
 

 

บทที ่1 

บทน ำ 
 

ในการคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจ บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั ผูศึ้กษาท ามีวตัถุประสงคศึ์กษาในวธีิการสร้างคลงัขอ้มูล
เพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันาคลงัขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลเพื่อเสริมสร้างความสามารถเชิง
วเิคราะห์ของบริษทัฯ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถมีศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจประกนัภยัได ้

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 จากการด าเนินชีวิตของมนุษยห์รือการด าเนินกิจกรรมขององคก์รต่างๆ ลว้นตอ้งเผชิญกบั
ความเส่ียงภยั ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาติ หรือภยัท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์ซ่ึงภยัต่างๆ ก็จะก่อให้เกิด
ความเสียหายกบั บุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพยสิ์นนั้นๆ จากหลกัการของการบริหารความเส่ียงภยั 
เราสามารถตอบสนองกบัความเส่ียงภยัท่ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดย การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดความ
เส่ียง การถ่ายโอนความเส่ียง และการรับความเส่ียงไวเ้อง  ดงันั้นบริษทัประกนัภยัจึงเป็นช่องทางใน
การโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อาประกนัภยัไปสู่บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทั
ประกนัภยัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามท่ีไดรั้บความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั โดยท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเสียเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทัประกนัภยัตามท่ีไดต้กลงกนั
ไว ้รูปแบบการประกนัภยัสามารถแบ่งได ้2 สายหลกั คือ การประกนัชีวิต และการประกนัวินาศภยั 
ซ่ึงการประกนัวนิาศภยัน้ี ยงัสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดไดแ้ก่  
 

1.1.1 การประกนัอคัคีภยั (Fire Insurance) 
การจดัท าประกันอคัคีภยัถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการโอนความเส่ียงทางด้าน

การเงินส าหรับทรัพยสิ์นและธุรกิจ โดยสามารถจดัแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 
1) การประกนัอคัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั 

ให้ความคุม้ครองส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซ่ึงใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั เช่น 
บา้น ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวส าหรับอยู่อาศยั ห้องชุดส าหรับอยู่อาศยัในแฟลต อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม และทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองตกแต่ง ส่ิงติดตั้งตรึง
ตรา เคร่ืองใช้ภายในบา้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น เคร่ืองดนตรี เคร่ืองเสียง 



2 
 

เคร่ืองนุ่มห่ม และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เพื่อการอยูอ่าศยัของผูเ้อาประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ีเกิดจาก 
ไฟไหม ้ฟ้าผา่ (รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจาก
ฟ้าฝ่า) ระเบิด ความเสียหายท่ีเกิดจากยวดยานพาหนะ หรือช้าง มา้ ววั ควาย ท่ีไม่ใช่ของผูเ้อา
ประกนัภยั อากาศยานหรือวตัถุท่ีตกจากอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ าอนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการ
ปล่อย การร่ัวไหลหรือการลน้ออกมาของน ้ าหรือไอน ้ าจากท่อน ้ า ถงัน ้ า ระบบท าความร้อน เคร่ือง
สูบน ้า ท่อดบัเพลิงประจ าบา้น ระบบท าความเยน็ ระบบปรับอากาศ น ้ าฝนท่ีไหลผา่นเขา้ไปภายใน
ส่ิงปลูกสร้างจากการช ารุดของหลงัคาบา้น หนา้ต่าง ประตูวงกบ ประตูหนา้ต่าง ช่องลม ช่องรับแสง
สว่าง ท่อน ้ าหรือรางน ้ า แต่ไม่รวมถึงน ้ าท่วม การแตก หรือการร่ัวไหลของระบบเคร่ืองพรมน ้ า
ดบัเพลิง นอกจากน้ีผูเ้อาประกนัภยัยงัสามารถขอซ้ือการคุม้ครองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายจาก
ภยัลมพาย ุภยัจากลูกเห็บ ภยัแผน่ดินไหว ภยัจากควนั ภยัน ้ าท่วม ภยัจลาจลและนดัหยุดงาน ภยัจาก
การกระท าอยา่งป่าเถ่ือนหรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย ภยัจากไฟป่า ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ซ่ึงจะข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาของผูรั้บประกนัภยัประกอบดว้ย 

2) การประกนัอคัคีภยัส าหรับสถานประกอบธุรกิจ 
ให้ความคุม้ครองส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประกอบกิจการต่างๆ (ไม่รวมฐานราก) 

