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การจัดการความเสี-ยงในการผิดนัดชําระหนี8 ส่วนบุคคลแบบออนไลน์
Risk Default Management in Online Peer to Peer Lending
อติวชิ ญ์ ชนินทร์โชดึก!* และ เอกรัฐ รัฐกาญจน์#
บทคัดย่อ
ธุรกิจปล่อยกูเ้ งินแบบออนไลน์ Peer to Peer Lending จากชุดข้อมูล Lending Club จะเห็นว่าอัตราการผิดนัดชําระหนีWของ
ผูก้ ูส้ งู เนืZองจากผูก้ ูไ้ ม่ตอ้ งมีสนิ ทรัพย์มาใช้เป็ นหลักประกันความเสียZ ง การพิจารณาเครดิตของผูก้ ูจ้ งึ เป็ นปั จจัยหนึZงในการ
คัดเลือกปล่อยกูใ้ ห้กบั ผูก้ ูแ้ ต่ละราย ในงานวิจยั นีWตอ้ งการใช้เทคนิคการเรียนรูข้ องเครืZองมาช่วยในการหาผูก้ ูท้ มZี แี นวโน้มใน
การผิดนัดชําระหนีW และหาปั จจัยทีสZ ่งผลกระทบต่อการผิดนัดชําระหนีWของผูก้ ูไ้ ด้ รวมถึงการใช้เทคนิคการสุ่มข้อมูลในการ
แก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลและเทคนิค Feature Selection ทีชZ ว่ ยเพิมZ ประสิทธิภาพของโมเดลให้มปี ระสิทธิภาพเพิมZ
มากขึนW ซึZงผลลัพธ์ทZที ําให้โมเดลมีค่ามากทีZสุดคือ การรวมกันระหว่างเทคนิค IHT Under Sampling และโมเดล Neural
Network ได้ประสิทธิภาพ Recall 93.13% และค่า AUC 59.2% และปั จจัยทีสZ ่งผลในการทํานายว่าผูก้ ูม้ แี นวโน้มในการผิด
นัดชําระหนีWหรือไม่ x อันดับแรกคือ อัตราดอกเบียW , คะแนน Credit Scoring, ระยะเวลาในการกู,้ สถานะบ้านทีอZ ยูอ่ าศัยของ
ผูก้ ู้ และจํานวนเงินเฉลียZ ในบัญชีทงั W หมด
คําสําคัญ: สินเชือZ ส่วนบุคคลแบบออนไลน์, การผิดนัดชําระหนีW, การเรียนรูข้ องเครือZ ง, ความไม่สมดุลของข้อมูล, การ
จําแนกข้อมูล

