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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีนาํเสนอการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีเขตเมืองและนอกเขต

เมืองดว้ยการทาํเหมืองขอ้มูล โดยนาํขั้นตอนวิธีริปเปอร์ (Ripper Algorithm) มาทาํการศึกษา ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็น
ข้อมูลอาชญากรรมจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงได้จากระบบข้อมูลสารสนเทศ  Polis ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ประกอบดว้ย 26 สถานี 5 ประเภทคดี ไดแ้ก่ คดียาเสพติด คดีการพนนั คดีลกัทรัพย ์คดีข่มขืนกระทาํชาํเรา และคดีขบัข่ี
รถขณะเมาสุรา ผลการศึกษาพบว่า กฎท่ีไดจ้ากความสัมพนัธ์เก่ียวกบัคดีแต่ละประเภทนั้นมีเวลาและสถานท่ีเกิดเหตุ
แตกต่างกนัตามเขตพ้ืนท่ี ในคดีลกัทรัพย ์สถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงพบในเขตเมืองเป็นแหล่งคา้ขายหรือแหล่งสาธารณะซ่ึงมี
ผูค้นอาศยัอยูม่าก แต่นอกเขตเมืองจะเป็นเคหะสถาน คดีขบัรถขณะเมาสุราเกิดเหตุในเขตเมืองและนอกเขตเมืองซ่ึงเป็น
อาํเภอขนาดใหญ่เป็นช่วงเวลา 18.00-02.59 น. และนอกเขตเมืองซ่ึงเป็นอาํเภอขนาดเลก็จะพบช่วงเวลา 09.00-11.59 น. 
ส่วนคดีข่มขืนกระทาํชาํเราและคดีการพนันพบการเรียนรู้กฎเฉพาะนอกเขตเมือง ในเขตเมืองไม่พบการเรียนรู้กฎ 
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือวางแผนป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ีซ่ึงมีแนวโนม้เกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 
This study presented an analysis of the factors associated with the incidence of crime in urban and suburban 

areas using data mining. The crime data were from 26 police stations in Khon Kaen province. The data were  
collected from Polis, which is information system of the Royal Thai Police Office. There are 5 crime types including: 
drug, gambling, theft, rape and drunken driving cases. In this study, the crime data were analyzed and learned using 
the Ripper algorithm (JRip). The results showed that crime types have associated with time and location where the 
crime types occurred in different areas. In urban, the theft crime type often occurred in trading places or public areas 
whereas in suburban it occurred in residence areas. The drunken driving type often occurred in the evening during 
06.00 p.m-02.59 a.m. in large districts, but in the small districts, it occurred in the morning during 09.00-11.59 a.m.  
The rape and gambling cases only had suburban rule learning. In urban, it could not find rule learning. The benefits of 
this study will be used as guidance for planning, prevention and suppression of crime in areas which are likely to 
occur in the future more effectively. 
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บทนํา 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบนันั้น ถึงแมเ้ศรษฐกิจจะ

เจริญเติบโต แต่ในทางกลบักนั สังคมไทยนั้นประสบ
กับปัญหาความยากจน  การว่างงาน  ค่าครองชีพสูง 
ความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม และปัญหายาเสพติด  
(ธนินทร์ , 2551) มาสู่ปัญหาอาชญากรรม  ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในสังคม ดงันั้น ผูพิ้ทกัษส์ันติราษฎร์จะตอ้ง
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เช่น การระงับ
เหตุการณ์หรือโอกาสการกระทาํผิดกฎหมาย ในส่วน
ของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนั้ น
เจา้หน้าท่ีตาํรวจจะเน้นไปท่ีงานสายตรวจ เพ่ือเป็นการ
สอดส่องดูแลความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนจึง
ตอ้งมีการวางแผนนโยบายในงานดา้นน้ีเก่ียวกบัสถานท่ี
ในการ เข้าไปตรวจตราการกระทําผิ ดกฎหมาย            
แต่เน่ืองจากกําลังพลของเจ้าหน้าท่ีต ํารวจในบาง
หน่วยงานมีจาํนวนจาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผน
งานของสายตรวจให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวางแผน
งานสายตรวจในบางทอ้งท่ียงัไม่สามารถพิจารณาพ้ืนท่ี
จุดเส่ียงและเวลาการเกิดเหตุอาชญากรรมไดเ้ท่าท่ีควร 
จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า มีการนําเทคนิคการทํา
เหมืองขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางเพศ 
(Hewitt, Beauregard, 2014)  อีกทั้ งย ังมีการวิ เคราะห์
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมกับ
ผูห้ญิง ซ่ึงใช้ขั้นตอนวิธีอพริโอริ (Apriori algorithm) 
ในการคน้หารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้สียหาย
และผูก้ระทําความผิด (Bansal, Bhambhu, 2013) และ
ในการศึกษาความสัมพัน ธ์ของคุณลักษณะของ
อุบัติการณ์ความเส่ียงในโรงพยาบาลโดยใช้วิธีตน้ไม้
ตัดสินใจ  (Decision Tree) และหากฎความสัมพันธ์ 
(Association Rules) แต่พบวา่กฎความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ม่มี
ความแตกต่างจากสถิติพ้ืนฐาน จึงได้มีการใช้วิธีการ
เรียนรู้กฎ  (Rule Learning) ซ่ึงให้กฎความสัมพันธ์ท่ี
น่าสนใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 
(กีรติ, กรชวลั, 2557) 

ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงไดเ้ลือกนาํเสนอการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดคดีอาญาในพ้ืนท่ีเขต
เมืองและนอกเขตเมืองดว้ยการทาํเหมืองขอ้มูล โดยนาํ
วิธีการเรียนรู้กฎมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษากฎ
ความสัมพนัธ์ของประเภทคดีอาญา 5 ประเภทท่ีเกิดข้ึน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น  ได้แก่  คดียาเสพติด        
คดีข่มขืนกระทาํชาํเรา คดีลกัทรัพย  ์คดีการพนัน  คดี 
ขับข่ีรถขณะเมาสุรา โดยกฎความสัมพันธ์ท่ีได้นั้ น
สามารถนํามาใช้วิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้มการก่อเหตุ
อาชญากรรมและนาํมาวางแผนปราบปรามอาชญากรรม
ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
ศึกษาการทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเกิดคดีอาญาในพ้ืนท่ีเขตเมืองและ
นอกเขตเมือง 

 

ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
อาชญากรรมเป็นการกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํ

ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ผูก้ระทาํความผิดตอ้งถูกรัฐดาํเนินการ
ลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมนั้น มีหลกัการท่ีนาํมาใชป้ฏิบติั
ไดต้ามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกระดับสถานี

ตาํรวจ (สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2556) 
 

1. การสํารวจพ้ืนท่ีล่อแหลม โดยการแบ่งพ้ืนท่ี
รับผดิชอบใหมี้ขนาดเหมาะสมกบักาํลงัพล 

2. จดัทาํแฟ้มขอ้มูลท่ีไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1  

1. สาํรวจพื้นท่ีล่อแหลม 

6. นาํขอ้มูลมาตรการเขา้
แฟ้มขอ้มูล 

7. ประเมิน 

3. วเิคราะห์พื้นท่ีล่อแหลม 

2.จดัทาํแฟ้มขอ้มูล 

4. กาํหนดมาตรการป้องกนั 5. ดาํเนินการตามมาตรการ 
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3. ทําการวิเคราะห์พ้ืนท่ีล่อแหลม  ระบบรักษา
ความปลอดภยั และตรวจตราพ้ืนท่ีช่วงเวลาท่ีสามารถ
เกิดเหตุได ้
4. วางมาตรการป้องกนั ซ่ึงบางมาตรการตอ้งอาศยั

การบูรณาการของงานหลายฝ่าย เช่น เจา้หน้าท่ีตาํรวจ 
เจา้ของพ้ืนท่ี ผูใ้ชพ้ื้นท่ี เทคโนโลย ีและองคก์ารต่างๆ 

5. มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบพื้นท่ีไปดาํเนินการ 
โดยมีหวัหนา้งานปราบปรามเป็นผูค้วบคุมใหค้าํแนะนาํ 

6. รวบรวมขอ้มูลมาตรการท่ีทาํนาํเขา้แฟ้มขอ้มูล
พ้ืนท่ีล่อแหลม ตามขั้นตอนท่ี 2 
7. ประเมินผลโดยวัดระดับความหวาดกลัว

อาชญากรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบกบัสถิติ
คดีท่ีเกิดข้ึน 

