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เกีย่ วกับนักเขียน

Tom Schreiter ใชทั้งชีวติ ของเขาเพื่อวิจัยเกีย่ วกับการทํา MLM

และเขามีความเชื่อที่ผิดเกีย่ วกับมัน หลายคนเคยเสียเวลาไปใชเทคนิคเกาๆ
ที่ไมไดผล เขาจึงไดหาวิธีใหมในการทํา MLM
และวิธีการสรางเครือขายที่ถก
ู ตอง

หนังสือเลมนี้
เปนการรวบรวมบทตําราที่สอนเกีย่ วกับเทคนิคการสรางเครือขาย
และผูเขียนใชการยกตัวอยางไมมาก
ที่จะใหคําตอบเกีย่ วกับการสรางเครือขาย
ที่สามารถทําใหคุณประสบความสําเร็จในการทํา MLM
และสรางเครือขายสําเร็จได
—Big Al

“Big Al”
คําเตือน

หนังสือเลมนี้เปนอันตรายตอสุขภาพ
เนื่องจากผลลัพธของการอานหนังสือเลมนี้
จะทําใหคณ
ุ มีรายไดเพิ่มมากขึน
้ และการมีรายไดเพิ่มมากขึน
้
ทําใหคุณเกิดความเครียดมากขึ้นดวย
ตรงที่คุณจะนําเงินไปใชในการลงทุนอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุ
ด
ผูเขียนไมรับผิดชอบถาผูอานมีสุขภาพที่ไมดีเนื่องจากมีเงิน
เพิ่มขึ้นมากเกินไป
และหนังสือเลมนี้มค
ี า มากจนคุณไมอยากบอกใหใครทราบวาคุณ
มีหนังสือเลมนี้
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ผูแ
 ทนจําหนาย “โจ”
โจเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคาของบริษัทแหงหนึ่ง
ในเชาตรูวันเสาร
เขาตื่นขึ้นมาแตเชา
ตลอดทั้งสัปดาหที่เขาไดหาวันหยุดของเขาเพื่อที่จะทําการหาสมาชิกใหมอยางจริงจั
ง
วันนี้เขาไมมีงานที่ตองทํานอกจากเขาตองพยายามอยางเต็มรอยที่จะใหการสนับส
นุนผูจําหนายสินคาคนใหม
หลังจากที่โจรับประทานอาหารเชาเสร็จ
เขาก็มองที่นาฬิกา เปนเวลา 8.30 น. เปนเวลาที่เขาตองโทรนัดหมายทางโทรศัพท
ดวยความลังเลเล็กนอย โจไดตอโทรศัพทเบอรแรก เสียงโทรศัพทดังขึ้น 3
ครั้ง “พวกเขาอาจจะยังคงนอนอยูบนเตียง ฉันไมควรโทรมาเชาอยางนี้” โจคิด
“ฉันควรจะวางเปาหมายใหมภายในหนึ่งชั่วโมงนี้
เวลา
9.30
น.
เขาไดแกไขเปาหมายและตารางขอมูลของเขาเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อที่แสดงใหเห็
นวาเขาจะไดรับโบนัสเทาไหรถาเขาไดสมาชิกสนับสนุนหนึ่งคนตอสัปดาห
เขาก็จะได 20.30 ดอลลารสหรัฐฯ
เขาไดคํานวณเกี่ยวกับจํานวนของผูที่เขานัดหมายที่จะพูดคุยดวย
เขาปรับตารางเวลาของเขาใหเหมาะสมเมื่อเขาถึงระดับซูเปอรสตารแลว
แตกอนอื่นเขาตองใหการสนับสนุนตัวแทนจําหนายคนแรกของเขากอน
เวลา 9.35 น. โจโทรศัพทอีกครั้งหนึ่ง แตสายไมวาง โจถอนหายใจและคิดวา
“
อยางไรก็ตามเขาอาจจะไมสนใจงานนี้แลวก็ได”
นั่นเปนเพราะโจลมเหลวตอการนัดหมายทางโทรศัพทกับคนที่เขาคาดหวังที่จะใหม
ารวมงานดวยสองคนแรก
เขาตัดสินใจที่จะคนหารายชื่อที่เขาสามารถติดตอได
ขณะที่เขากําลังคนหารายชื่อ
เขาไดโอกาสเหมาะที่จะแบงลูกคาที่ดีออกจากลูกคากลุมปานกลางและลูกคาระดับล
าง เขาเขียนรายชื่อของพวกเขาเหลานั้นและขอมูลที่เกี่ยวของในการดขนาด 3 x 5
และจัดทําระบบขอมูลใหสวยงามเพื่อที่จะเปนที่อิจฉาของคนในบริษัท
เวลา
11.45
น.
โจรูสึกผิดที่เขาไมสามารถหาสมาชิกในเชานี้ไดเลย
เขาคิดกับตัวเอง
“ผมไมกลัวที่จะพูดกับคนอื่นหรือกลัวการปฏิเสธ
ผมกําลังจะวางรากฐานที่ใหญกวาสําหรับบายนี้
ในแตความเปนจริงแลว
ผมพรอมที่จะออกไปหาสมาชิกที่ในตอนนี้แลว”
ทันทีที่โจพรอมที่จะออกจากบาน
เขานึกขึ้นมาไดในทันทีวา
“มันเกือบจะไดเวลาอาหารกลางวันแลว
ฉันควรจะกินขาวใหเสร็จกอนแลวคอยออกไปจะดีกวา”
เวลาบายโมง
โจออกจากบานไป
แตเขาจะไปที่ไหนเปนที่แรก?
เขาไมไดนัดหมายกับใคร และไมไดวางแผนอะไรเลย
โจสรางกําลังใจใหกับตัวเองและตรงไปยานช็อปปงใกลๆบานเพื่อทําการสุมเบ
อรโทรศัพท มันเปนโอกาสที่ดีที่เขากําลังจะโทรหากลุมคนที่เปนนักธุรกิจรายยอย
ซึ่งนาจะเปนกลุมคนที่เหมาะสมที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ
ชางทํารองเทา
มีลูกคาหลายคนตอแถวภายในรานของเขา
ดังนั้นโจจึงติดตอผานเขา
มิสเตอร
ไทล
แอนด
คารเพ็ต

เปนแคคนเดียวที่เขามองดูอยูรอบๆ แตถาโจถูกปฏิเสธจากเขา ลูกคาคนอื่นๆ
ก็อาจจะมองโจไมดีก็ไดและโอกาสของเขาก็จะหมดไป
คุณนายฟลอริสตมีใบหนาที่ไมพอใจ
ถาเขาไปคุยดวย
คงจะทําใหเธอยิ่งโมโหขึ้นก็ได
ภายในรานรองเทา
มีเพียงพนักงานขายหนุมเพียงคนเดียว
อยางไรก็ตามถาโจเขาไปเสนอโอกาสนี้กับเขา
เขาอาจจะโดนผูจัดการรานจับและอาจถูกโยนออกมาได แตตอนนี้มีเพียง มิสเตอร
วอสซ รีแพรที่อยูคนเดียว
โจแนะนําตัวเองกับมิสเตอร
วอสซ
และเขาถามโจกลับมาทันทีวา
“เขาจะไดรับเงินจํานวนเทาไหร?
คุณจะใชเวลานานแคไหนที่จะทํา?
คุณมีหนังสือรับรองไหม?
คุณเอาเช็คโบนัสที่คุณไดรับภายใน
12
เดือนที่ผานมาใหฉันดูไดไหม?
เขาขูโจ โจจึงเก็บอาการโดยการบอกไปวาชวงนี้เขายุงมากและมีนัดกับคนอื่น
แลวเขาก็รีบออกไปจากราน
เวลา
บาย
2.20
โจกลับเขาไปในรถของเขาดวยความหมดกําลังใจ
เขาคิดวาความมั่นใจของเขาตอนนี้เหลือศูนยแลว
แตเขาคงยังอยากที่จะพยายามใหมากกวานี้
โจตัดสินใจขับรถไปที่บานของเพื่อนเขาเพื่อที่จะยื่นขอเสนอกับเพื่อนเขา
เวลา
บาย
2.45
โจขับรถไปที่หนาบานของเพื่อนเขาอยางระมัดระวังโดยไมไดเขาไปจอดที่ทางจอด
รถหนาบาน
โจมองเขาไปในบานระหวางที่เขาเดินมาตามถนน
เขาเห็นวา
ไมมีใครอยูในบานเลยสักคนเดียว
โจพูดกับตัวเขาเองวา
“
ดีละ
ตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่จะกลับไปที่บานและทําการประเมินผล
นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จตองมีการจดบันทึกที่ดีเพื่อความสําเร็จ”

Big Al

หลักการทีจ่ ะทําใหประสบความสําเร็จ
โจมีผูที่หาสมาชิกไดอยางชํานาญที่เปนผูสนับสนุนเขาอยูที่มีชื่อวา
“บิ๊กเอล”
เมื่อ บิ๊กเอล
โทรหาโจเพื่อที่จะดูวาการทํางานในวันเสารของเขาเปนไปอยางไร เขารูไดทันทีวา
โจจะรายงานผลอะไรกับเขา
เขาพูดวา
“ฉันรูวาคุณกระตือรือรนที่จะทําใหมันดี
และฉันรูวาคุณรูสึกไมนาเชื่อถือและไมมั่นคงเมื่อเราหาสมาชิกใหม
ฉันคิดวา
หลังจากประสบการณนี้คุณอาจจะเต็มใจที่จะฟงคําแนะนําของฉันวาควรทําอยางไร
ในการกําจัดปญหาเหลานั้นไดอยางถาวร”
กําลังใจของโจดีขึ้นและเขาก็รีบไปหา บิ๊กเอล
ที่บานเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหาเกี่ยวกับการหาสมาชิก
เมื่อโจมาถึงบานของบิ๊กเอล
เขาพูดวา
“บทเรียนที่หนึ่งมีคาหนึ่งหมื่นคํา
ตัวแทนจําหนายสวนมากจะไดรับคําแนะนําที่ดีแตไมเคยตระหนักถึงคุณคาหรือกา

รใชงานเลย ฉันกําลังจะบอกวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการหาสมาชิกที่นาอัศจรรย
คุณจะตองเรียนรูสิ่งนั้นดวยตัวคุณเอง
สิ่งที่ฉันอยากใหคุณทําในตอนนี้คือ
โทรศัพทนัดหมายสมาชิกใหมสักคนสองคนในคืนวันอังคาร
ไมตองกังวล
เพราะวาฉันจะไปกับคุณดวยและฉันจะเปนคนพูดคุยเรื่องทั้งหมด
คุณแคดูผมและเลียนแบบในสิ่งที่ผมทํา
โอเค?
คุณแคบอกเพื่อนของคุณวา
“คุณสนใจที่จะหารายไดเพิ่มรึเปลา? ฉันอยากใหคุณมาพบคนคนหนึ่งชื่อ บิ๊กเอล
เราจะไปที่บานของคุณในเย็นวันอังคารโดยใชเวลาประมาณ
20
นาที
คุณจะชอบที่ไดพบกับเขา”
โจรูสึกวาวิธีการนี้มันไมยากเกินไป
หลังจากนั้นเขาไมไดทําอะไรอีกเลยนอกจากการนัดหมาย
บิ๊ก
เอล
จะเปนผูทําการเสนอ
โจแคนั่งมองขางหลังบิ๊กเอล
และปลอยใหเพื่อนของเขาถามคําถามและจุดประสงคตางๆ
และมองบิ๊กเอลจัดการกับเพื่อนของเขาใหเขามาเปนตัวแทนจําหนาย
บิ๊กเอลชี้ไปที่โทรศัพทและพูดวา
“ทําไมไมโทรหาเพื่อนสักคนสองคนในตอนนี้ละ?” โจรูสึกกระตือรือรนขึ้นมาทันที
และเพียงแคในเวลา 20 นาที เขาสามารถโทรนัดไดถึง 4 คนในเย็นวันอังคาร
เขาสามารถจัดการกับคําถามทางโทรศัพทไดอยางงายดายเพราะทัศนคติของโจใน
ตอนนี้ไปในทางบวกแลว เมื่อมีคนถามวา เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร โจจะตอบวา
“ฉันแคอยากใหคุณมาพบบิ๊กเอล เขามีความคิดดีๆ ที่สามารถทําเงินใหคุณได
แลวคุณจะรูสึกวาเขาเปนผูชายที่เกง”
บิ๊กเอลหันมาทางโจและพูดวา
“กลับบานไปพักผอนซะ”
เราจะพบกันในเย็นวันอังคารเวลา
5.30
น.
คุณประสบความสําเร็จกวาผูแทนจําหนายสวนใหญแลวโดยใชเวลาเพียง 20 นาที

สองตอหนึง่
ขอไดเปรียบทีไ่ มยต
ุ ธิ รรม
ในเย็นวันอังคารทุกอยางเปนไปอยางราบรื่น โจไมไดพูดอะไรเลย
การนัดหมายแรกเขาไมสนใจ อีกการนัดหมายหนึ่งเขาขอคิดดูกอน และอีก 2
คนไดมาเปนผูแทนจําหนายของเราแลว
ลองจินตนาการผูแทนจําหนายสองคนแรกในเย็นวันเดียวกันสิ!
มันชางงายเหลือเกิน โจแคแนะนําคนที่จะมาเปนสมาชิกใหแกบิ๊กเอล
และบิ๊กเอลก็จะแสดงใหเห็นโอกาสนั้นไดอยางงายดาย
โดยมีทั้งผูที่อยากมารวมงานกับเราและผูที่ปฏิเสธ
มันไมไดมีวิธีการเสนอที่นาอัศจรรยเลย ไมมีความกดดัน
มีเพียงแคการใชคําอธิบายงาย ๆ ที่โจก็อาจจะทําได แตสิ่งที่นาอัศจรรยคือ
ปฏิกิริยาโตตอบของผูที่จะมาเปนสมาชิก พวกเขาฟงทุก ๆ
คําพูดที่บิ๊กเอลพูดและเคารพเขา ไมมีวัตถุประสงคที่จะเยาะเยยถากถางเลย
พวกเขาแสดงพฤติกรรมที่ดี จึงทําใหงายของบิ๊กเอลเปนเรื่องงาย
เมื่อบิ๊กเอลและโจมาถึงบาน
โจถามบิ๊กเอลถึงเรื่องการอธิบายอยางวิเศษในเย็นวันอังคาร
บิ๊กเอลยิ้มและใหโจเริ่มจดขอความที่เขาจะพูด

บิ๊กเอล บอกวา
“ความลับของการหาสมาชิกใหมเมื่อเย็นวันอังคารที่ผานมานั้นงายมาก เรามีกันถึง
2 คน แตพวกเขามาเพียงคนเดียว มันเปนสิ่งที่ไมยุติธรรม สิ่งที่เราตองทําคือ
ทําใหคนๆ หนึ่งเชื่อในความคิดของเรา และความคิดของเราตองมีขอดีบางอยาง
เพราะเรามีดวยกันถึงสองคนที่จะรวมแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การทําใหสมาชิกมาเขารวมกับเราอยางกระตือรือรนโดยทําใหเขาเชื่อเราสองคน
นอกจากนี้ เขาตองการคิดเหมือนที่เราทํา เขาตองการไดเงินมากขึ้นเหมือนเรา
สิ่งนี้ดูเหมือนจะงาย แตผูที่หาสมาชิกที่ชํานาญแลวทั้งหมดจะทํางานกันเปนคู
ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จของคุณ มาดูกันอยางละเอียดกันวา
ทําไมการทํางานแบบช่ําชองตองทํากันเปนคู
1. เมื่อคุณไปพบเพื่อน เขาอาจจะเปลี่ยนประเด็นของคุณโดยการเลาเรื่องกีฬา
เรื่องไรสาระเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ เขาสามารถพูดตลกกับคุณ
หยอกลอคุณ แตเหตุการณเหลานี้จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณอยูกับคนแปลกหนา
เขาจะสุภาพเพราะเขาไมรูจักฉัน เขาจะรูสึกวาฉันเปนผูเชี่ยวชาญ
มีประสบการณเพราะฉันเปนคนแปลกหนา ฉันอาจจะเปนเจานายของคุณ
ดังนั้นเขาจะแสดงพฤติกรรมที่ดี ไมกอความยุงยากกับคุณ
เขาอาจจะขูเข็ญคุณได
แตถามีคนแปลกหนาอยูดวยเขาจะใหความรวมมือและมีความเปนระเบียบมาก
กวา
2. สมาชิกที่คุณไปติดตอ จะเห็นแคคุณไมไดเห็นบริษัทที่คุณนําเสนอ
ถาเขาคิดวาคุณไมมีศักยภาพเพียงพอ เขาจะปฏิเสธโอกาสนั้นจากตัวคุณ
ไมใชบริษัท แตถามีคนแปลกหนาที่เขาไมรูจักอยูดวย
เขาจะตัดสินใจในขอมูลที่แทจริง ไมใชตัวคุณและตําแหนงของคุณ
3. เมื่อคนสองคนทํางานกันเปนทีม
ความมั่นใจของพวกเขาจะมีมากขึ้นและมีแรงกระตุน
เขาจะไมรูสึกเหมือนอยูคนเดียวในโลกใบนี้ ถาคุณทํางานคนเดียว
คุณอาจจะกลัวการถูกปฏิเสธ กลัวการนัดหมาย
และอาจจะหลีกเลี่ยงการติดตอกับสมาชิก
นี่คือสาเหตุวาทําไมคุณตองใชเวลาในวันเสารในการเขียนรายงาน
ถาคุณมีเพื่อนแตละคนจะทํางานอยางหนักเพื่อไมปลอยใหอีกฝายลมเหลว
ถาแตละคนสามารถนัดหมายได 4 คน คุณจะแนใจไดวา
คุณจะรักษาปริมาณงานไดอยางดี
ไมมีใครที่ไหนที่ตองการเปนคนแรกที่จะลาออก
4. เมื่อมีผูแทนจําหนายสองคนไปเสนอรายละเอียด คนหนึ่งพุด อีกคนตองนั่งเงียบ
ๆ และคอยสังเกตผูฟง
ผูสังเกตจะไมตองกังวลเกี่ยวกับขอมูลทั้งหมดในการนําเสนอ
ดังนั้นเขาจะมีอิสระในการสังเกตสมาชิกอยางใกลชิด
และคอยฟงความคิดเห็นวาเขามีความกระตือรือรนที่อยากจะทํางานมากแคไห
น เมื่อถึงเวลาที่ผูฟงจะตองตัดสินใจ ผูสังเกตสามารถชวยเสริมขอมูลที่สําคัญ ๆ
เพื่อไมใหเขาเพิกเฉยตอขอเสนอของเรา

5. ผูแทนจําหนายที่ทํางานรวมกันสองคนจะประสบความสําเร็จมากกวาแยกกันทํา
ฉันมั่นใจแลววาคุณเขาใจแลววาการทํางานเปนทีมมันมีประสิทธิภาพมากกวา
ผูที่ชํานาญแลวจะเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา
6. ถาคุณไมไดทํางานเปนทีมและคุณตองหาสมาชิกใหมเพียงคนเดียว
คุณจะตองรับหนาที่ ดังนี้
a) คุณอาจจะมีเวลาในการอธิบายเกี่ยวกับความรูเรื่องธุรกิจเพียงเล็กนอย
b) คุณตองมีความมั่นใจมากเพื่อใหสามารถจัดการปญหาเรื่องการปฏิเสธไ
ดโดยลําพัง
c) คุณจะมีเวลาอธิบายขอดีเพื่อใหเขากรอกใบสมัครเปนผูแทนจําหนายในเ
วลาอันสั้น
จากที่กลาวมา มันเปนสิ่งที่นาหัวเราะ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการทํางานเปนทีม
7. เมื่อคนสองคนทํางานรวมกัน
จะทําใหสามารถประเมินคาการนําเสนอแตละครั้ง
พวกเขาสามารถทบทวนขอดีและขอที่ไมดีของการนําเสนอในแตละครั้งได
เพื่อใหการเสนอในครั้งหนาดีขึ้น การมีความคิดเห็นที่แตกตางกันสองทาง
จะมีคามากสําหรับผูนําเสนอและผูสังเกตการณ
ดังที่คุณไดเขาใจ โจ
มันมีเหตุผลมากมายที่เปนหลักการสําหรับคัดเลือกสมาชิกที่ตองทํางานเปนคู
ในอีก 2 สัปดาหขางหนา คุณและฉันจะทํางานรวมกันในตอนเย็นวันอังคาร
การจายเงินเดือน
หลังจาก 2 สัปดาหผานไป โจมีสมาชิกตัวแทนจําหนายในกลุม 15 คน
มันเกือบเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวันที่ทุกเย็นวันอังคารและวันเสาร
บิ๊กเอลและโจจะเสนอโอกาสและชักชวนใหสมาชิกตัดสินใจถาพวกเขาตองการที่จะ
รวมงานกับเรา ไมมีการใชเวทยมนตคาถา ไมมีความกดดัน
เพียงแคแสดงใหเห็นถึงโอกาสที่จะมาถึง
บิ๊กเอลและโจไปดื่มกาแฟดวยกันและบิ๊กเอลก็ไดบอกวา “โจ
การฝกฝนของคุณสําเร็จแลว คุณสามารถทํามันดวยตัวของคุณเอง
คุณไดฟงฉันนําเสนอหลายครั้งแลว และคุณสามารถทําไดดีกวาฉันเสียอีก”
โจมองอยางงุนงง “แตเราทํางานกันเปนทีมไมใชหรอ?”
บิ๊กเอลหัวเราะและพูดวา “โจ ฉันอยากใหคุณออกไปหาสมาชิกเพียงคนเดียว
ฉันอยากใหคุณสรางทีมของคุณเองกับสมาชิกผูแทนจําหนายของคุณ มั่นใจเถอะ
เราจะหาผูสนับสนุนตัวแทนจําหนายได 1000 คน
แตนั่นไมใชการทําตลาดแบบระบบเครือขาย
คุณตองทํางานอยางฉลาดและไมหนักเกินไป
“คุณตองสอนสมาชิกของคุณเหมือนที่ฉันสอนคุณ” คุณควรจะหาสมาชิกใหได 510 คน เพื่อที่คุณจะไดไมตองทํางานทั้งหมด แทนที่คุณจะสุมโทรศัพทหาสมาชิก
ทําไมคุณไมลองคุยกับเพื่อนคุณดูจะดีกวา ตอนนี้คุณมีสมาชิกตัวแทนจําหนายถึง
15 คน บางคนก็มีความกระตือรือรน บางคนก็ไมกระตือรือรน

ลองถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายเหมือนที่ฉันถามคุณ
คุณอาจจะมีผูแทนจําหนาย 5-8 คนที่อยากไดโอกาสนั้นและอยากรวมงานดวย
ถามีคน 5-8 คนที่จริงจังกับงาน คุณก็จะมีงานยุงไปอีกนานเลย
คุณจะมีองคกรที่ใหญและแข็งแรง
และนี่ก็เปนหนทางที่เร็วและมั่นคงที่คุณจะกลายเปนระบบเครือขายแบบซูเปอรสตา
ร โจคํานวณในใจอยางรวดเร็ว ถาเขาทํางานกับสมาชิกเพียง 5 คน
และแตละคนมีสมาชิกอีก 15 คน มันก็จะกลายเปน 75 คนในกลุม
มันอาจจะมีสมาชิกในกลุมเพิ่มมากกวารอยก็เปนได
โจเริ่มเขาใจคําวาประสิทธิภาพ
แทนที่ตัวแทนจําหนายแตละคนจะดิ้นรนในการหาสมาชิก ถาเรามาทํางานเปนทีม
เราก็จะไดสมาชิกที่มากกวา 100 คน ภายในองคกรในเวลา 2-3 เดือน
บิ๊กเอลใชเวลาสามสัปดาหในการฝกฝนโจ ดังนั้นโจก็จะใชเวลาเพียงแค 2-3 เดือน
ในการฝกฝนสมาชิกคนอื่นๆ อีก 5-8 คน
โจสอนสมาชิกคนหนึ่งในวันอังคารและวันเสาร
และสมาชิกคนอื่นในวันพุธและพฤหัสบดี ลองคิดดูสิ แค 60 ถึง 90 วัน
โจจะมีสมาชิกในมากจนเปนที่อิจฉาของคนอื่น
สิ่งที่โจตองทําทั้งหมดคือทําตามระบบของมัน
บิ๊กเอลชี้ใหโจเห็นวา
เขาสามารถเปนซูเปอรสตารไดโดยใชสิ่งที่เขาเรียนมาเบื้องตนภายในเวลา 3
สัปดาหที่ผานมา อยางไรก็ตาม บิ๊กเอลยืนยันวา เขาและโจยังพบกันทุกๆ
สัปดาหเพื่อที่เขาจะไดสอนและพัฒนาทักษะในการหาสมาชิกใหโจ
โจขอบคุณบิ๊กเอลในความชวยเหลือทั้งหมดที่เขามีใหโดยไมเขาใจวาบิ๊กเอลได
เพิ่มดาวนไลนภายในกลุมที่แข็งแรงจากโจ
ทุกคนมิใชวาจะมาทํางานกับเรา
สองสัปดาหผานไปขณะที่บิ๊กเอลและโจกําลังดื่มกาแฟอยู
โจคุยกับบิ๊กเอลเรื่องความฉลาดของระบบการทํางาน โจเชื่อวา
ผูสนับสนุนตัวแทนจําหนายในระดับแรกยังไมมีความรู เมื่อเขาไปหาสมาชิก
เขาจะไมใชวิธีแบบดั้งเดิมที่ทําใหขาดความใสใจในการทํางาน
กลาวไดวา “เราควรมีการจํากัดจํานวนของสมาชิกในระดับแรก
แตถาภายในสมาชิก 15 คน มีเพียง 2-3 คน
ที่จริงจังกับงานแลวคุณจะทําอยางไร?
เราจะจัดการอยางไรกับสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรนอีก 9-10 คน?”
บิ๊กเอล ตอบวา
“เรารูกันดีวาสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรนจะใชสินคาและจะเปนลูกคาที่ซื้อสินค
าราคาสง
คุณอาจจะมีเงินจํานวนรอยกวาดอลลารในแตละเดือนจากการที่คุณใหบริการสมาชิ
กที่ไมมีความกระตือรือรน แนนอน เราจะตองชวยพวกเขาและไมละเลยพวกเขา
สมาชิกตัวแทนจําหนายที่ไมมีความกระตือรือรนมีเปาหมายที่แตกตางอยางมา
กจากคุณ

พวกเขาอาจจะอยากรวมงานกับเราแคงานขายและอยากไดเงินเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอ
ยเทานั้น หรือแคตองการซื้อของในราคาสงสําหรับพวกเขาเองเทานั้น
องคกรสวนตัวของฉันมีเงินมากกวา 1000
ดอลลารตอเดือนจากการซื้อของอุปโภคบริโภคจากสมาชิกในองคกร
ปญหาอยูที่ ตอนนี้โจกําลังขาดการจินตนาการที่ภาพที่กวาง
คุณไมไดใหการสนับสนุนสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรนเลย
ซึ่งพวกเขาเหลานี้อาจจะมารวมงานกับเราก็ไดในวันหนึ่ง ในอีกนัยหนึ่ง
เราไมควรตัดสินสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรนจากสิ่งที่เขาทํา
เราควรตัดสินเขาจากศักยภาพความเปนตัวแทนจําหนายในองคกรของเขา
งานของคุณเปนงานที่ลึกซึ้งและตองคอยหาสมาชิกใหมๆ
เพื่อมาทํางานแทนที่สมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรน แตที่แนนอนวา
อยางนอยภายในองคกรของคุณตองมีสมาชิกหนึ่งคนที่สามารถทํางานไดดี
ผูหาสมาชิกที่มีความชํานาญแลวจะรับสมาชิกใหมเพิ่มไดอยางงายดายโดยพว
กเขาอาจจะไมไดใหการสนับสนุนทั้งหมดก็ได
สมาชิกเหลานั้นอาจจะเปนลําดับที่สอง ,สาม หรือลําดับที่สิบก็เปนได
“อยางลังเลที่จะใหการสนับสนุนสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรน
เปาหมายของพวกเขาอาจจะเปลี่ยนไปและพวกเขาอาจจะมาทํางานไดดีอยางที่คุณ
ไมเคยพบมากอนก็ได
วิธลี ลี้ ับในการทํากําไรอยางรวดเร็ว
ในระหวางสัปดาหขณะที่โจกําลังดื่มกาแฟอยูนั้น
โจก็ยอมรับวาเขารูสึกอยากที่จะใชวิธีการใหมๆ ที่นาตื่นเตนในการหาสมาชิก
โจไดหาขอมูลดีๆ บางสวนและตองการรูวา
ถาเขาจะใชแผนการที่ทําใหโตเร็วกวานี้แลวจะเปนอยางไร
แตสาเหตุที่เขาเปลี่ยนแผนการไมใชเพราะวาระบบที่ใชอยูไมดี
แตในความเปนจริง โจมีสมาชิกผูแทนจําหนายมากกวา 85
คนภายในองคกรของเขาหลังจากเวลาผานไป 7 สัปดาห
ความคิดดีวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่วิเศษมาก
โจไมสามารถรอการทดสอบอันนี้ไดอีกตอไปแลว
บิ๊กเอลยิ้มและหายใจลึกๆ และพูดวา “โจ
ฉันเดาวามันถึงเวลาแลวที่จะใชวิธีการในการทํากําไรอยางรวดเร็ว
ผูแทนจําหนายแตละคนจะมีความคิดที่แตละคนพอใจในการหาสมาชิกอยางรวดเร็
ว บางคนทํางานแคบางสวน บางคนแคเก็บใบสมัครไว
เหตุผลของการประยุกตกลวิธีเพื่อใหระบบทํางานไดดีขึ้น บางคนใชวิธีนี้
แตบางคนก็ขามวิธีนี้ไปเพื่อไปถึงจุดที่สูงดวยความลําบากในตลอดหลาย ๆ สัปดาห
เหตุผลที่ฉันยืนกรานในการประชุมทุก ๆ สัปดาหคือ การติดตามผล
วิธีการในการหาสมาชิกที่หลากหลายจะทําใหวิธีการนั้นกระจัดกระจาย
ทางที่ดีควรทําตามระบบของมันและหลีกเลี่ยงวิธีการนําเสนอของตน
แตฉันไมไดตองการใหคุณใชความคิดของฉันทั้งหมด ลองมาตรวจสอบกันดูวา

ความลี้ลับของหลักการสําคัญในการหาสมาชิกและการวิเคราะหจุดออนดวยความรู
เหลานี้ เราไมตองการใหคุณถูกลอใหหลงไปจากวิธีการที่มีอยู
เราจะใชเวลาใน 3
ชั่วโมงตอไปนี้ในการวิเคราะหวาทําไมวิธีการมากมายที่ใชในการหาสมาชิกใหมถึง
ไมไดผลสําหรับผูแทนจําหนายที่เพิ่งเริ่มตน
ตอไปจะเปนความคิดหลักบางเรื่องและจุดออนของผูแทนจําหนาย :
1. โฆษณาจากหนังสือพิมพ – ตองการความชวยเหลือ
ลองจินตนาการภาพคนวางงานที่อายุ 17 ปกําลังนั่งอานหนังสือ ไมมีเงิน
ไมมีรถ เพียงแคมองหาเงิน 2-3 ดอลลารเพียงไมกี่วัน
ปญหาของการโฆษณาตองการความชวยเหลือคือ
คุณสามารถเขาถึงผูที่กําลังวางงานที่กําลังตองการเงินไดทันที
พวกเขาไมสามารถรอเปนเวลาหลาย ๆ เดือนที่จะสรางธุรกิจของเขาได
เขาตองการรูเงินเดือนที่เขาจะไดรับในการทํางาน
คนที่เราตองการใหมารวมงานดวยเปนคนที่ทํางานนอกเวลา
ดังนั้นพวกเขาจะไมอานโฆษณาในคอลัมนนี้
แลวทําไมเราตองลงโฆษณาในคอลัมนนี้ดวยละ?
2. โฆษณาจากหนังสือ – โอกาสทางธุรกิจ ขณะที่มีจํานวนผูอานนอย
คุณตองเขาถึงนักธุรกิจที่กําลังจะทําธุรกิจ
พวกเขาอาจจะสะสมเงินที่พียงพอตอการจางผูจัดการมาดูแลธุรกิจการตลาดแบ
บเครือขายสําหรับพวกเขา
แตคุณสามารถซื้อธุรกิจการตลาดแบบเครือขายนี้ไดหรือ? มันไมมีทางได
มันเปนธุรกิจที่ตองการความสําเร็จสวนบุคคล สังเกตไดวา
ที่นี่ไมใชที่ที่เราจะหาสมาชิกมารวมงานธุรกิจของเราไดอยางเต็มใจ
3. สํานักงานคนวางงาน คนสวนใหญในสํานักงานนี้จะมี 2 ประเภทดวยกัน คือ
1) พวกเขาไมไดตองการที่จะมองหางานใหมแตเพียงแคตองการรวบรวมคนวางง
าน ( เราไมตองการเสียเวลากับคนพวกนี้ในการใหโอกาสเขาในการทํางาน )
2) พวกเขาไมสามารถหางานได พวกเขาตองการไดงานทันที
ไมใชโอกาสทางธุรกิจที่จะจายเงินใหพวกเขาในแตละเดือน
4. นายหนาจัดหางาน – ดูที่หัวขอ 1
5. การเรตามบาน อาจจะทําใหเจอพวกวิตถารได ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตราย
การทํารายได
คุณไมสามารถจะหาสมาชิกที่ดีมารวมงานกับเราไดจากคนที่เดินตามบาน
6. สงไปรษณียโ ดยตรง
มันจะดูไมดีหรือไมเมื่อเราสงจดหมายและมีคนตกลงที่จะมารวมงานกับเรา?
แตสวนมากพวกเขาทําอยางไรกับจดหมายขยะพวกนั้น อยางไรก็ตาม
การเขียนจดหมายเปนวิธีที่ดีที่จะชวยฝกฝนการสะกดคําและการคัดลายมือ
ยิ่งไปกวานั้น ยังชวยใหสนับสนุนการองคการไปรษณียของอเมริกาอีกดวย
7. การชักจูงทางโทรศัพท มันเปนเวลาบายสองโมง วันพฤหัสบดี
คุณไดจัดการใหเด็กอายุหกเดือนเขานอน
คุณกําลังดูละครโอเปราและกําลังจะเปดเผยตัวโกง โทรศัพทก็ดังขึ้น

คุณจะคิดอยางไรเมื่อมีคนแปลกหนาบอกคุณวา
เขาโทรศัพทสุมมาเพื่อหาตัวแทนจําหนาย?
พวกเขามักจะปฏิเสธการอธิบายของคนแปลกหนาหรือพนักงานขายของทางโท
รศัพท
8. การแจกใบปลิว
ผูแทนจําหนายสวนใหญในระบบเครือขายจะคิดวาเขาเขียนโฆษณาที่สามารถดึ
งดูดใหสมาชิกโทรมาและขอรวมเปนตัวแทนจําหนายได
พวกเขาอาจติดใบปลิวหรือแจกที่หัวมุมถนนหรือสอดลงไปใตประตูบาน
ซึ่งเราอาจจะไดสมาชิกที่ไมมีคุณสมบัติในการเปนผูแทนจําหนายก็ได
9. ติดประกาศตามรานขายของ
จะมีคนสักกี่คนที่สนใจที่จะอานประกาศที่รานขายของเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ?
10. การเพิ่มเงินทุน เมื่อตองเพิ่มเงินทุน แลวไมมีตัวแทนจําหนายเหลืออยูเลย
คุณคิดวามันจะเปนการสรางองคกรที่มั่นคงไดหรือ?
มันยากที่จะทําใหเชื่อวาคนในองคกรจะใชผลิตภัณฑของเราและยากที่จะสอนเข
าใหขายผลิตภัณฑ แลวทําไมเราไมพยายามตอไปอีกในชวงเวลาสั้นๆ ละ?
บิ๊กเอลเสริมตอวา “แนนอนวามันมีขอดีอยูในแตละวิธี ถาคุณมีเวลามาก
มันจะไมผิดถาคุณทําตามวิธีตาง ๆเหลานี้ แตตองไมออกจากระบบที่มีอยู
เพราะวาคนคนหนึ่งอาจจะประสบความสําเร็จกับวิธีๆ หนึ่ง
แตมันไมไดหมายความวาคุณจะพบเจอกับสถานการณเหมือนคนๆ นั้นเสมอไป”
ฉันจะยกตัวอยางใหคุณฟง ณ. หองประชุมแหงหนึ่ง เด็กหญิงอายุ 17
ปีบอกวา เขาสามารถขายสินคาได 1000 ดอลลาร
และสามารถใหการสนับสนุนตัวแทนจําหนายโดยการเคาะประตูตามบานในระแว
กบานของเขาเพียงแคใชเวลาหนึ่งสัปดาห ทุกๆ
คนตื่นเตนที่เด็กผูหญิงคนนั้นแสดงใหเห็นความสําเร็จของเขาตอคนอื่น ๆ
“ไมจําเปนตองบอกวา ตัวแทนจําหนายคนอื่นๆ มีความลมเหลวในการทํางาน
อะไรที่เด็กผูหญิงคนนั้นไมไดกลาวถึง คือ
แมของเขาเปนนายกเทศมนตรีของเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง
และเปนเจาของที่ดินเกือบทั้งหมด
และเขาก็ขอใหเพื่อนบานชวยเหลือลูกของเขาในการหาตัวแทนจําหนาย”
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ
ผูชายคนหนึ่งพูดกับคุณอยางมั่นใจเกี่ยวกับความสําเร็จของเขาในการชวยเหลือกา
รหาเงินทุนเพิ่มสําหรับโบสถโดยผานการขายผลิตภัณฑ
สิ่งที่เขาไมไดกลาวถึงคือพี่ชายของเขาเปนรัฐมนตรีที่ออกคําสั่งใหสมาชิกซื้อสินคา
ของเขา
ในอีกทางหนึ่ง การหาความจริงทั้งหมด
สวนใหญจะมีสถานการณที่พิเศษอยูเบื้องหลังวิธีการสํารวจที่ไมมีประสิทธิภาพ
อยาทําตามพวกเขาอยางไมมีเหตุไมมีผล
เราควรทําตามระบบและปลอยใหผูหาสมาชิกมือสมัครเลนแสวงหาวิธีใหม ๆ
ในการทํางาน

พนักงานขายทีต
่ องออกตลาด
สัปดาหถัดมา โจมีนัดกับสมาชิกคนหนึ่งแตเขาอยูไกลถึง 90
ไมลจากเมืองหลวง
เพราะฉะนั้นมันตองใชเวลาตลอดชวงเย็นในการขับรถไปที่นั่นและขับรถกลับมา
ซึ่งมันจะทําใหเขาไมมีเวลาในการนัดหมายกับคนอื่น
ถึงแมวาสมาชิกตัวแทนจําหนายจะตองการเวลาในการคิดตัดสินใจ
โจมั่นใจวาสมาชิกคนนี้จะตองมารวมงานกับเขาแน ๆ
แตมันจะคุมคากับเวลาหรือไมในการขับรถออกไปนอกเมือง?
เราจะใชเวลานั้นในการนัดหมายในเมืองได 3-4 คนจะคุมคากวาหรือไม?
บิ๊กเอลดึงกระดาษที่วางเปลาและเริ่มคํานวณใหโจดู “ดูนี่สิ ขับรถไประยะทาง
180 ไมลคิดเปนเงิน 30 เซนตตอไมล คิดเปนเงินทั้งหมด 54 ดอลลาร
คุณตองขับรถไปพบเขาอีกรอบเพื่อใหเขาเซ็นตสัญญาเขารวมงาน
ซึ่งตองเสียคาใชจายอีก 54 ดอลลาร ถารวมทั้งหมดจะเปนเงิน 108 ดอลลาร
และในจํานวนเงิน108 ดอลลาร
คุณสามารถนําไปติดสินบนเพื่อนบานใหมาเปนตัวแทนจําหนายของคุณได
“ยิ่งไปกวานี้
ดูที่รายไดที่คุณจะเสียไปจากการไปหาสมาชิกในชวงเย็นถึงสองวัน
เงินจํานวนเทาไหรที่คุณจะสามารถทําไดจากการหาสมาชิกจํานวนมกมายแตคุณจ
ะไมไดเห็นมันเพราะคุณตองออกไปนอกเมืองใชหรือไม? จํานวนเงินทั้งหมด 108
ดอลลาร และลองถามตัวคุณเองวา
สมาชิกที่อยูนอกเมืองจะมีคาเทากับการหาสมาชิกในเมืองหรือไม?
มันยังไมจบเพียงแคนั้น
คุณตองใชเวลาเทาไหรในการออกนอกเมืองเพื่อที่จะไปฝกฝนเขาใหเรียนรูงาน?
โดยสวนตัวแลวฉันหาสมาชิกจากบริเวณใกลบาน
“ ทําไมคุณไมใหสมาชิกที่เปนอาสาสมัครขับรถออกไปนอกเมืองเพื่อไปพบสมาชิก
ใหมคนนั้นละ? คุณมีสมาชิกอยูมากมายในองคกรของคุณ
บอกสมาชิกของคุณใหพวกเขาขับรถไปติดตอสิ”
คําถามเพื่อทดสอบ : ตัวแทนจําหนาย A ที่อาศัยอยูในเมืองอัลฟา
ขับรถไปเมืองบิมบูเปนระยะทาง 100 ไมลเพื่อไปหาสมาชิกใหม
แตตัวแทนจําหนาย B อาศัยอยูในเมืองบิมบู ไดขับรถไปเมืองอัลฟาเปนระยะทาง
100 ไมล
คําถาม : ใครจะเปนผูชนะ?
คําตอบ : ปมน้ํามัน

เพียงเรื่องแคเรือ
่ งเดียวแตมข
ี อ
 เท็จจริงเปนพัน ๆ ขอ

บิ๊กเอลไดสอนทักษะในการนําเสนอใหโจมากขึ้นวา
“อยาพูดความจริงออกมาทั้งหมด”
สมาชิกและตัวแทนจําหนายของคุณจะตองจําเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่ลืมเรื่องจริง
ไปบางแลว เรื่องราวทั้งหมดจะมีพลังและมีแรงกระตุน
คุณตองการที่จะกระตุนใหสมาชิกหรือตัวแทนจําหนายของคุณมีความกระตือรือรน
หรือไม?
ฉันพนันไดวาคุณจําเรื่องราวที่นาสนใจที่ครูเลาในชั้นเรียนแรกของคุณได
แตคุณอาจจะหลงลืมความจริงไป 90% จริงหรือไม?
บิ๊กเอลไดเลาเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอใหโจฟงเพื่อรับรองวาสมารถนําไปใชใ
นชีวิตไดตลอด
“ทํางานอยางฉลาด แตไมหนักหนาจนเกินไปW
ถาประธานของบริษัทใหญหาเงินได 1 ลานดอลลารตอป
และถาพนักงานหาเงินได 1 หมื่นดอลลารตอป นั่นหมายความวา
ประธานทํางานหนักมากกวา 100 เทาใชหรือไม?
แลวทําไมผูชายคนนั้นถึงหาเงินไดมากกวาคนอื่น?
“ทํางานอยางฉลาด แตไมหนักหนาจนเกินไป”
พวกเขาเหลานั้นหาวิธีการบริการที่มีประสิทธิภาพมากกวาเพื่อที่จะทําใหเขามี
ความสามารถในการผลิตมากขึ้น ในอีกนัยหนึ่ง
มันเปนการสรางคุณคาในการแบงเวลา
ใครที่จะตองจายมากกวากัน ?ระหวาง ผูชายที่ขายสินคาได 100 ดอลลาร
หรือผูชายที่ขายได 10000
ดอลลาร ? สังเกตดูวาคุณตองจายเงินมากกวาผูชายคนที่สองมากกวาถึง 10 เทา
ถาคุณอยากไดรายไดที่มากขึ้น เราตองสรางบริการมากกวานี้
เราตองหาวิธีทางการทํางานที่ฉลาดกวานี้ แตไมหนัก
ถาฉันจําเปนตองขุดดินลงไปลึกหนึ่งไมล และฉันเต็มใจที่จะจายเงิน 10000
ดอลลาร คุณจะรับงานนี้ไหม?
และคุณจะสรางความไววางใจในการขุดดินไดอยางไร ? ในชวงปลายป
การขุดดินนั้นสําเร็จไปไดดวยดีโดยขุดลึกลงไป 1 ไมล ฉันจะจายเงินใหคุณทันที
10000 ดอลลาร เพราะถือเปนคาบริการของคุณ
ในอีกทางหนึ่ง เพื่อนของคุณสนใจที่จะทํางานนี้
แตเขาไปเชาเครื่องจักรที่ใชในการขุดดินในราคา 100 ดอลลาร
และเขาสามารถขุดดินเสร็จภายในเวลา 1 วัน คุณจะใหคาบริการแกเขาเปนเงิน
10000 ดอลลาร หรือไม ?
คําถามคือ ใครที่ทํางานอยางฉลาดและใครที่ทํางานอยางหนัก ?

เรื่องเลาแบบนี้มีการนําไปประยุกตใชหลากหลายรูปแบบ
คุณตองเลาเรื่องนี้ใหแกสมาชิกใหมฟงเพื่อทําใหพวกเขารูสึกวา
บางคนทํางานอยางหนัก และมีธุรกิจนอกเวลาที่ฉลาดเปนของตัวเอง
คุณอาจจะเลาเรื่องนี้ใหตัวแทนจําหนายคนใหมที่ใชเวลาทั้งหมดของเขาในการ
หาสมาชิกใหมในระดับแรกซึ่งมันเปนงานที่หนักมาก
แตแทนที่เขาจะลองไปสนับสนุนคนอื่น ๆ ดู
โดยตัวแทนจําหนายแตละคนอาจจะใชวิธีการใหการสนับสนุนสมาชิกพียง 2-3
คนเทานั้น แตมันจะทําใหมีสมาชิกมากขึ้นเปนรอย ๆ
คนภายในองคกรของคุณในตอนสุดทาย วิธีนี้สิที่จะเปนวิธีที่ฉลาด
“การศึกษาที่เหมาะสม”
มาดูกันวาเราใชเวลาทั้งหมดในการเรียนเปนระยะเวลากี่ป ?
โรงเรียนประถมศึกษา
8 ป
โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ป
มหาวิทยาลัย
4 ป
รวมทั้งหมดแลวเราใชเวลาในการเรียนทั้งหมดเปนเวลา 16 ป
การเรียนในมหาวิทยาลัยตองใชคาใชจายทั้งหมด 10000 ดอลลาร ตอป
แลวทําไมเราตองเรียนมหาวิทยาลัย ? ก็เพื่อใหเราประสบความสําเร็จ
แตการเรียนในมหาวิทยาลัย เราตองเรียน ภาษาอังกฤษ ,บัญชี ,ธุรกิจ ,วิศวกรรม
เปนตน ทุกๆ หลักสูตรจะทําใหเราออกมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เราไมสามารถเรียนหลักสูตรเดียวไดเพื่อใหประสบความสําเร็จ
เราใชเวลา 16 ปในชีวิตของเราในการเรียน และใชเงินจํานวน 40000
ดอลลารในเวลา 4 ปีเพื่อเรียนในมหาวิทยาลัย
และเราไมสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพื่อใหเกิดความสําเร็จในกา
รทํางานได อยาไปคิดวามันจะคุมคาตอการจายเงิน 100 ดอลลาร
และใชเวลาเพียงแค 2 วันในการเรียนวิธีที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ
เรื่องราวดังกลาวมีประโยชนอยางมากในการกระตุนใหตัวแทนจําหนายไดปรั
บปรุงตัวเองในเรื่องการฝกฝนใหดีขึ้น วิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะกับสมาชิกใหมๆ
( คุณใชเวลา 16 ปีและเงินจํานวน 40000 ดอลลาร
เพื่อที่จะเรียนรูการเปนพนักงานที่ดี แตคุณจะลงทุนเพียงแค 100
ดอลลารและเวลาเพียง 2
เดือนเพื่อที่จะเรียนรูวาคุณสามารถประสบความสําเร็จเหมือนเจานายของคุณได )
“นี่คอ
ื โอกาสของคุณ”
ใครที่ทําเงินไดมากกวากันระหวางผูที่เปนเจาของบริษัทหรือเปนลูกจาง ?
แนนอนวาตองเปนเจาของบริษัท คุณควรบอกกับสมาชิกของคุณวา
ตอนนี้คุณมีโอกาสที่ดีๆ ที่จะเปนเจาของธุรกิจและ
วาคุณจะสามารถตัดสินใจไดวาจะหาเงินจํานวนเทาไหร ?

