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ความตื่นเตน!! ของตัวแทนคาย “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต”
ไดฟน คืนกลับชีพอีกครัง้ !! เมือ่ “บรรณยง นราสวัสดิ”์ ผูค ร่ำหวอด
ในวงการมากวา 30 ป ปรากฏรางขึน้ บนเกาอี้ “ทีป่ รึกษาประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร” แอ็คติง้ หนาที่ “ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยตัวแทน”
กุมบังเหียนทิศทางฝายขายตั้งแตกลางป 2561 ที่ผานมา
นับเปนชวงจังหวะสำคัญทีเดียวกับการเขามาทำหนาที่นี้ของ
“คุณบรรณยง นราสวัสดิ์” หลังจากบรรยากาศเงียบๆ ดึงใจให
ออนลาไรแรงขับเคลื่อนไดคืบคลานเขาสูอารมณของฝายขาย
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มาระยะหนึ่งกอนหนานั้น ทามกลาง
สถานการณแขงขันดุเดือดในตลาดประกันชีวิตไทย เพราะทันที
ทีม่ กี ารเปดตัว “ทีป่ รึกษา CEO” แลวแอ็คติง้ ควบบทบาท “แมทพั
ฝายขาย” คนใหมขน้ึ มา บรรยากาศตืน่ เตนเราใจก็กลับมาสูอ ารมณ
ฝายขายคายนี้อีกครั้ง!!

และกอนจะสิน้ ป 2561 นีไ้ ป THE COACH INN Why Magazine
Online ไดมีโอกาส “ลวงลับ” เคล็ดดีๆ อันเปนกลเม็ดเด็ดพราย
ของผูมากประสบการณในวงการนักขายตัวแทนมาอยางยาวนาน
คนหนึ่งกวา 30 ป ของ “คุณบรรณยง นราสวัสดิ์” มานำเสนอ
ใหสำหรับผูที่ตองการความกาวหนาทางดานอาชีพตัวแทนนักขาย
ประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงิน ไดเรียนรูไวเปนแนวทางกาว
ตอไปไดอยางนาสนใจยิ่ง
“คุณบรรณยง” เริม่ ตนดวยการยอนประสบการณแชรเลาสูก นั ฟง
วา ตลอดระยะเวลาชวง 30 กวาป ซึ่งเขาไดผลัดเปลี่ยนไปอยูใน
องคกรตางๆ หลากหลายแหง ซึง่ ลวนตางเปนองคกรที่ “ให” และ
“สั่งสม” จนได “ใช” ประสบการณเพื่อขับเคลื่อนองคาพยพไปสู
ความสำเร็จทั้งสิ้นนั้น มีความยากงายในการ “บริหารจัดการ”
ไมตางกัน โดยเขาใหเหตุผลวา
“เพราะวาในการบริหารหรือการจัดการนั้น ธุรกิจ
ประกันชีวิตผานชองทางตัวแทนนี้ก็หนีไมพนจาก
1.การสรางทีมงาน 2.สอน พัฒนากำกับ ติดตามเพื่อให
เขาประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นตราบเทาที่ยังอยูใน
อุตสาหกรรมนี้ ตราบเทาที่ยังอยูในชองทางจัดจำหนาย
ผานตัวแทนนั้นความยากงายเหมือนกันครับ ไมวาจะ
อยูที่ไหนก็ตาม”

