ทำกำไรจากบาคาร่า
Getting the books ทํากําไรจากบาคารา now is not type of
challenging means. You could not unaided going as soon as books
accrual or library or borrowing from your links to admission them.
This is an categorically simple means to specifically get guide by
on-line. This online revelation ทํากําไรจากบาคารา can be one of the
options to accompany you taking into consideration having
supplementary time.
It will not waste your time. bow to me, the e-book will
unconditionally way of being you further situation to read. Just
invest tiny era to way in this on-line broadcast ทํากําไรจากบาคารา
as with ease as review them wherever you are now.

คือ สินคา ขายใหรวยดวย พลังดึง
คุณคือสินคา วินัย ศุภวัฒนานนท

ดูด เป็ นหนังสือที่อานแลว จิต

ราคาปก 220 บาท ลด 20% คงเห

วิญญาณแหงการขายของคุณจะต่ น
ื

ลือ 176 บาท ตอใหไมไดเป็ นนัก

ขึ้น เหมาะสําหรับนักการตลาด นัก

ขาย ก็ตองขาย "ตัวเอง" ใหเป็ น คุณ

ธุรกิจ โคช ครู ผูบริหาร และหัว
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หน สงานทุกสายอาชืพ ดูหนังสือ

เนิ่นนาน สําหรับผูที่รักสุขภาพไม

เรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา ไดที่

ควรพลาด ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของ

www.pailinbooknet.com

เรา ไดที่ www.pailinbooknet.com

ทําอยางไรจึงจะทํางานอยางมี

OQ กลยุทธสําคัญที่ผลักดันผล

ความสุข Blue Ribbon ราคาปก

กําไร อยางยงั ่ ยืน James L.

195 บาท ลด 20% คงเหลือ 156

Heskett จะดีแคไหน....หากลูกคา

บาท ทําอยางไรจึงจะทํางานอยางมี

และพนักงานของคุณรูสึกวาตนเอง

ความสุข เพื่อใหสามารถอยูรอด

เป็ นเจาขององคกรคนหนึ่ง ซึ่งความ

ปลอดภัยบนโลกใบนี้ เราจําเป็ นตอง

เป็ นเจาของ (Ownership) ในที่นี้

มีเขีย
้ วเล็บไวบาง ไมใช เพื่อไลลา

ไมใชเรื่องทางการเงิน แตเป็ นเรื่อง

ใคร แตเพื่อปองกันไมใหกลายเป็ นผู

ของความมุงมน
ั ่ ที่จะปฏิบัติตามคา

ถูกลา ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา

นิยมที่ยึดถือรวมกันในการมุงสราง

ไดที่ www.pailinbooknet.com

องคกรสูความเป็ นเลิศ โดยที่พวก

เคล็ดลับลดอายุ 15-20 ปี ภัทร กา

เขาแสดงออกถึงความภักดีอยาง

ญจนภุชงค ราคาปก 129 บาท ลด

ยิ่งยวด ความผูกพัน และการมีสวน

20% คงเหลือ 103 บาท อาน

รวมกับองคกร ซึ่งความรูสึกเป็ น

หนังสือเลมนี้ใหจบ รักชีวิตใหมาก

เจาของนี้สามารถสรางมูลคาตอ

ดูแลรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

องคกรมากเกินกวาจะประเมินคาได

ของเราใหดี มีความสุขกับการใช

หนังสือเลมนี้นําเสนอกรณีศึกษาจาก

ชีวิตในทุกๆ วัน แลวอายุของคุณจะ

องคกรที่ประสบความสําเร็จทาง

คงอยูที่ความเป็ นหนุมเนาวไปอีก

ธุรกิจอยางมาก จากการมุงเน นการ
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สรางความรูสึกเป็ นเจาขององคกรให

ของผูที่ตองแบกองคกรไวบนบา

กับลูกคา และพนักงานเป็ นสําคัญ

วิสัยทัศนที่ตองกันกับสถานการณ

ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกลาวคุณจะได

ผันแปรไดรวบรวมอยูในหนังสือเลม

เรียนรูกลยุทธตางๆ ที่จะบมเพาะ

นี้แลว ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา

ความรูสึกการเป็ นเจาของใหเกิดข้ น
ึ

ไดที่ www.pailinbooknet.com

ได ไมวาจะเป็ นการสรางความเป็ น

เริ่มตนซอ
ื ้ กองทุนรวมดวยตัวเอง

เจาของใหเป็ นวิสัยทัศนในการสราง

สิรภพ มหรรฆสุวรรณ 2021-10-12

คุณคาเชิงกลยุทธ การสรางคุณคาให

ในภาวะดอกเบีย
้ ต่าํ ติดดิน หลายคน

มากกวาตนทุน การใหลูกคามีสวน

มองหาการลงทุนเพื่อสรางผลตอบ

ชวยในงานขององคกร การเพิ่ม

แทน แตการเริ่มตนลงทุนโดย

ความรูสึกเป็ นเจาของของพนักงาน

ปราศจากความรู อาจนําพาซ่ งึ ความ

และการสรางความรูสึกเป็ นเจาของ

เสียหายหนักกวาเดิม หากกําลังมอง

ใหเป็ นวัฒนธรรมองคกร อันจะสราง

หาวิธีสรางผลตอบแทนจากเงินออม

ความกาวหน าและความสําเร็จที่

ที่สูงข้ น
ึ  ดวย "การลงทุนผาน

ยัง่ ยืนขององคกรไดจริง

กองทุนรวม" หนังสือเลมนี้คือ

คูมือ CEO MD GM BOSS ยุค

คําตอบ ----------------------- เจาะลึก

ใหม ธวัชชัย พืชผล 2015 ราคาปก

ขอมูลพ้ น
ื ฐานทุกกระบวนทาตงั ้ แต

245 บาท ลด 20% คงเหลือ 196

เริ่มตน วิธีเลือก ลงทุน จัดพอรต

บาท นี่คือคูมือที่ผูบริหารระดับโลก

และสรางความมงั ่ คัง่ ผานกองทุน

9 คนเรียบเรียงข้ น
ึ จ
 ากประสบการณ

รวมดวยตัวทานเอง แบบ Step by

จริง แกปัญหาอันหลากหลาย วิธีคิด

Step เขาใจงาย อานจบ ลงทุนเป็ น
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เลมเดียวครบ! ไมมีประสบการณ ก็

