คู่มือสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำน
ด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
(Generalized Linear Models)

คำนำ
ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) มีความสาคัญอย่างมากต่อการคานวณ
สถิติที่ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคานวณอัตราต้นทุนความเสียหาย โดยตัว
แบบนี้สามารถขจัดปัญหาที่เกิดจากสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่อาจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และยัง
สามารถใช้ตรวจสอบผลกระทบจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของตัวแปรต้น และสามารถให้ผลการวิเคราะห์
ที่บ่งบอกระดับความเชื่อมั่นทางสถิติหรือผลการประเมินคุณภาพของตัวแบบได้ด้วย
สานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างตัวแบบดังกล่าว และเห็นว่า
หนังสือตาราที่เกี่ยวข้องในปัจจุบั นมีเฉพาะในส่วนของทฤษฎี จึงได้จัดทาหนังสือคู่มือฉบับนี้ขึ้น โดยผนวก
วิธีการทางานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล ปัญหาที่มักพบ ชุดคาสั่งในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วย
โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) รวมถึ ง แนวทางการวิ เ คราะห์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไปได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ
สาคัญของสานักงานฯ ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างยั่งยืน
สานักงานฯ ขอขอบคุณ คุณจักรพันธ์ เหลืองนฤมิต ชัย, FCAS เป็นอย่างสูง ที่ให้ความคิดเห็น พร้อม
ทั้งตรวจทานเนื้อหาของคู่มือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และขอขอบคุณ รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ ที่ช่วยร่วมให้
ความคิดเห็น พร้อมทั้งปรับปรุงสานวนการเขียนคู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ ให้มีความสละสลวยและง่ายต่อการอ่าน
มากยิ่งขึ้น
สานักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทางานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และหากมีข้อบกพร่องประการใด ขอน้อมรับความคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงให้คู่มือปฎิบัติงานมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นต่อไป

สานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
มิถุนายน 2559
2

สำรบัญ
บทที่ 1 บทนำ ................................................................................................................................................ 8
1.1. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือปฎิบัติงาน ................................................................................ 8
1.2. กรอบของคู่มือปฎิบัติงาน .................................................................................................................... 8
บทที่ 2 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) ............. 10
2.1. ตัวแบบที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐานของตัวแบบ .................................................................................. 10
2.1.1 ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Model) ......................................................................................... 10
2.1.2 ตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Classical Linear Model) ....................................................... 11
2.1.3 ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) ............................................. 12
2.2. วิธีการทดสอบความมีนัยสาคัญของตัวแบบ ....................................................................................... 19
2.2.1 การวินิจฉัยตัวแบบ (Model Diagnostics) .......................................................................... 19
2.2.2 Deviance Test ................................................................................................................... 19
2.3. ความเหมาะสม และข้อจากัดของการใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ................................................. 21
2.4. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปในงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ............................. 22
2.4.1 รูปแบบของตัวแบบอัตราการต่ออายุ ..................................................................................... 23
2.4.2 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ ........................................................................................................ 23
2.5. ตัวอย่าง Software ที่ใช้สร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ................................................................. 24
บทที่ 3 ขั้นตอนกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป ................................................................................ 26
3.1. ภาพรวมของกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ............................................................... 26
3.2. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation).............................................................................................. 27
3.2.1 ลักษณะของข้อมูล ................................................................................................................ 27
3.2.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล ......................................................................... 30
3.2.3 กรณีศึกษา ปัญหาที่มักพบในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล และแนวทางการแก้ไขปัญหา ........... 30

3

3.3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ............................................................................................................... 32
3.3.1 การวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล ..................................................................................... 32
3.3.2 การวิเคราะห์ทางเดียว (One-Way Analysis)...................................................................... 36
3.3.3 การวิเคราะห์ความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis)............................. 41
3.4. การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ................................................................................................. 46
3.4.1 การเตรียมตัวแปรก่อนการสร้างตัวแบบ ............................................................................... 46
3.4.2 ชุดคาสั่งในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยโปรแกรม Statistical Analysis
System (SAS) ................................................................................................................................ 47
3.4.3 การวิเคราะห์ผลและการตรวจสอบความมีนัยสาคัญของตัวแบบ (Model Validation)........ 50
3.4.4 การรวมตัวแบบเพื่อหาต้นทุนที่แท้จริง (Loss Cost Model)................................................ 56
บทที่ 4 กำรปรับปรุงตัวแบบ ....................................................................................................................... 59
4.1. การปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้
ทราบ (IBNR) และแนวโน้ม ....................................................................................................................... 59
4.2. การปรับปรุงตัวแบบเพื่อให้มีความสม่าเสมอ (Smoothing) .............................................................. 61
4.3. การใส่ข้อจากัดให้ตัวแบบ (Restriction) ........................................................................................... 63
บทที่ 5 ภำคผนวกและเอกสำรอ้ำงอิง ......................................................................................................... 67
5.1. รูปแบบการแจกแจงที่สาคัญ .............................................................................................................. 67
5.1.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ................................................................... 67
5.1.2 การแจกแจงพัวซองค์ (Poisson Distribution) .................................................................... 67
5.1.3 การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution)............................................................. 68
5.1.4 การแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution) ...................................................................... 68
5.1.5 การแจกแจงแบบทวิดี (Tweedie Distribution) ................................................................. 69
5.2. เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................................... 70

4

สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่ 1 ค่าของตัวแปรต้นตามเพศของผู้ขับขี่และสถานที่ขับขี่รถยนต์.................................................... 10
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างความแปรปรวนของการแจกแจงที่อยู่ในวงศ์ชี้กาลัง (Exponential Family) ............... 13
ตำรำงที่ 3 รูปแบบฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ใช้บ่อย ............................................................................................. 14
ตำรำงที่ 4 สรุปรูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป .................................................................... 16
ตำรำงที่ 5 จานวนหน่วยเสีย่ งภัยของจานวนประตูกับสีของรถยนต์ ............................................................ 18
ตำรำงที่ 6 สรุปข้อดี ข้อเสียของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ...................................................................... 21
ตำรำงที่ 7 การแจกแจงที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภท..................................................................... 33
ตำรำงที่ 8 คาสั่งสาหรับระบุการแจกแจงในตัวแบบ ................................................................................... 49
ตำรำงที่ 9 คาสั่งสาหรับระบุฟังก์ชันเชื่อมโยงในตัวแบบ ............................................................................. 49
ตำรำงที่ 10 ตัวอย่างการคานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานและค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแบบต้นทุนที่แท้จริง ........ 57
ตำรำงที่ 11 ตัวอย่างการพยากรณ์ต้นทุนที่แท้จริงที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ................................ 58
ตำรำงที่ 12 ตัวอย่างการคานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับด้วย IBNR แล้ว.............................................. 60
ตำรำงที่ 13 ตัวอย่างการคานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับด้วย IBNR และแนวโน้มของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว
..................................................................................................................................................................... 61

5

สำรบัญภำพ
รูปที่ 1 อัตราการขาดต่ออายุ .................................................................................................................... 23
รูปที่ 2 ผลกระทบของส่วนลด/ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยต่ออัตราการขาดต่ออายุ ........................................ 24
รูปที่ 3 ตัวเลือกเครื่องมือ Distribution Analysis .................................................................................... 33
รูปที่ 4 หน้าต่าง Data ของเครื่องมือ Distribution Analysis .................................................................. 34
รูปที่ 5 หน้าต่าง Distribution > Summary ของเครื่องมือ Distribution Analysis................................ 35
รูปที่ 6 ตารางแสดงผลการทดสอบการแจกแจง ........................................................................................ 36
รูปที่ 7 การเลือกเครื่องมือ Summary Tables เพื่อการวิเคราะห์ทางเดียว .............................................. 37
รูปที่ 8 หน้าต่าง Data ของ Summary Tables....................................................................................... 38
รูปที่ 9 หน้าต่าง Summary Tables ของ Summary Tables ................................................................ 39
รูปที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล Summary Tables ................................................................................ 40
รูปที่ 11 แผนภาพความสัมพันธ์ของอายุรถยนต์ (ปี) ในส่วนความเสียหายตัวรถยนต์ (Own Damage) ...... 41
รูปที่ 12 การเรียกใช้เครื่องมือ Correlations .............................................................................................. 42
รูปที่ 13 หน้าต่างของเครื่องมือ Correlations ............................................................................................ 43
รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร .................................................................. 44
รูปที่ 15 ตัวอย่างชุดคาสั่ง PROC FREQ สาหรับการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ได้มีค่าในเชิง
ตัวเลข (non-numerical) ............................................................................................................................. 45
รูปที่ 16 หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยตัวสถิติ Cramer’s V .......................... 45
รูปที่ 17 ตัวอย่างการระบุให้ระดับขั้นของตัวแปรใดๆ เป็นระดับพื้นฐาน (Base Level) .............................. 47
รูปที่ 18 ตัวอย่างชุดคาสั่ง GENMOD เพื่อการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป .......................................... 48
รูปที่ 19 ตารางแสดงผลชุดคาสั่ง GENMOD ของโปรแกรม SAS................................................................. 51
รูปที่ 20 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ Type 1 (ผลหลังการจัดกลุ่ม) .......................................................... 53
รูปที่ 21 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ Type 3 และตัวแปรที่ระดับนัยสาคัญไม่เพียงพอ (ผลก่อนการจัดกลุ่ม)
..................................................................................................................................................................... 54
รูปที่ 22 ตารางการวิเคราะห์ Maximum Likelihood Parameter และระดับของตัวแปรที่ระดับนัยสาคัญ
ไม่เพียงพอ (ผลก่อนการจัดกลุ่ม) ................................................................................................................... 55
รูปที่ 23 Relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยตามอายุรถยนต์ .................................................... 62
รูปที่ 24 การปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยสาหรับรถยนต์อายุ 6 ปี .......................... 63
6

รูปที่ 25 การปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยการใส่ข้อจากัดลงในปัจจัย “Factor 1” ................... 64
รูปที่ 26 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 2” ด้วยการใส่ข้อจากัด
ลงในปัจจัย “Factor 1” ............................................................................................................................... 65
รูปที่ 27 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 3” ด้วยการใส่ข้อจากัด
ลงในปัจจัย “Factor 1” ............................................................................................................................... 65
รูปที่ 28 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 4” ด้วยการใส่ข้อจากัด
ลงในปัจจัย “Factor 1” ............................................................................................................................... 66
รูปที่ 29 กราฟการแจกแจงแบบ Tweedie ................................................................................................. 69

7

บทที่ 1 บทนำ
1.1. ที่มำและควำมสำคัญในกำรจัดทำคู่มือปฎิบัติงำน
รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมการประกันภัยนั้นไม่ได้มีความซับซ้อนเชิงสถิติ
มากนัก โดยทั่วไปจะใช้การวิเคราะห์แบบทางเดียว (One-Way Analysis) หรือการวิเคราะห์แบบสองทาง
(Two-Way Analysis) เป็ น หลั ก ซึ่งมีข้อดีคือ ง่ายต่อการคานวณ แต่วิธีดังกล่ าวก็มีข้อเสี ยคือ ผลของการ
วิเคราะห์นั้นอาจถูกบิดเบือน เนื่องจากวิธีดังกล่าวนั้นไม่ได้คานึงถึงสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปร
และไม่ได้คานึงถึงผลกระทบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวแปร (Interdependencies)
ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models หรือ GLMs) ถูกนาเสนอครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1972 โดย John Nelder และ Robert Wedderburn แนวคิ ด ของตั ว แบบคื อ การหาความสั ม พันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น (Explanatory Variables) และตัวแปรตาม (Response Variable) โดยตัวแบบนี้สามารถ
ขจัดปัญหาที่เกิดจากสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่อาจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และนอกจากนั้น ยัง
สามารถใช้ตรวจสอบผลกระทบจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของตัวแปรต้น นอกจากนี้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไปยังให้ผลการวิเคราะห์ทบี่ ่งบอกระดับความเชื่อมั่นทางสถิติหรือผลการประเมินคุณภาพของตัวแบบได้ด้วย
ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีความสาคัญอย่างมากต่อ การคานวณสถิติที่ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจ
ประกัน ภัย เช่น การคานวณอัตราต้น ทุน ความเสียหายซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอัตราเบี้ยประกันภัย
สานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของตัวแบบดังกล่าวจึงได้จัดทาหนังสือคู่มือฉบับนี้
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทาง ใน
การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยตัวเอง
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานคู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ ผู้ใช้คู่มือควรมีความรู้ในวิชาแคลคูลัสและ
ทฤษฎีทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานดังกล่าวสามารถทาความเข้าใจกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัว
แบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปได้ตามขั้นตอนที่คู่มือนี้ได้ระบุไว้ในบทที่ 2

1.2. กรอบของคู่มือปฎิบัติงำน
คู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 บท ดังต่อไปนี้
1. บทนา
อธิบายถึงที่มาและความสาคัญของการจัดทาและกรอบของคู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้
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2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
อธิ บ ายถึ ง ความรู้ พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว แบบเชิ งเส้ นวางนั ย ทั่ ว ไป ซึ่ ง รวมถึ ง ตั ว แบบที่ เ กี่ ย วข้อง
สมมติฐานของตัวแบบ วิธีการทดสอบความมีนัยสาคัญของตัวแบบ ความเหมาะสมของตัวแบบ
ข้อจากัดของการใช้ตัวแบบ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปในงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย และ Software ที่นิยมนามาใช้ในการสร้างตัวแบบ
3. ขั้นตอนการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
อธิบายถึง ขั้นตอนในการสร้างตัวแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลขั้นต่าที่ต้องใช้ในการสร้างตัวแบบ วิธีการ
จัดการข้อมูล วิธีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการนามาสร้างตัวแบบ ปัญหาที่มักพบในการ
เตรียมข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปํญหา การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การสร้างตัวแบบเชิงเส้น
วางนัยทั่วไปด้วยชุดคาสั่งจากโปรแกรม SAS การวิเคราะห์ผลที่ได้จากโปรแกรม SAS ปัญหาที่มัก
พบในการสร้างตัวแบบ และแนวทางในการแก้ปัญหา
4. การปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
อธิบายถึงวิธีที่ใช้สาหรับการปรับปรุงตัวแบบเพื่อให้มีความสม่าเสมอ และวิธีในการใส่ข้อจากัดให้ตัว
แบบ
5. ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง
อธิบายถึงการแจกแจงรูปแบบต่างๆที่ควรทราบ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทาคู่มือฉบับ
นี้
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บทที่ 2 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
(Generalized Linear Models)
2.1. ตัวแบบที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐำนของตัวแบบ
2.1.1 ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Model)
จุ ด ประสงค์ ข องการใช้ ตั ว แบบเชิ ง เส้ น (Linear Model) และตั ว แบบเชิ ง เส้ น วางนั ย ทั่ ว ไป
(Generalized Linear Models) คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Explanatory Variables) กับ
ตัวแปรตาม (Response Variable) โดยมีแนวคิดว่า ตัวแปรตาม (𝑌) สามารถเขียนอยู่ในรูปของผลรวมของ
ค่าเฉลี่ย (𝜇) กับความคลาดเคลื่อน (𝜀) ได้ ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการที่ (2.1) ดังนี้
(2.1)

𝑌= 𝜇+ 𝜀

สมมติฐานของการใช้ตัวแบบเชิงเส้น ในสมการที่ (2.1) คือ
-

𝜇

ค่าคาดหมายของ 𝑌 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงได้

- 𝜀 มี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 0 และมี ค วามแปรปรวน
เท่ากับ 𝜎 2
ตัวอย่างของการใช้ตัวแบบเชิงเส้น เช่น ให้ 𝑌 เป็นค่าเฉลี่ยของจานวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน (Claims Frequency) โดยมีตัวแปรต้น (𝑋) จานวน 2 ตัวแปร คือ 1) เพศของผู้ขับขี่ (“ผู้ชาย” และ
“ผู้หญิง”) และ 2) สถานที่ขับขี่รถยนต์ (“ในเมือง” และ “นอกเมือง”)
เราสามารถเขียน 𝑌 ให้อยู่ในรูปผลรวมของตัวแปรต้น (𝑋) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสมการเส้นตรงตาม
รูปแบบของตัวแบบเชิงเส้นได้ดังสมการที่ (2.2)
(2.2)

