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ความหมายของคําศัพทใน E-BOOK เลมนี ้
 

Infoprenuer คือ อาชีพหน่ึง ท่ีมีคนทํามามากมายพอสมควรแลวใน

ตางประเทศ ทํารายไดเปนกอบเปนกํา เปนงานกึ่ง Passive Income 

อยางหน่ึง โดยใช Internet เปนส่ือกลางท่ีประหยัดท่ีสุดในการเผยแพร

ผลงาน และจําหนายคอรสเรียนหรือความรู ในรูปแบบ e-Book, Email 

Newsletter, Youtube Channel, Video DVD, Audio CD,  

คอรสออนไลน หรอืจัดสัมมนาตางๆ 

CMS ยอมาจาก Content Management System เปนระบบท่ี

นํามาชวยในการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป โดยในการใชงาน 

CMS น้ันผูใชงานแทบไมตองมีความรูในดานการเขยีนโปรแกรม ก็สามารถ

สรางเว็บไซตได ตัวของ CMS เองจะมีโปรแกรมแถมมาและสามารถแทรก

เองไดมากมายเชน webboard , ระบบจัดการปายโฆษณา , ระบบนับ

จํานวนผูชม แมแตกระท่ังตระกราสินคา และอื่นๆอีกมากมาย 

Paypal คือ บริการ ท่ีผูใชท้ังบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจใชเปนชองทาง

สงและรับเงินออนไลน เปรยีบเสมือนธนาคารและกระเปาสตางคออนไลน ท่ี

สามารถโอนเงินจากบัญชี PayPal ของเรา ไปยังบัญชี PayPal รายอื่นได 

และใชเปนชองทางในการซือ้สินคา และบริการออนไลนตางๆ ทางเว็บไซตท่ี

มีปุมสัญลักษณ Paypal อยู 
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Westurn Union คือ บริการรับ-สงเงินจากตางประเทศท่ัวโลก โดยมาก

แลวจะอยูไปรษณยีไทย และธนาคารตางๆ ท่ีเขารวม 

SEO คือ การทําใหเว็บไซตของคุณอยูในอันดับท่ีดีท่ีสุดของหนาแสดงผล

การคนหาใน Search Engine ช้ันนําเชน Google , Yahoo , Bing 

และเมื่อผูใชอินเตอรเน็ตคนหาใน Keyword หรือ คําคนหาท่ีเกี่ยวของกับ

สินคาหรือบริการของคุณ 

format คือ การลบไฟลตางๆ ท่ีมีอยูบนฮารดดิสกหรอืแฟลชไดรฟ ถาคุณ

format ฮารดดิสกท่ีมีแฟมอยู แฟมดังกลาวจะถูกลบออกท้ังหมด 

Google translate คือ บริการอยางหน่ึงของ google เพื่อใชในการ

แปลภาษาตางๆ         

WhatsApp คือ แอพพลเิคช่ันสําหรับมือถือใชสําหรับสงขอความแบบไม

จํากัด รวมไปถึงสงรูปภาพ, เสียง และวิดีโอ ขามระบบปฏิบัติการ 

(Platform) ไมวาจะเปน iPhone, BlackBerry, Android และ 

Nokia ชวยใหสามารถแชทกับเพื่อน ๆ ท่ีใชโทรศัพทมือถือตาง

ระบบปฏบัิติการ     

Photoshop คือ โปรแกรมตัดตอภาพท่ีเปนท่ีนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน 

Sony vegus Pro คือ โปรแกรมตัดตอวิดิโอชนิดหน่ึง    
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plug in คือ โปรแกรมเสรมิของ WordPress เพื่อใชงานเฉพาะเจาะจง

ลงไปจะติดต้ังไดก็ตอเมื่อติดต้ัง WordPress แลว    

Book bank  คือ หนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีมีหมายเลขบัญชีหนาแรก 

DHL คือ ผูบริการจัดสงสินคาไปท่ัวโลก รวมท้ังจัดสงสินคาจากจีนมาไทย

ดวย  
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อารัมภบท 
 

สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ น่ีคงจะเปน e-book ฉบับแรกของผม

นอกเหนือจากบทความท่ีเขียนบนอนิเตอรเน็ตมาสักพักใหญๆ ผมขอเลาเรื่อง

จุดเริ่มตนของการเขียนไวอยางน้ีนะครับ 

 ผมเปนคนโชคดีมากท่ีมีนิสัยสวนตัวชอบการคนควา การเรยีนรูส่ิงใหมๆ 

จากโลกอินเตอรเน็ต ทุกวันน้ียอมรบัวาขอมลูขาวสารบนโลกออนไลนมนั

เยอะมากแทบจะศึกษาไดท้ังชีวิตก็ไมรูจักจบส้ิน ผมเปนคนชอบการอานครับ 

นอกเหนือจากหนังสือพัฒนาตนเองท่ีผมชอบอานแลว ผมยังชอบติดตาม

เหลาคนดังท่ีมีช่ือเสียงดานการพัฒนาตนเองอีกหลายคนครับ ในทาย e-

book เลมน้ีผมจะบอกวาผมอานหนังสือเลมไหน และติดตามใครบาง  

 ชวงน้ีเปนชวงทองของ Infoprenuer ท่ีเรยีกไดวากําลังมาแรงมากๆ

ครับ หลายคนสรางรายไดเปนกอบเปนกําจากการเปน Infoprenuer ตัว

ผมเองซึ่งมีอาชีพเปนครู ซึ่งก็เปนผูใหความรูอยูแลวทุกๆวัน จึงสนใจอยาก
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เปนผูใหความรูทางออนไลนกับเขาบางครับ และน่ีคือจุดเริ่มตนของ e-

book เลมน้ี 

 

จุดประสงคของ e-book เลมนี้ 
 

1.  เพื่อใหผูอานอยากมีบลอ็กและเขยีนบล็อกดวยตนเอง บล็อกในท่ีน้ีคือ 

WordPress เปนบล็อกท่ีผมถนัดมากท่ีสุดตอนน้ีครับ 

2. เพื่อใหผูอานมองเห็นภาพกระบวนการทํา e-commerce จากบล็อก 

โดยเฉพาะการขายสินคาออนไลนกรณีตัวอยางของบลอ็กท่ีผมกาํลัง

ทํา จากประสบการณจริง 

3. เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกบัผูท่ีกําลงัจะเริ่มตนธุรกิจขายของออนไลน 

