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คุณเยาวลักษณ เลาวา “ธุรกิจนี้มีคำวา ลองกับไมลอง

ลอง มีคำวา ได กับ ไมได แตถา ไมลอง คำเดียวเลย คือ ไมได”

ไดมาจากการเขารวมรับฟงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตของ

บริษัทประกันชีวิตแหงแรกที่เพื่อนรุนพี่ที่ทำงานพิเศษไดชักชวน

ใหเขาไปรูจักกับธุรกิจนี้ นำมาสูการเปลี่ยนวิธีคิดในแบบเดิม

จากพนักงานประจำองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (TOT)

รับเงินเดือนเพียง 2,170 บ. บวกกับทำงานพิเศษ มัคคุเทศก

รับเบี้ยเลี้ยงออกทริปวันละ150 บ. เธอย้ำวา การเริ่มเปน

ตัวแทนประกันชีวิตธรรมดาๆ ของเธอนั้น เริ่มจากการไมมีบาน

ไมมีเงิน อาศัยอยูในชุมชนแออัด พอเริ่มรูจักธุรกิจประกันชีวิต

ก็เริ่มมีความฝน อยากได อยากมี อยากรวย ชวงนั้นอายุ 24 ป

ปจจุบันรวมเวลาอยูในเสนทางตัวแทนประกันชีวิตมา 29 ป แลว
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ความมั่งคั่ง ความสำเร็จของตัวแทนประกันชีวิต

จะอยู�อย�างยั่งยืน ไม�ใช�เรื่องง�าย และไม�ใช�เรื่องยากเสมอไป

หากแต�ต�องมีทั้งความรู� ประสบการณ� การฝ�กฝน ทักษะ

ความอดทน และพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ ให�ก�าวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  จึงจะนำมาสู�ความสำเร็จวันข�างหน�าได� 

คุณเยาวลักษณ� ยลโสภณ ผู�จัดการภาคอาวุโส มงกุฎทิพย� 

หนึ่งในผู�หญิงเก�งแห�งป� 2562 ผู�ก�าวสู� TOP SALES อันดับ 1 

ของ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต มาหมาดๆ ในฐานะ

ตัวแทนประกันชีวิตรุ�นพี่ ที่ประสบความสำเร็จ

ได�แชร�ประสบการณ� เคล็ดลับและสุดยอดเทคนิคการทำงาน

ตั้งแต�เริ่มต�นจากตัวแทนประกันชีวิตธรรมดา กระทั่งก�าวสู� 

TOP SALES อันดับ 1 และอยู�ในธุรกิจประกันชีวิตอย�าง

มั่นคง และยั่งยืน



ตอนเริ่มทำงานเปนตัวแทนประกันชีวิต เธอยังทำงานพรอมกัน

3 อยาง ควบคูเรียนตอปริญญาตรีดวย ซึ่งก็มองวา ทำอะไร

หลายอยางไมไดเปนอุปสรรคของการทำงานเพิ่ม กลับเปน

โอกาสดีใหไดเริ่มรูจักวางแผนการทำงาน การเรียนและบริหาร

จัดการเรื่องเวลา ไดขวนขวายหาความรู ประสบการณ และ

พัฒนาตัวเอง 

คุณเยาวลักษณ เลาวา การขายประกันชีวิตชวงแรกยากมาก

ยากเพราะเปนตัวแทนใหม ขาดประสบการณ ขาดทักษะการ

ทำงาน เวลาไปถึงหนาลูกคา จองแตจะขายอยางเดียว โดยที่

ยังไมไดทำตามข้ันตอนการขายอยางดีพอ ย่ิงสมัยน้ันประชาชน

ยังไมเขาใจเร่ืองการประกันชีวิตเหมือนยุคน้ีดวยแลวย่ิงยากมาก 

วิธีแกปญหาก็คือ เธอเกาะติดหองประชุม เกาะติดหัวหนา ทำ

ใหมีเพื่อนรวมงาน อยูในบรรยากาศที่เปนบวก ซึ่งหัวหนางาน

ไดสอนเธอวา งานยาก จายราคาแพง งานงาย จายราคาถูก

ย่ิงทำใหเธอตองหม่ันฝกฝนและมีความอดทนเพราะมีเปาหมาย

อยากมีบาน อยากมีรถ  อยากหาเงินใหแม อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น

