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บทคดัยอ่ 

 การหยุดรถของต ารวจเป็นหนึ่งในงานของเจา้หน้าทีต่ ารวจ ในการตรวจสอบและเฝ้าระวงัความปลอดภยัของ
ประชาชน แต่ในทางกลบักนักม็กีารตัง้ค าถามกบัการท างานในบางครัง้ของเจา้หน้าทีต่ ารวจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการหยุดรถ
ของต ารวจ ซึง่ในบางครัง้ถูกมองว่าเป็นการใชอ้ านาจเกนิกว่าเหตุหรอืไม่ถูกตอ้ง 

 ในงานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ในการหาตวัแบบที่ช่วยในการท านายประเภทของขอ้มูล โดยมีการใช้การ
แก้ปัญหาดา้นสมดุลของขอ้มลู เนื่องจากขอ้มลูมคีวามไม่สมดุล และใชก้ารท านายจากตวัแบบเพื่อหาว่าบุคคลใดจะถูก
จบัหรอืไม่ หากถูกหยุดรถโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจ รวมทัง้มกีารใช ้Interactive Map เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลจรงิกบัขอ้มูล
ทีม่าจากการท านายโดยตวัแบบ และยงัมกีารแสดงการกระจุกตวัของขอ้มูลของการถูกหยุดรถโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจ ที่
ระบุรายละเอยีด เพศ สผีวิ อายุ สถานที ่และสาเหตุการหยุดรถของเจา้หน้าทีต่ ารวจ และในงานวจิยันี้การสามารถใช้ 
Interactive Map ในการคน้หาเขตในเมอืงทีเ่ลอืกได ้ซึง่ในงานวจิยันี้เลอืกเมอืงซานฟรานซสิโก รฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นเมอืงใหญ่ระดบัโลก โดยเมื่อท าการวจิยัเสรจ็สิน้พบว่าผลการวจิยั แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแบบ Support 
Vector Machine เป็นตวัแบบที่ดทีีสุ่ดส าหรบัขอ้มูลชุดนี้ และการเปรยีบเทยีบดว้ยแผนทีพ่บว่ามบีางจุดทีย่งัท านายได้
ไม่แม่นย าแต่เป็นเพยีงเลก็น้อย เมื่อดจูากความแม่นย าของตวัแบบทีเ่ลอืกใช้ 
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Analysis Traffic Stop by Police in San Francisco by Machine Learning and Data 

Visualization  

Kan Dokmaithong1* and Ekarat Rattagan 2  

Abstract 

Getting stopped by the police is one of the police officer jobs to monitor public safety but on the other 
hand, it has raised questions about the sometimes work of police officers involved in police stops. which is 
sometimes seen as excessive use of power 

The objective of this research is to find a model that helps to predict the class labels of data. with the 
use of data balance solutions due to the imbalance data and use the model's predictions to find out if a person 
will be caught or not. If the vehicle is stopped by the police. An interactive map is also used to compare the 
actual data with the predicted data by the model. It also shows the concentration of information about being 
stopped by the police. stating details, gender, skin color, age, location, and reason for the police stop and this 
research is using Interactive Map to find districts in selected cities. In this research, the city of San Francisco 
was selected, which is one of the largest cities in the world. When the research was completed it was found 
that the research results Show that the Support Vector Machine model is the best model for this data set. And 
the map comparison revealed that some points are not yet predicted correctly but only slightly by Judging from 
the accuracy of the selected model 
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1.บทน า 

 ปัจจุบนัมกีารเดนิทางไปมาของผู้คนจ านวนมากโดยเฉพาะในเมอืง และหากเป็นเมอืงใหญ่การเดนิทางกม็ี
ทางเลอืกใหผู้ค้นในเมอืงมากมาย ไม่ว่าจะการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธรณะ หรอืการเดนิดว้ยเทา้ และทีเ่ป็นทีน่ิยม
อย่างแพร่หลายคอื การเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั ที่เป็นการเดนิทางที่เป็นทางเลอืกส าหรบัผู้ทีม่รีายได้ในแทบทุก
ระดบัชนชัน้ ทีใ่ชง้านดว้ยหตุผลทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึ่งทางสถติแิล้วพบว่าในสหรฐัอเมรกิา ครวัเรอืนหนึ่งครวัเรอืนมี
จ านวนรถยนต์ที่เป็นเจ้าของเองอย่างน้อยหนึ่งคนั ถึง 91.3 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2019 โดยจ านวนผู้ซื้อรถใหม่ในรฐั
แคลฟิอรเ์นียมากถงึ 14,894,912 คนั 

 อย่างไรกต็ามการเดนิทางดว้ยรถยนตส่์วนตวัยงัน ามาซึง่ความเสีย่งในการใชใ้นแต่ละวนั ซึง่ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย
มจี านวนอุบตัเิหตุร้ายแรงพบท้องถนนมากถงึ 3,316 ครัง้ในปี 2019 ท าให้การเดนิทางจ าเป็นจะต้องมกีารตรวจสอบ
การใช้งานของผู้สญัจร ซึ่งเป็นหน้าที่ของต ารวจบางหน่วยที่ดูแลด้านจราจรเป็นหลกั เพื่อให้การเดินทางมีความ
ปลอดภยั ต่อผูใ้ชง้านบนถนน และผูค้นทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหม้คีวามส าคญัมากในชวีติประจ าวนัทีจ่ะตอ้งมกีารดแูลใน
การใชง้านรถยนตส่์วนตวั 

