


จงภูมิใจในร้านขายของ
ออนไลน์เล็กๆ ที่มียอดขาย

ที่ยิ่งใหญ่

บรรณาธิการ 



ในยุคสมัยน้ีแทบจะไม่มีใครที่ไม่เคยซ้ือของออนไลน์ อาจจะเว้นบางคนที่

เกิดในช่วงเบบี้บูมเมอร์ไว้เสียหน่อย ที่ส่วนมากยังไม่ไว้ใจการโอนจ่ายเงิน

ออนไลน์ ยังคุ้นชินกับการซื้อขายหน้าร้าน ยื่นหมูยื่นแมว นอกจากนั้นไม่ว่า

เจเนอเรชนัไหนๆ กส็ะดวกทีจ่ะซือ้ขายออนไลน์แทบทัง้นัน้ จงึไม่น่าแปลกใจ

อะไรที่การค้าขายออนไลน์ในยุคนี้จะสร้างเศรษฐีหน้าใหม่มากมาย

ในโลกออนไลน์ทกุคนมสีทิธเิท่ากนั มโีอกาสทีจ่ะค้าขายได้เหมอืนกนั คนนัน้

ก็ลงขายสินค้าออนไลน์ คนนี้ก็ลงขายสินค้าออนไลน์ คนนู้นก็ลงขายสินค้า

ออนไลน์ ใครๆ ก็ลงขายสินค้าออนไลน์ มองโลกแห่งความเป็นจริง โอกาส

ที่สินค้าของเราจะขายได้นั้นดูเลือนรางแทบจะเป็นไปไม่ได้ ยิ่งหวังว่าจะเอา

ร�่าเอารวยทางด้านนี้ดูริบหรี่ 

แต่... กยั็งมคีนทีท่�ามาหากนิจนร�า่รวยกลายเป็นเศรษฐ ีลาออกจากงานประจ�า 

มาค้าขายออนไลน์ ท�างานอยู่ที่บ้าน มีรถยนต์หลายคัน ยิ่งถามถึงรายได้นั้น 

สูงกว่าสมัยท�างานประจ�าหลายเท่าตัวนัก  

ค�าถามคือ คนท่ีเขาร�่ารวยจากธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายเขาเริ่มกันอย่างไร มี

แนวคิดอย่างไร ลงมือท�าแบบไหน ใช้อะไรบ้าง แทบทุกค�าถามนั้นมีค�าตอบ

อยู่ในหนังสือเล่มนี้ 

สรุปสัน้ๆ ถ้าคณุอยากจะร�า่รวย เอาจรงิเอาจงักบัการค้าขายออนไลน์ หนงัสอื

เล่มนี้คือค�าตอบของค�าถามนั้นครับ

บรรณาธิการ 



จงภูมิใจในร้านขายของออนไลน์เล็กๆ ... ที่ยอดขายยิ่งใหญ่

บทความนี้เขียนเตือนให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกท่านที่ 

อาจจะเคยถูกใครหลายๆ คนดูถูกว่า...

“ไม่มีงานมีการท�า”

“ไม่ออกจากบ้านบ้างเลยเหรอ”

“ท�าไมไม่แต่งตัวดีๆ ออกไปท�างานนอกบ้านบ้าง”

“ขายของอะไรอยู่ที่บ้าน... รายได้จะพอเหรอ”

“ตกงานหรือเปล่า”

“ขายอะไร ท�าไมไม่ออกไปไหนเลย”

“เป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่า”

“ขับรถหรูจัง... บ้านสวยจัง... ท�างานอะไร”

“วันๆ ไม่เห็นจะท�าอะไรเลย... มีแต่รถส่งของ”

“เด็กอะไรก้มหน้าก้มตา... ดูแต่โทรศัพท์”

“ติดเกมจนเสียคน”

“นี่บ้านหรือร้านเกม... คอมพิวเตอร์เยอะจัง”

“ท�าไมพกโทรศัพท์หลายเครื่องจัง”

หรือค�าถามโลกแตกอีกมากมาย... หลายคนที่ไม่เคยเข้ามาสัมผัส 

จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีอีกโลกหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งหาเงินจากฟ้ากัน

ได้โดยใช้แค่อินเทอร์เน็ต

ค�าน�า 
อย่าเพิ่งขายถ้ายังไม่รู้ว่า 
ต้องเจอกับอะไร



บางครัง้เราไม่ได้ต้องการให้คนมาเข้าใจว่าเราท�าอะไร...

