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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอโมเดลท านายความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู้ของสมาชิก
ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จงัหวดัอุดรธานี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวม
ปัจจยัท่ีมีคาดวา่จะมีผลต่อการความสามารถในการช าระเงินกู ้ จ านวน 8 ปัจจยั  ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ของปัจจยัโดยใช ้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการ
ช าระเงินกูไ้ดแ้ก่ จ านวนบุตร  เพศ  อาย ุ รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินกู ้ ภาระหน้ี  การท าประกนัเงินกู ้ จ านวนเงินงวด  
ขอ้มูลไดจ้ากการรวบรวมประวติัการกูเ้งินระหวา่งปี พ.ศ. 2547 - 2557  จ านวนทั้งส้ิน  11,732 รายการ  การสร้างโมเดล
เพื่อท านายความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู้  โดยใช้ต้นไม้การตดัสินใจ  เครือข่ายความเช่ือเบย ์ และโครงข่าย
ประสาทเทียม  ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพการท านายของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมพบค่าความแม่นย  าสูงสุด
ท่ี  98.77 โมเดลเครือข่ายความเช่ือเบย ์ ท่ีค่าความแม่นย  า  98.76  และโมเดลตน้ไมก้ารตดัสินใจ  ท่ีค่าความแม่นย  า  
98.74 ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายแลว้  พบวา่โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพการ
ท านายสูงท่ีสุด 

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. 

 

ค ำส ำคญั: โครงข่ายประสาทเทียม  ตน้ไมก้ารตดัสินใจ  เครือข่ายความเช่ือเบย ์
Keywords: Artificial neural network, Decision tree, Bayesian belief network 
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บทน ำ 

 การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกโดยย่อว่า ช.พ.ค. (ส านักงาน
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2559)  มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นสวสัดิการช่วยเหลือ
สงเคราะห์สมาชิกในการจดัการศพให้เป็นไปอยา่งสมเกียรติของผูท่ี้เคยเป็นครูรวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก  
สมาชิกไดรั้บประโยชน์ในดา้นสวสัดิการเป็นอยา่งดียิง่  ในปี พ.ศ.2547 สภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนส่งผลกระทบตอ่
ความเป็นอยูข่องสมาชิก  ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและสวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ช่วยเหลือดูแลไดร่้วมมือกบัสถาบนัการเงินในการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงโครงการสวสัดิการเงินกู ้ ช.พ.ค. ข้ึนเพ่ือสร้าง
สวสัดิการใหก้บัสมาชิก  สามารถน าเงินจ านวนหน่ึงมาใชจ่้ายเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองและครอบครัว  ปัจจุบนั  
ช.พ.ค.  ด าเนินงานของโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. มาแลว้ทั้งส้ิน 7 โครงการ (ส านักงานส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2554) 
 ปัจจุบนัการอนุมติัเงินกูโ้ดยไม่มีการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของสมาชิก ช.พ.ค. มีผลท าให้เกิดหน้ีคา้ง
ช าระเงินกู้เป็นจ านวนมาก  การประเมินผ่านการตัดสินใจและหลังการตัดสินใจซ่ึงท าโดยเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ ใช้
ประสบการณ์ของตนเองและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นการตดัสินใจให้สินเช่ือเงินกูซ่ึ้งข้ึนกบับุคคลและใชเ้วลานาน  
เน่ืองจากสมาชิกท่ีไดรั้บเครดิตสินเช่ือผิดนดัการช าระเงินกูต้ามสัญญาขอ้ตกลงท่ีท าไว ้ ซ่ึงจากการตรวจสอบขอ้มูลและ
การติดตามทวงหน้ีกับสมาชิกท่ีคา้งช าระท าให้ทราบว่าสมาชิกท่ีกูเ้งินมีหน้ีสินกับสถาบนัการเงินอ่ืน  เป็นผลให้ไม่
สามารถช าระหน้ีให้แก่หน่วยงานได ้ ท าให้หน่วยงานส านักงาน  สกสค.  ท่ีท าเอกสารบนัทึกขอ้ตกลงกบัสถาบนัทาง
การเงินท่ีอนุมติัสินเช่ือให้กบัสมาชิก ช.พ.ค.  โดยท่ีหากมีสมาชิก ช.พ.ค. ท่ีกูเ้งินคา้งช าระ 3 เดือน หรือคิดเป็น 1 ไตร
มาส ส านกังาน สกสค.  จะตอ้งทดรองเงินจ่ายแทนสมาชิก  ช.พ.ค. ท่ีคา้งช าระ  ขณะน้ีหน่วยงานไดท้ดรองจ่ายเงินแทน
มาเป็นเวลากวา่ 7 ปี (ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2554)  คิดเป็นจ านวน
เงินหลายร้อยลา้นบาท  ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงินของหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์เครดิต
สมาชิกเพ่ือช่วยตดัสินใจในการท่ีจะใหเ้ครดิตกบัสมาชิกหรือไม่ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงินกู ้ช.พ.ค. โดยอาศยัขอ้มูลในอดีตของสมาชิก ช.พ.ค.ท่ีกู้เงิน
ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2557  ด้วยการน าเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data  Mining Technique) มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย 
ประกอบด้วย เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision  Tree)  เครือข่ายความเช่ือเบย์ (Bayesian  Belief  Network)  และ
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network)  ซ่ึงเทคนิคดงักล่าว มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการค านวณท่ีแตกต่าง
กนั ท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะมีความแตกต่างกนัออกไปดว้ย  ผลลพัธ์จากงานวิจยัจะท าให้ทราบวา่ การประเมินความ
เส่ียงของผูกู้ท่ี้คาดวา่มีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัใดบา้ง จึงจะสามารถลดจ านวนการเกิดหน้ี
คา้งช าระเงินกู ้ ช.พ.ค. รวมถึงสามารถลดความเส่ียงในการปล่อยกูข้องลูกคา้ท่ีมีความประสงคท่ี์จะกูเ้งินกบัสถาบนัทาง
การเงินต่าง ๆ ในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิก ช.พ.ค. 
  2. เพ่ือสร้างโมเดลใชท้ านาย ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้ช.พ.ค. 
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วธีิกำรวจิยั 

 ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1.  กำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis) 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Rodgers, 1988)  เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ท่ีท า กบัตวั
แปรตาม  โดยวิธีการคดัเลือกแบบขั้นตอน (Stepwise Selection)  การคดัเลือกแบบน้ีเป็นการผสมผสานระหวา่งวิธีการ
คดัเลือกตวัแปรการท านายทั้ งแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลงัเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงในขั้นแรกจะมีการเลือกตวัแปรท่ีมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามสูงท่ีสุดเขา้สมการก่อน  หลงัจากนั้นก็จะทดสอบตวัแปรท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสมการวา่

มีตวัแปรใดบา้งท่ีสามารถเขา้มาอยูใ่นการสมการดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบกา้วหนา้ (Forward Selection)   พร้อมทั้งจะมี
การทดสอบตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการดว้ยวา่  ตวัแปรการท านายท่ีอยูใ่นสมการตวัใดมีโอกาสท่ีจะถูกขจดัออกจากสมการ
ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบถอยหลงั (Backward Selection) โดยจะกระท าการคดัเลือกผสมทั้ งสองวิธีน้ีในทุกขั้นตอน
จนกระทัง่ไม่มีตวัแปรใดท่ีถูกคดัออกจากสมการและไม่มีตวัแปรใดท่ีจะถูกน าเขา้สมการกระบวนการก็จะยติุและได้
สมการถดถอยท่ีมีสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด  สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี (1) 
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โดย x  คือ  ตวัแปรอิสระ 

y  คือ  ตวัแปรตาม  

N  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

2.  ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision tree) 