Abstract
Peer to Peer Lending from Lending Club dataset to show the borrowers default rate is high due to the borrowers
don’t have any assets to use as collateral. Consideration of the borrower’s credit is one of the factors in selecting
a loan for each borrower. This research use Machine Learning Techniques to help identify borrowers with a
tendency to default and find factors that affect the borrower’s default. Including use Sampling Techniques to fix
imbalance problems and Feature Selection Techniques to optimize model performance. As a result, the best
performance of model is combination between the IHT Under-Sampling Technique and Neural Network Model. The
result show that Recall efficiency is 93.13% and AUC is 59.2%. Top 5 factors influencing the prediction of borrower’s
tendency to default were interest rate, credit scoring, loan duration, borrower housing status, and average amount
in all accounts
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1. บทนํา (introduction)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ชวี ติ ประจําวัน ทําให้สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึนW เห็น
ได้จากพฤติกรรมการของผูบ้ ริโภคทีใZ ช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ทเZี พิมZ สูงขึนW เช่น การซืWอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
การจองโรงแรม การจองตั ‰วหนังภาพยนตร์ การสังอาหารออนไลน์
Z
รวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ทีเZ ข้าถึงได้งา่ ย Peer
to Peer Lending คือ ธุรกรรมสินเชืZอระหว่างบุคคล (ผูก้ ู)้ และบุคคล (นักลงทุน) ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึงZ
จะทําหน้าทีเZ ป็ นกลางทางการเงินแทนธนาคาร การกูย้ มื แบบดังเดิ
Z มทีใZ ช้ธนาคารเป็ นตัวกลางทางการเงินจะมีตน้ ทุนทีสZ งู ซึงZ
การขอสินเชืZอกับธนาคารจะต้องมีประวัตกิ ารเงินและสินทรัพย์คWําประกัน ทําให้ผูก้ ู้บางกลุ่มโดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก
(SME) ไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ (พรชนก เทพขาม, 2019)
Lending Club เป็ น Peer to peer platform หรื อ สิ น เชืZ อ ระหว่ า งบุ ค คลทีZ ใ หญ่ ทZี สุ ด ในโลกเกิ ด ขึW น ทีZ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางปี 2007 มีสนิ เชือZ บริการหลากหลายประเภท เช่น สินเชืZอบุคคล สินเชืZอบ้าน สินเชืZอรถยนต์ เป็ น
ต้น และยังสามารถกูแ้ บบเดียZ วและกูร้ ่วมได้อกี ด้วย Lending Club เป็ นแพลตฟอร์มทีทZ าํ หน้าเป็ นตัวกลางในการตรวจสอบ
และปล่อยกู้ให้ผู้กู้กบั นักลงทุน ผ่าน Platform ของ Lending Club ซึZงได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากและเติบโตขึWนอย่าง
รวดเร็ว มีมูลค่าสูงถึง 53,722 ล้านดอลล่าร์ และมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 71.9% ในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อดีของสินเชืZอ
ระหว่างบุคคลคือ ผูก้ ูไ้ ม่จาํ เป็ นต้องมีหลักประกัน ทําให้มคี วามเสียZ งสูงแต่กแ็ ลกมาด้วยผลตอบแทนทีสZ งู ด้วยเช่นกัน ความ
น่ าสนใจของแพลตฟอร์ม Peer to Peer Lending คือความสะดวกรวดเร็ว ซึZงเกิดจากการนํ าเทคโนโลยีมาใช้ลดขันW ตอนทีZ
ยุ่งยากและใช้เวลานานทําให้มตี ้นทุนถูกลง แต่ความเสียZ งทีZผูใ้ ช้บริการ Peer to Peer Lending มีความกังวลมากทีZสุด ‘
อัน ดับ แรก ได้แ ก่ อัน ดับ ’ ภัย คุก คาม ทางไซเบอร์ หรือ ความเสีZย งทีZจ ะถูก โจมตีท างอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อัน ดับ “ ธุ ร กิจ
แพลตฟอร์มล้ม (Platforms’ collapse) จากการขาดความน่าเชือZ ถือซึงZ อาจเกิดได้จากหลายประการเช่น ความไม่โปร่งใสของ
แพลตฟอร์มจากการหลีกเลียZ ง การเปิ ดเผยข้อมูล ทําให้นกั ลงทุนถอนเงินลงทุนออก ส่งผลให้แพลตฟอร์มขาดสภาพคล่อง
อย่างหนัก และนําไปสู่ การปิ ดตัวของแพลตฟอร์มในทีสZ ดุ อันดับ ‘ การฉ้อโกง จากบุคคลทีสZ าม (Fraud) ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
เช่น กู้ยมื เงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ ดว้ ยตัวตนทีไZ ม่มจี ริง ผูใ้ ช้บริการ แพลตฟอร์มก็มคี วามกังวลเรืZองการผิดนัดชําระหนีW
(Default) ซึงZ เป็ นความเสียZ งทีผZ กู้ ยู้ มื สินเชือZ จะผิดนัดชาระหนีW เป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงทีปZ ระสบกับวิกฤต เศรษฐกิจ
และความเสียZ งทีนZ กั ลงทุนรายใหญ่ อาทิ นักลงทุน สถาบัน จะเข้ามาแย่งการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย (Crowding out of
retail investors) ทําให้ผลตอบแทน โดยรวมลดลงได้ (เปมิกา ฐิตเิ พิมZ พงศ์, 2020)

2. วัตถุประสงค์งานวิ จยั

2.1 เพือZ สร้างตัวแบบในการวิเคราะห์และคาดการณ์วา่ ผูก้ คู้ นไหนมีแนวโน้มทีจZ ะผิดนัดชําระหนีW
2.2 เพือZ หาปั จจัยทีสZ ง่ ผลต่อการผิดนัดชําระหนีWของผูก้ ู้

3. ทฤษฎีและงานวิ จยั ทีJเกีJยวข้อง

3.1 ทฤษฎีทีDเกีDยวข้อง
3.1.1. Credit Scoring
เป็ นแบบจําลองทีใZ ช้กระบวนการทางสถิตใิ นการจัดการข้อมูลเพือZ กําหนดเป็ นค่าคะแนน Credit Score ซึงZ
ใช้เป็ นตัววัดความน่าจะเป็ นในการชําระหนีWคนื Credit Scoring ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการพิจารณา
คําขอสินเชือZ เนืZองจากคุณภาพของผูก้ จู้ ะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทํากําไรและความมันคงของ
Z
สถาบันการเงิน การคัดกรองและพิจารณาคําขอของผูก้ จู้ งึ เป็ นขันW ตอนสําคัญในการป้ องกันความเสียZ งด้าน
เครดิต โดยทางสถาบันการเงินจะใช้เป็ นขันW ตอนในการพิจารณาเพือZ ลดความเสียZ ง และเพิมZ ประสิทธิภาพ
ในขันW ตอนการประเมินความเสียZ งด้านเครดิต นอกจากนีWยงั สามารถใช้เป็ น Lending Indicator เพือZ ติดตาม
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คุณภาพและความสามารถในการชําระหนีWของลูกหนีWทจZี ะเกิดจากการผิดนัดชําระหนีWได้ (อโนทัย พุทธารี
และคณะ, 2018)
3.1.2. Logistic Regression model
เป็ นวิธที าสถิตทิ ใZี ช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพือZ ทํานายโอกาสทีจZ ะ
เกิดขึนW และใช้ sigmoid function เพือZ ทํานาย Class ทีเZ กิดขึนW ว่าเป็ น 0, 1 ดังรูปภาพทีZ 1