ไม่ได้ต้องการอธิบายว่ามันหาเงินได้มากแค่ไหน

บางคร้ังแทบไม่ได้อยากเปิดเผยตัวด้วยซ�้าว่า “เราขาย

อะไร”

และบางครั้งเราก็อยากที่จะตอบกลับไปว่า “รายได้

เดือนหนึ่งของเรา... มากกว่าเขาท�างานประจ�าไป 3 ปี”

แต่บางครั้งเราก็คิดในใจ... ทางใครก็ทางมัน 

ผมคิดเสมอว่า “เรามีความรู้ทางการเงินมากแค่ไหน...

เราก็จะท�าเงินได้มากเท่าความรู้ทางการเงินที่เรามี”

บางครัง้นะครับ... เราเคย  “ถกูดถูกู” จากคนรอบข้างว่า 

การท�าธรุกจิส่วนตวัเป็นของตวัเองนัน้จะต้องเปิดร้านให้

เป็นกิจจะลักษณะ มีหลักมีแหล่ง ตกแต่งสวยงาม หรือ

ม ีOffice หรูๆ  นัง่ท�างาน มลีกูน้องหลายสบิคนคอยช่วย

งาน นั่นล่ะธุรกิจส่วนตัวของใครอีกหลายคน 

ความคิดนี้ไม่ได้ผิดครับ เพราะว่าเมื่อผ่านการเร่ิมต้น

จุดหนึ่งไปแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องเติบโตไปสู่ถนน

แห่งธุรกิจให้ครบวงจรเพื่อรักษาตลาดของเราตลอดไป

แต่มบีางกลุม่คนทีเ่ลอืกทีจ่ะเตบิโต... แต่ในโลกออนไลน์ 

ไม่ต้องใช้พนักงานมากมาย ไม่ต้องมี Office ที่ใหญ่โต 

ขอแค่มีคอมใช้ มีอินเทอร์เน็ตให้ท�างาน บางครั้งต้นทุน

ที่ต�่าแบบนี้น�ามาซ่ึงยอดขายที่ยิ่งใหญ่... และท่ีใหญ่ไป

กว่านั้นคือ ก�าไรสุทธิที่เหลืออยู่มากกว่าคนที่เปิดร้านที่

หรูหราแต่ยอดขายไม่คุ้มค่าใช้จ่าย

เราต้องเลือกทางเดินของเรา... และต้องโฟกัสในจุดยืน

ที่เรามั่นใจว่าความรู้นี้ล่ะจะน�าพาเราไปสู่โลกแห่งการ

ดึงเงินจากอินเทอร์เน็ตมาเข้ากระเป๋าเราเพียงแค่ใช้

คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

ภูมิใจให้มากๆ ครับว่าคนที่ไม่เข้าใจเราเขาอาจจะยังไม่

เข้าใจว่าโลกใบนีม้เีงินให้หาได้อกีเยอะแยะมากมาย แค่

เพียงคุณรู้และเข้าใจวิธีการ แม้จะเชี่ยวชาญเพียงแค่ไม่

กี่อย่างก็เพียงพอที่จะสร้าง

“ยอดขายที่สวยงาม... ดีกว่านั่งชมความงามอยู่แค่ใน

ออฟฟิศเท่านั้น”

จงภมูใิจเสมอนะครบัว่ายอดขายสงูและมต้ีนทุนต�า่ทีส่ดุ 

คือ

“หัวใจที่เข้าใจพฤติกรรมของ 
โลกออนไลน์”



Learn, Unlearn and Relearn ของ Alvin Toffler นักการศึกษาที่โด่งดัง  

ยังเป็นอะไรที่น่าคิดและน่าติดตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่อยู่ในวงการ

ธุรกิจ SME ที่ต้องมีความฉับไว ยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนของสถานการณ์

เศรษฐกิจโลก การเลิกยึดถือค่านิยมและความรู้เดิมๆ เพื่อก้าวไปสู่มุมมอง

ใหม่ๆ จึงถือเป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับคนยุคใหม่ และความอยู่รอดของการ

ด�าเนินธุรกิจ SME ในยุคปัจจุบันและอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง

หนังสือเล่มนี้ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานภาคธุรกิจของ 