ตน้ไมต้ดัสินใจ (Surjeet, 2012) เป็นการเรียนรู้จากการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน โดยอาศยัเง่ือนไข
เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ  ค่า Information gain จะถูกน ามาใชใ้นการเลือกคุณลกัษณะ (attribute)  ในแต่ละโหนด ของ
ตน้ไมต้ดัสินใจ  คุณลกัษณะตวัใดท่ีมีค่า Information gain สูงสุด จะเป็นตวัท่ีถูกเลือก  ค านวณจากสมการท่ี  (2) 
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โดย S  คือ  ตวัอยา่งท่ีประกอบดว้ยชุดขอ้มูลตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

  A  คือ  ตวัแปรตน้ท่ีพิจารณา 
  E  คือ  เอนโทปีของตวัอยา่ง 

Value (A) คือ  เซตของค่าของ A ท่ีเป็นไปได ้
  Sv

  คือ  ตวัอยา่งท่ี  A  มีค่า v  ทั้งหมด 
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  3.  โมเดลเครือข่ำยควำมเช่ือเบย์  (Bayesian Belief Network) 
 เครือข่ายความเช่ือเบย ์ เป็นแบบจ าลองกราฟของความน่าจะเป็น  (Gang M, 2010)  อธิบายไดว้า่โหนดใดบา้ง
ท่ีข้ึนกับโหนดอ่ืน  โหนดใดบ้างท่ีไม่ข้ึนกับโหนดอ่ืน   พร้อมทั้ งอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  แลว้แสดง
ผลลพัธ์ออกมาในภาพแบบโมเดล  ซ่ึงสามารถอธิบายความไม่ข้ึนต่อกันอย่างมีเง่ือนไข  (Condition Independent)  
ระหวา่งตวัแปร  ค านวณไดจ้ากสมการท่ี (3)    
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iY   เม่ือเกิดเหตุการณ์ X  
  )|( iYXP  คือ  ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ X  จะเกิด ถา้เหตุการณ์ 

iY  เกิดข้ึนแลว้ 
  )( iYP   คือ  ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ 

iY จะเกิด 
  n    คือ  จ านวนเหตุการณ์ทั้งหมด 
 

4.  โครงข่ำยประสำทเทยีม (Artificial neural network)  

โครงข่ายประสาทเทียม  (Fayyad, 1996)  เป็นการจ าลองการท างานโครงข่ายประสาทของมนุษย ์ โดยการ
ท างานของเทคนิคน้ี จะประกอบดว้ยชั้นของขอ้มูลเบ้ืองตน้ 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นน าเขา้ (input layer) ชั้นซ่อน (hidden layer) 
และชั้นส่งออก (output layer)  

การปรับสอนโครงข่าย นิยมใชแ้บบโครงข่ายใยประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (Back Propagation Neural 
Network)  ซ่ึงการปรับสอนประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นตอนการค านวณไป ขา้งหนา้ (feed forward) จากชั้นอินพตุไปยงัชั้นซ่อน และไปสู่ชั้นเอาทพ์ตุ  

2) ขั้นตอนการค านวณและการ แทนค่ากลบัของผลรวมของความผิดพลาดของผลลพัธ์ กบัค่าเป้าหมาย  

3) ขั้นตอนการปรับค่าน ้ าหนกั (weight) ไปเร่ือย ๆ เป็นขั้นตอนการค านวณไปขา้งหนา้เพียงขั้นตอนเดียว  

โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั แสดงไดด้งัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที1่ โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั 1 ชั้นซ่อน 
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โดยสามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี (4) 

    (4) 
 

โดย    แทนค่าค่าเอาทพ์ตุโหนดท่ี i ในชั้นก่อนหนา้ (l-1)  
   แทนค่าถ่วงน ้ าหนกัท่ีเช่ือมโยงระหวา่งโหนดท่ี j ชั้นท่ี 1 กบัโหนดท่ี i ชั้นท่ี (l-1)   
  n แทนจ านวนนิวรอนของขอ้มูลน าเขา้  
  p แทนค่าจ านวนโหนดชั้นท่ี (l-1) 
   แทนค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ และจะตอ้งน าค่าดงักล่าวไปผา่นฟังกช์นักระตุน้เพ่ือ 

