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การพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อของธนาคารให้แก่บุคคลต้องอาศัยปัจจัยประกอบการ
พิ จ ารณา ได้ แ ก่ นโยบายการให้ สิ น เชื่ อ ของธนาคาร วงเงิ น ที่ ข อกู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขอกู้
ความสามารถในการชาระหนี้ เงินทุนสินทรัพย์ และเงินฝากของผู้ขอสิ นเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ การให้
สินเชื่อทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับชาระเงินคืน และเกิดหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ (NonPerforming Load: NPLs) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดาเนินงานของธนาคาร ดังนั้น การ
บริห ารสิน เชื่อที่ ดีมีส่ วนช่ว ยลดความเสี่ ยงในการเกิดหนี้ค้างชาระ งานวิจัย ฉบับนี้ได้ศึกษาการนา
เทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้เพื่อระบุปัจจัยสาคัญในการพิจารณาสินเชื่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้ที่ยื่น
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจานวน 14 ปัจจัย จากข้อมูลผู้ยื่นสินเชื่อทั้งหมด 1,000 ตัวอย่าง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการอนุมัติสิน เชื่อของธนาคารโดยไม่ใช้วิธีการคัดเลือก
คุ ณ ลั ก ษณ ะ และใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณ ะ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยวิ ธี Chi-Square และวิ ธี
Information Gain จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปสร้างโมเดลด้วยวิธีซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน (Support
Vector Machine: SVM) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้ น (Multi-Layer Perceptron: MLP)
และต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ (Decision Tree) เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ พิ จ ารณาการได้ สิ น เชื่ อ ของธนาคาร ในการ
ทดสอบได้เลือกใช้วิธี K-Fold Cross-Validation โดยกาหนดให้ K มีค่าเท่ากับ 10 จากการทดลอง
โดยไม่ใช้วิธีการคัดเลื อกคุ ณ ลั กษณะ พบว่าวิธีซัพ พอร์ท เว็กเตอร์แมชชีนมี ความถูกต้องสู งที่สุ ด ที่
97.12% จากนั้ น ทดสอบด้ ว ยวิธี ก ารคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษ พบว่ าวิ ธี Chi-Square คั ด เลื อ ก
คุณ ลั กษณะพิเศษจานวนทั้งสิ้น 10 คุณ ลั กษณะ และวิธี Information Gain คัดเลือกคุณ ลั กษณะ
พิเศษจานวนเพียง 3 คุณลักษณะ จากนั้นได้นาข้อมูลไปสร้างโมเดลด้วยวิธีซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น และต้นไม้ตัดสินใจ จากการทดลองพบกว่าวิธี Chi-Square
ร่วมกับวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นมีความถูกต้อง 90.40% และวิธี Information Gain
ร่วมกับวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นมีความถูกต้อง 91.70% จากการทดลองจึงสรุปได้ว่า
การพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อของธนาคารด้วยวิธีซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีนมีความถูกต้องสูงที่สุด

จ
และไม่จาเป็นต้องใช้กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะพิเศษ
คาสาคัญ : ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น, ต้นไม้
ตัดสินใจ, การคัดเลือกคุณลักษณะ
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ABSTRACT
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The approval of a bank's credit to an individual requires several factors to
be considered, such as bank credit policy, loan amount, the purpose of the loan,
ability to pay a debt, asset capital loan applicant's deposit. However, every type of
credit is subject to the risk of non-repayment and non-performing loans (NLPs), which
affect the liquidity of the banking operation. Therefore, good credit management aids
decrease the risk of incurring debt. In this research, we studied the application of
data mining techniques to identify key factors for the loan decision of a bank. We
considered the 14 factors from 1,000 load applicants collected from the people who
submitted the loan application to the bank. The main objective is to compare the
data mining process of personal loan approval with and without feature selection
techniques. The feature selection techniques including, Chi-square and information
gain. In the evaluation process, we performed three models with K-fold crossvalidation using k=10. For the experiments, we first created the data mining models
using three methods, including support vector machine (SVM), multi-layer perceptron
(MLP), and decision tree. The results showed that the SVM method outperformed
other data mining models. The accuracy of the SVM method was obtained at
97.12%. Second, we experimented with feature selection techniques consisting of
Chi-square and information gain. The Chi-square considered the ten factors, while
information gain selected the best three factors. The experimental result showed
that the Chi-square and information gain combined with the MLP method obtained
an accuracy of 90.40% and 91.70%, respectively. Therefore, we concluded that the
SVM classifier without combining the feature selection method was the best method

ช
to approve the personal loan.
Keyword : Multi-Layer Perceptron, Support Vector Machine, Decision tree, Feature
selection, Chi-square, Information Gain, Personal Loan Approval
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1.1 หลักการและเหตุผล
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระจาย
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้ารายย่อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง นโยบาย ของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออมการ พัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ พื้ น ฐานและความมั่ น คง แก่
ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไป [1]
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะทาหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริม
ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินเพื่อทดแทนการ กู้เงินนอก
ระบบซึ่งถือเป็นรากฐานที่สาคัญของเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศ ด้วยเหตุนี้ธนาคาร จึงได้เปิด
ดาเนินการ โครงการธนาคารประชาชนขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 จนถึงปัจจุบัน [2] สาขาทั่ว
ประเทศของธนาคารได้ดาเนินการปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนตามนโยบายรัฐ
ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภทนั้น ธนาคารได้อาศัยนโยบายและ หลักเกณฑ์
ของผู้ใช้สินเชื่อแต่ละรายโดยทั่วไปแล้วจะมีปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ นโยบายการให้
สินเชื่อของสินเชื่อแต่ละประเภท เช่น ผู้ให้สินเชื่อบางรายอาจะกาหนดว่าผู้ยื่น ขอสินเชื่อต้องประกอบ
ธุรกิจหรือมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป วงเงินที่ขอกู้มีความจาเป็น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอ
สินเชื่อ เช่น เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย คุณลักษณะและความสามารถในการชาระ
หนี้ของผู้ขอสินเชื่อ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5Cs ซึ่งประกอบไปด้วย คุณลักษณะและความ
น่ าเชื่ อถื อของผู้ ขอสิ น เชื่ อ ความสามารถ ในการช าระหนี้ คื น ได้ ตามระยะเวลาที่ ก าหนด เงิน ทุ น
สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ ผู้ค้าประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนามาจานาหรือ
จานองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความ มั่นใจและลดความเสี่ยง และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
รายได้ของผู้ขอสินเชื่อ [3] ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารได้มีการเก็บข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อ รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ และรายได้ของผู้ขอสินเชื่อเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการดังกล่าว
ซึ่งการให้สินเชื่อทุกประเภทนั้นย่อมมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับชาระเงินคืนหรือ เกิดหนี้ที่ไม่
ก่อรายได้ขึ้น (Non-Performing Loan: NPLs) [4]
ซึ่ งขณะนี้ ทุ ก ธนาคารต้ อ งกั น เงิน ส ารองเพื่ อ ตั้ ง หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ตามเกณฑ์ ข องธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดาเนินงานของธนาคาร จากข้อมูล สินเชื่อคงเหลือ
ประเภทสินเชื่อตามนโยบายรัฐธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3,136 บัญชี ยอดเงิน 206.10
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ล้านบาท เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 13.76 ล้านบาท คิดเป็น 6.68% [5] อย่างไรก็ตามการบริหาร
สินเชื่อที่ดีมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้ค้างชาระโดยเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์เพื่ออนุมัติเงินกู้ที่
มีประสิทธิภาพ และดูแนวโน้มความสามารถในการชาระหนี้ของ ลูกค้าในอนาคตและครอบคลุมไป
จนถึงการวิเคราะห์ เพื่ อพิจ ารณาประนอมหนี้ให้ แก่ลู กค้า การบริห ารสิ นเชื่อที่ดีต้ องอาศัยข้อมู ล
ทางการบัญชีเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวิเคราะห์ฐานะ การเงิน ผลการดาเนินงาน สภาพคล่องของ
กิ จ การ ประเมิ น ผลการด าเนิ น ทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น รวมทั้ ง การวางแผนใน อนาคต เพื่ อ ใช้
ประกอบการวิเคราะห์ อนุมัติสินเชื่อ ติดตามฐานะของลูกหนี้ เพื่อดูแนวโน้มความสามารถในการชาระ
หนี้ว่าอาจจะเกิดการค้างชาระได้หรือไม่ และช่วย ในการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนี้ค้าง
ชาระให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อ
ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จึงได้นากระบวนการเหมืองข้อมูล (Data Mining) มา
ช่วยในการพิจารณาการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลองในการให้สินเชื่อด้วยกระบวนการเหมืองข้อมูล
1.3 ความสาคัญของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลองด้าน
เหมืองข้อมูล
1.4 ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ที่กรอก
ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ของธนาคาร โดยข้ อ มู ล จะถู ก น ามาแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มที่มีความสามารถในการชาระหนี้ (กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ) และกลุ่มที่ไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้ (กลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ) โดยใช้ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 1,000
รายการ

3
1.4.2 เตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล
1) การแบ่งข้อมูล
งานวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธี Cross Validation เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (k) โดยกาหนดให้
K=10
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2) การสร้างแบบจาลองด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล
งานวิจัย ฉบั บ นี้ ได้เลื อกข้อมูล ลู กค้าของธนาคารที่ยื่นขอสิ นเชื่อจากธนาคารมาสร้าง
แบบจาลอง ซึ่งประกอบด้วย
อายุ
เพศ
อาชีพ
สถานภาพ
รายได้หลัก
รายได้เสริมและรายได้อื่น ๆ
ค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ
ค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริโภค
ภาระหนี้
หนี้ครั้งนี้, เงินงวด
วงเงินกู้
จานวนงวดที่จะผ่อนชาระ
จานวนหนี้ในการยื่นกู้ครั้งนี้
ผลการอนุมัติ
ข้อมูล ที่ น ามาศึกษาเป็ นข้อมูล ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 ซึ่ งข้ อ มู ล ที่ น ามาท าวิจั ย นี้ ไม่ มี ข้อ มู ล ชื่ อ -นามสกุ ล , ที่ อ ยู่ , เลขที่ บั ต รประชาชน, หมายเลข
โทรศัพท์ จึงไม่สามารถอ้างอิงไปยังตัวบุคคลได้
1.5 นิยามคาศัพท์เฉพาะ
1.5.1 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลที่ยื่นขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
1.5.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้นของลูกค้าที่มายื่นเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ
1. 5. 3 สิ น เ ชื่ อ ห ม า ย ถึ ง สิ น เ ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร ป ร ะ ช า ช น

