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ค ำน ำ 

 

ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) มีความส าคัญอย่างมากต่อการค านวณ

สถิติที่ใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค านวณอัตราต้นทุนความเสียหาย โดยตัว

แบบนี้สามารถขจัดปัญหาที่เกิดจากสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่อาจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และยัง

สามารถใช้ตรวจสอบผลกระทบจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของตัวแปรต้น และสามารถให้ผลการวิเคราะห์

ที่บ่งบอกระดับความเชื่อมั่นทางสถิติหรือผลการประเมินคุณภาพของตัวแบบได้ด้วย 

ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างตัวแบบดังกล่าว และเห็นว่า

หนังสือต าราที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมีเฉพาะในส่วนของทฤษฎี จึงได้จัดท าหนังสือคู่มือฉบับนี้ขึ้น โดยผนวก

วิธีการท างานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล ปัญหาที่มักพบ ชุดค าสั่งในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วย

โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) รวมถึงแนวทางการวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไปได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ

ส าคัญของส านักงานฯ ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างยั่งยืน  

ส านักงานฯ ขอขอบคุณ คุณจักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย, FCAS เป็นอย่างสูง ที่ให้ความคิดเห็น พร้อม

ทั้งตรวจทานเนื้อหาของคู่มือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  และขอขอบคุณ รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ ที่ช่วยร่วมให้

ความคิดเห็น พร้อมทั้งปรับปรุงส านวนการเขียนคู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ ให้มีความสละสลวยและง่ายต่อการอ่าน

มากยิ่งขึ้น  

ส านักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

และหากมีข้อบกพร่องประการใด ขอน้อมรับความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงให้คู่มือปฎิบัติงานมีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

มิถุนายน 2559 
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บทท่ี 1 บทน ำ 

1.1. ที่มำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำคู่มือปฎิบัติงำน 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมการประกันภัยนั้นไม่ได้มีความซับซ้อนเชิงสถิติ

มากนัก โดยทั่วไปจะใช้การวิเคราะห์แบบทางเดียว (One-Way Analysis) หรือการวิเคราะห์แบบสองทาง 

(Two-Way Analysis) เป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือ ง่ายต่อการค านวณ แต่วิธีดังกล่าวก็มีข้อเสียคือ ผลของการ

วิเคราะห์นั้นอาจถูกบิดเบือน เนื่องจากวิธีดังกล่าวนั้นไม่ได้ค านึงถึงสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปร 

และไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างตัวแปร  (Interdependencies) 

ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models หรือ GLMs) ถูกน าเสนอครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1972 โดย John Nelder และ Robert Wedderburn แนวคิดของตัวแบบคือ การหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต้น (Explanatory Variables) และตัวแปรตาม (Response Variable) โดยตัวแบบนี้สามารถ

ขจัดปัญหาที่เกิดจากสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่อาจมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และนอกจากนั้นยัง

สามารถใช้ตรวจสอบผลกระทบจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของตัวแปรต้น นอกจากนี้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไปยังใหผ้ลการวิเคราะหท์ีบ่่งบอกระดับความเชื่อมั่นทางสถิติหรือผลการประเมินคุณภาพของตัวแบบได้ด้วย 

 ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีความส าคัญอย่างมากต่อการค านวณสถิติที่ใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจ

ประกันภัย เช่น การค านวณอัตราต้นทุนความเสียหายซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอัตราเบี้ยประกันภัย 

ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของตัวแบบดังกล่าวจึงได้จัดท าหนังสือคู่มือฉบับนี้

ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทาง ใน

การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยตัวเอง 

 เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานคู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ ผู้ใช้คู่มือควรมีความรู้ในวิชาแคลคูลัสและ

ทฤษฎีทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านที่ไม่มีพ้ืนฐานดังกล่าวสามารถท าความเข้าใจกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัว

แบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปได้ตามข้ันตอนที่คู่มือนี้ได้ระบุไว้ในบทที่ 2 

 

1.2. กรอบของคู่มือปฎิบัติงำน 

  คู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 บท ดังต่อไปนี้ 

1. บทน า 

อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของการจัดท าและกรอบของคู่มือปฎิบัติงานฉบับนี้ 
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2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

อธิบายถึงความรู้ พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ซึ่งรวมถึงตัวแบบที่เกี่ยวข้อง 

สมมติฐานของตัวแบบ วิธีการทดสอบความมีนัยส าคัญของตัวแบบ ความเหมาะสมของตัวแบบ 

ข้อจ ากัดของการใช้ตัวแบบ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปในงานคณิตศาสตร์

ประกันภัย และ Software ที่นิยมน ามาใช้ในการสร้างตัวแบบ 

 

3. ขั้นตอนการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

อธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างตัวแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลขั้นต่ าที่ต้องใช้ในการสร้างตัวแบบ วิธีการ

จัดการข้อมูล วิธีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการน ามาสร้างตัวแบบ ปัญหาที่มักพบในการ

เตรียมข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปํญหา การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การสร้างตัวแบบเชิงเส้น

วางนัยทั่วไปด้วยชุดค าสั่งจากโปรแกรม SAS การวิเคราะห์ผลที่ได้จากโปรแกรม SAS ปัญหาที่มัก

พบในการสร้างตัวแบบ และแนวทางในการแก้ปัญหา 

 

4. การปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

อธิบายถึงวิธีที่ใช้ส าหรับการปรับปรุงตัวแบบเพ่ือให้มีความสม่ าเสมอ และวิธีในการใส่ข้อจ ากัดให้ตัว

แบบ 

 

5. ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง 

อธิบายถึงการแจกแจงรูปแบบต่างๆที่ควรทราบ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท าคู่มือฉบับ

นี้ 

 

  



10 
 

บทท่ี 2 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป  

    (Generalized Linear Models) 

2.1. ตัวแบบที่เกี่ยวข้อง และสมมติฐำนของตัวแบบ 

2.1.1 ตัวแบบเชิงเส้น (Linear Model) 

จุดประสงค์ของการใช้ตัวแบบเชิง เส้น (Linear Model)  และตัวแบบเชิง เส้นวางนัยทั่ ว ไป 

(Generalized Linear Models) คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (Explanatory Variables) กับ

ตัวแปรตาม (Response Variable) โดยมีแนวคิดว่า ตัวแปรตาม (𝑌) สามารถเขียนอยู่ในรูปของผลรวมของ

ค่าเฉลี่ย (𝜇) กับความคลาดเคลื่อน (휀) ได ้ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการที่ (2.1) ดังนี้  

𝑌 =  𝜇 +  휀      (2.1) 

สมมติฐานของการใช้ตัวแบบเชิงเส้น ในสมการที่ (2.1) คือ 

- 𝜇 ค่าคาดหมายของ 𝑌 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงได้ 

- 휀 มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และมีความแปรปรวน

เท่ากับ 𝜎2 

ตัวอย่างของการใช้ตัวแบบเชิงเส้น เช่น ให้ 𝑌 เป็นค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน (Claims Frequency) โดยมีตัวแปรต้น (𝑋) จ านวน 2 ตัวแปร คือ 1) เพศของผู้ขับขี่ (“ผู้ชาย” และ  

“ผู้หญิง”) และ 2) สถานที่ขับข่ีรถยนต์ (“ในเมือง” และ “นอกเมือง”) 

เราสามารถเขียน 𝑌 ให้อยู่ในรูปผลรวมของตัวแปรต้น (𝑋) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสมการเส้นตรงตาม

รูปแบบของตัวแบบเชิงเส้นได้ดังสมการที ่(2.2) 

𝑌 =  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 +  휀   (2.2) 

และสามารถก าหนดค่าของตัวแปรต้น (𝑋) ได้ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 ค่าของตัวแปรต้นตามเพศของผู้ขับขี่และสถานที่ขับขีร่ถยนต์ 

เพศของผู้ขับข่ี สถำนที่ขับขี่รถยนต์ 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 
ชาย นอกเมือง 1 0 0 
ชาย ในเมือง 1 0 1 
หญิง นอกเมือง 0 1 0 
หญิง ในเมือง 0 1 1 
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จากสมการ (2.2) เราจะหาค่า 𝛽1, 𝛽2 และ 𝛽3 ที่ท าให้ผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum Square 

Errors) มีค่าน้อยที่สุด โดยที่ 

𝛽1 คือ จ านวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการขับข่ีรถยนต์นอกเมืองของผู้ชาย 

𝛽2 คือ จ านวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการขับขี่รถยนต์นอกเมืองของผู้หญิง 

𝛽3 คือ จ านวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขับขีร่ถยนต์ในเมือง 

 

2.1.2 ตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดมิ (Classical Linear Model) 

สมการตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Classical Linear Model) สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (2.3) 

            𝑌 = 𝐸[𝑌] +  휀    (2.3) 

โดยที่       𝐸[𝑌] =  𝑿 𝛽  

ดังนั้น      𝑌 = 𝑿 𝛽 + 휀     (2.4) 

สมมติฐานของตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิมมีดังนี้ 

(1) องค์ประกอบแบบสุ่ม (Random Component)  

ค่าของ 𝑌 เป็นอิสระต่อกัน และมีการแจกแจงแบบปกติ โดยที่ค่าเฉลี่ยของตัวแปร 𝑌 แต่ละ

ตัว ไม่จ าเป็นต้องมีค่าเท่ากัน แต่จะต้องมีค่าความแปรปรวนร่วมกัน (Common Variance) 

เท่ากับ 𝜎2 

(2) องค์ประกอบแบบเป็นระบบ (Systematic Component) 

  สามารถเขียนตัวแปรต้นให้อยู่ในรูปของตัวประมาณเชิงเส้น 휂 ได้ โดยที่ 휂 = 𝑿 𝛽  

(3) ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function) 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแบบสุ่มและองค์ประกอบแบบเป็นระบบถูกก าหนดโดย

ฟังก์ชันเชื่อมโยง โดยตัวแบบเชิงเส้นมีฟังก์ชันเชื่อมโยงแบบเอกลักษณ์ (Identity)  

โดยที่ 𝐸[𝑌]  ≡  𝜇 =  휂 

  ตัวแบบเชิงเส้นแบบดั้งเดิมนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นตัวแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน

จนเกินไป มีเครื่องมือให้เลือกใช้หลากหลายและสามารถให้ผลข้อมูลได้รวดเร็ว แต่กลับมีข้อจ ากั ดอัน

เนื่องมาจาก ตัวแบบเชิงเส้นจะเป็นไปตามสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นได้ยาก โดยทั่วไปเราจะท าการแปลงตัว
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แปรเพ่ือให้ตัวแบบเชิงเส้นเป็นไปตามสมมติฐาน แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถแปลงตัวแปรเพ่ือท าให้ตัวแบบเชิง

เส้นนั้นสอดคล้องกับสมมติฐานได้ จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลก่อนน ามาใช้สร้างตัวแบบเพ่ือ

ความถูกต้องแม่นย าของสมมติฐาน 

 

2.1.3 ตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป (Generalized Linear Models) 

ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models: GLMs) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของตัว

แบบ ซึ่งรวมถึงตัวแบบเชิงเส้นที่กล่าวมาในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2  

สมมุติฐานของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีดังนี้ 

(1) องค์ประกอบแบบสุ่ม (Random Component) 

ค่าของ 𝑌 เป็นอิสระต่อกัน และมีการแจกแจงแบบใดแบบหนึ่งในวงศ์ชี้ก าลัง (Exponential 

Family) 

(2) องค์ประกอบแบบเป็นระบบ (Systematic Component) 

สามารถเขียนตัวแปรต้นให้อยู่ในรูปตัวประมาณเชิงเส้น 휂 ได้ โดยที่ 휂 = 𝑿 𝛽  

(3) ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function) 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแบบสุ่มและองค์ประกอบแบบเป็นระบบถูกก าหนดด้วย

ฟังก์ชันเชื่อมโยง (𝑔) โดยที่ฟังก์ชันเชื่อมโยงนั้นสามารถหาอนุพันธ์ได้ (Differentiable) และเป็น

ฟังก์ชันทางเดียว (Monotonic)  

โดยที ่          𝐸[𝑌] ≡  𝜇 = 𝑔−1(휂) 

 

การแจกแจงที่อยู่ในวงศ์ชี้ก าลัง (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 เป็นพารามิเตอร์ที่ก าหนดขนาดของความแปรปรวน (Scaled Parameter) และ 𝜔𝑖 เป็นค่าคงที่ที่

ก าหนดน้ าหนักให้กับค่าสังเกต (Prior Weight) แต่ละตัว โดยการแจกแจงที่อยู่ในวงศ์ชี้ก าลังและความ

แปรปรวนของการแจกแจงต่างๆ สามารถสรุปได้โดยย่อตามตารางที่ 2 

 

ตำรำงท่ี 2 ตัวอย่างความแปรปรวนของการแจกแจงที่อยู่ในวงศ์ชี้ก าลัง (Exponential Family) 

กำรแจกแจง ควำมแปรปรวน 

Normal 1 
Poisson 𝑥 

Gamma 𝑥2 

Binomial 
𝑥(1 − 𝑥) 

เมื่อจ านวนการทดลองเท่ากับ 1 ครั้ง 
Inverse Gaussian 𝑥3 

 

นอกจากตัวอย่างการแจกแจงที่แสดงให้เห็นในตารางด้านบนแล้ว การแจกแจงแบบ Tweedie ถือเป็น

การแจกแจงที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ชี้ก าลัง เนื่องจากการแจกแจงดังกล่าวเหมาะส าหรับน ามาใช้ในการ

สร้างตัวแบบที่ใช้ในการประมาณเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (Pure Premium) เนื่องจากการแจกแจงดังกล่าวมี

มวลจ านวนหนึ่งอยู่ที่ค่า 0 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการแจกแจงของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มี

หน่วยเสี่ยงภัยบางส่วนที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 

2.1.3.1 Prior Weight 

Prior Weight คือ ข้อมูลที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของค่าสังเกตที่เราสามารถใส่ให้กับตัวแบบได้ โดย

ค่าสังเกตที่มจี านวนหน่วยเสี่ยงภัยมากจะมีความแปรปรวนน้อย และเป็นค่าท่ีมีผลต่อตัวแบบมาก 

 

ก าหนดให ้

𝑚𝑖𝑘 เป็นจ านวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยเสี่ยงภัยที่ 𝑘 และจากกลุ่มท่ี 𝑖 

𝜔𝑖 เป็นจ านวนหน่วยเสี่ยงภัยของกลุ่มที่ 𝑖 

𝑌𝑖 เป็นความถี่ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มที่ 𝑖 
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ดังนั้น รูปของสมการเป็นดังนี้ 

