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จัดท�าโดย

บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
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พิมพ์ที่
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โทรศัพท์ 0-2879-9154-6 โทรสาร 0-2879-9153

จัดจ�าหน่ายโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9

www.se-ed.com

หากพบว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน 

โปรดส่งหนังสือกลับมาที่ส�านักพิมพ์ (ทางไปรษณีย์)

ทางเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ท่านทันที

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้ปลูก ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าของโลก

พิมพ์ครั้งที่ 1      กันยายน 2559

ราคา 285 บาท

ISBN 978-616-403-017-6

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดย บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด

ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้

นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

 ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์. 

  แอปพลิเคชันบันดาลใจ = AppSpiration.-- กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558. 208 หน้า.

  1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. I. จุฑาศรี คูวินิชกุล, ผู้แต่งร่วม. II. 

 จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ , ผู้แต่งร่วม. III. ชื่อเรื่อง.

 658.872

 ISBN 978-616-7115-86-3

บรรณาธิการที่ปรึกษา กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการบริหาร สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการ อิศวเรศ ตโมนุท

พิสูจน์อักษร จิระพรรณ คณาสวัสดิ์, ศศรัณย์ พิพัฒน์นรพงศ์

ออกแบบปก พรชนก สุขศานต์

ศิลปกรรม จ๊อบ ควอลิตี้

วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์.  

    จากร้อยสู่ล้าน พิชิตธุรกิจออนไลน์.--  กรุงเทพฯ :  ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง , 2559. 

    256 หน้า.  

   

    1. ความส�าเร็จทางธุรกิจ.  2. ธุรกิจออนไลน์.   I. ชื่อเรื่อง.

 650.1

ชื่อหนังสือ : จากร้อยสู่ล้าน พิชิตธุรกิจออนไลน์

เรื่อง : วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



จัดท�าโดย

บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด 

27/33 ซอยศรีบ�าเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2286-2414 โทรสาร 0-2286-2417

www.freemindbook.com   freemindbook           : @freemindbook

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ภาพพิมพ์

45/12-14, 33 หมู่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0-2879-9154-6 โทรสาร 0-2879-9153

จัดจ�าหน่ายโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9

www.se-ed.com

หากพบว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน 

โปรดส่งหนังสือกลับมาที่ส�านักพิมพ์ (ทางไปรษณีย์)

ทางเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ท่านทันที

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้ปลูก ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าของโลก

พิมพ์ครั้งที่ 1      กันยายน 2559

ราคา 285 บาท

ISBN 978-616-403-017-6

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดย บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด

ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้

นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

 ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์. 

  แอปพลิเคชันบันดาลใจ = AppSpiration.-- กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558. 208 หน้า.

  1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. I. จุฑาศรี คูวินิชกุล, ผู้แต่งร่วม. II. 

 จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ , ผู้แต่งร่วม. III. ชื่อเรื่อง.

 658.872

 ISBN 978-616-7115-86-3

บรรณาธิการที่ปรึกษา กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการบริหาร สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการ อิศวเรศ ตโมนุท

พิสูจน์อักษร จิระพรรณ คณาสวัสดิ์, ศศรัณย์ พิพัฒน์นรพงศ์

ออกแบบปก พรชนก สุขศานต์

ศิลปกรรม จ๊อบ ควอลิตี้

วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์.  

    จากร้อยสู่ล้าน พิชิตธุรกิจออนไลน์.--  กรุงเทพฯ :  ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง , 2559. 

    256 หน้า.  

   

    1. ความส�าเร็จทางธุรกิจ.  2. ธุรกิจออนไลน์.   I. ชื่อเรื่อง.

 650.1

ชื่อหนังสือ : จากร้อยสู่ล้าน พิชิตธุรกิจออนไลน์

เรื่อง : วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



“มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่” 
ดูจะเป็นสุภาษิตที่ตรงกับยุคสมัย ณ เวลา
ปัจจุบันได้ดีนัก ด้วยไม่ว่าจะมองไปทางไหน 
เราก็เห็นสื่อต่างๆ น�าเสนอประเด็นมุ่งเน้นไป
ที่ “ความร�่ารวย” เป็นส�าคัญ ทั้งหนังสือมุ่งสู่
ความร�า่รวย สมัมนาคอร์สรวยเรว็ ท�าเงนิด้วย
ธุรกิจต่างๆ นานา การบริหารเงินให้ท�างาน
แทนเรา และอื่นๆ อีกมากมายละลานตาไป
หมด ถ้าอย่างนั้นแล้วหนังสือที่อยู่ในมือคุณ
เล่มนี้ “แตกต่าง” จากเล่มอื่นบนชั้นหนังสือ
ตรงไหน ในเมือ่คอนเซป็ต์หนงัสอืกไ็ม่ต่างจาก
เล่มอื่นๆ ทั่วไป

คำ�นำ�สำ�นำักพิมพ์ พูดได้อย่างเต็มปากเต็มค�าว่า หนังสือ
เล่มนี้ไม่ได้มุ่งเน้นหรือปักหมุดไว้ที่ “ขุมทรัพย์
ที่ปลายรุ้ง” เราไม่ได้เชียร์อัพให้ทุกคนกระหน�่า
โหมสร้างเงินล้าน ทุ่มแรงกายทั้งหมดเพื่อยอด
เงินในบัญชีเจ็ด แปด เก้าหลัก แม้จะสนับสนุน
ให้ทุกคนหาเงนิ แต่ก็เป็นไปบนหลกัการ “หาเงนิ
เป็น” ควบคู่ไปกับการ “ใช้เงินเป็น” เนื้อหาไม่ได้
พุง่เป้าไปทีค่วาม “ร�า่รวย” ของชวีติ แต่เป็นความ  
“รุ่มรวย” ของการใช้ชีวิต เป็นการผสมผสาน
ชีวิตทุกด้านอย่างสมดุล โดยถ่ายทอดผ่าน
ประสบการณ์อันเข้มข้นของอดีตเด็กติดเกม 
ที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอนาคต ที่ผันตัวมา
เป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่าหลายล้านบาท ก่อน
อนาคตอันเรืองรองจะค่อยทิ้งตัวลงดิ่งดั่งกราฟ
ในตลาดหุ้นสูภ่าวะล้มละลาย กลายเป็นดาวตก
คลุกเปื้อนฝุ่นโคลน แล้วค่อยทะยานผงาดฟ้า  
สุกสกาวเป็นที่จับตามองอีกครั้ง 
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และไม่ใช ่แค ่ประสบการณ์ชีวิตที่
โชกโชน แต่สิ่งที่ อาจารย์ตรี-วรเศรษฐ์ 
เมธาอัครพัฒน์ ได้เรียนรู้และสั่งสมตลอด
เวลาผ่านการสร้างตัวจากธุรกิจหลากหลาย 
ยังเป็นต�าราทางการตลาดที่ผ่านการทดลอง
งานจรงิ ได้ผลจรงิ ประสบผลส�าเรจ็จรงิอกีด้วย 
และเป็นการตลาดกระแสปัจจุบันในรูปแบบ
อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่เราสามารถนั่ง
ท�างานที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีเพียงคอมพิวเตอร์
หรือสมาร์ตดีไวซ์ และอินเทอร์เน็ต เหนือไป
กว่านั้นคือเรายังสามารถจัดสรรปันส่วนเวลา
อนัมค่ีาของเราได้อย่างลงตวัและเกดิผลคุม้ค่า
มากที่สุด นี่เป็นเพียงบางส่วนคร่าวๆ เท่าน้ัน 
คณุคดิว่ามนัดนู่าสนใจ มอีะไรให้ค้นหา ตดิตาม
และหาค�าตอบไปด้วยกันหรือยัง

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณอาจจะไม่
อยากร�า่รวยมเีงนิล้นฟ้าก็เป็นได้ หรอืคณุอาจจะจดุ
ไฟฝันสร้างธรุกิจของตวัเองทีเ่คยดบัมอดไปแล้วให้
โหมขึ้นใหม่อีกครั้งก็เป็นได้อีกเช่นกัน เพราะอะไรๆ 
ก็เกิดขึน้ได้ ท้ังหมดน้ันขึน้อยู่กับ “คณุ” คนเดยีวเลย   

“มีเงินพันล้าน แต่ไร้ครอบครัว ไร้มิตร”  
กับ “มีเงินน้อยนิด แต่รายล้อมด้วยครอบครัวและ
มิตรสหาย”  เป็นค�าถามท่ีตอบได้ไม่ง่ายว่าชีวิต
แบบไหนดีกว่ากัน ท้ังน้ีเพราะค�าตอบขึ้นอยู่กับว่า
คนตอบ “ขาดแคลน” สิ่งไหนมากกว่ากัน  

 คุณเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นคนตอบ  
ว่า “ค�าตอบ” ของชีวิตที่คุณต้องการคือสิ่งใด

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์
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และไม่ใช ่แค ่ประสบการณ์ชี วิตที่
โชกโชน แต่สิ่งที่ อาจารย์ตรี-วรเศรษฐ์ 
เมธาอัครพัฒน์ ได้เรียนรู้และสั่งสมตลอด
เวลาผ่านการสร้างตัวจากธุรกิจหลากหลาย 
ยังเป็นต�าราทางการตลาดที่ผ่านการทดลอง
งานจรงิ ได้ผลจรงิ ประสบผลส�าเรจ็จรงิอกีด้วย 
และเป็นการตลาดกระแสปัจจุบันในรูปแบบ
อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่เราสามารถนั่ง
ท�างานท่ีไหนก็ได้ ขอแค่มีเพียงคอมพิวเตอร์
หรือสมาร์ตดีไวซ์ และอินเทอร์เน็ต เหนือไป
กว่านั้นคือเรายังสามารถจัดสรรปันส่วนเวลา
อนัมค่ีาของเราได้อย่างลงตวัและเกดิผลคุม้ค่า
มากท่ีสุด นี่เป็นเพียงบางส่วนคร่าวๆ เท่านั้น 
คณุคดิว่ามนัดนู่าสนใจ มอีะไรให้ค้นหา ตดิตาม
และหาค�าตอบไปด้วยกันหรือยัง

เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณอาจจะไม่
อยากร�า่รวยมเีงนิล้นฟ้ากเ็ป็นได้ หรอืคณุอาจจะจดุ
ไฟฝันสร้างธรุกจิของตวัเองท่ีเคยดบัมอดไปแล้วให้
โหมขึ้นใหม่อีกครั้งก็เป็นได้อีกเช่นกัน เพราะอะไรๆ 
กเ็กดิขึน้ได้ ทัง้หมดนัน้ขึน้อยูก่บั “คณุ” คนเดยีวเลย   

“มีเงินพันล้าน แต่ไร้ครอบครัว ไร้มิตร”  
กับ “มีเงินน้อยนิด แต่รายล้อมด้วยครอบครัวและ
มิตรสหาย”  เป็นค�าถามที่ตอบได้ไม่ง่ายว่าชีวิต
แบบไหนดีกว่ากัน ทั้งนี้เพราะค�าตอบขึ้นอยู่กับว่า
คนตอบ “ขาดแคลน” สิ่งไหนมากกว่ากัน  

 คุณเท่านั้นแหละครับท่ีจะเป็นคนตอบ  
ว่า “ค�าตอบ” ของชีวิตที่คุณต้องการคือสิ่งใด

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



คำ�นำ�ผู้เขียนำ

จากประสบการณ์กว่า 12 ปี บนเส้นทาง  
“น�าเข้า-ส่งออกออนไลน์” ที่ผ่านมา ต้อง
ยอมรบัว่าธรุกจิบนโลกใบนีม้กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว บางธุรกิจเคยขายดีเป็นอย่าง
มากในช่วงก่อนโลกยุคดิจิทัลจะเข้ามา แต ่
หลงัจากความเรว็ของอนิเทอร์เนต็ได้เพิม่สปีด 
ผู้คนสามารถสอบถาม Google ได้ง่ายกว่า
ถามเพื่อน หาข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วเพียงกด
มอืถอื ระบบธรุกจิได้เปลีย่นแปลงไปจากหน้ามอื
เป็นหลงัมอื ปัญหาเรือ่งค่าเช่าสถานทีแ่พงขึน้ 
คู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่
ยอดขายของธุรกิจดั้งเดิมกลับหดตัว หลาย
ธุรกิจประสบปัญหาขาดทนุอย่างต่อเนือ่ง ใคร
ที่ฐานลูกค้าแน่น มีลูกค้าประจ�าก็อยู่ได้ แต่
หลังจากที่โลกอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

ค�าว่า “ลูกค้าประจ�า” ก็เริ่มหดหายตามสภาพ
การแข่งขัน 

โลกอินเทอร์เน็ตเป็นทั้งวิกฤตและ
โอกาสส�าหรับธุรกิจเดียวกัน 

บางธรุกจิทีม่สีนิค้าเป็นจดุแขง็ โดดเด่น
กว่าคูแ่ข่ง และเข้าใจวธิกีารท�าตลาดออนไลน์
ก็สามารถอยู ่ได้อย่างสบาย รวมถึงขยาย
กิจการ ท�าก�าไรได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่
ธุรกิจใดท่ียังไม่เข้าใจการเปลีย่นแปลงของโลก
ออนไลน์ ยังคงใช้การตลาดแบบดัง้เดมิก็จะตก
เป็นเหย่ือของกับดักแห่งเทคโนโลยี เมื่อโลก
แบนลง การค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการเข้าถึงลกูค้าลดลง ผูป้ระกอบการต้อง
พยายามฉกฉวยโอกาสทองในการเรยีนรู้ และ
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คำ�นำ�ผู้เขียนำ

จากประสบการณ์กว่า 12 ปี บนเส้นทาง  
“น�าเข้า-ส่งออกออนไลน์” ที่ผ่านมา ต้อง
ยอมรบัว่าธรุกจิบนโลกใบนีม้กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว บางธุรกิจเคยขายดีเป็นอย่าง
มากในช่วงก่อนโลกยุคดิจิทัลจะเข้ามา แต ่
หลังจากความเรว็ของอนิเทอร์เนต็ได้เพ่ิมสปีด 
ผู้คนสามารถสอบถาม Google ได้ง่ายกว่า
ถามเพื่อน หาข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วเพียงกด
มอืถอื ระบบธรุกจิได้เปลีย่นแปลงไปจากหน้ามอื
เป็นหลังมอื ปัญหาเรือ่งค่าเช่าสถานทีแ่พงขึน้ 
คู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่
ยอดขายของธุรกิจดั้งเดิมกลับหดตัว หลาย
ธรุกจิประสบปัญหาขาดทนุอย่างต่อเนือ่ง ใคร
ท่ีฐานลูกค้าแน่น มีลูกค้าประจ�าก็อยู่ได้ แต่
หลังจากที่โลกอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

ค�าว่า “ลูกค้าประจ�า” ก็เริ่มหดหายตามสภาพ
การแข่งขัน 

โลกอินเทอร์เน็ตเป็นทั้งวิกฤตและ
โอกาสส�าหรับธุรกิจเดียวกัน 

บางธุรกจิทีม่สีนิค้าเป็นจดุแขง็ โดดเด่น
กว่าคูแ่ข่ง และเข้าใจวธิกีารท�าตลาดออนไลน์
ก็สามารถอยู ่ได้อย่างสบาย รวมถึงขยาย
กิจการ ท�าก�าไรได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่
ธรุกจิใดทีย่งัไม่เข้าใจการเปลีย่นแปลงของโลก
ออนไลน์ ยงัคงใช้การตลาดแบบดัง้เดมิกจ็ะตก
เป็นเหยื่อของกับดักแห่งเทคโนโลยี เมื่อโลก
แบนลง การค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถ
ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการเข้าถงึลกูค้าลดลง ผูป้ระกอบการต้อง
พยายามฉกฉวยโอกาสทองในการเรียนรู้ และ
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ใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ให้เป็นเพื่อ
กอบโกยยอดขายตามสภาพตลาดทีเ่ปล่ียนแปลง
ไป

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายหลักให้ผู้อ่าน
ได้เรียนรู้แนวทาง “การตลาดยุคใหม่” เป็นการ
ยกตวัอย่าง “แนวคดิแห่งความส�าเรจ็” ซึง่ผูข้าย
ทกุคนต้องเข้าใจก่อนเริม่ท�าธุรกจิ หรอืในขณะท่ี
ท�าธุรกิจอยู่ก็ยังจ�าเป็นต้องปรับแนวคิดทาง
ธุรกิจให้เหมาะสมกับการตลาดออนไลน์ในยุค
สมัยนี้ 

ผมเชื่อเหลือเกินว่า นักธุรกิจท่ีประสบ
ความส�าเร็จต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ 
ทุกยุคทุกสมัยอยู ่ตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาของ
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงด้าน

การท�าธุรกิจออนไลน์ ตัวอย่างของลูกศิษย์ท่ี
ประสบความส�าเร็จ รวมถึงแนวคิดในการท�า
ธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบความส�าเร็จสูงสุด 

ผมหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสอืเล่มน้ีจะ
เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจของคุณสามารถปรับ
ตวัเข้าสูธุ่รกิจในยุคดจิทัิลได้อย่างรวดเรว็และ
มั่นคง

       
 ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ณ ที่นี่ด้วย

วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์
www.thebiz.in.th

www.thebiz-online.com
Line ID : @thebiz
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ใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ให้เป็นเพื่อ
กอบโกยยอดขายตามสภาพตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายหลักให้ผู้อ่าน
ได้เรียนรู้แนวทาง “การตลาดยุคใหม่” เป็นการ
ยกตวัอย่าง “แนวคดิแห่งความส�าเรจ็” ซึง่ผูข้าย
ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเริม่ท�าธุรกจิ หรอืในขณะที่
ท�าธุรกิจอยู่ก็ยังจ�าเป็นต้องปรับแนวคิดทาง
ธุรกิจให้เหมาะสมกับการตลาดออนไลน์ในยุค
สมัยนี้ 

ผมเชื่อเหลือเกินว่า นักธุรกิจที่ประสบ
ความส�าเร็จต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ 
ทุกยุคทุกสมัยอยู ่ตลอดเวลา ซึ่งเนื้อหาของ
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงด้าน

การท�าธุรกิจออนไลน์ ตัวอย่างของลูกศิษย์ที่
ประสบความส�าเร็จ รวมถึงแนวคิดในการท�า
ธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบความส�าเร็จสูงสุด 

ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะ
เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจของคุณสามารถปรับ
ตวัเข้าสูธ่รุกจิในยคุดจิทิลัได้อย่างรวดเรว็และ
มั่นคง

       
 ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ณ ที่นี่ด้วย

วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์
www.thebiz.in.th

www.thebiz-online.com
Line ID : @thebiz
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14    แนวโน้มธุรกิจยุคใหม่ 
28   ขายของออนไลน์ 
36   ผมจะมี 1,000 ล้าน 
46   ไม่มีใครรู้จักตัวคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง 
52   จะออกไปแตะขอบฟ้า

66   ผลลัพธ์แห่งความไม่ยอมแพ้
80   สร้าง Story ของตัวเอง
88   น�าเข้า หรือส่งออกดี
98   ทายาทธุรกิจ
106   ธรรมะส�าหรับท�าธุรกิจ

116   อยากรวยต้องแสวงหาความทุกข์
124   Step to Success
130   ความเจ็บปวดในอดีต หนทางสู่การหลุดพ้น (ทุกข์)
138   สาวน้อยมหัศจรรย์
144   10 ลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต

148   GOD in Details
154   ความฝันของคนย่อมมีความแตกต่าง
   จากความจริงที่เผชิญอยู่
164   เครื่องจักรผลิตเงินสด
174   บทเรียนโรงเรียนกวดวิชา
186   มองโลกในแง่ดี

สารบัญสารบัญ

192   อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และท�าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
198   ค้นหา “ท่าไม้ตาย” ในตัวคุณ
206   จะเป็นนางหงส์ หรือลูกเป็ดขี้เหร่
212   ลิขิตจากฟากฟ้า
216   ขายอะไรดี

220   แบบสอบถามความรวย
224   ดาบวิเศษ
226   เคล็ดลับการปรับจิตตนเอง
232   “ชีวิตที่ดี” ต่างกับ “ชีวิตที่รวย” อย่างไร
236   Business = Profit

240   No Pain, No Gain
244   กฎเหล็ก 9 ข้อ นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ
   ทั้งทางโลกและทางธรรม
248   วิกฤตสร้างโอกาส
254   เกี่ยวกับผู้เขียน
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14    แนวโน้มธุรกิจยุคใหม่ 
28   ขายของออนไลน์ 
36   ผมจะมี 1,000 ล้าน 
46   ไม่มีใครรู้จักตัวคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง 
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66   ผลลัพธ์แห่งความไม่ยอมแพ้
80   สร้าง Story ของตัวเอง
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116   อยากรวยต้องแสวงหาความทุกข์
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130   ความเจ็บปวดในอดีต หนทางสู่การหลุดพ้น (ทุกข์)
138   สาวน้อยมหัศจรรย์
144   10 ลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต

148   GOD in Details
154   ความฝันของคนย่อมมีความแตกต่าง
   จากความจริงที่เผชิญอยู่
164   เครื่องจักรผลิตเงินสด
174   บทเรียนโรงเรียนกวดวิชา
186   มองโลกในแง่ดี

สารบัญสารบัญ

192   อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และท�าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
198   ค้นหา “ท่าไม้ตาย” ในตัวคุณ
206   จะเป็นนางหงส์ หรือลูกเป็ดขี้เหร่
212   ลิขิตจากฟากฟ้า
216   ขายอะไรดี

220   แบบสอบถามความรวย
224   ดาบวิเศษ
226   เคล็ดลับการปรับจิตตนเอง
232   “ชีวิตที่ดี” ต่างกับ “ชีวิตที่รวย” อย่างไร
236   Business = Profit

240   No Pain, No Gain
244   กฎเหล็ก 9 ข้อ นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ
   ทั้งทางโลกและทางธรรม
248   วิกฤตสร้างโอกาส
254   เกี่ยวกับผู้เขียน
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แนำวโนำ้ม
ธุรกิจยุคำใหม่

อยากส�าเร็จต้อง 

Give and Take

14

เรามีตัวอย่างให้เห็นกันมากมาย เช่น Google, 
Facebook, Line, Youtube ทุกธุรกิจที่จะส�าเร็จย่อมต้อง
เกดิจากการให้ก่อนทีจ่ะได้รบั ดงันัน้หากคณุท�าธรุกจิเพราะ
ต้องการให้ลูกค้ามีความสุข คุณย่อมประสบความส�าเร็จ
อย่างแน่นอนครับ

โบราณว่าไว้ ใครมองเห็นเทรนด์ในอนาคต คนนั้น
ย่อมร�่ารวย เพราะสามารถท�าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้
ล่วงหน้า 

ผมค่อนข้างโฟกสัเรือ่งอนาคตมากเป็นพเิศษ ผมเชือ่
ว่าคนที่ประสบความส�าเร็จในเชิงธุรกิจจะต้องมองการณ์
ไกล เข้าใจความเปลีย่นแปลงของธุรกิจ และรบัมอืกับความ
เปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้จริง

ในช่วง 30 ปีที่ผ ่านมา ธุรกิจในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนส�าคัญท�าให้โลกแบนลง การติดต่อเป็นไป
อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ผลิตเริ่มมีอ�านาจและบทบาท
น้อยลง ลูกค้ากลายเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจ ลูกค้ามี
อ�านาจการต่อรองสูงขึ้น และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ต่างๆ ลดลง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความส�าคัญอันดับ 1
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ธุรกิจยุคำใหม่

อยากส�าเร็จต้อง 

Give and Take

14

เรามีตัวอย่างให้เห็นกันมากมาย เช่น Google, 
Facebook, Line, Youtube ทุกธุรกิจที่จะส�าเร็จย่อมต้อง
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G i v e
สมัยก่อน คุณอาจจะสามารถท�าธุรกิจเพียงตัวเดียว 

และอยู่กับมันได้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
แต่ปัจจุบัน การจะท�าให้ธุรกิจของคุณยั่งยืนถึง 

ชัว่ลูกชัว่หลาน ต้องอาศยัความเชีย่วชาญในธรุกจิทีส่งูมาก
ว่าง่าย ๆ  คอื ถ้าจะเปิดร้านอาหาร คุณเองกค็วรจะมี

เซนส์ด้านอาหารสงูมาก ถ้าจะให้ด ีคณุควรเป็นพ่อครวัด้วย
ตัวเอง และหาลูกมือเพื่อช่วยให้กิจการของคุณดีขึ้น

หลายคนติดสบาย อยากหาลูกน้องเก่งๆ มาช่วย
บริหารธุรกิจ ส่วนตัวเองก็ท�างานแบบชิลๆ เข้าออฟฟิศวัน
เว้นวัน 

การท�าแบบนี้อาจจะดูเหมือนคุณสามารถใช้เงิน
ท�างาน ซึ่งถ้าคุณเป็นนักบริหารที่เก่งมาก ธุรกิจอาจจะไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าคณุเป็นคนธรรมดา คณุอาจจะก�าลงัเสยีธรุกิจ
ไปก็ได้ เพราะการที่คุณให้ลูกน้องท�างานแทนคุณทั้งหมด 
อาจจะเป็นเร่ืองทีอ่นัตรายอย่างมากส�าหรบัธรุกิจขนาดเล็ก