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ธนาคารในฐานะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนิน
นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ธนาคารได้ขยายบทบาท ในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับ ฐานราก โดยการกาหนดวิสั ยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ “การเป็นสถาบัน การเงินที่
มั่น คง เพื่อการออม การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจ ” ตาม
รายงานประจาปี 2551 [6]
ท าให้ ธ นาคารต้ อ งตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ที่ จ ะท าหน้ าที่ ส่ ง เสริม คุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินเพื่อ
ทดแทน การกู้เงินนอกระบบ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สาคัญของเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศ ด้วยเหตุ
นี้ ธนาคารจึงได้เปิดดาเนิ นการโครงการธนาคารประชาชนขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 จนถึง
ปัจจุบัน
เงื่อนไขการรับบริการสินเชื่อประชาชน
1. คุณสมบัติผู้กู้
1.1 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค เพื่อจาหน่าย
1.2 ผู้ มีร ายได้ ป ระจ า เช่น ข้ าราชการ ทหาร ตารวจ ลู กจ้างของหน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจา
1.3 มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชาระเงินต้อง ไม่
เกิ น 65 ปี บ ริ บู ร ณ์ ในกรณี ที่ ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไขดั ง กล่ าวให้ อยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการสิ น เชื่อสาขา โดยความเห็ น ชอบจากผู้ จัดการเขต ส่ วนกรณี ที่ ผู้กู้อายุไม่ครบ 20 ปี
บริบูรณ์ ต้องให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้แทน
1.4 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
1.5 มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
1.6 เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
2. วัตถุประสงค์การกู้
2.1 เพื่อเป็นเงินทุน
2.2 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
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2.3 เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีพ และ
2.4 ชาระหนี้สินอื่น ๆ
3. จานวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจาเป็นและตามความสามารถในการชาระคืน ทั้งนี้ ไม่
เกินรายละ 200,000 บาท
4. ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
5. วิธีการคานวณการชาระคืนเงินกู้
5.1 ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และ
5.2 การคานวณชาระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate)
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและการคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชาระหนี้
ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร
7. หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้
7.1 กรณีใช้บุคคลค้าประกัน ผู้ค้าประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
7.1.1 มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้าประกันกับระยะเวลาที่ ต้อง
ชาระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
7.1.2 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
7.1.3 ค้าประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน
7.1.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพ
และรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-200,000 บาท
(2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพ และรายได้แน่นอนตั้งแต่
เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
(2.2) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาท ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1
คน *การให้บุคคลค้าประกันผู้กู้เกินกว่า 2 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะ กรรมการ สินเชื่อสาขา
โดยพิจารณาจากรายได้และความน่าเชื่อถือ
7.2 หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่น ที่
ยินยอมให้ใช้ค้าประกันได้ ดังนี้
7.2.1 สมุดเงินฝากและหรือสลากพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจานวน เงินฝาก
คงเหลือในสมุดฝากเงิน หรือให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากพิเศษ
7.2.2 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น
ๆ ตามความจาเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้
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(1) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
(3) ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดิน ที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
8. เงื่อนไขอื่น ๆ กรณีหน่วยงานรวบรวมนาส่งชาระหนี้เป็นงวดรายเดือน ธนาคารจะ
จ่าย ค่าตอบแทนให้ แก่ห น่ วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจและเอกชน ร้อยละ 1.00ของเงิน ต้นที่นาส่ ง
ธนาคารในการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้คือจะมีคณะกรรมการสินเชื่อสาขาในการพิจารณา อนุมัติ
3 คน ประกอบด้วย
1. ผู้จัดการสาขา
2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และ
3. พนักงานสินเชื่อสาขา
2.1.2 วิธีการคานวณการให้กู้ยืมเงิน
2.1.2.1 กระบวนการคานวณของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อ
ธนาคารจะนาข้อมูลของลูกค้ามาคานวณ ดังต่อไปนี้
รายได้สุทธิ
รายได้สุทธิ = รายได้หลัก + รายได้เสริมและรายได้อื่น ๆ
(1)
ภาระหนี้รวม
รวมภาระหนี้ = ภาระหนี้ + จานวนหนี้ในการยื่นกู้ครั้งนี้ (2)
3. จานวนหนี้ในการยื่นกู้ครั้งนี้ เนื่องจากสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
เป็นสินเชื่อที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) ซึ่งจะคานวณดอกเบี้ยที่ลูกค้า ต้อง
ชาระจากเงินต้นทั้งหมดที่คงที่ตลอดอายุสัญญา
ดอกเบี้ยที่ต้องชาระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี)
จานวนหนี้ในการยื่นกู้ครั้งนี้ = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชาระทั้งหมด
(3)
จานวนงวดที่ต้องผ่อนชาระทั้งหมด
2.1.2.2 กระบวนการของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อ
เกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อ [3] เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่
กับนโยบายและหลักเกณฑ์ของผู้ใช้สินเชื่อแต่ละรายโดยทั่วไป มีปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณา
คือ
นโยบายสินเชื่อของผู้ใช้สินเชื่อ
วัตถุประสงค์ในการขอกู้
คุณลักษณะและความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบัน
การเงินส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5 Cs ประกอบด้วย
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1. Character คือ คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ วินัยในการ
ใช้และการชาระสินเชื่อ ในอดีตซึ่งบอกถึงความสามารถในการใช้หนี้และการบริหารจัดการสินเชื่อ
2. Capacity คือความสามารถในการจ่ายชาระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ไว้ รวมถึง
ความมั่นคงของรายได้ที่จะนามาชาระหนี้ในอนาคต
3. Capital คือ เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็น
หลักประกัน
4. Collateral คือ ผู้ค้าประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนามาจานา หรือ
จานองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยง
5. Conditions คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ
จากการคานวณสมการที่ (4) และ (5) สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย
1. กลุ่มที่มีความสามารถในการชาระหนี้ (กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ)
2. กลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ (กลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติ)
2.1.2.3 กระบวนการพิจารณาด้วยวิธกี ารทางด้านเหมืองข้อมูล
1) การแบ่งข้อมูล งานวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธี Cross Validation เพื่อแบ่งข้อมูลออก
เป็นกลุ่ม (k) โดยกาหนดให้ k=10 ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ใช้ในการเรียนรู้ (Training Data) และข้อมูล ที่ใช้
ในการทดสอบ (Test Data) จึงถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วน และทาการทดสอบจานวน 10 ครั้ง เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยของความถูกต้อง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [7]
2) การสร้างแบบจาลองด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล งานวิจัยฉบับนี้ เลือกข้อมูล
ลูกค้าของธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่ อจากธนาคารมาสร้างแบบจาลองด้วยวิธีการเหมือง ข้อมูล ได้แก่ วิธี
ซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) โครงข่ายประสาทเทียม แบบหลาย
ชัน (Multi-Layer Perceptron: MLP) และต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
3) ข้อมูลลู กค้าธนาคารไปผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ห าปัจจัยที่มีผลต่อการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยใช้วิธี Chi-Square ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติและวิธี Information Gain เพื่อ
หาปัจจัย ที่มีผลต่อการพิจารณาได้สินเชื่อ ก่อนที่จะนาไปสร้างแบบจาลอง เพื่อใช้เปรียบเทียบหา
วิธีการ ที่เหมาะสมเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร
2.1.3 เหมืองข้อมูล
การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือกระบวนการที่กระทากับข้อมูลจานวนมาก เพื่อ
ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น [8] โดยมีผู้ให้นิยามของการทาเหมือง ข้อมูล
ไว้หลายท่านเช่นการทาเหมืองข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และสรุปผล จาก
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ข้อมูลจานวนมากเพื่อทาความเข้าใจและให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ หรือการทาเหมือง ข้อมูล
คือ กระบวนการคัดเลือกและสารวจข้อมูลตลอดจนเป็นการสร้างแบบจาลองข้อมูลเพื่อค้นหา รูปแบบ
และค้นหาความสัมพัน ธ์จากข้อมูลจานวนมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ สรุปได้ว่า การทา
เหมืองข้อมูล เป็ น การน าเอาข้อมูล มาวิเคราะห์ เพื่อให้ ได้ความรู้ใหม่ออกมา เพื่อนามาช่วยในการ
ตัดสินใจ
1. กระบวนการทาเหมืองข้อมูล
ในปั จ จุ บั น ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ท าให้ มี การจั ดเก็ บ ข้อมู ล เป็ น
จานวนมาก เพื่อช่วยในการตัดสินใจและดาเนินงานในหน่วยงาน อย่างไรก็ดี การใช้ข้อมูลโดย ส่วน
