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บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดความเสี่ยงภัยให้กับผู้มีรายได้น้อย
และการใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยจะท�ำให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มากขึน้ โดยธุรกิจประกันภัยทีส่ ามารถเข้าถึงลูกค้าประกันภัยรายย่อยจ�ำนวนมากจะท�ำให้ธรุ กิจสามารถมี
ก�ำไรและเติบโตได้ แต่ในความเป็นจริงพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน
ภัยรายย่อยของผูม้ รี ายได้นอ้ ยยังอยูใ่ นอัตราทีค่ อ่ นข้างต�ำ 
่ ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวน
วรรณกรรมเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโตของการประกันภัยรายย่อยตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2017
เพือ่ ค้นหาปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้งานประกันภัยรายย่อยคงอยูแ่ ละเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง ผลการทบทวน
วรรณกรรมพบปัจจัยส�ำคัญจ�ำนวนมากที่เกิดจาก 1)ผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ทัศนะคติ
ด้านความเสีย่ ง ทักษะความรูด้ า้ นการเงิน และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันภัย 2) ผูร้ บั ประกันภัย
ได้แก่ราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ค่าสินไหมทดแทน คุณภาพของการ
บริการ และความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยรวมทั้งตัวแทน/นายหน้าของบริษัท และ 3) หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ปัจจัยเหล่านีน้ ำ� ไปสูก่ ารสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการวิจยั อันจะท�ำให้งานวิจยั ในอนาคตครอบคลุมปัจจัย
ต่างๆ มากขึ้นในทุกประเด็น
ค�ำส�ำคัญ: ประกันภัยรายย่อย การเติบโต ความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพการบริการ ความรู้ด้าน
การเงิน/ประกันภัย

Abstract
Microinsurance products are designed to help eliminate the risk to low - income people.
The use of microinsurance products will make the low - income people can live better quality.
The insurance industry, which has access to a large number of microinsurance clients, will make
it profitable and grow. But in fact, it was found in the last decade that demand for microinsurance
products is still relatively low. As a result, the article aims to review the literature on the factors
that influence the growth of microinsurance during year 2006 - 2017 to identify key factors that will
help microinsurance grow continuously. The literature review found a number of important factors
that came from 1) the insured person including personal characteristics, risk attitudes, financial
literacy, understanding of insurance, 2) the insurer that is price and trust of microinsurance products,
claim amount, quality of services, trust in insurance companies and their agent, 3) other relevant
agencies such as promotion and support from government agencies and non-profit organizations.
These factors lead to the creation of new conceptual frameworks for research that will make
future research more comprehensive on every issue.
Keywords: Microinsurance, Growth, Risk, Trust, Quality of Services, Knowledge of Finance/Insurance
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ปัจจุบันการประกันภัยถูกจัดว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงของ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การประกันภัยแบบทั่วไปหรือแบบดั้งเดิม (Traditional insurance) มีค่า
เบีย้ ประกันภัยทีผ่ เู้ อาประกันต้องจ่ายในแต่ละปีคอ่ นข้างสูง ส่งผลให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศก�ำลังพัฒนา
ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบทั่วไปได้ (Chache, 2016) พวกเขาไม่สามารถรับภาระค่า
เบี้ยประกันภัยจ�ำนวนมากได้ ท�ำให้ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของตนเองและครอบครัว
ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อประสบปัญหาความเสี่ยงภัยในการด�ำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพ ทรัพย์สิน
และสมาชิกในครอบครัว จึงได้รบั ผลกระทบมากน้อยตามความเข้มข้นของภัยทีป่ ระสบ บางคนน�ำเงินออม
ของตนและครอบครัวทีม่ อี ยูไ่ ม่มากมาใช้จา่ ยเพือ่ บรรเทาความเสีย่ งภัย เมือ่ ไม่พอเพียงก็ใช้การกูย้ มื ทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบ จนท�ำให้มปี ญ
ั หาหนีส้ นิ จ�ำนวนมาก และกลายเป็นปัญหาของประเทศค�ำว่า “ประกันภัย
รายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์ (Microinsurance)” จึงได้ก�ำเนิดขึ้นตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เพื่อ
ปกป้องผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มเี ครือ่ งมือทีส่ ามารถบรรเทาภาระความเสีย่ งภัย ลดความยากจน และเพิม่ โอกาส
ให้พวกเขามีสุขภาพและฐานะทางการเงินดีขึ้น (Churchill, 2007) นักวิชการหลายคนระบุว่าการประกันภัย
รายย่อยสามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยก้าวข้ามความยากจน Chandhok (2009) และ Azman-Saini, &
Smith (2011) กล่าวว่า การประกันภัยรายย่อยเป็นเครื่องมือที่ขจัดความยากจนและท�ำให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจได้ Hamid, Roberts & Mosley (2011) พบความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างประกันภัย
รายย่อยกับการลดลงของความยากจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kovacevic & Pflug (2011) ที่พบว่า
ประกันภัยรายย่อยช่วยให้คนยากจนหลุดพ้นจากกับดักของความยากจนได้ การด�ำเนินงานประกันภัย
รายย่อยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยในราคาที่พวก
เขาสามารถจ่ายได้ โดยประกันภัยรายย่อยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบเช่นเดียวกับประกันภัยแบบทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองความเจ็บป่วยและการตาย รวมไปถึงการประกันอุบัติเหตุ ทรัพย์สิน ภัยพิบัติ
ของสภาพอากาศและธรรมชาติ และการประกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรด้วย ในส่วนของ
การด�ำเนินงานของธุรกิจประกันภัยพบว่าการเข้าถึงลูกค้าประกันภัยรายย่อยผูม้ รี ายได้นอ้ ยจ�ำนวนมากจะ
ท�ำให้ธรุ กิจประกันภัยสามารถท�ำก�ำไรได้ โดยการด�ำเนินงานต้องไม่ซบั ซ้อน และต้องมีประสิทธิภาพในทุก
ขั้นตอน การลงทุนในงานประกันรายย่อยของธุรกิจประกันภัยต้องเน้นสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้
เกิดแก่ผู้เอาประกันภัยก่อน จึงจะสามารถท�ำก�ำไรและเติบโตได้ในระยะยาว (Lloyd’s of London, 2009)
ในการส�ำรวจตลาดเป้าหมายของการประกันภัยรายย่อยทีเ่ ป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศต่างๆทัว่
โลก พบว่าลูกค้าเป้าหมายของประกันภัยรายย่อยมีถงึ สีพ่ นั ล้านคน คิดเป็นมูลค่าเบีย้ ประกันภัยโดยประมาณ
ราวสีห่ มืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ (Swiss Re, 2010) แต่กลับพบว่ามีคนเพียงส่วนน้อยในตลาดเป้าหมายนี้ ทีท่ ำ�
ประกันภัย Mukherjee, Oza, Ruchismita & Chassin (2014) พบลูกค้าของประกันภัยรายย่อยในประเทศ
เอเชียและโอเชียเนีย (Asia & Oceania) จ�ำนวน 173 ล้านคนคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 ของตลาดเป้าหมาย
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากที่สุด รองลงมาคือประเทศไทย อินเดีย และบังคลาเทศ ตามล�ำดับ
ขณะที่ McCord, Steinmann, Jaleran, Ingram & Mateo (2013) พบลูกค้าประกันภัยรายย่อยในทวีปอัฟริกา
44.4 ล้านคน ประเทศที่ท�ำประกันภัยรายย่อยมากที่สุดคือ นามีเบีย และอัฟริกาใต้ รองลงมาคือ
สวาซิแลนด์ ส่วนประเทศแถบลาตินอเมริกาและคาริบเบียน พบลูกค้าประกันภัยรายย่อยบางประเทศ
ได้แก่ ประเทศแม็กซิโก และบราซิล เป็นต้น จ�ำนวนลูกค้าประมาณ 45 ล้านคน (Microinsurance Network,
