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คาํเตือน
e-book เล่มนี  ไม่เหมาะสาํหรับคนที�ตดัสินหนงัสือจากหนา้ปก 

หรือ คนที�ตดัสินหนงัสือจากจาํนวนหนา้โดยไม่สนใจเลยวา่
เนือหาขา้งในมนัเป็นอยา่งไร

e-book เล่มนีนะครับ ผมจดัทาํขึนเพื�อใหแ้ม่คา้ออนไลน์
ที�มีความตังใจที�จะประสบความสาํเร็จในธุรกิจออนไลน์ไดอ่้าน

เพื�อเป็นทางเลือกนะครับ เพื�อใหห้ลุดออกจากกบัดกัของสินคา้กระแสที�
คอยบ่อนทาํลายธุรกิจออนไลน์ใหผ้พุงัลงในทุก ๆ วนั ขอใหทุ้กท่านตัง
สติก่อนอ่าน และ อยา่คิดวา่อ่านเพียงรอบเดียวแลว้ท่านจะเขา้ใจ และ 

ความรู้ใน e-book เล่มนีผมหวงมาก ผมถึงตังราคาของมนัไวค้่อนขา้งสูง 
เพราะผมไม่ไดต้อ้งการใหใ้ครกไ็ดรั้บรู้ขอ้มูลในส่วนนี เพราะฉะนัน 

เมื�อรู้แลว้ผมแนะนาํวา่อยา่พึ�ง ไปแบ่งปันหรือบอกใคร เกบ็ไวใ้ชเ้องนะ
ครับ แลว้กส็ร้างผลลพัธ์ใหเ้กิดกบัตวัเองเงียบ ๆ ก่อนที�จะไปเขา้สู่

เนือหาในบทที� 1 นะครับ ผมกข็อใหทุ้กท่านตังใจ แลว้ก็ศึกษามนัอยา่ง
จริงจงันะครับ ขอใหทุ้กท่านประสบความสาํเร็จในธุรกิจออนไลน์

ผม นทั Mr.Freedom ผูเ้ขียน



E-book เล่มนี เป็นลิขสิทธิ@ ของ Nut Mr.Freedom

หา้มดดัแปลง แกไ้ข ทาํซํ า
หรือนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย์

เพราะนอกจากผมจะมีเพื�อนเป็น
ทนายระดบั Top10 ของประเทศ

ผมยงัจะขอสาปแช่งใหค้นที�ละเมิดลิขสิทธิ@
จงฉิบหายวายวอด

คา้ขายอะไรกเ็จ๊งๆๆ ตลอดไป…



บทที1 1

รู้จักสินค้ากระแสอย่างละเอยีด

ถา้ถามวา่สินคา้กระแสคืออะไร ผมไดใ้หค้วามหมายตามความเขา้ใจ
ของผมเองไวว้า่ สินคา้กระแส คือ “สินคา้ที�ถูกผลิตออกมา และ มีวงจร
ชีวติสัน ๆ และหลงัจาก 2-3 เดือน ชื�อเสียงของสินคา้กจ็ะถดถอยลง”

และหลงัจากหมดกระแส เจา้ของแบรนดก์จ็ะผลิตสินคา้กระแสตวัใหม่
ขึนมา และปล่อยตวัเก่าใหค้่อย ๆ เลือนหายไป 

แลว้ถา้ถามผมวา่สินคา้กระแสแยอ่ยา่งไร?
ตอ้งบอกตามตรงวา่มนัแยม่าก ๆ ครับ เพราะวา่ มนัทาํลายธุรกิจ

ออนไลน์ใหถ้ดถอย ใหแ้ยล่งเรื�อย ๆ ทาํใหค้นที�มีความตังใจหลาย ๆ คน
ที�ลงทุน ตังแต่หลกัร้อย จนถึงหลกัหมื�น หลกัแสน 

ตอ้งพงัพินาศ และขาดทุนยอ่ยยบัลง 

ดว้ยความเห็นแก่ตวัของเจา้ของแบรนดบ์างท่าน (บางท่านนะครับ)  
ซึ� งมนัเป็นสินคา้ที�ฉาบฉวย ไม่ย ั�งยนื และอตัราการซือซํ านอ้ยมาก ๆ 

ซึ� งสาํหรับผมแลว้ การที�อตัราการซือซํ าไม่มา ลูกคา้เก่ากจ็ะไม่มี



และเมื�อไม่มีลูกคา้เก่า ธุรกิจกจ็ะไปไดไ้ม่นาน 
คือถา้จะใหผ้มใหค้ะแนนความแยข่องสินคา้กระแส 

คะแนนความแยเ่ตม็ 10 ผมให ้100 เลยครับ



บทที� 2

5 กบัดกัสินค้ากระแส

ในบทที�แลว้ เราไดรู้้แลว้วา่สินคา้กระแสคืออะไร 
แลว้ความเลวร้ายของมนัมากนอ้ยแค่ไหน 

ในบทนี เราจะมาดูกนัวา่ 5 กบัดกัของสินคา้กระแส
ที�คุณตอ้งระวงัมาก ๆ มีอะไรบา้ง

2.1 กบัดกัราคา
แน่นอนครับ สินคา้กระแสเป็นสินคา้ที�เกิดขึ นมาเพื�อสร้างกระแส 

แค่เพียงชั�วครู่ชั�วคราว แวบ ๆ วบั ๆ แลว้กด็บัไป 
เพราะฉะนั น ถา้ราคาสูงของกจ็ะปล่อยยาก 

เจา้ของแบรนดจึ์งมกัจะตั งราคาใหต้ํ�า ๆ 
คุณภาพสินคา้กจ็ะตํ�า ๆ จะเนน้ไปที�ตวั Packaging ที�ดูหรูหราสวยงาม 

หรือจะบอกวา่ “สวยแต่รูปจูบไม่หอม” กค็งจะไม่ผดิ

ถา้คุณรู้สึกวา่สินคา้มนัราคาตํ�าเกินไป เช่น ถา้คุณสาํรวจตลาดแลว้วา่ 
ราคากลาง ๆ ของสินคา้ชนิดนี อยูที่� 200 บาท 



แต่มีเจา้ของแบรนดผ์ลิตออกมาและขายในราคา 39 บาท 
อนันี ใหคุ้ณมั�นใจไดเ้ลยวา่ นี�แหละครับ 

คือ กบัดกัของราคาสินคา้กระแสแน่นอน

2.2 กบัดกัการตลาด
อยา่งที�บอกไปครับ สินคา้กระแสจะไม่เนน้ที�คุณภาพของสินคา้ ถา้เป็น 
ครีม กจ็ะใชว้ตัถุดิบที�ไม่ไดคุ้ณภาพสกัเท่าไหร่ แต่จะเอาเงินไปทุ่มทุน

กบัการตลาด เช่น ป้าย Billboard ทั�วกรุงเทพฯ 

ป้ายโฆษณาที�สถานีรถไฟฟ้า โฆษณาทางโทรทศัน ์คือจะเนน้ไปที�
การตลาดเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ใหต้วัสินคา้ดูดี ดูเป็นมืออาชีพ 

เพื�อล่อลวงใหเ้หยื�อมาติดกบัดกั แลว้ยอมควกัตงัคล์งทุนกบัเขาในที�สุด 

บางแบรนดย์อมลงทุนการตลาดดว้ยงบมหาศาล เพื�อที�จะดึงดูดความ
สนใจใหต้วัแทน ใหลู้กคา้โฟกสัที�การตลาดที�เขาทาํ มากกวา่ตวัสินคา้ 

