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--------------------------------บทคัดย่ อ
นวัตกรรมการเงินในปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล (Data Scientist) ได้มีนาเอาระบบปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่โดยผ่านการเรี ยนรู้ของเครื่ อง (Machine Learning: ML)
เพื่อให้การบริ การลูกค้ามีความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น เช่น การนาเอไอ (AI) มาใช้ในการพิจารณาวงเงินกูแ้ ทน
เจ้าหน้าที่หรื อการอนุมตั ิวงเงินฉุ กเฉิ นของบัตรเครดิตภายใน เป็ นต้น เนื่ องจากข้อจากัดในการเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลใน
ประเทศไทย ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลของเจอมันเครดิต (German Credit ที่มาจาก UC Irvine Machine
Learning Reposity) โดยใช้โปรแกรมอาร์ เป็ นเครื่ องมือในการสร้างระเบียบวิธีแมชชีนเลิร์นนิง
ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองKNN (k-Nearest Neighbors)มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยมี ค่าความถูกต้อง
(Accuracy Score), ค่าความแม่นยา(Precision Score), ค่ารี คอล (Recall) และค่าเอฟ-1สกอร์ (F1-Score) คือ 99.33%,
99.03%, 100% และ 99.51% ตามลาดับ รองลงมาคือแบบจาลองโลจิสติค รี เกรสชัน(Logistic Regression)โดยมีค่า
ความถูกต้อง (Accuracy Score), ค่าความแม่นยา (Precision Score), ค่ารี คอล (Recall) และ ค่าเอฟ-1 สกอร์ (F1-Score)
คือ 73.00%, 75.00%, 90.73% และ 82.12% ตามลาดับ และแบบจาลองคาร์ ท โมเดล (CART Model) โดยมีค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy Score), ค่าความแม่นยา (Precision Score), ค่ารี คอล(Recall) และค่าเอฟ-1 สกอร์ (F1-Score) คือ
69.00%, 87.32%, 72.76% และ 79.38% ตามลาดับ
คาสาคัญ: Credit Approval Analysis, Machine Learning, KNN (k-Nearest Neighbors), Accuracy Score, Precision
Score, Recall, F1-Score
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ABSTRACT
At present of financial innovations, data scientists have used Artificial Intelligence (AI) to analyze big
data with Machine Learning (ML) for serve customers to more convenient and faster such as using AI to analyze
credit approval that acts on behalf of the financial officer or to analyze credit card emergency loan approval etc.
Due to limited access to and use of the data in Thailand. So the objective of this study was to study machine
learning in financial data and measure efficiency of 3 ML algorithms of the Credit Approval Analysis by using
German Credit data, from the UC Irvine Machine Learning Reposity, and using R Programming as a tool to create
Machine Learning.
The results showed that the KNN model had the most efficient, with Accuracy Score, Precision Score,
Recall and F1-Score as 99.33%, 99.03%, 100% and 99.51%, respectively, followed by Logistic Regression
simulated with Accuracy Score, Precision Score, Recall and F1-Score as 73.00%, 75.00%, 90.73% and 82.12%
respectively, whereas CART Model with Accuracy Score 69.00%, Precision Score 87.32%, Recall 72.76% and F1Score 79.38%.
Keywords: Credit Approval Analysis, Machine Learning, KNN (k-Nearest Neighbors), Accuracy Score, Precision
Score, Recall, F1-Score
1. บทนา
ปั จจุ บนั การบริ หารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็ นสิ่ งจาเป็ นและมี ความสาคัญมากขึ้ นเรื่ อยๆ จึ งทาให้สาย
อาชีพ “Data Scientist” หรื อนักวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งมีความสามารถในการประยุกต์ใ ช้ความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็ นที่รู้จกั และได้รับความสนใจและเป็ น
ที่ตอ้ งการเป็ นอย่างมากในสายอาชีพทางการเงิน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความสนใจในศาสตร์ และการประกอบอาชีพสายงาน การ
บริ หารจัดการข้อมูล (Data) จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงความเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่
มี โดยจากการค้นคว้าข้อมูลและพบว่ามีโครงงานที่หลากหลายที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้ทางการ
เงิ น หนึ่ งในนั้นคือการใช้ในการพิจารณาการอนุ มตั ิสินเชื่ อ และเป็ นการพัฒนาหนึ่ งในนวัตกรรมทางการเงิ นที่ ใช้
ความรู้ความเข้าใจและศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูลหรื อ Data Scientist มาใช้ทางการเงินซึ่ งในปั จจุบนั คงหนี ไม่พน้
การใช้ระบบ AI / ML มาอานวยความสะดวกและเร่ งในการประมวลผลสาหรับให้บริ การลูกค้าด้านต่างๆ แทนมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนา AI มาใช้ในการพิจารณาวงเงินกูแ้ ทนเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่การอนุ มตั ิวงเงินฉุ กเฉิ นของบัตร
เครดิตภายในไม่กี่นาที
การพิจารณาการให้สินเชื่ อบุ คคลนั้นขึ้ นอยู่กบั ข้อมูลการเงิ นในอดี ตของแต่ละบุ คคลนั้นๆ เพื่อให้การ
พิจารณานั้นมีความแม่นยาและถูกต้องมากขึ้นจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลพื้นฐานของผูข้ อสิ นเชื่ออาทิเช่น อายุ, เพศ,รายได้
การวิเคราะห์ดา้ นเครดิตเกี่ยวข้องกับการใช้ศาสตร์ ของสถิติ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ การวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อ
ตรวจสอบหาความเป็ นไปได้ในการพิจารณาการอนุ มตั ิการกูย้ ืม แต่เดิ มภาระการสร้ างหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็ น
ของเจ้าหน้าที่การพิจารณาสิ นเชื่อ แต่ดว้ ยเทคโนโลยีในปั จจุบนั ความพร้อมในการประมวลผลข้อมูลที่ใหญ่ข้ ึน (Big
Data) ความรู ้ทางด้านการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักรหรื อที่เรี ยกกันว่า Machine Leaning (ML) สามารถสร้างความเป็ นไป
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ได้ที่สมเหตุสมผล ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นคือข้อมูลถึงข้อมูลหรื อ Feature ที่จาเป็ นที่ใช้ในการสร้าง ML โดยการใช้
การเรี ยนรู้แบบมีผสู้ อน หรื อ Supervised Machine Learning สร้างแบบจาลองโดยมีเบื้องหลังเป็ น ระเบียบวิธีทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อมาจาแนกหาความน่ าเชื่ อถือของผูม้ าขอสิ นเชื่ อโดยจัดในกลุ่มต่อไปนี้ คือ 1 (Creditability = 1 :
น่าเชื่อถือ อนุมตั ิให้กผู้ า่ น) , และ (Creditability = 0 : ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ อนุมตั ิให้กไู้ ม่ผา่ น)
1.1 KNN (k-Nearest Neighbors)
KNN เป็ นหนึ่งใน ML ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและทางานได้ดีในเชิงของการปฏิบตั ิงานจริ งช่วยแก้ปัญหาได้
ทั้ง classification และ regression เป็ นระเบียบวิธีที่ไม่มีพารามิเตอร์ ( non-parametric algorithm) หมายความว่า
ไม่มีการสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวของความน่าจะเป็ นของข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลในโลกแห่งความ
เป็ นจริ งอาจไม่ตรงกันในทางทฤษฎี KNN จึงเป็ นอีกหนึ่งแบบจาลองที่มีประโยชน์ในการใช้งาน
การวัดความใกล้ ชิดด้ วยการวัดระยะทาง KNN มีการคานวณระยะระหว่างจุดที่ตอ้ งการแยกประเภทหรื อ
จัดกลุ่ม การพยากรณ์น้ นั จะถูกกาหนดโดยการโหวตด้วยเสี ยงส่ วนใหญ่ โดยส่ วนใหญ่กาหนดให้เป็ นเลข
คี่ระยะห่ างระหว่างการสังเกตของ i และ j สามารถวัดได้หลายทิศทาง ใช้ Euclidean distance ในการ
คานวณหาระยะทาง โดยมีสูตรการคานวณดังสมการที่ 1.1 นี้ คือ (Dr. N.D Lewis, 2017)
(1.1)
เมื่อ n เป็ นจานวนของ feature
สู ตรการหาระยะเมตริ กซ์ที่เป็ นที่นิยมอีกอันนัน่ ก็คือ Manhattan distance ตามสมการ 1.2 (Dr. N.D Lewis,
2017)
(1.2)
จากการศึกษาการกระจายของข้อมูลนั้นคล้ายคลึงกับรู ปที่ 1.1 ดังตัวอย่างที่ยกมา (Dr. N.D Lewis, 2017)

