากทําการแบงกลุมตัวแปรแลวทําการสรางตัวแปร Factor Score ดวยเทคนิค Regression ได
ดวยสมการดังนี ้
  Fac1 = (0.808*Z1) + (0.792*Z2) + (-0.675*Z3)  

Fac2 = (-0.859*Z4) + (0.809*Z5) + 0.712*Z6) 
Fac3 = (0.800*Z7) + (-0.774*Z8) 
Fac4 = (-0.742*Z9) + (0.560*Z10) + (0.452*Z11) 

 
การวิเคราะหปจจัยไวนแดง 
นําตัวแปรองคประกอบทางเคมีจํานวน 11 ตัวแปรอิสระ(X) ที่สงผลถึงคุณภาพของไวน มาทําการ

ตรวจสอบพบวามีคาแจกแจงความถี่แบบไมปกติคือมีความเบทางขวา และหลังนําตัวแปรที่มีความเบไป 
transform เพ่ือใหไดคาตัวแปรตัวไหนที่มีคาความแจกแจงแบบปกต ิ แลวนํามาตัวแปรที่ไดมาวิเคราะหปจจัย
ปรากฏวาคา KMO ที่ไดไมถึง 0.5 ซึ่งขอตกลงเบ้ืองตนในการวิเคราะหปจจัยคือ คา KMO ทีไ่ดตองมีคา
มากกวา 0.5 ดังนั้นผูวิจัยนําคาตัวแปรองคประกอบทางเคมีทุกตัวแปรมา Transform ดังตอไปนี ้
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new_fix = 1/ fixedacidity 
new_vol  = sqrt(volatileacidity) 
new_cit = sqrt(citricacid) 
new_res = 1/ residualsugar 
new_chl = lg10(chlorides- 0.01) 
new_free = lg10(freesulfurdioxide) 

new_tot  = lg10(totalsulfurdioxide) 
new_den = 1/ density 
new_ph= 1/pH 
new_sup = 1/sulphates 
new_alc = 1/ alcohol 

 
และนําคาตัวแปรใหมมาวิเคราะหปจจัยทําใหไดคา KMO = 0.502 และคา Cumulative variance 

explained = 72.43 % สามารถจัดกลุมขอมูลใหมไดดังนี ้
 กลุมที ่1 มีตัวแปรดังนี ้= new_den(Z1), new_alc(Z2), new_fix(Z3), new_ph(Z4), new_chl(Z5) 
กลุมที่ 2 มีตัวแปรดังนี ้= new_cit(Z6), new_vol(Z7), new_sul(Z8) 
กลุมที่ 3 มีตัวแปรดังนี ้= new_tot(Z9), new_free(Z10) 
กลุมที่ 4 มีตัวแปรดังนี ้= new_res(Z11) 
หลังจากทําการแบงกลุมตัวแปรแลวทําการสรางตัวแปร Factor Score ดวยเทคนิค Regression ได

ดวยสมการดังนี ้
Fac1 = (0.786*Z1) + (0.760*Z2) + (0.650*Z3) + (0.624*Z4) + (-0.585*Z5) 
Fac2 = (-0.825*Z6) + (0.812*Z7) + (0.554*Z8) 
Fac3 = (0.929*Z9) + (-0.926*Z10) 
Fac4 = (0.921*Z11) 
 
2.2 ขั้นตอนการพยากรณคุณภาพไวนดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
การพยากรณคุณภาพไวนขาว 
นําตัวแปร Factor Score (Fac1, Fac2, Fac3, Fac4) ที่ไดมาจากขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยไวน

ขาวมาเปนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ (Predicted Variable) และนําตัวแปร quality ซึ่งตัวแปรที่บง
บอกถึงคุณภาพของไวนมาเปนตัวแปรตามหรือตัวแปรตอบสนอง (Response variable) และเลือกใช 
Method Enter สมการแบบจําลองที่ไดจะมีครบทุกตัวแปร ถึงแมวาตัวแปรอิสระบางตัวจะไมมีอิทธิพลก็ตาม  

 
ตารางที่ 1  Coefficients ของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณไวนขาว 
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จากตารางที ่1 ทําใหไดสมการแบบจําลองคุณภาพไวนขาวดังนี ้
Y = 5.878 + (0.017*Fac1) + (-0.381*Fac2) + (-0.069*Fac3) + (0.144*Fac4) 
 

ตารางที่ 2   Model Summary ของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณไวนขาว 

 
 

จากตารางที ่ 2 แสดงใหเห็นถึงคาแมนยําของการพยากรณคุณภาพไวนขาวซึ่งมีคาแมนยําเทากับ 
0.218  

 
การพยากรณคุณภาพไวนไวนแดง 
การพยากรณคุณภาพไวนแดงมีลักษณะเดียวกันกับการการพยากรณคุณภาพไวนขาวโดยนําตัวแปร 

Factor Score (Fac1, Fac2, Fac3, Fac4) ที่ไดมาจากขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยไวนแดงมาเปนตัวแปร
อิสระ และตัวแปร quality ซึ่งตัวแปรที่บงบอกถึงคุณภาพของไวนมาเปนตัวแปรตาม แลวเลือกใช Method 
Enter  

 
ตารางที่ 3  Coefficients ของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณไวนแดง 

 
 
จากตารางที ่3 ทําใหไดสมการแบบจําลองคุณภาพไวนแดงดังนี ้

Y = 5.650 + (0.279*Fac1) + (-0.368*Fac2) + (0.077*Fac3) + (-0.074*Fac4) 
 