คุณตองการที่จะเปนพนักงานไปตลอดและใหเจานายตัดสินรายไดของคุณหรือวาคุ
ณปรารถนาที่จะเริ่มตนธุรกิจของคุณเองโดยการเปนตัวแทนจําหนาย ?
เรื่องราวดังกลาวนี้จะชวยใหสมาชิกตัดสินใจไดในทันที
ไมจําเปนตองคิดดูกอนเพราะวาตัวเลือกนี้มันชัดเจนแลว
“ผูจ ด
ั การบริษท
ั ”
คุณแมวัยสาวคนหนึ่งไดตัดสินใจที่จะทํางานประจําเพื่อที่จะชวยลดรายจายภาย
ในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น โดยเขาจะตองเสียสละเวลามากมาย สิ่งที่เขาตองทําคือ
1. เขาจะไมไดอยูบานเปนเวลา 8-10 ชั่วโมงตอวัน
การทํางานบานและการเตรียมอาหารจะตองเปลี่ยนแปลงไป
2. ลูกจะไมไดรับการเลี้ยงดูอยางเต็มที่จากแม
3. เขาจะพลาดประสบการณดีๆ ในการชวยเสริมสรางพัฒนาการของลูก
4. เขาจะมีเวลาใหกับครอบครัวไมเพียงพอ
เพราะเมื่อเขากลับจากทํางานก็ตองมาทํางานบาน
แตถายอนกลับไปมองถึงความเสียสละนั้น เขาจะมีรายได 2000
ดอลลารตอเดือน แตหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ เขาจะเหลืออะไรจากรายไดนั้น
เงินเดือน 2000 ดอลลาร
350 คาภาษีรายได
50 คาภาษีประเทศ
120 ประกันสังคม
270 คาผอนรถยนต
60 คาประกันรถยนต
50 คาซอมบํารุงรถยนต
130 คาน้ํามันรถ
320 คาพี่เลี้ยงเด็ก
60 คาเสริมสวย
100 คาเสื้อผา
80 คาประกันและอภินันทนาการของบริษัท
100 คาอาหาร
มีเงินเหลือเพียงแค 310 ดอลลาร
รายไดนี้เมื่อเปรียบเทียบจะเทากับ 2 ดอลลารตอชั่วโมง คิดดูสิวา
เขาตองหางจากลูก ๆ ของเขา 22 วันตอเดือน และเขาตองทํางาน 176
ยังไมรวมคาเดินทาง ถาเปนไปได แมคนนี้จะไมมีเวลาอยูบานเลยใชหรือไม ?
แตดวยโอกาสของเรา คุณสามารถหารายไดงาย ๆ เปนจํานวน 310
ดอลลารจากที่บาน โดยใชเวลาแค 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ไมเพียงแตงายกวาเทานั้น
ยังไดกําไรมากกวา ไดความสนุกสนาน และคุณยังมีเวลาอยูกับครอบครัวไดอีกดวย
เรื่องราวขางตนนี้
จะชวยใหคนหันมาสนใจและพอใจที่จะมีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น

เรือ
่ งราวของหอยนางรม
ลองนึกดูสิวาตอนนี้ถาคุณเปนนักดําน้ําหาไขมุกที่มีความชํานาญกําลังนั่งอยูบน
ทาเรือในทะเล และทุกๆ ชั่วโมง ฉันจะใหตะกราที่มีหอยนางรมอยู 100 ตัวกับคุณ
และในหอยนางรม 100 ตัว มีเพียง 5 ตัวที่มีไขมุก อีก 95 ตัววางเปลา
ถาคุณเปนผูเชี่ยวชาญคุณจะเปดหอยนางรมตัวแรกและพบความวางเปลา
คุณจะปดมันอยางระมัดระวัง ถือไวในมือดวยความทะนุถนอม
และคอยเฝาใหไขมุกมันเติบโตขึ้นมา คุณจะทําอยางนี้หรือไม ? แนนอนวา ไม
คุณจะโยนเปลือกหอยที่วางเปลาทิ้งไปและเปดดูตัวอื่นจนกวาจะเจอไขมุก
อยางไรก็ตาม ตัวแทนจําหนายสวนมากจะคุยกับเพื่อนของเขาและสมมุติวา
คนที่จะมาเปนสมาชิกที่ดีก็เหมือนกับเปลือกหอยนางรมที่วางเปลา
แทนที่จะไปหาคนใหมที่ดีกวา พวกเขากลับเฝารอความหวัง คอยถาม
ชักชวนและออนวอนกับคน ๆ เดิมเปนอาทิตย พวกเขาจะชวนคนเดิม ๆถึง 17 ครั้ง
เผื่อมีโอกาสที่จะมารวมประชุมกัน พวกเขาทํางานเปนระยะเวลานานกับ
“หอยนางรมที่วางเปลา”
ความลับในการหาสมาชิกมิใชการทําใหคนอื่นเชื่อแตเปนการเลือกประเภทขอ
งคน คุณอาจจะหมดกําลังใจในการทํางานเหมือนกับหอยนางรมที่วางเปลา
งานของคุณเปนงานที่ตองหาสมาชิกอยางชํานาญและจะตองเลือกหาคนที่อยากมาเปน
ตัวแทนจําหนาย มันจะงายกวาเปน 10
เทาในการเลือกคนที่ตองการมาทํางานกับเรามากกวาที่จะทําใหเขาเชื่อและไมเต็มใจม
าทํางานดวย
นกอินทรีและหอยนางรม
กาลครั้งหนึ่งมีไขสองใบ เถียงกันวา ถาเขาฟกไขออกมาแลว
พวกเขาอยากจะเปนอะไร ?ไขฟองแรกพูดวา “ฉันอยากเปนหอยนางรม”
หอยนางรมแคอยูในน้ํา ไมมีทางเลือกอื่น
คลื่นในมหาสมุทรจะพัดพามันไปโดยไมมีจุดหมายปลายทาง
และจะพัดพาอาหารอาหรมาให อะไรก็ตามที่มหาสมุทรพัดพามา
หอยนางรมจะรับอาหารเหลานั้นเขาไป ไมมากไมนอยเกินไป นี่คือชีวิตของฉัน
มันอาจจะถูกจํากัด แตมันไมมีทางเลือก เปนแคการควบคุมงาย ๆ โดยมหาสมุทร
ไขใบที่สอง กลาววา มันไมใชชีวิตของฉัน ฉันอยากเปนนกอินทรี
นกอินทรีมีอิสระที่จะไปที่ไหนก็ไดที่เขาอยากไปและทําอะไรก็ไดที่เขาพอใจ
แนนอนวาเขาตองรับผิดชอบ ในการลาหาอาหารและตองดํารงชีวิตใหอยูรอด
แตเขามีอิสระที่จะบินไปที่สูงๆ บนภูเขา นกอินทรีไมตองถูกควบคุมโดยผูอื่น
ฉันไมอยากจํากัดสถานที่ที่ฉันจะไป ฉันไมอยากเปนทาสของมหาสมุทร
ฉันเต็มใจที่จะใชชีวิตแบบนนกอินทรี
คุณยังอยากเปนนกอินทรีหรือหอยนางรมมากวากัน ?
เรื่องราวขางตนนี้จะมีประโยชนตอสมาชิกและตัวแทนจําหนายในการดําเนินชี
วิตที่พอใจและนาตื่นเตน

เรื่องนี้จะทําใหพวกเขารูสึกไมมีความสุขถาพวกเขาทิ้งโอกาสเหลานี้ไปและจะชวยกร
ะตุนใหพวกเขากําหนดชะตากรรมของพวกเขาเอง
การลงทุนทีด
่ ีทส
ี่ ด
ุ
คุณสูบบุหรี่หรือไม ? ถาคุณสูบบุหรี่แพ็คตอหนึ่งวันจะเปนเงิน 20 ดอลลารตอสัปดาห
คุณดื่มกาแฟหรือเปลา ? ถาคุณดื่มสองแกวตอสัปดาหจะคิดเปนเงิน 20
ดอลลารตอสัปดาห
มีจํานวนตัวแทนจําหนายกี่คนที่ใหบห
ุ รี่และกาแฟหับคุณหรือไม ? ไมมีแนนอน!
“ทําไมเราไมลงทุนโดยใชเงิน 12.95 ดอลลาร
สําหรับซื้อหนังสือและเริ่มสรางกลุมตัวแทนจําหนายของตัวเองละ ?
พวกนักธุรกิจจะไมเต็มใจที่จะจายเงินนอยกวาคากาแฟเพื่อเปนการรับรองวาระบบกา
รทํางานนั้นสรางความสําเร็จใชหรือไม ?
( มันเปนการคาที่มีอคติและมีการปดบังซอนเรน )
คุณไมตองการใหตัวแทนจําหนายแตละคนของคุณใชระบบที่ประสบความสําเร็จหรอ
?
คําถามวิเศษ 2 ขอ
โจ กลาววา “เรื่องเลาเหลานั้นเปนเรื่องที่ดีมาก
แตบางครั้งฉันก็มีปญหาบางอยาง
ฉันตองการบางสิ่งบางอยางเพื่อมาแกไขปญหาเหลานั้น
ฉันพยายามที่จะพูดเกี่ยวกับอากาศและเรื่องกีฬา
แตมันเปนการเสียเวลาและผูที่จะมาเปนสมาชิกก็รู นอกจากนี้
มันเปนเรื่องยากที่จะพูดวา “วันนี้อากาศดีจัง”
ลองคิดดูวาโอกาสทางธุรกิจจะเปนอยางไร ? มันไมมีความตอเนื่องกันเลย
ยิ่งไปกวานั้น
ถาเรามีวิธีการที่จะแกปญหานี้และสรางคุณสมบัติใหแกตัวแทนจําหนายในเวลาเดียวกั
น
ฉันจะไดประหยัดเวลาโดยพูดเรื่องที่นาสนใจและคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนสมาชิก
มันดูเหมือนวาฉันตองทําการนําเสนออยางเต็มที่แกคนที่ไมมีความสนใจ
คุณมีวิธีการแกไขไหม ? บิ๊กเอลจะมีคําตอบใหกับโจเสมอ เพราะเขาเปนผูที่ชํานาญ
บิ๊กเอลตอบวา เขาใชวิธีตามระบบของมัน
“คุณจะไมตองเสียเวลามากในการคัดเลือกคุณสมบัติของสมาชิก
และในเวลาเดียวกันคุณยังสามารถแกปญหาเรื่องนั้นไดอีกดวยและเราจะไดมุงความส
นใจลงไปในเรื่องธุรกิจ
แตลําดับแรกมาดูที่คุณสมบัติที่ดีที่สามารถเปนตัวแทนจําหนายได”
มีความเฉลียวฉลาด ? ไมเลย
ฉันและคุณมีสมาชิกที่ไมฉลาดดวยกันทั้งสองคน พนักงานขายที่ดี ? ก็ยังไมใช
เรารูวาตัวแทนจําหนายที่ประสบความสําเร็จบางคนทั้งขี้อายและไมเสแสรงเหมือนพนั

กงานขาย มีทัศนคติในแงบวกหรอ ? ไมมีเลย
ในโลกนี้มีตัวแทนจําหนายที่มีทัศนคติในแงลบมากมาย
มันมีหลักดวยกัน 2 ขอดวยกันที่จะทําใหสมาชิกกลายเปนตัวแทนจําหนายที่ดี
1.ความปรารถนา สมาชิกสวนมากตองการที่จะหารายไดเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตามขอผิดพลาดที่ใหญหลวงของผูหาสมาชิกคือยังสับสนกับความปรารถนา
พวกเขามีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง คนที่ตองการรายไดมาก ๆ
แตหลายครั้งที่พวกเขาไมมีความปรารถนาที่จะหารายไดนั้น
ผูที่หาสมาชิกมือสมัครเลนจะเนนแตพวกที่เปนคนวางงานแตไมสนใจผูที่ตองการที่จะ
หาเงินใหเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้รวมถึง คนที่สิ้นหวังหรือหมดหวังในหนาที่การงานแลว
พวกเขาตองการแคดูทีวี ในชวงเวลาเย็น พวกที่วางงานอาจจะตองการเงินเพิ่มขึ้น
แตไมมีความปรารถนาที่จะออกไปและหารายได พวกเขาอาจจะพอใจในสิ่งที่เขามีอยู
พวกหาสมาชิกมือสมัครเลนมักจะเสียเวลาเปนชั่วโมง ๆ
ในการหาคนที่ไมมีความปรารถนา
การใชจิตวิทยาจะเปนขอดีสําหรับพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง
2.เวลา ทุก ๆ คนมีเวลา 24 ชั่วโมงในแตละวัน
พวกเขากําลังมองหาอะไรบางอยางที่ไมสนใจเวลาในโอกาสการทํางานในธุรกิจ
คุณอาจจะตองหาคนที่ไมมีอะไรจะทําและไมสนใจในเรื่องของเวลา การดูทีวี
การเลนโบวลิ่ง และอื่นๆ เปนสิ่งที่ตองเลิกทําใหได
เราตองการสมาชิกที่สามารถสละเวลา 6-10
ชั่วโมงตอสัปดาหในการทําธุรกิจของพวกเขา
ถาบางคนที่ไมมีเวลาวางและเขามีเวลาแค 4 ขั่วโมงตอสัปดาห นั่นก็ถือวาโอเคแลว
อยางนอยเขาก็ยังมีเวลาใหเราในการทําธุรกิจ
ตอนนี้เรารูแลววาคุณสมบัติที่ดีของการเปนตัวแทนจําหนายที่ดีคืออะไร
ดังนั้นมันจะเปนเรื่องงายที่เราจะหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สิ่งที่เราตองทําทั้งหมดคือ ถามคําถามพวกเขา ดังตัวอยางตอไปนี้
คําถาม : คุณตองการหารายไดที่เพิ่มขึ้นหรือไม ?
คําถาม : คุณเต็มใจที่จะสละเวลาเพียงแค 6-10 ชั่วโมงตอสัปดาห ไดไหม ?
“เราแคฟงคําตอบขากเขาแตตัดสินวาเขามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม
มันเปนวิธีที่งายมากดวยคําถามเพียงสองขอนี้
เราก็สามารถแกปญหานั้นไดแลวและเราสามารถเริ่มธุรกิจของเราไดในทันที”
“ความพิเศษของมันไมไดอยูที่คําถาม แตมันอยูที่คําตอบ
เราตองใหความสนใจกับสิ่งที่สมาชิกพูด”
โจไดจดคําถามที่วิเศษนี้อยางรอบคอบเพื่อนําไปใชในการนัดหมายครั้งตอไป
ดวยความรูใหม ๆนี้ โจรูสึกวาเขาใกลจะเปนผูหาสมาชิกที่กาวไปเปนผูชํานาญแลว

“ใหโอกาสที่จําเปนในการทํางานกับสมาชิก
ใหโอกาสในความปรารถนาของพวกเขา”

บิ๊กเอล
การจายเงินเดือนทีย่ งิ่ ใหญ
บิ๊กเอลใชเวลาตลอดชวงเย็นในการแสดงใหโจเห็น ภาพจินตนาการแบบกวาง
ๆ องคกรตัวแทนจําหนายที่ใหญๆ
ไมไดมีเพียงซูเปอรสตารเพียงคนเดียวที่สามารถหาสมาชิกได 1000 คน
แตผูหาสมาชิกที่มีความชํานาญจะหาสมาชิกที่ดีๆ
เพียงไมกี่คนเทานั้นและชวยเหลือพวกเขาใหหาสมาชิกอีกระดับหนึ่งใหไดถึง 100200 คนในองคกรของพวกเขา
พวกเขาจะรูสึกดีกวาถาเขามีสมาชิกที่มีความสามารถเพียงพอและไดรับการฝ
กฝนอยางเหมาะสมแลวเพียง 5-10 คนในองคกร
มากกวาการมีสมาชิกที่ยังไมผานการฝกฝน และไมมีความกระตือรือรน 1000
คนในองคกรสวนตัวของพวกเขา
ตอไปนี้เปนวิธีการที่จะทําอยางไรใหองคกรของเรามีความมั่นคงและมีกําไร
1. เราตองทํางานเปนทีมกับตัวแทนจําหนายในระดับที่หนึ่ง
จนกระทั่งเรามีตัวแทนจําหนายอยางนอย 15 คนในกลุม
2. เราตองชวยสมาชิกลําดับที่หนึ่ง 5-8
คนใหทํางานไดดีและสามารถสรางทีมของพวกเขาได
3. เราตองชวยฝกฝนสมาชิกของตัวแทนจําหนายในลําดับที่หนึ่งเพราะวาเขาไมส
ามารถฝกฝนคนเหลานั้นไดทันที ถึงแมวา
ตอนนี้เราจะเปนทีมดวยกันในตัวแทนจําหนายในลําดับที่ 2 ที่ 3
แตเราก็ยังตองชวยกันสรางองคกรของเราโดยการฝกฝนและหาสมาชิกตัวแท
นจําหนายในระดับดาวนไลน
4. เราจะมีระบบในการจัดทีมตัวแทนจําหนาย ดังนี้
ผูแทนจําหนาย 1 คน
สมาชิกภายใตผูแทนจําหนาย 6 คน
ผูแทนจําหนายที่ไมมีความกระตือรือรนและผูใชผลิตภัณฑ 9 คน
ถาเรามีผูแทนจําหนาย 6-7 คน
เราจะสามารถพัฒนาใหมีสมาชิกไดเปนรอยคนในองคกรของเรา
เราก็จะประสบความสําเร็จตามระบบของมัน
5. เราตองแนใจวา
ตัวแทนจําหนายแตละคนมีหนังสือเกี่ยวกับการทํางานตามระบบเปนของตนเอ
ง อยาใหหนังสือนี้กับสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรน
เพราะเขาอาจขุนเคืองที่เราใหเขามาทํางาน
และเราตองตรวจสอบระบบการทํางานของสมาชิกในองคกรเพื่อใหเขาสามาร
ถกาวตามทันเรา
6. หลังจากที่เรามีสมาชิกในองคกรที่ผานการฝกฝนอยางเต็มที่แลว
เราตองหาผูที่จะมาสนับสนุนองคกรของเราเพิ่ม
เราตองไมสิ้นสุดการหาสมาชิกแคที่เราเริ่มตน

บิ๊กเอลถามโจวามีปญหาอะไรหรือม ?
โจตอบวา “ไมมีปญหาแลว บิ๊กเอล ตอนนี้กลุมของฉันมีสมาชิกมากถึง 300
คนแลวและฉันก็ทําตามระบบ
ไมไดออกนอกกรอบเลย
ฉันทําการเสนอขอมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจกับสมาชิกคนอื่นๆ
เหมือนขอมูลที่ฉันไดรับมาจากคุณ
ฉันกําลังจะเปนผูที่หาสมาชิกที่เชี่ยวชาญเหมือนคุณแลว”
ทําอยางไรใหคส
ู มรสเชือ
่ ในการตัง้ เปาหมายของเรา
ปญหาในธุรกิจเครือขายมีความแตกตางกันในเรื่องการสละเวลาระหวางคูสมร
ส หลาย ๆ ครั้งที่คูสมรสบางคนตองออกไปประชุม ออกไปฝกฝน
ขณะที่อีกฝายก็จะบนเกี่ยวกับเวลาที่เขามีใหกับครอบครัวไมเพียงพอและใชเวลาสวน
ใหญในการอยูนอกบาน สิ่งนี้ทําใหเกิดความขัดแยง ,ความไมพอใจ
และปญหาการหยารางได
คูสมรสบางคนมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเครือขายและตองการประสบความสําเร็จในเป
าหมายทางการเงิน
แตคูสมรสอีกฝายไมคิดวาธุรกิจเครือขายนี้จะทําใหเขาบรรลุเปาหมายได
คูสมรสที่ไมเชื่อในเรื่องนี้ก็ตองการที่จะบรรลุเปาหมายทางการเงินเหมือนกัน
แตความเชื่อมั่นในระบบธุรกิจและคูสมรสของเขานั้นแทบจะไมมี
เราจะแกปญหานี้ไดอยางไร ? เรือ
่ งราวตอไปนี้จะเปนหลักการที่นํามาแกปญหา
บิลลี่เชื่อมั่นในบริษัทธุรกิจเครือขาย “บริษัท แอคเม” ถึงแมวาเขาจะเพิ่งเริ่ม
แตเขาก็ทําใหเห็นความสําเร็จนั้นถึงแมจะเปนเพียงเล็กนอยก็ตาม เหตุผลคืออะไร ?
บิลลี่
ไดเขารวมการสัมมนาการฝกอบรมเพื่อที่จะเรียนรูใหประสบความสําเร็จถึงเปาหมาย
เปาหมายของบิลลี่ คือ รถยนตยีหอ Cadillac ไมวาบิลลี่จะกิน นอน
เขาจะพูดเกี่ยวกับรถ Cadillac
บิลลี่ตัดรูปภาพรถที่เขาอยากไดและนําไปแปะในทุกๆ หองภายในบาน
เขาแปะรูปที่ใหญที่สุดไวที่ตรงกลางกระจกที่หองน้ําเพื่อที่วาทุก
ๆวันเขาจะไดเตือนตัวเองใหบรรลุเปาหมายของเขา
แตดวยความโชคราย ภรรยาของบิลลี่ ไมพอใจตอพฤติกรรมของโจ
เขาเกลียดรูปภาพทุกรูปในบานของเขา บิลลี่เชื่อวาเปาหมายในการไดรถ Cadillac
จะเปนจริงขึ้นมาสักวัน และสิ่งที่ภรรยาเขาเกลียดมากที่สุด
คือรูปภาพขนาดใหญที่ติดอยูที่กระจกกลางหองน้ํา ทุก ๆเชาเมื่อบิลลี่ออกจากหองน้ํา
เขาจะแกะภาพนั้นออก และทุก ๆเย็นกอนที่บิลลี่จะกลับมา
เขาจะติดภาพรถยนตที่เขาชอบนั้นกลับเขาไปที่เดิมที่กลางกระจกในหองน้ํา
เปนเวลา 6 เดือนที่พวกเขาตองแกะรูปภาพและติดรูปภาพซ้ําๆ
และเหตุการณนั้นก็เกิดขึ้น บิลลี่มีเงินเพียงพอที่จะจายคาดาวนรถ Cadillac
ในเย็นวันนั้นบิลลี่ขับรถ Cadillac เขาบานอยางมั่นใจ เมื่อเขาไปถึง

