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ดร�สมโพชน� เกียรติไกรวัล

ถามว่า...มีประชาชนคนไทยรู้จักกันมากน้อยขนาดไหน 
คําตอบท่ีได! ยังไมมากพอ!! ดวยท่ีผานมา “กองทุนประกันชีวิต”

กับโอกาสการทําหนาท่ีในบทบาท “รองรับ” หรือ คุมครองเจาหน้ี

ท่ีมีสิทธิไดรับการชําระหน้ีตามกรมธรรมประกันชีวิตในกรณีท่ีบริษัท

ประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีไมมากพอ

หนาท่ีหลักวันน้ีจึงหันมามุงเนนงานบริการและประชาสัมพันธให 

“ประชาชน” รับรูในสิทธิประโยชนหลังทําประกันชีวิตแลวมีเหตุ

ใหยุติไปกลางคันในอดีต แตวันน้ีมีผลประโยชนคางใหตองมารับ

คืนท่ีกองทุนฯ คือ “เงินตามกรมธรรมท่ีลวงพนอายุความ” 

แทน

โจทยของ “กองทุนประกันชีวิต” ท่ีผานมาจึงกลายมาเปนเร่ือง

ของ “ตามหาเจาของเงิน” คือ การสงคืนเงินกรมธรรมลวงพน

อายุความน้ีให “ผูเอาประกัน” เร็วท่ีสุดและมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

ทําได!!

The Coach INN Why Magazine ฉบับน้ีมีโอกาสไดติดตาม 

“การโคชช่ิง”  กองทุนประกันชีวิตยุคปจจุบันภายใตการจัดการ

ของ “คุณจรัญ สอนสวัสด์ิ” ผูจัดการคนปจจุบัน ดีกรีอดีต

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ท่ีสามารถ “ขับเคล่ือน” พันธกิจมาจนเห็นภาพ

ความสําเร็จในวันน้ี!!

ดวยนับจากเม่ือ “คุณจรัญ” เขารับหนาท่ีผูจัดการกองทุนฯ ป 2561 

กองทุนฯ ไดทําสถิติการดําเนินงานการจายเงินกรมธรรมลวงพน

อายุความคืนผูมีสิทธิ ในป 2562 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 127.93 และ

ในป 2563 จายเพ่ิมข้ึนอีกถึงรอยละ 347.24 โดย คิดจากฐานป 

2561 และป 2564 น้ีมีเปาหมายท่ีจะคืนเงินผูเอาประกัน เพ่ิมข้ึนจาก

ป 2563 อีกรอยละ 100 ทีเดียว!!

“คุณจรัญ”  กลาวยอมรับวา กอนท่ีเขาจะเขามารับหนาท่ีผู 

จัดการท่ีกองทุนประกันชีวิต เขากําหนดโจทยในใจไวอยูแลว จะทํา

อยางไรใหกับประชาชนรับรูรับทราบมีความเขาใจเก่ียวกับการประกัน

ชีวิตเพ่ิมมากข้ึน โดยเขาไดนอมนําพระบรมราโชวาทของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 ป 2540 ท่ีวา “การทํางานของเรา ตองคิดกอนทํา 

ทําแลวคอยพูด แลวก็ใหพูดหลังคิด”   มาเปนแนวคิดแนวทาง

ในการขับเคล่ือน 

“ท้ัง 3  ส่ิงน้ีผมได้นํามาเป็นแนวคิดในการขับเคล่ือนโจทย์

อย่างท่ีว่า เพราะง้ันเม่ือเร่ิมการทํางานในหน้าท่ีของผู้จัดการ 

ผมก็ต้องคิดก่อนว่า ทํายังไงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลท่ี

ถูกต้อง เข้าใจในเร่ืองของการประกันชีวิต คิดร่วมกับทีมงาน

14 ปีมาแล้ว ท่ีภาคธุรกิจประกันชีวิต 

มี “กองทุนประกันชีวิต” ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐ 

จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต

พ.ศ 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมปี 2551 ข้ึนมารองรับ

และช่วยพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต 

ให้มีความม่ันคง และเสถียรภาพ!!

