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ทีเคยเปนมาในอดีต ธุรกิจประกันชีวต
ิ มัก
จะรอการติดต่อจากลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่มี
อะไรทีจะต้องเรียกร้องหรือเคลม ก็ไม่เคย
ทีได้รูจ้ ักกันเลย ซึงแนวคิดแบบตังรับที
แทบจะไม่มีการเข้าถึงลูกค้า (Customer
Engagement) อย่างสมําเสมอเลยนี
ในปจจุบันถูกมองว่าเปนกลยุทธ์การ
ดําเนินธุรกิจทีตกยุคตกสมัย และเปนการ
ปดกันโอกาสทีจะได้ค้นหาความต้องการ
ใหม่ ๆ ของลูกค้า พร้อมกับช่องทางการ
ทํามาหากินของธุรกิจฯ ไปพร้อม ๆ กัน
หลายบริษัทประกันชีวต
ิ ทีเข้าใจถึงจุดอ่อน
ดังกล่าว จึงได้ดึงเอาการบริการทีเน้น
เรือง Wellness (การมีสุขภาพกายและ
ใจทีแข็งแรงสมบูรณ์) เข้ามาเสริมการให้
บริการแบบดังเดิมของตน Wellness
ถูกมองว่าเปนช่องทางทีจะทําให้ธุรกิจฯ
สามารถเข้าถึงลูกค้าของตนได้มากยิงขึน
อีกทังยังเปนบริการทีตอบสนองต่อความ
ต้องการและสอดรับกับความคาดหวัง
ของผู้เอาประกันภัยทีไว้ใจและเชือมันว่า
ธุรกิจฯ จะมอบสิงดี ๆ แบบนีให้กับตนได้
ในปจจุบัน Financial Wellness ซึง
เปนกลยุทธ์ทีได้รบ
ั การนิยมเปนอย่างมาก
ทีธุรกิจฯ ได้นาํ มาใช้กรุยทางเพือเข้าถึง
ลูกค้า ตัวอย่างของบริการลักษณะนี เช่น
การให้คําปรึกษาทางด้านการเงิน เครือง
ไม้เครืองมือทางการเงินต่าง ๆ รวมไปถึง
การแนะแนวหรือการให้คําแนะนําเพือ
เตรียมรับกับสภาพของชีวต
ิ ในช่วงวัย
เกษียณอายุ เปนต้น

