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การสัมมนาการประกันภัย ครั้งท่ี 25  

“Digitalization for The Thai Insurance Industry”  

และ “TGIA 48th Anniversary Celebration Party” 

โดย นายทศพล ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการท่ัวไป  

และนายธีรสิทธิ์ ประพจนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการประกันภัย 

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดสัมมนาการประกันภัยครั้งที่ 25 ขึ้น โดยเป็นการสัมมนาระหว่าง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบด้วยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึง
สื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ดีเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ  โดยในปี 2558 เป็นการสัมมนา
ประกันภัย เป็นครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “Digitalization for The Thai Insurance Industry” พร้อมทั้งเป็นการ
จัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เนื่องจากเป็นโอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่ภาคธุรกิจฯ 
ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

การสัมมนาเริ่มขึ้นโดยนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี
ใจความส าคัญว่า การด าเนินการธุรกิจในอนาคต อินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิตอล จะเข้ามามีอิทธิพลใน
การประกอบธุรกิจประกันภัยมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์ โดยทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีการจัดตั้ง
คณะท างานขึ้นเพ่ือด าเนินการจัดท าแนวทางการออกกรมธรรม์ประกันภัยแบบออนไลน์ หรือระบบ E-Policy เพ่ือท าให้
เกิดความรวมเร็วในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งลดต้นทุนในการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย 

          ในช่วงแรกของการสัมมนาสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายด้านเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” 
โดยมีใจความว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้น  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆ เข้ามาอยู่เสมอ 
เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากสถาบันการเงิน ปี  พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในทวีปเอเชีย และเมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟ้ืนตัว 
ประเทศไทยก็ยังประสบกับวิกฤตการณ์อ่ืนๆ เข้ามาอยู่เรื่อยๆ อาทิเช่น วิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 วิกฤตทาง
การเมืองในปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ในส่วนปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ประกาศว่าประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ประมาณ 2.9 % แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ควรมีการขยายตัวมากกว่านี้ ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมการเพ่ิมทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน การให้
กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย 0% การส่งเสริมภาคธุรกิจ SMEs เพ่ือกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้มีการขยายการเจริญเติบโตขึ้น 
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เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ ภาวะประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่
ภาครัฐก าลังพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส าหรับความส าคัญของธุรกิจประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ภาค
ธุรกิจประกันภัยได้มีโครงการร่วมกับภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายโครงการ อาทิเช่น การประกันภัยข้าวนาปี 
การประกันภัยนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม  

ในช่วงที่สองของการสัมมนาสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธาน
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บรรยาย เรื่อง “Digital Economy in Thailand and Global 
Trend” โดยมีใจความว่าเศรษฐกิจดิจิตอล คือการผลิตและการใช้ข้อมูลดิจิตอล ในการประกอบธุรกิจ เช่น  การใช้
อินเตอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทชั้นน าหลายแห่ง ได้เข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้ว เช่น UBER ซึ่งเป็น
บริษัทจับคู่คนขับรถยนต์กับผู้โดยสาร ซึ่งใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมในการประกอบธุรกิจ ยิ่งในปัจจุบันประชากรของ
ประเทศมีการใช้สมาร์ทโฟน Tablet อุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ ก็ยิ่งท าให้คนไทยเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิตอลได้ง่ายขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจดิจิทัลคือการผลิตและใช้ข้อมูลดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงเปน็การก้าวข้ามผ่านยุคเศรษฐกิจแบบแอนาล็อกในอดีต1  

ในอนาคตอุปกรณ์ดิจิตอลเหล่านี้จะมีผู้ใช้งานมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต บริษัทเอกชนหลาย
แห่งของประเทศ จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจเช่น โปรแกรม Builk (บิลค์) 
ซึ่งเป็นโปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลรายรับและรายจ่ายในการก่อสร้าง

                                                           
1 เอกสารการบรรยายเรื่อง “Digital Economy in Thailand and Global Trend” โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัย       
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
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อาคาร และโปรแกรมจะช่วยพิจารณาจุดคุ้มทุนในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็น
จ านวนมาก ซึ่งตามตัวอย่างดังกล่าวธุรกิจประกันภัยก็สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมส าหรับสมาร์ทโฟน เพ่ือใช้ในการ
ออกกรมธรรม์ประกันภัย การรับแจ้งอุบัติเหตุ การแจ้งกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน และธุรกิจประกันภัยยัง
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการใช้โปรแกรมมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเพ่ือออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ อันเป็น
การขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย 

