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โคชช�่ง เฉพาะบร�ษัทประกันภัย 

โคชช�่งคนกลางประกันภัย 

หร�อปรับปรุงรูปแบบของ

การดําเนินธุรกิจ โมเดลในการ

ประกอบธุรกิจ หร�อแมกระท่ัง

ขอมูล การใชเทคโนโลยีเทาน้ัน

ไมพอ จะตองโคชช�่งประชาชนดวย

นับต้ังแตเดือนตุลาคมป 2558 กับกาวยางแรกท่ี “ดร.สุทธิพล ทว�ชัยการ” นักบริหารองคกรมหาชน

ผูเช่ียวชาญกฎหมายอันดับตนๆ ของประเทศ เขามารับไมตอน่ังเกาอ้ี “เลขาธิการ คปภ.” สวมหมวก “เดอะโคช”

อุตสาหกรรมประกันภัยไทยคนท่ี 3 หลังจากเปล่ียนโครงสรางจากกรมการประกันภัยมาเปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)

ความแปลกใหมและภาพลักษณก็คอยเร่ิมปรากฏข้ึนกับอุตสาหกรรม

“สํานักงาน คปภ.” มีการปรับขยับทิศทาง เขยาคน จนพอจะเขาท่ี

เขาทางในการ “จัดการ” และ “สงเสริม” ใหภาคเอกชนและประชาชน

สามารถ “เขาถึง” การประกันภัยในบริบทท่ี “จับตอง” ไดชัดเจนข้ึน

ตามลําดับมากข้ึน

กระท่ังเกิดเหตุการณความทาทายสุดๆ ของอุตสาหกรรมประกันภัย

ไทยกับกระแสพฤติกรรมเปล่ียนข้ัวของผูคนท้ังโลกทะลักไหลบาเขา

กลืนกินวิถีเดิมๆ สรางความส่ันสะเทือนเสถียรภาพภาวะเศรษฐกิจ

ไปถวนหนา กอเกิดความสูญเสียหายนะรอบใหมใหเกือบทุกภาค

ธุรกิจอยาง “ดิจิทัล ดิสรัปช่ัน” (DIGITAL DISRUPTION)

มาต้ังแตตนป 2563 ถึงตอนน้ีก็ถือเปนอีก “เคส” 

สําคัญท่ีเปนความทาทายของการจัดการและสงเสริม

ธุรกิจประกันภัยไทยให “อยูรอด” แลวเราก็สัมผัสได

วา “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” เปนโคชท่ีพลิกวิกฤติ

ใหเปนโอกาสได!! 

เพราะกลับกลายเปนวา...จังหวะพลิกกลับ “คนไทย”

มีการรับรูอัตโนมัติจน “รูจัก” รวมถึงการ “เขาถึง” 

การประกันภัยดวยตัวเองมากสุดเปนประวัติการณ

จากยอดกรมธรรมทะลุกวา 9 ลานฉบับ 

นับเปนภาพรวมๆ ท่ีเราเห็นและรับรูไดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน

กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในยุค “สุทธิพล 1” 

ตามวาระตําแหนงสมัยแรก 4 ป และเปนรอยตอสูยุค

“สุทธิพล 2” ตามวาระการทํางานอีก 4 ป ซ่ึงเปนอีก

ชวงระยะทางสําคัญท่ี “คนประกันภัย” และ “ประชา

ชน” คนไทยจะไดรับทราบ รับรู และมีสวนไดเสียกับ

“แนวทาง” ท่ีทานเลขาฯ คปภ. คนปจจุบันจะโคช

อุตสาหกรรมท้ังระบบยุค NEW NORMAL กันตอไป

“เดอะโค�ชสุทธิพล” ก็กดปุมปฏิบัติการ “รับมือ” แลวเล็งแนวทาง 

“รุกตอ” อยางรวดเร็ว จนวันน้ี!! ตองบอกวาประกันภัยไทยทันสถาน

-การณและเอาอยู!!

