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นกัขายทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการขาย

นั้น ไม่ใช่ใครๆ จะท�าได้ทุกคน หากขาด 

ความรู ้ความเข้าใจในงานทีตั่วเองท�าอยู ่การ

ที่จะประสบความส�าเร็จโดยง่ายและรวดเร็ว 

จะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด

หนงัสอื “Mindful Selling ขายด้วยใจ 

กำาไรสูงสุด” ใครๆ ก็อ่านได้ เพราะคุณ  

วรวธุ ลลีานภาศกัดิ ์เขยีนจากประสบการณ์

จริง จนคุณสามารถน�าความรู้ในหนังสือ 

เลม่นีไ้ปปรบัใชก้บังาน หรอืชวีติประจ�าวนัได้

อย่างมีความสุข

ยิ่งถ้าคุณเป็นนักขายด้วยแล้ว ผมเชื่อ

ว่า  หนังสือเล่มนี้ จะท�าให้คุณเป็น ‘นักขาย

มืออาชีพ’ ที่มีคุณภาพ และประสบความ

ส�าเร็จได้อย่างแน่นอน

 ด้วยจิตคารวะ

 บรรณาธิการ

คำานำา
สำานักพิมพ์
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คำ า นำ า ผู้ เ ขี ย น

หนังสือเล่มน้ีเกิดจากแรงบันดาลใจจากเมื่อก่อนที่ผมเป็น  

นักขายไร้สมอง ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในการขาย ผมพูดกับตัวเองเสมอ

ว่า หากวันหน่ึงที่ผมเอาชนะแรงกดดันเกี่ยวกับงานขายเหล่านี้ไปได้ 

สามารถผ่านช่วงที่เลวร้ายของชีวิตในการเป็นพนักงานขายไปได้ ผม

จะรวบรวมขอ้มลูประสบการณน์�ามากลัน่กรองเปน็ตวัหนงัสอื เพือ่เปน็

แนวทางใหก้บัคนทีก่�าลงัเริม่ตน้ทีจ่ะขายอะไรสกัอยา่งแต่ไมรู่อ้ะไรเลย 

กลัวว่าจะปรึกษาใครด้วยค�าถามพื้นๆ ออกไปแล้ว กลัวเขาสวนกลับ

มาวา่ เรือ่งแคน่ีท้�าไมท�าเองไมไ่ด้ตอ้งมาถาม จะถามอะไรกันมากมาย 

คิดเองบ้างก็ได้ หรือบ้างก็ไม่รู้จะเริ่มต้นการขายอย่างไร จะรับมือกับ

การปฏิเสธของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใน

การขายหรือควบคุมตัวเราเองได้อย่างไร จะโน้มน้าวอย่างไรให้แนบ

เนียน จะค้นหากระบวนการซื้อการขายได้อย่างไร การวางแผนการ

จัดการในชีวิตประจ�าวันเพื่อขายให้เป็นผลส�าเร็จ มีวิธีการอย่างไร จะ

ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของเราดี

     

 หลักส�าคัญในเล่มนี้นั้นในทุกๆ บท ทุกๆ ตอน จะมีแนวสร้าง

แรงบนัดาลใจ มทีัง้วธิคีดิ แนวทางการปฏบิตั ิและตัวอยา่งทีเ่กิดขึน้จรงิ 

ทั้งจากประสบการณ์ของผู้เขียนและผ่านเรื่องเล่าของบุคคลต่างๆ ที่

พวกเราคอยมาแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ที่เกิดจากการลงมือท�า มีการ

เชื่อมโยงการคิดแบบอุปมาอุปไม ในชีวิตประจ�าวันกับภาพที่เราต้อง

ท�างานจริง สะท้อนให้เห็นมุมมองในความเหมือนที่แตกต่างกันได้ 
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 ดังนั้น ผมจึงมั่นใจว่าผู้อ่านจะได้ทั้งวิธีคิด วิธีวางแผนและวิธี

ปฏิบัติ สามารถน�าไปเชื่อมโยงใช้การขายได้ในทุกๆ อาชีพได้อย่าง

แน่นอน เพราะประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยเป็นพนักงานขายครั้งแรกที่

ไมรู่อ้ะไรเลย เนือ่งจากจบสายชา่งกลโรงงานมา ดว้ยความมุ่งม่ัน สนใจ

และไม่ยอมแพ้ในงานขาย จึงฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องงาน เรื่อง