(Dr. N.D Lewis. 2017. Machine Learning Made Easy With R)
รู ปที่ 1.1 การกระจายตัวของความน่าจะเป็ นของข้อมูลตัวอย่าง
ข้ อดีของ KNN ทาได้ง่าย โดยไม่มีแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ภายใต้ ระเบียบวิธี ที่ซบั ซ้อน ง่ายสาหรับ
การทางานและการทาความเข้าใจ เหมาะกับข้อมูลที่ไม่มีความซับซ้อนมากมายนัก เหมาะสาหรับการเริ่ มต้นเรี ยนรู ้
การทา ML (Dr. N.D Lewis. 2017. Machine Learning Made Easy With R) (Dr. N.D Lewis, 2017)
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ข้ อเสี ยของ KNN ยังไม่ใช่ statistic model ที่แท้จริ ง เพราะตอน train ข้อมูลทาได้แค่การนาข้อมูลเป็ น
storage ไว้ไม่ได้มีการเรี ยนรู ้ใดๆที่แน่ชดั จริ งๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพิจารณาโมเดลรู ปแมวแล้วแมวทุกตัวหันไป
ทางซ้าย หากมีขอ้ มูลใหม่เข้ามาโดยมีแมวหันไปทางขวาแบบจาลองจะแยกไม่ออกทันทีวา่ เป็ นแมว และมีความล่าช้า
กว่าแบบจาลองอื่นเช่น Logistic Regression หรื อ CART (Dr. N.D Lewis, 2017)
1.2 Logistic Regression เป็ นการถดถอยชนิดพิเศษที่ตวั แปรเป้ าหมายคือ Binary เช่น “Yes” หรื อ “No” ลักษณะของ
Feature เป็ นแบบ discrete หรื อ continuous ก็ได้ เช่นเดียวกับการถดถอยเชิงเส้นก็สามารถทาได้เช่น การพยากรณ์
การศึกษาเชิงพรรณนาหรื อการทดสอบสมมติฐาน แต่จาคานึ งถึงความแม่นยาของการพยากรณ์เป็ นหลัก การวัดผล
ของโมเดลที่มีลกั ษณะ Binary จึงนิยมใช้ Confusion matrix ในการวัดผลดังกล่าว (Dr. N.D Lewis, 2017)
Logistic regression จะรับค่า 0 หรื อ 1 หรื อที่เป็ นไบนารี ( binary) สามารถทาได้โดยใช้แบบจาลองการ
ถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression Model) ตามสมการ 1.3 (Dr. N.D Lewis, 2017)
(1.3)
เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากสมการด้านบนดังกล่าวของ linear regression ไปเป็ น target variable ที่เป็ นไบนารี
Odds Ratio เมื่อมีการแบ่งชั้น( class)แบบไบนารี แล้ว มักสนใจในส่ วนของความน่าจะเป็ นที่ทาการสังเกต
ในแบบเฉพาะเจาะจงชองชั้นนั้นๆ การคานวณ odd ratio ตามสมการ 1.4 (Dr. N.D Lewis, 2017)
(1.4)
Log odds ratio Natural logarithm ของ odds ratio เรี ยกว่า log odds ratio หรื อ “logit” ทีน้ ีมาตรวจสอบถึง
odd ratio ของ 1 ตามสมการ 1.5 (Dr. N.D Lewis, 2017)