เขาบีบแตรและนั่งอยูในรถอยางภาคภูมิใจ
ทันใดนั้นภรรยาของเขาก็มองออกมาจากหนาตางอยางแปลกใจ
เชาวันถัดไป
ก็มีรูปภาพของเสื้อขนมิงคที่ภรรยาของเขาติดไวที่กระจกภายในหองน้ํา
Close before your smart
ลูกคากับพนักงานขายจะมีสงครามจิตวิทยาระหวางการนําเสนอการขายสินคา
พนักงานขายจะใหเหตุผลวา ทําไมเขาตองซื้อสินคา
ถาลูกคาไมพรอมรับมือตอความผิดพลาดจากตัวสินคา
เขาจะไมมีการขัดแยงเมื่อพนักงานขายเขามาเสนอสินคา
ดังนั้นลูกคาตองใหความสําคัญในการหาเหตุผลวาไมควรซื้อสินคา
เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักของพนักงานขาย
และตอตานวิธีการขายที่พนักงานจะนํามาใชกับเขา
ดวยปญหาทั้งหมดนี้
ลูกคาจะไมมีเวลาเพียงพอในการรับฟงและพิจารณาขอดีวาทําไมเขาตองซื้อสินคา
ไมตองสงสัยเลยวา พนักงานตองใชเวลาอยางมากในการติดตอกับลูกคา
การแกปญหาของปญหาที่เกิดกับพนักงานขายทั่วโลกนั้นงายมาก
เพียงแคทําใหลูกคาปราศจากความกังวล เชน
1. คนสวนใหญจะซื้อสินคาของคุณ
2. ราคาทั้งหมดของสินคา
3. เหตุผลวาทําไมคุณควรซื้อสินคา
4. นําเสนอความจริงใหเขาฟง และเขาจะตัดสินใจเอง
ความลับในการบอกลูกคามีเพียง 4 ขอนี้
และกอนที่คุณจะทําการนําเสนอสินคา เรามีตัวอยาง 2 ขอ จากเทคนิคเบื้องตน
a) ลูกคาสวนใหญมักจะมารวมงานกับบริษัทแอคเมที่เปนธุรกิจเครือขายนั้น
เปนเพราะเขารูวาเขาจะมีวิธีที่ชวยทําใหรายไดของเขาเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนั้น เราก็บอกเขาเกี่ยวกับคาใชจายในการเริ่มตนเพียง 49 ดอลลาร
ซึ่งเปนจํานวนเงินที่นอยกวาคาลงโฆษณาหนังสือพิมพดีๆ สักเลม
แตในความเปนจริงที่คนไมเขารวมงานกับเรานั้นมีเหตุผลเพียง 2 ขอเทานั้น
คือ พวกเขายังไมเขาใจโครงการของเรา
หรือวาเขาอาจจะไมสามารถหาเงินจํานวน 49 ดอลลารในตอนนั้นได
สิ่งที่ฉันจะทําคือ
นําเสนอใหคุณเห็นขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับโอกาสของเราและถาคุณคิดวามั
นดี เราจะเริ่มมันดวยกัน มันยุติธรรมพอไหม ?
b) ลูกคาสวนใหญชอบบริษัทของเรา พวกเขามักไปบอกตอกับเพื่อน
ๆของเขาเกี่ยวกับบริษัท หลังจากนั้นคุณบอกเขาวา มันเสียคาใชจายเพียง 30
ดอลลาร ซึ่งเทากับวันละ 1 ดอลลารตอวันเทานั้นเอง ถาคิดจริงๆ
มันนอยกวาคาบุหรี่เสียอีก

คุณรูหรือไมวาคนสวนใหญที่ไมยอมจายเงินเพื่อรวมงานกับบริษัทแอคเมเพรา
ะพวกเขาไมรูวาบริษัทนี้ดีอยางไร หรือวาเงินทุนของเขามีไมถึง 30 ดอลลาร
อยางไรก็ตาม ฉันจะแสดงใหคุณเห็นวามันดีอยางไร และถาคุณชอบ
คุณก็สามารถเขารวมงานกับเราได แตถาคุณไมยอม ฉันก็จะไมวาอะร
คุณวามันยุติธรรมดีหรือไม ?
การใชเทคนิคงาย ๆ 4 นี้ กอนที่คุณจะทําการเสนอสินคา
อัตราสวนในการเขาใกลลูกคาจะมีมากขึ้น
รายละเอียดตอไปนี้จะบอกวาทําไมเทคนิคนี้เปนที่นาสงสัยตอลูกคา
1. คุณตองบอกลูกคาของคุณวาคนสวนใหญซื้อสินคาและสนใจโอกาสที่เรามอบใ
ห ลูกคาของคุณไมอยากที่จะเปนคนแรกที่ทดลองทําธุรกิจกับคุณ
เขาตองการรูวาคนอื่น ๆ ซื้อสินคาของเรา
และเขาจะมีแนวโนมตามหลักธรรมชาติที่จะมารวมงานกับเรา
2. คุณตองบอกราคาของสินคาทั้งหมดแกลูกคาไมเหมือนพนักงานขายกระทํากัน
เพราะเขาชอบปดบังราคาของมันและเปดเผยออกมาในตอนสุดทายของการนํา
เสนอ
ลูกคาจะกังวลเกี่ยวกับราคาระหวางที่มีการนําเสนอวามันจะมีราคาเทาไหร
แตถาเราเปดเผยราคากอน
ลูกคาจะฟงเราอยางไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับจุดเดนและประโยชนของสินคา
3. คุณควรสรางความมั่นใจและความเชื่อใจแกลูกคาของคุณโดยการบอกราคาสิ
นคาตั้งแตเริ่มทําการนําเสนอ เพราะเขาจะมองวาคุณเปนนักธุรกิจที่ซื่อสัตย
ไมใชพนักงานขายที่ปกปดขอมูลและพยายามจะหลอกเขา
ถึงแมวาราคาจะสูงเกินไปจนนาตกใจ
แตเขาก็ตองการที่จะรับฟงวาสินคาของเรานั้นดีอยางไรถึงราคาสูงอยางนี้
4. วิธีนี้จะชวยใหคุณมีความตรงไปตรงมา มีความกดดันต่ํา ฉันไมสนใจ
ในทางตรงกันขาม ถาเราใชความกดดันสูง คุณจะตองซื้อสินคาของเรา
การตอตานของลูกคาจะลดลงเมื่อเขาเห็นวาคุณไมไดจูโจมเขา
เมื่อคุณจัดการทุกอยางไดอยางเหมาะสม
จะทําใหมีแรงกระตุนตอลูกคาของคุณในความตองการสินคาที่มีคุณภาพของเ
รา เขาจะเริ่มการขายดวยตัวเขาเอง
5. ใหเหตุผลแกลูกคาวาทําไมเขาถึงควรที่จะซื้อสินคาของเรา
คุณตองเริ่มใชความกดดันเพียงเล็กนอย
ลูกคาก็จะไมตอบโตคุณกลับวาทําไมเขาตองซื้อสินคาของเรา
เพราะเขารูดีวาคุณจะยกเหตุผลเหลานั้นมาอาง วิธีนี้เปนการกําจัดความกลัว
และลูกคาจะตั้งใจฟงและใหความสนใจตอขอดีของสินคาที่คุฯไดนําเสนอ
6. ถาคุณไดมีการวางแผนการทํางานไวอยางเหมาะสมแลว
เหตุผลของการที่ไมซื้อสินคาจะเปนตัวที่บังคับใหลูกคาเต็มใจซื้อ
จากตัวอยางขางตน เรามีวิธีการพูดกับลูกคาไดอยางแนบเนียน “ทุกๆ
คนจะซื้อสินคาของเราถึงแมวาพวกเขาจะไมเขาใจขอดีหรือยากจนมาก็ตาม”
สิ่งนี้จะชวยใหคุณแยกจุดประสงคในตอนทายของการนําเสนอได
ลูกคาของคุณจะตองการขอมูลเพิ่มเติม แมวาเขาจะไมมีเงินก็ตาม

7. บอกลูกคาของคุณวามีขอดีหรือขอเสียอยางไรถาคุณซื้อสินคา และคุณคอย
ๆเริ่มสรางความกดดันในการขายสินคาโดยธรรมชาติ อยางไรก็ตาม
ลูกคาจะเห็นดวยกับคําวา “มันยุติธรรมหรือไม ?
วิธีนี้จะทําใหเขาตัดสินใจในทันที วัตถุประสงคของวิธีนี้คือ
จะแกปญหาการปฏิเสธของลูกคาที่พูดวา “ฉันขอคิดไตรตรองดูกอน”
วิธีการทําลายสมาชิกในกลุม

นอรแมนเกิดปญหาในงานของเขา คือ
จํานวนสมาชิกในกลุมของเขาไมเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่เขาคาดหวังไว ปญหาตาง ๆ
ของนอรแมนไมไดเปนความผิดของเขา เขาใชเวลาในการสํารวจและหาเหตุผลวา
ทําไมกลุมของเขาถึงไมมีสมาชิกเพิ่มขึ้น หลังจากการวิเคราะหอยางรอบคอบแลว
เขาก็พบขอผิดพลาด คือ
บริษัทเครือขายการตลาดของเขานั้นยังไมมีการสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมของเขามี
ความพยายามในการแขงขันและบริการลูกคา
ทําไมความจริงที่วาบริษัทของเขากําลังทําลายสมาชิกในกลุมของเขานี้เอง
ทําใหนอรแมนโกรธจนไมสามารถควบคุมตนเองได
แนนอนวาไมมีอะไรที่จะหลีกหนีความจริงได
สมาชิกตัวแทนจําหนายในบริษัทที่เหลืออยูเติบโตขึ้นในอัตราที่นาประหลาดใจ
นอรแมนเปรียบเทียบความกาวหนาของสมาชิกในกลุมของเขากับผูนําคนอื่น ๆ
และรูสึกอยากจะตําหนิผูนํากลุมของตัวเองมากกวา
เขามองออกไปขางนอกดวยความรูสึกผิดตอความผิดพลาดที่เกิดกับสมาชิกในกลุมขอ
งเขา ถานอรแมนไมไดตําหนิวาเปนความผิดของบริษัท
ความเสียที่จะเกิดแกสมาชิกในกลุมก็จะนอยที่สุด อยางไรก็ตาม
ในตอนนี้นอรแมนเปนผูนําที่ถูกปฏิเสธมากที่สุด
แตเขายังคงพัฒนาจุดประสงคในการทํางานของเขา ในชวง 1
สัปดาหเขามีการพัฒนาในเรื่องงานของเขา ดังนี้
วันอาทิตย
เขาบนกับครอบครัวของเขาวา ทําไมโลกใบนี้ถึงไดปฏิเสธเขา
ไมวาจะมีความยากลําบากแคไหน เขาจะพยายามเพื่อไมใหเกิดความลอเหลว
เขาทํานายไดวาในชวงปลายสัปดาห
สมาชิกในกลุมของเขาจะหมดกําลังใจกับบริษัทธุรกิจเครือขายนี้
และเขาเชื่อวาคําทํานายนี้จะเปนจริง
วันจันทร
นอรแมนนั่งพักและใชเวลาในการเขียนจดหมายถึงบริษัท
โดยเขาไดสาธยายถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุมของเขา และบอกกับพวกเขาวา
พวกเขาจําเปนตองมีคนที่มีความสามารถเหมือนตัวเขาอยูในบริษัท
แนนอนวาเขาเสนอการแกปญหาอยางมั่นใจ
แตเขาไดดูถูกตัวแทนจําหนายของบริษัทคนอื่น ๆ ภายในทองที่ของเขา

เย็นวันจันทร
นอรแมนเขารวมการประชุมฝกอบรมประจําสัปดาหดวยทัศนคติที่เยยหยัน
ผูนําคนอื่น ๆ
พยายามที่จะอยูหาง ๆ
จากเขาโดยการที่พวกเขาคอยชวยใหคําแนะนําตัวแทนจําหนายคนใหม
วางเปาหมายในการทํางาน
นอรแมนยังคนรวบรวมสมาชิกของเขาและพูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้น เขายังกลาวอีกวา
ผูหญิงคนนั้นโงมากที่ไปเขารวมกับบริษัทที่มีปญหามากมาย
สมาชิกในกลุมของนอรแมนสามารถทําใหนอรแมนออกไปจากรานกาแฟได
และพวกเขาจึงเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับปญหาที่นอรแมนทําใหสมาชิกในกลุมลดนอยลง
หลังจากที่นอรแมนไมไดรับความเห็นดวยจากที่ประชุม
นอรแมนกลับบานดวยความโกรธมากยิ่งขึ้น
และมีความรุนแรงในการแกแคนตอความผิดพลาดที่รายแรงนี้
วันอังคาร
นอรแมนโทรศัพทหาสมาชิกของเขาอยางเฉื่อยชาและถามพวกเขาเกี่ยวกับคว
ามเกียจครานของพวกเขา ถาพวกเขาไมมีเหตุผลที่จะมาตอบคําถามนี้
นอรแมนก็จะเปนปรปกษตอพวกเขา
นอรแมนยังคงมีความอุตสาหะที่จะจดบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเล็งเห็นวาเปนความ
ผิดของบริษัท นอรแมนเชื่อวา
ถาสมาชิกของพวกเขาบางคนที่ยังมีความกระตือรือรนทราบรายละเอียดที่ทําใหเกิดป
ญหาทั้งหมด พวกเขาตองมาบนและพอใจตอเรื่องนี้แนนอน
เย็นวันอังคาร นอรแมนโทรหาสมาชิกที่มีความกระตือรือรนในกลุมของเขา
และบอกเลาปญหาทั้งหมดใหพวกเขาฟงวา
เปนเพราะอัพไลนและบริษัทของเขาไมตอบสนองในการชวยเหลือเขา
นอรแมนจึงคิดวาควรจัดการประชุมครั้งสําคัญโดยสมาชิกทั้งหมดในกลุมรวมกันในวั
นพฤหัสบดี
วันพุธ
นอรแมนโทรไปที่บริษัทวา ทําไมเขาถึงยังไมตอบจดหมาย
เขาบอกกับบริษัทวา ตอนนี้บริษัทของคุณไดเสื่อมเสียแลว
และเขาก็อธิบายขอดีและมาตรฐานของบริษัทที่ดีๆ ใหฟง
เขาเจาะจงไปที่ปญหาระหวางความสัมพันธของเขากับตัวแทนบริษัทในพื้นที่ของเขา
ตัวแทนของเขาวางหูโทรศัพทลงและนอรแมนกับตัวเองวา
เขาจะตองโทรมาวิจารณอีกครั้ง เขาคิดวา
ชีวิตของเขาชางสั้นเหลือเกินตั้งแตเริ่มโทรศัพทและมารวมงานกับบริษัทนี้
ในเย็นวันพุธ
เขาโทรหาผูสนับสนุนอัพไลนของเขาเพื่อใหมาเขารวมการประชุมในชวงเย็นวันพฤหั
สบดี เขาเนนวา ถาทุกคนมารวมประชุม
จะทําใหเปนประโยชนตอการทํางานเปนอยางมาก
วันพฤหัสบดี

ในตอนเย็นสมาชิกของนอรแมนมาถึงที่นัดหมาย และชวง 2 วันที่ผานมา
พวกเขาไดประเมินความกาวหนาของพวกเขาภายในบริษัทและไดขอสรุปวา
พวกเขาขาดความสําเร็จ
ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญของปญหาที่มาจากสิ่งอื่นมากกวาตัวพวกเขาเอง
ไมมีใครรับผิดชอบในความผิดของพวกเขา
เพราะเขาไดตกลงรวมกันกับนอรแมนซึ่งเปนหัวหนากลุมแลว
“โลกใบนี้ชางไมมีความยุติธรรมกับกลุมของเราเลย”
วิธีที่เรากําลังทําอยูมันทําใหเราลดละความพยายามในการแกไขปญหาอยางถูกตองแล
ะความรวมมือกันในระหวางการประชุมประจําสัปดาห
หลังจากนั้นพวกเขาตองการกิจกรรมบางอยางที่มาเติมเต็มความวางเปลาที่ขา
ดหายไปจากอนาคตที่ไรความสําเร็จของพวกเขา
วันศุกร
ในชวงเวลาเชาตรู
นอรแมนเริ่มจัดตารางเวลาสําหรับการประชุมในครั้งหนาที่ชมรม Whiner &
Complainer ในวาระของแตละการประชุมจะมีการถกปญหาในเรื่อง
“การทําอยางไรใหสามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกได”
ถาพวกเขาถูกจํากัดไมใหหาเงินเพิ่มในธุรกิจเครือขายของพวกเขา
พวกเขาจะตองทําหนาที่ของตัวเองในการขยายการทํางานในแงบวก
โดยการหาผูแทนจําหนายที่มีความกระตือรือรนใหมากขึ้น
วันเสาร
นอรแมนใชเวลาทั้งวันในการจัดสรรงบประมาณในครอบครัวโดยปราศจากรา
ยไดที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทธุรกิจเครือขาย
สมาชิกในครอบครัวจะตองเสียสละในการดํารงชีวิตมากขึ้น นอรแมนคิดกับตัวเองวา
“มันไมมีความยุติธรรมเลยที่โลกใบนี้ทํากับฉัน ,กับสมาชิกธุรกิจเครือขายของฉันและ
กับครอบครัวของฉัน”
มอบหนังสือใหลูกคา กอนทีจ่ ะเริ่มขายธุรกิจ
ผูหาสมาชิกที่มีความชํานาญจํานวนหลายคนที่ใชวิธีการเขาถึงสมาชิกในธุรกิจเ
ครือขายอยางไมเต็มที่ โดยพวกเขาจะคอย ๆ นําเสนอรายละเอียดทีละเล็กทีละนอย
วิธีการที่ใชไดผลงาย ๆ คือ
ขอที่ 1 คุณควรใหยืมหนังสือ “วิธีทําใหรวยโดยไมตองเลนการพนัน”
และไปถายสําเนาที่มีมูลคานอยกวา 1.50 ดอลลารตอเลม และนําไปใหสมาชิก
หนังสือนี้จะแนะนําวิธีที่ทําใหเราสามารถร่ํารวยไดดวยวิธท
ี ี่หลากหลาย เชน
1. ใชเงินนอยกวาที่คุณหามาได และนํามันไปลงทุน
2. หารายไดเพิ่มจากงานนอกเวลา แลวนํามันไปลงทุน
3. ทําธุรกิจนอกเวลาและทําการลงทุน
4. เก็บสะสมเช็คเงินสดที่ไดจากธุรกิจเครือขายและนํามันไปลงทุน
ผูอานสวนใหญจะเจาะจงวิธีใดวิธีหนึ่งตามตัวอยางขางตน
เขาเชื่อวาเขาจะไดรับเงินที่มากขึ้น และวิธี

ที่เร็วกวาคือ เขาจะเก็บสะสมเงินในจํานวนมาก ๆ และจะลาออก
คอยติดตามใหสมาชิกอานหนังสือเลมนั้นภายใน 3
วันและคุณก็ไปเอาหนังสือกลับคืนมา เมื่อคุณไปเอาหนังสือคืน
สมาชิกของคุณจะตองการที่จะมีหนังสือเก็บไวเองบาง เวลานั้น คุณควรถามวา
“ถามีวิธีทําเงินไดมากกวา 2 หรือ 3 เทา คุณจะตองการอยากรูหรือไม ? แนนอน
เขาตองตอบวา “แนนอน”
วิธีนี้เปนการทําใหคุณมีโอกาสในการเสนอเกี่ยวกับธุรกิจเครือขายของคุณและเปนกา
รเพิ่มการเกษียนการทํางานเร็วขึ้น
คอนนี้แหละที่คุณจะเห็นเหตุการณที่นาตื่นเตนในตัวสมาชิกของคุณ
วิธีนี้จะชวยใหพวกเขาไปถึงเปาหมายแหงความร่ํารวยที่เร็วกวาวิธีอื่น ๆ
ดังตัวอยางเชน
ดวยรายไดที่เพิ่มขึ้นจากงานนอกเวลาเพียงแค 200 ดอลลารตอเดือน
จะชวยใหเขามีเงินทุนเวลาที่เขาเกษียนงานได โดยเขาสามารถออกจากงานไดภายใน
10-20 ป วิธีนี้จะชวยทําใหสมาชิกมีความเชื่อมั่นที่จะทํางานกับคุณ
ในทางตรงกันขาม
คนที่สามารถหารายไดจากธุรกิจเครือขายไดมากเทากับเงินเดือนประจํา
เขาสามารถออกจากงานที่ทําอยูได เมื่อคนๆ
หนึ่งหารายไดไมไดตามที่เขาคาดหวังไว เขาก็จะเริ่มทอแทและออกจากการทํางาน
แตสิ่งนี้มันไมถูกสําหรับสมาชิกของคุณที่กําลังมองหารายไดที่มั่นคงเพื่อไปลงทุนในเ
บื้องตน ถาคุณยังไมไดอานหนังสือเลมนั้น
คุณยังไมควรรีบดวนตัดสินเกี่ยวกับวิธีการทําใหรวย
หนังสือนี้เปนวิธีหนึ่งที่มีพลังที่ทําใหสรางสมาชิกที่มั่นคงได
การแลกเปลีย่ นสินคาเพื่อไดจาํ นวนทีม
่ ากขึ้น
ผูแทนจําหนายในธุรกิจเครือขายขายวิตามินจําเปนตองใชแชมพูและตองเสริม
สวย เมื่อเขาทําผมเสร็จ เขาตองจายเงินจํานวน 20 ดอลลาร
และความคิดก็เกิดขึ้นมาอยางรวดเร็ววา
ชางเสริมสวยจะพูดวาเขาเหนื่อยและเมื่อยลาจากการทํางานของเขา ดังนั้น
มีผูแทนจําหนายวิตามินไดมอบวิตามินแทนเงินสดเปนมูลคา 20 ดอลลาร
ชางเสริมเสริมเห็นดวยและกังวลที่จะรับลูกคาคนนี้เปนลูกคาประจํา
ชางเสริมสวยไมสามารถหาซื้อวิตามินได
แตผูแทนจําหนายจะหาวิตามินนั้นมาใหเปนประจําและจะเก็บสะสมวิตามินทุกชนิดที่
ชางเสริมสวยตองการ
ทําไมเราไมหาวิตามินมาแลกเปลี่ยนเกาอี้ที่ไมไดใชงานแลวของเธอละ?
ลูกคาประจําของเขาสวนมากจะจายคาเสริมสวยเปนเงินสด
และลูกคาใหมที่จะเพิ่มขึ้นที่ไดจากากรขายวิตามินดูเหมือนจะเปนขอตกลงที่ดี
มันใชเวลาเพียงเล็กนอยจากความวางเปลา
ตัวแทนจําหนายวิตามินกลับบานและคิดคํานวณวาคาวิตามินราคา 20
ดอลลารที่เขาแลกเปลี่ยนจากคาทําผม แตเขาจายแคราคาสง 15 ดอลลารเทานั้น

เขาไดรับโบนัส 5 เปอรเซ็นต ( 25%)
ซึ่งอาจทําใหเขากาวหนามาอยูในลําดับที่สูงได ราคาสุทธิของมันเพียงแค 10
ดอลลารเทานั้น สามารถประหยัดไดมากถึง 50 เปอรเซ็นต !!
ถาเขาสามารถขายวิตามินใหกับชางเสริมสวยไดทุกๆ วัน เขาจะไดรับกําไร ดังนี้
1. ประหยัดไดมากกวาถึง 50 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการตัดคาใชจายไดครึ่งหนึ่ง
2. ลูกคาคนใหมท่จี ะไมจายเงินสด คนสวนใหญคิดวา
วิตามินนี้มีราคาแพงและจะไมจายเปนเงินสด อยางไรก็ตาม
พวกเขาเต็มใจที่จะขายสินคา หรือบริการใหแกพวกเขา
เขาสามารถดึงดูดลูกคาดวยเทคนิคทางการตลาดนี้
3. จากการธุรกิจการซอมรถยนตและคาทําบัญชี เปนตน
พวกเขาสามารถเพิ่มจํานวนสินคาของเขาโดยการสั่งตรงมาจากบริษัท
มันเหมือนเปนการหาโบนัสในรายจายจากเงินงบประมาณปกติ
มันจะชวยทําใหเขาไดรับสวนแบงในแตละเดือน
4. ประหยัดงบประมาณไดถึง 50%
เขาสามารถนําเงินนี้ไปลงทุนทําธุรกิจและนําไปเขาบัญชีเงินฝากได
5. ถาลูกคาของเขาเห็นผลลัพธที่ดีของสินคา การหารายไดก็จะงายขึ้น
วิธีการเพิ่มรายไดของเขางายมาก เพียงแคทําตามรายละเอียดขางใตนี้
a) มองหาธุรกิจที่ตองการลูกคาจํานวนมากและไมยุงยากเกินไป
ถาธุรกิจนั้นสามารถจัดการกับจํานวนเงินสดได
พวกเขาจะไมมีความกระตือรือรนในการทํางานเกินเวลา
อยางไรก็ตามถารานซอมรถยนตเปดทําการ 8 ชั่วโมงตอวันและจะยุงตลอด 6
ชั่วโมง เขาเขาจะไมสนใจที่จะใชเวลา 2 ชั่วโฒงในการทําการคา
b) อยารบกวนลูกคาประจําของเขา โดยสามารถใชการพูดวา
“ฉันจะไมใหคุณทําในตอนนี้
แตฉันจะเสนอสินคาในเวลาที่เหมาะสมเมื่อคุณไมยุงแลว”
c) คอยย้ําวาเราจะเปนลูกคาประจําของคุณ
d) บอกพวกเขาวาคุณจะทําการโฆษณาใหกับธุรกิจของเขา
สัญญาวาจะหาลูกคาใหม ๆ มาให
บางสิง่ บางอยางจากการไมมส
ี งิ่ ใดเลย
ถาวันหนึ่งเราเดินไปที่ธนาคารทองถิ่นและมอบขอเสนอแกพนักงานธนาคารว
า “ฉันจะฝากเงิน 100,000 ดอลลาร ในใบรับรองการฝากเงิน
และฉันตองการไดดอกเบี้ยในทันที อยางไรก็ตาม ฉันยังไมพรอมที่จะฝากเงินตอนนี้
แตคุณสามารถใหดอกเบี้ยแกฉันในตอนนี้หรือไม ?” พนักงานธนาคารตองตอบวา
“ไมมีทาง” อยางแนนอน คุณตองทําการฝากเงินกอนที่จะไดรับดอกเบี้ย
จากตัวอยางที่ดูไรสาระขางตนนั้น เราสามารถติดตอกับสมาชิกทุก ๆ
เดือนที่ตองการบางสิ่งบางอยางที่เหมือนกัน
พวกเขาตองการรางวัลกอนที่จะใชความพยายาม