 

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยยังใช้เศรษฐกิจดิจิทัลไม่มากนัก ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพือ่เรียนรูก้ารใช้เศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง2 

ในช่วงที่สามของการสัมมนา เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Disruptive Marketing in Digital Era” โดยได้รับ
เกียรติจากนางสาวบังอร  สุวรรณมงคล Managing Director and Founder, Hummingbirds Research and 
Digital Marketing Consultant มาเป็นวิทยากร โดยมีใจความว่าในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดเพ่ือน าเสนอ
สินค้าหรือบริการแกลู่กค้ามีสูงขึ้นและมีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย ดังนั้น “การสร้างจุดเด่นให้กับองค์กร” ถือได้
ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การท าธุรกิจที่ส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม มีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ ที่
ผู้บริหารควรพิจารณาเป็นส าคัญนั่นคือ “การรู้ความต้องการของลูกค้า” ว่าลูกค้ามีความประสงค์ในสินค้าหรือบริการ
ชนิดใด เพราะเหตุใดลูกค้าถึงต้องใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท 

 

                                                           
2 เอกสารการบรรยายเร่ือง “Digital Economy in Thailand and Global Trend” โดยดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวาณิชย์ ประธานสถาบนัวิจัย        
เพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
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การท าธุรกิจแบบ Red Ocean คือการท าธุรกิจที่มีการแขง่ขันสงู แต่หากผู้ประกอบการรับรูค้วามต้องการของผู้บริโภค ก็สามารถ
ถือครองตลาดส่วนใหญข่องธุรกิจนั้นได้ ส่วนการท าธุรกิจแบบ Blue Ocean คือการท าธุรกิจที่เน้นการสร้างความต้องการหรอืสิ่งที่

ยังไม่มีขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการสรา้งความต้องการในสิ่งใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภค3 

ดังนั้นบริษัทจึงต้องด าเนินการส ารวจความต้องการของลูกค้า และน ามาเปรียบเทียบความต้องการนั้น  กับ
บริษัทอ่ืนๆ เพ่ือส ารวจว่าบริษัทมีจุดเด่นใดและสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้ดีกว่าบริษัทอ่ืนหรือไม่ 
ส าหรับการสร้างจุดเด่นให้กับองค์กรนั้น บริษัทสามารถน าเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการนั้นให้ผู้บริโภคได้ ด้วยการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุด  โดยสรุปแล้วเมื่อบริษัท 
“เข้าใจความต้องการของลูกค้า และน าเสนอความต้องการนั้นแก่ลูกค้า” บริษัทนั้นจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  ในช่วงที่สี่ของการสัมมนาเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Social Media Crisis Management”โดยได้รับเกียรติ
จาก นายสุธีรพันธุ์  สักรวัตร ที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์และการตลาดดิจิตอล อาจารย์พิเศษหลักสูตร Digital 
Marketing Communication มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากร โดยมีใจความส าคัญว่า ในการน าเสนอสินค้าหรือ
บริการโดยใช้สื่อดิจิตอลนั้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาก่อนที่จะเผยแพร่สื่อดิจิตอลนั้น เนื่องจากผลตอบรับจากสังคม
อาจออกมาในแง่ลบ เพราะสื่อที่น าเสนอ อาจเป็นสื่อที่กระทบต่อความรู้สึกของคนหมู่มาก  

“คุณอาจต้องใช้เวลาถึง 20 ปีเพ่ือสร้างแบรนด์ของบริษัทคุณ แต่คุณสามารถท าลายชื่อเสียงของบริษัทคุณได้
ภายใน 5 นาที” นี่เป็นค าพูดของนายวอร์เรน บัฟเฟต นักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้กล่าวไว้ เพ่ือเน้นความส าคัญ
ของค าว่า “แบรนด์และชื่อเสียงขององค์กร” เพราะหากมีผู้ไม่หวังดี เผยแพร่สื่อออนไลน์ในแง่ลบสู่สาธารณชน ไม่ว่า

                                                           
3 เอกสารการบรรยายเร่ือง “Disruptive Marketing in Digital Era” โดยนางสาวบงัอร  สุวรรณมงคล Managing Director and Founder, 
Hummingbirds Research and Digital Marketing Consultant 
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เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ บริษัทนั้นย่อมได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์นั้นเป็นที่แน่นอน ซึ่งในทาง
การตลาดในยุคดิจิตอลเรียกว่า “วิกฤตสื่อออนไลน์” 

