


ภก.ดร.ปณณวิชญ โชติเตชธรรมมณี

ÅÙ¡ÃÇÂ
ÊÍ¹¾‹Í

คนหาหนังสือที่ตองการ (รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ) ไดเร็ว ทันใจ
● บน PC และ Notebook ท่ี www.se-ed.com
● สำหรับ SmartPhone และ Tablet ทุกย่ีหอ ท่ี http://m.se-ed.com (ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ

Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ) หรือติดต้ัง SE-ED Application ไดจาก Play Store
บน Android หรือจาก App Store บน iOS



 ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจำานวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปน
ของขวัญพิเศษเปนตนกรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดที่ฝายขายบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำากัด(มหาชน)
เลขที่1858/87-90ถนนเทพรัตนแขวงบางนาใต เขตบางนากรุงเทพฯ10260โทรศัพท0-2826-8222

โทรสาร0-2826-8356-9

	หากมีคำาแนะนำาหรือติชมสามารถติดตอไดที่comment@se–ed.com

ลูกรวยสอนพอ

โดยภก.ดร.ปัณณวิชญโชติเตชธรรมมณี

ราคา150บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดยภก.ดร.ปัณณวิชญโชติเตชธรรมมณี©พ.ศ.2563
หามคัดลอกลอกเลียนดัดแปลงทำาซ้ำาจัดพิมพหรือกระทำาอื่นใดโดยวิธีการใดๆในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภทหรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต

4 1 0 – 4 7 6 – 1 6 0    

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
ปัณณวิชญโชติเตชธรรมมณี.

 ลูกรวยสอนพอ.--กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2563.

 160หนา.

 1.ความสำาเร็จทางธุรกิจ.

 I.ชื่อเรื่อง.

 650.1

ISBN:978-616-08-3824-0

จัดพิมพและจัดจำาหนายโดย

เลขที่1858/87-90ถนนเทพรัตนแขวงบางนาใตเขตบางนากรุงเทพฯ10260โทรศัพท0-2826-8000

พิมพที่บริษัทวี.พริ้นท(1991)จำากัด

เลขที่23/71-72หมู1ซอยเทียนทะเล10ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแขวงแสมดำาเขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ10150

โทรศัพท0-2451-3010นายวิชัยกาญจนพัฒนาผูพิมพผูโฆษณาพ.ศ.2563



ถาคุณจายเงินซื้อหนังสือเลมนี้แลว แปลวาคุณรูจัก

เจาของหนังสือเปนอยางดี

อา...ประหยดัตัวหนงัสอืในการตองอธบิายถงึตวัผูเขยีน

ไปไดเยอะ

แตถาคุณกำาลงัจะตัดสนิใจซือ้หนงัสือเลมนี้นีค่งเปนชวง

เวลาในการใครครวญวา...

คุณอาจสนใจหนังสือเลมนี้จากชื่อของมัน

และถาคุณอยากรูวาใครเขียนลองพลิกหาดูมันคงอยู

ตรงหนาไหนสักหนา(ถาคุณหาเจอ)

ผมกำาลังจะบอกอะไร...

ผมแคกำาลังจะบอกวาหยิบมันเดินไปที่เคานเตอรจาย

ตังคเลยครับแลวหาเวลาที่คุณมีสมาธิจริงตั้งใจอานทุกหนา

คุณจะไดรูวาองคประกอบทีส่รางความสำาเรจ็ในชวีตินัน้

มันมีอะไรบาง

ยิง่เปนความสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้ต้ังแตยังอายนุอยซึง่ถอืเปน

ความฝันของคนยุคนี้

การศึกษาชีวิตของผูคนนั้นเปนเรื่องที่ดีงามอยูแลว

เลมนี้ดีงามครับ

นาเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ปาลกะวงศ์ณอยุธยา

ค�ำนิยมโดย
น้ำเน็ก - เกตุเสพย์สวัสด์ิ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ



เจลเปนนองที่นารักเสมอตั้งแตไดรูจักกันผมรับรูไดวานองคน

นี้ฉลาด รูรอบ เปนนักเรียนรูตลอดเวลา มีความไว ทันตอ

สถานการณเสมอและ“เปนนักลงมือทำาตัวจริง”

อีกมุมหนึ่งที่ดีคือ...