ลด 20% คงเหลือ 236 บาท ถาคุณ

อานเลมนี้ได... ----------------------- -

เลนหุนแบบไมรูจริง หุนอาจเลนคุณ

ทําไมตองเริ่มตนออมเงิน และลงทุ

จนหมดตัว! ดังนัน
้ ผูที่สนใจลงทุนใน

น - เครื่องมือการออม และการ

หุนจะตองเลนหุนแบบมีขอมูล รูทัน

ลงทุนประเภทตางๆ - สะสมเงิน

ตลาด รูลึก รูจริง มีขอมูลวงใน รูจัก

หลักพันสูเงินหลักลาน ดวยกองทุน

วิเคราะหขอมูลที่มีอยู และมองให

รวม - เงินนอยใชวาจะรวยไมได

รอบดาน ความเสี่ยงตางๆ ก็จะลด

หากเลือกลงทุนใหถูกวิธี - วิธีเปิ ด

น อยลง และสรางโอกาสทํากําไรจาก

บัญชีซ้ อ
ื ขายกองทุนรวม - วิธีอาน

หุนไดมากข้ น
ึ  คุณ "ณัฐวุฒิ" เขียน

ขอมูล และเลือกกองทุนรวมให

หนังสือเลมนี้จากประสบการณจริงที่

เหมาะกับตนเอง - ลงทุนดวย ลด

ไดจากการลงทุนในตลาดหุนจน

หยอนภาษีได กับกองทุน SSF +

ประสบความสําเร็จ และเปิ ดอบรม

RMF - จัดพอรตกองทุนรวมใหมงั ่

ใหกับผูที่สนใจ ซึ่งผูเขารับการอบรม

คัง่  และมีความสุข - กลยุทธการซ้ อ
ื

หลายๆ ทาน ก็ประสบความสําเร็จ

กองทุนรวม -----------------------

จากวิธีการและเทคนิคที่คุณณัฐวุฒิ

"การลงทุนมีความเสี่ยง แตจะเสี่ยง

ไดใหคําแนะนํา หนังสือเลมนี้ถือเป็ น

กวาถาไมทําอะไรเลย ใหหนังสือเลม

คัมภีรสําหรับนักเลนหุน ทัง้ ผูที่คิด

นี้เป็ นเข็มทิศการลงทุนที่ถูกตองให

จะเริ่มตน มือใหมและมือเกา ที่ให

กับคุณ!"

ทัง้ สูตรเด็ด กลเม็ดเคล็ดลับ และวิธี

อานใจหุนทํากําไรใน 1 นาที

การวิเคราะหขอมูล จาก

ณัฐวุฒิ รุงวงษ ราคาปก 295 บาท

ประสบการณจริงของผูเขียนที่
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ประสบความสําเร็จมาแลว ดูหนังสือ

รอคอยอยูเบื้องหน า และทุกครัง้ ที่

เรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา ไดที่

ลมเหลวหรือผิดพลาด คุณจะคอย

www.pailinbooknet.com

ถามตัวเองเสมอวา “เราไดเรียนรู

ลมเหลวแลวตองเรียนรู JOHN C.

อะไรมาบาง” จอหน ซี แม็กซเวลล

MAXWELL 2014-01-01 บอยครัง้

ยังรักษามาตรฐานการเขียนและรูป

เวลาคนเราลมเหลว เรามักไดยิน

แบบการนํ าเสนอไวไดอยางดีเยี่ยม

คําพูดทํานองวา “คนเราชนะบาง

ใน ลมเหลวแลวตองเรียนรู เขายัง

แพบาง ไมเห็นเป็ นไร” จากนัน
้ ลม

คงเป็ นนักเขียนที่ทําใหเรื่องยาก

เลิกความตงั ้ ใจ หรือไมก็พยายาม

กลายเป็ นเรื่องงายและนาสนใจไดเส

เดินหน าตอไปดวยวิธีการแบบเดิมๆ

มอ สําหรับผูอานที่คุนเคยกับผลงาน

ลืมไปวาสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเกิดความ

ของจอหน แม็กซเวลล ดีอยูแลว

ลมเหลวข้ น
ึ แลว ตองเรียนรูจาก

ลมเหลวแลวตองเรียนรู จะทําใหได

ความผิดพลาด เพื่อจะไดไมทําผิด

รูจักตัวตนของเขามากข้ น
ึ ไปอีก การ

ซํ้าซาก พัฒนาตัวเอง และกาวไปให

บอกเลาประสบการณสวนตัว ควา

ถึงจุดหมายที่ตงั ้ ใจไว หนังสือ ลม

มผิดพลาด และความลมเหลว ทําให

เหลวแลวตองเรียนรู ชวยใหไม

รูสึกวาจอหน แม็กซเวลลเป็ นเพื่อน

หวาดกลัวความลมเหลว และชวยให

กับเรา เรื่องราวของเขาทําใหรูวาไม

ตระหนักวา กระบวนการเรียนรูจะมี

วาใครก็ทําผิดพลาดไดทงั ้ นัน
้  ทัง้ ยัง

อยูตลอดไป ไมมีวันจบสน
ิ้  ไมมีตรง

ทําใหเรามีความหวังและเกิดกําลังใจ

ไหนในชีวิตที่ไมมีบทเรียน หากยังมี

อยากนําความผิดพลาดมาเป็ นบท

ชีวิตอยู แสดงวายังมีโอกาสเรียนรู

เรียนในการพัฒนาตนเอง
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มือใหมหุน ลงทุนเกง ภาววิทย

ทําใหการกาวไปบนเสนทางการ

กลิ่นประทุม 2021-01-11 “กา

ลงทุนไมใชเรื่องยากที่นากลัวอีกตอ

รลงทุนเกง” ไมใชการหาความ

ไป เลนหุนใหรวยได ตองมีทงั ้  "ใจ"