ค�าพดูของคนรอบขา้งทีค่อยบัน่ทอนจิตใจเรา อาจเกิดจากความหวงัดี

และไม่หวังดีก็ตาม บางท่านให้นิยามว่า “พวกนักดับฝัน”  

 

 ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านต้องเจอเหมือนกัน แต่ต้องขอบคุณ

อุปสรรคเหล่านั้นที่ส่งให้ผู้เขียนกลายเป็นเจ้าของกิจการภายใน 4 ปี 

ได้อย่างภาคภูมิใจ และหัวใจที่ส�าคัญที่สุดของชีวิตคุณที่ต้องยึดเป็น

หลัก ก็คือ “ตัวตนและสติของคุณเอง” เท่านั้น

                                                          

 วรวุธ ลีลานภาศักดิ์

 Mindful Selling 

ขายด้วยใจ กำ ไรสูงสุด
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คำานิยม

พระพทุธองค์ตรสัวา่ ผู้ทีอ่ยากจะประสบความส�าเรจ็ในสาขา

วิชาชีพใดๆ ก็ตาม จะต้องประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ

๑. มีใจรัก (ท�าในสิ่งที่รัก - รักในสิ่งที่ท�า)

๒. พากเพียรท�า (ท�าสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง)

๓. จดจ�าจ่อจิต (อุทิศตน)

๔. วินิจวิจัย (คิดรอบคอบ - คิดสร้างสรรค์ - คิดต่าง)

หลักการดังกล่าวนี้ มีความเป็นสากล คือ ใช้ได้ผลกับทุกคน

ที่น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

คนอยา่ง สตีฟ จอ็บส,์ บลิ เกตส,์ มารค์ ซกัเกอรเ์บิรก์, ไมเคลิ 

แจ็คสัน, ไทเกอร์ วู้ด เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็น 

พื้นฐานทั้งสิ้น ดังนั้น แต่ละคนจึงประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 

กลายเป็นต�านานที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนอื่นๆ ไปทั่วโลก

 (ว.วชิรเมธี)
 ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
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หนังสือ ‘Mindful Selling’ ตอบโจทย์สมการความส�าเร็จนี้ได้

ชัดเจนและตรงประเด็นมากในทุกบท จะเห็นว่าโค้ชวุธได้น�าเสนอการ

พฒันาตนเองผา่นมมุมอง ไมว่า่จะเปน็การเปล่ียนกรอบความคดิ ทีจ่ะ

ท�าให้เกิดทัศนคติที่ดี การพัฒนาความสามารถผ่านกระบวนการ

หลายๆ แบบไมว่า่จะเปน็การตัง้ค�าถามเชงิบวก (Appreciative Inquiry)

การโคช้ (Coaching) การฟงัเชงิลกึ (Deep Listening) หรอืเทคนคิต่างๆ 

ที่น�าเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ 

นอกจากนี้ยังได้ผสมผสานการเจริญสติ (Mindfulness) และมี 

ค�าสอนดีๆ เข้าไปในการขาย หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่หนังสือสอนเรื่อง

การขายเทา่นัน้ แตเ่ปน็หนงัสอืทีส่อนให้เรารูจ้กัวธิกีารสรา้งเหตุดีๆ  ใน

การท�างานและการใช้ชีวิตด้วย 

ท่านสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ของชีวิต  

ทีแ่นน่อนจะท�าใหเ้ราไดผ้ลดีๆ  ตามมา ซึง่พสิจูนแ์ล้วดว้ยประสบการณ์

ของผู้เขียนเอง ส�าหรับผมแล้ว Mindful Selling นับเป็นหนังสือที่ผม

มองว่าล้�าค่ามากครับ

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
อาจารย์ MBA KKU/ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

ผู้ก่อตั้ง AI Thailand

www.aithailand.org
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หัวใจหลัก 3 ประการ ของหนังสือเล่มนี้

เชิญผู้อ่านทุกท่าน ร่วมหาคำาตอบได้ด้วยตัวเอง

เมื่ออ่านจบแต่ละบท อย่าลืม

ย่อยเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

แล้วแชร์ แบ่งปัน กับเพื่อนๆ นะครับ

ขอให้มีความสุขในการอ่าน ทุกท่านครับ

ขั้นแรก STOP SELLING 

 เจอลูกค้าอย่าเพิ่งขาย

ขั้นสอง START HEART 

 เชื่อมใจสู่ใจ

ขั้นสาม STRONG FRIENDLY 

 รักษามิตรให้ยั่งยืน
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20 M i n d f u l  S e l l i n g

