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วิชัย ชีวศรีรุ�งเรือง

นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆ กับการได้เปิดใจ

ประธานเจ�าหน�าที่ช�องทางจัดจำหน�าย (CDO)
บมจ.คิงไว ประกันชีวิต�

“คุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง” นักบริหารตัวแทน
ประกันชีวิตผู้ครํ่าหวอดในวงการคนหนึ่ง
ที่มีประสบการณ์บนเส้นทางอาชีพ มากล้น และ
เป็นมาอย่างยาวนานมากกว่า 33 ปี ได้สัมผัสลิ้มรส
ทั้งความยากลําบาก และความสําเร็จมาอย่าง
ครบครัน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรมาอย่างหลากหลาย เรียกได้ว่า

“ครบเครื่องเรื่องโค้ชชิ่ง” กันเลยทีเดียว
ที่ผ า นมามี โอกาสน อยครั้ง มากที่ผูคนในอุตสาหกรรมจะได
เห็น “คุณวิชยั ชีวศรีรงุ เรือง” ออกมาเลาเรือ่ งราวความสำเร็จ
และการทำงานของเขา ทวาเมื่อโอกาสมาถึง THE COACH
INNWHY MAGAZINE จึงนำเสนอเรื่องราวของ “เขา” มาให
ติดตามผานประสบการณ แนวคิด มุมมอง และแผนการกาวตอ
ไปบนเสนทาง “โคช” ในฉบับนี้ทันที
ดวยเปนจังหวะเวลาที่ “โคชวิชัย” กำลังจะบันทึกหนาใหมให
กับแวดวงการอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับทิศทางสรางตัวแทน
บนแนวทางชัดเจนในการเปน “ตัวแทนประกันชีวิต” อยางเต็ม
ภาคภูมิ ทุกสถานการณและยืนหยัดในความเปน “คนขายประกันชีวติ ”
ทุ ก ย า งก า วอย า งมั่ น คงของอาชี พ อิ ส ระที่ น ำพา “ผู  เ ลื อ ก”
ไปสูความสำเร็จแบบยั่งยืนของตัวเองและครอบครัวอนาคต
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ทำไมเขากลา!! ที่จะบอกทุกคนวาเขาเปน “โคช” ที่จะ “โคชชิ่ง”
ความสำเร็จใหกับผูคนที่ตองการพบความสำเร็จในชีวิตการเงิน
บนอาชีพตัวแทนประกันชีวิตได!!

เส้นทางชีวิต “คุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง”
ไปติดตามกัน!! เริม่ จากเรียนรูว ถิ คี วามเปน “วิชยั ชีวศรีรงุ เรือง”
กันกอนเลยกับชีวติ เด็กกระโปโลคนหนึง่ ในตางจังหวัด ลูกหลาน
“จีนโพนทะเล” ทีป่ แู ละพอตอนนัน้ แทบจะไมมเี สือ่ ผืนหมอนใบ
มาลงหลักปกฐานครอบครัวในประเทศไทยเริม่ แรกกันทีห่ าดใหญ
เขาเลาวา “ชีวิตวัยเด็ก” ตองอดทน ตอสู ดนรน เรียนรู เพื่อมีชีวิต
ใหอยูได จนถึง “วัยหนุม” ที่วันหนึ่งเขามองเห็น “โอกาส” ในการ
สรางรายไดที่มากพอจากอาชีพ “ตัวแทนประกันชีวิต” หลังจาก
กอนหนานัน้ ไดมปี ระสบการณทำงานประจำโรงงานซึง่ ไดฝก งาน
มาจากโรงงานสิงคโปรของเพื่อนพี่ชายมาระยะหนึ่ง
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ส่วนตัวชีวิตผมอยากเล่ามาก ผมค่อนข้างยากจน
เกิดที่หาดใหญ่ พ่อแม่ไม่มีต้นทุนชีวิตให้
ต้องกระเสือกกระสนให้กับตัวเอง ช่วงชีวิตวัยเด็ก
เรียนกระท่อนกระแท่น เรียนแล้วหยุดบ้าง เรียนต่อบ้าง
ตั้งแต่ ป.2 หาเงินเรียนเองตลอดเลย ไม่เคยใช้เงินพ่อแม่
ทํางานเก็บเงินได้ถึง ป.5 ได้เงิน 500 บาท เรามีก็ส่งให้
พี่สาวเรียนด้วย ไม่รู้อดทนมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ต้องขอบคุณความยากลําบาก ที่ทําให้เรามีวันนี้...

