IoTs กับธุรกิจธนาคารยุค 4.0
เมื่อช่วงเดือนมิถนุ ายนที่ผา่ นมา ผู้เขียนได้ มีโอกาสเข้ าร่วมงานสัมมนา Digital Banking 2018 ที่ประเทศอังกฤษ และงาน IoTs
Expo Europe 2018 ที่ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับฟั งและเห็นถึงเทคโนโลยี่ด้านต่างๆ ที่ธนาคารและสถาบันการเงิน ได้
ประยุกต์ใช้ ในปั จจุบนั และบางส่วนอยูร่ ะหว่างทดลองใช้ ก่อนทีจ่ ะนาไปใช้ จริงเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ในบทความนี ้ทางผู้เขียนขอผสมผสานข้ อมูลที่ได้ จากทังสองงานที
้
่ได้ เข้ าชม โดยขอ
นาเสนอ การประยุกต์ใช้ IoTs กับธุรกิจธนาคารว่ามีในรูปแบบใดและตัวลูกค้ าผู้ใช้ บริ การได้ ประโยชน์จากเรื่ องดังกล่าวอย่างไร
บ้ าง
ขอเริ่ มต้ นที่ความหมายของ IoTs หรื อ Internet of Things คือเครือข่ายของ วัตถุหรื ออุปกรณ์ ที่มีวงจรอิเลคทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์
Sensor ฝังตัวอยูท่ าให้ วตั ถุเหล่านันซึ
้ ง่ ทาให้ สามารถบันทึกและแลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างกันได้ และข้ อมูลดังกล่าวเราสามารถ
มาทาการสรุปและแปลผลเพื่อออกมาเป็ นคาแนะนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตของผู้คน รวมถึงข้ อแนะนาในการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับภาคธุรกิจ เพื่อให้ เห็นภาพมากขึ ้นขอยกตัวอย่าง IoTs ที่ถกู นามาประยุกต์ใช้ ท่านลองนึกถึงตู้เย็นที่บ้าน ที่
อาจมีของที่แช่ไว้ นานไม่ได้ ใช้ อยูจ่ านวนมากในขณะเดียวกันก็จะมีของบางอย่างทีเ่ ราใช้ ประจาแต่หมด ตรงนี ้เองที่ IoTs
สามารถเข้ ามาตอบโจทย์ในรูปของ Smart Refrigerator หรื อตู้เย็นอัจฉริ ยะ โดยภายในตู้เย็นจะมีอปุ กรณ์ที่เป็ น Sensor ติดอยู่
ภายในเพื่อบันทึกของทีเ่ ราเอาเข้ าไปใส่ในตู้เย็นและเอาออกมาใช้ ภายนอกตู้เย็นอัจฉริ ยะจะมีจอแสดงผลที่ประมวลผลจาก
Sensor และสรุปให้ เราทราบได้ วา่ ต้ องเอาอะไรออกจากตู้และควรเติมของอะไร แต่ยงั ไม่จบแค่นี ้ เรายังสามารถสัง่ ของ online
ผ่านหน้ าจอแสดงผลของตู้เย็นได้ เลย ทาให้ ชีวติ มีความสะดวกสบายและไร้ รอยต่อยิง่ ขึ ้น
หลังจากที่ทราบความหมายและตัวอย่างการใช้ IoTs ในชีวติ ประจาวันแล้ ว ผู้เขียนขอนาท่านสูก่ ารประยุกต์ใช้ IoTs ในธุรกิจ
ธนาคารบ้ าง ซึง่ ทางผู้เขียนขอแบ่งลักษณะการประยุกต์ใช้ ออกเป็ น 3 รูปแบบ 1) อุปกรณ์สวมติดตัว ( Wearable) 2) สาขา
อัจฉริ ยะ (Smart Branch) 3) ธนาคารที่บ้าน (Banking at home)
1) รูปแบบแรกคือการใช้ อปุ กรณ์ Wearable คืออุปกรณ์ที่ตดิ ตัวลูกค้ าซึง่ อาจอยูในรูปแบบนาฬกิ า สายรัดข้ อมือ อุปกรณ์ติดบน
นาฬิกา พวงกุญแจ จี ้ห้ อยคอ ที่ลกู ค้ าสามารถใช้ ในการจ่ายชาระค่าสินค้ าและบริ การเพียงแค่แตะอุปกรณ์กบั เครื่ องอ่านที่
ร้ านค้ า ในปั จจุบนั อุปกรณ์ Wearable มีทงที
ั ้ ่ธนาคารที่ทาอุปกรณ์ออกมาเอง เช่น ธนาคาร Barclays ที่มีอปุ กรณ์ bPay และ
แบบที่ธนาคารไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ Wearable ยอดนิยม เช่น Apple watch หรื อ Garmin watch ฟั งมาถึงตรงนี ้หลายท่านอาจ
มีคาถามเรื่ องความปลอดภัย การจ่ายผ่าน Wearable มักจะใช้ กบั ร้ านค้ าที่มีสนิ ค้ าหรื อบริ การที่มรี าคาไม่สงู และการใช้ งานเป็ น
แบบ Prepaid คือโอนเงินเข้ าอุปกรณ์ ข้ อมูลพฤติกรรมการซื ้อที่บนั ทึกได้ ทางธนาคารสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการนาเสนอ
โปรโมชัน่ กับร้ านค้ าแบบ personalize กับลูกค้ า เช่นกลุม่ ลูกค้ าที่ชอบซื ้อสินค้ าแนวออกกาลังกายก็จะได้ รับแจ้ ง Promotion กับ