มาถึงความผันผวนรายแรงสุดๆ ไมแพกันกับระรอกคล่ืนลูกใหมท่ีมา

กระทบเศรษฐกิจโลกกับโรคระบาดคร้ังใหญ “ไวรัสโควิด-19” จุดไฟ

กัน
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โค�ชชิ�ง “บร�ษัทผู�รับประกันภัย”

“ดร.สุทธิพล ทว�ชัยการ” เลาผานรายการ THE COACH 

ของ INNWHY? TV วา ประเด็นแรกก็คือตอนน้ีพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเปล่ียน ดวยมีปจจัยอะไรเขามาเยอะมากมาย เพราะ

ฉะน้ันส่ิงท่ีตอง “โคชช่ิง” กอนเลย คือการโคชช่ิงใหภาคธุรกิจ

ประกันภัยไดเห็นถึงความสําคัญของประชาชน ซ่ึงถือวาเปน 

“ศูนยกลาง” ของการทําธุรกิจอันเก่ียวเน่ืองกับการเขาไปให

บริการไดตรงกับพฤติกรรมของคนท่ีเปล่ียนไป

 

ดวย “ดร.สุทธิพล” มองวา จุดน้ี “บริษัท” จะตองเขาใจ

ทิศทางของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปพรอมปรับวิธีการดําเนินการ

เพ่ือนําไปสูเร่ืองการสรางความเช่ือม่ันของ “ประชาชน” โดย

ใหพิจารณาและทําความเขาใจถึง “พฤติกรรม” ของประชาชน

ในปจจุบัน แลวนํา “เทคโนโลยี” มาใชใหสอดรับอยางรวดเร็ว 

เพราะฉะน้ันตัวท่ีจะชวยภาคธุรกิจประกันภัยไดยุค NEW 
NORMAL ในการท่ีจะทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาหรือแม

กระท่ังเขาถึงลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็วน้ัน อาจจะหมดยุค

ท่ีไปเคาะประตูบาน แตคงตองหันมาใชเทคโนโลยีเปนตัวชวย

แทน โดย “ดร.สุทธิพล” มองวาถึงวันน้ีก็ยังไมสายท่ีจะปรับ

แลวเปล่ียนพฤติกรรมการขายประกันภัยกันใหม

กลุมน้ีจึงตองโคชช่ิงเปนพิเศษ และทางสํานักงาน คปภ.ก็มี

วิธีชวยในเร่ืองการประหยัดคาใชจายในสวนน้ี เชน โครงการ

โอไอซี เกตเวย ซ่ึงปลายปน้ีก็จะไดขอสรุปคอนขางท่ีจะมี

ความคืบหนาแลวปหนา 2564 ก็ใช งานได แมจะยังติด

ปญหาท่ีบางบริษัทยังไมพรอมสงขอมูลตางๆ ก็ตาม

ทุกวันน้ีคนต้องการท่ีจะเข้าถึง PRODUCT ต่างๆ 
โดยรวดเรว็ ได้ข้อมูลท่ีรวดเรว็ แล้วคนก็เริม่ถาม
ถึงความเป็นธรรมแล้ว ยกตัวอย่างประกันภัยรถยนต์
รายปีแต่ใช ้รถยนต์ปีละไม่ก่ีครัง้ ชว่งโควิดเราต้อง
อยู่บ้านถูกไหม แต่ว่าเขาต้องจ่ายเบ้ียประกันรถยนต์
รายปี ฉะน้ันรปูแบบน้ันมันจะไปเชือ่มโยงกับ
พฤติกรรมของคนหล่ะ

แล้วการท่ีประชาชนเริม่ถามว่าท่ีผ่านมาน้ัน
ตัวการประกอบธุรกิจก็ดี คนกลางเรือ่งการประกันภัยก็ดี

หรอื ผลิตภัณฑ์ประกันภัยก็ดีน้ัน มันตอบโจทย์ความ
ต้องการของเขาอย่างแท้จรงิหรอืเปล่า