ผูเ้ขยีนได้อย่างน่าสนใจ การผ่านประสบการณ์ในการท�าธรุกจิทีห่ลากหลาย 

ได้ท�าให้ความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อ 

ผู้อ่านที่ต้องการหาค�าตอบกับการท�าธุรกิจแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจบน

โลกออนไลน์ อาจกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์จากนักคิดและนักปราชญ์ที่โด่งดัง

ไปทั่วโลกของจีนที่มีนามว่า ซุนวู ได้เคยกล่าวไว้ว่า “รู้เขา รู้เรา รบสิบครั้ง  

ชนะสิบคร้ัง” อาจไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันเราไม่รู้ว่าศัตรูของเราคือใคร 

และมีหลากหลายเพียงใด หากเราต้องการรบสิบครั้ง ชนะสิบครั้ง อาจจะ

ต้องรู้จริง รู้แจ้ง รู้รอบ รู้ทั้งปัจจุบันและอนาคต และต้องกล้าหาญที่จะ

ละทิง้ความรู้หรือความเชือ่เดมิๆ เพือ่ท่ีจะเรียนรูส้ิง่ใหม่ๆ ทีเ่ราอาจไม่คุ้นเคย

ความรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายได้ถูกเรียบเรียงให้ผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได้ง่าย จะช่วยย่นเวลาอย่างน้อย 5-10 ปีให้ผู้อ่านไม่ต้องไปลองผิด

ลองถูก ถือเป็นการลดความเสี่ยงที่คุ้มค่าท่ีสุดส�าหรับผู้ที่ต้องการประสบ

ความส�าเร็จในธุรกิจ SME ครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิจัยและต�ารา  

ผู้อ�านวยการศูนย์ E-Learning 

ผู้อ�านวยการศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม (โดยผ่านแอพพลิเคชันมือถือ) 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มีนาคม 2560

ค�านิยม 



ในโลกแห่งเศรษฐกิจและการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมหรือสมัยใหม่  

ความรูเ้รือ่งการบรหิารการพฒันาตวัเองย่อมเป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในประเทศเป็น

อย่างดี ย่ิงถ้าประชาชนคนรุ่นใหม่มคีวามรูห้รอืม ีKnow How ทีแ่ตกต่างจากคนรุน่ก่อนๆ 

และสามารถต่อยอดไปในกจิการทีม่ปีระโยชน์ต่อลกูค้าได้ในอนาคต ผมถอืว่าคนกลุม่นีเ้ป็น

ก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก

ผมได้มโีอกาสรูจ้กักบัผูเ้ขยีนในฐานะนกัธรุกจิผ่านองค์กรหนึง่ และได้แชร์ประสบการณ์

หรือไอเดียในการพัฒนาและบริหารมาตลอด มีโอกาสได้เห็นการเติบโตของธุรกิจของ

เขาต่างๆ มากมาย จนผู้เขียนเลือกที่จะถ่ายทอดความรู้ออกมาผ่านตัวหนังสือเพื่อเป็น

ประโยชน์ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่สนใจจะสร้างเนื้อสร้างตัวจากการลงทุนน้อยๆ แต่สามารถ

สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ผ่านการตลาดที่เรียกว่า “ออนไลน์”  

ผมบอกได้เลยว่าในฐานะที่อยู่ในสายงานการบริหารประเทศและที่ปรึกษาในองค์กร

ต่างๆ ได้เห็นธรุกจิ SME ทีเ่กดิข้ึนใหม่อย่างมากมาย แต่สดุท้ายกล้็มเลกิไปอย่างมากมาย

เช่นกนั ไม่ใช่ว่าธรุกจิเขาจะไม่ด ีแต่องค์ประกอบในธุรกจิและการบรหิารจดัการจะเป็น

ตัวส�าคัญที่ SME มองข้ามไปในบางจุด ท�าให้ SME ส่วนใหญ่เลือกที่จะท�าในสิ่งที่ตัวเอง

ถนัดและไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ การตลาดใหม่ๆ สุดท้ายไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบัน จนไม่สามารถต่อกรกับคู่แข่งได้และล้มเลิกไปในที่สุด 

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ส�าหรับคนที่ต้องการเข้ามาสัมผัสกับตลาด

ใหม่ๆ การเตรียมตัว การจัดโมเดลธุรกิจให้เหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าผู้เขียนได้เล่าเรื่องราว