เขาชอบและรกัทีจ่ะแบงปันประสบการณและสิง่ดีๆ นัน้กบัผูคน

ตลอดเวลาผมเชื่อวาคุณจะไดประโยชนจากหนังสือเลมนี้ที่คุณ

ถืออยูอยางแนนอนครับ

 A10(เอเท็น)

 AtenArnon:เอเท็นอานนท

 PrinceofMarketing

ค�ำนิยมโดย
เอเท็น - อำนนท์ เธียรพิเชฐ



หลายคนมีความฝันที่อยากจะทำาธุรกิจอยากจะมีอิสระอยาก

จะไดทำาในส่ิงที่ตัวเองรัก แตนอยคนมากที่จะลงมือทำาจริงๆ

เพราะอาจจะยังติดอยูกับแนวความคิดที่วาจะเริ่มธุรกิจตอง...

1.ใชตนทุนสูง

2.ตองมีเสนมีสาย

3.ตองมีทำาเลดีๆ

ถาขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไป ก็เริ่มตนธุรกิจไมได ซึ่งเจลก็ไดพิสูจนให

เห็นแลววาการทำาธุรกิจใหสำาเร็จ“ในยุคใหม”เราไมจำาเปนตอง

มีทั้ง 3 อยางนั้นเลย ขอแคมีความมุงมั่น ตั้งใจ และลงมือทำา

อยางจริงจงัทกุคนกส็ามารถเริม่ตนทำาธรุกจิไดและเพราะธรุกิจ

นี่เองที่ทำาใหผมไดรู จักและมีโอกาสไดรวมงานกับเจล และ

เจลดวยวยั20ตนๆทำาใหผม“ทึง่”หลายอยางเจลเริม่ทำาธรุกจิ

ทั้งๆที่ยังเรียนอยูเจลเปนคนที่ทำางานไวมากและเจลเปนคน

ที่ทันเทคโนโลยีใหมๆตลอดเวลาเปนเด็กที่ “เกง”มากๆแต

ในทางกลับกัน ก็มีความนอบนอม มีความเคารพตอผูใหญอยู

เสมอผมเลยแอบแปลกใจเลก็ๆกบัชือ่หนงัสอืตอนทีเ่จลสงมา

ใหผม“ลูกรวยสอนพอ”