 แต่ในหลายครัง้มีการตัง้ค าถามถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการหยุดรถของเจ้าหน้าที่ ท าให้ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา มกีารปล่อยขอ้มลูการหยุดรถของเจา้หน้าที ่เพื่อท าใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได ้
แต่ขอ้มลูเหล่านัน้ กลบัเขา้ถงึไดย้าก และถูกน าเสนอออกมาไม่ดพีอ ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปอาจไม่เขา้ใจถงึขอ้มลูได้ 

 ในงานวจิยันี้จงึเน้นไปทีก่ารน าเสนอชุดขอ้มูลในเมอืงใหญ่บางเมอืง โดยท าการเลอืกเมอืงซานฟรานซสิโก 
เพื่อให้ผู้คนทัว่ไปสามารถรบัรู้ได้ว่า มีประวตัิการหยุดรถของคนทัว่ไปที่จุดใดบ้าง เพื่อท าให้เกิดความเท่าเทยีมว่า
เจา้หน้าทีรู่ก้ารสญัจรของผูค้น และผูค้นกม็สีทิธใินการรูว้่าจุดในบางทีม่กีารหยุดรถบอ่ย เพื่อใหท้ราบว่าจุดทีห่ยุดรถตรง
กบัสภาพแวดลอ้มตามจรงิ เช่น เป็นถนนสายหลกัทีม่ผีูส้ญัจรเยอะในแต่ละวนั หรอืเป็นเขตทีเ่ป็นส่วนในตวัเมอืง หรอืมี
บางจุดทีม่กีารหยุดรถมากเกนิไปอย่างผดิปกต ิและในงานนี้ยงัมกีารจ าแนกประเภทของการหยุดรถของเจา้หน้าที่ ว่า
เมื่อหยุดรถแล้วมกีารถูกจบัหรอืไม่ถูกจบั ซึ่งสามารถน าไปใชท้ านายได้ว่าหากมชีุดขอ้มูลใหม่เขา้มา จะจ าแนกไดว้่า
ขอ้มูลใหม่ทีเ่ป็นขอ้มูลบุคคลเขา้มา มโีอกาสทีจ่ะถูกจบัหรอืไม่ถูกจบั หากมกีารหยุดรถของเจา้หน้าทีเ่กดิขึน้  รวมทัง้มี
การน าเสนอขอ้มลูในดา้นอื่น เช่น เพศ สผีวิ สาเหตุทีห่ยุดรถ โดยใชก้ารน าเสนอดว้ย Interactive Map นอกจากนัน้ยงั
น าขอ้มลูจรงิ และขอ้มลูทีท่ านาย มาเปรยีบเทยีบความแม่นย าของการท านายลงใน Interactive Map   

2.วตัถปุระสงค ์

 2.1 เพื่อท านายโอกาสทีจ่ะมคีนทีถู่กหยุดรถโดยเจา้หน้าทีจ่ะโดนจบัเมื่อถูกหยุดรถ                                                                                                                                                                                                           

2.2 เพื่อน าเสนอขอ้มลูออกมาใหค้นทัว่ไปดไูดง้า่ย 
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3.ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตการศกึษาในงานวจิยันี้ตามวตัถุประสงคท์ีจ่ะท านายโอกาสทีจ่ะมคีนทีถู่กหยุดรถโดยเจา้หน้าทีจ่ะโดน
จบัเมื่อถูกหยุดรถ  และการน าเสนอขอ้มลูดว้ย Interactive Map โดยขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้คอื ขอ้มลูของผูท้ีถู่กหยุดรถ
โดยต ารวจจากเมอืงซานฟรานซิสโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่มขีอ้มูลตัง้แต่ปี 2007 – 2016 ที่ได้มาจาก  The Open 
Policing Project  มหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์  

4.การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ในยุคปัจจุบนัการพฒันาของเทคโนโลยมีคีวามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ และปัจจุบนัมกีารน าขอ้มลูมาใช้
ในการตดัสนิใจในหลายดา้น เช่น การท าธุรกจิ หรอืท านายผลลูกคา้ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมอืทีน่ าขอ้มูลมาใชร้่วมดว้ยแลว้
คอื การเรยีนรู้ของเครื่องจกัร (Machine Learning) เป็นเครื่องมอืทีม่ไีว้ใชใ้นการหารูปแบบ (patterns) จากขอ้มูลทีม่ ี
โดยการท างานจะตอ้งมกีารใหเ้ครื่องมอืทีใ่ชม้กีารพฒันาดว้ยการเรยีนรูก้บัขอ้มลู รวมทัง้การท านายรูปแบบของขอ้มลู
ใหม่จะขึ้นอยู่กบัการเรียนรู้ที่ใช้ในการพฒันาเครื่องมอื โดยหนึ่งในหน้าที่ของการเรียนรู้ของเครื่องจกัรคอื การแบ่ง
ประเภท (Classification) ทีเ่อาไวส้ าหรบัการแบ่งว่าขอ้มูลใหม่ทีเ่ขา้มาจะจดัอยู่ในประเภทใด โดยเป็นเครื่องมอืส าคญั
ส าหรบันักวทิยาศาสตรข์อ้มลู โดยการแบ่งแยกประเภท จดัอยู่ในการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรแบบประเภท การเรยีนรูแ้บบ
มีผู้สอน (Supervised learning) ที่จะต้องมกีารป้อนขอ้มูลให้เครื่องมอืมกีารเรยีนรู้ ส าหรบัการท านายผลให้แม่นย า 
นอกจากการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรแบบมผีูส้อนแลว้ ยงัมกีารเรยีนรูแ้บบไม่มผีูส้อน (Unsupervised learning) ทีม่กีารใช้
งานที่เป็นนิยมคอื การจดักลุ่ม (Clustering) และการเรยีนรู้แบบเสรมิแรง (Reinforcement learning) โดยการใช้งาน
เครื่องมอือย่างการเรยีนรูข้องเครื่องจกัร สิง่ส าคญัคอื จะตอ้งทราบว่าขอ้มลูทีม่เีป็นขอ้มูลแบบใด เหมาะสมกบัเทคนิคที่
จะใช้งานอย่างไร และการใช้เทคนิคแบบใดที่จะท าให้ขอ้มูลที่ม ีน ามาใช้ให้มปีระสทิธภิาพสูงสุดในหลากหลายด้าน 
(Emanuele et al. 2018) 

