
หน่ึงในสาเหตุสำคัญคือ

พฤติกรรมการขับรถ



รายงานการศึกษากลุ่ม GP6
การใชเ้ทคโนโลยติีดตามขอ้มูลพฤติกรรมการขบัรถโดยสารสาธารณะ

และรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการคาํนวณเบีFยประกนัภยัเพืJอความปลอดภยัของสงัคม

รายงานนี' เป็นส่วนหนึ0งของการศึกษาอบรม

หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นที0 9

สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)

ประจาํปี พ.ศ. 2562



กลุ่ม GP6 วปส. .

นายกิตติ ยงคส์งวนชยั

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

นายชาญณรงค ์พานิชนนัทนกลุ

นางสาวฐาภรพชัร์ จึงรุ่งเรืองกิจ

นายณฐัสม ตงัเดชะหิรัญ

นายณนัทพงศ ์เชิดชู

นางสาวดรรชนี ศรีอนนัตรั์กษา

นายธีรนนัท ์ศรีหงส์

นายไพศาล พิสุทธิJ วชัระกลุ

นายภชัริ นิจสิริภชั

นายลิลิต กมัมารังกรู

นางวรรว ีเลิศชยานนัท์

นางวาสนา ทวแีสงสกลุไทย

นายวศิลัย ์วนะศกัดิJ ศรีสกลุ

นายอุทยั ภาคเจริญ

INSURANCE



กลุ่ม GP6 วปส. .

INSURANCE



สภาพของปัญหาที.ผ่านมา

• อุบตัเิหตุการจราจรเป็นสาเหตุลาํดบัต้นๆ ในการเสียชีวติของคนทั@วโลก

• พฤตกิรรมการขับรถที@ประมาท หรือ ในสภาพที@ไม่พร้อม เป็นสาเหตุหลัก

• การประกันภยัรถยนต์ในประเทศไทยยังไม่สะท้อนปัจจยัพฤตกิรรมการขับรถ

องค์การอนามยัโลกคาดการณ์ว่า ปี 5678 หากไม่มกีารแก้ไข

อนัดบัสาเหตุการเสียชีวติจากอุบติัเหตุจะขยบัเป็น

อนัดบั 5 !!! สูงกวา่โรคร้ายแรงหลายโรค



แรงจูงใจหลกัของการศึกษา

เบี$ยประกนัภยัรถยนต ์สามารถเป็น กลไกสําคญัให้เกดิ

การปรับปรุงพฤตกิรรมการขบัรถยนต์ของผู้เอาประกนั

โดยเฉพาะอยา่งยิ<งผูข้บัรถโดยสารสาธารณะซึ<งมีส่วน

อยา่งมากต่อความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น 

จะส่งผลต่อการลดอุบติัเหตุ … ลดการสูญเสียชีวติและ
ทรัพยสิ์น …. ลดปัญหาการจราจร …. 
สังคมทีDเป็นสุขมากขึGน 



การศกึษาครั )งนี)มุง่เน้นที3รถโดยสารสาธารณะและ

รถบรรทกุขนาดใหญ่

Segmentation

การศกึษาอาศยัขอ้มลูทตุยิภมูเิป็นหลกั โดย

จะมกีารสุม่สาํรวจขอ้มลูความคดิเหน็ของผูท้ี3

เกี3ยวขอ้งโดยการสมัภาษณ์ และตอบ

แบบสอบถาม

Interview

ปัญหา/อุปสรรคต่อการนําเอาขอ้มลูพฤตกิรรม
การขบัรถมาใชป้ระกอบการประเมนิเบี)ยประกนั

รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทกุขนาดใหญ่

ให้ทราบความเป็นไปได้

การสง่เสรมิใหเ้กดิระบบประกนัภยั

รถยนตท์ี3ใชข้อ้มลูพฤตกิรรมการขบั

รถยนตม์าใชป้ระเมนิเบี)ยประกนัขึ)นใน

ประเทศไทย

ให้ทราบถึงแนวทาง

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา

การศกึษาครั )งนี)เป็นการศกึษาความ

เป็นไปไดแ้ละแนวทางการดาํเนินงาน

เพื3อนําไปใชไ้ดจ้รงิ

Concept Study

ขอบเขตการศึกษา



การศึกษาวเิคราะห์ประเดน็ปัจจยัต่าง ๆ
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การวดัพฤตกิรรมการขบัรถ