คุณเคยไดยินประโยคดังตอไปนี้จากตัวแทนจําหนายหรือสมาชิกหรือไม ?
- “ฉันไมตองการซื้อสินคาในเดือนนี้
ฉันจะรอจนถึงเดือนหนาเพื่อดูวาฉันจะไดโบนัสที่คุมคาเพียงพอ”
- “ถาฉันมีเช็คเงินสดคาโบนัสที่มากกวา ฉันจะตื่นเตน”
- “มันดูเหมือนวาจะเปนงานที่หนัก
มันอาจจะใชเวลาหลายเดือนกวาที่ฉันจะไดรับรางวัลตอบแทน”
- “ฉันไมฉันตองจายคาหองประชุมสําหรับสมาชิกดวย? ใหพวกเขาจายสิ
พวกเขาก็มาใชหองนี้เหมือนกัน”
- “ถาคุณสัญญาวาจะสรางสมาชิกกลุมใหญใหฉัน ฉันจะรวมงานดวย”
- “ลงโฆษณาใหมๆ เกี่ยวกับบริษัทของเรา แลวสมาชิกจะเขามาสมัครเอง
และเมื่อนั้นฉันจะเริ่มงาน”
- “ถากลุมของฉันทํางานไดดีกวา ฉันจะชวยใหพวกเขาโตได”
- “ทําไมฉันตองลงทุนในสินคากอน ? ตอนนี้ฉันยังไมมีเงิน”
คําพูดดังกลาวนี้ยังคงมีเรื่อย ๆ
ดูเหมือนวาคนตองการบางสิ่งบางอยางจากการไมมีสิ่งใดเลย
มันจะไมดีถาบริษัทจายเงินใหเรากอนที่เราจะทํางานหรือเปลา ? แตในความเปนจริง
ถาเราสามารถเปนผูนําได
เราตองชวยเหลือสมาชิกและตัวแทนจําหนายใหเขาใจถึงรางวัลที่ไดจากความพยายา
ม มันไมมีอาหารกลางวันที่ไมตองเสียเงินหรอก
การเริ่มงานของตัวแทนจําหนายคนใหม
กลาวไดวา “ถาคุณไมรูจะไปที่ไหน ถนนจะพาคุณไปยังจุดหมายนั้น”
ปญหาของตัวแทนจําหนายที่เพิ่งจะเริ่มงานคือ
พวกเขาไมรูวาควรจะไปที่ไหนและไปอยางไร ปญหาที่ใหญกวาคือ
เมื่อผูสนับสนุนของพวกเขาไมรูวาจะทําอยางไรใหพวกเขาไปถึงจุดหมายนั้น
เราควรเริ่มสอนเขาและควรมีอุปกรณและสินคาเมื่อผูสนับสนุนมีสมาชิกใหมมารวมง
านดวย เรารูดีวาคุณไมสามารถขายรถบรรทุกสินคาที่วางเปลาได ดังนั้น
ทําไมเราคิดที่จะขัดขวางการหาสมาชิกใหมของเราละ ?
ดังนั้นเขาจําเปนตองมีสินคาในทันทีสําหรับลูกคา หลักการตาง ๆ
ในการทําธุรกิจของเขา คือ
1. การใชสวนตัว วิธีที่แนนอนที่สุดในการเรียนรูและขายสินคา
ถาสมาชิกไมเชื่อในคุณสมบัติของสินคาวาสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพเ
พียงพอ ทําไมเราไมใหเขาทดลองใชดูกอนละ ?
เขาอาจจะกลายเปนลูกคาที่ดีที่สุดของเราก็ได
2. การขายปลีก
เขาควรจะมีสินคาที่เพียงพออยูในมือเพื่อที่จะขายปลีกใหแกลูกคาได
มีลูกคามากมายที่เขามาซื้อสินคา
แตเขากลับไมมีความมั่นใจวาสินคามีเพียงพอหรือไมที่จะสงสินคาในทันทีใหกั

บลูกคาใชหรือไม ? นั่นเปนเพราะเขาคิดวาลูกคาจะไมซื้อสินคาของเขา
ถึงแมวาเขาจะขายสินคา แตมันก็ไมคุมตอคาเดินทาง ไปกลับที่บานเพื่อนนําสินคามาสงใหแกลูกคาปลีก จุดประสงคของธุรกิจ คือ กําไร
ไมใชเปนการสนับสนุนปมน้ํามัน
นอกจากนี้ พวกเขาจะเลือกซื้อสินคาจากรานขายของชํามากกวา
ถาคุณบอกเขาวาเขาจะไดรับสินคาภายใน 1 สัปดาหใชหรือไม ?
3. ตัวอยางสินคา ถาคุณมีการใหยืมตัวอยางสินคา
คุณตองมีสินคาบางตัวอยูในมือเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดี เชน
ถาคุณขายเกี่ยวกับอาหาร
คุณตองใหหรือขายตัวอยางของสินคาใหแกสมาชิกเพื่อใหเขาทดลองใชและรา
ยงานผลเกี่ยวกับการใช
4. สมาชิกที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจ เมื่อคุณเริ่มทําธุรกิจตัวแทนจําหนาย
เขาจําเปนตองมีสินคาทันทีในคืนนั้น
ถาคุณวางแผนวาจะมีตัวแทนจําหนายหลาย ๆ คน
คุฯตองมีสินคามากเพียงพออยูในมือ
สินคาเหลานี้เปรียบเหมือนกานเริ่มทําธุรกิจของตัวแทนจําหนายของคุณ
จนกวาเขาจะไดรับการอนุญาตใหสั่งสินคาจากบริษัทดวยตนเอง
ถาผูหาสมาชิกของคุณวางแผนที่จะใหการสนับสนุนสมาชิกจํานวนหลาย ๆ
คนเขาจําเปนตองมีขอสรุปที่ดีในการเริ่มธุรกิจของพวกเขา
ปจจัยหลักที่มีสวนทําใหเกิดความกระตือรือรนสําหรับการหาขอสรุปเบื้องตนของผู
หาสมาชิกใหม คือ พวกเขาตองระแวดระวังเกี่ยวกับธุรกิจในใจ
เพราะวาเขาตองจายเงิน 200-300 ดอลลารในการซื้อสินคา
แนนอนวาคุณตองรับรองวาจะใหเงินคืนแกพวกเขา
ตามจุดประสงคของคุณที่ตองการชวยเหลือเขาใหเริ่มธุรกิจไดเร็ว
ถึงแมวาเขาจะไมมีเงิน เราตองการใหทุกคนมีการเริ่มตนที่ดีที่สุด
ถาเขามีเงินทุนเพียงเล็กนอย
ลองใหเขาจายเปนเช็คเงินสดที่ใหเครดิตในการจายทีหลัง
การมอบสินคาใหแกเขาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จ หลังจากนั้น
ไมแทบจะไมตองคิดในเรื่องใหการสนับสนุนบางคนที่ไมมีเงินเลยหรือไมเต็มใจจะเสี
ยเงิน
ดังนั้นใหเขาออกเช็คที่ใหเครดิตในการจายภายหลังถาเขาไมสามารถหาเงินมาซื้อสิน
คาในการเริ่มตนธุรกิจไดทันที
โดยสรุป ตัวแทนจําหนายคนใหมของเราเพียงแคหาเงินในการซื้อสินคา
และเราก็จะมอบโอกาสที่ดีที่สุดที่ทําใหเกิดความสําเร็จแกพวกเขา
ผลประโยชน
เมื่อไมนานมานี้
มีโฆษณาบางโฆษณาเกี่ยวกับการหาสมาชิกใหมไดปรากฏขึ้นมา

โดยคอนขางที่จะเนนในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของโอกาสทางธุรกิจ,
ผูนําทางการขาย โดยอธิบายตรงจุดเฉพาะเกี่ยวกับผลประโยชน
และเนนใหพวกเขามีความสนใจในการสมัครเปนสมาชิก
ความหวังในการประสบความสําเร็จในคนที่มีความตองการในผลประโยชนอาจจะเปลี่
ยนใหเขามารวมทําธุรกิจกับเราได เชน
โฆษณาหนึ่ง : ตองการรถยนตคันใหมไหม ? ไมตองจายเงินดาวนเปนพันๆ
ไมตองเสียคาผอนรายเดือนสูงๆ ไดรับรถใหมจากเราทุก ๆ 2 ป และไดรายไดเพิ่มอีก
1000-1500 ดอลลารตอเดือน โทรมาที่ xxxxxxx
บริษัทธุรกิจเครือขายนี้ยื่นขอเสนอเปนรถยนตเพื่อใหเขาประสบความสําเร็จใ
นการเปนผูนําการขายและหาสมาชิกในกลุมเปนจํานวนเงิน 5000 ดอลลาร เปนเวลา
5 เดือนติดตอกัน ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกใหคําตอบเกี่ยวกับโฆษณานี้วา เขาเชื่อวา
เขาอาจจะไดรับรถยนตจากบริษัท
และอาจจะทํางานเปนตัวแทนจําหนายใหเชารถยนต
แตในความเปนจริง
สมาชิกจะตองสรางธุรกิจเครือขายภายในกลุมใหมียอดเงินถึง 5000
ดอลลารในแตละเดือน และพวกเขาจะไดรถยนต
วิธีนี้ใชไดผลกับคนที่มีอคติกับธุรกิจเครือขายและคนที่อยากไดรถยนตเปนอยางมาก
แนนอนวา
ความสําเร็จก็จะอยูที่ผูที่ใหการสนับสนุนเขาทั้งหมดในการทําใหเขาเชื่อในธุรกิจเครือ
ขายวามันเปนธุรกิจที่ที่ไดผลจริง ๆ และเปนวิธีที่จะไดรับรถยนตงาย ๆ
วิธีนี้เปนวิธีที่เขาใจงายและสามารถรับรถยนตไดงายมาก
ซึ่งเปนแผนการที่วางไวเพื่อลอใหมาสมัครสมาชิก
อีกแผนการหนึ่งที่ไดถูกนําเสนอตอสมาชิกใหมคนหนึ่งคือ
เรามีสินคาหลากหลายชนิดที่คุณซื้อจากรานคาในทองถิ่นของคุณเปนประจํา
เพียงแคคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินคาและชักชวนเพื่อนอีก 2-3 คนมาซื้อดวย
คุณจะมีรายได 700 ดอลลารตอเดือน และไมตองเสียคาเชารถ ทุกๆ
คนจะซื้อสินคาจากเราเปนเงิน 100 ดอลลาร
เงินจํานวนนี้จะชวยลดคาใชจายในบัญชีของคุณได
คุณสามารถรับสินคาที่คุณตองการไดอยางสะดวกและตลอดเวลา
และฉันจะชวยคุณในการหาเพื่อน 2-3 คนมารวมงานและทําแบบที่คุณทําอยูนี้
และเราก็จะชวยพวกเขาในการหาเพื่อนของพวกเขามารวมงานอีกตอหนึ่ง เปนตน
หลังจากนั้น ทุกๆ คนจะรูจักคนอยางนอย 2 คน
กลุมของคุณก็จะขยายไปเรื่อยๆ ดังนี้ สมาชิกลําดับที่ 1 : 2 คน ลําดับที่ 2 มี 4 คน
ลําดับที่ 3 มี 6 คน ลําดับที่ 4 ใ16 คน ลําดับที่ 5 มี 32 คน ซึ่งรวมทั้งหมด
คุณจะมีสมาชิก 63 คน แตละคนสามารถทําเงินได 100 ดอลลาร รวมเปนเงิน 6300
ดอลลาร ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาที่คุณจะนําไปจายคารถ
และสิ่งที่คุณตองทําทั้งหมดคือ ใหการสนับคน 2 คน
และเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินคาของพวกเขาใหมาซื้อกับบริษัทของเรา
รายไดจากงานนอกเวลานี้จะมากกวา 700 ดอลลาร

และคุณจะไมตองเสียคาผอนรถในระยะเวลา 2 ปเลย อยางไรก็ตาม
สมาชิกของคุณก็สามารถมีรถและมีรายไดเพิ่มขึ้นเหมือนคุณได
สิ่งที่สําคัญของหลักการนําเสนอดานบนนี้ คือ
หลักจิตวิทยาในธุรกิจแบบเครือขาย ,พื้นฐานของสินคาและผลกําไร
ถึงแมวาแผนการตลาดนี้จะไมไดเปดเผยขอมูลทั้งหมด
แตในความคิดของสมาชิกนั้นมีความตองการเพียงแครถยนตและวิธีในการนําเสนอ
เราไมจําเปนตองนําเสนอหลักขออื่น ๆ เลย
ผลประโยชนที่ไดจากโฆษณาที่ใชกันอยางแพรหลายคือ หลักประกันสุขภาพ
หัวขอโฆษณามีวา “คาประกันสุขภาพของคุณแพงไปไหม ?”
บริษัทธุรกิจเครือขายบางแหงจะยื่นขอเสนอในการลดหรือไมตองเสียคาประกันสุขภา
พสําหรับผูนํากลุมที่มียอดถึงเปา
สมาชิกจะรูสึกประหลาดใจที่พวกเขาสามารถจายคาประกันสุขภาพที่ถูกกวาและไดรา
ยไดเพิ่มตอเดือน จากการอานโฆษณา
คุณไมตองเสียคาประกันสุขภาพและยังไดกําไรเพิ่มขึ้นดวย
แลวคาเดินทางทองเที่ยวละ ? บริษัทของคุณใหเงินสนับสนุนในเรื่องนี้หรือไม ?
คุณรูจักคนกี่คนที่สามารถนั่งเครื่องบินในชั้น 1 ได ?
บริษัทธุรกิจเครือขายสามารถจายคาตั๋วเครื่องบินชั้น 1
ถาคุฯมีความกระตือรือรนในการทํางาน
มันเปนเรื่องยากอยางไรในการที่จะทําใหคนบางคนตื่นเตนกับการที่ไมตองเสีย
คาใชจายทั้งหมดในการไปเที่ยวที่เมืองฮาวาย หรือยุโรป ?
อะไรจะเกิดขึ้นถาคุณวางแผนใหพวกเขาเขารวมงานและใชหรือซื้อสินคาของบริษัท
และใหการสนับสนุนสมาชิกอีก 2-3 คน ? คุณจะประหลาดใจวา
บางคนสามารถทํางานจนไดตั๋วเครื่องบินชั้น 1 ภายใน 1 สัปดาห
ในขณะที่ธุรกิจแบบเครือขายกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นทุก ๆ ป
สมาชิกจะตองกาวตามใหทันคนเหลานั้นโดยใชความรูและขอมูลเพียงเล็กนอยเพื่อให
ไดรับผลตอบแทนที่คุมคา บริษัทธุรกิจเครือขายมีขนาดใหญและกระจายไปทั่ว
เพราะฉะนั้นคุณสามารถสอบถามใครก็ไดที่ทํางานอยู
แลวบริษัทของคุณที่ทําอยูตอนนี้ใหผลประโยชนอะไรกับคุณบาง?
ผลประโยชนจากคาภาษี ,คาทองเที่ยว ,คาประกัน ,คารับรอง, เครื่องประดับ
หรือ ????????
วิธีทาํ งานเปนกลุม
คุณเคยสังเกตหรือไมวาธุรกิจเครือขายตองทํางานอยางหนักมาก
และไมมีสถานที่ที่แนนอนเลย
มันอาจจะทําใหคุณรองไหไดถาความพยายามที่คุณทําไมไดรับรางวัลตอบแทน หลาย
ๆ
ครั้งที่ความโชครายเกิดขึ้นกับสมาชิกดาวนไลนของเราและตองคอยดูพวกเขาแกปญ
หามาดูกรณีของ มารวิน มูฟเวอร เขาเปนตัวแทนการขาย ในความเปนจริง
เขาดูเหมือนจะเปนซูเปอรสตารในคนถัดไป มารวินทํางานอยางดีและเปนที่ยอมรับ

ทุกๆ วันเขาจะนัดหมายสมาชิก 3 คนและจะใหการสนับสนุนสมาชิก 1
คนใหมารวมงานดวย เขาจะมีสมาชิก 30 คนในกลุมของเขาเพียงใชเวลาแค 30 วัน
แตปญหาอยูที่ กลุมของเขาไมสามารถหาสมาชิกไดเลย
สมาชิกสวนใหญของเขาไมไดสั่งสินคาในเบื้องตน มารวินทํางานหนัก
แตเปนวงกลมที่ไมไดอะไรเลย และสิ่งที่แยที่สุดคือ
สถานการณทั้งหมดทําใหเขาหมดกําลังใจ
คุณจะเห็นซูเปอรสตารจํานวนมากที่หมดกําลังใจเพราะขาดผลลัพธจากการทํางานที่แ
นนอนและเปนรูปธรรม
มาเจาะจงที่ปญหากันดูวา มารวิน เปนพนักงานขาย
เขาใชทักษะอยางสูงของเขาในการชักชวนใหคนเชื่ออยากประณีต
เขากังวลเกี่ยวกับการขาย และเขามีความสุขกับรายชื่อที่จะมาเปนสมาชิก
แตโชครายของเขา มารวินหยุดขายสินคา
เขากําลังลมเหลวในการเสียสละเวลาสําหรับการทํางานของสมาชิก
เขาปลอยใหสมาชิกของเขา ตัดสินเพียงลําพังในการบรรลุเปาหมายของแตละบุคคล,
แผนการการทํางาน และการเสียสละในความพยายามที่จะทําใหธุรกิจสําเร็จ
อะไรที่เปนสิ่งที่แย ?
สมาชิกใหมของเขาไมมีประสบการณในการตัดสินใจและการกระทําเหมือนคนอื่น ๆ
ที่ผูนําคอยใหความชวยเหลือพวกเขา
มารวิน ไดขาดหลักสําคัญในการขาย คือการเสียสละเวลา เชน
มารวินจะบอกแกสมาชิกของเขาเพียงวา “ฉันดีใจที่คุณตัดสินใจมารวมงานกับฉัน
คุณควรสั่งสินคาภายในเดือนนี้เพื่อเปนการเริ่มตนทําธุรกิจ
ดังนั้นจะจะใหรายการสินคาและราคาแกคุณ
และคุณควรหารายชื่อลูกคาที่จะมาสมัครเปนสมาชิกในกลุมของคุณ
โทรหาฉันเมื่อคุณมีปญหา อยางไรก็ตาม
จะมีการจัดการประชุมการวางแผนงานทุกวันเสารสุดทายของเดือน
ฉันคิดวาจะเขารวมประชุมดวย ถาคุณไปดวยก็ควรไป”
มารวิน เสียสละเวลาใหแกสมาชิกใหมเพียงแคนั้น มันชางเปนสิ่งที่ผิดพลาด
หลาย ๆ ครั้งที่เราทําเหมือนที่มารวินทํา ดวยเหตุผลที่วา
1. เราตื่นเตนกับความสําเร็จในการหาสมาชิกใหมได
และเราก็กลับบานอยางราเริงใจ
2. เรากลัววาถาเราพูดเกี่ยวกับการเสียสลเวลาเพียงเล็กนอยในขณะนั้น
สมาชิกจะคิดและตัดสินใจไมรวมงานดวย
3. เรากลัวคนที่มีจิตวิตถาร ไมปกติ
เพราะฉะนั้นถาเราเสียสละเวลาเพียงเล็กนอยกับเขาก็จะเปนวิธีที่งายที่สุดที่ทําใ
หประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
แนนอนวาเหตุผลขอ 2 เปนสาเหตุที่เกิดความลมเหลวในการเสียสละเวลามากที่สุด
โดยหลักการทางเหตุผลแลว เมื่อไหรที่จะเปนเวลาที่ดีที่สุดในการเสียสละเวลา ?
ในการนําเสนอเบื้องตน
เมื่อไหรที่สมาชิกจะมีความกระตือรือรนในการทําธุรกิจสูงที่สุด ? หลาย ๆ
วันถัดจากนั้น เมื่อเขาคิดไตรตรองเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจหรือ ? แนนอนวา

เราควรจะเสียสละเวลาตั้งแตการนําเสนอในครั้งแรกจะเปนวิธีที่ดีที่สุด
การรอจะทําใหคุณมีความกระตือรือรนในการเสียสละเวลา
เหตุผลสวนใหญที่ตัวแทนจําหนายรอจนกระทั่งถึงการนัดพบครั้งที่สอง
เพราะเขาไมตองการทําลายการขายในเบื้องตนและการชักนําสมาชิกใหมารวมงานดว
ย มันเหมือน ทฤษฎีที่วา “ลูกไกที่อยูในกํามือ”
เราตองมั่นใจวาเขาจะมารวมธุรกิจกับเราอยางแนนอนแลวจึงคอยใหเขาเริ่มเสียสละเ
วลา แตโชคราย ทฤษฎีนี้มีผลในตรงกันขามกับที่คาดไว
เราตองบอกเขาเกี่ยวกับการเสียสละเวลาในการซื้อสินคาและหาสมาชิกและเขารวมกา
รประชุมครั้งใหญในครั้งถัดไปเพื่มตั้งแตครั้งแรกที่คุณไปนําเสนอ
สมาชิกจะตอบวา “ฉันไมสามารถทําอยางนั้นไดทั้งหมด
คุณชวยฉีกใบสมัครและโยนมันทิ้งไปไดเลย”
ถาคําตอบนี้เกิดขึ้นในการนําเสนอในครั้งแรก
คุณควรคิดวาจะทําอยางไรตอคําตอบที่เปนไปในแงลบ เราอาจจะรอเปนเวลา 2-3
วันเพื่อใหเขามีความคิดในแงบวกมากขึ้น
มันอาจจะไมมีขอดีที่เขาสามารถหาไดในตอนนี้แตถาเขามีคนที่จะมาสมัครสมาชิกที่ดี
เขาก็อาจจะรวมงานดวยมิใชหรือ ?
เราจะรูวา เราจะไดทุกๆ อยางมา และไมเสียอะไรไป
โดยการเสียสละเวลาในการนําเสนอครั้งแรก ทําไมตองเสียเวลากับการรอคอยดวย ?
เราตองผูกมัดในทันที
การจับปลาใหญ
เรยมอนดและจูนทํางานอยางหนักเพื่อใหเกิดความสําเร็จในธุรกิจเครือขายขอ
งเขา ดวยความพยายามที่สม่ําเสมอตลอดหลาย ๆ ป
ทําใหเขามีสมาชิกดาวนไลนที่ดีหลายคน
เรยมอนดและจูนยังเปนที่ชื่นชอบและที่รูจักในสังคมอีกดวย
ดวยความโชคราย ในชวงหลายปที่ผานมา
ธุรกิจเครือขายของเขาไมสามารถทํากําไรได
บริษัทลาสุดไดออกไปจากธุรกิจเพราะบริษัทที่ตั้งมากอนหนามีสินคาที่ดี แตทั้ง 2
คนก็มีปญหากับอัพไลนของเขา ดังนั้น เขาจึงออกจาธุรกิจเครือขายเปนเวลา 1
ปผานไป เรยมอนด ทํางานประจําโดยทั่วไป และจูนก็อยูบานกับลูกๆ
ในเมืองตรงกันขามที่ บิ๊กเอลอาศัยอยู
บิ๊กเอลไดฝกสอนสมาชิกเสร็จเรียบรอยและกําลังมองหาผูที่จะมาเปนสมาชิกคนใหม
ครอบครัวของเรยมอนดูจะเปนสมาชิกที่ดีไดเพราะพวกเขามีความปรารถนาในความ
สําเร็จมาแลวครั้งหนึ่งจากการทํางานอยางหนักของพวกเขากับบริษัทกอนหนานี้
บิ๊กเอลคิดวา การฝกฝนในธุรกิจเครือขายของเขายังไมเพียงพอ
และการชักชวนเรยมอนดมารวมงานก็เปนอีกวิธีที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
บิ๊กเอลรูวา เรยมอนดสามารถเปนหัวหนาในการฝกอบรมธุรกิจเครือขายของเขาได
แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ
พวกเขาไมตองการที่จะมารวมงานกับบริษัทธุรกิจแบบเครือขายอีกแลว

