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ก้าวสู่อันดับ 1 NAA 2022

ตัวแทน AIA “รสริน โมคา”
จาก พนักงานแบงก์
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แรงบันดาลใจนำมาสูความความมุงมั่น ตั้งใจและทำให

สำเร็จ เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ “คุณรสริน 
โมคา” อดีตพนักงานธนาคารเอกชนแหงหนึ่งที่ผันตัวเข า

สู อาชีพ “ตัวแทนประกันชีวิต” สังกัด เอไอเอ 

ประเทศไทย 

ล าสุด “คุณรสริน โมคา”  สามารถคว าราง วัล

คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแหงชาติ หรือ  National Agent 

Awards – NAA 2022  อันดับที่ 1 จากตัวแทนทั่วประเทศ

กวา 250,000  คน สามารถผลิตผลงานเบี้ยประกันภัย

ปแรก ไดมากถึง 56,577,177 บาท  

คุณรสริน โมคา กลาววา เคยทำงานเปนพนักงานขาย

ผลิตภัณฑประกันชีวิตใหกับธนาคารเอกชนแหงหนึ่งทำได

ประมาณ 10 ปกวา หลังจากนั้นก็ไดเปลี่ยนงานมาเปน

ตัวแทนประกันชีวิตของ เอไอเอ ประเทศไทย ทำได 1 ปกวา 

สามารถผลิตเบี้ยประกันภัยปแรกได 56,577,177  บาท  

ทำให ได รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห งชาติ 

(NATIONAL AGENT AWARDS -  NAA  2022) 

อันดับ 1 ก็รู สึกดีใจและภาคภูมิใจกับความมุงมั่น ทุมเท 

และต้ังใจทำงานอยางมาก  ซึ่งถือเปนรางวัลอันทรง

เกียรติของการอยูในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตคร้ังแรก
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นึกถึงลูกค้า ก่อนเสมอ
ใช้หัวใจทำงาน ให้ลูกค้า
เห็นว่า เราทำให้เขาจริงๆ

ถึงจะได้สิ่งตอบแทนกลับมา

ก้าวสู่อันดับ 1 NAA 2022

ตัวแทน AIA “รสริน โมคา”
จาก พนักงานแบงก์
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เธอเลาวา ณ เวลานั้น ยังไมคิดที่จะเขาสู อาชีพนี้อยาง

จริงจัง กระทั่งมาวันหนึ่งคุณพอไดปวยหนักดวยโรคมะเร็ง

และเสียชีวิตในเวลาตอมาทำใหไดรับบทเรียนคร้ังใหญ

ในชีวิต ท่ีไมไดซื้อประกันไวใหคุณพอ ก็เลยรีบมองหา

ผลิตภัณฑประกันชีวิตใหกับคุณแม ตอนนั้นก็คิดแตว า

มองหาเบี้ยประกันนอยๆ ขอแคไดคาความคุมครองสูงๆ 

จากนั้นก็โทรศัพทไปหาเพื่อนซึ่งเปนตัวแทนประกันชีวิตอยู

ที่เอไอเอ เพื่อนไดออกแบบประกันให พอเห็นแบบก็

ศึกษารายละเอียดแลวชอบเลยตัดสินใจซื้อ  

คุณรสริน ไดวางแผนการทำงานทุกวัน ในวันหนึ่งๆ ตอง

นัดพบลูกคาเพื่อเสนอแบบประกันใหไดอยางนอย 4-5 

ราย และจะไมบังคับลูกคาซ้ือ ใหลูกคาตัดสินใจเอง เรา

มีหนาที่นำเสนอแบบประกันที่ลูกคามองเห็นประโยชน

ที่จะไดรับจริงๆ  พอกลับมาบานก็จะสรุปงาน แลวทำตา

รางนัดหมายวันรุ งขึ้น เปนประจำทุกวัน สวนลูกคา

ที่ปฏิเสธครั้งแรก ก็จะขอนัดหมายใหมเพ่ือนำเสนอแบบ

ใหม และเวลาเจอลูกคาโตแยง สิ่งแรกที่ทำก็คือ การฟง

ลูกคา ฟงใหมากๆ เพราะอยากรู ว า ลึกๆ แลวเขายังไม

ม่ันใจหรือเขาปฏิเสธเพราะอะไร เราจะไมเถียงตอนนั้น

เพื่อใหชนะลูกคา 

ตอนที่เพื่อนนัดไปคุยเรื่องแบบประกันที่บาน เราเปนเพื่อน

สนิทกัน ก็แอบมอง เห็นวาชีวิตเพื่อนเปลี่ยนไป มีบาน มีรถ 

มีทุกอยางที่เราอยากไดเลยถามรายละเอียด แลวเปดใจมา

ลองทำอาชีพตัวแทนประกันชีวิตดู เพราะในใจเราลึกๆ ก็

ชอบงานขาย ตอนอยูธนาคารกข็าย PRODUCT ทุกอยาง

อยูแลว ก็เลยคิดวา มันถึงจุดที่เราตองลองกับมันสัก

ตั้ง  เราอยากประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนก็เลยตัดสินใจ