สมบูรณแบบในการเลนหุน แต

และ "สมอง" และเสนทางแหงความ

เป็ นการคอยๆ เปลี่ยนขอผิดพลาด

สําเร็จ เริ่มตนที่กาวแรกเสมอ

ใหเป็ นประสบการณ แลวใช

The Little Book That Still Beats

ประสบการณนัน
่ แหละยกระดับ

the Market คัมภีรสุดยอดนักลง

โอกาสในครัง้ ถัดไป!! การมีอิสรภาพ

ทุน JOEL GREENBLATT 2012

ทางการเงินจากหุน ไมไดข้ น
ึ กับวา

โจเอล กรีนแบลตต ผูกอตงั ้ 

เรามีพอรตโตแคไหน แตเป็ นการ

Gotham Capital บริษท
ั ซ้ อ
ื -ขายหุน

ทยอยคัดหุนดีเขาพอรต ซื้อในเวลา

ของบริษท
ั อ่ น
ื เพื่อประโยชนแกสมาชิ

ที่คนอ่ น
ื กลัว ถือในเวลาที่ไมมีความ

ก ซึ่งไดผลตอบแทน 40 เปอรเซ็น

แนนอน จากนัน
้ ใหหุนทํางานและ

ตอปี มากวา 20 ปี  แสดงใหคุณดูวา

ทําเงินแทนเรา... คอยๆ โตข้ น
ึ ทงั ้

มันงายดาย ในหนังสือ “THE

มูลคาและเงินปันผล วันใดที่ “เงิน

LITTLE BOOK THAT BEATS

ปั นผล” มากกวา “คาใชจายของเรา

THE MARKET คัมภีรสุดยอดนัก

” วันนัน
้ คือจุดเริ่มตนของความ

ลงทุน” สูตรมหัศจรรย เพื่อชัยชนะ

มัง่ คัง่ อยางแทจริง หนังสือ มือใหม

และความมงั ่ คงั ่  เลมนี้ หนังสือเลมนี้

หุน ลงทุนเกง เลมนี้ คุณภาววิทย

ใหหลักการพ้ น
ื ฐานสําหรับการลงทุน

กลิ่นประทุม ใหแนวทางงายๆ ที่จะ

ที่ประสบความสําเร็จในตลาดหุน

ชวยใหเขาใจการลงทุนไดดีข้ น
ึ  และ

ดวยสูตรมหัศจรรยที่ใชงาย ผูอาน
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จะไดพบกับวิธีลดความเสี่ยงเพื่อที่

หนังสือ, idcpremier

จะชนะตลาด และเพื่อเพิ่มผลกําไร

มนุษยแสนลาน บอกวิธีรวย ดร.

สําหรับนักลงทุนมืออาชีพ เรียนรูวิธี

ธีธัช สุขสะอาด ราคาปก 245 บาท

การมองตลาดหุน คุณจะรูวาเหตุใด

ลด 20% คงเหลือ 196 บาท

ความสําเร็จจึงลวงตาบรรดานักลงทุ

หนังสือเลมนี้ไดถายทอดมุมมองการ

น ทงั ้ นักลงทุนอิสระและนักลงทุน

ใชชีวิตอยางสมดุล ทัง้ ในเรื่องการ

มืออาชีพ และจะรูวาเหตุใดสูตร

ทํางาน การหาเงิน การแบงปันเวลา

มหัศจรรยนี้จะยังคงใชไดผล แมวา

ใหกับครอบครัว เพื่อนฝูง คนรอบ

ใครๆ จะ ‘รู’ สูตรนี้กันมหดแลวก็

ขาง และตนเอง ตามกรอบหลัก

ตาม

ธรรมของพระพุทธเจา ที่เรียกวา

เฟ นหุนทํากําไร ดวยหัวใจ และ

"หัวใจของเศรษฐี" รวมทงั ้ การสราง

กลยุทธลงทุน นายแวนลงทุน (คุณ

ความสุขในชีวิตที่จะเป็ นแนวทางให

คณิต นิมมาลัยรัตน) ศึกษาแนวคิด

พวกเราไดสามารถนํามาปรับใชให

กลยุทธและจิตวิทยาการลงทุนใน

เหมาะสม โดยถายทอดผานมุมมอง

หุนจากประสบการณจริงของนาย

ของผูเขียนจากการรวบรวมขอมูล

แวนลงทุน แกะรอยพอรตหุนคนดัง

ทัง้ ในแบบปฐมภูมิ จากการ

ระดับตํานานทงั ้ ในตางประเทศและ

สัมภาษณตัวแทนกลุมตัวอยางของ

ในไทย พรอมตัวอยาง Case Study

3 กลุมอายุที่ใชชีวิตอยางมีความสุข

วิเคราะหหุนรายตัวที่นาสนใจ

และแบบทุติยภูมิ จากการรวบรวม

keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai

ขอมูล ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา

novel, Thai ebook, hytexts,

ไดที่ www.pailinbooknet.com
7/20

Downloaded from
11gebod.com on May 16,
2022 by guest

ฉลาดเรื่องเงินชีวิตติดปีก ชํานิ กิจ

เริ่มตนลงทุนหุนดวยตัวเอง (ฉบับ

บันดาลทรัพย 2020 ราคาปก 175

มือใหม) สิรภพ มหรรฆสุวรรณ 2

บาท ลด 20% คงเหลือ 140 บาท

020-09-08 -----------------------------

คุณจะไดอะไรจากการอานหนังสือ

ในภาวะดอกเบีย
้ ต่าํ ติดดิน หลายคน

เลมนี้ เมื่ออานหนังสือเลมนี้จนจบ

มองหาการลงทุนเพื่อสรางผล

แลวจะทําใหคุณเป็ นคนเขาใจอดีต รู

ตอบแทนที่สูงข้ น
ึ  แตการเริ่มตน

ซึ้งถึงปัจจุบัน และมน
ั ่ ใจในอนาคต

ลงทุนโดยปราศจากความรู อาจ

เกี่ยวกับการใชเงินของคุณ ซึ่ง

นํ าพาซ่ งึ ความเสียหายหนักกวาเดิม

ภายในเลมนําเสนอโครงสรางของ

หากกําลังมองหาวิธีสรางผล

บันได 9 ขัน
้  ที่จะนําคุณสูความมงั ่ มี

ตอบแทนจากเงินออมที่สูงข้ น
ึ  และ

คุณสามารถแยกแยะการใชจาย

สรางพอรตการลงทุนดวยหุน

ระหวางสิ่งฟุมเฟื อยไดอยางแมนยํา

"หนังสือเลมนี้ คือคําตอบ" -----------

พบเป าหมายที่แทจริงในการเก็บเงิน

------------------ - ทําไมตองเริ่มตน

ของคุณ หลักการประหยัดอยางมี

ออมเงิน และลงทุน - ยุคนี้ ออมเงิน

เหตุผล รูจักวิธีการออมทรัพยใน

อยางเดียวไมพอ ตองลงทุนใหเป็ น -

แบบตางๆ และการเป็ นนักจัดการ

สะสมเงินหลักพันสูเงินหลักลาน

บริหารเงินของตนเองอยางมีประ

ดวยการลงทุนหุน - เงินนอยใชวาจะ

สิทธิภาพ ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของ

รวยไมได หากเลือกลงทุนใหถูกวิธี -

เรา ไดที่ www.pailinbooknet.com

วิธีเปิ ดบัญชีซ้ อ
ื ขายหุน - วิธีหาหุน

การบริหารธุรกิจแบบอะมีบา

ลงทุน และหาขอมูลบริษท
ั  - อานงบ

Kazuo Inamori 2008

การเงินสําหรับผูเริ่มตน - จัดพอรต
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การลงทุนหุนใหมงั ่ คงั ่  และมีความ

