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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกัน
สุขภาพ กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้มาตรการลดหย่อนเบ้ียประกันสุขภาพของรัฐบาลในอนาคต เกี่ยวกับการ
ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตร การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงส าหรับกลุ่มผู้ขายประกันจ านวน             
9 คน และเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ ส าหรับกลุ่มผู้ซื้อประกัน จ านวน 27 คน 
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

ผลการศึกษาพบว่า ด้านผู้ขายประกัน มองว่ามาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ                
มีผลกระทบต่อรายได้จากการขายประกันสุขภาพ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากกระแสความนิยมของคนไทยท่ีเริ่มสนใจซื้อประกันสุขภาพซึ่งมีความ
จ าเป็นท่ีต้องซื้อเพื่อคุ้มครองตนเอง แต่มาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเป็นปัจจัยท่ีเสริม
เข้าไปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ และมองว่าหากให้สิทธิลดหย่อนภาษีเบ้ียประกันสุขภาพแก่คู่สมรส
และบุตร จะเป็นแรงจูงใจในการซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น ส าหรับด้านผู้ซื้อประกัน มีเหตุผลหลักคือ 
ความต้องการซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับตนเองและแบ่งเบาภาระด้านรายจ่าย
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ส่วนเรื่องลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องรอง หากเพิ่มวงเงินมากขึ้นหรือให้สิทธิ
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ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพแก่คู่สมรสและบุตร จะเป็นแรงจูงใจส าคัญท่ีจะท าให้มีคนมาซื้ อ
ประกันสุขภาพมากขึ้น  
 

ค าส าคัญ :  ประกันสุขภาพ, ลดหย่อนภาษี, ธุรกิจประกันชีวิต 
 
Abstract 
 This research aims to study the effects of tax deduction for health insurance 
premiums on the insurance and life insurance business group of listed companies in  
the Stock Exchange of Thailand and to study further guidelines for the government 
to develop tax reduction measures regarding health insurance premiums for spouses 
and children. The study conducted by qualitative approach with 36 samples. Nine 
interviewees were randomly selected from insurance sellers whereas other 27 
interviewees were selected from insurance buyers by using snowball or chain 
method. Semi-structured interview was applied as a research tool in this study.   
 The findings revealed that the insurance sellers viewed that the tax reduction 
measures for health insurance premiums affects sales volume with increasing growth 
rates and higher trends. The main reason was the popularity of Thai people who are 
interested in purchasing health insurance for self-protection. However, insurance 
sellers viewed that the tax reduction measures for health insurance premiums is a 
supplement factor. There should be additional tax incentive on tax reduction 
regarding health insurance premiums for spouses and children. For Insurance buyers, 
the main reason was that they had a desire to buy for their own health and want to 
alleviate the tax burden of medical expenses. Consequently, tax deductions became 
minor reason of purchasing. In the buyers’ opinions, the increasing of tax deduction 
regarding health insurance premiums for spouses and children will influence health 
insurance consumption in the future. 
 
Keywords :  Health insurance, Tax deduction, Life insurance Business 
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บทน า 
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่องบประมาณและค่าใช้จ่ายของ

ภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ โดยในปี 2559 ระบบสวัสดิการข้าราชการซึ่งภาครัฐมีรายจ่ายด้านสุขภาพ
กับข้าราชการ 7.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ท่ี 6 หมื่นล้านบาท หนี้ค้างกองทุน
ประกันสังคม 6.5 – 7 หมื่นล้านบาท สูงกว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ที่ 4 หมื่นล้านบาท และระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงถึง 1.5 แสนล้านบาทต่อปี และจากการส ารวจของ                 
The AIA Healthy Living index ในปี 2561 พบว่า ร้อยละ 36 คนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการรักษาโรคร้ายแรง โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และร้อยละ 51 ประเมินว่า 
จ านวนเงิน  ค่ารักษาพยาบาลจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงิน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษา
ค่อนข้างสูงนั่นเอง  และจากการส ารวจออนไลน์ของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในปี 2560 พบว่า คนไทยร้อยละ 69 มีความกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพ และอีกร้อยละ 34               
เช่ือว่าสุขภาพจะแย่ลงในอีก 5 ปีข้างหน้า ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)     
5 ปีย้อนหลัง โดยใช้รายได้เบ้ียประกันในปี 2556 เป็นปีฐาน ตามข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด ประกัน
สุขภาพของประเทศไทย พบว่าในช่วงปี 2559 – 2560 มีเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของรายได้
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.92 ซึ่งมากกว่าการเปล่ียนแปลงในช่วงปีอื่น ๆ สอดคล้องกับ รัฐบาลออก
มาตรการลดหย่อนภาษีเบ้ียประกันสุขภาพ ให้กับผู้มีเงินได้ จ านวน 15 ,000 บาทต่อปี โดยมาตรการ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา นับเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญในการส่งเสริม
ให้ประชาชนท าประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากขึ้น นอกจากจะเป็นการซื้อความประกันสุขภาพ
ให้กับตนเองในอนาคตแล้ว ยังน าเบี้ยประกันสุขภาพท่ีซื้อนั้นไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย อย่างไร             
ก็ตามการซื้อเบี้ยประกันสุขภาพให้กับคู่สมรสของผู้มีเงินได้และบุตร ปัจจุบันยังไม่สามารถน าเบี้ย
ประกันสุขภาพท่ีจ่ายไปนั้นน ามาใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่อย่างใด  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการประกันสุขภาพ โดยต้ังค าถาม
จากปรากฎการณ์ดังกล่าวว่านโยบายมาตรการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ มีผลกระทบอย่างไรต่อ
กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตและประกันภัยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเฉพาะด้านรายได้ของธุรกิจ และบุคคลธรรมดาได้มีการน าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับ               
การลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพมาใช้อย่างไรจากมุมมองของผู้บริหารธุรกิจกลุ่มประกันภัยและ
ประกันชีวิตรวมท้ังกลุ่มผู้ซื้อประกันภัย เนื่องจากเป็นมาตรการการลดหย่อนภาษีดังกล่าวเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีเงินได้ท่ีต้องเสียภาษี มาใช้สิทธิซื้อประกันสุขภาพท่ีตรงกับความต้องการ               
ในปัจจุบันมากขึ้น ช่วยบรรเทารายจ่ายด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่วยให้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ประกันภัยมีรายได้จากการด าเนินงานท่ีเติบโตมากยิ่งขึ้น และช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐบาลส าหรับ
งบประมาณภาครัฐเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุท่ีมาพร้อมกับความเหล่ือมล้ า
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และประสิทธิภาพของระบบสวัสดิการ และผลการวิจัยดังกล่าวยังจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้
มาตรการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของรัฐบาลในอนาคตเกี่ยวกับการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ
ให้แก่คู่สมรสของผู้มีเงินได้และบุตรต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการลดหย่อนภาษีเบ้ียประกันสุขภาพต่อกลุ่มธุรกิจประกันภัย
และประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้มาตรการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของรัฐบาลในอนาคต 
เกี่ยวกับการลดหย่อนเบ้ียประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารหรือผู้ท่ีผู้บริหารมอบหมาย 
ให้การสัมภาษณ์ของกลุ่มบริษัทธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทย (กลุ่มผู้ขายประกัน) จ านวน 16 บริษัท (บริษัทละ 1 คน) และกลุ่มผู้ซื้อประกัน
สุขภาพของบริษัทดังกล่าว (ซึ่งไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนได้)  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้ขายประกัน จ านวน 
9 คน ส าหรับกลุ่มผู้ซื้อประกัน ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ โดยได้รับข้อมูล
จากกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ท่ีผู้บริหารมอบหมายให้สัมภาษณ์ บริษัทละ 3 คน รวม 27 คน โดยผู้ซื้อ
ประกอบกันต้องเป็นผู้ซื้อท่ีเป็นตัวแทนในแต่ละภาค และอยู่ในช่วงอายุ 25 – 59 ปี  
 

ผลกระทบของมาตรการลดหย่อนภาษี
เบ้ียประกันสุขภาพต่อกลุ่มบริษัทธุรกิจ
ประกันภัยและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

