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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาแบบจําลองพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรมในเขตเมืองบอสตัน โดยใช

ขอมูลจากฐานขอมูล UCI Machine Learning Repository ดานความเปนอยู และเศรษฐกิจ จากการสํารวจไวเมื่อ 
ป ค.ศ. 1993 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการ Generalized Additive Model: GAM เพื่อสราง
แบบจําลองสําหรับการพยากรณ ผลการวิจัยพบวาเมื่อใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Principal Component 
Analysis: PCA)  มีปจจัยที่สามารถอธิบายอัตราการเกิดอาชญากรรมไดดีม ี2 ปจจัย คือ ลักษณะของบริเวณพื้นที่ที่
อยูอาศัย และลักษณะความเปนอยูของประชากร และนําปจจัยมาวิเคราะหพยากรณดวยหลักสถิติ โดยวิธีการ 
GAM ไดแบบจําลองพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรม ใหความแมนยําดวยการวัดคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ   
(R-square) เทากับ 0.822 และลักษณะปจจัยที่ใชในแบบจําลองมีความสัมพันธในเชิงบวกตออัตราการเกิด
อาชญากรรม เมื่อปจจัยทั้งสองมคีาเพิ่มขึ้นสงผลใหอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 

 
คําสําคัญ :  อาชญากรรมในเขตเมืองบอสตัน  การพยากรณ  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ  เจนเนอรอลไรซแอดดิทีฟโมเดล 

 
Abstract 

 This research intended to develop models for forecasting the incidence of crime in Boston area, 
using data from the well-being and economic survey in 1993 of UCI Machine Learning Repository. The 
data were statistically analyzed by Generalized Additive Model: GAM to create models for forecasting. 
The results showed that factors analyzed by Principal Component Analysis: PCA method and explained 
the crime rate well had two factors including to the nature of residential areas and styles of living of the 
population. The GAM model showing the accuracy of decision coefficient (R-square) was 0.822. The 
factors used in the model were positively correlated to the incidence of crime, when ever these factors 
increased, the crime rate increased accordingly. 
 
Keywords : Boston incidence of crimes, Forecasting, Coefficient of Determination, Generalized Additive Model 
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คํานํา 
อาชญากรรม คือการกระทําผิดโดยทําใหเกิดความเดือดรอน เสียหาย ตอทรัพยสิน หรือบุคคล เปนการ

กระทําผิดทางคดีทางอาญาแบบทั่วไป เชน การฆาคนตาย ปลนทรัพย ขมขืน ในทุกสังคมมีกฎหมายกําหนด
บทลงโทษผูกออาชญากรรม แตก็ไมทําใหปริมาณการเกิดอาชญากรรมลดลง ปจจุบันแนวโนมการเกิดอาชญากรรม
มีเพิ่มมากขึ้น สาเหตุเกิดจากปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และการบังคับใชกฎหมาย 
เชน การจับกุมผูกออาชญากรรมมาลงโทษไดนอย และการใชบทลงโทษกับผูกระทําความผิดไมเหมาะสม เปนตน 
(ปกปอง, 2553) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มีอิทธิพลตอการเกิดอาชญากรรม เชน บริเวณพื้นที่ที่พักอาศัยที่มี
ประชากรหนาแนน เปนแหลงชุมชน มีถนนหรือซอยที่เชื่อมถึงกันเปนจํานวนมาก และบริเวณพื้นทีท่ีพ่ักอาศัยของผูมี
รายไดสูงมีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม การไดทราบอัตราการเกิดอาชญากรรมกอนลวงหนาในพื้นที่เพื่อ
ปองกันไมใหใหเกิดขึ้น หรือทําใหเกิดขึ้นลดลงได เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย และประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดอาชญากรรม นําปจจัยและผลพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่มาวิเคราะหเพื่อรวมกันหา
แนวทางวิธีการปองกัน เฝาระวังไมใหเกิดขึ้น หรือลดปริมาณการเกิดอาชญากรรมใหนอยลงได 