 หนึ่งในปัญหาส าคญัของการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรแบบมผีูส้อนคอื ปัญหาดา้นขอ้มูลอย่าง Imbalanced data 
ซึ่งเป็นปัญหาทีพ่บไดบ้่อยในงานประเภทการแบ่งประเภทขอ้มลู โดยปัญหาดงักล่าวมสีาเหตุมาจาก การทีม่ีขอ้มลูบาง 
Class ทีม่ากกว่า Class อื่นมากเกนิไป ท าใหเ้มื่อมกีารท านายเกดิขึน้โอกาสทีจ่ะท านาย Class ทีม่ขีอ้มูลน้อยจะขึน้ได้
ยาก ในหลายครัง้จะเกดิการไม่สนใจ หรอืหา Class ไม่เจอเพราะมน้ีอยเกนิไป หรอืเมื่อมกีารทดสอบ Class เพื่อท านาย
อาจจะท าให้เกิดการท านายผิด Class โดยหลายครัง้ในการท างานการแบ่งประเภทข้อมูลจะต้องแก้ปัญหาด้าน 
Imbalanced data ทีม่กีารแก้ปัญหาทีน่ิยมหลกัคอื  Under-sampling และ Over-sampling (Yanmin et al. 2009) และ
ปัญหาด้าน Imbalanced data ต่างเกิดขึน้ได้หลายแบบ เช่น Binary Imbalanced Classification (Bartosz Krawczyk, 
2016) ซึ่งพบมากในงานจรงิไม่ว่าการจะแยกคนป่วยกบัคนปกต ิซึ่งค่อนขา้งยากเพราะส่วนมากเมื่อมขีอ้มูลมาก ส่วน
ใหญ่แลว้คนปกตจิะเยอะกว่าคนป่วยมาก 

 การน าเสนอขอ้มลูจ าเป็นจะตอ้งใหผู้ค้นทัว่ไปสามารถเขา้ใจไดง้า่ย ไม่ซบัซ้อน หรอืยุ่งยากเกนิไป และในการ
น าเสนอขอ้มูลทีม่สีถติเิขา้มาเกี่ยวขอ้ง จ าเป็นต้องท าใหเ้ขา้ใจง่ายมากส าคญัคนทีไ่ม่เขา้ใจดา้นสถติ ิและการน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยภาพ (Data Visualization) เขา้มาช่วย โดยมจีุดเริม่ต้นของการน าเสนอขอ้มูลด้วยภาพมาจากงานทีช่ื่อว่า 
Milestones Project (Michael Friendly ,2006) ที่ใช้ในการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านรูปแบบกราฟ ซึ่งในปัจจุบันการ
น าเสนอขอ้มูลด้วยภาพ ไม่เพยีงช่วยใหเ้ขา้ใจถึงขอ้มูลมากขึ้น แต่ยงัช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้ด้วยตาเปล่า และ
พฒันาไปยงัการช่วยเหลอืในดา้นอื่น เช่น การท าธุรกจิ 
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 ปัจจุบนัการใชแ้ผนทีม่กีารใชง้านที่แตกต่างออกไปจากอดตีในบางด้าน เช่นในปัจจุบนัมกีารใช้แผนที่แสดง
ตามภูมภิาคมากขึน้ โดยเฉพาะการใช ้Interactive Map (Robert E. Roth, 2013) เขา้มาช่วยใหผู้ใ้ชง้านมคีวามเขา้ใจได้
ละเอยีดมากขึน้ เนื่องจากแผนทีล่กัษณะนี้จะสามารถใชใ้นการคน้หาสิง่ทีต่้องการบนแผนทีไ่ด ้หรอืแมก้ารซูมเขา้ออก
แผนทีเ่พื่อดจูุดเฉพาะทีต่อ้งการไดล้ะเอยีดขึน้ รวมทัง้การระบุจุดทีผู่ใ้ชต้อ้งการลงไปในแผนทีไ่ด ้เพื่อจดักลุ่มของขอ้มูล 
ให้จุดที่สนใจโด่ดเด่นมากขึน้ และบางจุดยงัสามารถแสดงขอ้มูลแบบเจาะจงบนแผนทีไ่ด้ เช่น ต้องการทราบละตจิูด 
ลองจจิูด ของจุดทีต่้องการบนแผนที่ได้ เนื่องจากเหตุผลขา้งต้นท าให ้Interactive Map มปีระสทิธภิาพส าหรบัการใช้
งานในการน าเสนอขอ้มลูใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย และมรีายละเอยีดเพยีงพอส าหรบัผูใ้ชง้าน 

