
Pay It Forward "ทฤษฎีสงตอความดี" 
 

หลายคนที่เพิ่งมาเริ่มทําธุรกิจตรงน้ี มักจะมีคําถามที่วา "ทํายังไง คนถึงจะสนใจ?"  
เรามักจะไดคําตอบในแบบตางๆ นาๆ ทั้งเชนวา โพสเยอะๆสิ หาวิธีใหมๆส ิหรือ ลงโฆษณา
ไปเลยคุม! 
 

จริงอยูครับ วิธีเหลาน้ันมันคือ เทคนิค ที่ทําใหเรามีรายชื่อผูสนใจเขามาอยางมากมาย หรือ 
มีดาวไลนกําเนิดใหม ไดทุกๆ วัน... 
แต... สิ่งหน่ึงที่หลายๆ คนลืมนึกไปก็คือ "การให" 
 

บางคนไดเทคนิคดีๆ มาละ พอลงมือทํา เอะ!! ทําไมมันไมเหนผลแบบเคานาา ทําไมเราได
ดาวไลนนอยจัง 
แลวมันก็บังเอิญวา... ผมเองได ทราบถึงภาพยนตเร่ืองนึง มีช่ือวา "Pay It Forward" ซึ่ง
เปนภาพยนตที่ดีมากๆ โดยเคากลาวถึง "การจายลวงหนา" หรือ "ทฤษฎีสงตอความดี" 
 

 
 

ภาพยนตเร่ืองน้ีดําเนินเรื่องโดยเด็กนอยวัย 11 นามวา เทรเวอร และคุณครูประจําชั้นช่ือวา 
ซิมโมเน็ท กับการบานวิชาสังคมศาสตรวาดวยเรื่อง "การเปลี่ยนโลก" 
จริงแลวเปาหมายของการบานอยูที่กระบวนการไมใชผล ไมวาจะสําเร็จ หรือไมก็ตาม สิ่งที่
คุณครูใสใจและตองการ คือการลงมือทํา 
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แนวคิดของ เทรเวอร คือ การสงตอความดี ใหกับคน 3 คน และ 3 คนน้ัน ก็ตองสงตอ
ความดีใหกับคนอีก 3 คน 
หากแนวคิดน้ีสําเร็จ... เราจะชวยคนได หลายพันเทาทวี 
 

เพียงแตความเปนจริงมันชางโหดราย สัตวสังคม อยาง มนุษย ไมใชส่ิงที่เราจะเปลี่ยนได
งาย หรือ ทําใหคิดเหมือนกับเราไดงายๆ เชนกัน 
แตสิ่งหน่ึงที่ เทรเวอร ทําก็คือ การใหอยางไมลดละ และไมเคยยอทอในการ สงตอสิ่งดีๆ 
ตอไปเร่ือยๆ ไมวามันจะสําเร็จหรือไมก็ตาม 
ในขณะที่คนถามวา เทรเวอร ตองการอะไร? ปาวเลย... ตัวเทรเวอรไมไดตองการอะไรกลับ
คืน เพียงแต ตองการใหเคาสงตอสิ่งดีๆ เหลาน้ีไปใหคนอื่นตอก็แคนั้นเอง 
 

ดวยความไมเห็นแกตัวของเทรเวอรทําให "กระแสการสงตอความด"ี กระจายออกไป เริ่ม
จากเมืองเล็กๆ ไปจนถึงระดับรัฐ ระดับประเทศ 
จนนักขาวคนนึง ที่ไดรับการชวยเหลือ จากแนวคิดของ เทรเวอร ตัดสินใจสืบยอนกลับไป
หาตนตอของกระแส จนไปถึงตัว เทรเวอร  
และทําให เทรเวอร รูวา... การสงตอความด ีของเคาไดผล และเปนผลลัพธที่มหาศาล
มากซะดวย 
 

 

มาถึงตรงน้ีเพ่ือนๆ หลายคนคงรูแลววา ธุรกิจที่เราทําอยูนี้หลักสําคัญแลวไมใชการ อยาก
ได แตเปนการ อยากให ตางหาก 
อยากใหอะไร ? ก็ให โอกาสในการสรางธุรกิจ โอกาสในการสรางรายได โอกาสในการมี
อิสระภาพทางการเงิน หรือ โอกาสในการสานฝน ของเพื่อนๆ ทุกคนไงครับ 
 

เพื่อนๆ ลองคิดดูวา ถาเพ่ือนๆ แคอยากได มันจะเกิดอะไรข้ึน เงินแค 1$ จากคนนึงคน
เหรอครับ ? หาคน 5 คนสิได 100$ แคนั้นเหรอครับ ? 
ปจจัยของการ สรางเครือขาย เพ่ือรายไดอันมั่นคงของเรา คือการ สงตอโอกาสในการ
สรางรายได สงตอความรูในการทําธุรกิจ ไมใชหรือครับ 
 

เพราะฉน้ัน ถาเราแค อยากได แลวใครละ จะอยากใหเรา 
แต... ถาเรา อยากให ใครละครับ จะไมรับ 
 

และดวยความพยายามอยากจะใหสิ่งดีๆ ไดถูกสงตอๆไป แมเพื่อนๆอาจจะใหไดไมมากนัก 
แตผลลัพธนั้นก็ยิ่งใหญ เหมือนกับที่ เทรเวอร ไดทําใหเห็นแลววา ผลลัพทจากการสวน
เหลือคนเพียงแค 3 คนมันย่ิงใหญขนาดไหน 
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Secret of Attraction Marketing  
 