2015) รวมแล้วลูกค้าประกันภัยรายย่อยในประเทศต่างๆ มีเพียงร้อยละ 6.5 ของตลาดเป้าหมายประกัน
ภัยรายย่อยซึง่ ตรงกับผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต�่ำ ท�ำให้ประกันภัยรายย่อยมีการเติบโตไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น (Cole, Stein &
Tobacman, 2014; Thornton, Hatt, Field, Islam, Sol Diaz, & Gonzalez, 2010) ท�ำให้นกั วิชาการเริม่ หันมาให้
ความสนใจในประเด็นนีว้ า่ เป็นเพราะเหตุใด และท�ำการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการและการเติบโต
ของการประกันภัยรายย่อย บทความนี้จึงได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006
– ค.ศ. 2017 แล้วน�ำวรรณกรรมทัง้ หมดมาสังเคราะห์เพือ่ สรุปปัจจัยส�ำคัญทีน่ า่ จะส่งผลต่อการเติบโตของ
ประกันภัยรายย่อย

220 SUTHIPARITHAT

การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Vol.32 No.103 July - September 2018

ในการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยด้านประกันภัยรายย่อยในอดีตตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 –
ค.ศ. 2017 พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการประกันภัยรายย่อยเป็นจ�ำนวนมาก โดย
มีรายละเอียดดังนี้
เริ่มจากช่วงปี ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2009 De Allegri, Sanon, Bridges & Sauerborn (2006)
ศึกษาประกันภัยรายย่อยด้านสุขภาพของชุมชนคนยากจนทีไ่ ม่ได้เข้าสูร่ ะบบประกันสังคมอย่างเป็นทางการ
ในประเทศแถบอัฟริกาตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า พวกเขายินดีที่จะท�ำประกันภัยอย่างต่อเนื่องหากการ
ประกันภัยสุขภาพให้บริการอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการและความคาดหวัง ขณะที่ Ramesh &
Nishant (2006) ศึกษาการประกันสุขภาพเช่นเดียวกันกับผูม้ รี ายได้นอ้ ยในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ผลการ
ศึกษาพบปัจจัยส�ำคัญหลายประการคือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ สมาชิกครอบครัว
ปัจจัยความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันภัย และปัจจัยด้านการบริการทีค่ มุ้ ค่ากับค่าเบีย้ ประกันภัย ซึง่
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความมั่นใจที่จะท�ำประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วน Zhang, Wang, Wang & Hsiao
(2006) ได้ส�ำรวจความเต็มใจของเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลจัดขึ้นใน
มณฑลกุย้ โจว ประเทศจีน และพบว่าการอุดหนุนค่าเบีย้ ประกันภัยของรัฐไม่ใช่ปจั จัยส�ำคัญ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
คือความเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยว่าจะได้รบั การบริการอย่างคุม้ ค่าหรือไม่เมือ่ เวลาเจ็บป่วย ส�ำหรับ ปี
ค.ศ. 2007 พบงานวิจัยในประเทศอินเดียของ Gine, Townsend & Vickery (2007) และงานวิจัยของ Link
& Wirz (2007) เกีย่ วกับประกันภัยรายย่อยด้านดัชนีสภาพอากาศ โดยเก็บข้อมูลกับเกษตรกรรายย่อยพบ
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อประกันภัยรายย่อยคือ ทัศนะคติด้านความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัย และความสามารถในการจ่ายค่าเบีย้ ประกันภัย ส่วน ปี ค.ศ. 2008 พบงานวิจยั ของ Basaza, Criel
& Van der stuyft (2008) ทีต่ รวจสอบประกันสุขภาพผูม้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศยูกนั ดา จากคนทีท่ ำ� ประกัน
ภัยและไม่ได้ทำ� ประกันภัย ผลการศึกษาพบปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้มกี ารท�ำประกันภัยต�ำ่ คือ การขาดความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ประกันภัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม คุณภาพการให้บริการ และความสามารถใน
การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย งานวิจัยของ Chankova, Sulzbach & Diop (2008) ส�ำรวจครัวเรือนทางฝั่ง