8. สํารวจพ้ืนท่ีล่อแหลมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ต่อไป  

ภารกิจสําคัญในงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม คือ งานสายตรวจ โดยทัว่ไปขั้นตอนการ
ดาํเนินงานสายตรวจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ ขั้นตอน
ก่อนออกตรวจ ไดแ้ก่ การแบ่งเขตตรวจ การจดัรูปแบบ
ของสายตรวจ การหาขอ้มูลและการวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการตรวจ และการวางแผนการตรวจ ส่วนของ
ขั้นตอนขณะออกตรวจ ไดแ้ก่ การออกปฏิบติังานสาย
ตรวจ การควบคุมตรวจสอบสายตรวจ และสุดทา้ยเป็น
ขั้นตอนหลงัการตรวจ ได้แก่ การปฏิบัติภายหลังการ
ตรวจ และการประเมินผล ซ่ึงระบบของงานสายตรวจ
นั้นสามารถดาํเนินการไปพร้อมกบัความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในยคุโลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การทาํเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือให้ไดค้วามรู้ท่ีซ่อนอยู่

จ ากฐานข้อ มูลขน าดให ญ่  (สุ ช าดา , 2545) โดยมี
กระบวนการดงัน้ี 
1. การเตรียมข้อมูล (Pre-Processing) เป็นการทํา

ให้ขอ้มูลดิบมีความถูกตอ้งและเหมาะสม เปล่ียนแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ได ้    
ในกระบวนการน้ีมีการคดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) 
โดยเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีสนใจจะทาํการวิเคราะห์ การ

กลัน่กรองขอ้มูล (Data Cleaning) เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไม่
ถูกต้องหรือมีความซํ้ าซ้อนออกไป  การแปลงข้อมูล 
(Data Transformation) เป็ น ก ารทํ าข้อ มู ล ให้ อ ยู่ ใน
รูปแบบท่ีสามารถนาํไปวิเคราะห์ไดถู้กตอ้งตามวิธีการ
ทาํเหมืองขอ้มูลท่ีเลือกใช ้
2. การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต้องเลือก

วิธีการทาํเหมืองขอ้มูลให้เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการ
วิเคราะห์  ซ่ึงมีงานหลายประเภท  เช่น  การค้นหากฎ
ความสัมพนัธ์ ซ่ึงกฎท่ีไดส้ามารถนําไปวิเคราะห์หรือ
ทํ าน าย ผ ล ต่ อ ไป  ก าร จํ า แ น ก ป ร ะ เภ ท ข้ อ มู ล 
(Classification) เป็นการสร้างโมเดลเพ่ือจัดแบ่งกลุ่ม
ขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกัน การพยากรณ์ (Prediction) 
เป็นการทาํนายผลของขอ้มูลท่ีน่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
การจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering) เป็นการแบ่งกลุ่มขอ้มูล
ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

3. ขั้นตอนหลังกระบวนการประมวลผล (Post-
Processing) เป็นการนําความรู้ท่ีได้จากการทําเหมือง
ข้อมูลมาทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ว่าความรู้ท่ีได้มีความ
ถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่  ซ่ึ งอาจต้อง
กลับไปขั้นตอนการทําเหมืองข้อมูลใหม่ เพ่ือให้ได้
ความรู้ท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนวิธีริปเปอร์ (Ripper Algorithm) 
เป็นการเรียนรู้กฎ ซ่ึงมีกระบวนการตัดแต่งก่ิงท่ี

เพ่ิมข้ึนซํ้ าๆ เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการสร้างกฎ
ข้ึน (Cohen, 1995) มี 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการเจริญเติบโต (Growth) สร้าง
ลาํดบัของกฎเฉพาะโดยการเพิ่มกฎจนกระทัง่ไดก้ฎเป็น
ท่ีน่าพอใจแลว้จึงจะหยดุเพ่ิม 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการตดัแต่งก่ิง (Pruning) โดยตดั
กฎท่ีลดประสิทธิภาพการทาํงานของการเรียนรู้กฎออก 

ขั้นตอนท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) 
มีการเพ่ิมคุณลกัษณะเขา้ไปในแต่ละกฎเดิมหรือกฎท่ีถูก
สร้างข้ึนใหม่ในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 

