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ถาม – ตอบ ขอ้สงสยั เกีย่วกบัหลกัสตูร :  

วธิหีาเงนิลา้น(โดยไมต่อ้งลงทนุซกับาท) 

 

๑.ท าไมตอ้งจา่ยเงนิ?ไหนบอกวา่ วธิหีาเงนิลา้น 

(โดยไมต่อ้งลงทนุ)? 

ตอบ : คอรส์ : วธิหีาเงนิลา้น(โดยไมต่อ้งลงทนุซกับาท) ก็เป็นเหมอืนกบั

คอรส์อบรมสมัมนาท่ัวไปทีต่อ้งมคีา่ลงทะเบยีน ยกตัวอยา่งเชน่(คลกิเลย!) 

- คอรส์ : สารพันวธิสีรา้งรายไดต้อ่เนือ่งตลอดชพี โดย อ.ธนกร ชาล ี

 

- คอรส์ : เคล็ดลับการตลาดดว้ย Social Media โดย www.เงนิหา.com 

 

- คอรส์ : MLM Butterfly Effect โดย อ.กมลเวช เมอืงศร ี

 

- คอรส์ : MLM Attraction Blueprint โดย ตลาดปัญญา.com 

 

http://webcamp2013.thanakornteam.com/?aff=68
http://affiliate.เงินหา.com/affiliate/affiliate.php?id=153&group=8
http://www.เงินหา.com/
http://www.mlmonlineschool.com/?ap_id=ajannaret
http://support.taladpanya.com/aff.php?aff=695&p=http://www.mlmattractionblueprint.com/
http://webcamp2013.thanakornteam.com/?aff=68
http://affiliate.xn--72c0b0c2ah4e.com/affiliate/affiliate.php?id=153&group=8
http://www.mlmonlineschool.com/?ap_id=ajannaret
http://support.taladpanya.com/aff.php?aff=695&p=http://www.mlmattractionblueprint.com/
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- คอรส์ : การหาเงนิออนไลน ์โดย อ.รอซดีนี www.คอรส์ออนไลน.์tv 

 

- คอรส์อืน่ๆอกีมากมาย.......... 

  คอรส์ทัง้หมดนี ้ลว้นแลว้แตต่อ้งจ่ายคา่ลงทะเบยีนกอ่นเทา่นัน้ถงึจะได ้

เรยีนรูเ้คล็ดลับทีซ่อ่นอยู ่(คอรส์ฟรก็ีมแีตไ่มไ่ดเ้จาะลกึรายละเอยีดทีส่ าคัญ) 

 

๒.ท าไมไมเ่ปลีย่นชือ่อืน่? สบัสน วา่ ไมต่อ้งใชเ้งนิ

ลงทนุ แตก่ลบัตอ้งใหล้งทะเบยีน? 

ตอบ : เพราะเนือ้หาหลักของคอรส์นี ้เป็นการพดูถงึ “รปูแบบการหาเงนิลา้น 

โดยไมต่อ้งใชเ้งนิลงทนุซกับาท” ซึง่ผมเอง หรอื นักการตลาดเกง่ๆหลายๆ

คน(ท่ัวโลก)ก็หาเงนิลา้นโดยใชร้ปูแบบเดยีวกบัทีผ่มสอนนีแ่หละ 

 ทีส่ าคัญคอื ในขณะทีท่า่นก าลังมัวแตส่งสยั?หรอืก าลังจะแยง้อยูใ่นใจ? 

พวกเราทกุคน ก็ก าลังหาเงนิโดยไมต่อ้งลงทนุเพิม่แมแ้ตบ่าทเดยีวจรงิๆ และ

สรา้งรายไดแ้บบนีอ้ยูท่กุๆวนั ทกุเวลา ตลอด 24 ชัว่โมงดว้ย 

http://courseonline.tv/course/ecf/?ap_id=ajannaret
http://coursetorich.com/ebookmillionaire
http://courseonline.tv/course/ecf/?ap_id=ajannaret
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  ก็ในเมือ่ วธิกีารหาเงนิลา้นของผม เป็นแบบ ไมต่อ้งใชเ้งนิลงทนุเพิม่