บทน�า ท�าความรู้จักกันก่อน

เกริ่นนำาผู้เขียน
           

สวัสดีครับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน นับจากที่ทุกท่านได้ซื้อ

หนังสือเล่มนี้มาแล้ว ผมถือว่าท่านคือ ผู้มีพระคุณทั้งมีพระคุณต่อ 

ตัวผมและสังคม ท�าให้ผมมีก�าลังใจที่จะกลั่นผลงานต่างๆ จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผม ออกมาเป็นหนังสือเพิ่มขึ้นในวัน 

ข้างหน้าให้แก่ผู ้ที่อยากจะประกอบอาชีพนักขาย ให้มีแนวทาง 

ในการด�าเนินการขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าแค่อ่าน

ตามทฤษฎี

เนื่องด้วยผมเรียนจบ ปวช. และ ปวส. ด้านช่างกลโรงงานมาใน

ช่วงที่ผมอายุ 21 ปี ได้หลงใหลเกี่ยวกับงานขาย และด้วยความบ้าบิ่น 

ผมส่งใบสมัครเป็นพนักงานขายบริษัทที่จ�าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

แห่งหน่ึง และเขียนจุดแข็งของตัวเองไปด้วย คือ มีประสบการณ์ 

ด้านช่าง การเข้าโรงงาน และงานขายเป็นงานที่ท�าอยู่แล้ว และที่ 
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21ขายด้วยใจ กำ ไรสูงสุด

น่าสนใจ บริษัทนั้นตอบรับและให้ท�างานต�าแหน่งพนักงานขายสินค้า

อุตสาหกรรม ภาพภายนอกคนอื่นมองผมว่าผมมีศักยภาพในการ

ท�างานแน่ๆ แต่ภาพภายในมันสั่นมากตอนนั้น เพราะจริงๆ แล้ว 

ผมยงัไม่เคยผ่านงานขายเลย ทีผ่่านมาเป็นแค่ช่างตดิตัง้ทัว่ไปในโรงงาน 

แต่ด้วยความสนใจ ความอยากท้าทายตัวเองเท่านั้น และที่ส�าคัญ

ไปกว่านั้น ผมเป็นพนักงานขายที่เงินเดือนต�่าที่สุดเมื่อปี 2544 

คนอื่นได้ 14,000 บาท ผมได้แค่ครึ่งเดียว ด้วยเหตุผล คือ วุฒิทางการ

ศึกษา

วันแรกๆ ที่ท�างาน ผมไม่เข้าใจเลยสักอย่างเก่ียวกับงานขาย 

ผมไม่มหีวัหน้า ผมขึน้ตรงกบัผู้บรหิาร ซ่ึงผมขอเรยีกว่า ‘บอส’ นะครบั 

ช่วงแรกบอสให้ผมศึกษาตัวสินค้าที่จะต้องขาย ให้เรียนรู้เอง จนผ่าน

ไปสองอาทิตย์ ความกดดันเริ่มมากขึ้นเพราะผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆ 

และไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ผมตัดสินใจเดินเข้าไปถามบอสว่า 

ผม ; ถ้าผมจะออกไปขายสนิค้าผมต้องทำาอย่างไรบ้างครบั

ผมรู้สึกว่ามนัเป็นค�าถามทีด่ตูวัเองโง่มาก แต่มันถามไปแล้ว และ

ค�าตอบน่ารักมากครับ บอสตอบเพียงสั้นๆ ว่า 
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บอส ; ทำาอย่างทีว่ธุเคยขายมาตามทีพ่รเีซน็ต์ในใบสมคัรงาน

 นั่นแหละ

        

สั้นๆ ได้ใจความ ด้วยความเป็นเด็กช่าง ด้วยอารมณ์แห่งความ

กดดัน ผมจึงสวนกลับไปว่า 

ผม ; ได้ครับ อาทิตย์หน้าผมส่งแผนงานครับ

        

และสัญญาณปลายสายลมที่ทิ้งไว้ คือ

บอส ; โอเคนะ เธอทำาได้

            