  

 

 

 

 

 

 

 

นายวอร์เรน บัฟเฟต ได้ใหค้วามส าคัญในการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ เนื่องจากแบรนด์คอืภาพลักษณ์ของธุรกิจที่ผู้บรโิภค            
จะให้การนึกถึงเป็นสิง่แรกในการซ้ือสินค้าหรือการใช้บริการ4 

วิกฤตสื่อออนไลน์ หมายถึง วิกฤตการณ์ที่เกิดจากการเผยแพร่สื่อต่างๆ เช่น ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อองค์กร ซึ่งหลายบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตสื่อออนไลน์ได้ เนื่องจากในยุค
ดิจิตอล อินเตอร์เน็ตและข้อมูลต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมาก ดังนั้น เมื่อบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตสื่อ
ออนไลน์แล้ว บริษัทควรด าเนินการเพ่ือเป็นการบรรเทาผลร้ายจากวิกฤตสื่อออนไลน์ดังต่อไปนี้ 

1. ขอโทษ     
เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลในแง่ลบของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ บริษัทต้องท าการขอโทษให้

สังคมรับทราบเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ควรแสดงตนว่าเป็นฝ่ายผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการตรวจสอบ
แล้ว 

2. ตรวจสอบ   
เมื่อบริษัทด าเนินการขอโทษแก่ผู้บริโภคแล้ว ให้บริษัทเร่งการตรวจสอบว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของ

บริษัทจริงหรือไม ่และน าเสนอข้อเท็จจริงนั้นแก่ผู้บริโภคต่อไป 

3. คิดหาทางแก้ปัญหา 
เมื่อพบแล้วว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของบริษัทจริงๆ ให้บริษัทด าเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดและ

น าเสนอแนวทางนั้นให้กับผู้บริโภค 

                                                           
4 เอกสารการบรรยายเร่ือง “Social Media Crisis Management”โดยนายสุธีรพนัธุ์  สกัรวตัร ท่ีปรึกษาทางด้านแบรนด์และการตลาดดิจิตอล 
อาจารย์พิเศษหลกัสตูร Digital Marketing Communication มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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4. รักษาไว้ซึ่งจุดยืนของบริษัท 
เมื่อน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว ขอให้บริษัทแสดงจุดยืนและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทราบและยังคงมีความเชื่อม่ันต่อบริษัทต่อไป 

ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาประกันภัยครั้งที่  25 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “Cyber Risk 
Management” โดยได้รับเกียรติจากนายปริญญา หอมอเนก ประธานผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional Center Co., Ltd 
(ACIS) เป็นวิทยากร โดยมีใจความส าคัญว่า ในปัจจุบันที่ผู้บริโภค มีการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท๊ปเลต เพ่ือด าเนินงานธุรกิจ เช่นการท าธุรกรรมทางธนาคาร
ออนไลน์ และยิ่งในอนาคตข้างหน้า ได้มีการคาดการว่าประชากรทั่วโลกจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนถึง 
5,000 ล้านคนด้วยแล้ว “การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล” จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะในปัจจุบัน มีผู้ไม่หวังดีที่
สามารถน าโปรแกรมส าหรับการโจรกรรมข้อมูลที่สามารถท าการเจาะเข้าไปในระบบการท างานของอุปกรณ์และ
สามารถน าข้อมูลภายในอุปกรณ์นั้น ไปใช้เพ่ือหาผลประโยชน์หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อได้ ดังนั้นเพ่ือเป็น
การรักษาความปลอดภัย จึงขอให้ผู้ประกอบการด าเนินการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพ่ือปกป้องรักษาข้อมูลการใช้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์เอาไว้ และขอให้ค านึงถึงเสมอว่าในโลกดิจิตอลนั้น เป็นโลกสีเทา มีทั้งสื่อที่เป็นประโยชน์และสื่อที่เป็น
โทษ ขอให้ผู้บริโภคใช้วิจารณญาณในการรับสื่อและเผยแพร่สื่อต่างๆ เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในอนาคต โลกจะก้าวสู่ยุคที่เรียกว่า “Internet  of Things” คือสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสาร
และเชื่อมต่อกันได้ผ่านการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลจึงเป็นมาตรการป้องกัน       