ไดเ้อาทพ์ตุท่ีตอ้งการ  
 Bias แทนค่าความโนม้เอียง 
   

ถา้ผลลพัธ์เป็นค่าตวัเลขท่ีตอ่เน่ือง ใหค้  านวณดว้ย Continuous Function ซ่ึงนิยมใช ้Sigmoid function  ดงัสมการท่ี (5)  

  
xe

xf



1

1
)(        (5) 

 

 โดยท่ี  )(xf  เป็นฟังกช์นักระตุน้  
  e    แทนฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล  
   x   แทนค่าขอ้มูลน าเขา้ 
งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การใชเ้หมืองขอ้มูลท านายการจ าแนกประเภทผูส้มคัรบตัรเครดิต Yap Bee Wah และ Irma Rohaiza Ibrahim  
(Bee Wah, Y, 2010)  โดยใชแ้บบจ าลองการท านาย  สามารถช่วยในกระบวนการประเมินการคดัเลือกลูกคา้ท่ีจะสมคัร
บตัรเครดิต  โดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล (Data Mining)  3 วิธี ไดแ้ก่ Logistic regression (LR) model, Classification and 
regression tree (CART) model และNeural Network (NN) model  ผูส้มคัรบตัรเครดิตซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาเป็นขอ้มูลในอดีต
และปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น  เพศ อายุ  สภานภาพการสมรส  เงินเดือน  รายได้เสริม  ประเภทท่ีอยู่อาศัย  และระดับ
การศึกษา  ผลท่ีได้จากการเปรียบเทียบ  Classification and regression tree (CART) model  สามารถท านายถูกต้อง
แม่นย  าสูงกวา่วธีิอ่ืน 

 Wei Li  และ Jibiao Liao  (Wei Li, 2011)  ได้มีการศึกษาขอ้มูลท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบปัญหาหน้ีให้น้อย
ท่ีสุด  จึงไดส้ร้างโดยใชรู้ปแบบเทคโนโลยีเหมืองขอ้มูล จากเทคนิค C5.0 decision tree,   neural network,  chi-squared 
automatic interaction detector,   stepwise logistic model  และclassification and regression tree  ซ่ึงวิธีท่ีสามารถจ าแนก
ประเภทผูส้มคัรบตัรเครดิตท่ีไม่ผิดนดัช าระ  ท่ีไดผ้ลลพัธ์ไดท่ี้ดีท่ีสุดคือเทคนิค C5.0 decision tree   

 Wei Li และคณะ  (Wei Li, 2010) ไดศึ้กษาการจ าแนกประเภทของลูกคา้ท่ีมีบัตรเครดิตเป็น 4 รูปแบบ เพื่อ
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการสร้างระบบท านายความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้บตัรเครดิตให้แก่ธนาคาร โดยใช้
รูปแบบ C5.0,  Neural network,  Chi-squared automatic in traction detector  และClassification and regression tree 
ขอ้มูลประกอบดว้ย รายไดส่้วนตวัต่อเดือนและรายไดค้รอบครัวต่อเดือน ค่าเฉล่ียของจ านวนคร้ังท่ีรูดบตัรต่อเดือนและ
สถานะเครดิตส่วนตวัมาใชเ้ป็นตวัแปร ผลท่ีไดจ้ากการจ าแนกประเภทลูกคา้บตัรเครดิตโดยวธีิ  tree decision tree model 
C5.ความถูกตอ้งสูงกวา่วธีิอ่ืน 
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 จากข้อมูลของธนาคารซูดาน Eiman kambal และคณะ  (Eiman kambal, 2013) ได้พบว่าหน่ึงในปัจจัย
ความส าเร็จท่ีส าคญัขององคก์รสินเช่ือและธนาคารในการให้กูย้ืมโดยเฉพาะการประเมินความคุม้ค่าของผูกู้ ้ รูปแบบ
การจดัล าดบัเครดิตไดถู้กน ามาใชโ้ดยนักวิจยัจ านวนมากท่ีจะปรับปรุงกระบวนการของการประเมินเครดิต โดยให้ผู ้
กูย้มืเงินในอนาคตอยูบ่นพ้ืนฐานของความน่าจะเป็นของการช าระหน้ี  การทดลองสร้างแบบจ าลองการจดัล าดบัเครดิต
ท่ีเหมาะสมส าหรับธนาคารซูดาน  คือ Decision Tree  (DT) และเครือข่ายประสาทเทียม (ANN) 