แตอ่ยา่งใด ผมก็ต ัง้ชือ่คอรส์ตามน ัน้ แตห่ลายคนกลับคดิวา่ผมก าลัง

หลอก หรอืวา่ใหเ้ปลีย่นไปใชช้ือ่อืน่...? โดยไมค่ดิจะเปิดใจเรยีนรู.้.... ผมวา่

คนทีค่ดิแบบนัน้ ควรจะลองเปิดใจมองเหรยีญใหค้รบทัง้สองดา้นกอ่นดกีวา่

มั๊ย? กอ่นทีค่ดิจะเปลีย่นคนอืน่ เปลีย่นตัวเองบา้งรยึัง? เทคโนโลยเีขาพัฒนา

ไปถงึนอกโลกแลว้ครับ... หยดุมองแงล่บบา้ง เปิดใจ.. คดิบวกเขา้ไว.้. ชวีติ

ดขีึน้แน่นอนครับ 

 

๓.ท าไมไมส่อนฟรลีะ่? ไหนบอกวา่ไมต่อ้งลงทนุ? 

ตอบ : นีเ่ป็นค าถามยอดฮติตดิลมบนเลยเชยีวแหละ ผมก็จะขอตอบทา่น

อยา่งตรงไปตรงมาเลยครับวา่ “ของฟร ีมอียูจ่รงิในโลกครบั แตจ่ะใหด้ี

เทา่กบัของทีต่อ้งจา่ยเงนิซือ้แบบ100% ผมไมเ่คยเจอครบั...” 

ยกตัวอยา่งเชน่ 

  - เสือ้ผา้ แจกฟร ี สว่นใหญจ่ะเป็นของมอืสอง 

  - กาแฟ ชมิฟร ี สว่นใหญก็่จะใหช้มิแกว้เดยีว 

  - ไอศกรมี แจกฟร ี สว่นใหญจ่ะไดต้อนวนัเด็ก 

  - กบัขา้ว แจกฟร ี สว่นใหญจ่ะอยูท่ีโ่รงทานตามวดัตา่งๆ 

  - Wifi ฟร ี สว่นใหญจ่ะอยูท่ีห่อพัก หา้งฯใหญ่ๆ มหาวทิยาลัยดีๆ ..

(แตเ่ชือ่เหอะวา่ชา้โครตๆ) 

 - อเีมล ์ฟร ี เวลาเอาไปใชท้ าการตลาดกบัคน 2,000 คนขึน้ไปตอ้ง

จา่ยเงนิจนแทบกระอกัเลอืดเลยเชยีว 

  - ฝากรปู ฝากวดิโีอ ฝากไฟล ์ฟร ี เขาก็แทรกโฆษณาเพือ่หารายได ้

จากคา่โฆษณาอยูด่ ี

  - Program แจกฟร ี สว่นใหญ่จะเป็นรุน่ทดลองใช ้หรอื ไมไ่ดฟี้เจอร์

ตา่งๆครบสมบรูณ์ 
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  เป็นไงบา้งครับ ทา่นเห็นพลังของการแจกฟรหีรอืยังละครับ “ของฟร ี

มอียูจ่รงิในโลกครบั แตจ่ะใหด้เีทา่กบัของทีต่อ้งจา่ยเงนิซือ้แบบ

100% ผมไมเ่คยเจอครบั...”  

  ดังนัน้ ส าหรับค าถาม ท าไมไมส่อนฟรลีะ่? ไหนบอกวา่ไมต่อ้ง

ลงทนุ? ผมก็จะบอกทา่นวา่ สอนฟร ีผมก็มแีจกครับ เชน่ 

  - หลักสตูร : 7วนัฉันจะเป็นเศรษฐ ี

  - ตัวอยา่ง E-Book วชิาเศรษฐ.ี.. 

  - อยากรวยท าไง?... 