เช่น ร้านคา้ โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ โกดงัหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนทรัพยสิ์น
ภายในส่ิงปลูกสร้างนั้นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์ส านกังาน ของใช้
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต๊อกสินค้า เค ร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตสินค้า  ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น ส าหรับความเสียหายจาก ไฟไหม ้ฟ้าผา่ แรงระเบิดของแก๊ส
ท่ีใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัเท่านั้น นอกจากน้ี ผูเ้อาประกนัภยัยงั
สามารถขอซ้ือการคุม้ครองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายจากภยัลมพายุ ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยั
จากอากาศยาน ภยัระอุ ภยัจากลูกเห็บ ภยัแผ่นดินไหว ภยัจากควนั ภยัน ้ าท่วม ภยัเน่ืองจากน ้ า ภยั
จากการระเบิด ภยัจากการจลาจลและการนดัหยุดงาน ภยัจากกระท าอยา่งป่าเถ่ือนหรือการกระท า
อนัมีเจตนาร้าย ภยัจากไฟป่า ภยัจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในห้องเยน็ ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ซ่ึงจะ
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของผูรั้บประกนัภยัประกอบดว้ย 
 

1.1.2 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
เป็นความคุม้ครองส าหรับการขนส่งสินคา้ ซ่ึงในอดีตการขนส่งสินคา้จะใช้การ

ขนส่งทางน ้ าเป็นหลกัดงันั้นจึงใชช่ื้อวา่ “การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง” และในปัจจุบนัมีการ
ขนส่งทางบก ซ่ึงสินคา้ท่ีขนส่งก็จะใชก้ารประกนัภยัชนิดน้ี โดยค่าเบ้ียประกนัภยัจะข้ึนอยูก่บัสินคา้
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และกระบวนการในการขนส่งว่ามีความเส่ียงมากหรือน้อยเพียงไร ซ่ึงสามารถแบ่งรูปแบบ
กรมธรรมไ์ดด้งัน้ี 

 
1) การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

คือการประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองสินคา้ในระหวา่งขนส่งจากประเทศหน่ึง
ไปยงัอีกประเทศหน่ึง เน่ืองจากภยัอนัตราย และความเสียหายต่อสินคา้ท่ีท าการขนส่ง ไม่วา่โดยทาง
เรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพสัดุไปรษณีย์ โดยทัว่ไปเรียกโดยรวมว่าการประกนัภยัขนส่ง
สินคา้ทางทะเล หรือ Marine Cargo Insurance  

2) การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ในประเทศ 
คุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีขนส่งในประเทศโดยทาง รถยนต ์

รถไฟ เรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การคว  ่า หรือการชนกนัของยานพาหนะ
ขนส่ง เป็นตน้ เป็นกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองแบบระบุภยั 

3) การประกนัภยัความรับผดิของผูข้นส่ง 
คุ ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู ้เอาประกันภัยในฐานะผู ้รับขน 

(Carrier's Liability) ท่ีมีต่อของท่ีรับขน โดยความรับผิดของผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บความคุม้ครอง
เฉพาะการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งท่ีระบุหมายเลขทะเบียนหรือรายละเอียดไวใ้นตาราง
กรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 
 

1.1.3 การประกนัภยัอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) 
ในกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทยนั้นในการจบักุมผูก้ระท าความผิดนั้นจะ

