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ยนิดีตอ้นรับคะ่ :) 
 
ขอแสดงความยนิดีท่ีคุณไดตั้ดสนิใจเดินบนเสน้ทางสูก่ารเป็น Mompreneur ผูม่ั้งค่ังนะคะ 
. 
รายได ้และความม่ันคง ถือเป็นปัจจัยสาํคัญของครอบครัว  
เงนิไมใ่ชทุ่กอยา่งในชีวติ แตทุ่กอยา่งในชีวติตอ้งใชเ้งนิ 
เงนิสามารถให้ทางเลือกในชีวติ และ ทาํให้ชีวติสะดวกไดม้ากมาย 
. 
ตอนน้ีอยากให้คุณลองจินตนาการวา่อยากมีรายไดเ้พิม่เดือนละเทา่ไหร่? 
30,000 
50,000 
100,000 
500,000 
หรือ 1,000,000 บาท ข้ึนไป 
. 
แลว้ใชห้ลักคณิตศาสตร์งา่ยๆ เพ่ือคาํนวณดูวา่ 
เราควรจะตอ้งขายวันละก่ีช้ินเพ่ือจะไปให้ถึงรายไดนั้น้ๆ ตอ่เดือน 
. 
เม่ือรู้แลว้ ตอนน้ีกถึ็งเวลาคดิคะ่  
คดิวา่เราควรขายอะไร ให้ใคร 
ทาํยังไงให้ลูกคา้เช่ือใจเรามากข้ึน  
และทาํยังไงให้ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือแลว้กลับมาซ้ือซํา้ และบอกตอ่ให้เพ่ือนของเคา้ดว้ย 
. 
เม่ือหลายปีท่ีแลว้ เอวามองเหน็เพ่ือนใน Facebook เคา้ทาํงานท่ีบา้น เกิดความสงสัยวา่ เคา้
ทาํไดยั้งไง? 
เม่ืออยากรู้ กทั็กไปถามไปพูดคุยเลยคะ่  
ไดค้าํตอบท่ีดีมากๆ นํามาซ่ึงงานแรกท่ีเอวาทาํเพ่ือสร้างรายไดใ้นฐานะ Mompreneur น่ันกคื็อ 
การขายของออนไลน์ คะ่  
. 
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หลังจากขายของออนไลน์ไดร้ะยะหน่ึงแลว้ (สร้างทีมงานกวา่ร้อยคน, ไดต๋ั้วทอ่งเท่ียว, ไดร้างวัล

ทองคาํ, ไดก้าํไร, ไดป้ระสบการณ์มากมายคะ่) 

. 

จากนัน้ เอวาเลือกท่ีจะกา้วเดินตอ่เพ่ือสร้างรายไดใ้นเสน้ทางตอ่ไป ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีอยากแนะนําให้

คุณทาํในวันน้ี น่ันกคื็อ… 

 

