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จรัญ สอนสวัสดิ์

โค้ช

กองทุนประกันชีวิต สู่มหาชน
14 ปีมาแล้ว ที่ภาคธุรกิจประกันชีวิต
มี “กองทุนประกันชีวิต” ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ดร�สมโพชน� เกียรติไกรวัล
พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2551 ขึ้นมารองรับ
และช่วยพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต
ให้มีความมั่นคง และเสถียรภาพ!!
ถามว่า...มีประชาชนคนไทยรูจ้ กั กันมากน้อยขนาดไหน
คําตอบที่ได! ยังไมมากพอ!! ดวยที่ผานมา “กองทุนประกันชีวิต”
กับโอกาสการทําหนาที่ในบทบาท “รองรับ” หรือ คุมครองเจาหนี้
ทีม่ สี ทิ ธิไดรบั การชําระหนีต้ ามกรมธรรมประกันชีวติ ในกรณีทบี่ ริษทั
ประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ไมมากพอ
หนาที่หลักวันนี้จึงหันมามุงเนนงานบริการและประชาสัมพันธให
“ประชาชน” รับรูในสิทธิประโยชนหลังทําประกันชีวิตแลวมีเหตุ
ใหยุติไปกลางคันในอดีต แตวันนี้มีผลประโยชนคางใหตองมารับ
คืนที่กองทุนฯ คือ “เงินตามกรมธรรมที่ลวงพนอายุความ”
แทน
โจทยของ “กองทุนประกันชีวิต” ที่ผานมาจึงกลายมาเปนเรื่อง
ของ “ตามหาเจาของเงิน” คือ การสงคืนเงินกรมธรรมลวงพน
อายุความนี้ให “ผูเอาประกัน” เร็วที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได!!
The Coach INN Why Magazine ฉบับนี้มีโอกาสไดติดตาม
“การโคชชิ่ง” กองทุนประกันชีวิตยุคปจจุบันภายใตการจัดการ
ของ “คุณจรัญ สอนสวัสดิ์” ผูจัดการคนปจจุบัน ดีกรีอดีต
ผูช ว ยเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ที่สามารถ “ขับเคลื่อน” พันธกิจมาจนเห็นภาพ
ความสําเร็จในวันนี้!!
WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

YOUTUBE.COM/C/INNWHY

ดวยนับจากเมื่อ “คุณจรัญ” เขารับหนาที่ผูจัดการกองทุนฯ ป 2561
กองทุนฯ ไดทําสถิติการดําเนินงานการจายเงินกรมธรรมลวงพน
อายุความคืนผูมีสิทธิ ในป 2562 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 127.93 และ
ในป 2563 จายเพิ่มขึ้นอีกถึงรอยละ 347.24 โดย คิดจากฐานป
2561 และป 2564 นีม้ ีเปาหมายที่จะคืนเงินผูเอาประกัน เพิ่มขึ้นจาก
ป 2563 อีกรอยละ 100 ทีเดียว!!

เปิดแนวคิดแนวทาง “โค้ชจรัญ”
“คุ ณ จรั ญ ” กล า วยอมรั บ ว า ก อ นที่ เขาจะเข า มารั บ หน า ที่ ผู 
จัดการที่กองทุนประกันชีวิต เขากําหนดโจทยในใจไวอยูแลว จะทํา
อยางไรใหกบั ประชาชนรับรูร บั ทราบมีความเขาใจเกีย่ วกับการประกัน
ชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเขาไดนอมนําพระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ป 2540 ที่วา “การทํางานของเรา ตองคิดกอนทํา
ทําแลวคอยพูด แลวก็ใหพูดหลังคิด” มาเปนแนวคิดแนวทาง
ในการขับเคลื่อน
“ทั้ง 3 สิ่งนี้ผมได้นํามาเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนโจทย์
อย่างทีว่ า่ เพราะงัน้ เมือ่ เริม่ การทํางานในหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
ผมก็ต้องคิดก่อนว่า ทํายังไงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง เข้าใจในเรือ่ งของการประกันชีวติ คิดร่วมกับทีมงาน
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และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ
จะมาดูว่าจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจประกันชีวิตเป็นอย่างไร
โอกาสวิกฤตมีอะไรบ้าง”
ปรากฏวาที่เปนวิกฤตมีมากพอสมควรในสถานการณปจจุบันไม
วาเรือ่ งของการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และเศรษฐกิจตกตํ่า
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย หรือแมกระทั่งเรื่องที่ปจจุบัน
เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางมาก สงผลถึงพฤติกรรมผูบ ริโภค
ที่เปลี่ยนไปจากอดีตดวย