 สาเหตุการหยุดรถของต ารวจต่างมีเหตุผลจ านวนมาก แต่อ านาจในการหยุดและค้นรถมีจุดเริ่มต้นขึ้นที่
ประเทศองักฤษในปี 1985 ทีม่กีารเสนอว่าควรมกีารตรวจสอบการเดนิทางของผูค้นเพื่อป้องกนั และคน้หาผูท้ีต่อ้งสงสยั
ว่าอาจเป็นโจร หรอืผูก้ระท าผดิกฎหมาย (Ayres et al. 2002) แต่เรื่อยมากต็่างมกีารตัง้ค าถามถงึการท างานในดา้นนี้
ของเจา้หน้าทีต่ ารวจ เน่ืองจากบางครัง้คราวเกดิการกระท าบางอย่างทีไ่ม่เหมาะสมเกดิขึน้ ดว้ยอ านาจทีม่ากเกนิอาจท า
ให้เกิดการละเมดิสิทธขิองบุคคลทัว่ไปเกิดขึ้นได้บ่อยครัง้ในสงัคม จงึมคีวามจ าเป็นอย่างมากในการให้ขอบเขตการ
ท างานทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเผยแพร่ขอ้มูลการท างานแก่สาธรณะเพื่อใหบุ้คคลในสงัคมทราบถึงแนวทาง และแนว
ปฏบิตัขิองเจา้หน้าที ่

 4.1 ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) 

 ต้นไมต้ดัสนิใจเป็นเทคนิคทีใ่ชง้านอย่างเผย่หลายในการท างานแบบแบ่งประเภท โดยจะเป็นแบบจ าลองของ
ต้นไม้ ที่แต่ละโหนดจะแสดง attributes ของขอ้มูล และ edges จะแสดงค่าที่เป็นไปได้ของ attributes นัน้ที่เชื่อมกับ
โหนด และส่วนใบจะเป็นส่วนทีแ่สดง class โดยอลักอรทิมึทีใ่ชง้านกม็หีลากหลายไม่ว่าจะ ID3, C4.5 และ CART โดย
เทคนิคนี้แบ่งเป็นสองส่วนคอื building และ pruning ในส่วนแรกจะสรา้งขึน้โดยการแบ่ง training set ไปเรื่อยจนกระทัง่
ขอ้มูลส่วนใหญ่ถูกแบ่งอยู่ใน class เดยีวกนั และส่วนถดัมาเปรยีบเสมอืนการตดัแต่งกิ่งของต้นไม้ตัง้แต่ส่วนเริม่ต้น 
เพื่อใหต้น้ไมต้ดัสนิใจมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (Yanmin et al. 2009) 

 4.2 การสุ่มต้นไม้ตดัสินใจ (Random Forrest) 

 การสุ่มต้นไมต้ดัสนิใจเป็นเทคนิคทีร่วมการแบ่งประเภทแบบ tree เขา้ด้วยกนั โดยในแต่ละตวัแบบจะสรา้ง 
vector แบบสุ่มทีอ่สิระต่อกนัจาก input และจะโหวตเพื่อหา class ทีโ่ด่ดเด่นที่ใชใ้นแบ่งประเภทของ input vector ไดด้ี
ที่สุด โดยที่มีการใช้เทคนิค Bagging ที่สร้าง training set ด้วยการสุ่มตัวอย่างมาแทนที่ โดยตัวอย่างนัน้จะมขีนาด
เท่ากับ training set จริงที่มีอยู่ ซึ่งใช้ในการเลือก attributes เพื่อรวมกัน ที่มีประสิทธิภาพในการท านาย class ได้
แม่นย าทีสุ่ด โดยที ่attributes จะไดม้าจากการโหวต ซึ่งจะใชต้้นไมต้ดัสนิใจ มาเป็นตวัช่วยในการเลอืกรวม attributes 
เพราะมีการใช้ Gini Index เข้ามาช่วยในการเลือก attributes แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีการน าเสนอว่าควรเลือกใช้วิธี 
pruning มากกว่าการเลือก attributes เพราะเมื่อจ านวนต้นไม้มากขึ้น การเกิด error จะเกิดขึ้นอยู่ด ีรวมทัง้การเจอ 
overfitting กจ็ะไม่เป็นปัญหาเพราะม ีthe Strong Law of Large Numbers โดยทีจ่ านวน features ทีใ่ชเ้พื่อสรา้งโหนด
ที่น ามาสร้างต้นไม้อีก และจ านวนต้นไม้ที่โตขึ้น จะเป็นพารามิเตอร์ที่จะต้องถูกก าหนดในการสร้าง การสุ่มต้นไม้
ตดัสนิใจ โดยในแต่ละโหนดการเลอืก features จะถูกใชเ้พื่อหาจุดแบ่งทีด่ทีีสุ่ดเท่านัน้ (Mahesh Pal, 2007) 
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4.3 Support Vector Machine  

 Support Vector Machine เป็นเทคนิคที่ใช้หา linear hyperplane ที่จะแบ่งข้อมูล โดยหา hyperplane ที่มี 
margin มากทีสุ่ด หากขอ้มูลอยู่เหนือ hyperplane จะเป็นบวก แต่ถ้าต ่ากว่าจะเป็นลบ แต่ถ้าอยู่พอดจีะเป็น 0 ซึ่งอาจ
เกิดเป็นปัญหาด้าน optimization ได้ซึ่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธี Numerical โดยแปลงเป็นปัญหา dual Largrangian 
optimization ด้วยการใช้เทคนิค quadratic programming เพื่อให้ได้ Lagrange หลายตัว และใช้ฟังก์ชัน Z เพื่อใช้
ตดัสนิใจในการแบ่งประเภทของขอ้มลูกรณี Z โดยถ้า f(Z) =1  ค่า Z จะเป็น class บวกถ้าไม่ใช่จะเป็น class ลบ (Tan, 
Steinbach และ Kumar, 2016) 

4.4 Logistic Regression 

Logistic Regression เป็นเทคนิคส าหรับ linearly separable classes  โดยใช้ binary Classification แต่ใช้ 
multiclass classification ไดด้ว้ยเทคนิค One-versus-Rest  ซึง่เริม่จากสตูรในการหา  