เพราะฉะนั นถา้ไม่อยากติดกบัดกัตรงนี  
ใหคุ้ณโฟกสัที�คุณภาพสินคา้เป็นหลกัครับ



2.3 กบัดกัความรํ�ารวย
แน่นอน เจา้ของแบรนดเ์หล่านี  เขารวยอยูแ่ลว้ ซึ� งผมเองคงไม่กา้วก่ายวา่
เขารวยไดอ้ยา่งไร หรือแมก้ระทั�งแม่ทีมบางท่าน กมี็เงินเดือนที�มากอยู่

แลว้ หรือมีธุรกิจอยา่งอื�นที�ทาํกาํไรใหเ้ขามากมายอยูแ่ลว้ 
แต่เท่าที�เห็น ทุกคนจะโปรโมทวา่รายไดที้�มีเขา้มาทั งหมดเนี�ย 

มาจากการขายออนไลน ์มาจากการขายสินคา้ตวันี  เพื�อดึงดูดใหค้นที�
อยากรวย ซึ� งแน่นอน ทุกคนอยากรวย ใหเ้ขา้มาร่วมทีมกบัเขา 

ซึ� งถา้ใครเคยเห็นแบบนี แลว้คิดวา่จะรวยแบบแม่ทีมคนนั นหรือเจา้ของ
แบรนดค์นนั น ๆ ผมมองแบบนี ครับวา่ ใหคุ้ณไปคน้ควา้ดี ๆ ศึกษาดี ๆ 

วา่เขารวยดว้ยการขายสินคา้ตวันี จริงหรือไม่ เขารวยดว้ยการ
ขายส่ง หรือขายปลีก ส่วนตวัแลว้เขามีธุรกิจอะไรบา้ง?

แลว้เขามีวิธีอยา่งไรบา้งที�จะทาํใหร้วยอยา่งเขาได ้แน่นอนวธีิที�ดีไม่ใช่
ใหคุ้ณโพสตเ์ยอะ โพสตท์ั งวี�ทั งวนัแน่นอนครับ



2.4 กบัดกับอส
เหตุผลสาํคญัที�หลาย ๆ คน ยอมลงทุนขายสินคา้กบัแบรนดน์ั นๆ

เพราะดว้ยความที�มีดารามาเป็นบอส หรือ เป็นพรีเซนเตอร์ 
ซึ� งผมเองกย็งัแยก 2 อนันี ไม่ค่อยออกนะครับ 555

กต็อ้งดูกนัใหดี้ ๆ ครับวา่ บอสเขาขายของเป็นไหม เขาเคยมี
ประสบการณ์ในการคา้มาก่อนหรือเปล่า

เพราะอยา่ลืมนะครับ ถา้ลูกคา้ของเราเลือกที�จะซื อผลิตภณัฑจ์ากเรา 
เพราะมีบอสเป็นดาราที�เขาชื�นชอบ

แสดงวา่เขาไม่ไดส้นใจในตวัสินคา้ของเราตั งแต่แรก

แลว้ถา้วนัหนึ�งกระแสดาราคนนั นดบัไป หรือดาราคนนั นเกิดกระแส
ในดา้นลบ ๆ ลูกคา้กจ็ะเกิดความคิดลบ ๆ กบัสินคา้ของเราอยา่งแน่นอน

เพราะฉะนั นตวัคุณเองไม่ควรโฟกสักบัพรีเซนเตอร์ หรือบอสที�เป็น
ดารา ผมย ํ าอีกรอบวา่คุณควรโฟกสัที�คุณภาพสินคา้ครับ

2.5 กบัดกั B 2 B
B to B หมายถึง Business to Business นะครับ หรือเรียกง่าย ๆวา่

การขายส่งนั�นเอง ถา้เป็นธุรกิจออนไลน์คือขายใหต้วัแทน ซึ�งผมมองวา่
บางครั งตวัแทนเยอะเกินไปกไ็ม่ดี เพราะวา่ธุรกิจไหนที�คนขายมากกวา่

คนซื อ หรือ สินคา้มากกวา่ความตอ้งการ มนักข็ายไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ครับ 



สินคา้ทุกตวัไม่ใช่จะขายใหค้นทุกคนได ้ไม่ใช่วา่ผลิตออกมาแลว้
สามารถขายใหค้น 60 กวา่ลา้นคน ไดซ้ะที�ไหน

กลุ่มเป้าหมายของเรากจ็ะมีตั งแต่หลกัพนั หลกัหมื�น หลกัแสน ถึง หลกั
ลา้น (หรืออาจจะมากกวา่นั น) แต่ถา้ตวัแทนของเราเยอะเกินไป สินคา้

ของเราผลิตออกมามากเกินไป แน่นอนครับ 
มนัตอ้งเจ๊งไม่เป็นท่าอยา่งแน่นอน 

เพราะฉะนั นถา้คุณกาํลงัขายของอะไรอยู ่อยา่มวัแต่หาลูกทีม โอเค?๊
ใช่อยูว่า่การหาลูกทีม การสร้างทีมมนัทาํใหคุ้ณเติบโต 

แต่วนัแรกที�คุณขาย คุณอยา่พึ�งโลภที�จะเติบโตขนาดนั น
คุณขายปลีกใหไ้ดเ้สียก่อน ถา้คุณขายปลีกได ้

คุณกจ็ะสอนลูกทีมของคุณใหข้ายปลีกได ้
สินคา้กจ็ะไปถึงมือผูบ้ริโภคตวัจริง

แต่ถา้คุณมวัแต่หาลูกทีม และสอนลูกทีมของคุณใหห้าลูกทีมต่อ ๆๆ
สุดทา้ยตวัแทนกจ็ะลน้ตลาด อยา่งที�บอกไปครับ ถา้สินคา้มากกวา่ความ

ตอ้งการที�มี รับรองเลยวา่เจ๊งแน่นอน 1,000%



บทที� 3 การเลือกสินค้าไม่ให้ตดิกบั

เมื�อเรารู้แลว้วา่กบัดกัทั�ง 5 มีอะไรบา้ง
ในบทนี�มาเรียนรู้วิธีการเลือกสินคา้ไม่ใหติ้ดกบักนัครับ

3.1 ดูวา่ตลาดมีความตอ้งการไหม?
ผมคิดวา่การขายออนไลน์มนัไม่ไดส้บายจ๋า เหมือนที�เจา้ของแบรนด์

บางคนอวย มนัตอ้งลงทุน ลงแรง ไม่ไดต่้างอะไรจากธุรกิจออฟไลนเ์ลย 
อยา่งนอ้ยคุณกต็อ้งขยนัหาขอ้มูล คุณตอ้งมุ่งมั�นมากพอ

ที�จะคน้หาวา่ตลาดมีความตอ้งการไหม 

ถา้ถามวา่แลว้จะไปคน้หาที�ไหน ช่องทางง่าย ๆ ที�สามารถคน้หาความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดก้จ็ะเป็น google , พนัทิป หรือถา้ง่ายกวา่นั�นเลยก็
คือ ถามคนรอบขา้ง สมมติคุณตอ้งการจะขายคุชชั�น คุณลองถามเพื�อน

ของคุณซิวา่ เพื�อนของคุณรู้จกัคุชชั�นไหม? แลว้อยากไดไ้หม? 