𝑌𝑖 =  (
1

𝜔𝑖
) ∑ 𝑚𝑖𝑘

𝜔𝑖
𝑘=1      (2.6) 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้า 𝑚𝑖𝑘 มีการแจกแจงแบบพัวซองค์ (Poisson) ด้วยความถี่ของการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน 𝑓𝑖 ส าหรับทุกหน่วยเสี่ยงภัย  

     𝐸[𝑚𝑖𝑘] =  𝑓𝑖 = 𝑉𝑎𝑟[𝑚𝑖𝑘]     (2.7) 

ดังนั้น เมื่อหน่วยเสี่ยงภัยแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน จะได้ว่า 

   𝜇𝑖 = 𝐸[𝑌𝑖] =
1

𝜔𝑖
∑ 𝐸[𝑚𝑖𝑘]

𝜔𝑖
𝑘=1 =

1

𝜔𝑖
∗ 𝜔𝑖𝑓𝑖 = 𝑓𝑖  (2.8) 

   𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑖] =  
1

𝜔𝑖
2 ∑ 𝑉𝑎𝑟[𝑚𝑖𝑘]𝜔𝑖

𝑘=1 =
1

𝜔𝑖
2 ∗ 𝜔𝑖𝑓𝑖 =

1

𝜔𝑖
∗ 𝑓𝑖 = 𝜇𝑖 (

1

𝜔𝑖
) (2.9) 

จากตัวอย่างดังกล่าว เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับสมการที่ (2.5) จะเห็นได้ว่า 𝑉(𝜇𝑖) =  𝜇𝑖 , 𝜙 =  1 

และ Prior Weight ที่ใช้ในตัวอย่างที่กล่าวถึงนี้คือ จ านวนหน่วยเสี่ยงภัย (𝜔𝑖 ) ซึ่งในกรณีนี้ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้

ก าหนดขนาดของความแปรปรวน (Scaled Parameter) มีค่าเท่ากับ 1 และไม่มีผลต่อการวิเคราะห์  

อย่างไรก็ดี ในกรณีทั่วไปเราจะประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ก าหนดขนาดของความแปรปรวนจาก

ข้อมูลจริง แม้ว่าค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ก าหนดขนาดของความแปรปรวนจะไม่ได้ถูกใช้ในตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไป แตก่็ถูกใช้ในการค านวณค่าสถิติท่ีส าคัญ เช่น ค่าความแปรปรวน 

ในการใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป เราจะต้องท าการแปลงค่า 𝑌 เพ่ือให้สอดคล้องกับสมมติฐานโดย

การใช้ฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function) เพ่ือที่เราจะสามารถเขียน 𝑌 ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันผลรวมของตัวแปร

ต้นได้ โดยที่ฟังก์ชันเชื่อมโยงจะต้องเป็นฟังก์ชันแบบทางเดียว (Monotonic) และสามารถหาอนุพันธ์ได้ 

(Differentiable) โดยรูปแบบฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ใช้บ่อย สามารถสรุปรายละเอียดไดต้ามตารางท่ี 3  

 

ตำรำงท่ี 3 รูปแบบฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ใช้บ่อย 

ฟังก์ชันเชื่อมโยง 𝒈(𝒙) 𝒈−𝟏(𝒙) 

Identity 𝑥 𝑥 

Log ln 𝑥 𝑒𝑥 

Logit ln (
𝑥

1−𝑥
)  

𝑒𝑥

1+ 𝑒𝑥  

Reciprocal 1

𝑥
  

1

𝑥
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2.1.3.2 Offset Term 

ในบางครั้งเราทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวแบบที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้น ซึ่งเรา

จ าเป็นต้องใส่ Offset Term ในตัวแบบเพ่ือขจัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยการก าหนดให้ตัวประมาณเชิงเส้น  

η เป็นไปตามสมการที ่(2.10) 

η = 𝑿 𝛽 + 𝜉      (2.10) 

จากสมการข้างต้น เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้ดังแสดงในสมการที่ (2.11) 

     𝐸[𝑌] =  𝜇 =  𝑔−1 (𝑿 𝛽 +  𝜉)    (2.11) 

ในกรณีที่ต้องการประมาณจ านวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไป เราทราบว่าค่าคาดหมายของจ านวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นสัดส่วนกับจ านวน

หน่วยเสี่ยงภัย (จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดจ านวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มาก

ขึ้นด้วย) ดังนั้น จึงต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวลงในตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปโดยการเพ่ิม Offset Term ลงใน 

ตัวแบบ ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปแบบของ Log ของจ านวนหน่วยเสี่ยงภัยของแต่ละค่าสังเกต ดังนี้ 

𝐸[𝑌𝑖] = 𝑔−1 (∑ 𝑋𝑖𝑗𝛽𝑗 +

𝑗

𝜉𝑖) = exp (∑ 𝑋𝑖𝑗𝛽𝑗 +

𝑗

ln(𝑒𝑖)) 

𝐸[𝑌𝑖] = exp(∑ 𝑋𝑖𝑗𝛽𝑗𝑗 ) 𝑒𝑖     (2.12) 
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 ดังนั้น ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 

 

ตำรำงท่ี 4 สรุปรูปแบบทั่วไปของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

 Claims 
Frequency 

Claims Count 
Average 

Claims Size 
Probability 

Link Function 𝑔(𝑥) ln 𝑥 ln 𝑥 ln 𝑥 ln
𝑥

(1−𝑥)
  

Error (휀) Poisson Poisson Gamma Binomial 
Scale Parameter (𝜙) 1 1 Estimated 1 

Variance Function 𝑉(𝑥) 𝑥 𝑥 𝑥2 
𝑥(𝑡−𝑥)

𝑡
  

Prior Weight (𝜔𝑖) Exposure 1 
Number of 

Claims 
1 

Offset Term (𝜉) 0 ln 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 0 0 

 

2.1.3.3 Base Level (ระดับพ้ืนฐาน) และ Intercept Term 

โดยทั่วไปแล้ว การก าหนดระดับพ้ืนฐานสามารถก าหนดได้จากระดับที่มีจ านวนหน่วยเสี่ยงภัยมาก

ที่สุดในแต่ละปัจจัย ซึ่งจากตัวอย่างของการใช้ตัวแบบเชิงเส้นในข้อที่ 2.1.1 เราสามารถก าหนดรูปแบบของ

พารามิเตอร์ที่มีระดับพ้ืนฐานได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างเช่นก าหนดให้ผู้หญิงที่ขับขี่รถยนต์นอกเมืองเป็นระดับพื้นฐาน เราสามารถก าหนดพารามิเตอร์ได้ดังนี้  

𝛽2 คือ จ านวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการขับขี่รถยนต์นอกเมืองของผู้หญิง 

𝛽1 − 𝛽2 คือ จ านวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากผู้ขับขี่เป็นผู้ชาย 

𝛽3 คือ จ านวนครั้งเฉลี่ยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขับข่ีรถยนต์ในเมือง 

ในกรณีที่เราสร้างตัวแบบโดยใช้ข้อมูลที่มีหลายตัวแปร และแต่ละตัวแปรมีหลายระดับขั้น เราสามารถ

ลดจ านวนพารามิเตอร์ในตัวแบบได้โดยการสร้างพารามิเตอร์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ตัวอ่ืน และสามารถ

ใช้ได้กับข้อมูลทุกตัว ซึ่งเราเรียกพารามิเตอร์ดังกล่าวว่า Intercept Term 
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จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถก าหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมจากปัจจัยในการค านวณทั้ง 2 ปัจจัย 

(มีทั้งระดับพื้นฐาน และ intercept term) ได้ดังนี้  

เพศของผู้ขับข่ี พำรำมิเตอร์  สถำนที่ขับขี่ พำรำมิเตอร์ 

ชาย 𝛽1 − 𝛽2  นอกเมือง  
หญิง   ในเมือง 𝛽3 

 

Intercept Term 𝛽2 
 

ในกรณีที่เราสร้างตัวแบบที่มี Intercept Term แต่ไม่ได้มีการก าหนดระดับพ้ืนฐาน (Base Level) 

ให้กับตัวแปรแต่ละตัว จะท าให้ตัวแบบที่ได้จากการค านวณเกิดปัญหามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น

ระหว่างตัวแปรต้น (Aliasing) ซึ่งท าให้ตัวแบบที่ได้ไมม่ีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique)  

 

2.1.3.4 Aliasing 

Aliasing เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรต้นนั้นมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง

ภายในตัวแปรตัวเดียวกัน (Intrinsic Aliasing) และระหว่างตัวแปร (Extrinsic Aliasing) ดังนี้  

(1) Intrinsic Aliasing  

Intrinsic Aliasing เกิดขึ้นเมื่อค่าภายในตัวแปรตัวเดียวกันเองนั้นมีความสัมพันธ์กันโดย

ธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดกับตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลเป็นกลุ่ม (Category)  

ตัวอย่างเช่น อายุของรถยนต์ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1: รถยนต์มีอายุระหว่าง 0-5 ปี (ให้ 𝑥1มีค่าเป็น 1)  

กลุ่มท่ี 2: รถยนต์มีอายุระหว่าง 5-10 ปี (ให้ 𝑥2 มีค่าเป็น 1)  

กลุ่มท่ี 3: รถยนต์มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป (ให้ 𝑥3 ค่าเป็น 1)  

จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปเชิงเส้นได้ดังสมการที่ (2.13) 

𝑥1 +  𝑥2 +  𝑥3 = 1     (2.13) 

ในกรณีที่รถยนต์มีอายุน้อยกว่า 10 ปี จะท าให้ 𝑥3 = 0 และในกรณีที่อายุรถยนต์มากกว่า 

10 ปี จะท าให้ 𝑥3 = 1 ซึ่งสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ใหม่ได้ดังสมการที่ (2.14) 
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𝑥3 = 1 −  𝑥1 − 𝑥2     (2.14) 

จากสมการที่ (2.14) สามารถเขียนรูปแบบตัวประมาณเชิงเส้นได้ดังสมการต่อไปนี้ 

η =  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3     (2.15) 

η =  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3(1 −  𝑋1 −  𝑋2)  (2.16) 

η =  (𝛽1 −  𝛽3)𝑋1 +  (𝛽2− 𝛽3)𝑋2 +  𝛽3   (2.17) 

 

ดังนั้น เราสามารถเขียนสมการให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบใหม่ได้ดังที่ (2.18) 

η =  𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 +  𝛼0     (2.18) 

โดยที่ 

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

 

(2) Extrinsic Aliasing 

Extrinsic Aliasing เกิดขึ้นในกรณีที่ค่าของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์

กับค่าของตัวแปรอ่ืน  

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ของจ านวนประตูกับสีของรถยนต์ได้ในบางค่าสังเกตดัง

ตารางที่ 5 

 
ตำรำงท่ี 5 จ านวนหน่วยเสี่ยงภัยของจ านวนประตูกับสีของรถยนต์ 

สีรถยนต์ 
จ ำนวนประตู 

2 4 ไม่ทราบ 
ขาว 100 1,000 0 
ด า 50 500 0 
ไม่ทราบ 0 0 20 
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จะเห็นได้ว่ามีหน่วยเสี่ยงภัยจ านวน 20 หน่วยเสี่ยงภัยที่ ไม่ทราบสีของรถยนต์และไม่ทราบ

จ านวนประตู ดังนั้นสามารถตัดระดับสีของรถยนต์หรือระดับจ านวนประตูที่ไม่ทราบตัวใดตัวหนึ่งออกจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลได ้

ในกรณีที่ใช้ Software ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป Software จะท าการขจัด

ปัญหา Alias ให้โดยอัตโนมัติ 

 

2.2. วิธีกำรทดสอบควำมมีนัยส ำคัญของตัวแบบ 

2.2.1 กำรวินิจฉัยตัวแบบ (Model Diagnostics) 

นอกจากที่เราจะสามารถใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปในการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้แล้ว ตัวแบบ

เชิงเส้นวางนัยทั่วไปยังให้ตัวชี้วัดถึงความคงเส้นคงวาของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการ

ประเมินความคลาดเคลื่อนของตัวแบบได้อีกด้วย  

เราสามารถท าการทดสอบตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แต่ละตัวที่ได้จากตัวแบบ โดยการน าตัว

ประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากตัวแบบมายกก าลังสองและหารด้วยความแปรปรวนของตัวประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว (ซึ่งค่าที่ได้นี้จะมีการแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Square)) และน าค่าที่ได้มาทดสอบ

โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ เพ่ือทดสอบว่าค่าของตัวแปรแต่ละค่ามีความแตกต่างกับค่าในระดับพ้ืนฐาน 

อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  

2.2.2 Deviance Test  

  เราสามารถใช้ Deviance Test ในการประเมินความมีนัยส าคัญส าหรับตัวแปรแต่ละตัว โดยที่ 

Deviance Test เป็นตัวชี้วัดว่าค่าที่ได้จากตัวแบบ (Fitted Value) มีความแตกต่างจากค่าสังเกตมากน้อย

เพียงใด โดยที่เราสามารถก าหนด Deviance Function ได้ดังสมการที่ (2.19) 

𝑑(𝑌𝑖; 𝜇𝑖) = 2𝜔𝑖 ∫ (
𝑌𝑖− 𝜁

𝑉(𝜁)
)

𝑌𝑖

𝜇𝑖
𝑑휁    (2.19) 

ฟังก์ชันดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากตัวแบบ และค่าสังเกต ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าน้ าหนักของความแตกต่างระหว่างค่าจริง 𝑌𝑖 และค่าคาดหวัง 𝜇𝑖 จะมีค่ามากในกรณีที่ Variance 

Function มีค่าน้อย 
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  เราสามารถมอง Deviance Function ให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปของผลต่างยกก าลังสอง (Squared 

Error) และเมื่อเราหาผลรวมของ Deviance Function ของทุกค่าสังเกต เราจะได้ตัวชี้วัดค่า Deviance 

โดยรวม ซึ่งเรียกว่า Total Deviance โดยที่เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้ดังสมการ (2.20) 

𝐷 = ∑ 2𝜔𝑖 ∫ (
𝑌𝑖− 𝜁

𝑉(𝜁)
)

𝑌𝑖

𝜇𝑖
𝑑휁𝑛

𝑖=1       (2.20) 

จากสมการข้างต้น เมื่อเราน าค่า Total Deviance มาหารด้วย Scale Parameter เราจะได้ค่า Scaled 

Deviance (ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของ Sum Squared Error) ที่ปรับด้วยรูปร่างของการแจกแจงแล้วดัง

สมการที่ (2.21) 