ใหญ่ ยังอยู่ในลักษณะที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาใช้งาน การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ ได้ความรู้ ที่
เกี่ย วกับ ข้อมูล ได้แก่ ตัวแบบ (Pattern) ที่ แสดงความสั มพันธ์ระหว่างข้อมูล ยังมีการทาอยู่ในวง
จากัด ความรู้ เหล่านี้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานและการตัดสินใจขององค์กร การทา
เหมืองข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูล (Selection) การเตรียมข้อมูล (Preprocessing) การ
แปลงข้อ มูล (Transformation) การวิเคราะห์ และค้น หารูป แบบข้อมู ล (Data Mining) และ การ
แปล/ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล (Interpretation/Evaluation)
การทาเหมืองข้อมูล
เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ คือ ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและดาเนินงานได้โดยไม่เกิดความผิดพลาด หรือ สร้าง
ความเสียหายจากการนาไปใช้งาน ขบวนการทาเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ คล้ายกับ
การพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือการดาเนินโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการ กาหนดขั้นตอน
การท าเหมื อ งข้ อ มู ล ให้ เป็ น มาตรฐานเพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ท าให้ ก ารท าเหมื อ งข้ อ มู ล มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง มาตรฐานนี้ เรี ย กว่ า Cross-Industry Standard
Process for Data Mining (CRISP-DM) [9]
ประเภทการทาเหมืองข้อมูล
ประเภทของการทาเหมืองข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท [10] ดังนี้
1. การทาเหมืองข้อมูลแบบทานาย (Predictive Mining) คือ การนาข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้
ใน การทานายผลข้อมูลในอนาคตที่ไม่ทราบมาก่อน ซึ่งการสร้างแบบจาลองรูปแบบนี้ จะเน้น การ
แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติของข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่ต่อเนื่องจะใช้เทคนิคการ จาแนก
ประเภทข้ อ มู ล (Classification) และในกรณี ที่ ข้ อ มู ล มี ค วามต่ อ เนื่ อ งจะใช้ เทคนิ ค การถดถอย
(Regression)
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2. การทาเหมืองข้อมูลแบบพรรณนา (Descriptive Mining) คือ การนาข้อมูลที่มี อยู่
มาศึกษาหาคาอธิบ ายหรือคุณ สมบั ติทั่ ว ๆ ไปของข้อมูล เพื่อใช้เป็น แนวทางในการตัดสิ นใจ เช่น
เทคนิคการหาความสัมพันธ์ (Association) หรือ เทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering)
3) เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
การแก้ปัญหาของงานชนิดต่าง ๆ โดยวิธีการ Data Mining ในแต่ละงานจะมี เทคนิคที่
นามาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเทคนิค Data Mining นั้นมีหลายหลาก ส่วนใหญ่มาจาก ศาสตร์ AI
(Artificial Intelligence) หรือศาสตร์อื่น ๆ แบ่งเป็น 3 เทคนิค ในการทาเหมืองข้อมูล [11] ดังนี้
1) Cluster Analytic คือการจัดกลุ่มข้อมูลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการแบ่งประเภท แต่
จะไม่เหมือนกันโดยการแบ่งประเภทจะวิเคราะห์ข้อมูลตามต้นแบบ แต่สาหรับการแบ่งกลุ่มเป็น การ
วิเคราะห์โดยไม่พิจารณาจัดกลุ่มตามประเภทที่มีหรือที่รู้จัก แต่จะใช้ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม เพื่อค้นหา
กลุ่มที่สามารถยอมรับได้เพื่อจัดเข้ากลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มของวัตถุมีการสร้างขึ้นโดย เปรียบเทียบวัตถุที่มี
ความเหมือนกันจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน
2) Association Rule เป็ น การค้ น หากฎความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล โดยค้ น หาความ
สัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองชุดหรือมากกว่าสองชุดขึ้นไปไว้ด้วยกันความสาคัญของกฎทาการวัด โดยใช้
ข้อมูลสองตัวด้วยกันคือค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการดาเนินการที่กฎ สามารถ
น าไปใช้ หรื อ เป็ น เปอร์ เซ็ น ต์ ข องการด าเนิ น การที่ ก ฎที่ ใช้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง และข้ อ มู ล ตั ว ที่ สองที่
น ามาใช้วัด คือค่าความมั่น ใจ (Confidence) ซึ่งเป็ นจานวนของกรณี ที่ กฎถูก ต้องโดยสั มพั นธ์ กั บ
จานวนของกรณีที่กฎสามารถนาไปใช้ได้ ในการหากฎความสัมพันธ์นั้นจะมีขั้นตอน วิธีการหาหลายวิธี
ด้วยกัน แต่ขนั้ ตอนวิธีที่เป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายคือ อัลกอริทึม Apriori
3) Classification Analytic เป็นการจัดแบ่งประเภทของข้อมูล โดยหาชุดต้นแบบ หรือ
ชุดของการทางานที่อธิบายและแบ่งประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้เป็น ต้นแบบทานาย
ประเภทของวัตถุห รื อข้อมูล ที่ไม่มีการระบุประเภทหรือชนิดของข้อมูล ซึ่งต้นแบบ สร้างจากการ
วิเคราะห์ชุดของข้อมูลฝึกสอน (Training Data) โดยอาจจะเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีการระบุ ประเภทหรือ
กลุ่ ม เรี ย บร้ อยแล้ ว รู ป แบบของต้ นแบบแสดงได้ห ลายแบบเช่น Classification Rules, Decision
Trees และ Neural Networks เป็นต้น
4) ประโยชน์ของการทาเหมืองข้อมูล
การทาเหมืองข้อมูลถูกนามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ โดยการสร้างมูลค่า เพิ่มกับข้อมูล
ที่มีอยู่ โดยประโยชน์ที่แต่ละองค์กรได้รับจากการกระทาเหมืองข้อมูลสรุปได้ดังนี้
1. การแข่งขันทางการค้า ลูกค้าที่ดีมักจะเป็นที่ชื่นชอบของบริษัทคู่แข่งเช่นกัน บริษัท
เหล่านั้นจะพยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดที่สามารถสร้างผลกาไรให้กับบริษัทได้ และ พยายามที่จะ
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แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดนั้นมา การทาเหมืองข้อมูลสามารถนามาใช้ประโยชน์ ได้ทั้งการแย่งส่วนแบ่ง
ตลาด และในแง่การป้องกันมิให้เกิดการเสียส่วนแบ่งตลาด
2. ทาให้เกิดความรู้ที่สามารถนามาใช้ หรือประกอบการตัดสินใจได้ เนื่องจาก การทา
เหมืองข้อมูลจะใช้เทคนิคที่ซับซ้อน และมีลักษณะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ใน
การสร้างโมเดลที่อิงกับข้อมูล ซึ่งรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น รายการทางธุรกิจ ข้อมูลประวั ติลูกค้า
และข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งภายนอก ความรู้ที่ได้จึงช่วยให้องค์กร สามารถ คาดการณ์อนาคต และ
สามารถเจาะกลุ่มตลาดได้ถูกต้องมากขึ้น เช่น ใช้ในการหาข้อผิดพลาด ของการปฏิบัติงานหรือการ
ให้ บ ริ การได้ (Fraud Detection) โดยการทาให้ ขั้นตอนการทางาน มีประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น ทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยในการกาหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากจานวนลูกค้า และลดโอกาสของ ความเสี่ยงต่าง ๆ
2.1.4 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine)
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) [12] เป็นตัวแบบที่ใช้
ในการแยกแยะข้อมูล โดย SVM จะทาการแบ่งชั้นของข้อมูลด้วยระนาบหลายมิติ จากข้อมูล 2 กลุ่ม
ชุ ด ข้ อ มู ล โดยตั ว แบบของ SVM ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ตั ว แบบของ SVM ใช้
Sigmoid kernel Function ซึ่งมีค่าเท่ากันทั้ง 2 ชั้น (Layer) ตัวแบบของ SVM มีความคล้ายคลึง กัน
กั บ เพอร์ เซฟตรอน (Perception) ซึ่ งเป็ น ข่ า ยงานประสาทเที ย มแบบง่ายมี ห น่ ว ยเดี ย วที่ จ าลอง
ลักษณะของเซลล์ประสาทด้วยการใช้ Kernel function ซึ่ง SVM จะใช้ข้อมูลของคุณสมบัติและ ตัว
แปรที่เปลี่ยนแปลงใช้ในการกาหนดระนาบหลายมิติเรีย กว่า โครงสร้าง (Feature) ส่วนการเลือก ที่มี
ความเหมาะสมที่ สุ ด เรี ย กว่ า โครงสร้ า งในการคั ด เลื อ ก (Feature selection) จ านวนเซตของ
โครงสร้ าง ที่ ใช้อธิบ ายในกรณี ห นึ่ ง (เช่น แถวของการค่าคาดการณ์ ) เรียกว่า เวกเตอร์ (Vector)
ดังนั้ น จุ ดมุ่งหมายของตัวแบบ SVM คือประโยชน์ สู งสุ ดจากระนาบหลายมิติที่ แบ่ งแยกกลุ่ มของ
เวกเตอร์ที่ถูกเรียกว่า การหาเส้นแบ่ง Hyper-planes ซึ่งใช้แบ่งข้อมูลสองคลาสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
โดยพิจารณาจากสมการเส้นตรง Hyper-planes และ SVMs จะทาการค้นหาเวกเตอร์ที่อยู่ใกล้ เส้น
แบ่ง Hyper planes เรียกว่า ซัพพอร์ตเวกเตอร์ (Support Vectors) ดังภาพประกอบที่ 2.1
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The SVM algorithm
ภาพประกอบที่ 2. 1 หลักการทางานของ SVM[13]
ฟั งก์ ชั น เคอร์ เนล (Kernel Function) ในกรณี ก ารจัด แบ่ งกลุ่ ม ข้อ มู ล โดย ใช้ ระนาบ
แบบไม่เป็นเส้นตรง ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนจะอาศัยหลักการของการแปลงข้อมูลจากพื้นที่ ข้อมูล
น าเข้ า (Input Space) ให้ เป็ น พื้ น ที่ คุ ณ ลั ก ษณะ (Feature Space) ที่ มี มิ ติ สู งขึ้ น แสดงให้ เห็ น ถึ ง
แนวคิดของซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนซึ่งทาการแปลงข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้แบบไม่เชิงเส้นไปเป็น
ขนาดพื้นที่คุณลักษณะที่ใหญ่ขึ้นผ่านฟังก์ชันเคอร์เนล (Kernel Function : 𝛷) และสร้างระนาบ ซึ่ง
แบ่งข้อมูลสองกลุ่มได้ดีที่สุด ทาให้เกิดเป็นขอบเขตการตัดสินใจ (Decision Surface) แบบไม่ เชิงเส้น
ในพื้ น ที่ ข้ อ มู ล น าเข้ า ในขณะที่ ซั พ พอร์ ต เวคเตอร์ แ มชชี น แบบเชิ ง เส้ น จะสร้ า งระนาบใน พื้ น ที่
คุณลักษณะที่ใหญ่ขึ้นภายใต้ทฤษฎีของ Mercer [14] ต้องการการคานวณที่สิ้นเปลือง ในส่วน ของ
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ ได้ ข นาดพื้ น ที่ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ใหญ่ ขึ้ น ปั ญ หาดั งกล่ าวสามารถแก้ ไขได้ โดยการ ใช้
ฟั งก์ชั น เคอร์ เนลเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ น่ าพึ งพอใจเช่ น เดี ย วกัน ซึ่ งการใช้ ฟั งก์ชั น เคอร์เนลจะท าให้
สามารถคานวณระนาบได้โดยไม่ต้องอาศัยการแปลงไปเป็นพื้นที่คุณลักษณะ
ฟังก์ชันเคอร์เนล K(xi , xj) เป็นฟังก์ชันที่แก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขของ Mercer’s ซึ่งมีค่า
เท่ากับการคูณกันของสองเวคเตอร์ xi , xj ในพื้นที่คุณลักษณะ 𝛷(xi) และ 𝛷(xj)
K(xi , xj) = 𝛷(xi) *𝛷(xj)
(4)
โดยที่ 𝛷 คือฟังก์ชันการแปลงแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear projection function)
ซึ่งฟังก์ชันเคอร์เนล หลายตัวได้ถูกนามาใช้กับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบไม่เป็นเชิงเส้น อย่าง
ประสบความสาเร็จ การฟังก์ชันเคอร์เนลที่แตกต่างกันของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สามารถนามาซึ่ง
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งตัวอย่างของฟังก์ชันเคอร์เนล มีดังนี้ [15]
1. โพลิโนเมียลเคอร์เนล (Polynomial kernel)