ถามคนรอบขา้ง ถามเพื�อน ๆ ถามญาติพี�นอ้ง ถามเพื�อนใน Facebook 
กไ็ด ้คือหาขอ้มูลจนกวา่คุณจะมั�นใจวา่ตลาดมีความตอ้งการ 

คุณค่อยลงทุน ซึ�งผมแนะนาํใหล้งทุนจากนอ้ย ๆ ก่อน 
เริ�มตน้จากการซื�อมาชิ�นเดียวแลว้ลองใชก้บัตวัเองก่อนยิ�งดีครับ



3.2 ดูวา่ลน้ตลาดหรือยงั?
ในขอ้ที� 3.1 เราดูวา่ตลาดมีความตอ้งการไหม? ถา้สมมติวา่คุณรู้แลว้วา่

ตลาดมีความตอ้งการจริง ๆ ทีนี� เรามาดูวา่มนัลน้ตลาดหรือยงั?

สมมติวา่คุณคิดไวว้า่จะเอาคุชชั�น xyz มาขาย
แต่คุณมองไปทางไหน กเ็จอแต่คุชชั�นเตม็ไปหมด 

มองไปทางไหนกเ็จอแต่โฆษณาคุชชั�น 

เพื�อน 10-20 คน ใชคุ้ชชั�นแบรนดไ์ม่ซํ� ากนัเลย 10-20 แบรนด ์
แบบนี�สนันิษฐานไดเ้ลยครับวา่ลน้ตลาดแลว้

แน่นอนวา่อะไรที�ลน้เกินไปมนักไ็ม่ดี เพราะฉะนั�นถา้เรารู้แลว้วา่
มนัเยอะแยะเตม็ไปหมด และ คู่แข่งเยอะ ลน้ตลาดแลว้ 

เราไม่มีความจาํเป็นตอ้งไปลงทุนในสินคา้นั�นครับ



3.3 ทดสอบคุณภาพดว้ยตวัเอง
เหมือนที�ผมบอกไปครับ ลองซื�อมาใชส้กัชิ�นหนึ�งก่อน 

แลว้วดัผลมาวา่มนัคุณภาพดีแค่ไหน ผมย ํ�ามาก ๆ นะครับ 
และจะย ํ�าจนกวา่จะจบ e-book เล่มนี� เลยวา่

คุณตอ้งโฟกสัที�คุณภาพสินคา้มากกวา่ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 
ซึ� งวธีิเดียวที�คุณจะรู้จริง รู้ลึกถึงคุณภาพของสินคา้ได้

กคื็อการทดสอบดว้ยตวัคุณเอง 

มีแม่คา้ออนไลน์อีกหลายท่านที�ผมรู้จกัไม่เคยใชสิ้นคา้ของตวัเองเลย 
ใหลู้กคา้เป็นหนูทดลอง แบบนี�ผมถือวา่ผดินะครับ 

คุณตอ้งทดลองกบัตวัเอง เมื�อทดลองกบัตวัคุณเอง 
และเจอสินคา้ที�มนัดีจริง คุณกจ็ะไดรู้้วา่ขอ้ดีของมนัคืออะไร 
ประโยชน์ของมนัคืออะไร แลว้คุณกจ็ะสามารถบอกกบัลูกคา้

ไดอ้ยา่งเตม็ปากเตม็คาํวา่สินคา้คุณดีจริง

และแน่นอนเมื�อคุณสามารถบอกกบัลูกคา้ไดด้ว้ยความมั�นใจ ยอดขาย
มนัไม่ไปไหนหรอกครับ อยา่ลืมนะครับ 

จงทดสอบดว้ยตวัคุณเองเท่านั�น



บทที� 4 

เทคนิคการตลาด และ การขาย 14 ข้อ

(สําหรับแม่ค้าออนไลน์)

เดินทางมาถึงสาระที�แทจ้ริงของ E-book เล่มนี�
แน่นอนผมไม่ไดท้าํมนัขึ�นมาเพื�อเปิดโปงสินคา้กระแส

หรือแฉเจา้ของแบรนดที์�เห็นแก่ตวัเพียงอยา่งเดียว

แต่ผมทาํขึ�นเพื�อเป็นทางเลือกใหก้บัแม่คา้ออนไลน์
ที�ตั�งใจจริง อยากมีผลลพัธ์จริง ๆ

ผมจึงไดแ้บ่งปันเทคนิคการตลาดที�สุดแสนจะเรียบง่าย
แต่ผา่นการทดสอบมาแลว้วา่ไดผ้ลจริง

และทุกคนรวมทั�งคุณทาํตามไดแ้น่นอนครับ

พร้อมหรือยงัครับ…
ถา้พร้อมแลว้เชิญชมเทคนิคทั�ง 14 ขอ้ไดเ้ลยครับ



4.1 สินคา้มนัไม่มีขา เดินไปหาลูกคา้เองไม่ได้
คือต่อใหคุ้ณมีสินคา้ที�ดีแค่ไหน 

หรือต่อใหคุ้ณหลุดจากกบัดกัสินคา้กระแสแลว้กต็าม
แต่ถา้ขาดการขายและการตลาดไป สินคา้ของคุณกไ็ม่สามารถบรรจุ

ตวัเองลงในกล่อง ซีลดว้ยเทปใส เดินทางไปเคอรี�
แลว้หายตวัไปนอนเล่นอยูใ่นหอ้งนอนของลูกคา้ไดค้รับ 

เพราะฉะนั�นสิ�งที�คุณตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่ละเอียดเลยนะครับ 
กคื็อ การขาย และการตลาดนั�นเอง

4.2 การตลาดไม่ใช่การแสดง มนัเรียบง่ายกวา่นั�นเยอะ
หลาย ๆ ครั� งที�ผมเห็น ผูค้นมากมายทุ่มทุนทุ่มเทไปกบัการทาํ Viral clip

บางคนกท็าํคลิปเนน้ไปในทางความบนัเทิงมากกวา่การขาย 
โดยไม่ไดค้าํนึงวา่การนาํเสนอดว้ยรูปแบบของความบนัเทิง

มากจนเกินไป มนักเ็ป็นการบ่งบอกลูกคา้ของคุณ
วา่คุณไม่ไดจ้ริงจงักบัการขาย 

คุณตอ้งการมอบความบนัเทิง เพราะฉะนั�นอยากใหเ้ขา้ใจตรงนี�นะครับ
วา่ การตลาดไม่ใช่การแสดง ไม่ใช่ความบนัเทิง ไม่ใช่ความเฮฮา

หรือความตลกชบชนั การตลาดและการขายมนัคือการที�คุณบอกลูกคา้
ตามตรงวา่สินคา้ของคุณมนัดีอยา่งไร? มนัมีประโยชนอ์ยา่งไร?



มนัช่วยแกปั้ญหาอะไรใหเ้ขาไดบ้า้ง?
ร้อยทั�งร้อยของแคมเปญโฆษณาที"สื"อสารออกมาไดเ้ฮฮา 

หรือ ขาํกลิ�ง มกัจะไดเ้สียงหวัเราะมากกวา่ยอดขายเสมอครับ

4.3 การตลาดและการขายคือเรื"องเดียวกนั
นานมาแลว้ครับ ตั�งแต่ก่อนผมจะขายของชิ�นแรกไดซ้ะอีก นกัการตลาด
และการขายถกเถียงกนัอยา่งหนกัหน่วงมากครับวา่ ระหวา่งการตลาด 

และ การขายอะไรดีกวา่กนั?