นั่นเป็นวันที่ผมคิดว่า ผมต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด ผมไปหาซื้อ

หนังสือและต�าราเรียนมาอ่านทั้งทฤษฎีและ How to ผมเริ่มท�า 

แผนงานแบบไม่มีอะไรในหัวเลย ผมเอาทั้ง 2 อย่างมาผสมกัน ออก

มาเป็นแผนงานของผมที่จะใช้ในการพรีเซ็นต์ในสัปดาห์ที่ 3 ของการ

ท�างาน แผนงานของผมที่หลายคนดูแล้วพูดว่า “แผนงานดูดี แต ่

ท�าไม่ได้หรอก” ด้วยความที่เราตั้งใจท�ามา แต่ท�าไมพนักงานในที่

ประชมุไม่มใีครเข้าใจและยงัเหนบ็แนมเราอกี ผมจงึแถๆ ไปว่า แนวทาง 
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ก็คือ แนวทางครับ เมื่อผมลงมือท�าแล้วเจออะไร ติดปัญหาอะไร ผม

จะปรับใหม่ครับ แม้จะเป็นค�าตอบที่เพื่อนคนอื่นๆ จะไม่ยอมรับ 

(เพราะพวกเขาลงสนามจริง เขารู้ว่ามันยากที่จะท�าได้) แต่คนหนึ่งที่

ยังพอให้โอกาสผมก็คือ บอส  “อืม...ลองทำาก่อนถ้าติดอะไรเรา

ค่อยมาคุยกัน” เสียงนี้ให้ความหมายกับผมมาก เป็นเสียงที่บอกว่า 

‘สู้ต่อไปนะ’ และมันยังสะท้อนความรู้สึกว่า เมื่อยังมีคนให้โอกาสผม 

ผมต้องเปลี่ยน 

“เมื่อเขาเชื่อว่าเราท�าได้

 แล้วมีเหตุผลอะไร ที่เราจะไม่เชื่อตัวเองล่ะ!!!”

ช่วงน้ีในใจผมคิดว่าตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองเกินไป มันช่าง

น่ากลัวมาก ผมคงต้องท�าอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นอีกแล้ว และพอดี

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา ผมจึงไปลงเรียน

การตลาด ซ่ึงเป็นความโชคดทีีไ่ด้เพือ่น ได้ครอูาจารย์ทีม่คีวามรูด้้านนี้

และช่วยเหลือผมมาตลอด การได้เรียนปริญญาตรีช่วงนั้นเปรียบ

เหมอืนฐานทีท่�าให้ผมมกี�าลงัใจในการน�าพาตัวเองไปสู่ภาพในอนาคต

ที่ผมเคยวาดไว้ ภาพที่มันต้องเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่จินตนาการ 
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ช่วงนีผ้มเป็นพนกังานขาย ผมท�างานมากกว่าทกุคน เข้าหาลกูค้า

มากกว่า ดแูล ตดิต่อลกูค้ามากกว่า เรยีกว่า KPI หรอืตัวชีว้ดัการท�างาน

ที่ผมท�าสูงกว่าทุกคน แต่ยอดขายผม ‘ตำ่า’ ย�า้ว่าต�่ากว่าทุกคน เขาขาย

เดือนละ 1-2 ล้าน ผมได้ 4 แสนมากสุด เมื่อผ่านไปเกือบปี บอส 

คงเหนื่อยแทน ท�าทุกอย่างแล้วแต่ยอดขายไม่ดี จึงส่งผมลงดูแล 

ภาคใต้ ซึง่เป็นแหล่งลกูค้าก�าลงัซือ้สงู และรายชือ่ลกูค้าทีอ่ยูใ่นมอืเซลล์

คนอื่นๆ ก็ตกมาอยู่ในมือผม ตอนนั้นรู้สึกมีก�าลังใจแว้ปหนึ่ง แต่แล้ว

ผลงานก็ไม่ได้ดีขึ้น เรียกว่า ‘ขยันแต่โง่’ เหมือนเดิม ผมจึงเกิดค�าถาม

ขึน้ในใจว่า เขาท�ากันอย่างไร แล้วท�าไมเราท�าไม่ได้ นีเ่ป็นจดุทีผ่ม ‘เริม่

มีสติและเริ่มตื่น’ ตื่นออกไปศึกษาคนอื่น นอกเหนือจากต�าราเรียน

และหนังสือ How to ที่มีอยู่ และอยากบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่พลิกชีวิต