ค�ำนิยมโดย
อ๋ัน - เชิดพงษ์ ปรีชำกุล



เพราะเจลไมนาจะพูดโออวดอะไรแบบน้ี แตพอไดอานแลวถึง

เขาใจวาทีจ่รงิแลวหนงัสอืเลมนีคื้อการผสมผสานกนัอยางลงตวั

ของการทำาธรุกจิทัง้สองรุนจากประสบการณการทำาธกิุจOffline

ของคุณพอและประสบการณการทำาธุรกิจOnlineของเจล

เพราะฉะนั้นใครท่ีกำาลังจะเริ่มทำาธุรกิจ หรือทำาธุรกิจอยูแลว

ตองการหาไอเดียหามุมมองใหมๆจากทั้งเจลและคุณพอ

ไมอยากใหพลาดครับ

 อั๋น-เชิดพงษ์ปรีชากุล

 Un+Chirdpong-นักสรุปหนังสือBestSeller

 CEO-iClassTrainingCompanyLimited



เจลนารกักบัผมมาเสมอตัง้แตวนัทีผ่มไมมใีครรูจกัจากท่ีผมรูจกั

เจลเขาเปนคนที่ฉลาดรอบรู

ผมเชื่อวาคุณจะไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้แนนอนครับ

 ฌอนบูรณะหิรัญ

ค�ำนิยมโดย
ฌอน บูรณะหิรัญ



ถาคำาวา“อวย”หรือคำาวา“เคลม”คือหนาที่ของคำานิยมผม

บอกเลยวาคณุกำาลงัจะอานขอความทีผ่มตัง้ใจอวยนองชายผม

จริงๆจากใจ แตจะอวยแบบตรงไปตรงมา ซื่อสัตยตอคนอาน

นะ ถาคุณคิดจะซื้อหนังสือของCEOเจลเลมนี้ละก็...มึงซื้อไป

เถอะ...อยาลังเล

3 ปีกอน...ครั้งแรกที่ผมเจอเจาของหนังสือเลมนี้ที่ GMM

GrammyเจลถายทอดMindsetรอยลานใหผม



เรียกวา เปนชั่วโมงคุณภาพที่เลาอานุภาพของโลกsocial...จน

ทำาใหผมเปลี่ยนชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้

คำาจำากัดความสั้นๆใหเจาของหนังสือเลมนี้

¶เจลเปนสิง่มชีวีติทีค่ณุควรไดใชประสบการณครัง้หนึง่

รวมดวยซักครั้ง

¶เจลเปนนักธุรกิจที่เกงเรื่องsocialกวาโคชดังๆหลาย
คนบนโลกออนไลน

¶รูจักเขาแลว...บางเรื่องที่คุณเคยคิดวาแมงเปนไปไม

ได....แมงจะเปนไปได

ค�ำนิยมโดย
โปรยุง- พยุงศักด์ิ  เสริมสันติวำณิช



ขอบคุณเจลที่เขียนหนังสือเลมนี้ออกมา

มึง...ควรออกหนังสือเลมนี้ เพราะกอนความรูที่มึงมี

แมงคือสมบัติของชาติจริงๆ

ถา “พอรวยสอนลูก” (ของโรเบิรต คิโยซากิ) เทากับ

Howtoสูความสำาเร็จในยุค1990แลวละก็

ผมวาหนงัสอืเลมนีคื้อHowtoSuccessแหงปี2020...

ที่คนยุคใหมที่อยากรวย...“ตองอาน”