รูปภาพทีZ 1 Logistic Regression Model
3.1.3. Decision Tree model
เป็ นวิธหี นึZงทีจZ ะประมาณฟั งก์ชนั ทีมZ คี า่ ไม่ต่อเนืZองด้วยแผนผังต้นไม้ ประกอบด้วยเซตของกฎต่าง ๆ เช่น
ถ้า-แล้ว (if-then) เพือZ ให้มนุษย์สามารถอ่านแล้วเข้าใจการตัดสินใจของต้นไม้ได้ด ี โดยพิจารณาจากลักษณะ
ของวัตถุ บัพภายใน (Inner node) ของต้นไม้จะแสดงตัวแปร ส่วนกิงZ ของต้นไม้จะแสดงค่าทีเZ ป็ นไปได้ของ
ตัวแปร ส่วนใบจะแทนประเภทของวัตถุ ต้นไม้ตดั สินใจ ถูกนํามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึงZ นิยมใช้กนั มาก
ในการบริหารความเสียZ ง (Risk management) การทํางานนันW ต้นไม้การตัดสินใจจากบนลงล่างด้วยการถาม
ว่าลักษณะใด ควรจะเป็ นรากของต้นไม้การตัดสินใจนีW ทําการถามซํWาไปเรือZ ย ๆ เพือZ หาต้นไม้ทงั W ต้น โดย
การเลือกว่าลักษณะใดดีทสZี ดุ นันW ดูจากค่าของลักษณะ เรียกว่าเกนความรู้ (Information gain) และค่าทีใZ ช้
บอกความไม่บริสทุ ธิ —ของข้อมูล เรียกว่า เอนโทรปี (Entropy) ดังรูปภาพทีZ 2

รูปภาพทีZ 2 Decision Tree model
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3.1.4. Random Forest model
หลักการของ Random Forest คือการสร้างโมเดลจาก Decision Tree หลาย ๆ โมเดลโดยแต่ละโมเดลจะ
ได้รบั ข้อมูลไม่เหมือนกัน แล้วนําผลทีทZ าํ นายได้แต่ละโมเดล ทําการ Vote โดยจะเลือกโมเดล Decision
Tree ทีใZ ห้คา่ มากทีสZ ดุ หรือการหาค่าเฉลียZ ของโมเดลทังW หมด ดังรูปภาพทีZ 3

รูปภาพทีZ 3 Bagging method
3.1.5. Gradient boosting model
เป็ นโมเดลทีนZ ําเอา Decision Tree มาทําการ Train ต่อกันหลาย ๆ รอบโดยทีZ Decision Tree จะเรียนรู้
จากความผิดพลาดของต้นไม้ก่อนหน้า โดยให้นWําหนักทีแZ ตกต่างกันออกไป ถ้า Classifier ไหนทีมZ กี าร
ทํานายผิดบ่อย ๆ จะให้นWําหนักมากกว่าเพือZ ให้มกี ารสุม่ ขึนW มาใหม่อกี ครังW และทําการทํานายค่าไปเรือZ ย ๆ
ซึงZ จะทําให้มคี วามแม่นยําขึนW เรือZ ย ๆ ในแต่ละรอบและโมเดลจะทําการหยุดก็ต่อเมือZ มีการ Train ทีลZ กึ
เกินไป และโมเดลไม่สามารถหารูปแบบของความผิดพลาดได้จากต้นไม้ก่อนหน้าได้ หรือได้ผลรวมของ
classifier ทีดZ ที สZี ดุ ซึงZ โมเดลทีมZ ลี กั ษณะการทํางานคล้าย ๆ กันเช่น XGBoost, CatBoost, LightGBM ดัง
รูปภาพทีZ 4