โดยเฉพาะการนําเขาจากประเทศจีน เพื่อมาขายในไทย 
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 e-book เลมน้ีจะเปนเหมอืนเรื่องเลาประสบการณท้ังหมดท่ีผม

เริ่มทําธุรกิจน้ีจนทุกวันน้ี (วันท่ีเขยีน e-book) ก็ถือไดวาประสบ

ผลสําเร็จพอสมควร คําวาพอสมควรของผมคือ เริ่มไปไดดี ไมถึงกับหา

รายไดเปนกอบเปนกําหรอกครับ ผมถือวาอยูในชวงลองผิดลองถูก

มากกวา แตอนาคตผมจะกลับมาแกไข e-book ในสวนน้ีวาผมได

ประสบผลสําเร็จอยางมากๆ ตามท่ีผมต้ังเปาหมายเอาไวมากพอสมควร

ครับ ^_^ 

 ผมต้ังใจวาจะแจก e-book เลมน้ีฟรคีรับ คนท่ีกําลังจะเริม่ทํา

ธุรกิจเพื่อเสริมงานประจําของตนเอง ตอนท่ีเริม่ทํามันอาจจะรูสึกยัง

มืดมนไปหมด อานหนังสือหลายเลมก็ยังไมคอยเขาใจ มาลองอาน e-

book เลมน้ีดูอีกตัวเลือกหน่ึงนะครับ คุณอาจอยากกระโจนลงไปลอง

ผิดลองถูกเหมอืนผมบางกไ็ด ไมแนคุณอาจจะประสบผลสําเร็จไดไว

กวาผมอกีก็ได แลวถึงตอนน้ันอยาลมือีเมลมาบอกผมดวยนะครับ ผม

จะตอบกลับไปแสดงความยินดีกับคุณใหเร็วท่ีสุด 
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Part1. จุดเร่ิมตนจากศูนย 
 

 ใชครับ ผมเช่ือวาคนเรามีจุดเริ่มตนจากศูนยกันทุกคน ผมเองก็

เชนกัน เริ่มรับราชการครูป 2552 (บรรจุเปนขาราชการ) ผูอํานวยการ

โรงเรยีนส่ังใหทําเว็บไซตโรงเรยีนจากคําสัมภาษณตอนสอบบรรจุ แลว

ไดยินคําพูดของผมท่ีวา “ผมเปนคนชอบเลนอินเตอรเน็ตครับ” ตอน

น้ันผมทําเว็บไมเปนหรอกครับ แตผมโชคดีท่ีเว็บมาสเตอรคนเกาเขา

ยายไปพอดี (โชคดีหรอน่ี) ผมจึงจําใจรับปากวาผมจะทําตอแบบงงๆ 

ผมใชเวลาหลายเดือนเพื่อหาคนชวยครับ ตอนน้ันมันมืดมนไปหมด ผม

อีเมลไปหาเพื่อนท่ีจบวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีรูจักกัน (ผมจบวิทย 

คณิตมาครับ) แตก็ไดคําตอบแคลอยๆวา มีไฟลขอมูล และฐานขอมลู 

(database) เอามาเช่ือมกันแลวกอ็อกมาเปนเว็บ ผมก็ไดแตมืนงง

กับคําตอบน้ันวา ไฟลขอมูลคืออะไร แลวฐานขอมลูอีกมันคืออะไรวะ 

ผมทําไดแค word มันจะชวยอะไรไดไหมเน่ีย T_T  

 จนในท่ีสุดผมก็เลกิรอคําตอบจากอีเมลอีกหลายๆคน ผมเริ่มหัน

หนาเขาจอคอมพิวเตอรท่ีผมเคยชอบเลนอินเตอรเน็ต เปด google 
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เพื่อคนหาดวยคําคนท่ีวา “เริ่มทําเว็บไซตดวยตนเอง” ผมลองอานไป

เรื่อยๆ ชวงน้ีผมทํางานกลางคืนดวยครับ ใชอินเตอรเน็ตของโรงเรยีน

ผมศึกษาขอมลูการทําเว็บไซตอยูเปนเดือนครบั กวาจะปะติดปะตอและ

เริ่มลงมือทําดวยตนเอง อันแรกสุดผมเริ่มจาก phpnuke โดยศึกษา

จากเว็บไซต  Thainuke.org ตอนน้ีไมรูวาหายไปไหนแลว ผม

เรยีนรูการทําเว็บ การเช่ือมตอเว็บเขากับฐานขอมลู ท่ีสําคัญผมสามารถ

เช่ือมมันไดสําเร็จ โดยแกไขในไฟล config คนท่ีเกงแลวอาจดูวามัน

งายทําแค 2-3 นาทีก็เสร็จ แตสําหรับคนท่ีไมเคยทํามากอนเลย มัน

อาจตองใชเวลาเปนวันๆเลยก็ได เมื่อเว็บไซตของผมแสดงออกมาหนา

จอคอมพวิเตอรไดมันเปนอะไรท่ีดีใจสุดๆไปเลยครับ ตอมาผมก็เริม่

ศึกษาจรงิจังมากขึ้นจาก google มีคนสอน มีคนอบรมใหเปนครูท่ี

สุรินทร และมีคนแจก module ฟรีเยอะ แจกธีมฟรี ผมเอามาลอง

ปรับใชกบัเว็บโรงเรียนของตนเอง จนครูท่ีโรงเรยีนชมวา “เกงจัง ทําได

ไง” น่ีคือจุดเริ่มตนท่ีดูต่ืนเตนสําหรับผมมากครับ 
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Part2. WordPress  
            คือคําตอบสุดทาย 

    

ผมยอมรบัวาผมพยายามเรยีนการเขยีนโคดดวยตนเองหลายครัง้ 

เชน ภาษา html php asp และอืน่ๆ แตเปนเพราะผมมีพื้นฐานดาน

น้ีอยูนอยทําใหเรยีนรูไมสําเร็จสักที ประยุกตเหมือนเขาไมไดแลวก็เลิก

ศึกษาไป ทุกวันน้ียอมรับวาเขยีนโคดพวกน้ีไมไดดวยตนเองแตอาศัย

ประสบการณพออานรูเรือ่งบางนิดหนอยครับ โดยมากเมือ่เจอปญหาก็

หาทางแกทาง google ซะสวนใหญ 

 ผมเริ่มลอง Cms ตัวอื่นๆ ไมวาจะเปน drupal joomla 

opencart moodle maxsite ดวยระยะเวลาและการฝกฝน และ

ระบบมีความคลายคลึงกัน ฐานขอมูลก็ติดต้ังเหมือนๆกนั ทําใหผม

เรยีนรูไดเร็วกวาเดิมเยอะ ถึงแมบางครั้งจะทําไดบางไมไดบาง ก็ไมใช

ปญหาครบั เพราะทักษะมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีเราเริ่มศึกษาและลงมือ