12
K(xi , xj) = [(xi , xj) + 1]d

(5)

2. เกาเซียเรเดียลเบสิสฟังก์ชัน (Gaussian Radial Basis Function)
K(xi , xj) = exp - ||

𝑥𝑖 −𝑥𝑗 2
2𝜎 2

| |

(6)
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2.1.5 โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)
การจาลองการทางานของระบบประสาทเทียม ซึ่งเป็นการทางานของระบบประสาท ใน
สมองของมนุษย์ การทางานของ Neural Network แต่ละ Process จะรับ Input เข้าไปคานวณ และ
สร้าง Output ออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการทางานแบบเชิงเส้นตรง เพราะว่า Input แต่ละ ตัวจะ
ถูกให้ลาดับความสาคั ญของค่าไม่เท่ากัน ค่าของ Output ที่ได้จากการเชื่อมโยงกันนี้ จะถูก นามา
เปรียบเทียบกับ Output ที่ได้ตั้งเอาไว้ ถ้าค่าที่ออกมาเกิดความคลาดเคลื่อน ก็นาไปสู่การปรับค่าหรือ
น้าหนักของค่าที่ใส่ไว้ให้แต่ละ Input [16]
Neural Network เป็นการสร้างแบบจาลองที่เลียนแบบการทางานของสมองมนุษย์ มี
โครงสร้างเป็น กลุ่มของ Node ที่เชื่อมโยงถึงกันในแต่ละ Layer คือ Input Layer, Hidden Layer
และ Output Layer [16]
2.1.5.1 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมมี โครงสร้างแตกต่างจากข่ายงานของสมอง แต่ก็ ยัง
เหมือนสมอง ในแง่ที่ว่าข่ายงานประสาทเทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วย ประมวลผล ย่อย
ๆ และการเชื่อมต่อนี้เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดสติปัญญาของข่ายงาน เมื่อพิจารณาขนาดแล้ว สมองมี
ขนาดใหญ่กว่าข่ายงานประสาทเทียมอย่างมาก รวมทั้งเซลล์ประสาทยังมีความซับซ้อนกว่า หน่วย
ย่อยของ 2 ข่ายงาน อย่างไรก็ดีหน้าที่สาคัญของสมอง เช่น การเรียนรู้ยังคงสามารถถูกจาลอง ขึ้น
อย่างง่ายด้วย โครงข่ายประสาทนี้
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ภาพประกอบที่ 2. 2 แสดงโมเดลของ Neural Network [17]
2.1.5.2 หลักการของโครงข่ายประสาทเทียม
Neural Networks ประกอบด้วย input และ output เหมือนกัน โดยจาลอง
ให้ input แต่ละอัน มี weight เป็ นตัวกาหนดน้าหนักของ input โดย neuron แต่ละหน่วยจะมีค่า
threshold เป็นตัวกาหนดว่าค่าน้าหนักรวมของ input ต้องมากขนาดไหนจึงจะสามารถส่ง output
ไปยังโหนดอื่นได้
2.1.5.3 หลักการทางาน
การทางานของ Neural networks คือเมื่อมี input เข้ามายัง network ก็เอา
input มาค านวณกั บ weight ของแต่ ล ะขา ผลที่ ได้ จาก input ทุ ก ๆ ขาของ neuron จะเอามา
รวมกั น แล้ ว ก็ เอามาเที ย บกั บ threshold ที่ ก าหนดไว้ ถ้ า ผลรวมมี ค่ า มากกว่า threshold แล้ ว
neuron ก็จะส่ง output ออกไป output นี้ ก็จะถูกส่งไปยัง input ของ neuron อื่น ๆ ที่เชื่อมกัน
ใน network ถ้าค่า น้อยกว่า threshold ก็จะไม่เกิด output เขียนออกมาได้ดังนี้
If (sum (input * weight) > threshold) then output
สิ่งสาคัญคือต้องทราบค่า Weight และ threshold สาหรับสิ่งที่ต้องการ เพื่อ
ให้คอมพิวเตอร์รู้จา ซึ่งเป็นค่าที่ไม่แน่นอน แต่สามารถกาหนดให้คอมพิวเตอร์ปรับค่า เหล่านั้น ได้โดย
การสอนให้มันรู้จัก Pattern ของสิ่งที่เราต้องการให้มันรู้จา เรียกว่า “back propagation” ซึ่งเป็น
กระบวนการย้ อ นกลั บ ของการรู้ จ าในการฝึ ก feed-forward neural networks จะมี ก ารใช้
อัลกอริทึมแบบ back- propagation เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้าหนักคะแนนของเครือข่าย (network
weight) หลังจากใส่รูป แบบข้อมูลสาหรับฝึกให้แก่เครือข่ายในแต่ละครั้งแล้ว ค่าที่ได้รับ (Output)
จากเครือข่ายจะถูกนาไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังแล้ว ทาการคานวณหาค่าความผิดพลาด ซึ่งค่า
ความผิดพลาดนี้จะถูกส่งกลับเข้าสู่เครือข่ายเพื่อใช้แก้ไขค่าน้าหนักคะแนนต่อไป
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ภาพประกอบที่ 2. 3 โครงสร้าง Neural Network [17]
Output ของแต่ละ Node
𝑦𝑖 = ƒ (𝑊𝑖1 𝑋1 + 𝑊𝑖2 𝑋2 + 𝑊𝑖3 𝑋3 + ..... + 𝑊𝑖𝑚 𝑋𝑚 )
𝑗

= ƒ (∑ 𝑊𝑖 𝑋𝑗 )
เมื่อ𝑋𝑖 = input จากโหนดอื่นๆ
𝑊ij = น้าหนัก (weight) ของแต่ละแขน (connection)
2.1.5.4 Back Propagation Algorithm
Back Propagation เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียนรู้ของเครือข่ายใยประสาท
วิธีหนึ่ง ที่นิยมใช้ใน multilayer perception เพื่อปรับค่าน้าหนักในเส้นเชื่อมต่อระหว่างโหนด ให้
เหมาะสม โดยการปรับค่านี้จะขึ้นกับความแตกต่างของค่า Output ที่คานวณได้กับค่า Output ที่
ต้องการพิจารณา ดังภาพประกอบที่ 2.4
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ขั้นตอนของ Back Propagation Algorithm มีดังนี้
1. กาหนดค่าอัตราในการเรียนรู้ (rate parameter: r)
2. สาหรับแต่ละตัวอย่าง Input ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าได้ระดับ
performance ที่ต้องการ
3. คานวณหาค่า Output โดยใช้ค่าน้าหนักเริ่มต้น ซึ่งอาจได้จากการสุ่ม
4. เพิ่มค่าน้าหนักที่เปลี่ยนแปลง สาหรับตัวอย่าง Input ทั้งหมด และเปลี่ยนค่า
น้าหนัก Neural Network Taxonomy
2.1.5.5 ข้อจากัดของ Neural Network
1. Neural Network รับข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลตัวเลขที่อยู่ช่วง 0 – 1 เท่านั้น
กรณีข้อมูลนาเข้ามีค่ามากกว่านี้ต้องทาการปรับลดค่าลง หรือในกรณีที่เป็นข้อมูลอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเลข
ต้องทาการแปลงค่าก่อน
2. การสร้างแบบจาลองด้วย Neural Network นั้นจะไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมาจากไหน
3. เนื่ องจากการที่ไม่ส ามารถอธิบายผลลั พ ธ์ที่ ได้ม าได้ ดังนั้ น การสร้างแบบ
จาลองด้วย Neural Network จะไม่สามารถรับรองได้เลยว่าเป็นแบบจาลองที่ดีหรือไม่ จนกว่าจะได้
ทาการทดสอบกับข้อมูลทดสอบก่อนจนแน่ใจก่อน
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron: MLP) [18]
เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีโครงสร้างเป็นแบบชั้นใช้สาหรับงานที่มีความ ซับซ้อน
ได้ผลเป็นอย่างดี โดยกระบวนการฝึกฝนเป็นแบบ Supervise และใช้ขั้นตอนการส่งค่า ย้อนกลับ
(Backpropagation) สาหรับการฝึกฝนระบวนการส่งค่าย้อนกลับ ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยคือ
1. การส่งผ่านไปข้างหน้า (Forward Pass) เป็นการที่ข้อมูลจะส่งผ่านเข้า
โครงข่าย ประสาทเทียมที่ชั้นของข้อมูลเข้า และจะส่งผ่านจากอีกชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง จนกระทั่งถึง
ชั้น ข้อมูลออก
2. การส่งผ่านย้อนกลับ (Backward Pass) เป็นการส่งผ่านข้อมูลย้อนกลับค่า
น้าหนัก การเชื่อมต่อจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎการแก้ข้อผิดพลาด (Error-Correction) คือ
ผลต่าง ของผลตอบแทนที่แท้จริง (Actual Response) กับผลตอบแทนเป้าหมาย (Target
Response) เกิดเป็นสัญญาณผิดพลาดนี้จะถูกส่งย้อนกลับเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมในทิศทาง
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ตรงกันข้ามกับการเชื่อมต่อ ค่าน้าหนักการเชื่อมต่อจะถูกปรับจนกระทั่งผลตอบแทนที่แท้จริง เข้าใกล้
ผลตอบ เป้าหมาย ดังภาพประกอบที่ 2.5
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ภาพประกอบที่ 2. 5 โครงข่ายประสาทเทียม Multilayer Perceptron แบบ 1 hidden layer [19]
2.1.6 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ คือ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
การนาข้อมูลมาสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ ซึ่ งมีการเรียนรู้ ข้อมูล
แบบมี ผู้ ส อน (Supervised Learning) สามารถสร้ า งแบบจ าลองการจั ด หมวดหมู่ ได้ จ ากกลุ่ ม
ตัวอย่างของข้อมูลที่กาหนดไว้ล่วงหน้า (Training Set) ได้โดยอัตโนมัติและสามารถพยากรณ์กลุ่ ม
ของรายการที่ยังไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้อีกด้วย [20]
โดยปกติมักประกอบด้วยกฎในรูปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์” เช่น [20]
“If Income = High and Married” = No THEN Risk = Poor”
“If Income = High and Married” = Yes THEN Risk = Good”
2.1.6.1 ส่วนประกอบของต้นไม้ตัดสินใจ
ประกอบด้วย [21]
1) โหนด (Node) คือคุณสมบัติต่างๆ เป็นจุดที่แยกข้อมูลว่าจะไปในทิศทาง ใด ซึ่งโหนด
ที่อยู่สูงสุดเรียกว่า โหนดราก (Root Node)
2) กิ่ง (Branch) คือ คุณสมบัติของคุณสมบัติในโหนดที่แตกออกมา โดย จานวนของกิ่ง
จะเท่ากับคุณสมบัติของโหนด
3) ใบ (Leaf) คื อ กลุ่ ม ของผลลั พ ธ์ ใ นการแยกแยะข้ อ มู ล โดยสามารถแสดง
ส่วนประกอบของต้นไม้ตัดสินใจ และแสดงตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจได้ ดังภาพประกอบที่ 2.6
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ภาพประกอบที่ 2. 6 ตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจ [22]
2.1.6.2 การสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
หลักการพื้นฐานของการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ เป็นการสร้างในลักษณะจากบนลง
ล่าง (Top-Down) คือเริ่มจากการสร้างราก ของต้นไม้ก่อน แล้ว จึง แตกกิ่งไปจนถึงใบ โดยแสดง
ขั้นตอนการสร้างต้นไม้ตัดสินใจดังนี้ [23]
1) ต้นไม้เริ่มต้นมีโหนดเพียงโหนดเดียวแสดงถึงชุดข้อมูลฝึก
2) ถ้าข้อมูลทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้ว ให้ โหนดนั้นเป็นใบและตั้งชื่อ แยก
ตามกลุ่มของข้อมูลนั้น
3) ถ้าในโหนดมีข้อมูลหลายกลุ่มปะปนอยู่ จะต้องวัดค่าเกน (Gain) ของแต่ละ
แอททริบิวต์เพื่อที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกแอททริบิวต์ ที่มีความสามารถในการ แบ่งแยกข้อมูล
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดีที่สุด โดยแอททริบิว ต์ที่มีค่าเกนมากที่สุด จะถูกเลือก ให้เป็นตัวทดสอบ หรือ
แอททริบิวต์ใช้ในการตัดสินใจ โดยแสดงในรูปของโหนดบนต้นไม้
4) กิ่งของต้นไม้ ถูกสร้างขึ้นจากค่าต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ของโหนดทดสอบ และ
ข้อมูลจะถูกแบ่งออกตามกิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
5) ทาการวนซ้าหรือหาแอททริบิวต์ที่มีค่าเกนมากที่สุด สาหรับข้อมูลที่ถูก แบ่ง
ออกมาในแต่ละกิ่ง เพื่อนาแอททริบิวต์นี้มาสร้างเป็นโหนดตัดสินใจต่อไป โดยที่แอททริบิวต์ ที่ถูกเลือก
มาเป็นโหนดแล้วจะไม่ถูกเลือกมาอีก สาหรับโหนดในระดับต่อ ๆ ไป
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6) ทาการวนซ้าเพื่อแบ่งข้อมูลและแตกกิ่งของต้นไม้ไปเรื่อย ๆ โดยการ วนซ้า
จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง
2.1.6.3 การคานวณค่า Information Gain ต้นไม้ตัดสินใจ
[24] เป็ น โครงสร้างที่ใช้ แสดงกฎที่ได้จากเทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล
โดยต้นไม้ตัดสินใจจะมีลักษณะคล้าย โครงสร้างต้นไม้ ที่แต่ละโหนดแสดงแอททริบิวต์ ในการสร้าง
ต้นไม้ตัดสินใจ ปัญหาสาคัญที่ต้อง พิจารณาคือ ควรจะตัดสินใจเลือกแอททริบิวต์ใดมาทาหน้าที่เป็น
โหนดราก ในแต่ละขั้นตอนของ การสร้างต้นไม้และต้นไม่ย่อย (Subtree) ของต้นไม้ตัดสินใจ เกณฑ์ที่
ใช้ช่วยประกอบการเลือก แอททริ บิวต์คือการคานวณค่ามาตรฐาน (Gain Criterion) ซึ่งเป็นค่าที่บ่ง
บอกว่าแอททริบิวต์ที่ เป็นไปได้ จากชุดข้อมูลมาทาหน้าที่เป็นโหนดราก ถ้าแอททริบิวต์ใดมีค่าเกนสูง
ที่สุด แสดงว่าแอททริบิวต์นั้นสามารถจาแนกกลุ่มของข้อมูลได้ดีที่สุด การใช้ค่า Information Gain
จะช่วยลดจานวนครั้งของการทดสอบในการแยกแยะข้อมูล อีกทั้งยังรับประกันว่าต้นไม้ตัดสินใจ ที่ได้
ไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไป
ซึ่งค่า Information Gain นั้นสามารถคานวณได้จากสมการ ดังสมการที่ (8)
𝑠