และอธิบายไว้อย่างเรียบง่าย น�าไปปฏิบัติใช้ได้จริง ถือว่าเป็นหนังสือที่ช่วยประหยัด

เวลาในการลองผิดลองถูกเป็นอย่างมาก 

วนันีห้ากคนทัว่ไปจะเริม่ต้นธรุกจิและมองหาโมเดลว่าจะค้นหาสนิค้าและการออนไลน์

แบบไหน ผมถอืว่าน่ีเป็นหนงัสอืทีผู่แ้ต่งใช้ประสบการณ์เล่าเรือ่งราวให้คนทัว่ไปเข้าใจใน

การเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง

สุธี จิวรเศรษฐ์กุล 

อดีต : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ปัจจุบัน : ที่ปรึกษานายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา

ค�านิยม 



ผมมีโอกาสได้รู้จักผู้เขียนจากคอร์สอบรมธุรกิจของธนาคารแห่งหนึ่ง ผม

มีความรู้สึกว่าผู้เขียนเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบ และมีระบบความคิด

ในการบริหารเป็นแบบแผนที่ดีมาก สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ จากยากเป็น

ง่าย จนวันหน่ึงผมได้ทราบว่าผู้เขียนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการท�าธุรกิจ

ออนไลน์ ผมยังรู้สึกแปลกใจว่า ใครๆ ก็ท�าได้หรือเปล่า จนผมได้ลองอ่าน

หนังสือเล่มนี้ดู

ผมมีโอกาสอ่านหนังสือ How to มามากเกี่ยวกับการท�าธุรกิจออนไลน์ แต่

หนังสือเล่มนี้กลับแตกต่าง เพราะหนังสือเล่มนี้แสดงถึงตัวตนผู้เขียนได้ดี

มากๆ สามารถคิดนอกกรอบและแสดงให้เข้าใจได้ง่าย และที่ส�าคัญ หัวใจ

ของการท�าธรุกจิออนไลน์นัน้ผู้เขยีนได้อธบิายไว้ชดัเจน เพราะผูเ้ขยีนอยาก

ให้ผู้อ่านท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ขายได้ก�าไรเพียงช่วงแรกๆ เท่านั้น

ส�าหรับผมแล้วค�าที่ผู้เขียนบอกว่า ธุรกิจออนไลน์ท�าให้ผมเกษียณได้เร็วขึ้น 

น่าจะจรงิถ้าได้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้เพราะหลักส�าคญัทีเ่ราอาจมองไม่เหน็ แต่

เราต้องมองให้เห็นอยู่ท่ีหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด ผมจึงคิดว่าหนังสือเล่มนี้คือ

หนังสือที่ผมอยากให้คนที่ท�าธุรกิจออนไลน์ทุกคนได้อ่าน แล้วจะรู้ว่าการ

ท�าธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความส�าเร็จนั้นไม่ยากอย่างที่คิด แค่ต้องเข้าใจ

หัวใจของมันให้ได้

รักพงษ์ วงศ์เวไนย 

ผู้แต่งหนังสือขายดี “ธรรมทาน”

ค�านิยม 



ปัจจุบนันี.้.. โลกมีการเปล่ียนแปลงมากมายและรวดเรว็มากท�าให้เกิดโอกาสในการทีค่นเราจะได้รู้จกัเพ่ือน คนมคีวามรู้

ความสามารถทีท่�าให้เราได้เปิดโลกทศัน์มากกว่ายคุไหนๆ ในอดตีทีผ่่านมา

รวมไปถงึโอกาสทางธรุกิจด้วย ไม่เพียงแต่โอกาสทีเ่ปิดกว้างเพียงเท่านัน้ แต่รวมไปถึงความรู ้ วิธีการ แนวทางไปจนถงึ

เครือ่งมอื หรอืตวัช่วยในการท�าให้ธรุกจิเป็นทีรู้่จกัและประสบความส�าเรจ็ได้ไม่ยาก จนเหน็ได้ว่าในห้วงเวลาหลายปีที่

ผ่านมา เศรษฐีเกดิใหม่ อายนุ้อยร้อยล้านตวัจรงิมใีห้เหน็กนัไม่รูก้ีค่นต่อก่ีคน

ธรุกิจออนไลน์นบัเป็นโอกาสทางธุรกจิท่ีน่าสนใจ จบัต้องได้ มศีกัยภาพ และเปิดกว้างส�าหรบัผูท้ีส่นใจเข้ามาแบ่งเค้กก้อน

