
 
EIC Data Infographic: ประกันชีวิตจ ำเป็นแต่ยังไม่ฮิต 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

EIC ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของภำคครัวเรือนไทย (Household Socio-Economic Survey 
หรือ SES) ล่ำสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งจัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  พบข้อมูลที่น่ำสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้อ
ประกันชีวิตของคนไทยดังต่อไปนี้ 

 
ปัจจุบันคนไทยที่ซื้อประกันชีวิตยังเป็นส่วนน้อย จำกข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ครัวเรือนไทยที่มีรายจ่ายค่าเบี้ย
ประกันชีวิต1 มีสัดส่วนเพียง 8.9% จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งถือเป็นส่วนน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครัวเรือนที่มีรำยได้
เฉล่ียต ่ำกว่ำ 1.5 หมื่นบำทต่อเดือน และ 1.5 - 3 หมื่นบำทต่อเดือนที่มีสัดส่วนต ่ำกว่ำค่ำเฉล่ียที่ 4.8% และ 8.2% ตำมล ำดับ ทั้งนี้

สัดส่วนครัวเรือนที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตจะสูงขึ้นตำมช่วงรำยได้ จำกเงินออมและโอกำสจำกกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำร
ซื้อประกันชีวิตที่มีมำกกว่ำ ท ำให้สัดส่วนกลุ่มครัวเรือนรำยได้สูงที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตอยู่ในระดับที่สูงกว่ำโดยเปรียบเทียบ โดย
กลุ่มครัวเรือนที่มีรำยได้ในช่วง 3 – 5 หมื่นบำท และ มำกกว่ำ 5 หมื่นบำทต่อเดือน มีสัดส่วนกำรมีประกันชีวิตอยู่ที่ 10.2% และ 

20.3% ตำมล ำดับ ส ำหรับค่ำกลำง (median) ของเบี้ยประกันที่จ่ำยต่อปีของครัวเรือนไทยจะอยู่ที่รำว 5 พันบำทต่อปี โดยมูลค่ำ
ของเบี้ยประกันที่จ่ำยก็จะเพิ่มสูงข้ึนตำมรำยได้ของครัวเรือนเช่นกัน  
 

ลักษณะและพฤติกรรมของครัวเรือนไทยมีผลต่อกำรซ้ือประกันชีวิต โดยพบว่ำ หากครัวเรือนมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ได้แก่ 1.มีบ้านเป็นของตนเอง (ทั้งที่มีและไม่มีภำระหนี้) 2.มีสมาชิกท่ีจบปริญญาตรีขึ้นไป 3.มีสถานะสมรส หรือ 4.มีลูก จะมี

แนวโน้มที่จะมีประกันชีวิตมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ (วิเครำะห์โดยควบคุมปัจจัยรำยได้ อำยุ
เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนที่มีงำนท ำ และภูมิภำคที่ครัวเรือนอยู่อำศัย) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมกำรบริโภคตำมช่วงชีวิต (life 
cycle) และผลส่วนหนึ่งอำจมำจำกกำรท ำประกันชีวิตพร้อมกับกำรขอสินเชื่อบ้ำนเพื่อเงื่อนไขอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ที่ดีกว่ำ ทั้งนี้หำก

เป็นครัวเรือนที่มีมำกกว่ำ 1 ลักษณะก็จะยิ่งมีแนวโน้มในกำรซื้อประกันชีวิตที่สูงขึ้น นอกจำกนี้ ยังพบอีกว่ำการมีประกันสุขภาพ
ของเอกชนถือเป็นอีกตัวบ่งช้ีท่ีมีนัยส าคัญ โดยครัวเรือนที่มีประกันสุขภำพมักจะมีประกันชีวิตด้วย อำจสะท้อนถึงพฤติกรรมกำร
ป้องกันควำมเส่ียงของครัวเรือนที่มักจะท ำประกันทั้ง 2 ด้ำนคู่กัน และ/หรือ ลักษณะของกำรซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทที่มี