 โปรดิวเซอร์ยุง

 พยุงศักดิ์เสริมสันติวาณิช



การมีชีวิตอยูบนโลกนี้ในแตละชวงสมัยนั้นแตกตางกันออกไป

ในยุคทีเ่ราเปนเดก็...เราเลนเป่ากบเลนลกูขางเลนทอยเสนดวย

ตัวการตูน แตโลกวันนี้เด็กเลนเกมคอมพิวเตอรในมือถือ เด็ก

ทองโลกโซเชียลแคนีก้ม็องเหน็ถงึความแตกตางกนัอยางชดัเจน

ใครจะเคยคิดวาวันหนึ่งวิธีการทำาการคาเปลี่ยนไป ไมตองหา

ทำาเลไมตองออกไปตระเวนพบหาลกูคาแบบสมัยกอนทุกอยาง

รวมอยูในโซเชียลไปหมดแลว

ดังนัน้ถาเลีย้งลกูในยคุนีก้ต็องเขาใจลกูและทีส่ำาคญักต็องเรยีน

รูพรอมๆไปกับลูก จึงจะทำาใหเรารวมอยูดวยกันในโลกแหง

ความเปนจริงได ที่สำาคัญนั้นคำาวาพอเกิดกอนไมใชวาจะรู 

ทุกเรื่องคำาวาลูกเกิดทีหลังไมใชจะไมมีความสามารถและเรียน

รูไดนอยกวาพอสมยันีไ้มมแีลวกบัคำาวาอาบนำา้รอนมากอนมี

แตคำาวาการยอมรับและเรียนรูกับคนที่มีความสามารถ ยุคนี้

เปนยุคของเทคโนโลยีผมมันAnalog(โบราณ)ซึ่งถาไมปรับตัว

ผมกเ็หมือนไดโนเสารตวัหนึง่ทีส่ญูพนัธุไปผมจงึตองเรยีนรูและ

ยอมรับโลกของDigital(ปัจจุบัน) ซึ่งลูกผมสามารถสอนผมได

ค�ำน�ำจำกพ่อ
ที่ลูกสอนให้รวย



คนอื่นยังยอมรับลูกผม ผมจึงตองชื่นชมลูกผมมากกวาคนอ่ืน

โดยที่ไมไดเยินยอ

ที่สำาคัญ...แนวคิดมุมมองของคนที่เปนพอท่ีมีกรอบความคิด

แบบเดิมเชื่อถือในขอมูลเกาถาไมปรับใหรวมสมัยนั้นบอกได

เลยวาจะคุยกับลูกไมรูเรื่องจริงๆ

หนังสือเลมนี้จึงเกิดขึ้นใหคนท่ีเปนพอไดปรับความคิดของ

ตวัเอง เอาประสบการณมาสอนลกูและยอมรับความสามารถใน

โลกปัจจุบันที่ลูกมีมากกวาคนเปนพอ



 กิจโชคกชนุชนิยม



ค�ำน�ำ

วันที่ไดรับตนฉบับที่เจลไดเขียนมานั้นผมอานรวดเดียวจบ

เพราะเปนเรือ่งราวแนวคดิและสอดแทรกทศันคตริะหวางคนรุน

เก๋าคือพอกับคนรุนใหมคือเจลไดอยางนาติดตามมาก

โลกในยุคโซเชียลมีเดียอันทรงพลังไดเปลี่ยนการคาไปหลาย

รปูแบบและในเวลาเดียวกนัก็ไดสรางเศรษฐีใหมใหเกดิขึน้อยาง

ตอเนื่องเหมือนประโยคหนึ่งที่เจลไดพูดใหฟังเปนคนแรกใน

ประเทศไทยจนกลายมาเปนประโยคทองที่ใครตอใครเอาไปใช

กัน

“ยุคนี้เปนยุคปลาเร็วกินปลาชา”

แคประโยคนี้เพียงประโยคเดียวที่ไดฟัง ก็ทำาใหเขาใจไดวา เจล

เปนคนมีของผมรูจักเจลตั้งแตยังไมจบมหาวิทยาลัยเริ่มทำา

ออนไลนและมีรายไดหลักแสนในวัยเลข2นำาหนาจากนั้นได

ติดตอกันเปนประจำากระทั่งไดทำางานรวมงานตลอดเวลา



หนังสือเลมนี้จึงเปนงานลำาดับที่สองของเจลที่ไดรวมกันทำากับ

ผมในฐานะท่ีคลุกคลใีนวงการหนังสือมายาวนานกวา30ปีบอก

ไดเลยวาการจะหานกัเขยีนทีมี่ทักษะและประสบความสำาเรจ็ใน

เวลาเดียวกันนั้นยากกวาการหาเงินลาน

ลกูรวยสอนพอเลมนี้ใหอะไรมากมายสำาหรบัคณุผูอานทีเ่ปน

พอ และใหอะไรมากมายสำาหรับคนรุนใหมท่ีปรารถนาความ

สำาเร็จ แมการจัดทำาคอนขางใชเวลานานแตก็ออกมาไดอยาง

สมบูรณ

ขอบคุณผูอานที่สนใจหนังสือเลมนี้ ขอบคุณผูเขียนที่ยอมถาย

ทอดประสบการณเพือ่ใหผูอ่ืนไดเรยีนรูและขอบคณุสำานกัพมิพ

ซีเอ็ดที่คัดสรรแตผลงานดีๆมาสูบรรณพิภพ

 ราชรามัญ

 บรรณาธิการเลม
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โลกวันนี้มีอะไรมากมายที่เราตองเรียนรูและแลกเปล่ียนซ่ึงกัน

และกนัคนหนึง่คนทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ในชีวติไดคงจะกลาว

ไดวาไมมีอะไรเปนสูตรของความสำาเร็จที่แบบตายตัว

วิชาชีวิตเปนสิง่สำาคญัอยางมากหลายคนไปไมถงึฝ่ังฝันเพราะ

ไมสามารถเติมแตมสิ่งที่ขาดหายตกบกพรองของตัวเองได

จุดตรงนี้...ที่ผมกาวมายืนไดไมไดมาจากความฟลุ๊กไมไดมา

จากความบังเอิญและโชคดีแตผมเอาหลายสิ่งหลายอยางที่

เรียนรูเขามาแลกเขามาทำาจนกระทั่งไดผลลัพธที่ดี



หลายคนเคยถามผมวา...ผมมีวันนี้ไดเพราะความสามารถของ

ตวัเองคนเดยีวลวนๆเลยหรอือยางไรผมมกัจะปฏเิสธไปเสมอ

วาเปนไปไมไดหรอกที่คนหนึ่งคนจะกาวขามทุกสรรพส่ิงท่ีเปน

อุปสรรคคนเดียวได

บทน�ำ



การที่ผานอะไรมามากมายไดสวนหนึ่งมาจากคุณพอแตไมได

หมายความวาพอมาชวยทำางานแตเปนไปในสวนของการพูด

คุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน

ในสิ่งที่ตัวผมเองเคยเปนเมื่อในอดีตกลัวไมสำาเร็จกลัวพอแม

ไมยอมรบับางครัง้จงึไมคอยไดแลกเปลีย่นมมุมองอะไรเพราะ

กลัววาพอจะบอกวา

“อาบนำ้ารอนมากอน”

