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บทคัดย่ อ
งานวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อ น าเสนอโมเดลท านายความสามารถในการชาระหนี้ เงิ น กู้ของสมาชิ ก
สานักงานส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและรวบรวม
ปั จจัยที่มีคาดว่าจะมีผลต่อการความสามารถในการชาระเงินกู้ จานวน 8 ปั จจัย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปั จจัยโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการ
ชาระเงินกูไ้ ด้แก่ จานวนบุตร เพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน จานวนเงินกู้ ภาระหนี้ การทาประกันเงินกู้ จานวนเงินงวด
ข้อมูลได้จากการรวบรวมประวัติการกูเ้ งินระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2557 จานวนทั้งสิ้ น 11,732 รายการ การสร้างโมเดล
เพื่ อ ท านายความสามารถในการช าระหนี้ เงิ น กู้ โดยใช้ต ้น ไม้การตัด สิ น ใจ เครื อข่ ายความเชื่ อ เบย์ และโครงข่ าย
ประสาทเทียม ผลการศึกษาพบว่าประสิ ทธิ ภาพการทานายของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมพบค่าความแม่นยาสู งสุ ด
ที่ 98.77 โมเดลเครื อข่ายความเชื่ อเบย์ ที่ ค่าความแม่นยา 98.76 และโมเดลต้นไม้การตัดสิ นใจ ที่ ค่าความแม่นยา
98.74 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการทานายแล้ว พบว่าโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิ ทธิภาพการ
ทานายสูงที่สุด
ABSTRACT
The purpose of this research is to present a model to predict the ability to repay a loan and to Members of
the Office for the Promotion of the Benefits and Welfare of Teachers and Educational Personnel Udon Thani
Province. In the study, the researchers have studied and summarized the factors that are expected to affect the ability
to pay loan amount 8 factors. We analyzed the relationship of factors by using regression. The results showed that the
factors that effect to loan paying ability were number of children, gender, age, salary, loan, debt, Loan insurance and
period amounts. In order to construct the loan paying prediction model, we collected history of the loan data from
2004 to 2014, totally 11,732 items. We constructed Model for predict repayment ability by using decision tree,
Bayesian belief network and artificial neural network. The results showed that predictive efficiency; the accuracy
values were 98. 77, 98. 76 and 98. 74 with artificial neural network, Bayesian belief network and decision tree,
respectively. By comparing predictive efficiency, neural network model had the highest predictive efficiency.
คำสำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม ต้นไม้การตัดสิ นใจ เครื อข่ายความเชื่อเบย์
Keywords: Artificial neural network, Decision tree, Bayesian belief network
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บทนำ
การฌาปนกิ จสงเคราะห์ ช่วยเหลื อ เพื่ อ นครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเรี ยกโดยย่อว่า ช.พ.ค. (สานักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัส ดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา, 2559) มี เจตนารมณ์ เพื่ อเป็ นสวัสดิ การช่ วยเหลื อ
สงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็ นไปอย่างสมเกียรติของผูท้ ี่เคยเป็ นครู รวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
สมาชิกได้รับประโยชน์ในด้านสวัสดิการเป็ นอย่างดียงิ่ ในปี พ.ศ.2547 สภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนส่งผลกระทบต่อ
ความเป็ นอยูข่ องสมาชิก สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งเป็ นหน่วยงาน
ช่วยเหลือดูแลได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ขึ้นเพื่อสร้าง
สวัสดิการให้กบั สมาชิก สามารถนาเงินจานวนหนึ่ งมาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองและครอบครัว ปั จจุบนั
ช.พ.ค. ดาเนิ นงานของโครงการสวัสดิ การเงินกู้ ช.พ.ค. มาแล้วทั้งสิ้ น 7 โครงการ (สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา, 2554)