𝐷∗ = ∑
2𝜔𝑖

𝜙
∫ (

𝑌𝑖− 𝜁

𝑉(𝜁)
)

𝑌𝑖

𝜇𝑖
𝑑휁𝑛

𝑖=1      (2.21) 

และจากฟังก์ชันดังกล่าว หากการแจกแจงมีรูปแบบอยู่ภายในวงศ์ชี้ก าลัง ฟังก์ชันดังกล่าวจะมีค่ากับ 2 เท่าของ

ผลต่างระหว่างภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Achievable Likelihood) และภาวะน่าจะเป็นของตัวแบบ 

(Likelihood)   

  เราสามารถใช้ Deviance ในการทดสอบได้หลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในวิธีที่มีประโยชน์มากในการ

ทดสอบสามารถท าได้โดยการหาสัดส่วนของ Likelihood ของ 2 ตัวแบบที่ทับซ้อนกัน (Nested Model)  

ซึ่งตัวแบบที่ทับซ้อนกันนั้นหมายถึงตัวแบบที่ตัวแปรของตัวแบบที่หนึ่งเป็น Subset ของตัวแบบที่สอง ซึ่งการ

ทดสอบดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Type 3 Test 

ค่าความเปลี่ยนแปลงของ Scaled Deviance ของ 2 ตัวแบบที่ทับซ้อนกันนั้นจะมีการแจกแจงแบบ

ไคสแควร์ ที่มอีงศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับจ านวนของค่าสังเกตลบกับจ านวนของพารามิเตอร์  

การทดสอบดังกล่าวสามารถทดสอบถึงความมีนัยส าคัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแบบได้โดยการ

วัดว่าการเพ่ิมขึ้นของตัวแปรนั้นส่งผลต่อตัวแบบอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ เมื่อก าหนดให้มีพารามิเตอร์เพ่ิมขึ้นใน

ตัวแบบ 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Squared Test) นั้นขึ้นอยู่กับ Scaled Deviance แต่เนื่องจากเราไม่

ทราบ Scaled Deviance ในบางการแจกแจงเช่น การแจกแจงแบบพัวซองค์ (Poisson) หรือการแจกแจง

แบบทวินาม (Binomial) ดังนั้นเราจึงต้องท าการประมาณค่า Scaled Deviance ก่อนการทดสอบ ซึ่งจะท าให้

ความน่าเชื่อถือของการทดสอบลดลง 

  แต่เนื่องจากเราทราบว่าตัวประมาณค่าหลังจากการปรับ องศาอิสระ และค่า 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 และข้อจ ำกัดของกำรใช้ตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป 

ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปเป็นวิธีทางสถิติที่ใช้ในการหาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่าสังเกต 

โดยทั่วไปในทางการประกันภัย ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้หาผลกระทบที่แท้จริงของปัจจัย

ต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนดเบี้ยประกันภัยต่อประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และยังถูกใช้เพ่ือหา

ความน่าจะเป็นในการต่ออายุกรมธรรม์อีกด้วย โดยตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปนั้นได้ค านึงถึงการมีสหสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในตัวแบบแล้ว 

 ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปนั้นมีความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแบบเป็นอย่างมาก โดยผู้ สร้างตัวแบบ

สามารถเลือกฟังก์ชันเชื่อมโยง (Link Function) และการแจกแจงของตัวแปรตามได้ตามความเหมาะสม  

ซ่ึงส่งผลให้ตัวแบบมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปยังให้ตัวชี้วัดถึงความ

แน่นอนของตัวแบบที่ได้ ซึ่งท าให้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีความโปร่งใส ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และ

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 6 

 

ตำรำงท่ี 6 สรุปข้อดี ข้อเสียของตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. ตัวแปรตามไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบ
ปกต ิ

1. ตัวแปรตามนั้นต้องเป็นอิสระต่อกัน 

2. ฟังก์ชันเชื่อมโยงไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแบบ
สุ่ม ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างตัวแบบ 

2. ฟังก์ชันเชื่อมโยงต้องเป็นฟังก์ชันทางเดียว 

3. ตัวแปรตามไม่จ าเป็นต้องมีความแปรปรวน
ร่วมกัน (common variance) 

3. ต้องสามารถเขียนตัวประมาณให้อย่ในรูปแบบ
เชิงเส้นได้ 

 



22 
 

2.4. ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไปในงำนคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ในอดีตการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวแบบเพ่ือใช้ในการ

ค านวณเบี้ยประกันภัยเป็นหลัก ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราการต่ออายุของผู้เอาประกันภัย

เนื่องจากการใช้ตัวแบบดังกล่าวจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย  

  การใช้ตัวแบบอัตราการต่ออายุจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจก าหนดเบี้ยประกันภัย ช่วยใน

การประมาณการผลก าไร (Profitability Forecast) และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางการตลาด

อีกด้วย 

  ในการสร้างตัวแบบอัตราการต่ออายุนั้น เราจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลการเสนอเบี้ยประกันภัยต่ออายุและ

ข้อมูลการต่ออายุรายกรมธรรม์ ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวแปรต้นของข้อมูลดังกล่าวได้เป็น 3 กลุ่ม

ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย 

      นอกจากปัจจัยพ้ืนฐาน (เช่น อายุ ที่อยู่ ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) เราควรพิจารณา

ถึงปัจจัยต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น จ านวนปีที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 

จ านวนกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้บริษัท

ประกันภัย ช่องทางการจัดจ าหน่าย) ซึ่งเราสามารถน าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ืออธิบายพฤติกรรม

ของผู้เอาประกันภัยได้  

 

(2) ส่วนลด/ส่วนเพิ่มเบี้ยประกันภัย 

      ข้อมูลส่วนลด/ส่วนเพ่ิมเบี้ยประกันภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับตัวแบบอัตราการต่อ

อายุ หากมองตามทฤษฎีแล้วอัตราการต่ออายุนั้นเป็นฟังก์ชันของส่วนลดเบี้ยประกันภัย (หากบริษัทประกันภัย

ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยมาก ผู้เอาประกันภัยก็มีแนวโน้มที่จะต่ออายุกับบริษัทประกันภัยมากตามไปด้วย)  

ซึ่งการใช้ตัวแบบ GLMs ในการสร้างตัวแบบอัตราการต่ออายุจะช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่น

ต่อราคากับปัจจัยต่างๆ ได้ดีขึ้น กล่าวคือตัวแบบจะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจว่าเราควรก าหนดส่วนลด/ส่วนเพ่ิม

เบี้ยประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยที่มีปัจจัยต่างกันอย่างไร 

(3) ข้อมูลของคู่แข่ง 

      ในทางปฏิบัติข้อมูลของคู่แข่งเป็นข้อมูลที่หายากมากที่สุดเนื่องจากเป็นข้อมูลภายนอกที่เราไม่

สามารถควบคุมได้และข้อมูลที่ได้อาจเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ (เช่นค าบอกกล่าวจากผู้เอาประกันภัย) เราจึงขอ
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ยกตัวอย่างเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาข้อมูลดังกล่าว เช่น สัดส่วนเบี้ยประกันภัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่บริษัท

ประกันภัยระบวุ่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจในระดับเดียวกัน (อาจดูได้จากชื่อบริษัทประกันภัย สัดส่วนเบี้ยประกันภัย

รับเทียบกับตลาด) 

2.4.1 รูปแบบของตัวแบบอัตรำกำรต่ออำยุ 

  เนื่องจากลักษณะการเก็บข้อมูลการต่ออายุมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบ 2 ค่า (0 = ไม่ต่ออายุ และ 1 = 

ต่ออายุ) ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชันของ error term แบบ binomial และ link ฟังก์ชันแบบ logit (logit link 

ฟังก์ชันจะปรับค่าท่ีอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ให้มาอยู่ในช่วง -∞ ถึง ∞)  

2.4.2 ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์ 

  รูปที่ 1 แสดงผลที่ได้จากตัวแบบอัตราการขาดต่ออายุ (1 – อัตราการต่ออายุ) โดยกราฟเส้นทึบ แสดง

ถึงผลกระทบจากปัจจัยของอายุของผู้เอาประกันภัยต่ออัตราการขาดต่ออายุ และกราฟเส้นประ แสดงถึงช่วง

ความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

รูปที่ 1  อัตราการขาดต่ออายุ 

   

รูปที่ 2 แสดงถึงผลกระทบของส่วนลด/ส่วนเพ่ิมเบี้ยประกันภัยต่ออัตราการขาดอายุกรมธรรม์ โดยรูป

ดังกล่าวเป็นผลจากการวิเคราะห์โดยการใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 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 

จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเพ่ิมเบี้ยประกันภัย อัตราการขาดต่ออายุกรมธรรม์จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐาน ในขณะที่อัตราการขาดต่ออายุไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อมีการลดเบี้ยประกันภัยในจ านวน

เล็กน้อย จากตัวอย่างข้อมูลข้างต้นของประเทศอังกฤษสามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันภัยไม่ควรเพ่ิมเบี้ย

ประกันภัยหากไม่มีเหตุอันสมควร เช่นในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

  การวิเคราะห์อัตราการต่ออายุสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ ในการด าเนินงานได้ 

เช่นการน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ดีและมีแนวโน้มที่จะต่ออายุค่อนข้างสูง ซึ่งจาก  

กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นเงื่อนไขในการรับประกันภัยได้ 

 

2.5. ตัวอย่ำง Software ที่ใช้สร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ใน

ปัจจุบันมีความเร็วสูง สามารถรองรับการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากได้เป็นอย่างดี และยังมี software  

ที่มีความสามารถในการสร้างตัวแบบ GLMs ให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น SAS R Emblem Pretium ซึ่ง
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Software แต่ละตัวนั้นก็มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความง่ายต่อการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับ version ของ 

Software แต่ละตัว) ชุดค าสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ และราคา 

ในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึง SAS เป็นหลัก โดยจะอธิบายถึงวิธีในการใช้ชุดค าสั่ง GENMOD (ซึ่งเป็น

ชุดค าสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ GLMs) และจะอธิบายถึงวิธีการอ่านผลที่ได้จากการสร้างตัวแบบผ่านชุดค าสั่ง 

GENMOD 
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บทท่ี 3 ขั้นตอนกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยท่ัวไป 

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป โดยมีภาพรวมของ

กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปดังนี้ 

 

3.1. ภำพรวมของกระบวนกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลที่น ามาใช้สรา้งตัวแบบ 

ทดสอบการแจกแจงของข้อมูล 

และทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วย

วิเคราะห์ทางเดียว 

สร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

(Frequency Model และ 

Severity Model) 

 ตัวแปรและระดับขั้นของ

ปัจจัยมีนัยส าคญัเพียงพอ 

จัดกลุ่มระดับปัจจัย 

หรือขจัดตัวแปรที่ระดับ

นัยส าคญัไมเ่พียงพอ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

สร้างตัวแบบต้นทุนท่ีแท้จริง 

(Loss Cost Model) 

ปรับปรุงตัวแบบด้วย IBNR และ

แนวโน้ม 
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3.2. กำรเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

  การเตรียมข้อมูลมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ลักษณะของข้อมูล 

(1) ข้อมูลทีจ่ าเป็นส าหรับการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป  

ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป  จ าเป็นต้องมีข้อมูลจ านวนมากในระดับหนึ่ง  

โดยจ านวนข้อมูลขึ้นอยู่กับความถี่ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและจ านวนตัวแปรที่ผู้สร้างตัวแบบ

ต้องการวิเคราะห์ ทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ข้อมูลจะให้ผลที่น่าเชื่อถือเมื่อมีจ านวนข้อมูลประมาณ 100,000 

หน่วยเสี่ยงภัยขึ้นไป นอกจากนี้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบควรมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างอย่างน้อยสองถึง

สามปี เนื่องจากการใช้ข้อมูลย้อนหลังเพียงหนึ่งปีอาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนจากปัจจัย

ภายนอกที่เกิดขึ้นภายในปีนั้นๆ เช่น น้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และนโยบายรถคันแรกในปี พ.ศ. 2555 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พ้ืนที่และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็มีความส าคัญต่อการวิเคราะห์

ข้อมูลเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของแต่ละพ้ืนที่นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในบางครั้งการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพของแต่ละพ้ืนที่อาจให้ผลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์

มากกว่าการวิเคราะห์จากภาพรวม (เช่น ความเสี่ยงของการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนที่

ที่เกษตรกรท าการเพาะปลูก พ้ืนที่เพาะปลูกที่เป็นที่ราบลุ่มเสี่ยงต่ออุทกภัยส่วนพ้ืนที่เพาะปลูกที่อยู่ที่ที่ราบสูง

นั้นเสี่ยงต่อภัยแล้ง) นอกจากนี้ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงความคุ้มครองและประเภทของการประกันภัย  

ซึ่งควรสร้างตัวแบบจากการประกันภัยที่มีลักษณะความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน จะท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้

จากตัวแบบนั้นเข้าใจง่ายและชัดเจน 

   โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างของชุดข้อมูลที่ใช้ส าหรับสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปจะ

ประกอบด้วยรายละเอียดของกรมธรรม์และข้อมูลค่าสินไหมทดแทน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรจัดเก็บในระดับราย

ความเสี่ยงภัย (Individual Risk) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ 

ผู้สร้างตัวแบบควรแบ่งข้อมูลออกจากกันโดยให้วันที่มีผลบังคับของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นวันสิ้นสุดของ

ข้อมูลเดิม 

   ข้อมูลระดับรายความเสี่ยงภัยอาจเป็นทั้งข้อมูลรายความเสี่ยงภัย (เช่น การสร้างตัวแบบ

ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยใช้ข้อมูลของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รายบุคคล) หรืออาจเป็น

ข้อมูลรายกรมธรรม์ที่ไม่เป็นข้อมูลรายความเสี่ยงภัยที่แท้จริงก็ได้ (เช่น การสร้างตัวแบบอัตราการต่ออายุของ
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กรมธรรม์โดยใช้ข้อมูลรายกรมธรรม์ ซึ่งอาจเป็นกรมธรรม์แบบกลุ่ม) โดยข้อมูลดังกล่าวจะประกอบไปด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

 หน่วยเสี่ยงภัยที่นับได้ (Earned Exposure) 

 จ านวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Number of Incurred Claims) 

 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Incurred Claims) 

 เบี้ยประกันภัย (Premium) โดยมากจะอยู่ในรูปเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned 

Premium) และแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลเบี้ยประกันภัยในการสร้างตัวแบบโดยตรง แต่

ผู้สร้างอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินถึงผลกระทบจากการปรับเบี้ยประกันภัย และ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างตารางการวิเคราะห์แบบทางเดียว (One-