เชื่อวาคนรุนผมหลายคนกลัวคำาพูดนี้กลัวไดยินพอของตัวเอง

พูดแบบนี้แตสำาหรบัครอบครวัผมไมมีคำาพดูแบบนีเ้ลยพอเปน

ทั้งพอเปนท้ังเพื่อนเปนทั้งท่ีปรึกษาเพราะพอผมเปนคนฟัง

คนอื่นไมใชมีทัศนคติที่ชอบสั่งคนอื่นแตในบางมุมท่ีคนรุนพอ

ไมเคยรูมากอนโดยเฉพาะเรื่องของโซเซียลหรือโลกออนไลน

สิง่นีก้เ็ปนอกีมมุหนึง่ทีผ่มสามารถเอาประสบการณความสำาเรจ็

ไปแชรแบงปันกับพอสอนพอวาตองทำาอยางไร

ซึ่งพอก็ไมมีความเขินที่จะฟังและทำาตามและท่ีสุดก็มองเห็น

ผลลัพธที่เกิดขึ้นวามันเปนอยางไรหนังสือเลมนี้นอกจากเปน

มติิใหมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งของออนไลนแลวยงัเปนมิตใิหมของเรือ่ง

การแลกเปลี่ยนทัศนะของการเลี้ยงดูลูกเพื่อใหเกิดความรวม

สมัยพอผมพูดเสมอวา



“ยุคนีจ้ะมาบอกวาอาบนำา้รอนมากอนไมไดแลวเพราะเป็น

ยคุของความคิดและการยอมรับในสิง่ทีเ่ปล่ียนไปของสงัคม

และโลกนี้”



ถาการเลี้ยงลูกยังยึดเร่ืองของการอาบนำ้ารอนมากอนบอกได

เลยวาสิ่งที่ไดตามมาคือความลาชาในเรื่องของการใชชีวิต

กรอบความคิดเปนสิ่งที่สำาคัญกรอบความคิดหรือที่หลายคน

เรียกวาMindsetถาจุดเริ่มตนมันผิด ทุกสิ่งทุกอยางก็จะผิด

หมดเหมือนกับการติดกระดุมผิดตั้งแตเม็ดแรกนั่นแหละ

หลายเรื่องราวในหนังสือเลมนี้ผมถายทอดจากประสบการณ

ของตัวเองถายจากส่ิงที่ไดรับมาจากพอและไดถายทอดออก

มาเพือ่เปนแนวทางใหกบัคนรุนใหมตลอดท้ังผูทีเ่ปนพอแมดวย

ลูกรวยสอนพอ..คำานี้ไมไดมีมิติที่แคบอยางที่คิดแนนอนครับ
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แค่ก้ำว...
มันก็ข้ำมมำ
สู่โลกใหม่

การทำางานในแตละยุคยอมมีความแตกตางกันออกไปถาเรา

ยงัคงยดึรปูแบบและไมคิดเปลีย่นเราอาจจะตกขบวนของคำาวา

ความสำาเร็จได

ผมเขียนเรื่องความแตกตางของโลกการทำางานในแตละยุคเอา

ไวเปรียบเทียบ

สมัยปู่ผม“งานที่ดี=งานที่มั่นคง”

จึงไมแปลกใจ

ที่งานราชการคืองานที่ดีที่สุด

หลายๆคนตางมีแนวคิดใหลูกเรียนจบ

และไปรับราชการ

เพราะไมมีการเลยออฟ

เงินเดือนก็ขึ้นตลอด

เกษียณแลวยังมีบำานาญใหอีก

เหมือนคำาที่กลาวไววา

“สิบพอคาไมเทาหนึ่งพระยาเลี้ยง”
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สมัยลุงผม“งานที่ดี=งานที่กาวหนา”

พนักงานเงินเดือน

สตารตเริ่มตนมากกวาขาราชการ

จึงทำาใหคนสมัยนี้

หันไปทำางานกับบริษัทเอกชนมากขึ้น

หลายๆคนเลือกที่จะเรียนตำาแหนงสูงๆ

เพื่อที่จะไดเงินเดือนสูงๆ

และไตเตาไปสูตำาแหนงที่สูงๆตอไป

สมัยพอผม“งานที่ดี=งานของตัวเอง”