ปั จจุบนั การอนุมตั ิเงินกูโ้ ดยไม่มีการประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิตของสมาชิก ช.พ.ค. มีผลทาให้เกิดหนี้ คา้ ง
ช าระเงิ น กู้เป็ นจ านวนมาก การประเมิ น ผ่านการตัด สิ น ใจและหลัง การตัด สิ น ใจซึ่ งท าโดยเจ้า หน้า ที่ สิ น เชื่ อ ใช้
ประสบการณ์ของตนเองและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้นการตัดสิ นใจให้สินเชื่ อเงินกูซ้ ่ ึ งขึ้นกับบุคคลและใช้เวลานาน
เนื่องจากสมาชิกที่ได้รับเครดิตสิ นเชื่อผิดนัดการชาระเงินกูต้ ามสัญญาข้อตกลงที่ทาไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลและ
การติ ดตามทวงหนี้ กับสมาชิ กที่ คา้ งชาระทาให้ทราบว่าสมาชิ กที่ กูเ้ งิ นมี หนี้ สินกับสถาบันการเงิ นอื่ น เป็ นผลให้ไม่
สามารถชาระหนี้ ให้แก่หน่วยงานได้ ทาให้หน่ วยงานสานักงาน สกสค. ที่ทาเอกสารบันทึ กข้อตกลงกับสถาบันทาง
การเงินที่ อนุ มตั ิสินเชื่ อให้กบั สมาชิ ก ช.พ.ค. โดยที่ หากมีสมาชิ ก ช.พ.ค. ที่ กูเ้ งินค้างชาระ 3 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ไตร
มาส สานักงาน สกสค. จะต้องทดรองเงินจ่ายแทนสมาชิก ช.พ.ค. ที่คา้ งชาระ ขณะนี้หน่วยงานได้ทดรองจ่ายเงินแทน
มาเป็ นเวลากว่า 7 ปี (สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา, 2554) คิดเป็ นจานวน
เงิ นหลายร้ อยล้านบาท ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการเงิ นของหน่ วยงานจึ งจาเป็ นต้องมี การวิเคราะห์ เครดิ ต
สมาชิกเพื่อช่วยตัดสิ นใจในการที่จะให้เครดิตกับสมาชิกหรื อไม่
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการชาระหนี้ เงิ นกู้ ช.พ.ค. โดยอาศัยข้อมูลในอดี ตของสมาชิ ก ช.พ.ค.ที่ กู้เงิ น
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2557 ด้วยการน าเทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining Technique) มาประยุก ต์ใ ช้กับ งานวิจัย
ประกอบด้ว ย เทคนิ ค ต้น ไม้ต ัด สิ น ใจ (Decision Tree) เครื อ ข่ า ยความเชื่ อ เบย์ (Bayesian Belief Network) และ
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) ซึ่ งเทคนิ คดังกล่าว มีหลักเกณฑ์และกระบวนการคานวณที่แตกต่าง
กัน ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ผลลัพธ์จากงานวิจยั จะทาให้ทราบว่า การประเมินความ
เสี่ ยงของผูก้ ทู้ ี่คาดว่ามีผลต่อการเกิดหนี้ คา้ งชาระ จะต้องพิจารณาจากปั จจัยใดบ้าง จึงจะสามารถลดจานวนการเกิดหนี้
ค้างชาระเงินกู้ ช.พ.ค. รวมถึงสามารถลดความเสี่ ยงในการปล่อยกูข้ องลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะกูเ้ งินกับสถาบันทาง
การเงินต่าง ๆ ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิก ช.พ.ค.
2. เพื่อสร้างโมเดลใช้ทานาย ความสามารถในการชาระหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.
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วิธีกำรวิจยั
ทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. กำรวิเครำะห์ กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Rodgers, 1988) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ทา กับตัว
แปรตาม โดยวิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) การคัดเลือกแบบนี้ เป็ นการผสมผสานระหว่างวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรการทานายทั้งแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลังเข้าด้วยกัน ซึ่ งในขั้นแรกจะมีการเลือกตัวแปรที่ มีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน หลังจากนั้นก็จะทดสอบตัวแปรที่ไม่ได้อยูใ่ นสมการว่า
มีตวั แปรใดบ้างที่สามารถเข้ามาอยูใ่ นการสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) พร้อมทั้งจะมี
การทดสอบตัวแปรที่อยูใ่ นสมการด้วยว่า ตัวแปรการทานายที่อยูใ่ นสมการตัวใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการ
ด้วยวิธีการคัดเลื อกแบบถอยหลัง (Backward Selection) โดยจะกระท าการคัดเลื อกผสมทั้งสองวิธีน้ ี ในทุ กขั้นตอน
จนกระทัง่ ไม่มีตวั แปรใดที่ถูกคัดออกจากสมการและไม่มีตวั แปรใดที่ จะถูกนาเข้าสมการกระบวนการก็จะยุติและได้
สมการถดถอยที่มีสมั ประสิ ทธิ์การพยากรณ์สูงสุด สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)