ปัจจัยสําหรับ

ใช้ชีDวดัพฤตกิรรม

การขบัรถ

วดัลกัษณะการเปลี.ยนเลน

วดัพฤตกิรรมเสี.ยงอื.นระหว่างขบัรถ

วดัความง่วง/อ่อนเพลยี 

ระหว่างขบัรถ

วดัลกัษณะการใช้เบรค

วดัความเร็วรถยนต์

วดัอตัราเร่งของรถยนต์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถวัดข้อมูลต่างๆ 
ท่ีจะนำมาแปลเป็นข้อมูลพฤติกรรมการขับรถได้ดีขึ้น



Smartphone – Sensor ส่วนบุคคลทีNคนขบัรถทุกคนมอียู่

•GPS : อุปกรณ์กาํหนดตาํแหน่งพกัิดในระบบพกัิดโลก

•Accelerometer : sensor ใช้วัดอัตราเร่งของการเคลื@อนที@ของอุปกรณ์

•Gyroscope : อุปกรณ์วัดทศิทางการวางตวั (orientation) ของตวัโทรศัพท์

•Magnetometer : เป็นอุปกรณ์ที@วัดสนามแม่เหล็กใช้แทนเขม็ทศิ

• Proximity Sensor วัดระยะจากอุปกรณ์ถงึวัตถุข้างเคียง

•Ambient Light Sensor วัดความสว่างของแสงรอบตวัเครื@อง

• Front Camera กล้องถ่ายรูปด้านหน้า

ในโทรศัพท์เคลื0อนที0 Smartphone มอุีปกรณ์ตรวจวดั (sensor)

โดยสามารถนํามาใช้ตรวจวดัข้อมูลเพื0อใช้ประเมนิพฤตกิรรม

การขบัรถได้



บทวเิคราะห์
u sensors ในโทรศพัท์ smartphone มีความสามารถในการวดัข้อมลูพฤติกรรม

การขบัรถได้ ... แตต้่องพิจารณาระดบัความละเอียดถกูต้องของข้อมลู

ประกอบด้วย

u อปุกรณ์เทเลแมติกส์ (telematics) ทีXติดตั Yงในรถยนต์ สว่นใหญ่จะมีเฉพาะ

อปุกรณ์ GPS เป็นหลกั ไมมี่อปุกรณ์ sensors ครบเทา่ smartphone

u รถยนต์รุ่นใหม ่ๆ และในอนาคต มกัมีระบบเทเลแมติกติดตั Yงมาเลย 

... นา่จะมีsensors ไมน้่อยกวา่ smartphone ..... ยงัเชืXอมตอ่วดั

ข้อมลูการเคลืXอนทีXของรถยนต์ทีXละเอียดถกูต้องสงูจากระบบ

ขบัเคลืXอนรถยนต์โดยตรง เชน่ความเร็ว ความเร่ง อตัราความเร็ว

ของการหมนุพวงมาลยั การเบรก เป็นต้น
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First Driving Behavior-

based Telematics 

Automobile Insurance 

Developed for Toyota 

Connected Cars in Japan

การศึกษาตวัอย่าง

ระบบประกนัภยัในต่างประเทศ

ทีQมกีารใช้พฤตกิรรมการขบัรถยนต์

Porsche release pay-how-you-drive 

(PHYD) cash-back concept

นาํขอ้มูลทีQวดัไดใ้นระหวา่งขบัรถ มา

ใชป้ระเมินความปลอดภยัในการขบั

รถ



บทวเิคราะห์
u ระบบประกันแบบ Pay How You Drive (ใช้ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถยนต์ ประกอบการพิจารณา
เบี้ยประกัน) นั้น มีอยู่แล้วในหลายประเทศ

u แรงผลักดัน/แรงจูงใจหลัก มาจากความต้องการลดอุบัติเหตุ เพ่ิมความปลอดภัยในท้องถนน

u ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ ยังมีประโยชน์ : 

13

• สร้างความตระหนักให้ผู้ขับรถยนต์

• ช่วยให้ผู้ขับรถยนต์ได้ทราบจุดท่ีควรต้องปรับปรุง 

และนำไปปรับปรุงวิธีการขับรถของตนให้ปลอดภัย

ขึ้น (มีการจัดทำรายงานการขับรถอย่างละเอียดให้ผู้

ขับรถทราบ)

• ปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถให้ดีขึ้น



การศึกษาตวัอย่าง Mobile Application ของไทยที?มกีารวดัพฤตกิรรมการขบัรถยนต์

SAFEMATE ของ NECTEC
iON GO ของ บ.G-Able จํากดั



บทวเิคราะห์
umobile application วัดข้อมูลพฤติกรรมการขับรถนั้น ไม่ยาก แต่ ต้อง
ทำให้มีผู้นิยมดาวน์โหลดไปติดตั้ง และมีการใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง 

u วิธีการประเมินค่าคะแนนการขับรถยนต์ ควรต้องชัดเจน โปร่งใส

u โปรแกรมประสบความสำเร็จ ต้องมีจำนวนผู้ใช้มากพอสมควร และมี

แบบจำลองทางธุรกิจท่ีมีความเป็นไปได้ ว่าจะมีรายได้จากแหล่งใด และ
ต้องเป็นรายได้ท่ียั่งยืน

u แบบประกันภัยของทิพยประกันภัย ท่ีมีการใช้ค่าคะแนน
การขับรถจาก iON GO มาเป็นส่วนลดเบี้ยประกันได้

สูงสุดถึง 65% เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีบริษัทประกันท่ีเช่ือมั่น
ในแนวคิดนี้ และทำได้จริง
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การศึกษาระบบการตดิตามรถด้วย GPS ของกรมการขนส่งทางบก

จาํนวนรถยนต์ที.อยู่ในข่ายที.ต้อง

ตดิตัeงอปุกรณ์ GPS

gh,jkl คนั

mkn,nok คนั



บทวเิคราะห์

u ข้อมลูจากโครงการ “มั1นใจทั1วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนสง่ทางบกนี B 

สามารถเป็นจดุเริ1มต้นของการจดัเก็บข้อมลูพฤตกิรรมการขบัรถ ของผู้ขบัรถ

โดยสารสาธารณะและรถขนสง่ขนาดใหญ่ได้

u ข้อมลูที1สง่มามีเพียงคา่พิกดัและความเร็วของรถเทา่นั Bน ซึ1งมีข้อจํากดัในการ

แปลเป็นพฤติกรรมการขบัรถปลอดภยั

u ไมมี่การจดัเก็บข้อมลูในอดีตไว้ ทําให้ไมมี่ข้อมลูที1จะใช้เป็นฐานข้อมลู

พฤตกิรรมการขบัรถยนต์ตั Bงต้นได้
u ศนูย์บริหารจดัการเดนิรถด้วย GPS ก็จะมีการจดัเก็บข้อมลูดบิ

ไว้เพียง Z วนั

u ชอ่งทางหนึ1งที1หนว่ยงานด้านประกนัภยัรถยนต์จะเข้าถงึข้อมลู

นี B คือเจ้าของรถในโครงการฯ
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การศึกษาแนวทางการจัดทาํและใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางพฤตกิรรมการขบัรถ

ระบบฐานข้อมูลการประกนัภยั 

(Insurance Bureau System)
ระบบฐานข้อมูลกลาง

เครดติด้านการเงนิ ของ

บริษทัข้อมูลเครดติแห่งชาต ิ

(เครดติบูโร)



บทวเิคราะห์
u ข้อมลูพฤตกิรรมการขบัรถ เป็นข้อมลูของแตล่ะบคุคล จงึมีลกัษณะคล้าย

กบัข้อมลูเครดติด้านการเงิน ดงันั Bนนา่จะใช้เป็นแนวทางการได้

u ระบบฐานข้อมลูจะมีความยั1งยืน มีการปรับปรุงข้อมลูอยา่งสมํ1าเสมอ 

ข้อมลูมีความถกูต้องเชื1อถือได้นั Bน ต้องมีแบบจาํลองทางธุรกจิที3ด ีได้แก่

u แรงจงูใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลู 

u แรงจงูใจด้านผลตอบแทนด้านการเงิน 

uการถกูบงัคบัจากกฎระเบียบ

u มีการจดัแบง่โครงสร้างของอํานาจหน้าทีXขององค์กรตา่ง ๆ ทีXเกีXยวข้องอยา่ง

ชดัเจน
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การศึกษาความคดิเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stake Holders)