(1.5)
odd ratio เท่ากับ 1 แสดงถึงความน่าจะเป็ นว่า y =1 คือ 0.5 logistic regression models logit คือ ฟั งก์ชนั เชิงเส้น ของ
ตัว feature นัน่ เอง พยายามจาลอง p(y) เป็ นการถดถอยเชิงเส้น อย่างไรก็ตามสิ่ งนี้ทาให้เกิดความน่าจะเป็ นนอกช่วง
[0,1] odd function เองรับค่าระหว่าง 0 และ ∞ เมื่อ take natural log เข้าไปยัง odds function จะได้รับช่วงของค่าตั้งแต่
-1 ถึง 1 ได้ (Dr. N.D Lewis, 2017)
 ถ้า p > 0.5 , odds ratio > 1, และ log odds ratio จะเป็ นบวก
 ถ้า p < 0.5 , odds ratio < 1, แบะ log odd ratio จะเป็ นลบ
p คือค่าความน่าจะเป็ น จะเห็นว่า การถดถอยโลจิสติกส์ ถูกสร้างเพื่อรับค่า p ในระหว่าง 0 ≼ p ≼ 1
The Logistic Curve หรื อ Sigmoid function เป็ นฟังก์ชนั่ ที่จบั ความสัมพันธ์ของตัวแปร binary และ
features จากข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณานั้นๆ สามารถคานวณได้จาก ตามสมการ 1.6 (Dr. N.D Lewis, 2017)
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(1.6)