วธีิกำรด ำเนินงำน 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิก ช .พ.ค. และเพื่อสร้างโมเดล
ท านายความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้ โดยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ  เครือข่ายความเช่ือเบย ์ และโครงข่ายประสาท
เทียม  แลว้น าผลการด าเนินงานมาเปรียบเทียบเพ่ือหาโมเดลท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีมีค่าความถูกตอ้งแม่นย  าสูงท่ีสุด  ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการท างานดงัภาพท่ี 2 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที2่ วธีิการด าเนินการวจิยั 
กำรรวบรวมข้อมูล  

การด าเนินงานวิจัยผูว้ิจัยได้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลสมาชิกท่ีกู้เงินจากโครงการสวสัดิการเงินกู ้ 
ทั้งหมด 7 โครงการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557  ในสังกดัส านักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จงัหวดัอุดรธานี รวมทั้งส้ิน 11,732 ราย มีผูท่ี้สามารถช าระเงินกูร้ายเดือนเป็นปกติจ านวน 7,699 ราย และ
ผูท่ี้ไม่สามารถช าระเงินกูร้ายเดือนไดจ้ านวน  4,033 ราย  

 เพ่ือการสร้างโมเดลในการท านายความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้  ในส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินมี
คุณลกัษณะทั้งหมด 14 คุณลกัษณะ  และผลการช าระ 1 คุณลกัษณะ รวมเป็น 15 คุณลกัษณะ ซ่ึงปัจจยัท่ีคดัเลือกมาน้ีได้
จากการรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดการกูเ้งินของสมาชิก ช.พ.ค. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557  ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด
ไดด้งัตารางท่ี 1  
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ตำรำงที ่1 ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลตอ่ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูแ้ละการเขา้รหสัของตวัแปร 

ล ำดบั ปัจจยั ตวัอย่ำงข้อมูล กำรเข้ำรหัส 

1 สถานภาพการสมรส (Marital Status) โสด (1)  สมรส (2) หยา่ (3) 1, 2, 3 

2 จ านวนบุตร (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 อาย ุ(Age) 25, 26, 27, ขอ้มูลจริง 

5 อาชีพ (Occupation) ลูกจา้ง (1) พนกังานราชการ (2) รับราชการ (3) 1, 2, 3 

6 รายไดต้อ่เดือน (Monthly salary) 15,000.00, 25,240.00, 53,080.00 ปรับค่าขอ้มูล 

7 จ านวนเงินกู ้(Loan) 600,000.00, 1,200,000.00, 3,000,000.00 ปรับค่าขอ้มูล 

8 วธีิการช าระหน้ี (Payment method) ช าระดว้ยตนเอง (1)  หกัเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย (2) 1, 2 

9 ภาระหน้ี (Debt) ไม่เคยกูเ้งิน (1)  มีภาระหน้ีเงินกู ้(2) 1, 2,  

10 การท าประกนั (Insurance description) ท าประกนั (1)  ไม่ท าประกนั (2) 1, 2 

11 จ านวนเงินงวด (Period) 3,800.00, 7,500.00, 23,200.00 ปรับค่าขอ้มูล 

12 ระดบัการศึกษา (Degree) ป.ตรี (1)  ป.โท (2)  ป.เอก (3) 1, 2, 3 

13 อาชีพคู่สมรส (Spouses) ไม่มีคู่สมรส(1) รับราชการ(2) ธุรกิจส่วนตวั (3) 1, 2, 3 

14 วตัถุประสงคก์ารกู ้(Objective) เพื่อการศึกษา (1)  ช าระหน้ี (2)  สร้างบา้น (3) 1, 2, 3… 