ขั้นตอนท่ี 4 การ เลือกกฎ  (Selection) เป็ นการ
เลือกกฎท่ีดีท่ีสุดเก็บไว ้ส่วนกฎอ่ืนๆ จะถูกตดัออกไป 
โดยค่าความยาวของคาํอธิบายท่ีน้อยท่ีสุด (Minimum 
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Description Length) จะเป็นเกณฑ์ในการหยุดกระบวน
ค้ น ห า ก ฎ  ( Thangaraj, Vijayalakshmi, 2013)  โ ด ย
กระบวนการทาํงานแสดงตามภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 กระบวนการเรียนรู้กฎดว้ยวธีิริปเปอร์            

(Ata, Yildiz, 2012) 

วธีิการวจิัย 
ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากขอ้มูลคดีอาญา 5 ประเภทซ่ึงไดจ้ากฐานขอ้มูล

ระบบ  Polis (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ , 2552) ของ
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยเลือกตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ี
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัขอนแก่น ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2553-2556 
จาํนวน 43,731 เรกคอร์ด 

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 
ก่อนจะนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ จาํเป็นตอ้งมีการเตรียม

ขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งก่อน โดยเลือกใชข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
ตดัท้ิงขอ้มูลท่ีมีค่าคุณลกัษณะขาดหายไป ขอ้มูลท่ีมีค่า
ผดิปกติจะนาํมาทาํความสะอาดขอ้มูลก่อน เช่น ขอ้มูลอายุ
ผูก้ระทาํความผิดท่ีมีค่าน้อยกว่า 0 ปีหรือมากกว่า 100 ปี 
ตอ้งนาํขอ้มูลวนัเกิดมาทาํการตรวจสอบก่อน เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่3 เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัทาํความ

สะอาดขอ้มูล 
 

จากภาพท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและ
หลังทาํความสะอาดข้อมูล ซ่ึงข้อมูลท่ีสามารถนํามา
ทดสอบได้จริงเป็นจาํนวน 42,691 เรกคอร์ด คิดเป็น 
ร้อยละ 97.62 ของข้อมูลทั้ งหมด โดยได้นําปัจจัยซ่ึง   
คลอบคลุมถึงลักษณะสภาพทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด
อาชญากรรมรวมถึงลกัษณะผูก้ระทาํผิด มาทาํการแทน
ค่าดว้ยรหัสตามตารางท่ี 1 จากนั้นนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้ งหมดท่ีส่งผลต่อการเกิด
คดีอาญาในแต่ละพ้ืนท่ีดว้ยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ 

Ruleset Ripper(D){  //D เป็นชุดขอ้มูลทั้งหมด 
  RS = {}  //RS เป็นชุดกฎวา่ง 
  Ci ordered in increasing prior probability  
  //ชุดกฎสาํหรับแต่ละคลาส Ci เรียงลาํดบัคลาส
ตามค่าความน่าจะเป็น 
  for p = 1 to K – 1 { 
        Pos = Cp, Neg = Cp+1, …, Ck   
       //Pos เป็นชุดขอ้มูลประเภทบวก, Neg เป็นชุด 
                  ขอ้มูลประเภทลบ 
       RSp = {}  // RSp เป็นชุดกฎวา่งท่ีจดัเกบ็กฎจาก 
                  กระบวนการเติบโตและตดัแต่งกฎ 
     while D contains positive samples { 
  Divide D into Grow set G and Prune set P 
  //G เป็นกฎท่ีเติบโต, P เป็นกฎท่ีถูกตดัออก 
   r = GrowRule(G)  
     PruneRule(r,P)   
  if CalculateError(r)> 0.5 { 
    break   
  } else { 
     RSp = RSp + r 
     Remove examples covered by r from D  
   }  
     }  
     for i = 1 to 2 { 
     OptimizeRuleset(RSp, D) 
     SimplifyRuleset(RSp, D)   
 }  
     RS = RS + RSp    
 }//RS เป็นชุดกฎท่ีไดจ้ากการเรียนรู้กฎทั้งหมด   
  return RS 
} 
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(Correlation Analysis) ผลการศึกษาพบว่า  มีข้อ มูล       
7 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดคดีอาญา ได้แก่
ประเภทคดี  สถานีตํารวจในแต่ละพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ประเภทวนั เวลาท่ีเกิดเหตุ สถานท่ีเกิดเหตุ และปัจจัย
เก่ียวกบัผูก้ระทาํผดิเช่น เพศ อาย ุอาชีพ 