ประสบการณครั้งสุดทายของเขา
ไมสามารถทํากําไรใหเขาไดและพวกเขาไมตองการหมุนกงลอนั้นกลับมาเปนแบบเดิ
มอีกครั้ง
แตครอบครัวของเรยมอนดจะสามารถเปนกับดักที่ใหญในการหาสมาชิกได
ดังนั้นบิ๊กเอลจึงเริ่มที่จะหาเหตุผลที่กระตุนใหพวกเขากลับเขามาทํางานในธุรกิจเครือ
ขายอีกครั้ง
ครอบครัวของเรยมอนดมีรถเพียงคันเดียว นั่นหมายความวา
จูนตองรอใชรถเมื่อเรยมอนดกลับมาถึงบาน วิธีนี้อาจจะเปนแรงกระตุนที่ดีได แต
ธุรกิจเครือขายตองใชเวลาหลายเดือนกวาที่จะไดรถยนต 1 คัน
มันเปนเรื่องยากที่จะทําใหเขาเชื่อวาถาเขาทํางานหนักเพียงไมกี่เดือน
เขาจะไดรับรถยนตคันใหม
เชาวันจันทร
บิ๊กเอลไปหาตัวแทนจําหนายรถยนตในทองถิ่นของเขาและเชารถสปอรตคันเล็ก ๆ
มาหนึ่งคัน บิ๊กเอลขับรถไปที่หนาบานของจูน
และอธิบายใหเขาฟงเกี่ยวกับธุรกิจเครือขาย
และอธิบายวาเขาจะเปนที่ปรึกษาที่ดีที่ทําใหเขาประสบความสําเร็จไดอยางไร
บิ๊กเอลรับรองวา
จูนและเรยมอนดอาจจะไมสนใจโอกาสนี้ถึงแมวาพวกเขาจะสามารถหาเงินได 200300 ดอลลารเพิ่มตอเดือนจากความชวยเหลือของเขา บิ๊กเอลทิ้งเอกสารตาง ๆ ไวให
เพื่อใหจูนคิดไตรตรองกับสามีกอน
เมื่อบิ๊กเอลพรอมที่จะไปแลว เขาขอใหจูนขับรถสปอรตไปสงเขาที่บาน
และเขาอธิบายวา ถาคุณรวมงานกับเรา
คุณจะมีรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางงายดายและมีเงินพอที่จะเชารถและขับไปที่ตาง ๆ
เพียงแคนี้ ก็จะเห็นประโยชนจากการรวมงานกับเขา
บิ๊กเอลบอกจูนวา รถจะเปนของคุณ 2 วัน
ถาคุณสามารถทําใหเรยมอนดเชื่อและรวมงานกับเรา
เมื่อจูนมาสงบิ๊กเอลถึงบานของเขา
จูนก็มีความคิดที่อยากจะมีรถของตัวเองเวลาไปซื้อของหรือสงลูกที่โรงเรียน
บิ๊กเอลขอบคุณที่เธอขับรถมาสง
บิ๊กเอลรูวาจูนอยากมีรถที่สะดวกสบายเปนของตัวเอง
เพราะฉะนั้นการชักชวนเขามารวมธุรกิจเครือขายก็จะดําเนินตอไป
และเมื่อเรยมอนดกลับมาถึงบาน
จูนก็ไดหารายชื่อลูกคาไวใหสําหรับใหเรยมอนดและบิ๊กเอลไปพบ
กฏของชีวต
ิ
“ความหวาดกลัวที่จะสูญเสียดีกวาความปรารถนาที่จะไดมา”
-บิ๊กเอล-

เราสาสามารถไดผลลัพธที่ดีกวาโดยการทํางานรวมกับผูอื่นและยอมรับในสิ่งที่
เขาทํา ถาคนเราสามารถเปลี่ยนได มันคงจะเปนเรื่องวิเศษ
อะไรจะเปนเครื่องทดสอบ ?
มีคูสมรสเปน100ลานคูในประเทศนี้ ในการสมรสในแตละคู ตางฝายหรือทั้ง
2 ฝายตองการที่จะเปลี่ยนแปลงอีกฝายหนึ่ง สามีเปนคนที่งุมงามกอนที่จะแตงงาน
ดังนั้นภรรยาของเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเขาหลังจากการแตงงาน เปนตน
ในคูแตงงาน 100ลานคู ไมมีคูไหนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
คนเราไมตองการที่จะเปลี่ยนแปลง ลองคิดดูวา ถาคนเราไมถูกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คุณจะไมคิดวา
เราสามารถจะไดผลลัพธที่ดีกวาจากการทํางานในวิถีทางที่เขาเปนใชหรือไม ?
ดังนั้นเราจะมีวิธีกระตุนคนเหลานั้นอยางไร ?
เราจะใชวิธีตามหนังสือหรือไม ? วิธีสวนใหญสามารถเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาได
เชน เราควรจะเปลี่ยนสิ่งที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษของพวกเขา
เราควรจะทําใหเขาเห็นภาพที่ใหญกวาเมื่อเขาตองการเห็นเพียงภาพเล็กๆ
เราควรจะทําใหเขาเปลี่ยนนิสัยบางอยาง เปนตน
พวกเรารูวาวิธีการทั้งหมดนี้มีขอจํากัดในความประสบความสําเร็จเพราะ
คนเราไมอยากที่จะเปลี่ยนแปลง
เราจะทําอะไรในการกระตุนพวกเขา ? จําไวเสมอวา
โดยธรรมชาติคนเรามีความพยายามที่ดีเพื่อไมใหเกิดความสูญเสียในชีวิตของพวกเข
า เชน
จอหนตองเสียคาจอดรถโดยประมาณ 17 ดอลลาร
โจจึงออกแตเชาตรูเพื่อไปจอดรถที่สนามเด็กเลน เพราะเขาไมตองการเสียเงินจํานวน
17 ดอลลาร ซึ่งไมมีทางที่เขาจะไมเสียเงินจํานวนนั้น
จอหนสามารถประหยัดเงินไดเทาไหร ? ในความเปนจริงแลว
เขาตองเสียเงินมากยิ่งขึ้น ลองมาดูการเปรียบเทียบ :
45 ดอลลาร หักคาที่ไมไดไปทํางานตอนเชา
5 ดอลลาร คาน้ํามันรถเพื่อไป-กลับสนามเด็กเลน
5 ดอลลาร คาธรรมเนียมการจอดรถ
รวมเปนเงิน 55 ดอลลาร มากกวาที่เขาตองจาย 17 ดอลลาร
จอหนมีความกระตือรือรนในความเพียรพยายามที่ใหญหลวงที่จะไมเสียเงิน
17 ดอลลาร เขาเปนตัวอยางที่ดี ของ “ความหวาดกลัวที่จะสูญเสีย”
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ แซลลี่ไดออกจากโรงแรมและขับรถไปเปนระยะทาง 50
ไมลทันใดนั้น เขาก็นึกขึ้นมาไดวา เขาลืมนาฬิกาขอมือที่มีมูลคา 20
ดอลลารไวที่ตใู นหองที่โรงแรม แทนที่เขาจะขับรถตอไป ลองเดาดูสิวา
แซลลี่เขาทําอะไร แนนอน เขาเสียเวลา 2
ชั่วโมงในการกลับไปโรงแรมและเสียคาน้ํามันไป-กลับ
ตัวอยางนี้สามารถจํากัดความของคําวา ความหวาดกลัวในความสูญเสียได
ในทางกลับกัน แซลลี่สามารถขับรถตอไปได และใชเวลา 2
ชั่วโมงนั้นในการหาลูกคาสัก 1-2 คนแทนการเสียเวลา 2
ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปโรงแรม และเขาสามารถทําเงินไดมากกวาถึง 2 เทา

ความปรารถนาที่จะไดรับมีมากกวาความกลัวที่จะสูญเสียหรือเปลา ? ไมเลย
แซลลี่พยายามที่จะหลีกหนีจากความสูญเสีย
อีกตัวอยางหนึ่ง ของ ความกลัวในการสูญเสีย
แซมใชเวลาตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาหของเขาในการตัดหญาและทาสีบาน
เขาสามารถจางเด็กมัธยมมาทํางานนี้ไดโดยเสียคาใชจายแค 2-3 ดอลลาร
แซมไมตองการเสียเงินจํานวนนั้นไป
แซมทํางานนอกเวลาอยูที่รานขายยาแหงหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาหซึ่งเขามีรายไดมาก
กวาคาจางเด็กตัดหญาและทาสีบานถึง 3 เทา
นี่เปนตัวอยางที่ดี แซมไมมีความพยายามที่จะทําใหไดมา
แตเขาทํางานอยางหนักในวันหยุดสุดสัปดาหเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน
แลรี่เพิ่งเลิกกับแฟนสาวของเขา เขาพยามงอดวยการสงดอกไม ,ลูกกวาด,
ของขวัญ และโทรหาบอยๆ เปนตน
ความพยายามที่ใหญหลวงของเขายังไมปรากฏขึ้นมาจนกวาที่แฟนจะบอกเลิก
เขาไมตองการที่จะสูญเสียคนรักไปและพยายามที่จะรักษาความสูญเสียนั้นไว
ความกลัวที่จะสูญเสียของเขามากกวาความปรารถนาที่จะไดมา
เพราะเขาไมเคยที่จะพัฒนาความสัมพันธของเขาเลยขณะที่ทุกๆ สิ่งยังดีอยู
ดังนั้น เราจะทําอยางไรในการทําใหคนมีความกระตือรือรน ?
เราควรปลอยใหเขาเปนไปตามวิถีทางของเขาและกระตุนเขาผานหลักการนี้
“ความกลัวที่จะสูญเสียดีกวาความปรารถนาที่จะไดรับมัน”
แทนที่จะออนวอน ,หลอกลวง ,ติดสินบน
และพยายามที่จะทําใหตัวแทนจําหนายในลําดับแรกที่มีความเกียจครานทํางานและสั่ง
สินคา เราควรใชกลยุทธที่แตกตาง กลยุทธความกลัวที่จะสูญเสีย แทนที่เราหาสมาชิก
2-3 คนและใหคนอยูภายใตการกสนับสนุนของตัวแทนจําหนายที่เกียจคราน
เราควรใหเขาสั่งสินคาเพื่อที่จะไดรับเงินโบนัส เพราะถาเขาไมสั่งสินคา
เขาก็จะสูญเสียเงินโบนัสนั้นไป
คุณคิดวาตัวแทนจําหนายที่เกียจครานนี้จะทําอยางไร ?
เขาจะพยายามที่จะสั่งสินคาเพื่อไมใหสูญเสียเงินโบนัสที่เขาจะไดรับ
แลวไดกระตุนเขาแลวหรือยัง ? ใชแลว
ความกลัวที่จะสูญเสียมันมีมากกวาความปรารถนาที่จะไดใชหรือไม ? แนนอนวาใช
เราประสบความสําเร็จในการกระตุนใหเขาร่ํารวยตามที่เราไดสัญญาไวแลว เปนตน
ถาเขาเพียงแคสั่งสินคาก็จะเปนการเริ่มทําธุรกิจ
เราสามารถประยุกตใชหลักการนี้กับธุรกิจของเราไดหรือไม ? ไดแนนอน
เพราะเราทําเพียงแคจํากัดจินตนาการของพวกเขาเทานั้นเอง
ฟารมรีดนม
ตัวแทนจําหนายในธุรกิจเครือขายทุกคนมักจะใชคําถามเหลานี้ในการทํางานข
องพวกเขา : “เราจะทําอยางไรใหไดสมาชิกในกลุมเพิ่มขึ้น ? หรือ
“เราจะทําอยางไรใหโบนัสเพิ่มขึ้น ?”

จากการวิเคราะหตัวเลือกที่เปนไปได มีเพียงหลักการ 2
ขอเทานั้นที่จะทําใหประสบความสําเร็จ ตามที่ปรารถนา มาดูหลักขอที่ 1
1. บังคับใหตัวแทนจําหนายหาสมาชิกเพิ่ม
ตัวแทนจําหนายสวนมากนิยมใชตัวเลือกนี้โดยใหเหตุผลที่หลากหลาย
เหตุผลเหลานั้นจะเปนตัวบงการที่ทําใหตัวแทนจําหนายในปจจุบันมีความกระตือรือร
นในการหาจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
ถาแตละคนสามารถหาสมาชิกไดมากเขาก็จะสามารถไดรับความรูเกี่ยวกับสินคามาก
ขึ้นดวย
ถาตัวแทนจําหนายมีความเขาใจและรักในสินคาของเราเหมือนที่พวกเราเปน
ถาพวกเขาสามารถซื้อหรือใชสินคาไดมากกวา
และถาพวกเขาสามารถเรียนรูหลักการขายและทักษะในการหาสมาชิก
เราจะไดรับความสําเร็จในการทํางาน จํานวนสมาชิกของเราอาจจะเพิ่ม 2เทา หรือ 3
เทาภายในขามคืน
ยิ่งไปกวานั้น ถาเราสามารถกระตุนสมาชิกที่ไมมีความกระตือรือรนได
ลองคิดถึงจํานวนสมาชิกที่จะเพิ่มมากขึ้นอยางมหาศาล สิ่งเดียวที่เราตองทําคือ
การใหความรูและฝกฝนตัวแทนจําหนายของเรา
ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะตั้งโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับสินคาทุก ๆ
เย็นวันพฤหัสบดี อยางนอยเราจําเปนที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับ
สวนประกอบ ,ใบรับรอง ,และบทความเกี่ยวกับบริษัท
เรามีการบาน ,การทดสอบและการทดลองทุก ๆสัปดาห
สิ่งเหลานี้จะทําใหตัวแทนจําหนายกลุมเล็ก ๆเรียนรูไดจากการจัดประชุมทุก ๆครั้ง
พวกเขาตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวสินคา ในความเปนจริง
พวกเขาประทับใจในการฝกอบรมของเราที่ใหสัญญาวาพวกเขาสามารถดําเนินการขา
ยปลีกไดในทันที
ตารางการจัดอบรมของเรา จะจัดขึ้นทุก ๆวันเสารเวลา 9 โมงเชาถึงบาย 2
โมง เราตองการสราง
ทักษะที่มั่นคง ,การเรียนรูในวัตถุประสงคในการจัดการ ,การใชคําพูด ,ขอเท็จจริง ,จุ
ดเดน ,และผลประโยชน เปนตน
เราจะรวมมือในการมีบทบาทในการทดสอบการขายสินคา ,การจําการนําเสนอสินคา
เปนตน
ตอนนี้
กลุมของเราพรอมที่จะเริ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติในการหาสมาชิกไดอยางเต็มที่แลว
มันจะไมดีถา
เราใชทักษะใหมในการขายทั้งหมดนี้กับสมาชิกตัวแทนจําหนายหนาใหมของเราใชห
รือไม ? เพราะฉะนั้นเราจะมีการฝกอบรมการหาสมาชิกใหมในวันจันทร เวลา 1 ทุม
ถึง 4 ทุม ในอีก 5 สัปดาหถัดไป การอบรมของเราจะรวมถึง
ขั้นตอนของผลประโยชน ,การโฆษณา ,การเริ่มตนสิ้นสุดในการพูดคุยกับสมาชิกตัว
แทนจําหนายคนใหม
มันชางเปนสิ่งที่ผูสนับสนุนมอบความสําเร็จในการฝกอบรมและการเปนผูเชี่ยวชาญใ
หแกตัวแทนจําหนาย

หลังจากที่มีการฝกอบรมในเรื่องการหาสมาชิกแลว
เราสังเกตไดวาผูที่ผานการอบรมจะไมใชระเบียบขั้นพื้นฐานกับสมาชิกใหมไมวากร
ณีใด ๆก็ตาม
ปรากฏวาพวกเขาจะใชตัวอยางที่ไมดีจากตัวเขาเองและใชการอบรมแบบผูนํา
เราไดจางผูใหคําปรึกษาที่คิดคาใชจาย 375
ดอลลารตอคนในการฝกอบรมใหเขมขนมากขึ้น การสัมมนาในวันหยุดสุดสัปดาห 2
สัปดาห จะสอนหลักการใหพวกเขาเปนผูนําที่ดีดวยหลักการทั้งหมดที่วา
พวกเขาจะสรางองคกรขนาดใหญไดอยางไร ถาพวกเขาไมสามารถเปนผูนําได
เพียงแคนี้ก็จะมาถึงการประสบความสําเร็จในตอนทาย
เราไดพัฒนาใหเขามีความรูทุก ๆอยางเกี่ยวกับสินคา
เขาสามารถสรางความนาเชื่อถือในการนําเสนอใหแกสมาชิกใหมได
เพราะเขามีทักษะในการขายที่ยอดเยี่ยม และรูวิธีที่จะเปนผูนําที่ดี
โดยไมตองกระตุนอะไรเลย
ดวยความจริงที่วานี้ เราจะเห็นไดอยางแนชัดวากอนที่พวกเขาจะมาฝกอบรม
พวกเขาไมมีความรูอะไรเลย ทักษะทั้งหมดในโลกนี้จะไมมีความหมายอะไรเลย
ถาตัวแทนจําหนายไมไดกระตุนใหใชมันออกมา ,เอาชนะความกลัวและทําบางสิ่งบา
งอยาง สิ่งที่เรามีอยูคือ
กลุมของนักเรียนที่มีความชํานาญที่พวกเขาจะออกไปเรียนและฝกฝน
ดังนั้นพวกเขาไมไดออกมาเจอโลกแหงการทํางานที่แทจริง
ในการฝกอบรมในหองเรียน เขาไมไดรับการปฏิเสธ
และถูกรายลอมดวยคนที่มีความคิดในแงบวก แลวพวกเขาควรจะทําอยางไร ?
มันชางเปนเรื่องที่นาสนุกจริง ๆ
สุดทาย เราจะเจาะจงถึงปญหาของเรา คือ
เรามีขอบังคับที่เกาสําหรับตัวแทนจําหนายที่ผานการฝกอบรมอยางเต็มที่ไดมีความรว
มมือกับชีวิตในสังคมธุรกิจของเรา
พวกเขากลัวเกี่ยวกับความสําเร็จที่พวกเขาไดรับจากการสัมมนา ,การปฏิบัติและภายใ
นหองเรียนอยางสม่ําเสมอ
ดังนั้นพวกเขาไมเคยเผชิญกับโลกที่แทจริงของการปฏิเสธและอคติ
การแกปญหา คือ ลืมมันไปและโยนการฝกอบรมทั้งหมดทิ้งไป
และใชการฝกอบรมที่ดีที่ในเรื่องของการกระตุนเทานั้น
ถาเราสามารถทําใหคนมีความกระตือรือรนได ผลลัพธก็จะตามมา
หลังจากนั้น เราจะเห็นตัวแทนจําหนายหลาย ๆคน
ที่ไมไดขายสินคา ,ไมไดหาสมาชิกเพิ่ม
และไมมีทักษะเกี่ยวกับสินคาไดสรางธุรกิจที่ใหญ นั่นเปนเพราะวา
เขามีความกระตือรือรนที่จะทํามัน
กลุมของคนที่เกงแตไมมีความกระตือรือรนที่จะเอาชนะความกลัวก็ไมมีประโยชน
ดังนั้น พวกเขาไมตองทําอะไรเลย พวกเขาเพียงแคพอใจในการเขารวมการประชุม
ไมไดใชเวลาในการออกไปเรียนรูขอมูลหรือทักษะเลย
เรามีการอบรมเบื้องตนใหแกพวกเขา

ถาความกระตือรือรนเปนการแกปญหาของเรา
เราจะออกไปและหาผูที่สามารถสรางแรงกระตุนและจองตัวเขาในชวงตลอดวันเสารเ
พื่อใหมาพูดใหฟง เพื่อใหพวกเขาตระหนักและเชื่อในตัวเองวา
พวกเขาสามารถออกไปและทําได
วันที่สําคัญก็มาถึงมีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่มารวมการอบรมในกลุม
อยางไรก็ตาม บางสิ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา กลุมของเรายืนขึ้นบนเกาอี้
รองตะโกนสโลแกนแหงความสําเร็จ วางแผนเปาหมายใหม
และสรางจิตวิณญาณที่กระตือรือรน พวกเขาตบที่หลังของแตละคนเบาๆ และพูดวา
เรารูสึกดี ทุก ๆ ที่อยูที่นี่เยี่ยมยอดมาก และจงเชื่อมั่นวา พวกเราจะไปถึงจุดสูงสุด
จงอยารอที่จะออกไปและทํามันใหสําเร็จดวยแรงกระตุนของเรา
ชวงเย็นวันเสาร พวกเขากลับบานและทบทวนเปาหมายของเขาอีกครั้งหนึ่ง
เขานําคําพูดนี้ไปบอกแกครอบครัวของเขาที่ทายที่สุดพวกเขาสามารถหวังในสิ่งที่ให
ญจากธุรกิจนี้ได
วันอาทิตยเปนวันของการพักผอน
ตัวแทนจําหนายที่มีความกระตือรือรนจะวางแผนการและฟงเทปที่สรางแรงกระตุนอี
กครั้ง
วันจันทรซึ่งเปนวันที่ตองทํางาน พวกเขาออกจากบาน
และความทาทายแรกคือ คนที่เขาจะเขาไปพบเปนคนแรก
หลังจากที่ไดทบทวนรายชื่อลูกคาแลว เขาตัดสินใจที่จะไปพบ เฟรด และ โจ
ซึ่งเปนเปาหมายที่ดีของเขา เฟรดไดย้ํากับเขาวา
เขาถูกเชิญใหมารวมการประชุมอยางนอย 15
ครั้งแลวและเขาไมมค
ี วามสนใจในงานนี้
ดวยความรูสึกที่ไมสะทกสะทาน ตัวแทนจําหนายผูนี้กระโดดขึ้นลง
และรองตะโกนวา “ฉันรูสึกดีจริง ๆ”
เราจะไมปลอยใหความผิดหวังจากเฟรดมาทําลายแระงกระตุนของเราได
เขายังคงโทรศัพทตอไปหาโจ ซึ่งเขาไมสามารถออกมาพบเราในเย็นวันนี้ได
เพราะมีการแขงขันฟุตบอลนัดสําคัญที่จะเริ่มในอีก 30 นาที
ตัวแทนจําหนายของเราไดพูดเปนนัยวา เขาตัดสินใจที่จะอยูดูการแขงขันฟุตบอลดวย
เพราะเขาไดลืมเกี่ยวกับสิ่งสําคัญในการวางเปาหมายที่นาตื่นเตนของเขา
ในเย็นวันจันทร ผลยังคงเปนเหมือนเดิม เขาโทรไปหาลูกคา 1-2
คนและยังไมมีใครสนใจในธุรกิจนี้
วันพุธเปนวันที่ตองไปโบสถ สวนวันพฤหัสบดี ทุก ๆ
กําลังวางแผนสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห
เขาไมสามารถหาสมาชิกในวันหยุดสุดสัปดาหไดเพราะคนสวนใหญใชเวลาอยู
กับครอบครัวและเปนวันหยุดพักผอน 2 วันจากการทํางาน
หลักการนี้ไมสามารถบรรลุผลลัพธที่ปรารถนาไวได
การแกปญหาที่แทจริงของ “การหาสมาชิกเพิ่ม” คืออะไร ?
เราจะมาดูการแกปญหาที่ประสบความสําเร็จในบทตอไป