𝑌 = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝜀

และสามารถกาหนดค่าของตัวแปรต้น (𝑋) ได้ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าของตัวแปรต้นตามเพศของผู้ขับขี่และสถานที่ขับขีร่ ถยนต์
เพศของผู้ขับขี่
สถำนที่ขับขี่รถยนต์
𝑿𝟏
ชาย
นอกเมือง
1
ชาย
ในเมือง
1
หญิง
นอกเมือง
0
หญิง
ในเมือง
0

𝑿𝟐

𝑿𝟑

0
0
1
1

0
1
0
1
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จากสมการ (2.2) เราจะหาค่า 𝛽1, 𝛽2 และ 𝛽3 ที่ทาให้ผลรวมกาลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum Square
Errors) มีค่าน้อยที่สุด โดยที่
𝛽1 คือ จานวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการขับขี่รถยนต์นอกเมืองของผู้ชาย
𝛽2 คือ จานวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการขับขี่รถยนต์นอกเมืองของผู้หญิง
𝛽3 คือ จานวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขับขีร่ ถยนต์ในเมือง

2.1.2 ตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Classical Linear Model)
สมการตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Classical Linear Model) สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (2.3)
𝑌 = 𝐸[𝑌] + 𝜀

โดยที่

𝐸[𝑌] = 𝑿 𝛽

ดังนั้น

𝑌 =𝑿𝛽+ 𝜀

(2.3)

(2.4)

สมมติฐานของตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิมมีดังนี้
(1) องค์ประกอบแบบสุ่ม (Random Component)
ค่าของ 𝑌 เป็นอิสระต่อกัน และมีการแจกแจงแบบปกติ โดยที่ค่าเฉลี่ยของตัวแปร 𝑌 แต่ละ
ตัว ไม่จาเป็นต้องมีค่าเท่ากัน แต่จะต้องมีค่าความแปรปรวนร่วมกัน (Common Variance)
เท่ากับ 𝜎 2
(2) องค์ประกอบแบบเป็นระบบ (Systematic Component)
สามารถเขียนตัวแปรต้นให้อยู่ในรูปของตัวประมาณเชิงเส้น 𝜂 ได้ โดยที่ 𝜂 = 𝑿 𝛽
(3) ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function)
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแบบสุ่มและองค์ประกอบแบบเป็นระบบถูกกาหนดโดย
ฟังก์ชันเชื่อมโยง โดยตัวแบบเชิงเส้นมีฟังก์ชันเชื่อมโยงแบบเอกลักษณ์ (Identity)
โดยที่ 𝐸[𝑌] ≡ 𝜇 = 𝜂
ตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิมนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นตัวแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
จนเกิ น ไป มี เ ครื่ อ งมื อ ให้ เ ลื อ กใช้ ห ลากหลายและสามารถให้ ผ ลข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว แต่ ก ลั บ มี ข้ อ จ ากั ดอั น
เนื่องมาจาก ตัวแบบเชิงเส้นจะเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น ได้ยาก โดยทั่วไปเราจะทาการแปลงตัว
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แปรเพื่อให้ตัวแบบเชิงเส้นเป็นไปตามสมมติฐาน แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถแปลงตัวแปรเพื่อทาให้ตัวแบบเชิง
เส้นนั้นสอดคล้องกับสมมติฐานได้ จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลก่อนนามาใช้สร้างตัวแบบเพื่อ
ความถูกต้องแม่นยาของสมมติฐาน

2.1.3 ตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป (Generalized Linear Models)
ตัวแบบเชิงเส้น วางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models: GLMs) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของตัว
แบบ ซึ่งรวมถึงตัวแบบเชิงเส้นที่กล่าวมาในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2
สมมุติฐานของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีดังนี้
(1) องค์ประกอบแบบสุ่ม (Random Component)
ค่าของ 𝑌 เป็นอิสระต่อกัน และมีการแจกแจงแบบใดแบบหนึ่งในวงศ์ชี้กาลัง (Exponential
Family)
(2) องค์ประกอบแบบเป็นระบบ (Systematic Component)
สามารถเขียนตัวแปรต้นให้อยู่ในรูปตัวประมาณเชิงเส้น 𝜂 ได้ โดยที่ 𝜂 = 𝑿 𝛽
(3) ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function)
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแบบสุ่มและองค์ประกอบแบบเป็นระบบถูกกาหนดด้วย
ฟังก์ชันเชื่อมโยง (𝑔) โดยที่ฟังก์ชันเชื่อมโยงนั้นสามารถหาอนุพันธ์ได้ (Differentiable) และเป็น
ฟังก์ชันทางเดียว (Monotonic)
โดยที่

𝐸[𝑌] ≡ 𝜇 = 𝑔−1 (𝜂)

การแจกแจงที่อยู่ในวงศ์ชี้กาลัง (Exponential Family) มีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังนี้
(1) การแจกแจงสามารถเขียนได้ในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และความแปรปรวน
(2) ความแปรปรวนเป็นฟังก์ชันของค่าเฉลี่ย
จากคุณสมบัติข้อที่ (2) เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการที่ (2.5)
𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖 ) =

𝜙𝑉(𝜇𝑖 )
𝜔𝑖

(2.5)
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โดยที่ 𝜙 เป็นพารามิเตอร์ ที่กาหนดขนาดของความแปรปรวน (Scaled Parameter) และ 𝜔𝑖 เป็นค่าคงที่ที่
ก าหนดน้ าหนั ก ให้ กั บ ค่ า สั ง เกต (Prior Weight) แต่ ล ะตั ว โดยการแจกแจงที่ อ ยู่ ใ นวงศ์ ชี้ ก าลั ง และความ
แปรปรวนของการแจกแจงต่างๆ สามารถสรุปได้โดยย่อตามตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างความแปรปรวนของการแจกแจงที่อยู่ในวงศ์ชี้กาลัง (Exponential Family)
กำรแจกแจง
Normal
Poisson
Gamma

ควำมแปรปรวน
1

Binomial

เมื่อจานวนการทดลองเท่ากับ 1 ครั้ง

Inverse Gaussian

𝑥
𝑥2
𝑥(1 − 𝑥)
𝑥3

นอกจากตัวอย่างการแจกแจงที่แสดงให้เห็นในตารางด้านบนแล้ว การแจกแจงแบบ Tweedie ถือเป็น
การแจกแจงที่สาคัญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ชี้กาลัง เนื่องจากการแจกแจงดังกล่าวเหมาะสาหรับ นามาใช้ในการ
สร้างตัวแบบที่ใช้ในการประมาณเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) เนื่องจากการแจกแจงดังกล่าวมี
มวลจานวนหนึ่งอยู่ที่ค่า 0 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการแจกแจงของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มี
หน่วยเสี่ยงภัยบางส่วนที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2.1.3.1 Prior Weight
Prior Weight คือ ข้อมูลที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของค่าสังเกตที่เราสามารถใส่ให้กับตัวแบบได้ โดย
ค่าสังเกตที่มจี านวนหน่วยเสี่ยงภัยมากจะมีความแปรปรวนน้อย และเป็นค่าที่มีผลต่อตัวแบบมาก
กาหนดให้
เป็นจานวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยเสี่ยงภัยที่ 𝑘 และจากกลุ่มที่ 𝑖
𝜔𝑖 เป็นจานวนหน่วยเสี่ยงภัยของกลุ่มที่ 𝑖
𝑌𝑖 เป็นความถี่ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มที่ 𝑖
𝑚𝑖𝑘
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ดังนั้น รูปของสมการเป็นดังนี้
1

(2.6)

𝜔

𝑖
𝑌𝑖 = (𝜔 ) ∑𝑘=1
𝑚𝑖𝑘
𝑖

ยกตัว อย่ างเช่น ถ้า 𝑚𝑖𝑘 มีการแจกแจงแบบพัว ซองค์ (Poisson) ด้ว ยความถี่ของการเรียกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทน 𝑓𝑖 สาหรับทุกหน่วยเสี่ยงภัย
(2.7)

𝐸[𝑚𝑖𝑘 ] = 𝑓𝑖 = 𝑉𝑎𝑟[𝑚𝑖𝑘 ]

ดังนั้น เมื่อหน่วยเสี่ยงภัยแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน จะได้ว่า
1

1

(2.8)

𝜔𝑖
𝜇𝑖 = 𝐸[𝑌𝑖 ] = 𝜔 ∑𝑘=1
𝐸[𝑚𝑖𝑘 ] = 𝜔 ∗ 𝜔𝑖 𝑓𝑖 = 𝑓𝑖
𝑖

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑖 ] =

1
𝜔𝑖2

𝑖

𝑖
∑𝜔
𝑘=1 𝑉𝑎𝑟[𝑚𝑖𝑘 ] =

1
𝜔𝑖2

1

1

(2.9)

∗ 𝜔𝑖 𝑓𝑖 = 𝜔 ∗ 𝑓𝑖 = 𝜇𝑖 (𝜔 )
𝑖

𝑖

จากตัวอย่างดังกล่าว เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับสมการที่ (2.5) จะเห็นได้ว่า 𝑉(𝜇𝑖 ) = 𝜇𝑖 , 𝜙 = 1
และ Prior Weight ที่ใช้ในตัวอย่างที่กล่าวถึงนี้คือ จานวนหน่วยเสี่ยงภัย (𝜔𝑖 ) ซึ่งในกรณีนี้ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้
กาหนดขนาดของความแปรปรวน (Scaled Parameter) มีค่าเท่ากับ 1 และไม่มีผลต่อการวิเคราะห์
อย่างไรก็ดี ในกรณีทั่วไปเราจะประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้กาหนดขนาดของความแปรปรวนจาก
ข้อมูลจริง แม้ว่าค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้กาหนดขนาดของความแปรปรวนจะไม่ได้ถูกใช้ในตัวแบบเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไป แต่ก็ถูกใช้ในการคานวณค่าสถิติที่สาคัญ เช่น ค่าความแปรปรวน
ในการใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป เราจะต้องทาการแปลงค่า 𝑌 เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานโดย
การใช้ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function) เพื่อที่เราจะสามารถเขียน 𝑌 ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันผลรวมของตัวแปร
ต้น ได้ โดยที่ ฟังก์ชัน เชื่อมโยงจะต้องเป็ น ฟังก์ชัน แบบทางเดียว (Monotonic) และสามารถหาอนุพันธ์ได้
(Differentiable) โดยรูปแบบฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ใช้บ่อย สามารถสรุปรายละเอียดได้ตามตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 รูปแบบฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ใช้บ่อย
ฟังก์ชันเชื่อมโยง

𝒈(𝒙)

𝒈−𝟏 (𝒙)

𝑥

𝑥

Log

ln 𝑥

𝑒𝑥

Logit

ln (1−𝑥)

𝑥

𝑒𝑥

Identity

Reciprocal

1+ 𝑒 𝑥

1

1

𝑥

𝑥
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2.1.3.2 Offset Term
ในบางครั้งเราทราบล่วงหน้า ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวแบบที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้น ซึ่งเรา
จาเป็นต้องใส่ Offset Term ในตัวแบบเพื่อขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการกาหนดให้ตัวประมาณเชิงเส้น
η เป็นไปตามสมการที่ (2.10)
(2.10)

η=𝑿𝛽+ 𝜉

จากสมการข้างต้น เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้ดังแสดงในสมการที่ (2.11)
(2.11)

𝐸[𝑌] = 𝜇 = 𝑔−1 (𝑿 𝛽 + 𝜉)

ในกรณีที่ต้องการประมาณจานวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวแบบเชิงเส้น วางนัย
ทั่วไป เราทราบว่าค่าคาดหมายของจานวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นสัดส่วนกับจานวน
หน่วยเสี่ยงภัย (จานวนหน่วยเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดจานวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มาก
ขึ้นด้วย) ดังนั้น จึงต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวลงในตัวแบบเชิงเส้น วางนัยทั่วไปโดยการเพิ่ม Offset Term ลงใน
ตัวแบบ ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปแบบของ Log ของจานวนหน่วยเสี่ยงภัยของแต่ละค่าสังเกต ดังนี้
𝐸[𝑌𝑖 ] = 𝑔−1 (∑ 𝑋𝑖𝑗 𝛽𝑗 + 𝜉𝑖 ) = exp (∑ 𝑋𝑖𝑗 𝛽𝑗 + ln(𝑒𝑖 ))
𝑗

𝐸[𝑌𝑖 ] = exp(∑𝑗 𝑋𝑖𝑗 𝛽𝑗 ) 𝑒𝑖

𝑗

(2.12)
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ดังนั้น ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 สรุปรูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
Claims
Frequency

Claims Count

Average
Claims Size

Probability
𝑥

Link Function 𝑔(𝑥)
Error (𝜀)
Scale Parameter (𝜙)

ln 𝑥

ln 𝑥

ln 𝑥

ln (1−𝑥)

Poisson
1

Poisson
1

Gamma
Estimated

Binomial
1

Variance Function 𝑉(𝑥)

𝑥

𝑥

𝑥2

𝑥(𝑡−𝑥)

Prior Weight (𝜔𝑖 )

Exposure

1

Offset Term (𝜉)

0

ln 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒

Number of
Claims
0

𝑡

1
0

2.1.3.3 Base Level (ระดับพื้นฐาน) และ Intercept Term
โดยทั่วไปแล้ว การกาหนดระดับพื้นฐานสามารถกาหนดได้จากระดับที่มีจานวนหน่วยเสี่ยงภัยมาก
ที่สุดในแต่ละปัจจัย ซึ่งจากตัวอย่างของการใช้ตัวแบบเชิงเส้นในข้อที่ 2.1.1 เราสามารถกาหนดรูปแบบของ
พารามิเตอร์ที่มีระดับพื้นฐานได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่นกาหนดให้ผู้หญิงที่ขับขี่รถยนต์นอกเมืองเป็นระดับพื้นฐาน เราสามารถกาหนดพารามิเตอร์ได้ดังนี้
𝛽2

คือ จานวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการขับขี่รถยนต์นอกเมืองของผู้หญิง

𝛽1 − 𝛽2

คือ จานวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่เป็นผู้ชาย

𝛽3 คือ จานวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขับขี่รถยนต์ในเมือง

ในกรณีที่เราสร้างตัวแบบโดยใช้ข้อมูลที่มีหลายตัวแปร และแต่ละตัวแปรมีหลายระดับขั้น เราสามารถ
ลดจานวนพารามิเตอร์ในตัวแบบได้โดยการสร้างพารามิเตอร์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ตัวอื่น และสามารถ
ใช้ได้กับข้อมูลทุกตัว ซึ่งเราเรียกพารามิเตอร์ดังกล่าวว่า Intercept Term
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จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถกาหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมจากปัจจัยในการคานวณทั้ง 2 ปัจจัย
(มีทั้งระดับพื้นฐาน และ intercept term) ได้ดังนี้
เพศของผู้ขับขี่
ชาย
หญิง

พำรำมิเตอร์

Intercept Term

𝛽2

𝛽1 − 𝛽2

สถำนที่ขับขี่
นอกเมือง
ในเมือง

พำรำมิเตอร์
𝛽3

ในกรณีที่เราสร้างตัวแบบที่มี Intercept Term แต่ไม่ได้มีการกาหนดระดับพื้นฐาน (Base Level)
ให้กับตัวแปรแต่ละตัว จะทาให้ตัวแบบที่ได้จากการคานวณเกิดปัญหามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น
ระหว่างตัวแปรต้น (Aliasing) ซึ่งทาให้ตัวแบบที่ได้ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique)
2.1.3.4 Aliasing
Aliasing เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรต้นนั้นมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง
ภายในตัวแปรตัวเดียวกัน (Intrinsic Aliasing) และระหว่างตัวแปร (Extrinsic Aliasing) ดังนี้
(1) Intrinsic Aliasing
Intrinsic Aliasing เกิดขึ้น เมื่อค่าภายในตัว แปรตัว เดียวกันเองนั้นมี ความสั ม พันธ์ กั น โดย
ธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดกับตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลเป็นกลุ่ม (Category)
ตัวอย่างเช่น อายุของรถยนต์ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1: รถยนต์มีอายุระหว่าง 0-5 ปี (ให้ 𝑥1 มีค่าเป็น 1)
กลุ่มที่ 2: รถยนต์มีอายุระหว่าง 5-10 ปี (ให้ 𝑥2 มีค่าเป็น 1)
กลุ่มที่ 3: รถยนต์มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป (ให้ 𝑥3 ค่าเป็น 1)
จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปเชิงเส้นได้ดังสมการที่ (2.13)
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 1