𝑠

𝐼 (𝑆1 , 𝑆2 ,...., 𝑆𝑛 ) = − ∑ 1 log 2 1
(8)
𝑠
𝑠
เมื่อ
S เป็นเซตของข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูล s เรคคอร์ด
n เป็นจานวนกลุ่มทั้งหมดที่ต่างกันของข้อมูลชุดนั้น
𝐶𝑖 แทนกลุ่มในลาดับที่ i โดยที่ i มีค่าระหว่าง 1 ถึง n
𝑆𝑖 แทนจานวนข้อมูลที่เป็นสมาชิกของ S และอยู่ในกลุ่ม 𝐶𝑖
𝑆ij แทนจานวนข้อมูลที่เป็นสมาชิกของ S ในกลุ่ม 𝐶𝑖 จากการแบ่งข้อมูลด้วย
ค่าที่เป็นไปได้ของแอททริบิวต์ A
J ค่าระหว่าง 1 ถึง v
ค่ า เอ็ น โท ร ปี ข อ ง แ อ ท ท ริ บิ ว ต์ A ซึ่ ง มี ค่ า ข อ ง แ อ ท ท ริ บิ ว ต์ เป็ น
((𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ,...., 𝑎𝑣 )) หาได้ในสมการที่ 9
𝐸 (𝐴) = ∑

𝑠1𝑗 +....+𝑠nj
𝑠

𝐼(𝑠1𝑗 , 𝑠2𝑗 ,...., 𝑠nj )

ดังนั้นจะสามารถพิจารณาค่ามาตรฐานเกนได้ดังสมการที่ 10

(9)
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GAIN(𝐴) = 𝐼(𝑆1𝑗 , 𝑆2𝑗 ,....., 𝑆nj )- 𝐸 (𝐴)
(10)
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2.1.7 การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection)
การลดขนาดข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องทาก่อนการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้
(Machine Learning) ซึ่ งการลดคุณ ลั ก ษณะมีห ลากหลายวิธี ซึ่งอยู่ บ นพื้ น ฐานของการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย (Class) รวมถึ งการสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะใหม่ จาก
คุณลักษณะเดิม อาจจะนาคุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้มารวมกันเพื่อให้เป็นคุณลักษณะใหม่ [26]
2.1.7.1 การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)
การประเมินค่าของคุณลั กษณะ(Attribute) โดยการคานวณค่า Chi-Square
ทางสถิติ เพื่อแจกแจงความถี่ห รือน้าหนักของคุณ ลักษณะที่ได้ จากการศึกษาเพื่อประเมินค่าของ
คุณลักษณะ ดังแสดงในสมการ 11 [27]
𝑥 2 = ∑𝑛𝑖=1

(𝑂𝑖 −𝐸𝑖 )2
𝐸𝑖

(11)

โดยที่O1,O2,..,Onป็นความถี่หรือน้าหนักของคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษา
E1, E2,……..,En เป็ น ความถี่ น้ าหนั ก ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ ค าดหวั ง (หรื อ
ความถี่ที่ควรจะเป็น)
2.1.7.2 การจัดลาดับคุณสมบัติแบบ Information Gain
การจัดลาดับคุณสมบัติแบบ Information Gain มีหลักการพื้นฐานจากการ สุ่ม
ตัวอย่าง (Entropy) โดยค่าที่ได้จาก Information Gain คือค่าของความต่างระหว่างตัวแปร x ที่เป็น
ตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable) กับตัวแปรอิสระ A (Independent Variable) ซึ่งลักษณะ ของ
Information Gain จะทาการลด Entropy ของตัวแปรเป้าหมาย x โดยการเรียนรู้จากสถานะของ ตัว
แปรอิสระ A
Information Gain มีแนวโน้มที่จะเลือกคุณสมบัติ ที่มีจานวนค่าที่เเตกต่าง กัน
สูง มากกว่าคุณสมบัติที่มีจานวนค่าที่เเตกต่างกันต่า ถึงเเม้ว่าคุณสมบัติที่มีจานวนค่าที่เเตกต่าง กันต่า
จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การคานวณของเทคนิค Information Gain นั้นจะพิจารณาระหว่าง คุณสมบัติ
X ซึ่งก็คือตัวเเปรเป้าหมายกับคุณสมบัติที่เป็นคลาสของข้อมูล Y หรือตัวเเปรอิสระ จากนั้นทาการดู
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จาก ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นระหว่างค่าของคุณสมบัติ X กับค่าของคุณสมบัติ Y ว่ามีมากน้อย
เพียงใด หากมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นน้อย ก็จะทาการให้ คะเเนนของคุณสมบัติ X น้อยตามไปด้วย
โดยสามารถ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Gain(𝑌; 𝑋) = 𝐻(𝑌) − 𝐻 (𝑌 ∨ 𝑋)
(1)
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โดย

คื อ ค่ าค ว าม น่ าจะป็ น จาก ก ารสุ่ ม

𝐻 (𝑌)

ตัวอย่างของ 𝑌
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𝐻 (𝑌 ∨ 𝑋)

คือค่าความน่าจะป็นจากการสุ่มจัวอย่างของ 𝑌เทียบกับ

𝑋
Gain(𝑌; 𝑋) คือค่าของคะแนนจากการสุ่มตัวอย่างที่คานวณได้โดยจะมี
ตั้งแต่ 0 ถึง 1
ค่าของ 𝑌

เป็นค่าคุณสมบัติที่เป็นคลาสของข้อมูลซึ่งคานวณตั้งแต่ {

ค่าของ 𝑋

เป็น ค่าคุ ณ สมบัติอื่ นๆ ที่ไม่ใช่คลาส ซึ่งคานวณตั้งแต่ {

𝑌1 ,𝑌2 ,……, 𝑌𝑛 }
𝑋1 ,𝑋2 ,……, 𝑋𝑛 }
ค่าของ 𝐻 (𝑌)และ 𝐻 (𝑌 ∨ 𝑋)คานวณมาจาก

− ∑ 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑖 ) log 2 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑖 )
=− ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) log 2 𝐻(𝑌 ∨ 𝑋 = 𝑥𝑖 )
โดย

𝐻 (𝑌)
=
(2)
𝐻 (𝑌 ∨ 𝑋)
(3)

𝑃(𝑌 = 𝑦𝑖 ) คื อ ค่ า ความน่ า จะเป็ น ตั้ ง แต่

𝑦1 จนถึง 𝑦𝑘
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) คื อ ค่ า ความน่ า จะเป็ น ตั้ ง แต่
𝑥1 จนถึง 𝑥𝑘

21
2.1.8 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง (Model Evaluation)
เป็ น การวัดประสิ ท ธิภ าพการท านายหมวดหมู่ ของลู กค้ าของแบบจาลองด้ ว ยเกณฑ์
ทางด้านการค้นคืนสารสนเทศ คือ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) และ
ค่าความระลึก (Recall) นอกจากนี้ ยังประเมินในส่วนของเวลาที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองของ แต่
ละเทคนิ คด้วย สาหรับ การคานวณค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา และค่าความระลึก สามารถ
แสดงได้ดังสมการ ดังนี้
201062636
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Precision =
Recall

=

TP+TN

(12)

TP+FP+TN+FN
TP
TP+FP
TP
TP+FN

(13)
(14)

