
แนวทางการส่งเสริมการออมภาคประชาชน
แบบสมคัรใจโดยผา่นการประกนัชีวิต

จดัท าโดย  กลุ่ม 3  
หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นท่ี  7



สมาชิกกลุ่มท่ี   3

1.  นางกอบบญุ  ศรีชยั

2.  นายกลุวชัร  หงษ์คู

3.  พล.อ.จิระ  โกมทุพงศ์

4.  ผศ.ชญณา  ศิริภิรมย์

5.  นายณัฐสิทธ์ิ  ธีรกลุวาณิช

6.  นางสาวปิยะนุช  มาลากลุ ณ อยธุยา

7.  นางผกามาศ  สจัจพงษ์

8.  ดร.พงษ์ชยั  นิรมิตศรีชยั

9. นางยพุเรศ  พิริยะพนัธุ์

10. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี

11. นายสมศกัด์ิ  กญุชรยาคง

12. นางสิงหช์ยั  ทุ่งทอง

13. นางสพุตัรา  จิราธิวฒัน์

14.  รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรกัษ์



สถานการณ์การออมของประเทศไทย





โครงสร้างประชากรไทยตัง้แต่ปี พ.ศ.2503 - 2573



การออมของครวัเรือน และรายได้ –รายจ่าย- การออมสทุธิต่อคน

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(อา้งใน ธนาคารออมสนิ, 2560: 2)

รายได้และรายจ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี  ตรงกนัข้ามกบัการออมท่ีมีทิศทางเพ่ิมขึน้อย่างช้าๆ  หรือแทบจะคงท่ี



ร้อยละการออมของครวัเรือน  จ าแนกตามการจดัสรรเงินออม

ทีม่า:  ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2560)

55.4

35.9

19.6

10.6

9.1

ฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอืน่

เก็บเป็นเงินสด

เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ 

กองทุนต่างๆ เช่น กบข. ประกันสังคม  RMF เป็นต้น  

ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

วธีิการออม 5 อนัดับแรก



ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามความคิดเหน็เก่ียวกบั
การมีสิทธิได้รบัระบบบ านาญจากภาครฐัหรือเอกชน หรือ

กองทุนชราภาพตามกฎหมายอ่ืน 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560)

กองทนุ จ านวนสมาชิก (คน)

กองทนุประกนัสงัคม  2,394,054 (ปี 2560)

กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)

997,277 (ปี 2559)

กองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.)  530,417 (ปี 2560)

กองทนุส ารองเล้ียงชีพ  1,059,605 (ปี 2560)

รวม 4,981,353  

จ านวนสมาชิกในกองทนุต่างๆ 



ข้อมลูประชากร ผูมี้สิทธิได้รบัหลกัประกนัทางสงัคมกรณีชราภาพ

ประชากร กลุ่มแรงงาน รายการ จ านวน สดัส่วนร้อยละ หมายเหตุ

65.1

ไมใ่ชว่ยัแรงงาน
อายนุ้อยกวา่ 15 11.79 18.11

ต่อประชากรทัง้หมด

อายมุากกวา่ 60 10.35 15.90
รวม 22.14 34.01

วยัแรงงาน อาย ุ
15-60 ปี

อยูใ่นตลาดแรงงาน 34.42 52.87
ในระบบ 16.49 25.33
นอกระบบ 17.93 27.54

ไมอ่ยูใ่น
ตลาดแรงงาน

8.54 13.12

รวม 42.96 65.99

หน่วย : ลา้นคน



การจดัสรรงบประมาณภาครฐัเข้าสู่ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอาย ุปี พ.ศ. 2558 – 2568

ปี
งบประมาณ

GDP   
(ปีงบประมาณ)

วงเงิน
งบประมาณ

เบ้ียยงัชีพ
ผู้สงูอายุ

กองทุน
ประกนัสงัคม

เงินเบี้ยหวดั 
บ าเหน็จ 
บ านาญ

ข้าราชการ

เงิน
ส าหรบั 
กบข.