การสอนสิง่ท่ีเราถนัด 
 

ประเดน็หลักของงานน้ี คือ เราเอาความรู้และความถนัดท่ีมีไปสร้างประโยชน์ให้ผูค้น 
เพ่ือชว่ยให้เคา้มีชีวติดีข้ึน 
เพ่ือชว่ยให้เคา้มีรายไดม้ากข้ึน 
เพ่ือชว่ยให้เคา้แกปั้ญหาบางอยา่งในชีวติได ้
เพ่ือทาํให้เคา้มีความสุขมากข้ึน 
. 
เม่ือเราชว่ย เรากจ็ะไดรั้บดว้ยคะ่ 
ตามกฎจักรวาลท่ีวา่ “ความรวย คือ ผลลัพธท์างตรงจากคุณคา่ท่ีเราไดใ้ห้ออกไป” 
. 
เราไดรั้บรายไดเ้ป็นคา่ตอบแทน 
รายไดตั้ง้แตห่ลักร้อย หลักพัน หลักหม่ืน หลักแสน ข้ึนอยูกั่บการแกปั้ญหาและวธีิทาํการตลาด 
และท่ีสาํคัญ ความเจง๋ของสนิคา้ตัวน้ี คือ  ทาํครัง้เดียวขายตลอดชีวติ 
. 
ถา้เป็นสมัยกอ่นท่ียังไมมี่ Social Media อยา่ง Facebook Instagram หรือ Youtube มา
ชว่ย  
มันเป็นเร่ืองท่ียากมากท่ีคนธรรมดาแบบเราๆ จะมีคนรู้จักไดม้ากมาย ในระยะเวลาอันสัน้ขนาดน้ี  
เม่ือไมมี่คนรู้จัก โอกาสสร้างรายไดอ้ยา่งรวดเร็วกไ็มมี่ทางเป็นไปได ้
. 
และงานน้ีแทบไมต่อ้งใชเ้งนิทุนท่ีมากมายเลย 
การลงทุนทัง้หมดท่ีตอ้งทาํ คือ ลงทุนพัฒนาให้ตัวเองเกง่ข้ึนในทุกๆ วัน ทุกๆ ทาง 
. 
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ลองคดิดูสคิะวา่มันเจง๋แคไ่หน ท่ีมีผูค้นสง่เงนิมาให้เราไดไ้ปเรียนในสิง่ท่ีชอบ ไปพัฒนาตัวเองใน
ดา้นท่ีถนัด เพ่ือให้เราเกง่ข้ึน ดีข้ึน และถา่ยทอดไดดี้ข้ึน 
. 
และมันเป็น Happy Money ท่ีเอวาไดรั้บทุกวันจากการเป็น Mompreneur ผูมี้รายไดจ้าก
การสอน 
เพราะเราชว่ยแกปั้ญหาให้ เราทาํประโยชน์ให้เคา้กอ่น เคา้ไดค้วามรู้ เราจึงไดค้า่ตอบแทนมาเป็น
เงนิ 
. 
แลว้คุณละ่คะ? 
คุณถนัด ชอบ มีทักษะ รักเร่ืองอะไรบา้งคะ? 
ไมจ่าํเป็นท่ีตอ้งมาสอนในสิง่เดียวกับเอวา ไมจ่าํเป็นเลย 
. 
คุณสอนอะไรกไ็ด ้อะไรกไ็ดจ้ริงๆ คะ่  
ทัง้เร่ืองธุรกิจ การตลาด  
จัดการเงนิ วธีิเกบ็เงนิ วธีิลงทุน  
ความสัมพันธใ์นครอบครัว ในท่ีทาํงาน  
สอนใชค้อมพิวเตอร์  
สอนใชมื้อถือรุ่นตา่งๆ  
สอนเปิดชอ่ง Youtube 
หรือวา่จะเป็นการฝึกให้ทารกแรกเกิดให้หลับกลางวันไดภ้ายใน 5 นาที  
ไปจนถึงการฝึกหมาให้ขับถา่ยเป็นท่ี  
สอนพับดาว สอนพับนก (จริง จร๊ิง) 
ลองดูไอเดียใน Udemy.com หรือ Skilllane กไ็ดค้ะ่  
. 
ความถนัดท่ีคุณมี 
อยา่คดิวา่ตอ้งพลิกฟ้า ระดับโลก ไมต่อ้งเป็นความรู้ท่ีเปล่ียนชีวติอะไรมากมาย 
แคมั่นเป็นประโยชน์ตอ่ผูค้นนิดนึง 
เหมือนกับเสื้อนักเรียนลูกเราเลอะคราบเหง่ือกลับมา เรากเ็ปิดดูวธีิซักเสื้อให้ขาวเหมือนเดิม  
มันตอ้งเปล่ียนชีวติอะไรขนาดนัน้มัย้คะ กับการซักเสื้อเน่ียยยยยย 
. 
ตอนน้ีเอวาขอยกมาให้ 1 ตัวอยา่งนะคะ  
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สอนโยคะสาํหรับเดก็ สอน 1 ช่ัวโมง เป็นวีดีโอ 
คา่ลงทะเบียน 1,400 บาท 
มีคนลงเรียนแลว้ 2,236 คน 
คอร์สเดียว สร้างรายไดแ้ลว้ 3 ลา้นบาท!!! 
แลว้มันขายไดต้ลอด  
พอเร่ิมเกา่ เรากป็รับปรุงเน้ือหาในทันสมัยได ้
. 
เร่ิมสนุกแลว้ใชมั่ย้คะ? 
. 
อ๊ะ อ๊ะ อยา่เพิง่นะคะ อยา่เพิง่คดิวา่… 
เฮย้ยย อยา่งฉันเน่ียนะ จะไปสอนใครดา้ยยยย? ฉันไมไ่ดเ้กง่ขนาดน้านนนน 
 

