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	 ไม่ใช่เร่ืองง่าย	 ท่ีจะค้นหาสินค้าซึ่งตรงกับ 
ความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	 หนงัสือเลม่นี	้ จงึถกูสร้าง- 

สรรค์ขึน้มาภายใต้จดุมุง่หมายท่ีจะท�าให้ได้ทราบวา่	

 สนิค้าอะไรที่ขายด ีและเป็นที่ต้องการของผู้คนส่วนใหญ่  

จนสามารถท�าก�าไรให้กับผู้ขาย 

	 ...และนอกจากจะได้ทราบวา่	อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต	และ 

จะน�ามาขายได้อยา่งไรแล้ว	 ทางส�านกัพิมพ์ยงัไมม่องข้ามถึง	 การ 

น�าเสนอแหลง่หาสินค้ามาจ�าหน่าย

	 จงึเช่ือวา่	สิง่ท่ีได้น�าเสนอผา่นหนงัสอืเลม่นี	้จะสามารถท�าให้ 

ผู้ ท่ียงัไมเ่คยขายสนิค้าออนไลน์	 ผู้ ท่ีก�าลงัเร่ิมต้นขายสนิค้าออนไลน์ 

และผู้ ท่ีขายสนิค้าออนไลน์มานานแล้ว	สามารถค้นหาสนิค้าซึง่เป็น 

ท่ีต้องการของตลาด	 หรือลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	 เพ่ือการสร้างก�าไรได้														 

อยา่งแนน่อน	

กฤษฎา กฤษณะเศรณี

ค�ำน�ำ
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 12
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 14

 • ข้าวโพดคั่วแบรนด์ดังจากอเมริกา

 • เคสสมาร์ทโฟน เคสแท๊ปเล็ต

 • ตุ๊กตา Furby รุ่นต่างๆ 

 • เครื่องสำาอางเกาหลี 

• รองเท้าเพื่อสุขภาพแบรนด์ดัง 

  ที่สาวๆ ใส่กันจนกลายเป็นแฟชั่น

 หากลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4 - 5 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นยุค 

ที่การค้าขายออนไลน์ และธุรกิจออนไลน์กำาลังเริ่มต้นได้รับความนิยม 

จะพบว่า สินค้าหลายประเภท ที่ขายดีติดอันดับต้นๆ บนโลกออนไลน์ 

เช่น
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 15

 และอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท๊ปเล็ต แบรนด์ดัง, ลูกปัดร้อยสาย 

ชาร์ตสมาร์ทโฟน, เครื่องสำาอางผลิตเอง ขายเอง ไปจนถึง ตุ๊กตาลูกเทพ 

 ทำาให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างมีกำาไร 

มีรายได้เป็นกอบเป็นกำา ดังตัวอย่าง 

3 ธุรกิจออนไลน์ที่จะขอนำามาเป็น

เป็นแนวทาง

 สิ่งหนึ่งที่ขายกันง่าย ขายกันดีในอินเทอร์เน็ต ก็คือ สินค้าแฟชั่น 

ประเภทเสื้อผ้าผู้หญิง 

 มีร้านค้าออนไลน์ในลักษณะน้ี ทั้งร้านเล็ก ร้านใหญ่ ร้านที่เปิด 

ขายแต่เพียงในอินเทอร์เน็ต และร้านที่เปิดร้านขายทั้งในอินเทอร์เน็ต 

พ่วงกับมีหน้าร้าน

 ในบรรดาร้านเหล่านี้ มีร้านหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก 

ก็คือ ปนิโคลเซต (Panicloset)

ตัวอย่างความส�าเร็จ 100 ล้านบาท ปนิโคลเซต
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 16

 แบรนด์ปนิโคลเซตเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้ว จากการที่ คุณ 

ปนิดา ศรีชัย หญิงสาวผู้เป็นแอร์โฮสเตส อิ่มตัวจากอาชีพที่เคยทำา 

มากว่า 8 ปี จึงพยายามค้นหาหาเส้นทางใหม่ๆ 

 ทั้งนี้ แม้คุณปนิดาจะเป็นแอร์โฮสเตส เธอก็ต้องเข้าออฟฟิศด้วย 

เช่นกัน เมื่อเข้าออฟฟิศ เรื่องของบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำาคัญไม่แพ้บน 

เครื่องบิน เพราะสามารถสะท้อนตัวตน สะท้อนหน้าที่การงาน 

 แต่ชดุทำางานแบรนด์ต่างๆ ทีม่วีางจำาหน่าย มกัจะมรูีปแบบซำา้ๆ  

คล้ายๆ กนั หรอืไม่ถกูใจสกัเท่าไหร่ เธอจงึตดัสินใจออกแบบ และตดัชดุ 

ทำางานตามสไตล์ที่ต้องการ

 แต่เมือ่เธอสวมใส่เข้าออฟฟิศ กลบักลายเป็นท่ีถูกใจ เพ่ือนๆ ต่าง 

พากันถามว่าเป็นแบรนด์ใด ร้านไหน ซื้อจากร้านไหน

 กระแสตอบรับกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ปนิดา และพี่สาว 

ณฐัปภัฑร์ วฒุกิร มองเห็นช่องทางการทำาธรุกจิ จงึทำาการศกึษาทดลอง 

ออกแบบและตัดเย็บ ภายหลังที่ลองถูกลองผิดกันมาจนลงตัว และม ี

ความพร้อม สองพี่น้องตัดสินใจก่อตั้งแบรนด์ ปนิโคลเซต ในเดือน 

มนีาคม พ.ศ. 2554 ด้วยเงนิลงทนุ 50,000 บาท ได้สนิค้าเป็นชดุทำางาน 

5 แบบ แบบละ 5 ตัว รวม 25 ชุด ในราคาเริ่มต้น 300 - 2,000 บาท 

วางจำาหน่ายผ่านช่องทาง Facebook.com
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 17