ซึ"งผมเองกเ็คยสงสยัเช่นกนั จนวนัหนึ"งความสงสยันั�นถูกแทนที"ดว้ย
ความเขา้ใจ เนื"องจากผมไดรั้บชุดความรู้จากหนงัสือโบราณเล่มหนึ"ง 
หนงัสือชื"อวา่ Scientific Advertising เขียนโดย Claude C. Hopkins

แปลไทยโดย อาจารยเ์จษฎา วีระบุญชยั

ซึ" งเขาใหนิ้ยามเกี"ยวกบัการขาย และการตลาดไว ้ไดน่้าสนใจมากๆ 
ทาํใหผ้มไดเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ลยวา่จริง ๆ แลว้ นกัการตลาด

และนกัขายไม่ตอ้งเสียเวลาถกเถียงกนัหรอกครับวา่ 
การขายกบัการตลาดอะไรดีกวา่กนั

เพราะวา่ จริง ๆ แลว้มนัคือเรื"องเดียวกนั



การขาย คือ การนาํเสนอสินคา้และบริการใหลู้กคา้เป้าหมาย
จาํนวนนอ้ย ๆ เช่น 1 คน 2 คน 3 คน หรือ 10 คน 

ส่วนการตลาด กคื็อการนาํเสนอสินคา้และบริการ ใหก้บัลูกคา้จาํนวน
มาก ๆ สรุปมนักคื็อการขายแบบ 1 ต่อ 1 , 1 ต่อ 2 , 1 ต่อ 10 

กบัการขายแบบ 1 ต่อ 10,000 , 1 ต่อ 100,000 นั"นเอง

สรุปแลว้การตลาดมนักคื็อการขายนั"นแหละครับ 
แต่อนัหนึ"งเป็นการขายใหค้นจาํนวนนอ้ยๆ
ส่วนอีกอรัหนึ"งเป็นการขายแบบยกกาํลงั

เพราะฉะนั�นคุณขายของใหค้น 1 คนอยา่งไร คุณกต็อ้งขายของใหก้บัคน 
1,000 คน 10,000 คนแบบนั�น ผมเห็นหลาย ๆ คนพลาดมาก ๆ 

คือในตอนที"ขายของแบบ 1 ต่อ 1 
เขาพดูกบัลูกคา้แบบนี� ปิดการขายแบบนี�

แต่เมื"อเขาตอ้งขายของใหค้น 10,000 คน เขากลบัมวัแต่เล่นมายากล 
มวัแต่ทาํการแสดง มวัแต่สร้างความเฮฮา ทั�ง ๆ ที"กรู้็อยูแ่ก่ใจวา่สิ"งนั�น

มนัไม่ไดท้าํใหเ้ขาขายไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย เฮอ้ออ…



4.4 อยา่ทาํการตลาดเหมือนแบรนดใ์หญ่
ที"คุณเห็นแบรนดใ์หญ่ออกมาทาํการตลาดอยา่งหวอืหวา 

เขาลงทุนการตลาดเป็นหลกัลา้น ๆ เขาจา้งเน็ตไอดอล จา้งซุปตาร์ 
ถามวา่คุณจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งเขาไหม? ผมขอตอบเลยวา่ ไม่จาํเป็น

แบรนดใ์หญ่เขามีงบการตลาดไม่จาํกดั เขาไม่ไดท้าํเอาใจลูกคา้ดว้ยซํ� า 
เขาโฟกสัไปที"ผูบ้ริหาร บอร์ดบริหาร และผูถื้อหุน้ 

เขาจะเนน้ไปที" Branding มากกวา่ Selling 

เขาจะเนน้ไปที"การสร้างภาพลกัษณ์มากกวา่การสร้างยอดขาย 
เพราะฉะนั�นถา้เห็นแบรนดใ์หญ่เล่นอะไร อยา่ไปเล่นเหมือนเขา 

เรามีงบจาํกดั (มาก ๆ) ทุกบาททุกสตางคที์"ใชโ้คตรสาํคญั
เพราะฉะนั�น จาํไวใ้หดี้เลยครับวา่อยา่แมแ้ต่จะคิด

ทาํการตลาดเลียนแบบแบรนดใ์หญ่ ๆ

4.5 อยา่ stock เยอะ ค่อย ๆ เติบโตไปดีกวา่
คุณคงเคยจะไดย้นิคุณแม่ทีมของคุณเอง 

หรือ เจา้ของแบรนดบ์างท่านเกลี�ยกล่อมใหคุ้ณ stock เยอะ ๆ 
ถามวา่ stock เยอะ ๆ ดีกบัใครครับ?



stock เยอะ ๆ กดี็กบัแม่ทีม ดีกบัเจา้ของแบรนดไ์งครับ
ถามวา่ดีกบัคุณไหม? ตอบวา่ดีครับถา้คุณขายได ้

แต่เริ"มตน้ทาํใหม่ ๆ ไม่มีใครที"ขายดีเป็นเทนํ�าเทท่าหรอกครับ 
เริ"มตน้ขายกนัแบบวนัละกล่อง อาทิตยล์ะกล่อง 

เดือนละกล่องกนัทั�งนั�นแหละครับ

เพราะฉะนั�น stock เยอะหรือนอ้ย ขึ�นอยูก่บัยอดขาย
ถา้ขายยงัไม่ดี stock นอ้ย ๆ test ตลาดไปเรื"อย ๆ

เมื"อเริ"มขายดี ค่อย ๆ วางแผนวา่จะ stock เพิ"มใหม่ 
ถา้สมมติวา่ลูกคา้สั"งจนคุณไม่มีของใหเ้ขาหลายต่อหลายครั� ง 

ถา้เป็นแบบนี� คุณตอ้ง stock เยอะขึ�น
เพื"อไม่ใหลู้กคา้เขาเบื"อแลว้หนีไปซื�อกบัคนอื"น 

แต่ถา้วนันี� ลูกคา้คุณยงัไม่เยอะขนาดนั�น คุณสามารถ stock เท่าเดิมได้
อยา่ยดึติดกบัตาํแหน่งครับ คุณสามารถเป็นตวัแทนยอ่ยไปตลอดชีพกไ็ด ้

คุณสามารถเป็นตวัแทนหลกัไปตลอดชีพกไ็ด้
หรือถา้คุณเริ"มตน้ที" VIP เริ"มตน้ที" dealer 

คุณกเ็ป็นเท่านั�นเป็นตลอดชีวิตกไ็ด ้
จงโฟกสัที"ยอดขายครับ



4.6 เงินทุกบาทที"ลงทุนไปตอ้งไดก้าํไรกลบัมา
แน่นอนครับ มนั make sense อยูแ่ลว้วา่ ถา้คุณไม่ไดก้าํไร

ลอ็ตต่อไปมนักจ็ะไม่เกิดขึ�น ต่อใหคุ้ณขายดีเป็นเทนํ�าเทท่า 
แต่วา่กาํไรหายไปจนเกลี�ยง คุณเองกเ็ติบโตไม่ได้ เพราะฉะนั�นใครยงัไม่

เคยทาํบญัชี กเ็ริ"มทาํไดแ้ลว้นะครับ

อยา่งผมเนี"ยไม่มีความรู้ทางบญัชีเลย ผมกแ็ค่มาลงวา่ 
ลงทุนไปเท่าไหร่ ยอดขายกลบัมาเท่าไหร่ แลว้กบ็วกลบคูณหารออกมา

