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ช่องทางการขายประกันภัยออนไลน์
มีความจาเป็ นด้ วยหรื อ?
5.25.2558

ปจั จุบนั ในยุคทีโ่ ลกมีการเชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เน็ต ทาให้การเข้าถึงข้อมูล และการซือ้ ขาย
สามารถทาได้อย่างง่ายดาย โดยจะเห็นได้จากการเติบโตการซื้อขายออนไลน์ ในช่วงไม่ก่ปี ี ท่ี
ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต บทความนี้ชใ้ี ห้เห็นถึงแนวโน้มของ
ช่องทางซือ้ ขายออนไลน์ทงั ้ ในต่างประเทศ และประเทศไทย รวมไปถึงปจั จัยสาคัญทีผ่ ลักดันให้
ช่องทางนี้ได้รบั ความนิยม และการนาไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจประกันภัย

ความนิยมและปั จจัยผลักดันในการซื ้อขายออนไลน์ในโลก
มูลค่าการซื ้อขายออน์ไลน์
ทัว่ โลกในปี 2557

US$

1.5
ล้ านล้ าน

ผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตในปี 2557

40%
ของประชากรโลก

การซือ้ ขายออนไลน์1ทัวโลกนั
่
น้ มีการเติบโตอย่างมากโดยเฉลีย่ ปีละประมาณ 20% จากรายงาน
ของ emarketer พบว่า ในปี 2557 มูลค่าการซือ้ ขายออนไลน์ ทวโลกสู
ั่
งถึงเกือบ US$ 1.5 ล้าน
ล้าน โดยตลาดที่มกี ารซือ้ ขายออนไลน์มากทีส่ ุดอันดับหนึ่งคือ เอเชียแปซิฟิก (US$ 525.2
พันล้าน) ที่สองคือ อเมริกาเหนือ (US$ 482.6 พันล้าน) และยุโรปตะวันตก (US$ 347.4
พันล้าน) เป็ นอันดับสาม ซึ่งปี 2557 เป็ นปี แรกที่ตลาดเอเชียแปซิฟิก มีมูลค่า การซื้อขาย
ออนไลน์สงู กว่าตลาดอเมริกาเหนือทีเ่ ป็ นเจ้าตลาดมานาน นาโดย จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย
ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ ปี ระชากรจานวนมาก โดยทัง้ สามประเทศนี้ มอี ตั ราการเติบโตมากกว่า 30%
ต่อปี
การซือ้ ขายออนไลน์มกี ารขยายตัวอย่างมาก เนื่องมาจากจานวนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตทีม่ ากขึน้ ถึง
กว่า 3 พันล้านคนหรือกว่า 40% ของประชากรโลก อันเป็ นผลมาจาก 1) ความง่ายในการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการใช้งานถูกลง และ 2) อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตมีหลากหลายมากขึน้ และพกพาสะดวก รวมถึงราคาถูกลง อีกปจั จัยสาคัญทีเ่ ป็ น
ตัวกระตุ้นให้การซือ้ ขายออนไลน์ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่
เปลี่ย นไป โดยต้องการความสะดวกและความรวดเร็ว ในการซื้อ สิน ค้าและบริการมากขึ้น
นอกจากนี้แล้ว การทีธ่ ุรกิจใช้ช่องทางการขายออนไลน์เป็ นช่องทางในการขายสินค้าและบริการ
ของตนเองมากยิง่ ขึน้ โดยขายผ่านเว็บไซต์ของตนเอง และเว็บไซต์ตลาด ยังเป็ นอีก 2 ปจั จัย
สาคัญทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการขยายตัวของการซือ้ ขายออนไลน์อกี ด้วย

การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในทีน่ ้คี อื การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ประเภท B2C: การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผูข้ ายทีเ่ ป็นธุรกิจกับผูซ้ ้อื ที่
เป็นผูบ้ ริโภคซึง่ มิใช่ธุรกิจหรือรัฐบาล
1

การซื ้อขายออนไลน์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
ในปี 2558 จะมีผ้ ใู ช้
อินเตอร์ เน็ตในไทย

