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e-Course

"เทคนิคการดึงดูดผูม้ ุ่งหวังและผูจ้ าหน่ายใหม่
ให้มาหาท่านเองโดยอัตโนมัติ อย่างไม่รู้จบ..."
การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด
จะมาเปลี่ยนผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจเครื อข่ายให้กบั ท่านอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน
ท่านกาลังไล่ลา่ ผูค้ นให้มาสมัครทาธุรกิจหรือซือ้ สินค้าของท่านอยูห่ รือเปล่า ถ้า
ใช่ คอร์สนี้จะเปลีย่ นท่านให้เป็นคนทีถ่ ูกไล่ลา่ เพือ่ ขอสมัครทาธุรกิจหรือซือ้ สินค้า
จากท่านแทน...

ปัญหาของผูท้ าธุรกิจ
•

ท่านไม่ทราบว่า จะต้องเริ่ มต้นธุ รกิจอย่างไรให้ถูกต้องตั้งแต่วนั แรก ไม่เสี ยเวลา เสี ยเงิน และแรงงานไป
อย่างเปล่าประโยชน์

•

ท่านไม่ทราบว่า จะต้องทาอย่างไร ให้ผคู ้ นซื้ อสิ นค้าและเข้าร่ วมธุ รกิจกับท่านมากๆ

•

ท่านไม่ทราบว่า จะทาอย่างไรให้ท่านลงทุนทั้งเงิน เวลา และแรงงานน้อยลง แต่ทาให้ผลลัพท์ได้มากขึ้น
กว่าเดิมเกิน 1000%

•

ท่านไม่ทราบว่า วิธีการสร้างรายชื่อผูม้ ุ่งหวังแบบไม่มีวนั หมดนั้น ทาได้อย่างไร

•

ท่านไม่ทราบว่า ทาอย่างไรให้คนติดต่อเข้ามาหาท่านเอง และเอ่ยปากขอซื้ อสิ นค้าหรื อขอเข้าร่ วมธุ รกิจ
กับท่าน โดยที่ท่านไม่ตอ้ งเอ่ยปากชวนใครเลยตลอดไป

•

ท่านไม่ทราบว่า จะทาอย่างไรให้มีรายได้ หลากหลายช่องทาง พร้อมกับมีเงินสดไหลเข้ากระเป๋ าท่านอยู่
เสมอๆ
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•

ท่านไม่ทราบว่า จะทาให้ลูกทีมของท่านทุกคน สร้างผลลัพท์อย่างรวดเร็ ว และสามารถทาซ้ าแบบ
100% ได้อย่างไร

•

ท่านไม่ทราบว่า จะสร้างระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยทางานแทนท่านมากกว่า 90% นั้นทาอย่างไร

•

ท่านไม่ตอ้ งการ ลองผิด ลองถูก ให้เจ็บตัว แต่ท่านอยากเรี ยนทางลัดจากผูท้ ี่รู้จริ งและทาได้จริ ง

คอร์สนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้ท่าน
•

ท่านจะได้คน้ พบ "หนทาง" ที่จะได้เรี ยนรู ้วธิ ี แก้ปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมา

•

วิธีการ "ดึงดูด" ผูม้ ุ่งหวังมากมายให้เข้ามาหาเราเองโดยที่พวกเขาเหล่านั้นต่างถือเงินสดหรื อบัตรเครดิต
อยูใ่ นมือพร้อมที่จะเข้าร่ วมธุ รกิจกับท่านอย่างอัตโนมัติน้ นั ทาได้อย่างไร

•

ท่านจะได้เรี ยนรู ้ถึง "ความลับสุ ดยอด" ที่มีคนรู ้นอ้ ยมากๆ แต่ได้สร้างความสาเร็ จที่ยงิ่ ใหญ่ให้ นักการ
ตลาดเครื อข่าย หลายพันหลายหมื่นคนทัว่ โลกให้สามารถดึงดูดผูม้ ุ่งหวังเขามาหาเขาเองและด้วยความ
เต็มใจของผูม้ ุ่งหวังเอง 100%

•

ทาให้ท่านไม่ตอ้ งเสี ยเงินมากมายไปกับวิธีการทาธุ รกิจที่ไม่ค่อยจะเวิร์คและไม่ได้ผลอีกต่อไป

•

ท่านจะได้รู้วธิ ี ที่จะทาให้ผมู ้ ุ่งหวังนั้นยินดีที่จะ "จ่ายเงินให้กบั ท่าน" เพื่อที่จะขอให้ท่านนั้น "ได้นาเสนอ
โอกาสทางธุ รกิจของท่านให้กบั เขา" ทาได้อย่างไร
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ท่านจะได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
บทที่ 1 วิธีทำให้ ตวั เองมีแรงดึงดูด
เริ่ มต้นที่ตวั เราเองก่อน ด้วยวิธีที่จะทาให้ตวั ของเราเองมีแรงดึงดูดต่อผูค้ นรอบข้าง

บทที่ 2 ขายตัวท่ านเอง ไม่ ใช่ บริษทั
ถ้าท่านกาลังโปรโมตบริ ษทั ที่ท่านกาลังทาอยู่ หยุดก่อน! ในบทนี้จะเฉลยว่าทาไม?

บทที่ 3 เคล็ดลับในการเป็ นมืออาชีพ
ความสาเร็ จที่เกิดจากความตื่นเต้นเป็ นเรื่ องชัว่ คราว แต่ความสาเร็ จที่เกิดจากความเป็ นมือ
อาชีพจะเกิดขึ้นอย่างถาวร

บทที่ 4 แนะนาเข้ าสู่ การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด
เมื่อท่านทาธุ รกิจเครื อข่ายอย่างถูกต้อง ท่านจะประสบความสาเร็ จ แต่นกั ธุ รกิจเครื อข่าย
99% ไม่ได้ทาอย่างถูกต้อง

บทที่ 5 เทคนิคการหาผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพ
ได้คนมีคุณภาพอยูใ่ นทีมท่านจะได้กาไร แต่ถา้ ท่านได้คนไม่มีคุณภาพอยูใ่ นทีมท่านจะ
ขาดทุน

บทที่ 6 สร้ างธุรกิจให้ เลียนแบบทาซ้าจริงๆ ได้ อย่ างไร
วิธีทาให้ธุรกิจท่านเหมือนธุ รกิจแฟรนไชส์ แนะนาใครมาก็เลียนแบบ ทาซ้ าได้
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บทที่ 7 ความลับที่ทาให้ การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูดทาได้ จริง
เรี ยนรู ้กฏพื้นฐานที่ทาให้ระบบการสปอนเซอร์แบบมีแรงดึงดูดทางานได้จริ ง...

บทที่ 8 การวางตัวให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญและน่ าดึงดูดจากผู้คน
ท่านจะได้เรี ยนรู ้วา่ มีสองเหตุผลเท่านั้นที่ผคู ้ นจะสมัครเข้าร่ วมธุ รกิจกับท่าน สองเหตุผล
นั้นคืออะไรอยูใ่ นบทนี้

บทที่ 9 วิธีทาเงินจากผู้มุ่งหวังถึงแม้ เขาจะยังไม่ เข้ าร่ วมธุรกิจกับเรา
กลยุทธ์น้ ีมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของท่าน เพราะมันจะช่วยให้ท่านอยูใ่ นเกมการเงิน
นานพอ มีกระแสเงินสดในช่วงเริ่ มต้นสร้างธุ รกิจ

บทที่ 10 ระบบสร้ างรายได้ เหมือนบ่ อนา้ ที่ไม่ มีวนั หมด
ระบบแฟรนไชส์ ที่สร้างไว้เรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งที่จะช่วยท่านให้มีรายได้เหมือนบ่อน้ าที่ไม่มี
วันหมด

PAGE 5

บทที่ 1 วิธีทำให้ ตวั เองมีแรงดึงดูด
เริ่ มต้นที่ตวั เราเองก่อน ด้วยวิธีที่จะทาให้ตวั ของเราเองมีแรงดึงดูดต่อผูค้ นรอบข้าง

บทที่ 1.1 ถ้าอยากสาเร็จ ต้องเป็ น “ผูน้ า” เท่านั้น
สิ่ งแรก เราจะบอกท่านว่า วิธีการนี้เป็ นสิ่ งที่ใช้ได้ผลและเกิดขึ้นได้จริ ง ซึ่ งท่านสามารถศึกษาและนาเอา
ไปใช้ในธุ รกิจจริ งๆ ของท่านได้ สิ่ งที่ท่านจะได้เรี ยนรู ้น้ ีมีใช้มานานมากกว่าร้อยปี มาแล้ว แต่ไม่เคย
เปิ ดเผยหรื อนามาสอนในธุ รกิจเครื อข่าย เพราะว่ามันไม่ สำมำรถทำซ้ำได้นนั่ เอง
แต่… นี่คือเรื่ องจริ งของธุ รกิจเครื อข่าย ผูค้ น 99% ไม่เคยทารายได้จนสามารถปลดเกษียนตัวเองได้เลย
แล้วท่านยังคิดจะเลียนแบบการทาแบบเดิมๆ อยูห่ รื อเปล่า?
แน่นอน ไม่ใช่แน่ๆ ดังนั้นคอนเซ็ปทั้งหมด คือ “กำรเป็ นผู้นำ” เท่านั้นที่สามารถสร้างสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ได้
อย่างยัง่ ยืนและยาวนาน
การค้นพบวิธีการนี้ เป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงชีวติ ของพวกเรา และมันจะเปลี่ยนแปลงชีวติ ของคุณ
เช่นเดียวกัน
นี่คือสิ่ งที่เคยทากันมาทุกอย่างแล้ว แต่มนั ไม่ได้ผล หรื อได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น :
การซื้ อรายชื่ อจากทุกแหล่งมานานหลายปี
• การโทรหาผูค
้ นวันละ 100 ถึง 200 รายชื่อมาแล้ว
• การจัดประชุ มอย่างใหญ่โต แต่ผลที่ได้รับเพียงเล็กน้อย
• และเชื่ อเถอะ มันทาให้เราประสบความสาเร็ จช้ามาก…
และนี่คืออีกหลายวิธีที่เราเคยทามาแล้ว
•