อยากบอกวา่ “ทุกคนมีความเป็นครูอยูใ่นตัวเองอยูแ่ลว้คะ่” 
 
คุณไมจ่าํเป็นตอ้งเกง่ท่ีสุด จึงจะสามารถสอนได ้
. 
เวลาเราไปเรียนวธีิทาํบัญชีบริษัท เราตอ้งไปหานักบัญชีมือหน่ึงของประเทศมัย้คะ?  
กไ็มใ่ช…่  
เราแคอ่ยากเรียนกับครูท่ีสอนให้เราเขา้ใจ  
สอนดว้ยภาษางา่ยๆ ไมต่อ้งใชศั้พทแ์สงอะไรให้ปวดหัว  
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คนสอนเกง่ คือ คนสอนให้นักเรียนเขา้ใจไดง้า่ยๆ แลว้นําไปทาํไดเ้ลยทันที 
  
ชีวติเรากเ็จอเร่ืองยากๆ ซับซอ้นกันมาเยอะแลว้คะ่  
เราไมอ่ยากจะเติมความยากให้ชีวติเขา้ไปอีก  
ถา้คุณเป็นคนถา่ยทอดได ้และมีใจท่ีจะทาํ ออกมาสอนให้ความรู้ กันนะคะ  
. 
การไดส้อนและเป็นผูใ้ห้ จะทาํให้เรามีความสุข สงบใจ มีความภูมิใจมากๆ เลยคะ่ 
. 
และถา้คนอยา่งเอวา ซ่ึงเคยกลัวการพูดและนําเสนอหน้าชัน้เรียนอยา่งสุดหัวใจ 
ขนาดวันแตง่งาน ยังพูดไดแ้คสั่น้ๆ ประโยคเดียว บนเวที :) 
. 
ถา้เอวาสามารถพัฒนาจากคนท่ีพูดไมไ่ดเ้ลย มาเป็นพูดไดค้ลอ่ง ถา่ยทอดสิง่ท่ีจะสอนไดใ้นวันน้ี 
. 
คุณกไ็มต่อ้งกลัวอะไรหรอกคะ่  
เอวาทาํได ้คุณกท็าํไดแ้น่นอน 
. 
สาํหรับคุณแมท่ี่เป็นเจา้ของธุรกิจอยูแ่ลว้ 
 

การสอน ถือ เป็นการโปรโมทธุรกิจไดอี้กทางหน่ึง  
 
เชน่ 
คุณทาํอาชีพผูต้รวจสอบบัญชีมานานเป็นสบิปีตัง้แตเ่รียนจบ 
พอเป็นคุณแมก่เ็ลยตัดสนิใจอยูท่ี่บา้นเพ่ือดูแลลูก ระหวา่งนัน้ กรั็บตรวจสอบบัญชี จดทะเบียน
บริษัท รับทาํภาษี รับย่ืนภาษี ชว่ยให้เจา้ของกิจการไดรั้บความสะดวก 
. 
นอกจากให้บริการแลว้ คุณกส็อนดว้ย 
สอนให้เจา้ของธุรกิจรู้วธีิการทาํบัญชีให้ถูกตอ้ง รู้วธีิประหยัดภาษี สอนวธีิจัดการเงนิ ไปจนถึง
การลงทุน และวธีิบริหารเงนิในครอบครัว ไดอี้กมากมายเลย 
. 
ทาํแบบน้ี นอกจากไดส้อนไดช้ว่ยให้คนมีความรู้แลว้ กยั็งเป็นการโปรโมทตัวเองในเวลาเดียวกัน
ดว้ย  
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เพราะในยุคน้ีวธีิทาํการตลาดมาจากการสอน (Marketing = Teaching)  
 