(Dr. N.D Lewis. 2017. Machine Learning Made Easy With R)
รู ปที่ 1.2 Logistic Curve
ค่าของ และ เป็ นตัวกาหนดตาแหน่งและการกระจายของเส้นโค้ง Logistic
Relationship to Logistic Regression
ถ้าใช้ Logistic Regression กับ feature x เขียนสมการได้ตามสมการที่ 1.7
(1.7)
เขียนให้อยูใ่ นพจน์ของ odds ได้ตามสมการ 1.8
(1.8)
จัดรู ปโดยสนใจใน term ของ P(y) ได้ตามสมการ 1.9
(1.9)
ข้ อดีของ Logistic Regression เนื่องจากลักษณะที่เรี ยบง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพไม่ตอ้ งการพลังในการ
คานวณใช้งานง่ายตีความได้ง่ายซึ่ งนักวิเคราะห์ขอ้ มูลและนักวิทยาศาสตร์ ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ยังไม่ตอ้ งการการ
ปรับขนาดของคุณสมบัติ การถดถอยโลจิสติกให้คะแนนความน่าจะเป็ นสาหรับการสังเกต (Dr. N.D Lewis, 2017)
ข้ อเสี ยของ Logistic Regression การถดถอยโลจิสติกไม่สามารถจัดการกับคุณลักษณะ / ตัวแปรเชิง
หมวดหมู่จานวนมากได้ นอกจากนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่เป็ นเชิงเส้นด้วยการถดถอยโลจิสติกส์ได้นนั่ คือเหตุผลว่า
ทาไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่ไม่ใช่เชิงเส้น การถดถอยโลจิสติกจะทางานได้ไม่ดีกบั ตัวแปรอิสระที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรเป้ าหมายและมีความคล้ายคลึงหรื อสัมพันธ์กนั มา (Dr. N.D Lewis, 2017)
1.3 CART Model เป็ นโมเดลที่สามารถใช้ได้ท้ งั การจาแนกประเภทและการถดถอย ความแตกต่างนั้นจะอยูใ่ น Target
Variable การจาแนกประเภท เช่นการ หาค่า Yes หรื อ No เช่น หาว่าฝนจะตกในวันพรุ่ งนี้หรื อไม่ การถดถอยเช่น การ
ทานายราคาบ้าน (Dr. N.D Lewis, 2017)
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Classification Tree หลักการของ Classification Tree เหมือนกับ Regression Tree แตกต่างกันแค่ เปลี่ยน
cost function จาก RSS เป็ น Gini impurity หรื อ Entropy เพื่อความเหมาะสมกับปั ญหา classification (Dr. N.D Lewis,
2017)
Gini Impurity เป็ นการวัดความไม่บริ สุทธิ์ หรื อความไม่เพียวของ class ในแต่ละกลุ่มข้อมูลที่แบ่งตามแต่ละ
split point… สาหรับปัญหา classification แบบ binary ที่มี target variable เป็ น 0 หรื อ 1 การ split ที่ดี ควรจะได้กลุ่ม
ข้อมูลออกมา 2 กลุ่มที่สามารถแยก class 0 กับ class 1 ออกมาได้ชดั เจนในแต่ละกลุ่ม ยิง่ สามารถแบ่งแยกชั้นของ target
variable ออกมาได้ดี ค่า Gini impurity : G ก็จะยิง่ ต่า ตามสมการ 1.10 (Dr. N.D Lewis, 2017)
(1.10)
Entropy เป็ นการวัดความไม่แน่นอน (randomness) ของข้อมูล เช่น การโยนเหรี ยญด้วย fair coin ที่มีโอกาส
เกิดหัว/ก้อย ที่ 50% และ 50% ก็จะมีค่า Entropy โดยคานวณจาก Eq-3 เท่ากับ -(1/2*log2(1/2) + 1/2*log2(1/2)) = 1
ตามสมการ 1.11 ซึ่ งถือว่าเป็ นค่า entropy ที่สูงที่สุด เพราะไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่ไม่มี bias แบบนี้ได้ (ถ้าเกิดว่า
เหรี ยญไม่ใช่ fair coin และมีการเอนเอียง(bias) เช่น โอกาสออกหัว 90% แปลว่าสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ง่ายว่าจะ
ออกหัวมากกว่าออกก้อย) (Dr. N.D Lewis, 2017)
การจาแนกประเภทของแบบจาลอง ต้องการทานายชั้นของ target variable ให้แม่นยา หมายความว่าต้องการ
ลดความไม่แน่นอนให้นอ้ ยที่สุด นัน่ ก็คือการพยายามแยกชั้นของ target variable ให้ได้สัดส่ วนของ ชั้นใด ชั้นหนึ่งมาก
ที่สุด เพื่อเพิ่มความแน่นอนในการทานาย (เพิ่ม certainty ลด randomness เหมือนกรณี โยนเหรี ยญที่มี bias) (Dr. N.D
Lewis, 2017)
(1.11)
กาหนดให้ ชั้น ของ target variable มีท้ งั หมด K class (กรณี binary classification คือ K=2), p_hat_mk =
สัดส่ วนหรื อ % ของ class k ภายในกลุ่ม => คล้ายๆกับ Gini impurity คือ ถ้าในกลุ่ม หรื อใน node ที่แบ่งออกมาได้