(2.13)

ในกรณีที่รถยนต์มีอายุน้อยกว่า 10 ปี จะทาให้ 𝑥3 = 0 และในกรณีที่อายุรถยนต์มากกว่า
10 ปี จะทาให้ 𝑥3 = 1 ซึ่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ใหม่ได้ดังสมการที่ (2.14)
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(2.14)

𝑥3 = 1 − 𝑥1 − 𝑥2

จากสมการที่ (2.14) สามารถเขียนรูปแบบตัวประมาณเชิงเส้นได้ดังสมการต่อไปนี้
η = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3

(2.15)

η = 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 (1 − 𝑋1 − 𝑋2 )

(2.16)

η = (𝛽1 − 𝛽3 )𝑋1 + (𝛽2 − 𝛽3 )𝑋2 + 𝛽3

(2.17)

ดังนั้น เราสามารถเขียนสมการให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบใหม่ได้ดังที่ (2.18)
(2.18)

η = 𝛼1 𝑋1 + 𝛼2 𝑋2 + 𝛼0

โดยที่
𝛼0 = 𝛽3 , 𝛼1 = 𝛽1 − 𝛽3 และ 𝛼1 = 𝛽2 − 𝛽3

(2) Extrinsic Aliasing
Extrinsic Aliasing เกิดขึ้นในกรณีที่ค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์
กับค่าของตัวแปรอื่น
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ของจานวนประตูกับสีของรถยนต์ได้ในบางค่า สังเกตดัง
ตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 จานวนหน่วยเสี่ยงภัยของจานวนประตูกับสีของรถยนต์
สีรถยนต์
ขาว
ดา
ไม่ทราบ

จำนวนประตู
2
100
50
0

4
1,000
500
0

ไม่ทราบ
0
0
20
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จะเห็นได้ว่ามีหน่วยเสี่ยงภัยจานวน 20 หน่วยเสี่ยงภัยที่ ไม่ทราบสีของรถยนต์ และไม่ทราบ
จานวนประตู ดังนั้นสามารถตัดระดับสีของรถยนต์หรือระดับจานวนประตูที่ไม่ทราบตัวใดตัวหนึ่งออกจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้
ในกรณีที่ใช้ Software ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้น วางนัยทั่วไป Software จะทาการขจัด
ปัญหา Alias ให้โดยอัตโนมัติ

2.2. วิธีกำรทดสอบควำมมีนัยสำคัญของตัวแบบ
2.2.1 กำรวินิจฉัยตัวแบบ (Model Diagnostics)
นอกจากที่เราจะสามารถใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปในการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้แล้ว ตัวแบบ
เชิงเส้นวางนัยทั่วไปยังให้ตัวชี้วัด ถึงความคงเส้นคงวาของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินความคลาดเคลื่อนของตัวแบบได้อีกด้วย
เราสามารถท าการทดสอบตัว ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ แ ต่ ล ะตั ว ที่ ไ ด้ จ ากตั ว แบบ โดยการน าตัว
ประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ไ ด้ จ ากตั ว แบบมายกก าลั ง สองและหารด้ ว ยความแปรปรวนของตั ว ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว (ซึ่งค่าที่ได้นี้จะมีการแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Square)) และนาค่าที่ได้มาทดสอบ
โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ เพื่อทดสอบว่าค่าของตัวแปรแต่ละค่ามีความแตกต่างกับค่า ในระดับพื้นฐาน
อย่างมีนัยสาคัญหรือไม่

2.2.2 Deviance Test
เราสามารถใช้ Deviance Test ในการประเมิ น ความมี นั ย ส าคั ญ ส าหรั บ ตั ว แปรแต่ ล ะตั ว โดยที่
Deviance Test เป็นตัวชี้วัดว่า ค่าที่ได้จากตัว แบบ (Fitted Value) มีความแตกต่างจากค่าสังเกตมากน้ อย
เพียงใด โดยที่เราสามารถกาหนด Deviance Function ได้ดังสมการที่ (2.19)
𝑌

𝑌 −𝜁

𝑖
𝑑(𝑌𝑖 ; 𝜇𝑖 ) = 2𝜔𝑖 ∫𝜇 𝑖 ( 𝑉(𝜁)
) 𝑑𝜁
𝑖

(2.19)

ฟังก์ชันดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากตัวแบบ และค่าสังเกต ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าน้าหนักของความแตกต่างระหว่างค่าจริง 𝑌𝑖 และค่าคาดหวัง 𝜇𝑖 จะมีค่ามากในกรณีที่ Variance
Function มีค่าน้อย
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เราสามารถมอง Deviance Function ให้ อยู่ในรูปแบบทั่ว ไปของผลต่า งยกกาลั งสอง (Squared
Error) และเมื่ อ เราหาผลรวมของ Deviance Function ของทุ ก ค่ า สั ง เกต เราจะได้ ตั ว ชี้ วัด ค่ า Deviance
โดยรวม ซึ่งเรียกว่า Total Deviance โดยที่เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการ (2.20)
𝑌

𝑌 −𝜁

𝑖
𝐷 = ∑𝑛𝑖=1 2𝜔𝑖 ∫𝜇 𝑖 ( 𝑉(𝜁)
) 𝑑𝜁
𝑖

(2.20)

จากสมการข้ า งต้ น เมื่ อ เราน าค่ า Total Deviance มาหารด้ ว ย Scale Parameter เราจะได้ ค่ า Scaled
Deviance (ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของ Sum Squared Error) ที่ปรับด้วยรูปร่างของการแจกแจงแล้วดัง
สมการที่ (2.21)
𝐷∗ = ∑𝑛𝑖=1

2𝜔𝑖
𝜙

𝑌

𝑌 −𝜁

𝑖
) 𝑑𝜁
∫𝜇 𝑖 ( 𝑉(𝜁)
𝑖

(2.21)

และจากฟังก์ชันดังกล่าว หากการแจกแจงมีรูปแบบอยู่ภายในวงศ์ชี้กาลัง ฟังก์ชันดังกล่าวจะมีค่ากับ 2 เท่าของ
ผลต่างระหว่างภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Achievable Likelihood) และภาวะน่าจะเป็นของตัวแบบ
(Likelihood)
เราสามารถใช้ Deviance ในการทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในวิธีที่มีประโยชน์มากในการ
ทดสอบสามารถทาได้โ ดยการหาสัดส่ว นของ Likelihood ของ 2 ตัว แบบที่ทับซ้อนกัน (Nested Model)
ซึ่งตัวแบบที่ทับซ้อนกันนั้นหมายถึงตัวแบบที่ตัวแปรของตัวแบบที่หนึ่งเป็น Subset ของตัวแบบที่สอง ซึ่งการ
ทดสอบดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Type 3 Test
ค่าความเปลี่ยนแปลงของ Scaled Deviance ของ 2 ตัวแบบที่ทับซ้อนกันนั้นจะมีการแจกแจงแบบ
ไคสแควร์ ที่มอี งศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับจานวนของค่าสังเกตลบกับจานวนของพารามิเตอร์
การทดสอบดังกล่าวสามารถทดสอบถึงความมีนัยสาคัญ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแบบได้โดยการ
วัดว่าการเพิ่มขึ้นของตัวแปรนั้นส่งผลต่อตัวแบบอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ เมื่อกาหนดให้มีพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นใน
ตัวแบบ
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Squared Test) นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ Scaled Deviance แต่ เ นื่ อ งจากเราไม่
ทราบ Scaled Deviance ในบางการแจกแจงเช่น การแจกแจงแบบพัวซองค์ (Poisson) หรือการแจกแจง
แบบทวินาม (Binomial) ดังนั้นเราจึงต้องทาการประมาณค่า Scaled Deviance ก่อนการทดสอบ ซึ่งจะทาให้
ความน่าเชื่อถือของการทดสอบลดลง
แต่ เ นื่ อ งจากเราทราบว่ า ตั ว ประมาณค่ า หลั ง จากการปรั บ องศาอิ ส ระ และค่ า True Scaled
Parameter มีการแจงแจงแบบไคสแควร์ และผลหารระหว่างการแจกแจงแบบไคสแควร์ กับการแจกแจงแบบ
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ไคสแควร์ นั้นมีการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) ดังนั้นสัดส่วนจากการเปลี่ยนแปลง Deviance และตัว
ประมาณของ Scaled Parameter นั้นจึงมีการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) เช่นกัน
(𝐷1 − 𝐷2 )
(𝑑𝑓1 − 𝑑𝑓2 )𝐷2 /𝑑𝑓2

~ 𝐹𝑑𝑓1 − 𝑑𝑓2 ,𝑑𝑓2

(2.22)

ซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้ F-test ได้ในกรณีที่เรานั้นไม่ทราบ Scaled Parameter (ยกตัวอย่างเช่นกรณี
ที่มีการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma))

2.3. ควำมเหมำะสม และข้อจำกัดของกำรใช้ตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปเป็นวิธีทางสถิติที่ใช้ในการหาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่าสังเกต
โดยทั่วไปในทางการประกันภัย ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้หาผลกระทบที่แท้จริงของปัจจัย
ต่างๆ ที่ใช้ในการกาหนดเบี้ยประกันภัยต่อประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และยังถูกใช้เพื่อหา
ความน่าจะเป็นในการต่ออายุกรมธรรม์อีกด้วย โดยตัวแบบเชิงเส้ นวางนัยทั่วไปนั้นได้คานึงถึงการมีสหสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในตัวแบบแล้ว
ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปนั้นมีความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแบบเป็นอย่างมาก โดยผู้ สร้างตัวแบบ
สามารถเลื อกฟังก์ชั น เชื่อมโยง (Link Function) และการแจกแจงของตัวแปรตามได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งส่งผลให้ตัวแบบมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปยังให้ตัวชี้วัดถึงความ
แน่นอนของตัวแบบที่ได้ ซึ่งทาให้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีความโปร่งใส ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 สรุปข้อดี ข้อเสียของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
ข้อดี
ข้อเสีย
1. ตั ว แปรตามไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารแจกแจงแบบ 1. ตัวแปรตามนั้นต้องเป็นอิสระต่อกัน
ปกติ
2. ฟังก์ชันเชื่อมโยงไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแบบ 2. ฟังก์ชันเชื่อมโยงต้องเป็นฟังก์ชันทางเดียว
สุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแบบ
3. ตั ว แปรตามไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามแปรปรวน 3. ต้องสามารถเขียนตัวประมาณให้อย่ในรูปแบบ
ร่วมกัน (common variance)
เชิงเส้นได้
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2.4. ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไปในงำนคณิตศำสตร์ประกันภัย
ในอดีตการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการ
คานวณเบี้ยประกันภัยเป็นหลัก ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราการต่ออายุของผู้เอาประกันภัย
เนื่องจากการใช้ตัวแบบดังกล่าวจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย
การใช้ตัวแบบอัตราการต่ออายุจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจกาหนดเบี้ยประกันภัย ช่วยใน
การประมาณการผลกาไร (Profitability Forecast) และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางการตลาด
อีกด้วย
ในการสร้างตัวแบบอัตราการต่ออายุนั้น เราจาเป็นต้องใช้ข้อมูลการเสนอเบี้ยประกันภัยต่ออายุและ
ข้อมูล การต่ออายุ ร ายกรมธรรม์ ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่ มของตัว แปรต้นของข้อมูล ดังกล่ าวได้เป็น 3 กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย
นอกจากปัจจัยพื้นฐาน (เช่น อายุ ที่อยู่ ประวัติการเรียกร้องค่ าสินไหมทดแทน) เราควรพิจารณา
ถึงปัจจัยต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น จานวนปีที่ผู้เอาประกันภัยทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
จ านวนกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกัน ภัย ทาประกันภัยกับ บริษัทประกันภัย วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ บริษัท
ประกันภัย ช่องทางการจัดจาหน่าย) ซึ่งเราสามารถนาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่ออธิบายพฤติกรรม
ของผู้เอาประกันภัยได้

(2) ส่วนลด/ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย
ข้อมูลส่วนลด/ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับตัวแบบอั ตราการต่อ
อายุ หากมองตามทฤษฎีแล้วอัตราการต่ออายุนั้นเป็นฟังก์ชันของส่วนลดเบี้ยประกันภัย (หากบริษัทประกันภัย
ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยมาก ผู้เอาประกันภัยก็มีแนวโน้มที่จะต่ออายุกับบริษัทประกันภัยมากตามไปด้ว ย)
ซึ่งการใช้ตัวแบบ GLMs ในการสร้างตัวแบบอัตราการต่ออายุจะช่วยปรับความสัมพันธ์ ระหว่างความยืดหยุ่น
ต่อราคากับปัจจัยต่างๆ ได้ดีขึ้น กล่าวคือตัวแบบจะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจว่าเราควรกาหนดส่วนลด/ส่วนเพิ่ม
เบี้ยประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยที่มีปัจจัยต่างกันอย่างไร
(3) ข้อมูลของคู่แข่ง
ในทางปฏิบัติข้อมูลของคู่แข่งเป็นข้อมูลที่หายากมากที่ สุดเนื่องจากเป็นข้อมูลภายนอกที่เราไม่
สามารถควบคุมได้และข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ (เช่นคาบอกกล่าวจากผู้เอาประกันภัย) เราจึงขอ
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ยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาข้อมูลดังกล่าว เช่น สัดส่วนเบี้ยประกันภัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่บริษัท
ประกันภัยระบุว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจในระดับเดียวกัน (อาจดูได้จากชื่อบริษัทประกันภัย สัดส่วนเบี้ยประกันภัย
รับเทียบกับตลาด)

2.4.1 รูปแบบของตัวแบบอัตรำกำรต่ออำยุ
เนื่องจากลักษณะการเก็บข้อมูลการต่ออายุมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบ 2 ค่า (0 = ไม่ต่ออายุ และ 1 =
ต่ออายุ) ซึ่งสอดคล้องกับ ฟังก์ชันของ error term แบบ binomial และ link ฟังก์ชันแบบ logit (logit link
ฟังก์ชันจะปรับค่าที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ให้มาอยู่ในช่วง -∞ ถึง ∞)

2.4.2 ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์
รูปที่ 1 แสดงผลที่ได้จากตัวแบบอัตราการขาดต่ออายุ (1 – อัตราการต่ออายุ) โดยกราฟเส้นทึบ แสดง
ถึงผลกระทบจากปัจจัยของอายุของผู้เอาประกันภัยต่ออัตราการขาดต่ออายุ และกราฟเส้นประ แสดงถึงช่วง
ความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Log of multiplier

Poisson multiplicative lapse model output
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รูปที่ 1 อัตราการขาดต่ออายุ

รูปที่ 2 แสดงถึงผลกระทบของส่วนลด/ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยต่ออัตราการขาดอายุกรมธรรม์ โดยรูป
ดังกล่าวเป็นผลจากการวิเคราะห์โ ดยการใช้ตัว แบบเชิงเส้นวางนัยทั่ว ไป จาก UK Institute of Actuaries
General Insurance Research Organization (GIRO) โดยใช้ข้อมูลจากบริษัทประกันภัยที่มีส่วนแบ่งตลาด
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สูงในประเทศอังกฤษในปี 1996 ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดประมาณ 250,000 กรมธรรม์ โดยมีสมมติฐานว่าส่วนลด
ของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงส่งผลให้อัตราการขาดต่ออายุสูงขึ้น