โดยลักษณะของธุรกิจในอดีต

16

เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
มีความแตกต่างกันดังนี้

ในอดีต  ธุรกิจที่ดี คือ ต้นน�้า  ปลายน�้า
ปัจจุบัน  ธุรกิจที่ดี คือ ปลายน�้า  ต้นน�้า
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สมัยก่อน คุณอาจจะสามารถท�าธุรกิจเพียงตัวเดียว 
และอยู่กับมันได้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

แต่ปัจจุบัน การจะท�าให้ธุรกิจของคุณยั่งยืนถึง 
ชัว่ลกูชัว่หลาน ต้องอาศยัความเชีย่วชาญในธรุกจิทีส่งูมาก

ว่าง่าย ๆ  คอื ถ้าจะเปิดร้านอาหาร คณุเองกค็วรจะมี
เซนส์ด้านอาหารสงูมาก ถ้าจะให้ด ีคณุควรเป็นพ่อครัวด้วย
ตัวเอง และหาลูกมือเพื่อช่วยให้กิจการของคุณดีขึ้น

หลายคนติดสบาย อยากหาลูกน้องเก่งๆ มาช่วย
บริหารธุรกิจ ส่วนตัวเองก็ท�างานแบบชิลๆ เข้าออฟฟิศวัน
เว้นวัน 

การท�าแบบนี้อาจจะดูเหมือนคุณสามารถใช้เงิน
ท�างาน ซึ่งถ้าคุณเป็นนักบริหารที่เก่งมาก ธุรกิจอาจจะไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าคณุเป็นคนธรรมดา คณุอาจจะก�าลงัเสยีธรุกจิ
ไปก็ได้ เพราะการที่คุณให้ลูกน้องท�างานแทนคุณทั้งหมด 
อาจจะเป็นเรือ่งทีอ่นัตรายอย่างมากส�าหรบัธุรกิจขนาดเลก็

โดยลักษณะของธุรกิจในอดีต
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T a k e
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
มีความแตกต่างกันดังนี้

ในอดีต  ธุรกิจที่ดี คือ ต้นน�้า  ปลายน�้า
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G i v e
ต้นน�้า  ปลายน�้า 
การสร้างธุรกิจในสมัยก่อน จะเริ่มสร้าง

โรงงานเพื่อผลิตสินค้าเป็นอันดับแรก เน่ืองจากใน
อดตี ความต้องการสินค้ายังมเีป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน 
ไม่ว่าคณุจะผลติสนิค้าเยอะเพยีงใด กย็งัคงไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค 

สินค้าสมัยก่อนจะมีแต่ดีไซน์ที่ซ�้าซาก  
ผลติสนิค้าทลีะเยอะๆ แบบโหลๆ ลกูค้าไม่มีอ�านาจ
ในการต่อรองกบัโรงงาน เรยีกได้ว่า เป็นสวรรค์ของ
เจ้าของโรงงานเลยทีเดียว

18

ปลายน�้า  ต้นน�้า
ในยุคปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้
มากขึ้น ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าตามสไตล์ 
ที่ตนเองชอบ ในขณะที่โรงงานเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่
ยอดขายโดยรวมกลับลดลงเพราะมีการแข่งขัน
จากต่างประเทศที่ต้นทุนต�่ากว่า เช่น ประเทศจีน 
จงึท�าให้โรงงานทีไ่ม่สามารถปรบัตวัได้ ยังคงผลติ
แต่สินค้าดีไซน์เดิมทีละมากๆ ค่อยๆ ปิดตัวลง 
เราพอจะสรุปได้ว่า ยุคนี้ ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้า
สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไร 
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ต้นน�้า  ปลายน�้า 
การสร้างธุรกิจในสมัยก่อน จะเริ่มสร้าง
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เจ้าของโรงงานเลยทีเดียว
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T a k e
ปลายน�้า  ต้นน�้า
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เทคโนโลยีท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้
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จงึท�าให้โรงงานทีไ่ม่สามารถปรับตวัได้ ยงัคงผลิต
แต่สินค้าดีไซน์เดิมทีละมากๆ ค่อยๆ ปิดตัวลง 
เราพอจะสรุปได้ว่า ยุคนี้ ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้า
สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไร 
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ดังนั้น คนที่รวยที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่เจ้าของโรงงานอีก 
ต่อไป แต่กลายเป็น “นักการตลาด” 

นักการตลาด คือคนที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า 
และสามารถหาลูกค้าได้มากที่สุด โดยที่ตนเองไม่จ�าเป็นต้องมี
สนิค้าอยูใ่นมอืแม้แต่ชิน้เดยีว ว่าง่ายๆ ก็คอื ยคุน้ีคอืยคุท่ีโหยหา 
ออเดอร์ ใครก็ตามที่สามารถหาออเดอร์จากลูกค้าได้ ด้วยวิธีใด
กต็าม ย่อมมีแต่ผูผ้ลติมารมุล้อมและยืน่ข้อเสนอดีๆ  ให้ตลอดเวลา

 
คนที่ประสบความส�าเร็จ

อาจจะไม่ได้ท�างานมากกว่าคุณ 
แต่แน่นอนว่าเขาเหล่านั้น

คิดมากกว่าคุณ

20

สมัยที่ผมเป็นวัยรุ ่น ผมเคยเปิดโรงงานจิวเวลรี่  
และท�าตามความฝ ันด ้วยการบินไปขายสินค ้าที่ 
ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี ผมเคยคดิมาตลอดว่า การที่
ได้เป็นเจ้าของโรงงานมนัช่างเท่และน่าภมูใิจจรงิๆ แต่เมือ่
วันที่ผมได้เป็นเจ้าของโรงงาน ผมกลับรู้สึกเหมือนตนเอง
เป็นหนตูดิจัน่ทีว่ิง่อยู่บนกรงล้อทีห่มนุอย่างไม่มวีนัสิน้สดุ  
ผมเปรยีบเสมอืนคนท่ีหน้าชืน่อกตรม ต้องย้ิมแย้มแจ่มใส
เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า แต่น�้าตาไหลทุกครั้งเมื่อเหยียบเข้า
หน้าโรงงาน 

หลายคนทีไ่ม่เคยมโีรงงาน คงจะนกึภาพของผมไม่
ออก ให้ลองนกึภาพของภาระอนัยิง่ใหญ่ทีค่ณุต้องแบกไว้ 
ไมว่่าจะค่าแรง ค่าวตัถุดบิ ค่าเสือ่มของเครือ่งจักร รวมถึง
ปัญหาต่างๆ ที่มีได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ฟังดูแล้วเหมือนการบริหารโรงงานจะเป็นเรื่อง
ยาก แต่จริงๆ แล้วไม่ยากเลย ถ้าคุณมีออเดอร์เยอะพอ
ให้บริหาร

สุดท้าย ธุรกิจของผมอยู่ไม่รอด ผมตัดสินใจปิด
โรงงานท้ิงเพ่ือลดภาระของตนเอง ผมตัดสินใจเปลี่ยน
สถานะตนเองจากเจ้าของโรงงานไปเป็น “นักการตลาด”
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ดังนั้น คนที่รวยที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่เจ้าของโรงงานอีก 
ต่อไป แต่กลายเป็น “นักการตลาด” 

นักการตลาด คือคนที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า 
และสามารถหาลูกค้าได้มากที่สุด โดยที่ตนเองไม่จ�าเป็นต้องมี
สินค้าอยูใ่นมอืแม้แต่ชิน้เดยีว ว่าง่ายๆ ก็คอื ยคุนีค้อืยคุทีโ่หยหา 
ออเดอร์ ใครก็ตามที่สามารถหาออเดอร์จากลูกค้าได้ ด้วยวิธีใด
กต็าม ย่อมมแีต่ผูผ้ลติมารมุล้อมและย่ืนข้อเสนอดีๆ  ให้ตลอดเวลา

 
คนที่ประสบความส�าเร็จ

อาจจะไม่ได้ท�างานมากกว่าคุณ 
แต่แน่นอนว่าเขาเหล่านั้น

คิดมากกว่าคุณ

20

สมัยที่ผมเป็นวัยรุ ่น ผมเคยเปิดโรงงานจิวเวลรี่  
และท�าตามความฝ ันด ้วยการบินไปขายสินค ้าที่ 
ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี ผมเคยคดิมาตลอดว่า การที่
ได้เป็นเจ้าของโรงงานมนัช่างเท่และน่าภูมใิจจริงๆ แต่เมือ่
วันที่ผมได้เป็นเจ้าของโรงงาน ผมกลับรู้สึกเหมือนตนเอง
เป็นหนตูดิจัน่ทีว่ิง่อยูบ่นกรงล้อท่ีหมนุอย่างไม่มวีนัส้ินสุด  
ผมเปรยีบเสมอืนคนทีห่น้าชืน่อกตรม ต้องยิม้แย้มแจ่มใส
เมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า แต่น�้าตาไหลทุกครั้งเมื่อเหยียบเข้า
หน้าโรงงาน 