15 คา้งช าระเงินกูร้ายเดือน (Result) ไม่คา้งช าระเงินกู ้(1)  คา้งช าระเงินกู ้(2) 1, 2 

 

 กำรท ำข้อมูลให้สมบูรณ์ 

ขอ้มูลทั้งหมด  16,026  มีค่าขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์  ซ่ึงหมายถึงค่าขอ้มูลท่ีขาดหายไป  เน่ืองจากการบนัทึก
ขอ้มูลในปัจจุบนั มีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ซ่ึงจะตอ้งท าให้ขอ้มูลทั้งหมดมีความสมบูรณ์ก่อนน าไปสร้าง
ตวัแบบ  ซ่ึงมีเง่ือนไขดงัน้ี  

  1.2.1 ตดัขอ้มูลสมาชิก ช.พ.ค. ท่ีกูเ้งินนั้น ๆ ท้ิง ในกรณีท่ีเอกสารค าขอกูไ้ม่ครบสมบูรณ์ 
  1.2.2 ตดัขอ้มูลสมาชิก ช.พ.ค. ท่ีกูเ้งินนั้น ๆ ท้ิง ในกรณีผูกู้ย้า้ยออกจากจงัหวดัอุดรธานี  
  1.2.3 การตดัขอ้มูลบางคอลมัน์ท่ีไม่น่าสนใจออก  เช่น  ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ของผูกู้ ้  ขอ้มูลเลข
สมาชิก ช.พ.ค.  ขอ้มูลจ านวนเงินสมทบกองทุน  เป็นตน้ 
  1.2.4 เพ่ิมขอ้มูลบางรายการท่ีผูย้ืน่กูก้รอกขอ้มูลไม่สมบูรณ์  เช่น  เพศ  อาย ุ เป็นตน้ 
  1.2.5 การตรวจสอบการพิมพผ์ิดใหถู้กตอ้งอยา่งละเอียด  และรอบคอบ  ซ่ึงขอ้มูลท่ีพิมพผ์ิดน้ีเกิดจากการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาดของเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบเอกสารการยืน่กู ้ 
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 กำรปรับบรรทดัฐำนข้อมูล 

 เน่ืองดว้ยขอ้มูลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของช่วงของขอ้มูล  ซ่ึงประกอบดว้ยค่าท่ีมี 1 หลกั (หลกัหน่วย) 
และค่าท่ีมี 7 หลกั (หลกัลา้น) ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 2  เพื่อไม่ใหเ้กิดความแตกต่างก่อนการน าเขา้ขอ้มูลจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับช่วงของขอ้มูลให้อยูใ่นบรรทดัฐานเดียวกนั โดยใชห้ลกัการ Max-Min Normalization (เอกสิทธ์ิ พชัรวงศ์ศกัดา ,
2557) จะท าใหไ้ดข้อ้มูลอยูใ่นช่วงระหวา่ง  0 ถึง 1 ซ่ึงสามารถปรับช่วงค่าขอ้มูลไดด้งัสมการท่ี (6)   

 

   AAA

AA

A minnewminnewmaxnew
minmax

minv
v _)__(' 




    (6) 

 

ขอ้มูลคอลัมน์รายได้ (income) มีค่าต ่าสุด 15,000 บาท (min) และมีค่ามากท่ีสุด 62,820 บาท (max) ซ่ึงข้อมูลท่ี
ตอ้งการแปลงคือ 49,420 บาท ตอ้งการแปลงให้ขอ้มูลน้ีอยูใ่นช่วงใหม่ คือ [0,1] เพราะฉะนั้น 49,420 บาท จะมีค่าใหม่  
ซ่ึงสามารถปรับช่วงค่าขอ้มูลรายไดต้่อเดือนตวัอยา่งแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 2 