 
ตารางที่ 1 ตวัอยา่งการแทนค่ารหสัของตวัแปร 

คาํอธิบาย 
ตวัแปร 

ตวัแปร 
นําเข้า 

รหัส 

สถานีตาํรวจ STATION 1=เมืองขอนแก่น  2=นํ้าพอง 
3=กระนวน 4=ซาํสูง 
5= พระยนื 6=อุบลรัตน์ 
7=บา้นฝาง 8=เขาสวนกวาง  
9=พล 10=.ชนบท  
11=หนองสองหอ้ง 12=แวงนอ้ย  
13=แวงใหญ่ 14=บา้นไผ ่ 
15=บา้นแฮด 16=โนนศิลา  
17=มญัจาคีรี 18=โคกโพธ์ิไชย  
19=เปือยนอ้ย 20=ชุมแพ  
21=ภูเวียง 22=หนองเรือ  
23=สีชมพู 24=ภูผาม่าน  
25=หนองนาคาํ 26=เวียงเก่า 

จาํนวน
ประชากร  

POPULATION 1=นอ้ยกวา่ 100,000 คน 
2=100,001 - 200,001 คน. 
3=มากกวา่ 200,000 คนข้ึนไป   

ความหนาแน่น
ของประชากร  

DENSITY 1=0-86 คน/ตร.กม.   
2=87-171 คน/ตร.กม. 
3=172-257 คน/ตร.กม.   

ประเภทคดี CRIME 1=ข่มขืนกระทาํชาํเรา  
2=ลกัทรัพย ์3=การพนนั  
4=ยาเสพติด 5=ขบัรถขณะเมาสุรา 

วนัในสปัดาห์ DAY 1=จนัทร์ 2=องัคาร  
3=พุธ 4=พฤหสับดี  
5=ศุกร์ 6=เสาร์ 7=อาทิตย ์

ประเภทวนั HOLIDAY 0=วนัปกติ 1=วนัหยดุ 
เวลาท่ีเกิดเหตุ OCCUR 

_TIME 
1=00.00-02.59 น.  
2=03.00-05.59 น. 
3=06.00-08.59 น. 
4=09.00-11.59 น. 

สถานท่ีเกิดเหตุ OCCUR 
_PLACE 

1=ร้านอาหารและสถานบนัเทิง  
2=ริมเสน้ทางคมนาคม 

เพศผูก้ระทาํผดิ OFFENDER 
_SEX 

1=ชาย  2=หญิง 

อายผุูก้ระทาํผดิ OFFENDER 
_AGE 

1=5-12 ปี 2=13-15 ปี 3=16-18 ปี 
4=19-24 ปี 5=25-30 ปี 6=31-35 ปี 

อาชีพ 
ผูก้ระทาํผดิ 

OFFENDER 
_OCCUPY 

0=ไม่ทราบ  1=รับราชการ 
2=ทหาร 3=ตาํรวจ  

ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในขั้นตอนน้ี ไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการหา

สถิติทัว่ไป และใชก้ารทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทคดี เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ 
ลกัษณะผูก้ระทาํความผิด โดยนําหลกัการขั้นตอนวิธี 
Ripper มาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงในโปรแกรม Weka นั้น
เป็นการเลือกใชว้ิธี JRip (Xu, 2014) จากนั้นนาํกฎท่ีได้
จากการศึกษามาสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือค้นหากฎท่ี
น่าสนใจและสามารถนําไปใช้วางแผนแก้ปัญหา
อาชญากรรมไดจ้ริง 
 
ผลการวจิัย 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  ในส่วนน้ีแบ่งผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ผลวเิคราะห์จากสถิต ิ
จากข้อมูลคดีท่ีนํามาทําการวิจัย 5 ประเภทคดี 

ไดแ้ก่ คดียาเสพติด คดีข่มขืนกระทาํชาํเรา คดีลกัทรัพย ์
คดีการพนัน และคดีขบัข่ีรถขณะเมาสุรา ซ่ึงเกิดข้ึนใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นช่วงปี พ.ศ.2553-2556 นั้น  

 