  

N  xy   x  y

r

 

[N  y2   x

โดย

2

 2 ]

(1)

][ N  y 2   y

x

คือ ตัวแปรอิสระ

y

คือ ตัวแปรตาม

N

คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. ต้ นไม้ ตดั สินใจ (Decision tree)
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Surjeet, 2012) เป็ นการเรี ยนรู ้จากการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยอาศัยเงื่อนไข
เป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจ ค่า Information gain จะถูกนามาใช้ในการเลือกคุณลักษณะ (attribute) ในแต่ละโหนด ของ
ต้นไม้ตดั สิ นใจ คุณลักษณะตัวใดที่มีค่า Information gain สูงสุด จะเป็ นตัวที่ถูกเลือก คานวณจากสมการที่ (2)
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เอนโทปี ของตัวอย่าง
เซตของค่าของ A ที่เป็ นไปได้
ตัวอย่างที่ A มีค่า v ทั้งหมด
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3. โมเดลเครือข่ ำยควำมเชื่อเบย์ (Bayesian Belief Network)
เครื อข่ายความเชื่อเบย์ เป็ นแบบจาลองกราฟของความน่าจะเป็ น (Gang M, 2010) อธิ บายได้วา่ โหนดใดบ้าง
ที่ ข้ ึ นกับ โหนดอื่ น โหนดใดบ้างที่ ไม่ข้ ึ น กับโหนดอื่ น พร้ อมทั้งอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แล้วแสดง
ผลลัพ ธ์ ออกมาในภาพแบบโมเดล ซึ่ งสามารถอธิ บ ายความไม่ ข้ ึ น ต่อ กัน อย่างมี เงื่ อนไข (Condition Independent)
ระหว่างตัวแปร คานวณได้จากสมการที่ (3)
P(Yi | X ) 

โดย
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ความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์ Yi จะเกิดขึ้นถ้าเหตุการณ์ X เกิดขึ้นแล้ว
ความน่าจะเป็ นของ Yi เมื่อเกิดเหตุการณ์ X
ความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์ X จะเกิด ถ้าเหตุการณ์ Yi เกิดขึ้นแล้ว
ความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์ Yi จะเกิด
จานวนเหตุการณ์ท้ งั หมด

4. โครงข่ ำยประสำทเทียม (Artificial neural network)
โครงข่ายประสาทเที ยม (Fayyad, 1996) เป็ นการจาลองการทางานโครงข่ายประสาทของมนุ ษย์ โดยการ
ทางานของเทคนิ คนี้ จะประกอบด้วยชั้นของข้อมูลเบื้องต้น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นนาเข้า (input layer) ชั้นซ่อน (hidden layer)
และชั้นส่งออก (output layer)
การปรับสอนโครงข่าย นิ ยมใช้แบบโครงข่ายใยประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Back Propagation Neural
Network) ซึ่งการปรับสอนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นตอนการคานวณไป ข้างหน้า (feed forward) จากชั้นอินพุตไปยังชั้นซ่อน และไปสู่ช้ นั เอาท์พตุ
2) ขั้นตอนการคานวณและการ แทนค่ากลับของผลรวมของความผิดพลาดของผลลัพธ์ กับค่าเป้ าหมาย
3) ขั้นตอนการปรับค่าน้ าหนัก (weight) ไปเรื่ อย ๆ เป็ นขั้นตอนการคานวณไปข้างหน้าเพียงขั้นตอนเดียว
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ แสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ภำพที1่ โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ 1 ชั้นซ่อน
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โดยสามารถคานวณได้จากสมการที่ (4)