อัฟริกาตะวันตก ได้แก่ ประเทศ กานา มาลี และเซเนกัล พบลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่
เพศโดยเฉพาะผู้หญิงมีบทบาทการท�ำประกันสุขภาพมากกว่าผู้ชาย ครอบครัวที่มีฐานะมักท�ำประกันภัย
และการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อการท�ำประกันภัย
ช่วงปี ค.ศ. 2009 – ค.ศ. 2010 พบการส�ำรวจในหลายประเทศ ได้แก่ Cai, Chen, Fang &
Zhou (2009) ส�ำรวจเกษตรกรในประเทศจีนทางฝัง่ ตะวันตกเฉียงใต้ทที่ ำ� ประกันภัยเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งพบว่า
ความน่าเชือ่ ถือของธุรกิจประกันภัยและการได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความสัมพันธ์ตอ่ การซือ้ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรายย่อย Dong, De Allegri, Gnawali, Souares & Saueborn (2009) ส�ำรวจครัวเรือนในเมือง
Nouna ของประเทศบู ร ์ กิ น าฟาโซทางทวี ป แอฟริ ก าตะวั น ตกว่ า ท� ำ ไมผู ้ เ อาประกั น ภั ย รายย่ อ ยจึ ง
ไม่ท�ำประกันภัยสุขภาพต่อในปีต่อไป ผลการส�ำรวจพบคุณภาพของการให้บริการมีนัยส�ำคัญ ซึ่งน�ำไปสู่
การปรับปรุงการบริการให้เกิดความเชือ่ มั่นแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป Patt, Peterson, Carter, Velez, Hess
& Suarez (2009) ส�ำรวจเกษตรกรรายย่อยในประเทศอินเดีย อัฟริกา และอเมริกาใต้ เกีย่ วกับประกันภัย
ดัชนีสภาพอากาศ พบทัศนะคติดา้ นความเสีย่ งของผูเ้ อาประกันภัย ความน่าเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย มีผลต่อความต้องการประกันภัยรายย่อย Nguyen & Knowles
(2010) ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านสุขภาพกับคนท�ำงานนอกระบบในประเทศเวียดนาม พบลักษณะ
บุคคลเกีย่ วกับ เพศ โดยเฉพาะเพศหญิงสนใจท�ำประกันภัยมากกว่า ความรูค้ วามเข้าใจในระบบประกันภัย
และคุณภาพของการบริการเป็นปัจจัยส�ำคัญ Galarza& Carter (2010)ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านดัชนี
สภาพอากาศกับเกษตรกรรายย่อยในประเทศเปรู ได้ขอ้ สรุปทีย่ งั ไม่ชดั เจนว่าทัศนะคติดา้ นความเสีย่ งมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยหรือไม่ Patt, Suarez & Hess (2010) ส�ำรวจประกันภัย
รายย่อยด้านดัชนีสภาพอากาศกับเกษตรกรรายเล็กในประเทศมาลาวีและเอธิโอเปีย เพื่อต้องการทราบ
ว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องการท�ำประภัยมากน้อยแค่ไหน พบว่า ยิ่งเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์
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ของประกันภัยมาก จะยิ่งท�ำให้พวกเขาพึงพอใจที่จะท�ำประกันภัยรายย่อยมากขึ้น Ito & Kono (2010)
ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านสุขภาพในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย พบว่าทัศนคติด้านความเสี่ยง
มีความส�ำคัญ หากพวกเขามีความรู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมาก พวกเขา
จะยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ Thornton et al. (2010) ท�ำการส�ำรวจคนท�ำงานนอกระบบของ
ประเทศนิคารากัว และพบว่าพวกเขารูส้ กึ ว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันสุขภาพไม่คมุ้ ค่ากับค่าเบีย้
ประกันภัยที่จ่ายไป โดยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา เพศ สถานภาพการสมรส เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการท�ำประกันภัยต่อ
ปี ค.ศ. 2011 พบงานวิจัยจ�ำนวนมากเกี่ยวกับประกันภัยรายย่อยด้านสุขภาพ ได้แก่ Akotey,
Osei & Gemegah (2010) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการประกันภัยรายย่อยในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบในประเทศกานา และพบว่า ระดับรายได้ สถานภาพสมรส ความยืดหยุน่ ของค่าเบีย้ ประกันภัย และ
ความน่าเชือ่ ถือของตัวแทนธุรกิจประกันภัยเป็นปัจจัยส�ำคัญ งานวิจยั นีเ้ สนอแนะว่ารัฐบาลควรใช้ประกันภัย
รายย่อยเป็นมาตรการในการลดความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย Fitzpatrick, Magnoni, & Thornton