นี ้ ซึง่นบัวันจะมขีนาดใหญ่ขึน้เร่ือยๆ และทวีความส�าคัญ และมบีทบาทในชวีติของผูค้นทัง้โลก ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์

ประเภทใดกต็าม

ผูเ้ขยีนคอืคนรุน่ใหม่ ไฟแรง ทีป่ระสบการณ์ทางธุรกจิไม่ได้น้อยตามอายเุลย ผมบอกได้เลยว่าถงึแม้ผูเ้ขยีนจะอายยุงัไม่

เยอะ แต่ประสบการณ์เรยีกได้ว่าโลดโผนโจนทะยานยิง่นกั ผ่านประสบการณ์ในธรุกิจมาแล้ว 4 ประเภททีแ่ตกต่างกนั

อย่างสิน้เชงิ เริม่ตัง้แต่ธรุกจิสปา อสงัหารมิทรัพย์ บรกิารรถเช่า จนถงึธรุกิจจดัหาคู่ และล่าสุดธรุกจิทีผู่เ้ขยีนจะมาแชร์

ให้ท่านผูอ่้านได้รบัทราบคือ ธรุกิจออนไลน์ หรอืทีเ่รียกง่ายๆ ภาษาชาวบ้านคอื ขายของออนไลน์นัน่เอง

หากท่านสนใจทีจ่ะเข้าสูโ่ลกธุรกจิออนไลน์อันหอมหวนและเย้ายวนนี ้ ผมแนะน�าเลยว่าหนงัสอืเล่มนีค้อื คมัภร์ีธรุกิจ

ออนไลน์ทีก่ลัน่และถ่ายทอดจากตวัจรงิ เสียงจริง เนือ้หาทีถ่่ายทอดไว้ในหนงัสอืเล่มน้ีกอ็ดัแน่นด้วยเกรด็ความรู ้ สาระ

ประโยชน์ โคตรทิป ไล่เรียงเป็นเร่ืองๆ ข้อๆ อย่างครบครนั

และทีส่�าคญัทีผ่มถอืว่าเป็นจดุเด่นของเนือ้หาหนงัสอืเล่มนีก้ค็อื เมือ่ผูอ่้านได้คดิตามในแต่ละเรือ่งราวทีผู่เ้ขยีนได้แชร์

ผ่านตวัหนงัสอื ท่านจะได้ไอเดยี แง่คดิในการน�าไปประยกุต์ใช้กบัการเริม่ต้นธรุกจิออนไลน์ของแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี

อกีสิง่หนึง่ทีท่่านผูอ่้านจะได้รบัจากหนงัสอืเล่มนีค้อื มนัไม่ใช่หนงัสอืธรุกจิออนไลน์ทีเ่ขยีนโดยคนท�าธรุกจิออนไลน์ทีม่า

เล่าประสบการณ์ธรุกจิออนไลน์ให้ฟัง แต่เป็นหนังสอืของผู้ท่ีมากประสบการณ์ในธรุกจิทีห่ลากหลายในฟากฝ่ังออฟไลน์ 

และออนไลน์ จงึท�าให้หนงัสอืเล่มนีม้มุีมมอง แง่คดิหลายอย่างทีต้่องบอกว่าสุดยอด แตกต่าง และโดดเด่นเป็นอย่างมาก

และด้วยเจตจ�านงของผูเ้ขยีนทีต้่องการตแีผ่ธุรกจิออนไลน์จากประสบการณ์จรงิแบบเจาะลกึ 360 องศา ซึง่จะท�าให้ท่าน

ผูอ่้านได้ประโยชน์สงูสดุมากกว่าหนงัสอืการตลาดธรุกจิออนไลน์เล่มอ่ืน แล้วจะรอช้าอยูท่�าไม เริม่เรยีนรูธุ้รกจิออนไลน์

จรงิๆ จากนกัธรุกจิทีค่รบเคร่ือง ตวัจรงิ เสยีงจรงิ ซึง่ผมรบัรองเลยว่าคุณจะวางหนังสอืเล่มนีไ้ม่ลงเหมอืนท่ีผมเป็น !!!

