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5. วิเคราะหขอดีและขอปญหาของธุรกิจขายตรงได

หนวยที่ 1

หลักการและการดําเนินธุรกิจขายตรง

1การขายตรง



หนวยที่ 1

Concept Mapping

คําจํากัดความของการขายตรง ความเปนมาของธุรกิจขายตรง

การขยายตัวของธุรกิจขายตรง ขอดีและขอปญหาของธุรกิจขายตรง

ความแตกตางของธุรกิจขายตรง และธุรกิจคาปลีก

หลักการและ
การดําเนินธุรกิจขายตรง

2 การขายตรง



การขายตรง หมายถึง การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอ

ขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือของผูอื่นหรือ

สถานที่อื่นที่มิใชสถานที่ประกอบการคาปกติ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระ

ชั้นเดียวหรือหลายชั้น แตไมรวมถึงนิติกรรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ที่มา : พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)

นอกจากนี้สมาพันธการขายโดยตรงแหงโลก (World Federation of Direct Selling 

Associations หรือ WFDSA) และสมาคมการขายโดยตรงไทย (Thai Direct Selling 

Association หรือ TDSA) ไดใหคําจํากัดความการขายตรง ดังนี้

การขายตรง (Direct selling) หมายถงึ การทาํตลาดสนิคาอปุโภคบรโิภค ในลกัษณะ

ของการนาํเสนอขายตอผูบรโิภคโดยตรง ณ ทีอ่ยูอาศัยของผูบรโิภค หรอืทีอ่ยูอาศัยของผูอืน่ 

ณ ที่ทํางานของผูบริโภค หรือที่อื่น ๆ  ซึ่งหางจากที่ตั้งรานคาปลีกถาวร ทั้งนี้โดยผูขายตรงใช

การอธิบายหรือสาธิตสินคาเปนกลยุทธหลักในการเสนอขาย

การขายตรงเปนธุรกรรมทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ มีหลายรูปแบบ มีศักยภาพสูง

ขยายตัวอยางรวดเร็ว นักธุรกิจขายตรงทั้งชายและหญิงที่ประกอบธุรกิจนี้ทําเปนอาชีพเสริม

และอาชพีประจาํ บางคนทาํเพราะตองการมเีพือ่นและมสัีงคม แตบางคนทาํเพราะเห็นวาเปน

งานทีท่าทายความสามารถทีน่าํไปสูรายไดทีน่าพงึพอใจ การขายตรงเปนชองทางจัดจําหนาย

ที่ไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง เมื่อเทียบกับการตลาดแบบเดิม ๆ สามารถกระจายสินคาจากผูผลิต

หรือผูจัดจําหนายไปยังผูขายและผูบริโภคโดยตรงไมตองผานคนกลาง

 

การขายตรงมีผูที่เกี่ยวของ คือ
ผูบรโิภค หมายถงึ ผูซือ้หรอืผูไดรบัการบรกิารจากผูจําหนายอสิระ ตัวแทนขายตรง 

ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ

ผูจําหนายอิสระ หมายถึง บุคคลที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือบริการจาก 

ผูประกอบธุรกิจขายตรงและนําสินคาหรือบริการดังกลาวไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค

ตัวแทนขายตรง หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจขายตรง

ใหนาํสนิคาหรือบริการไปเสนอขายตรงตอผูบรโิภค (ทีม่า : พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. 2545)

 

1. คําจํากัดความของการขายตรง

3การขายตรง



ธุรกิจขายตรง (Direct sales business) มีผูวิเคราะหความหมายของธุรกิจขายตรง 

ดังนี้

 นักการตลาด ไดใหความหมายของธุรกิจการขายตรง หมายถึง “ชองทางการ

จัดจําหนายที่สั้นที่สุด และไดผลเร็วที่สุด”

 นักธรุกจิ ไดใหความหมายของธรุกจิการขายตรง หมายถงึ “ธรุกจิทีใ่ชทนุนอย

ในการเริ่มตนและยังเปนธุรกิจที่มีเงินสดคลองตัว และไมมีคูแขง ณ จุดขาย”

 นกัเศรษฐศาสตร ไดใหความหมายของธรุกจิการขายตรง หมายถึง “ธุรกจิท่ีชวย

ใหคนในสังคมมีงานทํา และสรางรายไดใหแกนักขาย ปละเปนแสนเปนลานบาทได

เชนกัน”

การขายตรงเปนวธิกีารทีม่มีาตัง้แตโบราณกาล เริม่ตนจากการแลกเปลีย่นสินคาโดยมี

พอคาเรใชวธิกีารเดินเขาไปหาลูกคาเพ่ือแลกเปลีย่นสนิคาหรอืเพือ่การซือ้ขาย สนิคาสวนใหญ

