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วิชาชีพ “นักขายประกัน” และ “นักบริหารธุรกิจประกัน”
หนึง่ ในวิชาชีพทีท่ รงอิทธิพลทางความคิดตอผูทีส่ นใจการลงทุน
ผลิตภัณฑการเงินในรูปแบบมีความคุมครองความเสี่ยงการันตี
ที่วันนี้มีมูลคาการตลาดเกือบ 1 GDP ของประเทศ

Telling

สู่ความสำเร็จ

สมโพชน์ เกียรติไกรวัล
ÍÂÒ¡ÊÓàÃ็¨..µŒÍ§´Ù¤¹ÊÓàÃ็¨...
แตจะมีสักกี่คนที่เดินสูวิชาชีพนี้แลวประสบความสําเร็จ
และอยูอยางอยางยั่งยืนภายใตภาวะของการแขงขัน
อยางรอนแรงทั้งผลิตภัณฑในตลาดประกันชีวิต ตลาดเงิน
ตลาดทุน ที่พรอมเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคอยูตลอดเวลา
ดังนั้น ความสําเร็จในวิชาชีพจึงมิไดเกิดขึ้นเพียงแคครั้งเดียว
แลวการันตีความสําเร็จไปตลอดชีวิตของงานขาย หากแตลวน
ตองอาศัยองคประกอบมากมายที่เปนทั้งศาสตรและศิลปอัน
เปนหัวใจสําคัญของการนําไปสู ความสําเร็จในงานขายที่ไมมี
วันหยุดนิ่ง
THE COACH INN Why Magazine Online สิงหาคม 2561 นี้
ไดถอดแนวคิด มุมมองและประสบการณจริงบางสวนของ
“คุณสมโพชน เกียรติ ไกรวัล” รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
(DCEO) บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ผูลิขิต
ชีวติ ตัวเองจาก “นักขายประกัน” สูการเปน “นักบริหารธุรกิจ
ประกัน” อยางยาวนานถึง 40 ปมาแบงปนกัน
“คุณสมโพชน” ไดพูดถึงแนวคิด มุมมองและประสบการณบาง
สวนบนเสนทางในวิชาชีพนี้ ผานเวที “ปฏิบตั กิ ารสรางคนเพือ่
ขับเคลื่อนองคกร” (Driving Success Through Recruitment)
ขององคกรเมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ไดอยางนาสนใจ
วา ปนี้นับเปนปจุดเริ่มตนของบริษัท คนที่อยากสําเร็จตองดู
คนที่สําเร็จ สิ่งใดที่ก อปปคนสําเร็จได ทําสิ่งเหลานั้นได
คุณจะมีโอกาสสําเร็จ
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

แลวคนที่ประสบความสําเร็จนั้น
คิดและทําอยางไร ?
“คุณสมโพชน” กลาววา 1. รูจักควบคุมอารมณและความคิด
หากรอนตองรอนแบบมีสติตลอดเวลา 2. เปนคนคิดเร็ว ทําเร็ว
3. รูรักษาความสมดุลองคกรและพนักงาน 4. มีทัศนคติบวก
กับอาชีพใหมากที่สุด 5. รูจักแบงปนเพื่อลดความเห็นแกตัว
เพิ่มการยอมรับจากสังคม
“...ความสามารถแมเปนตัวกําหนดความสําเร็จและความ
กาวหนาแตผูที่ขาดความสามารถจะประสบความสําเร็จได
หรือไม? ก็ต องดูความสําเร็จที่ไดมาวาเปนความสําเร็จ
แบบชั่วคราวหรือความสําเร็จแบบถาวร”

LINE@innwhy.tv
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สิ�งที่ผูบร�หารตองมี
3.รูจักสินคาที่ขายอยางลึกซึ้ง