แนวทางในการใช้มาตรการลดหย่อนเบ้ีย
ประกันสุขภาพของรัฐบาล                  

ในอนาคต เกี่ยวกับการลดหย่อน             

เบ้ียประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตร 
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   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของค าถามท่ีจะต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ท่ีผู้บริหาร
มอบหมายให้สัมภาษณ์ของกลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และผู้ซื้อประกันสุขภาพก่อนน าออกไปใช้จริง โดยส่งตัวอย่างค าถามไปให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ (1) สรรพากรอ าเภอ ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านภาษีอากรซึ่งมีอายุ
ราชการกับกรมสรรพากร 34 ปี (2) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่ง เสริม                
การประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สน.คปภ.) ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
และ  (3) ผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต ท่ีมีอายุการท างานด้านการประกันภัยมานานกว่า 10 ปี ในฐานะ
ผู้เช่ียวชาญด้านการขายประกัน เพื่อสอบทานความถูกต้องของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและค าถามท่ีจะใช้
สอบถามผู้บริหารหรือผู้ท่ีผู้บริหารมอบหมายให้สัมภาษณ์ และผู้ซื้อประกันสุขภาพ โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
ในแต่ละด้านทบทวนข้อค าถาม เพื่อทดสอบความเข้าใจได้และตรงประเด็นของค าถาม เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องว่าครอบคลุมเนื้อหาท่ีผู้วิจัยต้องการทราบแล้วหรือไม่ จากนั้นจึงท าการปรับปรุงข้อ
ค าถามต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับก่อนน าข้อค าถามไปใช้จริง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษามีล าดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึก
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ ซึ่งจะได้ข้อมูลท่ีเป็นทัศนะหรือความรู้สึกได้อย่างเป็นอิสระ ส าหรับกระบวนการสัมภาษณ์            
เชิงลึก (in-depth interview) รายบุคคล (ประวิทย์, 2545, น.11) ท้ังกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารหรือผู้ท่ี
ผู้บริหารมอบหมายให้สัมภาษณ์และกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อประกันสุขภาพ จึงเป็นอันเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ 
 2. น าข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ ( Interview Research) และ
ข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผล โดยเช่ือมโยง
ผลกระทบต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความส าคัญของข้อมูล
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. น าข้อมูลท่ีได้จะถูกน ามาสรุปสาระส าคัญ โดยการถอดรหัสและแบ่งกลุ่มข้อมูล เพื่อให้
ได้ผลเชิงประจักษ์ และน าข้อมูลท่ีถอดรหัสแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญทบทวนอีกครั้ง 
 4. ในการเขียนรายงานการวิจัยนั้น เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ ตีความ และเขียนรายงาน
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาตรงตามความจริง (Accurate) น าเสนอในรูปแบบการพรรณนาข้อเท็จริง
เช่ือมโยงไปสู่ข้อสรุปความจริง (สมสุดา ผู้พัฒน์, 2558) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลกระทบของนโยบายมาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพต่อกลุ่มธุรกิจ

บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 1.1 ด้านผู้ขายประกัน 

1.1.1 อัตราการเติบโตของรายได้และอัตราการเติบโตของยอดขาย เปรียบเทียบ               
ปี 2560 และ 2559 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ขายประกันให้ข้อมูลว่ารายได้จากการขายประกันสุขภาพ                
ในปีภาษี 2560 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ในปี 2561 ซึ่งการเติบโตของยอดขายประกันสุขภาพ ผู้ขายประกันส่วนใหญ่เช่ือว่ามาจากคนไทย            
เริ่มสนใจสุขภาพอยู่แล้ว และร้อยละ 80 ของยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการท่ีองค์กรต่าง ๆ ซื้อประกัน
สุขภาพให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน   

1.1.2 ผลกระทบของมาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพต่อรายได้ และ                
การ บริหารงานด้านอื่น ๆ ของบริษัท 
 ผู้ขายประกันมองว่าผลกระทบต่อมาตรการการลดหย่อนภาษีเบ้ียประกันสุขภาพท าให้
รายได้ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นปกติ และด้านช่องทางการจ าหน่าย ไม่กระทบเนื่องจากบริษัทมีช่องทาง
การจ าหน่ายไว้อยู่ก่อนแล้ว ส าหรับด้านการบริหารด้านอื่น ๆ พบว่าในปี 2561 ผู้ขายประกันต้องปรับ
การรายงานข้อมูลผู้ซื้อประกันสุขภาพน าส่งกรมสรรพากร  