กลุ่มบริษทัประกนัภยัรถยนต์

กลุ่มหน่วยงานกาํกบัส่งเสริม

ประกนัภยั

กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสาร

สาธารณะและรถขนส่งขนาดใหญ่

กลุ่มผู้ขบัรถยนต์โดยสารธารณะ

และรถขนส่งขนาดใหญ่

• ผูบ้ริหาร บ.เจนเนอราลี/ประกนัภยั

• ผูบ้ริหาร บ.อาคเนยป์ระกนัภยั

• ผูบ้ริหาร บ.ธนชาติประกนัภยั

• ผูบ้ริหารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

• ผูบ้ริหาร บ.ศุภราช แอนดท์รานสปอร์ต

• ผูบ้ริหาร บ.นิ/มซี/เซ่งโลจิสติค

• ผูบ้ริหาร บ.สิรินทร ทรานสปอร์ต

• จาํนวนผูข้บัขี/รถโดยสารสาธารณะ/
รถบรรทุก 22 ราย



ผลการศึกษาความคิดเห็น

ผู้บริหารบริษทัประกนัภยั และหน่วยงานกาํกบั
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u การใช้ข้อมลูพฤตกิรรมการขบัรถ : เหน็ด้วย

§ อปุสรรค : ขาดฐานข้อมลู, การแขง่ขนัที9สงูของนายหน้าและตวัแทน, ความกงัวลของลกูค้า
เกี9ยวกบัความเป็นสว่นตวั

u การมีระบบฐานข้อมลูกลางพฤตกิรรมการขบัรถที1ให้บริษัทประกนัตรวจสอบได้ : เหน็ด้วย

u ความเหน็อื1น ๆ

§ ต้องมีการขอ consent ทั Hงจากลกูค้าใหม ่และลกูค้าเก่า

§ นํามาใช้กบัรถสว่นบคุคลจะยากกวา่รถโดยสารสาธารณะ

§ พฤตกิรรมยงัคงมีนํ Hาหนกัน้อยกวา่รายการเคลมที9เกิดขึ Hนจริง

§ มีปัญหาสําหรับปีแรกที9ยงัไมมี่ข้อมลูพฤตกิรรมการขบัรถ



ผลการศึกษาความคิดเห็น

ผู้บริหารบริษทัผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ/รถขนส่ง
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u การใช้ข้อมลูพฤตกิรรมการขบัรถ : เหน็ด้วย

§ อปุสรรค : พนักงานขับรถไม่เพยีงพอ (ช่วงเทศกาล)

u สนใจทําประกนัแบบที1ใช้ข้อมลูพฤตกิรรม : สนใจ

uพฤตกิรรมที1ดีควรได้สว่นลดเบี Bยประกนั : 10-25%, 30-50%

u ความเหน็อื1น ๆ

§ มีข้อดีเพราะทําให้ผู้ขบัขี9ตระหนกัในภาระความรับผิดชอบ

§ สามารถนําข้อมลูมาใช้พิจารณาความดีความชอบ

§ อปุกรณ์ต้องละเอียดถกูต้องพอและไมเ่ป็นภาระคา่ใช้จา่ยมากนกั



ผลการศึกษาความคิดเห็น

ผู้ขบัขีAรถโดยสารสาธารณะ/รถขนส่ง
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uพฤตกิรรมการขบัรถมีผลตอ่ความเสี1ยง และควรใช้ในการคดิเบี Bยประกนั : เหน็ด้วย (3.3/5)

uบริษัทจะทําประกนัแบบมีการใช้ข้อมลูพฤตกิรรมการขบัรถ : เหน็ด้วย (3.3/5)

u ความกงัวลตอ่การวดัพฤตกิรรมการขบัรถ

uกงัวลตอ่การวดัแอลกอฮอล์ : 18%

uกงัวลตอ่การวดัการขบัรถเร็ว : 32%

uกงัวลตอ่การตรวจจบัการทําผิดกฎจราจร : 18%



การศึกษาโครงสร้างวธีิการประเมนิเบีNยประกนัภยัรถยนต์ในปัจจุบัน
!. เบี 'ยประกันภยัพื 'นฐาน

1.1 อตัราขั )นตํ,า – ขั )นสงู

1.2 แยกตามประเภทรถยนต์

1.3 แยกตามประเภทกรมธรรม์

4. การใช้รถยนต์

2.1 สว่นบคุคล
2.2 เพื,อการพาณิชย์

2.3 รับจ้างสาธารณะ

;. อายุผู้ขับขีA
3.1 ระบผุู้ขบัขี, จะได้รับสว่นลดตามอายุ

4. Vehicle Factors
4.1 อายรุถ

4.2 กลุม่รถยนต์

4.3 รุ่นรถยนต์

4.4 ขนาดเครื,องยนต์

4.5 ทนุประกนัภยั

5. Coverage Factors
5.1 การบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตของ

บคุคลภายนอก จํานวนวงเงินความรับผิด

S. ภยัเพิAมเตมิ 
6.1 อบุตัเิหตสุว่นบคุคล

6.2 คา่รักษาพยาบาล
6.3 ประกนัตวัผู้ขบัขี,ในคดีอาญา

V. พฤตกิรรมการขับขีA (สว่นลดประวติัดี / สว่น

เพิ,มประวตัไิมดี่)