ใหไ้ดว้า่ ตน้ทุนต่อชิ�นที"เราขายไดเ้นี"ย มนัไดก้าํไรมั�ย?
ถา้ขาดทุนเรากต็อ้งแกไ้ข ถา้ไดก้าํไรเรากจ็ะยดึวธีินั�นไปเรื"อยๆครับ 

เงินทุกบาททุกสตางคที์"ลงทุนไปไม่ใช่เรื"องตลก ไม่ใช่เรื"องลอ้เล่น 
เช่น คุณขายสินคา้ กาํไรเพียง 10 บาท 20 บาท แต่แม่ทีมบอกใหคุ้ณลง 
AD วนัละ 500 วนัละ 1,000 ถามวา่คุณตอ้งขายไดว้นัละกี"ชิ�นคุณถึงจะ

ไดก้าํไรกลบัมา ถา้มนัคุม้กย็งิไป ถา้มนัไม่คุม้ ขายออฟไลน์กไ็ด ้
ตรงนี� เป็นสิ"งที"หลาย ๆ คนลืม สินคา้ออนไลน์กย็งัขายออฟไลน์ไดอ้ยู ่

แต่คุณและอีกหลาย ๆ คน เลือกที"จะไม่ขาย



4.7 จงรู้จกัสินคา้อยา่งละเอียด
อยา่งที�ผมบอกไปวา่คุณตอ้ง test ก่อนทุกครั' ง คุณอยา่เริ�มตน้ดว้ยการ 
stock สินคา้เยอะ ๆ ผมแนะนาํวา่ซื'อมาใชก่้อนสกั 1 ชิ'น และ test มนั

จนกวา่จะเห็นผลลพัธ์จริง ๆ แลว้ค่อยขาย 

เมื�อเป็นแบบนั'นแลว้คุณจะรู้จกัสินคา้ของคุณอยา่งละเอียด คุณจะรู้วา่ใช้
แลว้มนัดียงัไง ใชไ้ป 5 วนั 10 วนั มนัเกิดผลลพัธ์อยา่งไรบา้ง 

ตวัคุณเองเปลี�ยนแปลงอยา่งไรบา้ง เมื�อคุณรู้ประโยชนห์ลกั ๆ ของ
สินคา้ คุณกจ็ะบอกลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ปากเตม็คาํ ลูกคา้กจ็ะเกิดความ

มั�นใจ กลา้ที�จะซื'อสินคา้กบัคุณ อาจารยข์องผมบอกเสมอครับวา่ 

“รายไดอ้ยูใ่นรายละเอียด”

ยิ�งคุณรู้จกัสินคา้อยา่งละเอียด คุณกจ็ะยิ�งบอกรายละเอียด
กบัลูกคา้ไปไดเ้ยอะ และทุกรายละเอียดจะทาํใหลู้กคา้เพิ�มความมั�นใจ

ขึ'นเรื�อย ๆ เพราะฉะนั'น คุณจงท่องใหขึ้'นใจเลยครับ 
วา่… รายไดอ้ยูใ่นรายละเอียด



4.8 จงรู้จกัลูกคา้อยา่งละเอียด
เชื�อมั'ยครับวา่? คนส่วนใหญ่รู้จกัลูกคา้แค่ผวิเผนิ ส่วนใหญ่กจ็ะบอกวา่ 

ลูกคา้ คือ คนที�อาย ุ18-45 ปี โอเคอาจจะมี เพศหญิง
เพศชาย  รายไดป้ระมาณ 15,000-30,000 บาท

ผมจะบอกวา่เท่านั'นมนัไม่พอ คุณตอ้งรู้ลึกกวา่นั'น 

คุณตอ้งรู้วา่เขาทาํงานอะไร เขามี lifestyle แบบไหน 
เขาเดินทางดว้ยรถอะไร บา้นเขาอยูไ่หน ส่วนมากเป็นคนมีครอบครัว 

หรือ คนโสด ยิ�งคุณรู้ขอ้มูลลูกคา้มากเท่าไหร่ 
ความมโนกจ็ะหายไปมากเท่านั'น 

เมื�อคุณไม่ตอ้งมโนคุณก็จะสามารถวางแผนการตลาดออกมาแบบหวงั
ผลลพัธ์ได้ เป็นวทิยาศาสตร์มากขึ'น ไม่ตอ้งดน้เดา ไม่ตอ้งมโน 

เมื�อคุณรู้จกัลูกคา้อยา่งละเอียด คุณสามารถปิดการขายไดง่้ายขึ'นเพราะ
คุณรู้วา่กลุ่มลูกคา้ของคุณเนี�ย มีความชอบอะไร 
ชอบใหคุ้ณพดูแบบไหน ชอบขอ้มูลแบบไหน 

สิ�งเดียวที�จะทาํใหคุ้ณรู้ได ้นั�นกคื็อ คาํวา่ “ใส่ใจ” ครับ



4.9 โฟกสัที�ผลลพัธ์เท่านั'น
ทุกวนันี'หลายคนยงัโฟกสัอยูที่� ยอดไลค ์ยอดแชร์ และ คาํชม  

ผมจะบอกแบบนี'ครับวา่ ยอดไลค ์ยอดแชร์ และคาํชม
มนัเป็นเรื�องมายามาก ๆ สิ�งที�คุณตอ้งโฟกสัคือผลลพัธ์เท่านั'น 

คุณตอ้งออกจากเมฆหมอกเหล่านี' ที�บงัตาของคุณอยู ่
แลว้โฟกสัไปที�แสงสวา่งที�เรียกวา่ “ผลลพัธ์” เท่านั'น 

อยา่ใหใ้คร อยา่ใหอ้ะไรมาลวงหลอกคุณได ้ถา้ไม่อยา่งนั'น 
คุณจะพบวา่กาํไรของคุณนั'นหายหมด เพราะคุณมวัแต่ไปโฟกสัที�

คาํชื�นชม ยอดไลค ์ยอดแชร์ หรือแมก้ระทั�ง page like 

แต่ถา้คุณโฟกสัที�ผลลพัธ์เท่านั'น คุณกจ็ะเปรียบเหมือนคนที�รู้วา่วนันี'ฉนั
จะเดินทางไปเชียงใหม่โดยฉนัจะไม่สนใจอะไรทั'งนั'น 

ฉนัจะไม่สนใจวา่จงัหวดันี' มีคนชื�นชมฉนั 
ฉนัจะไม่สนใจวา่จงัหวดันี' มียอดไลค ์

จงัหวดันี' มียอดแชร์ 

แต่ฉนัจะไปเชียงใหม่ เพราะมนัคือเป้าหมายมนัคือผลลพัธ์ของฉนั 
เพราะฉะนั'นครับ อยากขายดี ขอ้นี'สาํคญัมาก ๆ 

จงโฟกสัที�ผลลพัธ์ครับ



4.10 อยา่โมว้า่ขายดี (ลูกคา้ไม่โง่)
หลาย ๆ คนคิดวา่ลูกคา้โง่นะครับ การที�คุณก๊อปรูปภาพของตวัแทนคน

อื�นมาโพสตน์ะครับ ไม่วา่จะเป็นรูปการณ์ส่งของ รูปสลิป 
รูปยอดเงินในบญัชี พกัหลงัที�เห็นบ่อยมาก ๆ เลย คือ