ผมจริงๆ 

“ผมได้เรียนรู้ว่า การขายสินค้าไม่ใช่สักแต่ว่าขาย ตั้งใจขาย

ให้ตายกไ็ม่มปีระโยชน์ ถ้ายดึหวัใจลกูค้าไม่ได้ ถ้าคณุอ่านใจลูกค้า

ได้ คุณจะควบคุมสิ่งต่างๆ ได้อย่างแนบเนียน เหมือนคุณสะกด

เขาไว้ไม่ให้ไปใช้บรกิารของเจ้าอืน่ และคณุจะก�าหนดยอดขายซึง่

เป็นผลลัพธ์ล่วงหน้าได้เองไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายลอยๆ ไร้การ

รองรับจากความจริง”
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ปลายๆ ปีที่ 2 ยอดขายผมใกล้เคียงกับพนักงานขายคนอื่นๆ 

และผมถูกทาบทามให้เป็นหัวหน้าพนักงานขายคุมหลายๆ คน แต่ผม

ไม่รับเพราะผมคิดว่า ผมต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ก่อน และ

การขึน้มาเป็นหวัหน้าของเพือ่นในตอนนัน้ จะท�าให้ความสมัพนัธ์ของ

เราแปรเปลี่ยนไปซึ่งผมไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น เพราะผมยังอยากมี

เพื่อน เพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันได้ยามที่ต้องการ

         

ปีที่ 3 ผมจึงลาออกไปเป็นหัวหน้างานที่อื่นและเริ่มใช้ฝีมือกับ

ที่นั่นอย่างเต็มที่ และ เจอบอสใหม่ ที่ไม่สอนงาน แต่สอน ปรัชญา 

ซึง่ผมชอบมาก ทีใ่หม่น้ีกบัภาระทีม่ากข้ึน แต่เงินเดอืนทะลุทีเ่ดมิเกือบ 

5 เท่า อาการกลัวของผมกลับมาอีกครั้ง กลัวว่าจะท�าได้ไม่ดี วันหนึ่ง

ผมเข้าไปคุยกับบอส ผมได้เสนอแผนงานใหม่ และหลังจากสรุปงาน

ทั้งหมด บอสพูดว่า

          

“ถ้างานนีค้ณุท�าไม่ได้อย่างมากคุณกแ็ค่เขยีนใบลาออกและ

เกบ็ของกลบับ้านไป แต่ความเสยีหายผมยงัต้องรบัผดิชอบต่อ คณุ

มีหน้าที่ท�าให้ผมเสียหายน้อยที่สุดหรือก�าไร แค่นั้น” 
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ประโยคนีผ้มไม่รูว่้าถ้าคนอืน่ฟังแล้วจะคิดอย่างไร แต่ผมฟังแล้ว 

ผมเข้าใจว่า “พลาดก็แค่ลากกระเป๋าเหมือนออกจากบ้าน AF แต่

ประสบการณ์มนัตดิตวัเราไปมนัยิง่ใหญ่กว่านะ” ผมจงึลงมือท�างาน

ชิ้นนั้นและผมก็ผ่านมันไปได้อย่างดี จนคนในบริษัทชมว่า ที่ผ่านมา 

ไม่เคยมีใครท�าให้ได้อย่างนี้เลย ซึ่งมันดีมากและท�าให้พวกเขาท�างาน

ได้ง่ายข้ึน ความรู้สึกตอนนัน้ ผมสมัผัสได้ถงึความสขุจากคณุค่าในงาน

ของผม

       

อยากรูแ้ล้วใช่ไหมครบัว่างานอะไร งานนัน้ไม่ใช่เรือ่งยาก แต่ปกติ

มันไม่ใช่เรื่องของเรา เพียงแค่ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อองค์กร ผม

เลยอยากช่วยเท่านั้นเอง งานนั้นก็คือ การทำาสต็อกสินค้าด้วย 

งบประมาณ  4  ล้าน และต้องวางแผนกระจายออก ให้สต็อกสินค้า 

ไหลลื่น ไม่ให้ของขาด ของใกล้หมดให้มีจุดสั่งใหม่ และรายการที่ 

เคยต้องรอเสนอราคา 3-4 วัน ผมท�าให้มีค�าตอบทันทีที่พนักงานคน

อื่นถาม จริงๆ มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับ แต่เพียงไม่มีใครอยากมี 