1.รูจักตัวเอง

4.รูจักกระบวนการขาย

2.รูจักตัวแทน

5.รูจักกลุมตลาดเปาหมาย

ดังนั้น ผูที่ตองการเดินสูอาชีพนี้
ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน หรือความ
ชัดเจนในตัวผลิตภัณฑที่จะสงตอให
ลูกคาไดรูจักสินคาของเราอยางลึกซึ้ง
โดยที่ตัวผูนําเสนอเองก็ตองมีความ
เปนมืออาชีพในการเสนอสินคา
อยางเขาใจแบรนด เขาใจผลิตภัณฑ
และเขาใจลูกคาเพื่อที่ลูกคาจะได
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตัวเองได

หรือ ณ วันที่ไดรับการรีครูตใหรับตําแหนง
CAO “เอ็ทนา” บทบาทใหมคือบูทบริษัทขึ้น
มาจากที่มีเพียงใบอนุญาต ผานไป 2 ปจาก
“เอ็ทนา” สู “ไอเอ็นจี” รวมเวลาบริหารงาน
10 ปเศษ

“ผมรูวา การขายประกันรสชาติเปนอยางไร ผมเริ่มจาก
AGENT เมื่อป 2520 ผานการทํางานทุกตําแหนงในอาชีพ
นี้ ผานการเปนหัวหนาหนวย เปนผูบริหาร ในชองทาง
เอเจนซี่ เมื่อ 36 ป ที่แลวเปนนักขายคนที่ 1 จาก 10
รางวั ล ที่ ไ ดรั บ โลจาก TNQA (THAILAND NATIONAL
QUALITY AWARDS) รุ นแรก สมัยนั้น มีนายไพโรจน
ไชยพร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยเปนผูมอบ
รางวัล”
“ผมพยายามทํางาน ในทุกงาน...ทุกตําแหนงที่รับผิด
ชอบ... ทุกตําแหนงที่เปนใหมีคุณภาพและดีที่สุด”

“วันนั้นโชครายไมมีใครรู แตหลังจากนั้นไมนานก็โชคดี
เพราะวันนั้นที่โชครายแตเราไมยอมแพเพราะเราสู และ
ยังไดกลับมาสําเร็จในเสนทางเดิมนี้อีก...สูแลวชนะเพราะ
ผมใชสิ่งที่เราทําถูกตองชนะสิ่งที่ไมถูกตอง...”
หรือแมแตการมาเริ่มตนที่ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ก็บูต
เครือ่ งใหม ดังนัน้ ตลอดเสนทางการทํางานกับสิง่ ทีค่ ณ
ุ สมโพชน
ทํามา เขายํ้าวามันไมงายเลยเพียงแตรูสึกวา เขามีกําไรชีวิต
จากการที่ไดงานมาแบบยากๆ แลวก็ทํามันสําเร็จ

คุณสมโพชน เลาวา ชวงที่รับบริหารงานให “ประกันชีวิตศรี
อยุธยา” เปนความยากลําบากอีกแบบหนึง่ จากทีบ่ ริษทั ไมมีคน
ไมมีหนวยในภาคอีสาน แตก็สามารถสรางคนและสรางหนวย
ขึ้นมาเปนรอยๆ หนวยในภาคอีสานได

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

“คนๆ หนึง่ ไมรูจะไปเรียนรูทีไ่ หนผมไมเคยไปเรียนหลักสูตร
อะไรเลยแลววิชานี้มีสอนที่ไหนกันบางไมรู แตผมตอง
เรียนรูดวยตัวเอง พยายามนําสิ่งที่มี มาพัฒนาตัวเอง
ใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนใหได”