Odd Ratio = p / (1-p) 

เมื่อ P เป็น class positive (y=1) จากนัน้จะให ้ 

Logit(p) = log(Odd Ratio) = log( p / (1 - p) ) 

ซึง่จะได ้ 

Logit(p(y=1|x)) = w0+w1x1+w2x2+…+wmxm=wTx = Z 

โดย Logit จะใช้ input ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 และแปลงค่าไปเป็นช่วงของเลขจ านวนจริง ซึ่งถ้า x อยู่ใน 
hyperplane ตวั odd ratio ของ x เท่ากบั 1 ซึง่ logit function (Z) = 0 แต่ถา้ x เหนือ hyperplane (X เป็นบวก) ตวั odd 
ratio ของ x จะเพิม่ > 1 และ logit function (Z) จะเพิม่ และมากกว่า 0 แต่ถา้ x อยู่ใต ้hyperplane (X เป็นลบ) ตวั odd 
ratio ของ จะลด x< 1 และ logit function (Z) จะลด และน้อยกว่า 0 ซึ่งจะ predict probability ของ sample ที่อยู่ใน 
class ที่ต้องการได้ จะต้องท าการ inverse logit function ซึ่งจะเรียกว่า logistic function ซึ่งสามารถใช้ sigmoid 
function ที่ม ีshape เป็น S ได้ และถ้าจะใช้ logistic function จะต้องหา log-likelihood ที่มากที่สุด ซึ่งสามารถเขยีน 
log-likelihood l(w) ใหม่ได้โดยให้เป็น cost function ซึ่งสามารถใช้ gradient descent method ในการช่วยเพื่อหาค่า
ต ่าสุดได ้โดยเริม่จากการสุ่มค่า w มาก่อน จากนัน้ท าตามสูตรจนแต่ละค่าเขา้สู่ลู่ โดยแต่ละค่า training data จะถูกใช้
เพื่อ update w ทีใ่ชส้ าหรบั gradient descent method (Tan, Steinbach และ Kumar, 2016) 
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5.วิธีการด าเนินการวิจยั 

 ในงานวจิยันี้มกีารใชก้ารสุ่มขอ้มลูแบบลดลง (Under-Sampling) ส าหรบัขอ้มูลทีม่จี านวนมากเกนิไป และท า
การคดัเลอืกตวัแปรทีน่ ามาใชใ้นการเขา้ตวัแบบ  

5.1 รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

ขอ้มลูทีน่ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูทีม่นีามสกุลไฟลเ์ป็นไฟล ์csv ตัง้แต่ปี 2007-2016 ทีไ่ดม้าจาก The Open Policing 
Project  มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ที่เป็นขอ้มูลการหยุดรถของต ารวจในเมอืงซานฟรานซิสโก  โดยส าหรบัตวัแปรที่
คดัเลอืกเขา้ตวัแบบจะม ีอายุ สผีวิ เพศ การออกใบสัง่ การค้นรถ สาเหตุที่หยุดรถ และการจบักุม  จ านวน 905,071 
ขอ้มลู และ 7 ตวัแปร 

5.2 จดัเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

เมื่อน าขอ้มูลทัง้หมดมาตดัขอ้มูลซ ้า และขอ้มูลที่มคี่าเป็นศูนย์หรอืไม่มขีอ้มูล ท าให้จ านวนขอ้มูลลดลงเป็น
จ านวนมาก ท าใหเ้ลอืกเพยีง 35,653 ขอ้มูล และก่อนท าการตวัแบบ พบว่าขอ้มูลเป็นลกัษณะ Imbalance Data จงึท า
การสุ่มขอ้มลูแบบลดลง  

5.3 การสร้างตวัแบบ (Modelling) 

มกีารใชก้ารวธิวีจิยัแบบทดลอง (Experiment) ในการหาตวัแบบ แบบแบ่งประเภททีด่ทีีสุ่ดโดยในงานวจิยันี้ท า
การเลอืกตวัแบบมาสี่ตวัแบบ และมกีารทดสอบประสทิธภิาพการท างานของทัง้สามตวัแบบ ได้แก่ Decision Tree , 
Random Forrest , Support Vector Machine และ Logistic Regression โดยมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพการท างาน
ด้วยค่าดชันีที่ใชว้ดัประสทิธภิาพตวัแบบใช้สามค่า เริม่จากค่าความแม่นย า (Accuracy) ที่ใช้วดัความแม่นย าของตวั
แบบ ต่อมาคอืค่าการความน่าจะเป็นในการเจอ class บวกถูกต้อง (Recall) และสุดทา้ยคอืค่า F1-Score ทีเ่ป็นหาทีใ่ช้
ในการตรวจสอบว่าสมดุลระหว่างความน่าจะเป็นในการท านาย class บวก และการตรวจสอบเจอ class บวกจาก
ทัง้หมดทีม่อียู่ อยู่ในระดบัทีสู่งหรอืต ่า รวมทัง้มกีารแสดงกราฟ ROC Curve เพื่อใชดู้ระยะของค่า True Positive และ 
False Positive โดยในงานวจิยันี้จะค านึงถงึค่า F1-Score ก่อนเป็นล าดบัแรก และค่าอื่นจะค านึงรองลงมา 

5.5 การท าแผนท่ี (Map) 