ตารางที่ 4  Model Summary ของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณไวนแดง 
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จากตารางที ่ 4 แสดงใหเห็นถึงคาแมนยําของการพยากรณคุณภาพไวนแดงซึ่งมีคาแมนยําเทากับ  
0.336 

3.3 ขั้นตอนการพยากรณคุณภาพไวนดวยโครงขายประสาทเทียม  
การพยากรณคุณภาพไวนขาว 
นําตัวแปร Factor Score (Fac1, Fac2, Fac3, Fac4) ที่ไดมาจากขัน้ตอนการวิเคราะหปจจัยไวน

ขาวมาเปนขอมูล input และ ตัวแปร quality เปนขอมูล output โดยแบงการ Training 70% จาก 4,898 คือ 
3,395  และ Testing 30 % คือ 1,502 ดังภาพที ่  เพ่ือหาความแมนยําในการพยากรณโดยทําการตรวจสอบ
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  Case Processing Summary ของการพยากรณคุณภาพไวนขาวดวยโครงขายประสาทเทียม 

 
 
จากตารางที ่5 แสดงถึงขอมูลที่นํา Training มีจํานวนเทากับ 3,395 และ ขอมูลที่นํามา Testing มี

จํานวนเทากับ 1,502 
 

ตารางที่ 6  Model Summary ของการพยากรณคุณภาพไวนขาวดวยโครงขายประสาทเทียม 

 
 
จากตารางที ่ 6 แสดงใหเห็นผลการแมนยําในการพยากรณไวนขาวดวยโครงขายประสาทเทียม ผล

การพยากรณมีการคํานวณดังนี ้
Mean Squares Error = 521.478 / 1,502 
Mean Squares Error = 0.347 
คาความแมนยํา = 1 – 0.347 
คาความแมนยํา = 0.653 

 สรุปคือมีคาความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนขาวมีคาความแมนยําเทากับ 65.3% 
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การพยากรณคุณภาพไวนแดง 
นําตัวแปร Factor Score (Fac1, Fac2, Fac3, Fac4) ที่ไดมาจากขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยไวน

แดงมาเปนขอมูล input และ ตัวแปร quality เปนขอมูล output โดยแบงการ Training 70% จาก 1,421 คือ 
998  และ Test 30 % คือ 423 เพ่ือหาความแมนยําในการพยากรณโดยทําการตรวจสอบดังนี ้

 

ตารางที่ 7  Case Processing Summary ของการพยากรณคุณภาพไวนแดงดวยโครงขายประสาทเทียม 

 
 

จากตารางที่ 7 แสดงถึงขอมูลที่นํา Training มีจํานวนเทากับ 998 และ ขอมูลที่นํามา Testing มี
จํานวนเทากับ 423 

 

ตารางที่ 8  Model Summary ของการพยากรณคุณภาพไวนแดงดวยโครงขายประสาทเทียม 

 
 

จากตารางที ่ 8 แสดงใหเห็นผลการแมนยําในการพยากรณไวนแดงดวยโครงขายประสาทเทียม ผล
การพยากรณมีการคํานวณดังนี ้

Mean Squares Error = 521.478 / 1,502 
Mean Squares Error = 0.344 
คาความแมนยํา = 1 – 0.344 
คาความแมนยํา = 0.656 

สรุปคือมีคาความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนขาวมีคาความแมนยําเทากับ 65.6% 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ผลการทดลองไวนขาว 

การเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนขาวโดยทําการเปรียบเทียบคาความ
แมนยําระหวางการวิเคราะหถดถอยพหุคูณกับโครงขายประสาทเทียม   โดยผลความแมนยําของการวิเคระห
ถดถอยพหุคูณคือ 21.8% และ โครงขายประสาทเทียมคือ 65.3% สรุปคือผลการพยากรณดวยโครงขายประ
เทียมมีความแมนยํามากกวาอยู 43.5% 
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2. ผลการทดลองไวนแดง 
 การเปรียบเทียบความแมนยําในการพยากรณคุณภาพไวนแดงโดยทําการเปรียบเทียบคาความ
แมนยําระหวางการวิเคราะหถดถอยพหุคูณกับโครงขายประสาทเทียม   โดยผลความแมนยําของการวิเคระห
ถดถอยพหุคูณคือ 33.6% และ โครงขายประสาทเทียมคือ 65.6% สรุปคือผลการพยากรณดวยโครงขายประ
เทียมมีความแมนยํามากกวาอยู 32% 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 กลุมขอมูลไวนขาวและไวนแดงที่นํามาจาก UCI Machine Learning ซึ่งขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลมี
การแจกแจงความถี่แบบไมปกติอยูหลายปจจัย ทําใหผูวิจัยนําขอมูลมาสกัดปจจัยไดยาก และมีความแมนยํา
ของการสกัดปจจัยไดต่ําคือ KMO > 0.5 ไมมาก และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยการวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณไดคาความแมนยําต่ํา คือคา R SQUARE ควรมีคาเขาใกล 1 ถึงเปนการพยากรณมีแมนยํา กลาวคือ
ขอมูลไวนขาวและไวนแดงที่นํามาพยากรณไมเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
เนื่องจากมีความแมนยําต่ํา 

การวิเคราะหดวยโครงขายประสาทเทียมเปนเทคนิคที่มีความซับซอนมากกวาการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ แตเนื่องจากผูวิจัยใชโปรแกรมทางสถิต ิ SPSS version 18 ซึ่งไดนําเทคนิคนี้มารวมไวในโปรแกรมทํา
ใหใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียมไดไมยาก และจากผลการทดลองพบวา โครงขายประเทียมใหผลการ
พยากรณไดแมนยํากวาการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
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