ปักหมุดเริ่มโค้ชชิ่ง “ทีมงาน”
พอคิดเสร็จ! “คุณจรัญ” ก็เริ่มขับเคลื่อนโครงการโดยการทํางานร
วมกับทีมงานที่กองทุนฯ ซึ่งเขายอมรับวากองทุนฯ มีบุคลากรที่เกง
และมีความสามารถอยูพรอม เพราะฉะนั้นการเริ่มโคชชิ่ง ทีมงานให
เกิดการรับรูและเขาใจถึงทิศทางที่จะไปสู “เปาหมาย” ตามโจทย
ของเขาตั้งแตแรกเริ่ม จึงดําเนินการดวยความสะดวกและรวดเร็ว

เรามีโจทย์อยู่นะ แล้วเป้าหมายของเราทํา
อย่างไร... โชคดีครับ มีทีมงานช่วยดําเนินการ
ในการตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ตลอดมา เมื่อทีมงานได้
ลงมือทํากันแล้ว สิ่งแรกที่เราได้ไปดําเนินการ
ก็คือว่า เมื่อกองทุนมีบทบาทหน้าที่ในลักษณะ
ของงานปลายนํ้าแล้ว เราจะทํายังไงให้
ประชาชนมีมีความอยากรู้อยาก เห็นในบทบาท
ของกองทุนขึ้น
จังหวะเดียวกันในวิกฤตมันกลายเปนโอกาสเสมอ “คุณจรัญ”
ไดใชระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการสื่อสารประชาสัมพันธใหกบั
ประชาชนไดรบั ทราบวา กองทุนมีบทบาทหนาทีอ่ ยางไรผาน กลยุทธ
โดยออมเพราะไมอาจสื่อสารแบบตรงกับประชาชนได ดวยเกรง
อาจจะทําใหมองภาพประกันชีวิตในเชิงลบ
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

“การที่ธุรกิจบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
เรื่องเชิงลบ ไม่ค่อยดีต่อธุรกิจ เราจึงปรับการสื่อสารใหม่ให้
ประชาชนรู้สึกในภาพบวกแทน ผ่านสื่อนิวมีเดียแบบการ์ตูน
เล่าเรื่องให้ประชาชนได้รับรู้ว่า กองทุนฯ ให้ความคุ้มครอง
กับประชาชน ถ้าบริษัทถูกเพิกถอนแล้วละก็ไม่เกิน 1 ล้าน
บาทต่ อราย และการทํ าประกันชี วิตถ้ าไม่ ไปรั บเงิ นตาม
กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิต เงินนั้นไม่สูญเปล่านะครับ”
หลังจากนั้น ไดขยายสูการสรางความรับรูของประชาชนในประเด็น
ทําประกันแลวไมสูญเปลา โดยใหรับทราบวา เมื่อผูเอาประกันไมได
ไปรับเงินทีบ่ ริษทั เงินนัน้ ก็ยงั อยูแ ละสงมาทีก่ องทุนประกันชีวติ เรียก
เงินนี้วา “เงินตามกรมธรรมที่ลวงพนอายุความ” ซึ่งกอนหนา
นี้ประชาชนอาจจะไมทราบวามีเงินนี้อยู

จัด “เครื่องมือ” เชื่อมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ในการดําเนินงานขับเคลื่อนตามโจทยนี้ “คุณจรัญ” รวมคิด
รวมทํา พรอมกับทีมงานสรางเครื่องมือขึ้นมาเพื่อใหประชาชน
ได เข า ถึ ง ข อ มู ล นี้ ไ ด ส ะดวก เรี ย กว า “โปรแกรมตรวจสอบ
เงินกรมธรรม ที่ลวงพนอายุความ” ผานระบบออนไลน ให
ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองวา มีเงินกรมธรรมที่
ลวงพนอายุความหรือไม ซึ่งสามารถทําไดดวยตัวเองอยางงายดาย
ในเว็บไซตกองทุนประกันชีวิต

รับชม Youtube >> ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ | สแกน QRCode ได้ที่นี่!

