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 บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระนี้  เปนการประยุกตใชระบบโครงขายประสาทเทียมเพ่ือประเมิน

วงเงินสินเช่ือในบริษัทแหงหนึ่ง โดยการศึกษาไดประยุกตใชวิธีการของโครงขายประสาทเทียม 

(Artificial Neural Network) ซ่ึงเปน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

รูปแบบหนึ่ง เพื่อนํามาทําการพยากรณวงเงินสินเช่ือท่ีเปนไปไดของลูกคาแตละราย ในการ

ดําเนินการขอสินเช่ือกับทางบริษัทผานทางโปรแกรม Alyuda Forecaster XL ซ่ึงเปนโปรแกรมการ

พยากรณโดยอาศัยหลักการ การคํานวณของโครงขายประสาทเทียม เพื่อพยากรณคาความเปนไปได

หรือโอกาสท่ีผูขอสินเช่ือนั้นจะมีความสามารถในการผอนชําระสินเช่ือ และสามารถปดสินเช่ือได

ตรงตามเวลา โดยจากการวิเคราะหปจจัยนําเขา 7 ปจจัย เทียบกับ ผลลัพธ  1 ปจจัย เม่ือเทียบกับการ

พยากรณจากพนักงานของทางบริษัท ท่ีมีคาความแมนยําอยูท่ี 58.6% โดยคํานวณมาจากฐานขอมูล

ของลูกคาในอดีตท่ีไดรวบรวมมา เฉล่ียปละ 100 ราย เปนระยะเวลา 5 ป รวม 500ราย พบวา การ

พยากรณโดยโครงขายประสาทเทียมนั้น ใหความแมนยํามากท่ีสุดถึง 74%  
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 ABSTRACT 
 
 

This independent research is an application of the Artificial Neural Network for the 

evaluation of the credit line of a company. The study has applied the Artificial Neural Network 

Methodology, which is one of the Decision Support Systems in order to make use of it in Possible 

Credit Line Forecast. By the way, the application will forecast each customer in its request for 

credit from the company via the Alyuda Forecaster XL Program. The program as mentioned 

requires the calculation of the Artificial Neural Network to forecast the possibility or the 

opportunity of the credit requester in paying back the credit on time, as well as the ability to close 

down the credit in time. The methodology is the comparison of the analysis between 7 input 

factors and 1 output factor by calculating from the accumulated database of the customer in the 

past, at the average of 100 customers per year for 5 years, which makes 500 customers. The study 

reveals that the calculation by the Artificial Neural Network when comparing with the forecast 

carried out by company staff members, where the precision value is only 58.6 percent, offers the 

highest precision of up to 74 percent. 