ปั จจุบัน กลับกลายเป็ นสินคามีผูคน

สุข - วิธีซ้ อ
ื ขายหุนดวยตัวเอง ฯลฯ

ตองการลดนอยลงกวาเดิม หรือ

“หาคําตอบทงั ้ หมด ไดในหนังสือ

กลายเป็ นสินคาที่มีลูกคาเฉพาะกลุม

เลมนี้” อัดแนนขอมูลพ้ น
ื ฐานตงั ้ แต

หนังสือเลมนี้ ซึ่งถือวาเป็ น ยุคที่ 2

เริ่มตน แนวคิด วิธีเลือกหุน อานงบ

ของหนังสือซีรี่ยส อะไรขายดีในอิน

การเงิน วิเคราะหพ้ น
ื ฐาน ประเมิน

เทอรเน็ต จึงถูกสรางสรรคข้ น
ึ มา

มูลคาหุนเบื้องตน จัดพอรตการ

ภายใตจุดมุงหมาย ที่จะทําใหได

ลงทุน พรอมวิธีซ้ อ
ื ขายหุนดวยตัว

ทราบวา ณ ชวงเวลาปัจจุบัน สินคา

เองแบบละเอียด เขาใจงาย อานจบ

อะไรที่ขายดี และเป็ นที่ตองการของ

ลงทุนเป็ น เลมเดียวครบ! ไมมี

ผูคนสวนใหญ จนสามารถทํากําไร

ประสบการณ ก็อานเลมนี้ได...

ใหกับผูขาย สินคาขายดีที่มีคนนิยม

ตีแตก Niwēt

เอามาขาย ทัง้ มือหนึ่งและมือสอง

Hēmwachirawarākō̜n 1999

ไมวาจะเป็ นสินคาในประเทศ และ

On stock exchange market of

สินคาพรีออเดอรจากตางประเทศ

Thailand in present economic

เชน จีน ญี่ปุน เขาไปซ้ อ
ื หาจากที่ไห

recessions period.

น จะทําการติดตอซ้ อ
ื สินคาที่ขายดี

อะไรขายดีในอินเทอรเน็ต เลม 2

เหลานัน
้ ไดอยางไร ดวยวิธีไหน ตอง

กฤษฎา กฤษณะเศรณี ความนิยม

ใชเงินเทาไหร การจัดสงตอง

ของผูคนที่มีตอสินคา คือสิ่งที่

ทําอยางไร สามารถสรางรานคา

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สินคาที่ขาย

ออนไลนของตนเองผานชองทาง

ผานทางอินเทอรเน็ตในยุคนัน
้ 

ออนไลนใดบาง ที่ตรงกับกลุมเป า
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หมาย ซึ่งผูอานสามารถปฏิบัติอยาง

เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม วันชัย

เป็ น Step ไมวาจะเป็ นการนําไปใช

ตันติวิทยาพิทักษ 2019 เปิ ดเสน

เพื่อขายสินคาแบบพรีออเดอร และ

ทางชีวิต สุพจน ธีระวัฒนชัย ผูไม

ไมพรีออเดอร ผานการหาสินคามือ

ยอมจํานนตอความพายแพที่ผาน

หนึ่ง มือสอง ที่ขายดีที่หลากหลาย

เขามาในชีวิต จากบทเรียนที่เขา

ทัง้ จากในประเทศและนอกประเทศ

กลาลองผิดลองถูกในการทําธุรกิจ

อยางจีน ญี่ปุน มาจําหนายตอบ

กวา 40 ปี  สรางสรรคอาณาจักรโรง

สนองความตองการของกลุมลูกคา

เบียรสดเยอรมันใหเติบโตข้ น
ึ อันดับ

ผาน Facebook, Line และชองทาง

1 ของเมืองไทย สไตล “โรงเบียร

ออนไลนอ่ น
ื  ๆ บนโลกอินเทอรเน็ต

เยอรมันตะวันแดง” เผยแนวคิดที่

ดวยการแนะนํ าขอมูลที่ทําใหคุณมี

กอตงั ้  หลักการพัฒนา และการ

ความเสี่ยงจากการลงทุนนอยที่สุด

บริหารใหยืนหยัดมาไดถึงสองทศ

หรือแทบไมมีความเสี่ยงเลย จึง

วรรษ

เหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ทัง้ ผู

คัมภีรหาหวง : วิถียอดซามูไร มิยา

ที่ตองการทําอยางจริงจัง ทําเป็ น

โมโต มุซาชิ ฉบับการตูน มิยาโมโต

อาชีพเสริม เป็ นงานอดิเรก รวมถึง

มุซาชิ ประสบการณใหมของการอา

ทานที่อยูในวัยเกษียณก็สามารถ

น หนังสือบริหารสไตลกราฟิ ก โน

สรางรายไดอยางที่พอใจไดดวยตัว

เวล เขาใจ สุดยอดแนวคิดระดับโลก

คุณเอง keyword: นิยาย, นิยาย

อยางรวดเร็ว พรอมใช สําหรับคนรุน

ไทย, Thai novel, Thai ebook,

ใหม นักธุรกิจ ผูบริหาร และเจาของ

hytexts, หนังสือ, idcpremier

กิจการหัวทันสมัย จากสุดยอด
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หนังสือธุรกิจที่ตองอานตลอดกาล

หนังสือเลมนี้สอนวายุทธวิธียิ่งใหญ

ของ มุซาชิ เจาแหงยุทธศาสตรผู

กินขาดคําพูดบาดในหรือดาบปลาย

เกงกาจผูรูจักจังหวะและความ

แหลม

ละเอียดออนในการปฏิสัมพันธกับ

รวยดวย Crypto แบบ VI พรศักดิ ์ อุ

มนุษย คัมภีรหาหวง คือบับทึกขอ

รัจฉัทชัยรัตน ราคาปก 225 บาท

สังเกตอันเฉียบคม กลัน
่ มาจาก

ลด 20 % คงเหลือ 180 บาท สํานัก

ประสบการณทงั ้ ชีวิต อานไปเพียง

พิมพ เช็ก ผูแตง พรศักดิ ์ อุรัจฉัทชัย

ไมกี่หน าก็รูไดทันทีวา ทําไมหนังสือ

รัตน จงอานหนังสือเลมนี้ในวันนี้!