ร้ านเครื่ องกีฬาที่ทางธนาคารจับมือเป็ นพันธมิตรผ่านทางอุปกรณ์ Wearable

2) รูปแบบถัดมาคือสาขาอัจฉริ ยะ (Smart Branch) ธนาคาร Clydesdale and Yorkshire Banking Groups (CYBG) ซึง่ เป็ น
ธนาคารขนาดกลางในประเทศอังกฤษ ได้ มีการทดลองใช้ อุปกรณ์ที่จบั ความรู้สกึ บนใบหน้ าของลูกค้ า (Facial detection) โดย
สามารถบอกได้ วา่ ลูกค้ ามีความสุข โกรธ เฉยๆ หรื อกังวล และบันทึกข้ อมูลไว้ เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์ที่
สาขา นอกจากนี ้ธนาคารหลายแห่งทังในอั
้ งกฤษและสหรัฐ เช่น ธนาคาร Barclay, Chase, Citi มีการใช้ Proximity-Based
Marketing โดยการนา Beacons มาใช้ เพื่อให้ ข้อมูลและโปรโมชัน่ ลูกค้ า หากมีการเดินผ่านสาขาหรื อเข้ ามาใช้ บริ การผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ ทังนี
้ ้การสือ่ สารการตลาดแบบดังเดิ
้ ม เช่น ผ่านโทรทัศน์หรื อวิทยุ อาจมีผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงความ
ต้ องการลูกค้ าแต่ปัญหาคือลูกค้ ายังไม่อยูใ่ กล้ จดุ บริ การทาให้ ไม่เกิดการซื ้อเกิดขึ ้น จุดนี ้เอง Beacon จะเข้ ามาเติมเต็มการทา
การตลาดเพื่อให้ เกิดการกระตุ้นลูกค้ า ณ จุดให้ บริ การทาให้ เกิดการซื ้อได้ งา่ ยยิ่งขึ ้น
3) รูปแบบสุดท้ ายที่จะกล่าวถึงคือ ธนาคารที่บ้าน (Banking at Home) ธนาคาร Starling ประเทศอังกฤษอยูร่ ะหว่างการ
ทดลองการให้ บริ การของธนาคารในด้ านการถามยอดบัญชีและการจ่ายโอนเงิน ผ่าน Google Home ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่ทา
หน้ าที่เหมือนเลขา โดยเจ้ าของบ้ านพูดสัง่ การเช่น “ยอดเงินคงเหลือในบัญชี” อุปกรณ์ดงั กล่าวก็จะทาการดึงข้ อมูลและรายงาน
ยอดดังกล่าวกับเจ้ าของบ้ าน นอกจากอุปกรณ์ที่ชว่ ยอานวยความสะดวกการทาธุรกรรมข้ างต้ น ผู้เขียนยังได้ รับฟังเกี่ยวกับ
แนวคิดการใช้ อปุ กรณ์ Smart home ของบริษัท Wattio ที่ได้ ร่วมมือกับสถาบันการเงินในสเปนเพือ่ นาร่องการติดตังอุ
้ ปกรณ์
Smart Home ในบ้ านของลูกค้ าโดยเป็ น Sensor ที่สามารถรู้ข้อมูลต่างๆในบ้ าน เช่น การเวลาการเข้ าออกบ้ าน การใช้ เครื่ อง
ไฟฟ้า และอื่นๆ โดยทาง Wattio จะรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์หาแนวทางในการตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้ า เช่นสถาบัน
การเงินอาจใช้ ข้อมูลการเข้ าออกบ้ านและการเปิ ดปิ ดไฟ เพื่อสะท้ อนช่วงเวลาที่บ้านมีคนอยูใ่ นการคานวนเบี ้ยประกันที่
เหมาะสมสาหรับความคุ้มครองการโจรกรรมภายในบ้ าน เป็ นต้ น
สาหรับในประเทศไทยผู้เขียนคาดการณ์วา่ พัฒนาการจะเริ่ มจาก การใช้ อปุ กรณ์ Wearable ก่อนจากนันจะก้
้ าวไปสูส่ าขา
อัจฉริ ยะ และในระยะยาวจึงจะได้ เห็น Banking และ Financial service at home ทังนี
้ ้ผู้เขียนมีความเห็นว่าในการทาให้ เกิด
mass adoption มี 3 ประเด็นหลักด้ วยกันคือ 1) ด้ าน Privacy ของข้ อมูลพฤติกรรมที่ลกู ค้ าบางส่วนอาจไม่สบายใจทีข่ ้ อมูลของ
ตัวเองถูกบันทึกจาก Sensor และอาจถูกส่งต่อเพื่อใช้ ประโยชน์ทางการตลาดอื่นๆที่ตนเองไม่ต้องการ 2) ด้ าน Security จาก
การถูก Hack ข้ อมูลซึง่ เป็ นเรื่ องทีท่ างธนาคารและตัวอุปกรณ์ IoTs ต้ องมีระบบ Security เพื่อให้ ความมัน่ ใจกับลูกค้ า 3) ด้ าน
ราคาของอุปกรณ์ IoTs ปั จจุบนั ยังมีราคาสูงสาหรับคนทัว่ ไป ในอนาคตหากอุปกรณ์มีราคาถูกลงก็จะช่วยเพิม่ adoption rate
ได้
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