วิธีการโทรหารายชื่ อที่เหมือนกับขยะ และพูดคุยกับคนที่ไม่ได้สนใจธุ รกิจเลย การทาแบบสอบถาม การ
ไปส่ งข้อมูลธุ รกิจที่ไปรษณี ยท์ ุกวัน และจัดทาตารางเพื่อโทรติดตามผล ตอบคาถามทุกคาถาม และ
โต้แย้งอยูเ่ สมอๆ ว่า บริ ษทั ของเรานั้นดีกว่าของคนอื่นอย่างไร
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และอื่นๆ อีกเยอะ…
เราได้ตระหนักแล้วว่า นี่ไม่ใช่วธิ ี ที่จะต้องทาไปอีก 20 ปี ตลอดชีวติ การทาธุ รกิจของเรา
ดังนั้น เมื่อกลับมาถามตัวเองว่า “ถ้ ำมีคนแค่ 5 ถึง 10 คน ติดต่ อมำหำเพือ่ สอบถำมถึงธุรกิจของเรำทุกๆ
วัน ว่ ำต้ องกำรเข้ ำร่ วมธุรกิจ และจะสร้ ำงธุรกิจอย่ ำงไร มันจะทำให้ ธุรกิจของเรำสนุกขึน้ มำทันที!”
ด้วยความคิดนี้ทาให้มีการค้นพบ หลักการของการสปอนเซอร์ ผคู ้ นแบบไม่มีวนั จบสิ้ น
และตอนนี้ มันคือทางที่ท่านจะต้องเลือก…
ท่านจะเป็ นผูต้ าม หรื อผูถ้ ูกติดตาม
คาถามคือ ทำอย่ ำงไรจึงจะมีผ้ คู นมำติตต่ อ และติดตำมท่ำน?
อะไรที่ทาให้ผคู้ นอยากติดตามคนอื่น?
ทาไมแฟนคลับถึงได้ติดตามดาราที่เขาชื่นชอบ?
ทาไมบางคนจึงเป็ นคนที่ “มีชื่อเสี ยง” ?
ทาไมเมื่อนาคนแปลกหน้าสิ บคนมารวมกันและเพียงไม่กี่นาที จะมีผนู ้ าที่สามารถทาให้คนอื่นพร้อมจะ
ติดตามได้
ทาไมทุกๆ คนต้องการจะเข้าร่ วมกับผูม้ ีรายได้มากที่สุดในบริ ษทั
ทาไมบางคนเข้าร่ วมกับบริ ษทั และสามารถสร้างองค์กรได้ภายในสัปดาห์เดียว เมื่อเปรี ยบเทียบกับบาง
คนที่มกั จะล้มเหลวตลอดเวลา
และทั้งหมดนี้ ท่านจะสามารถพัฒนาตัวเองและกลายมาเป็ นผูถ้ ูกติดตามได้อย่างไร?
คำตอบอยู่ในจิตวิทยำขั้นพืน้ ฐำนของมนุษย์ และนี่คือสิ่ งที่เรำจะเริ่มต้ น
สิ่ งที่จะอธิ บายให้ท่านคือ หลักของการดึงดูดระหว่าง บุคคล-สู่ -บุคคล ซึ่งมีมานานมากแล้วหลายล้านปี
โดยที่ไม่มีใครรู ้ตวั หรื อเข้าใจ ถ้าไม่ได้ศึกษามันอย่างจริ งจัง
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บทที่ 1.2 กฏพื้นฐานของแรงดึงดูด
ตามธรรมชาติแล้ว ผูค้ นอาศัยอยูด่ ว้ ยกันได้เพราะการมีสังคมเป็ นกลุ่ม และในกลุ่มจะมีผนู ้ า สมาชิกใน
กลุ่มจะติดตามผูน้ าจนกระทัง่ บางคนมีประสบการณ์มากพอ และมีความกล้าที่จะท้าทายตนเองด้วยการ
ออกมาตั้งกลุ่มใหม่ของตนเอง
นี่คือสัญชาตญานของการอยูร่ อดที่ได้รับการฝังแน่นมานาน
ผูค้ นไม่สามารถอยูไ่ ด้เพียงตัวคนเดียว ดังนั้นจึงรวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นครอบครัว
ผูน้ าสู งสุ ด มักจะเป็ นผูท้ ี่แข็งแกร่ งและโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่ม หรื อครอบครัว หนึ่งในหน้าที่หลัก คือ
การปกป้ องกลุ่ม และเมื่อสมาชิกในกลุ่ม ต้องการการปกป้ อง พวกเขาก็จะติดตามผูน้ า
ทุกๆคนมีชีวติ ยืนยาวขึ้น และสามารถเลียนแบบพฤติกรรมนี้ ถ่ายทอดลงไปสู่ สมาชิกรุ่ นต่อไปได้
สัญชาตญานนี้ยงั คงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั แต่ผนู ้ าในปั จจุบนั มีความแตกต่างจากสมัยก่อน เช่น เป็ นผูน้ าทาง
ธุ รกิจ ผูน้ าทางสังคม ผูน้ าทางการเงิน ผูน้ าทางการศึกษา แทนที่จะเป็ นผูน้ าทางด้านพละกาลัง
ที่สาคัญ ในปั จจุบนั เป็ นการยากที่จะค้นพบและเข้าหาผูน้ าต่างๆ เพราะการแบ่งชั้นทางสังคม และต่าง
คนต่างอยูใ่ นสังคมของตัวเอง ในการที่จะมองหาผูม้ ีชื่อเสี ยง
คนในกลุ่มจะมีการพูดถึงชื่อเสี ยงการเป็ นผูน้ าในกลุ่มของตนเองให้กบั ผูค้ นอื่นๆได้รับทราบ จะทาให้
ผูน้ าในกลุ่มของเราเป็ นที่รู้จกั แพร่ กระจายไปยังกลุ่มอื่นๆ และสามารถดึงผูค้ นกลุ่มอื่นๆ เข้ามาได้
มีสิ่งสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้อยูส่ องสิ่ งคือ:
1. ผูค้ นมีจิตใต้สานึกในการรับรู ้ความเป็ นผูน้ าจากผูท้ ี่สามารถถ่ายทอดความเป็ นผูน้ า และ มีภาวะ
ความเป็ นผูน้ าสู ง
2. ถ้าท่านต้องการสร้างสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ในธุ รกิจเครื อข่าย (หรื อสิ่ งอื่นๆในชีวติ ) คุณจะต้องเรี ยนรู ้การ
ถ่ายทอดความเป็ นผูน้ า และคุณก็จะกลายมาเป็ นผูน้ าที่มีคุณค่ามากในที่สุด
ถ้าหากผูม้ ุ่งหวังหรื อผูจ้ าหน่ายใหม่ๆ ของท่าน ไม่มีภาวะผูน้ า พวกเขาจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้
เป็ นผูน้ า ซึ่ งดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาหลายปี หรื อจนกว่าจะมีบางคนแนะนา e-Course นี้ให้กบั พวกเขา
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เมื่อมาพูดถึงเรื่ องของธุ รกิจเครื อข่ายและการสปอนเซอร์ แบบมืออาชีพ ถ้าท่านยังไม่ได้เป็ นผูน้ า
ในตอนนี้ ให้รู้ไว้เลยว่า…
ผูค้ นไม่ได้เข้าร่ วมธุ รกิจเพราะบริ ษทั พวกเขาเข้าร่ วมเพราะความเป็ นตัวท่าน
มีผคู ้ นอยูส่ ามระดับ คือ ผูน้ า ผูน้ าที่กาลังพัฒนา และ ผูต้ าม ในแต่ละระดับจะมีภาวะความเป็ นผูใ้ ห้และ
ผูร้ ับแตกต่างกัน
ลองสารวจตัวท่านดูวา่ อยูใ่ นระดับไหน ลองทดสอบดูง่ายๆ แต่ได้ผลดังนี้
เมื่อท่านออกไปสู่ สาธารณะ และสบตาผูค้ นในเพศตรงข้าม ให้สังเกตุดูวา่ ใครหลบสายตาก่อนกัน ถ้า
ท่านเป็ นผูห้ ลบสายตาก่อน แสดงว่าท่านเป็ นผูต้ ามหรื อเป็ นผูน้ าที่กาลังพัฒนา ถ้าท่านยังคงสบตา
จนกระทัง่ อีกฝ่ ายหนึ่งหลบสายตาก่อน คุณคือผูน้ า
ถามตัวท่านเองว่า ถ้าท่านกาลังคิดว่าผูค้ นจะคิดกับท่านอย่างไร หรื อท่านกาลังกังวลกับการถูกตัดสิ น ถ้า
ท่านกาลังรู ้สึกแบบนี้แสดงว่าท่านเป็ นผูต้ ามหรื อเป็ นผูน้ าที่กาลังพัฒนานัน่ เอง
และนี่เป็ นเนื้ อหาที่น่าสนใจมาก…
ผูค้ นที่อยูใ่ นกลุ่มของท่าน พวกเขาไม่ได้ สนใจเรื่ อง เงิน ประสบการณ์ หรื องานของท่าน หรื ออะไรก็
ตามที่เป็ นของท่าน
แต่มนั ขึ้นอยูก่ บั ความคิดของท่าน ซึ่ งไม่ได้มีใครมากาหนดให้ท่าน แต่ท่านเป็ นผูส้ ร้างและผูค้ นในสังคม
สะท้อนสิ่ งนั้นออกมาให้ท่านเห็น
⇒ตัวท่าน และมีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้น ที่จะกาหนดระดับความเป็ นผูน้ าในตัวของท่าน⇐

บทที่ 1.3 ท่านคือใครระหว่าง “ผูน้ า”, “ผูท้ ี่กาลังพัฒนา” หรื อ “ผู้
ตาม”
สังคมจะเห็นด้วยและยอมรับท่าน หรื อจะทาโทษท่านก็ข้ ึนอยูก่ บั การกระทาและความเชื่อของท่าน
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สิ่ งนี้เราเรี ยกว่ากรอบความคิดของท่าน
ท่านไม่สามารถโกหกความเชื่อของท่านได้ ท่านไม่สามารถหลอกท่าทางของท่านได้ ท่านจะเป็ นอย่างที่
ท่านเชื่อ
ท่านจะรู ้สึกสับสนเมื่อท่านกาลังเริ่ มปรับตัวเองและยอมรับความเชื่อใหม่เกี่ยวกับตัวท่าน มีเพียงผูน้ าตัว
จริ งเท่านั้นที่จะรู ้วา่ ท่านกาลังปรับตัวไม่ใช่แสแสร้ง แต่นนั่ คือกุญแจที่แสดงว่าท่านเป็ น “ผูน้ าที่กาลัง
พัฒนา”
เมื่อผูค้ นพูดถึงคาว่า “แกล้งเชื่ อจนกว่ามันจะเป็ นจริ ง” เราแกล้งทาเพื่อให้เกิดความเชื่อ ไม่ใช่คาโกหก
มันหมายความว่าท่านกาลังอยูใ่ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากผูต้ าม ไปเป็ นผูน้ า และจะกลายเป็ นผูน้ า
ที่แท้จริ งที่ทุกคนจะจดจาตลอดไป
เพื่อนของท่าน สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนร่ วมงานจะท้าทายท่าน ซึ่ งเป็ นธรรมดาจะมีสิ่งที่เกิดขึ้น
เสมอคือความเกลียดชังและความเคียดแค้นของสิ่ งแวดล้อม เช่นในออฟฟิ ศเมื่อมีบางคนได้รับการโปร
โมตจากพนักงานไปเป็ นผูจ้ ดั การ หรื อตาแหน่งผูน้ า
ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองของท่านเป็ นสิ่ งที่น่ากลัว แต่ท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่าง
คุม้ ค่าที่สุด คือการสร้างคุณค่าในตัวท่านให้กบั ผูอ้ ื่น และย้ายตัวท่านจากสังคมเดิมไปยังสังคมใหม่ซ่ ึ ง
เป็ นสังคมสาหรับผูน้ า
ผูน้ าทุกคนเคยผ่านมาแล้ว และท่านจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ในสิ่ งนี้…
ควำมเชื่อเกิดขึน้ ก่อนผลลัพธ์ …
ความเชื่อจะนาให้เกิดการกระทาและพฤติกรรมใหม่ ที่จะทาให้ท่านอึดอัดใจหรื อไม่คุน้ เคยในช่วงแรก
แต่เมื่อได้กระทาบ่อยๆ ในระยะเวลาช่วงหนึ่ง การกระทาและพฤติกรรมเหล่านั้นจะเปลี่ยนให้ท่านเป็ น
คนใหม่ที่ท่านต้องการและจะสร้างผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการ
เป้ าหมายของท่านในธุ รกิจเครื อข่ายคือการก้าวมาเป็ น “ผู้นำ” นัน่ เอง
ตัวอย่างของ “ผู้นำ” ก็คืออัพไลน์ที่ประสบความสาเร็ จและจะมีคนอื่นๆมากมายคอยติดตามนัน่ เอง
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ตัวอย่างของ “ผูน้ าที่กาลังพัฒนา” คือผูท้ ี่เริ่ มต้นออกจากพื้นที่ความสบายส่ วนตัวหรื อคอมฟอร์ ตโซน นี่
คือสิ่ งที่ท่านจะต้องต่อสู ้เพื่อให้ได้รางวัลใหญ่ที่รออยู่
•

⇒ผูน้ าที่กาลังพัฒนาจะต้องเริ่ มอบรมผูจ้ าหน่ายใหม่และให้ขอ้ มูลขั้นตอนการทางาน

•

⇒ผูน้ าที่กาลังพัฒนาต้องฝึ กการโทรศัพท์ไปหาผูม้ ุ่งหวังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

•

⇒ผูน้ าที่กาลังพัฒนาเริ่ มเป็ นผูจ้ ดั ประชุมและเชิ ญผูม้ ุ่งหวังเข้าร่ วมประชุม

•

⇒ผูน้ าที่กาลังพัฒนามีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูท้ ี่เข้ามาใหม่

•

⇒ผูน้ าที่กาลังพัฒนาจะมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้นและคุณค่าในตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ

กลุ่มที่สามคือกลุ่มของ “ผูต้ าม” คือผูท้ ี่ไม่มีความเชื่ อมัน่ หรื อมีคุณค่าน้อยสาหรับคนอื่น ดังนั้นพวกเขา
จึงพากันไปหาผูท้ ี่จะสามารถให้ความหวังเขาได้
ปั ญหาหลักของพวกเขาคือ ไม่แน่ใจตนเอง และรู ้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายเมื่อจะต้องมาเป็ นผูน้ า พวกเขา
จะใช้ชีวติ ในสถานะของผูถ้ ูกกระทา ซึ่ งยอมให้เหตุการณ์หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูต้ ้ งั กฎเกณฑ์ และทุกอย่าง
ที่ผดิ พลาดจะเป็ นความผิดของคนอื่น
สิ่ งสาคัญที่แตกต่างระหว่างผูน้ าที่กาลังพัฒนาและผูต้ ามคือ ผูน้ าที่กาลังพัฒนาจะมีวสิ ัยทัศน์ ความกล้า
หาญ และมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตัวเองให้ผา่ นพ้นความทุกข์ยากและความท้าทาย ถ้าท่านไม่สามารถ
นาตัวเองให้เกิดความพยายามได้ ท่านจะคาดหวังให้ผอู ้ ื่นมาติดตามท่านได้อย่างไร?
มีขอ้ มูลสาคัญสองอย่างที่จะต้องทราบคือ สิ่ งแรกไม่มีใครอยูไ่ ด้โดยปราศจากผูอ้ ื่น ทุกคนจะเป็ นผูต้ าม
ก่อนที่จะเป็ นผูน้ า บางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายปี ในการพัฒนาจาก ผูต้ าม เป็ นผูท้ ี่กาลังพัฒนา และผูน้ า
และอีกสิ่ งหนึ่งที่สาคัญคือท่านจะต้องเป็ น “ผูน้ า” ทุกอย่างในชีวติ ของท่าน และโดยเฉพาะกับธุ รกิจของ
ท่าน
ผูน้ าคือคนที่ผอู้ ื่นอยากจะติดตาม คือผูท้ ี่จะถูกค้นหา คือผูท้ ี่เหนี่ยวนาคนอื่นและนาความสาเร็ จมาได้
โดยง่าย และนี่คือคุณสมบัติของ “ผูน้ า”
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•

•
•

⇒ผูน้ าจะมีความน่าสนใจเป็ นธรรมชาติ เพราะพวกเขาจะแผ่ความเชื่ อมัน่ และไม่สนคาวิจารณ์
ภายนอก
⇒ผูน้ าจะรู ้ชดั เจนว่าต้องการอะไรและส่ งพลังทั้งหมดเพื่อให้เป้ าหมายนั้นบรรลุความสาเร็ จ
⇒ผูน้ าจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มแข็ง ผูค้ นจะถูกดึงดูดเข้าไปในกฎเกณฑ์น้ ี ทุกอย่างที่ผนู ้ าทาจะสะท้อน
ให้เห็นว่าอะไรมีความเป็ นไปได้และอะไรเป็ นไปไม่ได้ซ่ ึ งอยูใ่ นกฎเกณฑ์น้ นั

•

⇒ผูน้ าจะสร้างกฎมากมายที่ผคู้ นจะต้องทาตาม

•

⇒ผูน้ าจะทาให้ตวั เองอยูใ่ นความซื่ อสัตย์ และไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่น โดยการไม่สนใจคนที่คิดลบ