ทําจริงๆ cms ตัวสุดทายท่ีผมไดลองคือ WordPress ไมรูทําไมผม

ถึงไดมาเจอตัวน้ีเปนตัวสุดทาย และไมแนใจวาเริ่มตนเหน็คําวา 

WordPress ตอนไหน เอาเปนวาตอนแรกท่ีติดต้ังก็ไมไดคิดวามันจะ
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เล็กพริกขี้หนูมากขนาดน้ีครับ ไฟลกเ็ล็กๆ ประมาณ 7 MB กวาๆ แต

พอศึกษาไปเรื่อยๆ ถึงระบบการทํางาน และคนกลาวถึงยิง่ศึกษาลกึยิ่ง

มีอะไรอยูลึกๆ อีกมากครับ คนท่ีทําขายกันเปนจริงๆจังก็มี จนทําใหผม

สรุปไดวาผมคงจะอยุดอยูท่ี cms ตัวน้ีแหละ ดวยระบบท่ีเขาใจงาย

มากๆ เสถียรสุดๆ สําหรับตอนน้ีแลวผมคิดวาผมคลั่งไคลเจา 

WordPress สุดๆ แลวครบั 

 พอผมทํา WordPress ไดสักพัก ผมเริ่มประยุกตหาธีมใหมๆ 

สวยๆ และไมฟรีมาใชงาน เริ่มมีบล็อกของตนเอง เริ่มแนะนําเพื่อนครูท่ี

โรงเรยีนใหหันมาใช WordPress เพื่อเขียนบล็อกกนั จนกระท่ังผม

เจอธีมจากนักเขยีนบล็อกคนหน่ึงแนะนํา คือเว็บไซต 

wpzoom.com ธีมจากเว็บไซตน้ีดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับผมมาก 

ผมใชมาจนถึงทุกวันน้ีเว็บโรงเรยีนหลายแหงผมก็ใชจากท่ีน่ี และบล็อก

ขายของผมกเ็ชนกันครับใชธีมจากท่ีน่ี (เว็บท่ีสรางจากธีมของ 

wpzoom.com อยูทาย e-book นะครับ)  
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Part3. เร่ิมสนใจธุรกิจขายของออนไลน 
   

เมื่อผมทําเว็บและบล็อกจาก WordPress เปนแลว เริ่มเขยีน

บทความ เชาโฮสต เชาโดเมน (ทักษะพวกน้ีเรยีนรูจากอินเตอรเน็ตฟรี

ครับ) ผมก็เริม่อยากมีรายไดจากการขายของออนไลนบางครับ จึงลอง

มองหาชองทางดู ผมไปรานหนังสือ Se-ed book เพื่อหาหนังสือ

ขายของมาอานครับ เลมแรกท่ีอานและเปนจุดเริ่มตนของผมคือ “Ex-

IM สงออกนําเขาออนไลน ฉบับเขาใจงาย” ผมสมัคร paypal จาก

คูมือเลมน้ีเลยครับ แบบวาเปดหนังสือหนาคอมทําตามไปเลย และแลว

ผมก็ไดเจอเว็บขายสินคาสงท่ีเปนรายใหญท่ีสุดในโลกก็วาได คือ

เว็บไซต alibaba.com ผมรูจักเว็บไซตน้ีจากหนังสือเลมน้ีเลยครับ 

ผมเริ่มคนหาสินคาท่ีอยากจะขาย คนไปคนมา ก็เลยไปเจอ USB 

Kingston ซึ่งเปนแฟลชไดรฟแบรนดท่ีขายดีในประเทศไทย ผมจึง

ตัดสินใจติดตอซื้อสินคาไป ก็แนนอนครับหนังสือไมไดบอกวิธีทุกอยาง

กับเรา แตถาเราไมลองทําดูก็ไมรูวาจะเกิดอะไรบางใชไหมครับ ผมก็
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ทําใจดีสูเสือและกลาเส่ียงทุกอยาง พรอมจะยอมรับผลของการกระทํา

ครับ (หนังสือพัฒนาตนเองของพี่บอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ บอกไว

อยางน้ันครับ) 

  

Part4. ซ้ือสินคามาขายล็อตแรก 
 

  โชคเขาขางผมครบั ผมส่ังซื้อ USB Kingston มาขายได

สําเร็จ โอนเงินไปดวยระบบ paypal ท้ังหมด 25000 บาท (ตอน

หลังผมไมใช Paypal เพราะตองเสียคาธรรมเนียมเยอะ ใช 

Westurn Unionจากไปรษณียไทยถูกกวาครับ) ผมรอเขาสงของ

มาถึงโรงเรยีนของผมประมาณ 15 วัน ตอนน้ันผมทําเว็บท่ีมีตะกรา

สินคาเรียบรอย จึงคิดวาจะเอาแฟลชไดรฟท้ังหมด ส่ังมาประมาณ 10 

กวาแบบ ไปวางขายในเว็บของตนเอง แลวจะมคีนมาส่ังกดสินคาเขา

ตะกราสินคา โอนเงินมา แลวผมก็จะสงของไป ดูมันเรยีบงายใชไหม

ครับ แนนอนครับผมคิดอยางน้ัน แตมันไมเปนอยางน้ันสิครับ รอ 1 วัน
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ก็แลว 1 สัปดาหก็แลว 1 เดือนก็แลว ยังไมมีคนส่ังสินคาจากผมแมแต