Way Analysis) หรือการวิเคราะห์สองทางได้ (Two-Way Analysis) 

 ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Rating Factor) เช่น ข้อมูลของผู้เอา

ประกันภัย ลักษณะของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

 ปัจจัยที่ใช้ในการปรับเพ่ือไม่ให้ตัวแบบมีความเอนเอียง เช่น กรณีที่ข้อมูลการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนมีการกระจายไปทั่วประเทศ และความเสียหายนั้นแตกต่างไปตามพ้ืนที่ 

ผู้สร้างตัวแบบควรสร้างตัวแปรดัมมี่ (เช่น อ าเภอ หรือจังหวัด) เพ่ือใช้ในการปรับข้อมูล

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

(2) วิธีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปได้ 

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบจะถูกจัดเก็บโดยแบ่งเป็นข้อมูลการรับประกันภัย 

(Underwriting) และข้อมูลสินไหมทดแทน (Claim) ซ่ึงเมื่อผู้สร้างตัวแบบน าข้อมูลทั้งสองชุดมารวมเป็นข้อมูล

ชุดเดียวกัน ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังดังนี้  

 ชุดข้อมูลที่เกิดจากการรวมกันของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลสินไหมทดแทน  

ต้องระบุได้ถึงความแตกต่างของหน่วยเสี่ยงภัย เช่น เมื่อเลขกรมธรรม์ต่างกัน หน่วยเสี่ยง

ภัยต้องเป็นคนละหน่วยกัน หรือหน่วยเสี่ยงภัยคนละหน่วยที่มีเลขกรมธรรม์เดียวกัน ก็

ควรมีข้อมูลอ่ืนที่ใช้ระบุความแตกต่างได้ เช่น ล าดับประกันภัยหมู่ (Fleet Sequence) 

โดยชุดข้อมูลที่เกิดจากการรวมกันของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลสินไหมทดแทน

นั้น ต้องไม่มีการทับซอ้นกันของหน่วยเสี่ยงภัย 

 ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมธรรม์หรือมีการสลักหลังเพ่ิมเติม ข้อมูลดังกล่าวจะ

มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งแถวส าหรับหนึ่งเลขกรมธรรม์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรถูกปรับปรุงให้มี
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ข้อมูลเพียงหนึ่งแถวต่อหนึ่งลักษณะของหน่วยเสี่ยงภัย (เช่น ผู้เอาประกันภัยแจ้งกับ

บริษัทประกันภัยว่าได้ท าการเปลี่ยนสีรถยนต์คันที่ท าประกันภัย ซึ่งอาจท าให้ความเสี่ยง

ภัยเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรแบ่งข้อมูลกรมธรรม์ออกเป็นสองแถวเพ่ือ

สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย) โดยการถ่วงน้ าหนักหน่วยเสี่ยงภัย ปรับปรุง

ระยะการคุ้มครอง แบ่งส่วนเบี้ยประกันภัย เพ่ือให้ข้อมูลแต่ละแถวไม่มีความทับซ้อนกัน

ของหน่วยเสี่ยงภัย 

 ค่าสินไหมทดแทนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต้องมีที่มาจากกรมธรรม์เดียวเท่านั้น (หนึ่งเลข

สินไหมทดแทนต้องสามารถเชื่อมโยงได้กับกรมธรรม์เดียวเท่านั้น) แต่ในหนึ่งกรมธรรม์

อาจมีค่าสินไหมทดแทนมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรท าความเข้าใจถึง

ลักษณะของตัวแบบที่จะสร้างก่อนการพิจารณารวมข้อมูลสินไหมทดแทน (เช่น หาก

ผู้สร้างตัวแบบต้องการสร้างตัวแบบความถี่ของค่าสินไหมทดแทน ผู้สร้างตัวแบบควรรวม

ข้อมูล ค่าสินไหมทดแทนทุกครั้งให้อยู่ในแถวเดียวกัน หรือหากต้องการสร้างตัวแบบความ

รุนแรงของค่าสินไหมทดแทน ผู้สร้างตัวแบบควรแยกค่าสินไหมทดแทนเป็นต่อครั้งแทน

การรวมค่าสินไหมทดแทนทุกครั้งให้อยู่ในแถวเดียวกัน) 

 

 ผู้สร้างตัวแบบควรตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลก่อนการน ามาใช้สร้างตัวแบบโดยการ

เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนที่มีการจัดเก็บไว้ เช่น หากผู้สร้างตัวแบบต้องการน าข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่

ได้รับจากฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกันภัยมาใช้ในการสร้างตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรเปรียบเทียบและยืนยันความ

ถูกต้องของข้อมูลชุดดังกล่าวกับข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ถูกบันทึกลงในบัญชีของฝ่ายบัญชี ซึ่งหากข้อมูลที่น ามา

เปรียบเทียบกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีความแตกต่างกันเกิน 5%) ผู้สร้างตัวแบบควรทราบ

และอธิบายถึงที่มาของความแตกต่างนั้นได้อย่างมีเหตุผล เช่น จ านวนเบี้ยประกันภัยของฝ่ายบัญชีอาจถูก

ปรับปรุงโดยที่ไม่มีการบันทึกลงในระบบ  

 นอกจากตัวอย่างข้างต้น หากผู้สร้างตัวแบบต้องการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกในการสร้างตัว

แบบ ผู้สร้างตัวแบบควรเลือกข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหรือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลข้อมูล

ดังกล่าวโดยตรง เช่น หากต้องการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายไตรมาส ผู้สร้างตัว

แบบควรอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวโดยตรง  
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3.2.2 กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล 

ก่อนที่ผู้สร้างตัวแบบจะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ตามขั้นตอนของการค านวณต้นทุนความเสียหาย

อ้างอิงนั้น ผู้สร้างตัวแบบควรตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลที่ใช้ส าหรับสร้างตัวแบบ และหากพบว่า

ข้อมูลมีความผิดปกติหรือพบค่าที่อยู่นอกเหนือจากค่าที่เป็นไปได้ (Possible Value) ผู้สร้างตัวแบบควรจัดการ

กับข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะน ามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีความถูกต้อง 

และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

ผู้สร้างตัวแบบควรท าการตรวจสอบทุกตัวแปรที่ต้องการน ามาใช้ในการสร้างตัวแบบ โดยอาจแยกเป็น

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (Rating Factor) และข้อมูลอ่ืนๆ โดยอาจก าหนดวิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 จ านวนหน่วยเสี่ยงภัย (Earned Exposure Unit) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 

 จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม (Sum Insured) ต้องมีค่ามากกว่า 0 

 จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมมีค่ามากกว่าเบี้ยประกันภัย 

 ค่าสินไหมทดแทนจ่าย (Paid) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 

 วันสิ้นสุดความคุ้มครอง ต้องไม่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มความคุ้มครอง 

หากผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุถึงความผิดพลาดและสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามความเป็นจริงได้ ควร

ท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพ่ือความแม่นย าในการพยากรณ์ของตัวแบบ หรือหากไม่สามารถระบุความ

ผิดพลาดได้ ก็อาจพิจารณาลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกไป  

 

3.2.3 กรณีศึกษำ ปัญหำที่มักพบในขั้นตอนกำรเตรียมข้อมูล และแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำ  

กรณีศึกษาที่ 1 สินไหมทดแทนที่มีการปิดเรื่องแล้วแต่ไม่มีการจ่ายเงิน (Claim closed without payments) 

ในกรณีที่ชุดข้อมูลสินไหมทดแทนที่น ามาใช้ในการสร้างตัวแบบมีค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีการจ่ายเงิน 

(มีค่าเท่ากับ 0 บาท) ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาตัดข้อมูลค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวออกจากชุดข้อมูลก่อน

การสร้างตัวแบบ เนื่องจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย (ท าให้

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยมีค่าน้อยลง) และยังท าให้ไม่สามารถสร้างตัวแบบได้ในบางกรณี (กรณีที่ตัวแบบเชิงเส้น

วางนัยทั่วไปมี error ฟังก์ชันอยู่ในรูปแกมมา (Gamma) ซึ่งไม่รองรับค่าสังเกตท่ีมีค่าเท่ากับ 0) 
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ตัวอย่าง นาย ก ตรวจสอบพบว่าข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

บางรายการมีค่าเป็น 0 เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและยินยอม

ให้ปิดเรื่องแล้ว นาย ก จึงท าการตัดข้อมูลดังกล่าวออกจากชุดข้อมูลที่น าไปใช้ในการสร้างตัวแบบ 

นอกจากวิธีการตัดข้อมูลแล้ว ยังมีแนวทางอ่ืนๆ ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้

ดังนี้ 

 แก้ไขจ านวนครั้งของค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีการจ่ายเงินให้เป็น 0 (ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบ

ต่อค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย) 

 แยกประเภทของค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีการจ่ายเงินออกจากค่าสินไหมทดแทนที่มีการ

จ่ายเงิน โดยการสร้างข้อมูลค่าสินไหมทดแทนประเภทใหม่ (เพ่ือประโยชน์ในการสร้างตัว

แบบส าหรับค่าใช้จ่าย) 

 

กรณีศึกษาที่ 2 Incurred But Not Report (IBNR) กับข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปที่ยัง

ไม่สมบูรณ์ (Un Ultimate Data) 

  โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่น ามาใช้ในการสร้างตัวแบบจะอยู่ในรูปปีอุบัติเหตุ (Accident 

Year) ซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวนั้นยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคตภาย

หลังจากที่น าข้อมูลมาใช้ในการสร้างตัวแบบ ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรรอให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนการ

น าข้อมูลมาสร้างตัวแบบเพ่ือลดความผิดพลาดจากความไม่แม่นย าของการประมาณการณ์ค่าสินไหมทดแทน

ค้างจ่าย 

ตัวอย่าง นาย ก น าข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่เกิดขึ้นในปีอุบัติเหตุ 

2556 มาใช้สร้างตัวแบบโดยดึงข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นาย ก รอให้ค่าสินไหมทดแทน

พัฒนาเข้าสู่จุดสมบูรณ์โดยดึงข้อมูลที่เกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2556 มาใช้เมื่อข้อมูลผ่านไปแล้ว 1 ปี  

  ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็น 1 ปีเสมอไป ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาจากลักษณะของ

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ (ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา

ที่ไม่เหมือนกัน) หรือแบบแผนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (IBNR Pattern) 

  โดยทั่วไปแล้ว ผู้สร้างตัวแบบจะท าการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้สะท้อนถึงผลกระทบจาก IBNR หลังจาก

ที่ได้ตัวแบบสุดท้าย และนอกจากนี้ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเวลา ซึ่งผลกระทบ

ดังกล่าวส่งผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์ (relativity) ของตัวแบบเกิดความเอนเอียงและไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้

ในทันท ี



32 
 

  ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวนั้นอาจท าได้หลายวิธี เช่น 

 ไม่สนใจการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน โดยใช้สมมติฐานว่าพัฒนาการของค่าสินไหม

ทดแทนไม่ส่งผลกระทบต่อพารามิเตอร์ของตัวแบบ 

 เพ่ิมตัวแปร dummy (accident year) ลงในตัวแบบเพ่ือขจัดผลกระทบที่เกิดจากเวลา โดย

ที่ไม่น าตัวแปรดังกล่าวมาใช้ในตัวแบบและท าการปรับปรุงตัวแบบโดยการปรับระดับพ้ืนฐาน 

(Base Level) แทนการใช้ตัวแปรดังกล่าว 

 สร้างตัวแบบด้วยชุดข้อมูลที่มีการพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนที่หลากหลายและน าผลลัพธ์ 

ที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาสัดส่วนของสัมประสิทธิ์ เ พ่ือน า ไปใช้ปรับปรุงตัวแบบ  

(เช่น การน าสัมประสิทธิ์ของตัวแบบที่ได้จากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนปีอุบัติเหตุ 2556 ณ สิ้น

ปี พ.ศ. 2556 มาเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์ของตัวแบบที่ได้จากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนปี

อุบัติเหตุ 2556 ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลมีพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนต่างกัน 1 

ปี) และน าสัดส่วนดังกล่าวไปคูณกับสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการสร้างตัวแบบที่ใช้ชุดข้อมูลล่าสุด 

(เช่น น าสัดส่วนดังกล่าวไปปรับปรุงสัมประสิทธิ์ ของตัวแบบที่ได้จากชุดข้อมูลปีอุบัติเหตุ 

2557 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557) แต่กรณีที่ใช้วิธีดังกล่าวผู้สร้างตัวแบบจะต้องมั่นใจว่าความเสี่ยง

ภัยของบริษัทไมม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 ปรับปรุงตัวแบบด้วยการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต โดยผู้สร้างตัว

แบบสามารถศึกษาวิธีดังกล่าวในบทที่ 4 

 

3.3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

   ผู้สร้างตัวแบบควรวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 กำรวิเครำะห์กำรแจกแจงของข้อมูล 

 ในทางทฤษฎี ผู้สร้างตัวแบบควรวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลก่อนการสร้างตัวแบบ 

เนื่องจากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตาม (สมมติฐานที่ (1)) ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่า 

ค่าของตัวแปรตามมีความเป็นอิสระต่อกันและมีการแจกแจงแบบใดแบบหนึ่งในวงศ์ชี้ก าลัง (Exponential 

Family) ซึ่งการทราบถึงลักษณะการแจงที่ถูกต้องของข้อมูล ส่งผลให้ตัวแบบที่ได้มีความแม่นย าในการ

พยากรณม์ากยิ่งขึ้นด้วย  
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ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบไม่สามารถท าการวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลก่อนการสร้างตัว

แบบ ผู้สร้างตัวแบบสามารถพิจารณาก าหนดรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรตามได้โดยใช้รูปแบบการแจกแจง

ที่เหมาะสมกับประเภทของตัวแบบได้ตามตารางที่ 7 

 

ตำรำงท่ี 7 การแจกแจงที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภท 

ตัวแบบ กำรแจกแจงท่ีเหมำะสม 

จ านวนครั้งของค่าสินไหมทดแทน (Claims Count) Poisson 

ความถี่ของค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) Poisson 
ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity) Gamma 
ต้นทุนของค่าสินไหมทดแทน (Burning Cost) Tweedie 

ความน่าจะเป็นในการต่ออายุ (Retention Rate) Logit 

 

ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบต้องการท าการวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลก่อนการสร้างตัว

แบบ ผู้สร้างตัวแบบสามารถท าการวิเคราะห์ถึงลักษณะการแจกแจงของข้อมูลได้โดยด้วยโปรแกรม SAS โดย

ผ่านการใช้ชุดเครื่องมือ “Distribution Analysis” ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปยังชุดข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ความแจกแจง 