•

⇒ผูน้ าสร้างคุณค่ามากมายให้กบั ผูอ้ ื่น

•

⇒ผูน้ ามีความรักในตัวเอง

•

⇒ผูน้ าจะรักและปกป้ องคนที่สาคัญต่อเขา

•

⇒ผูน้ าจะแผ่พลังบวกและมองโลกในแง่ดี

•

⇒ผูน้ าจะเคารพตัวเอง ดูแลตัวเอง แต่งกายดูดี และดูแลสุ ขภาพ

•

⇒ผูน้ าจะทาสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่ไม่ทา

ผูน้ าในวงการเครื อข่าย คืออัพไลน์ที่มีทีมงาน 10,000 คนติดตาม และเป็ นผูท้ ี่สปอนเซอร์ คนได้อย่าง
ง่ายดาย
ผูน้ าและผูต้ ิดตามจะมีความแตกต่างกันมากในเรื่ องของ การใช้ชีวติ รายได้ ผูค้ นในสังคม โอกาสที่จะ
เข้ามาหา การให้ความเคารพ และมีผคู้ นให้ความชื่นชมมากมาย
คุณสมบัติของผูน้ าโดยทัว่ ไป คือผูท้ ี่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ มีความน่าเคารพยกย่อง มีเงิน มีโอกาสใน
ชีวติ มากมาย สร้างผลลัพธ์มากมายให้ผคู ้ นที่คิดบวก หรื อแม้กระทัง่ กระแสความคิดทางสังคม มีการตั้ง
กองทุนเพื่อบริ จาค เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
เมื่อท่านเป็ นผูน้ าได้แล้ว ท่านจะเป็ นผูใ้ ห้คุณค่า ผูม้ ุ่งหวังจะติดตามท่านเองโดยอัตโนมัติ และจะกล่าวถึง
พลังและคุณค่าของผูน้ าด้วย
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นี่คือหลักการพื้นฐานของการสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด
ผูน้ า ไม่จาเป็ นต้องโทรติดตามผูม้ ุ่งหวัง หรื อคอยตามตื้อผูม้ ุ่งหวัง
ผูน้ า ไม่จาเป็ นต้องตอบคาถามเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับ หรื อชักชวนด้วยการเสนอสิ่ งใด ๆ
ธุ รกิจของผูน้ าจะเติบโตอย่างมัน่ คง หลายๆครั้ง ผูน้ าจะจากัดจานวนผูจ้ าหน่ายใหม่ และถ้ามีผเู ้ ข้าร่ วม
มากเกินไปก็มกั จะให้ทีมงานเป็ นผูส้ ปอนเซอร์ แทน
ท่านก็ตอ้ งการอยูใ่ นสถานะ ผูน้ าแบบนี้ดว้ ยใช่หรื อไม่? ท่านต้องการอย่างแน่นอน…
เพราะท่านไม่มีทางเลือกอื่น
ผูน้ าเท่านั้น ที่จะประสบความสาเร็ จ ผูต้ ามหรื อคนทัว่ ไปจะไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้
ดังนั้น ขอให้ใช้เวลาในการคิดถึงเรื่ องนี้มากๆ และทาอย่างไรจึงจะทาให้ท่านพัฒนาไปเป็ นผูน้ าได้
ธุ รกิจเครื อข่ายเกี่ยวข้องกับความคิด 90% และการลงมือทา 10% เพราะเมื่อท่านเป็ นผูน้ าได้เมื่อไหร่
ทุกๆ อย่างจะเข้ามาหาท่านอย่างอัตโนมัติและเป็ นธรรมชาติ และการต่อสู ้ที่ผา่ นมารวมทั้งอุปสรรคใดๆ
จะจางหายไป
ทุกสิ่ งอย่ ำงทีเ่ ป็ นธรรมชำตินี้นำคำถำมมำให้ เรำว่ ำ “ทำอย่ ำงไรจึงจะเป็ นผู้นำได้ ”

บทที่ 1.4 ทาอย่างไรจึงจะเป็ นผูน้ าได้
ง่ายมากๆ… และดีที่สุด คือ หาคนที่เป็ นผูน้ าอยูแ่ ล้วในชี วิตของท่าน และเริ่ มต้นเลียนแบบทุกอย่างทันที
และท่านจะเริ่ มพัฒนาต่อยอดความสามารถจากผูน้ าท่านนั้นได้ ต่อไปนี้คือสิ่ งที่ท่านจะต้องเป็ นให้ได้…
√ท่านจะต้องมีความคิดที่เรี ยกว่า “มีเหลือเฟื อ” นี่คือหลักการสาคัญที่จาเป็ นสาหรับความสาเร็ จของ
ท่าน
ผูน้ า จะไม่ได้เกิดมาจากเหตุจาเป็ นต่างๆ เช่น ท่านไม่จาเป็ นต้องสปอนเซอร์ ใครๆ ท่านไม่จาเป็ นที่จะให้
ใครมาเข้าร่ วมธุ รกิจกับท่าน เมื่อท่านต้องการบางอย่างจากใครก็ตาม ท่านกาลังอ้อนวอนหรื อมอบ
อานาจให้กบั ใครคนนั้น

•
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ถ้าท่านไม่มีพลังอานาจมากพอที่จะให้ใครได้แล้ว ท่านจะยังไม่ใช่ ผูน้ า
ความรู้สึกของความ “ต้องการ” จะถูกจากัดให้มีความคิดว่าทุกสิ่ งทุกอย่างไม่เพียงพอ ท่านต้องปรับ
ความคิดให้ได้ เช่น มีเงินอยูม่ ากมาย มีผมู ้ ุ่งหวังอยูม่ ากมาย มีโอกาสอยูม่ ากมาย เมื่อท่านมีชีวติ อยู่
ท่ามกลางความเหลือเฟื อ ท่านจะไม่กลัวความสู ญเสี ย หรื อความผิดหวัง
•

√ท่านจะต้องไม่สนใจคาวิจารณ์ใดๆ ผูต้ ามเท่านั้นจะมีความรู ้สึกต่อคาวิจารณ์ และกล่าวโทษท่าน
เมื่อเกิดปั ญหา หลายคนถึงกับไม่พอใจเมื่อมีคนอื่นประสบความสาเร็ จ นัน่ คือสิ่ งที่ผตู ้ ามทาเพราะมัน
เป็ นสิ่ งเดียวที่ทาได้ เมื่อพวกเขาไม่ยอมรับและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นเอง

ผูน้ า จะไม่ให้คนเหล่านี้หรื อคาวิจารณ์ของผูต้ ามเหล่านี้มามีผลกระทบได้
•

√ท่านเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไข ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็ นคนหยิง่ ยโส ถ้ามีผคู ้ นต้องการจะติดต่อกับ
ท่าน จะต้องอยูใ่ นเงื่อนไขของท่าน สิ่ งนี้เป็ นพื้นฐาน ที่เรี ยกว่าการ “วางตัว” ในธุ รกิจของการทางาน
อยูท่ ี่บา้ น

•

√ท่านจะต้องมีความยินดีที่จะพูดว่า “ไม่” ท่านไม่สามารถทาให้ทุกคนพึงพอใจได้ แต่มนั ก็ไม่เห็น
จะเป็ นอะไร เพราะท่านมีชีวิตอยูใ่ นกรอบของความเหลือเฟื อนัน่ เอง

•

√เมื่อท่านเป็ นผูน้ า ท่านจะอยูใ่ นฐานะผูใ้ ห้คาแนะนา หรื อเป็ นโค้ชในทีมฟุตบอล

•

√ท่านปกป้ องและให้บริ การผูต้ ิดตามของท่าน เป้ าหมายของท่านคือ ยกระดับและพัฒนาชีวติ ของ
ผูค้ นที่อยูร่ อบๆตัวท่าน ไม่ใช่เพราะรู ้สึกว่าเป็ นภาระ แต่เป็ นความต้องการอย่างแท้จริ งของท่าน

•

√ท่านต้องให้ความเคารพต่อตัวเองทั้งความคิดและการแต่งกายที่ดูดี และการมีชีวติ ด้วยสุ ขภาพที่ดี

•

√ท่านต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี่ ยง แต่ไม่จาเป็ นต้องมีสิ่งใดๆ ที่มีความเสี่ ยง เมื่อท่านมีชีวติ อยู่
ในความคิดของความเหลือเฟื อ

•

√เมื่อท่านเป็ นผูน้ า ท่านจะมีความมัน่ ใจ มีพลังต่อสังคม เป็ นที่รู้จกั เป็ นคนสนุก เป็ นผูน้ า มีความ
มัน่ คงในตัวเอง เต็มไปด้วยความภูมิใจในตนเอง และเป็ นคนที่สร้างความสนุกสนานให้ผคู้ นรอบตัว

•

√ท่านจะต้องแสดงความแข็งแรงทางร่ างกาย ถ้าท่านเป็ นผูช้ ายต้องทาตัวสบายๆ อกผายไหล่ผ่ งึ และ
สบตาผูฟ้ ัง ถ้าท่านเป็ นผูห้ ญิง ต้องนัง่ ตัวตรง สบตาผูฟ้ ังเพื่อสื่ อประเด็นที่ตอ้ งการและชัดเจนกับ
วัตถุประสงค์
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•

√ท่านต้องใช้เสี ยงที่ดงั และมีความมัน่ ใจ และควบคุมการสนทนา ท่านต้องพูดอย่างมีอานาจแต่ผอ่ น
คลายและไม่กลัวที่จะขัดจังหวะผูอ้ ื่น

•

√เมื่อมีคาถามจากผูม้ ุ่งหวัง หรื อความท้าทาย เกี่ยวกับสิ นค้า หรื อโอกาส ผูต้ ามจะรู ้สึกหมดหนทาง
พยายามปกป้ อง หรื อโกรธเคีอง และจะพยายามหาข้อพิสูจน์มาโต้แย้งทันที
แต่ถา้ ท่านเป็ นผูน้ า ท่านจะต้องควบคุมเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น หรื อไม่สนใจสิ่ งนี้เลย

•

√ท่านจะต้องไม่คน้ หาสิ่ งถูกต้องหรื อจบประโยคด้วยคาว่า “ใช่มย๊ั ?” หรื อ “ถูกต้องมัย๊ ?” เพราะ
คาถามเหล่านี้จะทาให้คาพูดทั้งหมดของท่านที่พดู มาไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อท่านทา
เสี ยงสู งมากด้วย

•

√ท่านจะต้องปกป้ องรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของท่านไว้อย่างดี ซึ่ งคือเวลาของท่าน และ
อย่ามอบให้ใครถ้าเขาไม่สมควรได้รับเวลาจากท่าน

สิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดท่านจะต้องนามาปฏิบตั ิถา้ ท่านต้องการสปอนเซอร์ อย่างมืออาชีพ และสร้างแรง
ดึงดูดผูค้ นมาหาท่าน
สิ่ งหนึ่งที่สาคัญที่สุดคือ เพิ่มคุณค่าในตัวท่านเพื่อมอบให้ผคู ้ นทัว่ ทุกมุมโลก
เพราะ ผูน้ า คือผูท้ ี่มีคุณค่าต่อผูค้ น
ท่ ำนสร้ ำงคุณค่ ำให้ ผ้ คู นมำกมำยเท่ ำไร จะมีผ้ คู นค้ นหำและอยำกติดตำมท่ ำนมำกกว่ ำนั้น
เมื่อท่านเป็ นคนที่มีคุณค่ามากต่อผูอ้ ื่น ท่านจะเป็ นผูน้ ามากยิง่ ขึ้นไป
***นี่คือควำมลับ***
ย้าอีกครั้ง ในการที่จะกลายมาเป็ นผูม้ ีแรงดึงดูด ท่านจาเป็ นต้องเพิ่มคุณค่าในตัวท่านให้กบั ผูอ้ ื่นผ่านการ
เรี ยนรู้และประสบการณ์
ความเชื่อมัน่ และการเรี ยนรู ้ที่ท่านสะสมไว้เพื่อเป็ นข้อมูลที่มีคุณค่าให้กบั ผูอ้ ื่น จะทาให้ท่านมีความ
เชื่อมัน่ และมีความคิดที่เหลือเฟื อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สร้างให้ท่านเป็ นผูน้ า
ขอให้นงั่ ลง และถามคาถามนี้กบั ตัวท่านเอง…

PAGE 15

ท่านจะนาคุณค่าของท่านที่มีอยูต่ อนนี้ไปสู่ ผคู ้ นได้อย่างไร? และจาไว้วา่ บริ ษทั ของท่านไม่สนใจว่า
ท่านจะทาวิธีไหนในการนาคุณค่านี้ไปให้กบั ผูค้ น
ท่านสามารถสอนทีมงานให้โฆษณาหรื อสร้างผูม้ ุ่งหวังได้หรื อไม่? ท่านเป็ นผูท้ ี่ปิดสมัครได้ทุกครั้งเมื่อ
มีการทาโทรสามสายหรื อไม่? ท่านสามารถจัดประชุมที่มีคนสมัครทุกครั้งหรื อไม่?
ถ้าตอนนี้ ท่านต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสปอนเซอร์ มันเป็ นเพราะท่านยังไม่ได้นาคุณค่า
ของท่านออกมาแสดง หรื อว่าท่านยังไม่มีคุณค่ามากพอนัน่ เอง
ถ้ามีใครบางคนสมัครเข้าร่ วมกับท่าน แสดงว่าเขากาลังมองหาพลังจากท่านที่จะทาให้เขาประสบ
ความสาเร็ จได้
ถ้าพวกเขาไม่ได้รับพลังจากการทางานร่ วมกับท่าน พวกเขาก็จะไม่ทางานกับท่าน และจะออกไปหา
ผูน้ าที่จะสามารถทาให้เขาประสบความสาเร็ จได้มากกว่า
และต่อจากนี้คือส่ วนที่ดีที่สุด มันไม่ได้ตอ้ งใช้อะไรมากมายในการเพิม่ คุณค่าของท่านในสายตาของผู ้
มุ่งหวัง เพราะไม่มีใครจะมาสื บค้นหรื อค้นหามากมายในการสร้างธุ รกิจจากที่บา้ น
สิ่ งที่ท่านต้องทาก็คือ มีความรู ้มากกว่าพวกเขาเพียงเล็กน้อย ก็จะทาให้ท่านอยูใ่ นสถานะของผูใ้ ห้พลัง
และคุณค่า
ก่อนที่เราจะไปต่อ ขอเล่าเรื่ องจริ งของเราเมื่อมีคนมองหาคุณค่าจากเรา…
มีคนส่ งคาถามมาหาดังนี้:
“คอร์ สนี้ จะสอนทุกอย่างที่ฉนั ต้องการรู ้ใช่มยั๊ หรื อฉันต้องไปซื้ อคอร์ สอื่นๆ ของคุณหลังจากจบคอร์ส
นี้”
“ฉันซื้ อหนังสื อพวกนี้มาอ่านมากมายและยังไม่ประสบความสาเร็ จ ทาไมฉันต้องซื้ อของคุณด้วย?”
ขอเล่าตรงๆ ผูค้ นพวกนี้ไม่ฉลาด ที่พวกเขายังไม่ประสบความสาเร็ จ ไม่ได้เป็ นเพราะเข้าคอร์ ส หรื ออ่าน
หนังสื อ แต่มนั เกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าของพวกเขาให้กบั ผูอ้ ื่น และการให้บริ การผูอ้ ื่นได้ดีกว่าหรื อมาก
ขึ้น
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พวกเขาไม่สามารถประสบความสาเร็ จกับทัศนคติแบบนี้ได้ ถ้าใครมีทศั นคติแบบนี้ขอให้กลับไป
ทางานประจาแบบเดิมๆทันทีพวกเขามองหาหนังสื อ หรื อเครื่ องมือ หรื ออะไรก็ตามที่เขายังไม่มี ที่จะมา
ทาให้เขาประสบความสาเร็ จได้ในทันที
มันไม่มีส่ิ งนั้นอยูน่ ะสิ ผูน้ าสามารถทาเงินได้มากกว่าท่านเพราะเขาทางานมากกว่าท่าน 10 เท่า ใช้เวลา
มากกว่าท่าน 10 เท่า และลงทุนในการเรี ยนรู ้มากกว่าท่าน 10 เท่า
มันไม่มีเคล็ดลับอะไรมากกว่านี้ เพื่อนรัก!
ท่านจะต้องอย่าหยุดเรี ยนรู ้ เพิ่มคุณค่าของท่านอย่างต่อเนื่ อง ท่านต้องการสร้างรายได้ หลักล้านบาทต่อ
เดือนในอีกสามปี ข้างหน้าหรื อไม่? เพียงแค่ใช้เงินหลักพัน หรื อหลักหมื่น กับคอร์ สและคาปรึ กษา
ตลอดเวลานับจากนี้
ถ้าท่านทาเช่นนี้ เราการันตีได้วา่ ท่านจะมีคุณค่ามากกว่า 99% ของผูค้ นทัว่ ไปในอุตสาหกรรมนี้ ด้วยการ
ทาให้ท่านเป็ น “บุคคลที่มีแรงดึงดูด”