หลายคนทีไ่ม่เคยมโีรงงาน คงจะนึกภาพของผมไม่
ออก ให้ลองนกึภาพของภาระอนัยิง่ใหญ่ท่ีคณุต้องแบกไว้ 
ไมว่่าจะค่าแรง ค่าวตัถดุบิ ค่าเส่ือมของเคร่ืองจักร รวมถงึ
ปัญหาต่างๆ ที่มีได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ฟังดูแล้วเหมือนการบริหารโรงงานจะเป็นเรื่อง
ยาก แต่จริงๆ แล้วไม่ยากเลย ถ้าคุณมีออเดอร์เยอะพอ
ให้บริหาร

สุดท้าย ธุรกิจของผมอยู่ไม่รอด ผมตัดสินใจปิด
โรงงานทิ้งเพื่อลดภาระของตนเอง ผมตัดสินใจเปลี่ยน
สถานะตนเองจากเจ้าของโรงงานไปเป็น “นักการตลาด”
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ผมเลือกที่จะรับออเดอร์ก่อน แล้วค่อยหาโรงงาน
ผลิตสินค้าให้ผม 

ในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพบ้าง แต่
แน่นอนว่าไม่เจ็บย่อมไม่โต ผมค่อยๆ ปรับจูนกับโรงงานที่
ผมจ้างผลิต จนกระทั่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ 

ผมมีความสุขในการหาออเดอร์เพียงอย่างเดียว
มากกว่าการบริหารโรงงานตนเอง ซึ่งพอผมไม่มีโรงงานของ
ตนเอง ผมก็ไม่จ�าเป็นต้องจ้างลูกน้องจ�านวนมากเหมือนเดิม 
ผมจ้างลูกน้องคนรู้ใจเพียงแค่ 2 คนในออฟฟิศ และเริ่ม
ด�าเนินการรับออเดอร์อย่างเต็มพิกัด 

วิธีท�าการตลาดก็เปลี่ยนไป จากยุคแรกที่ต้องลงทุน
เปิดบูธเพื่อหวังให้มีออเดอร์เยอะๆ จะได้มีเงินมาเลี้ยงคนงาน 
แต่พอไม่มีภาระโรงงานแล้ว ผมก็ยกเลิกการเปิดบูธและ
ท�าการหาออเดอร์ด้วยการท�าการตลาดออนไลน์อย่างเต็ม
ตัว ผมเลือกใช้กลยุทธ์ Marketing is the King 

ผมเชื่อว่าธุรกิจที่ไม่เวิร์ก คือธุรกิจท่ีมีลูกค้าเห็นคุณ
น้อยเกินไป แปลง่ายๆ ว่า ถ้าคุณอยากขายของให้ได้มาก
ที่สุด คุณต้องท�าเช่นไรก็ได้ ให้ลูกค้าเห็นคุณมากที่สุด
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*Conversion Rate คือ อัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์

ที่กลายเป็นการกระท�าใดๆ ก็ตามที่ผู้ท�าสถิติก�าลังสนใจ (วิกิพีเดีย)

มีลูกศิษย์มากมายที่มักจะปรึกษาผมเรื่องการ
เปลี่ยนอาชีพเพราะธุรกิจเก่ามันไม่เวิร์ก ยอดขายน้อย ไม่
คุ้มกับแรงท่ีลงไป ผมมักจะไม่แนะน�าให้เปลี่ยนธุรกิจใน
ทันที แต่มักจะถามว่า “คุณท�าการตลาดอะไรไปแล้วบ้าง 
และโดยปกตลิกูค้าของคณุเหน็สนิค้าของคณุวนัละก่ีคน”

หลายคนค่อนข้างตกใจกับค�าถามนี้ เพราะไม่รู ้
ว่าจะนับอย่างไรว่าลูกค้าเห็นสินค้าของคุณวันละก่ีคน 
แน่นอนว่า ถ้าเป็นทางออฟไลน์ การวัด Conversion 
Rate* อาจจะท�าได้ยาก (Conversion Rate แปลว่า  
คุณจะขายสินค้าได้ 1 ชิ้น จะต้องมีลูกค้าเห็นสินค้า
ของคณุก่ีคน) เพราะทางออฟไลน์ คณุไม่สามารถรูไ้ด้ว่า 
ลูกค้าที่เห็นสินค้าของคุณเป็นลูกค้าที่ให ้ความสนใจ
อย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงลูกค้าขาจร แต่ถ ้าเป็น 
การตลาดออนไลน์ คุณสามารถวัดจ�านวนลูกค้าท่ีเห็น 
กี่คน จึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้อย่างไม่ยาก 
โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Analytics ซึ่ง
จะสามารถวัดปริมาณผู ้ เข ้าชมในเว็บไซต์ของคุณ  
และช่วยให้คุณสามารถก�าหนดเป้าหมายของธุรกิจ 
ได้อย่างแม่นย�า
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ผมเลือกที่จะรับออเดอร์ก่อน แล้วค่อยหาโรงงาน
ผลิตสินค้าให้ผม 

ในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพบ้าง แต่
แน่นอนว่าไม่เจ็บย่อมไม่โต ผมค่อยๆ ปรับจูนกับโรงงานที่
ผมจ้างผลิต จนกระทั่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ 

ผมมีความสุขในการหาออเดอร์เพียงอย่างเดียว
มากกว่าการบริหารโรงงานตนเอง ซึ่งพอผมไม่มีโรงงานของ
ตนเอง ผมก็ไม่จ�าเป็นต้องจ้างลูกน้องจ�านวนมากเหมือนเดิม 
ผมจ้างลูกน้องคนรู้ใจเพียงแค่ 2 คนในออฟฟิศ และเริ่ม
ด�าเนินการรับออเดอร์อย่างเต็มพิกัด 

วิธีท�าการตลาดก็เปลี่ยนไป จากยุคแรกที่ต้องลงทุน
เปิดบูธเพื่อหวังให้มีออเดอร์เยอะๆ จะได้มีเงินมาเลี้ยงคนงาน 
แต่พอไม่มีภาระโรงงานแล้ว ผมก็ยกเลิกการเปิดบูธและ
ท�าการหาออเดอร์ด้วยการท�าการตลาดออนไลน์อย่างเต็ม
ตัว ผมเลือกใช้กลยุทธ์ Marketing is the King 

ผมเชื่อว่าธุรกิจที่ไม่เวิร์ก คือธุรกิจที่มีลูกค้าเห็นคุณ
น้อยเกินไป แปลง่ายๆ ว่า ถ้าคุณอยากขายของให้ได้มาก
ที่สุด คุณต้องท�าเช่นไรก็ได้ ให้ลูกค้าเห็นคุณมากที่สุด
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*Conversion Rate คือ อัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์

ที่กลายเป็นการกระท�าใดๆ ก็ตามที่ผู้ท�าสถิติก�าลังสนใจ (วิกิพีเดีย)

มีลูกศิษย์มากมายที่มักจะปรึกษาผมเรื่องการ
เปลี่ยนอาชีพเพราะธุรกิจเก่ามันไม่เวิร์ก ยอดขายน้อย ไม่
คุ้มกับแรงที่ลงไป ผมมักจะไม่แนะน�าให้เปลี่ยนธุรกิจใน
ทันที แต่มักจะถามว่า “คุณท�าการตลาดอะไรไปแล้วบ้าง 
และโดยปกตลิกูค้าของคณุเหน็สินค้าของคณุวนัละกีค่น”

หลายคนค่อนข้างตกใจกับค�าถามน้ี เพราะไม่รู้
ว่าจะนับอย่างไรว่าลูกค้าเห็นสินค้าของคุณวันละกี่คน 
แน่นอนว่า ถ้าเป็นทางออฟไลน์ การวัด Conversion 
Rate* อาจจะท�าได้ยาก (Conversion Rate แปลว่า  
คุณจะขายสินค้าได้ 1 ชิ้น จะต้องมีลูกค้าเห็นสินค้า
ของคณุกีค่น) เพราะทางออฟไลน์ คณุไม่สามารถรู้ได้ว่า 
ลูกค้าที่เห็นสินค้าของคุณเป็นลูกค้าที่ให ้ความสนใจ
อย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงลูกค้าขาจร แต่ถ ้าเป็น 
การตลาดออนไลน์ คุณสามารถวัดจ�านวนลูกค้าที่เห็น 
กี่คน จึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้อย่างไม่ยาก 
โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Analytics ซึ่ง
จะสามารถวัดปริมาณผู ้ เข ้าชมในเว็บไซต์ของคุณ  
และช่วยให้คุณสามารถก�าหนดเป้าหมายของธุรกิจ 
ได้อย่างแม่นย�า
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โดยปกติสินค้าของผมจะมีอัตราเฉล่ีย 100 : 1 
หมายความว่า ถ้ามีลูกค้าเห็นสินค้าของผม 100 คน จะปิด
การขายได้ 1 คน ดังนั้นหน้าที่ของผมในฐานะนักการตลาด
นั้นสุดแสนจะง่าย ผมก็แค่เพิ่มจ�านวนคนเห็นเว็บไซต์ของ
ผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