กอช. รวม
บ านาญ
เพ่ือการ
ชราภาพ

สดัส่วน
เงินชรา
ภาพต่อ 

GDP

สดัส่วนต่อ
งบประมาณ

2558 13,415,830 2,575,000 62,577 15,175 160,223 46,351 - 284,326 2.12 11.04 
2559 13,949,000 2,720,000 65,066 23,300 175,693 46,053 633 310,745 2.23 11.42 
2560 14,613,100 2,733,000 67,206 43,702 229,706 58,333 1,920 400,867 2.74 14.67 
2561 15,416,800 3,002,000 70,680 44,729 255,973 68,346 2,400 442,128 2.87 14.73 
2562 16,264,800 3,241,000 73,854 45,781 298,257 77,030 2,880 497,802 3.06 15.36 
2563 17,159,300 3,445,000 77,007 46,857 329,226 83,784 3,410 540,284 3.15 15.68
2564 18,103,000 3,656,000 80,126 47,958 357,870 90,063 3,898 579,915 3.20 15.86 
2565 19,098,700 3,875,000 83,443 49,085 383,955 95,853 4,385 616,721 3.23 15.92
2566 20,149,100 4,155,000 86,731 50,238 411,429 101,636 4,872 654,906 3.25 15.76
2567 21,257,300 4,410,000 90,148 51,419 440,379 108,077 5,359 695,382 3.27 15.77
2568 22,506,700 4,658,000 91,326 52,627 462,017 113,050 5,934 724,954 3.22 15.56

หน่วย : ลา้นคน



ผลการประเมินระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายขุองประเทศไทย

กรอบการประเมิน

กองทนุ กองทนุประกนัสงัคม

กรณีชราภาพ

กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ
กองทนุการออมแห่งชาติ

เบีย้ยงัชพี
ระบบบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ

ความครอบคลมุ

มากเกนิไป (ควรจา่ยใหเ้ฉพาะ
ผูม้รีายไดน้้อยเทา่นัน้)

ขา้ราชการทัง้หมด ก่อนปี
2540

เพยีงรอ้ยละ 38 ของผูท้ีอ่ยูใ่น
วยัแรงงาน

ขา้ราชการทัง้หมด (หลงัปี
2540)

เพยีงรอ้ยละ 17 ของแรงงาน
นอกระบบ และรอ้ยละ 11 
ของแรงงานนอกระบบและไม่
อยูใ่นตลาดแรงงาน

ความเพียงพอ

รายไดย้งัไมเ่พยีงพอต่อการ
ด ารงชพีขัน้พืน้ฐาน

เพยีงพอในระดบัทีส่ามารถ
ด ารงชพีภายหลงัเกษยีณอาย ุ
ซึง่อาจมรีายไดใ้กลเ้คยีงก่อน
เกษยีณอาย ุและไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 50 ของรายไดก้่อน
เกษยีณอายุ

เพยีงพอในระดบัเสน้ความ
ยากจนเทา่นัน้ แต่ไมเ่พยีงพอ
ถงึรอ้ยละ 50 ของรายไดก้่อน
เกษยีณอาย ุเน่ืองจากไดร้บัเงนิ
บ านาญจากประกนัสงัคมเพยีง
รอ้ยละ 19 ของรายไดก้่อน
เกษยีณอายุ

เงนิ กบข. และเงนิบ านาญ
ขา้ราชการในระดบัคุณภาพ
และสามารถด ารงชพีมรีายได้
หลงัเกษยีณอายไุดอ้ยา่ง
เพยีงพอไมน้่อยกวา่กวา่รอ้ย
ละ 50 ของรายไดก้่อน
เกษยีณอายุ

ยงัไมเ่พยีงพอ เน่ืองจากมี
การออมในระดบัต ่า (รวมกบั
เบีย้ยงัชพีอาจท าใหม้คีวาม
เพยีงพอต่อการด ารงชพีได)้

ความยัง่ยืน
มกีารจดัสรรงบประมาณ
เพิม่ขึน้ทุกปี และเป็นภาระ
การคลงัมากขึน้

ไมย่ ัง่ยนื และเป็นภาระ
ทางการคลงั

ไมย่ ัง่ยนื และเป็นภาระทางการ
คลงั

มคีวามยัง่ยนื แต่เป็นภาระ
ทางการคลงัเพยีงบางสว่น 
และลดลงไดใ้นอนาคต

มคีวามยัง่ยนื แต่กเ็ป็นภาระ
ทางการคลงัทีล่ดลง



ช่องทางการออมหลกัและข้อจ ากดัในการเพ่ิมระดบัการออมของครวัเรือน
ท่ีมีรายได้ต า่ในแต่ละช่องทาง

ช่องทางการออมหลกั ข้อจ ากดั

1. ได้รับการส่งเสริมโดยรัฐ

(1)      ระบบธนาคาร - เป็นลกัษณะการออมทรัพยร์ะยะเวลาสั้นมากกวา่ระยะยาว
- เป็นลกัษณะการออมเพื่อมีวตัถุประสงคก์วา้ง ๆ เบิกถอนไดโ้ดย
ไม่มีเง่ือนไข ท าใหก้ารสร้างวนิยัการออมครัวเรือนท าไดย้าก