รูปที่ 2 ผลกระทบของส่วนลด/ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยต่ออัตราการขาดต่ออายุ
จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัย อัตราการขาดต่ออายุ กรมธรรม์จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ในขณะที่อัตราการขาดต่ออายุไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อมีการลดเบี้ยประกันภัยในจานวน
เล็กน้อย จากตัวอย่างข้อมูลข้างต้นของประเทศอังกฤษสามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันภัยไม่ควรเพิ่มเบี้ย
ประกันภัยหากไม่มีเหตุอันสมควร เช่นในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การวิเคราะห์อัตราการต่ออายุสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินงานได้
เช่นการนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ดีและมีแนวโน้มที่จะต่ออายุค่อนข้างสูง ซึ่งจาก
กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถนามาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยได้

2.5. ตัวอย่ำง Software ที่ใช้สร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบันมีความเร็วสูง สามารถรองรับการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากได้เป็นอย่างดี และยังมี software
ที่มีความสามารถในการสร้างตัวแบบ GLMs ให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น SAS R Emblem Pretium ซึ่ง
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Software แต่ ล ะตั ว นั้ น ก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า นความง่ า ยต่ อ การใช้ ง าน (ขึ้ น อยู่ กั บ version ของ
Software แต่ละตัว) ชุดคาสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ และราคา
ในคู่มือฉบั บ นี้ จ ะกล่ าวถึง SAS เป็ น หลั ก โดยจะอธิบายถึงวิธีในการใช้ชุดคาสั่ ง GENMOD (ซึ่งเป็น
ชุดคาสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ GLMs) และจะอธิบายถึงวิธีการอ่านผลที่ได้จากการสร้างตัวแบบผ่านชุดคาสั่ง
GENMOD
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บทที่ 3 ขั้นตอนกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดของการสร้ า งตั ว แบบเชิ ง เส้ น วางนั ย ทั่ ว ไป โดยมี ภ าพรวมของ
กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปดังนี้

3.1. ภำพรวมของกระบวนกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่นามาใช้สร้างตัวแบบ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย
วิเคราะห์ทางเดียว

ทดสอบการแจกแจงของข้อมูล
และทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
สร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
(Frequency Model และ
Severity Model)

จัดกลุ่มระดับปัจจัย
หรือขจัดตัวแปรที่ระดับ
นัยสาคัญไม่เพียงพอ

ไม่ใช่

ตัวแปรและระดับขั้นของ
ปัจจัยมีนัยสาคัญเพียงพอ
ใช่
สร้างตัวแบบต้นทุนที่แท้จริง
(Loss Cost Model)

ปรับปรุงตัวแบบด้วย IBNR และ
แนวโน้ม
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3.2. กำรเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
การเตรียมข้อมูลมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.2.1 ลักษณะของข้อมูล
(1) ข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
ในการสร้ า งตั ว แบบเชิ ง เส้ น วางนั ย ทั่ ว ไป จ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล จ านวนมากในระดั บ หนึ่ ง
โดยจานวนข้อมูล ขึ้นอยู่กับ ความถี่ของการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนและจานวนตัวแปรที่ ผู้สร้างตัว แบบ
ต้องการวิเคราะห์ ทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ ข้อมูลจะให้ผลที่น่าเชื่อถือเมื่อมี จานวนข้อมูลประมาณ 100,000
หน่วยเสี่ยงภัยขึ้นไป นอกจากนี้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบควรมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างอย่างน้อยสองถึง
สามปี เนื่องจากการใช้ข้อมูลย้อนหลังเพียงหนึ่งปีอาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มี ความคลาดเคลื่อนจากปัจจัย
ภายนอกที่เกิดขึ้นภายในปีนั้นๆ เช่น น้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และนโยบายรถคันแรกในปี พ.ศ. 2555
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พื้นที่และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็มีความสาคัญต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของแต่ละพื้นที่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในบางครั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพของแต่ละพื้นที่อาจให้ผลการวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์
มากกว่าการวิเคราะห์จากภาพรวม (เช่น ความเสี่ยงของการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่
ที่เกษตรกรทาการเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกที่เป็นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่ออุทกภัยส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ที่ที่ราบสูง
นั้นเสี่ยงต่อภัยแล้ง) นอกจากนี้ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงความคุ้มครองและประเภทของการประกันภัย
ซึ่งควรสร้างตัวแบบจากการประกันภัยที่มีลักษณะความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน จะทาให้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้
จากตัวแบบนั้นเข้าใจง่ายและชัดเจน
โดยทั่ว ไปแล้ ว โครงสร้ างของชุด ข้ อ มูล ที่ ใช้ส าหรับสร้า งตัว แบบเชิ งเส้ นวางนัย ทั่ว ไปจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดของกรมธรรม์และข้อมูลค่าสินไหมทดแทน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรจัดเก็บในระดับราย
ความเสี่ยงภัย (Individual Risk) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ
ผู้สร้างตัวแบบควรแบ่งข้อมูล ออกจากกันโดยให้วันที่มีผลบังคับของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นวันสิ้นสุดของ
ข้อมูลเดิม
ข้อมูลระดับรายความเสี่ยงภัยอาจเป็นทั้งข้อมูลรายความเสี่ยงภัย (เช่น การสร้างตัวแบบ
ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยใช้ข้อมูลของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รายบุคคล) หรืออาจเป็น
ข้อมูลรายกรมธรรม์ที่ไม่เป็นข้อมูลรายความเสี่ยงภัยที่แท้จริงก็ได้ (เช่น การสร้างตัวแบบอัตราการต่ออายุของ
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กรมธรรม์โดยใช้ข้อมูลรายกรมธรรม์ ซึ่งอาจเป็นกรมธรรม์แบบกลุ่ม) โดยข้อมูลดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้









หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure)
จานวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Number of Incurred Claims)
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Incurred Claims)
เบี้ยประกันภัย (Premium) โดยมากจะอยู่ในรูปเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned
Premium) และแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลเบี้ยประกันภัยในการสร้างตัวแบบโดยตรง แต่
ผู้สร้างอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินถึงผลกระทบจากการปรับเบี้ยประกันภัย และ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างตารางการวิเคราะห์แบบทางเดียว (OneWay Analysis) หรือการวิเคราะห์สองทางได้ (Two-Way Analysis)
ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดอั ต ราเบี้ ยประกั น ภัย (Rating Factor) เช่ น ข้ อ มู ล ของผู้ เ อา
ประกันภัย ลักษณะของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ปัจจัยที่ใช้ในการปรับเพื่อไม่ให้ตัวแบบมีความเอนเอียง เช่น กรณีที่ข้อมูลการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนมีการกระจายไปทั่วประเทศ และความเสียหายนั้นแตกต่างไปตามพื้นที่
ผู้สร้างตัวแบบควรสร้างตัวแปรดัมมี่ (เช่น อาเภอ หรือจังหวัด) เพื่อใช้ในการปรับข้อมูล
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

(2) วิธีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปได้
โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบจะถูกจัดเก็บโดยแบ่งเป็นข้อมูลการรับประกันภัย
(Underwriting) และข้อมูลสินไหมทดแทน (Claim) ซึง่ เมื่อผู้สร้างตัวแบบนาข้อมูลทั้งสองชุดมารวมเป็นข้อมูล
ชุดเดียวกัน ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังดังนี้




ชุด ข้อมูล ที่ เกิดจากการรวมกัน ของข้อมูลการรับประกันภัย และข้อมูลสิ นไหมทดแทน
ต้องระบุได้ถึงความแตกต่างของหน่วยเสี่ยงภัย เช่น เมื่อเลขกรมธรรม์ต่างกัน หน่วยเสี่ยง
ภัยต้องเป็นคนละหน่วยกัน หรือ หน่วยเสี่ยงภัยคนละหน่วยที่มีเลขกรมธรรม์เดียวกัน ก็
ควรมีข้อมูลอื่นที่ใช้ระบุความแตกต่างได้ เช่น ลาดับประกันภัยหมู่ (Fleet Sequence)
โดยชุดข้อมูลที่เกิดจากการรวมกันของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลสินไหมทดแทน
นั้น ต้องไม่มีการทับซ้อนกันของหน่วยเสี่ยงภัย
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมธรรม์หรือมีการสลักหลังเพิ่มเติม ข้อมูลดังกล่าวจะ
มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งแถวสาหรับหนึ่งเลขกรมธรรม์ ซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ควรถูกปรับปรุงให้มี
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ข้อมูล เพีย งหนึ่ งแถวต่อหนึ่งลั กษณะของหน่วยเสี่ ยงภัย (เช่น ผู้ เอาประกันภัยแจ้งกับ
บริษัทประกันภัยว่าได้ทาการเปลี่ยนสีรถยนต์คันที่ทาประกันภัย ซึ่งอาจทาให้ความเสี่ยง
ภัยเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรแบ่งข้อมูลกรมธรรม์ออกเป็นสองแถวเพื่อ
สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย) โดยการถ่วงน้าหนักหน่วยเสี่ยงภัย ปรับปรุง
ระยะการคุ้มครอง แบ่งส่วนเบี้ยประกัน ภัย เพื่อให้ข้อมูลแต่ละแถวไม่มีความทับซ้อนกัน
ของหน่วยเสี่ยงภัย
ค่าสินไหมทดแทนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต้องมีที่มาจากกรมธรรม์เดียวเท่านั้น (หนึ่งเลข
สินไหมทดแทนต้องสามารถเชื่อมโยงได้กับกรมธรรม์เดียวเท่านั้น ) แต่ในหนึ่งกรมธรรม์
อาจมีค่าสินไหมทดแทนมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรทาความเข้าใจถึง
ลักษณะของตัว แบบที่จะสร้างก่อนการพิจารณารวมข้อมูล สินไหมทดแทน (เช่น หาก
ผู้สร้างตัวแบบต้องการสร้างตัวแบบความถี่ของค่าสินไหมทดแทน ผู้สร้างตัวแบบควรรวม
ข้อมูล ค่าสินไหมทดแทนทุกครั้งให้อยู่ในแถวเดียวกัน หรือหากต้องการสร้างตัวแบบความ
รุนแรงของค่าสินไหมทดแทน ผู้สร้างตัวแบบควรแยกค่าสินไหมทดแทนเป็นต่อครั้งแทน
การรวมค่าสินไหมทดแทนทุกครั้งให้อยู่ในแถวเดียวกัน)

ผู้ ส ร้ า งตั ว แบบควรตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของชุ ด ข้ อ มู ล ก่ อ นการน ามาใช้ ส ร้ า งตั ว แบบโดยการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นที่มีการจัดเก็บไว้ เช่น หากผู้สร้างตัวแบบต้องการนาข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่
ได้รับจากฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกัน ภัยมาใช้ในการสร้างตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรเปรียบเทียบและยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลชุดดังกล่าวกับข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ถูกบันทึกลงในบัญชีของฝ่ายบัญชี ซึ่งหากข้อมูลที่นามา
เปรียบเทียบกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มีความแตกต่างกันเกิน 5%) ผู้สร้างตัวแบบควรทราบ
และอธิบายถึงที่มาของความแตกต่างนั้นได้อย่างมีเหตุ ผล เช่น จานวนเบี้ยประกัน ภัยของฝ่ายบัญชีอาจถูก
ปรับปรุงโดยที่ไม่มีการบันทึกลงในระบบ
นอกจากตัวอย่างข้างต้น หากผู้สร้างตัวแบบต้องการใช้ ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในการสร้างตัว
แบบ ผู้สร้างตัวแบบควรเลือกข้อมูลจากแหล่ง ที่เชื่อถือได้และหรือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลข้อมูล
ดังกล่าวโดยตรง เช่น หากต้องการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายไตรมาส ผู้สร้างตัว
แบบควรอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวโดยตรง
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3.2.2 กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล
ก่อนที่ผู้สร้างตัวแบบจะนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ตามขั้นตอนของการคานวณต้นทุนความเสียหาย
อ้างอิงนั้น ผู้สร้างตัวแบบควรตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลที่ใช้ สาหรับสร้างตัวแบบ และหากพบว่า
ข้อมูลมีความผิดปกติหรือพบค่าที่อยู่นอกเหนือจากค่าที่เป็นไปได้ (Possible Value) ผู้สร้างตัวแบบควรจัดการ
กับข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะนามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้
ผู้สร้างตัวแบบควรทาการตรวจสอบทุกตัวแปรที่ต้องการนามาใช้ในการสร้างตัวแบบ โดยอาจแยกเป็น
ข้อมูลที่ใช้สาหรับการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Rating Factor) และข้อมูล อื่นๆ โดยอาจกาหนดวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้






จานวนหน่วยเสี่ยงภัย (Earned Exposure Unit) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
จานวนเงินเอาประกันภัยรวม (Sum Insured) ต้องมีค่ามากกว่า 0
จานวนเงินเอาประกันภัยรวมมีค่ามากกว่าเบี้ยประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย (Paid) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0
วันสิ้นสุดความคุ้มครอง ต้องไม่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มความคุ้มครอง

หากผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุถึงความผิดพลาดและสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามความเป็นจริงได้ ควร
ทาการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความแม่นยาในการพยากรณ์ของตัว แบบ หรือหากไม่สามารถระบุความ
ผิดพลาดได้ ก็อาจพิจารณาลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกไป

3.2.3 กรณีศึกษำ ปัญหำที่มักพบในขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำ
กรณีศึกษาที่ 1 สินไหมทดแทนที่มีการปิดเรื่องแล้วแต่ไม่มีการจ่ายเงิน (Claim closed without payments)
ในกรณีที่ชุดข้อมูลสินไหมทดแทนที่นามาใช้ในการสร้างตัวแบบมีค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีการจ่ายเงิน
(มีค่าเท่ากับ 0 บาท) ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาตัดข้อมูล ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวออกจากชุดข้อมูลก่อน
การสร้างตัวแบบ เนื่องจากข้อมูล ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย (ทาให้
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยมีค่าน้อยลง) และยังทาให้ไม่สามารถสร้างตัวแบบได้ในบางกรณี (กรณีที่ตัวแบบเชิงเส้น
วางนัยทั่วไปมี error ฟังก์ชันอยู่ในรูปแกมมา (Gamma) ซึ่งไม่รองรับค่าสังเกตที่มีค่าเท่ากับ 0)
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ตั ว อย่ า ง นาย ก ตรวจสอบพบว่ า ข้ อ มู ล ค่ า สิ น ไหมทดแทนของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์ ป ระเภท 1
บางรายการมีค่าเป็น 0 เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและยินยอม
ให้ปิดเรื่องแล้ว นาย ก จึงทาการตัดข้อมูลดังกล่าวออกจากชุดข้อมูลที่นาไปใช้ในการสร้างตัวแบบ
นอกจากวิธีการตัดข้อมูลแล้ว ยังมีแนวทางอื่นๆ ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้




แก้ไขจานวนครั้งของค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีการจ่ายเงินให้เป็น 0 (ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบ
ต่อค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย)
แยกประเภทของค่าสิน ไหมทดแทนที่ไม่มีการจ่ายเงินออกจากค่าสินไหมทดแทนที่มี ก าร
จ่ายเงิน โดยการสร้างข้อมูล ค่าสินไหมทดแทนประเภทใหม่ (เพื่อประโยชน์ในการสร้างตั ว
แบบสาหรับค่าใช้จ่าย)

กรณีศึกษาที่ 2 Incurred But Not Report (IBNR) กับข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ (Un Ultimate Data)
โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่นามาใช้ในการสร้างตัวแบบจะอยู่ในรูปปีอุบัติเหตุ (Accident
Year) ซึ่งข้อมูล ค่า สิ น ไหมทดแทนที่อยู่ ในรู ปแบบดังกล่าวนั้นยังสามารถพัฒ นาต่อไปได้อีกในอนาคตภาย
หลังจากที่นาข้อมูลมาใช้ในการสร้างตัวแบบ ดังนั้น ผู้สร้างตัวแบบควรรอให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนการ
นาข้อมูลมาสร้างตัวแบบเพื่อลดความผิดพลาดจากความไม่แม่นยาของการประมาณการณ์ ค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่าย
ตัวอย่าง นาย ก นาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่เกิดขึ้นในปีอุบัติเหตุ
2556 มาใช้สร้างตัวแบบโดยดึงข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นาย ก รอให้ค่าสินไหมทดแทน
พัฒนาเข้าสู่จุดสมบูรณ์โดยดึงข้อมูลที่เกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2556 มาใช้เมื่อข้อมูลผ่านไปแล้ว 1 ปี
ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่จาเป็นต้องเป็น 1 ปีเสมอไป ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาจากลักษณะของ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ (ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา
ที่ไม่เหมือนกัน) หรือแบบแผนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (IBNR Pattern)
โดยทั่วไปแล้ว ผู้สร้างตัวแบบจะทาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจาก IBNR หลังจาก
ที่ได้ตัวแบบสุดท้าย และนอกจากนี้ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเวลา ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์ (relativity) ของตัวแบบเกิดความเอนเอียงและไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในทันที
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ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวนั้นอาจทาได้หลายวิธี เช่น