“ปัจจุบัน การประเมินค่าเบี้ยประกันภัย ใช้
สถิติตามต้นทุนความเสียหายของรถยนต์

แต่ละรุ่น (Loss Cost) ซ่ึงเป็นเบี้ย
ประกันภัยท่ีแท้จริง (Pure Premium) 

และ บวกด้วยต้นทุนของแต่ละบริษัทฯ”



บทวเิคราะห์

u โครงสร้างการคาํนวนเบี Nยประกันภยัรถยนต์ของประเทศไทยใน

ปัจจบุนั คา่เบี Yยเกือบทั YงหมดคิดจากปัจจยัเกีXยวกบัตวัรถยนต์ และปัจจยั

จํานวนเงินความคุ้มครอง ไม่เน้นใช้ปัจจยัด้านตวัผู้ขับขี@รถยนต์

u แนวคดิของเบี Nยประกันรถยนต์ในปัจจุบนั คิดจากความเสยีหายทีXจะ

เกิดจากอบุติัเหต ุ(Loss Cost) เป็นหลกั ... โดยไม่พจิารณาระดบัความ

เสี@ยงที@แตกต่างกันสาํหรับผู้ขับขี@แต่ละรายมากนัก



ขอ้เสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะการศึกษาออกแบบระบบคะแนนการขบัรถปลอดภยั

1st

2st

3st

กำหนดรายการข้อมูลท่ีจะสามารถตรวจวัดได้ด้วยอุปกรณ์เทเลแมติก หรือ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี smart phone

ในเบื้องต้น อาจใช้ระบบคะแนนรวมแบบถ่วงน้ำหนักของคะแนนจากแต่ละ
องค์ประกอบของพฤติกรรมการขับรถท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดค่าถ่วง

น้ำหนักจากผลกระทบต่อความเส่ียง และความละเอียดถูกต้องในการวัดข้อมูลนั้น ๆ

ออกแบบสมการคำนวณค่าคะแนนการขับรถปลอดภัย โดยพิจารณาความเส่ียงท่ี
ข้อมูลแต่ละรายการมีต่อการเกิดอุบัติเหตุ พิจารณาความละเอียด/แม่นยำของการวัด

ข้อมูลแต่ละรายการข้างต้น



ข้อเสนอแนะการศึกษาออกแบบระบบคะแนนการขบัรถปลอดภยั (ต่อ)

ตารางที' 11 ตวัอย่างการกาํหนดค่าถ่วงนํ6าหนักของปัจจยับ่งชี6พฤตกิรรมการขบัรถปลอดภยั

ปัจจยั
ผลกระทบต่อความ

เสี'ยง

ความละเอยีด

ถูกต้องในการวดั

ค่าถ่วงนํ6าหนัก 

(เสนอเบื6องต้น)

L. ความเร็วสูงสุดในการขบัรถ สูง สูง 35%

2. ความเร็วขณะรถเข้าโค้งวงแคบ หรือขณะเลี6ยว สูง ปานกลาง 20%

T. อตัราเร่งของการออกตวั ปานกลาง ปานกลาง 5%

U. การเบรค สูง ปานกลาง 5%

V. การทาํกจิกรรมอื'นขณะขบัรถ สูง ตํQา 10%

W. การขบัรถขณะที'ง่วงหรือละสายกาจากถนนขณะขบัรถ สูง ปานกลาง 10%



Contents

ข้อเสนอแนะการใช้งานข้อมูลจากระบบติดตาม

รถโดยสารสาธารณะร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

•จัดทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
•คปภ.
•กรมการขนส่งทางบก
•บริษัทประกันภัย

•เพิ่มข้อกำหนดของอุปกรณ์เทเลแมติก
ให้สามารถวัดค่าต่างๆได้มากขึ้น



ข้อเสนอแนะการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บ

และ ให้บริการตรวจสอบคะแนนการขับรถ

u ต้องมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการรวบรวมจัดเก็บและ
บำรุงรักษาข้อมูลพฤติกรรมการขับรถยนต์ของผู้ขับรถยนต์ทุกประเภทไว้ 

u มีระบบในการให้บริการเข้าถึงตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมการขับรถได้โดย
ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

u เสนอให้จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางดังกล่าวตามแนวทางรูปแบบของระบบ

ฐานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)

u อาจเรียก “Driving Credit Bureau”

30



ข้อเสนอแนะทางเลือกหน่วยงานดูแล “Driving Credit Bureau”

เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าท่ีกำกับดูแลกิจการ
ด้านการประกันภัย 

ภารกิจของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับ
ความพยายามลดอุบัติเหตุทางถนน

และมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยู่

จัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ทุกหน่วยมีส่วนเป็นเจ้าของ และกำหนด

นโยบายในการดำเนินงาน ทำให้จะได้รับความ

ร่วมมือและสนับสนุนจากทุกหน่วย



ข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างเบีUยประกนัภยัรถยนต์

1st

2st

3st

การปรับโครงสร้างการคำนวณเบี้ยประกันภัย โดยเพ่ิมน้ำหนักให้กับปัจจัยเส่ียงท่ีทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุมากข้ึน และปรับลดน้ำหนักของปัจจัยค่าเสียหายท่ีจะเกิดจากอุบัติเหตุ

ลง

ปรับปรุงข้อกำหนดการให้ส่วนลด และการเพ่ิมเบี้ยประกันในปีต่ออายุ ให้มีการ
พิจารณาข้อมูลพฤติกรรมการขับรถยนต์

การปรับปรุงข้อกำหนดส่วนลด ปรับลดส่วนลดจากปัจจัยอื่นลง เพ่ือนำมาเป็น
ส่วนลดจากพฤติกรรมการขับรถปลอดภัย



ขอ้เสนอแนะที@นาํไปสู่การปฏิบติั

อยา่งเป็นรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะภาพรวมระบบนิเวศของการประกนัภยัรถยนต์ที0ใช้ข้อมูล

พฤตกิรรมการขบัรถยนต์

ภาพรวมของ

ระบบนิเวศ 

(ecosystem)

• ออกนโยบายส่งเสริมให้มีการตรวจวัดและบันทึก
พฤติกรรม

• รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัย 
• ตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ประเมินการ
ขับรถ

• กำหนดนโยบายในการทำให้ระบบประกันภัยสามารถ
ช่วยลดอุบัติเหตุ

• พิจารณาปรับโครงสร้างการคำนวณเบ้ียประกันภัย 
• รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัย 

• ออกแบบวิธีการคำนวณค่าคะแนนพฤติกรรมการขับรถ
• ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์โดยสารสาธารณะและ
รถบรรทุกขนาดใหญ่

• เพิ่มข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตามรถยนต์ด้วย GPS ให้มี 

Sensor เพิ่มเพื่อวัดพฤติกรรมการขับรถ

• ใช้ข้อมูลคะแนนพฤติกรรมการขับรถประกอบการ
พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์โดยสารสาธารณะ

และรถบรรทุกขนาดใหญ่



การวเิคราะห์ Business Model Canvas

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)

• ผู้ประกอบการรถยนต์บริการสาธารณะ

• ผู้ประกอบการรถบรรทุกของบริษทั

ความสัมพนัธ์กบัลูกค้า (Customer relationship)

อยู่ในรูปแบบของ Business to Business Relationship

ช่องทางการเข้าถงึ (Channels)

• ด้านการขาย

• ด้านการบริการ

Value Proposition

• การลดค่าใช้จ่ายจากการประกนัภยั

• การลดปัญหาต่างๆที'เกี'ยวเนื'อง

• การเพิ'มระดบัความพงึพอใจ

• การมส่ีวนร่วมในการสร้างสัมคมที'

ปลอดภยั

ที'มาของรายได้ (Revenue Stream)

กจิกรรมหลกั (Key Activities)

ทรัพยากรหลกัในองค์กรที'ต้องใช้ 

(Key Resources)

หน่วยงานพนัธมติรหลกั

(Key Partners)

โครงสร้างต้นทุนหลกั (Cost Structure)

ภาระที'ไม่ใช่ทางการเงนิ



ข้อเสนอแนวทางการดาํเนินงานระยะสั_นเพื0อส่งเสริมการประกนัภยัรถยนต์

โดยใช้ข้อมูลพฤตกิรรมการขบัรถ

บริษทัประกนัภยัเริ0มการรับประกนัภยัโดย

ขอใช้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก

บริษทัประกนัภยัเริ0มการรับประกนัด้วยข้อมูล

พฤตกิรรมการขบัรถจาก Mobile Application



Thank You
กลุ่ม GP6 วปส.<