โดย ค่าของผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกคือ
TP คือ จานวนข้อมูลที่จาแนกลูกค้าที่มีความสามารถในการชาระหนี้ได้ถูกต้อง (True
Positive)
TN คือ จานวนข้อมูลที่จาแนกลูกค้าที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ได้ถูกต้อง (True
Negative)
FP คือ จานวนข้อมูลที่จาแนกลูกค้าที่มีความสามารถในการชาระหนี้ไม่ถูกต้อง (False
Positive)
FN คื อ จ านวนข้ อ มู ล ที่ จ าแนกลู ก ค้ าที่ ไม่ มี ค วามสามารถในการช าระหนี้ ไม่ ถู กต้ อ ง
(False Negative)
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเวช สุพรรณพยัคฆ์ [29] ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ พฤติกรรมลู กค้าที่ก่อให้ เกิดหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ โดยการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา บริษัท ลิสซิ่ง แห่งหนึ่ง ได้
น าเทคนิ คการทาเหมื องข้อมูล มาวิเคราะห์ (Data Mining) ด้ว ยวิธีการเกาะกลุ่ ม แบบ Simple Kmean ในการแบ่ งกลุ่ มหาลักษณะเด่นของพฤติกรรมลู กค้าและท าการตรวจสอบผลที่ได้จากการ
แบ่งกลุ่มโดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อรถยนต์ จากนั้นนาผลที่ได้มาหาความสัมพันธ์เพื่อหา
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ลักษณะพฤตติกรรมที่ส่งผลให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ พบว่า กลุ่มของข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกัน จากนั้นนาข้อมูลแต่ละกลุ่มมาทดสอบหาค่าเป้าหมายของกฎความสัมพันธ์ใน 2
ประเภทคือค่าเป้ าหมายการถูกดาเนินคดีทางกฎหมายและค่าเป้าหมายหนี้ตามระดับยอดเงินค้าง
ชาระ จากการศึกษาพบว่า ค่าเป้าหมายถูกดาเนินคดีทางกฎหมายและหนี้ตามระดับยอดเงินค้าง
ชาระ ของกลุ่มข้อมูลที่ถู กแบ่งทั้ง 5 กลุ่ม จะมีลักษณะเด่นของกลุ่มข้อมูลและมีค่าความเชื่อมั่นดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีระดับการศึกษาต่า กลุ่มที่ 2 ค่างวดการผ่อนชาระต่าและมี
ยอดเงิน การขอสิน เชื่อต่า กลุ่มที่ 3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีอัตราเงินดาวนสูง กลุ่ มที่ 4
อาชีพเกษตรกรและใช้ระยะเวลาผ่อนชาระนาน และกลุ่มที่ 5 รายได้สุทธิสูงและใช้ระยะเวลาผ่อน
ชาระสั้น โดยได้นาผลที่ได้เสนอเป็นแนวทางการนาไปใช้เพื่อการลดหนี้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้และลด
ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนควบคุมสินเชื่อที่จะเกิดขึ้นลงอีกด้วย
เบญญา จัน ทพันธ์ [30] ได้ศึกษาการหาพฤติกรรมการยกเลิกการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากรายการบันทึกการทาธุรกรรมโดยการทาเหมืองข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแบบจาลองที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล เพื่อ
หาพฤติ กรรมของกลุ่ มที่ มี แนวโน้ ม ยกเลิ กการใช้บ ริการ ซึ่งศึกษาจากข้อ มูล รายการธุรกรรมจาก
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งหนึ่ง โดยขั้นตอนแรก นาข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดมาทาการแบ่งหรือจัด
กลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาการใช้บริการเป็นตัวแบ่งกลุ่มข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการนา
ผลลั พ ธ์ไปใช้งาน แบ่ งกลุ่ ม ข้อมูล ออกเป็น 2 ส่ ว นคื อ ข้อ มูล เรียนรู้ และข้อมู ล ทดสอบ เพื่ อใช้วัด
ประสิ ท ธิภ าพของแบบจ าลองและใช้ขั้ น ตอนวิธีต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ เพื่ อการจาแนกข้อ มู ล และสร้าง
แบบจ าลองพฤติกรรมตามกรอบการทาเหมื องข้ อมูล แบบ CRISP-DM พบว่า ความสั มพั น ธ์ของ
ความถี่ในการใช้บริการ ค่าบริการ และสถานะแพ็คเกจบริการเสริม จากชุดข้อมูลเรียนรู้ และข้อมูล
ทดสอบ มีผลต่อแนวโน้มการยกเลิกการใช้บริการ และผลจากการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ เมื่อ
ดาเนิ นการโดยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด พบว่า แบบจาลองมีประสิ ทธิภาพในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ถูกต้องถึงร้อยละ 86.68 แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองมีความแม่นยาในการจาแนกข้อมูล และสามารถ
น าไปประยุ กต์ใช้งานเพื่อสนั บ สนุ นกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิท ธิภ าพ อาทิ การสร้าง
โปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเกิดความภักดีกับองค์กร
รวมถึงการกระตุ้นการซื้อของลูกค้า
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ [31] ได้ศึกษาเรื่องเทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของ ซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสาหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
รายปีของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุ ด โดยแรงจูงใจ
ของการพัฒนาตัวแบบผสมนี้ เกิดจากการใช้ความสามารถในการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อนของซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีนเพื่อทานายค่าในอนาคต แต่เนื่องจากประสิทธิภาพของซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชชีน
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ขึ้นอยู่กับการเลือกค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมจึงถู กนามาใช้ประโยชน์ใน
การหาค่ า ที่ เหมาะสมของซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มชชี น นอกจากนี้ ตั ว แบบผสมที่ น าเสนอได้ ถู ก
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิภ าพการพยากรณ์ กั บ ตั ว แบบดั้ งเดิ ม ได้ แ ก่ ตั ว แบบอารีม า และซั พ พอร์ ต
เวกเตอร์แมชชีนโดยปราศจากการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยการประเมินประสิท ธิภาพ 6
วิธี จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบผสมที่นาเสนอมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ที่ถูกต้องและแม่นยา
กว่าตัวแบบดั้งเดิม โดยสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบอารีมาและซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชีนได้อย่างน้อยร้อยละ 7.78 และ 5.72 ตามลาดับ
ไพจิ ต สุ ขสมบู ร ณ์ และณิ ช า นภาพร จงกะสิ กิ จ [32] ศึ กษาเรื่อ งผลของตั ว แบบที่ ส่ งผลต่ อ
ความสามารถในการชาระสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการนาเทคนิค
ทางด้านเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการระบุดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระสินเชื่อ
ของสมาชิกสหกรณ์ เครดิตยู เนีย น เพื่อทาการศึกษาค้นหาว่าควรจะต้องพิจารณาอะไรบ้างในการ
อนุมัติสินเชื่อ จึงจะทาให้อัตราการเกิดหนี้สูญที่ลดลง ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง จานวน 5 แห่ง พบว่าสหกรณ์แต่ละแห่งจะมีหลักเกณฑ์ในการให้อนุมัติ
สินเชื่อที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถกาหนดเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสินเชื่อจานวน 19
ปั จ จั ย และเมื่ อน ามาวิเคราะห์ โดยวิธีการ Evolutionary Selection พบว่ามี ปัจจั ยที่มี ผ ลกระทบ
โดยตรงกับการชาระสินเชื่อของสมาชิกเพียง 12 ปัจจัย จากนั้นจึงนาปัจจัยที่ได้มาทาการสร้างเป็นตัว
แบบด้ว ยเทคนิ คต้น ไม้ ตัดสิ น ใจ (Decision Tree) เทคนิ คเบย์เซียนแบบง่าย (Naïve Bayes) และ
เทคนิคการค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด k ตัว (K-Nearest Neighbors) และนาตัวแบบที่สร้างขึ้นด้วย
เทคนิคข้างต้นมาทาการทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแบบไขว้ (Cross Validation) แล้วทาการวัดค่า
ความถูกต้อง (Correct) ค่าความแม่นยา (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล
(F-Measure) โดยในการทดสอบเพื่อหาค่าตัวแบบที่เหมาะสมจะนาไปใช้ได้ จากข้อมูลตัวอย่างจานวน
200 ตัวอย่าง พบว่าตัวแปรที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต้นไม้ตัดสินใจ ให้ผลลัพธ์ในการทดสอบที่ดีที่ สุด โดย
มีค่าความถูกต้องที่ร้อยละ 95.96 มีค่าความแม่นยาที่ร้อยละ 95.71 มีค่าความระลึกที่ร้อยละ 91.67
และมีค่าความถ่วงดุลที่ร้อยละ 91.94 ทั้งนี้เมื่อนาไปใช้ในการทดสอบกับข้อมูลสมาชิกที่ขอสินเชื่อและ
ติดตามข้อมูลการชาระสินเชื่อพบว่า มีสมาชิกเพียง 2 ราย จาก 5 ราย ที่ได้ประเมินว่ามีโอกาสเกิดหนี้
สูญหรือมียอดสินเชื่อค้างชาระ
อัยนาอ์ บุ ญญาลัย [33] ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มลู กค้าที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
NPLs เฉพาะสินเชื่อรายย่อย โดยใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการพิจารณาอนุมัติและวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
ช่ ว ยในการจั ด การความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ก ารจั ด กลุ่ ม (Cluster Analysis)
หลังจากที่ได้ผลการจัดกลุ่มแล้วทาการตรวจสอบผลโดยทาแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านการวิเคราะห์ และน าผลสั มภาษณ์ การเปรียบเที ยบการ credit scoring เพื่ อสะท้ อนความมี
ประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
ทั้ง 5 กลุ่ม และนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงภาคตัดขวาง ได้ดังนี้ ลูกค้ากลุ่มที่ 3 มีความเสี่ยงมากที่สุด
รองลงมาคือลู กค้ากลุ่มที่ 4 ลู กค้ากลุ่มที่ 1 ลู กค้ากลุ่ มที่ 5 สุดท้ายคือลูกค้ากลุ่มที่ 2 และสามารถ
เรียงลาดับความเสี่ยงตามหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ดังนี้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ มี
ความมากที่สุ ด รองลงมาคือการวิเคราะห์ คุณ ลั กษณะของผู้ ขอสิ นเชื่อ ด้านสภาพผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโดยทั่วไป การวิเคราะห์ส่วนทุน และสุดท้าย คือการวิเคราะห์หลักประกันสินเชื่อ โดยนาผล
ที่ได้ไปจัดแนวทางการประยุกต์ เพื่อลดการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
และลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อ
ญาณินี สิทธิสาร [34] ได้ศึกษาโมเดลทานายความสามารถในการชาระหนี้เงินกู้ กรณีศึกษา
สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยได้ศึกษา
และรวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อความสามารถในการชาระหนี้เงินกู้ จานวน 8 ปัจจัย ทาการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการชาระเงินกู้ได้แก่ จานวนบุตร เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน จานวน
เงินกู้ ภาระหนี้ การทาประกันเงินกู้ จานวนเงินงวด ข้อมูลได้จากการรวบรวมประวัติการกู้เงินระหว่าง
ปี พ.ศ.2547 – 2557 จานวนทั้งสิ้น 11,732 รายการ การสร้างโมเดลเพื่อทานายความสามารถในการ
ช าระหนี้ เงิ น กู้ โดยใช้ ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ เครื อ ข่ ายความเชื่ อ เบย์ และโครงข่ า ยประสาทเที ย ม ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการทานายของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมมีค่า ความแม่นยาสูงสุดที่
ร้อยละ 98.77 โมเดลเครือข่ายความเชื่อเบย์ มีค่าความแม่นยาร้อยละ 98.76 และโมเดลต้นไม้การ
ตัดสินใจ มีค่าความแม่นยาร้อยละ 98.74 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทานายแล้ว
พบว่าโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพการทานายสูงที่สุด
Jafar Hamid & Ahmed [35] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการทานายความเสี่ยงด้านเงินกู้
ในธนาคารโดยใช้เหมืองข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กู้ยืมเงินสาหรับธนาคารและสาหรับผู้ที่ได้รับเงินกู้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินของธนาคาร
จาเป็นต้องเข้าใจว่าความหมายของความเสี่ยงคืออะไร นอกจากนี้จานวนธุรกรรมในภาคธนาคารยัง
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลปริมาณมากซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมของลูกค้าและความเสี่ยงจากการ
กู้ ยื ม ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เหมื อ งข้ อ มู ล เป็ น หนึ่ ง ในงานวิ จั ย ที่ มี แ รงจู งใจและมี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด โดยมี
จุดประสงค์เพื่อดึงข้อมูลจากเหมืองข้อมูลที่สะสมจานวนมหาศาล จากการศึกษานี้จาแนกความเสี่ยง
ด้านเงิน กู้ในภาคธนาคารโดยใช้ เหมือ งข้อ มูล แบบจ าลองนี้ ถูก สร้างขึ้น โดยใช้ รูป แบบข้ อมู ล ภาค
ธนาคารเพื่อทานายสถานะของสินเชื่อ โดยใช้อัลกอริทึม 3 แบบเพื่อสร้างโมเดลเพื่อจาแนกความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ j48, bayesNet และ NaiveBayes ด้วยการใช้โปรแกรม Weka Model ชุดข้อมูล
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ที่ใช้งานวิจัยนี้ อยู่ในรูป ARFF ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อของ คุณลักษณะ ชนิดของคุณลักษณะ และใช้
วิธีการ Feature Selection เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่สาคัญ ผลการคัดเลือกได้ 8 คุณลักษณะ ผล
จากการทดลองในงานวิจัยนี้พบว่า เทคนิค j48 ดีที่สุด ได้ค่าความถูกต้อง 78.3784%
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
Database
201062636