“คุณบรรณยง” ย้ำวา กลยุทธสำคัญอันเปนปฐมบทเลยนัน้ จะเริม่
จาก “การสรางคน การพัฒนาคน การกำกับดูแล และการติดตามผล”
เพราะธุรกิจประกันชีวติ โดยเฉพาะชองทางจัดจำหนายผานตัวแทน
จะ “วัดความสำเร็จ” จากปริมาณของ “ผลผลิต” หรือเบีย้ ประกันภัย
ทีม่ ี “คุณภาพ” ใหเปนไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม เบีย้ หรือ
ผลผลิตมาจาก “ทีมงาน” เพราะฉะนั้นการสรางและการพัฒนา
ทีมงานก็คือ การสรางเบี้ยหรือสรางความสำเร็จนั่นเอง อันนี้ถือ
เปน “ปรัชญา” หรือแนวทางหลักการปฏิบัติ
เมื่อมีหลักการแลว “วิธีปฏิบัติ” ก็ตองมีความชัดเจนตามมา ซึ่ง
“คุณบรรณยง” ปูพื้นความเขาใจใหเห็นภาพ “ความพรอม” ของ
คนที่เปนตัวแทนประกันชีวิตวา คนที่อยูในธุรกิจประกันชีวิต โดย
เฉพาะในประเทศไทยสวนใหญแลวไมมีใครที่ “จบ” หลักสูตร
ประกันชีวิตแลว มาอยูในอุตสาหกรรมประกันชีวิต และประการ
ตอมาก็คือ นอยคนจริงๆ ที่ตัดสินใจเขาสูธุรกิจนี้แลวมาทำงาน
เต็มเวลา (FULL TIME)
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สวนใหญแลวเปนคนทีจ่ บการศึกษามาจากหลากหลายสาขา ไมวา
จะเปนกฎหมาย ครู พยาบาล รับราชการ ทำงานกันทัง้ นัน้ หลังจาก
ถึงจุดๆหนึ่งแลวมาสนใจธุรกิจประกันชีวิตเขามาเปนพารทไทม
การเขามาเปนพารทไทมก็แปลวา “องคความรูหรือพื้นฐาน หรือ
ฐานที่มั่นทางความรูเรื่องประกันชีวิตนั้นไมมีกันเลย”
เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เขามีใจมีความสนใจที่จะเขาสูธุรกิจประกัน
ชีวิตนี้แตเขาไมมีองคความรูฉะนั้นหลักการ วิธีการก็คือ เมื่อได
คนมาแล ว ก็ ต  อ งเติ ม ความรูลงไป ทันทีท ี่เติมความรู  จ ะสร า ง
ความมัน่ ใจ แตความมัน่ ใจยังไมสามารถทำใหคนเกิดการขับเคลือ่ น
ออกไปขายได ฉะนั้นเมื่อเติมความรู สรางความมั่นใจ ตองเติม
แรงบันดาลใจจึงจะสรางการขับเคลื่อนได

การเติมความรูเปรียบเสมือนรถยนตคือ การสตารทรถ รถติด
เครื่องติด ดังกระหึ่ม คลายๆรถจะเคลื่อนออกไป แตไมเคลื่อน
เพราะฉะนั้นวิธีการจะใหเคลื่อนตองเขาเกียร ทันทีที่เขาเกียรจะ
เกิดการขับเคลื่อน ธุรกิจประกันชีวิตก็เหมือนกัน เมื่อตัวแทนไมมี
ความรูเรามาเราก็เติมความรู

ความรูที่เติมเต็มนั้น “คุณบรรณยง” ย้ำบอกวา มีอยู 2 ทาง คือ
1.ความรูในเชิงศาสตร คือ ความรูที่เกี่ยวกับเหตุกับผล เปนเหตุ
เปนผล เปนความจริงในธุรกิจประกันชีวิตคือ คุมครอง เก็บออม
สวัสดิการ กฎเกณฑ เงื่อนไข กติกา
และ 2.ความรูในเชิงศิลป ศิลปก็คือ ศิลปะ การขาย ศิลปะการ
ถายทอด ศิลปเกิดจากศาสตรที่ล้ำลึก วิจิตร คือหมายความวา
ถาเรามีความรูในเชิงศาสตร (ขอ1) อยางล้ำลึกจะทำใหสิ่งที่
นักขายรู แลวจะถายทอดออกมาเปน ศิลปะการขายบนการเจรจา
การขาย บนแนวคิดการขายที่ถูกตองได
นอกจากนีแ้ ลว ยังควรจะตองปลูกฝงใหตวั แทนเกิดความตระหนัก
สำนึกในการทำหนาที่ของตัวแทนอยางเครงครัด 4 ประการ คือ
1. การเรียนรู ทุกลมหายใจเขาออกของนักขายตองมุง สูก ารเรียนรู
เพราะความรูท ำใหเราเกิดความเชือ่ มัน่ ในการทำการ ความรูท ำให
เกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจแกไขปญหาเมื่อเจออุปสรรค
ความรูทำใหเราเกิดความเชื่อมั่นในการวางแผนวาชวงใดเราควร
รุกชวงใดเราควรถอย นักขายจึงจำเปนตองเรียนรูเพื่อเปนตนทุน
ในการทำงาน
2. การออกขาย นักขายตองออกพบผูมุงหวังเพื่อเสนอขาย โดย
กอนออกพบผูมุงหวังเราควรจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำให

สามารถหวังผลไดดวยการ คัดรายชื่อผูมุงหวังและเอารายชื่อผู
มุง หวังมาวิเคราะหเพือ่ วางแผนการขาย ภายใตแนวทาง 5 ขัน้ ตอน
คือ การเปดใจเพือ่ เสนอขาย การดำเนินการขาย การตอบขอโตแยง
การสรุปการขาย และ การปดการขาย
3. การบริการหลังการขาย เมือ่ เงือ่ นไขกรมธรรมถกู เริม่ ตนตัวแทน
ควรจะตองใหบริการกับลูกคาอยางซือ่ สัตยและจริงใจตรงไปตรงมา
ตามที่เคยใหคำมั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา
4. การพัฒนาตนเอง อาชีพนักขายเปนอาชีพที่มีเกียรติและมี
อนาคตอันยาวไกล นักขายจึงจำเปนที่ตองมีการพัฒนาตนเอง
ทั้งเรื่องความรู แนวคิด วิธีการ หรือบุคคลิกภาพจะตองถูกตอง
สอดคลองอยางมืออาชีพจึงจะทำใหตัวแทนสามารถสำเร็จมีทั้ง
รายไดและความกาวหนาไดดั่งที่ปรารถนา
และความรูที่นักขายตองมี! คือ “6 รู” ไดแก 1. ตองรูจักองคกร
ถารูจักองคกรก็จะเชื่อมั่นองคกร 2. ตองรูจักอาชีพนักขายประกัน
ชีวิต คืออะไร ขายอยางไร การรูจักอาชีพจะทำใหเรารูวาเราตอง
ทำหนาที่อะไรบาง การรูจักอาชีพทำใหรูจักหนาที่ อยางตัวแทน
รูจ กั อาชีพ หนาทีต่ วั แทนคือ เรียนรู ออกขาย บริการหลังการขาย
พัฒนาตนเอง เปนตน
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3. ตองรูจ กั ผลิตภัณฑ คุม ครอง เก็บออม สวัสดิการ หรือรวมลงทุน
ก็จะรูวาเราจะขายประกันชีวิตใหใคร เพื่อใหรูวาลูกคาคือใคร
4. ตองรูจักกระบวนการการขาย ทำใหรูวาการขายประกันชีวิต
นั้นขายอยางไร อะไรก็ตามที่เราไมคุนเคย ไมรูจัก ไมเคยชิน
เราจะเรียกสิง่ นัน้ วายาก แตอะไรก็ตาม ยากแคไหนก็ตาม ทำซ้ำๆ
ทำบอยๆ ทำจนเคยชิน ก็จะเรียกวา งาย
รูตอมาคือ 5. ตองรูจักโครงสรางของรายไดและความกาวหนา
ผลที่รูคือจะเกิดแรงบันดาลใจ เมื่อคนๆ หนึ่งรูวา ยางกาวตอไป
เคาจะเจออะไร จะพบอะไร เห็นอะไร ตองทำอะไรเพื่อใหไดมา
ทุกครั้งที่เจออุปสรรค เขาก็พรอมที่จะฝาฟน แตถาคนคนหนึ่งนั้น
ทำงานดวยใจสูแตไมรูขางหนาคืออะไร วันหนึ่งโดนเขาไป 3-4
หมัดซ้ำๆ เจอลูกคาปฏิเสธติดตอกัน 3 ราย 5 ราย ติดตอกัน
ดวงจิตก็สามารถแตกดับได
“จุดที่โดดเดนมากที่สุดของอาชีพนี้นั้น เปนอาชีพอิสระ คำวา อิสระในทีน่ ้ี หมายถึง ทำมากไดมาก ทำกอนสำเร็จกอน ไมมเี พดาน
จำกัด ไมไดบอกเวลาทำงาน แปดโมงครึง่ จนถึง 5 โมงเย็น บางครัง้ เราสามารถตืน่ ไดตง้ั แตเวลาตี 4 ตี 5 ทำงานเตรียมการได ฉะนัน้
อันนี้ถือวา อาชีพอิสระ แปลวา ทำมาก ทำกอนไดกอน ไมมีเพดานจำกัด อาชีพนี้ถึงบอกวา เปดปากเมื่อไหรเปดรานเมื่อนั้น
ทุกที่เปนที่ทำเลของเรา”
และ 6. ตองรูจัก “คูแขง” การรูจักคูแขงหมายถึงวา ธุรกิจประกัน
ชีวิตในประเทศไทยมีอยูทั้งหมด 24 บริษัท รับประกันตรงและอีก
1 บริษัทรับประกันภัยตอ ทุกบริษัทนั้นมีจุดออน จุดแข็ง ฉะนั้น
“เรา” ตองบอกกับตัวเองใหไดวา ทุกครั้งที่กาวเทาออกไปจะตอง
เจอสินคาของคูแขงดังๆ ที่ตองเจอแน 1-2 บริษัท
“ตรงนีห้ ลักๆ เราควรจะรูจ กั ผลิตภัณฑ กฎเกณฑ
เงือ่ นไขของคูแ ขง เพื่อใชเปรียบเทียบ และตอบ
ขอโตแยงกรณีลูกเคาถาม”
“คุณบรรณยง” กลาวถึงแนวทางการเขาถึงลูกคาในยุคปจจุบันวา
ทุกวันนีม้ เี ทคโนโลยี ดิจติ อล ทีห่ ลายคนมองเปนอุปสรรค หลายคน
มองเปนโอกาส ดังนั้น “พวกเรา” ในฐานะ “นักขาย” เกิดมาใน
ชวงรอยตอระหวางคนดำรงชีวิตในรูปแบบเกาหรือ วิถีชีวิตใน
รูปแบบเกามาสูว ถิ ชี วี ติ แบบใหมมาสูเ ทคโนโลยี มาสูด จิ ติ อล ทุกคน
ตองเทาทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น
“หมายความวา คนในสังคมยังมีคนกลุม หนึง่ โลกจะเปลีย่ นไปอยางไร
ยังมีแนวคิดเหมือนเดิมยังรุงเรืองไดแบบเดิมโดยไมจำเปนตองตาม
อะไรมากมาย มักเปนกลุม เจาของธุรกิจ เจาของรานคา เจาของสวน
เกษตรกร ชาวประมง เขาไมสนใจวาดิจิตอลจะไปถึงไหน เปนตน