 1 เดือน ผ่านไปสามารถจำาหน่ายชุดทำางานได้กว่า 25 ชุด ทำาให้ 

สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

 ในปีท่ีสองและสาม ปนโิคลเซต เตบิโตข้ึนเรือ่ยๆ  แต่กำาลงัการผลติ 

ไม่สามารถผลติสนิค้าได้เพยีงพอกับความต้องการของลกูค้าจำานวนมาก 

ที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook.com และ www.panicloset.com จึง 

ตัดสินใจ ต่อยอดความสำาเร็จขั้นต้น ด้วยการเพิ่มเงินลงทุนอีก 500,000 

บาท 
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 18

 จากวันน้ันจนถึงวันนี้ ปนิโคลเซตสามารถสร้างรายได้กว่า 100  

ล้านบาท มแีฟนเพจบน Facebook.com มากถึง 1.3 ล้านคน! จนกลาย 

เป็นธุรกิจออนไลน์ที่น่าจับตามอง กลายเป็นตัวอย่างสำาคัญที่สะท้อน 

ให้เห็นว่า อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต ได้อย่างยอดเยี่ยม
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 19

ตัวอย่างความส�าเร็จของ Pleased.bag 
กระโปรงพลีทมีกระเป๋าแฮนด์เมด

 เรามักจะพบว่า สินค้า 

แฟชั่นท่ียังไม่เคยมีมาก่อน  

ซึ่งมาพร้อมกับ ไอเดีย และ 

โดนใจกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง 

ยังอาศัยช่วงเวลาในการน�า 

สินค ้าออกสู ่ตลาดอย่าง 

เหมาะสม มักจะได้รับการ 

พูดถึงแบบปากต่อปากผ่าน 

โลกออนไลน์อยู่เสมอ ส่งผล 

ให้สินค้าดังกล่าวขายดีอย่างไม่น่าเชื่อ

 ตัวอย่างแนวทางของความสำาเร็จในลักษณะน้ี ต้องยกให ้

ศิริรัตน์ รุ่งเผ่าพันธุ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ของมหา- 

วิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

 เธอคือเจ้าของธุรกิจออนไลน์  กระโปรงพลีทมีกระเป๋า  แบรนด์ 

Pleased.bag ที่ทำารายได้ประมาณ 100,000 กว่าบาทต่อเดือน

 จุดเริ่มต้นของ Pleased.bag มาจากการที่ ศิริรัตน์ ได้หยิบเอา 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง และนักศึกษาหญิงเกือบทุกคนมา ขบคิด 

อันเน่ืองมาจาก กระโปรงพลีทที่พวกเธอต้องใส่ไปมหาวิทยาลัย  ไม่ม ี

กระเป๋าสำาหรับใส่ข้าวของสำาคัญ เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ
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อะไรขายดีในอนิเทอร์เนต็ เล่ม 2 20

 ศิริรัตน์หาทางพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาด้วยการทดลองออกแบบ 

แกะแบบ และจ้างช่างตดัเยบ็กระโปรงท่ีมีกระเป๋าขึน้มา เพือ่เอาไว้ใส่เอง

 เมือ่เพือ่นๆ  ได้เหน็กระโปรงรปูแบบเดมิๆ  มาเกือบ 100 ปี อย่าง 

ไม่เปล่ียนแปลง กลับมีความแตกต่างในด้านอรรถประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น 

ได้อย่างทีค่นรุน่ก่อนๆ  มองข้าม อกีทัง้เวลาใส่ของในกระเป๋า ก็ยังไม่หนา 

ไม่ป่อง ไม่นูนออกมาให้ดเูกะกะ หรอืดูไม่สวย ทีส่ำาคญัคอื ไม่ผดิระเบยีบ

 เพื่อนๆ  ต่างก็พากันอยากได้ ทำาให้ศิริรัตน์ตัดสินใจรับยอดผลิต 

ตามออเดอร์

 ...จากหนึง่เป็นสอง จากสองเป็นสาม ไปจนเป็นสบิออเดอร์ของ 

กระโปรงพลีทมีกระเป๋า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนศิริรัตน์ตัดสินใจนำาออกวาง 

จำาหน่ายผ่านโลกออนไลน์ โดยเริ่มต้นจำาหน่ายและรับออเดอร์ จาก 

ลูกค้าทั่วไป ผ่านการสร้างเพจ Pleased.bag กระโปรงพลีทมีกระเป๋า 

แฮนด์เมด บน Facebook.com
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