บทที่ 1.5 บุคคลที่มีแรงดึงดูด
คาตอบที่จะทาให้ท่านประสบความสาเร็ จคือการเรี ยนรู ้และออกไปลงมือทา และจะต้องลงทุนกับการ
เรี ยนรู ้เพื่อเพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวเอง เพราะคุณค่าที่ท่านมีให้กบั ผูอ้ ื่นได้มากเท่าไร ก็จะมีผคู ้ นมาติดตาม
ท่านมากเท่านั้น
ความจริ งก็คือที่ท่านกาลังอ่านหนังสื อนี้ เพราะว่าท่านเข้าใจในกฏเหล่านี้นนั่ เอง
อย่าหยุดที่จะเพิ่มคุณค่า สร้างผูต้ ิดตามของท่านด้วยการพัฒนาความรู ้ในตัวท่าน
ผูป้ ระกอบการทุกคนที่ประสบความสาเร็ จ ทุกคนเรี ยนรู้และสะสมข้อมูลในอุตสาหกรรมของเขา ซึ่ง
เหมือนกับการเรี ยนปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอกเลยทีเดียว
ไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆ ผูท้ ี่มีเงินในบัญชีมาก ก็ยอ่ มมีความรู ้ในตัวเองมากเช่นเดียวกัน และเขาก็จะไม่หยุด
เรี ยนรู ้เมื่อประสบความสาเร็ จในเป้ าหมายแล้วก็ตาม
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การเรี ยนรู ้น้ ีไม่ใช่การเรี ยนรู ้สุดท้ายของท่าน มันเป็ นจุดเริ่ มต้น ท่านจะไม่ได้เจอหรื อพบกับคอร์ สที่
สามารถสอนทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านต้องการจะรู ้
เพราะคอร์ สแบบนั้นมันไม่มี
มีเพียงผูต้ ามเท่านั้นที่คน้ หาเวทย์มนต์ ที่สัญญาว่าจะนาสิ่ งที่พวกเขาต้องการมาให้
เมื่อท่านลงทุนกับการเรี ยนรู ้ ท่านกาลังมองหาไอเดียหรื อความคิดของใครคนหนึ่งที่ท่านไม่มีมาก่อน
แค่ความคิดเดียวเท่านั้น
อย่ากลัวที่จะใช้เงินในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการตลาดด้วย จงใช้เงินในการซื้ อหนังสื อและเรี ยนรู ้เพราะมัน
สร้างคุณค่าให้ในระยะยาว
ทัศนคติเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้น้ ี จะทาให้ท่านมีคุณค่ามากขึ้นในอาชีพหรื อธุ รกิจของท่าน
มันเหมือนกับภาพต่อ ทุกความรู ้ใหม่ๆ จะช่วยเติมเต็มให้ท่านเสมอ
ซื้ อหนังสื อทุกเล่มที่จะช่วยให้เป็ นคู่มือติดตัวท่านไปตลอด
ท่านทราบดีวา่ ในการประสบความสาเร็ จในธุ รกิจนี้ มีสิ่งที่ท่านจะต้องทาสองอย่างคือ…
1. ท่านต้องเป็ นผูน้ าให้กบั ผูอ้ ื่น โดยการเพิม่ คุณค่าในตัวของท่าน
2. ความสามารถในการแสดงคุณค่าของท่านไปยังกลุ่มเป้ าหมายด้วยวิธีการตลาด
ไม่มีทางลัด ไม่มีเว็บไซต์วเิ ศษ หรื อผูส้ นใจใดๆ จะไม่เกิดขึ้นได้เอง
เราสามารถให้ผมู ้ ุ่งหวังฟรี กบั ท่านได้ แต่ถา้ ท่านยังไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็ นผูน้ า และแสดงออกมาได้อย่างมี
คุณภาพได้ ท่านจะไม่สามารถสปอนเซอร์ ใครได้เลย
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านต้องการ มีอยูใ่ นตัวท่านอยูแ่ ล้ว
ท่ำนทำได้ !
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บทที่ 2 ขำยตัวท่ ำนเอง ไม่ ใช่ บริษัท
ถ้าท่านกาลังโปรโมตบริ ษทั ที่ท่านกาลังทาอยู่ หยุดก่อน! ในบทนี้จะเฉลยว่าทาไม?

บทที่ 2.1 ธุรกิจของท่านคือการทาการตลาด
การตลาดแบบเครื อข่ายไม่ได้เป็ นอย่างที่เราคิด
เป็ นเวลาถึงสิ บปี ในการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่เข้าใจกลับกลายเป็ นว่า สิ นค้าและบริ การไม่ได้เป็ นสิ นค้าจริ งๆ ของ
บริ ษทั
ถ้าท่านสังเกต เราไม่ได้เรี ยนรู ้วา่ จะขายสิ นค้าอย่างไร เราไม่ได้เรี ยนรู ้วา่ จะสมัครคนเข้าธุ รกิจอย่างไร
และในความเป็ นจริ ง นี่คือสิ่ งที่เราไม่จาเป็ นต้องเรี ยนมากมาย:

o

⊗ สิ นค้าของเราถูกกว่าใคร
⊗ สิ นค้าของเรามีค่า ORAC สู งกว่าใคร

o

⊗ สิ นค้าของเรามีวติ ามินและเกลือแร่ ทุกชนิด

o

⊗ สิ นค้าของเรามีสิทธิบตั ร

o

⊗ สิ นค้าของเราดีกว่าของบริ ษทั อื่น

o

ทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ นค้าเป็ นข้อมูลจริ งและตอบปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการประสบ
ความสาเร็ จระยะยาว
ดังนั้น ท่านเลิกกังวลกับคุณสมบัติและราคาของสิ นค้า และ เลิกกังวลกับแผนการจ่ายผลตอบแทนของ
บริ ษทั ด้วย
มันไม่จาเป็ นเลย ทาไมนะหรื อ?
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สิ่ งแรก, การแข่งขันเป็ นเรื่ องที่ดี ถ้าท่านไม่มีคู่แข่งที่ขายสิ นค้าคล้ายๆ กัน มันหมายความว่า สิ นค้านั้น
ไม่มีความต้องการที่แท้จริ ง เราอาจจะซื้ อเพราะได้ผลตอบแทน
ข้ อสอง, ธุรกิจของท่ ำนคือกำรทำกำรตลำด ใครที่ทาการตลาดเก่งกว่า คนนั้นจะเป็ นผูช้ นะ
โปรดฟังอีกครั้ง… “ธุรกิจของท่ ำนคือ กำรทำกำรตลำด”
บริ ษทั สามารถขนสิ นค้าออกใหม่ให้กบั ท่านได้เป็ นตัน แต่ จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าท่านไม่รู้วธิ ี การ
ทาตลาดหรื อกระจายสิ นค้า ท่านไม่จาเป็ นต้องทาแบบนั้น เงินไม่ได้อยูท่ ี่สินค้า มันอยูท่ ี่วธิ ี ทาตลาด
สิ นค้านั้นอย่างไรต่างหาก
ดังนั้นในความเป็ นจริ ง สิ นค้าของท่านคือการทาการตลาดให้กบั ระบบของท่าน กับผูค้ นที่จะมาเป็ นผูน้ า
และลูกค้าของท่าน
สองข้อความต่อไปนี้ จะเปลี่ยนชีวติ ท่านไปตลอดกาล ถ้าท่าน “เข้ ำใจมัน”…
• » ท่ านขายระบบการตลาดให้ กับผู้จาหน่ ายของท่ าน
• » ระบบการตลาดทาหน้ าที่ ขายสิ นค้ า (ไม่ ใช่ ธุรกิ จ) ของบริ ษัทแทนท่ าน
ลองดูตวั อย่างเพื่อท่านจะได้เข้าใจมากขึ้น เราจะยกตัวอย่างกับบริ ษทั นี้ McDonald’s.
เมื่อ Ray Kroc เริ่ มต้นธุ รกิจแมคโดแนล เขาไม่ได้สนใจในอาหารหรื อคุณภาพมากนัก นัน่ ไม่ใช่เหตุผล
ที่ผคู้ นจะมาทานที่นี่
ผูค้ นมาทานที่ร้านแมคโดแนล เพราะคาดเดาหรื อกาหนดความรวดเร็ วในบริ การ และราคาได้
สิ่ งที่สมบูรณ์ และสิ่ งที่เขาขายให้ผซู ้ ้ื อแฟรนไชส์ คือ ระบบที่ทาให้เนื้อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่าง
ต่อเนื่อง
นักลงทุนไม่ได้ซ้ื อแฟรนไชส์ เพราะเขาไม่ได้ต้ งั เป้ าหมายในชีวติ ว่าจะเสริ ฟอาหารที่อร่ อยที่สุด พวกเขา
ซื้ อธุ รกิจที่สร้างเงิน และ Ray ได้เสนอระบบสร้างเงินที่ดีกว่าคนอื่น
สิ่ งที่ Ray ทาการขายคือ “ร้านอาหารทาเงินที่มีระบบพร้ อมไว้แล้ว” เพื่อให้ผลู ้ งทุนจ่ายเงิน และระบบก็
จะเริ่ มทางานโดยผลิตสิ นค้าออกมาให้กบั ลูกค้า
มันเป็ นหลักการที่ยอดเยีย่ มมากที่ท่านต้องเข้าใจจากจุดเริ่ มต้น
และตอนนี้ “ระบบ” คืออะไร
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บทที่ 2.2 “ระบบ” ของเราคืออะไร
มองย้อนไปยังสิ่ งที่ง่ายที่สุด ระบบไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการสร้างเครื่ องมือและวิธีการใช้งาน
ระบบของท่านจะเป็ นอะไรก็ได้ ซึ่ งประกอบไปด้วยเครื่ องมือ และวิธีการใช้งาน
งานของเราคือ:
1. ทาการตลาดเกี่ยวกับระบบให้กบั ผูจ้ าหน่ายที่ขายสิ นค้าของบริ ษทั
2. สอนพวกเขา เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าและทักษะการทาตลาด เพื่อช่วยให้ผจู ้ าหน่ายใหม่กลายมาเป็ น
“ผูน้ า” เพื่อที่จะทาให้พวกเขาขยายแฟรนไชส์ไปยังผูจ้ าหน่ายที่จะมาเป็ นแฟรนไชส์ต่อไป
เมื่อท่านพัฒนาหรื อมี “ผูน้ า” อย่างน้อยห้าคน ท่านจะอยูบ่ นเส้นทางของอิสรภาพทางการเงินได้แล้ว
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ใช่แค่เรื่ องของเงิน เวลา หรื อมิตรภาพ แต่สิ่งที่ท่านจะได้ก็
คือ “ท่ ำนเป็ นบุคคลสำคัญที่พฒ
ั นำด้ วยตัวเอง”
เราทั้งหมดอยูใ่ นเครื่ องมือเดียวกัน สื่ อการตลาดเดียวกัน และระบบเดียวกัน ท่านและจุดแข็งของท่าน
เป็ นส่ วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องในระบบนี้
เลือกบริ ษทั ที่ถูกต้อง เลือกสิ นค้าที่ถูกต้อง และเลือกระบบการตลาดที่ถูกต้องที่สามารถช่วยให้ท่านถึง
เป้ าหมายได้เร็ วที่สุด เหมือนกับขวานคมที่จะชนะขวานทื่อได้ แต่มนั ก็ไม่ได้รับรองผลสุ ดท้ายให้กบั
ท่าน
ธุ รกิจจะสาเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อท่านมีความคิดง่ายๆ ที่จะ “ช่ วยเหลือผู้อนื่ ” ถึงแม้จะไม่รู้อะไรเลย จงพยายาม
ช่วยผูค้ นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ หยุดกังวลในการพยายามอธิ บายเรื่ องเกี่ยวกับแผนการตลาด และสิ่ ง
อื่นๆ ที่คิดว่าไม่ได้ทาให้ประสบความสาเร็ จ และนี่คือกุญแจสาหรับผูค้ น ที่กาลังประสบปั ญหา พวกเขา
มุ่งประเด็นไปยัง เครื่ องมือ เว็บไซต์ และแผนการตลาด มากเกินไป หรื อมองหาสิ่ งที่อยูน่ อกตัวเองที่จะ
มาทาให้เขาประสบความสาเร็ จ (เป็ นพฤติกรรมของผูต้ ิดตาม)
แต่แค่ความตั้งใจที่จะช่วยผูค้ นนั้นไม่เพียงพอ ท่านต้องเรี ยนรู ้วา่ จะทาอย่างไรจึงจะให้ความตั้งใจนี้เข้า
ไปสู่ ทอ้ งตลาดหรื อผูค้ นได้ดว้ ย
ความตั้งใจจะไร้ประโยชน์ ถ้าไม่ได้ลงมือทา
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ธุ รกิจนี้ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูค้ นได้ทวั่ โลก การลงมือทาของท่านใน
วันนี้ จะเริ่ มต้นกระจายเหตุการณ์ต่างๆ ให้เดินทางไปทัว่ โลก จนท่านไม่อาจจะมองเห็น หรื อได้รับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของคนในรุ่ นต่อๆไปได้
ท่านไม่ได้ตอ้ งการเป็ นเพียงแค่คนหนึ่ง ที่มองดูผคู ้ นที่เข้ามา และมองดูสิ่งที่เขาทา นี่คือของขวัญ และ
ท่านไม่มีอะไรจะต้องเสี ยอีกแล้ว ดังนั้น ทาไมท่านไม่ทาทุกสิ่ งให้มนั เกิดขึ้น และใช้ชีวติ ในระดับที่
สู งสุ ดล่ะ?
ท่านต้องการไปจิบไวน์ที่ดีที่สุดหรื อไม่? ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่อร่ อยที่สุด ขับรถหรู ที่สุด ไปยังที่ที่
สวยที่สุด และค้นหาประสบการณ์ให้มากที่สุดที่สามารถทาได้หรื อไม่?
และนัน่ ทาไมท่านจึงมาอยูท่ ี่นี่ และท่านสามารถได้ทุกสิ่ งในเวลาที่ส้ นั ที่สุด ถ้าท่านต้องการสัมผัสสิ่ ง
เหล่านั้น และต้องการช่วยผูค้ นให้ทาได้เหมือนที่ท่านทาให้ได้มากที่สุด
ท่ำน ถือพลังไว้ในมือของท่านแล้ว คิดถึงความสวยงาม ความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้น หรื อจะไม่เกิดอะไรขึ้น
เลย อยูท่ ี่ตวั ท่าน…
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บทที่ 3 เคล็ดลับในกำรเป็ นมืออำชีพ
ความสาเร็ จที่เกิดจากความตื่นเต้นเป็ นเรื่ องชัว่ คราว แต่ความสาเร็ จที่เกิดจากความเป็ นมืออาชีพจะ
เกิดขึ้นอย่างถาวร