(2)      สหกรณ์ออมทรัพย์ - สมาชิกตอ้งมีรายไดป้ระจ า
- สหกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจดัการและตรวจสอบชดัเจน
มีความมัน่คงมากกวา่สหกรณ์ภาคเอกชน/บริษทั
- อาศยัผูมี้ความรู้ในองคก์รในการบริหารจดัการ

(3)      การซ้ือตราสารหนี้ - เป็นลกัษณะลงทุนสถาบนัมากกวา่การออมเงินของปัจเจกบุคคลทัว่ไป
- ตอ้งอาศยัความรู้ทางการเงินในการเลือกการลงทุน

(4)      การซ้ือสินทรัพย์ถาวร - ตอ้งอาศยัความรู้ทางการเงินในการเลือกการลงทุนและกระจาย
ความเส่ียง
- เป็นการลงทุนมากกวา่การออม

(5)      ประกนัชีวติ - อาศยัความรู้ทางการเงิน เช่น หลกัการจ่ายเงินและการค านวณ
เบ้ียประกนัแบบรายปีท่ีไดรั้บผลตอบแทน
- เนน้ครัวเรือนท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไป ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่าไม่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ช่องทางการออมหลกั ข้อจ ากดั
(6)     กองทุนชราภาพประเภท
ต่าง ๆ เช่น กบข. กองทุน
ประกนัสังคม  กองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  
เป็นต้น

เป็นการออมของแรงงานในระบบมากกวา่นอกระบบ

(7)     กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.)

- ส าหรับแรงงานนอกระบบ ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป ยงัไม่มีการ
ออมแบบเป็นระบบส าหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอาย ุ15 ปี
- ไม่ สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ท าให้ต้องเป็น
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ทางเลือกท่ี 1
- ถา้ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติก่อนอาย ุ
60 ปี จะไม่ไดรั้บเงินสมทบบวกดอกผล

2.       กองทุนชุมชน เช่น กลุ่ม
เครดิตยูเน่ียน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลติ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

- เป็นการออมแบบสมัครใจ สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีจ ากัดและเป็นกลุ่ม

ย่อยๆ ก ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ

- เป็นการออมเพ่ือวัตถุประสงค์กว้างๆไม่เฉพาะเจาะจง เบิกถอนง่าย

3.      ระบบสงเคราะห์ส าหรับผู้ที่
ไม่สามารถออมได้

- เป็นเงินสวัสดิการเพื่อการชราภาพที่ไม่ได้มาจากเงินออมของ

ตนเอง แต่มาจากเงินงบประมาณของรัฐบาล
- ประชาชนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (Passive Role) มากกวา่มีสว่นร่วม
ในการปรับพฤติกรรมการออม



ความรู้ทางการเงิน

ทกัษะด้านการเงิน คะแนนเฉล่ีย % ต่อคะแนนเตม็ คะแนนสงูสดุ/คะแนนเตม็

ทกัษะทางการเงิน 12.9 58.5 22

1)  ความรู้ทางการเงิน 3.7 46.8 8

2)  พฤติกรรมทางการเงิน 5.9 65.6 9

3)  ทศันคติทางการเงิน 3.2 64.5 5

ทีม่า:  สถาบนัคนีนัเอเชยี (2558: 21)



การเข้าถึงบริการทางการเงิน
ภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (11 บริการ)

ทีม่า:  ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2560)

การเข้าถึงบริการทางการเงิน 11 บริการ แยก
ตามรายได้  เขตการปกครอง  ภูมภิาค  และเพศ

• ครวัเรือนในเขตเมืองและนอกเขตเมืองไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินในสดัส่วนใกล้เคียงกนั

• ครวัเรือนในภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้สงูสดุ 



จ านวนบริการทางการเงิน  และสดัส่วนการใช้บริการทางการเงินของครวัเรือน

ทีม่า:  ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2560)