เกี่ยวกับชีวิตและงานเขียนของมุซา

เพื่อสรางโอกาสใหแกตนเองใน วัน

ชิจึงขายไดมากกวา 100 ลานเลม

พรุงนี้! เพราะตลอดชีวิต เรื่องบาง

แนวคิดเรื่องยุทธศาสตรที่ยังทัน

เรื่องอาจเกิดข้ น
ึ กับคุณไดเพียงครัง้

สมัย นํ าเสนอในรูปแบบใหม

เดียว เทานัน
้ YouOnlyLiv

ประยุกตใชไดทุกสถานการณ ทัง้

eOnce...

หน าที่ การงาน และชีวิต วิถี

กลวยนํ้าวาสรางชาติ สรางเงิน พ.

ยุทธศาสตรจากประสบการณการรบ

2 กองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาว

ตลอดชีวิตของซามูไรไรพาย มิยาโม

บาน 2013 กลวยน้ํ าวาไทย

โต มุซาชิ กลัน
่ เป็ นสุดยอดคัมภีรใน

ทําอยางไรให “โกอินเตอร” พบ

รูปแบบการตูนสีสวย เผยวิสัยทัศน

ขอมูลการปลูกทงั ้ แบบเอาผลตัดใบ

การพิชิตคูตอสู ซึ่งยังคงทันสมัยและ

และการแปรรูปใหไดกําไร พรอม

ตรงประเด็นใน 40 ปี  ตอมา เหมาะ

รายช่ อ
ื ลาสุดผูปลูกจําหนายหนอ

ทัง้ สําหรับสนามชีวิตและสนามธุรกิจ

พันธุ พบปะผูเชี่ยวชาญหลากหลาย
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สาขา ทัง้ ดานการปลูก การแปรรูป

อยางชัดเจน เสมือนพี่เลีย
้ งธุรกิจ

และการจัดจําหนาย ผูปลูกหน าใหม

ตลอดเสนทาง · ภาพประกอบมาก

จะไดเรียนลัดเพื่อปลูกใหไดผลดี

กวา 60 ภาพ พรอมกรณีศึกษาจาก

กําไรงามจากผูมีประสบการณตรง

ทัง้ ภายในและตางประเทศมากกวา

ไมตองเสียเวลาลองผิดลองถูก

40 กรณี · นักเขียนกวา 9 ทาน ผู

LEAN ผูประกอบการยุคใหม จาก

มากประสบการณ จากหลายธุรกิจที่

กาวเล็กๆ สูกาวที่ยิ่งใหญในโลก

จะมอบมุมมองตางๆ ในการทําธุรกิจ

ธุรกิจ วศ.สิริพงศ จึงถาวรรณ และ

ในหลากหลายมิติ สรางธุรกิจเริ่มตน

คณะ 2018-09-01 LEAN ผู

ใหมจนถึง 100 ลาน ไมใชเรื่องยาก

ประกอบการยุคใหม จากกาวเล็กๆ

1 เรียนรู (Learning) · สรางแรงขับ

สูกาวที่ยิ่งใหญในโลกธุรกิจ เปลี่ยน

เคลื่อนดวยฝัน (LEANspiration) ·

ธุรกิจธรรมดาเป็ นยักษใหญ ISBN

ธุรกิจเริ่มตนใหมแบบลีน (LEAN

9786164781139 ราคาปก 295

Startup) · สุดยอด 5 หลักการธุรกิจ

บาท · หนังสือเลมนี้มี QR Code

เริ่มตนใหมแบบลีน · (LEAN

ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

Startup 5 Principles) · จากกระแส

ใหศึกษาขอมูล เพิ่มเติมตลอดทงั ้

สูไอเดีย (Customer - Problem fit)

เลมมากกวา 37 อัน และกาวตอไป

· ออกไปหาลูกคา (Get Out of the

ดวยทรัพยากรตางๆ ในเลม เพื่อ

Building: GOOB) · ผืนผาใบแบบ

ศึกษาเพิ่มเติมอยางตอเนื่องดวยตัว

จําลองธุรกิจ (Business Model

เอง · มีรายการเพื่อนําทางมากกวา

Canvas) 2 สราง (Build) · ผืน

150 รายการ ทําทีละขน
ั ้ ตอน ยอยๆ

ผาใบแบบลีน (LEAN Canvas) ·
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การออกแบบนวัตกรรมแบบลีน

(Global Entrepreneurship

(LEAN Innovation Design) · จาก

Network: GEN) · ถวยรางวัลธุรกิจ

แกปัญหา สูเหมาะกับตลาด

สรางสรรค (Creative Business

(Product-Marketing fit) ·

Cup: CBC) · การหาแหลงเงินทุน

ผลิตภัณฑที่พอใชการได (LEAN

(Fueling Venture) · ลอเหยื่อมาติด

MVP) · ออกแบบประสบการณผูใช

กับเพื่อควาเพียงโอกาสเดียว (HooK

งานใหลีน (LEAN UX · แนวทาง

and Pitching) · ขยายสเกลดวย

การสรางตนแบบแบบลีน (LEAN

PLATFORMS (Platforms

Prototype) 3 วัดผล (Measure) ·

Scaling) · สังคมแหงการเรียนรู

ป วนตลาด (LEAN Disrupt) · มาตร

แบบลีน (LEANxACADEMY)

วัดปังๆ แบบลีน (LEAN Metrics) ·

ติดตามพูดคุยเพิ่มเติมไดอีก

เคล็ดวิชาลากลูกคาเขามาเพื่อเพิ่ม

fb.me/L6SSCOR

ยอดขาย (LEAN Traction) ·

งบกระแสเงินสด มองเงินสด

เปลี่ยนทิศ (Pivot) · ไปตอแบบลีน

อยางมืออาชีพ (Statement of

(Running LEAN) · เกมสําหรับผู

Cash Flows) สมเดช โรจนคุรี

ประกอบการยุคใหม (Startup

เสถียร 2017-12-12 รายละเอียด

game) · สนุกสนานกับลีน (Playing

อยางยอ : หน าที่อยางหนึ่งของนัก

LEAN) 4 ขยายสเกล (Scale) ·

บัญชีก็คือ “การจัดทํางบกระแสเงิน

เครื่องมือและวิธีในการสรางธุรกิจ

สด” เพื่อแสดงใหกิจการไดทราบถึง

แบบใหม (LEAN LaunchPad) ·

การไดมาและใชไปของเงินสดตลอด

เครือขายผูประกอบการระดับโลก ·

รอบบัญชีที่ผานมาวา -เกิดอะไรข้ น
ึ
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กับเงินสดของกิจการ? -เงินสดหาย