บทที่ 3.1 ความสาเร็จจะเข้ามาเมื่อ ไม่ได้ตดั สิ นใจด้วยอารมณ์
สิ่ งหนึ่งที่เป็ นเหตุผลของการที่จะประสบความสาเร็ จคือ:
ควำมสำเร็จจะเข้ ำมำเมื่อ ไม่ ได้ ตัดสิ นใจด้ วยอำรมณ์
อธิ บายได้ดงั นี้
เมื่อผูค้ นเข้ามาทาธุ รกิจนี้ในครั้งแรก พวกเขาจะทาเพราะการด่วนตัดสิ นใจ ความตื่นเต้น หรื อมี
ความหวัง
ซึ่งมันเป็ นการใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจ
เพรำะนี่เป็ นอุตสำหกรรมของธุรกิจเครือข่ ำยที่ถูกชั กชวนโดยผู้คนซึ่งไม่ เคยทำธุรกิจของตนเองเลย
การทางานด้วยความมีวินยั และทักษะที่จาเป็ นในการประสบความสาเร็ จในการตลาดแบบเครื อข่ายนั้น
ยังใหม่มากสาหรับพวกเขา
ดังนั้น พวกเขาก็จะจากเราไป…
การใช้เงิน ใช้เวลา และการออกมาจากความเคยชินเดิมๆ สาหรับคนใหม่แล้ว ต้องใช้ความพยายามและ
อารมณ์ปรารถนาที่รุนแรงมาก และจะต้องควบคู่กบั ความกลัวที่จะล้มเหลวด้วย
พวกเขารู ้สึกเหมือนถูกจับใส่ ในตูป้ ลาและต้องเลือกว่าจะจมลงสู่ กน้ หรื อว่ายเข้าฝั่ง
ในการเริ่ มโทรทางานแต่ละครั้งเป็ นการโทรที่สามารถชี้ชะตาของเขาได้เลย ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อนๆ ของเขา
คือกุญแจนาเขาไปสู่ อนาคต การจัดประชุมในแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความลับที่จะทาให้สาเร็ จ การโทร
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ติดตามในแต่ละครั้งได้บนั่ ทอนกาลังใจของเขาให้ลดลง เงินทุกบาทที่ใช้ไปเป็ นเหมือนการเล่นเกม การ
โทรหาอัพไลน์ก็ไม่เคยได้รับความเห็นใจ ความหวังทุกอย่างเป็ นเหมือนท้องฟ้ าร่ วงลงพื้นดินด้วย
คาตอบว่า “ไม่ ” และทุกคนที่สมัครด้วยก็เกิดขึ้นด้วยความเกรงใจ
ไม่มีสิ่งใดจะแสดงว่าทุกอย่างนั้นเหลือเฟื อ
ทุกอย่างต้องใช้อารมณ์เข้าช่วยทั้งสิ้ น
และนัน่ คือเหตุผลที่ทาไมพวกเขาจึงหยุดทาธุ รกิจ
ซึ่ งมันเป็ นความรู ้สึกในช่วงแรกๆ ที่เข้ามาทาธุ รกิจแบบนี้ มันเหมือนกับรถไฟเหาะที่ตื่นเต้น และจบลง
ด้วยความผิดหวัง หมดหวัง และความเศร้าของผูข้ ี่
ความจริ งแล้ว ไม่มีอะไรมาทาให้เรากลัวได้มากกว่า ความตื่นเต้นดีใจและแรงกระตุน้ ระดับ 10 ของ
ผูส้ มัครใหม่ ที่ไม่สามารถรอที่จะแชร์ เรื่ องราวที่เกิดจากความตื่นเต้นออกไปได้
มันเป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องการไม่ใช่เหรอ?
ใช่! มันอาจจะเป็ นไปได้
แต่นนั่ แหละเป็ นสิ่ งที่น่ากลัว
ทุกๆ สิ่ งมีข้ ึน แล้วก็มีลง และเมื่อใดก็ตามที่เราใช้อารมณ์มาสร้างธุ รกิจ ก็รอความล้มเหลวที่จะตามมาได้
เลย
อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็ นเรื่ องปกติ ที่มกั จะเกิดเนื่ องจากการกลัวการสู ญเสี ยหรื อความคิดของความขาด
แคลน
การสร้างธุ รกิจจากที่ไม่มีอะไรเลยนั้นเป็ นสิ่ งที่ยากมากๆ ท่านจะต้องมีประสบการณ์ในการล้มเหลว
ทุกๆ วัน
และถ้าท่านใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเรี ยนรู ้ความล้มเหลวนี้ มันจะทาให้ท่านเจ็บปวด และ ท่าน
จะหยุดทาทุกอย่างที่จะทาให้ท่านเจ็บปวด แต่ถา้ … ท่านทาด้วยเหตุผลว่า “ทำเพือ่ อะไร” ซึ่งมันต้อง
ใหญ่และแข็งแรงพอที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดได้
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บทที่ 3.2 มืออาชีพทางานด้วย “เหตุผล”
ผูน้ าที่เชี่ยวชาญ จะมีความรู ้สึกว่าความสาเร็ จหรื อล้มเหลวนั้นไม่มีความแตกต่างกัน ผูน้ าจะคิดว่ามัน
เป็ นส่ วนหนึ่งของธุ รกิจที่จะต้องออกไปเจอทุกๆวัน การที่จะรู ้สึกเช่นนี้ได้จะต้องมีความคิดของความ
เหลือเฟื อให้ได้
จงทาให้วนั นี้ ทุกๆวัน ก็จะเป็ นแค่วนั หนึ่งในออฟฟิ ศ มันสนุก รักในสิ่ งที่ทา แล้วอารมณ์ที่ข้ ึนสู งและลง
ต่าก็จะหายไป
ทาให้มนั หายไปเร็ วที่สุด แล้วท่านจะเติบโตไปเป็ นผูน้ ามืออาชีพได้
คาถาม: ถ้าท่านมีทีมงานที่เก่งมาก สร้างองค์กรไว้มากมาย แต่หยุดทาธุ รกิจ ท่านจะสู ญเสี ยความมัน่ ใจ
หรื อไม่ ท่านจะคิดต่อว่าหรื อคิดจะตามให้กลับมา หรื อไม่?
มันไม่สาคัญ ถ้าเรารู ้วา่ เราจะไปไหน มันไม่สาคัญเลยว่าใครจะเข้ามา หรื อจะออกไป เพราะว่ามันมี
จานวนผูค้ นที่อยูข่ า้ งนอกเต็มไปหมด (มันคือความคิดของความเหลือเฟื อ) ท่านต้องตัดสิ นใจแล้วทาให้
อารมณ์ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวท่าน
ตอนนี้เป็ นเวลาที่จะออกไปทางานทุกๆ วัน และออกไปบอกสิ่ งดีๆ กับผูค้ น นี่คือส่ วนหนึ่งของการทา
ธุ รกิจ
บางครั้งมีลูกค้าที่กาลังโกรธโทรมาเรื่ องลืมสั่งสิ นค้า มันก็แค่วนั หนึ่งในออฟฟิ ศ โทรติดตามแล้วไม่มี
ใครมาประชุม มันก็แค่วนั หนึ่งในออฟฟิ ศ คนใหม่ๆ ที่คุยโม้แต่ไม่เคยลงมือทา มันก็แค่วนั หนึ่งใน
ออฟฟิ ศ ผูจ้ าหน่ายใหม่แนะนาคนได้ 100 คนที่มาจากบริ ษทั เก่า มันก็แค่วนั หนึ่งในออฟฟิ ศ
รักษาอารมณ์ของท่าน ในการออกไปทางานทุกๆวัน เพราะบางวันจะมีข้ ึน บางวันมีลง อย่าให้อารมณ์มา
มีผลกับท่าน
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บทที่ 4 แนะนำเข้ ำสู่ กำรสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด
เมื่อท่านทาธุ รกิจเครื อข่ายอย่างถูกต้อง ท่านจะประสบความสาเร็ จ แต่นกั ธุ รกิจเครื อข่าย 99% ไม่ได้ทา
อย่างถูกต้อง