   ของฟรทีัง้หมดนี ้ทา่นสามารถไปโหลดแบบฟรีๆ ไดท้ี ่

http://www.coursetorich.com มแีจกฟร1ี00%แน่นอน แตถ่ามวา่ มันจะ

เจาะลกึเหมอืนคอรส์ : วธิหีาเงนิลา้น(โดยไมต่อ้งลงทนุซักบาท)มั๊ย? ก็ตอบ

ไดว้า่ มันคงไมเ่จาะลกึแน่นอน 

  อกีอยา่งคอื ทา่นสามารถสบืคน้วธิหีาเงนิแบบไมต่อ้งลงทนุซกับาทได ้

ที ่www.google.co.th มเียอะแยะเลยครับ แตท่า่นตอ้งลองถกูลองผดิเอา

เองนะครับวา่ “วธิไีหนฟรจีรงิ ไดผ้ลจรงิ มรีายไดจ้รงิ?” 

 

๔.คอรส์นี ้เป็นธุรกจิ MLM (แอบแฝง)ใชห่รอืไม?่ 

ตอบ : ไมใ่ชธ่รุกจิ MLM แนน่อน 1,000,000% เพราะ MLM ตอ้งสมัคร

สมาชกิ + ตอ้งซือ้คะแนนขึน้ต าแหน่ง + ตอ้งซือ้สนิคา้เพือ่รักษายอด + 

ตอ้งออกไปไลล่า่ผูค้นแบบ* งอ้ ขอ ตือ้ ......ฯลฯ.... 

*หมายเหต ุ: ผมไมไ่ดบ้อกวา่ ธรุกจิ MLM ไมด่นีะครับ การท า MLM แบบถกู

วธิ ีไมต่อ้งไลล่า่ผูค้น ไมต่อ้งงอ้ ไมต่อ้งขอ ไมต่อ้งตือ้ก็มนีะครับ(แตค่นทีรู่ว้ธิ ี

นีม้แีค ่1% เทา่นัน้) อยากรูท้า่นก็ดทูีผู่น้ าตดิๆบรษัิททกุบรษัิทน่ันแหละครับ 

 

 

http://www.google.co.th/
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๕.คอรส์นี ้เป็นมนันีเ่กม แชรล์กูโซ ่พรีะมดิ  

เป็นธุรกจิทีผ่ดิกฏหมายใชห่รอืไม?่ 

ตอบ : ถา้ใช ่ผมคงถกูจับไปนานแลว้ครับ..... ผมวา่คนทีถ่ามแบบนีค้งจะบา้

ไปกนัใหญแ่ลว้.... 

  ผมมลีูกศษิยท์ีส่รา้งชือ่เสยีงอยูท่ ัว่ทกุทศิ(ท ัง้ในและตา่งประเทศ)

ผมเร ิม่ตน้ชวีติจากสองมอืเปลา่ เป็นลกูชาวไร ่ชาวนา ชา่งตดัผม 

กรรมกรแบกหาม หาเชา้กนิค า่ ด ิน้รนสง่ตวัเองเรยีนจนจบปรญิญา

(ข ัน้สูงสดุ)ท ัง้เรยีนท ัง้ท างาน สอบเขา้รบัราชการไดก็้ขยนัต ัง้ใจ

ท างานจนไดต้ าแหนง่สงูๆมเีงนิประจ าต าแหนง่ มเีกยีรตใินสงัคม.... 

แลว้ผมจะท าธรุกจิทีผ่ดิกฎหมายท าไม?  

 

๖.เป็นแคข่า้ราชการคร ูจะมปีญัญามหีนี ้10 ลา้นได้

อยา่งไร? ใครเชือ่ก็โงแ่ลว้....ไอ.้..(เซ็นเซอรไ์ว)้.....? 

ตอบ : โอโ้ฮ ผมอา่นแลว้ปรี๊ดเลยครับ... แตเ่พราะผมมธีรรมมะในใจ ก็เลย

ไมจ่ าเป็นตอ้งไปโตต้อบคนทีต่ัง้ค าถาม(โง่ๆ )แบบนัน้หรอก.. เพราะ “เขาเอา

ชวีติตัวเขาเองเป็นตัวตัง้ มองสิง่ตา่งๆดว้ยมมุมองสว่นตัว(ทีไ่มรู่อ้ะไรเลย)”  

การทีเ่อาแตส่งสยัวา่ คนนัน้เป็นอยา่งนัน้ คนนีเ้ป็นอยา่งนี ้คนนัน้มปัีญญา

อยา่งนัน้ คนนีไ้มม่ปัีญญาท าอยา่งนี.้... ผมถามจรงิๆเถอะวา่ “มนัชว่ยใหค้น

เหลา่นีร้วยหรอืไม?่??” ค าตอบคอื ไมเ่ลย.... 