36

(56%)
ล้ านคน

มูลค่าธุรกิจออนไลน์
ในไทยเมื่อปี 2556

2
แสนล้ านบาท

สาหรับประเทศไทยนัน้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรคาดการณ์ว่า ในปี 2558 คนไทยกว่า 36 ล้านคนหรือคิด
เป็ น 56% ของประชากรทัง้ หมดจะสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ มูลค่าการซือ้ ขายออนไลน์ใน
ปี 2556 มีจานวนสูงเกือบถึง 2 แสนล้านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตมากถึง 50% เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 และโดยเฉลีย่ ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมาตลาดซือ้ ขายออนไลน์ของไทยมีการเติบโตสูงถึงกว่า
30% ต่อปี เลยทีเดียว และเป็ นที่เชื่อกันว่าตลาดซื้อขายออนไลน์ของไทยจะมีการเติบโตขึน้
อย่างมากในช่วงปี ต่อไป สาเหตุทต่ี ลาดซือ้ ขายออนไลน์ ของไทยมีการเติบโตอย่างมากนัน้ มี
สาเหตุเฉกเช่นเดียวกับการเติบโตของตลาดออนไลน์ทวโลก
ั่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมาถึงของ
การให้บริการ 3G เต็มรูปแบบของผู้ให้บริการโทรศัพท์มอื ถือ ในปี 2556 ที่ส่งผลให้คนไทย
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีต่ ่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ อย่างไรก็
ตาม สัดส่วนของการซื้อขายออนไลน์ อาจจะยังไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับยอดค้าปลีกโดยรวม
โดยมีสดั ส่วนประมาณ 6.5% ของยอดค้าปลีกทัง้ หมด
ในปจั จุบนั พฤติกรรมการใช้อนิ เตอร์เน็ตของคนไทยเป็ นไปในทิศทางเดียวกับชาวต่างชาติ โดย
พฤติกรรมของคนไทยในปจั จุบนั ทีม่ กี ารใช้อนิ เตอร์เน็ต2 มากขึน้ ถึงวันละ 7.2 ชัวโมงต่
่
อวัน
(หรือเกือบ 1 ใน 3 ของวัน) ในปี 2557 และใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อ อันดับ 1 ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อันดับ 2 อ่านและติดตามข่าวสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 3 ค้นหาข้อมูล
และ อันดับ 7 ซือ้ ขายออนไลน์ โดยมีการประมาณการว่า คนไทยประมาณ 19% มีการซื้อ
สินค้าออนไลน์3 ซึง่ ปจั จัยทีผ่ ซู้ อ้ื ใช้ในตัดสินใจเลือกซือ้ ออนไลน์ คือ อันดับ 1 การมีโปรโมชันที
่ ่
ถูกใจ อันดับ 2 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ขายที่มากเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ และอันดับ 3
ระบบความมันคงปลอดภั
่
ยของเว็บไซต์ ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า คนไทยก็มพี ฤติกรรมเช่นเดียวกับ
คนชาติอ่นื ๆ ในการทีจ่ ะค้นหาข้อมูลออนไลน์ก่ อนซือ้ สินค้า ซึง่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของผูข้ ายถือ
เป็ นส่วนสาคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซือ้ อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั ความมันใจของผู
่
บ้ ริโภค
ในการซื้อ สิน ค้า ออนไลน์ ยงั คงไม่ สูง มากนัก โดยคนไทยยังมีความกัง วลอย่ างมากในเรื่อ ง
คุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยในการชาระเงิน4 ดังนัน้ จึงมีคนไทยส่วนหนึ่งเลือกทีจ่ ะซือ้
ของผ่า นช่องทางออฟไลน์ หลังจากที่ไ ด้ค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสบายใจของ
ตนเองในการซือ้ สินค้าและบริการ ทาให้เห็นได้ว่า ถึงแม้ช่องทางการขายออนไลน์จะไม่สามารถ
ปิ ดการขายได้โดยตัวของมันเอง แต่ช่องทางนี้มนี ับว่ามีความสาคั ญอย่างมากในการให้ขอ้ มูล
ต่อผูซ้ อ้ื ในการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ

2

จากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 ของ สพธอ.
จากรายงานของ TNS เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ต Connected Life ของคนไทยในปี 2557
4
จากการสารวจของ TNS พบว่า 47% ของผู้ตอบแบบสารวจที่ไม่เคยซื ้อสินค้ าออนไลน์ ระบุวา่ พวกเขามีความกังวลในเรื่องของคุณภาพสินค้ าและ
ความปลอดภัยในการชาระเงิน
3

2

ปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้ การซื ้อขายออนไลน์ได้ รับความนิยม
จากสภาวะทีเ่ อือ้ อานวยต่อการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์รวมถึงการขยายตัวของความต้องการซือ้
สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภค ธุรกิจทีข่ ายสินค้าผ่านช่องทางนี้จงึ มีมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจทีม่ ี
หน้าร้าน (Physical shop) และ ธุรกิจทีไ่ ม่มหี น้าร้าน (Virtual shop) ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะขาย
สินค้าและบริการของตนผ่ านเว็บ ไซต์ ของตนเอง รวมถึงบางรายยังได้เข้าไปขายสินค้าใน
เว็บไซต์ตลาดซือ้ ขายออนไลน์อกี ด้วย สาหรับเว็บไซต์ตลาดซือ้ ขายออนไลน์ต่างประเทศทีม่ ผี ู้
เข้าชมมากทีส่ ดุ ในโลกได้แก่ (1) Amazon (2) Taobao (3) TMall (4) Alibaba และ (10) Ebay
และธุรกิจ ทีพ่ ฒ
ั นาเว็บไซต์ของตนเองในการขายสินค้าได้แก่ (7) WalMart และ (8) BestBuy
สาหรับในไทยนัน้ เว็บไซต์ทม่ี ผี เู้ ข้าชมสูงสุด ได้แก่ (1) Lazada (2) Weloveshopping และ (3)
Tarad และธุรกิจทีใ่ ช้เว็บไซต์ของตนเองในการขายสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมในขณะนี้คอื (7)
J.I.B (ร้านคอมพิวเตอร์) (8) Central (ห้างค้าปลีก) (9) iTrueMart (ร้านค้าปลีกออนไลน์) และ
(10) Mankong Gadget (ร้านขายหูฟงั )
สาเหตุทธ่ี ุรกิจทีม่ รี า้ นค้าเป็ นตัวเป็ นตนไม่ว่าจะเป็ น WalMart หรือ BestBuy หรือแม้แต่ในไทย
เอง อาทิ J.I.B Central iTrueMart หรือ Mankong Gadget เข้ามาเล่นในตลาดออนไลน์มากขึน้
นัน้ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมองเห็นศักยภาพของตลาดออนไลน์ทจ่ี ะเติบโตในอนาคต ดังนัน้ จึง
ต้อ งการเพิ่ม ช่ อ งทางขายสิน ค้า ของตนให้ผู้บ ริโ ภคได้เ ข้า ถึง สิน ค้า ของตนได้ ม ากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาช่องทางขายในรูปแบบของ Multi-channel5 เนื่องจากในปจั จุบนั
ผูบ้ ริโภคมุ่งเน้นไปทีต่ วั สินค้าและบริการ โดยมิได้สนใจว่า สินค้าทีต่ นซือ้ จะต้องมาจากช่องทาง
ไหน ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และประเภทของสินค้าและบริการทีจ่ ะซือ้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื
ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ ในตลาดโลกได้กลายเป็ นผู้บริโภคที่ซ้อื สินค้าและบริการโดยไม่สนใจ
ช่องทาง (Channel-agnostic)6 และต้อ งการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ในการซื้อ
สินค้ามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับการสารวจของ PWC ในปี 2555 ที่พบว่า ผู้บริโภคซือ้ สินค้า
ออนไลน์มากขึน้ เนื่องจาก 1) สามารถซือ้ สินค้า/บริการได้ตลอดเวลา (24/7) และซือ้ ได้จากทุก
ที่ 2) ราคาถูกกว่าหรือได้รบั ข้อเสนอที่ดกี ว่า และ 3) รวดเร็วกว่าทีจ่ ะต้องเข้าไปดูสนิ ค้า หรือ
บริการทีร่ า้ นค้า