(2011) ส�ำรวจคนงานนอกระบบในเมืองมานากัว ประเทศนิคารากัว ทีท่ ำ� ประกันภัยและไม่ได้ทำ� ประกันภัย
และพบราคาผลิตภัณฑ์มีผลต่อการซื้อประกันภัยรายย่อย Morsink & Geurts (2011) ส�ำรวจครัวเรือนใน
ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันภัยท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นและวางใจในผลิตภัณฑ์
ประกันภัย นอกจากนี้พบว่าทัศนะคติด้านความเสี่ยง และทักษะความรู้ด้านการเงินเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
ความต้องการประกันภัยด้วย Matul, Tatin-Jaleran & Kelly (2011) ส�ำรวจผูม้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศอินเดีย
เคนยา และฟิลิปปินส์ พบว่าคุณภาพการบริการมีความส�ำคัญสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้ Jehu-Appiah, Aryeetey, Agyepong, Spaan & Baltussen (2011) ส�ำรวจครัวเรือนใน
ประเทศกานา พบเช่นกันว่าคุณภาพบริการมีความส�ำคัญ และระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจ Dercon
Gunning & Zeitlin (2011) ส�ำรวจว่าท�ำไมประกันภัยรายย่อยของผู้มีรายได้น้อยในประเทศเคนยาจึงยังไม่
มาก พบความคุม้ ค่าของราคาประกันภัยและทัศนะคติดา้ นความเสีย่ งทีค่ ดิ ว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย
มีความเสี่ยง ท�ำให้ไม่เชื่อถือในการท�ำประกันภัย ผู้วิจัยเสนอว่าการปรับกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสม
และมีความน่าเชือ่ ถือรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจะช่วยเพิ่มก�ำลังซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีงาน
วิจัยที่ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านสภาพอากาศและอุทกภัย คืองานของ Gaurav, Cole & Tobacman
(2011) ส�ำรวจเกษตรกรรายย่อยในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย พบปัจจัยส�ำคัญคือความรู้เกี่ยวกับประกัน
ภัย ระดับการศึกษา และทักษะความรู้ด้านการเงิน ส่วน Patankar (2011) ส�ำรวจเกษตรกรในหลายส่วน
ของประเทศอินเดีย และพบปัจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วกับความน่าเชือ่ ถือของกฎหมายและการมีสว่ นสนับสนุน
ของรัฐบาลมีส่วนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในปี ค.ศ. 2012 พบงานวิจัยประกันภัย
รายย่อยด้านสุขภาพ ได้แก่งานของ Hubber (2012) ในประเทศอินโดนีเซีย Tadesse & Brans (2012)
ในประเทศเอธิโอเปีย Dercon, Gunning, Zeitlin, Cerrone & Lombardin (2012) ในประเทศเคนยา Arun,
Bendig & Arun (2012) ในประเทศศรีลังกาและ Bonan, Dagnelie, LeMay-Boucher & Tenikue (2012)
ในประเทศเซเนกัลพบปัจจัยส�ำคัญมากมายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย คือ อายุของ
ผู้เอาประกันภัย ความรู้ความเข้าใจในประกันภัย ทักษะความรู้ด้านการเงิน ราคาผลิตภัณฑ์ คุณภาพการ
บริการ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ และมีข้อแนะน�ำรัฐบาลว่าควรมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยอย่างเพียงพอ ส่วนด้านสภาพอากาศ พบงานของ Mobarak & Rosenzweig (2012) ใน
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และ Clarke & Kalani (2012) ในประเทศเอธิโอเปีย พบปัจจัย ลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ สมาชิกครอบครัว อายุ ปัจจัยทัศนะคติดา้ นความเสีย่ งและทักษะความรูด้ า้ นการเงิน เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ปี ค.ศ. 2013 พบงานวิจัยผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยหลายแบบ Chen, Hu, Xiao, & Xing (2013)
ส�ำรวจเกษตรกรฟาร์มหมูที่ท�ำประกันภัยด้านสัตว์เลี้ยงในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน พบปัจจัยลักษณะ
บุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยมีความส�ำคัญ ผู้วิจัย
ยังแนะน�ำว่าการสนับสนุนค่าเบีย้ ประกันภัยจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่เพียงพอ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับประกัน
ภัยแก่เกษตรกรให้เข้าใจมากขึน้ ส�ำคัญมากกว่าเพราะจะท�ำให้เกษตรกรเต็มใจซือ้ ประกันภัยเพิม่ ขึน้ Bauchet
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(2013) ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านประกันชีวติ ทีป่ ระเทศแม็กซิโก พบว่าราคาผลิตภัณฑ์มผี ลทางลบต่อ
ความต้องการท�ำประกันภัยของคนทีข่ อสินเชือ่ รายย่อย และยิง่ การได้รบั การสนับสนุนด้านการลดราคายิง่
ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการท�ำประกันภัยรายย่อย Cole, Gine, Tobacman, Topalova, Townsend &
Vickery (2013) ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านอุทกภัยในหลายรัฐในประเทศอินเดีย พบความอ่อนไหว
ของราคาส่งผลต่อการท�ำประกันภัยรายย่อยอย่างมาก นอกจากนี้ ศาสนา ทัศนะคติดา้ นความเสีย่ ง และ
ทักษะความรู้ด้านการเงิน รวมทั้ง ความน่าเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างเห็นอกเห็นใจเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่สามารถเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับประกันภัย ผู้วิจัยจึงแนะน�ำว่าผู้รับประกันภัยควรปรับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและใช้คุณภาพการบริการเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความต้องการของ
ผู้รับประกันภัย UNDP (2013) ได้ศึกษาแบบของประกันภัยรายย่อยในประเทศกัมพูชา วัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินความต้องการประกันภัยรายย่อยของชาวกัมพูชาทีเ่ ป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ย เพือ่ ให้รฐั บาลน�ำผลการวิจยั
นีไ้ ปปรับปรุงเงือ่ นไขการให้สวัสดิการแก่ประชาชนและลดผลกระทบอันเกิดจากการสูญเสียผลผลิตทางการ
เกษตรและความเจ็บป่วยของสมาชิกครอบครัว อันจะท�ำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและเศรษฐกิจประเทศเกิด
การพัฒนาเติบโตเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาพบข้อมูลส�ำคัญว่าประชาชนจ�ำนวนมากประสบปัญหาความเสี่ยง
เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรอันเกิดจากภัยแล้งและน�้ำท่วมรวมทั้งความเจ็บป่วยของสมาชิกครอบครัว
พวกเขาสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยทีส่ ามารถบรรเทาความเสีย่ งภัยได้ แม้วา่ ไม่คอ่ ยเข้าใจระบบ
ประกันภัย แต่สนใจที่จะเรียนรู้และท�ำความเข้าใจว่าประกันภัยมีประโยชน์อย่างไร ดังนั้น การส่งเสริม
การขายและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้รับประกัน การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง จึงเป็นประเด็นส�ำคัญต่อความเต็มใจที่จะท�ำประกันภัยของผู้มีรายได้น้อย
ปี ค.ศ. 2014 ยังพบงานวิจัยประกันภัยรายย่อยจ�ำนวนมาก Karlan, Osei, Osei-Akoto & Udry
(2014) ส�ำรวจประกันภัยด้านอุทกภัยกับเกษตรกรรายย่อยในประเทศกานา พบสาเหตุที่พวกเขาไม่ท�ำ
ประกันภัยเพราะไม่เชื่อว่าผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงภัย แต่พบว่าผู้ที่
กลัวความเสี่ยงพึงพอใจที่จะท�ำประกันภัย Stein (2014) ส�ำรวจประกันภัยด้านอุทกภัยเช่นเดียวกันแต่
กับครัวเรือนในประเทศอินเดีย พบปัจจัยคล้ายกันคือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยง
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และผู้รับประกันภัยมีผลทางบวกต่อความต้องการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ Cole et al. (2014) ส�ำรวจประกันภัยด้านอุทกภัยกับครัวเรือนในประเทศอินเดียเช่นเดียวกับ Stein
(2014) พบว่าการได้รบั ค่าสินไหมทดแทนในปีกอ่ นมีผลต่อการซือ้ ประกันภัยใหม่ในปีตอ่ ไป แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้พวกเขาได้ส่วน Eling, Pradhan, &
Schmit (2014) ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านสุขภาพ พบคุณภาพบริการมีผลทางบวกและราคาผลิตภัณฑ์
มีผลทางลบต่อความต้องการประกันภัย Capuno, Kraft, Quimbo, Tan & Wagstaff (2014) ส�ำรวจประกัน
