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โคชช�่ง เฉพาะบร�ษัทประกันภัย
โคชช�่งคนกลางประกันภัย
หร�อปรับปรุงรูปแบบของ
การดําเนินธุรกิจ โมเดลในการ
ประกอบธุรกิจ หร�อแมกระทั่ง
ขอมูล การใชเ ทคโนโลยีเ ทานั้น
ไมพอ จะตองโคชช�่งประชาชนดวย

นับตั้งแตเดือนตุลาคมป 2558 กับกาวยางแรกที่ “ดร.สุทธิพล ทว�ชัยการ” นักบริหารองคกรมหาชน
ผูเชี่ยวชาญกฎหมายอันดับตนๆ ของประเทศ เขามารับไมตอนั่งเกาอี้ “เลขาธิการ คปภ.” สวมหมวก “เดอะโคช”
อุตสาหกรรมประกันภัยไทยคนที่ 3 หลังจากเปลี่ยนโครงสรางจากกรมการประกันภัยมาเปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)

ความแปลกใหมและภาพลักษณกค็ อ ยเริม่ ปรากฏขึน้ กับอุตสาหกรรม
“สํานักงาน คปภ.” มีการปรับขยับทิศทาง เขยาคน จนพอจะเขาที่
เขาทางในการ “จัดการ” และ “สงเสริม” ใหภาคเอกชนและประชาชน
สามารถ “เขาถึง” การประกันภัยในบริบทที่ “จับตอง” ไดชัดเจนขึ้น
ตามลําดับมากขึ้น

มาตั้งแตตนป 2563 ถึงตอนนี้ก็ถือเปนอีก “เคส”
สําคัญทีเ่ ปนความทาทายของการจัดการและสงเสริม
ธุรกิจประกันภัยไทยให “อยูรอด” แลวเราก็สัมผัสได
วา “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” เปนโคชที่พลิกวิกฤติ
ใหเปนโอกาสได!!

กระทั่งเกิดเหตุการณความทาทายสุดๆ ของอุตสาหกรรมประกันภัย
ไทยกับกระแสพฤติกรรมเปลี่ยนขั้วของผูคนทั้งโลกทะลักไหลบาเขา
กลืนกินวิถีเดิมๆ สรางความสั่นสะเทือนเสถียรภาพภาวะเศรษฐกิจ
ไปถวนหนา กอเกิดความสูญเสียหายนะรอบใหมใหเกือบทุกภาค
ธุรกิจอยาง “ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” (DIGITAL DISRUPTION)

เพราะกลับกลายเปนวา..จังหวะพลิกกลับ “คนไทย”
มีการรับรูอัตโนมัติจน “รูจัก” รวมถึงการ “เขาถึง”
การประกันภัยดวยตัวเองมากสุดเปนประวัติการณ
จากยอดกรมธรรมทะลุกวา 9 ลานฉบับ

“เดอะโคชสุทธิพล” ก็กดปุมปฏิบัติการ “รับมือ” แลวเล็งแนวทาง
“รุกตอ” อยางรวดเร็ว จนวันนี้!! ตองบอกวาประกันภัยไทยทันสถาน
-การณและเอาอยู!!
มาถึงความผันผวนรายแรงสุดๆ ไมแพกันกับระรอกคลื่นลูกใหมที่มา
กระทบเศรษฐกิจโลกกับโรคระบาดครั้งใหญ “ไวรัสโควิด-19” จุดไฟ
กัน
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

นับเปนภาพรวมๆ ทีเ่ ราเห็นและรับรูไ ดถงึ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในยุค “สุทธิพล 1”
ตามวาระตําแหนงสมัยแรก 4 ป และเปนรอยตอสูย คุ
“สุทธิพล 2” ตามวาระการทํางานอีก 4 ป ซึง่ เปนอีก
ชวงระยะทางสําคัญที่ “คนประกันภัย” และ “ประชา
ชน” คนไทยจะไดรับทราบ รับรู และมีสวนไดเสียกับ
“แนวทาง” ที่ทานเลขาฯ คปภ. คนปจจุบันจะโคช
อุตสาหกรรมทั้งระบบยุค NEW NORMAL กันตอไป
LINE@innwhy.tv
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โคชชิ�ง “บร�ษัทผูรับประกันภัย”

ผมเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าธุรกิจประกันภัย

“ดร.สุทธิพล ทว�ชัยการ” เลาผานรายการ THE COACH

บางกลุ่มไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะเขามี KNOW HOW

ของ INNWHY? TV วา ประเด็นแรกก็คือตอนนี้พฤติกรรมของ
ผูบริโภคเปลี่ยน ดวยมีปจจัยอะไรเขามาเยอะมากมาย เพราะ
ฉะนั้นสิ่งที่ตอง “โคชชิ่ง” กอนเลย คือการโคชชิ่งใหภาคธุรกิจ
ประกันภัยไดเห็นถึงความสําคัญของประชาชน ซึ่งถือวาเปน
“ศูนยกลาง” ของการทําธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการเขาไปให
บริการไดตรงกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป

ของบ้านเรานั้น บริษัทประกันภัยมีหลายกลุ่ม
เชือ่ มโยงกับบริษัทประกันภัยแม่ต่างประเทศ
บางบริษัทไทยที่เป็นขนาดใหญ่ๆ เขามีสายป่านยาว
แล้วก็มีพลัง ในการที่จะไปพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
แต่ที่เป็นห่วง คือบริษัทแบบ Real local
ไทยแท้ขนาดไม่ใหญ่มาก แล้วก็ไม่นิยมนําเอา
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ เพราะคิดว่าแพงลงทุนสูง

แล้วการที่ประชาชนเริม่ ถามว่าที่ผ่านมานั้น
ตัวการประกอบธุรกิจก็ดี คนกลางเรือ่ งการประกันภัยก็ดี
หรือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยก็ดีน้ัน มันตอบโจทย์ความ
ต้องการของเขาอย่างแท้จริงหรือเปล่า

ด ว ย “ดร.สุ ท ธิ พ ล” มองว า จุ ด นี้ “บริ ษั ท ” จะต อ งเข า ใจ
ทิศทางของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพรอมปรับวิธีการดําเนินการ
เพื่อนําไปสูเรื่องการสรางความเชื่อมั่นของ “ประชาชน” โดย
ใหพิจารณาและทําความเขาใจถึง “พฤติกรรม” ของประชาชน
ในปจจุบัน แลวนํา “เทคโนโลยี” มาใชใหสอดรับอยางรวดเร็ว
ทุกวันนี้คนต้องการที่จะเข้าถึง PRODUCT ต่างๆ
โดยรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว แล้วคนก็เริม่ ถาม
ถึงความเป็นธรรมแล้ว ยกตัวอย่างประกันภัยรถยนต์
รายปีแต่ใช้ รถยนต์ปีละไม่กี่ครัง้ ช่วงโควิดเราต้อง
อยู่บ้านถูกไหม แต่ว่าเขาต้องจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์
รายปี ฉะนั้นรูปแบบนั้นมันจะไปเชือ่ มโยงกับ
พฤติกรรมของคนหล่ะ

ต้องโยงพฤติกรรมผู้บริโภค มาโยงเกี่ยวกับ

เพราะฉะนั้ น ตั ว ที่ จ ะช ว ยภาคธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ได ยุ ค NEW
NORMAL ในการที่จะทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาหรือแม
กระทั่งเขาถึงลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็วนั้น อาจจะหมดยุค
ที่ไปเคาะประตูบาน แตคงตองหันมาใชเทคโนโลยีเปนตัวชวย
แทน โดย “ดร.สุทธิพล” มองวาถึงวันนี้ก็ยังไมสายที่จะปรับ
แลวเปลี่ยนพฤติกรรมการขายประกันภัยกันใหม
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

กลุมนี้จึงตองโคชชิ่งเปนพิเศษ และทางสํานักงาน คปภ.ก็มี
วิธีชวยในเรื่องการประหยัดคาใชจายในสวนนี้ เชน โครงการ
โอไอซี เกตเวย ซึ่ งปลายป นี้ ก็ จะได ข  อสรุ ปค อ นข า งที่ จ ะมี
ความคื บ หน า แล ว ป ห น า 2564 ก็ ใช ง านได แม จ ะยั ง ติ ด
ปญหาที่บางบริษัทยังไมพรอมสงขอมูลตางๆ ก็ตาม

Youtube.com/c/innwhy

ข้อมูลต่างๆ แล้วโยงต่อเรือ่ งผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่เหมาะสมในอนาคต จะต้องตอบโจทย์ต้อง
ง่ายต่อความเข้าใจ บริการรวดเร็ว
อนุมัติการทําประกันฯ เร็ว คุ้มครองเร็ว และไม่คิดที่จะไป
หากินกับเรือ่ งของความซับซ้อน หรือตัวเงื่อนไข
ข้อยกเว้นต่างๆ อีก