งานวิจัยนี้ไดนําชุดขอมูลดานทางกายภาพของพื้นที่อยูอาศัย เก็บรวบรวมเมื่อป ค.ศ. 1993 เปนขอมูล
ทางดานสถิติเกี่ยวกับลักษณะที่อยูอาศัยในเขตเมืองบอสตัน จากฐานขอมูล UCI Machine Learning Repository 
มาใชในการวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อคนหาปจจัยที่สามารถนําไปใชพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรม 
ดวยการนําวิธีการ GLM และ GAM มาใชในการวิเคราะหและสรางแบบจําลองพยากรณที่เหมาะสมกับการ
พยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรม และเปรียบเทียบความแมนยําของผลลัพธที่ได 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. อุปกรณ 
1.1 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) (กัลยา, 2549) คือ วิธีการทางสถิติใชตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของขอมูล 2 ตัวแปรขึ้นไป เชน แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร Y  กับตัวแปร 
X  ซึ่งทําใหสามารถตัดสินใจไดวาควรนํา X มาวิเคราะหเกี่ยวกับ Y หรือไม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) 
สามารถคํานวณไดดังสมการ (1) เมื่อ  XXx ii −= และ YYy ii −=  
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1.2 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination: Adjust R-Square หรือ 2
R ) (ศิริชัย, 

2553) เปนคาบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของคา Y  ที่เกิดจากอิทธิพลของคา X ถาคา 2
R  มีคาสูงมากแสดงวา

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรตาม Y จากตัวแปรอิสระ X ที่อยูในแบบจําลองไดดี แสดงวา
แบบจําลองที่ใชมีความนาเชื่อถือไดสูง แตถา 2

R  ต่ํา แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y ไมสามารถ
อธิบายไดดวยตัวแปรอิสระ X แสดงวาแบบจําลองที่เลือกใชไมคอยเหมาะสม สามารถคํานวณไดจากสมการ  (2) 
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โดย n  คือจํานวนขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณ p คือจํานวนตัวแปรอิสระ y  คือคาเฉลี่ยของคาจริง iy  คือ

คาตัวแปรตัวแปรตาม และ iy
^
คือคาที่ไดจากแบบจําลอง 

            (2) 

  

1.3 การวิเคราะหองคประกอบหลัก  (Principal  Component  Analysis : PCA) (กัลยา, 2549) เปน
เทคนิคการลดจํานวนตัวแปร  โดยการสรางเซตของตัวแปรใหมใหเปนฟงกชันเชิงเสนของตัวแปรเดิม และเซตของตัว
แปรใหมจะมีรายละเอียด  หรือขอมูลของตัวแปรเดิม  จํานวนตัวแปรใหมจะตองไมเกินจํานวนตัวแปรเดิม มีสมการ
ที่ใชในการประมาณคาปจจัย iF คือปจจัยตัวที่ i  ดังสมการ (3) โดยที่ jX คือ ตัวแปรที่ j และ jW คือ สัมประสิทธิ์
ของตัวแปรที ่j 

 eXWXWXWF jji ++++= ...2211  (3) 

1.4 แบบจําลองเชิงเสนทั่วไป (Generalized Linear Models: GLM) (John, 2002) เปนแบบจําลองที่ถูก
แนะนําโดย Nelder and Wedderbur (1972) เปนการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและกลุม
ตัวแปรอิสระ (X) โดยนําหลายวิธีการมารวมกัน เพื่อทําใหเกิดความเหมาะสมกับแบบจําลอง ดังสมการ (4) 
โดย )(YE คือการใชฟงกชันเชื่อมโยงกับคาเฉลี่ยของตัวแปร Y ในรูปแบบของ Exponential family distribution 

 pp XXXYE βββα ++++= ...)( 2211  (4) 