สิง่ ทีเ่ ขารู เขาเปนนักธุรกิจ เปนนักการเงิน เพราะฉะนัน้ เราในฐานะ
ที่เปนนักขาย เราก็เสนอขายรูปแบบเดิมได”
ขณะเดียวกัน มีคนทีเ่ กิดมาในยุคหลัง เชน เจนวาย (GENERATION
Y) บุคคลเหลานี้มีความรู มีความมั่นใจ เขาใจตัวเองสูง มีความ
เชีย่ วชาญเทคโนโลยี รูท กุ เรือ่ ง รูอ ยางกวางไกล รูท กุ สิง่ ทีอ่ ยูใ กลตวั
รูทุกสิ่งที่อยูไกลตัว คนเหลานี้ชอบคิดเอง ชอบตัดสินใจเอง มีสติ
ปญญามากเพียงพอที่จะพิจารณาดวยเหตุดวยผลเองได ตามขอ
เสนอ ตามสิ่งที่เขาเห็น สิ่งที่ปรากฏ
“ฉะนั้นถาเราใชวิธีการในรูปแบบเดิมในการขายอาจจะ
ไมไดผล เขาอาจตัดสินใจซื้อผานดิจิตอล ผานออนไลน
เขาตัดสินใจเองได คิดเองไดวาเขาตองการอะไร ดังนั้น
ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรการเปนนักขายตอง
เทาทันการขายทั้ง 2 รูปแบบครับ”
“คุณบรรณยง นราสวัสดิ”์ กลาวเปดทางใหผสู นใจไดมองเห็นโอกาส
ทีจ่ ะเดินเขาสูถ นน “นักขาย FWD” ดวยเหตุผลดีๆ วา ตองบอกวา
สิง่ ทีพ่ สิ จู นไดอยางเปนรูปธรรมของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ
และชัดเจนมาก จึงเปนองคประกอบสำคัญที่จะทำให “ผูสนใจ”
มั่นใจในความมั่นคงของการเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้คือ
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นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH

1.ความมั่งคั่งอยางมั่นคง ของผูถือหุน
2. ทุกประเทศที่ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตไปลงทุนมุงหนาไป
ทิศทางเดียวกัน คือเตรียมพรอมเติบโตของธุรกิจแบบกาว
3. บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ มีทท่ี ำการอยูท ต่ี กึ สินทร 5 ชัน้
และที่ตึกเดอะไนท พระรามเกา อีก 4 ชั้น ยังมีสาขาสำนักงาน
ตัวแทนตางๆ มีพนักงานสวนทีเ่ ปนสตาฟ 800-900 คน มีฝา ยขาย
ประมาณ 4,000 คน ที่สำคัญที่สุดบุคลากรที่อยูที่นี่ เปนบุคลากร
ทีม่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมประกันชีวติ ทัง้ ในยุโรป
เอเชีย

โดยเขาสรุปรวมความวา ที่กลาวมาทั้งหมด 3 ขอนี้ ยังเปนองค
ประกอบสำคัญสำหรับการเตรียมการที่ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ ”
กำลังปรับตัวเองจาก “ตัง้ รับ” ไปเปน “เชิงรุก” เพือ่ การเติบโตของ
องคกรเกินความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นตามมานี้อีกดวย!!
“สวนของผมที่มารับผิดชอบในสวนของการดูแลชองทางตัวแทน
ก็ปรับเพิม่ ผลิตภัณฑ อยางคุม ครองควบการลงทุน ยูนติ ลิง้ ค เปนตน
หรือ ลูกคาสามารถซื้อผลิตภัณฑไปเพื่อลดหยอนภาษี ซื้อเพื่อ
คุมครองบุคคลสำคัญที่เราเรียกวา ขายแบบ คียแมน หรือการขาย
เพื่อวางแผนการคุมครองการเสียภาษีมรดก ฉะนั้นตองบอกวา
ผลิตภัณฑตา งๆ แนวทางตางๆ องคความรูต า งๆ วันนีท้ บ่ี ริษทั ทำไว
เตรียมการใหฝายขายสามารถออกไปนำเสนอขายในรูปแบบของ
ผูนำในอุตสาหกรรมได”

สุดทาย “คุณบรรณยง นราสวัสดิ”์ ไดกลาวถึงเปาหมายของฝายขายเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ในยุคที่เขาดูแลนับจากนี้
ไปวา จะมุง “สรางคนใหมพัฒนาคนเกา” โดยเนนสรางคนใหมใหมีความเปน “มืออาชีพ” ที่สามารถวัดความเปน
มืออาชีพไดจาก 1. ความรูจริงในสิ่งที่เขาทำ 2. มีแนวคิดที่ถูกตองในสิ่งที่เขาทำ 3. มีทักษะหรือ ความชำนาญในงาน
ที่เขาทำ และ 4. มีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ดีในการประกอบการ

นี่ก็คือ เปาหมายวัตถุประสงคที่ชัดเจน!! มาก ถาทำเรื่องนี้ไดสำเร็จ
ผลผลิต คุณภาพ ทุกสิ่งอยางก็จะตามมา
ที่สำคัญที่สุด คือ

ความรู

คือ สรณะที่เราสามารถยึดมั่นเชื่อไดและเสื่อมยาก

อัพเดทเทรนด์

เพียงแอดไลน์

ได้ที่ INNWHY.COM

Official Account

หรือสแกน QR Code
ตรงนี้เลย !!

@innwhy.tv
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