ไม่สนใจการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน โดยใช้สมมติฐานว่าพัฒนาการของค่าสินไหม
ทดแทนไม่ส่งผลกระทบต่อพารามิเตอร์ของตัวแบบ
เพิ่มตัวแปร dummy (accident year) ลงในตัวแบบเพื่อขจัดผลกระทบที่เกิดจากเวลา โดย
ที่ไม่นาตัวแปรดังกล่าวมาใช้ในตัวแบบและทาการปรับปรุงตัวแบบโดยการปรับ ระดับพื้นฐาน
(Base Level) แทนการใช้ตัวแปรดังกล่าว
สร้างตัวแบบด้วยชุดข้อมูลที่มีการพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนที่หลากหลายและนาผลลัพธ์
ที่ ไ ด้ ม าเปรี ย บเที ย บกั น เพื่ อ หาสั ด ส่ ว นของสั ม ประสิ ท ธิ์ เ พื่ อ น าไปใช้ ป รั บ ปรุ ง ตั ว แบบ
(เช่น การนาสัมประสิทธิ์ของตัวแบบที่ได้จากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนปีอุบัติเหตุ 2556 ณ สิ้น
ปี พ.ศ. 2556 มาเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์ของตัวแบบที่ได้จากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนปี
อุบัติเหตุ 2556 ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลมี พัฒนาของค่าสินไหมทดแทนต่างกัน 1
ปี) และนาสัดส่วนดังกล่าวไปคูณกับสัมประสิทธิ์ ที่ได้จากการสร้างตัวแบบที่ใช้ชุดข้อมูลล่าสุด
(เช่น นาสัดส่วนดังกล่าวไปปรับปรุงสัมประสิทธิ์ ของตัวแบบที่ได้จากชุดข้อมูลปีอุบัติเหตุ
2557 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557) แต่กรณีที่ใช้วิธีดังกล่าวผู้สร้างตัวแบบจะต้องมั่นใจว่าความเสี่ยง
ภัยของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ปรับปรุงตัวแบบด้วยการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต โดยผู้สร้างตัว
แบบสามารถศึกษาวิธีดังกล่าวในบทที่ 4

3.3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้สร้างตัวแบบควรวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.3.1 กำรวิเครำะห์กำรแจกแจงของข้อมูล
ในทางทฤษฎี ผู้สร้างตัวแบบควรวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลก่อนการสร้างตัว แบบ
เนื่องจากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตาม (สมมติฐานที่ (1)) ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่า
ค่าของตัวแปรตามมีความเป็นอิสระต่อกันและมีการแจกแจงแบบใดแบบหนึ่งในวงศ์ชี้กาลัง (Exponential
Family) ซึ่งการทราบถึงลั ก ษณะการแจงที่ ถู กต้ อ งของข้ อมู ล ส่ งผลให้ ตัว แบบที่ไ ด้มี ความแม่ นย าในการ
พยากรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย
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ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบไม่สามารถทาการวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลก่อนการสร้างตัว
แบบ ผู้สร้างตัวแบบสามารถพิจารณากาหนดรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรตามได้โดยใช้รูปแบบการแจกแจง
ที่เหมาะสมกับประเภทของตัวแบบได้ตามตารางที่ 7

ตำรำงที่ 7 การแจกแจงที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภท
ตัวแบบ

กำรแจกแจงที่เหมำะสม

จานวนครั้งของค่าสินไหมทดแทน (Claims Count)
ความถี่ของค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency)
ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity)
ต้นทุนของค่าสินไหมทดแทน (Burning Cost)
ความน่าจะเป็นในการต่ออายุ (Retention Rate)

Poisson
Poisson
Gamma
Tweedie
Logit

ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบต้องการทาการวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลก่อนการสร้างตัว
แบบ ผู้สร้างตัวแบบสามารถทาการวิเคราะห์ถึ งลักษณะการแจกแจงของข้อมูลได้โดยด้วยโปรแกรม SAS โดย
ผ่านการใช้ชุดเครื่องมือ “Distribution Analysis” ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปยังชุดข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ความแจกแจง
(2) เลือก Describe -> Distribution Analysis ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวเลือกเครื่องมือ Distribution Analysis
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(3) จะปรากฏเป็นหน้าต่างตั้งค่ากาหนดการวิเคราะห์ดังรูปที่ 4

(3)

(1)

(2)

รูปที่ 4 หน้าต่าง Data ของเครื่องมือ Distribution Analysis
(4) เลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) ดังรูปที่ 4
(5) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (2) ดังรูปที่ 4
และตัวแปรดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในช่องหมายเลข (2) โดยตัวแปรที่นามาวิเคราะห์จะต้อง
เป็นตัวแปรที่เป็นค่าในเชิงตัวเลข (Numeric) เท่านั้น ซึง่ ผู้สร้างตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้
มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง
(6) เลือก Distributions > Summary จากช่องหมายเลข (3) เพื่อเข้าสู่หน้าต่างรูปแบบการแจก
แจงที่ต้องการทดสอบ ซึ่งจะปรากฏในหน้าต่างดังรูปที่ 5
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(4)

(5)

รูปที่ 5 หน้าต่าง Distribution > Summary ของเครื่องมือ Distribution Analysis

(7) เลือกการแจกแจงที่ต้องการทดสอบในช่องที่ (4) ดังรูปที่ 5
(8) กดปุม่ Run ในช่องที่ (5) เพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ และเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้นจะปรากฏ
ผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางดังรูปที่ 6 (ตัวอย่างเพียงบางส่วนจากผลการวิเคราะห์)
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(6)

(7)

รูปที่ 6 ตารางแสดงผลการทดสอบการแจกแจง

จากผลการวิเคราะห์ตามรูปที่ 6 สามารถสรุปผลจากการอ่านค่าสถิติได้ดังนี้
สมมติฐาน
: ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล มีการแจกแจงแบบปกติ (เป็นไปตามสมมติฐาน)
𝐻1 : ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล ไม่ได้มีแจกแจงแบบปกติ (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน)
𝐻0

เนื่องจากค่า p-value ของตัวสถิติ Anderson-Darling ในช่องที่ (7) มีค่าน้อยกว่า 0.005 (ที่ระดับ
นัยสาคัญที่ 99.5%) จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะการแจกแจงของ
ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ

3.3.2 กำรวิเครำะห์ทำงเดียว (One-Way Analysis)
ถึงแม้ว่าตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุปัจจัยที่ สะท้อนถึงผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ โดยคานึงถึงสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกันแล้ว แต่ผู้สร้างตัวแบบก็ควรใช้การวิเคราะห์
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ทางเดียวเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเพื่อพิจารณาปรับปรุงชุดข้อมูลให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการตัดตัวแปรออกจากการวิเคราะห์ด้วยจานวนหน่วยเสี่ยงภัย
(Earned Exposure Unit) ซึ่งหากหน่วยเสี่ยงภัยเกือบทั้งหมดของตัวแปรดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับขั้นเพียงขั้น
เดียว (เช่น ค่าของของมูล 99% มีค่าอยู่ในระดับ “N/A”) ผู้สร้างตัวแบบอาจพิจารณาตัดตัวแปรดังกล่าวออก
จากการสร้างตัวแบบ เนื่องจากตัวแบบไม่สามารถใช้ตัวแปรดังกล่าวในการแยกระดับความเสี่ยงภัยได้
ในการวิเคราะห์ทางเดียวด้วยโปรแกรม SAS ผู้สร้างตัวแบบสามารถทาการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ
Summary Tables เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเดียวระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยผู้สร้างตัวแบบ
สามารถทาการวิเคราะห์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) เลือก Describe -> Summary Tables… ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การเลือกเครื่องมือ Summary Tables เพื่อการวิเคราะห์ทางเดียว
(2) จะปรากฏหน้าต่างสาหรับระบุข้อมูลเพื่อให้กาหนดตัวแปรสาหรับจาแนกข้อมูล ตัวแปรใน
การวิเคราะห์และตัวเลือกอื่นๆ ดังรูปที่ 8
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(6)
(1)
(2)

(4)
(5)

(3)

รูปที่ 8 หน้าต่าง Data ของ Summary Tables
(3) เลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) ดังรูปที่ 8 ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของตัว
แปรได้ตามสัญลักษณ์ดังช่องหมายเลข (2) และ (3) ซึ่งเป็น แบบตัวอักษร (Character) และ
แบบตัวเลข (Numeric) ตามลาดับ
(4) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (4) ดังรูปที่ 8
โดยตัวแปรที่สามารถวางในช่องหมายเลข (4) ได้ จะต้องเป็นตัวแปรที่เป็นค่าในเชิงตัวเลข
(Numeric) เท่านั้น ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง
และตัวแปรในช่องหมายเลข (4) จะถูกนามาใช้วิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่ผู้สร้างตัวแบบต้องการ
เช่น จานวนครั้ง ของค่าสินไหมทดแทน (Claims Count) และจานวนค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น (Claims Incurred)
(5) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (5) ดังรูปที่ 8
โดยตัวแปรที่สามารถวางในช่องหมายเลข (5) ได้นั้นสามารถเป็นตัวแปรชนิดใดก็ได้ ซึ่งผู้สร้าง
ตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง และตัวแปรในช่องหมายเลข (5)
จะถูกนามาแบ่งตามจานวนระดับของตัวแปรดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างตาม
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เงื่อนไขที่ผู้สร้างตัวแปรกาหนดไว้ในข้อที่ (4) ของแต่ละระดับขั้นนั้นๆ เช่น จานวนครั้งของค่า
สินไหมทดแทน (Claims Count) ของผู้ชายและผู้หญิงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตาราง เป็นต้น
(6) ให้เลือกไปที่หน้าต่าง Summary Tables ดังช่องหมายเลข (6) ดังรูปที่ 8 จะปรากฏหน้าต่าง
ใหม่ดังรูปที่ 9

(7)

(8)

(11)
(9)
(10)

(12)

รูปที่ 9 หน้าต่าง Summary Tables ของ Summary Tables
(7) ผู้สร้างสามารถใช้ ตัวแปรในช่องหมายเลข (7) เพื่อสร้างตารางการวิเคราะห์ทางเดียว หรือ
ตารางการวิเคราะห์ ส องทางได้โ ดยการนาตัว แปรในช่ องหมายเลข (7) ไปวางไว้ในช่ อ ง
หมายเลข (8) และช่องหมายเลข (9) โดยที่ตัวแปรที่ถูกวางในช่องหมายเลข (8) จะแสดงใน
รูปแบบคอลัมน์ และตัวแปรที่ถูกวางในช่องหมายเลข (9) จะแสดงในรูปแบบแถว
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(8) ผู้สร้างสามารถเลือกแสดงค่าทางสถิติทตี่ ้องการโดยการลากตัวเลือกในช่องหมายเลข (10) มา
วางในช่องหมายเลข (11) ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบแถวและคอลัมน์ แต่ผู้สร้าง
จะต้องเลือกให้แสดงค่า สถิติในแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถแสดงผลในทั้งสองแนว
พร้อมกันได้)
(9) ผู้สร้างสามารถดูชุดคาสั่งที่ใช้ในการสั่งเพื่อให้แสดงผลตามตารางที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม
Preview Code ในช่องหมายเลข (12)
(10) กดปุ่ ม Run หลั งจากเลื อกตัว แปรและกาหนดรูปแบบตารางตามที่ต้องการ เพื่อทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการวิเ คราะห์ นั้ น สามารถแสดงได้ ถึง ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งตั ว แปรที่ผู้ ส ร้ างตัว แบบน ามา
วิเคราะห์กับค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นเป็นไปดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล Summary Tables

เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และแปลผล คู่มือนี้ได้นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเดียวที่ได้จาก
โปรแกรม SAS มาสร้างเป็นแผนภาพโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังตัวอย่างตามรูปที่ 11

40

Own Damage Claims
30,000

Claims Frequency (%)

70.0%

25,000

60.0%
20,000

50.0%
40.0%

15,000

30.0%

10,000

20.0%
5,000

10.0%
0.0%

Claims Severity (Baht)

80.0%

0
1

2

3

4

5

(1)

6

7

Vehicle Age (Years)

Claims Severity

8

9

10

10+

(2)

Claims Frequency

รูปที่ 11 แผนภาพความสัมพันธ์ของอายุรถยนต์ (ปี) ในส่วนความเสียหายตัวรถยนต์ (Own Damage)

(1) แท่งกราฟในช่องหมายเลข (1) แสดงถึงความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนของตัวรถยนต์
คันที่เอาประกันภัยตามอายุรถยนต์ (ปี) ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่า ความรุนแรงของค่าสินไหม
ทดแทนของตัวรถยนต์ (Own Damage) คันที่เอาประกันภัยนั้นไม่มีแนวโน้ม ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไม่มีความสัมพันธ์กับ
อายุรถยนต์
(2) เส้นกราฟในช่องหมายเลข (2) แสดงถึงความถี่ของค่าสินไหมทดแทนของตัวรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัยตามอายุรถยนต์ (ปี) ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่า ความถี่ของค่าสินไหมทดแทนของ
ตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยมีแนวโน้มลดลงตามอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความถี่ของค่าสินไหมทดแทนของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยมีความสัมพันธ์กับอายุรถยนต์

3.3.3 กำรวิเครำะห์ควำมมีสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร (Correlation Analysis)
เมื่อผู้ ส ร้ างตัว แบบสามารถระบุ ถึงตัวแปรที่ต้องการใช้ในการสร้างตัวแบบได้แล้ว ผู้ส ร้างตัว แบบ
สามารถทาการทดสอบถึงความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในข้อมูล และเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตัวแบบได้อีกด้วย
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ในกรณีที่ตัวแปรมีสหสัมพันธ์ร ะหว่างกันสูง (ไม่ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทิ ศทาง
ตรงกันข้าม) ผู้สร้างตัวแบบสามารถพิจารณาคัดเลือกตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกจากตัวแบบได้ เพื่อลดความ
ซับซ้อนของตัวแบบ (และยังช่วยลดปัญหา Aliasing)
หากผู้สร้างตัวแบบไม่แน่ใจถึงผลกระทบ ผู้สร้างตัวแบบไม่จาเป็นต้องคัดเลือกตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์
ระหว่างกันสูงออกจากตัวแบบด้วยตัวเอง เนื่องจากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีความสามารถในการขจัด
ปัญหาความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสูงได้ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม หากผู้สร้างตัวแบบต้องการวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้สร้างตัวแบบ
สามารถใช้โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้โดยมีขั้นตอนการใช้เครื่องมือสาหรับ
การวิเคราะห์ดังนี้
(1) เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(2) เลือกชุดเครื่องมือ Analyze -> Multivariate -> Correlations… ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 การเรียกใช้เครื่องมือ Correlations
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(1)

(2)

(3)

รูปที่ 13 หน้าต่างของเครื่องมือ Correlations
(3) เมื่อเปิดเครื่องมือ Correlations จะพบหน้าต่างดังรูปที่ 13
(4) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (2) ดังรูปที่
13 โดยตัวแปรที่สามารถวางในช่องหมายเลข (2) ได้ จะต้องเป็นตัวแปรที่เป็นค่าในเชิงตัวเลข
(Numeric) เท่านั้น ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ล ะครั้ง
และตัวแปรในช่องหมายเลข (2) จะถูกนามาใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่
(5) ลากตัวแปรจากช่องหมายเลข (1) มาวางในช่องหมายเลข (3) ดังรูปที่ 13 เพื่อให้โปรแกรม
SAS แบ่ ง การวิ เ คราะห์ อ อกตามระดั บ ขั้ น ของตั ว แปรดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ตามแต่ละระดับขั้น เช่น ความสัมพันธ์ของจานวนครั้ง
ของค่าสินไหมทดแทนกับเพศของผู้ขับขี่ ตามปีกรมธรรม์
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(4)
(5)
(6)