ช้ินเดียว กําลังใจของผมดูเหมือนจะวูบดับไป ผมจึงคิดวาคงตองหา

ชองทางอื่นในการขายบาง ผมจึงต้ัง page facebook ช่ือวา 

“Flash Drive Kingston ราคาถูก” ผลปรากฏวาเมื่อผมตัดสินใจ

ลงโฆษณาไปมีคนส่ังสินคาผมครับ ดีใจมากๆ หลังจากท่ีรอลูกคามา

เปนเดือน ผมมาวิเคราะหภายหลังวาเว็บท่ีผมทําขึ้นอาจเปนเพราะวา 

seo ยังไมดีพอ ผลการคนหาใน google จึงไมเจอเลย เพราะเปน

เว็บเปดใหม ตองทําใจไวกอนวาการทําเว็บตอนเริ่มตนมันตองเปนแบบ

น้ีกันทุกคนอยูแลวครับ  

  ดูเหมือนจะไปไดสวย เพราะมีคนส่ังของมาเยอะครับ ผมแพ็กของ

สงไปแทบไมทัน สุดทายลองเดาดูสิครับวาเกดิอะไรขึ้น ของทุกช้ินเปน

ของปลอมครับ USB Kingston ท่ีผมนํามาขายเปนของปลอมจาก

จีนจริงๆ ตนทุนไมถึง 100 บาท แตราคาในตลาดบานเราราคาเกือบ 

300 แคน้ีก็พอจะนึกภาพออกใชไหมครับ ทําไมตอนส่ังของผมไม

เอะใจสักนิด เพราะผมคิดแตเรื่องกําไรท่ีจะไดครับ มันเปนอะไรท่ี

ตัดสินใจผิด แตกอ็ยางท่ีบอกวาผมยอมรับกบัผลของการกระทําอยูแลว 
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และมันกต็องมาพรอมกับความรับผดิชอบดวย ผมรับของคืนจากลูกคา

มาท้ังหมด เพราะ format ไมไดบาง เสียบเครื่องเสียงไมไดบาง ชา

บาง สารพัดสารเพปญหา ผมตัดสินใจคืนเงินใหลูกคาท้ังหมด และ

หยุดการโฆษณา facebook ทันที ตอนน้ันไดแตน่ังมอง USB 

Kingston ปลอมๆท่ีกองอยูตรงหนา มืดมนไปหมด และคิดวาคงตอง

เลิกราไป ไมเอาอีกแลว ถึงแมวาผมจะอีเมลไปตอวาโรงงาน สุดทาย

เขาก็ปดเว็บหนีไป น่ีแหละครับ มันโชคดีแบบสุดๆเลยสําหรับสินคาล็อ

ตแรก (ประชดครับ)  
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Part5. กลับมาอีกคร้ัง  
 

  หลายเดือนตอมา ผมยังไมยอมเข็ดครับ ผมเขาเว็บ 

alibaba.com อีกครั้งแลวติดตอซัพพลายเออรไปอกีประมาณสิบ

กวาเจา เลือกดูวาคนไหนใหราคาอยางไร คนไหนกลารับประกนัสินคา 

กลาเปลีย่นคืน อายุในเว็บ และประวัติของบรษิัท แมวาทักษะ

ภาษาอังกฤษของผมจะอยูแคพองูๆ ปลาๆ ฝรัง่มาว่ิงหนี แตผมกห็ัดใช 

google translate จนคลอง ตอนขอใบเสนอราคา ผมจะเขยีนเปน

ภาษาไทยกอนแลวคอยไปวางใน google translate แลวกอ็ปป

ไปวางเพื่อสงไปขอใบเสนอราคาอีกที พอตอนเขาตอบกลับมาสิครับถา

เปน chat ธรรมดาก็พอได เพราะอยูหนาจอก็ใช google 

translate ชวย แตพอตอนเขาโทรมาน่ีสิครับ เหง่ือแตกเพราะฟงไม

ออก ฝรั่งสําเนียงองักฤษวายาก จีนสําเนียงอังกฤษยากกวาครับ ผมก็

เลยตัดสินใจตอบแบบชัดถอยชัดคําไปวา “Please email to me” 



~ 18 ~ 
 

แคน้ันแหละครับ จบ เพราะถาเขาอีเมลมาเราก็แคใช google 

translate ชวยก็จบครับ  

 สําหรับเจาท่ีสองท่ีผมส่ังสินคา โดยเลือกอยางดีแลว ผมมั่นใจ

มากขึ้นวาตองเปนของแทแนๆ มันก็เปนจริงตามน้ันครับ ผมไมซวย

ซ้ําซอนขนาดน้ันหรอกครับ แตราคาก็สูงพอๆ กับตลาดบานเรา ทําให

ผมเกิดปญหาตอมาคือ ขายของยาก เพราะเราไมมีใบรบัประกันใหคน

ซื้อ ถาราคาพอกัน ลูกคาก็ตองเลือกซื้อจากหางรานไอทีจะดีกวามาซื้อ

จากรานโนเนมอยางผม สวนแบรนด Kingston ในตลาดก็มีขายกัน

เยอะแยะเต็มไปหมด ถาราคาของเราสูเขาไมได เราก็ตายเหมอืนกัน

ครับ อันน้ีก็เปนประสบการณอีกอยางหน่ึงเพราะของๆ เราไมได

แตกตางจากตลาดเลยครับ ผมตัดสินใจขายแบบเทาทุนบาง ขาดทุน

บาง ลงทุนไปขายตามตลาดนัดเปดทายบาง จนสินคาหมดไปครับ

สําหรับลอ็ตน้ี แตไมมีเคลมเลย เพราะเปนสินคาแททุกตัว  
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Part6. โชคเร่ิมเขาขาง 
 

  โชคเหมอืนจะเขาขางผมอยูบางนะครับ จากท่ีผมขอใบเสนอ

ราคาไปหลายเจา มีอยูเจาหน่ึงท่ีเสนอขายแฟลชไดรฟแบบพรีเมี่ยม

สําหรับผม คําวาพรีเมีย่มคือ แฟลชไดรฟสรางขึ้นใหม ใสโลโกบริษัท

ได ใสไฟลของเราได และมแีพกเกจใหเลือกมากมาย ผมจึงเริ่มมอง

ธุรกิจออกวาถาเราลองโพสตขอมลูในเว็บ ใสภาพสวยๆ แพกเกจ และ

รายละเอยีดการรับประกันใหครบ เมื่อมีคนส่ังมาเราคอยไปส่ังท่ีซัพ

พลายเออรอีกทีกไ็ดเพราะเราจะขายเปนล็อตใหญๆ อยางนอยก็ 100 

up เมื่อคิดไดเชนน้ันไมรอชาครับ ผมเริ่มงานทันทีโดยคนหาเว็บท่ีขาย

ของลกัษณะเดียวกันในไทย ลองขอใบเสนอราคาแบบเดียวกับสินคาท่ี

ผมจะขาย ดูวาเขาขายกันเทาไหร พอจะสูไหวไหม ผลปรากฏวาผมสู

ราคาพวกน้ันไดแนนอนครับ เปนเพราะอะไรนะหรอครับ ถาใหผมคิด

เหตุผล กค็งเปนเพราะวา ผมทํางานคนเดียว ไมไดจางใคร ทุกอยาง

ผมทําเองหมดแบบใชตนทุนตํ่ามาก ไมมีคาออฟฟต เพราะไมมหีนา
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ราน ไมมีคาจดทะเบียนบรษิทั คาพนักงานก็ไมมี ทําใหราคาท่ีผมจะต้ัง