รูปภาพทีZ 4 boosting method
3.1.6. Neural Network Model
เป็ นชุดของเซลล์ประสาท (Neurons) ทีเZ ชือZ มต่อระหว่างกัน ทําหน้าทีรZ บั ข้อมูลทังW หมดดําเนินการผ่าน
ฟั งก์ชนั และส่งผลลัพธ์ไปยัง Output แต่ละการเชือZ มต่อจะมีพารามิเตอร์ตวั หนึZง คือนํWาหนัก (Weight) ซึงZ
บอกความน่าจะเป็ นทีเZ กิดขึนW ถูกกําหนดโดยการสุม่ และนํWาหนักจะถูกปรับในระหว่างการ Train โมเดล ด้วย
วิธคี าํ นวณนํWาหนักย้อนกลับ (Back-propagation) โดยใช้ Gradient Descent Method เพือZ Minimize ค่า
SSE ดังรูปภาพทีZ 5
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รูปภาพทีZ 5 Neural Network Architecture
3.1.7. เทคนิ คการปรับเพิD มและลดข้อมูลด้วยวิ ธีการสุ่ม
การจัดการความไม่สมดุลของข้อมูล (Imbalance) เกิดขึนW เมือZ จํานวนข้อมูลของแต่ละคลาสแตกต่างกันมาก
ทําให้ผลลัพธ์จากการจําแนกข้อมูลมีความโน้มเอียงไปทางข้อมูลทีมZ จี าํ นวนมาก ส่งผลให้ตวั แบบเรียนรู้
ข้อมูลจริงผิดพลาดไป ซึงZ เทคนิคการปรับเพิมZ ข้อมูลด้วยวิธกี ารสุม่ โดยการสุม่ เพิมZ จํานวนของข้อมูลกลุม่
น้อย ๆ ให้มปี ริมาณใกล้เคียงกับข้อมูลกลุม่ มาก และเทคนิคการปรับลดข้อมูลด้วยวิธกี ารสุม่ โดยการสุม่ ลด
จํานวนของข้อมูลกลุม่ มาก ให้มปี ริมาณใกล้เคียงกับกลุม่ ทีนZ ้อย
3.1.7.1. SMOTE (Synthetic Minority Oversampling TEchnique)
เป็ นการปรับเพิมZ ข้อมูลกลุม่ น้อย ให้มจี าํ นวนเพิมZ ขึนW โดยทําการสุม่ ค่าข้อมูลทีอZ ยูใ่ นกลุม่ น้อย ขึนW มา
1 ค่าโดยวิธี K-nearest neighbor แล้วทําการคํานวณหาระยะห่างระหว่างจุดด้วยวิธี Euclidean
distance ระหว่างค่าทีสZ มุ่ กับข้อมูลใกล้เคียง และทําการเลือกข้อมูลทีสZ มุ่ ขึนW มาใหม่จากระยะห่าง
ระหว่างจุดทีใZ กล้กนั มากทีสZ ดุ ยกตัวอย่างงานวิจยั ทีใZ ช้ SMOTE เทคนิค มาช่วยแก้ปัญหา Imbalance
ในการจําแนกรายได้ของผูป้ ระกอบการร้านขายยาด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างเพิมZ ด้วยการสังเคราะห์
(SMOTE) ซึงZ ทําให้โมเดลทํานายผลออกมาดีทสZี ดุ (นพมาศ อัครจันทโชต และคณะ, 2019)
3.1.7.2. ADASYN (ADAptive SYNthetic)
เป็ นวิธกี ารสุม่ ข้อมูลทีถZ กู พัฒนามาจาก SMOTE เทคนิค ซึงZ ขันW ตอนการสร้างข้อมูลขึนW มาใหม่ ไม่
จําเป็ นต้องพิจารณา เฉพาะชุดข้อมูลของกลุม่ น้อยเท่านันW โดยเทคนิคนีWจะใช้วธิ กี าร แจกแจงแบบ
ถ่วงนํWาหนัก (Weight Distribution) ของชุดข้อมูลในกลุม่ น้อย โดยจะพิจารณาจากความสําคัญของ
ข้อมูลนันW ถ้าข้อมูลตัวใดสามารถแบ่งกลุม่ ยากก็จะให้นWําหนักมากกว่า ถ้าข้อมูลตัวใดทีสZ ามารถ
แบ่งกลุม่ ได้งา่ ยก็จะให้นWําหนักน้อย ซึงZ วิธนี Wีจะทําให้การสร้างข้อมูลชุดใหม่ มีการตัดสินใจแบ่งกลุม่ ดี
ขึนW ยกตัวอย่างงานวิจยั ทีใZ ช้เทคนิค ADASYN ในการปรับข้อมูล Imbalance ช่วย 2 เรือZ งหลักคือ 1.
ลดความไม่สมดุลของข้อมูล 2. ช่วยปรับของเขตการตัดสินใจให้งา่ ยขึนW (Haibo He et al., 2008)
3.1.7.3. IHT (Instant Hardness Threshold)
เป็ นเทคนิคทีใZ ช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างหาข้อมูลในชุดข้อมูลทีมZ คี ณ
ุ สมบัตทิ เZี รียกว่า Hardness ซึงZ บ่งชีW
ความน่าจะเป็ นทีขZ อ้ มูลจะถูกจัดประเภทผิดโดยจะคํานวณค่า Instant Hardness ซึงZ จะได้คา่
Probability ของแต่ละ Data point ออกมาแล้วทําการลบ Data point ทีมZ คี า่ Instant Hardness
มากกว่า threshold ทีกZ าํ หนด ยกตัวอย่างงานวิจยั ทีไZ ด้ทาํ การแก้ปัญหา Imbalance ในงาน Hate
Speech Classification ด้วยวิธี IHT สามารถทํางานได้เร็วขึนW และเพิมZ ค่า Accuracy ให้กบั โมเดลได้
(Naufal Azmi Verdikha., 2018)
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3.2 งานวิ จยั ทีDเกีDยวข้อง
Author
Zhiqiang Li et
al., (2021)
Anahita
Namvar et al.,
(2018)
Kim and Cho
(2017)

Fu (2017)

Zhang et al.,
(2017)

Topic
Application of XGBoost
in P2P Default Prediction
Credit risk prediction in
an imbalanced social
lending environment
Dempster-Shafer Fusion
of Semi-supervised
Learning Methods for
Predicting Defaults in
Social Lending
Combination of Random
Forests and Neural
Networks in Social
Lending
Determinants of loan
funded successful in
online P2P Lending