ออมทรพัย ์  
ประจ า  

3 เดอืน  6 เดอืน   12 เดอืน  24 เดอืน   
2539 5.0000 - 5.2500 8.7500 - 11.7500 8.5000 - 11.2500 8.5000 - 11.0000 -
2540 5.0000 10.2500 - 15.7500 10.5000 - 16.2500 10.0000 - 16.0000 -
2541 4.5000 5.7500 - 6.5000 5.7500 - 6.7500 5.7500 - 7.0000 -
2542 2.7500 - 3.2500 3.2500 - 4.2500 3.2500 - 4.2500 3.5000 - 4.7500 -
2543 2.2500 - 2.5000 2.5000 - 3.5000 2.5000 - 3.5000 3.0000 - 4.0000 3.0000 - 4.5000
2544 1.5000 - 2.2500 2.0000 - 2.7500 2.0000 - 2.7500 2.2500 - 3.0000 2.2500 - 3.5000
2545 1.2500 - 1.5000 1.7500 - 2.5000 1.7500 - 2.7500 1.7500 - 3.0000 2.0000 - 3.5000
2546 0.5000 - 1.2500 1.0000 - 1.5000 1.0000 - 1.5000 1.0000 - 1.5000 1.2500 - 2.0000
2547 0.5000 - 1.7500 1.0000 - 2.0000 1.0000 - 2.2500 1.0000 - 2.5000 1.2500 - 2.7500
2548 0.5000 - 4.0000 1.7500 - 3.5000 2.0000 - 3.7500 2.2500 - 4.0000 3.0000 - 4.5000
2549 0.5000 - 4.2500 2.7500 - 4.7500 3.0000 - 5.0000 3.5000 - 5.1250 3.5500 - 5.0000
2550 0.5000 - 3.2500 2.0000 - 3.1300 2.0000 - 3.2500 2.0000 - 3.5000 2.0000 - 4.2000
2551 0.7500 - 2.5000 1.3500 - 4.0000 1.5000 - 4.0000 1.7500 - 4.0000 1.7500 - 3.7500
2552 0.2000 - 1.5000 0.5000 - 1.2500 0.5000 - 1.6000 0.6500 - 1.6000 1.2500 - 2.8500
2553 0.5000 - 1.5000 0.7500 - 1.8500 0.9000 - 2.0000 1.0000 - 2.0000 1.5000 - 2.7500
2554 0.2500 - 2.7500 1.7500 - 3.4000 2.0000 - 3.6000 2.2500 - 3.6000 2.5000 - 3.7500
2555 0.1250 - 3.0000 1.6000 - 3.1500 1.9500 - 3.2500 2.2500 - 3.3000 2.5000 - 3.4500
2556 0.1250 - 2.7000 1.5000 - 3.0000 1.7500 - 3.1500 2.0000 - 3.2500 2.2500 - 3.1250
2557 0.1250 - 2.7000 1.0000 - 2.5000 1.2500 - 2.7500 1.5000 - 2.9500 1.7500 - 3.0000
2558 0.0500 - 2.5000 0.2500 - 2.0000 0.2500 - 2.1000 0.2500 - 2.2500 1.3000 - 2.3750
2559 0.0500 - 2.5000 0.2500 - 1.6500 0.2500 - 1.7000 0.2500 - 1.8000 1.0000 - 2.1500
2560 0.0500 - 2.2500 0.2500 - 1.6500 0.2500 - 1.7000 0.2500 - 1.8000 1.0000 - 1.8000

2561 ณ 17 ม.ค. 0.0500 - 2.2500 0.2500 - 1.5000 0.2500 - 1.6000 0.2500 - 1.8000 1.0000 - 1.8000

อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ ปี พ.ศ. 2539 – 2561



สรปุสาเหตขุองปัญหาการออมของประเทศไทย

การออมต า่  ขาดวินัยการออม

ความรู้ทางการเงินต า่

ดอกเบีย้เงินฝากต า่

ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายยุงัไม่ครอบคลมุประชากรวยั
แรงงานทัง้หมด

การเข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ



ประเดน็การศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษา

บทบาทของธรุกิจประกนัภยัในการ
ส่งเสริมการออมภาคประชาชน

ในปัจจบุนั

ปัญหาและอปุสรรคของการออมภาค
ประชาชนโดยผา่นการประกนัชีวิต

แนวทางในการส่งเสริมการออมภาค
ประชาชนแบบสมคัรใจ
โดยผา่นประกนัชีวิต



วตัถปุระสงคข์องการศึกษา

1. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของธรุกิจประกนัภยัในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนในปัจจบุนั

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอปุสรรคของการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจโดยผา่นการประกนัชีวิตแบบ
สะสมทรพัย์

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจโดยผา่นประกนัชีวิตแบบสะสม
ทรพัย์



ขอบเขตการศึกษา

ศกึษาเพือ่คน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิการออมภาคประชาชนแบบสมคัร
โดยผา่นการท าประกนัชวีติ โดยมุง่ศกึษาถงึบทบาทของธุรกจิประกนัภยัในการสง่เสรมิ
การออมภาคประชาชนในปัจจุบนั  และปัญหาและอุปสรรคของการออมภาคประชาชน
แบบสมคัรใจโดยผา่นการประกนัชวีติ