เลยเปนแรงผลักใหกัดฟนสู

กอนเริ่มตนขายประกันชีวิต หัวหนางานแนะนำใหเขียนรายชื่อ

เพื่อน 20 คน เลือกคนที่เรารักเคาและเคารักเรา ตอนนั้นนึกถึง

เพื่อนที่เรียนมาดวยกัน เพิ่งเริ่มทำงานธนาคารไมนาน และรูวา

สำหรับเทคนิคการขาย และนำไปสูความสำเร็จในการปด

การขาย มีสิ่งสำคัญสุดคือ ตองทำการบาน ตองวางแผนกอน

เขาพบลูกคา ตองศึกษาพฤติกรรม ศึกษาความตองการของ

ลูกคาอยามองที่ตัวเองเปนหลัก และอยารีบที่จะขาย ใหหา

ขอมูลใหครบถวนมากที่สุดจากการสัมภาษณ เพื่อเปดใจลูกคา

ใหมากเพียงพอ จากนั้นคอยกลับมาทำการบาน แลวนัดพบ

ลูกคาใหม 

แนะนำให ลองเขียนสคริปตฝกตอบขอโตแยงลูกคา ถาลูกคามี

ขอโตแยงแบบนี้แลวเราจะตอบวาอยางไร ใหทำซ้ำๆ บอยๆ

จะชวยใหเรายิ่งเกง พอไปถึงหนางานเราจะรูเองดวยปฏิภาณ

ไหวพริบ ยิ่งเมื่อใดที่ไดเจอคนเยอะมากพอ ไดเอาสิ่งที่ลูกคา

ตองการไปใหเคาไดก ็จะยิ ่งชวยใหเราปดการขายไดง าย  

“ไมมีอะไรไดมางายๆ แตเม่ือเราอยูแบบ นานพอ อดทนพอ 

พัฒนามากพอ และทำส่ิงท่ีจำเปนตองทำอยางถูกตองและเจอ

ฐานตลาดใหมๆ  ก็จะเปนโอกาสทำใหเราเติบโตอยางไมมีขีด

จำกัดเรื่องของรายไดในธุรกิจประกันชีวิต”  

สุดทายนี ้ ต องขอบคุณบริษ ัทที ่ออกสินคาดีๆ ขอบคุณ

คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล ผู นำที่แข็งแกรงเปนขวัญและ

กำลังใจให และฝากถึงตัวแทนรุนนอง ขอใหสนุกกับงานที่

ทาทายแบบนี้ตอไป ใหอยูอยางมีความหวัง มีความฝน หมั่น

ฝกฝนตัวเอง และลงมือทำใหมาก เพราะงานอยางไรก็มี

อุปสรรคอยาทอ กาวขามไปใหได อยายอมแพ. 

กลางปธนาคารมีจายโบนัสพนักงานก็เริ่มนัด

และเขาไปนำเสนอแบบประกัน  ซึ ่งหัวหนา

งานสอนใหขายอยางไร เธอก็ทำแบบนั้นเลย

ทำใหสามารถปดเคสแรกจากเพื่อนได 7,800

บาท ใชเวลาขาย 1 ชม. ไดเงินคาคอมมิชชั่น

มากกวาเงินเดือนทั้งเดือน

คุณเยาวลักษณ เลาตอวาเธอเริ่มรูสึกวางาน

สนุก ทาทายมาก เปนงานอิสระ ไดรูจักผูคน

ไดฝกฝนตัวเอง เพราะไดเอาสิ ่งดีๆ ไปบอก

ไปชวนคนเก็บเงิน ชวนใหไมประมาท และ

ไมเคยเลือกวาจะขายประกันรายเล็ก หรือ

รายใหญ ขายไดหมดเพราะมองวาทุกคนคือ

1 ชีวิต ที ่มีความจำเปนจะตองมีกรมธรรม

ประกันชีวิต 
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