Dataset
Lending
club
Lending
club

#Data
#Attribute
2,260,699 40

Method
Xgboost

66,376

43

Lending
club

332,844

17

Logistic Regression, Linear
Discriminate Analysis,
Random Forest
Decision Tree

Lending
club

1,320,000 13

Combination of random
forest and neural network

Paipai

193,614

Logistic regression

21

จากการศึกษางานวิจยั ทีเZ กียZ วข้อง การใช้เทคนิค XGBoost algorithm ทํานายหาผูก้ ทู้ มZี โี อกาสผิดนัดชําระหนีW
โมเดลให้คา่ accuracy 97.71% (Zhiqiang Li., 2021) การใช้เทคนิค resampling มาช่วยแก้ปัญหา imbalance data
ทําให้สามารถเพิมZ ประสิทธิภาพของ model ได้ด ี และวิธที ไZี ด้ผลดีทสZี ดุ คือ การผสมกันระหว่าง Random forest และ
Under sampling (Anahita Namvar., 2017) การนําทฤษฎี Dempster-Shafer มาช่วยในการ label data และใช้
เทคนิค Support Vector Machine มาทํานายผล สามารถเพิมZ ประสิทธิภาพได้ 6.15% (Kim and Cho., 2017) การใช้
เทคนิค Ensemble Method ระหว่างโมเดล Random forest กับโมเดล Neural Network ได้คา่ accuracy 73.5% (Fu,
2017) การนํา data set ทีมZ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันมาใช้เพือZ หาปั จจัยทีมZ ผี ลต่อการผิดนัดชําระหนีโW ดยใช้ขอ้ มูลของผูก้ ใู้ น
Paipai Platform ของประเทศจีน ซึงZ ปั จจัยทีมZ ผี ลกระทบต่อการผิดนัดชําระหนีWประกอบด้วย annual interest rate,
repayment period, description, credit grade, successful loan number, failed loan number, gender, and
borrowed credit score (Zhang., 2017)
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4. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั

รูปภาพทีZ 6 กระบวนการดําเนินงานวิจยั
4.1 แหล่งทีDมาของข้อมูล
ข้อมูลทีนZ ํามาวิเคราะห์เป็ นข้อมูลจากเว็ปไซต์ Lending Club ซึงZ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้ในเว็ปไซต์ Kaggle
(https://www.kaggle.com/ethon0426/lending-club-20072020q1) มีการเก็บรวมรวมข้อมูลของผูก้ ทู้ เZี ข้ามา
ใช้บริการเป็ นระยะเวลาตังW แต่ ปี 2007-2020Q3 มีจาํ นวนข้อมูลผูก้ ทู้ งั W หมด 2,925,493 และจํานวน
คุณลักษณะของผูก้ ทู้ งั W หมด 141 คอลัมน์
4.2 การรวบรวมข้อมูล
ทําการเลือกข้อมูลของผูก้ แู้ ละผูก้ รู้ ว่ มทีใZ ช้ในการพิจารณาปล่อยกู้ ทางผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมตัวแปรทีมZ ี
ความสําคัญและใช้ในการพิจารณามาทังW หมด 31 ตัวแปร ดังตารางทีZ 1
ตารางทีD 1 รายละเอียดตัวแปร
Variable
annual_inc
application_type

Description
Balance to credit limit on all trades
Indicates whether the loan is an individual application or a joint
application with two co-borrowers
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avg_cur_bal
dti
Emp_length
Emp_title
Fico_range_low
Grade
home_ownership
installment
Int_rate
loan_amnt
Loan_status
mort_acc
Pub_rec_bankruptcies
purpose
Revol_bal
revol_util
Sub_grade
term
Verification_status
issue_d
last_pymnt_d
open_acc
total_acc
annual_inc_joint
dti_joint

Average current balance of all accounts
A ratio calculated using the borrower’s total monthly debt payments
on the total debt obligations, excluding mortgage and the requested
LC loan, divided by the borrower’s self-reported monthly income.
Employment length in years. Possible values are between 0 and 10
where 0 means less than one year and 10 means ten or more years.
The job title supplied by the Borrower when applying for the loan.
The lower boundary ranges the borrower’s FICO at loan origination
belongs to.
LC assigned loan grade
The home ownership status provided by the borrower during
registration or obtained from the credit report. Our values are RENT,
OWN, MORTGAGE, OTHER
The monthly payment owed by the borrower if the loan originates.
Interest Rate on the loan.
The listed amount of the loan applied for by the borrower. If at some
point in time, the credit department reduces the loan amount, then it
will be reflected in this value.
Current status of the loan.
Number of mortgage accounts.
Number of public record bankruptcies
A category provided by the borrower for the loan request.
Total credit revolving balance
Revolving line utilization rate, or the amount of credit the borrower is
using relative to all available revolving credit.
LC assigned loan subgrade
The number of payments on the loan. Values are in months and can
be either 36 or 60.
Indicates if income was verified by LC, not verified, or if the income
source was verified
The month which the loan was funded
Last month payment was received
Number of open trades at time of application for the secondary
applicant
The total number of credit lines currently in the borrower's credit file
The combined self-reported annual income provided by the coborrowers during registration
A ratio calculated using the co-borrowers’ total monthly payments on
the total debt obligations, excluding mortgages and the requested LC
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loan, divided by the co-borrowers’ combined self-reported monthly
income
revol_bal_joint
Sum of revolving credit balance of the co-borrowers, net of duplicate
balances
sec_app_fico_range_low FICO range (high) for the secondary applicant
sec_app_mort_acc
Number of mortgage accounts at time of application for the
secondary applicant
sec_app_open_acc
Number of open trades at time of application for the secondary
applicant