“ในปั จจุบน
ั ผู้บริโภคมุง่ เน้ นไป

ที่ตวั สินค้ าและบริการ โดยมิได้
สนใจว่า สินค้ าที่ตนซื ้อจะต้ องมา
จากช่องทางไหน”

“กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้บริ โภค

โดยส่วนใหญ่ในโลกได้ กลายเป็ น
ผู้บริโภคสินค้ าที่ซื ้อสินค้ าและ
บริการโดยไม่สนใจช่องทาง และ
ต้ องการความสะดวกสบายและ
รวดเร็วในการซื ้อสินค้ ามากขึ ้น”

นอกเหนือจากความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค สิง่ ทีน่ ่ าสนใจก็
คือ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอันเนื่องมาจากการพัฒนาของอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้ใน
ปจั จุบนั ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค้นคว้าข้อมูล (Researching) ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
ออนไลน์ ท งั ้ จากเว็บไซต์ของผู้ขาย เว็บไซต์ตลาด หรือเว็บไซต์ เปรีย บเทียบ (Aggregator)
รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (แวดวงเพื่อนและคนใกล้ชดิ ) ก่อนที่จะทาการซือ้ สินค้า 7 โดย
5

การเพิม่ ช่องทางขายจากเดิมทีล่ กู ค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยผ่านทางหน้าร้าน ซึง่ มีการให้บริการขายสินค้าโดยพบปะลูกค้าโดยตรง มาเป็น
การเพิม่ ช่องทางการขายของตน ไม่วา่ จะเป็น Call Center การขายออนไลน์ หรือขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
6
จากการสารวจของ PwC ในปี 2555 พบว่า 86% ของผูต้ อบแบบสารวจทัวโลกเลื
่
อกซื้อสินค้าและบริการในช่องทางอื่นๆ มากกว่า 1 ช่องทาง และ
รายงานของ Accenture ในปีเดียวกัน พบว่า 89% ของผูต้ อบแบบสารวจไม่สนใจว่าตนจะซื้อสินค้าและบริการจากช่องทางไหน
7
รายงานของ Accenture ในปี 2555 พบว่า 88% ของผูต้ อบแบบสารวจค้นหาข้อมูลออนไลน์ก่อนทาการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทีร่ า้ นค้าดัง้ เดิม
3

ผูบ้ ริโภคบางส่วนอาจทาการซือ้ สินค้าออนไลน์หลังจากทีต่ นค้นคว้าข้อมูลจนได้ท่ี หรือผูบ้ ริโภค
บางส่วนที่ไม่มนใจเกี
ั่
่ยวกับความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงิน อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ต้องการทีจ่ ะดูสนิ ค้าตัวจริงก่อนซือ้ ก็จะทาการซือ้ สินค้าและบริการผ่านช่องทางออฟไลน์อ่นื ๆ
อาทิ ร้านค้า (In-store) หรือ Call center เป็ นต้น และจากการสารวจของ BCG พบว่ า
ประกันภัยถือเป็ นผลิตภัณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตรวมถึงซือ้ ออนไลน์ในลาดับ
ต้นๆ (อันดับ 3 ในยุโรป และอันดับ 7 ในอเมริกาเหนือ)
จากการพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ต และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศได้มกี ารปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมดังกล่าว
ตัง้ แต่ในช่วงยุค dot.com (ระหว่างปี 2544-2554) ที่ได้ใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็ นอีกช่องทางหนึ่งใน
การขายประกันภัย ปจั จุบนั ในสหรัฐอเมริกา ผูบ้ ริโภคใช้อนิ เตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลรวมถึง
ซือ้ ประกันภัยรถยนต์สงู ถึง 75% ของผูบ้ ริโภค โดยประกันภัยรถยนต์มยี อดขายผ่านช่องทางนี้
สูงถึง 1 ใน 4 ของยอดขายประกันภัยรถยนต์8 ในสหราชอาณาจักรนัน้ ยอดขายประกันภัย
รถยนต์ส่วนบุคคลออนไลน์ สูงถึง 60% ของยอดขายประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล 9 สาหรับ
ประเทศอื่นในเอเชีย ทีม่ กี ารเจริญเติบโตของการซือ้ ขายออนไลน์ อย่างมาก อาทิ จีน ยอดขาย
ประกันภัยออนไลน์เติบโตขึน้ อย่างมากโดยมากกว่า 10 เท่า จาก 820 ล้านหยวนในปี 2553
เป็ นเกือบ 9 พันล้านหยวนในปี 2556 และคาดว่าจะมีมลู ค่าถึง 1.22 แสนล้านหยวนในปี 2560