1.1.3 รูปแบบการซื้อประกันสุขภาพของผู้ซื้อประกัน 
 ผู้ขายประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าผู้ซื้อประกันสุขภาพเฉพาะแบบฯ มากกว่า การซื้อ 
จากสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสัมภาษณ์ IN001 กล่าวว่า “ไม่มีการซื้อ
เพิ่มเติมจากสัญญา เพราะมีแต่อุบัติเหตุเคลมได้ ”, ผู้ให้การสัมภาษณ์ IN005 กล่าวว่า “ส่วนใหญ่ซื้อ
แยกได้อยู่แล้ว แล้วก็เด๋ียวนี้มันก็ไปแฝงพวก PA ก็หักได้ ถูกมั้ย มี PA กับพวกโรคร้ายแรง ถูกมั้ย คือ 
วินาศภัยก็จะมีเรื่องนี้เสริมเข้าไป” 

1.1.4 การซื้อประกันสุขภาพให้กับคู่สมรสหรือบุตร และความเห็นของผู้ขายประกันต่อ  
การน าสิทธิประโยชน์มาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีส าหรับเบี้ยประกันสุขภาพคู่สมรสและบุตร 

ผู้ขายประกันส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บสถิติของผู้ซื้อประกันท่ีได้ซื้อประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรส
และบุตร แต่ก็มีผู้ขายประกันบางรายให้ข้อมูลว่าเคยมีผู้ซื้อประกันสุขภาพสอบถามบริษัทผู้ขายประกัน
ว่าประกันสุขภาพท่ีซื้อให้แก่บุตรน าไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสัมภาษณ์ IN005 
กล่าวว่า “ก็มีค าถามนะว่าซื้อให้กับภรรยาและบุตรลดหย่อนได้มั้ย” อย่างไรก็ตาม ผู้ขายประกัน            
ส่วนใหญ่มองว่าหากเบี้ยประกันสุขภาพท่ีจ่ายให้แก่คู่สมรสและบุตรน าไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ จะเป็น
แรงจูงใจมากขึ้น ส าหรับด้านโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคตท่ีรัฐบาลจะให้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ ย
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ประกันสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตรนั้น ผู้ขายประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าหากในอนาคตรัฐบาล             
ไม่สามารถแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิการรักษาขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ และวิธีการ   
ท่ีดีท่ีสุดคือให้ประชาชนซื้อประกันให้กับตนเอง รัฐบาลจึงต้อง “สร้างแรงจูงใจโดยใช้มาตรการ               
ทางภาษี” ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง 

1.1.5 การจัดอันดับการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของบุคคลธรรมดา 
 ส่วนใหญ่มองว่าเหตุผลหลักการซื้อประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองตนเองเป็นแรงจูงใจ
มากกว่า และการเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องรอง หรือเป็นเพียงปัจจัยเสริมเท่านั้น  