บทที่ 4.1 องค์ประกอบของการสปอนเซอร์แบบมีแรงดึงดูด
หลายๆคน อาจเคยเข้าสู่ อุตสาหกรรมธุ รกิจเครื อข่ายมามากกว่าสิ บปี แล้ว และบางคนย้ายมาหลายบริ ษทั
แล้ว
อาจจะคล้ายกับหลายๆ ท่าน เมื่อท่านไม่ได้ในสิ่ งที่ท่านกาลังค้นหา ท่านก็จะย้ายไปหาที่อื่น ปั ญหาก็คือ
สิ่ งที่ท่านค้นหานั้นมันไม่ได้อยูใ่ นสิ นค้า บริ ษทั หรื อแผนการตลาด
แล้วอะไรที่เป็ นปั ญหา และสิ่ งที่คน้ หาคืออะไร? มันไม่มีสิ่งใด คนใด หรื อบริ ษทั ไหนที่ถูกหรื อผิด
เพราะมันมีหลายเหตุผล
นี่คือปั ญหาหลักสองประการ:
1. ตัวท่านเอง ท่านอาจใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการลงมือทาแล้ว แต่ก็ยงั ล้มเหลว
2. ท่านไม่มีความรู ้เรื่ องการตลาด
เพราะนี่คืออุตสาหกรรมของผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการเป็ นเจ้าของธุ รกิจ
มาก่อน ซึ่ งจะต้องมีการเรี ยนรู ้ไม่เฉพาะการเป็ นเจ้าของธุ รกิจเท่านั้น แต่ยงั ต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการสร้างภาพ
ตัวเอง ความเชื่ อมัน่ ความเชื่ อ และวุฒิภาวะทางจิตใจ
ผูป้ ระกอบการจะต้องแตกต่างจากผูค้ นทัว่ ไป กล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือ ท่านต้องพัฒนาตัวเองให้
เป็ นแบบเดียวกันกับที่ผปู ้ ระสบความสาเร็ จเป็ น (เช่นเดียวกับผูน้ า) ดังนั้นผูท้ ี่เปลี่ยนบริ ษทั บ่อยๆ ไม่ใช่
เป็ นเพราะสิ นค้า หรื อแผนการตลาด ที่ทาให้พวกเขาล้มเหลว
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กรุ ณาอย่าเข้าใจความหมายนี้ ผดิ ถ้าท่านกาลังตัดสิ นใจทาอยูส่ องธุ รกิจ ให้เลือกอันที่ดีกว่า โดยใช้
เหตุผลทางธุ รกิจ ไม่ใช่อารมณ์
ถ้าท่านต้องการโค่นต้นไม้ ท่านจะต้องใช้ขวานที่คมที่สุดเท่าที่ท่านจะหาได้
นี่คือสองสิ่ งที่ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว:
1. อย่าคิดว่าประสบการณ์จากงานประจาจะเพียงพอที่จะทาให้เชื่อได้วา่ จะสามารถประสบ
ความสาเร็ จในธุ รกิจเครื อข่ายได้
ท่านต้องสร้างความเชื่ อมัน่ ใหม่ๆ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมที่จะเป็ นผูน้ า ซึ่ งต้องเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะ
มีดาวน์ไลน์
2. ท่านต้องทาการรู ้จกั กับการตลาดที่แท้จริ ง การเขียนคาโฆษณา และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการตลาดผ่านอินเตอร์ เน็ต
นี่คือภาพจิกซอ สุ ดท้ายที่หายไป ซึ่ งผลลัพท์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอุตสาหกรรมการตลาด การทา
โปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดผูค้ นที่ไม่มีความรู ้ในด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการตลาด
การตลาดรึ ? เราไม่ตอ้ งการการตลาด สิ นค้าของเราดีที่สุด มันขายตัวเองได้ (บาทท่านอาจคิดเช่นนี้)
สิ นค้าไม่ได้สร้างดาวน์ไลน์ แต่สามารถรักษาดาวน์ไลน์ไว้ได้ นี่คือหลักฐาน:
พรุ่ งนี้ท่านลองไปสั่งซื้ อของ 10,000 บาท มาไว้ที่บา้ น นัง่ ลงบนเก้าอี้แล้วมองดู จากนั้นลองไปดูรายได้ที่
จะเกิดขึ้นสิ
ไม่มีเลยใช่มย๊ั ?
แน่นอน
มีเพียงแค่ ผู้นำ และ กำรทำตลำด เท่านั้นที่ขายสิ นค้า และสร้างดาวน์ไลน์
ท่านไม่เคยได้รับการแนะนาให้รู้จกั การตลาดจริ งๆ ของธุ รกิจเครื อข่าย จนกระทัง่ วันนี้ และสิ่ งที่เราจะ
บอกให้ท่านทราบต่อไปนี้มนั จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการทาธุ รกิจของท่านตลอดไป…
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บทที่ 4.2 ความลับทางการตลาดของระบบการสปอนเซอร์แบบมีแรง
ดึงดูด
ในการสร้างธุ รกิจการตลาดแบบเครื อข่ายคือการสร้างความรู ้ให้กบั ผูจ้ าหน่าย ให้สามารถทาการตลาด
สิ นค้าไปให้กบั ลูกค้าที่ชื่นชอบสิ นค้าแต่ไม่สนใจธุ รกิจ ลูกค้าเหล่านั้นรักที่จะใช้สินค้า ซึ่ งจะสามารถ
สร้างรายได้ทุกๆ เดือนให้กบั ผูจ้ าหน่ายและครอบครัวของเขาได้
ปั ญหาใหญ่ที่สุดที่เราเจอ ซึ่ งเกิดขึ้นไม่นาน และเหตุเนื่องมาจากอินเตอร์ เน็ต คือมีการเปลี่ยนจุดหมาย
ไปยังการสร้างระบบที่ให้ความสาคัญกับความอ่อนแอ
มันเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นได้ในมุมมองการตลาด และท่านจะต้องเรี ยนรู ้วา่ ในการสร้างธุ รกิจเครื อข่ายและ
พัฒนาผูน้ าโดยให้ความสาคัญกับความอ่อนแอนั้นจะเกิดความเสี ยหายร้ายแรง
การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูดนี้ไม่ได้รับรองความสาเร็ จของท่านอย่างแน่นอน ผูท้ ี่คิดว่าทุกสิ่ งที่อยู่
รอบตัวเองมีส่วนทาให้เขาได้รับผลในการทาธุ รกิจหรื อในชีวติ มันเป็ นความคิดของผูต้ ามเท่านั้น ไม่ใช่
ผูน้ า
แล้วการสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูดคือการทาอะไรบ้างล่ะ ให้พลังในการพัฒนานักธุ รกิจและทาให้เขา
หรื อเธอประสบความสาเร็ จเร็ วและง่ายมากขึ้นกว่าเดิม โดยผ่านเครื่ องมือและกลยุทธที่ถูกต้อง
นักธุ รกิจเครื อข่ายส่ วนมากเหมือนคนสร้างบ้าน ถ้าเขาสร้างบ้านยังไม่เสร็ จ เขาจะไปที่ร้านขายเครื่ องมือ
และซื้ อค้อนอันใหม่ และถ้ามันยังไม่เสร็ จ เขาก็จะไปซื้ ออีก และซื้ ออีก (เหมือนกับเปลี่ยนบริ ษทั ไป
เรื่ อยๆ)
ถ้าพวกเขารู ้วา่ ทักษะ และความรู ้เท่านั้นที่จะทาให้เขาสาเร็ จ ไม่เกี่ยวกับบริ ษทั และแผนการตลาดเลย
ทุกๆ สามเดือน หรื อ เมื่อมีสิ่งใหม่ หรื อบริ ษทั เครื อข่ายใหม่เกิดขึ้น เราจะได้รับอีเมลและโทรศัพท์
มากมายจากเพื่อนเก่า ที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จ และผูท้ ี่เชื่อว่าเราจะเข้าร่ วมเพื่อเป็ นต้นสายกับพวกเขา
ผูท้ ี่จะประสบความสาเร็ จในการทาเช่นนี้ได้ คือผูน้ าที่มีผตู ้ ามอยูแ่ ล้วเท่านั้น และจะต้องเขียนใบสมัคร
ในสามวันหลังจากบริ ษทั เปิ ด
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คาถามคือ: แล้วท่านจะสร้างธุ รกิจของท่านอย่างไร?
สิ นค้า บริ ษทั และแผนการตลาด ไม่ได้มีความหมายอะไร จนกระทัง่ ท่านค้นพบวิธีการทาอย่างไรให้มี
ลูกค้า หรื อผูจ้ าหน่าย ถูกต้องไหม? เงินไม่ได้อยูใ่ นสิ นค้า แต่เงินอยูท่ ี่ความสามารถในการเคลื่อน (ทา
การตลาด) สิ นค้าต่างหาก แล้วท่านมีวธิ ี ทาเช่นนั้นแล้วหรื อไม่?
จงเข้าใจว่าธุ รกิจนี้คือการตลาด
•
•

•

•
•

•

♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ท่ำนไม่ จำเป็ นต้ อง “ขำย”
♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ท่ ำนไม่ จำเป็ นต้ องขอร้ องให้ ผ้ คู นมำเข้ ำร่ วมธุรกิจของท่ ำน…
พวกเขำจะมำขอร้ องท่ำนเอง
♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ท่ำนไม่ จำเป็ นต้ องโฆษณำ “ธุรกิจทำอยู่ทบี่ ้ ำน” แปะไว้ทหี่ ลัง
กระจกรถ
♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ผู้คนจะพร้ อมจ่ ำยเงินให้ ท่ำน
♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ทุกๆคนสำมำรถทำซ้ำในสิ่ งที่ท่ำนทำสำเร็จแล้ วเพียงแค่ เข้ ำมำอยู่
ในระบบ
♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ท่ ำนและทีมงำนของท่ ำนจะได้ รับเงินอย่ ำงรวดเร็วจำกผู้คนทีไ่ ม่
เข้ ำร่ วมธุรกิจกับท่ ำน

♥ เมื่อท่านทาธุ รกิจนี้ อย่างถูกต้อง ทุกคนสำมำรถเข้ ำมำอยู่ในระบบและสร้ ำงเงินได้ ต้ งั แต่ วนั แรก
ปั ญหาก็คือ นักธุ รกิจเครื อข่าย 99% ไม่ได้ทาอย่างถูกต้อง เพราะพวกเขาไม่รู้วธิ ี ในการทาการตลาด

•

การสร้างรายชื่ อมากๆ และโทรไปหาน่ะหรื อ? ไม่ใช่เลย ขอบคุณ เราไม่ทาเช่นนั้น เพราะเราใช้ระบบ
ขายสิ นค้าของเราเอง ผูค้ นจะกรอกข้อมูล และระบบนาคนมาให้เราตลอดเวลา 24/7
มันดีสาหรับท่านด้วยใช่มย๊ั !

บทที่ 4.3 หยุดซื้ อรายชื่อที่ไม่มีประโยชน์
ในอดีตหลังจากที่ท่านสมัครเข้าร่ วมธุ รกิจแล้ว ต่อไปนี้จะเป็ นคาแนะนาที่ท่านได้รับจากผูแ้ นะนาเมื่อ
ท่านถามว่าจะสร้างธุ รกิจได้อย่างไร
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อันดับแรก พวกเขาก็จะให้ท่านลิสต์รายชื่อ 100 รายชื่อ หรื อมากกว่านั้น (วิธีน้ ีใช้ได้ดีในการสร้างฐาน
ลูกค้า ถ้าท่านมีสินค้าที่ดีมากๆ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้จากบางคนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ท่านก็ควรทาวิธีการนี้ดว้ ย)
อันดับต่อไป พวกเขาจะให้ท่านใช้เงินเพื่อซื้ อรายชื่ อทางอินเตอร์ เน็ต ประมาณ 10,000-30,000 บาทต่อ
เดือนเลยทีเดียว
ปั ญหาก็คือ ในการทาให้ผตู ้ ามและผูท้ ี่กาลังพัฒนากลายมาเป็ นเป็ นผูน้ าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่ เดือนถึง
หนึ่งหรื อสองปี ก่อนที่จะกลายมาเป็ นผูน้ า และใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ที่จะสามารถสร้างองค์กรได้ใหญ่
เพียงพอที่จะคุม้ ค่ากับเงินที่ลงทุน
มันอาจจะได้ผล แต่ไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพ มันไม่ใช่ธุรกิจที่ฉลาดและไม่ใช้สมอง ซึ่ งมันเกิดขึ้นจากการ
ขาดความรู้ที่ดี
ธุ รกิจนี้คือธุ รกิจเครื อข่ายที่ยอดเยีย่ ม หยิบโทรศัพท์ นัดผูค้ น สร้างความสัมพันธุ์ และเล่าถึงความล้ าเลิศ
กระบวนการนี้ จะเป็ นไปได้ถา้ มีทุนมากพอและทาการตลาดได้ดีและมีรายชื่อที่มีคุณภาพ
ถ้าท่านเคยคิดว่าท่านสามารถสร้างธุ รกิจได้ในระยะยาว สร้างธุ รกิจเครื อข่ายที่ประสบความสาเร็ จโดย
ไม่ตอ้ งใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปเจอผูค้ นในทุกๆวัน ท่านคิดผิด เราอาจจะใช้อินเตอร์ เน็ตในการลงโฆษณา
แต่ธุรกิจนี้ เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูค้ นในที่สุด
ด้วยระบบกำรสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด เราจะทาการดึงดูดผูค้ นมาหาท่าน แทนการที่ท่านจะต้องโทร
ไปหา และทาให้ผคู้ นจ่ ำยเงินให้กบั ท่านแทน
เรามีความเชื่อในการทางานที่ฉลาดมากพอๆ กับการทางานหนัก เราหาแนวทางในการที่จะนาผูค้ นมา
หาอยูต่ ลอดเวลา โดยการเป็ นผูท้ ี่ถูกล่าแทนที่จะออกไปล่าผูค้ น
และนี่ท่านจะรู ้วา่ ทาได้อย่างไร
กุญแจสำคัญในกำรทำตลำดและระบบกำรสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูดอย่ ำงได้ ผล คือกำรโฆษณำและ
ขำยระบบในกำรแก้ไขปัญหำ แทนกำรนำเสนอโอกำสธุรกิจของท่ ำนในขั้นตอนแรก
ท่านเห็นไหมว่า ผูค้ นส่ วนใหญ่ตอ้ งการที่จะเรี ยนรู ้วธิ ี การว่าจะทาอย่างไร มากกว่าการลงมือทา
ตัวอย่าง โฆษณาอันไหนที่ตอบสนองคุณได้?
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“เข้าร่ วมกับบริ ษทั ใหม่ของเรา และทารายได้หกหลักภายในสามเดือน!”
หรื อ
“เปิ ดเผย: วิธีการที่ผมสร้างธุ รกิจล้านบาทจากที่บา้ นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย เรี ยนรู ้แบบทีละขั้นอย่าง
ละเอียด”
ถ้าท่านเป็ นคนทัว่ ไป ท่านจะเลือกอันที่สอง เพราะมันมีคุณค่ามากกว่าและเป็ นไปได้มากกว่า
นี่ไม่ใช่โฆษณาจริ งๆ แต่จะชี้ ให้เห็นว่ามันใช้ได้กบั ทุกคน มันให้ประโยชน์และให้ความหวัง ดังนั้นมัน
จะให้ความสนใจมากกว่า ไม่ตอ้ งพูดถึงอันที่ 1 มันดึงดูดก็จริ ง แต่ท่านจะสู ญเสี ยเงิน สู ญเสี ยความ
น่าเชื่อถือ มันบ่งบอกถึงความเจ็บปวด และท่านกาลังมองหาหนทางที่จะได้รางวัลโดยไม่ตอ้ งทาอะไร
เลย
ในการทาให้ผมู ้ ุ่งหวังได้รับข้อมูลที่มีค่าที่จะช่วยพวกเขาได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการและทาให้ชีวติ พวกเขาง่าย
ขึ้น แทนที่จะเสนอโอกาสต่างๆ ท่านกาลังทาให้ตวั ท่านดูโดดเด่นและท่านกาลังดึงดูดพวกเขาให้มาเข้า
สนำมแม่ เหล็กของท่าน
ท่านวางตัวเองให้เหมือนกับเป็ นผูน้ าที่มีพลังและคุณค่าที่พร้อมจะให้กบั ผูท้ ี่กาลังติดต่ออยูก่ บั ท่าน
ดังนั้น แล้วอะไรคือหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะสร้างธุ รกิจการตลาดแบบเครื อข่ายให้ประสบ
ความสาเร็ จ
แล้วอะไรคือความลับที่ทาให้เรามีอิสรภาพทางด้านการเงินในธุ รกิจนี้ได้ล่ะ?
นี่คือ หกควำมลับ เรำมำรัวกลองกันดังๆ เลย…
1. เริ่ มต้นด้วยการทางานเหมือนธุ รกิจจริ งๆ ไม่ใช่ทาแบบงานอดิเรก มุ่งมัน่ และคิดถึงธุ รกิจของ
ตนเองตลอดเวลา ทาให้เป็ นความสาคัญอันดับ #1
2. สร้างคุณค่าให้กบั ผูอ้ ื่นด้วยการซื้ อคอร์ สเกี่ยวกับการตลาดและพัฒนาตนเอง
3. แทนที่จะขายธุ รกิจของตนเอง ให้เริ่ มขายตัวเองและผูน้ าในทีม ที่สามารถสร้างแรงดึงดูด และทา
การตลาดและขายระบบของทีมให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง
4. สร้างรายได้จากการขายสิ นค้าในระบบให้กบั ผูส้ นใจ หรื อกลุ่มเป้ าหมายที่ทาเครื อข่ายอื่น รายได้น้ ี
จะทาให้ช่วยทดแทนรายจ่ายในการหารายชื่ อได้ไม่รู้จบแบบฟรี ๆ
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5. เสนอสิ นค้าในระบบกับคนรู ้จกั ก่อน และสร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่โตขึ้น
6. พัฒนาสร้างความรู ้ในการหาผูม้ ุ่งหวังให้กบั คนรู ้จกั ของดาวน์ไลน์
จงจำไว้ : หนทำงทีเ่ ร็วทีส่ ุ ดในกำรทีจ่ ะเป็ นคนรวยคือกำรแก้ ปัญหำให้ กบั ผู้คน
เราไม่ได้นาเสนอบริ ษทั เครื อข่าย แต่สิ่งที่เสนอคือ วิธีแก้ปัญหาให้กบั คนอื่นๆ
เราทาการตลาดในเรื่ องการแก้ปัญหาให้กบั นักธุ รกิจเครื อข่ายอื่น และเมื่อแก้ปัญหาให้เขาได้ เราก็จะ
กลายมาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีคุณค่าให้กบั พวกเขา
สิ่ งนี้จะนาเราไปยังบทเรี ยนต่อไป “ทำกำรตลำดทีถ่ ูกต้ องให้ กบั ผู้คนทีต่ ้ องกำร”
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บทที่ 5 เทคนิคกำรหำผู้ม่ ุงหวังที่มีคุณภำพ
ได้คนมีคุณภาพอยูใ่ นทีมท่านจะได้กาไร แต่ถา้ ท่านได้คนไม่มีคุณภาพอยูใ่ นทีมท่านจะขาดทุน