1.  ขอบเขตด้าน
เน้ือหา

การวจิยัครัง้น้ีคณะผูว้จิยัใชเ้วลาในการศกึษาจ านวน 5 เดอืน  ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 
พ.ศ.2560 – เดอืนมกราคม พ.ศ.2561 

2. ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา



วธีิการศึกษาและวเิคราะห์

ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญติั กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ  
และงานวิจยัทัง้ของไทยและต่างประเทศ  เป็นต้น  

รวมทัง้ข้อมูลทุติยภมิูเชิงสถิติจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือ
ได้จากองคก์รต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ 

วิเคราะหข้์อมูลใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรปุแบบ
อปุนัย (Inductive) ร่วมกบัการวิเคราะหเ์น้ือหา 
(Content analysis) เช่ือมโยงกบัข้อมูลเชิงสถิติ 



ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ

1.  ทราบถึงบทบาทของธรุกิจประกนัภยัในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนในปัจจบุนั

2.  ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคของการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจโดยผา่น

การประกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย์

3. พฒันาหรือปรบัปรงุแนวทางในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจโดยผา่น
ประกนัชีวิตเพ่ือช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต



สถานการณ์ธุรกจิประกนัภยัในปัจจุบัน



สถานการณ์ธรุกิจประกนัภยัในต่างประเทศ 

ตลาดประกนัภยัในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประกนัภยัในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา 



แนวโน้มค่าเฉล่ียอตัราการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัระหว่างปี ค.ศ. 2011-2021
ธรุกิจประกนัชีวิต ธรุกิจประกนัวินาศภยั

Emerging Markets 7.9% 6.4%
Emerging Asia 8.5% 8.3%
Eastern Europe 7.5% 4.9%
Latin America 7.5% 4.5%
Middle East 8.0% 6.6%
Africa 4.0% 4.4%
Industrialized countries 2.9% 2.6%
World 3.9% 3.4%

ทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) (2559)



สถานการณ์ธรุกิจประกนัภยัของประเทศไทย 

ทีม่า: สมาคมประกนัชวีติไทย, 2559

จากการรายงานสถติปิระกนัชวีติของปี พ.ศ.2560 พบวา่ กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2559 นัน้ ลดต ่าลงประมาณรอ้ยละ 
7.48 ดว้ยจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 3,867,467 กรมธรรม ์โดยในสว่นนี้เป็นกรมธรรมป์ระกนัชวีติรายใหม ่(New Business) 
3,396,479 กรมธรรม ์

รายการ

จ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั
Number of  Policies

จ านวนเงินเอาประกนัภยั (ล้านบาท)
Sum Insured (million baht)

2559
(2016)

2558
(2015)

2557
(2014)

2556
(2013)

2555
(2012)

2559
(2016)

2558
(2015)

2557
(2014)

2556
(2013)

2555
(2012)

กรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตท่ีเพ่ิมขึน้ในปี

3,867,467 4,180,291 3,344,172 3,631,618 3,522,680 4,628,049 4,434,087 4,000,250 2,949,053 3,022,731

กรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตรายใหม่ (New 

Business)
3,396,479 3,676,815 3,344,172 3,183,558 3,167,220 3,861,268 3,912,741 2,663,656 2,432,563 2,490,243

ประเภทสามญั 
(Ordinary)

2,696,642 2,913,901 3,206,082 3,040,809 3,015,178 825,283 987,056 932,585 834,992 784,645

ตลอดชีพ (Whole 
Life)

1,306,206 1,455,937 1,558,088 1,486,733 1,438,238 435,282 446,208 381,488 336,600 304,318

สะสมทรพัย ์
(Endownment)

1,207,173 1,294,496 1,455,387 1,369,837 1,436,245 288,592 330,556 378,282 312,398 309,460

เฉพาะกาล (Term) 183,243 160,343 183,760 179,968 136,800 101,406 209,980 170,000 184,407 168,918

อ่ืนๆ (Others) 20 3,125 8,847 4,271 3,895 3 312 2,816 1,586 1,949



กรอบการวเิคราะห์



กรอบการวิเคราะหปั์ญหาของการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจ
โดยผา่นการประกนัชีวิต

เงินลงทุนที่จะน าไปพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการ
ประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่น้อย