เราจึงเห็นธุรกิจSMEsขนาดเล็ก

ถูกกอตั้งขึ้นอยางมากมาย

หลายๆธุรกิจก็ทำากันเปนครอบครัว

สงตอจากรุนสูรุนแบบกงสี

ใครบริหารไดดีก็รวยไป

ใครคุมลูกนองไมไดก็เจ๊งไปตามๆกัน

สวนใหญจะสอนลูกหลานตอๆกันมา

ใหเปนเจาคนนายคน
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สมัยผม“งานที่ดี=งานที่อิสระ”

ฟรีแลนซเปนอาชีพลำาดับตนๆ

ที่เด็กจบใหมมักเลือกกัน

เพราะอยูในสังคมที่ไมอยากเปนลูกนองใคร

ไมชอบการรับคำาสั่งไมชอบถูกบังคับ

ไมตองตื่นเชามารีบๆทำางาน

มีเวลาอิสระเปนของตัวเอง

ไดใชความสามารถในสิ่งที่รักไดเต็มที่

ทำามากไดมากทำานอยไดนอย

ยิ่งทำางานเยอะยิ่งมีผลงานเยอะขึ้นเชนกัน

เมื่อเปนผูชำานาญในดานนั้น

ก็จะมีงานเขามาเรื่อยๆ

เรียกไดวาหามป่วยหามพักหามตาย

กันเลยทีเดียว
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ปัจจุบัน
การทำางานขาราชการถูกแทนที่ดวยการ

วาจางจากบริษัทเอกชน

เนื่องจากเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาขาราชการ

มีการไตเตาตำาแหนงขึ้นไปเรื่อยๆ

สวนการเปนพนักงานบริษัทเอกชนเอง

หลายๆคนทำางานเพื่อหาประสบการณ

เพื่อเก็บเงินและไปเริ่มธุรกิจสวนตัวเล็กๆตอไป

เด็กจบใหมก็หันมาทำาฟรีแลนซเปนหลัก

บางคนทำางานขายเครือขายเอเจนซี่

เลนหุนอสังหาฯ

หรือสืบตอธุรกิจของครอบครัวที่เคยทำามา

และยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่มาแรง!!
นั่นก็คือ...
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“การเป็น
เจ้าของ
แบรนด์”
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เนื่องจากปัจจุบันเริ่มตนงายกวายุคอดีต

เรื่องราวของคนสำาเร็จเริ่มมีมาก

และเปนแรงบันดาลใจใหรุนถัดๆไปที่มีความฝัน

เทคโนโลยี4.0เขามามีบทบาทมากขึ้น

การตลาดสวนใหญจึงเปนตลาดออนไลน

ผูซื้อผูขายติดตอผานกันโดยสื่อโซเชียลตางๆ

ไมมีการพบปะเจอกัน

ทำาใหการซื้อขายสมัยนี้งายกวายุคอดีตเปนอยางมาก

ไมตองมีการลงทุนทำาหนาราน

ไมตองมีการสต็อกสินคาครั้งละมากๆ

ไมตองจางสื่อหนังสือพิมพหรือทีวี

ทำาใหการลงทุนมีธุรกิจของตัวเองเปนเรื่องที่งายขึ้น

ใชตนทุนตำ่ากวายุคกอนถึง100-1,000เทา

หรือบางคนอาจไมใชตนทุนเลยดวยซำ้า

หากทำาระบบแบบพรีออเดอร

แมกระทั่งบางอาชีพ

อยางเชนโคชสอนออนไลน

ไมจำาเปนที่จะตองอาศัย“ทุนทรัพย”แบบแตกอนแลว

หากมีแค“ทุนความคิด”มีไอเดียที่ดี

ก็สามารถประสบความสำาเร็จไดเชนกัน

และสิ่งที่สำาคัญเลยคือ
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“การลงมือทำาทันที!!”

จะเห็นไดวาหลายๆคนมีไอเดียที่ดี

แตไมลงมือทำา

ก็ถูกอีกคนที่มีไอเดียเหมือนกันนำาไปทำากอนซะแลว

จึงเปนเหตุผลที่วา...

“ทำาไม...จึงตองลงมือทำาทันที”

และคนที่ประสบความสำาเร็จมัก“ไมรอความพรอม”

คิดไดลงมือทำาทันที

เพราะการเริ่มตนกอนเทากับนำาไปกอน

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ใครสตารตกอนเทากับเจอประสบการณกอน

โดยมี“อินเทอรเน็ต”เปนเครื่องมือสำาคัญ