ตำรำงที ่2  แสดงตวัอย่ำงปัจจยัข้อมูล 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 2 สามารถปรับค่าบรรทดัฐานของรายไดต้่อเดือนในแถวท่ี 1 ไดด้งัน้ี 
 

รายไดต้่อเดือน’ = 0)01(
000,15820,62

000,15420,49




  = 0.7197 

 

 ดงันั้นจะไดค้่า  รายไดต้่อเดือน’ ใหม่ท่ีถูกปรับช่วงค่าเท่ากบั 0.7197  และเม่ือมีการปรับบรรทัดฐานทั้งหมด    
จะท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 3 
 
ตำรำงที ่3  แสดงตวัอยา่งปัจจยัขอ้มูลปรับบรรทดัฐานช่วงค่า 

 

 

 

 

ก

รำยได้ต่อเดอืน (Monthly salary) จ ำนวนเงนิกู้ (Loan) จ ำนวนเงนิงวด (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 

รำยได้ต่อเดอืน (Monthly salary) จ ำนวนเงนิกู้ (Loan) จ ำนวนเงนิงวด (Period) 

0.7197 0.7500 0.07087 

1.0000 1.0000 1.0000 

0.0000 0.0000 0.0000 
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ำรคดัเลอืกปัจจยั 

จากปัจจยัทั้ง 14 ปัจจยัท่ีผูว้จิยัไดค้ดัเลือกมาเพื่อสร้างโมเดล ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ขอ้มูลปัจจยักบัความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูโ้ดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปร ซ่ึงผลการวเิคราะห์
ปรากฏในตารางท่ี 4 
 

ตำรำงที ่4  แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ล ำดบั ปัจจยั ระดบันัยส ำคญั 

1 จ านวนบุตร (Children) 0.000 

2 จ านวนเงินงวด (Period) 0.000 

3 อาย ุ(Age) 0.007 

4 จ านวนเงินกู ้(Loan) 0.000 

5 รายไดต้่อเดือน (Monthly salary) 0.000 

6 ภาระหน้ี (Debt) 0.000 

7 การท าประกนั (Insurance description) 0.000 

8 เพศ (Gender) 0.008 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะห์  โดยการศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี  0.01  และ  0.05   
หมายถึงค่าความเช่ือมัน่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  0.01 มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 99 % และ 0.05 มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  ซ่ึง
พบวา่มี  8  ปัจจยัท่ีมีค่าอยูใ่นระดบัท่ีก าหนดซ่ึงไดแ้ก่   จ านวนบุตร  เพศ  อาย ุ รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินกู ้ ภาระหน้ี  
การท าประกนัเงินกู ้ จ  านวนเงินงวด  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีคาดวา่จะมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้ 

กำรสร้ำงโมเดล 

ผูว้จิยัไดท้ าการสร้างโมเดลดว้ยวิธี ตน้ไมต้ดัสินใจ โมเดลเครือข่ายความเช่ือเบย ์และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
โดยใช ้ K-Fold Cross Validation  ส่วนการสร้างโมเดลดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมนั้น  มีการก าหนดค่าเรียนรู้ตั้งแต่
0.1 - 0.3  ชั้นแสดงผลเป็น 1 ค่าโมเมนตมัในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผลตั้งแต่ 0.1 - 0.2  ฟังก์ชนัในการกระตุน้ชั้นซ่อน
และชั้นแสดงผล  เป็นแบบ multilayer  perceptron  จ านวนรอบของการเรียนรู้ 500 รอบ   จากปัจจยัทั้งหมด  8 ปัจจยั
ประกอบดว้ย  จ านวนบุตร  เพศ  อาย ุ รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินกู ้ ภาระหน้ี  การท าประกนัเงินกู ้ จ  านวนเงินงวด  ท า
การปรับค่าไปเร่ือย ๆ จนถึงค่าสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ ผลลพัธ์โมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ  แสดงไดด้งัภาพท่ี 3   ผลลพัธ์โมเดล
เครือข่ายความเช่ือเบย ์แสดงไดด้งัภาพท่ี 4  และค่าพารามิเตอร์ของวิธีโครงข่ายประสาทเทียม  แสดงไดด้งัตารางท่ี 5 
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ภำพที3่ โมเดลตน้ไมต้ดัสินใจ 