1.5 แบบจําลองเพิ่มทั่วไป (Generalized Additive Model:GAM)(John, 2002) เปนแบบจําลองที่ถูก
แนะนําครั้งแรกโดย Hasite and Tibsirrani in (1990) เปนเครือ่งมือที่มีประสิทธิภาพดานการวิเคราะหความถดถอย
แบบนอนพาราเมตริกซ มีความยืดหยุนในการกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม มี
ความสามารถในการคนหารูปแบบอง Function ที่ให Curve ที่เหมาะสม ทําการรวมคาความสัมพันธตาง ๆ เขา
ดวยกันแทนที่จะใช Parameter จํานวนมากประเมินคาของตัวแปรตามในแตละตัวแปรอิสระ และสรางเสนโคง
ขึ้นมาอยางอัตโนมัตจิากขอมูลที่มีอยู ดวยการคํานวณหาผลรวมของฟงกชันทําใหเรียบของตัวแปรอิสระ โดยตัวแปร
ตาม (Y) มีรูปแบบการแจกแจงแบบ Exponential family distribution ที่แตกตางไปจากโมเดลเชิงเสน คือใชตัวแปร
อิสระ (X) เปนขอกําหนดใหโมเดลมีความเหมาะสมขึ้น ดังสมการ (5)  
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โดย is (.) คือ Smoothing Function ฟงกชันการทําใหเรียบของตัวแปรอิสระตัวที ่i เปนวิธีการประมาณคา
โดยจัดใหขอมูลมีความสมดุลเหมาะสมเรียกวาแบบ Penalized least squares  0s คือ คาประมาณการของ
พารามิเตอรตัวแรกของแบบจําลองที่ไดจากฟงกชัน ()s  
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2. การเตรียมขอมูลวิจัย 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนขอมูลที่รวบรวมโดย StatLib Library  ณ มหาวิทยาลัยคารนีจีเมลรอล และถูก
เก็บไวในฐานขอมูล UCI Machine Learning Repository ในป 1993 เปนขอมูลลักษณะพื้นที่อยูอาศัยในเขตเมือง
บอสตัน  ประกอบดวยตัวแปร 13 ตัวแปร ดังตารางที ่1 และจํานวนชุดขอมูล 506 ชุด  
 
ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดตัวแปรภายในชุดขอมูลตัวอยาง 

ที่ ตัวแปร ตัวยอ ชนิดขอมูล ขอบเขต 
1. อัตราการเกิดอาชญากรรม ZCRIM Ratio Scale 0.00632 - 88.9762 
2. สัดสวนที่อยูอาศัยตอพ้ืนที ่ ZZN Ratio Scale 0.0 - 100 
3. สัดสวนพ้ืนที่ไมใชยานธุรกิจ ZINDUS Ratio Scale 0.46 – 27.74 
4. จํานวนรวมไนเตรดออกไซด ZNOX Interval Scale 0.3850 – 0.871 
5. จํานวนหองเฉลี่ยตอที่พักอาศัย ZRM Interval Scale 3.561 – 8.78 
6. สัดสวนที่พักอาศัยครอบครองกอนป 1940 ZAGE Ratio Scale 2.90 - 100 
7. ระยะหางศูนยกลางการวาจางงาน 5 ศูนย ZDIS Interval Scale 1.1296  - 12.1265 
8. ระยะหางไปยังทางดวน ZRAD Interval Scale 1 - 24 
9. มูลคาภาษีโรงเรือน ZTAX Interval Scale 187 - 711 

10. รอยละของนักเรียนและครูในเมือง ZPTRATION Ratio Scale 12.60 – 22.0 
11. สัดสวนคนผิวดําที่พักอาศัยในเมือง ZB Ratio Scale 0.32 – 396.90 
12. เปอรเซ็นตของพลเมืองที่มีสถานภาพตํ่า ZLSTAT Ratio Scale 1.73 – 37.97 
13. คาเฉลี่ยมูลคาที่พักอาศัย ZMEDV Ratio Scale 5.0 – 50.0 

 
3. การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการแจกแจงปกติ ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ และ
ความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ ดวยการสรางความสัมพันธในรูปของเมทริกซ   

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามโดยรวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันเองใหเปน
ตัวแปรเดียว ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ Principal Component Analysis: PCA 

ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบจําลองที่ใชเปนสมการพยากรณ  จากปจจัย 2 ชุด นําเขาสูกระบวนการสราง
แบบจําลองพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรมดวยเทคนิคธีวทิางสถิต ิGLM และ GAM  

ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแมนยําของการพยากรณ ของทั้งสองแบบจําลองดวยการวัดคาความ
แมนยําของการพยากรณจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square : 2R ) 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การตรวจสอบการแจกแจงปกติจากภาพที่ 1 กราฟ QQ Normal Plot แสดงการแจกแจงตัวแปรดวย