 
ภาพที ่4  แนวโนม้การกระทาํความผดิแยกตามประเภท

คดีในปี 2553-2556 
 

จากภาพท่ี 4 พบว่า มีแนวโนม้การเกิดคดียาเสพติด
และคดีการพนันเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และการกระทาํผิดในคดี 
ยาเสพติดเกิดข้ึนมากท่ีสุด ส่วนคดีขบัรถขณะเมาสุราใน  
ปี 2553-2555 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ในปี 2556 มีจาํนวน
ลดลง 
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ภาพที ่5 จาํนวนผูก้ระทาํความผิดแต่ละประเภทคดีแยกตามสถานีตาํรวจ 

 

ตารางที่ 2 จาํนวนประชากรโดยเฉล่ีย พ.ศ.2553-2556 
อาํเภอ เฉลีย่จาํนวน

ประชากร 
อาํเภอ เฉลีย่จาํนวน

ประชากร 

เมืองขอนแก่น 393,228 อุบลรัตน ์ 44,199 

ชุมแพ 122,868 แวงนอ้ย 42,177 

นํ้าพอง 110,835 เขาสวนกวาง 37,944 

บา้นไผ ่ 101,169 พระยนื 34,429 

หนองเรือ 93,162 บา้นแฮด 32,570 

พล 87,270 แวงใหญ่ 29,460 

กระนวน 78,575 โนนศิลา 26,408 

สีชมพ ู 78,239 โคกโพธ์ิไชย 25,494 

หนองสองหอ้ง 78,182 ซาํสูง 23,697 

ภูเวียง 71,899 หนองนาคาํ 23,659 

มญัจาคีรี 71,788 ภูผาม่าน 22,674 

บา้นฝาง 54,085 เปือยนอ้ย 19,904 

ชนบท 48,760 เวียงเก่า 19,870 

 
จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ ในเขตพื้นท่ี สภ.เมือง

ขอนแก่น มีอาชญากรรมเกิดข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา เป็น
เขตพ้ืนท่ี สภ.ชุมแพ  สภ.กระนวน, สภ.บ้านไผ่ และ 
สภ.พล มีอาชญากรรมลดนอ้ยลงมาตามลาํดบั ส่วนเขต
พ้ืนท่ี สภ.เปือยน้อย มีอาชญากรรมเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 
และเม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลจํานวนประชากรโดย
เฉล่ียตามตารางท่ี 2 ซ่ึงอาํเภอเมืองขอนแก่นมีจาํนวน

ประชากรโดยเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาเป็นอาํเภอชุมแพ 
อาํเภอนํ้ าพอง อาํเภอบ้านไผ่ มีจาํนวนประชากรโดย
เฉล่ียนอ้ยลงตามลาํดบั ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเหล่าน้ีมีพ้ืนท่ี
ขนาดใหญ่ ขอ้มูลน้ีสามารถบ่งช้ีไดว้่า เขตพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น
เขตเมืองหรือเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีขนาดใหญ่ มีประชากรอยู่
อาศัยมาก จะมีปัญหาอาชญากรรมมากกว่าเขตพ้ืนท่ี
นอกเมืองซ่ึงมีประชากรอยูอ่าศยันอ้ยกวา่ 

เม่ือวิเคราะห์จาํนวนผูก้ระทาํความผิดในแต่ละคดี 
พบว่า คดีขบัข่ีรถขณะเมาสุรา ยาเสพติด และลกัทรัพย ์
จะพบมากท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ี  สภ.เมืองขอนแก่น  คดี    
การพนันจะพบมากท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ี  สภ.กระนวน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ การกระทาํผดิอาชญากรรมบางอยา่งนั้น
อาจมีปัจจัยอ่ืนซ่ึงส่งผลให้ เกิดการกระทําความผิด
นอกเหนือจากจํานวนประชากรในแต่ละพ้ืนท่ีได ้       
ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไม่สามารถทราบไดจ้ากการวิเคราะห์
สถิติทัว่ไปว่าปัจจยัหรือสาเหตุท่ีทาํให้คดีอาญาบางคดี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเขตนอกเมืองมีจาํนวนมากกวา่เขตเมือง 