ฟารมรีดนม ภาค 2
ปญหาหลักของผูนําในธุรกิจเครือขาย คาจํานวนสมาชิก
คุณสามารถไดนมมากขึ้น วิธีแกไขของปญหานี้คือ ถาตองการไดนมมากขึ้น
ก็ตองมีวัวมากขึ้น สถิติในชวง 30
ปที่ผานมาแสดงใหเห็นวาวิธีเดียวที่สามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกไดมากคือ
การหาสมาชิกกลุมที่ใหญกวา การบีบบังคับเอาเงินเพียง 2-3
ดอลลารจากสมาชิกเพียงคนเดียวมันยังไมเพียงพอในการเพิ่มจํานวนสมาชิกภายในก
ลุม
ผลลัพธที่สําเร็จไดจากความพยายามในการหาสมาชิกมีมากกวาการลดจํานวน
สมาชิกถึง 10 เทา ทําไมผูนําถึงไมใชเวลานี้ในการมองหาสมาชิกเพิ่ม ?
มันเปนวิธีที่งายที่จะสอนสมาชิกในกลุมและชมเชยวาคุณฉลาดและยอดเยี่ยมมาก
มันชางโชครายเหลือเกิน วิธีนี้มันไมสามารถธุรกิจของคุณได
ถาคุฯเพียงใหความรูสึกที่อบอุนแกเขา ถาคุณตองการทําธุรกิจที่รูสึกอบอุน
มันก็อาจจะดี แตถาคุณมองหาธุรกิจที่หวังผลกําไรและเพิ่มจํานวนสมาชิก
การฝกฝนแบบนี้ตอไปจะเปนเรื่องตลกอยางมากกับคุณและตัวแทนจําหนายของคุณ
การใหการสนับสนุนผูที่จะมาเปนสมาชิกไมใชสิ่งที่นาพอใจ
คุณตองทุกขทรมานเมื่อ พวกเขาบอกปฏิเสธวา “ไม” หลายครั้งที่คุณรูสึกวา
ถาคุณสามารถกลับไปสภาพแวดลอมที่ไมเปนเชนนี้ คุณจะรูสึกมีความสุขมากกวานี้
มันไมใชเรื่องงายเลย
ที่จะออกมาหาคนแปลกหนาและชักชวนเขานัดหมายคุยเรื่องธุรกิจกับเรา
และขายโอกาสทางธุรกิจที่ดีและความเปนผูนําแกเขา
เหตุผลของมันอาจจะงาย แตมันเปนเรื่องยากในการดําเนินตามแผนการ
เราควรจะหยุดพบปะและเขารวมกิจกรรมกับสมาชิกในกลุม แนนอนวา
เราควรออกไปตามถนนและหาสมาชิกคนใหม ๆ มีวัวมากก็หมายความวา
จะมีนมมาก
อยางไรก็ตาม เรามีปจจัยมากมายที่ตอตานเรา คือ
การไมมีผูนํา ,ความกลัว ,ไมมีความนาเชื่อถือ ,มีประสบการณการขายนอยและไมมี
แผนการสําหรับความสําเร็จ
การแกปญหาคือ
ตองเสนอการขายสองตอหนึ่งโดยใหสมาชิกของเราทําการนัดหมายและเราเปนคนทํา
การเสนอ สมาชิกจะติดตอกับเพื่อนของเขาหรือคนรูจักและเราก็ทําการนําเสนอ
เราจะไมขาดความมั่นใจถาไดรับการปฏิเสธ
ดังนั้นเราจะมีกําลังใจที่ดีในการนําเสนอครั้งตอไป
สิ่งที่สมาชิกตัวแทนจําหนายตองทําทั้งหมด คือ ทําการนัดหมายและคอยนั่งมองดู
นี่เปนระบบที่ทาํ ใหชนะความหวาดกลัวและปญหาของการเลือกหามสมาชิกแบบหนึ่ง
ตอหนึ่งได
ปจจัยที่สําคัญอีกขอหนึ่ง คือ การหาสมาชิกตองหาคนที่มีความกระตือรือรน
มันไมมีทางเปนไปไดที่จะตื่นเตนเพราะพวกเขาจะถูกลอมรอบ
พวกเขาเขาใกลเพื่อนของเขาดวยความตื่นเตนในเบื้องตน

เปนจํานวนกี่ครั้งที่เราเห็นตัวแทนจําหนายที่ยังไมมีทักษะทําเหมือนที่หัวหนาของพวก
เขาทําในเรื่องของความตื่นเตนและความกระตือรือรน ?
คุณตองการที่จะนําชีวิตใหมของคุณไปอยูในกลุมสมาชิกหรือไม ?
ลองหาตัวแทนจําหนายคนใหม ๆ ดู เพราะพวกเขาจะทําใหเรามีกิจกรรมที่นาตื่นเตน
สมาชิกจะเติบโตอยางรวดเร็ว คุณตองมีแรงผลักดันตั้งแตครั้งแรกที่เริ่มธุรกิจ
สมาชิกในกลุมจะเติบโตแบบเลขเราขาคณิต เราจะเห็นสมาชิกแตกกระจายไปเรื่อย ๆ
เมื่อทุก ๆ คนมีความมั่นใจและตื่นเตน
และความมั่นใจนี้เองจะทําใหหาคนไดมากยิ่งขึ้น
เปรียบเหมือนคนที่เปนผูจุดไฟใหกับสมาชิกในกลุม
ความลับของวิธีการที่จะเริ่มใหการสนับสนุน คือ
การใชความอุตสาหะในการหาสมาชิก 1-2 คนตอสัปดาห
เปาหมายของเราถุกตั้งไวใหเริ่มขยายการหาสมาชิกใหมากขึ้น
โดยสรุป
เราไมควรปลอยเวลาใหเสียประโยชนโดยการฝกอบรมมากเกินไปและเขารวมกิจกรร
มกับตัวแทนจําหนายของคุณ เสนทางที่ถูกตองเพียงทางเดียว คือ
การสรางจํานวนที่มากกวาเพื่อใหไดสมาชิกที่มากขึ้น
อยาบีบบังคับใหสมาชิกที่มีอยูในปจจุบันทํางานหนักกวา ถาตองการมีนมมาก
ก็ตองมีวัวมาก
กรณีของการปลดเกษียณ
โจเปนพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง เขามีอายุ 58 ป
และตอนนี้เขากําลังวิตกเกี่ยวกับการปลดเกษียณ ตลอดชีวิตในการทํางานของเขา
เขาไมเคยวางแผนตอการเกษียณที่จะมาถึงนี้เลย และตอนนี้เขาตองเจอกับปญหานี้
โจไดหารายไดจากการเกษียณเพียงแค 7 ปเทานั้น แตดวยความโชคดี
บริษัทไดมอบเงินบํานาญแกเขา 550 ดอลลารตอเดือน
ขณะที่เงินจํานวนนี้เปนแคครองชีพ มันไมไดมีคามากกวาอะไรเลย
โจสงสัยวาบริษัทควรจะดูแลเขาในชวงที่เขาเกษียณแลว มันเปนเรื่องที่นาตลก
เมื่อเขาพรอมที่จะเกษียณอีก 7 ปตอจากนี้ เงิน 550
ดอลลารจะใชจายสําหรับซื้อสิ่งของเครื่องใชและคาภาษีที่ดิน
โจอาจจะเปนคนที่เหมาะสมที่ไดรับผลประโยชนจากการคุมครองทางสังคมเมื่อเขาเก
ษียณ เขาจะไดรับเงินจํานวน 750 ดอลลารตอเดือน
“อยางนอยฉันจะไดบางสิ่งบางอยางกลับคืนมาจากการที่ฉันตองจายไปตลอดหลายป”
โจคิดกับตัวเขาเอง
ตอนนี้เขาจะมีเงินหลังจากเกษียณ 1300 ดอลลารตอเดือน
ซึ่งมันเปนจํานวนเงินที่ไมมากนัก แตคนอื่นๆ จะไดเงินมากกวานี้
เมื่อเขาปลดเกษียณ โจลองคํานวณหลังจากหักคาอาหาร คารถ คาเชาหรือจํานอง
เปนตน เงิน 1300 ดอลลาร จะเหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น
“ฉันจะทําอยางไรในการประหยัดเงินและเก็บไวใช” โจคิด

โจตัดสินใจเขารวมทํางานธุรกิจนอกเวลา
เขาเปนตัวแทนจําหนายของบริษัทแหงหนึ่ง
และขณะที่เขายังไมประสบความสําเร็จมากนัก แตเขาไดเงินทั้งหมด 800
ดอลลารเปนประจําทุกเดือน
โจเก็บเงินจํานวนนี้อยางเปนเวลา 1 ปไดเงิน 9600 ดอลลาร
และใชเงินจํานวนไปจายเงินดาวนบานหลังถัดไป 10% จากราคา 96,000 ดอลลาร
และเขาใหเชาบานในราคา 1200 ดอลลารตอเดือน หลังจากหักคาภาษี,
คาประกันและคาใชจายแลว เขาเหลือเงิน 1000
ดอลลารในการใหบริการจํานองบานเปนจํานวน 86,000 ดอลลาร
โจไดรับดอกเบี้ย 7 เปอรเซ็นตจากการจํานองบาน
และเขาตัดสินใจที่จะผอนบานเปนเวลา 6 ป เพื่อที่บานของเขาจะไดไมมีหนี้สิน
เมื่อเขาอายุ 65 ปและทําตามแผนที่เขาวางไว เขาจะไดตองจายเงิน 1500 ดอลลาร
ตอเดือน โจจะนําเงินที่เหลือจากคาเชาบาน 1000 ดอลลาร และเพิ่มอีก 500 ดอลลาร
จากเช็คเงินสดที่ไดจากธุรกิจเครือขาย ซึ่งรวมเปนเงินที่ตองจาย 1500 ดอลลาร
เมื่อสิ้นสุด 6 ป เขาจะจายคาบานครบ ที่ดินที่เพื่อนบานของโจจะมีมูลคา 9
เปอรเซ็นตตอป ตอนนี้บานหลังนี้มีมูลคา 130,000 ดอลลาร
ถาโจขายบานนี้ใหกับเพื่อนของเขาโดยไมจายเงินดาวน และใหเขาผอน 1100
ดอลลารตอเดือน เปนเวลา 20 ป เขาจะไดเงินดอกเบี้ย 8 เปอรเซ็นตจากเงินตน
ตอนนี้การเงินในชวงการปลดเกษียณของโจดูจะดีขึ้นมาก
เขาจะไดรับเงินทั้งหมดตอเดือน ดังนี้
คาบํานาญจากบริษัท
550 ดอลลาร
คาคุมครองจากสังคม
750 ดอลลาร
คาผอนบาน
1100 ดอลลาร
รายไดจากธุรกิจเครือขาย 800 ดอลลาร
รวมรายไดทั้งหมด
3200 ดอลลาร
โจตัดสินใจที่จะทําธุรกิจเครือขายตอไปหลังจากที่เขาเกษียณ
เขามีความสุขกับชีวิตของเขาที่ไดทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เขาสามารถใชเงินได
จากรายไดหลังการเกษียณทั้งหมด 3280 ดอลลารตอเดือน
เขาจะมีชีวิตอยูอยางสบายไปอีกนาน ขอความของผูนําในธุรกิจเครือขาย คือ
แคคิดถึงรายไดหลังการเกษียณที่โจสะสมมาได และถาเขาเริ่มทําธุรกิจเร็วกวานี้
และนําไปลงทุนในการซื้อบาน โจจะมีเงินหลังการเกษียณเปนเงินมากกวา 50,000
ดอลลารตอป
จําไววา ตัวแทนจําหนายหลาย ๆ
คนไมเคยตระหนักถึงความสําเร็จจากรายไดเพียง 800 ดอลลาร
ถาเขานําเงินนี้ไปลงทุนอยางฉลาด เขาสามารถทํารายไดอยางมากเพียงใชเวลาแค 23 ปี
คุณไมจําเปนตองเปนซูเปอรสตารในธุรกิจเครือขายเพื่อใหไดรับความมั่นใจทางการเ
งิน

ทุง สตอเบอรรี่
ความลับที่แทจริงในการขายคือ
การใชคําศัพทเฉพาะเพื่อใหลูกคาเขาใจงายขึ้น
คุณเคยเห็นพนักงานขายที่ใชภาษาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงในการพูดคุยกับลูกคากี่
ครั้ง ?
สิ่งนี้เองที่ทําใหลูกคาไมซื้อสินคาของพวกเขาเพราะวกเขาไมเขาใจในการนําเสนอทั้ง
หมด
เราตองจําไวเสมอวา ถาเรานําเสนอสวนใดสวนหนึ่งไมชัดเจน
แนวโนมของลูกคาตามธรรมชาติในการตัดสินใจจะเลื่อนออกไปเพราะ
“ความกลัวจากความไมรู” ตัวอยางของการใชคําศัพท เชน
ดาวนไลน คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นถัดออกไป
พีวี คือ โรคที่เกิดขึ้นนอย ตองระวังไมใหพีวีมากเกินไป
บีวี คือ ความ พยายามของเชื้อโรค
การถอนตัว คือ การออกจากธุรกิจเครือขาย
ผูใหการสนับสนุน คือ ความเต็มใจในการบริจาคอาหารใหแกเด็กยากไรในตางแดน
โบนัส คือ ไกงวงที่มอบใหพนักงานในวันคริสตมาส
ตัวแทนจําหนาย คือ เบรกไมใหรถขยับ
ผูคาสง คือ โรงงานผลิตเนื้อในเมือง
การหักเปอรเซ็นต คือ การเขาเกียรสี่
คําศัพทขางตนสามารถนํามาใชในการนําเสนอได
แตอยางไรก็ตามเราตองใหการอธิบายเหมาะสมและตองระวังในการตีความหมายขอ
งลูกคา ถาคุณตองการใหการนําเสนอมีความสนุกสนาน
คุณสามารถใชศัพทที่ใชเฉพาะกลุมในการประชุม และลองมองดูสมาชิกรอบ ๆหอง
คุณอาจเปนคนเดียวที่หัวเราะแตอยางนอยคุณจะเห็นการแสดงในการติดตอสื่อสารที่
แยมาก
ตอไปมาเขาเรื่องสตอเบอรรี่กัน
โดยเรื่องนี้จะเปนวิธีที่ดีในการธุรกิจเครือขายในเบื้องตนอยางไรใหประสบความสําเร็
จ หลายๆ ครั้ง
ที่ผูเริ่มเปนตัวแทนจําหนายจะปฏิเสธการรวมงานกับเราเพราะเขาไดอธิบายเกี่ยวกับห
ลักการและกฎของการเปนตัวแทนจําหนายในธุรกิจเครือขาย
แตเรื่องของสตอเบอรรี่จะทําใหเขารูสึกสบายๆ
เพราะวิธีนี้จะแสดงใหเราเห็นวิธีการทําธุรกิจเครือขายในการจําหนายสินคาในแงบวก
เหมือนกับระบบการเปนตัวแทนจําหนายสินคาปลีก
เรือ
่ งราวเกีย่ วกับสตอเบอรรี่
เราควรจะไปซื้อสตอเบอรรี่จากโกดังภายในทองที่ของเขา
แลวพวกเขาจะไปที่นั่นไดอยางไร ? อันดับแรก สตอเบอรรี่จะถูกเก็บมาจากฟารมเล็ก
ๆในเมืองแคลิฟอรเนีย และขายตอไปยังสหกรณทองถิ่น

และสหกรณทองถิ่นก็จะขายตอไปใหตัวแทนจําหนายระดับชาติ
และเขาก็จะขายตอไปหาตัวแทนซื้อขายในทองที่
และขายตอไปใหพอคาขายสงเพื่อทํากําไร
และพอคาขายสงจะขายสตอรเบอรี่ใหกับคลังสินคาเพื่อขายในรานคาในเมือง
ซึ่งสามารถเพิ่มราคามากถึง 30-40 เปอรเซ็นต
เพราะตองเสียคาจางคนงาน ,คาเชา ,คาโฆษณา ,คาประกัน ,และคาใชจายอื่น ๆ
เปนตน
ในแตละคนจะเสียคาสตอเบอรรี่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งราคาของสตอเบอรรี่ที่ฟารมมีราคาเพียง 25 เปอรเซ็นตเทานั้น
วิธีนี่เปนวิธีทางการตลาดที่เปนที่รูกันดีในผูแทนจําหนายปลีก
วิธีที่ดีในการจําหนายคือ การขายตรงในธุรกิจเครือขาย
โดยสาวนสวนหรือผูผลิตจะขายสตอเบอรรี่ใหกับบริษัทธุรกิจเครือขายโดยตรง
และบริษัทธุรกิจเครือขายจะขายสตอเบอรรี่ตอใหกับตัวแทนจําหนายขายสง
โดยพวกเขาจะไดรายไดเพิ่มจากการซื้อสินคาเองและขายปลีกใหกับลูกคา
วิธีนี้เปนวิธีการขายตรงและเปนการตัดกําไรจากพอคาคนกลาง
โดยตัวแทนจําหนายสามารถไดโบนัสเพิ่มจากการขายสินคา
ถาคุณซื้อสตอเบอรรี่จากจากรานคาในเมืองและบอกตอใหคนอื่น
รานคาก็จะไดรายไดเพิ่มขึ้นจากการโฆษณาปากตอปาก
และรานคาก็อาจจะมอบเช็คเงินสดใหคุณเปนคาตอบแทนที่โฆษณาแบบปากตอปากใ
หเขา แตถารานคาลงโฆษณาในหนังสือพิมพในทองถิ่น
คุณก็อาจจะไมไดรับคาตอบแทนอะไรเลย
แตในธุรกิจเครือขาย มันแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
ถาคุณชอบสตอเบอรรี่และคุณไปซื้อสตอเบอรรี่ขายสงจากบริษัทธุรกิจเครือขาย
และนําไปบอกตอเพื่อนบานของคุณ
และเพื่อนบานของคุณก็มาเปนตัวแทนจําหนายและซื้อสตอเบอรรี่ในราคาสงกับบริษั
ท คุณก็จะไดรับโบนัสทันที
บริษัทธุรกิจเครือขายจะใหโบนัสกับคุณเพื่อเปนคาตอบแทนที่คุณมีความพยายามในก
ารทํายอดขายใหมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่วา ทําไมคนเราถึงตื่นเตนกับธุรกิจเครือขาย
รานคาขายปลีกก็ไมสามารถเปนคูแขงเราไดเพราะธุรกิจของเราใหผลประโยชนมาก
กวา
ถาคุณชอบทานสตอเบอรรี่ และคุณไปบอกตอกับเพื่อนบาน
คุณจะเลือกอะไรระหวาง ไดรับเงินกับบริษัทธุรกิจเครือขาย
กับไมไดรับเงินจากรานคาในทองถิ่น?
ตัวเลือกที่ชัดเจน คือ ธุรกิจแบบเครือขาย
หรือการขายตรงจะเปนวิธีที่ดีสําหรับเรา
วิธีทท
ี่ าํ ใหการเสนอการหาสมาชิกบรรลุผลสําเร็จ

บิ๊กเอลกลาวา “จําไววาการนําเสนอในการหาสมาชิกที่บรรลุผลยังไมเพียงพอ”
คุณตองเขาใจเกี่ยวกับหลักการและหลักจิตวิทยาในการนําเสนอที่ดี
“ ในเย็นวันจันทรนั้น บิ๊กเอลและโจไดมีโอกาสเขารวมในการประชุม
“สินคาที่ยอดเยี่ยม”
พวกเขาสองคนนั่งอยูแถวหลังสุดเพอใหจดบันทึกเกี่ยวกับผูพูดและปฏิกิริยาของผูฟงไ
ดอยางรอบคอบ พวกเขาเลือกมาประชุมในวันนี้เพราะวา
มันเปนที่รูจักมากที่สุดในเมือง พวกเขานั่งอดทนรอพรอมกระดาษจดในมือเปนเวลา
35 นาทีเพื่อรอสมาชิกที่เพิ่งมาถึง
บิ๊กเอลกลาววา ผุที่มาตรงเวลาตองมานั่นรอผุที่มาสายเปนเรื่องที่ไมดี
แตสุดทายการประชุมก็เริ่มขึ้น
ผูเริ่มเปดงานไดแนะนําตัวเองและบอกเลาเกี่ยวกับตัวเขาวาเขามีดีอยางไร
เขากลาววา เขาไปถึงจุดสูง 5 อันดับของคนทั้งหมด เพราะเขาคิดวาเขาเปนผูชนะ
จะสังเกตไดวาผูที่มานั่งฟงเปนผูแพเพราะวาพวกเขายังไมเปนตัวแทนจําหนายที่ดีใน
บริษัทที่ยอดเยี่ยม และพวกเขาจําเปนตองเปลี่ยนความคิดของเขา
หลังจากการบรรยาย 20 นาที ถัดไป
ผูฟงเริ่มหัวออนตอการชักจูงเขามาทําธุรกิจ
ผูพูดไดบอกชื่อบริษัทที่มีผูกอตั้งที่ยอดเยี่ยมและเลาเรื่องราวของเขา
ผูกอตั้งคนนี้โตขึ้นในกระทอมหลังหนึ่งและเขาตองทุกขทรมานจากความลมเห
ลวครั้งแลวครั้งเลา ดวยความพยายามที่ใหญหลวง
เขาสามารถเอาชนะสิ่งที่ยากลําบากไดและพัฒนาหลักปรัชญาในชีวิตของเขา
หลักปรัชญานี้กลายมาเปนสิ่งที่เขมแข็งใหกับบริษัทและเปนเหตุผลเดียวที่เขาไดแบงค
วามรูที่ยอดเยี่ยมนี้ใหแกคนอื่น บริษัทนี้ไมใชธุรกิจที่ตองการหวังกําไร
แตตองการเปลี่ยนจิตใจของคนอเมริกา
บรรพบุรุษของผูกอตั้งอีกคนหนึ่งไดอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดอยางชัดเจนเป
นเวลา 10 นาที และเขาก็ไดอานรายชื่อใบประกาศความสําเร็จใหผูฟงไดรับฟง
เขาไดเปดเผยเกี่ยวกับการเดินทางของเขาที่ตองไปตามหลุมศพโบราณและเรียนรูเกี่ย
วกับวัฒนธรรมเกา ๆ และเขาอางอิงวิธีการอยางพิถีพิถัน
และมีผูหญิงคนหนึ่งยืนขึ้นและสงเสียงเชียรดวยน้ําตานองหนา และเขาไดอธิบายวา
สินคาเหลานี้ไดเปลี่ยนชีวิตเขาอยางไร
หลังจากไดทําความเคารพผูกอตั้งเปนเวลา 15 นาทีแลว
โฆษกไดเชิญตัวแทนจําหนายขึ้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณขางหนาหอง
ตัวแทนจําหนายคนแรกกลาววา
เขาเขาเพิ่งจะมาเปนตัวแทนจําหนายเมื่อเขาไดลองใชสินคา
มีคนมาแนะนําเขาและทําใหเขาหายจากโรคมะเร็ง ,โรคชรา เขากินสินคาของบริษัท
42 เม็ดตอวัน ละชวยทําใหเสนเลือดแดงของเขาเขมแข็งขึ้น
ตัวแทนจําหนายคนตอไปเลาวา
เขาสามารถสรางรายไดเปนลานเพียงใชเวลาอันสั้น 2-3
สัปดาหโดยใชวิธีแนวความคิดในเรื่องประมิด ในความเปนจริง
คุณไมเคยใชสินคาเลยดวย สิ่งที่คุณตองทําทั้งหมด คือ

