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“ 1 ชั่วโมงต่อวัน ฝันเปลี่ยน ”

โซอี้สคาร์ฟ ผ้าพันคอแบรนด์ดังจาก

ออนไลน์สู่ออฟไลน์ ตั้งเด่นในห้างหรู

เกิดจากการใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อวัน

เท่านั้นเอง

การสร้าง “ธุรกิจออนไลน์” เป็นฝันของคนรุ่นใหม่ เพราะรวยได้ 

แถมมีอิสระ ทำางานที่ไหนก็ได้ และ เท่

ทุกคนอยากทำา ! แต่ก็มีแค่บางคนที่ทำาสำาเร็จ

และ โซอี้ คือหนึ่งในนั้น  หนึ่งในคนที่ประสบความสำาเร็จจากการ

ทำาธุรกิจผ่านโลกออนไลน์ ที่เจ๋งกว่านั้นคือ โซอี้เริ่มต้นจากการ

หลบๆ ซ่อนๆ และใช้เวลาก่อนนอนวันละ 1 ชั่วโมง

เก่ง สวย และ รวยมาก คือนิยามที่ผมยก

ให้ “โซอี้” ผู้เขียนได้อย่างเต็มปาก  ซึ่งใครที่

รู้จักเธอ ก็ยืนยันเช่นผม

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
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แต่ถ้าศึกษาประวัติโซอ้ีดู  ผมบอกได้เลยว่า น่ีคือสุดยอดแรงบันดาลใจ

จบจากเภสัชฯ ไปเป็นผู้แทนยา แล้วมี จุดเปลี่ยน 

ผมว่าถ้าเป็นนิยายก็สนุก แต่นี่คือชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่

คิดบวกและฝันใหญ่ จึงนำามาประยุกต์ใช้กับคนที่กำาลังเดินตามฝัน

อยู่ได้

ที่สำาคัญ นอกจากจะ Inspire แต่หนังสือเล่มนี้มี How to ดีๆ

ที่แนะนำาการเริ่มต้นทำาธุรกิจออนไลน์ด้วย

เริ่มต้นจากการใช้เวลาในแต่ละวันแค่ 60 นาที

ให้เกิดประโยชน์

มีขั้นตอน 1, 2, 3, 4 ใช้เป็นแนวทางได้

แถมด้วย เคล็ดลับในการปั้นแบรนด์ให้เกิดแบบ

ไม่มีกั๊ก

ผมว่านี่คือคู่มือดีๆของคนรุ่นใหม่ได้อีกเล่ม

ในธุรกิจเดียวกัน  แค่ทัศนคติของเจ้าของต่างกัน ผลสำาเร็จก็ต่างกัน

ม�ศึกษ�กันดีกว่� ว่�โซอี้ คิดอย�่งไร ทำ�อย่�งไร ? ฝันเธอจึง

สวยและทำ�ได้จริง ก่อนลงเอยด้วยคว�มสำ�เร็จง�มๆ

ปิยพันธ์ วงศ์ยะร�

สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
email : piyaphan@stock2morrow.com

Facebook Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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คำ�นิยม

“ใครที่เคยได้พบตัวจริงของโซอี้ คงจะคิด

คล้ายๆ กันกับผม ผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์

มีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Charisma

อยู่ในตัว ผมสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่าง”

เธอมาเรียนเขียนหนังสือกับผมในคอร์ส “เขียนไม่กี่คำา ทำาเงินกว่า”

ในเวลาต่อมา ผมจึงได้รู้ว่าเธอมีความสามารถรอบด้าน

ทำาธุรกิจก็เก่ง พูดบนเวที เป็นพิธีกร เป็นวิทยากร

เธอทำาได้ดีหมดทุกอย่าง

วันนี้ผมได้รู้เพิ่มอีกอย่าง หลังจากอ่านต้นฉบับของเธอ

เธอเขียนหนังสือดีมาก

กวาดตาอ่านผ่าน ๆ คุณอาจจะคิดว่า 

ก็แค่ผู้หญิงสวย ๆ มาเขียนบทความฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งล่ะมั้ง

คุณคิดผิดแล้วครับ

ผมรู้ได้อย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยว่า

หนังสือเล่มนี้ของเธอเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง
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ใครที่กำาลังอยากสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยสองมือตัวเอง

ใครที่กำาลังคิดว่าตัวเองมีข้ออ้างมากมายที่จะยังไม่เริ่มทำาธุรกิจ

ใครที่ไม่รู้จะทำาให้ธุรกิจเติบโตในโลกออนไลน์อย่างไร

ใครที่ไม่รู้ว่าจะนำาสินค้าของตนเองเข้าไปจำาหน่ายในห้างอย่างไรดี

หนังสือเล่มนี้มีคำาตอบ และตอบจากคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้ว

ที่สำาคัญอ่านง่าย ใช้ได้จริง

ใครที่เคยได้พบตัวจริงของโซอี้

คงจะคิดคล้าย ๆ กันกับผม ผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์

มีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Charisma อยู่ ในตัว

แต่ถ้าใครยังไม่เคยพบเจอเธอตัวจริง

ผมว่าหนังสือเล่มนี้ทำาหน้าที่แทนตัวจริงของเธอได้

ไม่แพ้กัน

บอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ

นักเขียน bestseller

www.boywisoot.com
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ข้ออ้างของคนที่ ไม่ประสบความสำาเร็จมีเยอะครับ

และที่จริงโซอี้สามารถใช้ข้ออ้างนั้นได้สบายๆ แต่

เธอไม่ทำา

เธอมีลูกเล็กต้องเลี้ยงดู และตั้งครรภ์อีกคนไปพร้อมๆ กัน

เธอต้องช่วยงานฝ่ังพ่อแม่ของเธอ ไปพร้อมๆ กับทำางานฝ่ังบ้านสามี

เธออยู่ในธุรกิจกงสี ทำาให้เธอทำางานส่วนตัวไม่ได้

เธอมีครอบครัวที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน ไม่ต้องดิ้นรนมากก็ได้

เธอเรียนปริญญาโทด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

เธอไม่เคยมีความรู้ในเร่ืองการผลิตผ้าพันคอ และการสร้างตึกมาก่อน

เธอต้องรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมๆ กัน  ทำาให้เธอไม่มีเวลา ...

เป็นไงครับ ข้ออ้างที่เธอสามารถใช้ได้ แต่สิ่งเหล่านี้ เธอไม่ได้เอา

มาเป็นอุปสรรค

ผมรู้จักโซอี้ เมื่อตอนเรียน Real Estate Chulalongkorn ด้วยกัน

ผมได้พูดคุยกับโซอี้เยอะมาก

ทำาให้รู้ว่าเธอไม่ได้แค่เป็นคนที่สดใส

แต่ยังเป็นผู้หญิงที่ขยัน และเฉียบแหลมมากคนหนึ่ง

โซอี้เคยปรึกษาเรื่องงานกับผมอยู่หลายครั้ง

คำ�นิยม
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เวลาที่โซอี้พูดถึงเรื่องงาน แววตาของเธอมีความมุ่งมั่น

ผมไม่แปลกใจเลย ที่เธอจะสร้างแบรนด์ผ้าพันคอโซอี้สคาร์ฟให้

เป็นที่นิยมทั่วโลกสำาเร็จ

ครั้งหนึ่งผมเคยบอกโซอี้ว่า เรื่องราวของเธอเป็นเรื่องที่ควรนำามา

เล่าให้คนอื่นฟังมากๆ เพราะ โซอี้เป็นตัวอย่างของ

คนประสบความสำาเร็จ ที่ลงมือทำา ทั้งๆ ที่ไม่พร้อม

คนที่สำาเร็จทุกคน เขาเลือกที่จะลงมือทำาทั้งๆ ที่ “ยังไม่พร้อม” 

ยังเรียนไม่จบ ยังไม่มีเงิน หรือทำาทั้งๆ ที่ป่วย 

เพื่อที่สักวันหนึ่ง “เขาจะพร้อม”

และโซอี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่สามารถมีธุรกิจขนาดใหญ่ได้ 

โดยใช้เงินที่เล็กน้อย บวกกับสติปัญญา และวิสัยทัศน์

ถ้าวันนี้คุณมีความอยาก เช่น อยากประสบความสำาเร็จ 

อยากมีความสุข อยากมีผลลัพท์ที่ดีขึ้น

แต่คุณไม่กล้า หรือมีข้ออ้างต่างๆ อยู่ในหัวตลอดเวลา

ผมแนะนำาให้อ่านหนังสือเล่มนี้ ให้จบหลายๆ รอบครับ

พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์

พิธีกร นักแสดง นักธุรกิจ

เจ้�ของหนังสือ Best seller “เหนื่อยชั่วคร�ว สบ�ยชั่วโคตร”
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คนจำานวนมากบนโลกใบนี้ที่ ใช้ชีวิตเพียงแค่ 