ควำมคุ้มครองด้ำนสุขภำพรวมอยู่ด้วย 
 

แนวโน้มกำรซื้อประกันชีวิตของคนไทยยังมีโอกำสทำงกำรตลำดทั้งในกลุ่มศักยภำพและกลุ่มที่มีควำมจ ำเป็น  จำก
สัดส่วนครัวเรือนไทยที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตที่น้อยเพียง 8.9% สะท้อนว่ำครัวเรือนที่ยังไม่ซื้อมีอีกมำกถึงกว่ำ 9 ใน 10 แม้กระท่ัง
กลุ่มที่มีลักษณะที่บ่งชี้แนวโน้มในการซื้อสูงก็ยังมีสัดส่วนการมีรายจ่ายประกันชีวิตไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดยกลุ่มครัวเรือนที่มี
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป แต่งงำน มีลูก และเป็นเจ้ำของบ้ำน มีสัดส่วนที่มีรำยจ่ำยประกันชีวิตเพียง 2.0 จำก 8.5 แสน
ครัวเรือน หรือคิดเป็น 24.1% นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรมีประกันชีวิตเพื่อป้องกันควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นกับ
คนท ำงำนในครอบครัว โดยวัดจำกสัดส่วนจ ำนวนสมำชิกครัวเรือนที่ไม่มีงำนท ำต่อจ ำนวนคนท ำงำน หรือ อัตรำส่วนกำรพึ่งพำ 

(dependency ratio) จะพบว่ำ มีครัวเรือนไทยจ ำนวนมำกถึง 6.8 ล้ำนครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่คนท ำงำนต้องดูแลคนที่ไม่ท ำงำน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (dependency ratio มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1) ซึ่งสะท้อนถึงควำมจ ำเป็นในกำรมีประกันชีวิตเพื่อป้องกันควำม
เสี่ยง อย่างไรก็ดี ในกลุ่มครัวเรือนที่ถือว่ามีความจ าเป็นนี้มีจ านวนถึง 6.1 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 89.9% ท่ียังไม่มีประกัน
ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกกำรมรีำยได้เหลือไม่พอหลังหักค่ำใช้จ่ำยและช ำระหนี้ โดยครัวเรือนกลุ่มนี้มีถึง 4.8 จำก 6.1 ล้ำน
ครัวเรือน หรือคิดเป็น 78.0% ทีมี่รำยได้เหลือไม่พอจะจ่ำยเบ้ียประกันที่ 417 บำทต่อเดือน (เทียบเท่ำค่ำกลำงของรำยจ่ำยประกัน
ของครัวเรือนไทย) ครัวเรือนกลุ่มนี้จึงอำจมีควำมเปรำะบำงต่อควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในครอบครัว แต่ขณะเดียวกัน 

ยังมีอีกกว่ำ 1.3 ล้ำนครัวเรือนที่มี dependency ratio สูงและมีเงินเหลือพอแต่ยังไม่มีกำรซื้อประกันชีวิต ซึ่งอำจถือเป็นกลุ่มที่
เป็นโอกำสทำงกำรตลำดส ำหรับผู้น ำเสนอผลิตภัณฑ์ได้  

 
1 ข้อมูลรำยจำ่ยประกันชีวิตบง่บอกถึงกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันชีวิตท่ีไม่รวมประเภทสะสมทรัพย์ในปีท่ีมีกำรส ำรวจ อำจไมไ่ด้ครอบคลุมขอ้มลูในส่วนของ
ควำมคุม้ครองจำกประกันชีวิตที่ครัวเรือนมีอย่ำงครบถ้วน เพรำะบำงครัวเรอืนอำจมีกำรจ่ำยเบี้ยฯ ครบแล้ว แต่ยงัคงได้รบัควำมคุ้มครองตำมสัญญำ 



อย่ำงไรก็ดี แนวโน้มกำรซื้อประกันชีวิตในภำพรวมของคนไทยยังมีควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญจำกปัจจัยเชิงมหภำค ทั้งจำก
สภำวะเศรษฐกิจภำคครัวเรือนที่ซบเซำจำกรำยได้ที่ลดลงและภำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้ครัวเรือนไทยโดย

เฉล่ียมีอัตรำกำรออมที่ลดลง ส่งผลกระทบกับแนวโน้มกำรซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อกำรออมและกำรลงทุนอย่ำงประกันชีวิต อีกทั้งอัตรำ
ดอกเบี้ยในปัจจุบันที ่อยู ่ในระดับต ่ำก็จะมีผลท ำให้ผลตอบแทนของกำรลงทุนในประกันชีว ิตต ่ำลงไปด้วย นอกจำกนี้กำร
เปลี่ยนแปลงเชิงประชำกรทั้งขนำดครอบครัวที่เล็กลง กำรแต่งงำนที่ช้ำลงและกำรตัดสินใจมีลูกที่น้อยลงก็จะมีส่วนท ำให้กำร

ตัดสินใจท ำประกันชีวิตโดยเฉล่ียช้ำลงหรือลดลงจำกในอดีตได้ด้วยเช่นกัน  
 

โดย :   Economic Intelligence Center - TeamData 
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Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
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