บัฟเฟตต 1464

ไปไหน? -รับเงินสดเป็ นคาอะไรบาง

Bitcoin Cryptocurrency ชนะขาด

? การจัดทํางบกระแสเงินสดจะตอบ

ตลาดคริปโทและบิตคอยน ธีร

คําถามเหลานี้ได ทําใหนักบัญชี ผู

ะชัย ภูวนาถนรานุบาล สํานักพิมพ

บริหารไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

เช็ก ราคาปก 245 บาท ลด 20 %

ของเงินสด...แตปัญหาการจัดทํางบ

คงเหลือ 196 บาท "ในอนาคต คริ

กระแสเงินสดคอนขางยุงยาก ทําไป

ปโทจะมีความสําคัญเป็ นสวนหนึ่งใน

แลวไมถูกตองไมลงตัวยากตอการ

ชีวิตประจําวัน จึงตัดสินใจเขียน

จัดทํางบกระแสเงินสด นอกจากนี้ยัง

บทความเพื่อเผยแพรความรู และ

อธิบายวิธีการอานงบการเงินและ

บัดนี้ไดนํามาพิมพเป็ นหนังสือ

การวิเคราะหงบการเงินเพื่อใหนัก

เพราะไดประสบการณกับตนเองวา

บัญชีและผูบริหารนํางบการเงินไปใช

ถาคนที่อธิบายเรื่องคริปโทใช

เพื่อการบริหารกิจการหรือเพื่อการ

ประเด็นเทคนิคเป็ นตัวนํ าก็จะเขาใจ

ตัดสินใจอีกดวย... หนังสือเลมนี้จะ

ไดยากมาก ผมจึงเน นการอธิบาย

แสดงการจัดทํางบกระแสเงินสดใน

จากแง มุมเศรษฐศาสตรการเงิน

แตละขน
ั ้ ตอนเพื่อใหจัดทํางบกระแส

สําหรับผูที่มีเงินออมและพรอมจะ

เงินสดไดตามความตองการในแตละ

ลงทุนระยะยาว ถาหากศึกษาจน

วิธีขอการจัดทําอยางชัดเจน พรอม

เขาใจจังหวะวัฏจักรราคาข้ น
ึ ลง ถา

กับการวิเคราะหงบการเงินเพื่อ

หากสามารถแยกแยะเลือกคริปโท

ประโยชนตอการบริหารกิจการ ..

เคอรเรนซีที่มีศักยภาพ ชวงเวลายุค

ศาสตรแหงบัฟเฟตต แมรี่

นี้เป็ นโอกาสที่จะเลือกลงทุนเป็ น
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โอกาสที่จะเกิดข้ น
ึ เพียงไมกี่ครัง้ ใน

อัน
้ นี้ได ก็ใครจะไปกลาพูดชมตอ

รอบชีวิต"

หน ากันวะครับ แตเหมือนวาเรื่องจะ

สิงโตนอกคอก จิดานันท เหลือง

ไมไดจบลงแคตรงนัน
้  เมื่ออยูดีๆ คน

เพียรสมุท 2017

ที่ตอนแรกปฏิเสธผมเสียงแข็งเกิด

เศรษฐีวัยรุน (อสังหาฯ) 2017

กลับคําพูดวาจะติวหนังสือใหซะงน
ั้ 

Candy -west- 2020-04-16 "ผม

แตแลกกับขอเสนอที่ผมตองไมไป

‘วาน’ อดีตเดือนคณะ

ทํางานรานเหลาอีก และไอสายตา

วิศวกรรมศาสตรที่ใชชีวิตไรสาระไป

แกมบังคับที่เหมือนสงั ่ ใหผมยายไป

วันๆ ผมไมมีความฝันที่อยากทํา

อยูคอนโดฯ นัน
่ ก็ดวย คืออะไรวะ!

ไมมีความหวัง ไมมีสิ่งที่รักหรือเกลี

แลวแบบนี้แฟนเกาของพี่แกที่ยัง

ยด แตถึงอยางนัน
้ ผมก็ชอบที่จะ

ติดตอกันอยูจะไมตามมาฉีกอกผม

สรางรอยยม
ิ้  เสียงหัวเราะ และ

เหรอ บอกไวกอนเลยวาวานไมสูคน

ความสุขใหกับคนรอบขางเสมอ จน

นะคราบบบ!" keyword: นิยาย,

กระทัง่ วันหนึ่งผมบังเอิญไดรวมโตะ

นิยายไทย, Thai novel, Thai

กินขาวกับ ‘ไอพี่แคน’ รุนพี่ในคณะ

ebook, hytexts, หนังสือ,

ที่เพอรเฟ็ กตไปหมดทุกดาน แถม

jamsaieverypub

มันยังเป็ นคนที่ผมช่ น
ื ชมอยูในใจจน

ซุปเปอรสตารแหงโลกอินเท

ยกใหเป็ นไอดอลของตัวเองอีกตาง

อรเน็ ต เจฟฟ เบซอส ถนอมศักดิ ์

หาก ถึงขนาดพรํ่าเพอรําพันหามัน

จิรายุสวัสดิ ์ 2013

ในทวิตเตอรอยูบอยๆ เพราะไม

MARKETING TECHNOLOGY

สามารถบอกใครเพื่อระบายความอัด

TREND 2021 พลิกโลกการตลาด
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ดวยมารเทค จิตติพงศ เลิศประดิษฐ