(2) เลือก Describe -> Distribution Analysis ดังรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 3 ตัวเลือกเครื่องมือ Distribution Analysis 
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(3) จะปรากฏเป็นหน้าต่างตั้งค่าก าหนดการวิเคราะห์ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 หน้าต่าง Data ของเครื่องมือ Distribution Analysis 

(4) เลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) ดังรูปที่ 4 

(5) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (2) ดังรูปที่ 4 

และตัวแปรดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในช่องหมายเลข (2) โดยตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์จะต้อง

เป็นตัวแปรที่เป็นค่าในเชิงตัวเลข (Numeric) เท่านั้น ซ่ึงผู้สร้างตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้

มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง 

(6) เลือก Distributions > Summary จากช่องหมายเลข (3) เพ่ือเข้าสู่หน้าต่างรูปแบบการแจก

แจงที่ต้องการทดสอบ ซึ่งจะปรากฏในหน้าต่างดังรูปที่ 5 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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รูปที่ 5 หน้าต่าง Distribution > Summary ของเครื่องมือ Distribution Analysis 

 

 

(7) เลือกการแจกแจงที่ต้องการทดสอบในช่องที่ (4) ดังรูปที่ 5 

(8) กดปุ่ม Run ในช่องที่ (5) เพ่ือเริ่มต้นการวิเคราะห์ และเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้นจะปรากฏ

ผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางดังรูปที่ 6 (ตัวอย่างเพียงบางส่วนจากผลการวิเคราะห์) 

 

(4) 

(5) 
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รูปที่ 6 ตารางแสดงผลการทดสอบการแจกแจง 

 

จากผลการวิเคราะห์ตามรูปที่ 6 สามารถสรุปผลจากการอ่านค่าสถิติได้ดังนี้ 

  สมมติฐาน 

𝐻0 : ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล มีการแจกแจงแบบปกติ (เป็นไปตามสมมติฐาน) 

𝐻1 : ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล ไม่ได้มีแจกแจงแบบปกติ (ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน) 

  เนื่องจากค่า p-value ของตัวสถิติ Anderson-Darling ในช่องที่ (7) มีค่าน้อยกว่า 0.005 (ที่ระดับ

นัยส าคัญท่ี 99.5%) จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะการแจกแจงของ

ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ 

 

3.3.2 กำรวิเครำะห์ทำงเดียว (One-Way Analysis) 

ถึงแม้ว่าตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุปัจจัยที่สะท้อนถึงผลกระทบ

จากปัจจัยต่างๆ โดยค านึงถึงสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกันแล้ว แต่ผู้สร้างตัวแบบก็ควรใช้การวิเคราะห์

(6) 

(7) 
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ทางเดียวเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเพ่ือพิจารณาปรับปรุงชุดข้อมูลให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการตัดตัวแปรออกจากการวิเคราะห์ด้วยจ านวนหน่วยเสี่ยงภัย 

(Earned Exposure Unit) ซึ่งหากหน่วยเสี่ยงภัยเกือบทั้งหมดของตัวแปรดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับขั้นเพียงขั้น

เดียว (เช่น ค่าของของมูล 99% มีค่าอยู่ในระดับ “N/A”) ผู้สร้างตัวแบบอาจพิจารณาตัดตัวแปรดังกล่าวออก

จากการสร้างตัวแบบ เนื่องจากตัวแบบไม่สามารถใช้ตัวแปรดังกล่าวในการแยกระดับความเสี่ยงภัยได ้

ในการวิเคราะห์ทางเดียวด้วยโปรแกรม SAS ผู้สร้างตัวแบบสามารถท าการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ 

Summary Tables เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเดียวระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยผู้สร้างตัวแบบ

สามารถท าการวิเคราะห์ได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(1) เลือก Describe -> Summary Tables… ดังรูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 7 การเลือกเครื่องมือ Summary Tables เพ่ือการวิเคราะห์ทางเดียว 

 

(2) จะปรากฏหน้าต่างส าหรับระบุข้อมูลเพ่ือให้ก าหนดตัวแปรส าหรับจ าแนกข้อมูล ตัวแปรใน

การวิเคราะห์และตัวเลือกอ่ืนๆ ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 หน้าต่าง Data ของ Summary Tables 

 

(3) เลือกตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) ดังรูปที่ 8 ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของตัว

แปรได้ตามสัญลักษณ์ดังช่องหมายเลข (2) และ (3) ซึ่งเป็น แบบตัวอักษร (Character) และ

แบบตัวเลข (Numeric) ตามล าดับ 

(4) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (4) ดังรูปที่ 8 

โดยตัวแปรที่สามารถวางในช่องหมายเลข (4) ได้ จะต้องเป็นตัวแปรที่เป็นค่าในเชิงตัวเลข 

(Numeric) เท่านั้น ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง 

และตัวแปรในช่องหมายเลข (4) จะถูกน ามาใช้วิเคราะห์ตามเงื่อนไขท่ีผู้สร้างตัวแบบต้องการ 

เช่น จ านวนครั้งของค่าสินไหมทดแทน (Claims Count) และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่

เกิดข้ึน (Claims Incurred)  

(5) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (5) ดังรูปที่ 8 

โดยตัวแปรที่สามารถวางในช่องหมายเลข (5) ได้นั้นสามารถเป็นตัวแปรชนิดใดก็ได้ ซึ่งผู้สร้าง

ตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง และตัวแปรในช่องหมายเลข (5) 

จะถูกน ามาแบ่งตามจ านวนระดับของตัวแปรดังกล่าวเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างตาม

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 
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เงื่อนไขที่ผู้สร้างตัวแปรก าหนดไว้ในข้อที่ (4) ของแต่ละระดับข้ันนั้นๆ เช่น จ านวนครั้งของค่า

สินไหมทดแทน (Claims Count) ของผู้ชายและผู้หญิงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตาราง เป็นต้น 

(6) ให้เลือกไปที่หน้าต่าง Summary Tables ดังช่องหมายเลข (6) ดังรูปที่ 8 จะปรากฏหน้าต่าง

ใหม่ดังรูปที่ 9 

 

 

รูปที่ 9 หน้าต่าง Summary Tables ของ Summary Tables 

 

(7) ผู้สร้างสามารถใช้ตัวแปรในช่องหมายเลข (7) เพ่ือสร้างตารางการวิเคราะห์ทางเดียว หรือ

ตารางการวิเคราะห์สองทางได้โดยการน าตัวแปรในช่องหมายเลข (7) ไปวางไว้ในช่อง

หมายเลข (8) และช่องหมายเลข (9) โดยที่ตัวแปรที่ถูกวางในช่องหมายเลข (8) จะแสดงใน

รูปแบบคอลัมน์ และตัวแปรที่ถูกวางในช่องหมายเลข (9) จะแสดงในรูปแบบแถว 

(7) 

(10) 

(8) 

(9) 

(12) 

(11) 
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(8) ผู้สร้างสามารถเลือกแสดงค่าทางสถิติทีต่้องการโดยการลากตัวเลือกในช่องหมายเลข (10) มา

วางในช่องหมายเลข (11) ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบแถวและคอลัมน์ แต่ผู้สร้าง

จะต้องเลือกให้แสดงค่าสถิติในแนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถแสดงผลในทั้งสองแนว

พร้อมกันได)้ 

(9) ผู้สร้างสามารถดูชุดค าสั่งที่ใช้ในการสั่งเพ่ือให้แสดงผลตามตารางที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม 

Preview Code ในช่องหมายเลข (12) 

(10)  กดปุ่ม Run หลังจากเลือกตัวแปรและก าหนดรูปแบบตารางตามที่ต้องการ เพ่ือท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลจากการวิเคราะห์นั้นสามารถแสดงได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ผู้สร้างตัวแบบน ามา

วิเคราะห์กับค่าสถิติท่ีต้องการวิเคราะห์ ซึ่งตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นเป็นไปดังรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล Summary Tables 

 

 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์และแปลผล คู่มือนี้ได้น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเดียวที่ได้จาก

โปรแกรม SAS มาสร้างเป็นแผนภาพโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังตัวอย่างตามรูปที่ 11 
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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

ตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยมีแนวโน้มลดลงตามอายุการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ความถี่ของค่าสินไหมทดแทนของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยมีความสัมพันธ์กับอายุรถยนต์ 

 

3.3.3 กำรวิเครำะห์ควำมมีสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร (Correlation Analysis) 

  เมื่อผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุถึงตัวแปรที่ต้องการใช้ในการสร้างตัวแบบได้แล้ว ผู้สร้างตัวแบบ

สามารถท าการทดสอบถึงความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในข้อมูล และเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตัวแบบได้อีกด้วย  
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 ในกรณีที่ตัวแปรมีสหสัมพันธ์ระหว่างกันสูง (ไม่ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทิศทาง

ตรงกันข้าม) ผู้สร้างตัวแบบสามารถพิจารณาคัดเลือกตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออกจากตัวแบบได้ เพ่ือลดความ

ซับซ้อนของตัวแบบ (และยังช่วยลดปัญหา Aliasing) 

 หากผู้สร้างตัวแบบไม่แน่ใจถึงผลกระทบ ผู้สร้างตัวแบบไม่จ าเป็นต้องคัดเลือกตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์

ระหว่างกันสูงออกจากตัวแบบด้วยตัวเอง เนื่องจากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปมีความสามารถในการขจัด

ปัญหาความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสูงได้ด้วยตัวเอง 

  อย่างไรก็ตาม หากผู้สร้างตัวแบบต้องการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้สร้างตัวแบบ

สามารถใช้โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้โดยมีข้ันตอนการใช้เครื่องมือส าหรับ

การวิเคราะหด์ังนี้ 

(1) เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

(2) เลือกชุดเครื่องมือ Analyze -> Multivariate -> Correlations… ดังรูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 12 การเรียกใช้เครื่องมือ Correlations 
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รูปที่ 13 หน้าต่างของเครื่องมือ Correlations 

 

(3) เมื่อเปิดเครื่องมือ Correlations จะพบหน้าต่างดังรูปที่ 13 

(4) ลากตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์จากช่องหมายเลข (1) มาวางไว้ในช่องหมายเลข (2) ดังรูปที่ 

13 โดยตัวแปรที่สามารถวางในช่องหมายเลข (2) ได้ จะต้องเป็นตัวแปรที่เป็นค่าในเชิงตัวเลข 

(Numeric) เท่านั้น ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าหนึ่งตัวแปรในแต่ละครั้ง 

และตัวแปรในช่องหมายเลข (2) จะถูกน ามาใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ 

(5) ลากตัวแปรจากช่องหมายเลข (1) มาวางในช่องหมายเลข (3) ดังรูปที่ 13 เพ่ือให้โปรแกรม 

SAS แบ่งการวิเคราะห์ออกตามระดับขั้นของตัวแปรดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ตามแต่ละระดับขั้น เช่น ความสัมพันธ์ของจ านวนครั้ง

ของค่าสินไหมทดแทนกับเพศของผู้ขับขี่ ตามปีกรมธรรม์  

(1) (2) 

(3) 
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รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

(6) เมื่อกดปุ่ม Run ดังรูปที่ 13 โปรแกรม SAS จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลจากการ

วิเคราะห์ดังรูปที่ 14  

(7) ช่องหมายเลข (4) แสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ โดยที่ค่าความสัมพันธ์จะมี

ค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 (ค่าความสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบหมายความว่าตัวแปรคู่ดังกล่าวมี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม และหากค่าความสัมพันธ์สัมบูรณ์ของตัวแปรคู่

ดังกล่าวมีค่าความเข้าใกล้ 1 หมายความว่าตัวแปรคู่ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ในทิศทาง

เดียวกันเกือบสมบูรณ์) 

(8) ช่องหมายเลข (5) แสดงถึงค่าสถิติ P-Value ซึ่งแสดงถึงความมีนัยส าคัญของค่าความสัมพันธ์

ของตัวแปรแต่ละคู่ในช่องหมายเลข (4) ซึ่ง เมื่อค่าสถิติ P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับ

ความคลาดเคลื่อนที่สามารถรับได้ เช่น 0.05 หมายความว่าตัวแปรคู่ดังกล่าวมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส าคัญ 

(9) ช่องหมายเลข (6) แสดงถึงจ านวนค่าสังเกตที่โปรแกรม SAS ใช้ในการวิเคราะห์ 

 

(4) 
(5) 
(6) 
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ในกรณีทีผู่้สร้างตัวแบบต้องการทดสอบความมีสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดคู่หนึ่งที่ไม่ได้มีค่าในเชิงตัวเลข 

(non-numerical) ผู้สร้างตัวแบบสามารถใช้โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้

โดยใช้ตัวสถิติ Cramer’s V ซ่ึงสามารถท าการวิเคราะห์ผ่านชุดค าสั่ง PROC FREQ ได้ดังนี ้

 

รูปที่ 15 ตัวอย่างชุดค าสั่ง PROC FREQ ส าหรับการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ได้มีค่าใน

เชิงตัวเลข (non-numerical) 

 

(1) ช่องหมายเลข (1) ในรูปที่ 15 ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุชุดข้อมูลที่น ามาใช้ในการทดสอบสหสัมพันธ์ 

(2) ช่องหมายเลข (2) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุตัวแปรที่น ามาใช้ในการทดสอบสหสัมพันธ์ (sex และ 

sports) 

(3) ช่องหมายเลข (3) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบตุัวแปรที่น ามาใช้เป็นน้ าหนัก (exposure)  

 

 

รูปที่ 16 หน้าจอแสดงผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยตัวสถิติ Cramer’s V 

 

(4) ตัวสถิติ Cramer’s V ดังในรูปที่ 16 ช่องหมายเลข (4) แสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรแต่ละคู่ โดยที่ค่าความสัมพันธ์จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 (ค่าความสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบ

หมายความว่าตัวแปรคู่ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม และหากค่า

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
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ความสัมพันธ์สัมบูรณ์ของตัวแปรคู่ดังกล่าวมีค่าความเข้าใกล้ 1 หมายความว่าตัวแปรคู่

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเกือบสมบูรณ์) 

ในการวิเคราะห์ความมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงค่าสังเกตที่ผิดปกติ 

(outlier) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เช่น ในกรณีที่มีค่าสังเกตที่สูงหรือต่ าผิดปกติอยู่

ในชุดข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากชุดข้อมูลดังกล่าวจะมีค่าน้อยกว่าค่าสหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากชุด

ข้อมูลที่มีการตัดค่าที่สูงหรือต่ าผิดปกติดังกล่าวออกไป ซึ่งหากค่าสหสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแตกต่างกันมาก 

ผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาตัดค่าสังเกตที่ผิดปกตินั้นออกจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ 

3.4. กำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไป 

  การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.4.1 กำรเตรียมตัวแปรก่อนกำรสร้ำงตัวแบบ 

 ระดับพ้ืนฐานของตัวแปร คือระดับขั้นที่ผู้สร้างตัวแบบก าหนดให้เป็นระดับความเสี่ยงภัยพ้ืนฐานของ

ตัวแปร โดยที่ระดับขั้นอ่ืนในตัวแปรจะเป็นปัจจัยที่ท าให้ความเสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้นหรือลดลงไปจากระดับพ้ืนฐาน

ดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้ระดับข้ันที่มีจ านวนหน่วยเสี่ยงภัยสูงที่สุดในการก าหนดให้เป็นระดับพ้ืนฐาน 

  เนื่องจากโปรแกรม SAS จะก าหนดให้ระดับของตัวแปรที่มีล าดับตัวอักษรอยู่ในล าดับสุดท้ายเป็น

ระดับพ้ืนฐาน ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบสามารถก าหนดระดับพ้ืนฐานด้วยโปรแกรม SAS โดยการเพ่ิมค่า “z_” ไว้ที่

หน้าค่าของระดับขั้นที่ต้องการก าหนดให้เป็นระดับพ้ืนฐานดังรูปที่ 17 (ผู้สร้างตัวแบบใช้ควรระมัดระวังในการ

ก าหนดระดับพ้ืนฐานในกรณีที่มีระดับขั้นอ่ืนที่ข้ึนต้นด้วยอักษร z) 
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รูปที่ 17 ตัวอย่างการระบุให้ระดับข้ันของตัวแปรใดๆ เป็นระดับพื้นฐาน (Base Level) 

 

3.4.2 ชุดค ำสั่งในกำรสร้ำงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไปดว้ยโปรแกรม Statistical 

Analysis System (SAS) 

 ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยโปรแกรม SAS ผู้สร้างตัวแบบสามารถสร้างตัวแบบได้โดย

การใช้ชุดค าสั่ง GENMOD ซึ่งเป็นชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปโดยเฉพาะ โดย

ชุดค าสั่งดังกล่าวจะมีรูปแบบการรับค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ซึ่ งเป็นไปตาม

รูปแบบค าสั่งดังรูปที่ 18 
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รูปที่ 18 ตัวอย่างชุดค าสั่ง GENMOD เพ่ือการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

** ตัวอย่างชุดค าสั่ง ใช้การระบุค่าที่สื่อถึงรูปแบบค าสั่ง อาจไม่สอดคล้องกับตัวอย่างการแสดงผล ** 

(1) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุชุดข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างตัวแบบ 

(2) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุให้ตัวแปรในชุดข้อมูลเป็นตัวแปรต้นที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ (Var1 Var2 

Var3) 

(3) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรต้น โดยที่ด้านซ้ายมือของ

สมการคือตัวแปรตาม (Resp) และด้านขวามือของสมการคือตัวแปรต้น (Var1 Var2 Var3)  

(4) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรตาม ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุการแจก

แจงของตัวแปรตามได้ตามความเหมาะสม (สามารถตรวจสอบการแจกแจงที่เหมาะสมกับตัว

แบบแต่ละประเภทได้จากตารางที่ 7 ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้) โดยสามารถเลือกรูปแบบการ

แจกแจงที่ต้องการได้ดังตารางที่ 8 

 

  

(1) 

(2) 
(3) 

(8) 
(9) 

(4) 
(5) 
(6) 

(7) 

(10) 
(11) 
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ตำรำงท่ี 8 ค าสั่งส าหรับระบุการแจกแจงในตัวแบบ 

DIST = Distribution Default Link Function 
BINOMIAL | BIN | B 
GAMMA | GAM | G 
IGUASSIAN | IG 
MULTINOMIAL | MULT 
NEGBIN | NB 
NORMAL | NOR | N 
POISSON | POI | P 

Binomial 
Gamma 
Inverse Gaussian 
Multinomial 
Negative Binomial 
Normal 
Poisson 

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

 

(5) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุฟังก์ชันเชื่อมโยง ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุฟังก์ชันเชื่อมโยงได้ตามความ

เหมาะสม โดยสามารถเลือกรูปแบบของฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ต้องการได้ดังตารางที่ 9 ซึ่งหาก

ผู้สร้างตัวแบบไม่ได้ระบุรูปแบบของฟังก์ชันเชื่อมโยงที่ต้องการ โปรแกรม SAS จะท าการระบุ

ฟังก์ชันเชื่อมโยงให้เป็นไปตามค่าพ้ืนฐานตามการแจกแจงของตัวแปรตามที่ได้ก าหนดไว้โดย

อัตโนมัติ (รูปแบบของฟังก์ชันเชื่อมโยงพ้ืนฐานเป็นไปดังตารางที่ 8) 

 

ตำรำงท่ี 9 ค าสั่งส าหรับระบุฟังก์ชันเชื่อมโยงในตัวแบบ 

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

Cumulative Complementary Log-Log 
Cumulative Logit 
Cumulative Probit 
Complementary Log-Log 
Identity 
Log 
Logit 
Probit 

Power with λ = (number) 
 

(6) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุตัวแปรที่จะน ามาใช้เป็นค่า Offset ให้กับตัวแบบ (Var4) โดยตัวแปรที่

น ามาใช้จะต้องไม่ถูกระบุให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามของตัวแบบ (ต้องไม่ใช่ตัวแปรที่ถูก
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ระบุอยู่ในค าสั่งที่ (3)) ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุ Offset ให้กับตัวแบบได้ตามความ

เหมาะสม (สามารถตรวจสอบ Offset ที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภทได้จากตารางที่ 

4) 

(7) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุให้โปรแกรม SAS สร้างตารางการแสดงผลการทดสอบแบบ Type 1 และ 

การทดสอบแบบ Type 3 ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุให้แสดงผลเพียงการทดสอบเดียวก็

ได ้(จะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 3.4.3.1) 

(8) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุตัวแปรที่จะน ามาใช้เป็นค่า Prior Weight ให้กับตัวแบบ (Var5) โดยตัว

แปรที่น ามาใช้จะต้องไม่ถูกระบุให้เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามของตัวแบบ (ต้องไม่ใช่ตัว

แปรที่ถูกระบุอยู่ในค าสั่งที่ (3)) ผู้สร้างตัวแบบสามารถระบุ Prior Weight ให้กับตัวแบบได้

ตามความเหมาะสม (สามารถตรวจสอบ Prior Weight ที่เหมาะสมกับตัวแบบแต่ละประเภท

ได้จากตารางที่ 4) 

(9) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุให้โปรแกรม SAS แสดงผลการวิเคราะห์ในต าแหน่งและชื่อที่ต้องการ 

(10) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุให้โปรแกรม SAS แสดงค่า Deviance Residual โดยระบุให้อยู่ในรูปตัว

แปรตามชื่อที่ได้ระบุเอาไว้ (ResName) 

(11) ค าสั่งที่ใช้เพ่ือระบุให้โปรแกรม SAS แสดงค่าพยากรณ์ของตัวแปรตาม โดยระบุให้อยู่ในรูปตัว

แปรตามชื่อที่ได้ระบุเอาไว้ (PredName) 

  

3.4.3 กำรวิเครำะห์ผลและกำรตรวจสอบควำมมีนัยส ำคัญของตัวแบบ (Model 

Validation) 

 เมื่อผู้สร้างตัวแบบท าการ Run ชุดค าสั่ง GENMOD ตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โปรแกรม 

SAS จะท าการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบตารางรายงานผลดังรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 ตารางแสดงผลชุดค าสั่ง GENMOD ของโปรแกรม SAS 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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(1) ช่องหมายเลข (1) แสดงถึงข้อมูลทั่วไปของชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ ซึ่งผู้สร้างตัว

แบบสามารถใช้ข้อมูลจากช่องหมายเลข (1) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นได้ (เช่น 

จ านวนแถวของชุดข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม SAS ตรงกับจ านวนแถวของชุดข้อมูลเริ่มต้น) โดย

ช่องหมายเลข (1) จะประกอบไปด้วยตารางดังต่อไปนี้  

 ตารางด้านบนแสดงถึง ชุดข้อมูลที่โปรแกรม SAS ใช้ในการวิเคราะห์ การแจกแจง

ของตัวแปรตาม ฟังก์ชันเชื่อมโยง ตัวแปรตาม และตัวแปร Prior Weight ที่ผู้สร้าง

ตัวแบบก าหนด  

 ตารางที่สองแสดงถึง จ านวนแถวของชุดข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม SAS จ านวนแถว

ของชุดข้อมูลที่โปรแกรม SAS ใช้ในการวิเคราะห์ และจ านวนแถวของชุดข้อมูลที่

ถูกตัดออกจากการวิเคราะห์ 

 ตารางด้านล่างแสดงถึง จ านวนระดับขั้นของตัวแปร และค่าของแต่ละระดับข้ันของ

ตัวแปร 

(2) ช่องหมายเลข (2) แสดงถึงค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้สร้างตัวแบบสามารถแปล

ผลได้โดยใช้ค่าสถิติจากช่องหมายเลข (3) – (5)) 

(3) ช่องหมายเลข (3) แสดงถึงความมีนัยส าคัญของระดับขั้นในแต่ละตัวแปร  

(4) ช่องหมายเลข (4) แสดงถึงผลลัพธ์จากการทดสอบแบบ Type 1 (จะน ามาอธิบายในหัวข้อที่ 

3.4.3.1) 

(5) ช่องหมายเลข (5) แสดงถึงผลลัพธ์จากการทดสอบแบบ Type 3 (จะน ามาอธิบายในหัวข้อที่ 

3.4.3.1) 

 

3.4.3.1 วิธีการตรวจสอบระดับการมนีัยส าคัญของตัวแปร 

  ผู้สร้างตัวแบบควรท าการตรวจสอบถึงความมีนัยส าคัญของตัวแปรแต่ละตัว และระดับขั้นของตัวแปร

ทุกระดับขั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์ เป็นตัวแบบที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผู้สร้างตัวแบบสามารถตรวจสอบความมีนัยส าคัญได้โดยการแปลผลจากค่า  P-Value ของ

ค่าสถิติ Chi-Square (Pr > ChiSq) ซึ่งหากค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เช่น 

0.01 หมายความว่าตัวแปรหรือระดับข้ันของตัวแปรดังกล่าวมีนัยส าคัญต่อตัวแบบ 

จากผลการทดสอบแบบ Type 1 ดังรูปที่ 20 ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าการเพ่ิมตัวแปรเข้าสู่ตัว

แบบจะส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้ (โดยทั่วไปอยู่ท่ี 0.05) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 20 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ Type 1  
(ผลหลังการจัดกลุ่ม) 

 

(1) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (1) ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าการเพ่ิมตัวแปร 

SFT_odftsi_band เข้าสู่ตัวแบบส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นที่ระดับนัยส าคัญ 

99.99% 

(2) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (2) ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าการเพ่ิมตัวแปร 

SFT_MD เข้าสู่ตัวแบบ (เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band อยู่ในตัวแบบ) ส่งผลให้ตัวแบบมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนที่ระดับนัยส าคัญ 99.99%  

(3) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (3) ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าการเพ่ิมตัวแปร 

SFT_vehsize_code เข้าสู่ตัวแบบ (เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band และ SFT_MD อยู่ใน

ตัวแบบ) ส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนที่ระดับนัยส าคัญ 99.99% 

(4) จากค่า P-Value ในช่องหมายเลข (4) ผู้สร้างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่าการเพ่ิมตัวแปร 

SFT_fleet เข้าสู่ตัวแบบ (เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band, SFT_MD, SFT_vehsize_code  

และ SFT_drv1age อยู่ในตัวแบบ) ส่งผลให้ตัวแบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นที่ระดับนัยส าคัญ 

99.99% 

จากผลการทดสอบแบบ Type 3 ดังรูปที่ 21 ผู้สร้างตัวแบบจะสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรมีนัยส าคัญต่อ

ตัวแบบเมื่อค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (โดยทั่วไปอยู่ท่ี 0.05) โดยมีเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 

 

 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
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รูปที่ 21 ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ Type 3 และตัวแปรที่ระดับนัยส าคัญไม่เพียงพอ  
(ผลก่อนการจัดกลุ่ม) 

 

(1) จากค่า  P-Value ในช่องหมายเลข (1)  ผู้ สร้ างตัวแบบสามารถสรุปได้ว่ าตั วแปร 

SFT_odftsi_band มีนัยส าคัญต่อตัวแบบที่ระดับนัยส าคัญ 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 ไม่มีนัยส าคัญต่อ

ตัวแบบที่ระดับนัยส าคัญ 95% เมื่อมีตัวแปร SFT_odftsi_band, SFT_MD SFT_vehage, 

SFT_vehsize_code, SFT_drv1age และ SFT_fleet อยู่ในตัวแบบ 

(3) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า จากข้อมูลข้างต้นตัวแปร SFT_vehusage มีระดับนัยส าคัญไม่

เพียงพอ ควรได้รับการปรับปรุงโดยการจัดกลุ่มหรือขจัดออก 

   

นอกจากการตรวจสอบความมีนัยส าคัญของตัวแปรแล้ว ผู้สร้างตัวแบบควรตรวจสอบถึงความมี

นัยส าคัญของระดับขั้นของตัวแปรในทุกระดับขั้นด้วย โดยพิจารณาถึงความมีนัยส าคัญจากค่า P-Value ด้วย

หลักการเดียวกับการพิจารณาถึงความมีนัยส าคัญในระดับตัวแปร ซึ่งผู้สร้างตัวแบบสามารถตรวจสอบได้จาก

ตารางแสดงผลภาวะน่าจะเป็นสูงที่สุด ดังรูปที่ 22 

 

(1) 

(2) 



55 
 

 

รูปที่ 22 ตารางการวิเคราะห์ Maximum Likelihood Parameter  
และระดับของตัวแปรที่ระดับนัยส าคัญไม่เพียงพอ (ผลก่อนการจัดกลุ่ม) 

 

 ในกรณีที่มีบางระดับขั้นของตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญต่อตัวแบบดังรูปที่ 22 ผู้สร้างตัวแบบควรจัดกลุ่ม

ระดับขั้นของตัวแปรใหม่เพ่ือให้ทุกระดับขั้นของตัวแปรมีนัยส าคัญต่อตัวแบบตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดย

ผู้สร้างตัวแบบสามารถท าการจัดกลุ่มใหม่ได้ตามหลักการดังต่อไปนี้  

(1) ผู้สร้างตัวแบบควรเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มของระดับขั้นของตัวแปรทีละคู่ (โดยดูจาก