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(6) เมื่อกดปุ่ม Run ดังรูปที่ 13 โปรแกรม SAS จะทาการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลจากการ
วิเคราะห์ดังรูปที่ 14
(7) ช่องหมายเลข (4) แสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ โดยที่ค่าความสัมพันธ์จะมี
ค่ า ตั้ ง แต่ -1 ถึ ง 1 (ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค่ า เป็ น ลบหมายความว่ า ตั ว แปรคู่ ดั ง กล่ า วมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม และหากค่ า ความสั ม พั น ธ์ สั ม บู ร ณ์ ข องตั ว แปรคู่
ดั ง กล่ า วมี ค่ า ความเข้ า ใกล้ 1 หมายความว่ าตั ว แปรคู่ ดั งกล่ าวมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกันเกือบสมบูรณ์)
(8) ช่องหมายเลข (5) แสดงถึงค่าสถิติ P-Value ซึ่งแสดงถึงความมีนัยสาคัญของค่าความสัมพันธ์
ของตั ว แปรแต่ ล ะคู่ ใ นช่ อ งหมายเลข (4) ซึ่ ง เมื่ อ ค่ า สถิ ติ P-Value มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ระดั บ
ความคลาดเคลื่อนที่สามารถรับได้ เช่น 0.05 หมายความว่าตัวแปรคู่ดังกล่าวมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญ
(9) ช่องหมายเลข (6) แสดงถึงจานวนค่าสังเกตที่โปรแกรม SAS ใช้ในการวิเคราะห์
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ในกรณีทผี่ ู้สร้างตัวแบบต้องการทดสอบความมีสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดคู่หนึ่งที่ไม่ได้มีค่าในเชิงตัวเลข
(non-numerical) ผู้สร้างตัวแบบสามารถใช้โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
โดยใช้ตัวสถิติ Cramer’s V ซึง่ สามารถทาการวิเคราะห์ผ่านชุดคาสั่ง PROC FREQ ได้ดังนี้
(1)
(2)
(3)
รูปที่ 15 ตัวอย่างชุดคาสั่ง PROC FREQ สาหรับการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ได้มีค่าใน
เชิงตัวเลข (non-numerical)
(1) ช่องหมายเลข (1) ในรูปที่ 15 คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุชุดข้อมูลที่นามาใช้ในการทดสอบสหสัมพันธ์
(2) ช่องหมายเลข (2) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุตัวแปรที่ นามาใช้ในการทดสอบสหสัมพันธ์ (sex และ
sports)
(3) ช่องหมายเลข (3) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุตัวแปรที่นามาใช้เป็นน้าหนัก (exposure)

(4)
รูปที่ 16 หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยตัวสถิติ Cramer’s V

(4) ตัวสถิติ Cramer’s V ดังในรูปที่ 16 ช่องหมายเลข (4) แสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแต่ละคู่ โดยที่ค่ าความสัมพันธ์จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 (ค่าความสัมพันธ์ที่ มีค่าเป็น ลบ
หมายความว่ า ตั ว แปรคู่ ดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม และหากค่ า
45

ความสั มพัน ธ์สั มบู ร ณ์ของตัว แปรคู่ดังกล่ าวมีค่า ความเข้าใกล้ 1 หมายความว่า ตัว แปรคู่
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเกือบสมบูรณ์)
ในการวิเคราะห์ความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้สร้ างตัวแบบควรพิจารณาถึงค่าสังเกตที่ผิดปกติ
(outlier) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์สหสัม พันธ์ เช่น ในกรณีที่มีค่าสังเกตที่สูงหรือต่าผิดปกติอยู่
ในชุดข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ที่คานวณได้จากชุดข้อมูลดังกล่าวจะมีค่าน้อยกว่าค่าสหสัมพันธ์ที่คานวณได้จากชุด
ข้อมูลที่มีการตัดค่าที่สูงหรือต่าผิดปกติดังกล่าวออกไป ซึ่งหากค่าสหสัมพันธ์ ดังกล่าวมีความแตกต่างกันมาก
ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาตัดค่าสังเกตที่ผิดปกตินั้นออกจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ

3.4. กำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป
การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.1 กำรเตรียมตัวแปรก่อนกำรสร้ำงตัวแบบ
ระดับพื้นฐานของตัวแปร คือระดับขั้นที่ผู้สร้างตัวแบบกาหนดให้เป็นระดับความเสี่ยงภัยพื้นฐานของ
ตัวแปร โดยที่ระดับขั้นอื่นในตัวแปรจะเป็นปัจจัยที่ทาให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากระดับพื้นฐาน
ดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้ระดับขั้นที่มีจานวนหน่วยเสี่ยงภัยสูงที่สุดในการกาหนดให้เป็นระดับพื้นฐาน
เนื่องจากโปรแกรม SAS จะกาหนดให้ระดับของตัวแปรที่มีลาดับตัวอักษรอยู่ในลาดับสุดท้ายเป็น
ระดับพื้นฐาน ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบสามารถกาหนดระดับพื้นฐานด้วยโปรแกรม SAS โดยการเพิ่มค่า “z_” ไว้ที่
หน้าค่าของระดับขั้นที่ต้องการกาหนดให้เป็น ระดับพื้นฐานดังรูปที่ 17 (ผู้สร้างตัวแบบใช้ควรระมัดระวังในการ
กาหนดระดับพื้นฐานในกรณีที่มีระดับขั้นอื่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษร z)
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รูปที่ 17 ตัวอย่างการระบุให้ระดับขั้นของตัวแปรใดๆ เป็นระดับพื้นฐาน (Base Level)

3.4.2 ชุดคำสั่งในกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไปด้วยโปรแกรม Statistical
Analysis System (SAS)
ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยโปรแกรม SAS ผู้สร้างตัวแบบสามารถสร้างตัวแบบได้โดย
การใช้ชุดคาสั่ง GENMOD ซึ่งเป็นชุดคาสั่งที่ใช้สาหรับการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปโดยเฉพาะ โดย
ชุดคาสั่งดังกล่าวจะมีรูปแบบการรับค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ซึ่ งเป็นไปตาม
รูปแบบคาสั่งดังรูปที่ 18
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(1)
(2)
(3)

(8)
(9)

(4)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
รูปที่ 18 ตัวอย่างชุดคาสั่ง GENMOD เพื่อการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป

** ตัวอย่างชุดคาสั่ง ใช้การระบุค่าที่สื่อถึงรูปแบบคาสั่ง อาจไม่สอดคล้องกับตัวอย่างการแสดงผล **

(1) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุชุดข้อมูลที่นามาใช้ในการสร้างตัวแบบ
(2) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุให้ตัวแปรในชุดข้อมูลเป็นตัวแปรต้นที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ (Var1 Var2
Var3)
(3) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรต้น โดยที่ด้านซ้ายมือของ
สมการคือตัวแปรตาม (Resp) และด้านขวามือของสมการคือตัวแปรต้น (Var1 Var2 Var3)
(4) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรตาม ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุการแจก
แจงของตัวแปรตามได้ตามความเหมาะสม (สามารถตรวจสอบการแจกแจงที่เหมาะสมกับตั ว
แบบแต่ละประเภทได้จากตารางที่ 7 ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้) โดยสามารถเลือกรูปแบบการ
แจกแจงที่ต้องการได้ดังตารางที่ 8
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ตำรำงที่ 8 คาสั่งสาหรับระบุการแจกแจงในตัวแบบ
DIST =
BINOMIAL | BIN | B
GAMMA | GAM | G
IGUASSIAN | IG
MULTINOMIAL | MULT
NEGBIN | NB
NORMAL | NOR | N
POISSON | POI | P

Distribution
Binomial
Gamma
Inverse Gaussian
Multinomial
Negative Binomial
Normal
Poisson

Default Link Function
Logit
Inverse (power (-1))
Inverse squared (power (-2))
Cumulative logit
Log
Identity
Log

(5) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุฟังก์ชันเชื่อมโยง ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุ ฟังก์ชันเชื่อมโยงได้ตามความ
เหมาะสม โดยสามารถเลือกรูปแบบของฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ต้องการได้ดังตารางที่ 9 ซึ่งหาก
ผู้สร้างตัวแบบไม่ได้ระบุรูปแบบของฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ต้องการ โปรแกรม SAS จะทาการระบุ
ฟังก์ชันเชื่อมโยงให้เป็นไปตามค่าพื้นฐานตามการแจกแจงของตัวแปรตามที่ได้กาหนดไว้โดย
อัตโนมัติ (รูปแบบของฟังก์ชันเชื่อมโยงพื้นฐานเป็นไปดังตารางที่ 8)

ตำรำงที่ 9 คาสั่งสาหรับระบุฟังก์ชันเชื่อมโยงในตัวแบบ
LINK =
CUMCLL | CCLL
CUMLOGIT | CLOGIT
CUMPROBIT | CPROBIT
CLOGLOG | CLL
IDENTITY | ID
LOG
LOGIT
PROBIT
POWER(number) | POW(number)

Link Function
Cumulative Complementary Log-Log
Cumulative Logit
Cumulative Probit
Complementary Log-Log
Identity
Log
Logit
Probit
Power with λ = (number)

(6) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุตัวแปรที่จะนามาใช้เป็นค่า Offset ให้กับตัวแบบ (Var4) โดยตัวแปรที่
นามาใช้จะต้องไม่ถูกระบุให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามของตัวแบบ (ต้องไม่ใช่ตัวแปรที่ถูก
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ระบุ อ ยู่ ใ นค าสั่ ง ที่ (3)) ผู้ ส ร้ า งตั ว แบบสามารถระบุ Offset ให้ กั บ ตั ว แบบได้ ต ามความ
เหมาะสม (สามารถตรวจสอบ Offset ที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภทได้จากตารางที่
4)
(7) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุให้โปรแกรม SAS สร้างตารางการแสดงผลการทดสอบแบบ Type 1 และ
การทดสอบแบบ Type 3 ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุให้แสดงผลเพียงการทดสอบเดียวก็
ได้ (จะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 3.4.3.1)
(8) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุตัวแปรที่จะนามาใช้เป็นค่า Prior Weight ให้กับตัวแบบ (Var5) โดยตัว
แปรที่นามาใช้จะต้องไม่ถูกระบุให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามของตัวแบบ (ต้องไม่ใช่ตัว
แปรที่ถูกระบุอยู่ในคาสั่งที่ (3)) ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุ Prior Weight ให้กับตัวแบบได้
ตามความเหมาะสม (สามารถตรวจสอบ Prior Weight ที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภท
ได้จากตารางที่ 4)
(9) คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุให้โปรแกรม SAS แสดงผลการวิเคราะห์ในตาแหน่งและชื่อที่ต้องการ
(10)คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุให้โปรแกรม SAS แสดงค่า Deviance Residual โดยระบุให้อยู่ในรูปตัว
แปรตามชื่อที่ได้ระบุเอาไว้ (ResName)
(11)คาสั่งที่ใช้เพื่อระบุให้โปรแกรม SAS แสดงค่าพยากรณ์ของตัวแปรตาม โดยระบุให้อยู่ในรูปตัว
แปรตามชื่อที่ได้ระบุเอาไว้ (PredName)

3.4.3 กำรวิเครำะห์ผลและกำรตรวจสอบควำมมีนัยสำคัญของตัวแบบ (Model
Validation)
เมื่อผู้สร้างตัวแบบทาการ Run ชุดคาสั่ง GENMOD ตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โปรแกรม
SAS จะทาการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบตารางรายงานผลดังรูปที่ 19
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(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
รูปที่ 19 ตารางแสดงผลชุดคาสั่ง GENMOD ของโปรแกรม SAS
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(1) ช่องหมายเลข (1) แสดงถึงข้อมูลทั่วไปของชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ ซึ่งผู้สร้างตัว
แบบสามารถใช้ข้อมูล จากช่องหมายเลข (1) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นได้ (เช่น
จานวนแถวของชุดข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม SAS ตรงกับจานวนแถวของชุดข้อมูลเริ่มต้น ) โดย
ช่องหมายเลข (1) จะประกอบไปด้วยตารางดังต่อไปนี้
 ตารางด้านบนแสดงถึง ชุดข้อมูลที่โปรแกรม SAS ใช้ในการวิเคราะห์ การแจกแจง
ของตัวแปรตาม ฟังก์ชันเชื่อมโยง ตัวแปรตาม และตัวแปร Prior Weight ที่ผู้สร้าง
ตัวแบบกาหนด
 ตารางที่สองแสดงถึง จานวนแถวของชุดข้อมูลที่ เข้าสู่โปรแกรม SAS จานวนแถว
ของชุดข้อมูล ที่โปรแกรม SAS ใช้ในการวิเคราะห์ และจานวนแถวของชุดข้อมูลที่
ถูกตัดออกจากการวิเคราะห์
 ตารางด้านล่างแสดงถึง จานวนระดับขั้นของตัวแปร และค่าของแต่ละระดับขั้นของ
ตัวแปร
(2) ช่องหมายเลข (2) แสดงถึงค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้สร้างตัวแบบสามารถแปล
ผลได้โดยใช้ค่าสถิติจากช่องหมายเลข (3) – (5))
(3) ช่องหมายเลข (3) แสดงถึงความมีนัยสาคัญของระดับขั้นในแต่ละตัวแปร
(4) ช่องหมายเลข (4) แสดงถึงผลลัพธ์จากการทดสอบแบบ Type 1 (จะนามาอธิบายในหัวข้อที่
3.4.3.1)
(5) ช่องหมายเลข (5) แสดงถึงผลลัพธ์จากการทดสอบแบบ Type 3 (จะนามาอธิบายในหัวข้อที่
3.4.3.1)

3.4.3.1 วิธีการตรวจสอบระดับการมีนัยสาคัญของตัวแปร
ผู้สร้างตัวแบบควรทาการตรวจสอบถึงความมีนัยสาคัญของตัวแปรแต่ละตัว และระดับขั้นของตัวแปร
ทุกระดับขั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ เป็นตัวแบบที่สามารถพยากรณ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้สร้างตัวแบบสามารถตรวจสอบความมีนัยสาคัญได้โดยการแปลผลจากค่า P-Value ของ
ค่าสถิติ Chi-Square (Pr > ChiSq) ซึ่งหากค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เช่น
0.01 หมายความว่าตัวแปรหรือระดับขั้นของตัวแปรดังกล่าวมีนัยสาคัญต่อตัวแบบ
จากผลการทดสอบแบบ Type 1 ดังรูปที่ 20 ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มตัวแปรเข้าสู่ตัว
แบบจะส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ (โดยทั่วไปอยู่ที่ 0.05) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
รูปที่ 20 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ Type 1
(ผลหลังการจัดกลุ่ม)
(1) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (1) ผู้ ส ร้างตัว แบบสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่ม ตั ว แปร
SFT_odftsi_band เข้าสู่ตัวแบบส่งผลให้ ตัวแบบมีประสิ ทธิภ าพเพิ่มขึ้นที่ระดับนัยส าคัญ
99.99%
(2) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (2) ผู้ ส ร้างตัว แบบสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่ม ตั ว แปร
SFT_MD เข้าสู่ตัวแบบ (เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band อยู่ในตัวแบบ) ส่งผลให้ตัวแบบมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่ระดับนัยสาคัญ 99.99%
(3) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (3) ผู้ ส ร้างตัว แบบสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่ม ตั ว แปร
SFT_vehsize_code เข้าสู่ตัวแบบ (เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band และ SFT_MD อยู่ใน
ตัวแบบ) ส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่ระดับนัยสาคัญ 99.99%
(4) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (4) ผู้ ส ร้างตัว แบบสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มตั ว แปร
SFT_fleet เข้าสู่ตัวแบบ (เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band, SFT_MD, SFT_vehsize_code
และ SFT_drv1age อยู่ในตัวแบบ) ส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่ระดับนัยสาคัญ
99.99%
จากผลการทดสอบแบบ Type 3 ดังรูปที่ 21 ผู้สร้างตัวแบบจะสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรมีนัยสาคัญต่อ
ตัวแบบเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (โดยทั่วไปอยู่ที่ 0.05) โดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(1)