รูปสลิปการโอนเงิน รูปโชวย์อดเงินในบญัชี ผมจะบอกใหน้ะครับ 
ดว้ยสญัชาตญาณของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งผมเนี�ยที�เป็นเอามาก

คือถา้เห็นใครที�อวดยอดเงินในบญัชีเนี�ย ผมจะรู้สึกวา่เขาตอ้งการล่อลวง
ใหเ้ราไปติดกบัดกัอะไรบางอยา่ง

และผมมีความเชื�ออยา่งลึกซึ' งอยา่งหนึ�งวา่ 
มนุษยม์กัจะอวดในสิ�งที�เขาไม่มี เพราะฉะนั'น

ใครที�ชอบอวดเงินอวดทองอวดยอดเงินในบญัชีใหค้นไดเ้ห็น 
คุณสามารถการันตีไดเ้ลยวา่มนัเป็นเพราะเขาไม่มี เขาก็เลยอยากอวด 

แลว้ตามสถิติแลว้ครับ แม่คา้ออนไลนต่์อใหเ้งินเขา้มา 50,000 หรือ 
100,000 เงินนั'นจะอยูก่บัเขาไม่เกิน 15 นาที เพราะเขากต็อ้งโอนเพื�อ

ชาํระค่าสินคา้วนไป เพราะฉะนั'นถา้คุณไม่อยากติดกบัของสินคา้
กระแส ยอดเงินในบญัชีเห็นเป็นลา้น กช่็างมนั 

ใหดู้ lifestyle ของเขา ทศันคติของเขา และถา้เป็นไปได ้พยายามสืบ
ยอดขายที�แทจ้ริงของเขามาดว้ยนะครับ



4.11 โพสตเ์ยอะขายดี หรือ โพสตดี์ขายเยอะ
เรื�องนี'ผมพดูมา 2 ปีเศษ ๆ ได ้แต่กย็งัมีแม่ทีม, แม่คา้ออนไลน์, เจา้ของ

แบรนดห์ลาย ๆท่านยงับอกอยูว่า่ โพสตเ์ขา้ไป โพสตม์นัเยอะ ๆ 
ถา้ไม่โพสตจ์ะขายไม่ได ้ผมตอ้งบอกแบบนี' เลยครับวา่ มนัไม่จริง 

ยิ�งในระบบของ Facebook นะครับ การที�คุณโพสตอ์ะไรลงไป
แลว้ปราศจาก engagement โพสตข์องคุณครั' งหนา้ กจ็ะถูก Facebook 
หั�น reach หรือ อตัราการมองเห็นลง แลว้ถา้คุณยงัดั'นดน้ ที�จะโพสต์

แบบไร้คุณภาพอยู ่คุณจะถูกหั�นจนเหลือ 0
เรียกไดว้า่คุณจะเป็นสมัภเวสีในโลกของ Facebook เลยแหละ

เพราะฉะนั'นจะโพสตอ์ะไร คิดใหดี้ คิดแลว้ คิดอีก ส่วนตวัผมเอง 
ผมใชเ้วลาคิดเยอะมาก ถา้เป็นโพสตที์�ไม่หวงัผลมากก็ 1 วนัพอได้

แต่ถา้เป็นโพสตห์วงัผล ผมจะใชเ้วลาคิดในบางครั' งเป็นสัปดาห์ 

เพราะฉะนั'นคุณคงเขา้ใจแลว้ใช่ไหมครับวา่?
ตกลงโพสตเ์ยอะขายดี หรือ โพสตดี์ถึงจะขายเยอะ!



4.12 ออมเงิน และ เกบ็เงิน
มีเคสหนึ�งครับ ที�เป็นเคสของแม่ทีมท่านหนึ�งที�มาขอคาํปรึกษาจากผม 
เขาบอกกบัผมวา่ “คุณนทัคะ พี�เองค่อนขา้งมั�นใจวา่พี�ขายดีมาก ๆ เลย
แต่ทาํไมพี�ถึงไม่เห็นกาํไรเลยคะ? กต็อ้งเรียนแบบนี1ครับวา่ การตลาด

ของเขาดีมากนะครับ ลูกคา้เขาเยอะมาก และเขากข็ายดีมากจริง ๆ

เคสนี1 เป็นเคสที�ผมใชห้วัหนกัมากครับ เพราะปัญหาไม่ไดอ้ยูที่�การตลาด
แต่ปัญหามนัคืออะไรกไ็ม่รู้… (ผมครุ่นคิดอยูน่านมาก ๆ)

แต่สรุปสุดทา้ยมนัไปจบที�โปรไฟลส่์วนตวัของเขาครับ พี�คนนี1 เขา 
ติดกิน ติดเที�ยว กินอาหารหรูทุกวนั(แทบทุกมื1อ) 

ไปเที�ยวแทบทุกอาทิตย ์เพราะฉะนั1นครับ 
ตรงนี1 ถือเป็นอยา่งหนึ�งที�แม่คา้ออนไลนไ์ม่ควรพลาด 

กคื็อคุณตอ้งออมเงินและเกบ็เงินดว้ยนะครับ 

ใครจะไปคิดวา่ปัญหาของพี�คนนี1จะไม่ใช่การตลาด ไม่ใช่การขาย แต่
เป็นการที�เขาไม่รู้จกัออมเงินและเก็บเงิน 

ถา้สมมติวา่คุณไม่รู้วา่จะเกบ็ยงัไง แนะนาํใหคุ้ณนะครับ
เขา้ไปที� google แลว้เสิร์ชวา่ “six jars system” ครับ

สรุปพี�แกก็รอดจากวิกฤติดว้ยสูตรนี1แหละครับ



4.13 รีวิวโคตรสาํคญั
โอเค ขอ้นี1 ทุกท่านคงจะเขา้ใจกนัอยูแ่ลว้วา่ รีวิวเป็นสิ�งที�สาํคญัมาก ๆ 

แต่ทาํไมทุกวนันี1ผมยงัเห็น แม่คา้ที�ฉาบฉวย 
รีวิวแบบที�คิดวา่ลูกคา้กินหญา้ 

ผลิตภณัฑล์ดนํ1าหนกับางตวัถ่ายตอนอว้น ดว้ยการทาํพงุป่องๆ พอเป็น 
after กแ็ขม่วเตม็ที� ยดืตวัตรง ซึ� งนั�นมนัไม่ใช่คาํวา่ รีวิว 

นั�นมนัคือการหลอกลวงชดั ๆ

หรือแมก้ระทั�งผลิตภณัฑเ์กี�ยวกบัผวิพรรณ ผมกเ็ห็นบางคน 
ถ่าย Before ในที�มืด ๆ แบบไม่ไดผ้า่นแอพ 

แต่พอเป็น after ถ่ายกลางแจง้ แต่งหนา้จดัเตม็
บางคนใชแ้อพพลิเคชั�น ในการตกแต่งแสงดว้ยซํ1 า 

ซึ� งสิ�งเหล่านี1สาํหรับผมไม่ไดเ้รียกวา่รีววิแมแ้ต่นอ้ย

แลว้ รีวิว คืออะไรกนัแน่? 
ก่อนทาํรีวิว อนัดบัแรกคุณตอ้งรู้ลึกเลยแหละวา่คน ๆ นี1

เขาใชผ้ลิตภณัฑคุ์ณมากี�วนั ใชต่้อเนื�องไหม 
ใชแ้ลว้ผลลพัธ์การเปลี�ยนแปลงในแต่ละวนัเป็นอยา่งไรบา้ง 