ภัยรายย่อยด้านสุขภาพในประเทศฟิลปิ ปินส์ ผลการวิเคราะห์พบการสนับสนุนค่าเบีย้ ประกันภัยขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องและการให้ข้อมูลแก่ผู้รับประกันภัยให้เข้าใจระบบประกันภัยดีขึ้นสามารถเพิ่มการประกันภัย
ของผูม้ ีรายได้น้อยได้ และกล่าวว่าผู้มีรายได้น้อยมีความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยอย่างจ�ำกัด
การเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ส�ำหรับ Onduso
(2014) ส�ำรวจผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยหลายแบบ ได้แก่ ด้านชีวิต ด้านสุขภาพ ด้านประกันพืชผล
ทางการเกษตรและสัตว์เลีย้ ง โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีเ่ ป็นผูเ้ อาประกันภัยและ
บริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัย เพื่อพิจารณาการขยายตลาดประกันภัยรายย่อยในประเทศเคนยา
พบปัจจัยส�ำคัญคือ ราคาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทัง้ รายได้และ
ความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยของผู้มีรายได้น้อย
ปี ค.ศ. 2015– ค.ศ. 2017 Elabed & Carter (2015) ส�ำรวจประกันภัยรายย่อยด้านสภาพอากาศ
จากเกษตรกรทางตอนใต้ของประเทศมาลีพบทัศนะคติด้านความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันภัย โดยพวกเขามองว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความเสีย่ งและไม่แน่ใจว่าซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว
จะได้คา่ สินไหมทดแทนคุม้ ค่าหรือไม่ ขณะที่ Cai, Chen, Fang & Zhou (2015) ได้สำ� รวจประกันภัยรายย่อย
ด้านประกันภัยสัตว์เลีย้ งจากเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งหมูตวั เมียในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
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และพบความน่าเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนของรัฐ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกษตรกรเต็มใจที่
จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cole et al. (2013) โดยผู้วิจัยเชื่อว่าหากผู้รับ
ประกันภัยสามารถท�ำให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความน่าเชือ่ ถือแก่ผเู้ อาประกันภัย ย่อมจะส่งผลให้ประกัน
ภัยรายย่อยกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการประกันภัยที่สามารถเติบโตได้อย่างมหาศาลทีเดียว ส�ำหรับ
ปี ค.ศ. 2016 – ค.ศ. 2017 พบงานวิจัยของ Chache (2016) ในประเทศเคนยาที่ศึกษาการก�ำหนดราคา
ของผลิตภัณฑ์ประกันภัยว่ามีผลต่อการเติบโตของการประกันภัยรายย่อยอย่างไร โดยศึกษาในมุมมอง
ของธุรกิจประกันภัยที่ให้บริการประกันภัยรายย่อย ผลการวิเคราะห์แสดงอย่างชัดเจนว่าราคาผลิตภัณฑ์
มีนัยส�ำคัญ โดยราคาที่จะท�ำให้ธุรกิจประกันภัยอยู่ได้อย่างเติบโต ต้องครอบคลุม ค่าใช้จ่ายประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและก�ำไรของธุรกิจประกันภัยด้วย ถึงกระนั้นก็ตาม การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
ก�ำหนดราคาอย่างเหมาะสมจ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับรายได้และความต้องการของผูม้ รี ายได้นอ้ ย Platteau
& Ugarte (2016) ศึกษาครัวเรือนในหลายเมืองทีป่ ระเทศอินเดีย เพือ่ ค้นหาสาเหตุทอี่ ตั ราการต่อประกันภัย
รายย่อยต�ำ่ ลง และได้ขอ้ ค้นพบว่าการขาดความเข้าใจในการท�ำประกันภัยคือสาเหตุสำ� คัญทีบ่ ริษทั ประกัน
ภัยต้องรับมือและหาหนทางแก้ไขต่อไป ขณะที่ Ndurukia, Njeru & Waiganjo (2017) ส�ำรวจประกันภัย
รายย่อยด้านประกันชีวิตและสุขภาพในประเทศเคนยา และพบว่าการให้ความรู้ความเข้าใจการประกัน
ภัยผ่านการประชาสัมพันธ์และโฆษณา สามารถดึงดูดความต้องการของผู้มีรายได้น้อยได้ และแนะน�ำว่า
รัฐบาลควรให้เงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วน รวมทั้งการออกมาตรการและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้ประกันภัยรายย่อยเป็นเครื่องมือที่สามารถบรรเทาความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อน�ำวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการประกันภัยรายย่อยทั้งหมดในช่วงปี ค.ศ.