ระดับขั้นของตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ใกล้เคียงกัน) และท าการวิเคราะห์ซ้ าด้วยชุด

ข้อมูลหลังการจัดกลุ่มใหม่ ซึ่งหากผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ายังมีระดับขั้นของ

ตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญต่อตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรท าการรวมกลุ่มใหม่จนกว่าทุกระดับ

ขั้นของตัวแปรจะมีนัยส าคัญต่อตัวแบบ 

(2) ผู้สร้างตัวแบบอาจพิจารณารวมระดับขั้นของตัวแปรโดยการน าระดับขั้นของตัวแปรที่ไม่

มีนัยส าคัญมารวมกับระดับขั้นพ้ืนฐาน และท าการวิเคราะห์ซ้ าด้วยชุดข้อมูลหลังการจัด

กลุ่มใหม่ ซึ่งหากผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ายังมีระดับขั้นของตัวแปรที่ไม่มี

นัยส าคัญต่อตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรท าการรวมกลุ่มใหม่จนกว่าทุกระดับขั้นของตัว

แปรจะมีนัยส าคัญต่อตัวแบบ 

(3) ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบไม่สามารถรวมระดับขั้นของตัวแปรเพ่ือให้ทุกระดับขั้นของตัว

แปรมีนัยส าคัญกับตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบสามารถพิจารณาตัดตัวแปรดังกล่าวออกจาก

ตัวแบบได้ 
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เพ่ือความสมเหตุสมผลและง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบ

ควรค านึงถึงความสมเหตุสมผลในการพิจารณาจัดกลุ่มระดับขั้นของตัวแปรด้วย เช่น ในกรณีที่ค่าของแต่ละ

ระดับขั้นของตัวแปรมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่อง (เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย) ผู้สร้างตัวแบบควรท า

การรวมกลุ่มของระดับขั้นของตัวแปรโดยให้ระดับขั้นของตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีค่าต่อเนื่องกัน (ระดับ

ขั้นที่ 1 จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 0 ถึง 1 ล้านบาท, ระดับข้ันที่ 2 จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้าน

ถึง 2 ล้านบาท เป็นต้น) หรือในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ผู้สร้างตัวแบบ

อาจพิจารณารวมกลุ่มระดับขั้นของตัวแปรที่มีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

เพ่ือความแม่นย าในการพยากรณ์ของตัวแบบ ผู้สร้างตัวแบบควรท าการแบ่งชุดข้อมูลที่ใช้ในการสร้าง

ตัวแบบเอาไว้บางส่วนเพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบ โดยทั่วไปแล้วผู้สร้างตัวแบบอาจแบ่ง

ข้อมูลไว้ประมาณ 10% หรือ 20% ของข้อมูลก็ได้  

เมื่อได้ตัวแบบที่ต้องการแล้ว ผู้สร้างตัวแบบควรท าการทดสอบความแม่นย าจากการพยากรณ์ โดยน า

ข้อมูลที่แบ่งเอาไว้ 10% หรือ 20% ดังข้างต้น มาเปรียบเทียบกับค่าที่พยากรณ์ได้จากตัวแบบเพ่ือหาค่า

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ควรมีค่าเกินกว่าระดับที่

ผู้สร้างตัวแบบสามารถยอมรับได้ (โดยทั่วไปแล้ว ค่าความคลาดเคลื่อนไม่ควรเกิน 5%) 

 

3.4.4 กำรรวมตัวแบบเพ่ือหำต้นทุนที่แท้จริง (Loss Cost Model) 

 ผู้สร้างตัวแบบสามารถค านวณหาต้นทุนที่แท้จริง (หรือต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อหน่วยเสี่ยงภัย) ได้โดยการ

น าของความถี่ของค่าสินไหมทดแทน (Frequency) มาคูณกับความรุนแรงเฉลี่ยของค่าสินไหมทดแทน 

(Average Severity) ตามสมการที่ (3.1) 

                                      𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦   (3.1) 

เนื่องจากผลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรม SAS ไม่ได้แสดงถึงสัมประสิทธิ์ของตัวแบบโดยตรง 

ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบจะต้องน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรม SAS (ค่า Estimate จากช่องหมายเลข (3) 

ดังรูปที่ 19) มาแปลงให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแบบตามสมการที่ (3.2)  

𝛽 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = 𝑒(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒)   (3.2) 

ผู้สร้างตัวแบบสามารถสร้างตัวแบบต้นทุนที่แท้จริง (Loss Cost Model) ได้โดยการน า relativity 

ของตัวแปรตัวเดียวกันที่อยู่ในระดับขั้นเดียวกันของตัวแบบความถี่ของค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบความ
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รุนแรงเฉลี่ยของค่าสินไหมทดแทนมาคูณกัน (หากตัวแบบไม่มีตัวแปรหรือระดับขั้นที่ตรงกับตัวแบบอ่ืน  

ให้ผู้สร้างตัวแบบแทนค่า 1 ลงในระดับขั้นหรือตัวแปรดังกล่าว) ดังตารางที่ 10 

 

ตำรำงท่ี 10 ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานและค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแบบต้นทุนที่แท้จริง 

Parameter Level 

Frequency 
Model 

Relativity 

Severity 
Model 

Relativity 

Loss Cost 
Model 

Relativity 
(1) (2) (3) = (1) * (2) 

Gender Male 1.000 1.000 1.000 
  Female 1.100 0.900 0.990 

Region Urban 1.000 1.000 1.000 
  Rural 0.800 1.050 0.840 

Vehicle Age 1 1.000 1.000 1.000 
  2 0.900 1.000 0.900 
  3 0.850 1.000 0.850 
  3+ 0.800 1.000 0.800 

     
Intercept (เบี้ยประกันภัยพ้ืนฐาน) 80% 10,000 8,000 
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ผู้สร้างตัวแบบสามารถพยากรณ์ต้นทุนที่แท้จริงได้จากตัวแบบโดยการน าเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานคูณกับ

ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยในแต่ละระดับขั้น ดังตัวอย่างดังตารางที่ 11 

 

ตำรำงท่ี 11 ตัวอย่างการพยากรณ์ต้นทุนที่แท้จริงที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

No Information 
Base 

Premium 
Gender Region 

Vehicle 
Age 

Loss Cost 

(1) (2) (3) (4) (5)=(1)*(2)*(3)*(4) 

1 
Gender=Male 
Region=Urban 
Vehicle Age=1 

8,000 1.000 1.000 1.000 8,000 

2 
Gender=Male 
Region=Rural 
Vehicle Age=2 

8,000 1.000 0.840 0.900 6,048 

3 
Gender=Female 

Region=Rural 
Vehicle Age=2 

8,000 0.990 0.840 0.900 5,988 

4 
Gender=Female 

Region=Rural 
Vehicle Age=3+ 

8,000 0.990 0.840 0.800 5,322 
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บทท่ี 4 กำรปรับปรุงตัวแบบ 

4.1. กำรปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวำงนัยทั่วไปด้วยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มกีำร

รำยงำนให้ทรำบ (IBNR) และแนวโน้ม 

เนื่องจากเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปนั้นค านวณมาจากข้อมูลในอดีตที่ยัง

ไม่สมบูรณ์ (โดยเฉพาะข้อมูลปีปัจจุบันซึ่งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) ผู้สร้าง

ตัวแบบควรพิจารณาปรับปรุงเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานโดยค านึงถึงความสมบูรณ์ของค่าสินไหมทดแทนด้วย

วิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ค านวณค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเดือน, ไตรมาส หรือปี (Incurred Claims) โดยแบ่งตาม

การพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ผู้สร้างตัวแบบมีข้อมูล 

(2) ค านวณการพัฒนาการค่าปัจจัยสมบูรณ์ (Ultimate Factor) ของค่าสินไหมทดแทน ด้วยวิธีทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัย 

(3) ค านวณค่าสินไหมทดแทนที่สมบูรณ์ (Ultimate Claims) โดยน าค่าสินไหมทดแทนจากข้อ (1)  

มาคูณกับการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจากข้อ (2) 

(4) ค านวณค่าปัจจัยสมบูรณ์ (Ultimate Factor) เพ่ือเป็นตัวคูณเพ่ือใช้ในการปรับเบี้ยประกันภัย

พ้ืนฐาน (Adjustment Factor) โดยน าค่าสินไหมทดแทนที่สมบูรณ์แล้วจากข้อ (3) รวมทุกปีมา

หารด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่สมบูรณ์จากข้อ (1) รวมทุกปี 

(5) ค านวณเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานจากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

(6) ค านวณเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ปรับแล้ว โดยการน าเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ ได้จากตัวแบบเชิง

เส้นวางนัยทั่วไปมาคูณกับค่าปัจจัยสมบูรณเ์พ่ือใช้ในการปรับเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานจากข้อ (4) 
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ตำรำงท่ี 12 ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ปรับด้วย IBNR แล้ว 

ปี ค.ศ. 
ค่ำสินไหมทดแทน 
(ที่ยังไม่สมบูรณ์) 

ค่ำปัจจัยสมบูรณ์ 
(Ultimate Factor) 

ค่ำสินไหมทดแทน
สมบูรณ์ 

(1) (2) (3) = (1) * (2) 
2011 10,000,000 1.0000 10,000,000 
2012 10,300,000 1.0000 10,300,000 
2013 10,609,000 1.0000 10,609,000 
2014 10,817,997 1.0101 10,927,270 
2015 10,129,579 1.1111 11,255,088 
รวม 51,856,577 1.0238 53,091,358 

    
    

Ultimate Factor (4) = 53,091,358/51,856,577 1.0238 
เบี้ยประกันภัยพ้ืนฐาน (5)  8,000 
เบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ปรับแล้ว (6) = (4) * (5) 8,190 

 

นอกจากทีผู่้สร้างตัวแบบจะต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของค่าสินไหมทดแทนแล้ว ค่าสินไหมทดแทน

ที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปีก็เป็นต้นทุนที่บริษัทประกันภัยต้องแบกรับ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากค่าแรงการซ่อม

บ ารุงของการประกันภัยรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ หรือค่าอะไหล่ทดแทนที่สูงขึ้นตามต้นทุนของผู้ผลิต

อะไหล่ทดแทน ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบควรพิจารณาถึงแนวโน้มต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ค านวณอัตราการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนรายปี 

(2) ค านวณจุดกึ่งกลางของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ 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) ค านวณปีที่คาดว่าเบี้ยประกันภัยจากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้ เช่น ผู้สร้างตัวแบบคาดว่าเบี้ย

ประกันภัยที่ได้จากตัวแบบจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2017 จนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม ค.ศ. 2019 ดังนั้นเบี้ยประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 

(เนื่องจากกรมธรรม์ที่เริ่มในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 จะมีผลบังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 

2020) 
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(4) ค านวณจุดกึ่งกลางของช่วงเวลาที่เบี้ยประกันภัยจากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้จากข้อ (3)  

เช่น ผู้สร้างตัวแบบคาดว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้จากตัวแบบจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 

ค.ศ. 2017 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ดังนั้นจุดกึ่งกลางของช่วงเวลาที่เบี้ยประกันภัย

จากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้คือวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018 

(5) ค านวณเบี้ยประกันภัยที่ปรับแล้ว โดยน าเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานมาปรับด้วยแนวโน้มการเพ่ิมขึ้น

ของต้นทุนต่อปีด้วยจ านวนปีจากจุดกึ่งกลางของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวแบบจากข้อ (2) ถึงจุด

กึ่งกลางของช่วงเวลาที่เบี้ยประกันภัยจากตัวแบบจะมีผลบังคับใช้จากข้อ (4) 

 

ตำรำงท่ี 13 ตัวอย่างการค านวณเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ปรับด้วย IBNR และแนวโน้มของต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนแล้ว 

ปี 

จ ำนวนครั้งของ
ค่ำสินไหม
ทดแทน 

ค่ำสินไหม
ทดแทนสมบูรณ์ 

ควำมรุนแรงของ
ค่ำสินไหม

ทดแทนเฉลี่ย 

แนวโน้มของ
ต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 

(1) (2) (3) (4) 
2011 10,000 10,000,000 1,000   
2012 10,000 10,300,000 1,030 3.0% 
2013 10,000 10,609,000 1,061 3.0% 
2014 10,000 10,927,270 1,093 3.0% 
2015 10,000 11,255,088 1,126 3.0% 
รวม 50,000 53,091,358 1,062 3.0% 

 
 
    

จ านวนปีจากวันที่ 31/12/2013 ถึง 31/12/2018 (5)   5 
เบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ปรับความสมบูรณ์ของสินไหมแล้ว (6) 8,190 
เบี้ยประกันภัยพ้ืนฐานที่ปรับความสมบูรณ์ของค่าสินไหมทดแทนและ
แนวโน้มแล้ว (7) = (6) * ((1 + (แนวโน้ม = 3%)) ^ (5)) 

9,494 

 

 

4.2. กำรปรับปรุงตัวแบบเพ่ือให้มีควำมสม่ ำเสมอ (Smoothing) 

การปรับปรุงตัวแบบเพ่ือให้มีความสม่ าเสมอใช้ในกรณีที่ผู้สร้างตัวแบบต้องการปรับปรุงตัวแบบให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผู้สร้างตัวแบบจะท าการรวมองค์ความรู้ของผู้สร้างตัวแบบเข้ากับตัวแบบเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ โดยผู้สร้างตัวแบบสามารถปรับปรุงตัวแบบด้วยวิธีที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 

(เช่นการสร้างตัวแบบใหม่โดยใช้สมมติฐานแบบ polynomial) หรือไม่ก็ได้ (ปรับปรุงตัวเลขเพ่ือให้ดูมีความ

สอดคล้องยิ่งข้ึน) 

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 ตามล าดับ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ท าให้ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ย

มีค่าสูงผิดปกติเกิดจากเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีมูลค่าสูงจนผิดปกติ หรืออาจกล่าวได้ว่าลักษณะของการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ (not systematic in the experience) 

  จากกรณีดังกล่าวสามารถปรับปรุงตัวแบบให้มีความสม่ าเสมอโดยการปรับ relativity ของความ

รุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยส าหรับรถยนต์อายุ 6 ปีให้เท่ากับ 1.25 ตามกราฟในรูปที่ 24 
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รูปที่ 24 การปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยส าหรับรถยนต์อายุ 6 ปี 

 

  หลังจากการปรับปรุงตัวแบบดังกล่าวแล้วควรพิจารณาว่าการปรับปรุงตัวแบบนั้นส่งผลกระทบต่อตัว

แบบมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากการปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยส าหรับรถยนต์อายุ 6 ปี