บทที่ 5.1 ใครคือผูม้ ุ่งหวังที่มีคุณภาพ
จะทาการตลาดให้ได้ผลขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยพื้นฐานสองอย่างนี้:
1. ทาการตลาดสิ นค้าไปยังผูค้ นที่มีความต้องการที่จะซื้ อสิ นค้านั้นอยูแ่ ล้ว
2. วางตาแหน่งตัวท่านเองให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
การวางตาแหน่งตัวเองไม่ใช่การเป็ นคนขาย แต่เป็ นการนาเสนอความเชียวชาญในการแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ผูท้ ี่กาลังมองหาในสิ่ งที่ท่านมี นั้นคือเป้ำหมำยทำงกำรตลำด
จาไว้วา่ ท่านไม่สามารถที่จะออกไปขายสเต็กเนื้ อให้กบั ผูท้ ี่เป็ นมังสวิรัติได้
ดังนั้นแล้วใครล่ะที่จะมาเป็ นลูกค้าหรื อบริ การของท่าน?
ง่ายมาก ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่คล้ายๆกันมาก่อน หรื อผูค้ นที่คน้ หาสิ นค้าหรื อบริ การของท่านอยู่
ในทุกวันนี้
ในกรณี น้ ี ผูค้ นที่จะมาเป็ นเป้ าหมายทางการตลาดของเราคือผูท้ ี่เคยทาธุ รกิจการตลาดแบบเครื อข่ายมา
ก่อน หรื อผูท้ ี่กาลังทาอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อผูท้ ี่ซ้ื อข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจนี้มาก่อนนัน่ เอง
สรุ ปก็คือ เราจะต้องทาการตลาดกับผูค้ นที่ซ้ื อหรื อเข้าร่ วมกับธุ รกิจเครื อข่ายมาก่อนแล้ว ซึ่ งก็คือนัก
ธุ รกิจเครื อข่ายบริ ษทั อื่นๆนัน่ เอง
ทาไม?
•
•

⊕ นักธุ รกิจเครื อข่ายมีความเชื่อในโมเดลธุ รกิจนี้อยูแ่ ล้ว
⊕ นักธุ รกิจเครื อข่ายเคยลงทุนในธุ รกิจนี้มาแล้ว
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⊕ นักธุ รกิจเครื อข่ายเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จ
• ⊕ นักธุ รกิจเครื อข่ายมีความยินดีและกระตือรื อร้นที่จะใช้หรื อซื้ ออะไรบางอย่างที่จะมาช่วยพวก
เขาให้ประสบความสาเร็ จ
เมื่อถึงเวลาในการสรรหาผูจ้ าหน่ายใหม่ เราจะเลือกลงทุนโฆษณาเฉพาะกลุ่มนักธุ รกิจเครื อข่าย ท่าน
สามารถเข้าหาคนที่ประสบความสาเร็ จที่ท่านรู ้จกั ได้ และเราก็แนะนาให้ทาเช่นนั้น แต่ให้ใช้ในลักษณะ
“มีสิ่งที่เพิ่มเติมมาเสนอให้” ให้โฆษณาหลังจากที่ติดต่อคนรู ้จกั หมดแล้ว แต่ไม่ควรจะพุ่งเป้ าไปเพียงแค่
คนรู ้จกั เท่านั้น
•

ผูค้ นที่มองหาโอกาสเราเรี ยกว่า “นักค้นหาโอกาส” นักธุ รกิจเครื อข่ายคือผูท้ ี่ลงทุนในโอกาสนั้น และเรา
ขายโอกาสทางธุ รกิจให้
เราจะขายให้กบั ผูค้ นที่เคยซื้ อในสิ่ งที่เคยเสนอมาก่อนแล้ว และให้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เท่านั้น
ถ้าท่านต้องการทาให้ชีวติ ง่ายขึ้น และทาเงินได้มากขึ้น ในขณะที่ทางานอย่างมีความสุ ข ให้อยูก่ บั
เป้ าหมายทางการตลาดของท่าน คือนักธุ รกิจเครื อข่าย และผูท้ ี่กาลังมองหาโอกาสทางธุ รกิจเครื อข่าย…

บทที่ 5.2 จะหารายชื่อของนักธุรกิจเครื อข่ายได้จากที่ไหนบ้าง
ถ้าเป็ นเมื่อปี ที่แล้ว คาตอบทัว่ ไปคือ ใช้รายชื่อของดาวน์ไลน์ที่หยุดทาไปแล้วหรื อรายชี่อผูจ้ าหน่ายจาก
บริ ษทั ที่หยุดกิจการแล้ว
ปัญหาในรายชื่อเหล่านั้นคือ ข้อมูลมักจะไม่ถูกต้องหรื อล้าสมัยไปแล้ว รายชื่อที่ได้มาเมื่อวาน อาจจะ
เป็ นผูส้ มัครที่เข้าร่ วมเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว
รายชื่อเหล่านี้ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้รายชื่อมาคือ
กำรโฆษณำ
ลงโฆษณาในหนังสื อหรื อวารสารเกี่ยวกับการทางานที่บา้ น ในเฟสบุค และในกูเกิ้ล ถ้าท่านมีความรู ้
และเชี่ยวชาญด้วยการนาเสนอสิ่ งที่เรี ยบง่ายของ “กำรแก้ ปัญหำ” การโฆษณาโอกาสทางธุ รกิจนั้นจะทา
ให้สูญเงินไปอย่างรวดเร็ ว เพราะนักธุ รกิจเหล่านั้นเข้าร่ วมกับบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งอยูแ่ ล้ว
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โฆษณาโอกาสธุ รกิจเครื อข่ายของท่านจะทาให้สูญเสี ยเงิน ไม่มีใครสนใจ เพราะพวกเขาเข้าร่ วมอยูใ่ น
บริ ษทั ของเขาอยูแ่ ล้ว
“ดังนั้น เราจะโฆษณาอะไรดี”
ทาไมเราต้องโฆษณาให้กบั นักธุ รกิจเครื อข่ายอื่นด้วย ถ้าพวกเขาไม่ตอ้ งการเข้าร่ วมกับบริ ษทั ของเรา
อืมมมม… เป็ นคาถามที่ดีมาก!
จาได้มยั๊ ว่าท่านจะต้องโฆษณาสองสิ่ งนี้
1. ตัวท่าน หรื อผูน้ าของท่าน เพราะผูค้ นจะไม่เข้าร่ วมธุ รกิจ พวกเขาเข้าร่ วมกับผูท้ ี่ประสบ
ความสาเร็ จ
2. ระบบการตลาดของท่าน เช่นเดียวกับ Ray Kroc ท่านจะต้องโฆษณาระบบการตลาดให้กบั ผู ้
จาหน่าย ระบบนั้นจะช่วยขายสิ นค้าของบริ ษทั
อะไรที่นกั ธุ รกิจเครื อข่ายต้องการให้ท่านช่วยเหลือ?
การมีลูกค้าหรื อการชักชวนคนเข้าร่ วมธุ รกิจ ไม่ใช่หรื อ?
ดังนั้น ทาการตลาดโดยการเสนอวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาในรู ปของระบบแฟรนไชส์ที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ
ซึ่ งนี่เป็ นการชักชวนคนเข้าร่ วมธุ รกิจจากบางสิ่ งที่ท่าน “ทา” ให้กบั บางสิ่ งที่ท่าน “ทาให้เกิดขึ้น” เพราะ
ผูค้ นต้องการสิ่ งที่แก้ไขปั ญหาได้
สุ ดท้าย เรานาโอกาสทางธุ รกิจให้เป็ นสิ่ งสาคัญในการแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูอ้ ื่นที่พบเจอปั ญหาในธุ รกิจนี้
หลังจากที่เราทาการตลาดว่า “ทาอย่างไร” แล้วก็จะทาตลาดต่อว่า “ใคร ทาอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทาไม”
ของบริ ษทั ของเรา
การทาตลาดตามขั้นตอนแบบนี้ เป็ นการทาสิ่ งตรงข้ามกับนักธุ รกิจเครื อข่ายทัว่ ไป ซึ่ งสิ่ งที่เขาทากันคือ
ใคร ทาอะไร เมื่อไร ที่ไหน และ ทาไม จึงทากับบริ ษทั นี้
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บทที่ 6 สร้ ำงธุรกิจให้ เลียนแบบทำซ้ำจริงๆ ได้ อย่ ำงไร
วิธีทาให้ธุรกิจท่านเหมือนธุ รกิจแฟรนไชส์ แนะนาใครมาก็เลียนแบบ ทาซ้ าได้

ข้ อ มู ล ส่ วนนี�ไ ด้ จั ด ทํ า เป็ น
e-Course
การสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ท่ า นจะได้ รั บ

 Ebook "10 เทคนิ ค การสปอนเซอร์ ด้ว ยกฏแรงดึ ง ดู ด " ฉบับ เต็ ม
 VDO สอนผ่ า นวี ดี โ อทั�ง 10 บท
 สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ร ะบบการสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ราคา ฿1,997บาท
คลิ ก ที� น�ี เ พื� อ สั� ง ซื� อ ทัน ที
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บทที่ 7 ควำมลับที่ทำให้ กำรสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูดทำได้ จริง
เรี ยนรู ้กฏพื้นฐานที่ทาให้ระบบการสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูดทางานได้จริ ง...

ข้ อ มู ล ส่ วนนี�ไ ด้ จั ด ทํ า เป็ น
e-Course
การสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ท่ า นจะได้ รั บ

 Ebook "10 เทคนิ ค การสปอนเซอร์ ด้ว ยกฏแรงดึ ง ดู ด " ฉบับ เต็ ม
 VDO สอนผ่ า นวี ดี โ อท� ัง 10 บท
 สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ร ะบบการสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ราคา ฿1,997บาท
คลิ ก ท�ี น�ี เ พื� อ สั� ง ซ�ื อ ทัน ที

PAGE 37

บทที่ 8 กำรวำงตัวให้ เป็ นผู้เชี่ยวชำญและน่ ำดึงดูดจำกผู้คน
ท่านจะได้เรี ยนรู ้วา่ มีสองเหตุผลเท่านั้นที่ผคู ้ นจะสมัครเข้าร่ วมธุ รกิจกับท่าน สองเหตุผลนั้นคืออะไรอยู่
ในบทนี้

ข้ อ มู ล ส่ วนนี�ไ ด้ จั ด ทํ า เป็ น
e-Course
การสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ท่ า นจะได้ รั บ

 Ebook "10 เทคนิ ค การสปอนเซอร์ ด้ว ยกฏแรงดึ ง ดู ด " ฉบับ เต็ ม
 VDO สอนผ่ า นวี ดี โ อท� ัง 10 บท
 สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ร ะบบการสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ราคา ฿1,997บาท
คลิ ก ท�ี น�ี เ พื� อ สั� ง ซ�ื อ ทัน ที
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บทที่ 9 วิธีทำเงินจำกผู้มุ่งหวังถึงแม้ เขำจะยังไม่ เข้ ำร่ วมธุรกิจกับเรำ
กลยุทธ์น้ ีมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของท่าน เพราะมันจะช่วยให้ท่านอยูใ่ นเกมการเงินนานพอ มี
กระแสเงินสดในช่วงเริ่ มต้นสร้างธุ รกิจ

ข้ อ มู ล ส่ วนนี�ไ ด้ จั ด ทํ า เป็ น
e-Course
การสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ท่ า นจะได้ รั บ

 Ebook "10 เทคนิ ค การสปอนเซอร์ ด้ว ยกฏแรงดึ ง ดู ด " ฉบับ เต็ ม
 VDO สอนผ่ า นวี ดี โ อท� ัง 10 บท
 สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ร ะบบการสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ราคา ฿1,997บาท
คลิ ก ท�ี น�ี เ พื� อ สั� ง ซ�ื อ ทัน ที
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บทที่ 10 ระบบสร้ ำงรำยได้ เหมือนบ่ อน้ำที่ไม่ มีวันหมด
ระบบแฟรนไชส์ ที่สร้างไว้เรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งที่จะช่วยท่านให้มีรายได้เหมือนบ่อน้ าที่ไม่มีวนั หมด