รูปแบบเมทริกซ  พบวาในแนวทะแยงของแตละตัวแปรมีจุดตางๆ ในกราฟอยูใกลเสนตรงในแนวทะแยง  แสดงวา
ตัวแปรอิสระทุกตัวมีการแจกแจงปกติ และเมื่อนําขอมูลทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ZCRIM) กับตัว
แปรอิสระทุกตัวดวยวิธีการ Correlation Analysis ผลการทดสอบดังตารางที ่2 
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ภาพที่ 1  กราฟ QQ Normal Plot แสดงการแจกแจงของตัวแปร 
 

ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ZCRIM) กับตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร ตัวยอ p-value ระดับ
ความสัมพันธ 

ความสัมพันธ 

อัตราการเกิดอาชญากรรม ZCRIM - - - 
สัดสวนที่อยูอาศัยตอพ้ืนที ่ ZZN < 2.2e-16 -0.542 ทางตรงขาม 
สัดสวนพ้ืนที่ไมใชยานธุรกิจ ZINDUS < 2.2e-16 0.731 ทางเดียวกัน 
จํานวนรวมไนเตรดออกไซด ZNOX < 2.2e-16 0.789 ทางเดียวกัน 
จํานวนหองเฉลี่ยตอที่พักอาศัย ZRM 1.683e-12 -0.307 ทางตรงขาม 
สัดสวนที่พักอาศัยครอบครองกอนป 1940 ZAGE < 2.2e-16 0.658 ทางเดียวกัน 
ระยะหางศูนยกลางการวาจางงาน 5 ศูนย ZDIS < 2.2e-16 -0.744 ทางตรงขาม 
ระยะหางไปยังทางดวน ZRAD < 2.2e-16 0.839 ทางเดียวกัน 
มูลคาภาษีโรงเรือน ZTAX < 2.2e-16 0.828 ทางเดียวกัน 
รอยละของนักเรียนและครูในเมือง ZPTRATION < 2.2e-16 0.390 ทางเดียวกัน 
สัดสวนคนผิวดําที่พักอาศัยในเมือง ZB 0.53 * -0.028 - 
เปอรเซ็นตของพลเมืองที่มีสถานภาพตํ่า ZLSTAT < 2.2e-16 0.627 ทางเดียวกัน 
คาเฉลี่ยมูลคาที่พักอาศัย ZMEDV < 2.2e-16 -0.567 ทางตรงขาม 

 
ตารางที่ 2 เปนผลการทดสอบความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ZCRIM มีความสัมพันธกับตัว

แปรอิสระทุกตัว ยกเวนตัวแปรอิสระ ZB มีคาระดับความสัมพันธในทางตรงกันขามแตนอยเทากับ -0.028 ดังนั้นจึง
กําจัดตัวแปรอิสระ ZB ออกไป และเมื่อวัดระดับความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์ของเพียรสันพบวา ZCRIM มี
ความสัมพันธไปในทางเดียวกันกับ ZINDUS, ZNOX, ZAGE, ZRAD, ZTAX, ZPTRATION, ZLSTAT และมี
ความสัมพันธไปในทางตรงกันขามกันกับ ZZN, ZRM, ZDIS, ZMEDV  
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ 
 
ภาพที่ 2 เปนกราฟแสดงความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ ขนาดตัวเลขที่ใหญกวาแสดงถึงระดับ