ประชาชนขาดความ
เช่ือมั่นต่อธุรกิจประกัน

ชีวิต  

การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุมคน
กลางประกันภัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

ประชาชนขาดความเข้าใจ
ในเง่ือนไขตามสัญญา

ประกันภัย

สัญญาประกันภัยมีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย

รูปแบบ 

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
หรือผู้เอาประกันภัยไม่ได้
ซักถามข้อสงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยยังไม่
กระจายไปสู่ประชาชนทุก

ระดับ  

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจุกตัวอยู่ใน

เขตเมืองและในจงัหวัดใหญ่ๆ

รายได้ของประชากรไทยอยู่
ในระดับปานกลาง - ต่ า  ถึง

รายได้ต่ า  

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยขาด
ความหลากหลายไม่

ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงเน้นรูปแบบเดิม 

สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาหลกั (Cause)



ข้อเสนอแนะ



การก าหนดข้อเสนอเก่ียวกบัของการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจ
โดยผา่นการประกนัชีวิต

เงินลงทุนที่จะน าไปพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการประกัน
ชีวิตยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
ธุรกิจประกันชีวิต  

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุมคน
กลางประกันภัยมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความเข้าใจใน
เง่ือนไขตามสัญญา

ประกันภัย

สัญญาประกันภัยมีความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ครบถ้วนหรือ
ผู้เอาประกันภัยซักถามข้อ

สงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยกระจายไปสู่
ประชาชนทุกระดับ  

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจายตัวไปสู่

ประชาชนในทุกระดับ

รายได้ของประชากร
ไทยอยู่ในระดับปาน

กลาง - สูง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความ
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ

จ าหน่ายมีรูปแบบใหม่ๆ



การวิเคราะหท์างเลือกในการแก้ไขปัญหาการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจ
โดยผา่นการประกนัชีวิต

ทางเลือกท่ีหนึ่ง

เงินลงทุนที่จะน าไปพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการ
ประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อธุรกิจประกันชีวิต  

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุม
คนกลางประกันภัยมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความเข้าใจ
ในเง่ือนไขตามสัญญา

ประกันภัย

สัญญาประกันภัยมีความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
หรือผู้เอาประกันภัยซักถาม

ข้อสงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยกระจาย
ไปสู่ประชาชนทุกระดับ  

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจายตัวไปสู่

ประชาชนในทุกระดับ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความ
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ

จ าหน่ายมีรูปแบบใหม่ๆ



การวิเคราะหท์างเลือกในการแก้ไขปัญหาการออมภาคประชาชนแบบสมคัรใจ
โดยผา่นการประกนัชีวิต

ทางเลือกที่สอง

เงินลงทุนที่จะน าไปพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ เพียงพอ

การออมภาคประชาชนแบบสมัครใจโดยผ่านการ
ประกันชีวิตยังมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อธุรกิจประกันชีวิต  

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของบริษัทประกันชีวิต

การปฏิบัติตามกฏหมาย
ของคนกลางประกันภัย

มาตรการในการควบคุม
คนกลางประกันภัยมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความเข้าใจ
ในเง่ือนไขตามสัญญา

ประกันภัย

สัญญาประกันภัยมีความ
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ผู้ขายให้ข้อมูลที่ครบถ้วน
หรือผู้เอาประกันภัยซักถาม

ข้อสงสัยให้ชัดเจน

การประกันภัยกระจาย
ไปสู่ประชาชนทุกระดับ  

การถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยกระจายตัวไปสู่

ประชาชนในทุกระดับ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความ
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและช่องทางการ

จ าหน่ายมีรูปแบบใหม่ๆ



การวิเคราะหท์างเลือก
เกณฑใ์นการพิจารณา ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี  2

ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ต่อธุรกจิ
ประกนัภยัและมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
เงือ่นไขสญัญาประกนัภยัมากขึน้

ผลติภณัฑก์ารประกนัภยักระจายไปสู่
ประชาชนทุกระดบั  มคีวามหลากหลาย

และตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ต ่า สงู
โอกาสท่ีจะประสบความส าเรจ็ ต ่า สงู
เปรียบเทียบสดัส่วนค่าใช้จ่ายและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รบั

สงู สงู

ระยะเวลาในการด าเนินงานจน
บรรลผุล

ยาวนาน สัน้

ความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสงัคม น้อย น้อย



Microinsurance



ความแตกต่างระหว่างไมโครอินชวัรนัซก์บัการประกนัภยัแบบดัง้เดิม
คณุลกัษณะ ไมโครอินชวัรนัซ์ การประกนัภยัแบบดัง้เดิม