(4)
โดย

n
p

Bias

แทนค่าค่าเอาท์พตุ โหนดที่ i ในชั้นก่อนหน้า (l-1)
แทนค่าถ่วงน้ าหนักที่เชื่อมโยงระหว่างโหนดที่ j ชั้นที่ 1 กับโหนดที่ i ชั้นที่ (l-1)
แทนจานวนนิวรอนของข้อมูลนาเข้า
แทนค่าจานวนโหนดชั้นที่ (l-1)
แทนค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ และจะต้องนาค่าดังกล่าวไปผ่านฟังก์ชนั กระตุน้ เพื่อ
ได้เอาท์พตุ ที่ตอ้ งการ
แทนค่าความโน้มเอียง

ถ้าผลลัพธ์เป็ นค่าตัวเลขที่ตอ่ เนื่อง ให้คานวณด้วย Continuous Function ซึ่งนิยมใช้ Sigmoid function ดังสมการที่ (5)
f ( x) 

โดยที่

1
1  e x

(5)

ั กระตุน้
f (x) เป็ นฟังก์ชน
e

x

แทนฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล
แทนค่าข้อมูลนาเข้า

งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การใช้เหมืองข้อมูลทานายการจาแนกประเภทผูส้ มัครบัตรเครดิต Yap Bee Wah และ Irma Rohaiza Ibrahim
(Bee Wah, Y, 2010) โดยใช้แบบจาลองการทานาย สามารถช่วยในกระบวนการประเมินการคัดเลือกลูกค้าที่จะสมัคร
บัตรเครดิต โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3 วิธี ได้แก่ Logistic regression (LR) model, Classification and
regression tree (CART) model และNeural Network (NN) model ผูส้ มัครบัตรเครดิตซึ่ งข้อมูลที่นามาเป็ นข้อมูลในอดีต
และปั จ จุ บัน ตัวอย่างเช่ น เพศ อายุ สภานภาพการสมรส เงิ น เดื อน รายได้เสริ ม ประเภทที่ อ ยู่อาศัย และระดับ
การศึ กษา ผลที่ ไ ด้จ ากการเปรี ย บเที ยบ Classification and regression tree (CART) model สามารถท านายถู กต้อ ง
แม่นยาสูงกว่าวิธีอื่น
Wei Li และ Jibiao Liao (Wei Li, 2011) ได้มีการศึ กษาข้อมูลที่ จะท าให้เกิ ดผลกระทบปั ญ หาหนี้ ให้น้อย
ที่สุด จึงได้สร้างโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล จากเทคนิ ค C5.0 decision tree, neural network, chi-squared
automatic interaction detector, stepwise logistic model และclassification and regression tree ซึ่ งวิธีที่สามารถจาแนก
ประเภทผูส้ มัครบัตรเครดิตที่ไม่ผิดนัดชาระ ที่ได้ผลลัพธ์ได้ที่ดีที่สุดคือเทคนิค C5.0 decision tree
Wei Li และคณะ (Wei Li, 2010) ได้ศึกษาการจาแนกประเภทของลูกค้าที่ มีบัตรเครดิ ตเป็ น 4 รู ปแบบ เพื่อ
เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างระบบทานายความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกค้าบัตรเครดิ ตให้แก่ธนาคาร โดยใช้
รู ปแบบ C5.0, Neural network, Chi-squared automatic in traction detector และClassification and regression tree
ข้อมูลประกอบด้วย รายได้ส่วนตัวต่อเดือนและรายได้ครอบครัวต่อเดือน ค่าเฉลี่ยของจานวนครั้งที่รูดบัตรต่อเดือนและ
สถานะเครดิตส่วนตัวมาใช้เป็ นตัวแปร ผลที่ได้จากการจาแนกประเภทลูกค้าบัตรเครดิตโดยวิธี tree decision tree model
C5.ความถูกต้องสูงกว่าวิธีอื่น
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จากข้อ มู ล ของธนาคารซู ด าน Eiman kambal และคณะ (Eiman kambal, 2013) ได้พ บว่ า หนึ่ งในปั จ จัย
ความสาเร็ จที่ สาคัญขององค์กรสิ นเชื่อและธนาคารในการให้กูย้ ืมโดยเฉพาะการประเมินความคุม้ ค่าของผูก้ ู้ รู ปแบบ
การจัดลาดับเครดิตได้ถูกนามาใช้โดยนักวิจยั จานวนมากที่ จะปรับปรุ งกระบวนการของการประเมินเครดิ ต โดยให้ผู ้
กูย้ มื เงินในอนาคตอยูบ่ นพื้นฐานของความน่าจะเป็ นของการชาระหนี้ การทดลองสร้างแบบจาลองการจัดลาดับเครดิต
ที่เหมาะสมสาหรับธนาคารซูดาน คือ Decision Tree (DT) และเครื อข่ายประสาทเทียม (ANN)
วิธีกำรดำเนินงำน
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการชาระหนี้ เงินกูข้ องสมาชิก ช.พ.ค.และเพื่อสร้างโมเดล
ทานายความสามารถในการชาระหนี้ เงินกู้ โดยเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ เครื อข่ายความเชื่อเบย์ และโครงข่ายประสาท
เที ยม แล้วนาผลการดาเนิ น งานมาเปรี ยบเที ยบเพื่ อหาโมเดลที่ ให้ผลลัพธ์ที่ มีค่าความถูกต้อ งแม่น ยาสู งที่ สุ ด ซึ่ งมี
ขั้นตอนในการทางานดังภาพที่ 2