วิริทธิพล ปัญญาพรพุฒิเมธ (พล) 

ที่ปรึกษาการตลาดและบริหารงานขาย

ค�านิยม 
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ที่ผมต้องเขียนเร่ืองของการเร่ิมต้นเป็นเพราะเหตุผลว่า... หลายคนเก่งจนเกินไป เก่งจนคิดว่า

ปัจจัยที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จนั้นมันคือเรื่องง่ายๆ (แต่มันมีหลายขั้นตอนจะต้องท�า) ไม่ใช่

มีเพียงแค่เทคนิคมากมายอะไรที่ซับซ้อน แต่อาศัยการเตรียมความพร้อมอย่างหนักในช่วงแรกๆ 

เท่านั้น คุณถึงจะเห็นผลว่าสินค้าคุณขายได้

01
C h a p t e r

เริ่มต้น...  อย่างไรให้
ธุรกิจมันออนไลน์ได้
ด้วยตัวของมันเอง
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ส�าหรับตัวผมแล้ว ผมจัดขั้นตอนการเตรียมการขายของออนไลน์ ดังนี้

1

3

2

วิเคราะห์ตลาดว่าลกูค้าต้องการอะไรในหมวดหมูอ่ตุสาหกรรมทีก่�าลงัจะเตบิโต

ไปในอนาคต ผมไม่ชอบเรือ่งแฟชัน่ ไม่ชอบเรือ่งอตุสาหกรรมทีต้่องมกีารแข่งขนั

กันในเรื่องการตัดราคา ไม่ชอบเรื่องการน�าเข้าสินค้ามาได้ง่ายเกินไปจนท�าให้

เราเกิดคู่แข่งได้ง่าย และที่ไม่ชอบเลยคือ เป็นกลุ่มสินค้าที่สามารถลอกเลียน

แบบของเราได้อย่างง่ายดาย  

ค�านวณเร่ืองผลตอบแทนในทกุระดบั ตัง้แต่เร่ืองการผลติ การสัง่สนิค้า ต้นทนุ

ทุกอย่างจนถึงก�าไรสุทธิ ซึ่งเน้นเป็นอย่างมากว่าก�าไรจะต้องมีขั้นต�่า ถึงแม้จะ

ขายส่งก็จะต้องได้เกิน 1 เท่าตัวขึ้นไป 

จัดท�าเรื่องของรูปถ่ายที่จะต้องให้สวยงามมากๆ ไม่สวยไม่ลง ไม่ดึงดูดไม่ลง  

ไม่น่าเชื่อถือไม่ลง ผมท�าเรื่องรูปถ่ายจะต้องมีอย่างน้อย 15 Ads ต่อ 1 สินค้า 

ขึน้ไป เพราะจะต้องวางแผนเรือ่งการท�าคอนเทนต์ให้เข้ากบัสนิค้านัน้ๆ ต่อไปอกี
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เรือ่งทีใ่ห้ความส�าคญัไม่แพ้กนัเลยคอื การเขียนคอนเทนต์ ซึง่จะถกูแบ่งออกไป