ในงานวจิยันี้นอกจากการท าตวัแบบแล้วจะมกีารท าแผนทีแ่บบ Interactive Map ด้วย โดยมกีารใช้ Library 
Folium และ Geo Pandas ในการท างานครัง้นี้ ซึง่จะแบ่งขอ้มลูทีถู่กน าลงบนแผนทีส่องแบบคอื ขอ้มลูจากการ training 
จะถูกน าลงแผนทีเ่พื่อเป็นขอ้มูลจรงิ และขอ้มูล test จะถูกน าลงบนแผนทีใ่นสถานะของขอ้มูลแบบทีถู่กท านาย โดย
สามารถตรวจสอบความแม่นย าของการท านายไดโ้ดยการดูจุดทีถู่กท านาย โดยขอ้มูลท านายจะไดม้าจากการเลอืกตวั
แบบทีด่ทีีสุ่ดจากการท าตวัแบบ นอกจากนี้ยงัมกีารท าจุดความรอ้น (Heat Map) เพื่อใหท้ราบว่าจุดใดของแผนที ่ทีม่ ี
การหยุดรถเกดิขึน้มาก และสุดทา้ยมกีารท าช่องคน้หา เพื่อคน้หาเขตในเมอืงซานฟรานซสิโก เพื่อความสะดวกในการ
คน้หาบรเิวณทีส่นใจ 
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5.6 สรปุผล (Conclusion) 

น าผลลพัธจ์ากการท าตวัแบบเพื่อหาว่าตวัแบบใดทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด จากนัน้น าไปตรวจสอบในอกีรอบ
ผ่านการตรวจสอบการแผนทีแ่บบ Interactive Map ทีถู่กสรา้งขึน้หลงัการหาตวัแบบทีด่ทีีสุ่ด 

6.ผลการด าเนินการวิจยั 

ผลลพัธ์ของงานวจิยัครัง้นี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของตวัแบบทีม่กีารทดสอบประสทิธภิาพของตวั
แบบ ว่าตวัแบบใดทีด่ทีีสุ่ด ซึง่จะไดผ้ลลพัธต์ามตาราง 

Model Accuracy Recall F1 
Logistic Regression 0.764 0.851 0.783 

Support Vector Machine 0.837 0.97 0.856 
Decision Tree 0.782 0.776 0.781 

Random Forrest 0.842 0.92 0.853 
 

ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพการท างานของแต่ละตวัแบบ 

 

รปูท่ี 1 Support Vector Machine 

 

รปูท่ี 2 Decision Tree 
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รปูท่ี 3 Random Forrest 

 

รปูท่ี 4 Logistic Regression 

 จากผลการทดลองจะพบว่าตวัแบบที่ดีสุดเมื่อดูจากค่า F1-Score จะคือตัวแบบ Support Vector Machine 
โดยพบว่าม ีF1-Score , Accuracy และ Recall เท่ากบั 0.856 , 0.837 และ 0.970 ตามล าดบั และมคี่า AUC จาก ROC 
Curve ที ่0.90 

 ผลลพัธ์ในส่วนทีส่องคอื Interactive Map ทีใ่ชง้านไดจ้รงิ โดยมทีัง้จุดทีถู่กหยุดรถ จุดความรอ้นของการหยุด
รถ ช่องคน้หาเขตในเมอืงซานฟรานซสิโก และรายละเอยีดของแต่ละจุดทีถู่กหยุดรถ รวมทัง้สถานที ่โดยจุดในแผนทีม่ี
การแบ่งออกเป็นสีส่่วน ไดแ้ก่ขอ้มูลจรงิทีเ่มื่อหยุดรถแล้วถูกจบัจะใหเ้ป็นเครื่องหมายถูกสแีดง และเครื่องหมายตกใจสี
แดงคอืถูกหยุดรถแต่ไมถู่กจบั ซึง่อาจจะเป็นไดท้ัง้ถูกเตอืน หรอืออกใบสัง่ และเครื่องตกใจสดี าหรอืขอ้มลูจุดทีท่ านายวา่
ไม่โดนจบั และสุดท้ายคือจุดข้อมูลท านายที่จะถูกจบั จะให้เป็นเครื่องหมายถูกสีด า โดยเมื่อคลิกไปยงัจุดนัน้แล้ว
สามารถตรวจสอบความแม่นย าได้โดยดูที่ช่องข้อมูล Outcome และ Prediction หาก Outcome เป็น Arrest และ 
Prediction เป็น True จะแสดงว่าท านายออกมาไดถู้กตอ้ง 
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รปูท่ี 5 ภาพรวมของ Interactive Map 

 

รปูท่ี 6 ช่องคน้หาตามเขตทีร่ะบ ุ

 

รปูท่ี 7 เลอืกบางดูเฉพาะบางจุดได ้ในภาพคอืการตดั Heat Map ออกไป 
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รปูท่ี 8 จุดพรอ้มรายละเอยีด 

 

รปูท่ี 9 จุดทีท่ านายไดถ้กูตอ้ง 

 

 

รปูท่ี 10 จุดทีท่ านายผดิพลาด 
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รปูท่ี 11 แผนทีแ่สดงการกระจุกตวัของการหยุดรถ 

 