4.3 การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์
(a) ทําความสะอาดข้อมูล
ทางผูว้ จิ ยั เห็นว่าจํานวนข้อมูลทีนZ ํามาใช้มจี าํ นวนมาก ทําให้การทํางานของโปรแกรมช้าลง และเห็นว่า
สินเชือZ ทีทZ าง Lending Club ปล่อยให้กบั ผูก้ มู้ รี ะยะเวลาเพียง 3-5 ปี เท่านันW ในทีนZ Wีผวู้ จิ ยั จึงเลือกช่วงเวลา
ทีนZ ํามาวิเคราะห์เพียง 5 ปี ลา่ สุด ตังW แต่ปี 2016-2020Q3 ซึงZ ทําให้เหลือข้อมูลผูก้ จู้ าํ นวน 2,038,052 ผูก้ ู้
เนืZองจากในชุดข้อมูลทีไZ ด้มสี ถานะของผูก้ ทู้ แZี ตกต่างกันไป ในงานวิจยั นีWตอ้ งการทีจZ ะหาว่าผูก้ คู้ นไหนทีมZ ี
แนวโน้มในการผิดนัดชําระหนีW จึงทําการเลือกกลุม่ เป้ าหมายคือ Fully Paid และ Charged Off โดยแทน
ค่าเป็ น 0 และ 1 ตามลําดับ ทําให้ได้ขอ้ มูลผูก้ อู้ อกมาจํานวน 993,929 ผูก้ ปู้ ระกอบด้วย Fully Paid
788,161 จํานวนและ Charged Off 205,768 จํานวน
ทําการลบข้อมูลทีมZ ี Missing values มากกว่า 50% ของทังW หมดใน Columns นันW และทําการลบ Values
ทีเZ ป็ นค่า Null เนืZองจากข้อมูลมีจาํ นวนมาก และทางผูว้ จิ ยั ไม่ทราบถึงค่าทีZ Null อย่างแท้จริงการนํามา
เติมค่า อาจจะทําให้การวิเคราะห์ผดิ เพียW นไปได้
(b) Feature Engineering
ทําการคํานวณตัวแปรใหม่ทใZี ช้เป็ นปั จจัยในการผิดนัดชําระหนีWของผูก้ ไู้ ด้คอื New DTI โดยการนํา DTI
ทีคZ าํ นวณได้มารวมกับหนีWกอ้ นใหม่ทผZี กู้ จู้ ะต้องชําระหนีW โดยคํานวณจากสมการทีZ 1
𝑁𝑒𝑤 𝐷𝑇𝐼 =

!"# %&'()*+ ,"-.+%"'( .%&/'(
%&'()*+ 0'1&%"

(1)

เมือ% 𝑁𝑒𝑤 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 = (𝐷𝑇𝐼 ∗ 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) + 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡
เมือZ 𝐷𝑇𝐼 =

23456778935

:33;67 23<=89

หลังจากนันW ทําการ Exploratory Data Analysis เพือZ ทําความเข้าใจของข้อมูลแต่ละตัวแปร ดูการกระจาย
ตัวของข้อมูล และปรับรูปแบบข้อมูลบางตัวแปร โดยใช้เทคนิค Log Transform ให้มกี ารกระจายตัวแบบ
ปกติมากขึนW ดังรูปภาพทีZ 7
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DTI > 60: Outlier 4,851

New DTI > 60: Outlier 50

รูปภาพทีZ 7 Exploratory Data Analysis
หลังจากทํา Feature Engineering เสร็จแล้วจะทําการ Transform Data โดยข้อมูลทีเZ ป็ น Numerical จะ
ทําใช้วธิ ี Standardization และข้อมูลทีเZ ป็ น Categorical จะทําใช้วธิ ี Lebel Encoder
(c) Feature Selection Using REFCV (Recursive Feature elimination)
ใช้เพือZ หาคัดเลือก Feature ให้มจี าํ นวนน้อยทีสZ ดุ แล้วยังได้ประสิทธิภาพมากทีสZ ดุ เพือZ ช่วยให้ขนั W ตอน
การทํางานเร็วขึนW และลดความซับซ้อนลง จากภาพทีZ 8 จะเห็นว่าเมือZ ใช้วธิ ี RFE ในการเลือก Feature
เพือZ เข้าโมเดล LightGBM ประสิทธิภาพการทํานายผลเริมZ ลดลงเรือZ ย ๆ เมือZ ตัด Feature ออกไปน้อย
กว่า 20 ตัวแปร ดังนันW Feature ทีเZ ลือกเข้าโมเดลจะเหลือจํานวนเพียง 20 ตัวแปรทีมZ ผี ลมากทีสZ ดุ
เท่านันW ดังรูปภาพทีZ 8
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รูปภาพทีZ 8 Feature Selection using REFCV
(d) Sampling method
ทําการสุม่ ข้อมูลให้มขี นาดเท่า ๆ กันโดยการทดลองได้ใช้ทงั W หมด 2 วิธี
1. Under Sampling คือการลดข้อมูลกลุม่ ทีมZ าก ให้มขี นาดเท่ากับกลุม่ ทีนZ ้อย โดยใช้ RUS และ IHT
จะได้ขอ้ มูลทังW 2 class เท่ากับ 115,329
2. Oversampling โดยการเพิมZ กลุม่ ข้อมูลทีนZ ้อยให้เท่ากับข้อมูลกลุม่ มากโดยทําการสุม่ ตัวแปรขึนW มา
ใหม่ โดยใช้ SMOTE และ ADASYN จะได้ขอ้ มูลทังW 2 Class เท่ากับ ª«x,¬ª« ดังรูปภาพทีZ 9