(2)
รูปที่ 21 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ Type 3 และตัวแปรที่ระดับนัยสาคัญไม่เพียงพอ
(ผลก่อนการจัดกลุ่ม)
(1) จากค่ า P-Value ในช่ อ งหมายเลข (1) ผู้ ส ร้ า งตั ว แบบสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ตั ว แปร
SFT_odftsi_band มีนัยสาคัญต่อตัวแบบที่ระดับนัยสาคัญ 99.99% เมื่อมีตัวแปร SFT_MD
SFT_vehage, SFT_vehsize_code, SFT_drv1age, SFT_vehusage และ SFT_fleet อยู่
ในตัวแบบ
(2) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (2) ที่มีค่ามากกว่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
เช่น 0.05 นั่นคือ ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าตัวแปร SFT_vehusage ไม่มีนัยสาคัญต่อ
ตัวแบบที่ระดับนัยสาคัญ 95% เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band, SFT_MD SFT_vehage,
SFT_vehsize_code, SFT_drv1age และ SFT_fleet อยู่ในตัวแบบ
(3) ดังนั้ น สามารถสรุ ป ได้ว่ า จากข้อมูล ข้างต้น ตัว แปร SFT_vehusage มีระดับนัยส าคั ญ ไม่
เพียงพอ ควรได้รับการปรับปรุงโดยการจัดกลุ่มหรือขจัดออก

นอกจากการตรวจสอบความมี นั ยส าคัญของตัวแปรแล้ ว ผู้ ส ร้างตัว แบบควรตรวจสอบถึงความมี
นัยสาคัญของระดับขั้นของตัวแปรในทุกระดับขั้นด้วย โดยพิจารณาถึงความมีนัยสาคัญจากค่า P-Value ด้วย
หลักการเดียวกับการพิจารณาถึงความมีนัยสาคัญในระดับ ตัวแปร ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถตรวจสอบได้จาก
ตารางแสดงผลภาวะน่าจะเป็นสูงที่สุด ดังรูปที่ 22
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รูปที่ 22 ตารางการวิเคราะห์ Maximum Likelihood Parameter
และระดับของตัวแปรที่ระดับนัยสาคัญไม่เพียงพอ (ผลก่อนการจัดกลุ่ม)

ในกรณีที่มีบางระดับขั้นของตัวแปรที่ไม่ มีนัยสาคัญต่อตัวแบบดังรูปที่ 22 ผู้สร้างตัวแบบควรจัดกลุ่ม
ระดับขั้นของตัวแปรใหม่เพื่อให้ทุกระดับขั้นของตัวแปรมีนัยสาคัญต่อตัวแบบตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดย
ผู้สร้างตัวแบบสามารถทาการจัดกลุ่มใหม่ได้ตามหลักการดังต่อไปนี้
(1) ผู้สร้างตัวแบบควรเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มของระดับขั้นของตัวแปรทีละคู่ (โดยดูจาก
ระดับขั้นของตัว แปรที่มีค่าสั มประสิ ทธิ์ใกล้เคียงกัน) และทาการวิเคราะห์ ซ้าด้ว ยชุด
ข้อมูลหลังการจัดกลุ่มใหม่ ซึ่งหากผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ายังมีระดับขั้นของ
ตัวแปรที่ไม่มีนัยสาคัญต่อตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรทาการรวมกลุ่มใหม่จนกว่าทุกระดับ
ขั้นของตัวแปรจะมีนัยสาคัญต่อตัวแบบ
(2) ผู้สร้างตัวแบบอาจพิจารณารวมระดับขั้นของตัวแปรโดยการนาระดับขั้นของตัวแปรที่ไม่
มีนัยสาคัญมารวมกับระดับขั้นพื้นฐาน และทาการวิเคราะห์ซ้าด้วยชุดข้อมูลหลังการจัด
กลุ่ มใหม่ ซึ่งหากผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่ายังมีระดับขั้นของตัว แปรที่ไม่มี
นัยสาคัญต่อตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรทาการรวมกลุ่มใหม่จนกว่าทุกระดับขั้นของตัว
แปรจะมีนัยสาคัญต่อตัวแบบ
(3) ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบไม่สามารถรวมระดับขั้นของตัวแปรเพื่อให้ทุกระดับขั้นของตัว
แปรมีนัยสาคัญกับตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบสามารถพิจารณาตัดตัวแปรดังกล่าวออกจาก
ตัวแบบได้
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เพื่อความสมเหตุสมผลและง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบ
ควรคานึงถึงความสมเหตุสมผลในการพิจารณาจัดกลุ่มระดับขั้นของตัวแปรด้วย เช่น ในกรณีที่ค่าของแต่ละ
ระดับขั้นของตัวแปรมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบต่อ เนื่อง (เช่น จานวนเงินเอาประกันภัย) ผู้สร้างตัวแบบควรทา
การรวมกลุ่มของระดับขั้นของตัวแปรโดยให้ระดับขั้นของตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีค่าต่อเนื่องกัน (ระดับ
ขั้นที่ 1 จานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 0 ถึง 1 ล้านบาท, ระดับขั้นที่ 2 จานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้าน
ถึง 2 ล้านบาท เป็นต้น) หรือในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ผู้สร้างตัวแบบ
อาจพิจารณารวมกลุ่มระดับขั้นของตัวแปรที่มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
เพื่อความแม่นยาในการพยากรณ์ของตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรทาการแบ่งชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง
ตัวแบบเอาไว้บางส่วนเพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบ โดยทั่วไปแล้วผู้สร้างตัวแบบอาจแบ่ง
ข้อมูลไว้ประมาณ 10% หรือ 20% ของข้อมูลก็ได้
เมื่อได้ตัวแบบที่ต้องการแล้ว ผู้สร้างตัวแบบควรทาการทดสอบความแม่นยาจากการพยากรณ์ โดยนา
ข้อมูล ที่แบ่ งเอาไว้ 10% หรื อ 20% ดังข้างต้น มาเปรียบเทียบกับค่าที่พยากรณ์ได้จากตัว แบบเพื่อ หาค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ควรมีค่าเกินกว่าระดับที่
ผู้สร้างตัวแบบสามารถยอมรับได้ (โดยทั่วไปแล้ว ค่าความคลาดเคลื่อนไม่ควรเกิน 5%)

3.4.4 กำรรวมตัวแบบเพื่อหำต้นทุนที่แท้จริง (Loss Cost Model)
ผู้สร้างตัวแบบสามารถคานวณหาต้นทุนที่แท้จริง (หรือต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อหน่วยเสี่ยงภัย) ได้โดยการ
น าของความถี่ ข องค่ า สิ น ไหมทดแทน (Frequency) มาคู ณ กั บ ความรุ น แรงเฉลี่ ย ของค่ า สิ น ไหมทดแทน
(Average Severity) ตามสมการที่ (3.1)
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦

(3.1)

เนื่องจากผลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรม SAS ไม่ได้แสดงถึงสัมประสิทธิ์ของตัวแบบโดยตรง
ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบจะต้องนาผลการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรม SAS (ค่า Estimate จากช่องหมายเลข (3)
ดังรูปที่ 19) มาแปลงให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแบบตามสมการที่ (3.2)
𝛽 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 𝑒 (𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒)

(3.2)

ผู้สร้างตัวแบบสามารถสร้างตัวแบบต้นทุนที่แท้จริง (Loss Cost Model) ได้โดยการนา relativity
ของตัวแปรตัวเดียวกันที่อยู่ในระดับขั้นเดียวกันของตัวแบบความถี่ของค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบความ
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รุ น แรงเฉลี่ ย ของค่าสิ น ไหมทดแทนมาคูณ กัน (หากตัว แบบไม่มีตัว แปรหรื อระดั บขั้น ที่ตรงกั บตัว แบบอื่ น
ให้ผู้สร้างตัวแบบแทนค่า 1 ลงในระดับขั้นหรือตัวแปรดังกล่าว) ดังตารางที่ 10

ตำรำงที่ 10 ตัวอย่างการคานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานและค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแบบต้นทุนที่แท้จริง

Parameter

Level

Gender

Male
Female
Urban
Rural
1
2
3
3+

Region
Vehicle Age

Intercept (เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน)

Frequency
Model
Relativity
(1)
1.000
1.100
1.000
0.800
1.000
0.900
0.850
0.800

Severity
Model
Relativity
(2)
1.000
0.900
1.000
1.050
1.000
1.000
1.000
1.000

Loss Cost
Model
Relativity
(3) = (1) * (2)
1.000
0.990
1.000
0.840
1.000
0.900
0.850
0.800

80%

10,000

8,000
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ผู้สร้างตัวแบบสามารถพยากรณ์ต้นทุนที่แท้จริงได้จากตัวแบบโดยการนาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานคูณกับ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยในแต่ละระดับขั้น ดังตัวอย่างดังตารางที่ 11

ตำรำงที่ 11 ตัวอย่างการพยากรณ์ต้นทุนที่แท้จริงที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
No

1

2

3

4

Information
Gender=Male
Region=Urban
Vehicle Age=1
Gender=Male
Region=Rural
Vehicle Age=2
Gender=Female
Region=Rural
Vehicle Age=2
Gender=Female
Region=Rural
Vehicle Age=3+

Base
Gender
Premium
(1)
(2)

Region
(3)

Vehicle
Loss Cost
Age
(4)
(5)=(1)*(2)*(3)*(4)

8,000

1.000

1.000

1.000

8,000

8,000

1.000

0.840

0.900

6,048

8,000

0.990

0.840

0.900

5,988

8,000

0.990

0.840

0.800

5,322
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บทที่ 4 กำรปรับปรุงตัวแบบ
4.1. กำรปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไปด้วยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มกี ำร
รำยงำนให้ทรำบ (IBNR) และแนวโน้ม
เนื่องจากเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปนั้นคานวณมาจากข้อมูลในอดีตที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ (โดยเฉพาะข้อมูลปีปัจจุบันซึ่งข้อมูล ค่าสินไหมทดแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) ผู้สร้าง
ตัวแบบควรพิจารณาปรับปรุงเบี้ยประกันภัยพื้นฐานโดยคานึงถึง ความสมบูรณ์ของค่าสินไหมทดแทนด้ว ย
วิธีการดังต่อไปนี้
(1) คานวณค่าสินไหมทดแทนตามจานวนเดือน, ไตรมาส หรือปี (Incurred Claims) โดยแบ่งตาม
การพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ผู้สร้างตัวแบบมีข้อมูล
(2) คานวณการพัฒนาการค่าปัจจัยสมบูรณ์ (Ultimate Factor) ของค่าสินไหมทดแทน ด้วยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย
(3) คานวณค่าสินไหมทดแทนที่สมบูรณ์ (Ultimate Claims) โดยนาค่าสินไหมทดแทนจากข้อ (1)
มาคูณกับการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจากข้อ (2)
(4) คานวณค่าปัจจัยสมบูรณ์ (Ultimate Factor) เพื่อเป็นตัวคูณเพื่อใช้ในการปรับเบี้ยประกันภัย
พื้นฐาน (Adjustment Factor) โดยนาค่าสินไหมทดแทนที่สมบูรณ์แล้ว จากข้อ (3) รวมทุกปีมา
หารด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่สมบูรณ์จากข้อ (1) รวมทุกปี
(5) คานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานจากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
(6) คานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับแล้ว โดยการนาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ ได้จากตัวแบบเชิง
เส้นวางนัยทั่วไปมาคูณกับค่าปัจจัยสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปรับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานจากข้อ (4)
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ตำรำงที่ 12 ตัวอย่างการคานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับด้วย IBNR แล้ว
ปี ค.ศ.
2011
2012
2013
2014
2015
รวม

ค่ำสินไหมทดแทน
(ที่ยังไม่สมบูรณ์)
(1)
10,000,000
10,300,000
10,609,000
10,817,997
10,129,579
51,856,577

ค่ำปัจจัยสมบูรณ์
(Ultimate Factor)
(2)
1.0000
1.0000
1.0000
1.0101
1.1111
1.0238

Ultimate Factor (4) = 53,091,358/51,856,577
เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน (5)
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับแล้ว (6) = (4) * (5)

ค่ำสินไหมทดแทน
สมบูรณ์
(3) = (1) * (2)
10,000,000
10,300,000
10,609,000
10,927,270
11,255,088
53,091,358

1.0238
8,000
8,190

นอกจากทีผ่ ู้สร้างตัวแบบจะต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของค่าสินไหมทดแทนแล้ว ค่าสินไหมทดแทน
ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีก็เป็นต้นทุนที่บริษัทประกันภัยต้องแบกรับ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากค่าแรงการซ่อม
บารุงของการประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ หรือค่าอะไหล่ทดแทนที่สูงขึ้นตามต้นทุนของผู้ผลิต
อะไหล่ทดแทน ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงแนวโน้มต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) คานวณอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรายปี
(2) คานวณจุดกึ่งกลางของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ เช่น ผู้สร้างตัวแบบใช้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2012 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.
2015 ดังนั้นจุดกึ่งกลางของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบคือวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013
(3) คานวณปีที่คาดว่า เบี้ ยประกันภัยจากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้ เช่น ผู้สร้างตัวแบบคาดว่าเบี้ย
ประกันภัยที่ได้จ ากตัวแบบจะเริ่มมีผ ลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2017 จนถึงวันที่ 31
ธัน วาคม ค.ศ. 2019 ดังนั้ น เบี้ยประกันภัยจะมีผ ลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020
(เนื่องจากกรมธรรม์ที่เริ่มในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 จะมีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.
2020)
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(4) ค านวณจุ ด กึ่ ง กลางของช่ ว งเวลาที่ เ บี้ ย ประกั น ภั ย จากตั ว แบบจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จ ากข้ อ (3)
เช่น ผู้สร้างตัวแบบคาดว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้จากตัวแบบจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2017 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ดังนั้นจุดกึ่งกลางของช่วงเวลาที่เบี้ยประกันภัย
จากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้คือวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018
(5) คานวณเบี้ยประกันภัยที่ปรับแล้ว โดยนาเบี้ยประกันภัยพื้นฐานมาปรับด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนต่อปีด้วยจานวนปีจากจุดกึ่งกลางของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบจากข้อ (2) ถึงจุด
กึ่งกลางของช่วงเวลาที่เบี้ยประกันภัยจากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้จากข้อ (4)

ตำรำงที่ 13 ตัวอย่างการคานวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับด้วย IBNR และแนวโน้มของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว

ปี
2011
2012
2013
2014
2015
รวม

จำนวนครั้งของ
ควำมรุนแรงของ
ค่ำสินไหม
แนวโน้มของ
ค่ำสินไหม
ค่ำสินไหม
ทดแทนสมบูรณ์
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ทดแทน
ทดแทนเฉลี่ย
(1)
(2)
(3)
(4)
10,000
10,000,000
1,000
10,000
10,300,000
1,030
3.0%
10,000
10,609,000
1,061
3.0%
10,000
10,927,270
1,093
3.0%
10,000
11,255,088
1,126
3.0%
50,000
53,091,358
1,062
3.0%

จานวนปีจากวันที่ 31/12/2013 ถึง 31/12/2018 (5)
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับความสมบูรณ์ของสินไหมแล้ว (6)
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่ปรับความสมบูรณ์ของค่าสินไหมทดแทนและ
แนวโน้มแล้ว (7) = (6) * ((1 + (แนวโน้ม = 3%)) ^ (5))