สามารถแยกชั้นของ target variable ออกมาได้ 1 ชั้นแบบเพียวๆ ทาให้ค่า entropy = 0 เนื่องจาก ค่า p_hat_mk ของ ชั้น
นั้นมีค่าเท่ากับ 1 (log 1 = 0) ส่ วน ชั้นอื่นๆ มีค่าเท่ากับ 0 (ทาให้ค่านอกวงเล็บ = 0) (Dr. N.D Lewis, 2017)
cost function ทั้ง 2 ตัวมีจุดประสงค์เหมือนกัน คือ พยายามทาให้การ split node แต่ละครั้ง ได้กลุ่ม
observation ออกมาให้มีความ pure ของ class ใด class หนึ่งใน target variable มากที่สุด (Dr. N.D Lewis, 2017)
ข้ อดีของ Cart Model ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับข้อมูลแบบไม่เป็ นเชิงเส้นให้ผล Trained Model ที่ถกู
ตีความออกมาให้ง่าย,สามารถทาได้ท้ งั Regression และ Classification (Dr. N.D Lewis, 2017)
ข้ อเสี ยของ Cart Model ข้อมูลที่มีความแปรปรวนสูง ทาให้เกิดการแตกกิ่งได้ง่าย ทาให้มีความแม่ยาทีต่า
เมื่อทาการทดสอบแบบจาลอง และไม่เหมาะกับข้อมูลที่เป็ นลักษณะการกระจายแบบเชิงเส้น ธรรมชาติของระเบียบวิธี
ของ CART คือการค้นหา พารามิเตอร์ ที่ดีที่สุดจากบนลงล่างโดยตัดสิ นใจจากเงื่อนไขที่พบในลาดับชั้นปั จจุบนั เท่านั้น
โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าการตัดสิ นใจในชั้นนั้นส่ งผลให้ลาดับชั้นล่างๆ ลงมามีค่าความไม่บริ สุทธิ์ นอ้ ยที่สุดหรื อไม่
เรี ยกพฤติกรรมแบบนี้วา่ Greedy algorithm ซึ่ งพฤติกรรมแบบนี้ทาให้ตอ้ งใช้เวลานานจนแทบเป็ นอนันต์จึงจะหา
ต้นไม้ที่ดีที่สุดได้ ในทางคณิ ตศาสตร์ เรี ยกปั ญหานี้วา่ ปั ญหา NP-Complete ดังนั้นเมื่อใช้ การตัดสิ นใจแบบกิ่ไม้
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(Decision tree) จึงต้องยอมรับผลลัพธ์ที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่กส็ ามารถใช้ได้กบั งานส่ วนใหญ่ (Dr. N.D Lewis,
2017)
จากงานวิจยั “Credit Approval Analysis” โดย Abiola Smith, Brendan Maher และ Deepesh Khaneja โดย
วิจยั ดังกล่าวมีการเปรี ยบเทียบร้อยละของความแม่นยาของ ML โดยพบว่า MLที่มีความแม่นยา ที่มากที่สุด 3 ลาดับ คือ
Classification and Regresstion Tree (CART) 87.2% , Logistic Regression 85.6%, K-Nearest Neighbors 85.6%
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือก แบบจาลอง ML 3 โมเดลข้างต้นมาทาการศึกษา และเนื่ องจากมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงและใช้
ข้อมูล ผูศ้ ึกษาจึงใช้ขอ้ มูลสาเร็ จรู ปของ German Credit ที่มาจาก UC Irvine Machine Learning Reposity โดยมีการใช้
R Programming เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างระเบี ยบวิธี ML เพื่อศึกษาแบบจาลองทางคณิ ต ศาสตร์ และเปรี ยบ
ประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของการอนุ มตั ิสินเชื่อทั้ง 3 แบบจาลอง และทาการศึ กษาถึงโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยู่
ภายในระเบียบวิธี ML ของ แต่ละแบบจาลอง และ เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของตาราง Confusion Matrix ที่เป็ นตัววัดการ
มีประสิ ทธิ ภาพของ MLได้แก่ ค่าความถูกต้อง (Accuracy Score) ค่าความแม่นยา (Precision Score) ค่าความถูกต้อง
ของการทานายว่าจะอนุ มตั ิ สินเชื่ อเที ยบกับจานวนครั้ งของเหตุ การณ์ ท้ งั หมด (Recall) และค่าเฉลี่ ยแบบฮาร์ มอนิ
กระหว่าง Precision และ Recall (F1-Score) (Dr. N.D Lewis, 2017)
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองการพิจารณาการอนุ มตั ิ สินเชื่ อ จาก 3
K-nearest neighbors algorithm Logistic Regression และ CART Model
2) เพือ่ ศึกษาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยูเ่ บื้องหลังระเบียบวิธี ML
3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของ Confusion Matrix ของแต่ละแบบจาลอง