เรียกวา่ “ผูต้อ้งหา” แลว้จะตอ้งมีการไต่สวนในชั้นศาลเพื่อพิจารณาวา่กระท าผิดจริงหรือไม่ อยา่งไร 
และเดิมท่ีการประกนัตวัผูต้อ้งหาเพื่อไม่ให้ตอ้งจ าคุกนั้นมีนายประกนัซ่ึงจะเอาหลกัทรัพยไ์ปวาง
ประกนัไวท่ี้ศาล และผูต้อ้งหาจะตอ้งจ่ายเงินใหก้บันายประกนัซ่ึงมีค่าใชจ่้ายแพงและไม่มีมาตรฐาน 
ดังนั้ นกรมการประกันภัยเดิม ซ่ึงปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ได้ประกาศให้มีการประกนัตวัผูต้อ้งหาจดัเป็นการประกนัภยั
อิสรภาพ เพื่อให้ผูต้อ้งหา ซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ถึงการประกนัตวัในราคาเป็นท่ีเป็นธรรม 
โดยเม่ือผูต้อ้งหาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัอิสรภาพแลว้ บริษทัประกนัภยัจะน าหนงัสือรับรองกรมธรรม์
ไปวางไวท่ี้ศาลเพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัผูต้อ้งหา แต่ถา้ผูต้อ้งหาหนีคดีหรือไม่มารายงานตวัตามท่ี
ศาลสั่ง บริษทัประกนัภยัจะตอ้งช าระเงินซ่ึงเป็นเงินประกนัท่ีไดร้ะบุไวต้ามหน้าตารางกรมธรรม์
ใหก้บัศาล และจะไดเ้งินประกนัคืนก็ต่อเม่ือติดตามผูต้อ้งหาใหม้ารายงานตวัท่ีศาลได ้
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1.1.4 การประกนัภยัรถยนตโ์ดยขอ้บงัคบัแห่งกฎหมาย (Compulsory Motor Insurance)  
รถทุกคนัไม่วา่จะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ก็ตาม เจา้ของรถหรือผูมี้สิทธิครอบครอง

รถตามสัญญาเช่าซ้ือ หรือผูน้ ารถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศเขา้มาใชป้ระเทศไทยเป็นการชัว่คราว 
ตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ถูกตราข้ึน เพื่อให้ทุกคนท่ี
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากรถ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการ
รักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน ไม่ว่าผูป้ระสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ในรถหรือนอกรถ เป็นผูข้ ับข่ี 
ผูโ้ดยสาร หรือเจา้ของรถโดยไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพแลว้แต่
กรณี อยา่งไรก็ตามกฎหมายน้ีให้ความคุม้ครอง เฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิต ร่างกาย และ
อนามยัเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น เช่น ค่าซ่อมแต่อย่างใด หากรถคนัใด
ไม่มีการประกนัภยัตาม พ.ร.บ. นั้นจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถจากกรมการขนส่งได ้และหาถูกจบั
จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจแลว้ยงัมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 
1.1.5 การประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance) 

เป็นการประกันภยัส าหรับรถทุกชนิดโดย คปภ.ได้แบ่งประเภทรถส าหรับการ
รับประกนัไว ้  8 ประเภทรถ ซ่ึงการประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจนั้นจะเป็นการประกนัภยั
โดยความสมคัรใจของผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัประกนัภยั ซ่ึงสามารถแบ่งความคุม้ครองไดด้งัน้ี 

  - ความคุม้ครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก 
(Third Party Bodily Injury: TPBI)   หมายถึงความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของ
บุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของผูโ้ดยสารในรถคนัเอาประกนัภยั 
โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีบริษทัตอ้งรับประกนัภยั จ  านวน 100,000 บาทต่อหน่ึงคน และ 10,000,000 
บาทต่อหน่ึงคร้ัง ทั้ งน้ี จ  านวนเงินจ ากัดความรับผิดน้ีถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตาม
กรมธรรมคุ์ม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

- ความคุม้ครองความรับผดิต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก (Third Party Property 
Damage: TPPD) หมายถึงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆอนัเกิดแก่ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีบริษทัตอ้งรับประกนัภยั จ  านวน 200,000 บาทต่อหน่ึงคร้ัง 

- ความคุม้ครองความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต ์(Own Damage: OD) 
หมายถึงความคุม้ครองความเสียหายของตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยั รวมถึงอุปกรณ์และส่วนควบ 
โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีบริษทัตอ้งรับประกนัภยั จ  านวน 50,000 บาท (รถจกัรยานยนต ์5,000 บาท) 
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ทั้งน้ี การรับประกนัภยัตวัรถยนตไ์ม่ควรรับประกนัภยัในจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดต ่ากวา่ 80% 
ของราคารถยนตใ์นวนัเร่ิมการประกนัภยั เวน้แต่รถยนตท่ี์ไม่มีการเสียภาษีขาเขา้ 