“มอง” แต่ไม่ “เห็น” 

เพราะการ “เห็น” ไม่ใช่แค่การรับรู้ของสิ่งที่อยู่

ตรงหน้า แต่ยัง หมายถึง

การเข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราด้วย 

เข้าใจและพิจารณา พิจารณาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

โลกนี้มอบโอกาสวิเศษให้เราตลอดเวลา

จึงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่คนส่วนใหญ่บนโลก “มอง” แต่ไม่ “เห็น” 

โอกาสเหล่านั้น

ไม่แปลกใจที่มีคนเพียงหยิบมือเดียวที่ประสบความสำาเร็จ

หนึ่งในนั้นคือ เจ้าของหนังสือเล่มนี้

ผมรู้จักกับโซอี้ผ่านงานสัมมนางานนึงที่เราไปพูดด้วยกัน แล้ว

ประทับใจกับพลังอันล้นเหลือของเธอ จึงติดตามผลงานของเธอ

มาตลอด แล้วก็ได้รู้จักตัวตนของผู้หญิงเก่งคนนี้ผ่านตามสื่อต่างๆ

มากมาย 

คำ�นิยม
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ผมจึงรู้สึกโชคดีจริงๆ ที่ได้อ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ก่อนใคร 

และตอกย้ำาความเชื่อของผมที่ว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ 

เพราะเส้นทางการตามฝันของเธอ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่แม้จะดู

รอบแรกเหมือนจะยาก 

แต่โซอี้พยายามแกะเอาแก่นของวิธีคิด เพื่อที่จะบอกว่า จริงๆ แล้ว

ถ้าตั้งใจและพยายามมากพอคุณก็ทำาได้เหมือนกัน 

หนังสือที่เน้นเรื่อง “วิธีคิด” แบบนี้ ในเมืองไทยมีไม่เยอะครับ และ

เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่พลาดไม่ได้ๆ จริง

เพราะวิธีคิดแบบนี้ไม่ได้ได้มาง่ายครับ มันต้องผ่านร้อนผ่านหนาว 

ที่สำาคัญต้อง ล้ม-ลุก-คลุก-คลาน เล่นเองเจ็บเองมานักต่อนัก 

กว่าจะมายืนสวยๆ กลั่นสมองมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ทุกท่านฟังได้

หนังสือของโซอี้เล่มนี้ จะทำาให้คุณ “มอง” และ 

“เห็น” โอกาสที่อยู่ข้างหน้าคุณครับ

รวิญ หาญอุตสาหะ 

นักเขียน Best Seller

“คิดจะไปดวงจันทร์ อย่�หยุดแค่ป�กซอย”
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การ “แอบทำา” อะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายครับ

ยิ่งแอบทำาแล้ว “ประสบความสำาเร็จ” ด้วย

มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆ ครับ

ผมรู้จักกับโซอี้ เพราะผมได้รับเชิญให้ไปบรรยาย เรื่อง Startup

ซึ่งคิวก่อนที่ผมจะขึ้นบรรยาย คือคิวของโซอี้

ทำาให้ผมได้ฟังเรื่องราว รวมถึงแนวคิดของเธอ

ตอนนั้นสัมผัสได้ว่า โซอี้เป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความตั้งใจ

และใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ เรื่องที่เธอทำา

มีคนจำานวนมากที่มีความฝัน และเก็บมันเอาไว้

แต่โซอี้ได้ทำาให้เห็นว่า ความฝัน สามารถปั้นขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

ผมคิดว่าโซอี้เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เก่ง และกล้าลุกขึ้นมาทำา

ธุรกิจของตัวเอง

ความมุ่งมั่นของโซอี้ ทำาให้เธอประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็ว 

คำ�นิยม
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ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

CEO Ookbee Co.,Ltd.