LINE@innwhy.tv
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ดร.สุทธิพล กลาวสรุปในเรื่องการโคชชิ่งบริษัทประกันภัย
ผูรับประกันในยุค NEW NORMAL นี้วา สิ่งแรกเปนเรื่องที่
บริษัททําคือ “ยึดผูบริโภคเปนศูนยกลาง” แลวทําใหเกิด
ความเชื่อมั่น สอง “นําเทคโนโลยีมาใช” เพื่อนําไปสูขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และสาม “ผลิตภัณฑหลากหลาย” ไมมี
แตเบี้ยสูง แตควรสรางโอกาสเขาถึงคนหมูมากดวยเบี้ยถูก
โดยเฉพาะ “ประกั น สุ ข ภาพ” ที่ เ ป น ทิ ศ ทางเติ บ โตของ
อุตสาหกรรม

พรอมคําชับจาก “ดร.สุทธิพล” อีกวา สิ่งที่ตัวแทนหรือ นายหนาประกันภัย นอกจากจะตองพัฒนาไปสูโหมดตรงนั้นแลว
ยังมีสิ่งสําคัญที่สุดที่คนกลางยุคใหมจะตองไมเอาแตไดคือ จะ
ตองไมมุงแตเรงยอด แตจะตองดูและบริการลูกคาใหครบวงจร
และประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นดวย
คนกลางประกันภัยถ้าเราไม่โค้ชเขาดีพอ
กติกาไม่ดีพอ คือเขาไม่มีความรู้ ข้อมูลที่เขาไปให้
กับประชาชนก็ผิด อันนี้คือเป็นเรือ่ งที่ผมยํ้าและจะต้องให้

โคชชิ�ง “คนกลางประกันภัย”
ดร.สุทธิพล กลาวตอถึงทิศทางการโคชชิ่ง “คนกลางประ
กันภัย” ดวยปจจุบันทั้งอุตสาหกรรมประเทศไทยมีคนกลาง
ประกันภัยประมาณ 4 แสนถึง 5 แสนคน และในยุค NEW
NORMAL นี้เขามองการโคชชิ่งสวนนี้ไปในเรื่องสําคัญที่สุด
ของคนกลางประกันภัยคือ “ปรับวิธีคิด”
ตอนนี้คนกลางประกันภัยหลายคน มีความผวา
ว่าบริษัทประกันภัยจะตัดเขาไหม เพราะอะไรก็ตาม
พอเทคโนโลยีเข้ามาแล้ว ความจําเป็นของคนที่
อยู่ตรงกลางก็อาจจะลดลงไป
เรามีคนกลางประกันภัยเยอะมาก เยอะกว่าฮ่องกง
สิงคโปร์ เยอะกว่าหลายๆ ประเทศ การโคชชิง่
จึงต้องเน้นให้เขาคงคิดแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว

คนกลางประกันภัยไทยตองเปลี่ยนโหมดการประกอบธุรกิจ
ออกจากวิธีการที่เคยเปนมา ตองเปนมนุษยพันธุที่สามารถ
จะอยู  ร  ว มกั บ เทคโนโลยได ดี มี จิ น ตนาการต า งๆ มองเรื่ อ ง
ของ SOCIAL DISTANCING ใหเปนโอกาสในมิติการติดตอ
กั บ ลู ก ค า มองข า มสิ่ ง ที่ เ คยทํ า แบบเคาะประตู บ  า นเจอกั น
แบบ FACE TO FACE เท า นั้ น โดยหั น มาใช เ ครื่ อ งมื อ
อุ ป กรณ ท างเทคโนโลยี ที่ ทํา ให ลู ก ค า สามารถเข า ใจได แ ทน

คปภ.เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เพราะถามว่า
เวลาประชาชนมีปัญหาเขานึกถึงใคร
ส่วนใหญ่เขานึกถึงตัวแทน กับบริษัทประกันภัย
เขาไม่ได้นึกถึงคปภ.