หาสมาชิกเพื่อมาลงทุนในธุรกิจและทุก ๆ คนก็จะรวย
สมาชิกผูฟงบางคนตบมือเสียงดังและตะโกนวา “สูตอไป”
ตัวแทนจําหนายคนตอไปขึ้นมาเลาวา
เขาไมเคยใชสินคาแตเขาคิดวามันสามารถชวยคนได
ดังนั้นมันจึงไมมีปญหาสําหรับการทําธุรกิจ ดวยเวลาที่ลวงเลยมานาน
ผูฟงบางไดเริ่มออกจากหอง
ตัวแทนหนายคนตอไปเลาเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวของเขาวา เขาตาบอด
หูหนวก พิการและใกลจะตายแลวจนกระทั่งเขาไดดื่มผลิตภัณฑของบริษัท
ในเวลาสองสัปดาห
เขาสามารถรักษาและแข็งแรงขึ้นจนสามารถไปแขงขันโอลิมปกได ผูฟงมองไปรอบ
ๆ และคิดวา “มันคืออะไร” และตัวแทนจําหนายก็ใหผูฟงเริ่มรองเพลง
“สินคาที่ยอดเยี่ยม” สุดทายโฆษกลุกขึ้นมาและประกาศวา
เขาจะเริ่มพูดเกี่ยวกับแผนการตลาด หลังจากเวลาผานไป 90
นาทีผูฟงก็รูสึกผอนคลายและก็มาถึงสุดสุดทายของการประชุม
ถึงแมวาจะมีผูฟง บางคนไดออกจากการประชุมไปกอนหนานี้เพราะวาเขาตองสละเวล
าไปเลี้ยงลูกของเขา แผนการตลาดก็ไดถูกเปดเผยใหแกผูฟงที่ยังคงเหลืออยู
อันดับแรก เราตองเลื่อนขั้นมาเปนหัวหนาที่ปรึกษา หลังจากที่ไดสะสมแตม
เราจะไดโบนัสเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเรากาวมาถึงบีวีที่ 60 เปอรเซ็นตของกลุม ไมนับรวมแตมโบนัสจากสินคา
เขาจะไดเลื่อนขั้นเปน 70% จากกําไรสุทธิในการขาย จุดประสงคของการประชุมคือ
ความแตกตางที่สมบูรณแบบ
หลังจากอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอดีของกลยุทธของแผนการตลาด
โฆษกไดเชิญบุคคลๆ หนึ่งมาที่หนาหองเพื่อใหเลาเรื่องราวสวนตัวใหฟง
หลังจากเวลาผานไป 10 นาที
โฆษกก็ไดกลาวขอบคุณสมาชิกตัวแทนจําหนายที่ยังคงนั่งฟงการประชุมจนจบ
พวกเขายิ้มและพูดวา มันเปนการประชุมที่เยี่ยมมาก
คําตอบของการหาสมาชิกอยางไมมีประสิทธิภาพ
บิ๊กเอลและโจไปที่รานกาแฟในยานทองถิ่นเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการประชุม
ที่เขาไดไปรวมฟงมา โจวิจารณวา “มันชางเปนการประชุมที่ยอดเยี่ยมมาก”
“ฉันไมเคยเห็นความวุนวายและไมมีความเชี่ยวชาญในกรนําเสนอแบบนี้มากอนเลย
ฉันไมรูวาควรจะเบื่อหนายหรือควรจะหัวเราะดี
แขกสวนใหญที่ไปรวมประชุมเปนคนที่ฉลาด ๆ เปนสวนมาก
อยางนอยเขานาจะมีสํานึกที่จะไมเดินออกไปจากหองระหวางการประชุม ฉันเห็นวา
ทําไมเขาไมมก
ี ารแขงขันในธุรกิจเครือขาย บางคนที่สามารถเรียนรูหลักการเบื้องตน
สามารถที่จะนําไปพัฒนาได”
บิ๊กเอลพยักหนาเห็นดวยกับโจ และพุดวา “โจ
คุณไดเห็นฉันทําการนําเสนอตอคุณและกลุมของคุณมามากมายแลว
คุณตองเลียนแบบหลักการนําเสนอพื้นฐานของฉัน

และตอนนี้เปนเวลาที่ดีที่จะเรียนรูวาทําไมเราตองมีวิธีในเรื่องโครงสรางในการนําเสน
อที่เราตองทําตาม”
“ดังที่คุณไดรูแลววา เราใชเวลาในการนําเสนอ 25-30
นาทีในการเจาะจงขอมูลหลักเพื่อใหสมาชิกสามารถตัดสินใจไดในทันทีวาจะรวมงาน
กับเราหรือไม คุณอาจจะสังเกตไดวา เรามีหลักสําคัญ 5 ขอ
ในแตละขอจะบอกวิธีที่จะตอบคําถามแกลูกคาเพื่อที่ใหพวกเขาตัดสินใจรวมงานกับเร
า
มาดูหลักการเหลานี้เพื่อที่คุณจะสามารถเขาใจหลักการในการนําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจท
างการตลาดมากยิ่งขึ้น”
หลักการขอที่ 1 ธุรกิจ
ลูกคาของเราตองการที่จะรูวาบริษัทของเราเปนธุรกิจแบบไหน
พวกเขาอาจจะรังเกียจธุรกิจบางประเภท เชน ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย
เราสามารถตอบคําถามนี้เปนคําถามแรก เพื่อใหการนําเสนอมันงายขึ้น
เราเพียงบอกเขาวาเรามีบริษัทธุรกิจเครือขายทางการตลาดที่มีหลากหลายระดับ
เราจะมีลก
ู คาเพียงสองประเภทคือลูกคาที่รูรายละเอียดวาธุรกิจเครือขายเปนอยางไร
กับพวกที่ไมรู
ธุรกิจเครือขายสวนมากจะมีลักษณะที่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราแคตอบคําถามขอนี้เพื่อใหกาวไปตอไปในหลักการขอที่ 2
แตสําหรับคนที่ไมมีความรูเรื่องธุรกิจเครือขาย เราก็สามารถเลาเรื่องสตอเบอรรี่งาย ๆ
ใหเขาฟงได
ซึ่งเรื่องนี้จะชวยอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจเครือขายและสามารถทําใหเขามอ
งธุรกิจนี้ในแงบวกเกี่ยวกับสินคาและบริการ เราแคตองการใหลูกคามีความผอนคลาย
ใชหรือไม ?
หลักขอที่ 1 นี้ ควรใชเวลาในการนําเสนอเพียงแค 4-5 นาทีเปนสวนมาก
หลักการขอที่ 2 บริษท
ั
ลูกคาจะไมสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ,จํานวนตารางฟุตของหองน้ํา ,บ
รรพบุรุษของผูกอตั้ง , หนังสือรับรอง ของหัวหนาคนงาน เปนตน
ความปรารถนาที่แทจริงของเขาคือ ตองการรูแคชื่อบริษัท
ยิ่งถาบริษัทนั้นมีการจัดการที่ดี หรือมีแผนการที่จะเติบโตในอนาคต
มีการนําเสนอหลาย ๆ แบบที่มีอิทธิพลอยางมากตอความนาเชื่อถือ
ในจุดประสงคของลูกคา เขาตองการรูความจริงเพียงไมกี่ขอเทานั้น
พวกเขาไมตองการรูประวัติของบริษัท
คําตอบเกี่ยวกับบริษัทสามารถตอบไดเพียงใชเวลาแค 1 นาที
หลักการขอที่ 3 สินคา
หลาย ๆ ครั้งที่สมาชิกตื่นเตนตอการกระตุนใหแกลูกคา
เพราะมันไมใชสิ่งที่เขาตองการหรือจําเปนตองฟง
เมื่อตัวแทนจําหนายคนใหมเริ่มขายสินคาของเขา
ดวยความตื่นเตนของพวกเขาที่เขาคิดวาลูกคาตองฟงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรอง
,การทดสอบและขอดีของสินคาแตละตัว

วิธีนี้อาจจะตองใชเวลาหลายชั่วโมงและอาจทําใหลูกคารูสึกงวงนอนไดถาเขาไมสามา
รถหาพลังมากระตุนพวกเขา
สิ่งที่ลูกคาตองการรูคืออะไร “ตลาดของสินคา ? พวกเขาจะขายสินคาหรอ ?
การนําเสนอเกี่ยวกับสินคาของเราทั้งหมดตองไมเนนไปที่ราคา ,คุณภาพและการทดส
อบสินคาเทานั้น แตเราตองหาวิธีที่จะอยางไรใหเขาใชสินคาและชอบสินคานั้น
เราตองตอบคําถามของลูกคาใหได ปจจัยอีกขอหนึ่งที่สาํ คัญมาก คือ
เราตองตอบคําถามแกลูกคาดวยความชํานาญเพื่อใหเขาตัดสินใจในโอกาสทางธุรกิจที่
เหมาะกับเขา
การนําเสนอเกี่ยวกับสินคา เราตองใชเวลาประมาณ 5-8 นาที
เราตองใหรายละเอียดสินคาแตละตัว
หลักขอที่ 4 การอบรม
การนําเสนอเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหวางผูที่ชํานาญกับผูที่เปนอาสาสมัคร
มีความแตกตางกัน คุณเคยสงสัยหรือไมวาทําไมตองเลียนแบบแผนการตาง ๆ?
สมาชิกตัวแทนจําหนายหนาใหมนั่งฟงการประชุมอยูตลอดเปนเวลาหนึ่งชั่วโม
ง ในชวงทายของการประชุม เขาหันกลับไปที่ลูกคาที่เขาใหการสนับสนุนและพูดวา
“สินคาของเรามันดีมาก
และแผนการตลาดนี้ก็เปนวิธีที่จะสรางความมั่นคงทางการเงินได
จํานวนเงินที่เกิดจากธุรกิจนี้จะเปนไปตามธรรมชาติ !! แตฉันจะไมรวมงานดวย
ทําไมเหตุการณถึงเปนเชนนี้ ? มันงายมาก
ผูที่ทําการเสนอสินคาลืมที่จะถามคําถามที่สําคัญมากของการประชุมทั้งหมด
คือ ฉันสามารถทํามันไดหรือไม ? ลูกคาใหมๆ
ตองการผลประโยชนจากธุรกิจที่รับมอบให แตเขาไมเคยทําธุรกิจเครือขายมากอน
หรือเขาอาจจะไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น เราตองตอบคําถามที่วา
“ฉันสามารถทํามันไดไหม ? ถาเราตองการใหการสนับสนุนเขามารวมงานในธุรกิจ
เราตองอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม
การอบรมของเรารวมไปถึง บทความ ,หนังสือ และเทปของบริษัท เปนตน
และจัดใหมีการประชุมอบรมภายในทองที่
เราตองกระตุนใหเขาเขารวมขั้นตอนการเรียนรูขั้นแรกนี้อยางจริงจัง
แตนี่ไมใชสวนแรกในการอบรมเทานั้น
สวนที่สอง คือ เขาใหเริ่มทํางานในระหวางการฝกอบรม
เราควรใหเขาทําการนัดหมายกับลูกคา 2-3
คนและใหเขาคอยสังเกตเวลาที่เราหาสมาชิกใหมเขามาในองคกร
เรากําลังจะสรางสมาชิกในกลุมใหเขาขณะที่เขากําลังมองสังเกตการณ
มันจะเปนวิธีที่งายสําหรับเขา
สมาชิกจะรูสึกไมตึงเครียดในการมาอบรมและคอยสังเกตการณหาสมาชิกใหมในองค
กร พวกเขาจะรูสึกวา มันเปนธุรกิจที่เขาสามารถทําไดเชนกัน
ดวยความเชื่อมั่นที่ลูกคาไดฟง
เขาก็จะพรอมที่จะเขารวมธุรกิจดวยแมวาเขาจะยังไมไดรูเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเงิ
นก็ตาม

ตัวแทนจําหนายสวนมากจะใชเวลาในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการอบร
มที่สําคัญ ๆ เพียง 5 นาทีซึ่งมากกวาการนําเสนอสวนๆ อื่น ๆ รวมกัน
หลักขอที่ 5 แผนการตลาด
5-10 นาทีสุดทาย
เราควรจะนําเสนอเกี่ยวกับเรามีการตอบแทนอยางไรจากการทําธุรกิจนี้
ลูกคาของเราจะมีคําถามที่จะถาม 3 ขอ คือ
ฉันตองเสียเงินเทาไหร ?
ฉันตองทําอะไรบาง ?
ฉันสามารถทํามันไดมากแคไหน ?
การตอบคําถามที่วา “ฉันตองเสียเงินเทาไหร ?” ในทันที
มันจะทําใหสมาชิกรูสึกผอนคลายมากขึ้น
พนักงานขายสวนมากจะรอใหถึงชวงสุดทายถึงจะเปดเผยราคาแกลูกคา
เราจะทําตรงกันขามกับเขา
เราไมตองการใหลูกคาของเราคิดเกี่ยวกับเรื่องราคาในระหวางการนําเสนอวา
“ฉันจะตองเสียเงินเทาไหร ?”
“ฉันตองทําอะไรบาง” เมื่อเราตอบคําถามขางตนเรียบรอย
เราตองตบคําถามนี้ในสวนของการอบรม เพียงแคทําการนัดหมายคน 2-3
คนและดูเราสรางสมาชิกในกลุม !!
คําถามที่วา “ฉันจะสามารถทํามันไดมากแคไหน ?” เปนคําถามที่งาย
เราใหเขาดูเกี่ยวกับแผนการตลาดของเราและยกตัวอยางผูทําธุรกิจคนสองคนที่ประส
บความสําเร็จ ทั้งหมดนี้ จะเปนการนําเสนอที่ยอดเยี่ยมมาก
ไมมีความลับอะไรเลย ถาเราสามารถตอบคําถามเบื้องตน 5 ขอนี้ได
เราก็สามารถจะสนับสนุนใหเขาเปนสมาชิกของเราไดอยางสบาย
และวิธีที่ดีที่สุดคือเราตองใชเวลาใหนอยกวา 25-30 นาที
และไมตองกังวลเกี่ยวกับการปดการนําเสนอ เมื่อเราทําการเสนอเสร็จ
สิ่งที่เราตองทําทั้งหมดคือ ถามเขาวา ทั้งหมดนี้เขาสามารถทําไดหรือไม
มันมีเหตุผลบางขอที่เขาขอไปคิดไตรตรองดูกอน
เพราะวาคําถามสวนใหญไดตอบไปหมดแลว
ไมจําเปนตองใชความกดดันสูงในการนําเสนอ
โจไดทําการจดบันทึกอยางรอบคอบและและวางแผนที่จะเขารวมการประชุมกั
บบริษัทธุรกิจเครือขายคูแขงอื่น ๆ ในสัปดาหถัดไป
มันชางเปนความบันเทิงที่ถูกและโจก็สงเสียงหัวเราะ
“ตัดสินใจในความคิดวาคุณตองการอะไร
ตัดสินใจในการกระทําวาคุณจะไดอะไร”
บิ๊กเอล
สํานักพิมพ KAAS
ตูป.ณ. 890084

ฮูสตัน เท็กซัส 77289
โทร : (281) 280-9800
เขาชมเว็บไซดไดที่
http://www.fortunenow.com
อีเมล
bigalnews@fortunenow.com
ความจริงที่ถูกเลา เรื่องราวที่นํามาขาย
โดย บิ๊กเอล
ฉันใชเรื่องเลาที่ฉันไดเลาในการสรางการหาเครือขายสมาชิกที่สนใจในธุรกิจ
ถาคุณทํามันไดสําเร็จ คุณจะรูวามันงายมาก
หลายเดือนที่ผานมา
ฉันไดอัดเสียงลงเทปเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนําไปใชในการหาสมาชิกและใหการสนั
บสนุนพวกเขา และตอนนี้ฉันไดแปลงเทปเปนซีดี คุณจะรูสึกชอบถาไดฟงมัน
- วิธีที่รานคาไดทําใหทุก ๆคน ลบลางธุรกิจแบบเครือขาย
- ความกลัวจากความสูญเสียที่คนเราไดกระทําอยูตอนนี้
- การแพรขยายเรื่องเลาในซีดีนี้มีเรื่องดี ๆ
มากมายที่งายตอการเรียนรูและงายตอการบอกตอ
คุณตองใหการสนับสนุนสมาชิกของคุณโดยการเลาเรื่องจากที่คุณฟงจากซีดีแ
ละคุณจะไดรับโบนัสพิเศษเพิ่มจากการซื้อเทป 2 มวนนี้
“เรื่องเลาที่ชวยทําใหสมาชิกเชื่อ”
เขียนโดย ทอม บิ๊กเอล
สํานักพิมพ KAAS
ตูป.ณ. 890084
ฮูสตัน เท็กซัส 77289
โทร : (281) 280-9800
เขาชมเว็บไซดไดที่
http://www.fortunenow.com
ราคาเพียง 19.95 ดอลลาร บวกคาขนสง
สั่งตอนนี้ที่ http://www.fortunenow.com หรือโทร (281) 280-9800
“ความเขาใจอยางลึกซึ้ง 4 ขอในการสรางตลาดธุรกิจเครือขาย”
คุณตองหาสมาชิกของคุณเร็ว ๆ
และทําใหเขาเปนผูนําใหไดและเปลี่ยนอาชีพของเขาใหเปนธุรกิจเครือขายตลอดไป
สามารถอานรายงานไดฟรีที่ http://www.fortunenow.com
“วิธีที่จะขอใหสมาชิกมารวมงานในธุรกิจเครือขายของคุณ”
รายงาน 14 หนา เขียนโดย อารท โจนาก และเคท
หลากหลายความคิดสําหรับตัวแทนจําหนายในการหาสมาชิกเพิ่ม

ฉันชอบในหลักการที่วา
“สรางสมาชิกของคุณตามความตองการโดยไมตองใชโทรศัพท”
ถาคุณยังไมไดโหลดหรือลอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานนี้ คุณสามารถโหลดไดที่
http://www.fortunenow.com/freetraining/swampedreport.htm
บิ๊กเอล
“วิธีที่จะทําใหลูกคาที่เปนคนขับแท็กซี่ ,บริกร ,ผูจัดการรานหรือคนแปลกหนาตองกา
รที่จะมาพบเรา”
วิธีนี้เปนวิธีที่ดีที่สุดเราจะสามารถเปลี่ยนคนแปลกหนาใหมาเขารวมธุรกิจ MLM
คุณรูสึกอายไหมเวลาที่เราตองไปพบลูกคาแปลกหนา ?
คุณจะทําอยางไรใหรูสึกคุนเคยกับลูกคาที่มีความกระตือรือรน ?
เมื่อคุณไปพบลูกคาคุณจะทําอยางไรไมใหลูกคาคิดวาคุณเปนพนักงานขายที่หวังแตค
าคอมมิชชั่น ?
หนังสือ “วิธีที่จะทําใหรวยไดโดยไมตองเลนการพนัน” ซึ่งเขียนโดย เคท
เปนหลักสูตรอยางยอ ๆ ที่บอกวิธีที่จะสะสมรายไดจนร่ํารวยโดยเนนไปที่
วิธีที่จะทําใหลูกคาของเราทํางานในธุรกิจเครือขายและร่ํารวยอยางรวดเร็ว
ลูกคาของคุณจะชอบหนังสือเลมนี้ถาคุณมอบใหเขาเปนของขวัญ
หนังสือเลมนี้งายตอการอาน งายตอการปฏิเสธและสามารถอานไดในทุกอาชีพ เชน
ชางทําไม ,นักวิทยาศาสตร ,แมบาน ,หรือแมแตนักกฎหมาย
และสามารถปฏิบัติตามหลักงาย ๆ เพื่อใหร่ํารวยได
ขั้นตอนที่ 1 หนังสือเลมนี้จะเปนของขวัญที่สรางความสัมพันธอันยาวนาน
ดังนั้น
เราควรถายสําเนาและมอบใหกับคนขับรถแท็กซี่ที่ใหบริการที่ดีแกคุณ ,มอบใหแกพ
นักงานในโรงแรมที่ชวยเหลือคุณในการจัดการประชุม ,มอบใหแกพนักงานเสริฟ ,แ
ละมอบใหแกเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณที่อยากจะรวยแตไมรูวิธีที่จะรวย
ขั้นตอนที่ 2 ใหลูกคาของคุณอานหนังสือเลมนี้ มันใชเวลาเพียงแค 30
นาทีในการอานหนังสือเพียง 64 สวนทายของหนังสือไดบอกไววา
“ตองการรูมากกวานี้หรือไม หนังสือเลมนี้เรามอบใหแกคุณเปนของขวัญจาก
(ใสชื่อและเบอรโทรศัพทของคุณ)
“คุณเครียดกับวิธีที่จะทําใหรวยหรือไม ? ถาคุณเครียด
โปรดติดตอรายชื่อดานบนเพื่อรับหนังสือ “22 วิธีที่จะชวยทําใหเรารวยไดเร็ว” ฟรี
ขั้นตอนที่ 3
ลูกคาของคุณจะกระตือรือรนและเปลี่ยนความคิดในเรื่องการทํางานเพื่อใหร่ํารวย
ลูกคาเหลานี้จะหาเหตุผลที่จะโทรหาคุณเพื่อมารวมงานนอกเวลาธุรกิจเครือขายนี้
เขาตองการหนังสือ “22 วิธีที่จะชวยทําใหเรารวยไดเร็ว”
(คุณสามารถดาวนโหลดหนังสือเลมนี้ไดจากเว็ปไซตของเรา
และคุณสามารถถายสําเนาจํานวนเทาไหรก็ไดที่คุณตองการ)
และเมื่อคุณไปพบลูกคาเพื่อมอบหนังสือเลมนี้

คุณตองเตรียมเอกสารที่กระตุนใหเขามารวมธุรกิจเครือขายกับคุณ
มันเปนวิธีที่เยี่ยมเลย ใชหรือไม ?
การจายเงินตอบแทน ตอนนี้สมาชิกดาวนไลน ทุก ๆ
คนของคุณจะมาเปนสมาชิกไดอยางงายดาย พวกเขาจะไมมีการปฏิเสธ
ไมมีการกลาวหาเกี่ยวกับการขายสินคา และคุณก็จะไมขาดแคลนสมาชิก
หนังสือเลมนี้จะทําใหคนธรรมดาหันมาสมัครสมาชิกโดยใชเวลาเพียงแค 30 นาที
และถึงแมวาลูกคาของคุณตัดสินใจที่จะไมรวมงานในธุรกิจเครือขายของเรา
แตหนังสือเลมนี้ก็สามารถเก็บไวเปนแหลงขอมูลในการสรางความร่ํารวยได
เพียงแคคุณคิดวา คุณสามารถทําใหคนๆ
หนึ่งมีประสบการณจากการเริ่มตนในการสรางรายไดเพราะคุณ
ราคา ? สิ่งที่มากกวาราคาของเทปคลาสแซ็ทคือความประทับใจที่มากกวา
ฉันขอแนะนําใหคุณสั่งเทปนี้ในตอนนี้เพื่อที่คุณจะเห็นรอยยิ้มจากสมาชิกดาว
นไลนของคุณ โทรหาเราตอนนี้ที่ (281) 280-9800 เพื่อที่จะรับหนังสือ
และคุณก็เตรียมพรอมที่จะเริ่มหาสมาชิกใหกับธุรกิจเครือขายนี้ไดเลย !!!
สั่งตอนนี้ที่
สํานักพิมพ KAAS
ตูป.ณ. 890084
ฮูสตัน เท็กซัส 77289
โทร : (281) 280-9800
http://www.fortunenow.com
“ถานักธุรกิจเครือขายไมขี้เกียจและขยันทํางานหนัก
หนังสือเลมนี้จะชวยแกปญหาตางๆ ในการหาสมาชิกที่ตองเผชิญกับมัน
พวกเขาตองการที่จะหลีกหนีจากการปฏิเสธ และนี่ก็คือคําตอบจากปญหาเหลานั้น”