5
8,190
9,494

4.2. กำรปรับปรุงตัวแบบเพื่อให้มีควำมสม่ำเสมอ (Smoothing)
การปรับปรุงตัวแบบเพื่อให้มีความสม่าเสมอใช้ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบต้องการปรับปรุงตัวแบบให้ มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผู้สร้างตัวแบบจะทาการรวมองค์ความรู้ของผู้สร้างตัวแบบเข้ากับตัวแบบเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ โดยผู้สร้างตัวแบบสามารถปรับปรุงตัวแบบด้วยวิธีที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
(เช่นการสร้างตัวแบบใหม่โดยใช้สมมติฐานแบบ polynomial) หรือไม่ก็ได้ (ปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้ดูมีความ
สอดคล้องยิ่งขึ้น)
ตัวอย่าง Relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยแบ่งตามอายุรถยนต์จากตัวแบบเป็นไปตามกราฟใน
รูปที่ 23

รูปที่ 23 Relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยตามอายุรถยนต์

จากกราฟจะเห็นได้ว่ารถยนต์ที่มีอายุ 6 ปีมี relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยเท่ากับ
1.40 ในขณะที่รถยนต์ที่มีอายุ 5 ปีและ 7 ปี มี relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.20
และ 1.30 ตามลาดับ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ทาให้ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ย
มีค่าสูงผิดปกติเกิดจากเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีมูลค่าสูงจนผิดปกติ หรืออาจกล่าวได้ว่าลักษณะของการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ (not systematic in the experience)
จากกรณีดังกล่าวสามารถปรั บปรุงตัว แบบให้ มีความสม่าเสมอโดยการปรับ relativity ของความ
รุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยสาหรับรถยนต์อายุ 6 ปีให้เท่ากับ 1.25 ตามกราฟในรูปที่ 24
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รูปที่ 24 การปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยสาหรับรถยนต์อายุ 6 ปี

หลังจากการปรับปรุงตัวแบบดังกล่าวแล้วควรพิจารณาว่าการปรับปรุงตัวแบบนั้นส่งผลกระทบต่อตัว
แบบมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากการปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยสาหรับรถยนต์อายุ 6 ปี
จาก 1.40 ให้เป็น 1.25 ทางผู้สร้างตัวแบบเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแบบอย่ าง
รุนแรง ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบไม่จาเป็นต้องทาการคานวณตัวแบบ GLMs เพื่อหา relativity ใหม่
ในทางกลับกัน หากการปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยสาหรับรถยนต์อายุ 6 ปี
นั้ น เปลี่ ย นจาก 1.80 ให้ เป็ น 1.25 ทางผู้ ส ร้างตัว แบบเห็ นว่าการปรับปรุงดังกล่ าวเป็นการปรับปรุ ง ค่ า ที่
ค่อนข้างมากและควรทาการคานวณตัว แบบ GLMs เพื่อหา relativity ใหม่ ซึ่งเรียกวิธีดังกล่ าวว่าการใส่
ข้อจากัดให้ตัวแบบ (Restriction)
จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงตัวแบบให้มีความสม่าเสมอนั้นไม่ได้มีการระบุเอาไว้เป็นกฎตายตัว และการ
ปรับปรุงตัวแบบนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สร้างตัวแบบโดยตรง

4.3. กำรใส่ข้อจำกัดให้ตัวแบบ (Restriction)
บ่อยครั้งที่เบี้ยประกันภัยที่แท้จริงตามทฤษฎีที่ได้จากตัวแบบ GLMs นั้นแตกต่างจากเบี้ยประกันภัยที่
นามาใช้จริง เนื่องจากในทางปฏิ บัติจาเป็นต้องคานึงถึงการแข่งขันในตลาด ข้อจากัดในทางกฎหมาย และ
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ข้อจากัดอื่นๆ (เช่นการให้ส่วนลดประวัติดี) ซึ่งทาให้ต้องปรับปรุงตัวแบบเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายไปเมื่อ
คานึงถึงข้อจากัดดังกล่าว
ผู้ ส ร้ างตัว แบบสามารถใส่ ข้ อจ ากั ดดัง กล่ าวในตัว แบบ GLMs ได้โ ดยการกาหนดค่ าของตัว แปรที่
ต้องการลงใน offset term โดยค่าที่กาหนดดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการปรับข้อมูลแต่ละตัว โดยที่ตัวแปรที่ใช้
ในการระบุข้อจากัดดังกล่าวนั้นจะต้องไม่อยู่ในตัวแบบ GLMs (เปรียบเสมือนการระบุค่าพารามิเตอร์ 𝛽 ที่
เป็นไปตามข้อบังคับลงไปในตัวแบบ GLMs โดยตรง)

ตัวอย่าง กราฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อพารามิเตอร์ของปัจจัยต่างๆ จากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัย
ทั่วไปด้วยข้อจากัด
0.00
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-0.40
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Log of multiplier
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-0.50

20,000

-0.60

0
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Factor 1

รูปที่ 25 การปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยการใส่ข้อจากัดลงในปัจจัย “Factor 1”
จากรูปที่ 25 เส้นทึบสีเขียวแสดงถึงพารามิเตอร์ตามทฤษฎีที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (จุด สี
ฟ้าแสดงถึงช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว) และเส้นประสีแดงแสดงถึงพารามิเตอร์ที่
สร้างตัวแบบปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อจากัด ซึ่งจากการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการชดเชยผลกระทบจาก
การปรับปรุงต่อปัจจัยอื่นๆ ดังรูปที่ 26 ถึง 28
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รูปที่ 26 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 2” ด้วยการใส่
ข้อจากัดลงในปัจจัย “Factor 1”
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รูปที่ 27 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 3” ด้วยการใส่
ข้อจากัดลงในปัจจัย “Factor 1”
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รูปที่ 28 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 4” ด้วยการใส่
ข้อจากัดลงในปัจจัย “Factor 1”

จากรูปที่ 26 ถึง 28 เส้นทึบสีเขียวแสดงถึงพารามิเตอร์ตามทฤษฎีที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป
(เส้นประสีแดงแสดงถึงช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว) และเส้นประที่มีจุดสีส้มแสดงถึง
ผลกระทบจากการใส่ข้อจากัดให้กับปัจจัย “Factor 1”
ถึงแม้ว่าการใส่ข้อจากัดนั้นสามารถทาได้ทั้งในตัวแบบ frequency และตัวแบบ severity แต่การใส่
ข้อจากัดที่เหมาะสมนั้นควรทาที่ขั้นตอนการคานวณหาต้นทุนที่แท้จริง โดยสามารถทาได้โดยการคานวณหา
ต้นทุนที่แท้จริงที่ไม่มีข้อจากัดในขั้นต้นและทาการใส่ข้อจากัดลงในตัวแบบสุดท้ายเพื่อหาตัวแบบที่ได้มีการ
ปรับปรุงจากข้อจากัดแล้ว ซึ่ง จะทาให้ตัวแบบที่ได้มีความสมดุล มากที่สุดเนื่องจากตัวแบบที่ได้จะมีการปรับ
ความสมดุลจากทุกปัจจัยในตัวแบบ
แม้ว่าผู้สร้างตัวแบบจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการใส่ข้อจากัดลงในตัวแบบ แต่ผู้สร้างตัวแบบก็ควรที่จะ
ประเมิ น ผลกระทบด้ ว ยการสร้ า งตัว แบบที่ ไ ม่ มี ข้ อ จ ากั ด และท าการเปรี ยบเที ยบกั บ ตั ว แบบที่ มี ข้ อ จากัด
เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการใส่ข้อจากัดลงในตัวแบบ
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บทที่ 5 ภำคผนวกและเอกสำรอ้ำงอิง
5.1. รูปแบบกำรแจกแจงที่สำคัญ
5.1.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
กาหนดให้ 𝑌 เป็นตัวแปนสุ่มที่การแจกแจงแบบปกติ โดยมีพารามิเตอร์ 𝜇 และ 𝜎 2 ฟังก์ชันความ
หนาแน่นของ 𝑌 เขียนแทนด้วยสมการที่ (5.1)
𝑓(𝑦) =

1

1

√2𝜋𝜎2

(5.1)

exp[− 2𝜎2 (𝑦 − 𝜇)2 ]

จากฟังก์ชันความหนาแน่น 𝑓(𝑦) จะต้องจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปตามสมการด้านบน ซึ่งสามารถ
จัดรูปแบบได้ดังนี้
จาก

𝑒 ln(𝑦) = 𝑦

จะได้ดังสมการที่ (5.2) ถึงสมการที่ (5.4)
1

𝑓(𝑦) = exp[ln(1) − ln(√2𝜋𝜎 2 )] + exp [− 2𝜎2 (𝑦 2 − 2𝑦𝜇 + 𝜇 2 )]
1 𝑦 2 −2𝑦𝜇+𝜇 2

)]

(5.3)

) − 2 (2𝜎2 + ln(2𝜋𝜎 2 ))]

(5.4)

𝑓(𝑦) = exp [− ln(√2𝜋𝜎 2 ) − 2 (
𝜇2
2
𝜎2

𝑦𝜇−

𝑓(𝑦) = exp [(

(5.2)

1

𝜎2

𝑦2

จากรูปแบบการแจกแจงในสมการที่ (5.1) ทาให้ได้พจน์ต่างๆ ดังนี้
𝑦𝑖 𝜃𝑖 = 𝑦𝜇
𝑎(∅) = 𝜎 2
𝑏(𝜃) = 𝜇 2 /2
1

𝑦2

𝑐(𝑦𝑖 , ∅) = − 2 (2𝜎2 + ln(2𝜋𝜎 2 ))

ดังนั้น เมื่อ 𝑌~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇, 𝜎 2 ) จะได้ 𝑏(𝜃) = 𝜇2/2

5.1.2 การแจกแจงพัวซองค์ (Poisson Distribution)
ให้ 𝑌 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบพัวซองค์ โดยมีพารามิเตอร์ λ ฟังก์ชันความหนาแน่นของ 𝑋
เขียนแทนดังสมการที่ (5.5)
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𝑓(𝑦) =

จาก

𝑒 ln(𝑦) = 𝑦

𝑒 −𝜆 𝜆𝑦

(5.5)

𝑦!

จะได้
𝑓(𝑦) = exp[−𝜆 + ln 𝜆𝑦 − ln 𝑦!]

(5.6)

𝑓(𝑦) = exp[−𝜆 + 𝑦 ln 𝜆 − ln 𝑦!]

(5.7)

ดังนั้น เมื่อ 𝑌~𝑃𝑜𝑖(𝜆) จะได้ 𝑏(𝜃) =

λ

5.1.3 การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution)
ให้ 𝑌 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบทวินาม โดยมีพารามิเตอร์ 𝑛𝑝 ฟังก์ชันความหนาแน่นของ 𝑌
เขียนแทนดังสมการที่ (5.8)
𝑛
𝑓(𝑦) = (𝑦) 𝑝 𝑦 𝑞 𝑛−𝑦

จาก

;

(5.8)

𝑞 =1−𝑝

𝑒 ln 𝑦 = 𝑦 จะได้
𝑓(𝑦) = exp [ln (𝑛𝑦) + ln 𝑝 𝑦 + ln(1 − 𝑝)𝑛−𝑦 ]
ln 𝑝𝑦

𝑓(𝑦) = exp [ln (𝑛𝑦) + ln(1−𝑝)𝑦 + 𝑛 ln(1 − 𝑝)]

ดังนั้น เมื่อ 𝑌~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑛𝑝) จะได้ 𝑏(𝜃) =

(5.9)
(5.10)

−𝑛 ln(1 − 𝑝)

5.1.4 การแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution)
ให้ 𝑌 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบแกมมา โดยมีพารามิเตอร์
ของ 𝑌 เขียนแทนได้ดังสมการที่ (5.11) ถึงสมการที่ (5.14)
𝛿 𝛿

𝑓(𝑦) = (𝜇)

1
Γ(𝛿)

𝑦 𝛿−1 exp [−

𝛿 𝛿

1

𝛿𝑦
𝜇

(𝜇, 𝛿) ฟังก์ชันความหนาแน่น

(5.11)

]

𝑓(𝑦) = exp [ln (𝜇) + ln Γ(𝛿) + ln 𝑦 𝛿−1 ] ⋅ exp [−

𝛿𝑦
𝜇

]

(5.12)
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𝛿

𝛿𝑦

𝜇

𝜇

𝑓(𝑦) = exp [𝛿 ln ( ) − ln Γ(𝛿) + (𝛿 − 1) ln 𝑦 −
𝑓(𝑦) = exp [

1
𝜇

(− 𝑦−ln 𝜇)
1
𝛿

]

+ 𝛿 ln 𝛿 + (𝛿 − 1) ln 𝑦 − ln(Γ(𝛿))]

ดังนั้น เมื่อ 𝑌~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (𝜇, 𝛿) จะได้ 𝑏(𝜃) =

(5.13)
(5.14)

− ln(−𝜃)

5.1.5 การแจกแจงแบบทวิดี (Tweedie Distribution)
ในการแจกแจงรูปแบบนี้ จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของการแจกแจงนี้ คือมีค่ากระจุกตัวอยู่
ที่ “0” และมีการกระจายตัวในค่าหลังจากนั้น ซึ่งลักษณะแบบนี้เองที่มีความสอดคล้องกับข้อมูล ค่าสินไหม
ทดแทนที่ส่วนใหญ่จะไม่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย และระดับความเสียหายก็จะมี
การกระจายตัวในค่าอื่นๆ หลังจากนั้น มีลักษณะดังกราฟด้านล่างในรูปที่ 29

รูปที่ 29 กราฟการแจกแจงแบบ Tweedie

โดยการแจกแจงแบบทวิดีจะมีค่า 𝑝 เป็นพารามิเตอร์พิเศษที่ใช้บอกลักษณะของการแจกแจง และใน
กรณีที่ 1 < 𝑝 < 2 การแจกแจงจะมีค่า point mass ที่ 0 และมีลักษณะของการแจกแจงแบบพัวซองค์ผสม
กับ แกมมา โดยที่ จ ะมีลั กษณะของการแจกแจงจะเหมือ นพัว ซองค์ เมื่อ 𝑝 → 1 และเหมือนแกมมา เมื่อ
𝑝→2
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โดยรวมแล้ ว การแจกแจงนี้ มี พ ารามิ เ ตอร์ ที่ ส าคั ญ อยู่ ส ามตั ว คื อ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า การกระจายตั ว
และพารามิเตอร์บอกรูปร่าง “𝑝” โดยเมื่อ 1 < 𝑝 < 2 จะเขียนอยู่ในรูปของ α ได้ดังนี้
𝑝=

𝛼−2
𝛼−1

และในกรณีที่ 1 < 𝑝 < 2
𝑓(𝑦; 𝜃, 𝜆, 𝛼) =

∑∞
𝑛=1

1
𝑦

[(𝜆𝜔)1−𝛼 𝜅𝛼 (− )]
Γ(−𝑛𝛼)𝑛!𝑦

𝑛

. exp{𝜆𝜔[𝜃0 𝑦 − 𝜅𝛼 (𝜃0 )]}

(5.15)

โดยที่ 𝑦 > 0 และ 𝑝(𝑌 = 0) = exp{−𝜆𝜔𝜅𝛼 (𝜃0 )}
เมื่อ

𝜅𝛼 (𝜃) =

𝛼−1
𝛼

𝜃

𝛼

. (𝛼−1)

𝜃0 = 𝜃𝜆1/(1−𝛼)

โดยที่ 𝜔 คือค่า Prior weight ของหน่วยเสี่ยงภัยในชุดที่ทาการสารวจข้อมูล และฟังก์ชันความแปรปรวนของ
การแจกแจงแบบทวิดี สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (5.16)
1

𝑉(𝜇) = 𝜆 𝜇 𝑝

(5.16)

ในทางปฏิบัติแล้ว พารามิเตอร์บอกรูปร่าง “𝑝” สามารถสมมติให้มีค่าค่าหนึ่ง หรือประมาณเป็นส่วนหนึ่งของ
Maximum Likelihood Process ก็ได้ โดยทั่วไปแล้วถ้าค่าของ 𝑝 น้อยกว่า 1.5 จะเป็นการประมาณสาหรับ
ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์

5.2. เอกสำรอ้ำงอิง
“A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
https://www.casact.org/pubs/dpp/dpp04/04dpp1.pdf 2007

ส่งควำมคิดเห็นถึงผู้เขียน
หากผู้อ่านมีคาถาม คาแนะนา หรือ คาติชม สามารถติดต่อมาได้ที่ feedback.iprb@tgia.org
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