“ในปั จจุบนั ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
ค้ นคว้ าข้ อมูล (Researching) ที่
เกี่ยวกับตัวสินค้ าและบริการออนไลน์
ทังจากเว็
้
บไซต์ของผู้ขาย เว็บไซต์
ตลาด หรือเว็บไซต์เปรียบเทียบ
(Aggregator) รวมถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (แวดวงเพื่อนและคนใกล้ ชิด)
ก่อนที่จะทาการซื ้อสินค้ า”

ธุรกิจประกันภัยออนไลน์มีการเติบโตอย่างมากเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ
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จากรายงาน Insurance @Digital-20X by 2020 จัดทาโดย BCG และ Google
จากรายงานของธนาคารกลางประเทศอังกฤษในปี 2557
4

บทสรุปและข้ อแนะนา
จากประสบการณ์ในต่างประเทศ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปใน
ลักษณะและทิศทางทีค่ ล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ ธุรกิจประกันภัยของไทยควรทีจ่ ะต้อง
1) พัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้มคี วามพร้อมที่จะจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกัน ภัย ด้ว ยภาษาง่ า ยๆ และชัดเจน รวมถึง มีการใช้เครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้า ถึงแม้ว่าในปจั จุบนั ช่องทางนี้อาจจะยังไม่
สามารถสร้างเม็ดเงินโดยตรงให้แก่ธุรกิจได้มากนัก10 แต่ช่องทางออนไลน์น้ถี อื ว่าเป็ นช่องทางที่
มีส่วนสาคัญในการขายร่วมกับช่องทางอื่น และในอนาคต เมื่อคนไทยมีความมันใจในเรื
่
่อง
ความปลอดภัย ในการช าระเงิน ผ่ า นอิน เตอร์เ น็ ต และมีค วามคุ้น ชิน กับ การซื้อ ขายสิน ค้า
ออนไลน์มากขึน้ ช่องทางออนไลน์จะเป็ นกาลังสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ
2) พัฒนาช่องทางอื่นๆ ให้มคี วามพร้อมให้บริการและสามารถติดต่อได้ง่าย อาทิ Call Center
หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์
3) พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ ร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยเน้นทีต่ วั ลูกค้า
เป็ นหลัก ไม่เน้นว่าจะต้องพัฒนาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเป็ นพิเศษ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการ
Omni-Channel11 เพื่อป้ องกันมิให้เกิด การขัดแย้งกันเองของแต่ ละช่องทางในเรื่องของการ
ให้บริการแก่ลกู ค้า
Traditional

E-Commerce

Multichannel

Omnichannel

เมือ่ พิจารณาจากสัดส่วนของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยทีข่ ายผ่านช่องทางนี้ทม่ี เี พียง 0.72% ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
หรือมีมลู ค่าเท่ากับ 1.52 พันล้านบาท ในปี 2557
11
คือ การพัฒนารูปแบบของธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการลูกค้ามากขึน้ โดยมุง่ เน้ นการส่งมอบประสบการณ์ลกู ค้าให้เป็นหนึ่งเดียวจากทุกช่องทางขาย
(Multi-Channel) โดยนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการบริหารจัดการ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถติดตามลูกค้าทีเ่ ข้ามาจากช่องทางต่างๆ ได้ เนื่องจากพฤติกรรมของ
ลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป
10
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