- ความคุม้ครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถยนต ์(Fire and 
Theft: F&T)  หมายถึงความคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนตค์นัเอาประกนัภยัท่ีถูกไฟไหม ้และ
การสูญหายรวมถึงความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ี
ติดประจ าอยู่กับตวัรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีบริษทัต้องรับ
ประกนัภยัจ านวน 50,000 บาท (รถจกัรยานยนต์ 5,000 บาท)จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดสามารถ
เพิ่มใหสู้งกวา่พื้นฐานได ้โดยเพิ่มเบ้ียประกนัภยัตามอตัราเบ้ียประกนัภยัเพิ่มตามความเส่ียงภยั และ
อตัราเบ้ียประกนัภยัเพิ่มความคุม้ครองตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นพิกดัอตัราเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์

โดยประเภทของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจตามประกาศค าสั่ง
ของ คปภ. สามารถแบ่งเป็นประเภทได ้4 ประเภท 

- ประเภท 1 กรมธรรมป์ระเภทน้ีจะมีความคุม้ครองครบไดแ้ก่ ความคุม้ครองความ
รับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก ความคุม้ครองความรับผิดต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก ความคุม้ครองความรับผิดต่อความเสียหายของตวัรถยนต ์และความคุม้ครองความ
รับผดิต่อความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถยนต ์

- ประเภท 2 จะมีความคุม้ครองลดลงจากกรมธรรมป์ระเภท 1 จะมีความคุม้ครอง
ความรับผดิต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก ความคุม้ครองความรับผิดต่อทรัพยสิ์น
ของบุคคลภายนอก และความคุม้ครองความรับผดิต่อความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถยนต ์

- ประเภท 3 จะมีความคุม้ครองลดลงจากกรมธรรมป์ระเภท 2 จะมีความคุม้ครอง
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก และความคุ้มครองความรับผิดต่อ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

- ประเภท 4 ซ่ึงจะมีเพียงความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกในวงเงิน 100,000 บาทเท่านั้น มีการก าหนดเป็นเบ้ียประกนัแบบตามตวั ซ่ึง
ก าหนดค่าเบ้ียประกนัโดย คปภ. 
 

1.1.6 การประกนัภยัเบด็เตล็ด (Miscellaneous) 
จากท่ีกล่าวมาไดแ้บ่งชนิดของการรับประกนัภยัตามทรัพยสิ์นท่ีไดท้  าประกนัภยั 

และในการประกนัภยัเบ็ดเตล็ดน้ี จะเป็นการประกนัภยัในชนิดของชีวิตและ/หรือทรัพยสิ์นท่ีไม่ได้
ก าหนดไวซ่ึ้งมีหลากหลายแบบ ยกตวัอย่างเช่น การประกันภัยอุบติัเหตุส่วนบุคคล (Personal 
Accident) การประกนัภยัอุบติัเหตุจากการเดินทาง (Travel Accident) การประกนัภยัโจรกรรม การ



6 

 

 

ประกนัภยักระจก การประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัความรับผดิบุคคลภายนอก การประกนัภยั
ความรับผดิตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร การประกนัภยัส าหรับผูเ้ล่นกอล์ฟ 
การประกนัภยัการลกัพาตวั การประกนัความรับผิดต่อสาธารณชน การประกนัความรับผิดจากการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย ์การประกนัภยัความเส่ียงภยัของผูรั้บเหมาก่อสร้าง การประกนัภยั
การติดตั้งเคร่ืองจกัร การประกนัภยัเคร่ืองจกัร การประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประกนัภยัผูโ้ดยสารเรือส าหรับโดยสาร เป็นตน้ 
 