ถ้าคุณอยากขายสินค้าให้ได้ 1 ชิ้น 
ลูกค้าต้องเห็นสินค้า 100 คน

ถ้าคุณอยากขายสินค้าให้ได้ 10 ชิ้น 
ลูกค้าต้องเห็นสินค้า 1,000 คน

ถ้าคุณอยากขายสินค้าให้ได้ 100 ชิ้น 
ลูกค้าต้องเห็นสินค้า 10,000 คน

ด้วยการค�านวณแบบง่ายๆ ท�าให้ผมสามารถตั้ง 
เป้าหมายให้กับชีวิตได้แม่นย�ามากขึ้น

24

เป้าหมายใหม่ในชีวิตของผม คือการท�าให้คนเห็น
สินค้าของผมให้มากที่สุด โดยใช้วิธีการโปรโมตผ่านการ
ตลาดดังนี้

Classified Marketing - การตลาดแบบชาวบ้าน 
ผ่านเว็บไซต์ประกาศขายของชื่อดังอย่าง kaidee.com 

SEO - การท�าให้เว็บไซต์ขายของติดอันดับ 1-3  
บน google.com 

Facebook - การสร้างฐานแฟนเพจ ท�าให้ลูกค้า
ใหม่เชื่อใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น รวมถึงท�าให้ลูกค้า
เก่าเกิดการซื้อซ�้า

Adword - การใช้กลยุทธ์ “ใช้เงินท�างาน” โดยจ้าง 
google.com มาท�าตลาดแทนเรา

Email Marketing - การรักษาฐานลูกค้าด้วยการ
อัพเดตข่าวสาร เพื่อให้เกิดการซื้อซ�้าและบอกต่อ

Sale Page - การปิดการขายด้วยเว็บเพียงหน้า
เดียว เหมาะกับตลาดต่างจังหวัดและลูกค้าที่ไม่เก่ง
คอมพิวเตอร์มากนัก

Content Marketing - การให้ความรู้อย่างไม่หวัง
ผลตอบแทน ในหลักการ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” 

Niche Classified - การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มที่
ชอบสินค้าเฉพาะทาง
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โดยปกติสินค้าของผมจะมีอัตราเฉลี่ย 100 : 1 
หมายความว่า ถ้ามีลูกค้าเห็นสินค้าของผม 100 คน จะปิด
การขายได้ 1 คน ดังนั้นหน้าที่ของผมในฐานะนักการตลาด
นั้นสุดแสนจะง่าย ผมก็แค่เพิ่มจ�านวนคนเห็นเว็บไซต์ของ
ผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

ถ้าคุณอยากขายสินค้าให้ได้ 1 ชิ้น 
ลูกค้าต้องเห็นสินค้า 100 คน

ถ้าคุณอยากขายสินค้าให้ได้ 10 ชิ้น 
ลูกค้าต้องเห็นสินค้า 1,000 คน

ถ้าคุณอยากขายสินค้าให้ได้ 100 ชิ้น 
ลูกค้าต้องเห็นสินค้า 10,000 คน

ด้วยการค�านวณแบบง่ายๆ ท�าให้ผมสามารถตั้ง 
เป้าหมายให้กับชีวิตได้แม่นย�ามากขึ้น
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เป้าหมายใหม่ในชีวิตของผม คือการท�าให้คนเห็น
สินค้าของผมให้มากที่สุด โดยใช้วิธีการโปรโมตผ่านการ
ตลาดดังนี้

Classified Marketing - การตลาดแบบชาวบ้าน 
ผ่านเว็บไซต์ประกาศขายของชื่อดังอย่าง kaidee.com 

SEO - การท�าให้เว็บไซต์ขายของติดอันดับ 1-3  
บน google.com 

Facebook - การสร้างฐานแฟนเพจ ท�าให้ลูกค้า
ใหม่เชื่อใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น รวมถึงท�าให้ลูกค้า
เก่าเกิดการซื้อซ�้า

Adword - การใช้กลยุทธ์ “ใช้เงินท�างาน” โดยจ้าง 
google.com มาท�าตลาดแทนเรา

Email Marketing - การรักษาฐานลูกค้าด้วยการ
อัพเดตข่าวสาร เพื่อให้เกิดการซื้อซ�้าและบอกต่อ

Sale Page - การปิดการขายด้วยเว็บเพียงหน้า
เดียว เหมาะกับตลาดต่างจังหวัดและลูกค้าที่ไม่เก่ง
คอมพิวเตอร์มากนัก

Content Marketing - การให้ความรู้อย่างไม่หวัง
ผลตอบแทน ในหลักการ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” 

Niche Classified - การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มท่ี
ชอบสินค้าเฉพาะทาง
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หลังจากที่ผมท�าการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
ธุรกิจของผมฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จากธุรกิจที่ขาดทุนหลายปี
ตดิต่อกัน กลายเป็นธรุกจิทีส่ร้างผลก�าไรให้ผมอย่างเหลอืเชื่อ 
ผมเริ่มมีความสุขในชีวิต ได้ท�าในสิ่งที่ตนเองอยากท�า ได้ใช้
เวลากับครอบครัวมากขึ้น และสามารถไปเที่ยวต่างจังหวัด
ในขณะที่คนอื่นต้องท�างาน 

แน่นอนว่า ถ้าผมยังคงเปิดโรงงานและท�าธุรกิจใน 
รูปแบบเก่า ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงิน ต้องท�าตัวให้
เป็นปูโ่สมเฝ้าทรพัย์ เพราะมวัแต่ตกีรอบของตนเองเป็นยอด
มนษุย์แห่งความขยนั ห้ามเจบ็ ห้ามเป็นลม ต้องท�ามาหากนิ
อยู่ตลอดเวลา เพราะมีภาระต่างๆ มากมายเหลือเกิน

แต่ในวันนี้ วันที่ธุรกิจทุกอย่างของผมอยู่บนโลก
ออนไลน์ ผมสามารถจัดการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้ว มัน
อาจจะล�าบากส�าหรับผมที่ต้องปรับตัวในช่วงแรก เพราะ
ธุรกิจเปลี่ยนจากที่ต้องเจอลูกค้าตลอดเวลา กลายเป็นเจอ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และทางอีเมลแทน 

26

แต่เมื่อผมปรับตัวได้ การได้ท�าธุรกิจแบบ 
“คนตกงาน” ถือว่ามีเสน่ห์ในตัวของมันเอง 
ได้เที่ยวในเวลาที่คนอื่นท�างาน 
ได้ตื่นสายในวันที่รถติด 
ได้นั่งมองฝนตก ในขณะที่คนอื่นยืนรอรถเมล์ 
ถ้าคุณฝันที่จะมีธุรกิจแบบนี้ ผมอยากให้คุณลอง

ศึกษาความรู้ด้านนี้จากหนังสือเล่มนี้ ผมหวังว่า ความรู้
ของผมจะช่วยให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นได้นะครับ

คุณจะเป็น “เป็ดหรือหงสำ์” 
ไม่มีใครว่า 

จุดส�าคัญอยู่ที่ผลลัพธ์ 
เพราะหากคุณสามารถ
ประสบความส�าเร็จได้ 

จะเป็นตัวอะไร 
ย่อมไม่มีความส�าคัญทั้งสิ้น
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หลังจากที่ผมท�าการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
ธุรกิจของผมฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จากธุรกิจที่ขาดทุนหลายปี
ตดิต่อกนั กลายเป็นธรุกจิทีส่ร้างผลก�าไรให้ผมอย่างเหลือเชื่อ 
ผมเริ่มมีความสุขในชีวิต ได้ท�าในสิ่งที่ตนเองอยากท�า ได้ใช้
เวลากับครอบครัวมากขึ้น และสามารถไปเที่ยวต่างจังหวัด
ในขณะที่คนอื่นต้องท�างาน 