ไวสูบริษัทใหญไดแนๆ ครับ เมื่อคิดไดเชนน้ันแลว ผมจึงเริ่มมองหา

ลูกคารายแรกท่ีจะมาส่ังของกับผม โดยผมโพสตรูปภาพสินคาท่ีไดจาก

เว็บของซพัพลายเออร นํารายละเอยีดมาแปลเปนไทย และเขยีนใหม

เปนสํานวนงายๆ แมวาจะสเปะสปะไปบางก็ไมใชปญหาครับ มี

รายละเอยีดใหครบก็พอ การรับประกันสินคา ระยะเวลาการผลติ และ

รายละเอยีดอื่นๆ แนนอนครับการทําครั้งแรกเราอาจตองใชเวลาอยูกับ

มันนานหนอย ผมทําบนบล็อกของผมท่ีจดช่ือโดเมนเปน 

flashdrivedd.com เชาโฮสตและโดเมนรายปประมาณ 1000 

กวาบาท จาก Hostneviedie.com และผมอยากใหลูกคามั่นใจใน

ตัวผมมากกวาน้ัน ผมศึกษาขอมลูการไปจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกสได

ความวา ผมตองไปจดทะเบียนอิเลก็ทรอนิกสท่ี อบต.ท่ีเปนท่ีอยูตาม

ทะเบียนบาน คาจดทะเบียนก็ไมกี่รอยบาทตอปครับ คุมกับความเช่ือใจ

ของลกูคาเราครับ แลวนํามาแปะใสในเว็บของผม 

  และแลวลูกคารายแรกกม็าครับ ผมทําออเดอรลูกคารายแรก

สําเร็จ สินคาใชงานไดดี ไมเสียหาย ไมเปนของปลอมอีกแลวครับ ผม

ทดสอบความเร็ว ทดสอบคุณภาพชิพเอง โดยศึกษาจากอินเตอรเน็ต 
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เปนท่ีนาพอใจ และท่ีสําคัญซัพพลายเออรของผมก็ตอบคําถามไดเร็ว

มาก ตอบทุกคําถามท่ีผมถามไป เราใช App ท่ีเรยีกวา WhatsApp 

เพื่อติดตอกันครับ ทุกวันน้ีก็ยังติดตอกันอยูเรื่อยๆ แมวาผมจะแอบ

พยายามหาซัพพลายเออรคนอื่นๆ มาทดแทน และเสนอราคาไดถูก

กวาเยอะ แตเขาก็มขีอเสียอยางหน่ึงคือ ตอบคําถามผมชาครับ น่ีคือ

ประเด็นสําคัญท่ีผมถือวาสําคัญท่ีสุด และอาจจะเส่ียงเปนของปลอมอีก

ก็เปนได ผมกเ็ลยตัดสินใจยังไมเลอืกซัพพลายเออรคนอื่นมาทดแทน

คนน้ี แมวาจะลองเลือกแลวกวา 5 เจาก็ตามที  

Part7. เร่ิมพัฒนาตนเอง  
 

 แนนอนครับ เว็บขายสินคาท่ีผมใชทําจาก WordPress โดย

ซื้อ 

ธีมมาจาก wpzoom.com และนําภาพสินคาและรายละเอยีดจาก

เว็บของซพัพลายเออรมาใสเปนภาพสินคา ผมเริ่มพัฒนาตนเองอยาง

จริงจังดานการแตงภาพดวย Photoshop อันท่ีจริงผมพยายามมา

หลายครัง้แลว แตก็ทําไดแคเปดปดภาพขึ้นมาไดเทาน้ัน อยางมากก็
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ทําไดแคนําภาพมาแปะใสกนัไดเทาน้ัน ผมจึงเริ่มศึกษาอยางจริงจังสัก

ที โดยเริม่หาหนังสือการแตงภาพจาก Photoshop มาน่ังทําทีละ

ขั้นตอน ใชความพยายามอยูมากตอนเริ่มตนครับ จนผานไปสักพัก ผม

เริ่มทํา Photoshop ได และอาสาทําไวนิลใหกับงานประเมิน

โรงเรยีน อาสาทําปกรายงานใหครู และฝกแตงภาพใสในสไลดเว็บของ

โรงเรยีน ปจจุบันถือวาฝมือใชไดครับ ไมถือวาเกงมาก แตก็พอไปวัด

ไปวากับเขาได  

  จากน้ันเริ่มพัฒนาเว็บไซตใหมีความตอเน่ือง โดยต้ังใจวาจะ

โพสตสินคาวันละ 2 ช้ิน หากวันไหนไมไดโพสต วันถัดไปจะตอง

โพสตทดแทน หรอืโพสตทดแทนกอนวันท่ีจะติดธุระ เชน จะไปเท่ียว 

5 วัน ผมจะต้ังเวลาโพสตสินคาไวลวงหนา 10 ช้ิน โดยใหแสดงวันละ 

2 ช้ินไปเรื่อยๆ จนกระท่ังผมกลับ ผมตองเครงครัดกับความตอเน่ืองให

มากท่ีสุดครับ เพราะผมคิดวาเราจะเหน่ือยหนอยก็ตอนแรกๆน่ีแหละ

ครับ นอกจากน้ันผมจะพยายามโพสตบทความท่ีนาจะเปนประโยชนใน

การใชงาน usb  โดยคนหาบทความตางประเทศ หรือ คลิปท่ีเกีย่วกับ

การใชงาน usb ขอดี ขอเสีย การเลือกใช การซอมบํารุง หรือไอเดีย
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เกๆเกีย่วกับ usb แตทุกครั้งท่ีนํามาโพสตจะไมไดลอกมาท้ังดุน โดย