แบบจาลอง ได้แ ก่

3. การดาเนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งในที่น้ ี ใช้ขอ้ มูลสาเร็ จรู ปของ German Credit จาก UC Irvine Machine Learning
Reposity
2. ทาความสะอาดข้อมูล (Cleansing data) ให้ถูกต้องพร้อมใช้ Cleansing ข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมใช้ โดยใน
ชุดข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ อาจเกิดปั ญหาโดยข้อมูลอาจจะไม่ครบหรื อมีขอ้ มูลสู ญหาย ซึ่ งทาให้เกิดการสรุ ปหรื อการ
วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง หรื อส่ งผลให้เกิดค่า คาดเคลื่อน (Error) เมื่อนาข้อมูลไป Train เพื่อสร้าง model ในกระบวนการ
Machine Learning
3. ทา Data Dictionary
4. หา Feature ของแบบจาลอง โดยใช้เทคนิ ค low variance technique อธิ บายข้อมูลเชิงสถิติของ feature
หรื อแต่ละตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองด้วยการทา data visualizationหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า variable selection หรื อ
attribute selection เป็ นการคัดเลือกหรื อกรองเอาข้อมูลบางตัวแปร (บางคอลัมน์) ออกมาใช้ ซึ่ งปั จจุบนั มีหลายเทคนิค
ด้วยกัน วิธีที่นามาใช้คือวิธี Low Varince Filter คือตัวแปรหรื อคอลัมน์ใด มีขอ้ มูล ที่ค่าความแปรปรวนต่าที่สุด
พิจารณาลบหรื อไม่ใช้คอลัมน์น้ ันไป ซึ่ งข้อมูลที่ มีสเกลขนาดใหญ่ มี ค่าความแปรปรวนสู ง ดังนั้นจึ งต้องทาการ
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normalize data เป็ นการเปลี่ยนสเกลให้เป็ น 0 – 1 เสี ยก่อน โดยการ normalization มีได้หลายวิธี Min – Max
Normalization: ซึ่ ง เป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด ตาม
สมการ 3.1
(3.1)
จากนั้นจึงทาการหาค่า ความแปรปรวน และเรี ยงลาดับจากค่ามากไปน้อย
จากขั้นตอนการ feature โดยใช้ Low Variance Filter ที่เลือกใช้คือ Telephone, Account Balance, Value
Savings/Stocks , Instalment percent, Duration in Current address , No of dependents , Concurrent
Credits , Most valuable available asset
Variable
Creditability

Account Balance

Value Savings/Stocks

Instalment percent

Duration in Current address

Most valuable available asset

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Description
1 = approve ,
0 = not approved
1 = no running account ,
2 = no balance or debit ,
3 = 0-200 DM ,
4 > 200 Dm or checking for at least 1 year
1 = not available / no savings ,
2 = < 100,- DM ,
3 = 100,- <= ... < 500,- DM ,
4 = 500,- <= ... < 1000,- DM,
5 = >= 1000,- DM
1 = >= 35 ,
2 = 25 <= ... < 35 ,
3 = 20 <= ... < 25 ,
4 = < 20
1 = < 1 year ,
2 = 1 <= ... < 4 years ,
3 = 4 <= ... < 7 years ,
4 = >= 7 years
1 = not available / no assets ,
2 = Car / Other ,
3 = Savings contract with a building society / Life insurance ,
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Concurrent Credits
No of dependents
Telephone