ผมเป็นหว่งมากเลยเพราะว่าธุรกิจประกันภัย
ของบ้านเราน้ัน บรษัิทประกันภัยมีหลายกลุ่ม
บางกลุ่มไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะเขามี KNOW HOW
เชือ่มโยงกับบรษัิทประกันภัยแม่ต่างประเทศ
บางบรษัิทไทยท่ีเป็นขนาดใหญ่ๆ เขามีสายป่านยาว
แล้วก็มีพลัง ในการท่ีจะไปพัฒนาระบบเทคโนโลยี
แต่ท่ีเป็นห่วง คือบรษัิทแบบ Real local
ไทยแท้ขนาดไม่ใหญ่มาก แล้วก็ไม่นิยมนําเอา
ระบบเทคโนโลยีมาใช ้เพราะคิดว่าแพงลงทุนสูง

ต้องโยงพฤติกรรมผู้บรโิภค มาโยงเก่ียวกับ
ข้อมูลต่างๆ  แล้วโยงต่อเรือ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ท่ีเหมาะสมในอนาคต จะต้องตอบโจทย์ต้อง
ง่ายต่อความเข้าใจ บรกิารรวดเรว็

อนุมัติการทําประกันฯ เรว็ คุ้มครองเรว็ และไม่คิดท่ีจะไป
หากินกับเรือ่งของความซับซ้อน หรอืตัวเง่ือนไข

ข้อยกเว้นต่างๆ อีก
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ดร.สุทธิพล กลาวสรุปในเร่ืองการโคชช่ิงบริษัทประกันภัย

ผูรับประกันในยุค NEW NORMAL น้ีวา ส่ิงแรกเปนเร่ืองท่ี

บริษัททําคือ “ยึดผูบริโภคเปนศูนยกลาง” แลวทําใหเกิด

ความเช่ือม่ัน สอง “นําเทคโนโลยีมาใช” เพ่ือนําไปสูขอมูล

การวิเคราะหขอมูล และสาม “ผลิตภัณฑหลากหลาย” ไมมี

แตเบ้ียสูง แตควรสรางโอกาสเขาถึงคนหมูมากดวยเบ้ียถูก

โดยเฉพาะ “ประกันสุขภาพ” ท่ีเป นทิศทางเติบโตของ

อุตสาหกรรม

พรอมคําชับจาก “ดร.สุทธิพล” อีกวา ส่ิงท่ีตัวแทนหรือ นาย-

หนาประกันภัย นอกจากจะตองพัฒนาไปสูโหมดตรงน้ันแลว

ยังมีส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีคนกลางยุคใหมจะตองไมเอาแตไดคือ จะ

ตองไมมุงแตเรงยอด แตจะตองดูและบริการลูกคาใหครบวงจร

และประชาชนมีความเช่ือม่ันมากข้ึนดวย

ดร.สุทธิพล กลาวตอถึงทิศทางการโคชช่ิง “คนกลางประ

กันภัย” ดวยปจจุบันท้ังอุตสาหกรรมประเทศไทยมีคนกลาง

ประกันภัยประมาณ 4 แสนถึง 5 แสนคน และในยุค NEW

NORMAL น้ีเขามองการโคชช่ิงสวนน้ีไปในเร่ืองสําคัญท่ีสุด

ของคนกลางประกันภัยคือ “ปรับวิธีคิด”
โดย “ดร.สุทธิพล” สรุปการโคชช่ิงภาคคนกลางประกันภัยตอน

ทายวา ภารกิจตรงน้ีของสํานักงาน คปภ.ยังไมประสบความ

สําเร็จยังจะตองมีการปรับปรุงใหรวดเร็วตอการเขาใจและรับรู

บทบาทการใหความชวยเหลือดานประกันภัยของหนวยงาน

กลางน้ี และเม่ือประชาชนมีปญหาดานการประกันภัยแลว ส่ิง

ท่ีตองทําควรติดตอท่ี คปภ. จะเปนผลดีท่ีสุด 

“ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” กลาวชัดวาการโคชช่ิงอุตสาหกรรม