2006 – ค.ศ. 2017 มาสังเคราะห์อีกครั้งท�ำให้ทราบว่า
1) วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล - วรรณกรรมทั้งหมดใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
(Primary data) ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มที่เจาะจง (Focus group) แหล่ง
ข้อมูลทีเ่ ก็บมาจากกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของประกันภัยรายย่อยทีเ่ ป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศก�ำลังพัฒนา
ได้แก่ ประเทศในทวีปอัฟริกา ประเทศในแถบทวีปเอเชีย และประเทศในแถบแคริบเบียน กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้วิจัยมีหลากหลายกลุ่ม เช่น คนท�ำงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ครัวเรือนชนบท เกษตรกรรายย่อย
ในอาชีพต่างๆที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ไม่พบการส�ำรวจปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการประกัน
ภัยรายย่อยในประเทศไทย
2) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบผสม มีทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ โดยสถิตทิ ใี่ ช้ในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุมาน ส�ำหรับการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน ส่วนใหญ่ใช้
การวิเคราะห์ถดถอยแบบต่างๆ เช่น แบบโพรบิท แบบโลจิสติก แบบพหุคูณ เป็นต้น
3) แบบของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย– ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยที่ส�ำรวจในงานวิจัยที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นประกันภัยรายย่อย ด้านสุขภาพ ด้านชีวติ ด้านสัตว์เลีย้ ง ด้านพืชผลทางการเกษตร
ด้านสภาพอากาศ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย แต่ไม่พบการประกันภัยรายย่อยด้านอื่นๆ เช่น ด้านอุบัติเหตุ
ด้านการเดินทาง เป็นต้น
4) ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตของการประกั น ภั ย รายย่ อ ย–พบปั จ จั ย ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ
จ�ำนวนมาก เมื่อน�ำมาจัดแบ่งกลุ่ม ได้ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และหน่วยงานอื่น
3 กลุ่มใหญ่ คือ
4.1 ปัจจัยทางด้านผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เอาประกัน เช่น
เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ปัจจัยทัศนะคติด้าน
ความเสี่ยงปัจจัยทักษะความรู้ด้านการเงิน และปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย
4.2 ปัจจัยทางด้านผูร้ บั ประกันภัย ได้แก่ ราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความน่าเชือ่ ถือของ
ผลิตภัณฑ์ ค่าสินไหมทดแทน คุณภาพของการบริการ และความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยรวมทั้ง
ตัวแทน/นายหน้าของบริษัท
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4.3 ปัจจัยเกีย่ วกับหน่วยงานอืน่ ปัจจัยด้านนีไ้ ด้มาจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของงานวิจยั
หลายงาน ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์กร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรทางศาสนา องค์กรต่างๆที่ไม่แสวงหาก�ำไรเป็นต้น

บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ค.ศ. 2006 –
ค.ศ. 2017) ของงานประกันภัยรายย่อยที่เกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของการประกันภัย
รายย่อย ซึ่งปัจจัยส�ำคัญเหล่านี้น่าจะช่วยตอบค�ำถามสองข้อต่อไปนี้ได้ คือ 1) เมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้า
ทัง้ หมดของประกันภัยรายย่อยในตลาดเป้าหมาย ท�ำไมความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยของ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยจึงอยูใ่ นอัตราทีค่ อ่ นข้างต�ำ 
่ ทัง้ ทีผ่ ลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยถูกออกแบบมาเพือ่ ช่วยจัดการ
ความเสีย่ งภัยให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และการใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยจะท�ำให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และ 2) ท�ำไมการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของประกันภัย
รายย่อยของธุรกิจประกันภัยจึงยังไม่มากเท่าทีค่ วรทัง้ ทีก่ ารเข้าถึงตลาดประกันภัยรายย่อยจะสามารถท�ำให้
ธุรกิจประกันภัยได้รบั ก�ำไรเพิม่ มากขึน้ ได้ การศึกษาครัง้ นีพ้ บปัจจัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญหลายประการแยกได้เป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้รับประกันภัย และปัจจัยด้านหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่แสดงรายละเอียดในข้อ 4.1 – ข้อ 4.3 ปัจจัยเหล่านี้นอกจากจะท�ำให้สามารถตอบค�ำถามสองข้อ
ข้างต้นแล้ว เป็นไปได้วา่ ถ้าธุรกิจประกันภัยน�ำประเด็นข้อค้นพบไปปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกัน
ภัยรายย่อยให้มคี ณ
ุ ค่ามากขึน้ ย่อมจะส่งผลให้งานประกันภัยรายย่อยของธุรกิจประกันภัยสามารถเติบโต
มากขึ้นได้ นอกจากนี้ ข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมยังน�ำไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดใหม่ใน
การวิจัยต่อไปในอนาคต อันจะท�ำให้งานวิจัยในอนาคตครอบคลุมปัจจัยต่างๆมากขึ้นในทุกประเด็น
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