เปิดแนวคิดแนวทาง “โค้ชจรัญ”
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ปรากฏวาท่ีเปนวิกฤตมีมากพอสมควรในสถานการณปจจุบันไม

วาเร่ืองของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเศรษฐกิจตกต่ํา

ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยดวย หรือแมกระท่ังเร่ืองท่ีปจจุบัน  

เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก สงผลถึงพฤติกรรมผูบริโภค

ท่ีเปล่ียนไปจากอดีตดวย หลังจากน้ัน ไดขยายสูการสรางความรับรูของประชาชนในประเด็น

ทําประกันแลวไมสูญเปลา โดยใหรับทราบวา เม่ือผูเอาประกันไมได

ไปรับเงินท่ีบริษัท เงินน้ันก็ยังอยูและสงมาท่ีกองทุนประกันชีวิต  เรียก

เงินน้ีวา “เงินตามกรมธรรมท่ีลวงพนอายุความ” ซ่ึงกอนหนา

น้ีประชาชนอาจจะไมทราบวามีเงินน้ีอยู

ในการดําเนินงานขับเคล่ือนตามโจทยน้ี “คุณจรัญ” รวมคิด

รวมทํา พรอมกับทีมงานสรางเคร่ืองมือข้ึนมาเพ่ือใหประชาชน

ไดเข าถึงข อมูลน้ีได สะดวก เรียกว า “โปรแกรมตรวจสอบ

เงินกรมธรรม ท่ีลวงพนอายุความ”   ผานระบบออนไลน  ให

ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองวา มีเงินกรมธรรมท่ี

ลวงพนอายุความหรือไม ซ่ึงสามารถทําไดดวยตัวเองอยางงายดาย

ในเว็บไซตกองทุนประกันชีวิต

การสรางเคร่ืองมือใหประชาชนเขาถึงไดงายบวกกับการส่ือสาร

ประชาสัมพันธทุกชองทางผานส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือออนไลน

พอคิดเสร็จ! “คุณจรัญ” ก็เร่ิมขับเคล่ือนโครงการโดยการทํางานร

วมกับทีมงานท่ีกองทุนฯ ซ่ึงเขายอมรับวากองทุนฯ มีบุคลากรท่ีเกง

และมีความสามารถอยูพรอม เพราะฉะน้ันการเร่ิมโคชช่ิง ทีมงานให

เกิดการรับรูและเขาใจถึงทิศทางท่ีจะไปสู “เปาหมาย” ตามโจทย

ของเขาต้ังแตแรกเร่ิม จึงดําเนินการดวยความสะดวกและรวดเร็ว

จังหวะเดียวกันในวิกฤตมันกลายเปนโอกาสเสมอ “คุณจรัญ”

ไดใชระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการส่ือสารประชาสัมพันธใหกับ

ประชาชนไดรับทราบวา กองทุนมีบทบาทหนาท่ีอยางไรผาน กลยุทธ

โดยออมเพราะไมอาจส่ือสารแบบตรงกับประชาชนได  ดวยเกรง

อาจจะทําใหมองภาพประกันชีวิตในเชิงลบ

“เคร่ืองมือท่ีเราทําข้ึนมา ทําแล้ว เราก็ไปพูดตามหลัก

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เม่ือเราทําแล้ว 

เราไปพูด การพูดของเรามีหลายรูปแบบมาก รูปแบบหน่ึงท่ี

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากก็คือ พูดผ่าน

ส่ือออนไลน์ หรือดิจิตอล ท่ีท่ัวๆ ไปทํากัน” 

และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล อะไรท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

จะมาดูว่าจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจประกันชีวิตเป็นอย่างไร 

โอกาสวิกฤตมีอะไรบ้าง” 

“การท่ีธุรกิจบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 

เร่ืองเชิงลบ ไม่ค่อยดีต่อธุรกิจ เราจึงปรับการส่ือสารใหม่ให้

ประชาชนรู้สึกในภาพบวกแทน ผ่านส่ือนิวมีเดียแบบการ์ตูน

เล่าเร่ืองให้ประชาชนได้รับรู้ว่า กองทุนฯ ให้ความคุ้มครอง 

กับประชาชน  ถ้าบริษัทถูกเพิกถอนแล้วละก็ไม่เกิน 1 ล้าน

บาทต่อราย  และการทําประกันชีวิตถ้าไม่ไปรับเงินตาม

กรมธรรม์ท่ีบริษัทประกันชีวิต เงินน้ันไม่สูญเปล่านะครับ” 

ปักหมุดเร่ิมโค้ชช่ิง “ทีมงาน” 

จัด “เคร่ืองมือ” เช่ือมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เรามีโจทย์อยู่นะ แล้วเป้าหมายของเราทํา

อย่างไร... โชคดีครับ มีทีมงานช่วยดําเนินการ

ในการตอบโจทย์ท่ีต้ังไว้ตลอดมา เม่ือทีมงานได้

ลงมือทํากันแล้ว ส่ิงแรกท่ีเราได้ไปดําเนินการ

ก็คือว่า เม่ือกองทุนมีบทบาทหน้าท่ีในลักษณะ

ของงานปลายน้ําแล้ว เราจะทํายังไงให้

ประชาชนมีมีความอยากรู้อยาก เห็นในบทบาท

ของกองทุนข้ึน

รับชม Youtube >> ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ | สแกน QRCode ได้ที่นี่!
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เปนการปรับวิธีการเขาถึงประชาชนอยางเขาใจและเขาถึง จนเห็น