แน่นอนว่า ถ้าผมยังคงเปิดโรงงานและท�าธุรกิจใน 
รูปแบบเก่า ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงิน ต้องท�าตัวให้
เป็นปูโ่สมเฝ้าทรพัย์ เพราะมวัแต่ตกีรอบของตนเองเป็นยอด
มนุษย์แห่งความขยนั ห้ามเจบ็ ห้ามเป็นลม ต้องท�ามาหากนิ
อยู่ตลอดเวลา เพราะมีภาระต่างๆ มากมายเหลือเกิน

แต่ในวันนี้ วันที่ธุรกิจทุกอย่างของผมอยู่บนโลก
ออนไลน์ ผมสามารถจัดการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้ว มัน
อาจจะล�าบากส�าหรับผมที่ต้องปรับตัวในช่วงแรก เพราะ
ธุรกิจเปล่ียนจากที่ต้องเจอลูกค้าตลอดเวลา กลายเป็นเจอ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และทางอีเมลแทน 

26

แต่เมื่อผมปรับตัวได้ การได้ท�าธุรกิจแบบ 
“คนตกงาน” ถือว่ามีเสน่ห์ในตัวของมันเอง 
ได้เที่ยวในเวลาที่คนอื่นท�างาน 
ได้ตื่นสายในวันที่รถติด 
ได้นั่งมองฝนตก ในขณะที่คนอื่นยืนรอรถเมล์ 
ถ้าคุณฝันที่จะมีธุรกิจแบบนี้ ผมอยากให้คุณลอง

ศึกษาความรู้ด้านนี้จากหนังสือเล่มนี้ ผมหวังว่า ความรู้
ของผมจะช่วยให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นได้นะครับ

คุณจะเป็น “เป็ดหรือหงสำ์” 
ไม่มีใครว่า 

จุดส�าคัญอยู่ที่ผลลัพธ์ 
เพราะหากคุณสามารถ
ประสบความส�าเร็จได้ 

จะเป็นตัวอะไร 
ย่อมไม่มีความส�าคัญทั้งสิ้น
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2
ขายของออนำไลนำ์

จุดเริ่มต้นแห่งอิสรภาพ

และความร�่ารวย

28

ทุกคนเกิดมาล้วนมีเป้าหมายของชีวิต ส่วนใหญ่
อยากมีเงินทองเพื่อท�าให้คนที่เรารักมีความสุข แต่จะม ี
สักกี่คนที่สามารถท�าให้ความฝันนั้นเป็นจริง

โลกของเราทุกวนัน้ี นับวนัย่ิงอยู่ยากขึน้ทุกวนั ข้าวของ
เครื่องใช้แพงขึ้นตามกาลเวลา แต่น�้าใจคนกลับเหือดแห้ง
และหายไปในทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมา

“ผมอยากหลดุพ้นครบัอาจารย์” น่ีคอืค�าพดูยอดนิยม
ของลูกศิษย์ที่ผมพบเจอมาตลอด

ในมุมมองของผม การที่คนเราต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ มากมายนัน้ บางทก็ีถือว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีเพราะปัญหา
เหล่าน้ันท�าให้เรารูว่้า “เมือ่ไรก็ตามท่ีคณุรูส้กึว่าชวีติมัน่คง 
น่ันคือสัญญาณท่ีบอกว่าคุณก�าลังไม่มั่นคง” แล้วจะท�า 
เช่นไรถ้าคุณอยากท�าให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
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2
ขายของออนำไลนำ์

จุดเริ่มต้นแห่งอิสรภาพ

และความร�่ารวย

28

ทุกคนเกิดมาล้วนมีเป้าหมายของชีวิต ส่วนใหญ่
อยากมีเงินทองเพ่ือท�าให้คนที่เรารักมีความสุข แต่จะม ี
สักกี่คนที่สามารถท�าให้ความฝันนั้นเป็นจริง

โลกของเราทกุวนันี ้นบัวนัยิง่อยูย่ากขึน้ทกุวนั ข้าวของ
เครื่องใช้แพงขึ้นตามกาลเวลา แต่น�้าใจคนกลับเหือดแห้ง
และหายไปในทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมา

“ผมอยากหลดุพ้นครบัอาจารย์” นีค่อืค�าพดูยอดนยิม
ของลูกศิษย์ที่ผมพบเจอมาตลอด

ในมุมมองของผม การที่คนเราต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ มากมายนัน้ บางทกีถ็อืว่าเป็นเร่ืองท่ีด ีเพราะปัญหา
เหล่านัน้ท�าให้เรารูว่้า “เมือ่ไรกต็ามทีค่ณุรูส้กึว่าชวีติมัน่คง 
น่ันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณก�าลังไม่มั่นคง” แล้วจะท�า 
เช่นไรถ้าคุณอยากท�าให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
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แต่ก่อนที่จะเข้าถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้น 
เรามาดูปัญหาของคนส่วนใหญ่กันก่อนนะครับ

คนเก่งไม่จ�าเป็นต้องรวย 
และคนรวยก็ไม่จ�าเป็นต้องเก่งเช่นกัน 

พยายามค้นหา
สิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ

และหาเงินได้จริง

คนเก่งไม่จ�าเป็นต้องรวย 
และคนรวยก็ไม่จ�าเป็นต้องเก่งเช่นกัน 

พยายามค้นหา
สิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ

และหาเงินได้จริง

• ไม่มีเงิน
• ไม่มีเวลา
• ไม่มีความพยายาม
• ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
• แถมมีหนี้นอกระบบติดท้ายด้วย
ปัญหาแบบนี ้ ผมถือว่าเป็นปัญหา

เบสิกที่ทุกคนต้องเจอ ถ้าผ่านมันไปได้  
คณุจะสามารถเปลีย่นร่างจากคนธรรมดา  
ให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยาก

30

จากประสบการณ์ตรง ปัญหาท้ังหมดน้ีผมล้วนเคย
เจอมาแล้วทั้งสิ้น 

ผมเคยเป็นคนที่…
• ติดเกม จนทุกคนเอือมระอา เกือบจะไม่มีอนาคต
• ท�างานหามรุ่งหามค�่าจนกระทั่งลูกชายวัย 2 ขวบ 

ไม่ยอมให้ผมอุ้ม
• ขี้เกียจตัวเป็นขน จนได้รับฉายาว่า “ท�างานจับจด

ขั้นเทพ”
• ย้อนไปสมัยมหาวิทยาลัย ผมมีปมด้อยพิเศษ 

สามารถกะพรบิตาได้ 100 ครัง้ใน 3 วินาท ี(จะเป็นอตัโนมตัิ
เมื่อรู้สึกประหม่า)

• ผมติดหนี้หลายล้านบาทตั้งแต่ก่อนอายุ 25 ปี  
ด้วยความด้อยประสบการณ์ด้านธุรกิจของตนเอง

แต่ปัจจุบัน ผมสามารถเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นลบใน
ชีวิตให้กลายเป็นบวก 

ผมสามารถหลุดพ้นจากหนี้สิน และสร้างนักเรียน
หลายพันคนให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของเงิน ด้วย 
ความรู้ที่เรียกว่า “ขายของออนไลน์”
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แต่ก่อนที่จะเข้าถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้น 
เรามาดูปัญหาของคนส่วนใหญ่กันก่อนนะครับ

คนเก่งไม่จ�าเป็นต้องรวย 
และคนรวยก็ไม่จ�าเป็นต้องเก่งเช่นกัน 

พยายามค้นหา
สิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ

และหาเงินได้จริง

• ไม่มีเงิน
• ไม่มีเวลา
• ไม่มีความพยายาม
• ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
• แถมมีหนี้นอกระบบติดท้ายด้วย
ปัญหาแบบนี ้ ผมถือว่าเป็นปัญหา

เบสิกที่ทุกคนต้องเจอ ถ้าผ่านมันไปได้  
คณุจะสามารถเปลีย่นร่างจากคนธรรมดา  
ให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยาก

30

จากประสบการณ์ตรง ปัญหาทั้งหมดนี้ผมล้วนเคย
เจอมาแล้วทั้งสิ้น 

ผมเคยเป็นคนที่…
• ติดเกม จนทุกคนเอือมระอา เกือบจะไม่มีอนาคต
• ท�างานหามรุ่งหามค�่าจนกระทั่งลูกชายวัย 2 ขวบ 

ไม่ยอมให้ผมอุ้ม
• ขี้เกียจตัวเป็นขน จนได้รับฉายาว่า “ท�างานจับจด

ขั้นเทพ”
• ย้อนไปสมัยมหาวิทยาลัย ผมมีปมด้อยพิเศษ 

สามารถกะพรบิตาได้ 100 ครัง้ใน 3 วินาท ี(จะเป็นอตัโนมตัิ
เมื่อรู้สึกประหม่า)