ในแต่ละประเภท เช่น เกีย่วกบัประวตัสินิค้า ประวตัแิบรนด์ การผลติ การวจิยั 

การออกแบบ เขยีนเกีย่วกบัสนิค้าในกลุม่ประเภทเดยีวกนัทีเ่ป็นคูแ่ข่ง เปรยีบ

เทยีบความคุม้ค่า ประโยชน์ของสนิค้า รวีวิของลกูค้า ขัน้ตอนการแพค็และจดั

ส่งสนิค้า เร่ืองความปลอดภัย เรือ่งการใส่ใจในรายละเอยีดต่างๆ เหน็ไหมครบัว่า  

หากตัง้ใจจรงิเราสามารถแตกหวัข้อคอนเทนต์ออกไปได้เยอะมากๆ ผมแนะน�า

ว่าสินค้า 1 อย่าง ควรท�าคอนเทนต์ไว้ 60 คอนเทนต์ ซึ่งเราจะสามารถน�ามา

ใช้วนได้เลยในทุกๆ 2 เดือน แบบนี้จะท�าให้เกิดการอัพเดตเปลี่ยนแปลงใน

คอนเทนต์ของเราได้ตลอด

หากคุณอยู่ในช่องทางการโฆษณา Facebook Ads, Adsword, YouTube, 

Instagram ผมให้ความส�าคัญส�าหรับการต้ังโฆษณาต้ังแต่เริ่มต้น การจัด 

หมวดหมูข่อง Keyword, Interest และใส่ใจกบักลุ่มเป้าหมายทีจ่ะส่งโฆษณา

ไปให้ถึงลูกค้าได้ตรงที่สุด บางครั้งเรื่องพวกนี้ใช้เวลากันนาน 1-2 สัปดาห์ก็มี 

กว่าจะ Set ทุกอย่างได้อย่างลงตัว 

หากคณุอยูใ่นกลุม่ขายของใน Facebook, กลุม่ประมลู, Line@, Webboard,  

หรือ Market Place ต่างๆ ผมให้ความส�าคัญกับการเลือกคอนเทนต์ให้ตรง

กลุ่มเป้าหมาย และทดสอบว่าโพสต์ไหนที่มี Feedback ได้ดีที่สุด และคอย

ติดตามเพื่อ Activate เป็นระยะ

4

6

5
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เรื่องงบประมาณในการลงโฆษณาในโลกออนไลน์ ณ ปัจจุบันนี้คงไม่สามารถ

พดูได้แล้วว่าใช้งบไม่เท่าไรกข็ายของได้ ผมต้องพดูใหม่นะครบัว่า งบการตลาด

ในการลงโฆษณาจะยงัคงเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะชีว้ดัความส�าเรจ็ในธรุกจิ เพราะ

หากใช้งบน้อยจนเกนิไปบางคร้ังเราจะวดัผลอะไรไม่ได้เลย ส�าหรบัตัวผมคดิว่า

เริ่มต้นที่ช่องทางละ 15,000 บาทขึ้นไปครับ ในแต่ละรูปแบบการโฆษณา ซึ่ง

หากประกอบกับ 6 หัวข้อที่ได้เริ่มต้นท�ามาอย่างดีแล้ว ผมมั่นใจว่าคุณจะเห็น 

Feedback ของลูกค้าอย่างแน่นอนว่าสินค้านี้ไปได้หรือไม่ได้ ซึ่งมันสามารถ

วัดผลได้พอสมควรแล้ว 

ติดตามอย่างต่อเน่ืองตลอดทุกวัน วันละเกิน 18 ชม. และอยู่หน้าจอตลอด

เพื่อตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระแสสินค้าของเราบ้าง หมดยุคแล้วนะท่ี

บอกว่าใช้เวลา 2-3 ชม. ต่อวันเพ่ือหารายได้เสริม แต่ผมไม่ได้ต้องการหา 

รายได้เสริมครับ ผมต้องการให้มันกลายเป็นธุรกิจที่ครองตลาดในช่องทาง

ออนไลน์ไปได้หลายสิบปี ดงัน้ัน ผมให้ความส�าคญักบัเรือ่งการตรวจดหูน้าจอมาก 

แค่นี้ก็เยอะมากมายแล้วครับในการเริ่มต้น นี่แค่แบบคร่าวๆ ไม่ได้เจาะลึกถึง

ขั้นตอนในการท�าตลาดและวาง Ads ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงยังไม่ได้ใช้ 

Offline ดึงลูกค้ามาสู่ Online เลยนะครับ หมดยุคของการขายของออนไลน์ 

ที่แบ่งเวลาเพียง 2-3 ชม. มาหารายได้เสริมจากอินเทอร์เน็ต มันไม่คุ้มค่าเป็น

อย่างมาก แต่หากคณุตัง้ใจกบัมนั เรยีนรูแ้ละวางแผนการท�าตลาดอย่างจรงิจงั 

“ตลาดออนไลน์จะให้เวลาคุณกลับเกือบครึ่งชีวิตเลยทีเดียว”

7

9
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น่ีล่ะครับอย่าไปดูถกูว่าพวกก้มมองแต่หน้าจอนัน้เขาท�า
อะไร เขาก�าลังตัง้ใจป้ันธุรกจิออนไลน์ของเขาให้แซงหน้า
พวกทีด่่าว่าเขาว่าเล่นแต่โทรศพัท์ แต่แค่โทรศพัท์เครือ่ง
เดียวในมือคุณสามารถบอกกับคนเหล่านั้นได้เลยว่า 

“ธุรกิจออนไลน์... ท�าให้ผมเกษียณได้ในเร็วๆ นี้” 