ที่ส าคัญเพื่อความปลอดภัย5 

                                                           
5 เอกสารการบรรยาย “Cyber Risk Management” โดยนายปริญญา หอมอเนก ประธานผู้ก่อตัง้, ACIS Professional Center Co., Ltd 
(ACIS) 
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ในช่วงค่ า เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “TGIA 48th Anniversary Celebration Party” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 48 ปี การก่อตั้ งสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย  ได้รับเกียรติจาก               
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยุคดิจิตอล” โดยมีใจความส าคัญว่า นโยบายดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการผลักดันการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่ อนประเทศให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเกิด
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

เศรษฐกิจดิจิตอล จะช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ 
การเข้าถึงเศรษฐกิจดิจติอล มีได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือการใช้ Smart Device เช่น สมาร์ทโฟน และ Tablet ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็ว
สูง ท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมาย ตั้งแต่การบริการในภาคการเงิน การบริโภค จนถึงการบริการรถแท็กซี่ ดัง
ตัวอย่างของ Amazon  Alibaba และ Uber Taxi เป็นต้น มีการประมาณการว่าปัจจุบันประเทศไทยมี Smart Device 
สูงกว่า 30 ล้านเครื่องและจากผลการประมูลใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz หรือ 4G ที่เพ่ิงจะเสร็จไป รวมทั้งการประมูล
คลื่นย่าน 900 MHz ที่ก าลังจะเกิดในเร็วๆ นี้ คาดว่าการใช้ Smart Device จะเพ่ิมขึ้นเป็น 65 ล้านเครื่องหรือประมาณ 
2 เท่าในอีก 4 ปีข้างหน้าหรืออาจจะกว่านั้น ซึ่งตัวเลขการใช้ Smart Device เป็นตัวชี้วัดที่ดีตัวหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลได้โดยไม่ยาก 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีการพูดถึง Digitalization กันมากขึ้น การเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้น ไม่เพียง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจอีกด้วย เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการการตอบสนองอย่างทันทีทันใด ท าให้รูปแบบบริการการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า การจัดการช่องทางการจ าหน่าย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากในอดีตอาจกล่าวได้ว่า การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล
ของธุรกิจประกันภัย หมายความว่า เราจะมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคได้มากขึ้น ท าให้รู้จักและ
เข้าใจพฤติกรรมในการบริโภคได้ดีขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย อาทิ การพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย 
เช่น การขายประกันภัยผ่านอินเทอร์เน็ตและ Application  การพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค  เช่น สื่อ
โซเชียลมีเดียต่างๆ ท าให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้
สามารถพัฒนาการให้การบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว ตอบสนองการบริการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจบริษัทประกันภัยทั่วโลกจากหลายส านักพบว่าธุรกิจประกันภัยยังมีพัฒนาการด้าน 
Digitalization ที่น้อยกว่าธุรกิจการเงินอ่ืนๆ กล่าวคือ   

1. ธุรกิจประกันภัยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของ Digital Maturity การด าเนินงานและระบบงานในปัจจุบัน ยัง
ไม่รองรับ Digital Economy ท าให้เกิดโอกาสเสี่ยงที่ธุรกิจประกันภัย จะสูญเสียกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และ
จ ากัดโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ 

2. แ ม้ บ ริ ษั ท จ ะ มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ก้ า ว เ ข้ า สู่ ก า ร เ ป็ น ผู้ น า ใ น โ ล ก ดิ จิ ต อ ล  แ ต่ ก็ พ บ ว่ า 
การลงทุนในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากมีบริษัทเพียง 10% เท่านั้นที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการท างานให้เป็นดิจิตอลได้อย่างแท้จริง 
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3. วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจ ประกันภัยของไทย ณ ขณะนี้ ยังเป็นแบบอนาล็อคมากกว่าดิจิตอล  

ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องเ พ่ิมความส าคัญในการวิ เคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า                 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละคน แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในยุค Globalization และ Digitalization กับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีด้านการประกันภัยตามพันธกรณีของข้อตกลงทั่วไป  ว่าด้วยการค้า
บริการ ก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยจะต้องเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  ด้วยการใช้ช่องทาง
ดิ จิ ต อ ล  ทั้ ง ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ แ ล ะ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง ธุ ร กิ จ 
เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 