ประกันภัยน้ัน แคโคชช่ิงเฉพาะบริษัทประกันภัย โคชช่ิงคนกลาง

ประกันภัย หรือปรับปรุงรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ โมเดลใน

การประกอบธุรกิจหรือแมกระท่ังขอมูลการใชเทคโนโลยีเทาน้ัน

ไมพอ จะตองโคชช่ิงประชาชนดวย

ดร.สุทธิพล  ยกตัวอยางอุบัติเหตุลาสุดท่ีเกิดข้ึนท่ีดอยอินทนนท

โชคดีท่ีผูเสียชีวิตทําประกันท้ังประกันภัยภาคบังคับหรือ พรบ.

และสมัครใจ และมีประกันอุบัติเหตุดวย เม่ือเกิดการสูญเสียข้ึน

มก็สามารถบูรณาการกับดานธุรกิจประกันภัยแลวก็นําคาสินไหม

ไปจายเวลารวดเร็วมาก

คนกลางประกันภัยไทยตองเปล่ียนโหมดการประกอบธุรกิจ

ออกจากวิธีการท่ีเคยเปนมา ตองเปนมนุษยพันธุท่ีสามารถ

จะอยูร วมกับเทคโนโลยไดดีมีจินตนาการตางๆ มองเร่ือง

ของ SOCIAL DISTANCING ใหเปนโอกาสในมิติการติดตอ

กับลูกคา มองขามส่ิงท่ีเคยทําแบบเคาะประตูบานเจอกัน

แบบ FACE TO FACE เทาน้ัน โดยหันมาใชเคร่ืองมือ

อุปกรณทางเทคโนโลยีท่ีทําใหลูกคาสามารถเขาใจไดแทน

โค�ชชิ�ง “คนกลางประกันภัย”

โค�ชชิ�ง “ประชาชน”

ตอนน้ีคนกลางประกันภัยหลายคน มีความผวา
ว่าบรษัิทประกันภัยจะตัดเขาไหม เพราะอะไรก็ตาม
พอเทคโนโลยีเข้ามาแล้ว ความจําเป็นของคนท่ี
อยู่ตรงกลางก็อาจจะลดลงไป
เรามีคนกลางประกันภัยเยอะมาก เยอะกว่าฮ่องกง
สิงคโปร ์เยอะกว่าหลายๆ ประเทศ การโคชชิง่
จึงต้องเน้นให้เขาคงคิดแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว

ส่ิงท่ีสําคัญมากๆ เพราะว่าถ้าเราโคชชิง่
ประชาชนไม่ดี ประชาชนไม่เห็นความสําคัญ
ของเรือ่งประกันภัย ประชาชนไม่ทําประกัน
พอมีเรือ่งความเส่ียงเกิดข้ึนมาประชาชน
ก็ไม่สามารถท่ีจะมีระบบบรหิารความเส่ียง
มีกลไกลท่ีรองรบั

ก็หมายความว่าตัวคอนเท้นท์ ท่ีเข้าไปอยู่
ในตัวระบบ ELECTRONIC น้ันมันจะต้องง่ายจนลูกค้า

สามารถท่ีจะเข้าใจได้ แล้วตัดสินใจ
ผมเชือ่ว่าถ้าคนกลางประกันภัย ใชเ้ครือ่งมือ

ต่างๆ ได้ รว่มกับศาสตรใ์นการจูงใจคน
ให้เชือ่ม่ัน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามายังไง

มนุษย์ต้องชนะ เพราะมนุษย์เป็นคนคิดเทคโนโลยี

คนกลางประกันภัยถ้าเราไม่โค้ชเขาดีพอ
กติกาไม่ดีพอ คือเขาไม่มีความรู ้ข้อมูลท่ีเขาไปให้