ข้ อ มู ล ส่ วนนี�ไ ด้ จั ด ทํ า เป็ น
e-Course
การสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ท่ า นจะได้ รั บ

 Ebook "10 เทคนิ ค การสปอนเซอร์ ด้ว ยกฏแรงดึ ง ดู ด " ฉบับ เต็ ม
 VDO สอนผ่ า นวี ดี โ อท� ัง 10 บท
 สิ ท ธิ พิ เ ศษในการใช้ร ะบบการสปอนเซอร์ แ บบมี แ รงดึ ง ดู ด
ราคา ฿1,997บาท
คลิ ก ท�ี น�ี เ พื� อ สั� ง ซ�ื อ ทัน ที
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ผูท้ ี่ผา่ นการเรี ยนรู ้เขาได้อะไรกันบ้าง

บทเรี ยน e-Course "การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด" นีท้ าให้ ผมรู้ ว่ ายังมีอะไรที่ เรายังไม่ ร้ ู อีก
เยอะใน Network Marketing ที่ผ่านมาบอกตัวเองกับผลลัพธ์ ที่ได้ มาว่ าเราทาได้ ดีแล้ ว
ตอนนีไ้ ด้ ร้ ู แล้ วว่ ามันไม่ ใช่ มันต้ องเริ่ มต้ นทาให้ ถกู และทาให้ ดีมนั ถึงจะดีกว่ าคับ!
M, เอกพงษ์ วงศ์ ชุมภู
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ทรงพลังมากๆสาหรั บการได้ เรี ยนรู้ e-course การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด ผมมองเห็นความ
ชัดเจนในการขยายธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ ให้ เร็ วยิ่งขึน้ และยกระดับในการสร้ างธุรกิจให้ เติบโต
และมัน่ คงนั้นทาอย่ างไร e-course จะเป็ นการช่ วยสอนให้ ท่านทาธุรกิจอย่ างถูกต้ อง และวิธีการนี ้
เป็ นสิ่ งที่ใช้ ได้ ผลและเกิดขึน้ ได้ จริ งๆ
ชาญ, รั ชพล สมฤทธิ์
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E-course ชุดนีท้ าให้ ผมเป็ นมืออาชี พขึน้ ชัดเจน ตรงประเด็น ตรงจุด ที่ผมอยากรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ
เครื อข่ าย ว่ าทาไมบางคนสาเร็ จช้ า บางคนสาเร็ จเร็ ว มีอะไรที่เรายังไม่ ร้ ู เหรอ? คาตอบอยู่ในนีห้ มดเลย
ข้ อมูลที่ชัดเจนทาให้ เป้ าหมายผมชัดเจนขึน้ และสามารถทาให้ ผมสาเร็ จเร็ วขึน้ โดยไม่ ต้องลองผิดลองถูก
อีกต่ อไป วิธีการทาธุรกิจที่ถูกต้ องและเติบโตต้ องทาอย่ างไร ถ้ าคุณได้ อ่านคุณจะรู้ ว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่ งนี ้
จ๊ ะ - นิด, ทรงชัย เพ็ชรสุวรรณ
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การเรี ยนรู้ ทาให้ เกิดการพัฒนา การจะประสบความสาเร็ จในธุรกิจ ต้ องใช้ ระบบ เพราะระบบถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ คนที่ไม่ มีประสบการณ์ หรื อแม้ แต่ คนที่เป็ นมืออาชี พ สามารถเรี ยนรู้ ได้ เหมือนกัน
เพราะระบบมันง่ าย ทุกคนสามารถทาสาเร็ จได้ เหมือนกัน
หัวใจของธุรกิจนีก้ าร COPY ทาซ้าๆๆๆๆ จนเกิดความชานาญ การเป็ นผู้ประกอบการ ที่มืออาชี พ
ต้ องมีระบบที่ยอดเยี่ยม ในการสร้ างธุรกิจ และการตั้งเป้ าหมาย เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
เรี ยนรู้ +การลงมือทา = สาเร็ จ
โจ, พสิ ษฐ์ จริ งดี
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บทเรี ยน E-Course "การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด" ได้ อ่านแค่ บทแรกๆ ก็ร้ ู สึกว่ า
เปรี ยบเสมือนมีผ้ ชู ี ้ขมุ ทรั พย์ ให้ แก่ เรา
เพราะสิ่ งที่เราลงมือทาไปแล้ วนั้น ยังไม่ ใช่ หนทางที่จะให้ เกิดผลลัพธ์ หรื อประสบผลสาเร็ จ
100% เราได้ ลองผิดลองถูกจากตัวเราเอง
แต่ E-Course ชุดนีส้ อนให้ เรารู้ จักการพัฒนาตนเองให้ ประสบความสาเร็ จก่ อนแล้ ว จึงไปสอน
ให้ คนอื่นทาตามเราซึ่ งมันก็ง่ายขึน้ ถ้ าเรารู้ จักการพัฒนาที่ตัวเราให้ สาเร็ จก่ อน เมื่อนั้นแหละจะมีผ้ ตู าม
เราเอง โดยไม่ ต้องโทรไปหาเขา และโดนปฏิ เสธเรื่ อยๆ
ล้อม, ล้ อม บุตรรั กษ์
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การตลาดแบบดึงดูด เป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกับเศรษฐกิจในยุคปั จจุบัน ที่กาลังพัฒนาเป็ นยุคดิจิตอล
การแข่ งขันในธุรกิจเครื อข่ ายกาลังแผ่ ขยายและเติบโตอย่ างรวดเร็ ว นั่นหมายความว่ า คู่แข่ งทางธุรกิจ
ย่ อมเกิดขึน้ อย่ างรวดเร็ ว เช่ นเดียวกัน เนือ้ หาในหลักสูตร "การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด" นี ้ จะช่ วย
ให้ ผ้ ทู ี่กาลังเดินเข้ าธุรกิ จเครื อข่ ายที่ยงั เป็ น ผู้ตามหรื อผู้ที่กาลังพัฒนาสามารถเป็ นผู้นาหรื อนักธุรกิจ
เครื อข่ ายมืออาชี พได้ และสามารถอยู่รอดจนประสบความสาเร็ จในการสร้ างองค์ กรให้ เติบโตอย่ าง
ยัง่ ยืน และมัน่ คง ตลอดไป...
เด, เดชารั ตน์ เชยผลบุญ
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ผมเคยทาธุรกิจเครื อข่ ายแบบเดิมๆ มามากกว่ า 10 ปี ผมเป็ นคนที่ต้องการประสบความสาเร็ จ ไม่ เคย
ยอมแพ้ แต่ ทาอย่ างไรก็ไม่ ประสบกับความสาเร็ จสักที จนกระทั่งได้ มาเรี ยนรู้ วิธีการสปอนเซอร์ แบบ
ใหม่ ซึ่ งผมไม่ เคยเรี ยนรู้ มาก่ อน ผมตื่นเต้ น และมีความหวังอีกครั้ ง เมื่อเรี ยนรู้ จนเข้ าใจระบบใหม่ นี้ ผม
ตั้งใจทาธุรกิจเครื อข่ ายอีกครั้ ง ด้ วยวิธีการสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด ทาให้ ผมทางานง่ ายขึน้ คนที่มา
เข้ าร่ วมทีมกับผม ล้ วนมาขอสมัครกับผมทั้งสิ ้น และปั จจุบันผมประสบความสาเร็ จในธุรกิจเครื อข่ าย มี
รายได้ และได้ ท่องเที่ยวอเมริ กา ซึ่ งเป็ นประเทศที่ผมไฝ่ ฟั น ผมทาได้ และผมเชื่ อว่ าท่ านที่ได้ เรี ยนรู้ และ
นาเทคนิควิธีการนีไ้ ปใช้ ท่ านจะสามารถสาเร็ จได้ มากกว่ าผมแน่ นอน
แนม, เชษฐวิทย์ สิ งขร
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เมื่อหลายปี ก่ อนได้ มีโอกาสรู้ จักกับธุ รกิจ MLM จากบริ ษัทแห่ งหนึ่ง "โดยการแอบถูกมัดมือชก" ให้
เข้ าร่ วมธุรกิจ พูดตรงๆเลยว่ าตอนนั้นยังไม่ เปิ ดใจจะศึกษาธุรกิจแบบนี ้ ทั้งยังไม่ ปลืม้ ผู้นา(บางคน) โดน
ตามตือ้ ให้ ไปฟั งสัมนา ด้ วยความเกรงใจคนชวนก็ไปบ้ างเป็ นบางครั้ ง ในงานตอนฟั งเขามาพูดๆกัน ก็
รู้ สึกหึ กเหิ มเหมือนเราจะทาได้ แต่ พอกลับมาบ้ าน ทาไมมองไม่ ออกเลยว่ าจะไปต่ ออย่ างไรในธุรกิจนี ้?
จะไปสปอนเซอร์ ใครหละ? คาถามในหัวมากมาย สุดท้ ายก็ทาไม่ ได้ ไม่ สาเร็ จ
พอมาเจอธุรกิจเครื อข่ ายที่ทาอยู่ปัจจุบัน ได้ ร้ ู ว่าเป็ นธุรกิจ MLM ด้ วยความที่เขามีสินค้ าที่ดี จึงหันมา
เริ่ มลุยกะ MLM อีกครั้ ง อ่ านๆ ดูคลิปๆ จนความรู้ พอมีละ แต่ ขาดความกล้ า ไม่ มีความมัน่ ใจ จึงทาให้
มองภาพความสาเร็ จได้ ลาบาก
และวันนี้ได้มีโอกาสเจอ e-course บทที่ 4 "การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด" โอ๊ย!! ชีวิตจะ
เปลี่ยน (ถึงกับอุทานกันเลยจ้ า) ทาให้ เปลี่ยนทัศนคติเดิมๆไปเลย นี่เลยสิ่ งที่เราต้ องการ ได้ แนวคิด
มุมมองการพัฒนาตัวเองให้ เป็ นผู้นาอย่ างมืออาชี พ และทาได้ จริ ง มองทุกอย่ างให้ เหลือเฟื อเข้ าไว้ ทาให้
กาลังใจมา ความรู้ มี เพิ่มเทคนิค ทางานอย่ างถูกวิธี ความสาเร็ จในการจะสร้ างเครื อข่ ายของเราให้ เติบโต
อย่ างแข็งแรงก็อยู่ไม่ ไกล ทาได้ ไม่ ยากจ้ า...
หญิง, สุดารั ตน์ ใจเที่ยง
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เมื่อ 4 ปี ก่ อนผมก็เป็ นเหมือนคุณในตอนนีเ้ ช่ นกัน...ผมตามหาสิ่ งที่ต้องการ...ก็คือวิธีที่จะทาให้ ผม
ประสบความสาเร็ จได้ จริ งๆ..ในการทาธุรกิจเครื อข่ าย MLM แล้ วผมก็เจอจนได้ ... วินาทีแรกที่ผมได้
อ่ าน... ผมรู้ ขึน้ มาทันที เลยว่ านี่แหล่ ะของจริ ง...
"การตลาดแบบดึงดูด" เราจะทาอย่ างไร..ให้ ผ้ มู ่ งุ หวังมาขอสมัครกับเราเอง ได้ สาเร็ จ สิ่ งที่คุณควรต้ องรู้
ก่ อนที่จะทาแบบนั้นได้ กค็ ือ คุณต้ องรู้ เหมือนที่ ผมรู้ และเข้ าใจเหมือนที่ผมเข้ าใจ ทั้งหมดเสี ยก่ อน
คุณต้ องรู้ ก่อนว่ า..จริ งๆ แล้ วคนที่จะเข้ าร่ วมทาธุรกิจกับคุณนั้น.. เขาจะเข้ าร่ วมกับคุณเพราะอะไร..และ
เขาไม่ เข้ าร่ วมกับคุณเพราะอะไร..เขาไม่ แน่ ใจว่ าคุณจะช่ วยเขาสร้ างเครื อข่ ายของเขาได้ ไหม เขาไม่
แน่ ใจว่ า..ถ้ าไม่ มีอัพไลน์ หรื อไม่ มีคุณ.. เขาจะสปอนเซอร์ คนเข้ าร่ วมธุรกิจกับเขาได้ ไหม (เป็ นคาถามที่
มันเกิดขึน้ ในใจผมเอง) คงเกิดขึน้ ในใจของคุณเหมือนกัน ถึงไม่ มีเขาเราก็สปอนเซอร์ คนอื่นให้ เข้ า
มาร่ วมธุรกิจกับเราได้ แน่ ๆ และคนที่เราสปอนเซอร์ นั้น..ถ้ าทาเหมือนกับเรา.. เขาก็จะสปอนเซอร์ ให้
ผู้คนเข้ ามาร่ วมธุรกิจกับเขาได้ เช่ นเดี ยวกัน
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เมื่อคุณได้ อ่าน E-Course จบแล้ ว คุณก็จะรู้ วิธีการสร้ างเครื อข่ ายที่ ถกู ต้ อง และระบบในการนาผู้
มุ่งหวังของคุณ เข้ ามาในเครื อข่ ายของคุณได้ อย่ างไร สักวันหนึ่งเราจะไปยืนเคียงข้ างกัน แล้ วประกาศ
ให้ โลกรู้ ว่าเราคื อผู้นาตัวจริ ง แล้ วคุณก็จะได้ ร้ ู เหมือนที่ผมรู้ ...เมื่อคุณอ่ านจนจบถึงหน้ าสุดท้ าย...
คุณกาลังเจอปั ญหานีอ้ ยู่หรื อเปล่ า ไม่ มีคนมาทาธุรกิจเครื อข่ ายกับคุณใช่ ไหม ปั ญหานีจ้ ะหมดไปเมื่อคุณ
อ่ านคอร์ ส ..... การสปอนเซอร์ แบบมีแรงดึงดูด "เทคนิคการดึงดูดผู้ม่ งุ หวังและผู้จาหน่ ายใหม่ ให้ มาหา
ท่ านเองโดยอัตโนมัติ อย่ างไม่ ร้ ู จบ..."
เศก, เศกถา ไชยทอง

แด่ความสาเร็จของท่าน
เชษฐวิทย์ สิงขร
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