จาก 1.40 ให้เป็น 1.25 ทางผู้สร้างตัวแบบเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแบบอย่าง

รุนแรง ดังนั้นผู้สร้างตัวแบบไม่จ าเป็นต้องท าการค านวณตัวแบบ GLMs เพ่ือหา relativity ใหม ่

  ในทางกลับกัน หากการปรับ relativity ของความรุนแรงในการชนโดยเฉลี่ยส าหรับรถยนต์อายุ 6 ปี

นั้นเปลี่ยนจาก 1.80 ให้เป็น 1.25 ทางผู้สร้างตัวแบบเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงค่าที่

ค่อนข้างมากและควรท าการค านวณตัวแบบ GLMs เพ่ือหา relativity ใหม่ ซึ่งเรียกวิธีดังกล่าวว่าการใส่

ข้อจ ากัดให้ตัวแบบ (Restriction) 

  จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงตัวแบบให้มีความสม่ าเสมอนั้นไม่ได้มีการระบุเอาไว้เป็นกฎตายตัว และการ

ปรับปรุงตัวแบบนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้สร้างตัวแบบโดยตรง 

 

4.3. กำรใส่ข้อจ ำกัดให้ตัวแบบ (Restriction) 

  บ่อยครั้งที่เบี้ยประกันภัยที่แท้จริงตามทฤษฎีที่ได้จากตัวแบบ GLMs นั้นแตกต่างจากเบี้ยประกันภัยที่

น ามาใช้จริง เนื่องจากในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องค านึงถึงการแข่งขันในตลาด ข้อจ ากัดในทางกฎหมาย และ
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ข้อจ ากัดอ่ืนๆ (เช่นการให้ส่วนลดประวัติดี) ซึ่งท าให้ต้องปรับปรุงตัวแบบเพ่ือทดแทนส่วนที่ขาดหายไปเมื่อ

ค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าว  

  ผู้สร้างตัวแบบสามารถใส่ข้อจ ากัดดังกล่าวในตัวแบบ GLMs ได้โดยการก าหนดค่าของตัวแปรที่

ต้องการลงใน offset term โดยค่าที่ก าหนดดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการปรับข้อมูลแต่ละตัว โดยที่ตัวแปรที่ใช้

ในการระบุข้อจ ากัดดังกล่าวนั้นจะต้องไม่อยู่ในตัวแบบ GLMs (เปรียบเสมือนการระบุค่าพารามิเตอร์ 𝛽 ที่

เป็นไปตามข้อบังคับลงไปในตัวแบบ GLMs โดยตรง)  

 

ตัวอย่าง กราฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อพารามิเตอร์ของปัจจัยต่างๆ จากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัย

ทั่วไปด้วยข้อจ ากัด 

 

รูปที่ 25 การปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปด้วยการใส่ข้อจ ากัดลงในปัจจัย “Factor 1” 

จากรูปที่ 25 เส้นทึบสีเขียวแสดงถึงพารามิเตอร์ตามทฤษฎีที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (จุดสี

ฟ้าแสดงถึงช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% ของค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว) และเส้นประสีแดงแสดงถึงพารามิเตอร์ที่

สร้างตัวแบบปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อจ ากัด ซึ่งจากการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการชดเชยผลกระทบจาก

การปรับปรุงต่อปัจจัยอ่ืนๆ ดังรูปที่ 26 ถึง 28  
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รูปที่ 26 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 2” ด้วยการใส่

ข้อจ ากัดลงในปัจจัย “Factor 1” 

 

รูปที่ 27 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 3” ด้วยการใส่

ข้อจ ากัดลงในปัจจัย “Factor 1” 
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รูปที่ 28 ผลกระทบจากการปรับปรุงตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปต่อปัจจัย “Factor 4” ด้วยการใส่

ข้อจ ากัดลงในปัจจัย “Factor 1” 

 

 จากรูปที่ 26 ถึง 28 เส้นทึบสีเขียวแสดงถึงพารามิเตอร์ตามทฤษฎีที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป 

(เส้นประสีแดงแสดงถึงช่วงความเชื่อม่ันที่ 95% ของค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว) และเส้นประท่ีมีจุดสีส้มแสดงถึง

ผลกระทบจากการใส่ข้อจ ากัดให้กับปัจจัย “Factor 1”  

  ถึงแม้ว่าการใส่ข้อจ ากัดนั้นสามารถท าได้ทั้งในตัวแบบ frequency และตัวแบบ severity แต่การใส่

ข้อจ ากัดที่เหมาะสมนั้นควรท าที่ขั้นตอนการค านวณหาต้นทุนที่แท้จริง โดยสามารถท าได้โดยการค านวณหา

ต้นทุนที่แท้จริงที่ไม่มีข้อจ ากัดในขั้นต้นและท าการใส่ข้อจ ากัดลงในตัวแบบสุดท้ายเพ่ือหาตัวแบบที่ได้มีการ

ปรับปรุงจากข้อจ ากัดแล้ว ซึ่งจะท าให้ตัวแบบที่ได้มีความสมดุลมากที่สุดเนื่องจากตัวแบบที่ได้จะมีการปรับ

ความสมดุลจากทุกปัจจัยในตัวแบบ 

  แม้ว่าผู้สร้างตัวแบบจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการใส่ข้อจ ากัดลงในตัวแบบ แต่ผู้สร้างตัวแบบก็ควรที่จะ

ประเมินผลกระทบด้วยการสร้างตัวแบบที่ไม่มีข้อจ ากัดและท าการเปรียบเทียบกับตัวแบบที่มีข้อจ ากัด  

เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการใส่ข้อจ ากัดลงในตัวแบบ 
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บทท่ี 5 ภำคผนวกและเอกสำรอ้ำงอิง 

5.1. รูปแบบกำรแจกแจงที่ส ำคัญ 

5.1.1 การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)  

 ก าหนดให้ 𝑌 เป็นตัวแปนสุ่มที่การแจกแจงแบบปกติ โดยมีพารามิเตอร์ 𝜇 และ 𝜎2 ฟังก์ชันความ

หนาแน่นของ 𝑌 เขียนแทนด้วยสมการที่ (5.1) 

    𝑓(𝑦) =  
1

√2𝜋𝜎2
exp [−

1

2𝜎2
(𝑦 − 𝜇)2]    (5.1) 

จากฟังก์ชันความหนาแน่น 𝑓(𝑦) จะต้องจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปตามสมการด้านบน  ซึ่งสามารถ

จัดรูปแบบได้ดังนี้  

จาก   𝑒ln (𝑦) = 𝑦 จะได้ดังสมการที่ (5.2) ถึงสมการที่ (5.4) 

𝑓(𝑦) = exp[ln (1) − ln (√2𝜋𝜎2)] + exp [−
1

2𝜎2 (𝑦2 − 2𝑦𝜇 + 𝜇2)] (5.2) 

𝑓(𝑦) = exp [− ln(√2𝜋𝜎2) −
1

2
(

𝑦2−2𝑦𝜇+𝜇2

𝜎2 )]      (5.3) 

𝑓(𝑦) = exp [(
𝑦𝜇−

𝜇2

2

𝜎2 ) −
1

2
(

𝑦2

2𝜎2 + ln (2𝜋𝜎2))]     (5.4) 

 

จากรูปแบบการแจกแจงในสมการที่ (5.1) ท าให้ได้พจน์ต่างๆ ดังนี้  

𝑦𝑖휃𝑖 = 𝑦𝜇 

     𝑎(∅) = 𝜎2 

𝑏(휃) = 𝜇2/2 

𝑐(𝑦𝑖, ∅) = −
1

2
(

𝑦2

2𝜎2 + ln (2𝜋𝜎2))  

ดังนั้น เมื่อ 𝑌~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇, 𝜎2) จะได้ 𝑏(휃) = 𝜇2/2   

 

5.1.2 การแจกแจงพัวซองค์ (Poisson Distribution)   

 ให้ 𝑌 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบพัวซองค์ โดยมีพารามิเตอร์ λ ฟังก์ชันความหนาแน่นของ 𝑋 

เขียนแทนดังสมการที่ (5.5) 
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𝑓(𝑦) =
𝑒−𝜆𝜆𝑦

𝑦!
      (5.5) 

จาก  𝑒ln (𝑦) = 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(휃) =  λ  

 

5.1.3 การแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution) 

 ให้ 𝑌 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบทวินาม โดยมีพารามิเตอร์ 𝑛𝑝 ฟังก์ชันความหนาแน่นของ 𝑌 

เขียนแทนดังสมการที่ (5.8) 

𝑓(𝑦) =  (
𝑛
𝑦) 𝑝𝑦𝑞𝑛−𝑦     ;     𝑞 = 1 − 𝑝         (5.8) 

จาก  𝑒ln 𝑦 = 𝑦 จะได้ 

𝑓(𝑦) = exp [ln (𝑛
𝑦

) + ln 𝑝𝑦 + ln(1 − 𝑝)𝑛−𝑦] (5.9) 

𝑓(𝑦) = exp [ln (𝑛
𝑦

) +
ln 𝑝𝑦

ln(1−𝑝)𝑦 + 𝑛 ln(1 − 𝑝)]  (5.10) 

 

ดังนั้น  เมื่อ 𝑌~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑛𝑝) จะได้ 𝑏(휃) =  −𝑛 ln(1 − 𝑝)  

 

5.1.4 การแจกแจงแกมมา (Gamma Distribution)   

 ให้ 𝑌 เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบแกมมา โดยมีพารามิเตอร์ (𝜇, 𝛿) ฟังก์ชันความหนาแน่น

ของ 𝑌 เขียนแทนได้ดังสมการที่ (5.11) ถึงสมการที่ (5.14) 

  𝑓(𝑦) =  (
𝛿

𝜇
)

𝛿 1

Γ(𝛿)
𝑦𝛿−1 exp [−

𝛿𝑦

𝜇
]     (5.11) 

  𝑓(𝑦) = exp [ln (
𝛿

𝜇
)

𝛿

+ ln
1

Γ(𝛿)
+ ln 𝑦𝛿−1] ⋅ exp [−

𝛿𝑦

𝜇
]  (5.12) 
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  𝑓(𝑦) = exp [𝛿 ln (
𝛿

𝜇
) − ln Γ(𝛿) + (𝛿 − 1) ln 𝑦 −

𝛿𝑦

𝜇
]  (5.13) 

   𝑓(𝑦) = exp [
(−

1

𝜇
𝑦−ln 𝜇)

1

𝛿

+ 𝛿 ln 𝛿 + (𝛿 − 1) ln 𝑦 − ln(Γ(𝛿))] (5.14) 

    

ดังนั้น  เมื่อ 𝑌~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 (𝜇, 𝛿) จะได้ 𝑏(휃) =  − ln(−휃) 

5.1.5 การแจกแจงแบบทวิดี (Tweedie Distribution) 

  ในการแจกแจงรูปแบบนี้ จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของการแจกแจงนี้ คือมีค่ากระจุกตัวอยู่

ที่ “0” และมีการกระจายตัวในค่าหลังจากนั้น ซึ่งลักษณะแบบนี้เองที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลค่าสินไหม

ทดแทนที่ส่วนใหญ่จะไม่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย และระดับความเสียหายก็จะมี

การกระจายตัวในค่าอ่ืนๆ หลังจากนั้น  มีลักษณะดังกราฟด้านล่างในรูปที่ 29 

 

 

รูปที่ 29 กราฟการแจกแจงแบบ Tweedie 

 

โดยการแจกแจงแบบทวิดีจะมีค่า 𝑝 เป็นพารามิเตอร์พิเศษที่ใช้บอกลักษณะของการแจกแจง และใน

กรณีที่ 1 < 𝑝 < 2 การแจกแจงจะมีค่า point mass ที่ 0 และมีลักษณะของการแจกแจงแบบพัวซองค์ผสม

กับแกมมา โดยที่จะมีลักษณะของการแจกแจงจะเหมือนพัวซองค์ เมื่อ 𝑝 → 1 และเหมือนแกมมา เมื่อ  
𝑝 → 2 
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 โดยรวมแล้วการแจกแจงนี้มีพารามิเตอร์ที่ส าคัญอยู่สามตัวคือ ค่าเฉลี่ย ค่าการกระจายตัว  

และพารามิเตอร์บอกรูปร่าง “𝑝” โดยเมื่อ 1 < 𝑝 < 2 จะเขียนอยู่ในรูปของ α ได้ดังนี ้

𝑝 =
𝛼 − 2

𝛼 − 1
 

และในกรณีท่ี 1 < 𝑝 < 2  

𝑓(𝑦; 휃, 𝜆, 𝛼) =  ∑
[(𝜆𝜔)1−𝛼𝜅𝛼(−

1

𝑦
)]

𝑛

Γ(−𝑛𝛼)𝑛!𝑦
∞
𝑛=1 . exp{𝜆𝜔[휃0𝑦 − 𝜅𝛼(휃0)]}  (5.15) 

โดยที่ 𝑦 > 0 และ 𝑝(𝑌 = 0) = exp{−𝜆𝜔𝜅𝛼(휃0)} 

เมื่อ  𝜅𝛼(휃) =
𝛼−1

𝛼
. (

𝜃

𝛼−1
)

𝛼

 

 휃0 = 휃𝜆1/(1−𝛼) 

โดยที่ 𝜔 คือค่า Prior weight ของหน่วยเสี่ยงภัยในชุดที่ท าการส ารวจข้อมูล และฟังก์ชันความแปรปรวนของ

การแจกแจงแบบทวิดี สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (5.16) 

𝑉(𝜇) =
1

𝜆
𝜇𝑝      (5.16) 

ในทางปฏิบัติแล้ว พารามิเตอร์บอกรูปร่าง “𝑝” สามารถสมมติให้มีค่าค่าหนึ่ง หรือประมาณเป็นส่วนหนึ่งของ 

Maximum Likelihood Process ก็ได้ โดยทั่วไปแล้วถ้าค่าของ 𝑝 น้อยกว่า 1.5 จะเป็นการประมาณส าหรับ

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 

หากผู้อ่านมีค าถาม ค าแนะน า หรือ ค าติชม สามารถติดต่อมาได้ที่ feedback.iprb@tgia.org  

 

https://www.casact.org/pubs/dpp/dpp04/04dpp1.pdf
mailto:feedback.iprb@tgia.org
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วิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักงำนอัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย 

 

วิสัยทัศน์: 

สร้างรากฐานธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยบริการด้านข้อมูลและการ

ค านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 

พันธกิจ: 

จัดท าต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และให้บริการข้อมูลสารสนเทศและ

งานวิจัย เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน การก ากับดูแล และสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจประกันวินาศภัย 

 