 Thomas H.D. & Jeanne G.H. แปลโดย รุ่งธรรม สุขสวสัดี (2550) ไดก้ล่าวว่า ธุรกิจใน
ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง และในการแข่งขนันั้นๆ หากองคก์รใดเป็นผูแ้ข่งขนัท่ีมีความสามารถเชิง
วิเคราะห์ จะท าให้องค์กรนั้นไดเ้ปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง จึงอธิบายไดว้่า ผูแ้ข่งขนัท่ีมีความสามารถ
เชิงวิเคราะห์ คือ องคก์รท่ีเลือกความสามารถเฉพาะตวัท่ีโดดเด่นหน่ึงหรือสองสามอยา่งมาใช้เป็น
พื้นฐานในการวางกลยุทธ์ และประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์ทางขอ้มูล ทางสถิติ และเชิงปริมาณอย่าง
ต่อเน่ือง  ตลอดจนใชก้ารตดัสินบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงมาสนบัสนุนความสามารถเฉพาะตวัท่ีได้
เลือกไว ้ และการใช้การวิเคราะห์เพื่อท าให้ความสามารถเฉพาะตัวทางธุรกิจท่ีโดดเด่น ท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลดีท่ีสุดเป็นส่ิงท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นกลยุทธ์ ดงันั้นการวิเคราะห์ (analytics) สามารถ
ผลกัดนัความสามารถนั้นๆไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนไปได ้จากกรณีตวัอย่าง บริษทัประกนัทรัพยสิ์นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษทัหน่ึง มีผลประกอบการทางการเงินไม่ดี โดยมีการขาดทุนตลอดเวลา 4 
ปีท่ีผา่นมามากกวา่หน่ึงพนัลา้นดอลลาร์ กล่าวคือ ในเบ้ียประกนัทุกๆ 1 ดอลลาร์ท่ีบริษทัไดรั้บมา 
บริษทัจะตอ้งจ่ายเงินออกไปถึง 1.40 ดอลลาร์ ให้กบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ บริษทัไดติ้ดตามจบัตาดูผลการด าเนินงานทางการเงินแลว้ แต่บริษทัก็ไม่เขา้ใจวา่ส่ิงใดท่ีท าให้
เกิดผลการประกอบการท่ีย  ่าแย่ จากเหตุการณ์น้ีท าให้บริษทัเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ โดย
บริษทัไดเ้น้นไปท่ีกระบวนการหลกั 3 อยา่งคือ ความสัมพนัธ์กบัตวัแทนขายประกนั การก าหนด
เง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีไดก้  าไร และการด าเนินการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นอกจากการออกแบบกระบวนการต่างๆ ใหม่แลว้ บริษทัยงัได้คิดคน้วิธีการวดักระบวนการและ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีการตั้งวตัถุประสงคใ์นการประเมินความสามารถของบริษทัไว ้4 ดา้น
คือ 
 - การเลือกตลาดใหม่ท่ีท าก าไรใหก้บับริษทั 
 - การดึงดูดและเลือกลูกคา้ท่ีเหมาะสม 
 - ผลกัดนัการตั้งราคาใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียง 
 - ลดความหนกัหน่วงของการเรียกค่าสินไหมทดแทน 
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 จากวตัถุประสงคข์องการท างานท าใหพ้นกังานและผูจ้ดัการทุกระดบัของบริษทัก็ไดด้ าเนิน
กิจกรรมไป โดยมีการวิเคราะห์ท่ีด าเนินไปโดยอัตโนมติัได้ถูกฝังเข้าไปในระบบการก าหนด
เง่ือนไขกรมธรรมเ์พื่อความรวดเร็วของกระบวนการ  และปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจในการ
ตั้งราคา   จากการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่น้ีบริษทัเร่ิมท าก าไรอยา่งมหาศาลและในท่ีสุดก็ไดถู้กขอซ้ือ
กิจการโดยบริษทัประกนัภยัอีกแห่งหน่ึง ในราคา 3,500 ลา้นดอลลาร์ ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวเพิ่มข้ึนจาก