P. 1

นอกจากนีแล้ว ธุรกิจฯ ยังเชือว่าชีวต
ิ ของ
ลูกค้าควรทีจะต้องเติมเต็มด้วยการมี
ร่างกายและจิตใจทีแข็งแรงสมบูรณ์ไป
พร้อม ๆ กัน Physical Wellness จึง
เปนอีกหนึงแนวคิดทีธุรกิจฯ ได้นาํ มาใช้
สร้างบริการทีจะทําให้ลูกค้าของตนนันมี
ความเชือมันและจงรักภักดีกับบริษัท
ถึงแม้บทพิสูจน์ความสําเร็จของบริการทีมี
พืนฐานผูกโยงเข้ากับ Wellness ยังมีไม่
มากนักในปจจุบัน แต่นวัตกรรมบริการที
ว่านีก็ดูมีศักยภาพ เห็นได้จากการทีบริษัท
ประกันภัยต่อระดับโลกอย่าง Swiss Re
ได้ให้ความสนใจกับแนวคิดนี จึงได้จับมือ
กับพันธมิตรอย่าง Sharecare พัฒนา
Application ทีชือว่า RealAge ที
สามารถบอกความแตกต่างของ “fitness
and wellness age” กับอายุทีแท้จริง
ของผู้ใช้ Application ปจจุบันมีคน
สนใจใช้ Application นีแล้วไม่น้อยกว่า
43 ล้านคนทัวโลก Sproutt เปนอีก
ตัวอย่างทีเปนการนําเอาปญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) มาใช้ให้คํา
แนะนําถึงวิถีการมีชวี ต
ิ ทีมีสุขและยืนยาว
แก่ลูกค้า ไม่เพียงเท่านัน บางบริษัท
ประกันชีวต
ิ ถึงกับให้สมาชิกภาพ
Peloton (Startup ทีขายอุ ปกรณ์ออก
กําลังกาย และทํา Class ออกกําลังกาย
แบบ On-Demand) แก่ลูกค้าของ
บริษัทตนเพือหวังว่าลูกค้าของบริษัทจะมี
ชีวต
ิ ดีมีสุขและยืนยาว ซึงจะเปนผลดีแก่
บริษัทในท้ายสุด
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3 เงือนไขสร้างกลยุทธ์ Wellness
I. Customer Engagement การทีจะ
สร้างสินค้าหรือบริการทีถูกใจลูกค้า ต้อง
เริมจากการรูจ้ ักลูกค้าว่าเขาชอบอะไร ให้
ความสําคัญกับอะไร ซึงกระบวนการทีจะ
ทําให้รูจ้ ักลูกค้าอธิบายได้ดังแผนภาพข้าง
ล่าง บริษัทสามารถเลือกทีจะเริมจากจุด
ไหนของวงล้อ Customer
Engagement ก่อนก็ได้ ขึนกับกลยุทธ์
Wellness ทีบริษัทเลือกใช้ โดยแต่ละ
กระบวนการจะเสริมซึงกันและกัน ในทีสุด
เคล็ดลับทีจะทําให้กลยุทธ์ Wellness
ประสพความสําเร็จ คือ ลูกค้าใช้บริการ
แล้วต้องมีความรูส
้ ึกดี ๆ กับบริการทีได้
รับ หรือ Customer Experience ทีดี
มีชย
ั ไปเกินครึง
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II. Wellness Capabilities เนืองจาก
บริการ Wellness เปนสิงใหม่และไม่ได้
เปนบริการหลักของธุรกิจฯ การทีธุรกิจฯ
จะผลักดันให้เกิดบริการ Wellness ทีดี
ได้นัน จําเปนทีจะต้องอาศัยพันธมิตรทีมี
ความเชียวชาญในบริการเหล่านีเปนทุน
เพือเพิมความมันใจให้แก่ลูกค้า และลด
ความเสียงทีจะต้องลงทุนลงไปใน
โครงการทีตนเองไม่มีความรูแ
้ ละความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้
III. Mobilizing the Distribution
Network รูจ้ ักทีจะใช้เครือข่ายหรือช่อง
ทางการจําหน่ายทีมีอยู่ของธุรกิจให้เปน
ประโยชน์ แต่ขอให้บริการ Wellness
ทีมีเปนแบบง่าย ๆ ไม่ซบ
ั ซ้อน และต้องมี
การฝกอบรมให้กับช่องทางเหล่านันได้
เกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญของ
บริการทีนําเสนอเพือทีจะสือสารและนํา
เสนอบริการให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
Analytics: use data to generate insights

Products and services: build solutions to fit
customers' needs based on data and analytics
insights
Customer experience: design seamless end-toend customer journey

Customer interaction: apply customer experience
to improve wellness behaviors

Customer data: collect health and sales data to
understand customer behaviors beyond actuarial
snapshot
ที มา : BCG Analysis
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ในภาวะทีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้บริโภคมีการขยับเขยือน
อยู่ตลอดเวลา สิงทีทําอยู่เดิม ๆ อาจจะไม่สามารถไปต่อได้กับสถานการณ์หรือวิถี
ชีวต
ิ ใหม่ได้ ไม่วา่ จะเปนธุรกิจใด ๆ ก็มีความจําเปนทีจะต้องมองหาและพัฒนาสินค้า
และบริการใหม่ ๆ เข้ามาเสริมหรือทดแทนสิงทีมีอยู่ตลอดเวลา การเข้าใจลูกค้า หรือ
การเข้าถึงลูกค้า จึงเปนสิงจําเปน เพราะจะเปดโอกาสให้ธุรกิจสามารถรับรูไ้ ด้ถึง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที อันจะนําไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที
ดีต่อใจของลูกค้า และผลตอบแทนทางธุรกิจทีดีต่อองค์กรได้ในอนาคต

ที มา : Life Insurers May Find Growth in Wellness,

https://www.bcg.com/publications/2020/life-insurance-and-disease-prevention
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