โดย “ดร.สุทธิพล” สรุปการโคชชิ่งภาคคนกลางประกันภัยตอน
ทายวา ภารกิจตรงนี้ของสํานักงาน คปภ.ยังไมประสบความ
สําเร็จยังจะตองมีการปรับปรุงใหรวดเร็วตอการเขาใจและรับรู
บทบาทการใหความชวยเหลือดานประกันภัยของหนวยงาน
กลางนี้ และเมื่อประชาชนมีปญหาดานการประกันภัยแลว สิ่ง
ที่ตองทําควรติดตอที่ คปภ. จะเปนผลดีที่สุด

โคชชิ�ง “ประชาชน”
“ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” กลาวชัดวาการโคชชิ่งอุตสาหกรรม
ประกันภัยนั้น แคโคชชิ่งเฉพาะบริษัทประกันภัย โคชชิ่งคนกลาง
ประกันภัย หรือปรับปรุงรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ โมเดลใน
การประกอบธุรกิจหรือแมกระทัง่ ขอมูลการใชเทคโนโลยีเทานัน้
ไมพอ จะตองโคชชิ่งประชาชนดวย

ก็หมายความว่าตัวคอนเท้นท์ ที่เข้าไปอยู่
ในตัวระบบ ELECTRONIC นั้นมันจะต้องง่ายจนลูกค้า
สามารถที่จะเข้าใจได้ แล้วตัดสินใจ
ผมเชือ่ ว่าถ้าคนกลางประกันภัย ใช้เครือ่ งมือ
ต่างๆ ได้ ร่วมกับศาสตร์ในการจูงใจคน
ให้เชือ่ มั่น ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามายังไง
มนุษย์ต้องชนะ เพราะมนุษย์เป็นคนคิดเทคโนโลยี
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV
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สิ่งที่สําคัญมากๆ เพราะว่าถ้าเราโคชชิง่
ประชาชนไม่ดี ประชาชนไม่เห็นความสําคัญ
ของเรือ่ งประกันภัย ประชาชนไม่ทําประกัน
พอมีเรือ่ งความเสี่ยงเกิดขึ้นมาประชาชน
ก็ไม่สามารถที่จะมีระบบบริหารความเสี่ยง
มีกลไกลที่รองรับ

ดร.สุทธิพล ยกตัวอยางอุบตั เิ หตุลา สุดทีเ่ กิดขึน้ ทีด่ อยอินทนนท
โชคดีที่ผูเสียชีวิตทําประกันทั้งประกันภัยภาคบังคับหรือ พรบ.
และสมัครใจ และมีประกันอุบัติเหตุดวย เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
มก็สามารถบูรณาการกับดานธุรกิจประกันภัยแลวก็นําคาสินไหม
ไปจายเวลารวดเร็วมาก
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ถ้านึกถึงภาพหากผู้เสียชีวิต ไม่มีการทําปะกันพรบ.
ไม่มีการทําเรือ่ งของประกันสมัครใจ
ค่าสินไหมก็ไม่ได้รบั ซึ่งอาจจะได้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
แต่ก็น้อยมากเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งครับ

โดยทาง สํานักงาน คปภ. จะรีบมีตัวชวยที่จะทําใหประชาชน
คนไทยสามารถเขาถึงขอมูลดานประกันภัยเบือ้ งตนในการทีเ่ ขา
จะใชประกอบการตัดสินใจการซื้อประกันภัยใหมากที่สุด ซึ่งที่
ผานมาถือวายังขาดสิ่งนี้จาก สํานักงาน คปภ. และขณะนี้สวน
ฐานขอมูลในสวนของระบบฐานขอมูลการประกันภัย (IBS)
ของสํานักงานคปภ. และโครงการโอไอซีเกตเวยก็จะชวยได
ดวยวิธีที่สํานักงาน คปภ.จะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการ
หนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของรวมถึงในสวนของภาคธุรกิจประกันภัย
ภาคธุรกิจประกันภัยจําเปนตองไปกับสํานักงานคปภ. แลวสํานักงานคปภ.ก็จะไดไปเรียนรูวาประชาชนรูสึกยังไงตอเรื่องของ
ประกันภัยเขาคิดวาเขาไมไดรับความเปนธรรมอยางไร และมัน
เกิดจากอะไร
เราก็เข้าไปทําความเชือ่ มั่นต่างๆ นําเอาภาค
INDUSTRY เข้ามา แล้วก็บอกส่งสัญญาณไป
ชัดเจนว่าอันนี้คือเรือ่ งของประกันภัยถ้าคุณ
ได้รบั ความไม่เป็นธรรมคุณอุ่นใจ สบายใจได้
ถ้าหากคุณมีปัญหามีความเดือดร้อนนั้น
สามารถที่จะเข้ามาที่สํานักงานคปภ.ได้ เรายินดี
ที่จะช่วยเหลือคุ้มสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย

คลองตัวฉับไวขนาดไหนตอการนําองคาพยพเดินไปขางหนา
ทามกลางความเปลีย่ นแปลงรอบดานและภายใตแผนปฏิบตั กิ าร
ที่ตองพลิกโฉมตัวเองใหเปน SMART OIC
โครงการ SMART OIC นั้นแผนของเราที่จะมาสู่
เฟสต่างๆ นั้นเสร็จแล้ว คือบริษัทที่ปรึกษาส่ง
มอบงานแล้ว แต่ประเด็นคือในแผน SMART OIC
นั้นต้องทําหลายๆ อย่าง เยอะมาก ฉะนั้นผมยัง
บอกไม่ได้ว่าสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์
แต่มีความคืบหน้าไปเยอะเพราะตอนนี้เรารูโ้ จทย์
แล้วว่าทิศทางที่เราจะไปสู่มันนั้นเป็นอย่างไร

เลขาธิการ คปภ. ยํ้าวา SMART OIC เปนโปรเจ็กตใหญที่ตอง
ใชเวลาและมีระบบขับเคลื่อน และเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุก
สวนขององคกร และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโดยเฉพาะเรื่องฐานขอมูล
ทั้งสองฝง รวมไปจนถึงวิธีการทํางานของคนคปภ.ที่ตองปรับ
เปนไปตามทิศทางเดียวกัน โดยระบบทรัพยากรบุคคลตองให
สรางวัฒนธรรมองคกรในการที่จะใชเทคโนโลยีบริหารจัดการ
เรื่องของขอมูลตางๆ ดวย

ความคืบหนาการกาวสู
SMART OIC เต็มตัว
มาถึงตรงนี้ก็เปนเหมือนวา “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” ในฐานะ
ผูนําการขับเคลื่อนภาคปฏิบัติของ “สํานักงานคปภ.” เต็มตัว
ก็ตองหันกลับมามองและโคชชิ่ง “องคกรคปภ.” ใหพรอมและ
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ต้องเอาระบบเทคโนโลยีไปจับเช่นเรือ่ งของ
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของสํานักงานคปภ.
มันมีเรือ่ งกติกาที่มันซับซ้อนกันอยู่ หรือ
แม้กระทั่งกฎหมายก็อยู่ใน SMART OIC เหมือนกัน

สุดทายของที่สุด “เดอะโคช” แหงอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
“ดร.สุทธิพล ทว�ชยั การ” เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ไดฝากขอคิดทิ้ง
ทายในรายการไววา

มันไม่ใช่แค่เรือ่ งเทคโนโลยีอย่างเดียว มันคือ
วิธีการคิดวิธีการทํางานระบบ และที่สําคัญที่สุด
ที่ยากคือวัฒนธรรมองค์กร

ประกันภัยเป็นเรือ่ งใกล้ตัว
ประกันภัยในวิกฤติหลังโควิด

สําหรับงานดานเทคโนโลยีบางสวนก็เสร็จและสามารถนํามาใช
งานไดแลว อยางเชน แอพพลิเคชั่น สวนระบบการรับเรื่องรอง
เรียนและระบบฐานขอมูลการประกันภัย (IBS) สวนประกัน
วินาศภัยเสร็จแลว โดยเฟสตอไปจะเปนของประกันชีวิต โดย
“ดร.สุทธิพล” สรุปภาพความคืบหนา SMART OIC นี้ในตอน
ทายสุดวา

นั้นมันเป็นเรือ่ งที่ท้าทาย
ซึ่งมันจะเปลี่ยนวิธีการในการ
ดําเนินธุรกิจในการทํางานของเรา
ทั้งในฝั่ งของคปภ. และฝั่ งภาค
อุตสาหกรรมประกันภัย แต่มันก็
ไม่ใช่ส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าหากว่า
เราตั้งใจทํามัน เราบูรณาการทํางาน
ร่วมกันมีความจริงใจ และเชือ่ มั่น
ซึ่งกันและกัน เราก็สามารถที่จะ
ผ่านพ้ นวิกฤติ หลังโควิดไปได้ครับ

อันนี้มันจะเป็นอะไรที่มีความคืบหน้าและเป็น
หนึ่งในเคพี ไอของผมด้วย ช่วง 8 ปีการทํางานนี้
คือถ้าไม่สําเร็จก็หนาวๆ ร้อนๆ เหมือนกัน
ซึ่งเราทําเต็มที่อยากให้มันเห็นผล เดิมทีเขาจบแล้ว
บริษัทเขาจบแล้ว เขาส่งมาแล้วบอกจบแล้ว
แต่โครงการเยอะไปหมดจะขับเคลื่อนยังไง
ต้องให้มีระบบเข้าไปซึ่งก็เกี่ยวกับบุคลากรเรา
อัพเดทเทรนด

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM
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