แลว้คุณกเ็อาเรื�องราวเหล่านี1มาเล่าใหก้บัลูกคา้ของคุณฟัง



เหมือนที�ผมนาํความสาํเร็จของนกัธุรกิจที�อ่านหนงัสือกดี็ 
ที�เขา้คอร์สกดี็ มาเล่าใหทุ้กท่านฟัง วา่เขาทาํตามสูตรลบันี1

ภายในเวลากี�วนั แลว้ความสาํเร็จของเขาไดม้ากี�บาท อยา่งชดัเจน 
อยา่งละเอียดเลย แบบนี1จะสร้างความน่าเชื�อถือไดดี้กวา่

การเอารีวิวมาลงทุกวนั เพราะฉะนั1นรีววิเป็นสิ�งที�สาํคญัมาก 
จงใหค้วามสาํคญัและใส่ใจมาก ๆ นะครับ

4.14 ทดสอบ ทดสอบ และ ทดสอบ
คุณอยา่พึ�งเชื�อในสิ�งที�ผมพดู อยา่พึ�งเชื�อในสิ�งที�แม่ทีมพูด 

อยา่พึ�งเชื�อในสิ�งที�เจา้ของแบรนดพ์ดู 
และ อยา่พึ�งเชื�อในสิ�งที�กรููการตลาดระดบัประเทศ 

หรือระดบัโลกกต็ามที�เขาพูด เพราะสิ�งที�เขาพดู 
มนัเป็นเพียงทฤษฎี คุณตอ้งเอาสิ�งเหล่านี1ไปทดสอบ 

คุณไม่จาํเป็นตอ้งอ่านหนงัสือปีหนึ�งเป็นพนัเล่ม 
คุณไม่จาํเป็นตอ้งเขา้คอร์สสมัมนาปีหนึ�งเป็นพนัคอร์ส 
คุณเขา้สกัคอร์สหนึ�งครับ คุณอ่านหนงัสือสกั 1 เล่มกไ็ด้

แลว้กรุณาใหเ้กียรติผูเ้ขียน โดยการเอาความรู้เหล่านั1นไปทดสอบ 



แมก้ระทั�งความรู้ใน e-book เล่มนี1 ที�คุณกาํลงัอ่าน อยา่พึ�งเชื�อครับ
จงนาํมนัไปทดสอบครับ ถา้ไม่ไดผ้ล ไม่ไดแ้ปลวา่ผมหลอกคุณ 

ไม่ไดผ้ล หมายถึง มนัเขา้กบัธุรกิจคุณไม่ได ้

แต่ถา้มนัไดผ้ล คุณไม่จาํเป็นตอ้งไปเรียนอะไรที�มนัเหมือน ๆ กนั 
เช่น สมมติคุณทาํการตลาดแบบที�ผมแนะนาํแลว้สาํเร็จ

คุณไม่จาํเป็นตอ้งไปเรียนทาํการตลาดเพิ�ม
คุณไปเรียนอยา่งอื�นเถอะครับ แลว้ใหม้นัมามิกซ์สิ�งที�คุณรู้อยูแ่ลว้ 

ผมรับประกนัเลยวา่มนัจะไปไดไ้กล มนัจะเติบโตไวกวา่ 
การที�คุณมวัแต่เรียนซํ1 า ๆ ซาก ๆ เรียนไปเรียนมาเดีXยวกง็งวา่ 

เอะ๊ คุณนทับอกอยา่โพสตเ์ยอะ 
เอะ๊ กรููท่านนั1นบอกโพสตทุ์กชั�วโมง 

เพราะฉะนั1นอะไรที�ไดผ้ลจงเลือกเอาสิ�งนั1น 
แต่คุณตอ้งทดสอบ ทดสอบ และ ทดสอบ 

อยา่งจริงจงั โอเคนะครับ



เดินทางมาถึงช่วงทา้ยของ e-book ผมขอสรุปสั1น ๆ แบบนี1ครับวา่ 
ถา้คุณไม่อยากติดกบัดกัสินคา้กระแส 

คุณตอ้งดูตลาดใหดี้ ๆ อยา่หลงไปกบัภาพลกัษณ์ 
อยา่หลงบอส อยา่หลงดารา อยา่หลงเน็ตไอดอล 

คุณตอ้งทดสอบสินคา้ทุกครั1 ง ก่อนที�จะลงมือขาย 
คุณตอ้งรู้จกัสินคา้ของคุณเอง และ ลูกคา้ของคุณอยา่งละเอียด

คุณโฟกสัที�ผลลพัธ์เท่านั1น คุณตอ้งเขา้ใจหลกัการขาย และการตลาด
คุณตอ้งทดสอบทุกครั1 ง อยา่เชื�อใครง่าย ๆ 

จงทดสอบใหรู้้ดว้ยตวัเอง

ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
ที�ใหเ้กียรติกบั e-book เล่มนี1ของผมมาก ๆ 
อยา่งที�บอกครับ ผมหวงขอ้มูลเหล่านี1มาก 

ผมไม่อยากใหม้นัเผยแพร่ออกไปเป็นวงกวา้งดว้ยซํ1 า 
ผมอยากใหม้นัไปอยูใ่นมือของคนที�ตั1งใจจริง 

ของคนที�อยากหลุดจากกบัดกัสินคา้กระแสจริง ๆ 

ผมไม่อยากใหไ้ปอยูใ่นมือของคนที�ไดไ้ป แลว้กเ็ถียง ๆๆ
วา่… บอสฉนัไม่ใช่อยา่งนี1  เจา้ของแบรนดที์�ฉนัรู้จกัไม่ใช่อยา่งนี1  

และ ตอ้งบอกเลยครับวา่ หลกัการตลาดที�เรียบง่ายใน e-book เล่มนี1  



มนัผา่นประสบการณ์การทาํงานหนกัของผมมาตลอดระยะเวลา 3 ปี มนั
เป็นหลกัการที�เรียบง่าย ไม่มีอะไรหวอืหวา ไม่มีอะไรน่าสนใจ 

ไม่ไดเ้หมือน โคช้ ไม่ไดเ้หมือน กรููหลาย ๆท่าน
ทั*งในประเทศ และต่างประเทศที�เขาสอนกนั

แต่ผมบอกเลยครับวา่ ผมใชม้นัทาํเงินมามากมายครับ 
ยกตวัอยา่งเช่น ยอดขายหนงัสือ 159,040 บาท ใน 1 เดือน

ผมกใ็ชห้ลกัเหล่านี*แหละครับ ในการทาํการตลาด 

ผมตอ้งออกตวัก่อนเลยครับวา่ผมเป็นคนที�ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์
ผมไม่ไดเ้ป็นคนเก่ง ผมไม่ไดเ้ป็นคนที�เกิดมาเพื�อทาํการตลาด 

หรือ เกิดมาเพื�อขายของ ผมเป็นคนธรรมดา 

เพียงแต่วา่ผมเชื�อมั�นในผลลพัธ์มากกวา่สิ�งอื�นใด
ผมทาํตามวธีิที�ผมเรียนมาแบบไม่เอ๊ะ ไม่อะ๊ ไม่สงสยั 
และผมกท็าํมนัมามากพอ โดยที�ไม่ทอ้แลว้กไ็ม่หยดุ 



เพราะฉะนั*น เมื�อคนอยา่งผมทาํได้
คนที�กาํลงัอ่าน e-book เล่มนี*อยู ่ซึ� งเก่งกวา่ผมหลายเท่า