กับประชาชนก็ผิด อันน้ีคือเป็นเรือ่งท่ีผมย�าและจะต้องให้
คปภ.เข้าถึงประชาชนให้มากท่ีสุด เพราะถามว่า

เวลาประชาชนมีปัญหาเขานึกถึงใคร
ส่วนใหญ่เขานึกถึงตัวแทน กับบรษัิทประกันภัย

เขาไม่ได้นึกถึงคปภ.
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ถ้านึกถึงภาพหากผู้เสียชวิีต ไม่มีการทําปะกันพรบ.
ไม่มีการทําเรือ่งของประกันสมัครใจ
ค่าสินไหมก็ไม่ได้รบั ซึ่งอาจจะได้ค่าเสียหาย
เบ้ืองต้นจากทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
แต่ก็น้อยมากเลย เพราะฉะน้ันตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีมี
ความสําคัญอย่างย่ิงครบั

โดยทาง สํานักงาน คปภ. จะรีบมีตัวชวยท่ีจะทําใหประชาชน

คนไทยสามารถเขาถึงขอมูลดานประกันภัยเบ้ืองตนในการท่ีเขา

จะใชประกอบการตัดสินใจการซ้ือประกันภัยใหมากท่ีสุด ซ่ึงท่ี

ผานมาถือวายังขาดส่ิงน้ีจาก สํานักงาน คปภ. และขณะน้ีสวน

ฐานขอมูลในสวนของระบบฐานขอมูลการประกันภัย (IBS)

ของสํานักงานคปภ. และโครงการโอไอซีเกตเวยก็จะชวยได 

ดวยวิธีท่ีสํานักงาน คปภ.จะตองทํางานเช่ือมโยงบูรณาการ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมถึงในสวนของภาคธุรกิจประกันภัย

ภาคธุรกิจประกันภัยจําเปนตองไปกับสํานักงานคปภ. แลวสํา-

นักงานคปภ.ก็จะไดไปเรียนรูวาประชาชนรูสึกยังไงตอเร่ืองของ

ประกันภัยเขาคิดวาเขาไมไดรับความเปนธรรมอยางไร และมัน

เกิดจากอะไร

คลองตัวฉับไวขนาดไหนตอการนําองคาพยพเดินไปขางหนา

ทามกลางความเปล่ียนแปลงรอบดานและภายใตแผนปฏิบัติการ

ท่ีตองพลิกโฉมตัวเองใหเปน SMART OIC 

มาถึงตรงน้ีก็เปนเหมือนวา “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” ในฐานะ

ผูนําการขับเคล่ือนภาคปฏิบัติของ “สํานักงานคปภ.” เต็มตัว

ก็ตองหันกลับมามองและโคชช่ิง “องคกรคปภ.” ใหพรอมและ

ความคืบหน�าการก�าวสู�
SMART OIC เต็มตัว

เราก็เข้าไปทําความเชือ่ม่ันต่างๆ นําเอาภาค 
INDUSTRY เข้ามา แล้วก็บอกส่งสัญญาณไป
ชดัเจนว่าอันน้ีคือเรือ่งของประกันภัยถ้าคุณ
ได้รบัความไม่เป็นธรรมคุณอุ่นใจ สบายใจได้
ถ้าหากคุณมีปัญหามีความเดือดรอ้นน้ัน
สามารถท่ีจะเข้ามาท่ีสํานักงานคปภ.ได้ เรายินดี
ท่ีจะชว่ยเหลือคุ้มสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย

โครงการ SMART  OIC น้ันแผนของเราท่ีจะมาสู่
เฟสต่างๆ น้ันเสรจ็แล้ว คือบรษัิทท่ีปรกึษาส่ง
มอบงานแล้ว แต่ประเด็นคือในแผน SMART OIC
น้ันต้องทําหลายๆ อย่าง เยอะมาก ฉะน้ันผมยัง
บอกไม่ได้ว่าสําเรจ็ก่ีเปอรเ์ซ็นต์
แต่มีความคืบหน้าไปเยอะเพราะตอนน้ีเรารูโ้จทย์
แล้วว่าทิศทางท่ีเราจะไปสู่มันน้ันเป็นอย่างไร