เขามาเลย

คุณรสริน โมคา เลาวา ตอนเขามาทำอาชีพตัวแทนประกัน

ชีวิตใหมๆ ก็มีความกังวลวาลูกคาจะตอบรับเราหรือไม

เพราะไมไดทำงานกับธนาคารแลว ไมไดสวมแบบฟอรม

ธนาคาร แลวลูกคาจะเชื่อใจไหม ปรากฏวา ไดศึกษาและ

อานผลิตภัณฑประกันของ AIA หลายๆ แบบและชอบ 

จากนั้นก็ลองเสนอขายลูกคาดู ลูกคาไดดูแลวเกิดชอบขึ้น

มา ใหการตอบรับ และลูกคา feedback กลับมาหาหลาย

คน ใหกำลังใจวาเดินมาถูกทางแลว เลยเปนกำลังใจให

เราขับเคลื่อนตอไป จากรายที่ 1 ก็ไปรายที่ 2 ไปรายที่ 3 

ในระหวางทางมีเจอลกูคาปฏิเสธบางแตในเม่ือตดัสนิใจเดนิ

มาในเสนทางอาชีพนี้แลวก็เลือกเดินทางไปตอ

สวนวิธีการทำงานนั้น คุณรสริน โมคา กลาววา ปจจุบัน

เปนลูกนองเพิ่งเขามาทำงานไดปกวา การบริหารงาน

ของทีมจะมีการประชุมทุกสัปดาห กอนไปพบลูกคาจะ

สรุปทำผลงานกับหัวหนาตลอด มีการวางแผนแนวทาง

การทำงาน บางครั้งเจอลูกคามีขอโตแยง หรือปฏิเสธเรา

รู สึก FAIL คนแรกที่จะโทรศัพทหาและปรึกษาคือ 

หัวหนา ก็ทำใหเราปรับตัวขึ้นมา พอมีโอกาสแลวคอย

กลับไปพบวาที่ลูกคาใหม จะไมทิ้งชวงไวนาน ไมใหลูกคา

รูสึกวาพอขายไมไดแลวก็ไมมา  เหตุการณแบบนี้จะไมเกิด

ขึ้นแนนอน
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ตอนแรกเข้าใจว่า ความคุ้มครอง
ดี เบี้ยต้องสูงแต่เราไม่มีกำลังซื้อ
แต่จริงๆ แล้ว ความคุ้มครองดี
ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยสูงเสมอไป
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คุณรสริน โมคา กลาววา การออกไปพบวาที่ลูกคา ไมไดมอง

วาเปนการทำงานหนัก แตมีความรูสึกเหมือนไปเยี่ยมญาติ 

เย่ียมพี่ เยี่ยมนอง ถาเทียบกันกับงานเดิมที่เคยทำจะตางกัน

เพราะตองอยูหนา COUNTER ทำทุกอยาง แตการออกไป

พบลูกคาแลววางแผนในแตละวัน แตละคืนคนละแบบไม

รูสึกวาหนัก มีแตความสุขที่ไดออกไป

คุณรสริน โมคา กลาววา เอาจริงๆ นะ มาทำงานเปนตัวแทน

ประกันชีวิต ไมรูเลยวา มีรางวัลนี้ดวย แตสิ่งที่มุงมั่น ต้ังใจ

ทำก็คือ วางเปาหมายในสิ่งที่จะทำทุกๆ 3 เดือน เพราะวา

ที่ทำงานมีการแขงขันกันทุก 3 เดือน และเราตองการ

เปาหมายระยะสั้นทุกๆ ไตรมาสเพื่อขึ้นที่หนึ่ง พอถึง

สิ้นปเลย กลายเปนรางวัล NAA ขึ้นมา โดยที่ไมไดมอง

ตรงนี้เลย 

สำหรับเปาหมายป 2565 นี้คิดใหญกวาเดิมและเพิ่ม

ลกูคามาอยูในความดแูลใหเพิม่มากขึน้จากเดมิทีผ่าน

มาและจะรวมสรางความคุมคาใหกับคนไทยใหมาก

ที่สุดเทาที่จะทำไดและทำให AIA เปนอันดับ 1 ของ

ธุรกิจประกันชีวิตตอไป

คุณรสริน โมคา กลาวทิ้งทายถึงหลักคิดการทำงานที่เธอ

ยึดมาโดยตลอด 10 กวาปวา  “เธอมักจะนึกถึงลูกคา

กอนเสมอใชหัวใจทำงาน ไมเคยใชรายไดในการ

ทำงาน มีความซื่อสัตยและจริงใจ ทำประโยชนให

ลูกคามากที่สุด ใหลูกคาเห็นวาเราทำใหเขาจริงๆ 

หลังจากนั้นถึงจะไดสิ่งตอบแทนกลับมา”   
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เพราะเป็นลูกค้า ที่เราเคยดูแลกัน
มานานอยู่แล้ว การที่เราจะนำเสนอ

อะไร ต้องเหมาะกับลูกค้าของเราจริงๆ
เราไม่อยากเสียลูกค้า เพราะใช้คำว่า
อยากได้ยอด ฉะนั้นเราจะรู้ไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าเราว่า เขาเป็นคนสไตล์ไหน

ชอบอะไร ทำอะไร เราจะใช้ความจริงใจ
ให้ค่าเรื่องเวลากับลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญ
ให้ความซื่อสัตย์ และความสม่ำเสมอ

ในการดูแลลูกค้าของเรามานาน 
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเขา  

ลูกค้าจะเป็นคนบอกเราเองว่าชอบ
นี่คือวิธีการขายของเรา
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