Data Preprocessing
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10-fold cross validation

Multi-Layer Perceptron :
MLP

Support Vector Machine :
SVM

Evaluation
Accuracy, Standard Deviation,
Precision,Recall
Best Model
Feature Selection
Prediction Program Selection

Decision tree : DT
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ภาพประกอบที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้กาหนดให้กลุ่มประชากรคือ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคาร ที่ ก รอกข้ อ มู ล ผ่ านระบบพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ โดยข้ อ มู ล จะถู ก น ามาแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มที่มีความสามารถในการชาระหนี้ (กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ) จานวน 500
รายการ และกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ (กลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ) จานวน 500
รายการ รวมใช้ ข้ อ มู ล จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,000 รายการ โดยรายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ที่ เก็ บ รวบรวม
ประกอบด้วย
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คุณลักษณะ
ผลการทดลอง
อายุ
เพศ
อาชีพ
สถานะ
รายได้หลัก
รายได้เสริม
ค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิ
อุปโภค-บริโภค
ภาระหนี้
หนี้ครั้งนี้
รวมภาระหนี้
วงเงินกู้
จานวนงวด

type
label
integer
binominal
polynominal
polynominal
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer

โดยพิจารณาข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูลลูกค้าที่ยื่นกู้ขอสินเชื่อกับธนาคารโดยกรอก
ผ่านระบบพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ดังภาพประกอบที่ 3.2
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ภาพประกอบที่ 3.2 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ
3.3 ขั้นตอนก่อนประมวลผล
ขั้นตอนก่อนการประมวลผล (Preprocessing) เป็นการเตรียมข้อมูล ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล ดังนี้
ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี ความสามารถในการชาระหนี้
(กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ) แทนค่าด้วย 1 Pass และกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
(กลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ) แทนค่าด้วย 0 Failed และทาการแทนค่า คุณลักษณะอื่น ๆ ดังนี้
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2.อาชีพ
1. ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
2. ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
3. พนักงานและลูกจ้างในบริษัท
3. สถานภาพทางครอบครัว
1. โสด
2. สมรสจดทะเบียน
3. สมรสไม่จดทะเบียน
4. หย่า
5. หม้าย
4. รายได้เสริม
0. ไม่มีรายได้เสริม
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1. มีรายได้เสริม
3.4 การสร้างแบบจาลอง
นาชุดข้อมูลลูกค้าของธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อมาสร้างแบบจาลอง และแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น
2 ชุด คือ ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training set) และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ (Test set) โดยนาชุด
ข้อมูลได้ทาการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มาสร้างแบบจาลองเพื่อหาแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุ ดในการ
ทาเหมืองข้อมูล เพื่อการตัดสิ น ใจให้ สิน เชื่อของธนาคารออมสิ น ซึ่งผู้ วิจัยได้เลื อกเทคนิคในการใช้
เหมืองข้อมูลสาหรับธนาคารออมสินเพื่อการตัดสินใจให้สินเชื่อ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เทคนิค ได้แก่
1) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron: MLP)
2) ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM)
3) เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree)
3.4 ขั้นตอนการคัดเลือกคุณลักษณะ
1) การแบ่งข้อมูล
งานวิจัย ฉบั บ นี้ กาหนดให้ แบ่ งข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้
(Training set) และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ (Test set) โดยแบ่งเป็นอัตราส่วน 90:10
2) คัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี
1) Information Gain
2) Chi-Square
3) การสร้างแบบจาลองด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล
1) วิธีการ Information Gain โดยใช้ operator
Weight by Information Gain
Select by Weights
กาหนด Weight relation เป็น greater equals และ weight 0.1 หาน้าหนักจากการ Weight
by Information Gain
2) แบบจ าลองโดยน าคุ ณ ลั ก ษณะที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กด้ ว ยวิ ธี Chi-Square โดยก าหนดค่ า
ก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น df = 0.01 ท าให้ ได้ น้ าหนั ก มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 27.7 และน าไปสร้ า ง
แบบจาลองด้วยวิธี SVM, MLP, Decision Tree
3.5 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง
ข้อมูลมี 1000 ระเบียง ดังนั้นใช้ Cross-Validation ในการทดสอบประสิทธิภาพโดยกาหนดให้มี
จานวนกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม (K=10) และทดสอบ 10 รอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยของ ความถูกต้อง ค่าความ
แม่นยา ค่าความระลึก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจาลอง
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นั้น จะทาการทดสอบด้วยวิธี Cross-Validation โดยกาหนดให้มีการทดสอบจานวน 10 รอบเพื่อหา
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าความ
แม่นยา (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ในการประเมินผลของแบบจาลองในการทดสอบ
เพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจาลองนั้น จะทาการทดสอบด้วยวิธี 10-fold cross validation โดย
แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน จากนั้นใช้ข้อมูล 1 ส่วนในแต่ละรอบเป็นตัวทดสอบโมเดล
ประสิทธิภาพของโมเดล ซึ่งผู้วิจัยได้จะทาการทดสอบแบบจาลอง โดยใช้แบบจาลอง 1 แบบจาลอง
นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูลซึ่งผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลทั้งหมด 1,000 ข้อมูล
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ในงานวิจัยฉบับนี้ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กระบวนการ 1) กระบวนการสร้างแบบจาลอง
โดยใช้ วิ ธี ก ารทางเหมื อ งข้ อ มู ล ได้ แ ก่ โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบหลายชั้ น (Multi-Layer
Perceptron: MLP) ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) และ เทคนิ ค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) เพื่อหาแบบจาลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2) กระบวนการคัดเลือก
คุณลักษณะ (Feature Selection) ซึ่งได้ใช้วิธี Chi-Square และ information gain จากนั้นจึงนาไป
สร้างแบบจาลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการวิจัยในงานนี้ได้ใช้เทคนิค โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer
Perceptron: MLP) ซั พ พอร์ ท เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) และ เทคนิ ค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) จากนั้นใช้วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) ในการ
หาค่าที่เหมาะสมและทาการลดมิติข้อมูล เข้ามาทดสอบร่วมในการสร้างแบบจาลองเพื่อจาแนกข้อมูล
การวัดประสิทธิภาพแบบจาลองได้ทดลองแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลเรียนรู้และชุดข้อมูลทดสอบ
ด้ว ย Cross Validation และวัดประสิ ท ธิภ าพการจาแนกข้อมูล ของแบบจาลองที่ ส ร้างจากแต่ล ะ
เทคนิคโดยวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) และแสดงผลตัวอย่างการแปลผลการจาแนกข้อมูล ซึ่งใน
บทนี้จะแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วนในงานวิจัย ดังนี้
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง
4.2 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูล
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและลดมิติข้อมูล
4.4 ผลการทดลองประสิทธิภาพของเทคนิค
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง
จากข้อมูลที่ได้รับ ทั้งหมด 1,000 ชุด แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการอนุมั ติ 500 ราย และ ไม่อนุมัติ
500 ราย มาทาการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการเหมืองข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ทาการ
แบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลเรียนรู้และชุดข้อมูลทดสอบ ด้วยวิธี Cross Validation กาหนดค่า
K=10-fold จากข้อมูล 1,000 ชุด เพื่อสร้างโมเดล (Training)
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4.2 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูล
การสร้างแบบจาลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการนาชุดข้อมูลลูกค้าของธนาคารที่ยื่น
ขอสินเชื่อมาสร้างแบบจาลอง โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อมูลการเรียนรู้ (Training
set) และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ (Test set) โดยนาชุดข้อมูลที่ได้ทาการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มา
สร้างแบบจาลองเพื่อหาแบบจาลองที่เหมาะสมที่สุดในการทาเหมืองข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้สินเชื่อ
ของธนาคาร จากคุณลักษณะทั้งหมด 14 คุณลักษณะ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคในการใช้เหมืองข้อมูล
ส าหรั บ พิจ ารณาการตัด สิ น ใจให้ สิ น เชื่อ ส าหรับ ธนาคาร ซึ่งมี ทั้ งหมด 3 เทคนิ ค ได้แ ก่ โครงข่าย
ประสาทเที ย มแบบหลายชั้ น ซัพ พอร์ท เวกเตอร์แมชชีน และ เทคนิ คต้ นไม้ ตัดสิ น ใจ โดยท าการ
Optimize Parameter จนได้ค่าที่ดีที่สุด ทั้งหมด 2 เทคนิค ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลาย
ชั้น ตามตารางที่ 2 และ ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ตามตารางที่ 4.1 โดยเลือก Cross validation
เป็น 10-fold เพื่อหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดในการสร้างโมเดล
ตารางที่ 4. 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของ Multi-Layer Perceptron (MLP)
ลาดับ
ค่าพารามิเตอร์
จานวน
1
Input Node
14
2
Hidden Node
21
3
Output Node
2
2. Support Vector Machine: SVM โดยผูว้ ิจัยได้เลือกใช้ Kernel type แบบ dot และ
Optimize ค่า Kernal cache, C โดยได้ค่าพารามิเตอร์ตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.2 ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน (SVM )
ลาดับ
ค่าพารามิเตอร์
จานวน/
ค่าพารามิเตอร์
1
จานวน Input
14
2
จานวน Output
2
3
C
59.5999
จากนั้นทาการประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง ทาการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของ
แบบจาลอง โดยทดสอบด้วยวิธี Cross-Validation กาหนดให้มีการทดสอบจานวน 10 รอบเพื่อหาค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) เฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าความ
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แม่นยา (Precision) และค่าความระลึก (Recall) ในการประเมินผลของแบบจาลองในการทดสอบ
เพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจาลองนั้น จะทาการทดสอบด้วยวิธี 10-fold cross validation
จากการสร้างแบบจาลองการใช้เหมืองข้อมูลในการพิจารณาการให้สินเชื่อสาหรับธนาคาร พบว่า
แบบจาลองซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน มีค่าความถูกต้อง 97.12% สูงกว่าวิธีอื่น ตามด้วยแบบจาลอง
โครงข่ายประสาทเที ย มแบบหลายชั้ น มี ค่าความถูกต้ อง 88.74% และแบบจาลองเทคนิ คต้ น ไม้
ตัดสินใจ มีค่าความถูกต้อง 60.06% ตามลาดับ ตามตารางที่ 4.3
201062636
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ตารางที่ 4. 3 ผลการเปรียบเทียบแบบจาลอง 3 เทคนิคด้วยวิธี Cross-Validation จาก 14
คุณลักษณะ
เทคนิค
10-fold cross validation
ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา ค่าความระลึก
(Accuracy)
(Precision)
(Recall)
MLP
83.99 ± 4.08 83.07 ± 5.98 85.98 ± 7.04
SVM
97.12 ± 2.83 96.42 ± 3.97 97.99 ± 1.97
Decision tree
60.06 ± 4.36 59.14 ± 3.50 64.30 ± 11.57
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ
การทดสอบคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส่ งผลต่ อ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เราสามารถใช้ เทคนิ ค การคั ด เลื อ ก
คุณลักษณะ (Feature Selection) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติและลดมิติของข้อมูล
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคจานวนทั้งสิ้น 2 วิธี คือ Chi Square และ Information Gain
Chi Square เพื่อทาการคัดเลือกคุณลักษณะ ด้วยวิธีการทางสถิติจากคุณลักษณะทั้งหมด 14
คุณ ลักษณะ จากนั้น ทาการทดลองโดยใช้เทคนิค ทั้ง 3 เทคนิค คือ 1) Multi-Layer Perceptron:
MLP 2) Support Vector Machine: SVM และ 3) Decision tree ในการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จาแนกข้อมูลของการพิจารณาการให้สินเชื่อ จากคุณลักษณะทั้งหมด 14 คุณลักษณะ ได้น้าหนัก ของ
แต่ละคุณลักษณะ ตามตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4. 4 น้าหนักของแต่ละคุณลักษณะเมื่อใช้วิธีการ Chi Square
ลาดับที่ คุณลักษณะ
น้าหนัก
1
รวมภาระหนี้
131.679
2
ภาระหนี้
128.632
3
รายได้สุทธิ
61.284
4
จานวนงวด
51.351
5
ค่าใช้จ่าย
50.511
6
รายได้หลัก
49.884
7
อาชีพ
46.822
8
หนี้ครั้งนี้, เงินงวด
42.466
9
วงเงินกู้
36.923
10
เพศ
33.188
11
ค่าใช้จ่ายอุปโภค – บริโภค
23.154
12
สถานภาพ
22.785
13
รายได้เสริม
4.946
14
เพศ
1.210
เมื่อใช้วิธีการคัดเลือกคุณ ลักษณะด้วยวิธีการ Chi Square โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่น df =
0.01 ทาให้ได้น้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 27.7 ได้คุณลักษณะที่มีผล 10 คุณลักษณะ ตามตารางที่
4.5
ตารางที่ 4.5 น้าหนักของแต่ละคุณลักษณะที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อเมื่อใช้วิธีการ Chi Square
ลาดับที่ คุณลักษณะ
ค่าน้าหนัก
1
รวมภาระหนี้
131.679
2
ภาระหนี้
128.632
3
รายได้สุทธิ
61.284
4
จานวนงวด
51.351
5
ค่าใช้จ่าย
50.511
6
รายได้หลัก
49.884
7
อาชีพ
46.822
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ลาดับที่
8
9
10