นี่คือความจริง! จากเด็กกระโปโลคนหนึ่งในวันนั้น แตวันนี้เขา
นั่งอยูบนรถบีเอ็มดับเบิ้ลยู ซีรี่ส 7 ที่มีคนขับรถ มีรถเบนซ SLK
สามารถส ง ลู ก เรี ย นโรงเรี ย นอิ น เตอร ไ ด ห มด กั บ ความ
พรั่งพรอมในบานกลางเมืองกรุงเทพฯ บนพื้นที่กวางขวาง
สำนักงานเขตมาประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดิน ประเมินราคา
กวา 72 ลานบาท ซึ่งลวนมาจาก “มือเปลาสองมือ” ของเขา
ที่สรางจากครอบครัวยากจน
และนี่ คื อ สิ่ ง ที่ ท ำให เขากล า ชวน “ทุ ก คน” มาพิ สู จ น ส ร า ง
ความสำเร็จใหตัวเองกับเขา ดวยประโยคสั้นๆ เขาใจงายถึง
ตอมรับรูวา “...คุณกลาพิสูจนตัวเองมั้ย...”

ก้าวต่อก้าวของ “โค้ช”
“คุณวิชัย” เลาตอถึงเสนทางการเขาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
ครั้งแรกวา เริ่มตั้งแตอายุ 21 ป ตอนนั้นนาจะเปนป 2532
โดยการเปนตัวแทนประกันชีวิตกับ บจ.เอไอเอ ประเทศไทย
อีก 2 ป ตอมามีผลงานจนสามารถขยับขึ้นเปน หัวหนาหนวย
เริ่มมีโอกาสบริหารทีมงาน
หลังจากนั้นเริ่มเขาสู “จุดเปลี่ยนชีวิต” ในการกาวไปสูการเปน
ผูบริหารฝายขายมารวมงานกับ บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกัน
ชีวติ สมัยกอนโนนเปนเซลลซพั พอรท อีกไมนานมีโอกาสกาวตอ
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ไปรวมงานกับ บจ.ไทยประสิทธิ์เนชั่นวาย (ปจจุบันคือ ฟลลิป
ประกันชีวิต) จนกระทั่งอายุประมาณ 35 ป ไดมีโอกาสเขารวม
งานกับ บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
“เห็นวาชีวติ ของเราเปลีย่ นไปมากตอนนัน้ มันเปนจุดสำคัญ
ที่มาอยู กรุงไทย-แอกซา ที่ไดโอกาสดี ไดเปนประธาน
เจาหนาที่บริหารฝายพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย”
หลั ง จากนั้ น ก็ เ ปลี่ ย นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในโอกาสเข า ร ว มงานกั บ
บมจ.ไทยพาณิ ช ย ป ระกั น ชี วิ ต (ก อ นรวมกั บ เอฟดั บ บลิ ว ดี
ประกันชีวิตปจจุบัน) และครั้งนั้นทำให “คุณวิชัย” ไดสัมผัสกับ
ชองทางตัวแทนโดยตรงบนตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
สายงานตัวแทน (CAO) เต็มตัว
“เมื่อเราไดมาสัมผัสเราก็ใชสิ่งที่เราเคยรูหรือเคยสัมผัสมา
จากชีวิตจริงๆ เปนตัวแทนมาดูแลฝายขายดวยความที่เรา
จริงจังและจริงใจกับฝายขายลงสูระดับลางทุกระดับ ทำให
ฝายขายเติบโตขึ้นมาเปนอยางมาก”
หลังจากนั้นก็เขารวมงานกับ บมจ.อาคเนยประกันชีวิต กระทั่ง
ลาออกไปรวมงานกับ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และลาสุด
มาเริ่มเซ็ทอัพชองทางการขายใหกับ บมจ.คิงไว ประกันชีวติ
(หรือแมนูไลฟในอดีต) บนเกาอี้ตัวใหมใหญกวาเดิม ที่ตอง
ดูแล ทุกชองทางการขาย กับตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ชองทางจัดจำหนาย (Chief Distribution Oﬃcer = CDO)