1.1.6 ความคิดเห็นด้านอื่น ๆ  
 ผู้ขายประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า รัฐบาลควรเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพ 50 ,000 บาท 
และไม่ควรน ามารวมกับประกันชีวิต ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสัมภาษณ์ IN001 กล่าวว่า “ผมว่าน่าจะ
วงเงินซัก 50,000 นะ คือ เป็น Max อ่ะ เพราะมันไม่ใช่บอกว่าจะไปซื้อห้าหมื่น จริงๆแล้วผมว่า  
อย่างคุณให้ประกันชีวิต 100,000 อ่ะ เพื่อส่งเสริมการออม คุณยังให้ต้ัง 100,000 บาท แต่ประกัน
สุขภาพ พูดง่ายๆ ในช่วยให้คนแบ่งเบาภาระของผู้ป่วย เค้าน่าจะเดือนร้อนกว่าชีวิตนะถูกมั้ย 
เพราะว่าในเมื่อชีวิตคุณให้ต้ัง 100 ,000 สุขภาพอย่างน้อยคุณต้องให้ 50 ,000” และ ผู้ให้การ
สัมภาษณ์ IN005 กล่าวว่า “เพราะว่าลูกค้าบางคนเท่าท่ีเคยคุยกับเค้า เค้าบอกว่ามี แต่เค้าหักได้
หมดแล้ว เค้าเลยไม่เอา PA คือมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิน 100,000 บาทอยู่แล้ว ฉะนั้นควรเพิ่มตรงนี้
ได้ก็ ดี วงเงินท่ีเหมาะสม พี่ว่าจะอยู่ซัก 50 ,000 บาท” นอกจากนี้ ผู้ขายประกันรายหนึ่งได้ให้
ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจว่ารัฐบาลควรเป็นผู้ซื้อประกันสุขภาพให้กับข้าราชการ อาจจะบางส่วนหรือ
ท้ังหมด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการของภาครัฐ เปล่ียนจากการจ่าย
โดยตรง มาซื้อประกันเพื่อกระจายความเส่ียงแทน  
 ผู้ขายประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า การน าส่งข้อมูลผู้ซื้อเบ้ียประกันสุขภาพแก่กรมสรรพากร 
ภายในวันท่ี 7 มกราคม 2562 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคือ ความยุ่งยากท่ีให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ขอเอา
ประกันภัย ประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอาหรือไม่ โดยลดหย่อนได้
เฉพาะผู้เอาประกัน ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันจากเงินได้นั้น ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 315 
 
ผลการวิจัย 

ด้านผู้ซ้ือประกัน 
 1. เกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีของผู้ซื้อประกันผู้ซื้อประกัน             
ส่วนใหญ่น าเบี้ยประกันสุขภาพไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมกับสิทธิประโยชน์
ลดหย่อนทางภาษีอื่น ๆ ซึ่งท าให้มีภาษีท่ีต้องช าระลดลง หรือได้รับคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                  
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ท่ีช าระไว้เกิน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสัมภาษณ์ I001 กล่าวว่า “ได้คืนทุกปีค่ะ ส่วนท่ีได้คืนมาจาก
ลดหย่อนเบ้ียประกันชีวิต ประกันภัย นโยบายต่าง ๆ รวมถึงประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ” และ ผู้ให้
การสัมภาษณ์ I003 กล่าวว่า “มีค่ะ มีช าระเพิ่มเติม ก็แล้วแต่ค่ะ บางปีก็ 1,000 กว่าบาท แต่ปีนี้ถูก
หน่อย เหลือ 400 กว่าบาท ท่ีใช้สิทธิคือ สามีไม่มีเงินได้ ประกันสังคม ประกันชีวิต ดอกเบี้ยบ้าน        
บิดามารดาอายุเกิน 60 เงินบริจาค ใช้เกือบครบ” 

2. ลักษณะ/รูปแบบการซื้อประกันชีวิตเพื่อน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้ของผู้ซื้อประกันผู้ซื้อ
ประกันส่วนใหญ่ซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันชีวิตส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท แต่ก็มีผู้ซื้อบางราย            
ท่ีไม่ได้ซื้อประกันชีวิตแต่ซื้อประกันสุขภาพ 

3. เหตุผลของการเลือกซื้อประกันสุขภาพของผู้ซื้อประกัน 
 ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า เหตุผลหลักท่ีซื้อประกันสุขภาพคือเพื่อคุ้มครองตนเอง และ
เห็นว่าประกันสุขภาพเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตัวอย่างเช่น 
ผู้ให้สัมภาษณ์ I001 กล่าวว่า “จริง ๆ วัตถุประสงค์ไม่ได้เพื่อลดหย่อน มันก็คือเพื่อใช้แบ่งเบาภาระ  
ถ้าต้องรักษาพยาบาล ลดหย่อนเป็นประเด็นรอง” ผู้ให้สัมภาษณ์ I002 กล่าวว่า “เพื่อคุ้มครองตนเอง 
ท่ีสามารถท่ีจะเบิกได้ ไม่ได้มองภาษีท่ีจะเอามาหัก เพราะพี่ผ่อนบ้าน พี่มีลูก” แต่ส าหรับผู้ซื้อประกันท่ี
มีบุตรกลับมองว่า หากรัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่บุตรได้ จะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อ
ประกันสุขภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ I002 กล่าวว่า “มาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ย
ประกันสุขภาพ ในเรื่องกระตุ้นแรงจูงใจ ถ้าให้บุตรด้วยพี่ว่าเป็นการเพิ่มแรงจูงใจนะ” ผู้ให้สัมภาษณ์ 
I003 กล่าวว่า “ประกันสุขภาพค่าเบ้ียตรงนี้มันถูก พอมันถูกสรรพากรเค้าให้ 15 ,000 พอถ้าประกัน
รวมเบ็ดเสร็จท้ังหมดเราจ่ายไปเยอะ เราก็เคลมได้น้อยในทางภาษี สมมติว่าจ่ายไป 50,000 เราได้
ใช้ได้แค่ 15,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยะ เหตุผลหลักคือเราซื้อเพิ่มคุ้มครองตนเอง และถ้าเค้าให้เราเพิ่ม
เราก็อยากจะซื้อเพิ่ม” 