วางใน google translate กอน แลวคอยนํามาแปลใหสละสลวย

อีกที แตทุกครั้งกจ็ะใสเครดิตกลับคืนไปครับ มีหลายคนแกปญหาได

จากบทความของผม และอเีมลมาขอบคุณ ทําใหผมมกีําลังใจมากขึ้น

ในการหาบทความใหมๆ มาใสในเว็บครับ บางครั้งผมกพ็ยายามทํา

บทความดวยตนเอง นําแฟลชไดรฟของตนเองมาทดสอบ ถายภาพ 

และถายคลิปวิดิโอขึ้น Youtube ซึ่งการอพัโหลดขึน้ Youtube 

เด๋ียวน้ีก็งายแสนงายครับ เพียงเราฝกตัดตอวิดิโอใหพอได สวนตัวผม

ชอบใช sony vegus pro ในการตัดตอครบั ผมพยายามอัพเดท

เว็บของตัวเองใหสม่ําเสมอ ท่ีสําคัญมี plug in ของ WordPress 

อยูตัวหน่ึงช่ือ NextScripts: Social Networks Auto-

Poster ท่ีเช่ือมเว็บเขากับ Social Network ไมวาจะเปน 

Facebook twitter google+ instagram ฯลฯ เมือ่ผมโพสต

บทความบนเว็บของผม มนัจะไปปรากฏอยูบน Social Network 

ทุกอันท่ีกลาวมาแลวใหอัตโนมัติเลยทีเดียว มันจึงเปนทางโปรโมท
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เว็บไซตของผมไดอีกหลายชองทางครับ เออ ลืมบอกมีลูกคาทานหน่ึง

ส่ังของผมจาก instagram ดวยครับ  

Part8. ความทรงจําออเดอรล็อตแรก 
 

  เมื่อผมพฒันาเว็บไดสักพักหน่ึง ก็เริม่มีลูกคาสอบถามเขามาครบั 

เทคนิคของผมคือ ผมจะพยายามตอบคําถามใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

คิดเสมือนวาตัวเองเปนลูกคาเอง การถามคําถามเขามาแสดงวาคนถาม

ตองการคําตอบเร็วท่ีสุด หรอื ณ ตอนน้ันไดยิ่งดี ผมจะไมใหเกิน 24 

ช่ัวโมงครับ บางครั้งผมจอดรถขางทางเพื่อตอบคําถามลูกคา ผมใช 

application ท่ีช่ือวา line ตอบคําถามลูกคามากท่ีสุดครับ 

รองลงมาคือ facebook inbox และอเีมลตามลําดับ ผมมีความเช่ือ

สวนตัววา การตอบคําถามเรว็จะสามารถชนะใจลูกคาได 50% เวลาท่ี

ลูกคาถามสินคาเขามา ผมจะติดตอไปท่ีซัพพลายเออรทันทีเพื่อแจงวา 

มีในสตอกหรือไม ลูกคาตองการสีอะไร หรือรปูแบบไหน จํานวน

เทาไหร ความจุเทาไหร ผมโชคดีมากท่ีซัพพลายเออรของผมตอบ

คําถามไดเร็วพอๆกับท่ีผมตอบคําถามลูกคาครับ เราคุยกันสนิทใจมาก 
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เวลาทานขาวก็ชอบถายรูปอาหารใหกันดู และถามไถเกี่ยวกับประเพณี

ซึ่งกันและกันในวันหยุด ผมชอบถูกแซวอยูบอยๆ วาประเทศไทยทําไม

มีวันหยุดเยอะจังเลย น่ีเปนคอนเน็คชันอยางหน่ึงท่ีผมวามีความสําคัญ

ตอการทําธุรกิจ  

 จนกระท่ังมีลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาล็อตแรกผมยังจําไดดี ผมขอ

คามัดจํา 50% ลกูคายอมโอนเงินมากอน เพื่อมัดจําสินคาจํานวน

หลายหมืน่บาท ผมอยากใหลูกคารูสึกสบายใจมากขึน้ จึงทําเปน

หนังสือตอบรับการส่ังซื้อ มีลายเซ็น แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาทะเบียนบาน Book bank และช้ีแจงกําหนดเวลารับสินคาให

ชัดเจน 

 เมื่อผมออเดอรไปท่ีโรงงานแลว โรงงานออกแบบตัวอยางจริง

เพื่อใหลกูคาคอนเฟมกอนผลิตจํานวนมาก ผมจะตองคอยรายงาน

ขั้นตอนเพื่อใหลูกคาสบายใจวาเราอยูขั้นตอนไหนแลว เมื่อผลิตเสร็จ

ผมใชบรกิาร DHL เพื่อจัดสงสินคา เพราะเร็วท่ีสุดโดยถามจากซัพ

พลายเออร ระยะเวลาหลังจากคอมเฟมออเดอรประมาณ 15 วัน ไดรับ

สินคาครับ สินคาล็อตแรกผมใหโรงงานสงมาท่ีอยูของผมกอนเพื่อ

ตรวจสอบสินคา โดยส่ังเผือ่ไว 5 ตัวเพื่อเอาไวทดสอบดวย จากน้ันผม
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จึงสงสินคาใหลูกคาอีกที ผลปรากฏวาสินคาใชงานไดดีมากครับ เขา

ใชชิพท่ีมีคุณภาพ ทดสอบดานความเร็วก็โอเค ใชงานกับเครื่องเสียงก็

โอเค และคุณภาพวัสดุก็โอเค ลูกคากเ็ลยแฮปปครับ ผมดีใจสุดๆ 

จากน้ันลูกคาผมกโ็อนเงินท่ีเหลือ 50% มาใหกับผมครับ 

 เมื่อล็อตแรกผานไป ก็มีลกูคาติดตอเขามาเรื่อยๆครับ บางรายก็

ยังไมมั่นใจ แคเขามาสอบถามราคาเฉยๆ แตผมก็ดีใจและรูสึกมั่นใจท่ี

ไดตอบคําถาม ผมพยายามเขียนบทความของลูกคาขึ้นเว็บไซตผมดวย 

ถึงวิธีการส่ังสินคาเพื่อใหลูกคาคนอื่นๆ ท่ีกําลังตัดสินใจไดอาน

รายละเอยีดและรูสึกอุนใจมากท่ีสุดวาเขาตองไดรับสินคาอยางแนนอน  

Part9. ตามเปาท่ีคาดหวัง 
 

 ปจจุบันผมต้ังเปาการปดออเดอรอยูท่ี 3 ออเดอร/เดือน และผมมี

ขาวดีมาบอก เดือนน้ี (ตุลาคม 2558) ผมทําไดทะลุเปาแลวครับ ผม

ทําการโอนเงินและส่ังซื้อสินคาภายในเดือนน้ีไดถึง 4 ออเดอรดวยกัน 

คิดเปนมูลคารวม 335912 บาท เปนแฟลชไดรฟท้ังหมด 2356 ตัว 

เปนมูลคามากท่ีสุดท่ีผมเคยทําได ผมถือวาผมมาไกลพอสมควรแลว
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ครับ และก็จะพัฒนาตัวเองใหดีขึ้นเรือ่ยๆ โดยเฉพาะดานการบริการ 