กลยุทธ์ขับเคลื่อนทีมงาน
“คุ ณ วิ ชั ย ” กล า วต อ ถึ ง ชี วิ ต การทำงานในแวดวงการธุ ร กิ จ
ประกันชีวิตจากอดีตจนถึงปจจุบันวา เปนระยะเวลายาวนาน
มากกวา 33 ปแลว เริ่มตั้งแตการเปนตัวแทน ผูบริหารทีมงาน
ฝายขาย และผูบริหารตัวแทนสูงสุด ทำใหมีประสบการณตรง
ดานการนำทีม บริหารทีมในฐานะ “ผูนำ” หรือ “โคช” ที่ตอง
เขาใจผูตามหรือตัวแทนที่เปนอาชีพอิสระจริงๆ
“ผูนำตองเขาใจคนที่เปนผูตามจริงๆ ผูนำไมใชตำแหนง...
ตำแหน งเป น เพี ยงสิ่ งสมมุ ติ ทุ ก คนสามารถเป น ผู  น ำได
การเปนผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต เราบริหารตัวแทน
บริหารฝายขายที่ไมมีเงินเดือน คุณตองขับเคลื่อนเขาดวย
อารมณ เพราะเราทำธุกิจที่เกี่ยวกับอารมณ เราขายสินคา
เกี่ยวกับประกันชีวิต คนตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
เพราะอารมณ ฉะนั้นเราตองขับเคลื่อนเขาดวยอารมณ”
LINE@innwhy.tv
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ซึ่งไดขยายความเพิ่มเติมวา การที่คนเรามีตำแหนงแลวสั่งให
ทีมงานทำตามคำสัง่ นัน้ ถือเปนการทำงานตามคำสัง่ ซึง่ ในความ
รูสึกทีมงานอาจไมใสใจหรือตั้งใจมุงมั่นใหสำเร็จสูงสุด แตถา
ทีมงานมีความรูสึกอยากทำงานรวมกับผูนำดวยความตองการ
ความสำเร็จสูงสุดนั้นผลลัพธจะออกมาตางกันมาก

“ดวยเราสั่งใหลูกนองเคลื่อนไปขางหนาเราจะสั่งเขาดวย
ตำแหนงทีเ่ รามีแลว เขาจะทำตามเราเพราะเขาตองทำ ไมใช
เขาอยากทำนะครับ คุณสามารถเปนผูน ำทีส่ รางสายสัมพันธ
ได เขาจะทำใหคณ
ุ เพราะเขาอยากทำ มันตางกัน เราใหใจ
ที่มีชีวิตกับเขา เขาก็จะใหใจที่มีชีวิตกับเรากลับมา ถาคุณ
ใหหัวใจที่เปนกระดาษ ก็ไดกระดาษกลับมา เหมือนกัน
การขับเคลื่อนตรงนี้สำคัญมากสำคัญสุดการเปนผูนำ”

“เขาเปนคนกลาตัดสินใจมั้ย ในโลกนี้ มีคนดี คนเกงเยอะ
มาก แตทำไมไมประสบความสำเร็จ เพราะขาดความกลา
บางคนไมกลาทีจ่ ะมีเปาหมายทีใ่ หญเกินไป กลัว แตเปาหมาย
ที่เล็ก ก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได”
“คุณวิชัย” ยังไดย้ำลงรายละเอียดเล็กนอยสำหรับการโคช
ทีมงานอีกวา เขาจะเริม่ ตนดวย “ปจจัยความสำเร็จ” 3 ขอกอนคือ
หนึง่ การสรางวิสยั ทัศน หรือการทำใหทมี งานมองเห็นเปาหมาย
ทีจ่ ะทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในชีวติ เขา สอง กระตุน ทีมงานให
มีความกลาในการสือ่ สารเรือ่ งราวใหมๆ ทีจ่ ะทำให เขาเดินไปสู
เปาหมายความสำเร็จ (new interest story) และ
“ตองใหเขาเริ่มตนพูดคุยกับคน คุณจะไปที่ใหน จะไปได
อยางไร จะทำอะไร อยากเปนอะไร คุณมีวิสัยทัศนอยางไร
ตองบอกคนอืน่ ใหรบั รูถาคุณไมกลาแมกระทัง่ บอกคนอืน่ แม
กระทัง่ ทีมงานคุณยังไมกลาบอกแลวคุณจะประสบความสำเร็จ
ไดอยางไร”

“คุณวิชัย” กลาวสรุปวา ผูนำตองพยายามทำใหทีมงานประสบ
ความสำเร็จกอนที่ ตัวผูนำจะประสบความสำเร็จ!!