จากภาพปัจจยั  รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินงวด  จ านวนบุตร  เพศ  และอาย ุ มีผลต่อสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกบั
จ านวนเงินกูใ้นการช าระหน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที4่ โมเดลเครือข่ายความเช่ือเบย ์
จากรูปปัจจยั  เพศ  อาย ุ จ านวนบุตร  รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินกู ้ ภาระหน้ี  จ านวนเงินงวด  การท าประกนัเงินกู ้ 

มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการคา้งช าระหน้ีเงินกู ้
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ตำรำงที ่5  ค่าพารามิเตอร์ในการทดลองของวธีิโครงข่ายประสาทเทียม  

ล ำดบั ค่ำพำรำมเิตอร์ ANN 

1 จ านวน Input 8 

2 จ านวน Output 2 

3 จ านวนชุดในการเรียนรู้และทดสอบ 10 

4 อตัราการเรียนรู้ในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผล 0.3 

5 ค่าโมเมนตมัในชั้นซ่อนและชั้นแสดงผล 0.2 

6 จ านวนรอบ 500 
  

ผลกำรวจิยั 
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อสร้างโมเดลใน
การท านายการช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิก ช.พ.ค. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิก 
ช.พ.ค. มีทั้ งหมด 8 ปัจจยัประกอบไปด้วย  จ านวนบุตร  เพศ  อายุ  รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินกู ้ ภาระหน้ี  การท า
ประกนัเงินกู้  จ านวนเงินงวด ขอ้มูลดงักล่าวไดถู้กใช้ในการสร้างโมเดลเพ่ือท านาย  โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม  
ตน้ไมต้ดัสินใจ และโมเดลเครือข่ายความเช่ือเบย ์เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการท านายพบวา่ การท านายดว้ยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม มีค่าความแม่นย  า 98.77 %  ท่ีสูงกวา่วิธีอ่ืน  ตามดว้ยวิธีเครือข่ายความเช่ือเบย ์มีค่าความแม่นย  า  
98.76 % และวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ  ท่ีมีค่าความแม่นย  า  98.74 %  ตามล าดบั  ผลการเปรียบเทียบค่าความแม่นย  าของทั้ง
สามวธีิไดแ้สดงดงัตารางท่ี 6 

ตำรำงที ่6  เปรียบเทียบค่าความแม่นย  า (%) 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 

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิยั 

 การสร้างโมเดลในการท านายความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู้  มีการคัดเลือกปัจจัยทั้ งหมด 8 ปัจจัย 
ประกอบดว้ย  จ านวนบุตร  เพศ  อาย ุ รายไดต้่อเดือน  จ านวนเงินกู ้ ภาระหน้ี  การท าประกนัเงินกู ้ และจ านวนเงินงวด  
ซ่ึงทั้ง 8 ปัจจยัน้ีมีผลต่อการช าระเงินกู ้ ผลการท านายจากโมเดลดว้ยวธีิ ตน้ไมต้ดัสินใจ   เครือข่ายความเช่ือเบย ์ และวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม  พบวา่จ านวนเงินกูท่ี้มาก หากผูกู้มี้อายนุอ้ย และมีรายไดต้่อเดือนนอ้ย จะท าให้ผูกู้ไ้ม่สามารถ
ช าระเงินกูไ้ด ้ ท าให้เกิดหน้ีคา้งช าระ  จากการเรียนรู้และการทดสอบดว้ยโมเดลวิธีโครงข่ายประสาทเทียม  มีค่าความ
ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดและมีประสิทธิภาพในการท านายแม่นย  าสูงสุด 
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