ภำพที2่ วิธีการดาเนินการวิจยั
กำรรวบรวมข้ อมูล
การดาเนิ น งานวิจัยผูว้ ิจัยได้ท าการรวบรวมข้อ มู ลจากข้อ มู ลสมาชิ ก ที่ กู้เงิ น จากโครงการสวัส ดิ การเงิ น กู้
ทั้งหมด 7 โครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 ในสังกัดสานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 11,732 ราย มีผทู ้ ี่สามารถชาระเงินกูร้ ายเดือนเป็ นปกติจานวน 7,699 ราย และ
ผูท้ ี่ไม่สามารถชาระเงินกูร้ ายเดือนได้จานวน 4,033 ราย
เพื่อการสร้างโมเดลในการทานายความสามารถในการชาระหนี้ เงิ นกู้ ในส่ วนปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินมี
คุณลักษณะทั้งหมด 14 คุณลักษณะ และผลการชาระ 1 คุณลักษณะ รวมเป็ น 15 คุณลักษณะ ซึ่งปั จจัยที่คดั เลือกมานี้ได้
จากการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการกูเ้ งินของสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อความสามารถในการชาระหนี้เงินกูแ้ ละการเข้ารหัสของตัวแปร
ลำดับ

ปัจจัย

ตัวอย่ ำงข้ อมูล

กำรเข้ ำรหัส

1

สถานภาพการสมรส (Marital Status)

โสด (1) สมรส (2) หย่า (3)

1, 2, 3

2

จานวนบุตร (Children)

1 คน (1) 2 คน (2) 3 คน (3) 4 คน (4)

1, 2, 3, 4

3

เพศ (Gender)

ชาย (1) หญิง (2)

1, 2

4

อายุ (Age)

25, 26, 27,

ข้อมูลจริ ง

5

อาชีพ (Occupation)

ลูกจ้าง (1) พนักงานราชการ (2) รับราชการ (3) 1, 2, 3

6

รายได้ตอ่ เดือน (Monthly salary)

15,000.00, 25,240.00, 53,080.00

ปรับค่าข้อมูล

7

จานวนเงินกู้ (Loan)

600,000.00, 1,200,000.00, 3,000,000.00

ปรับค่าข้อมูล

8

วิธีการชาระหนี้ (Payment method)

ชาระด้วยตนเอง (1) หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย (2)

1, 2

9

ภาระหนี้ (Debt)

ไม่เคยกูเ้ งิน (1) มีภาระหนี้เงินกู้ (2)