สิง่ทีค่วรตอ้งใสใ่จ คอื “วนันี ้คณุสรา้งรายไดแ้หลง่ที ่2 , 3 , 4 , 5 ……. 

หรอืยงั?” หรอืคณุรอแต ่เงนิเดอืน หรอื รอรายไดจ้ากแหลง่เดยีว? 

คนทีเ่อาแตโ่พสวา่คนนัน้วา่คนนี ้ถามจรงิๆเถอะ “ตวัเองดแีคไ่หนเชยีว?”  

บอกตรงๆวา่ “ผมเองก็ไมไ่ดด้1ี00%หรอก แตก็่ไมเ่คยไปดถูกูคนอืน่ 

และไมเ่คยไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใครแนน่อน”  
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ผมก็แค ่ปฏบิัตธิรรมทกุวัน น่ังสมาธ ิเขา้ฌาณ ถอืศลี 5 เขา้วดั ฟังธรรม 

ท าบญุตักบาตร ชว่ยเหลอืเด็กดอ้ยโอกาส ชว่ยเหลอืบา้นพักคนชรา สรา้ง

มลูนธิจินิตกวเีพือ่ท ากจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม..... 

ทัง้หมดนีล้ว้นแตท่ าดว้ยใจเกนิรอ้ย อทุศิตนเพือ่สรา้งกรรมดเีพือ่เป็นเนือ้นา

บญุสง่ตอ่ไปยังภพชาตติอ่ๆไป.... 

อยา่วา่แตเ่ป็นขา้ราชการครเูลย เป็นแคช่าวบา้นธรรมดาก็สามารถเป็นหนี ้

10,000,000 บาทไดเ้หมอืนกนั ลองศกึษาดเูถดิครับ...กอ่นจะวา่คนอืน่.. 

 

๗.จา่ยเงนิเรยีนแลว้เมือ่ไหรจ่ะมเีงนิไหลเขา้บญัชี

ธนาคาร?นานม ัย๊? 

ตอบ : คอรส์นีเ้ป็นคอรส์ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั วธิหีาเงนิลา้น 

- ไมใ่ช ่การซือ้หุน้ทีจ่ะมเีงนิปันผลเมือ่ครบก าหนด 

- ไมใ่ช ่การท า MLM ถงึจะมคีา่คอมมชิชัน่เป็นชัน้ๆ 

- ไมใ่ช ่การเอาเงนิมาลงทนุแลว้ไดส้ว่นแบง่ปันผลวันนัน้วนันี ้

- ไมใ่ช ่การลงทะเบยีนแลว้อยูเ่ฉยๆจะมเีงนิไหลเขา้เอง 

- ไมใ่ช ่ขอ้ความหลอกลอ่อืน่ๆทีห่ลายคนเจอในโฆษณาตา่งๆตามเว็บไซต์

ตา่งๆวา่ ไดเ้งนิงา่ย ไดเ้งนิเร็ว แคส่มัครก็มรีายได ้ไมต่อ้งขาย ไมต่อ้งชวนคน 

ไมต่อ้งงอ้คนก็มรีายได.้.....ฯลฯ....... 

