
IoTs กับธุรกิจธนาคารยุค 4.0 

เมื่อชว่งเดือนมถินุายนที่ผา่นมา ผู้ เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสมัมนา Digital Banking 2018 ที่ประเทศองักฤษ และงาน  IoTs 

Expo Europe 2018 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับฟังและเห็นถงึเทคโนโลยี่ด้านตา่งๆ ท่ีธนาคารและสถาบนัการเงิน ได้

ประยกุต์ใช้ในปัจจบุนัและบางสว่นอยูร่ะหวา่งทดลองใช้ก่อนทีจ่ะน าไปใช้จริงเพื่อยกระดบัประสบการณ์ของลกูค้าทีใ่ช้บริการ

และเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ในบทความนีท้างผู้ เขียนขอผสมผสานข้อมลูที่ได้จากทัง้สองงานท่ีได้เข้าชม โดยขอ

น าเสนอ การประยกุต์ใช้ IoTs กบัธุรกิจธนาคารวา่มใีนรูปแบบใดและตวัลกูค้าผู้ใช้บริการได้ประโยชน์จากเร่ืองดงักลา่วอยา่งไร

บ้าง 

ขอเร่ิมต้นท่ีความหมายของ IoTs หรือ Internet of Things คือเครือขา่ยของ วตัถหุรืออปุกรณ์ ท่ีมีวงจรอิเลคทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ 

Sensor  ฝังตวัอยูท่ าให้วตัถเุหลา่นัน้ซึง่ท าให้สามารถบนัทกึและแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งกนัได้ และข้อมลูดงักลา่วเราสามารถ

มาท าการสรุปและแปลผลเพื่อออกมาเป็นค าแนะน าตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตของผู้คน รวมถึงข้อแนะน าในการ

ปฏิบตัิงานส าหรับภาคธุรกิจ เพื่อให้เห็นภาพมากขึน้ขอยกตวัอยา่ง IoTs ที่ถกูน ามาประยกุต์ใช้ ทา่นลองนกึถึงตู้ เย็นที่บ้าน ที่

อาจมีของที่แช่ไว้นานไมไ่ด้ใช้อยูจ่ านวนมากในขณะเดยีวกนัก็จะมีของบางอยา่งทีเ่ราใช้ประจ าแตห่มด ตรงนีเ้องที่ IoTs 

สามารถเข้ามาตอบโจทย์ในรูปของ Smart Refrigerator หรือตู้ เยน็อจัฉริยะ โดยภายในตู้ เย็นจะมอีปุกรณ์ที่เป็น Sensor ตดิอยู่

ภายในเพื่อบนัทกึของทีเ่ราเอาเข้าไปใสใ่นตู้เย็นและเอาออกมาใช้ ภายนอกตู้ เย็นอจัฉริยะจะมจีอแสดงผลที่ประมวลผลจาก 

Sensor และสรุปให้เราทราบได้วา่ต้องเอาอะไรออกจากตู้และควรเติมของอะไร แตย่งัไมจ่บแคน่ี ้เรายงัสามารถสัง่ของ online 

ผา่นหน้าจอแสดงผลของตู้เย็นได้เลย ท าให้ชีวติมีความสะดวกสบายและไร้รอยตอ่ยิง่ขึน้ 

หลงัจากที่ทราบความหมายและตวัอยา่งการใช้ IoTs ในชีวติประจ าวนัแล้ว ผู้ เขียนขอน าทา่นสูก่ารประยกุต์ใช้ IoTs ในธุรกิจ

ธนาคารบ้าง  ซึง่ทางผู้ เขียนขอแบง่ลกัษณะการประยกุต์ใช้ออกเป็น 3 รูปแบบ 1) อปุกรณ์สวมติดตวั ( Wearable) 2) สาขา

อจัฉริยะ (Smart Branch) 3) ธนาคารท่ีบ้าน (Banking at home)  

1) รูปแบบแรกคือการใช้อปุกรณ์ Wearable คืออปุกรณ์ท่ีตดิตวัลกูค้าซึง่อาจอยใูนรูปแบบนาฬิกา สายรัดข้อมือ อปุกรณ์ติดบน

นาฬิกา พวงกญุแจ  จีห้้อยคอ ท่ีลกูค้าสามารถใช้ในการจ่ายช าระคา่สนิค้าและบริการเพยีงแคแ่ตะอปุกรณ์กบัเคร่ืองอา่นท่ี

ร้านค้า ในปัจจบุนัอปุกรณ์ Wearable มีทัง้ที่ธนาคารท่ีท าอปุกรณ์ออกมาเอง เช่น ธนาคาร Barclays ที่มีอปุกรณ์ bPay และ

แบบที่ธนาคารไปร่วมกบัผลติภณัฑ์ Wearable ยอดนยิม เช่น Apple watch หรือ Garmin watch ฟังมาถึงตรงนีห้ลายทา่นอาจ

มีค าถามเร่ืองความปลอดภยั การจ่ายผา่น Wearable มกัจะใช้กบัร้านค้าที่มีสนิค้าหรือบริการท่ีมรีาคาไมส่งูและการใช้งานเป็น

แบบ Prepaid คือโอนเงินเข้าอปุกรณ์ ข้อมลูพฤติกรรมการซือ้ที่บนัทกึได้ ทางธนาคารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการน าเสนอ