ภาระเพิ่มและไม่จ�าเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง เพราะท�าดีไปแค่

เสมอตัว แต่ถ้าท�าพลาด “งานงอก” ครับ จากผลงานนั้น ผมจึงกลาย

เป็นที่รู้จักและมีแววที่จะได้ย้ายไปท�าในจุดที่สูงขึ้น แต่เมื่อผมท�างาน
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บทที่ 4 ทำาทันที จัดการให้เป็น ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

            

หากคณุเป็นคนหนึง่ทีเ่ห็นงานอะไรกส็�าคญัไปหมดทกุอย่าง หรอื

เหน็อะไรกไ็ม่ส�าคญัเท่าชวีติของฉนั ผมจะพาคณุจดัสมดลุในเรือ่งงาน

และชีวิตส่วนตัว งานก็ได้ผลลัพธ์ คนท�างานก็มีความสุข ชีวิตก็จะ 

ไม่เบื่อ ไม่เซ็ง หรือเคร่งเครียดจนเกินไป ผมมีวิธีการให้คุณ ตัดสิ่งที่

ไม่จำาเป็นและตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและ

ทักษะให้แก่ตัวเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการท�าทันทีนั้น  

ค�านี้พูดง่ายแต่ท�ายาก เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าอะไรต้องท�าทันที อะไรที่

ไม่ต้องท�าทันที ถ้างานเข้ามาพร้อมๆ กัน ลูกค้าเร่งพร้อมๆ กันเราจะ

ท�าอะไรก่อน อะไรท�าทีหลัง อย่างนี้เรียกว่า โหมดการจัดการครับ 

ส่วนโหมดทีเ่รยีกว่าท�าทนัทน้ัีนคืออะไร ท�าอย่างไร หลายครัง้ทีเ่ราเหน็

งานบางอย่างเข้ามา หรอืมคีวามคดิอะไรผดุขึน้มาปุ๊บ คณุลงมือท�าเลย 

ปัญหาอะไรเกิดขึ้นค่อยไปแก้เอาข้างหน้า แล้วบอกตัวเองว่าฉันเป็น

คนทีท่�าทนัท ีผมขอบอกว่ามนัไม่ใช่ครบั ผมมงีานวจิยัเมืองนอกมาเล่า

ให้ฟังว่าการท�าทันทเีป็นอย่างไร แล้วอะไรถงึเรยีกว่าท�าทนัท ีไม่ผดัวนั

ประกันพรุ่งได้อย่างไร และบทนี้จะแทรกการสร้างวินัยซึ่งจะเป็น 

เครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะท�าให้คณุขายได้อย่างทะลเุป้าแบบทีค่ณุคาดไม่ถึง

แต่ ‘คุณต้องลงมือทำา’ เท่านั้น
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บทที่ 5 งานไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือชีวิต 
            

ซึ่งพนักงานขายหลายคนท�างานเพียงแค่หวังเงินเดือน ค่า

คอมมิชชั่น เพียงเท่านั้น คิดว่าท�างานเพื่อแลกเงิน ซึ่งคิดอย่างนั้นก ็

ไม่ผิดครับ แต่มันท�าให้จิตใจเราเองนั่นแหละเหนื่อยตามไปด้วย บทนี้

ผมก็มีแง่คิดที่สะท้อนทัศนคติในการท�างานมาเล่าให้เห็นภาพว่า การ

ที่เราท�างานอย่างมีความสุข นั้นหลายคนมีวิธีคิดอย่างไร ซึ่งผมก็เอา

สิ่งเหล่านี้มา ลองใช้และปรับตัวจนเป็นอาชีพ ที่ท�าให้ผมลุกขึ้นจาก

เด็กไร้สมอง ไร้อนาคต สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในหน้าที่และ

อาชพีทีเ่ริม่จากพนกังานขายตวัเลก็ๆ สูเ่จ้าของธรุกจิได้อย่างภาคภมูใิจ 

ด้วยตัวของเราเอง

“เราไม่ได้เกิดมา ท�างานหนักเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น

แต่เราเกิดมาท�างานหนัก

เพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณของตัวเองด้วย”
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