รูปภาพทีZ 9 Resampling Method with Over Sampling and Under Sampling
(e) Classification Model & Hyper parameter tuning
ในขันW ตอนการสร้างโมเดลผูว้ จิ ยั ได้ทดลองปรับค่าตัวแปรของโมเดลเพือZ ให้ได้คา่ ดีทสZี ดุ โดยใช้
RamdomSearchCV ในการทดลองทีละตัวแปรโดยการตังW ค่าตัวแปรตามตารางทีZ 2
ตารางทีD 2 Hyperparameter setup
Classifiers
Logistic Regression
DecisionTree
Random Forest

Parameters
C = np.logspace(-3,3,7), penalty = ["l1","l2"]
max_depth = [2, 4, 6, 8, 10], min_samples_leaf = [20, 40, 60 ,100],
criterion = ['gini', 'entropy']
n_estimators = [100, 200, 300], max_features = ['auto', 'sqrt', 'log2'],
max_depth = [2, 4, 6, 8, 10], criterion = ['gini', 'entropy']
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XGBoost

min_child_weight = [1, 5, 10], gamma = [0.5, 1, 1.5, 2, 5], subsample =
[0.6, 0.8, 1.0], colsample_bytree = [0.6, 0.8, 1.0], 'max_depth': [3, 4, 5]
Depth = [2, 4, 6, 8, 10], learning_rate = [0.01, 0.02, 0.03, 0.04], iterations
= [50, 100, 200, 300]
num_leaves = [31, 127], reg_alpha = [0.1, 0.5], min_data_in_leaf = [20,
40, 60, 100], lambda_l1 = [0, 1, 1.5], lambda_l2 = [0, 1]
hidden_layer_sizes = [(50,50,50), (50,100,50), (100,)], activation = ['tanh',
'relu'], solver = ['sgd', 'adam'], alpha = [0.0001, 0.05], learning_rate =
['constant','adaptive']

Catboost
LightGBM
Neural Network (MLP)

Actual

(f) Evaluation
วิธกี ารวิเคราะห์ความถูกต้อง ในงานวิจยั นีWพจิ ารณาจากค่า Accuracy, Precision, Recall, F-measure,
ROC Curve โดยการคํานวณค่าจากตาราง Confusion Matrix ดังตารางทีZ 3
ตารางทีD 3 Confusion Matrix
Predicted Class
Class = 0
Class = 1
True Negative (TN)
False Positive (FP)
False Negative (FN)
True Positive (FP)

Class = 0
Class = 1

4.4 Experimental setup
ในการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ใช้ Jupyter Notebook ในการเตรียมข้อมูล System specs: Macbook pro
processor: 2.2 GHz Quad-Core Intel Core i7, Memory: 16 GB 1600 MHz DDR3, Graphics: Intel Iris
Pro 1536 MB และ Google Colab Pro System specs: GPUs = [K80, P100, T4], CPUs: 2 x vCPU และ
RAM: 24GB ในการรันโมเดล

5. ผลการดําเนิ นงานวิ จยั

ตารางทีD 4 ผลทีไZ ด้จากการทดลองแต่ละโมเดล

RUS

Non sampling

Classifiers
Logistic Regression
Decision Tree
Random Forest
Xgboots
Catboost
LightGBM
ANN
Logistic Regression
Decision Tree
Random Forest
Xgboots
Catboost

Accuracy
80.39
80.38
80.44
80.57
80.58
80.60
80.47
65.83
61.81
63.81
64.85
64.98

Precision
52.03
52.40
56.60
56.06
55.77
55.50
52.43
32.1
30.16
31.3
31.97
32.11

Recall
7.69
5.83
3.47
6.93
7.37
8.31
10.61
64.27
69.86
68.49
67.98
68.19

F1-score
13.39
10.49
6.54
12.34
13.01
14.45
17.65
42.81
42.13
42.97
43.49
43.66

ROC
52.97
52.26
51.41
52.80
52.97
53.33
54.12
65.13
64.83
65.57
66.02
66.18

ADASYN

SMOTE

IHT
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LightGBM
ANN
Logistic Regression
Decision Tree
Random Forest
Xgboots
Catboost
LightGBM
ANN
Logistic Regression
Decision Tree
Random Forest
Xgboots
Catboost
LightGBM
ANN
Logistic Regression
Decision Tree
Random Forest
Xgboots
Catboost
LightGBM
ANN

65.06
67.83
40.48
43.78
44.48
42.18
41.63
40.95
38.73
65.17
72.99
69.47
79.65
80.33
80.35
74.74
63.89
73.6
71.12
79.53
80.37
80.4
74.01

32.11
33.39
23.97
24.64
24.86
24.36
24.24
24.09
23.57
31.6
34.72
33.56
46.54
52.11
52.35
35.79
30.98
34.16
34.25
45.71
52.81
53.19
35.58

67.84
61.96
92.1
89.08
88.95
90.91
91.4
91.85
93.13
64.92
41.02
55
17.24
10.45
10.82
33.92
66.78
35.61
49.54
16.91
9.78
10.08
38.22

43.59
43.39
38.04
38.6
38.86
38.42
38.32
38.16
37.62
42.51
37.61
41.69
25.16
17.41
17.93
34.83
42.32
34.87
40.5
24.68
16.51
16.95
36.85

66.1
65.63
59.9
60.82
61.21
60.52
60.35
60.1
59.2
65.07
60.97
64.03
56.17
54.04
54.19
59.4
64.98
59.31
63
55.97
53.81
53.94
60.55