น องใหกระตือรือรน บุกตลาดตาง

ปั ้ นแบรนดใหปังตองรูลึก รูจัก รูใจ

ประเทศใหประสบความสําเร็จ ฯลฯ

และทันใจลูกคา keyword: นิยาย,

คุณจะไดพัฒนาทักษะการบริหารให

นิยายไทย, Thai novel, Thai

แนน มีวิธีคิด การวางแผน และการ

ebook, hytexts, หนังสือ,

ลงมือทําที่กอบกูสถานการณไดเสมอ

idcpremier

เนื้อหาแบงเป็ น 5 ตอน มี 19 บท พ

วิถีแหงผูนํา ทํากําไรไดทุกสถาน

รอมบทสรุปทุกทายบท

การณ : ชุด PRESIDENT'S

The 4-Hour Workweek ทําน อย

EXPERIENCE Hasegawa

แตรวยมาก (ฉบับปรับปรุง)

Kazuhiro บริษท
ั จะไปรอดหรือไม

Timothy Ferris / ตวงทอง สรประ

รอดข้ น
ึ อยูกับผูบริหาร! มาเพิ่ม

เสริฐ "ลืมความคิดเกาๆ เรื่องการ

ศักยภาพการทํางานดวยเคล็ดวิธี

วางแผนเกษียณ และการรอทําความ

การบริหารจัดการสุดเฉียบถึงแกน

ฝั นทุกอยางเมื่อไดหยุดพักหลัง

แหงผูนํา แมนวางแผนคิดอาน

เกษียณไปไดเลย เพราะคุณสามารถ

ทํากําไรจากฮาเซงาวะ คะซุฮิโระ นัก

ทําทุกอยางที่อยากทําไดตงั ้ แตวันนี้

ฟื้ นฟูธุรกิจมือทองระดับ “รอดกวา 2

ไมวาจะเป็ นการเดินทางทองเที่ยว

,400 บริษท
ั !” เคี่ยวใหคุณยิ่งเกง

รอบโลก เพราะคุณสามารถมีรายได

และแกรงฝาทุกวิกฤตได “รอด”

6 หลักตอเดือนจากธุรกิจที่คุณไม

แบบยอดผูนํา เชน มีรูปแบบของผู

ตองเสียเวลาดูแลหรือเพียงแคการ

ชนะที่ทํากําไรไดทุกสถานการณมุง

ไดมีเวลาใชชีวิตมากข้ น
ึ  และทํางาน

สรางผลิตภัณฑยอดนิยม กระตุนลูก

น อยลง หนังสือเลมนี้จะเป็ น
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พิมพเขียวที่สอนใหคุณสามารถ

ไทย, Thai novel, Thai ebook,

ออกแบบชีวิตที่ตองการดวยวิธีการที่

hytexts, หนังสือ, jamsaipub

ทําไดจริง อาทิเชน • วิธีการสราง

การเดินทาง 70 กาวสําหรับสาวที่

ระบบทําเงินอัตโนมัติที่เหมาะกับ

ตองการยืนบนขาตัวเอง นิธิณัฐ เก

ความสามารถของคุณ (โดยใชเวลา

วลิน 2014 ราคาปก 220 บาท ลด 2

ทํางานเพียงแค 4 ชัว
่ โมงตอสัปดาห)