ผมขอย ้าอกีครัง้วา่ “เป็นคอรท์ีส่อน วธิหีาเงนิลา้น” 

  ข ัน้ที ่๑ : ผมบอกวธิกีารลงมอืท า(อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน) 

  ข ัน้ที ่๒ : ทา่นตัง้ใจเรยีนรูแ้ละลงมอืท าตาม(อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน)ที่

ถกูตอ้ง 

  ข ัน้ที ่๓ : พัฒนาทักษะการหาเงนิอยา่งตอ่เนือ่งจนทา่นเริม่มรีายไดเ้ขา้

มาโดยเริม่จาก ๑ บาท  ๑๐ บาท  ๑๐๐ บาท  ๑,๐๐๐ บาท  

๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ทกุอยา่งมขี ัน้มตีอน มกีารลงมอืท าดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง พฒันาจนเกดิ

เป็นทกัษะ มคีวามเชีย่วชาญในการใช/้พฒันารปูแบบตา่งๆในการ

สรา้งเงนิลา้น ซึง่ไดร้บัการพสิจูนม์าแลว้ท ัว่โลก.... 

ไมใ่ชจ่า่ยเงนิเรยีนแลว้ อยูเ่ฉยๆก็จะมรีายได!้ 

และจะขอย า้อกีคร ัง้วา่ “ทา่นไมต่อ้งใชเ้งนิลงทนุเพิม่แมแ้ตบ่าทเดยีว” 

เพราะผมบอกแลว้วา่ มนัเป็นคอรส์ : วธิหีาเงนิลา้น(โดยไมต่อ้งลงทนุ

ซกับาท) 

แตส่ ิง่ทีต่อ้งใชแ้น่ๆ  คอื เวลาและแรงงานของทา่น ในการท าตาม

วธิกีารทีถ่กูตอ้งอยา่งเป็นข ัน้เป็นตอน Step by Step 

 

๘.สรปุแลว้ เรยีนคอรส์นีแ้ลว้จะไดอ้ะไร(กนัแน)่? 

ตอบ : สิง่ทีท่า่นจะไดแ้น่ๆ คอื 

ซึง่ประกอบไปดว้ย E-Book วชิาเศรษฐ ี1 เลม่ + E-๑)โบนสัขอบคณุ 

Book วชิารวยอยา่งมคีวามสขุ 1 เลม่ + วดิโีอ เคล็ดลับการเกษียณการ

ท างานภายใน ๑ ปี  

คอื ๒)การเปิดเผยเคล็ดลบัทีส่ าคญัทีสุ่ด ๕ หวัขอ้ดว้ยกนั 

  ขอ้ ๑. เปิดเผย ๕ วธิกีารหาเงนิลา้นโดยไมต่อ้งใชเ้งนิลงทนุซกับาท 

   วธิกีารทัง้ ๕ ขอ้นี ้เป็นความลับทีถ่กูซอ่นเรน้มานานแสนนาน คน
ทีรู่ว้ธิกีารทัง้ ๕ วธินีี ้ตา่งก็พากันสรา้งรายได(้โดยไมต่อ้งลงทนุซกับาท)กัน
อยูท่กุๆวนัทกุๆคนื ในขณะทีท่า่นก าลังอา่นอยู ่ณ ตอนนี ้ก็มคีนโอนเงนิเขา้
บัญชธีนาคารผมตลอดเวลา จากการท าตามระบบทัง้ ๕ วธิกีารนี ้

  ขอ้ ๒. เปิดเผย ๕ วธิกีารอยูเ่ฉยๆแตม่เีงนิไหลเขา้บัญชธีนาคารทกุวนั 

   วธิกีารทัง้ ๕ ขอ้นี ้เป็นคนอยา่งกันกบัขอ้ ๑. เพราะมันเป็นเคล็ด
ลับทีส่ าคัญทีจ่ะตอบค าถามวา่ “จะอยูเ่ฉยๆแตม่เีงนิไหลเขา้บัญชธีนาคารทกุ
วนัไดอ้ยา่งไร?” 



ถาม – ตอบ ขอ้สงสยั? หลกัสตูร : วธิหีาเงนิลา้น(โดยไมต่อ้งลงทนุซกับาท) 

www.coursetorich.com/makemillion 

 

  ขอ้ ๓. เปิดเผย ๕ วธิกีารปิดประตคูวามลม้เหลวและเริม่ตน้ส าเร็จ
ตลอดกาล.. 