4 = Ownership of house or land
1 = at other banks ,
2 = at department store or mail order house ,
3 = no further running credits
1 = 3 and more ,
2 = 0 to 2
1 = no ,
2 = yes

5. สร้างการเรี ยนรู้ขอ้ มูล(Train Data) โดยใช้ สัดส่ วน 70% ในการทาระเบียบวิธี ML แต่ละโมเดล
6. ทดสอบข้อมูล (Test Data) โดยใช้สัดส่ วน 30% ในการทาระเบียบวิธี ML แต่ละโมเดลในที่น้ ี จะ
กาหนดค่าสุ่ มเทียมเป็ น 123
7 .เปรี ยบประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของการอนุ มตั ิสินเชื่อทั้ง 3 แบบจาลองด้วยตาราง Confusion Matrix
และทาการศึกษาถึงโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ ที่อยูภ่ ายในระเบียบวิธี ML แต่ละจาลองตาราง confusion matrix เป็ นตาราง
เพื่อใช้ประเมินผลลัพธ์ของการทางานของแบบจาลองโดยผลลัพธ์ของการทานายว่าผลของการป้ อน feature เข้าไป
เพื่อหาการพิจารณาการอนุมตั ิสินเชื่อบุคคลจาก feature creditability ที่ label ไว้แล้ว ตามการเรี ยนรู้ของ ML แบบ
Supervised Learning หรื อการเรี ยนรู้แบบมี ผสู ้ อน โดยมีค่าจาก Confusion Matrix ดังต่อไปนี้ คือ Accuracy Score,
Precision Score, Recall, F1-score
Accuracy Score คือสัดส่ วนเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้อง คือ จานวนที่ทานายถูก/จานวนทั้งหมด ตาม
สมการ 3.2
(3.2)
Precision Score คือความแม่นยาของผลทานายจะสนใจผลทานายหรื อPredictionคานวณเป็ นค่า
สัดส่ วนกี่ % ตามสมการ 3.3
(3.3)
Recall คือ การวัดค่าความแม่นยาอีกมิติหนึ่ง ที่สนใจผลลัพธ์กบั ที่เป็ นของจริ งด้วย เช่น มองว่าโมเดลนั้น
ทานายถูกต้องกี่ % เมื่อเทียบกันกับของจริ ง ตามสมการ 3.4
(3.4)
F1-Score คือ ค่าที่แสดงประสิ ทธิ ภาพ โดยการนาค่า Precision และ Recall มาคานวณหาค่าเฉลี่ย หรื อ
เรี ยกว่า Harmonic Mean ซึ่ งค่าสู งๆถือว่า Model มีประสิ ทธิภาพดี ตามสมการ 3.5
(3.5)
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4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาโดยใช้ชุดข้อมูลสาเร็ จรู ป German Credit โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้าสิ นเชื่อกลุ่มหนึ่ ง จากนั้น
นาชุดข้อมูลที่ได้เช็คความถูกต้องของข้อมูลหาค่าผิดพลาด( Missing )ก่อนเข้าสู่ การเลือก Feature จาเป็ นต้องทาการ
ปรับสเกลข้อมูลโดยการทา Data Normalization ก่อนจากนั้นทาการเลือกใช้ Feature ด้วยวิธี Low Variance Filter จาก
ขั้นตอนการ feature โดยใช้ Low Variance Filter Feature ที่เลือกใช้ได้แก่ Telephone, Account Balance, Value
Savings/Stocks , Instalment percent, Duration in Current address , No of dependents , Concurrent Credits , Most
valuable available asset และทาการแบ่งสัดส่ วน Train 70% และ Test 30% โดยทาผ่าน ML แบบ Supervised
Learning 3 model ได้แก่ KNN (k-Nearest Neighbors, Logistic Regression และ CART Model และวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบจาลองโดยใช้ตาราง confusion matrix ที่ประกอบด้วย ค่าความถูกต้อง (Accuracy Score) ค่าความแม่นยา
(Precision Score) ค่าความถูกต้องของการทานายว่าจะอนุ มตั ิสินเชื่ อเที ยบกับจานวนครั้ งของเหตุการณ์ท้ งั หมด
(Recall) และค่าเฉลี่ยแบบฮาร์ มอนิ กระหว่าง Precision และ Recall (F1-Score) ได้ผลเปรี ยบเทียบในความแม่นยาของ
การพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อดังแสดงในรู ป 1.22