ผลลัพธเชิงบวก วัดผลจากการติดตอเขามายังกองทุนฯ อยาง

ตอเน่ืองและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน รวมถึงมีผูเคยทําประกันชีวิตแลวตรวจ

สอบพบวา ตนเองมีสิทธิในเงินกรมธรรมท่ีลวงพนอายุความ ไดทยอย

เขามารับเงินคืนจํานวนเพ่ิมข้ึนในชวง 3 ปมาน้ี

“คุณจรัญ” กลาวตอวา เม่ือเขาสามารถขับเคล่ือนไดอยางน้ี นอก

เหนือจากการโคชพนักงานหรือทีมงานของกองทุนฯ เองแลว เขาตอง

ทําการโคชช่ิงกับประชาชนดวย โดยเร่ิมตนเดินสายเขาพบเครือขาย

องคกรธุรกิจตางๆ   เพ่ือสงผานขอมูลเงินกรมธรรมลวงพนอายุ

ความและบทบาทหนาท่ีของกองทุนฯ อยางตอเน่ือง 

ประชาชนรับรูวา การทําประกันชีวิตไวแลวมีประโยนถาเกิดเขามีความ

เส่ียงข้ึนมาก็จะมีระบบประกันชีวิตเขาไปคุมครองเขาและครอบครัว

ได ดวยถาเขาไดทําประกันชีวิตอยางนอยจากหนักกลายเปนเบา

สามารถใชระบบประกันภัยตรงน้ีไปบริหารความเส่ียงไดเลย

“คุณจรัญ สอนสวัสด์ิ” ผูจัดการกองทุนประกันชีวิต กลาวสรุป

ตอนทายว า    จากการประเมินผลการโคชช่ิงท้ังทีมงานและ

ประชาชนออกมาแลว ดวยประชาชนมีความพึงพอใจตอการขับ

เคล่ือนของกองทุนประกันชีวิตมากมาย  ผานทางนักแสดงนักมวย

หรือประชาชนท่ัวไปทุกอาชีพท่ีไดมารับเงินคืนจากกองทุน

เพราะฉะน้ันการโคชช่ิงกับประชาชน ถือเปนการปฏิบัติตามโจทยท่ี

ต้ังไวต้ังแตแรกของ “คุณจรัญ” เพราะเปนการออกไปใหความรู

ความเขาใจในการทําประกันชีวิตกับประชาชนโดยตรง ซ่ึงเม่ือ

“เม่ือเราเผยแพร่ออกไปในวงกว้างแล้วประชาชนรับรู้ เขามี

ความม่ันใจดีใจครับ ว่า ฉันไม่รู้เลยว่าฉันมีเงินอยู่ท่ีกองทุน

พอได้รับรู้ข้อมูลส่วนน้ีเข้า เค้าก็มารับ เพราะเงินท่ีเขามีอยู่

น่ันน่ะเป็นหลักแสน เงินจํานวนน้ีในสถานการณ์ท่ีได้รับผล

กระทบจากโควิดระบาด ทุกคนเงินก็น้อยลง แต่วันดีคืนดี

มารับเงินก้อนน้ีจากกองทุนฯ บางคนก็ถึงกับน้ําตาไหล

ซ่ึงอันท่ีจริงก็เป็นเงินของเขาเองน่ันแหล่ะครับ” 

“อย่างท่ีเรียนไปว่า เราทําแล้ว เราพูด ในท่ีน้ีก็คือว่า ออกส่ือ 

ต่างๆ แล้วครับทุกช่องทาง แล้วกองทุนฯ ยังดําเนินการผ่าน

 กิจกรรมภายนอกต่าง ไม่ว่างาน Event งานฝึกอบรม งานให้

ความรู้หรืองานส่ือสารประชาสัมพันธ์ออกสู่ประชาชนให้เป็นวง

กว้างตลอด” 

โค้ชช่ิงความเข้าใจสู่ประชาชน เราเห็นการติดต่อส่ือสาร ย้อนกลับมา

ท่ีกองทุน ก็รับรู้ว่าข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ

ท่ีกองทุนออกไป ตรงน้ีมันก็จะไปตอบโจทย์

ท่ีผมกําหนดข้ึน หรือตอบโจทย์ว่ากองทุน

ประกันชีวิต สร้างความเช่ือม่ันให้ธุรกิจ

คุ้มครองสิทธ์ิผู้เอาประกัน

ตามคําขวัญของกองทุนทุกประการครับ

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

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

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH 

INN WHY MAGAZINE

ฉบับที่ 038 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

3/3www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy       LINE@innwhy.tv