นอกเหนือจากผลส ารวจทั่วโลกที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ล่าช้าของธุรกิจประกันภัยในการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ยุคดิจิตอลแล้ว มีอีกประเด็นหนึ่งที่ธุรกิจประกันภัยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีพัฒนาการในเรื่องดิจิตอล นั่นคือ Cyber Insurance ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงและภัยคุกคาม
ในโลกดิจิตอล ทั้งจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การก่อกวนระบบข้อมูลของบริษัท การท าให้ระบบไม่
สามารถให้บริการได้ เป็นต้น ซึ่งเมื่ออุตสาหกรรมประกันภัยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ก็ต้องเผชิญความเสี่ยงนี้ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นการเข้าสู่ยุคดิจิตอล จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยรวมทั้งการประกัน
วินาศภัย ซึ่งการที่จะท าให้ธุรกิจประกนัภัยเป็นธุรกิจในยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบนั้น จะอาศัยเพียงภาครัฐหรือ
ส านักงาน คปภ. ในการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนเพียงฝ่ายเดียวคงจะไม่ได้ แต่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน โดยส านักงาน คปภ จะขับเคลื่อน 4 บทบาทไปพร้อมๆ กัน ดังนี้ 

บทบาทแรก คือ การเป็น “Infrastructure Builder” โดยการเร่งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใน 2 ส่วน ส่วนแรก 
คือ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือให้กฎหมายก้าวทันเทคโนโลยี และส่วนที่ 2 คือ 
การพัฒนาฐานข้อมูลประกันภัย  ซึ่งหมายถึง “Insurance Bureau System” ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของอุตสาหกรรม
ประกันภัยที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

บทบาทที่ 2. การเป็น “Facilitator” ให้กับภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาและลดขั้นตอน กระบวนการอนุมัติ 
อนุญาต ผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันภัย และด าเนินการให้เกิดการใช้ Electronic Policy (กรมธรรม์ประกันภัยใน
รูปแบบ Electronic)  

บทบาทที่ 3. การเป็น“Leader” ในการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน โดยสิ่งแรกที่ได้สั่งการไปแล้วและอยู่
ระหว่างการด าเนินการ คือ การปรับปรุง Website ของส านักงาน คปภ. ให้มีข้อมูล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยที่เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในแต่ละช่วงชีวิต เช่น วัยสร้างครอบครัว วัยเกษียณ เป็นต้น รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาสื่อรูปแบบดิจิตอลต่างๆ  

บทบาทที่ 4. คือการเป็น “Supervisor” แต่เน้นบทบาททั้งสองด้าน คือ การก ากับและการดูแลส่งเสริมให้
บริษัทมีระบบงานที่ดี มีระบบเทคโนโลยีที่ปลอดภัย สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า และให้บริการทั้งก่อน
และหลังการขาย ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม  

ในส่วนของภาคเอกชน ทางส านักงาน คปภ. มีความประสงค์เห็นให้บริษัทประกันภัย มีการสร้าง “Focus”  
“Efficiency” “Agility” และ “Trust” กล่าวคือ  
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“Focus” ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่รวดเร็ว เหมาะสมตรงตามความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้าแต่ละคน แต่ละกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุและผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เป็นต้น ด้วยราคาและ
ความคุ้มครองที่เป็นธรรม การบริการที่รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับภาคธุรกิจอ่ืน โดยเฉพาะในเรื่อง 
Cyber Insurance  

“Efficiency” อยากเห็นการลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยส าหรับลูกค้า  เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้มีต้นทุนที่ต่ าลงในระยะยาว และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี  

“Agility” ในเรื่องของกลยุทธ์ ที่พร้อมที่จะรุกเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตลาด
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญ คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง  

ประการสุดท้าย อยากให้มีการสร้าง “Trust” เพราะในที่สุดแล้ว แม้ว่าธุรกิจประกันภัยจะก้าวสู่โลกดิจิทัลมาก
เพียงไร แต่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด คือ การให้บริการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ     
ธรรมาภิบาลที่ดี  

“ในอดีตคนมักจะพูดว่าเราจ าเป็นที่จะต้องก้าวเพื่อให้เป็นผู้น าทางธุรกิจ แต่ในโลกยุคดิจิตอล เรา
จ าเป็นต้องก้าวเพื่อไม่ให้ถอยหลัง ด้วยการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เราจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมของเราให้
ก้าวหน้าในยุคดิจิตอลได้อย่างยั่งยืน” 

…………………………………………….. 