1, 2,

10

การทาประกัน (Insurance description)

ทาประกัน (1) ไม่ทาประกัน (2)

1, 2

11

จานวนเงินงวด (Period)

3,800.00, 7,500.00, 23,200.00

ปรับค่าข้อมูล

12

ระดับการศึกษา (Degree)

ป.ตรี (1) ป.โท (2) ป.เอก (3)

1, 2, 3

13

อาชีพคู่สมรส (Spouses)

ไม่มีคู่สมรส(1) รับราชการ(2) ธุรกิจส่วนตัว (3) 1, 2, 3

14

วัตถุประสงค์การกู้ (Objective)

เพื่อการศึกษา (1) ชาระหนี้ (2) สร้างบ้าน (3)

1, 2, 3…

15

ค้างชาระเงินกูร้ ายเดือน (Result)

ไม่คา้ งชาระเงินกู้ (1) ค้างชาระเงินกู้ (2)

1, 2

กำรทำข้ อมูลให้ สมบูรณ์
ข้อมูลทั้งหมด 16,026 มีค่าข้อมูลที่ ยงั ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งหมายถึงค่าข้อมูลที่ ขาดหายไป เนื่ องจากการบันทึ ก
ข้อมูลในปั จจุบนั มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ซึ่ งจะต้องทาให้ขอ้ มูลทั้งหมดมีความสมบูรณ์ก่อนนาไปสร้าง
ตัวแบบ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
1.2.1 ตัดข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ที่กเู้ งินนั้น ๆ ทิ้ง ในกรณี ที่เอกสารคาขอกูไ้ ม่ครบสมบูรณ์
ตัดข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ที่กเู้ งินนั้น ๆ ทิ้ง ในกรณี ผกู ้ ยู้ า้ ยออกจากจังหวัดอุดรธานี 1.2.2
1.2.3 การตัดข้อมู ลบางคอลัมน์ ที่ไม่น่าสนใจออก เช่ น ข้อมูลผูร้ ั บผลประโยชน์ ของผูก้ ู้ ข้อมูลเลข
สมาชิก ช.พ.ค. ข้อมูลจานวนเงินสมทบกองทุน เป็ นต้น
1.2.4 เพิ่มข้อมูลบางรายการที่ผยู ้ นื่ กูก้ รอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น เพศ อายุ เป็ นต้น
1.2.5 การตรวจสอบการพิมพ์ผิดให้ถูกต้องอย่างละเอียด และรอบคอบ ซึ่งข้อมูลที่พิมพ์ผิดนี้เกิดจากการ
บันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบเอกสารการยืน่ กู้
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กำรปรับบรรทัดฐำนข้ อมูล
เนื่ องด้วยข้อมูลมี ความแตกต่างกันในเรื่ องของช่วงของข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วยค่าที่ มี 1 หลัก (หลักหน่ วย)
และค่าที่มี 7 หลัก (หลักล้าน) ดังตัวอย่างในตารางที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างก่อนการนาเข้าข้อมูลจาเป็ นต้องมีการ
ปรับช่วงของข้อมูลให้อยูใ่ นบรรทัดฐานเดี ยวกัน โดยใช้หลักการ Max-Min Normalization (เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา ,
2557) จะทาให้ได้ขอ้ มูลอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งสามารถปรับช่วงค่าข้อมูลได้ดงั สมการที่ (6)
v' 

v  min A
(new _ max A  new _ min A )  new _ min A
max A  min A

(6)

ข้อ มูล คอลัม น์ รายได้ (income) มี ค่ าต่ าสุ ด 15,000 บาท (min) และมี ค่ามากที่ สุ ด 62,820 บาท (max) ซึ่ งข้อมู ล ที่
ต้องการแปลงคือ 49,420 บาท ต้องการแปลงให้ขอ้ มูลนี้ อยูใ่ นช่วงใหม่ คือ [0,1] เพราะฉะนั้น 49,420 บาท จะมีค่าใหม่
ซึ่งสามารถปรับช่วงค่าข้อมูลรายได้ต่อเดือนตัวอย่างแสดงรายละเอียดได้ดงั ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงตัวอย่ ำงปัจจัยข้ อมูล