ดี เก่ง กล้า กับปัจจัยความสําเร็จ 3 ข้อ
สำหรับวิธีการทำงานของผูนำหรือโคชอยางคุณวิชัย นั้นเขาได
อธิบายใหเห็นภาพวา กอนทีจ่ ะโคชชิง่ ใครเพือ่ ใหเดินสูเ ปาหมาย
ความสำเร็จเบือ้ งตนเขาตองพิจารณา “เลือก” กอนวาเขาลักษณะ
คุณสมบัติ 3 ประการหรือไม คือ คนดี คนเกง และคนกลา

สุดทายขอทีส่ ามคือ ตองทำใหทมี งานสามารถจำลองภาพความ
สำเร็จใหได อยางเชน การกำหนดเปาหมายการขายประกันชีวิต
ใหมีผลงาน 30 ลานบาท หรือ 100 ลานบาท ตอป เปนตน

ปักหมุด “เป้าหมาย”

“ผมจะเลือกคนที่เปนคนดีกอน สองเลือกคนที่เปนคนเกง
สามเลือกคนที่เปนคนกลา สามอยางตองเปนองคประกอบ
ที่ดี คำวา ดี ไมไดหมายความวา เปนคนดีที่แตะตองไมได
คือ เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอยางที่เปนคุณสมบัติที่ดีอาจจะ
เปนเรื่องภาพลักษณที่ดี จิตใจที่ดี สมองที่ดีเราเลือกเขามา
โคชแลวเขาจะเดินสูความสำเร็จไดงาย”

เหมือนประสบการณ “คุณวิชยั ” ทีไ่ ดทำมาแลวตลอดเสนทางการ
ทำงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จเกิดขึ้นในองคกร
ที่เขามีโอกาสเขาไปเปน “ผูนำ” ทีมงานฝายขาย ไมวาจะเปน
“กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” ที่มีการเซ็ทอัพชองทางการทาง
เลือกอื่น (alternative) ขึ้นมาใหเขานำทีมประเดิมจนกลายเปน
ชองทางการขายมีผลงานเปนพันลานบาทชวงแรก

และเมื่อเปนคนดีแลวเปนคนเกงหรือไม เกงในดานไหนเกงเรื่อง
ความรูหรือเกงดวยทักษะ นอกจากเกงแลวตองพิจารณาตอวา
เปนคนกลาที่จะประสบความสำเร็จหรือไม

“ตอนแรกก็ เหมื อนดิ น แดนแห งความว า งเปล า มั น ไม มี
ฝายขายไมมีอะไรทั้งสิ้นเลยไมมีชองทางไมเห็นใดๆ ทั้งสิ้น
แตผมก็บอกตัวเองวา ผมจะทำหนึ่งพันลานใหได ผมมองวา
ออลเทอเนทีฟ คือ ชองทางที่เราจะไปโคจรอยูบนอวกาศ

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

LINE@innwhy.tv
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เราจะไปแลนดดิ้งลงที่ไหนสักแหง ที่ไมเคยมีคนเคยไปมา
กอน แลวเราสามารถใชเวลาสั้นๆ ทำเบี้ยประกันไดมากกวา
หนึ่งพันลาน”
หลังจากนั้น “คุณวิชัย” เลาตอวาเขามีโอกาสดูแลชองทาง
ตั ว แทนหรื อ ช อ งทางอื่ น ในบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต หลายแห ง ให
สามารถบรรลุเปาหมายไดโดยที่เขา “ตั้งวิสัยทัศน” แลวกระตุน
ใหตวั แทนทำงานตามเปาหมายของตัวเองดวยความทะเยอทะยาน
จนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากรายไดที่เกิดขึ้นได
“ตอนไปไทยพาณิชยประกันชีวิต อยากจะสรางตัวแทนติด
คุณวุฒิ MDRT ใหไดเปนรอยคน ในที่สุดเราทำได ทำใหมี
คนรุนใหมเกิดขึ้นตามมา ไปพรูเด็นเชียล เราก็ตองการ
สรางตัวแทนที่มี ไอซีไลเซนส (IC License) จากที่ไมเลย
ก็ทำได เราเริ่มตนเดือนเมษายน พอสิ้นป เรามีถึง 182 คน
แล ว เราสามารถขายยู นิ ต ลิ้ ง ค ได เ ป น อั น ดั บ สองของ
อุ ต สาหกรรมเลย”