7.สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการวจิยัไดด้า้นการท าตวัแบบผลว่า ตวัแบบทีด่ทีีสุ่ดของขอ้มลูชุดน้ีคอื Support Vector Machine ทีใ่ห้
ประสทิธภิาพค่า F1-Score ได้สูงที่สุด ซึ่งเป็นตวัแบบเชงิเส้น เมื่อเทยีบกบัอีกสองตวัแบบอย่าง Decision Tree และ 
Random Forrest ทีเ่ป็นตวัแบบตน้ไม ้พบว่าตวัแบบตน้ไมอ้ย่าง Decision Tree ทีไ่ม่ใช่ Ensemble Method ท างานได้
มปีระสทิธภิาพในระดบัปานกลางไปจนถงึดี แต่เมื่อใช ้Random Forrest ทีเ่ป็น Ensemble Method ไดผ้ลในระดบัทีด่ี
มาก แต่เมื่อน าไปเทียบกับ Support Vector Machine กลบัพบว่าดีกว่าอยู่เล็กน้อย รวมทัง้เมื่อน า Support Vector 
Machine ไปเทียบกับ Logistic Regression ก็ได้ผลได้ดีกว่า ซึ่ง Logistic Regression ก็ไม่ได้ให้ผลลพัธ์แตกต่างไป
จาก Decision tree ท าใหส้รุปไดว้่าส าหรบัขอ้มลูชุดน้ีแลว้ ไม่ว่าจะการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรแบบตน้ไมห้รอืแบบเชงิเสน้
ในบางตวัแบบกไ็ม่ไดใ้หผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัมาก และผลลพัธจ์ากการเปรยีบเทยีบในท า Interactive Map กย็งัพบว่ามี
ขอ้ผดิพลาดในการท านายอยู่เลก็น้อยจากการใชต้วัแบบ Support Vector Machine แมจ้ะเปลีย่นไปใชต้งัแบบ Random 
Forrest ทีไ่ดค้่า F1-Score ใกลเ้คยีงกบั Support Vector Machine กไ็ดผ้ลลพัธท์ีไ่ม่แตกต่างกนั 

 

 

รปูท่ี 12 เขต Tenderloin 
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รปูท่ี 13 เขต Mission 

 

 

รปูท่ี 14 เขต Bayview 

พบว่าเขตทีม่กีารหยุดรถมากทีสุ่ดมสีามเขต ได้แก่ Tenderloin , Mission และ Bayview ในขณะที่เขตทีพ่บ
การหยุดรถน้อยได้แก่ Southern และ Richmond พบว่าเขต Tenderloin เป็นเขตที่ถูกหยุดรถมากเพราะเป็นเขต 
Downtown ทีเ่ป็นเขตใจกลางเมอืงมปีระชาชนหนาแน่น ส่วนเขต Mission เป็นเขตทีเ่ป็นทีอ่าศยัของครอบครวัชนชัน้
กลางชาวลาตนิจ านวนมาก และเปรยีบเสมอืนเขตเมอืงเก่า ทีม่แีหล่งท่องเทีย่วดา้นวฒันธรรมอยู่มาก ท าใหเ้ขตนี้มกีาร
เดนิทางของทัง้ประชาชนและนักท่องเทีย่วอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นหนึ่งในปัจจยัทีม่กีารหยุดรถมากในเขต Mission และ
เขต Bayview เป็นหนึ่งในเขตเมอืงทีม่ทีีพ่กัอาศยัอยู่มาก เป็นทีด่งึดดูของคนวยัหนุ่มสาว เน่ืองจากมสีถานทีต่รงกบัการ
ใชช้วีติของคนหนุ่มสาวเยอะ ไม่ว่าจะรา้นกาแฟ หรอืสถานท่องเทีย่วกลางคนื สามเขตทีก่ล่าวขา้งต้นต่างเป็นเขตที่มี
ความหนาแน่นด้านประชากร และการเดนิทางค่อนขา้งสูง เมื่อเทยีบกบัสองเขตอย่าง Southern ที่เป็นเขตทีม่สีภาพ
เป็นเกาะ และ Richmond ทีเ่ป็นเขตทีอ่ยู่อาศยัทีค่ ัน้กลางระหว่างสองสวนสาธรณะใหญ่ของเมอืง  
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รปูท่ี 15 ,16, 17, 18 การเปรยีบรา้นซ่อมรถของสองเขต 

 

เมื่อน าสาเหตุทีห่ยุดรถโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจโดยสาเหตุทีว่่า “รถเสยี” จะพบว่าเมื่อน าขอ้มลูทีม่จีาก Interactive 
Map ไปเปรียบเทียบกับจ านวนร้านซ่อมรถในเขตนัน้ จะพบว่า เขตที่มีการหยุดรถเนื่องจากรถเสียมากอย่างเขต 
Tenderloin จะเห็นได้ว่ามรี้านซ่อมรถอยู่จ านวนไม่มาก เมื่อแปรยีบเทยีบกบัเขตที่มกีารหยุดรถเนื่องจากรถเสยีน้อย
อย่างเขต Richmond จะเหน็ไดว้่ามจี านวนรา้นซ่อมรถอยู่จ านวนมากกว่าในเขตทีม่จี านวนหยุดรถมาก ซึง่สาเหตุของที่
มรีา้นซ่อมรถน้อยในเขต Tenderloin อาจจะเป็นไปไดว้่า รา้นซ่อมรถนัน้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชน เพราะตอ้งมกีารใช้
พืน้ทีเ่ยอะ และเสยีงดงั ซึ่งอาจจะไม่เหมาะมากเท่าทีค่วรหากไปสรา้งอยู่ในเขตกลางเมอืง แต่ถ้าจากขอ้มูลทีไ่ดม้าจาก 
Interactive Map กค็วรจะมศีูนยซ์่อมรถขนาดเลก็ทีไ่ม่เปลอืงพืน้ทีม่าก หรอืไม่ส่งเสยีงรบกวนมาก ตัง้อยู่ภายในเขตทีม่ี
การหยุดรถเยอะทีม่าจากสาเหตุรถเสยี เพื่ออ านวยความสะดวกในการใชร้ถประจ าตวัของผูใ้ชบ้นทอ้งถนน 



15 
 

 