ความสัมพันธที่สูงกวา และเครื่องหมายแสดงผลการทดสอบในระดับนัยสําคัญ  ***  แสดงถึงการปฎิเสธสมมติฐาน
ที่ระดับ 0.001 พบวาตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.001 ดังนั้น เพื่อขจัดปญหา
ความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) จึงทําการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันเองใหเปนตัว
แปรเดียว โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบดวยวิธี PCA และจากการวิเคราะหองคประกอบหลักดวยวิธี PCA 
โดยนําตัวแปรอิสระที่เหลือทั้งหมดไปวิเคราะหองคประกอบ เพื่อคนหาปจจัยที่เหมาะสมกับแบบจําลองพยากรณ 
พบวาจํานวนปจจัยที่เหมาะสมหลังจากหมุนแกนแลวมีทั้งหมด  2  ปจจัยที่มีคาไอเก็นมากกวา 1 สามารถอธิบาย
ปจจัยทั้งหมดได 63.34% สรุปรายละเอียดของตัวแปรในแตละองคประกอบดังนี ้
 องคประกอบที ่ 1 ลักษณะบริเวณเขตพื้นที่: FAC1_1 ประกอบดวยตัวแปร 7 ตัว ไดแก  ZDIS, ZNOX, 
ZINDUS, ZAGE, ZTAX, ZRAD, ZZN  อธิบายความแปรปรวนขององคประกอบได  51.64% 
  องคประกอบที ่ 2 ลักษณะความเปนอยูของประชากร: FAC2_1 ประกอบดวยตัวแปร 5 ตัว ไดแก ZRM, 
ZMEDV, ZLSTAT, ZPTRATION, ZMEDV อธิบายความแปรปรวนขององคประกอบได  11.71% 

เมื่อนําปจจัยลักษณะของเขตพื้นที่ และปจจัยลักษณะความเปนอยูของประชากรตรวจสอบระดับ
ความสัมพันธ  พบวามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเกิดอาชญากรรม และนําปจจัยทั้งสองมาทํา
การวิเคราะหหาแบบจําลองพยากรณที่เหมาะสม โดยนําปจจัยเขาประมวลผลทางสถิติดวยวิธีการ GLM และ GAM 
เพื่อหาแบบจําลองพยากรณ ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล ดงัตารางที ่3 และ ดังตารางที ่4 ตามลําดับ 

จากตารางที่  3 แบบจําลอง GLM อธิบายตัวแปรตามได 78.67% เมื่อใชแบบจําลองมาประมาณคาตัว
แปรตามมีความคลาดเคลื่อน 0.46  และตารางที่ 4 แบบจําลอง GAM อธิบายตัวแปรตามได 82.6%  และ 3.45 
ตามลําดับ เมื่อนําแบบจําลองประมาณคาตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน 1.873e-02 
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ตารางที่ 3  ผลการทํางานดวยวิธีการ GLM 
Call: glm(formula = Zcrim ~ FAC1_1 + FAC2_1) 
Deviance Residuals:        Min                 1Q                 Median          3Q               Max   
    -1.71702               -0.28811           0.09205           0.31276         1.17680   
Coefficients Estimate Std. Error     t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1.032e-16   2.053e-02 -5.03e-15 1 
FAC1_1        8.558e-01   2.055e-02      41.64    <2e-16 *** 
FAC2_1        2.348e-01   2.055e-02      11.43    <2e-16 *** 
Signif. codes:  0 ‘***’, 0.001 ‘**’, 0.01 ‘*’, 0.05 ‘.’, 0.1 ‘ ’ 1  
Residual standard error: 0.4618 on 506 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7875,     Adjusted R-squared: 0.7867 
 

ตารางที่ 4  ผลการทํางานดวยวิธีการ GAM 
Family: gaussian  
Link function: identity 
Formula: Zcrim ~ s(FAC1_1, bs = "cr") + s(FAC2_1, bs = "cr") 
Parametric coefficients:           Estimate                  Std. Error                t - value                       Pr(>|t|) 
                (Intercept)                -1.697e-16                 1.873e-02                   -9.06e-15                           1 
 edf Ref.df F p-value 
S(FAC1_1)        7.249   8.219 250.44   <2e-16 *** 
S(FAC2_1)        3.456   4.247   29.82   <2e-16 *** 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
R-sq.(adj) =  0.822   Deviance explained = 82.6% 
GCV score = 0.1817  Scale est. = 0.1775    n = 506 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการตรวจสอบความแปรปรวนของคลาดเคลื่อนและความสามารถในการพยากรณของ
แบบจําลองพยากรณวิธีการ GLM 
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จากภาพที่ 3 ซาย แสดงความคลาดเคลื่อน (Residuals) กับคาพยากรณ (Predicted values) พบวาคา 
Residuals มีคาหางจากศูนยพอสมควร แสดงวาแบบจําลองมีความสัมพันธที่ไมใชเสนตรง และจุดสวนใหญ
กระจายอยูใกลบริเวณเสนพยากรณ แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไมคงที ่และภาพที่ 3 ขวาแสดง
ความสามารถของแบบจําลองการพยากรณดวยวิธีการ GLM สามารถพยากรณไดใกลเคียงกับขอมูลจริงแตมีสวนที่
คลาดเคลื่อนเล็กนอย จากเสนพยากรณพบวาถาคาปจจัยมีคาสูงขึ้นอัตราการเกิดอาชญากรรมกจ็ะมีคาสูงขึ้นตาม  