Comparative result of credit approval
Knn
100.00%
75.00%

99.33%

Logistic Regresstion
99.03%

73.00%69.00%

87.32%
75.00%

CART Model

100.00%
90.73%
72.76%

99.51%
82.12%79.38%

50.00%
25.00%
0.00%

Accuracy Score Precision Score

Recall

F1-Score

รู ปที่ 4.1 Comparative result of credit approval
ในรู ป 4.1 แสดงให้ เห็นว่ า
ค่ า Accuracy Score โดยวัดเป็ นเปอร์เซ็น KNN (k-Nearest Neighbors) 99.33% , Logistic Regression
73.00% และ CART Model 69.00 % ตามลาดับ
ค่ า Precision Score โดยวัดเป็ นเปอร์เซ็นต์ KNN (k-Nearest Neighbors) 99.03% , Logistic Regression
75.00% และ CART Model 87.32 % ตามลาดับ
ค่ า Recall โดยวัดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ KNN (k-Nearest Neighbors) 100.00% , Logistic Regression 90.73%
และ CART Model 72.26% ตามลาดับ
ค่ า F1-Score โดยวัดเป็ นเปอร์เซ็นต์ KNN (k-Nearest Neighbors) 99.51% , Logistic Regression 82.12%
และ CART Model 79.38% ตามลาดับ
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5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลอง KNN (k-Nearest Neighbors) มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด โดยมี Accuracy
Score, Precision Score, Recall และ F1-Score คือ 99.33%, 99.03%, 100% และ 99.51% ตามลาดับ รองลงมาคือ
แบบจาลอง Logistic Regression โดยมี Accuracy Score, Precision Score, Recall และ F1-Score คือ 73.00%,
75.00%, 90.73% และ 82.12% ตามลาดับ และ แบบจาลอง CART Model โดยมี Accuracy Score, Precision Score,
Recall และ F1-Score คือ 69.00%, 87.32%, 72.76% และ 79.38% ตามลาดับ
จากบทความวิจยั “Credit Approval Analysis” โดย Abiola Smith, Brendan Maher และ Deepesh Khaneja
พบว่า ML ที่มีความแม่นยามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Classification and Regresstion Tree (CART) ,Logistic
Regression และ K-Nearest Neighbors โดยวัดผลเพียงค่าเดียวคือ accuracy score แต่เนื่องจากข้อจากัดในการเข้าถึง
และใช้ขอ้ มูลในประเทศไทย การเลือกใช้ Data Set ที่นามาใช้มีรายละเอียดแตกต่างกัน และการวัดผลจากทั้งสี่ ค่า
ได้แก่ Accuracy Score, Precision Score, Recall และ F1-Score ผลการศึกษาจึงมีความแตกต่างกับจากบทความวิจยั
ดังกล่าว ผลของ KNN ที่ ดีกว่าแบบจาลองอื่นคาดว่า KNN เป็ นแบบจาลองที่ง่าย เหมาะกับข้อมูลแบบประเภท
(nominal) เท่านั้นเช่น อนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิ หญิงหรื อชาย เป็ นต้น มีการพิจารณาจากข้อมูลเรี ยนรู ้ที่อยูใ่ กล้ที่สุด K ตัว
ที่มกั เป็ นจานวนคี่เป็ นคาตอบ หรื อ ให้ค่าน้ าหนักโดยการพิจารณาระยะห่ างระหว่างข้อมูลที่สนใจกับข้อมูลที่อยูใ่ กล้
สุ ด K ตัวด้วย
ข้ อ เสนอแนะ ในการสร้ า งแบบจ าลองต้อ งเลื อ กระเบี ย บวิ ธี ห รื อ เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมและเพื่ อ ให้
แบบจาลอง เกิ ดประสิ ทธิ ภาพที่ ดีและนาไปใช้ได้จริ ง อาจต้องมีการใช้แบบจาลองอื่นที่ มีมากกว่า 3 แบบจาลอง
ดังกล่าว จากนั้นเลือกใช้ค่าที่ดีที่สุดของข้อมูล หรื อการปรับจูนแบบจาลอง(Model Tuning) และเพื่อพัฒนาในการใช้
งานได้จริ งในอนาคต และในกรณี ที่เกิดการสอนที่มากเกินไป (overfitting) อาจจะพิจารณาแบ่ง (split) เป็ นหลายๆชุด
เพื่อการประเมินผล
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