ผลวเิคราะห์จากการทําเหมืองข้อมูล 
จากการทําเห มืองข้อมูลด้วยโปรแกรม  Weka 

(JRip) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการเรียนรู้กฎ ทาํใหไ้ดต้วัอยา่งกฎ
ความสัมพนัธ์ เช่น 
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1. (OFFENDER_SEX = 1) and (OCCUR_PLACE 
= 9 )  and (STATION = 2 0 )  and 
(OFFENDER_AGE = 4 )  and (OCCUR_TIME 
= 4) => CRIME=10 (4.0/1.0) 

2. (OFFENDER_SEX = 1) and 
(OFFENDER_AGE = 2) and (STATION = 1) 
and (OCCUR_TIME = 7) => CRIME=11 
(16.0/5.0) 
3. (STATION = 1) and (OCCUR_TIME = 3) and 

(OCCUR_PLACE = 36) => CRIME=11 
(13.0/6.0) 
4. (STATION = 1) and (OCCUR_PLACE = 34) 

and (OCCUR_TIME = 6) and 
(OFFENDER_AGE = 5) => CRIME=11 
(11.0/3.0) 

5. (OFFENDER_SEX = 2) and (OCCUR_TIME = 
6) and (OFFENDER_AGE = 8) => CRIME=19 
(515.0/34.0) 

6. (OFFENDER_SEX = 2) and (OCCUR_TIME = 
5) and (STATION = 22) => CRIME=19 (10.0/2.0) 
7. (OFFENDER_SEX = 2) and (STATION = 3) and 

(OCCUR_PLACE = 9) => CRIME=19 
(312.0/28.0) 

8. (OFFENDER_SEX = 1) and (OCCUR_PLACE = 
2) and (STATION = 20) and (OCCUR_TIME = 1) 
and (OFFENDER_OCCUPY = 6) => CRIME=24 
(55.0/15.0) 

9. (OFFENDER_SEX = 1) and (OCCUR_PLACE = 
2) and (OFFENDER_AGE = 8) and 
(OCCUR_TIME = 4) and 
(OFFENDER_OCCUPY = 6) => CRIME=24 
(30.0/8.0) 

10. (OCCUR_PLACE = 2) and (OFFENDER_SEX 
= 1) and (STATION = 20) and 
(OFFENDER_OCCUPY = 6) and 
(OCCUR_TIME = 7) => CRIME=24 (162.0/42.0) 

จากกฎความสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ แสดงให้เห็นว่า 
คดีข่มขืนกระทาํชาํเรา จากการเรียนรู้กฎของ JRip นั้น
เป็นความสัมพันธ์ท่ี เกิดข้ึนนอกเขตเมือง ผู ้กระทํา
ความผิดไม่เลือกช่วงเวลาในการก่อเหตุ สถานท่ีก่อเหตุ
เป็นบริเวณบ้านพัก  เคหะสถาน  และแหล่งชุมชน 
ผูก้ระทาํความผดิเป็นเพศชายอยูใ่นช่วงอาย ุ13-24 ปี  

คดีลักทรัพย์นั้ นมีกฎความสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ
เกิดข้ึนในเขตและนอกเขตเมือง โดยในเขตเมืองนั้ น
ผู ้กระทําความผิดไม่ เลือกช่วงเวลาในการก่อเห ตุ 
สถานท่ีเกิดเหตุเป็นแหล่งเศรษฐกิจและสาธารณะเช่น 
ตลาด ร้านคา้ โรงพยาบาล ส่วนนอกเขตเมืองเป็นเคหะ
สถาน ผูก้ระทาํความผิดเป็นเพศชาย โดยอายุผูก้ระทาํ
ความผิดในเขตเมืองอยู่ใน ช่วงอายุ 13-30 ปี  ส่วน     
นอกเขตเมืองอยู่ในช่วงอายุ 13-15 ปี จะพบว่า ในเขต
เมืองนั้นมีอายสูุงกวา่นอกเขตเมือง  

คดีการพนันนั้ นมีกฎความสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ
เกิดข้ึนนอกเขตเมือง ผูก้ระทาํความผิดเลือกช่วงเวลาใน
การก่อเหตุ ช่วงเวลา 12.00 – 17.59 น. สถานท่ีเกิดเหตุ
เป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของประชากร เช่น แหล่งชุมชน 
เคหะสถาน ผูก้ระทาํความผิดเป็นเพศหญิง อาย ุ25-50 ปี 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