จากการทดลองทังW หมด 7 โมเดล และใช้เทคนิค Resampling ทังW 4 แบบจะเห็นว่าโมเดลทีใZ ห้ผลได้ดที สZี ดุ คือโมเดล
Neural Network รวมกับเทคนิค IHT Under sampling ได้คา่ Recall สูงถึง 93.13% และค่า AUC 59.2% ซึงZ ผลการทดลอง
เมือZ เทียบกับตาราง Confusion Matrix จะเห็นว่า % ในการสูญเสีย False Negative เพียง 1.37% หรือจํานวนผูก้ ทู้ ทZี าํ นาย
ว่า ไม่มแี นวโน้มผิดนัดชําระหนีW แต่จริง ๆ ผิดนัดชําระหนีW จํานวน 3,752 คน ดังรูปทีZ 10 และปั จจัยทีสZ ง่ ผลในการทํานายว่า
ผูก้ มู้ แี นวโน้มในการผิดนัดชําระหนีWหรือไม่ โดยใช้ LightGBM ในการดู Feature Importance จะเห็นว่าปั จจัยทีสZ ง่ ผลต่อการ
ทํานายมี 5 อันดับแรกคือ อัตราดอกเบียW , คะแนน Credit Scoring, ระยะเวลาในการกู,้ สถานะบ้านทีอZ ยูอ่ าศัยของผูก้ ู้ และ
จํานวนเงินเฉลียZ ในบัญชีทงั W หมด ดังรูปภาพทีZ 11

รูปภาพทีZ 10 Confusion Matrix และ ROC Curve
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รูปภาพทีZ 11 Feature Importance จาก LightGBM โมเดล

6. สรุปผลดําเนิ นงานวิ จยั

6.1 สรุปผล
6.1.1. จากการทดลองโดยการหาแนวโน้มของผูก้ ทู้ มZี โี อกาสผิดนัดชําระหนีW โดยใช้เทคนิค Resampling
สามารถเพิมZ ประสิทธิภาพของโมเดลได้ดเี มือZ เทียบกับค่า Recall และโมเดลทีใZ ห้ผลได้ดคี อื โมเดล
Neural network รวมกับเทคนิค IHT Under Sampling
6.1.2. ปั จจัยทีมZ ผี ลกระทบต่อการผิดนัดชําระหนีWของผูก้ ทู้ มZี ากทีสZ ดุ 5 อันดับแรกคือ อัตราดอกเบียW , คะแนน
Credit Scoring, ระยะเวลาในการกู,้ สถานะบ้านทีอZ ยูอ่ าศัยของผูก้ ู้ และ จํานวนเงินเฉลียZ ในบัญชี
ทังW หมดของผูก้ ู้
6.2 ประโยชน์ ทีDได้รบั
6.2.1. ทาง Lending club สามารถนําเทคนิคนีWไปใช้คาดการณ์หาแนวโน้มการผิดนัดชําระหนีWของผูก้ ู้ เพือZ ใช้
เป็ นกลยุทธ์ในการวางแผนจัดการหนีWเสียในอนาคตได้ เช่น การแจ้งเตือนการจ่ายเงินก่อนถึงวันครบ
กําหนด, การจัด campaign ให้ผกู้ ทู้ มZี แี นวโน้มผิดนัดชําระหนีW มีการกระตุน้ การจ่ายเงินมากขึนW
6.2.2. Lending club สามารถทราบปั จจัยทีตZ อ้ งระวังของผูก้ ทู้ มZี แี นวโน้มในการผิดนัดชําระหนีWของผูก้ ไู้ ด้
6.2.3. สามารถนําเทคนิคไปประยุกต์ใช้กบั รูปแบบการปล่อยสินเชือZ ประเภทอืนZ ๆ ได้
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1. งานวิจยั ชินW นีWเป็ นการวิเคราะห์เพียงแค่สนิ เชือZ ส่วนบุคคล และช่วงระยะเวลาหนึZงเท่านันW ซึงZ สามารถนําไป
วิเคราะห์สนิ เชือZ ทีมZ ลี กั ษณะคล้าย ๆ กันได้เช่น สินเชือZ รถ สินเชือZ บ้าน สินเชือZ การเกษตร
6.3.2. การติดตามประสิทธิภาพโดยรวม และปรับปรุงแบบจําลองอย่างต่อเนืZองจะทําให้แบบจําลองสะท้องความ
เสียZ งของลูกหนีWได้แม่นยํามากขึนW หรือการวิเคราะห์แบบ real-time โดยใช้ Concept Diff กับข้อมูล
Imbalance เพือZ ใช้หา Pattern ของคนทีมZ แี นวโน้มผิดนัดชําระหนีWได้รวดเร็วขึนW
6.3.3. ใช้เทคนิค Clustering ในการจัดกลุม่ ของผูก้ ู้ เพือZ ให้งา่ ยต่อการจัดแคมเปนให้ตรงกลุม่ เป้ าหมายมากขึนW
6.3.4. ใช้เทคนิค Social Network ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนกับผูก้ ู้ เพือZ ใช้ในการหารูปแบบทีZ
น่าสนใจ เช่น หาพฤติกรรมของผูล้ งทุน, หาพฤติกรรมของผูก้ ู้
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