0% คงเหลือ 176 บาท ผูหฺิงฉลาด

• วิธีการเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน

สามารถคุมอนาคตดานการเงินของ

ระยะยาวใหเหนื่อยนอยลงและมี

เธอได เพราะเหตุใด... มีกุญแจ 2

เวลาเกษียณแบบยอยๆ บอยเทาที่

ดอกที่จะนําไปสูการจัดการบริหาร

คุณตองการ • วิธีกลายเป็ นผู

ดานการเงินที่ชาญฉลาด เคล็ดลับคือ

เชี่ยวชาญภายใน 3 สัปดาหและเริ่ม

สิ่งที่ตองรูมีอยู2เรื่อง หนึ่งคือ วิธีที่

ธุรกิจท
 าํ เงินข
 องตว
ั เ อง • วิธก
ี ารหนี

จะใชทงั ้ หัวคิดและหัวใจของคุณใน

จากที่ทํางานไปเที่ยวรอบโลกโดยที่

การตัดสินใจเรื่องเงิน สองคือสิ่งที่

ไมถูกไลออก ทุกวิธีการที่รวบรวม

เราเรียกวา ของลอใจ ที่สามารถ

ไวในหนังสือเลมนี้ จะชวยใหคุณงาง

เปลี่ยนสภาพจากผูมีรายได พอปร

โซตรวนที่ลามคุณไวกับนิยามการ

ะมาณใหกลายมาเป็ นนักลงทุนที่

ทํางานแบบเดิมๆ และปลดปลอยคุณ

สําคัญ อยางคําที่วา คุณเองก็ทําได

ใหโบยบินไปสูการเป็ น “เศรษฐีแนว

ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา ไดที่

ใหม” ที่มีอิสรภาพทงั ้ ดานการเงิน

www.pailinbooknet.com

เวลา และความสุขในแบบที่คุณเป็ น

Healthy Project โครงการยกเครื่อง

คนเลือก" keyword: นิยาย, นิยาย

สุขภาพดีจนรูสึกไดใน 4 สัปดาห
17/20

Downloaded from
11gebod.com on May 16,
2022 by guest

Madame Guru 2018 ราคาปก 2

อยางนัน
้  ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของเรา

20 บาท ลด 20% คงเหลือ 176

ไดที่ www.pailinbooknet.com

บาท หนังสือ Healthy Project

เพาะหุนเป็ น เห็นผลย่ง
ั ยืน กวี ชู

โครงการยกเครื่องสุขภาพดี จนรูสึก

กิจเกษม 1470 การถอดรหัสหุน คัด

ไดใน 4 สัปดาหเลมนี้ นอกจากมี

หาเมล็ดพันธุชน
ั ้ ดี เพื่อใหคุณเพาะ

สูตรน้ํ าผักและผลไมมากมายสําหรับ

หุนที่มีผลใหเก็บเกี่ยวไดตลอด จน

ทําดื่มเองแลว ยังรวมขอมูลของผัก

คนพบหนทางสูอิสรภาพทางการเงิน

และผลไมแตละชนิดไวอยางละ

อยางยงั ่ ยืน การลงทุนในหุนเป็ น

เอียด เพื่อใหคุณไดรูวาแตละกาว

เรื่องเรียบงาย แตไมงาย ตองอาศัย

ของเครื่องดืมสุขภาพที่คุณกําลังด่ ม
ื

ประสบการณคอยสงั ่ สม แตวันนี้จะ

อยูนัน
้  สามารถใหผลประโยชนอะไร

มาเผยความเรียบงายของการลงทุน

แกคุณไดบาง รวมถึงสิ่งที่เราจําเป็ น

เป็ นอยางไร เรามีหลักในการลงทุน

ตองรูในการดูแลสุขภาพเหตุผลที่

ในหุนอยางไร เพื่อใหการลงทุนที่

เราตองด่ ม
ื น้ํ าผักและผลไม ขอ

แมวาจะไมงาย แตก็ไมยากอยางที่

แนะนํ าในการเลือกช้ อ
ื วัตถุดิบ และ

หลายคนเขาใจ เรามีหนทางข้ น
ึ ถึง

ตัวอยางคําถามคําตอบที่พบบอยในผู

ยอดของภูเขาไดหลายทาง แตเมื่อ

ตองการเริ่มตนด่ ม
ื น้ํ าผักและผลไม

ขึ้นไปถึงเราจะเห็นวิวเดียวกัน

เพื่อสุขภาพ เพื่อใหเราไดรู เทาทัน

ตลาดหุนใหอะไรมากกวาที่คุณคิด

และวางแผนโภชนาการไดอยางถูก

ถารูจักลงทุนอยางถูกวิธี

ตอง เพราะตองไมลืมวา" You Are

ลงทุนหุนเก็งกําไรดวยปัจจัยพน
ื้

What You Eat" กินอะไรยอมได

ฐาน นายแวนลงทุน หนังสือเลมนี้
18/20

Downloaded from
11gebod.com on May 16,
2022 by guest

ไดบอกแนวคิดการหาหุนเติบโต

บรรดาผูจัดการบริษท
ั ชน
ั ้ นําระดับ

สไตล How to แนวคิดการลงทุน

โลกไดนํามาใชเพื่อเพิ่มพูนผลกําไร

เก็งกําไรหุน ดวยปัจจัยพ้ น
ื ฐาน พ

ไดอยางมีประสิทธิผล อาทิเชน : •

รอมกรณีศึกษาหุน โดยแบงหัวขอ

เลิกเน นการขยายสวนแบงตลาด •

ออกเป็ นหลากหลายเรื่อง เป็ นเรื่องที่

ระบุสิ่งที่เป็ นโอกาสและแหลงที่

ผูคนสวนใหญควรรูเพื่อใชในการ

สามารถสรางกําไรเสียใหม •

ประกอบการลงทุน จากผูเชี่ยวชาญ

วิเคราะหดวยขอมูล ขอเท็จจริง

ที่เป็ นมืออาชีพและประสบความ

และหลักฐานสนับสนุนทุกครัง้ ไป •

สําเร็จในการลงทุนในหุน

การจัดสวนผสมทางการตลาดและ

กลยุทธการเพิ่มกําไร Frank F.

กลุมลูกคาเป าหมายของตัวผลิต

Bilstein ลมลางความเชื่อการตลาด

ภัณฑ และบริการเสียใหม • ขึ้น

แบบเกาๆของคุณไปเสีย เพราะการ

ราคาอยางมีกลยุทธและขจัดความ

เพิ่มสวนแบงตลาด(Market

เสี่ยงทางการตลาด • ออกแบบสิ่ง

Share)นัน
้ ไมชวยอะไรคุณไดนัก

จูงใจเพื่อใหทีมขายและทีมการ

หรอก ! มาเรียนรูวิธีเพิ่มผลกําไรกัน

ตลาดมุงเน นที่ผลกําไร

ดีกวา ! หนังสือเลมนี้มีขอโตแยงที่

เหนื อกวาวอลสตรีท 2010

เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสวนแบง

เหรียญไหน ปัง! ในยุค

ตลาด (ที่เคยมีมาในอดีต) มา

Metaverse พรศักดิ ์ อุรัจฉัทชัยรัตน

นํ าเสนอ พบกับแนวคิดใหมๆ และ

สํานักพิมพ : เช็ก ราคาปก : 225

เครื่องมือสําคัญๆ สําหรับการฟันฝ า

บาท ปฏิเสธไมไดเลยวา

ตลาดของธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ที่

Cryptocurrency กํา.. ลัง มาแรงจน
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แซงทุก Productการลงทุน จําเป็ น

รตลาด 3.0” ซึ่งเน นความสําคัญตอ

ตองรูจักและเขาใจใน

ความเป็ นมนุษย นับจากชวงเวลาดัง

Cryptocurrencyเหรียญไหนปังใน

กลาว เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ น
ึ มาก

ยุค Metaverse ผลงานเลมลาสุด

มาย ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ โซเซี

์ ุรัจฉัทชัยรัตน จึง
ของ อ.พรศักดิอ

ยลมีเดีย เทคโนโลยีนี้มีบทบาทมาก

เป็ นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่จะตอบ

สามารถทําใหผูบริโภครวมกันเป็ นก

คําถามที่ทักคนอยากรูและถาคุณ

ลุมเป็ นกอน แสดงความคิดเห็น

ตองการประสบความสําเร็จในการลง

เกี่ยวกับแบรนดและสถานการณทงั ้

ทุน Cryptocurrency อยาพลาดเลม

ลายไดอยางเปิ ดเผย และถึงขนาดมี

นี้เด็ดขาด ดูหนังสือเรื่องอ่ น
ื ๆ ของ

อิทธิพลโน มนาวใหตัดสินใจซ้ อ
ื สินคา

เรา ไดที่ www.phetpraguy.com

ตางๆไดเลย “การตลาด 4.0” จะเขา

การตลาด 4.0 Philip Kotler ใน

มาชวยจัดการความเปลี่ยนแปลงที่

หนังสือ “การตลาด 3.0” ฟิ ลิป คอ

เกิดข้ น
ึ  ถามวา “การตลาด 4.0” คือ

ตเลอร ปรมาจารยดานการตลาด

การทงิ้ แนวทางปฏิบัติแบบดงั ้ เดิมไป

ของโลก ไดพูดถึงการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ หมด แลวมุงเน นเฉพาะชองทาง

ครัง้ สําคัญจากการตลาดแบบเน น

ออนไลนเพียงอยางเดียวใชไหม

ผลิตภัณฑ หรือ “การตลาด 1.0”

ไมใชครับ “การตลาด 4.0” คือการ

ไปสูการตลาดแบบยึดถือผูบริโภค

ผสมผสานการตลาดดิจิทัล กับการ

เป็ นศูนยกลาง หรือวา “การตลาด 2

ตลาดแบบดงั ้ เดิมอยางกลมกลืน

.0” จนกระทัง่ กลายมาเป็ น “กา

โดยมีเป าหมายสูงสุดคือ การไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริโภค
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