ปจจุบันผมไมไดเหน่ือยอัพเดทสินคาเหมือนแตกอนแลว แตผมตอง

เหน่ือยตอบคําถามลูกคาแทน แตจะพยายามอัพเดทบทความดีๆอยู

เรื่อยๆครบั ใหไดประมาณ สัปดาหละ 1 บทความอยาใหขาด ส่ิงท่ีเรา

ตองรักษาคือ ความเร็วใจการตอบคําถามลูกคา และความเอาใจใสใน

แตละออเดอร  

 ปจจุบันผมทดลองทําโปรเจ็คใหมๆ อยูเรื่อยๆครับ ควบคูไปกับ

การทําเว็บขายแฟลชไดรฟ ไมวาจะเปน  

• การขายสินคาใน Amazon (ทํามาไดประมาณปกวาๆ แตยัง

ไมสําเร็จครับ) 

• Airbnb (กําลังศึกษาขอมลู)  

• รับจางทําเว็บดวย WordPress (กําลังเริ่มศึกษาธีมใน 

wpzoom.com) 

 



~ 28 ~ 
 

Part10. บทสรุป  
 
ถาคุณเปนคนหน่ึงท่ีกําลังคิดจะเริ่มธุรกิจขายของออนไลน ผมมีคําแนะนํา 
วาคุณจะตองทําดังน้ี 

1. คิดวางแผนกอนวาจะขายบนอะไร เชน ขายบนเว็บไซต หรือ ขายบน 

Social Network เชน facebook page หรอืขายแบบผสม

เหมือนผมก็ได 

2. ศึกษาขอมูล ถาคุณตองการขายบนเว็บไซต ก็ตองพัฒนาตนเองดาน

การทําเว็บไซตกอน ผมไมแนะนําใหคุณจางคนทําใหท้ังหมด หากวา

คุณยังไมไดลองทําดวยตนเองกอน มันอาจตองใชเวลาสักหนอยหาก

คุณไมมีความรูพื้นฐานดานน้ีเลย แตเช่ือผมเถอะถาคุณทําเปนดวย

ตนเองมนัจะสนุกกวากันเยอะ 

3. หาสินคาท่ีจะขาย (อันน้ียากหนอย) ถาคุณยงัไมรูวาจะขายอะไรดี 

หรือมีงบนอยๆ ผมแนะนําใหหาของใกลๆ ตัวคุณ และของท่ีคุณถนัด 

มาขายดู คุณอาจตองขายหลายๆแบบหนอย เพื่อดูวาสินคาตัวไหนมี

คนสนใจ แลวคอยหาตลาดกันอีกที ถาคุณจะลองเขาเว็บไซตเหมือน

ผมบางกไ็ด ผมเริม่จากเว็บไซต alibaba.com มีสินคาทุกอยางให
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เลือก แตคุณตองไดภาษาองักฤษสักหนอย อยางท่ีบอกครับ 

google translate ชวยคุณไดแนนอน 

4. ในชวงเริ่มตนคุณอาจจะเจอปญหาอยางผม คือ ไมมีคนซื้อ เราจะรูสึก

ทอถอย หมดกําลงัใจ คุณตองมองหาทางแกไข ตองทําใหคนเห็น

สินคาของคุณ แลวเขาอยากไดครับ รายละเอยีดดีก็ชวยไดเยอะครับ 

การโฆษณาถือเปนทางเลอืกหน่ึงสําหรับผม แตมันก็ไมแนเสมอไป 

5. พัฒนาเว็บไซต หรือ social network ของคุณครบั พยายาม

อัพเดทมนัอยูเรื่อยๆ แมวาจะไมมีลกูคาก็ตาม ผมไมรูวามันตองใช

เวลานานแคไหน แตถาทําไปเรื่อยๆ ผมเช่ือวาคุณตองเจอลูกคาราย

แรกแนๆ การพัฒนาเว็บไซตมีไดหลายแบบครบั โดยเฉพาะดาน seo 

มันไมยากขนาดวาคุณตองไปเขียนโคดเองหรอกครับ เด๋ียวน้ีมีคนสอน

มากมายคุณอาจดูจากเว็บไซตท่ีผมจะแนะนําใหดานทายของ e-

book นะครับ 

6. เมื่อคุณมลีูกคาแลว ดูแลเขาใหดี ทําใหเขาเช่ือในคุณภาพของสินคา

ของคุณ อยาขายของปลอมเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ มันไมมีประโยชน 
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ลูกคาของคุณจะนอยไปเรื่อยๆ และหมดไปในท่ีสุด 4 ออเดอรลาสุด

ของผม เปนลูกคาเกาถึง 2 ออเดอรครับ  

7. กลาเส่ียงและพรอมจะรับผดิชอบของการกระทําของคุณทุกๆอยาง 

(อยาใจเสาะครับ) เพียงแคคุณลงมือทําอะไรสักอยาง มนัจะตอง

เกิดผลอะไรขึ้นสักอยางแนนอน แลวลองดูผลลัพธน้ันวา เปนผลดีหรือ

ผลราย ถาผลดีแสดงวาคุณตัดสินใจถูก และทํามันซ้ําอีกครั้งในโอกาส

ตอๆไป แตถาเปนผลราย คุณก็แคหาทางแกไข รับผิดชอบมันดวย

ตนเอง และไมทํามันอีกในครั้งตอๆไป  
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รายช่ือหนังสือพัฒนาตนเองท่ีผมอาน  
 