มูลค่าเกือบเป็นศูนยใ์น 2-3 ปีก่อน 
 บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั จดัเป็นบริษทัประกนัวินาศภยับริษทัหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯได้
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบประมวลผลรายการ (Transaction Process System) เพื่อใชใ้น
การด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั ตั้งแต่กระบวนการรับแจง้ขอท าประกนัภยัจากช่องทางการขาย
ต่างๆ  กระบวนการผลิตกรมธรรม์และการน าส่งกรมธรรม์ กระบวนการให้บริการสินไหม และ
กระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัหรือผูรั้บผลประโยชน์ โดยอตัราการขายของ 
บริษทัฯ จะมียอดขายของการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจอยูป่ระมาณร้อยละ 60 ของยอดขาย
ทั้งหมด ดงันั้นการบริหารธุรกิจประกนัวินาศภยัและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ ซ่ึงมีความเส่ียงภยัอยูต่ลอดเวลา  จ  าเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากหลายๆ มุมมองได้
อยา่งทนัท่วงที และปัจจุบนับริษทัฯ ยงัขาดระบบสารสนเทศท่ีจะสามารถสร้างรายงานส าหรับการ
วเิคราะห์ เช่น การวิเคราะห์การขายจากช่องทางการขาย การเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละช่วงเวลา 
การวิเคราะห์สินไหมท่ีเกิดข้ึนในมุมมองต่างๆ การวิเคราะห์อตัราความเสียหาย (Loss Ratio)  ซ่ึง
เดิมหากผูบ้ริหารตอ้งการรายงานเพื่อน าไปวิเคราะห์จะให้ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู ้สร้าง
รายงานให ้โดยทางศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งท าการดึงขอ้มูลจากระบบประมวลผลรายการ
ออกมา แลว้จึงมาสร้างรายงานในรูปแบบตารางค านวณหรือรายงานแบบอ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้ริหารจะได้
ใหค้วามประสงครู์ปแบบของรายงานท่ีตอ้งการมา ซ่ึงการสร้างรายงานจะมีความยุง่ยากและตอ้งใช้
เวลามาก  จึงท าใหผู้บ้ริหารรอเป็นเวลานาน 
 จากปัญหาน้ี ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดท่ีจะน าหลักการของระบบธุรกิจชาญฉลาด (Business 
Intelligence System) เขา้มาแกปั้ญหา ซ่ึงการพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดเป็นการใช้เทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์หลายส่วนประกอบกนั ไดแ้ก่ คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) , การสืบคน้ขอ้มูล 
(Query), การจดัท ารายงาน (Reporting) และ OLAP (Online Analytical Processing) โดยเป็นการ
จดัเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล  ระบบจะท าการดึงขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งการใช ้
แล้วน าไปสร้างขอ้มูลใหม่ และจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นรูปแบบท่ีพร้อมใช้งาน   จึงท าให้ผูบ้ริหารจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถเปล่ียนมุมมองข้อมูลในการวิเคราะห์ได้  ดังนั้นสารสนเทศน้ีจะ
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สามารถช่วยผู ้บริหารให้ได้รับข้อมูลเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อพฒันาระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
 