ตลาดเป้าหมาย • เหมาะกบัผูม้รีายไดต้ ่า
• ผูม้คีวามรูแ้ละ/หรอืตระหนักดา้นประกนัภยัน้อย

• เหมาะกบัผูท้ีม่รีายไดป้านกลางหรอืสงู 
• ผูม้คีวามรูแ้ละตระหนักถงึประโยชน์ของการประกนัภยั

การออกแบบผลิตภณัฑ์ • งา่ยต่อการเขา้ใจ
• การตัง้ราคาแบบกลุ่ม มขีอ้จ ากดัดา้นขอ้มลูทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั

• หลากหลายความคุม้ครอง
• ราคาขึน้กบัความเสีย่ง โดยมขีอ้มลูทางสถติสินับสนุน

การตลาดและช่องทางการ
ขาย

• ขายผา่นช่องทางการขายใหม่ๆ
• ขายพว่งกบัผลติภณัฑข์องสถาบนัทีใ่หบ้รกิารดา้นการเงนิกบัประชาชน

ทีย่ากจน

• ขายผา่นช่องทางดัง้เดมิ เช่น ตวัแทน ธนาคาร อนิเตอรเ์น็ต
• ขายผา่นตวักลางประกนัภยัทีม่ใีบอนุญาต

ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร รั บ
ประกนัภยั

• กระบวนการพจิารณารบัประกนัภยังา่ย และมทีุนประกนัภยัทีไ่มส่งูมาก
• ภาษาทีใ่ชใ้นกรมธรรมต์อ้งเขา้ใจงา่ย มขีอ้ยกเวน้น้อย

• มคีวามซบัซ้อนในการพจิารณาการรบัประกนั และมทีุนประกันภยั
สงู

• ภาษาทีใ่ชใ้นกรมธรรมซ์บัซอ้นและมขีอ้ยกเวน้จ านวนมาก
การบริหารจดัการ • ช าระคา่เบีย้ประกนัภยัเป็นเงนิสดหรอืช าระรวมกบัผลติภณัฑอ์ื่นๆ • ช าระค่าเบีย้ประกนัภยัตามปกตดิ้วยเชค็ เครดติการด์ หรือการตดั

บญัชจีากธนาคารโดยตรง

การจดัการสินไหมทดแทน • ขัน้ตอนน้อย งา่ย สะดวก และไมต่อ้งใชเ้อกสารมาก • หลายขัน้ตอน ซบัซอ้น ตอ้งการขอ้มลูและเอกสารมาก

การจดัการสินทรพัย์ • เป็นไปตามกฎระเบยีบ หรอืกฎการลงทุนของประเทศนัน้ๆ • เป็นไปตามกฎระเบยีบ หรอืกฎการลงทุนของประเทศนัน้ๆ



ประเภทและประโยชน์ของผลิตภณัฑไ์มโครอินชวัรนัซ์
ผลิตภณัฑ์ ประเภท ประโยชน์

Health ระยะเวลาเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
การดูแลในเบื้องต้น และการเจ็บป่วยขัน้
วกิฤติ

ช่วยปกป้องผลประโยชน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ได้รบับาดเจ็บ โรคต่างๆ ครอบคลุม
ระยะเวลาเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

Life-Credit คุม้ครองชวีติ (ขายรว่มกบั Micro Credit) คุม้ครองผูใ้หส้นิเชือ่จากการสญูเสยีลกูหนี้ ซึง่เป็นผลมาจากผูข้อกู้เสยีชวีติ

Life-Protection ช่วงอายุ การจัดการงานศพ อุบัติเหตุ
พกิารหรอืทุพพลภาพ

ช่วยเรื่องผลประโยชน์ด้านการเงนิ ในกรณีเสยีชวีิต ประสบอุบตัิเหตุ ทุพพลภาพของ
เจา้ของกรมธรรม์

Life-Savings ทุนทรพัย ์บ านาญ การลงทุน เป็นการรวมกนัระหวา่งการออมและความคุม้ครอง
เกษตรกรรม/ดชันี การประกันภัยพืชผล ปศุสตัว์และดชันีที่

ครอบคลุม / คุม้ครอง
คุม้ครองเกษตรกรรมจากสภาวการณ์ทางอากาศ แมลงและศตัรพูชื

Assets บา้น ธุรกจิ สนิทรพัย์ มกัเชื่อมโยงกบัการกู ้การจ่ายค่าชดเชยในกรณีทีสู่ญเสยีทรพัยส์นิเนื่ องจากภยัอนัตราย
ต่างๆ