รำยได้ ต่อเดือน (Monthly salary)

จำนวนเงินกู้ (Loan)

จำนวนเงินงวด (Period)

49,420.00

2,400,000.00

18,400.00

62,820.00

3,000,000.00

24,400.00

15,000.00

600,000.00

3,800.00

จากตารางที่ 2 สามารถปรับค่าบรรทัดฐานของรายได้ต่อเดือนในแถวที่ 1 ได้ดงั นี้
รายได้ต่อเดือน’ =

49,420  15,000
(1  0)  0
62,820  15,000

= 0.7197

ดังนั้นจะได้ค่า รายได้ต่อเดื อน’ ใหม่ที่ถูกปรับช่วงค่าเท่ากับ 0.7197 และเมื่อมีการปรับบรรทัดฐานทั้งหมด
จะทาให้ได้ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 แสดงตัวอย่างปั จจัยข้อมูลปรับบรรทัดฐานช่วงค่า
รำยได้ ต่อเดือน (Monthly salary)

จำนวนเงินกู้ (Loan)

จำนวนเงินงวด (Period)

0.7197

0.7500

0.07087

1.0000

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000
ก
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ำรคัดเลือกปัจจัย
จากปั จจัยทั้ง 14 ปั จจัยที่ผวู ้ จิ ยั ได้คดั เลือกมาเพื่อสร้างโมเดล ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลปัจจัยกับความสามารถในการชาระหนี้เงินกูโ้ ดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร ซึ่งผลการวิเคราะห์
ปรากฏในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ลำดับ

ปัจจัย

ระดับนัยสำคัญ

1

จานวนบุตร (Children)

0.000

2

จานวนเงินงวด (Period)

0.000

3

อายุ (Age)

0.007

4

จานวนเงินกู้ (Loan)

0.000

5

รายได้ต่อเดือน (Monthly salary)

0.000

6

ภาระหนี้ (Debt)

0.000

7

การทาประกัน (Insurance description)

0.000

8

เพศ (Gender)

0.008

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ โดยการศึกษาในครั้งนี้กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ 0.05
หมายถึงค่าความเชื่อมัน่ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.01 มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 99 % และ 0.05 มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95 % ซึ่ง
พบว่ามี 8 ปั จจัยที่มีค่าอยูใ่ นระดับที่กาหนดซึ่งได้แก่ จานวนบุตร เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน จานวนเงินกู้ ภาระหนี้
การทาประกันเงินกู้ จานวนเงินงวด ซึ่งปั จจัยเหล่านี้คาดว่าจะมีผลต่อความสามารถในการชาระหนี้เงินกู้
กำรสร้ ำงโมเดล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสร้างโมเดลด้วยวิธี ต้นไม้ตดั สิ นใจ โมเดลเครื อข่ายความเชื่อเบย์ และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
โดยใช้ K-Fold Cross Validation ส่ วนการสร้างโมเดลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมนั้น มีการกาหนดค่าเรี ยนรู ้ต้ งั แต่
0.1 - 0.3 ชั้นแสดงผลเป็ น 1 ค่าโมเมนตัมในชั้นซ่ อนและชั้นแสดงผลตั้งแต่ 0.1 - 0.2 ฟั งก์ชนั ในการกระตุน้ ชั้นซ่ อน
และชั้นแสดงผล เป็ นแบบ multilayer perceptron จานวนรอบของการเรี ยนรู ้ 500 รอบ จากปั จจัยทั้งหมด 8 ปั จจัย
ประกอบด้วย จานวนบุตร เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน จานวนเงินกู้ ภาระหนี้ การทาประกันเงินกู้ จานวนเงินงวด ทา
การปรับค่าไปเรื่ อย ๆ จนถึงค่าสู งสุ ดที่กาหนดไว้ ผลลัพธ์โมเดลต้นไม้ตดั สิ นใจ แสดงได้ดงั ภาพที่ 3 ผลลัพธ์โมเดล
เครื อข่ายความเชื่ อเบย์ แสดงได้ดงั ภาพที่ 4 และค่าพารามิเตอร์ ของวิธีโครงข่ายประสาทเที ยม แสดงได้ดงั ตารางที่ 5
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ภำพที3่ โมเดลต้นไม้ตดั สิ นใจ
จากภาพปั จจัย รายได้ต่อเดือน จานวนเงินงวด จานวนบุตร เพศ และอายุ มีผลต่อสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
จานวนเงินกูใ้ นการชาระหนี้