4. ความเห็นของผู้ซื้อประกัน ต่อ ความต้องการซื้อประกันสุขภาพแก่คู่สมรสและบุตร           
ในอนาคต 
 ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า หากรัฐบาลมีมาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ
ให้แก่คู่สมรสและบุตร มีความต้องการท่ีจะซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ I002 
กล่าวว่า “สามีตัวเค้าเองแยกยื่นอยู่แล้ว แต่กับบุตรก็น่าจะน ามาลดหย่อนได้ ก็น่าจะซื้อ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองออกให้” และ ผู้ให้สัมภาษณ์ I003 กล่าวว่า “ซื้อค่ะ เพราะปัจจุบันใช้ประกัน
ของคู่สมรสอยู่แล้วหนึ่งส่วน แต่ว่าเค้าให้ไม่เกิน 10,000 ก็คือของคู่สมรสเราไม่มีเงินได้ เพราะฉะนั้น 
พอถ้าเกิดว่าเค้าให้เพิ่มมากขึ้น มีท้ังสามีและก็บุตร เราก็จะได้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้น” 
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 5. ความคิดเห็นอื่น ๆ  
 ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ควรเพิ่มวงเงินหรือควรให้วงเงินสูงสุดไว้และให้ใช้สิทธิ
รวมกันได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ I002 กล่าวว่า “พี่ว่าควรเพิ่มวงเงิน ถ้าเพิ่มเป็น 20,000 ก็ได้ 
หรือรวมท้ังหมด 150,000” และ ผู้ให้สัมภาษณ์ I003 กล่าวว่า “ส าหรับเรื่องการเพิ่มวงเงินประกัน 
จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ แต่หมายความว่า เพิ่มให้เท่าไหร่ก็ได้ แต่วงเงินสูงสุดอ่ะ สมมติ วงเงินสูงสุดให้ไม่
เกิน 100,000 คุณน่าจะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเท่าไหร่ก็ได้ เบี้ยประกันสุขภาพเท่าไหร่ก็ได้ แต่สอง
อย่างรวมกันไม่เกิน 100,000”   
 ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า การน าส่งข้อมูลผู้ซื้อเบี้ยประกันสุขภาพแก่กรมสรรพากร 
ภายในวันท่ี 7 มกราคม 2562 นั้น ส่วนตัวแล้วมองว่ามีปัญหาเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ 
I001 กล่าวว่า “ยุ่งยากล าบากมั้ย..ก็นิดหน่อยนะ เพราะเราต้องไปดูว่า ต้องแจ้งบริษัทอะไรบ้างท่ีเรา
ท าอยู่ แล้วแต่ละบริษัทเราต้องแจ้งเค้าทางไหนนะ อะไรอย่างนี้ค่ะ” ผู้ให้สัมภาษณ์ I002 กล่าวว่า 
“เร็วไป เพราะว่าลูกค้ามันน่าจะยื่น... คือแบบมันสามารถยื่นได้ถึงวันท่ี 31 มีนา อันนั้นจริงๆ พี่ไม่
อยากให้ส่งด้วยซ้ า ท าเหมือนกับผ่อนบ้านอ่ะ ก็คือไม่ต้องส่ง” และ ผู้ให้สัมภาษณ์ IN003 กล่าวว่า         
“ไม่รู้ว่าเราจะไปสามารถรู้ยังไง ว่าบริษัทประกันมันส่งไม่ส่งเราไม่รู้”   
 ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า เมื่อเราได้จ่ายเงินซื้อประกันสุขภาพย่อมมีสิทธิน าไป
ลดหย่อนภาษีโดยใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดิมโดยไม่ค านึงถึงการน าส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากร 
ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ I001 กล่าวว่า “คือในฐานะคนซื้อประกันนะค่ะ ไม่รู้สึกเลยว่าเราไม่มีสิทธิ
ไปลดหย่อน” ผู้ให้สัมภาษณ์ I002 กล่าวว่า “ถ้าเกิดเรามีหลักฐาน มันไม่จ าเป็นต้องส่งข้อมูลให้ อะไร
อย่างนี้ มันเหมือนเป็นการตัดสิทธิเค้า เพราะส่งหลังวันท่ี 7 มกรา ไม่ได้ละ” และ ผู้ให้สัมภาษณ์ I003 
กล่าวว่า “เรามีหน้าท่ียื่นแบบ เราก็ยื่นตามเอกสารหลักฐานของเรา” 
 ส าหรับช่องทางการเลือกซื้อประกัน ผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ต้องการซื้อประกันกับ
พนักงานขายท่ีได้มีการพูดคุยเจอหน้ากันและได้เห็นเอกสารหรือรายละเอียดในกรมธรรม์ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ มากกว่า การขายผ่านทางโทรศัพท์ท่ีมีเพียงการพูดคุยและตกลงกันโดยท่ียังไม่เห็น
รายละเอียด เพื่อต้องการเปรียบเทียบผลประโยชน์ หรือทราบข้อยกเว้นบางประการในกรมธรรม์  
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบมาตรการลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ ต่อกลุ่มบริษัทธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ คือ พบว่า โดยรวมมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายประกันสุขภาพ โดยมีเติบโตเพิ่มขึ้น และมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยหลักมาจากกระแสความนิยมของคนไทยท่ีเริ่ม
สนใจซื้อประกันสุขภาพซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องซื้อเพื่อคุ้มครองตนเอง แต่มาตรการลดหย่อนภาษีเบ้ีย