ไมโครตะกาฟลุ 
(Microtakaful) (ประกนัภยั
รายย่อยตามหลกัศาสนา
อิสลาม)

ประกนัภยัครอบครวั ประกนัภยัทัว่ไปตาม
หลกัศาสนาอสิลาม

การนาเงินไปแสวงหารายได้โดยไม่ขดัต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลามหรือการบริจาค
ชว่ยเหลอืผูเ้อาประกนัรายอื่นทีป่ระสบภยั



โครงการวนัละบาทเพ่ือความมัน่คงของชีวิต

ภาครฐั บริษทัประกนัภยั
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธรุกิจ
ประกนัภยั (คปภ.)

ประกนัสขุภาพแบบ
ชดเชย

ประกนัอบุติัเหตุ
ประกนัชีวิต

แบบสะสมทรพัย์

ประชาชนท่ีมีรายได้ต า่  



อตัราเบีย้ประกนัภยั ระยะเวลา ข้อตกลงคุ้มครอง ช่องทางการจ าหน่าย การสนับสนุน

280 – 310 บาท/เดือน

3,650 บาท/ปี

(เกบ็เงินเป็นรายเดือน)

ระยะเวลาการเอาประกนัภยั:
20 ปี

ดา้นการออม:
ครบก าหนดไดร้บัเงนิคนื 5 เท่าของจ านวน
เงนิเอาประกนัภยั (ประมาณ 100,000 
บาท)

1. ไปรษณยี์
2. เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ
3. รา้นสะดวกซือ้
4. สหกรณ์ชุมชน

ภาครฐั: 
1. ใหค้วามรูท้างการเงนิและความเสีย่ง
ต่างๆ เพื่อสรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่วกบั
การเงนิและความเสีย่งแก่ประชาชนทีม่รีายได้
ต ่า
2. จา่ยเงนิสมทบเขา้โครงการฯ จ านวน 1 เทา่
ของเงนิประกนัในช่วงน ารอ่ง
3.  จา่ยเงนิในส่วนของค่าบรกิารในจดัเก็บค่า
ประกนัแทนผูเ้อาประกนัภยั

ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยั:
20 ปี

ดา้นความคุม้ครอง:
1. กรณเีสยีชวีติ
1.1 ภายใน 180 วนั  ไดร้บัความ
คุม้ครอง 100% ของทุนประกนัภยั
1.2 ภายหลงั 180 วนั  ไดร้บัความ
คุม้ครอง 100% ของทุนประกนัภยั + 
ความคุม้ครองเพิม่ขึน้ปีละ 20% ของ
จ านวนเงนิเอาประกนัภยั
2. กรณอุีบตัเิหตุ
2.1 เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ (จา่ยเงนิ 
100,000 บาท)
2.2  สญูเสยีสายตา หรอืมอื หรอืเทา้ทัง้ 2
ขา้ง หรอือยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพยีงขา้งเดยีว
รวมกนั 2 อยา่งขึน้ไป (จา่ยเงนิ 100,000 
บาท)
2.3  สญูเสยีสายตา หรอืมอื หรอืเทา้อยา่ง
ใดอยา่งหนึ่งเพยีงขา้งเดยีว (จา่ยเงนิ 
60,000 บาท)
2.4  จา่ยเงนิชดเชยค่ารกัษาพยาบาลวนัละ 
500 บาท/วนั  ในฐานะผูป่้วยใน (ทัง้จาก
อุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วย) 



โครงการวนัละบาท
เพื่อความมัน่คง

ของชีวิต

ให้ความรู้และ
เผยแพร่ความรู้

ทางการเงินและการ
ประกนัแบบออม

ทรพัย์

เบีย้ประกนัต า่  
(ช าระเป็นรายวนั) 

สะดวกในการช าระ 
ช าระได้หลาย

รปูแบบ 

รฐัช่วยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จดัเกบ็เบีย้ประกนั

ก าหนดสดัส่วนขัน้
ต า่ของจ านวน

กรมธรรมป์ระกนัภยั
ส าหรบักลุ่มผูมี้
รายได้น้อย

ได้ทัง้การคุ้มครอง
กรณีอบุติัเหตแุละ
เสียชีวิต และเงิน
ออมในอนาคต



เบีย้ประกนั
ต่อปี

• 2,000 บาท

เบีย้ประกนั
ต่อเดือน

• 167 บาท

เบีย้ประกนั
ต่อวนั

• 5 บาท 50 
สตางค์