• ผมติดหนี้หลายล้านบาทตั้งแต่ก่อนอายุ 25 ปี  
ด้วยความด้อยประสบการณ์ด้านธุรกิจของตนเอง

แต่ปัจจุบัน ผมสามารถเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นลบใน
ชีวิตให้กลายเป็นบวก 

ผมสามารถหลุดพ้นจากหน้ีสิน และสร้างนักเรียน
หลายพันคนให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของเงิน ด้วย 
ความรู้ที่เรียกว่า “ขายของออนไลน์”
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ปัจจุบัน เทรนด์การใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน
ถือเป็นเทรนด์หลักแห่งอนาคต

• น้อยคนที่จะถามเรื่องที่ไม่รู้กับเพื่อน ส่วนใหญ่จะ
ถาม Google

• การเข้าถึงผู ้ผลิตนั้นง่ายข้ึนมาก โลกดูแคบลง 
ทุกวันเพราะมีเว็บไซต์ที่จะท�าให้คนซื้อและคนขายพบเจอ
กันได้ง่ายขึ้น

• การซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นเทรนด์หลัก คนเบือ่
รถติด ไม่มีเวลาในการช้อปปิ้ง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
ในขณะที่สามารถช้อปปิ้งได้จากทั่วทุกมุมโลก

• ความง่ายในการขายของออนไลน์มีมากขึ้น เรา
สามารถเปิดเวบ็ไซต์ขายของได้ภายใน 1 ช่ัวโมงด้วยตนเอง

• ไม่มค่ีาเช่าที ่ไม่ต้องเฝ้าหน้าร้าน ได้เทีย่วในเวลาที่
คนอืน่ท�างาน ได้ท�างานในเวลาทีค่นอืน่ขบัรถ ไม่ต้องฝ่าฟัน
ช่วงเวลารถติดของวัน จึงถือเป็นความสุขอย่างสมบูรณ์อีก
รูปแบบหนึ่ง

หากคณุยงัท�างานในรปูแบบเก่า คณุยงัคงต้องไปหา
ลกูค้าและใช้ความพยายามเพือ่ให้ลกูค้าซือ้ของคณุ คณุจะ
ได้สิง่ทีเ่รยีกว่า “เงนิ” แต่คณุจะขาดสิง่ทีเ่รยีกว่า “เวลา” ซึง่
ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้

32

แต่ถ้าคณุเข้าใจการท�าเวบ็ไซต์ คณุสามารถปิดการ
ขายลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ท�าอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าเห็น
เว็บไซต์และสินค้าของคุณได้มากที่สุด และรอรับลูกค้าที่
แวะเข้าเวบ็ไซต์ของคณุ คณุจะได้ทัง้เงนิและเวลา ทีส่�าคญั
คุณจะได้ท�าในสิ่งที่คุณอยากจะท�าในชีวิต

ผมเชื่อมาตลอดว่า “คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ
ท�างาน และตายไปอย่างไร้ค่า”

ลองถามตวัเองว่า วนัน้ี...เราเคยได้ท�าตามความฝัน
แล้วหรือยัง

เรายิ้มได้เต็มที่แล้วหรือยัง
เรามีความสุขแล้วจริงๆ หรือ
เราท�าทุกอย่างไปเพื่ออะไร เพื่อใคร 
คุณอาจจะไม่ต้องรีบตอบค�าถามเหล่านี้ แต่ผม

อยากให้ลองนอนคิดพิจารณาดูในสิ่งที่ผมถามนะครับ
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ปัจจุบัน เทรนด์การใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ�าวัน
ถือเป็นเทรนด์หลักแห่งอนาคต

• น้อยคนที่จะถามเรื่องที่ไม่รู้กับเพื่อน ส่วนใหญ่จะ
ถาม Google

• การเข้าถึงผู ้ผลิตนั้นง่ายข้ึนมาก โลกดูแคบลง 
ทุกวันเพราะมีเว็บไซต์ที่จะท�าให้คนซื้อและคนขายพบเจอ
กันได้ง่ายขึ้น

• การซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นเทรนด์หลัก คนเบือ่
รถติด ไม่มีเวลาในการช้อปปิ้ง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
ในขณะที่สามารถช้อปปิ้งได้จากทั่วทุกมุมโลก

• ความง่ายในการขายของออนไลน์มีมากขึ้น เรา
สามารถเปิดเวบ็ไซต์ขายของได้ภายใน 1 ชัว่โมงด้วยตนเอง

• ไม่มค่ีาเช่าที ่ไม่ต้องเฝ้าหน้าร้าน ได้เทีย่วในเวลาที่
คนอืน่ท�างาน ได้ท�างานในเวลาทีค่นอืน่ขบัรถ ไม่ต้องฝ่าฟัน
ช่วงเวลารถติดของวัน จึงถือเป็นความสุขอย่างสมบูรณ์อีก
รูปแบบหนึ่ง

หากคณุยงัท�างานในรปูแบบเก่า คณุยงัคงต้องไปหา
ลูกค้าและใช้ความพยายามเพือ่ให้ลกูค้าซือ้ของคณุ คณุจะ
ได้สิง่ทีเ่รยีกว่า “เงนิ” แต่คณุจะขาดสิง่ทีเ่รยีกว่า “เวลา” ซึง่
ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้
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แต่ถ้าคณุเข้าใจการท�าเวบ็ไซต์ คณุสามารถปิดการ
ขายลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ท�าอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าเห็น
เว็บไซต์และสินค้าของคุณได้มากที่สุด และรอรับลูกค้าที่
แวะเข้าเวบ็ไซต์ของคณุ คณุจะได้ทัง้เงนิและเวลา ทีส่�าคญั
คุณจะได้ท�าในสิ่งที่คุณอยากจะท�าในชีวิต

ผมเชื่อมาตลอดว่า “คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ
ท�างาน และตายไปอย่างไร้ค่า”

ลองถามตวัเองว่า วนันี.้..เราเคยได้ท�าตามความฝัน
แล้วหรือยัง

เรายิ้มได้เต็มที่แล้วหรือยัง
เรามีความสุขแล้วจริงๆ หรือ
เราท�าทุกอย่างไปเพื่ออะไร เพื่อใคร 
คุณอาจจะไม่ต้องรีบตอบค�าถามเหล่าน้ี แต่ผม

อยากให้ลองนอนคิดพิจารณาดูในสิ่งที่ผมถามนะครับ
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ชีวิตเรา เราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะ
เดินได้ 

เราสามารถเป็นยาจกได้ หรอืเป็นเศรษฐร้ีอยล้านกไ็ด้
เช่นกัน อยู่ที่การเปลี่ยนความคิด

เพียงแค่เริ่มเรียนรู้ เริ่มท�า 
แค่ท�าตามและพิจารณาความเปลี่ยนแปลง
คุณจะเห็นความไม่เหมือนเดิมในชีวิตของคุณ
ตามผมมาครบั... ผมจะพาคณุไปพบความมหัศจรรย์

แห่งโลกออนไลน์

34

ไม่จ�าเป็นที่ทุกคนต้องส�าเร็จเหมือนกัน 
แต่ละคนมีวิถีในการด�าเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน 

มีสไตล์การท�างานที่ไม่เหมือนกัน 
แม้ว่าความส�าเร็จอาจจะมาในคนละเวลา 

แต่ผลลัพธ์ย่อมเหมือนกัน 
นั่นคือ “สำ�เร็จ” เหมือนกัน
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ชีวิตเรา เราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะ
เดินได้ 

เราสามารถเป็นยาจกได้ หรอืเป็นเศรษฐร้ีอยล้านกไ็ด้
เช่นกัน อยู่ที่การเปลี่ยนความคิด

เพียงแค่เริ่มเรียนรู้ เริ่มท�า 
แค่ท�าตามและพิจารณาความเปลี่ยนแปลง
คุณจะเห็นความไม่เหมือนเดิมในชีวิตของคุณ
ตามผมมาครบั... ผมจะพาคณุไปพบความมหศัจรรย์

แห่งโลกออนไลน์

34

ไม่จ�าเป็นที่ทุกคนต้องส�าเร็จเหมือนกัน 
แต่ละคนมีวิถีในการด�าเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน 

มีสไตล์การท�างานที่ไม่เหมือนกัน 
แม้ว่าความส�าเร็จอาจจะมาในคนละเวลา 

แต่ผลลัพธ์ย่อมเหมือนกัน 
นั่นคือ “สำ�เร็จ” เหมือนกัน
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