สำาหรับบางคนที่เป็นพนักงานประจำาอยู่ และมีความฝันที่อยากจะ

ทำางานที่ตัวเองรัก

ก็สามารถเอาโมเดลการ “แอบทำา” งานเสริมของโซอี้

ที่ทำาให้ไม่เสียงานหลักไปใช้ได้

หนังสือเล่มนี้เรียกว่า “ครบรส” มากๆครับ

แรงบันดาลใจ + ไอเดีย + เทคนิค + สาระ

โซอี้ได้ย่อยทุกอย่างที่จำาเป็นต้องใช้ มาให้คุณหมดแล้วครับ

สำาหรับใครที่กำาลังอยากจะเริ่มทำาธุรกิจของตัวเอง 

หรืออยากพัฒนาธุรกิจที่ทำาอยู่ ไม่ว่าจะด้าน

ออนไลน์ เข้าห้าง และส่งออก

ผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ

อย่างยิ่งครับ
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คำ�นำ�ผู้เขียน

“เห็นเขาทำาก็อยากทำา เห็นเขารวยก็อยากรวย 

เห็นเขาประสบความสำาเร็จเราก็อยาก”

แต่… เรามันไม่เก่ง เราไม่มีเวลา เราไม่มีทุน

อย่างเขา เรามันก็แค่คนธรรมดา 

บลา บลา บลา เหตุผลต่างๆ มากมาย

ถูกหยิบยกขึ้นมา

เสียงเล็กๆ เหล่านี้ ใช่มั้ย ที่เข้ามาในหัวคุณ

เสมอ ??

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีคนจำานวนไม่มากนัก ประสบความสำาเร็จ

เพราะเขาเหล่านั้นทุ่มเททำางานอย่างหนัก

แต่มีคนบางกลุ่ม กลับประสบความสำาเร็จอย่างง่ายดาย

และดูเหมือนว่า เขาแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลย

คุณว่า คน 2 กลุ่มนี้ เขามีวิธีต่างกันยังไงคะ ?
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สมัยก่อนเครื่องมือและเทคโนยีต่างๆ ยังไม่พัฒนา 

การสื่อสาร การหาข้อมูล และความรู้ต่างๆ ก็เป็นไปได้ยาก 

คนที่จะประสบความสำาเร็จได้ เขาต้องทุ่มเทแรงกายและใช้เวลา

อย่างมากเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมา

แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมาก มีคน

จำานวนไม่น้อยที่ ใช้เครื่องมืออิเล็คโทรนิค 

ทำามาหากิน จนพลิกตัวเป็นเศรษฐี

สิ่งที่ดูเหมือนง่าย แต่ทำาไมหลายคนทำาแล้วไม่ประสบความสำาเร็จ

ออกเดินทางมาไม่เท่าไหร่ ก็หยุดพัก

ออกเดินทางมาแล้วเจอหิน ก็เลยวนกลับ

บางคนหนักกว่านั้น เพราะไม่ยอมเดิน

เลือกที่จะมองดูคนอื่นเดินแซงไป
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ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทางของมัน

อยู่ที่เราจะเลือกทางไหนเท่านั้นเอง

ถ้าหากโซอี้บอกคุณว่า มันมีเส้นทางที่

ออกแรงน้อย ใช้เวลาน้อย และลงทุนน้อย

คุณจะสนใจรึป่าวคะ ?

มันไม่ยากเลย ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเล็กน้อย 

เพ่ือเปล่ียนแปลงฐานะของตัวคุณเอง รวมถึงฐานะของครอบครัวด้วย

เพียงแค่คุณจัดเวลา 1 ชม. ต่อวัน และมันทำาได้จริง

เพราะมีตัวอย่างจริงๆ ให้คุณเห็น

ชีิวิตของโซอี้เปลี่ยนไปเมื่อแต่งงานมาอยู่ในตระกูลใหญ่ที่เป็นธุรกิจ

ระบบกงสี

แต่โซอี้มีความฝันที่จะปั้นธุรกิจหลักล้านด้วยตัวเอง 

และเพียงเวลาไม่ถึง 6 เดือน ธุรกิจของโซอี้ก็โตแบบก้าวกระโดด 
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โซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ 

จากการที่โซอี้เริ่ม “แอบทำา” ธุรกิจ ผ่านโลกOnline

จากนั้นขยายไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาต่างๆ 

จนปัจจุบันสินค้าของโซอี้ มีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ 

โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี  และที่สำาคัญโซอี้ใช้เวลาเพียง 1 ชม.ต่อวัน 

เพื่อสานฝันเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่เพียงลำาพัง

หากคุณอยากรู้เคล็ดลับของโซอี้

หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงจะบอกว่าเธอทำายังไง 

แต่จะบอกทุกวิธี ที่พลิกชิวิตเธอ

อย่างเป็นขั้นตอน
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