ชื่อหนังสือ ผูแตง สํานักพิมพ รีวิว 

มีของดีตองใหคนอื่นขโมย Austin Kleon We learn คลิก 

ขโมยใหไดอยางศิลปน Austin Kleon We learn คลิก 

หนังยางลางใจ วิสูตร แสงอรุณเลิศ Stock2morrow  

มองไกลบนไหลยักย วิสูตร แสงอรุณเลิศ Stock2morrow  

ฉันเปลี่ยนเพราะเขียนเปา วิสูตร แสงอรุณเลิศ Stock2morrow  

เมื่อโลกขางในเปลี่ยน โลก

ขางนอกก็เปลี่ยน (หนังสือ

เสียง) 

วิสูตร แสงอรุณเลิศ Stock2morrow  

งานไมประจํา ทําเงินกวา 

(หนังสือเสียง) 

วิสูตร แสงอรุณเลิศ Stock2morrow  

วิธีรับมือกับตัวเขมือบ ความ

ต้ังใจ ในตัวคุณ 

Marco von 

Munchhausen 

We learn  

ชีวิตดีขึ้นทุกๆดาน ดวยการจัด

บาน แคครั้งเดียว  

คนโด มาริเอะ We learn  

ทิ้ง 1 ใหได 100 ทิ้งนอยให

ไดมาก  

โยะชิโอะ ยะซุดะ We learn  

http://krujakkrapong.com/2015/10/17/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89/
http://krujakkrapong.com/2015/10/18/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94/
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แควันละ 1 นาที เปลี่ยน

สายตาแย ใหกลับเปนเยี่ยม 

คนโนะ เซซิ We learn  

ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี โยะชิโนะริ นะงุโมะ We learn  

เปลี่ยนวิธีทํางานแค 1% คุณก็

แซงหนาคน 99% ไดแลว 

โคโนะ เอตาโร We learn  

สมองปง Writing Revolution  

(หนังสือบันทึกประจําวัน) 

คะวะชิมะ ริวตะ สํานักพิมพวันวาง คลิก 

นิตยสาร I get English  

(เปนสมาชิกรายป) 

 สํานักพิมพเอ็มไอ

เอส 

 

ออมกอนใช แผนการเงินแบบ

ใหม ใสใจแลวรวยเร็ว 

บุญสูง  ทิพยรัตน เอ็ดยูเคชั่น ไมนด 

ไลน  

 

ถอดรหัสสมองเงินลาน T.Harv Eker We learn  

คิดในกรอบ Drew Boyd We learn  

Easy Ex-Im สงออก นําเขา

ออนไลน ฉบับเขาใจงาย 

นทิสม  ศิริวัฒนเจริญ วิตต้ีกรุป  

ขายสินคาไทย รวยเปนลาน 

ดวย Amazon.com 

รัตนชัย ฐาปนะพงศ แฮปปบุค  

 

รายช่ือเว็บไซตท่ีผมติดตาม  
 

http://krujakkrapong.com/2015/09/13/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%87-writing-revolution/
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ช่ือเว็บไซต จุดประสงค 
http://warrior.in.th/ ศึกษาการทําธุรกิจ และ การทํา

เว็บไซตดวย Wordpress 
http://wpzoom.com ศึกษาและซื้อธีม Wordpress 
https://www.udemy.com/ ศึกษาคอรสเรยีนออนไลนจาก

ตางประเทศ 
http://www.designil.com/ ศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกับการปรับแตง

หนาตา Wordpress 
http://mennstudio.com/ ตนแบบการทําบลอ็กดวย 

Wordpress 
http://www.ceoblog.co/ ศึกษาการทําธุรกิจ เทรนใหมๆ การ

ทํา infoprenuer 
 

  

http://warrior.in.th/
http://wpzoom.com/
https://www.udemy.com/
http://www.designil.com/
http://mennstudio.com/
http://www.ceoblog.co/
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รายช่ือคนมีช่ือเสียงท่ีติดตาม (Idol) 
 

1. คุณ บอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ นักเขยีน นักพูดสรางแรงบันดาลใจ 
2. คุณ พรพรหม กฤดากร เจาของเว็บไซต ceoblog.co  
3. คุณ นักรบ แหงเว็บไซต www.warrior.in.th สอน ธุรกจิและ 

WordPress 
4. คุณ Chayapat Pattaramaroot (ช่ือเฟชบุก) 
5. คุณ Warrasage Methaakkarapat (Live talk การขายสินคา

ออนไลน) 
6. หลวงพอสมภพ โชติปญโญ (ฟงธรรมะจาก Youtube ดีมากๆ) 
7. คุณ รัชเขต วีสเพ็ญ นักพูดสรางแรงบันดาลใจ 
8. คุณ วรวุฒิ หลักชัย ผูกํากับหนังอิสระท่ีผมติดตามดูหนังเขาตลอด  
9. คุณ ธนญชัย ศรศรวิีชัย ผูกํากับภาพยนตรโฆษณาท่ีมีช่ือเสียงมาก 

 

เว็บไซตท่ีผมสรางจาก WordPress 
 

1. www.skwk.ac.th เว็บไซตโรงเรยีนผมเอง 
2. www.kwp.ac.th   โรงเรียนกุมภวาป 
3. www.kkv.ac.th  โรงเรยีนกุดขอนแกน 
4. www.krujakkrapong.com   บล็อกของผมเอง 
5. www.flashdrivedd.com    เว็บขายแฟลชไดรฟ 
6. www.banbeautyshop.com  เว็บขายสินคาใหนองท่ีโรงเรยีน 
7. www.extramaths.net   เว็บรวมขอสอบของนองท่ีโรงเรยีน 

http://www.kwp.ac.th/
http://www.krujakkrapong.com/
http://www.flashdrivedd.com/
http://www.banbeautyshop.com/
http://www.extramaths.net/
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เกี่ยวกับผูเขียน e-book 
ชื่อ จักรพงษ แผนทอง ชื่อเลน เปยก 

ที่อยูปจจุบนั โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 406 หมู 18 ต.หนองโก อ.กระนวน 
                 จ.ขอนแกน 40170 

โทร:  089-942-9565 
อีเมล: mercedesbenz3010@gmail.com 

ไลนไอดี: krujakkrapong 

เว็บไซต: www.krujakkrapong.com 

 

                ตอนเขียนตนฉบับ e-book                                                ตนฉบับ e-book 

 

               หนังสือพัฒนาตนเอง 
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