โปรโมชัน่กบัร้านค้าแบบ personalize กบัลกูค้า เช่นกลุม่ลกูค้าที่ชอบซือ้สนิค้าแนวออกก าลงักายก็จะได้รับแจ้ง Promotion กบั

ร้านเคร่ืองกีฬาที่ทางธนาคารจบัมือเป็นพนัธมิตรผา่นทางอปุกรณ์ Wearable 



2) รูปแบบถดัมาคือสาขาอจัฉริยะ (Smart Branch) ธนาคาร Clydesdale and Yorkshire Banking Groups (CYBG) ซึง่เป็น

ธนาคารขนาดกลางในประเทศองักฤษ ได้มีการทดลองใช้ อปุกรณ์ที่จบัความรู้สกึบนใบหน้าของลกูค้า (Facial detection) โดย

สามารถบอกได้วา่ลกูค้ามีความสขุ โกรธ เฉยๆ หรือกงัวล และบนัทกึข้อมลูไว้เพื่อการวเิคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์ที่

สาขา นอกจากนีธ้นาคารหลายแหง่ทัง้ในองักฤษและสหรัฐ เช่น ธนาคาร Barclay, Chase, Citi มีการใช้ Proximity-Based 

Marketing โดยการน า Beacons มาใช้เพื่อให้ข้อมลูและโปรโมชัน่ลกูค้า หากมีการเดินผา่นสาขาหรือเข้ามาใช้บริการผา่นทาง

โทรศพัท์มือถือ ทัง้นีก้ารสือ่สารการตลาดแบบดัง้เดิม เช่น ผา่นโทรทศัน์หรือวิทย ุอาจมีผลติภณัฑ์และบริการท่ีตรงความ

ต้องการลกูค้าแตปั่ญหาคือลกูค้ายงัไมอ่ยูใ่กล้จดุบริการท าให้ไมเ่กิดการซือ้เกิดขึน้ จดุนีเ้อง Beacon จะเข้ามาเติมเต็มการท า

การตลาดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นลกูค้า ณ จดุให้บริการท าให้เกิดการซือ้ได้งา่ยยิ่งขึน้  

3) รูปแบบสดุท้ายที่จะกลา่วถึงคอื ธนาคารท่ีบ้าน (Banking at Home) ธนาคาร Starling ประเทศองักฤษอยูร่ะหวา่งการ

ทดลองการให้บริการของธนาคารในด้านการถามยอดบญัชีและการจ่ายโอนเงิน ผา่น Google Home ซึง่เป็นอปุกรณ์ที่ท า

หน้าที่เหมือนเลขา โดยเจ้าของบ้านพดูสัง่การเช่น “ยอดเงินคงเหลอืในบญัชี” อปุกรณ์ดงักลา่วก็จะท าการดงึข้อมลูและรายงาน

ยอดดงักลา่วกบัเจ้าของบ้าน  นอกจากอปุกรณ์ที่ชว่ยอ านวยความสะดวกการท าธุรกรรมข้างต้น ผู้ เขียนยงัได้รับฟังเก่ียวกบั

แนวคิดการใช้อปุกรณ์ Smart home ของบริษัท Wattio ที่ได้ร่วมมอืกบัสถาบนัการเงินในสเปนเพือ่น าร่องการติดตัง้อปุกรณ์ 

Smart Home ในบ้านของลกูค้าโดยเป็น Sensor ที่สามารถรู้ข้อมลูตา่งๆในบ้าน เช่น การเวลาการเข้าออกบ้าน การใช้เคร่ือง

ไฟฟา้ และอื่นๆ โดยทาง Wattio จะรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์หาแนวทางในการตอบโจทย์พฤติกรรมลกูค้า เช่นสถาบนั

การเงินอาจใช้ข้อมลูการเข้าออกบ้านและการเปิดปิดไฟ เพื่อสะท้อนช่วงเวลาที่บ้านมคีนอยูใ่นการค านวนเบีย้ประกนัที่

เหมาะสมส าหรับความคุ้มครองการโจรกรรมภายในบ้าน เป็นต้น 

ส าหรับในประเทศไทยผู้ เขียนคาดการณ์วา่พฒันาการจะเร่ิมจาก การใช้อปุกรณ์ Wearable ก่อนจากนัน้จะก้าวไปสูส่าขา

อจัฉริยะ และในระยะยาวจงึจะได้เห็น Banking และ Financial service at home ทัง้นีผู้้ เขียนมคีวามเห็นวา่ในการท าให้เกิด 

mass adoption มี 3 ประเด็นหลกัด้วยกนัคือ 1) ด้าน Privacy ของข้อมลูพฤตกิรรมที่ลกูค้าบางสว่นอาจไมส่บายใจทีข้่อมลูของ

ตวัเองถกูบนัทกึจาก Sensor และอาจถกูสง่ตอ่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการตลาดอื่นๆที่ตนเองไมต้่องการ 2) ด้าน Security จาก

การถกู Hack ข้อมลูซึง่เป็นเร่ืองทีท่างธนาคารและตวัอปุกรณ์ IoTs ต้องมีระบบ Security เพื่อให้ความมัน่ใจกบัลกูค้า 3) ด้าน

ราคาของอปุกรณ์ IoTs ปัจจบุนัยงัมีราคาสงูส าหรับคนทัว่ไป ในอนาคตหากอปุกรณ์มีราคาถกูลงก็จะช่วยเพิม่ adoption rate 

ได้ 

 

มยขุพนัธุ์ ไชยมัน่คง 

  