ตารางท่ี 2 ปีต่อการหยุดรถของต ารวจ 

ขอ้มูลการหยุดรถทัง้หมดตัง้แต่ปี 2008 ถงึปี 2016 พบว่าจ านวนการหยุดรถในช่วงปี 2008 – 2011 มจี านวน
การหยุดรถต่อปีจ านวนประมาณ 3000 รายต่อปี แต่ในช่วงปี 2011 มกีารเปลี่ยนแปลงผูว้่าของเมอืงซานฟรานซสิโก
เป็น Ed Lee ทีม่นีโยบายเกีย่วกบัการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ โดยมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีน่ าตวัแบบการใชร้ะบบ
ขนส่งสาธารณะจากประเทศฮ่องกงมาใช ้โดยมนีโยบายใหใ้ชบ้ตัรใบเดยีวในการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะทัว่เมอืง ซึง่ใน
ระหว่างทีเ่ริม่โครงการกม็กีารรณรงคก์ารใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ ท าใหใ้นปี 2012 เริม่มกีารหยุดรถโดยต ารวจ
ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั และในปี 2014 มเีปิดโหวตโครงการขนส่งสาธารณะตามนโยบายของ Ed Lee ท าใหเ้ป็นปีทีม่กีาร
ตื่นตวัในการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ ท าใหส่้งผลต่อจ านวนการหยุดรถของต ารวจอย่างเหน็ไดช้ดั นโยบายของ 
Ed Lee กด็ าเนินเรื่อยมา จนกระทัง่ในปี 2017 ที ่Ed Lee เสยีชวีติลง ท าใหม้กีารเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผูว้่าของเมอืง
ใหม ่

 

รปูท่ี 19 Race Hispanic 
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รปูท่ี 20 Race Black 

 

 

รปูท่ี 21  Race White 
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รปูท่ี 22 Race asian 

จากรูปที ่19 ถึงรูปที่ 22 จะพบว่าจ านวนคนทีถู่กหยุดรถมากที่สุดเมื่อดูจากสผีวิจะพบว่าเป็นชาวผวิด ามาก
ทีสุ่ด และน้อยทีสุ่ดคอืชาวเอเชยี และในทุกสผีวิจะพบว่าไม่ว่าจะสผีวิใด การหยุดทีม่ากทีสุ่ดจะอยู่ในเขตทัง้สามที่ถูก
หยุดรถเยอะทีสุ่ดอย่าง Tenderloin, Mission และ Bayview นอกจากนัน้มเีขต Ingleside เพิม่มาดว้ย ซึง่จากขอ้มลูในปี 
2010 พบว่าจ านวนกว่า 48.5 % เป็นชาวผวิขาวทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงซานฟรานซสิโก รองมาคอืเอเชยีที ่33.3% ชาวละตนิ
อเมรกินัจ านวน 15.1% และชาวผวิด าหรอืแอฟรกินัอเมรกินัจ านวน 6.1% แต่ชาวผวิด ากลบัถูกหยุดรถมากที่สุดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัจ านวนประชากร ซึง่อยู่ในจ านวนประชากรทีน้่อยทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกนัทัง้สี่เชือ้ชาต ิโดยเมื่อดขูอ้มลู
ของชาวละตนิอเมรกินัแล้วพบว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากนอกจากเขตทัง้สีแ่ล้ว ในเขต Mission กม็จี านวนทีถู่กหยุดรถ
มากเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศยัจ านวนมากของชาวละตินอเมริกัน ในขณะที่จ านวนชาวผิวขาวก็กระจายไปทัว่เมอืง 
เน่ืองจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมอืง ในขณะทีช่าวเอเชยีส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในเขต Richmond และ Central ทีม่ ี
China Town แต่จะพบว่ามกีารกระจายการหยุดรถไปทัว่เช่นกนัแมแ้ต่ละทีจ่ะมจี านวนน้อย แต่กลบัไปเจอการหยุดรถ
มากที่สุดในเขต Ingleside ที่เป็นเขตทีต่ัง้ของ City College และชาวผวิด าจะพบการหยุดมากในซกีตะวนัออกและใต้
ของเมือง ในขณะที่ซีกตะวนัตกกลับมีจ านวนน้อยมาก ซึ่งเป็นการตัง้ข้อสงสัยในการสรุปครัง้นี้ว่า ท าไมจ านวน
ประชากรที่น้อยที่สุดกลบัมกีารถูกหยุดรถมากที่สุด และยงักระจายไปยงับางซีกของเมอืง โดยหากเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูในปี 2010 ชาวผวิด าจะอาศยัอยู่ในเขต Tenderloin ทีเ่ป็นกลางเมอืง และเขต Bayview จ านวนมาก แต่กพ็บการ
หยุดรถจ านวนมากทัง้ในเขต Northern, Ingleside, Mission และ Central จงึสรุปได้จากขอ้มูลส่วนนี้ว่าสผีวิส่งผลต่อ
การหยุดรถของต ารวจในเมอืงซานฟรานซสิโก 

ซึ่งจากผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ะสามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัประชาชนในหลากหลายดา้น แต่ในงานวจิยันี้
อาจช่วยในดูว่าจุดใดบ้างทีม่กีารหยุดรถเยอะ เพื่อการตดัสนิใจในการเดนิทางของประชาชน หรอืแมแ้ต่การ เลอืกทีอ่ยู่
อาศยั เนื่องจากจะสงัเกตไดว้่าจุดทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วหรอืเขตในเมอืงมกีารหยดุรถบ่อย ซึง่แสดงถงึความหนาแน่นของ
การเดนิทาง และความหนาแน่นของประชาชน รวมทัง้ใชต้วัแบบในการท านายโอกาสทีจ่ะหยุดรถได ้
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