คุณลักษณะ
หนี้ครั้งนี้, เงินงวด
วงเงินกู้
อายุ

ค่าน้าหนัก
42.466
36.923
33.188
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เมื่อนาข้อมูลชุดนี้ทาการทดสอบแบบจาลองการใช้เหมืองข้อมูลในการพิจารณาการให้สินเชื่อ
สาหรับธนาคาร พบว่า Multi-Layer Perceptron มีค่าความถูกต้อง 90.40% สูงกว่าวิธีอื่น ตามด้วย
Support Vector Machine มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 89.40% และ Decision tree มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
62.10% ตามลาดับ ตาม ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบตามแบบจาลอง 3 เทคนิค โดยใช้วิธีการ Chi Square
การวัดประสิทธิภาพ
เทคนิค
MLP
SVM
Decision tree
ความถูกต้อง (Accuracy)
90.40 ± 2.67 89.40 ± 6.64 62.10 ± 3.73
ค่าความแม่นยา (Precision)
90.40
90.87
64.44
ค่าความระลึก (Recall)
90.40
87.60
54.00
Information Gain โดยกาหนด Weight relation เป็น greater equals และ weight 0.1
Weight จากการ Weight by Information Gain ที่ถูกเลือกหลังการทา Feature selection ด้วย
Weight by Information Gain ตามตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 น้าหนักของแต่ละคุณลักษณะที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อเมื่อใช้วิธีการ Information
Gain
Name
Type
Missing Statistics Fliter
Average
ผลการอนุมัติ Binominal 0
Pass
Failed (500) Failed (500), Pass (500)
(500)
รายได้สุทธิ
Integer
0
-60000
100885
17188.568
ภาระหนี้
Integer
0
0
115000
7978.752
รวมภาระหนี้ Integer
0
656
117417
10916.618

36
จากชุดข้อมูลข้างต้น แสดงให้ เห็ นว่าคุณ ลักษณะ ที่ได้รับการเลื อกเหลื อ 3 คุณลั กษณะ จาก
ทั้งหมด 14 คุณลักษณะ จากนั้น นาชุดข้อมูลที่ได้มาสร้าง Model โดยใช้ 3 เทคนิค คือ SVM, MLP
และ Decision Tree เพื่อทดสอบค่าความถูกต้อง ได้ผลการทดลอง ตามตารางที่ 4.8 ดังนี้
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ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบตามแบบจาลอง 3 เทคนิค โดยใช้วิธีการ Information Gain
การวัดประสิทธิภาพ
เทคนิค
MLP
SVM
Decision tree
ความถูกต้อง (Accuracy)
91.70 ± 3.59 91.20 ± 1.69 51.80 ± 2.10
ค่าความแม่นยา (Precision)
90.49
88.72
51.22
ค่าความระลึก (Recall)
93.20
94.40
75.80
จากตารางที่ 4.8 เมื่อนาข้อมูลชุดนี้ทาการทดสอบแบบจาลองการใช้เหมืองข้อมูลในการพิจารณา
การให้สินเชื่อสาหรับธนาคาร พบว่า Multi-Layer Perceptron มีค่าความถูกต้อง 91.70% สูงกว่าวิธี
อื่ น ตามด้ ว ย Support Vector Machine มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 91.20% และ Decision tree มี ค่ า
ความถูกต้อง 51.80% ตามลาดับ
4.4 ผลการทดลองประสิทธิภาพของเทคนิค
จากการประเมิน ประสิ ทธิภ าพของแบบจาลอง ข้อมูล ผู้ กู้จานวน 1,000 ราย ด้ว ยวิธี CrossValidation กาหนด k=10 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งหมด 14 คุณลักษณะโดยใช้
แบบจ าลองซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน มีค่าความถูกต้อง 97.12% ตามด้ว ยแบบจาลองโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบหลายชั้น มีค่าความถูกต้อง 88.74% และแบบจาลองเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ มีค่า
ความถูกต้อง 60.06% ตามลาดับ
เมื่อใช้วิธีการทางสถิติ Chi-Square จากคุณลักษณะทั้งหมด 14 คุณลักษณะ ได้คุณลักษณะที่มี
ผล 10 คุณ ลั กษณะ และเมื่ อน าข้อ มูล ชุ ดนี้ ท าการทดสอบแบบจาลองการใช้เหมือ งข้อ มูล ในการ
พิจารณาการให้สินเชื่อสาหรับธนาคาร พบว่า Multi-Layer Perceptron มีค่าความถูกต้อง 90.40%
สูงกว่าวิธีอื่น ตามด้วย Support Vector Machine มีค่าความถูกต้อง 89.40% และ Decision tree
มีค่าความถูกต้อง 62.10% ตามลาดับ
และเมื่อใช้วิธี Information Gain เพื่อค้นหาคุณลักษณะที่ดีที่สุด จากการทดลองได้คุณลักษณะ
เพียง 3 คุณลักษณะ จากทั้งหมด 14 คุณลักษณะ จากนั้นนาชุดข้อมูลที่ได้จากวิธี Information Gain
ทาการทดสอบแบบจาลองการใช้เหมืองข้อมูลในการพิจารณาการให้สินเชื่อสาหรับธนาคาร พบว่า
พบว่ า Multi-Layer Perceptron มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 91.70% สู ง กว่ า วิ ธี อื่ น ตามด้ ว ย Support

37
Vector Machine มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 91.20% และ Decision tree มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 51.80%
ตามลาดับ

201062636

MSU iThesis 61011284502 thesis / recv: 12072564 19:03:57 / seq: 10

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต
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งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกระบวนการวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ของ ปัจจัยภายใต้
แนวคิดของการจาแนกข้อมูล สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล รวมทั้ง ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต
5.1 สรุปผลการวิจัย
เมื่อทาการทดลองโดยใช้วิธี Cross Validation เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (k) โดยกาหนดให้
k=10 จากข้อมู ล ผู้ กู้จ านวน 1,000 ราย กั บ แบบจาลองซั พ พอร์ท เวกเตอร์แมชชี น แบบจาลอง
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น และ แบบจาลองเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ พบว่า แบบจาลองซัพ
พอร์ทเวกเตอร์แมชชีน มีค่าความถูกต้อง 97.12% ตามด้วยแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
หลายชั้ น มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง 88.74% และแบบจ าลองเทคนิ ค ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ มี ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
60.06% ตามลาดับ ดังนั้น แบบจาลองซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ใน
การตัดสินใจให้สินเชื่อ
การคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ Chi-square และวิธี Information Gain จาก
การทดลองเมื่อใช้วิธีการทางสถิติ Chi-Square เพื่ อหาคุณ ลั กษณะที่มีผ ลต่อการพิ จารณาสิ นเชื่ อ
พบว่าคุณลักษณะที่มีผลมี 10 คุณลักษณะ จากนั้นนาทั้ง 10 คุณลักษณะมาสร้างแบบจาลองทั้ง 3
แบบด้วยวิธีแบบจาลองซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน , แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น
และ แบบจาลองเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ พบว่า เมื่อใช้วิธี Chi-square ร่วมกับวิธี แบบจาลองโครงข่าย
ประสาทเที ย มแบบหลายชั้น มีค่าความถู กต้ อง 90.40% และเมื่ อใช้วิธี Information Gain เพื่ อ
ค้ น หาคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ที่ สุ ด จากการทดลองได้ คุ ณ ลั ก ษณะเพี ย ง 3 คุ ณ ลั ก ษณะ จากทั้ งหมด 14
คุณ ลักษณะ จากนั้ น ทาการทดสอบแบบจาลองการใช้เหมืองข้อมูล ในการพิจารณาการให้ สิ นเชื่อ
สาหรับธนาคาร พบว่า แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น มีค่าความถูกต้อง 91.70%
ดั ง นั้ น จากงาน วิ จั ย พ บว่ า การคั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณ ะ (Feature Selection) ด้ ว ยวิ ธี
Information Gain ได้คุณลักษณะที่ดีที่สุด 3 คุณลักษณะคือ รายได้สุทธิ, ภาระหนี้ และรวมภาระหนี้
และเมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ แบบจ าลองโครงข่ ายประสาทเที ย มแบบหลายชั้ น มี ค่ าความถู ก ต้ อ งสู งสุ ด ถึ ง
91.70%
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ดังนั้น จากงานวิจัย พบว่าการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) ด้วยวิธี Information
Gain ได้คุณลักษณะที่ดีที่สุด 3 คุณลักษณะคือ รายได้สุทธิ, ภาระหนี้ และรวมภาระหนี้ และเมื่อใช้
ร่วมกับ แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น มีค่าความถูกต้องสูงสุดถึง 91.70%
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Feature Selection
Chi-square
Information Gain

คุณลักษณะที่ดีที่สุด
รวมภาระหนี้, ภาระหนี้, รายได้สุทธิ
รายได้สุทธิ, ภาระหนี้ และรวมภาระหนี้
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5.2 ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต
งานวิจัย ในอนาคต ควรพิจ ารณาเรื่องของ Instance Selection เพื่อลดจานวนของข้อมูล ที่
นามาเรียนรู้ และใช้วิธี Ensemble Learning เพื่อสร้างโมเดลที่เหมาะสมกับการพิจารณาสินเชื่อ

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
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