“หลักการประกันชีวิต” อันเปนการวางแผนประกันชีวิตเพื่อ
ความมั่ น คงของชี วิ ต ผู  เ อาประกั น และครอบครั ว เป น หลั ก
ภายใตโครงสรางผลตอบแทนที่ไมซับซอน ไมหลายชั้นเหมือน
ทั่วไปในปจจุบัน ซึ่งจะเปนโครงสรางที่ตอบโจทยความตองการ
ของกลุมคนรุนใหม ที่มีไลฟสไตลตางจากคนยุคกอน
“จากอดีตถึงปจจุบัน 70-80 ป โมเดลเราทำกันมาจากรุน
สูรุนๆ ก็คือมีผูอำนวยการ ผูจัดการภาค แลวแตจะเรียก
ลงไป แลวก็มีอีกหลายระดับชั้น หลาย level ซึ่งไลฟสไตล
คนรุนใหมไมเปนอยางอดีต ตองเรียกวา คนรุนใหมรักงาย
เบื่อหนายเร็ว เขาจะเปนตัวแทนประกันชีวิตโมเดลที่ผมจะ
สรางใหมเปนเรื่องประกันชีวิตจริงๆ ตามโครงการ LIC ”
โครงการ LIC ยอมาจาก Life Insurance consultants คือเปน
“ทีป่ รึกษาการประกันชีวติ ” ไมใชการเงินหรืออะไรอยางอืน่ พวกเขา
จะเปน “กูรู” ทางดานประกันชีวิตโดยเฉพาะ โมเดลตัวแทน LIC
นี้ “คุณวิชัย” เริ่มตนในปนี้ 2565 ประมาณ 40-50 คนแลว
ทั้งหมดจะมีเพียง 200 คน บนเปาหมาย
เบี้ยประกันชีวิตไมต่ำกวา 1,000 ลานบาท
ภายใตการขับเคลื่อนดวยกลยุทธใจเปนๆ
ใหไปและไดใจเปนๆ กลับมาจาก “โคชวิชยั ”

ดังนัน้ ความทาทายในเปาหมายใหม บริษทั คิงไว ประกันชีวติ จำกัด
(มหาชน) บริ ษั ทลาสุดที่เขาเขามารั บหนาที่ดูแลทุก ชอ งทาง
การขายวันนี้ เขาเชื่อวา แมการเริ่มตนดวยเลขศูนย แตเ มื่อ
เขาเดินเครื่องโคชชิ่งทีมงานซึ่งกำลังทยอยเขา เขารวมงานดวย
กลยุทธขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ ก็จะเห็น ภาพผลงานชัดเจนขึ้น
ในเร็ววัน

โมเดลตัวแทนใหม่ L I C
แนนอนบนเปาหมายความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับการโคชชิ่งทีม
งานฝายขายในบริษัทแหงใหมลาสุด “คุณวิชัย” ไดเปดเผย
ถึงกลยุทธขับเคลื่อนดวยโครงการโมเดลตัวแทนประกันชีวิต
เพียวๆ ที่เนนสรางคนรุนใหมใหมีความโดดเดนการขายเฉพาะ
อัพเดทเทรนด

ถึงตรงนี้ หลายคนอาจมีคำถามทิง้ ทายอีกวา...จะทำไดจริงหรือ!!
ซึ่ ง ไม ต  อ งรอเวลาอี ก หลายป ที่ จ ะได รั บ คำตอบ “คุ ณ วิ ชั ย
ชีวศรีรุงเรือง” CDO แหง “คิง ไว ประกันชีวิต” ดีดลูกคิดกลับ
ใหดูทันทีวา ขุนพลผูทรงพลังที่เขาโคชนั้น จะสามารถสราง
ผลผลิตเบี้ยประกันฯ ไดรายละ 5 ลานบาทตอป 200 คน
ผลลัพธก็ลงตัวที่ 1,000 ลานบาทนั่นเอง!!

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

ผมพยายามที่จะทําให้ทุกคน
ที่เข้ามาร่วมงานตรงนี้ มีประสิทธิภาพ
ให้สามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวเอง
มีรายได้ ที่จะดูแลตนเองและครอบครัว
ไม่อยากให้คนมาทํางานประกันชีวิต
เพียงเพื่อซื้ออาหารกินวันละ 3 มื้อ
แต่ผมอยากให้เขามาทําเพื่ออนาคต
ทั้งชีวิตครับกับธุรกิจนี้

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
LINE@innwhy.tv
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