คดีขับรถขณะเมาสุ รา  มี กฎความสั มพัน ธ์ ท่ี
น่าสนใจเกิดข้ึนในเขตและนอกเขตเมือง โดยจะพบ
ผูก้ระทาํความผิดในเขตเมืองช่วงเวลา 18.00-23.59 น. 
ส่วนนอกเขตเมืองซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมีจาํนวนประชากร
มาก จะเกิดเหตุช่วงเวลา 18.00-02.59 น. และนอกเขต
เมืองซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมีจาํนวนประชากรนอ้ย จะเกิดเหตุ
ช่วงเวลา 09.00-11.59 น. สถานท่ีเกิดเหตุเป็นแหล่ง
ชุมชนและเส้นทางคมนาคม อายุและอาชีพผูก้ระทํา
ความผิดนอก เขต เมืองซ่ึ ง เป็ นอําเภอ ท่ี มี จํานวน
ประชากรมากอยู่ในช่วงอายุ 41-45 ปี ประกอบอาชีพ
รับจา้ง แต่พ้ืนท่ีนอกเขตเมืองซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมีจาํนวน
ประชากรน้อย  ผู ้กระทําความผิดประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

ดั งนั้ น จ ะ เห็ น ได้ ว่ า   ก าร ก ร ะทํ าค ว าม ผิ ด
อาชญากรรมแต่ละประเภทจะมีลกัษณะการเกิดเหตุเช่น 
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เวลา สถานท่ีเกิดเหตุจะแตกต่างกันตามลักษณะเขต
พ้ืนท่ี โดยนอกเขตเมืองจะมีลกัษณะการกระทาํความผิด
ท่ีคลา้ยกัน แต่ในเขตเมืองการกระทาํความผิดเกิดข้ึน
ลักษณะหลากหลายแตกต่างกัน จึงให้กฎท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกับคดีลักทรัพย์ และขับรถขณะเมาสุราเท่านั้ น 
ส่วนนอกเขตเมืองให้กฎท่ีน่าสนใจในแต่ละประเภทคดี
มากกวา่ เช่น คดีข่มขืนกระทาํชาํเรา ลกัทรัพย ์การพนนั 
และขบัรถขณะเมาสุรา ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ได้จ ากก าร เรี ยน รู้กฎ  น้ี เป็ น ความสั มพัน ธ์ ท่ี ได้
นอกเหนือจากขอ้มูลสถิติพ้ืนฐาน สามารถนาํไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในดา้นการวางแผน สนับสนุนนโยบาย
ต่างๆ  เพ่ือสังเกต  ตรวจตรา และดูแลความสงบสุข
เรียบร้อยของชุมชนได ้และยงัเป็นการป้องกนัโอกาสท่ี
จะก่ออาชญากรรมไดอี้กทางหน่ึง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

งาน วิ จัย น้ี ได้ ศึ กษ าก ารวิ เค ร าะ ห์ ปั จจัย ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเกิดคดีอาญาในพ้ืนท่ีเขตเมืองและ
นอกเขตเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยได้นําข้อ มูล
คดีอาญา 5 ประเภทมาทาํการวิเคราะห์ เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี
ผูดู้แลความสงบเรียบร้อยของสังคมสามารถวเิคราะห์ถึง
สถานท่ีและเวลาท่ีเกิดเหตุในแต่ละประเภทคดี และ
กลุ่มเส่ียงท่ีน่าจะมีโอกาสก่อเหตุอาชญากรรมไดส้ะดวก
และรวดเร็วข้ึน 

การศึกษาปัจจัยท่ี มีความสัมพัน ธ์ ต่อการเกิด
คดีอาญาในพ้ืนท่ีเขตเมืองและนอกเขตเมือง ดว้ยวิธีการ
เรียนรู้กฎ จะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ นอกเหนือจาก
การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการ
วิ เคราะห์ เป็นข้อ มูล พ้ืนฐาน เก่ี ยวกับการก่อ เห ตุ
อาชญากรรม จึงทาํให้วิเคราะห์ไดเ้พียงบางส่วน จึงควร
มีการเก็บบันทึกขอ้มูลให้มีความสมบูรณ์และเพ่ิมตัว
แปรเก่ียวกับคุณลักษณะของผู ้กระทําความผิดและ
ผูเ้สียหายหรือเหยื่อของการเกิดอาชญากรรมในแต่ละ
คร้ัง เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทําได้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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