“เครื่ องมื อที่ เ ราทํ าขึ้ นมา ทํ าแล้ ว เราก็ ไปพู ดตามหลั ก
พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อเราทําแล้ว
เราไปพูด การพูดของเรามีหลายรูปแบบมาก รูปแบบหนึ่งที่
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากก็คือ พูดผ่าน
สื่อออนไลน์ หรือดิจิตอล ที่ทั่วๆ ไปทํากัน”
การสรางเครื่องมือใหประชาชนเขาถึงไดงายบวกกับการสื่อสาร
ประชาสั ม พั น ธ ทุ ก ช อ งทางผ า นสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย สื่ อ ออนไลน
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เปนการปรับวิธีการเขาถึงประชาชนอยางเขาใจและเขาถึง จนเห็น
ผลลัพธเชิงบวก วัดผลจากการติดตอเขามายังกองทุนฯ อยาง
ตอเนือ่ งและเพิม่ จํานวนมากขึน้ รวมถึงมีผเู คยทําประกันชีวติ แลวตรวจ
สอบพบวาตนเองมีสทิ ธิในเงินกรมธรรมทลี่ ว งพนอายุความไดทยอย
เขามารับเงินคืนจํานวนเพิ่มขึ้นในชวง 3 ปมานี้

ประชาชนรับรูว า การทําประกันชีวติ ไวแลวมีประโยนถา เกิดเขามีความ
เสี่ยงขึ้นมาก็จะมีระบบประกันชีวิตเขาไปคุมครองเขาและครอบครัว
ได ดวยถาเขาไดทําประกันชีวิตอยางนอยจากหนักกลายเปนเบา
สามารถใชระบบประกันภัยตรงนี้ไปบริหารความเสี่ยงไดเลย

“เมือ่ เราเผยแพร่ออกไปในวงกว้างแล้วประชาชนรับรู้ เขามี
ความมั่นใจดีใจครับ ว่า ฉันไม่รู้เลยว่าฉันมีเงินอยู่ที่กองทุน
พอได้รับรู้ข้อมูลส่วนนี้เข้า เค้าก็มารับ เพราะเงินที่เขามีอยู่
นั่นน่ะเป็นหลักแสน เงินจํานวนนี้ในสถานการณ์ที่ได้รับผล
กระทบจากโควิดระบาด ทุกคนเงินก็น้อยลง แต่วันดีคืนดี
มารับเงินก้อนนี้จากกองทุนฯ บางคนก็ถึงกับนํ้าตาไหล
ซึ่งอันที่จริงก็เป็นเงินของเขาเองนัน่ แหล่ะครับ”
“คุณจรัญ สอนสวัสดิ์” ผูจัดการกองทุนประกันชีวิต กลาวสรุป
ตอนท า ยว า จากการประเมิ น ผลการโค ช ชิ่ ง ทั้ ง ที ม งานและ
ประชาชนออกมาแลว ดวยประชาชนมีความพึงพอใจตอการขับ
เคลื่อนของกองทุนประกันชีวิตมากมาย ผานทางนักแสดงนักมวย
หรือประชาชนทั่วไปทุกอาชีพที่ไดมารับเงินคืนจากกองทุน

โค้ชชิ่งความเข้าใจสู่ประชาชน
“คุณจรัญ” กลาวตอวา เมื่อเขาสามารถขับเคลื่อนไดอยางนี้ นอก
เหนือจากการโคชพนักงานหรือทีมงานของกองทุนฯ เองแลว เขาตอง
ทําการโคชชิง่ กับประชาชนดวย โดยเริ่มตนเดินสายเขาพบเครือขาย
องคกรธุรกิจตางๆ เพื่อสงผานขอมูลเงินกรมธรรมลวงพนอายุ
ความและบทบาทหนาที่ของกองทุนฯ อยางตอเนื่อง
“อย่างทีเ่ รียนไปว่า เราทําแล้ว เราพูด ในทีน่ กี้ ค็ อื ว่า ออกสือ่
ต่างๆ แล้วครับทุกช่องทาง แล้วกองทุนฯ ยังดําเนินการผ่าน
กิจกรรมภายนอกต่าง ไม่ว่างาน Event งานฝึกอบรม งานให้
ความรูห้ รืองานสือ่ สารประชาสัมพันธ์ออกสูป่ ระชาชนให้เป็นวง
กว้างตลอด”

เราเห็นการติดต่อสื่อสาร ย้อนกลับมา
ที่กองทุน ก็รับรู้ว่าข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
ที่กองทุนออกไป ตรงนี้มันก็จะไปตอบโจทย์
ที่ผมกําหนดขึ้น หรือตอบโจทย์ว่ากองทุน
ประกันชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ
คุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกัน
ตามคําขวัญของกองทุนทุกประการครับ

เพราะฉะนั้นการโคชชิ่งกับประชาชน ถือเปนการปฏิบัติตามโจทยที่
ตั้งไวตั้งแตแรกของ “คุณจรัญ” เพราะเปนการออกไปใหความรู
ความเขาใจในการทําประกันชีวิตกับประชาชนโดยตรง ซึ่งเมื่อ

อัพเดทเทรนด

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
LINE@innwhy.tv

3/3