    ความลม้เหลว เป็นสิง่ทีท่กุคนกลัว ไมม่ใีครอยากลม้เหลว มแีต่
คนทีอ่ยากท าอะไรก็ประสพความส าเร็จ วธิกีารทัง้ ๕ ขอ้นี ้จะชว่ยใหท้า่น 
“ปิดประตคูวามลม้เหลวและเริม่ตน้ส าเร็จตลอดกาลนาน...” 

  ขอ้ ๔. เปิดเผย ๕ เครือ่งมอืในการสรา้งเครือ่งจักรป๊ัมเงนิลา้นตลอด 
๒๔ ชัว่โมง 

    สิง่ทีส่รา้งความแตกตา่งระหวา่ง คนจน กบั คนรวย คอื 
“เครือ่งมอื” เพราะไมว่า่จะท าอะไร ลว้นแลว้แตต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืทัง้นัน้ 
ประเด็นคอื เศรษฐ ีใชเ้ครือ่งมอือะไรละ่?ในการสรา้งเงนิ ดังนัน้ในหวัขอ้นี ้จะ
เปิดเผยเครือ่งมอืทีส่ าคัญในการสรา้งเครือ่งจักรป๊ัมเงนิลา้น ซึง่มอียูต่ัง้ ๕ 
เครือ่งมอื แน่นอนวา่ รูแ้ลว้ ท าตามไดท้ันท ี

  ขอ้ ๕. เปิดเผย ๕ ข ัน้ตอนในการเป็นเศรษฐเีงนิลา้นอยา่งมคีวามสขุ
ตลอดกาล 

   ความชดัเจน คอื ค าตอบของความส าเร็จในการลงมอืท าอะไรก็
แลว้แต ่ถา้ทา่นมองเห็นสิง่ใดอยา่งชดัเจนแลว้ ทา่นก็จะไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้ง
ไปสงสยัมันอกีเลย เชน่ ปลกูมะมว่งตอ้งไดม้ะมว่ง ปลกูขา้วก็ตอ้งไดข้า้วเป็น
ผลผลติอยา่งแน่นอน....  

    การเป็นเศรษฐก็ีเหมอืนกัน ถา้ทา่นมคีวามชดัเจนในแนวทาง และ
มขีัน้ตอนในการลงมอืท าอยา่งถกูตอ้ง ทา่นก็มโีอกาสส าเร็จมากกวา่ลม้เหลว 
ดังนัน้ หวัขอ้นี ้จะเปิดเผย “ขัน้ตอนของการเป็นเศรษฐเีงนิลา้นอยา่งมี
ความสขุ” ซึง่มอียูทั่ง้หมด ๕ ขัน้ตอนดว้ยกัน และทีส่ าคัญคอื “ความยั่งยนื” 
หมายความวา่ ไมใ่ชร่วยแลว้ก็กลับมาจน แตห่มายถงึรวยอยา่งย่ังยนื มี
ความสขุอยา่งยั่งยนื ตลอดกาลนาน.... 

*********************************************** 

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การตอบขอ้สงสยั ท ัง้ ๘ ขอ้นี ้จะท าใหม้มุมองของทา่นเปลีย่นไป เป็น.. เปิดใจ.. 

คดิบวก.. มองเหรยีญครบสองดา้น ....ฯลฯ... 

วชิาทีส่ าคญัทีส่ดุ(ทีท่กุคนตอ้งเรยีน) คอื วชิาหาเงนิ ไมใ่ช ่วชิาลกูจา้ง 

ผมไมไ่ดบ้ชูาวา่เงนิคอืพระเจา้ แต ่ถา้เรามเีงนิดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง  มเีงนิดว้ยวธิกีารทีส่รา้งสรรค ์ไม่

เอารดัเอาเปรยีบ หรอื คดโกงผูใ้ด มเีงนิอยา่งมคีวามสขุ น าสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละทรงคณุคา่ไปแลกเงนิ 

แลว้น าเงนิทีไ่ดม้าน ัน้ ไปสรา้งสรรคส์ ิง่ด ีๆ สูส่งัคม ผมวา่ก็ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่ลวรา้ยใดๆเลย แลว้พบกนัครบั 

http://coursetorich.com/makemillion