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ประกันสุขภาพเป็นปัจจัยท่ีเสริมเข้าไปเพื่อสร้างแรงจูงใจ และมองว่าหากให้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ย
ประกันสุขภาพแก่คู่สมรสและบุตร จะเป็นแรงจูงใจในการซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
หากมองตามข้อเท็จจริงในเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนประกันชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับประกัน
สุขภาพ นั้น ประกันชีวิตสามารถน าไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้มากกว่า เพราะประกันสุขภาพท่ีให้
ลดหย่อนเพียง 15,000 บาท ไม่กระทบกับภาษีท่ีต้องช าระจึงอาจยังเป็นแรงจูงใจท่ีไม่มากพอท่ี
มาตรการดังกล่าวจะเป็นเหตุผลหลักท่ีผู้ซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันเพื่อมาลดหย่อนภาษี  แตกต่าง
จากประกันชีวิตท่ีให้สิทธิลดหย่อนถึง 100,000 บาท หากไม่รวมกับประกันสุขภาพ  อีกท้ังยังเป็นการ
ประกันแบบเงินออม และเมื่อน ามาลดใช้สิทธิหย่อนได้มาก และผลการวิจัยพบว่าท้ังด้านผู้ขายประกัน
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพมากขึ้น ในวงเงิน 50,000 บาทโดยไม่รวมกับวงเงิน
ลดหย่อนประกันชีวิต 100,000 บาท ในขณะท่ีด้านผู้ซื้อประกันส่วนใหญ่เห็นว่าควรเพิ่มวงเงินประกัน
สุขภาพเพิ่มขึ้นโดยไม่จ ากัดว่ากี่บาทแต่อยู่ในวงเงิน 100 ,000 บาท กล่าวคือผู้ซื้อสามารถซื้อประกัน
ชีวิตหรือประกันสุขภาพเท่าไหร่ก็ได้แต่รวมท้ังสองรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 100 ,000 บาท หรืออาจ
มากกว่า เพราะจะได้สร้างแรงจูงใจมากขึ้น และหากให้สิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพแก่คู่
สมรสท่ีไม่มีเงินได้ และบุตร จะเป็นแรงจูงใจส าคัญอย่างมากในการท่ีผู้ซื้อประกันสุขภาพซื้อมา
ลดหย่อนภาษีในอนาคต และผู้ขายประกันมองว่าความเป็นไปได้ในการน าเบี้ยประกันสุขภาพของคู่
สมรสและบุตรไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในอนาคต มีโอกาสความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน หากรัฐบาล
ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ในระยะ
ยาว รัฐบาลต้องพึ่งพาเอกชน หมายถึงประชาชนพึ่งพาตนเอง แต่การท่ีจะให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
นั้น ต้องให้แรงจูงใจโดยการใช้ “มาตรการภาษีก็เป็นช่องทางหนึ่ง” เพราะถ้าประชาชนซื้อประกัน
สุขภาพ รัฐบาลก็ได้ภาษีทางอ้อมส่วนหนึ่ง กล่าวคือ รัฐบาลไม่เสียหายมากเพราะว่าคนซื้อน าเบี้ย
ประกันสุขภาพท่ีซื้อไปใช้เครดิตภาษี แต่ในขณะเดียวกันก็ไปจัดเก็บภาษีกับบริษัทผู้ขายประกันภัย 
หรือรัฐบาลอาจจะเลือกใช้วิธี  Co-Payment กรณีอย่างสิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท  คือ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือสองสร้างแรงจูงใจในการลดหย่อนภาษีให้
ประชาชน เพราะรัฐบาลอาจแบกรับภาระเองไม่ไหว คือ สิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท และสิทธิ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ส าหรับประชาชนผู้ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมส่วนใหญ่ยัง
มีนายจ้างร่วมจ่ายสมทบด้วย 
  ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบด้านอื่นพบว่า ทางด้านผู้ขายประกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อช่องทาง
จ าหน่ายและด้านบุคคลากร แต่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเพิ่มข้ันตอนการเก็บเอกสารของผู้ซื้อประกัน
ขั้นตอนการส่งเอกสารหรือวิธีการเกี่ยวกับการให้ผู้ซื้อประกันสุขภาพตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ขาย
ประกันส่งขอมูลกรณีผู้ซื้อประกันประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
อากรหรือไม่ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันท่ี 7 มกราคม 2562 จึงจะน าเบ้ียประกันสุขภาพท่ีได้จ่าย
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จริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2561 ได้  ในขณะท่ีด้านผู้
ซื้อประกันส่วนใหญ่มองว่าหากตนได้จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพไปแล้วย่อมมีสิทธิน าหลักฐานท่ีได้
จ่ายเงินซื้อประกันมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ค านึงว่าบริษัทผู้ขายประกันได้ด าเนินการแจ้ง
ประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่  
 