ภำพที4่ โมเดลเครื อข่ายความเชื่อเบย์
จากรู ปปัจจัย เพศ อายุ จานวนบุตร รายได้ต่อเดือน จานวนเงินกู้ ภาระหนี้ จานวนเงินงวด การทาประกันเงินกู้
มีความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการค้างชาระหนี้เงินกู้
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ตำรำงที่ 5 ค่าพารามิเตอร์ในการทดลองของวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
ลำดับ

ค่ ำพำรำมิเตอร์

ANN

1

จานวน Input

8

2

จานวน Output

2

3

จานวนชุดในการเรี ยนรู ้และทดสอบ

10

4

อัตราการเรี ยนรู ้ในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผล

0.3

5

ค่าโมเมนตัมในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผล

0.2

6

จานวนรอบ

500

ผลกำรวิจยั
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการชาระหนี้ เงินกูข้ องสมาชิ ก ช.พ.ค. เพื่อสร้างโมเดลใน
การทานายการชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิก ช.พ.ค. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการชาระหนี้เงินกูข้ องสมาชิก
ช.พ.ค. มีท้ งั หมด 8 ปั จจัยประกอบไปด้วย จานวนบุ ตร เพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน จานวนเงิ นกู้ ภาระหนี้ การทา
ประกันเงิ นกู้ จานวนเงินงวด ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกใช้ในการสร้างโมเดลเพื่อทานาย โดยวิธีโครงข่ายประสาทเที ยม
ต้นไม้ตดั สิ นใจ และโมเดลเครื อข่ายความเชื่อเบย์ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพผลการทานายพบว่า การทานายด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความแม่นยา 98.77 % ที่สูงกว่าวิธีอื่น ตามด้วยวิธีเครื อข่ายความเชื่อเบย์ มีค่าความแม่นยา
98.76 % และวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ ที่ มีค่าความแม่นยา 98.74 % ตามลาดับ ผลการเปรี ยบเที ยบค่าความแม่นยาของทั้ง
สามวิธีได้แสดงดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 เปรี ยบเทียบค่าความแม่นยา (%) ของโมเดล
Model

K-Fold

TP (%)

TN (%)

Accuracy (%)

Artificial neural network

10 k

98.7

1.3

98.77

Bayesian Belief Network

10 k

98.7

1.3

98.76

Decision tree

10 k

98.7

1.3

98.74

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจยั
การสร้ างโมเดลในการท านายความสามารถในการชาระหนี้ เงิ น กู้ มี ก ารคัด เลื อ กปั จจัย ทั้งหมด 8 ปั จจัย
ประกอบด้วย จานวนบุตร เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน จานวนเงินกู้ ภาระหนี้ การทาประกันเงินกู้ และจานวนเงินงวด
ซึ่งทั้ง 8 ปั จจัยนี้ มีผลต่อการชาระเงินกู้ ผลการทานายจากโมเดลด้วยวิธี ต้นไม้ตดั สิ นใจ เครื อข่ายความเชื่อเบย์ และวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม พบว่าจานวนเงินกูท้ ี่มาก หากผูก้ มู้ ีอายุนอ้ ย และมีรายได้ต่อเดือนน้อย จะทาให้ผกู ้ ไู้ ม่สามารถ
ชาระเงินกูไ้ ด้ ทาให้เกิดหนี้ คา้ งชาระ จากการเรี ยนรู ้และการทดสอบด้วยโมเดลวิธีโครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความ
ผิดพลาดน้อยที่สุดและมีประสิ ทธิภาพในการทานายแม่นยาสูงสุด
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