LINE@innwhy.tv
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ทีผ่ านมาหลายนักขายประกัน นักบริหารธุรกิจประกัน ผูอํานวย
การธุรกิจประกัน ไปไมถึงเปาหมาย จากการหลงอยูกับความ
สําเร็จในอดีตมากเกินไปจนลืมทีจ่ ะทําเรือ่ งปจจุบนั ใหดีกวาอดีต
ความสําเร็จในอดีตไมใชเครื่องยืนยันความสําเร็จในอนาคต
ไมคอนเฟรมวา สําเร็จไปแลวจะสําเร็จอีก แตสิ่งที่ควรทําคือ
ปที่ แ ลวทํ า ไดเทาไหร...ปนี้ ต องทํ า ใหไดมากกวาเพื่ อ
คอนเฟรมวา คนสําเร็จทํากี่ครั้งก็สําเร็จ ประสบการณที่
ผานมา ไดสอนใหเราไมแพ ไมหยิบปญหามาเปนอุปสรรค
ปนี้ขาดคนก็แคสรางคนขึ้นมาใหมเพื่อเติมคนที่ขาดไป

รายใหญ ฉะนั้นสิ่งที่เกิดจากการขายแบบโชคชวยไมถือวา
เปนความสําเร็จ คุณแคไดยอดขาย ไดผลประโยชน แตคุณ
ไมไดความสําเร็จที่ยั่งยืน

...ความสำเร็จที่ยั่งยืนตองใช
ฝมือ ตนทุน ประสบการณ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงได
อดทน ลงมือทำอยางจริงจัง และตอเนื่อง...
เหลานี้คือสิ่งที่ผมเปนมาตลอด
เวลา 40 ปในอาชีพนี้...

คุณสมโพชนทิ้งทายวา ผูที่สําเร็จแบบแจคพอต โชคชวยไมมี
ใครยั่งยืน เพราะเปนความสําเร็จแบบฟลุคๆ จังหวะเจอลูกคา

1. โตเกียวมารีน@ญี่ปุน มีสาขาทั่วโลกประมาณ 50 ประเทศ
Top Management (ผู บริหารระดับสูง)@ญี่ปุ น ไมมีใครเลย
ที่ไมรูจักคุณสมโพชน
2. โตเกียวมารีน@ญี่ปุน เชื่อมั่นที่ไดเชิญคุณสมโพชนมารวม
งานดวย คุณสมโพชนเปน Professional ในวงการประกันชีวิต
ของประเทศไทย
3. โตเกียวมารีน@ญี่ปุน ทราบวาบริษัทประสบปญหาลําบาก
มากอนหนานี้และมาถึง ณ วันนี้ไดเพราะความพยายามและ
ความสําเร็จที่เกิดมาจากคุณสมโพชน
4. โตเกียวมารีน@ญี่ปุ น ทราบวาการทําธุรกิจ “ประกันภัย
ประกันชีวิต” ไมใชเรื่องงายเลยแตสําหรับคุณสมโพชนไมวาจะ
เกิดปญหาอะไรไมเคยหนีป ญหา/พยายามแกไขปญหานั้นให
ลุลวงไปได ทําใหทุกทานเกิดความเชื่อใจและเชื่อมั่น
5. โตเกียวมารีน@ญี่ปุน เชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา ตลาดประกัน
ชีวิตของประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนแตเรา
เชือ่ ภายใตความเปลีย่ นแปลงทีผ่ นั ผวนนัน้ จะยังมี โตเกียวมารีน
ของประเทศไทยสําเร็จ เพราะวาคุณสมโพชน จะเปนผู นํา
ความสําเร็จนั้นมาให

...และนี่คือเสนทางวิชาชีพของ “นักขายประกัน” สูการเปน
“นักบริหารธุรกิจประกัน” ทีไ่ ดลิขติ ชีวติ ตัวเองใหอยูในวิชาชีพ
อยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมประกันชีวิต.

ทานิโมโตะ ชิน กรรมการผูจัดการ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

งานสัมมนาผูบริหารตัวแทนประจําป 2561

“ปฏิบัติการสรางคนเพื่อขับเคลื่อนองคกร” (Driving Success Through Recruitment)

อัพเดทเทรนด์

ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพียงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

หรือสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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