เจา้ของธุรกิจท่ีเคยมาเรียนกับคุณ พอเคา้อยากหาคนมาดูแลบัญชีบริษัท เคา้กอ็ยากจะใชบ้ริการ
จากคุณกอ่น เพราะความไวใ้จ เช่ือใจ และม่ันใจ ยังไงละ่คะ 
 

มาถึงตรงน้ี ไดไ้อเดียและแนวทางมัย้คะ :) 
 
มีสุภาษิตบทหน่ึงท่ีเอวาชอบมาก กลา่ววา่  
“Success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what 
you do consistently.”  
(ความสาํเร็จ ไมไ่ดม้าจากสิง่ท่ีเราทาํบางครัง้บางคราว แตมั่นมาจากสิง่ท่ีเราทาํอยา่งสมํา่เสมอ) 

. 

การสร้างรายไดจ้ากท่ีบา้น ตอ้งใชเ้วลา  มันจะไมใ่ช ่3 วัน รวย 7 วัน ม่ังค่ัง  หรอกคะ่  

เราตัง้เป้าหมายไวท่ี้หลักลา้น (ซ่ึงเป็นเร่ืองดี) แตต่อ้งสตาร์ทท่ีหลักร้อยกอ่นนะคะ  

. 

ความสมํา่เสมอ  คือ หัวใจสาํคัญท่ีทาํให้ชีวติประสบความสาํเร็จในทุกๆดา้น  

. 

ในเม่ือเวลา เดือนหน้า ปีหน้า มันจะมาถึงอยูแ่ลว้  

แทนท่ีจะน่ังดูคนอ่ืนเคา้ทาํได ้สร้างรายไดห้ลักแสนหลักลา้นกันได ้เอาเวลามาเร่ิมตน้เลยดีกวา่  

เพ่ือให้คนท่ีสาํเร็จคนนัน้ คนท่ีมีอิสระและทางเลือกมากมายในชีวตินัน้ เป็นตัวเรา 

************************** 
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ครูเอวาสอนคุณแมใ่ห้มีแนวทางในการสร้างธุรกิจจากท่ีบา้น  
เพ่ือให้คุณเป็น Mompreneur ท่ีสุข สวย รวย สมาร์ท ฉลาด สตรอง 
. 

คุณสามารถศกึษาทัง้วธีิการ และ วธีิคดิในการทาํธุรกิจจากบทความพูดไดทุ้กเร่ืองของเอวา คลิก
ท่ีน่ีคะ่ >>  https://avamompreneur.com/audioblog/ 

. 

และเอวากมี็ผลงานความรู้หลายอยา่งท่ีเปรียบเสมือนทางลัดให้คุณเขา้มาเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ธุรกิจท่ีเอวาอยากสนับสนุนให้คุณทาํ คือ  การสอนสิง่ท่ีเราถนัด  เพ่ือเปล่ียนประสบการณ์ชีวติ
ให้เป็นธุรกิจเงนิลา้น  

. 

ธุรกิจน้ีใชเ้วลาน้อย ทาํครัง้เดียวขายไดต้ลอด และท่ีสาํคัญกาํไรเยอะมากเพราะแทบไมมี่ตน้ทุน 

. 

ถา้คุณกาํลังสนใจอยากสอนเพ่ือถา่ยทอดสิง่ท่ีรักและถนัดให้ผูอ่ื้นเกง่ข้ึนไดด้ว้ย add Line 
@avamompreneur คลิก >>  https://line.me/R/ti/p/@avamompreneur แลว้พิมพ์
มาวา่ “คอร์สออนไลน์” นะคะ  

คุณจะไดรู้้รายละเอียดและราคาพิเศษสุดทันทีท่ีเอวาเปิดรับสมัคร อีกครัง้  คะ่ 
 
รัก 
ครูเอวา 
******************** 
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