จะตอ้งทาํไดดี้กวา่ผมหลายร้อยเท่าครับ

โอเค ก่อนจากกนั ผมอยากฝากประโยคส่งทา้ยที�ผมมกัจะพดูอยูเ่สมอไม่
วา่จะเป็น ใน e-book เล่มต่าง ๆ ของผม 

หรือ กบัคนที�ขอคาํปรึกษา ผมกม็กัจะพดูเสมอครับวา่

“คนโง่ มักจะไม่ลงมือทาํ เพราะรอโอกาส 

แต่คนฉลาด จะสร้างโอกาส ด้วยการลงมือทาํ”

ขอใหทุ้กท่านโชคดีครับ สวสัดีครับ
Nut Mr.Freedom



## หยดุวิ�งตามเทรนการตลาดที�เปลี�ยนไปทุกวนั แลว้มาโฟกสัที�
หลกัการตลาด ที�สร้างยอดขายจริงๆกนัดีกวา่ครับ ##
.
.
ยงัไม่ทนัถึงสิ*นปีเลย... แต่วา่เริ�มมีหลายๆคนถามผมเขา้มาแลว้วา่ "คุณ
นทัๆ ปีหนา้เทรนการตลาดแบบไหนมาแรงคะ?"
.
กต็อ้งบอกแบบนี*ครับวา่ เริ�มมีกรููชื�อดงัหลายๆท่าน เริ�มออกมาเผยขอ้มูล
เชิงลึก เกี�ยวกบัเทรนปี PQRS แลว้ครับ
.



และผมเชื�อวา่จะมีออกมาเรื�อยๆ จนถึงสิ*นปีแน่นอนครับ คุณสามารถไป
หาขอ้มูลที�ตอ้งการกบักรููชื�อดงัเหล่านั*นไดเ้ลยครับ
.
ซึ�งถา้ใครที�อินมากๆ กจ็ะเริ�มถอนหายใจออกมา ดงัๆ พลางคิดในใจวา่ 
(นี�ตอ้งวิ�งตามเทรนใหม่อีกแลว้หรอเนี�ย)
.
เพราะฉะนั*น... ไม่ตอ้งถามผมกไ็ดค้รับ วา่ปีหนา้เทรนไหนมาแรง เพราะ
ผมไม่ไดอิ้นกบัเรื�องนี*  และคงใหค้าํตอบไม่ไดดี้เท่ากรููเหล่านั*นครับ
.
อีกอยา่งช่วงที�คนส่วนใหญ่กาํลงัมองหาเทรนการตลาดใหม่ๆ ผมกลบั
หมกมุ่นอยูก่บั หลกัการตลาดโบราณ RQQ ปี จากหนงัสือ W เล่มนี*ครับ
.
.
# เล่มแรก Scientific Advertising #
.
.
เป็นหนงัสือที�ทาํใหผ้มไดเ้ขา้ใจแนวทางการทาํธุรกิจที�ปลอดภยัที�สุด 
และเสี�ยงนอ้ยที�สุดวา่เป็นอยา่งไร?
.



"อาจารย์ เจษ" ผูแ้ปลหนงัสือเล่มนี* ไดใ้ชห้ลกัการตลาดของหนงัสือเล่ม
นี*  ปิดการขายเครื�องจกัรไฮเทคมูลค่า Rc ลา้นบาท ในเวลา P เดือน ซึ�ง
มากกวา่ยอดขายของทั*งแผนก c ปีที�ผา่นมารวมกนั!!!
.
.
# เล่มที�สอง Adams #
.
.
เป็นหนงัสือที�ทาํใหผ้มไดห้ลกัคิดที�ทรงพลงัมากๆ จากเรื�องราวสั*นๆ
ของนกัเขียนโฆษณาที�ไม่ไดเ้ขียนเก่ง ไม่ไดมี้ไอเดียดี ไม่ไดส้ร้างสรรค์
ไปกวา่ใคร
.
แต่ทุกแคมเปญที�เขาทาํประสบความสาํเร็จอยา่งมหาศาลในแบบที�ไม่มี
ใครคาดคิดมาก่อน
.
.
# เล่มที�สาม Tested Selling #
.
.
เป็นหนงัสือที�สอนเทคนิคการขายที�คนทั�วไปมองขา้ม แต่สาํหรับนกัขาย
ระดบัตาํนานแลว้ พวกเขาจะใชเ้ทคนิคนี*กนัเป็นประจาํ



.
ซึ� งเทคนิคที�สอน ไม่ไดเ้กี�ยวอะไรกบัการมีบุคลิกภาพที�ดี, ทกัษะการ
เจรจาต่อรอง, ไม่ใช่ทกัษะการพรีเซนตห์รือแมแ้ต่เทคนิคการปิดการขาย
ขั,นเทพ
.
แต่เทคนิคที�สอนในหนงัสือเล่มนี,จะเกี�ยวกบั “พลงัของคาํพดู" ซึ� ง Elmer 
Wheeler ไดเ้ปิดเผยเทคนิคการใชพ้ลงัของคาํพดูไว ้9 ขอ้ดว้ยกนัครับ
.
.
เมื�อคุณเป็นคนหนึ�งที�เบื�อหน่ายกบัการวิ�งตามหาเทรนการตลาด ที�
เปลี�ยนแปลงแทบทุกวนิาที
.
เมื�อคุณเป็นคนหนึ�งที�ตอ้งการผลลพัธ์คือยอดขาย ไม่ใช่เพียงยอดไลค ์
หรือคาํชม
.
ทาํไมตอ้งลงัเลครับ ในเมื�อมีคนทาํเงิน 9==,===บาท ในเวลาไม่ถึง
สัปดาห์ ดว้ยความรู้จากหนงัสือ "Scientific Advertising"
.
และทาํไมตอ้งรอครับ ในเมื�อนกัการตลาดระดบัตาํนานอยา่ง David 
Ogilvy อ่าน "Adams" ในวนัที�เขาเริ�มตน้เส้นทางการตลาด
.



ทาํไมไม่ตดัสินใจเป็นเจา้ของตอนนี, เลยล่ะครับ ในเมื�อเพียงประโยค
เดียวในหนงัสือ "Tested Selling" ช่วยใหที้มขายทีมหนึ�งมียอดขาย
เพิ�มขึ,นคนละ P=% ในเวลาเพียง R เดือน
.
.
## เมื�อคุณเองกต็อ้งการมีผลลพัธ์แบบนี,  ทาํไมไม่ลองทกัทายทีมงานเขา้
มาล่ะครับ ##
.
.
ที�ไลน ์@mrfreedom (มี@ดว้ย) แลว้บอกทีมงานวา่ "สนใจหนงัสือX
เล่ม"
.
รับไปเลยครับ! โบนสัพิเศษสาํหรับคนที�ตอ้งการสร้างผลลพัธ์จริงๆ และ 
ตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว...
.
- ราคาพิเศษ R,===บาท (จากปกติ R,RR9)
- E-book 50 หวัขอ้เงินลา้น จาก Adams
- Podcast ตอนพิเศษ จาก Tested Selling
.
.



Mr.Freedom
Nutdanai
.
.
ปล. ยงัไงกอ็ยา่มวัวิ�งตามเทรน จนลืมโฟกสัผลลพัธ์กนันะครับ เป็น
ห่วงมวา๊กๆ