อะๆ!! อยาเพ่ิงตกใจครับ วาทําไม Secret of Attraction Marketing ถึงไดมาอยูตรงน้ี 
อันที่จริงผมเคยลงมันไวในบทความที่ 1 ไปแลว แตพอผมกลับมาอานอีกท ีมันแลจะขัดๆ 
กันยังไงไมรู ผมก็เลยดึงมันออกมา 
เอามาไวในบทที ่2 น้ีแทนครับ พรอมกับนําวิธีที่งาย กวาน้ันมาใหครับ 
 

Secret of Attraction Marketing คืออะไร? 
แปลงายๆ คือ เคล็ดลับการตลาดแบบดึงดูด นั่นเอง แลวมันทํายังไงละ? 
 

ไมยากอยางที่คิดครับ การตลาดแบบดึงดูด น้ันบางคนอาจคิดวาตองใชระยะเวลาและความ
สามารถสักนิดหนอย 
แตผมบอกไดเลยวา มันงายมากๆ เลยละครับ เพียงแคเพื่อนๆ มีความคิดแบบ เทรเวอร เทา
น้ันเอง 
แหม ลากนอง เทรเวอร มาอีกละ หุหุ... 
 

จากเร่ืองของ เทรเวอร เพื่อนๆ คงเห็นแลวใชมั๊ยครับ วา เทรเวอรไมไดเกงอะไรเลย หรือ 
เปนเด็กที่ฉลาดสุดๆ ซะเมื่อไหร เพียงแคเทรเวอรมีจิตใจดี และอยากจะใหเทาน้ันเอง 
เพียงแคนี้ มันก็เปน feedback กลับมาหาตัวเรา โดยถูกโยงเขาไปกับ กฏของการดึงดูด 
ไดแลวครับ 
เราไมจําเปนจะตองไปขยั้นขยอ หรือยัดเยียด อะไรใหกับใครหรอกครับ เราเพียงแคชวย ใน
สิ่งที่เคาอยากใหชวยเทาน้ันเอง  
 

แต แต แต ก็ตองดูดวยนะครับ วาอะไรสมควรชวย อะไรไมสมควรชวย อยางหาดาวไลนให
น่ีไมควรชวยอยางแรงเลยครับ เพราะ มันจะทําใหคนๆน้ันข้ีเกียจขึ้นมา เพียงเพราะวาไหนๆ 
ก็มีคนชวยแลวนิ จะขยันไปทําไม 
มันเหมือนกับ พอแมรังแกฉัน อยางไงอยางงั้นเลย เพราะฉน้ัน หาม หาม หาม ครับ 
เราแค ใหความชวยเหลือ ทางดาน วิธีการ พอครับ 
 

อะๆ!! พูดถึงวิธีการ เลยนึกอะไรออกมาอยาง มันเปนบทสนทนาจาก ภาพยนตเร่ือง หนีตาม
กาลิเลโอ (ดูหนังอีกแวว อิอิ) ครับ 
 

เหตุเกิดตอนที ่ตั้ม นั่งตกปลาอยู และ นุน กับ เชอรี่ ก็เขามา 
นุน : ตกปลากินเองดวยเหรอ ? 
ต้ัม : อ้ืม 
เชอร่ี : จะตกไปทํามายย ไปซ้ือกินไมงายกวาเหรอ 
ต้ัม : มันก็ไดแคกิน... 
เชอร่ี : อาว!! แลวตกเน้ีย ไดอะไร 
ต้ัม : ไดตก.. 
เชอร่ี : สุดทาย ก็ตองเอามากินอยูดีไมใชเหรอ? 
ต้ัม : คนสวนใหญนะมัวแตมองหา ผลลัพธ จนลืม วิธีการ วามันตองทําอะไรบาง พอคิดวา
มันไดมางายๆ นานๆเขา ก็เลยกลายเปนคน มักงาย 
 

 

เพื่อนๆ คงพอจะเดาออกแลวใชมั๊ยครับ วาทําอยางไรใหคนมาสนใจ เพียงแคเราปรับแนว
คิด และพรอมที่จะเปนผูใหเทาน้ันเอง ไมยากเลยนะครับ 
เพียงเทาน้ีการจะทําให ธุรกิจของเราย่ังยืน มันก็เปนเร่ืองงายแลวละครับ 
 

ถาถามผมวาผมทําอะไรบางในแตละวันกับธุรกิจน้ี 
- โพสเว็บประมาณ 10 กวาเว็บ (นอยจัง หุห)ุ 
- แหวกแนวชองทางอ่ืน เชน สรางแบบสํารวจ ทําแบบสอบถาม หรือ ต้ังกระทูเกี่ยวกับ ให
ความรูธุรกิจออนไลน  
- ออน msn คอยใหคําปรึกษาแกดาวไลน และใหคําแนะนํากับผุสนใจ 
- ศึกษาระบบเพ่ิมเติม และทบทวนความรูเกาๆ (vdo เทรนน่ิง เปนอะไรที่ดีมากครับ ผม
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แนะนําใหดูบอยๆ ไดทั้งกําลังใจ และไอเดียใหมๆ) 
 

เพียงเทาน้ีเองครับ ไมใชเรื่องยากเลยนะครับ ยังไงก็ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จดวยกัน
นะครับ สูๆครับ 
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