ภาพที่ 4   แสดงความสามารถแบบจําลองการพยากรณดวยวิธีการ GAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5   แสดงความสามารถการพยากรณแบบจําลองดวยวิธีการ GAM 
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ผลการสรางแบบจําลองการพยากรณดวยวิธีการ GAM และดวยปจจัยลักษณะบริเวณเขตพื้นที่ (FAC1_1) 
และปจจัยลักษณะความเปนอยูประชากร (FAC2_1)  โดยผานฟงกชันการทําใหเรียบ (Smoothing Function) จาก
ภาพที่ 4 พบวา FAC1_1 และ FAC2_1 มีคาจุดตางๆ และเสนปะอยูใกลเสนทึบมีลักษณะไมใชเสนตรง มี
ความคลาดเคลื่อนบางสวน (Partial Residual) อยูหางจากเสนปะซึ่งอาจเปนขอมูลที่แตกตางจากขอมูลอื่นๆ แต
เปนเพียงสวนนอย จากภาพที่ 5 เสนพยากรณของแบบจําลองพยากรณดวยวิธีการ GAM พบวาเสนปะคือเสนที่ได
จากแบบจําลองพยากรณเกือบแนบชิดกับเสนทึบเปนเสนที่ไดจากขอมูลจริง ทําใหเชื่อมั่นไดวาแบบจําลองพยากรณ
ที่ไดจากวิธีการ GAM ไดผลลัพธที่มีความแมนยําสูงใกลเคียงกับขอมูลจริงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความ
แมนยํากับแบบจําลองพยากรณดวยวิธีการ GLM พบวาความแมนยําของแบบจําลองวิธีการ GAM ใหความแมนยํา 
82.6% ซึ่งมีความแมนยํามากกวาแบบจําลองเทคนิค GLM ทีใ่หความแมนยํา 78.75%  

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาขอมูลที่อยูอาศัยในเขตบอสตัน ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 13 ตัวแปร ทําการวิเคราะห

องคประกอบหาปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการเกิดอาชญากรรม ไดปจจัยจํานวน 2 ปจจัย ไดแก ลักษณะบริเวณเขต
พื้นที่ที่อยูอาศัย และลักษณะความเปนอยูของประชากร เมื่อนําปจจัยมาวิเคราะหหาแบบจําลองพยากรณที่
เหมาะสมดวยเทคนิค  GLM และ GAM สรุปไดวาความสามารถของแบบจําลองพยากรณอัตราการเกิด
อาชญากรรมดวยเทคนิค GAM มีความแมนยําในการพยากรณอัตราการเกิดอาชญากรรมได 82.6% ซึ่ง
เปรียบเทียบกับเทคนิค GLM แลวพบวาความแมนยําในการพยากรณ GAM สูงกวาแบบจําลองพยากรณ GLM ที่
ใหความแมนจํา 78.75% และพบลักษณะของปจจัยในแบบจําลองมีความสัมพันธในเชิงบวกตออัตราการเกิด
อาชญากรรมนั่นคือปจจัยทั้งสองมีปริมาณเพิ่มขึ้นสงผลใหอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  
 การศึกษาในครั้งตอไปควรคนหาปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดอาชญากรรรมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่อยู
อาศัยในเขตเมืองของประเทศไทย และเพิ่มปจจัยที่แตกตางไปจากเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยที่นํามาวิเคราะหเปน
ปจจัยความเปนอยูดานเศรฐกิจ ดังนั้นขอมูลที่นํามาทําการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาดานสังคมและสภาพครอบครัว 
หรือปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของมารวมพิจารณาดวย จะทําใหผลลัพธนาเชื่อถือและเพิ่มความแมนยําของแบบจําลอง
มากยิ่งขึ้น 
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