เลขาธิการ คปภ. ย้ําวา SMART OIC เปนโปรเจ็กตใหญท่ีตอง

ใชเวลาและมีระบบขับเคล่ือน และเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับทุก

สวนขององคกร และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังอุตสาห-

กรรมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโดยเฉพาะเร่ืองฐานขอมูล

ท้ังสองฝง รวมไปจนถึงวิธีการทํางานของคนคปภ.ท่ีตองปรับ

เปนไปตามทิศทางเดียวกัน โดยระบบทรัพยากรบุคคลตองให

สรางวัฒนธรรมองคกรในการท่ีจะใชเทคโนโลยีบริหารจัดการ

เร่ืองของขอมูลตางๆ ดวย
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สําหรับงานดานเทคโนโลยีบางสวนก็เสร็จและสามารถนํามาใช

งานไดแลว อยางเชน แอพพลิเคช่ัน สวนระบบการรับเร่ืองรอง

เรียนและระบบฐานขอมูลการประกันภัย (IBS) สวนประกัน

วินาศภัยเสร็จแลว  โดยเฟสตอไปจะเปนของประกันชีวิต โดย

“ดร.สุทธิพล” สรุปภาพความคืบหนา SMART OIC น้ีในตอน

ทายสุดวา

อันน้ีมันจะเป็นอะไรท่ีมีความคืบหน้าและเป็น
หน่ึงในเคพีไอของผมด้วย ชว่ง 8 ปีการทํางานน้ี
คือถ้าไม่สําเรจ็ก็หนาวๆ รอ้นๆ เหมือนกัน
ซึ่งเราทําเต็มท่ีอยากให้มันเห็นผล เดิมทีเขาจบแล้ว
บรษัิทเขาจบแล้ว เขาส่งมาแล้วบอกจบแล้ว
แต่โครงการเยอะไปหมดจะขับเคล่ือนยังไง
ต้องให้มีระบบเข้าไปซึ่งก็เก่ียวกับบุคลากรเรา

ต้องเอาระบบเทคโนโลยีไปจับเชน่เรือ่งของ
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของสํานักงานคปภ.
มันมีเรือ่งกติกาท่ีมันซับซ้อนกันอยู่ หรอื
แม้กระท่ังกฎหมายก็อยู่ใน SMART OIC เหมือนกัน
มันไม่ใชแ่ค่เรือ่งเทคโนโลยีอย่างเดียว มันคือ
วิธีการคิดวิธีการทํางานระบบ และท่ีสําคัญท่ีสุด
ท่ียากคือวัฒนธรรมองค์กร

สุดทายของท่ีสุด “เดอะโคช” แหงอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

“ดร.สุทธิพล ทว�ชยัการ” เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ไดฝากขอคิดท้ิง

ทายในรายการไววา

ประกันภัยเป็นเรือ่งใกล้ตัว
ประกันภัยในวิกฤติหลังโควิด

น้ันมันเป็นเรือ่งท่ีท้าทาย
ซึ่งมันจะเปล่ียนวิธีการในการ

ดําเนินธุรกิจในการทํางานของเรา
ท้ังในฝั่ งของคปภ. และฝั่ งภาค

อุตสาหกรรมประกันภัย แต่มันก็
ไม่ใชส่ิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ถ้าหากว่า

เราต้ังใจทํามัน เราบูรณาการทํางาน
รว่มกันมีความจรงิใจ และเชือ่ม่ัน
ซึ่งกันและกัน เราก็สามารถท่ีจะ

ผ่านพ้นวิกฤติ หลังโควิดไปได้ครบั

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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