ข้อจ ากัด 

1. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้มากจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง และแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ โดยผู้วิจัยได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ให้สัมภาษณ์และเป็น
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทและผู้ซื้อประกันภัย
ของผู้ขายประกันนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวนมาก ดังนั้น การวิเคราะห์จึงไม่สามารถ
อธิบายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้ขายประกันสุขภาพท้ังประเทศหรือผู้ซื้อประกันสุขภาพ 
ท้ังประเทศได้ 

2. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ           
ต่อกลุ่มบริษัทธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น 

3. การท าวิจัยเชิงคุณภาพกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                
ซึ่งส่วนใหญ่มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อประกันของกลุ่ม
บริษัทดังกล่าวท่ีต้องใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ซื้อประกันให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ท าให้ต้อง
บริหารจัดการเวลาอาจไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด และบางบริษัทอยู่ในช่วงการท าโปรเจคจึงไม่สะดวกเข้า
รับการสัมภาษณ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้ขายประกันสุขภาพท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ด้วย เพื่อให้
ทราบมุมมองของผู้บริหารและมุมมองของผู้ซื้อประกันท่ัวไปท่ีซื้อประกันสุขภาพนอกตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อท่ีจะได้หลากหลายมุมมองมากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเบี้ยประกันสุขภาพให้บิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมท้ังบิดา
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ฉบับกฤษฎีกา 123 (122 ก). หน้า 6-7. 
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