1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ เชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์ 
 1.3.1 ไดร้ะบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของบริษทั สห
มงคลประกันภยั จ  ากัด เพื่อใช้แสดงรายงานและสารสนเทศให้ผูบ้ริหารของ บริษทั สหมงคล
ประกนัภยั จ  ากดั ท่ีสามารถน าไปการวเิคราะห์ในมุมมองต่างๆ ได ้ 
 1.3.2 สามารถน าความรู้และแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปประยุกตแ์ละพฒันาระบบ
ธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.4 แผนด ำเนินกำร ขอบเขต และวธีิกำรวจัิย 
 1.4.1 แผนด าเนินการ 

1) ส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริหารเพื่อน าไปสร้างกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2) ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่
3) วิเคราะห์มิติของขอ้มูลและออกแบบคลงัขอ้มูลเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ใน

มุมมองท่ีก าหนดไว ้
4) พัฒนากระบวนการอีทีแอลในการดึงข้อมูล แปลงข้อมูล เพื่อเก็บไว้ใน

คลงัขอ้มูล และก าหนดตารางเวลาในการท างานของกระบวนการท าอีทีแอลท่ี
เหมาะสม 

5) พฒันาส่วนแสดงผล เช่น กราฟ แผนภูมิ หรือรายงาน 
6) ตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบ 
7) ทดสอบและแกไ้ข ปรับปรุงระบบ 
8) จดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระ 
9) น าเสนอรายงานการคน้ควา้อิสระ 
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 1.4.2 ขอบเขต 
  1) จดัท าคลงัขอ้มูลของการรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เพื่อการพฒันาระบบ
ธุรกิจชาญฉลาดของการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยจะน าข้อมูลของระบบการ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจระหวา่งปี 2548 ถึง 2552 ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ จ านวน 111,570 เรคคอร์ด และขอ้มูลสินไหมรถยนต์ภาคสมคัรใจ จ านวน 36,961 
เรคคอร์ด เขา้มาจดัท าคลงัขอ้มูล 
  2) จดัท าการวเิคราะห์และการแสดงผลของระบบธุรกิจชาญฉลาด ให้เหมาะสมกบั
มุมมองของธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยเฉพาะการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
  3) สามารถแสดงการวเิคราะห์การขายในมุมมองดงัน้ี 
   - วเิคราะห์แยกตามช่องทางการขาย 
   - วเิคราะห์แยกตามประเภทของกรมธรรม ์
   - วเิคราะห์แยกภาคของช่องทางการขาย 
   - วเิคราะห์แยกผลิตภณัฑย์อ่ย 
   - วเิคราะห์แยกประเภทรถ 
   - วเิคราะห์แยกตามยีห่อ้รถ 
  4) สามารถแสดงการวเิคราะห์สินไหมท่ีเกิดข้ึนในมุมมองดงัน้ี 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามช่องทางการขาย 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามประเภทของกรมธรรม ์
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกภาคของช่องทางการขาย 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกผลิตภณัฑย์อ่ย 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกประเภทรถ 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามยีห่อ้รถ 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามจงัหวดัท่ีเกิดเหตุ 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามยีห่อ้รถ 
   - วเิคราะห์ค่าสินไหมแยกตามยีห่อ้รถ 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุแยกตามภูมิภาค 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุตามช่วงเวลา 
   - วเิคราะห์การเกิดเหตุตามเพศผูข้บัข่ี 
  5) สามารถแสดงการวเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย มุมมองดงัน้ี 
   - วเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย แยกตามช่องทางการขาย 
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   - วเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย แยกตามประเภทของกรมธรรม ์
   - วเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย แยกภาคของช่องทางการขาย 
   - วเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย แยกผลิตภณัฑย์อ่ย 
   - วเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย แยกประเภทรถ 
   - วเิคราะห์อตัราค่าเสียหาย แยกตามยีห่อ้รถ 
  6) สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายตามช่วงเวลา 
  7) สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบยอดสินไหมตามช่วงเวลา 
  8) สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบอตัราค่าเสียหายตามช่วงเวลา 
  9) สามารถแสดงผลการขายของช่องทางการขายตามช่วงยอดขาย 
 
 1.4.3 วธีิการด าเนินการ 
  1) ส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริหารดว้ยการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถาม 
  2) ส ารวจขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของระบบการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และ
ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผูจ้ ัดการฝ่ายรับ
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมรถยนต์ และเจา้หน้าท่ีของส านักกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
  3) วเิคราะห์มิติของขอ้มูลโดยใชห้ลกัการ OLAP พร้อมออกแบบคลงัขอ้มูลโดยใช้
โครงสร้างแบบเกล็ดหิมะ (Snowflake Schema Dimensional Data Model) ให้รองรับตามความ
ตอ้งการในการวเิคราะห์ในมุมมองท่ีไดก้ าหนดไว ้
  4) พฒันากระบวนการอีทีแอลโดยใช ้Pentaho Data Intragration ในการดึงขอ้มูล 
แปลงขอ้มูล เพื่อเก็บไวใ้นคลงัขอ้มูลและก าหนดตารางเวลาในการท างานของกระบวนการท าอีที
แอลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง แม่นย  า และท าการประมวลผล  
  5) พฒันาส่วนแสดงผล เช่น กราฟ แผนภูมิ หรือรายงาน โดยใช้ Pentaho Report 
Designer เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  
  6) ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ โดยเร่ิมจากส่วนการแสดงผลเทียบกับ 
คลงัขอ้มูล ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น  

7) ทดสอบและแก้ไข ปรับปรุงระบบให้พร้อม สามารถน าไปใช้งานได้ และ
ตรวจทานวา่สามารถน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบน้ีไปใชง้านได ้
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 1.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย 2 เคร่ือง 
   - เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 1 เคร่ือง 
  2) ซอฟตแ์วร์ (Software) 
   - ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์เอก็ซ์พี (Microsoft WindowsXP) 
   - โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล มายแอสคิวแอล 5.0.51 (MySQL  5.0.51) 
   - โปรแกรมเพน็ทาโฮบีไอเซิร์ฟเวอร์ซีอี (Pentaho BI-Server CE) ส าหรับd
ารใชง้านของผูใ้ชร้ะบบ 
   - โปรแกรมเพน็ทาโฮดาตา้อินทิเกรชัน่ (Pentaho Data Intragration) 
ส าหรับพฒันาอีทีแอล  
   - โปรแกรมเพน็ทาโฮรีพอร์ทดีไซเนอร์ (Pentaho Report Designer) 
ส าหรับพฒันารายงานในการแสดงผล 
   - โปรแกรมเพน็ทาโฮ แอดมินิสเตรเตอร์ คอนโซล (Pentaho 
Administrator Console) ส าหรับการจดัการผูใ้ชร้ะบบ 
 
1.5 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
 1.5.1 บริษทั สหมงคลประกนัภยั จ  ากดั  
 1.5.2 ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.5.3 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 