เปนสนิคาท่ีใชในชวีติประจาํวนัทาํใหมกีารผลติสนิคาขึน้เพือ่ใชเลีย้งชพีหรอืนาํมาแลกเปลีย่น

กันเปนผลใหเกิด ระบบการแลกเปลี่ยนของตอของ (Barter system) เมื่อมีการคมนาคม

สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ มคีวามเจริญมากขึน้ ม ีพอคาเร (Peddler) เกดิขึน้ บทบาทของพอคาเร

มีความสําคัญมากขึ้นทําใหการขายสินคาของพอคาเรไดขยายวงกวางออกไป มีการกําหนด

เงินตราเขามาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน พอคาบางคนที่พอมีฐานะก็ใชเกวียนหรือมา

ในการเดินทางเพ่ือไปขายสินคาและขยายไปสูการเดินทางโดยเรือในหลาย ๆ ประเทศ 

การขายตรงโดยพอคาตรงถึงผูบริโภค นับไดวาเปนการเริ่มตนการซื้อขายสินคาใหกับ 

ผูบริโภคโดยตรง (Direct sales to consumer) วิธีการนี้ไดกระจายไปยังทั่วภูมิภาคของโลก 

เชน แอฟริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ ยุโรป เยอรมนี ฮังการี และจีน 

พ.ศ. 2429 เดวิด แมคคอนแนล อาชพีเซลสแมนผูขายสินคาตามบาน คนพบจากการ

ใหลูกคาผูหญิงทดลองใชตัวอยางนํ้าหอมเปนที่นิยมกวาการเสนอขายหนังสือ จึงไดตั้งบริษัท

แคลิฟอรเนีย เพอรฟูม ขึ้นในนิวยอรก และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอวอน โปรดักส 

โดยมี มิสซิสพีเอฟฟ แอลบี้ เปนผูบุกเบิกระบบการขายตรงของเอวอนทําใหมีชื่อเสียงเปน

ที่รูจักแพรหลายในปจจุบัน ดังนั้นจึงถือไดวาเอวอนเปนบริษัทขายตรงรายแรกในผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑเพื่อความงาม และเปนตนแบบของการขายตรงแบบชั้นเดียว 

(Single Level Marketing หรือ SLM)

2. ความเปนมาของธุรกิจขายตรง

4 การขายตรง



พ.ศ. 2489 มีระบบการสาธิตเกิดขึ้นและมีบทบาทในวงการขายตรงโดยบริษัท 

ทพัเพอรแวร โดย Earl Tupper เปนผูผลติชิน้สวนพลาสตกิสงใหกบับรษิทัผลติเครือ่งบนิ สมยั

สงครามโลก คร้ังที ่2 หลังสงครามสงบจงึนําพลาสติกมาผลติกลองเกบ็อาหารเพือ่เกบ็อาหาร

แบบสุญญากาศแลวนําออกวางจําหนายในหางสรรพสินคา ผลปรากฏวาการขายไมประสบ

ผลสําเร็จเพราะลูกคาไมเขาใจในวิธีการใชสินคาทัพเพอรแวร ตอมาป พ.ศ. 2491 จึงเปลี่ยน

มาใชกลยุทธใหมโดยใชนักขายผูหญิงมีการนัดหมายลูกคากลุมเปาหมายผูหญิงมายังบาน

ของบคุคลทีเ่รยีกวาเปน “เจาภาพ” การนดัหมายนีเ้พือ่ทาํการสาธติการใชสนิคาและเปนการ

สังสรรคในกลุมแมบานหรือผูหญิงดวยกัน ซึ่งเรียกวาเปน Home party ผลปรากฏวาวิธี

ดงักลาวนีป้ระสบความสาํเรจ็เปนอยางด ีและการสาธติกเ็ขามามบีทบาทมากขึน้ แตการจาย

ผลตอบแทนใหแกนักขายยังคงเปนแบบชั้นเดียว

ในป พ.ศ. 2477 คารล เอฟ เรหนเบอรก ไดคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหารเสรมิ

นวิทรไิลท นาํออกจาํหนายโดยการขายตรง เริม่ใชระบบการจายผลตอบแทนใหมแกนกัขายคอื 

นักขายจะไดรับผลตอบแทนจากยอดขายของตนและจากยอดขายของผูที่แนะนํามาทําธุรกิจ

ดวย ตอมาป พ.ศ. 2492 เจย แวน แอนเดล และรชิ เดอโวส ไดเขามาเปนผูจําหนายผลติภัณฑ

อาหารเสริมนิวทริไลทและประสบความสําเร็จในอาชีพมาก ดังนั้นในปพ.ศ. 2502 เจย แวน 

แอนเดลและริช เดอโวส จึงไดกอตั้งบริษัท แอมเวย คอรปอรเรชั่นขึ้น ไดผลิตผลิตภัณฑ

ภายใตชือ่ แอมเวย ผลติภณัฑสวนใหญเปนผลติภัณฑในครวัเรอืนประเภทอุปโภคบรโิภคและ

ผลิตภัณฑเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถขายได ใชระบบการขายตรง และพัฒนาเปน

ระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi Level Marketing หรือ MLM) ตอมาไดรวมกิจการ

นิวทริไลทเขามาเปนสวนหนึ่งของกลุมผลิตภัณฑแอมเวย

(ที่มา : ขอมูลเอกสารประกอบการขายบริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด)

ในชวงเวลา 60 ป การเจรญิเตบิโตของระบบการขายตรงแบบหลายช้ัน (MLM) ไดเจรญิ

ขึ้นมาก ในระยะ 25 ปแรกเปนชวงที่ยังไมมีกฎหมายควบคุมทําใหมีกลุมธุรกิจที่มีเจตนาที่ดี

และไมดีเขามาสูธุรกิจการขายตรง เมื่อเริ่มกระจายธุรกิจสูมวลชน (Mass marketing) 

การใชอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในวงการขายตรงทําใหธุรกิจขายตรงสามารถ

เตบิโตอยางรวดเรว็และตรวจสอบได บรษิทัผูประกอบการ นกัขายอสิระและผูบรโิภคสามารถ

ตดิตอสือ่สารและทาํธรุกจิไดอยางอสิระบนโลกอินเทอรเน็ตและถูกตองตามกฎหมาย นักขาย

ตรงเปนผูที่มีความสําคัญมากขึ้นและเปนผูเปลี่ยนแปลงวิธีการชอปปง โดยผูบริโภคไมตอง

เสียเวลาไปเดินตามหางรานอีกตอไป

5การขายตรง



ปจจบุนัธรุกจิมกีารแขงขนัสงูมาก การคาปลกีและการคาสงทีเ่ปนรปูแบบตลาดแบบเกา 

(Conventional marketing system) ทีม่มีาแตอดตี ไดคอยๆ หายไปจากตลาด ในขณะทีธ่รุกจิ

การคาสมัยใหม (Modern trade) ไดเขามาแทนที่ ไดแก ซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร 

ซุปเปอรเซ็นเตอร ตลอดจนราน Discount store รานสะดวกซื้อ เชน เซเวนอีเลฟเวนและ

รานมินิมารทในสถานีบริการนํ้ามันที่เปดบริการ 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ไดเขามาแทนที่การคา

แบบเดิม ผูประกอบการรายใหมที่คิดจะเปดกิจการก็ทําไดยากขึ้นเพราะตองลงทุนสูงและ

การแขงขันที่สูงมาก แตประชากรของโลกก็มีมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น อายุเฉลี่ย

ของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดความจําเปนดานบริโภคสินคาและบริการตางๆ มากขึ้น 

ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลงไปดวย จากที่เคยใชชีวิตอยางเรียบงายไมเรงรีบ

กลบักลายเปนชวีติทีต่องแขงกบัเวลา แขงขนักนัทาํงานหาเลีย้งชีพ แขงขนักนัศึกษาหาความรู

และทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตมากขึ้น ทําใหเวลาของแตละคนหายไป พฤติกรรมเหลานี้

เปนเหตุที่สงผลใหธุรกิจขายตรงขยายตัวอยางรวดเร็ว เพราะธุรกิจขายตรงสามารถตอบ

สนองความตองการทีส่อดคลองกบัชวีติความเปนอยูของผูคนมากขึน้ ในดานการลงทนุธรุกจิ

ขายตรงใชเงินลงทุนนอยมาก และทุกคนสามารถเริ่มตนและดําเนินการไปสูความเปนยอด

นักขายหรือผูจําหนายได ในทางกลับกัน ธุรกิจขายตรงสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูบรโิภคท่ีมเีวลานอยไดใชเวลาและชวีติอยูกบับานกบัครอบครวัไดมากขึน้ โดยมผีูนาํสิง่ทีต่น

ตองการมาเสนอใหถึงบานหรือที่ทํางาน

สหรฐัอเมรกิาไดใหความสาํคญักบัการขายตรง เนือ่งจากประเทศอเมรกิาเปนประเทศ

ที่มีพื้นที่ใหญโตกวางขวางมาก การโฆษณาสินคาลักษณะ Mass marketing ใหครอบคลุม

พื้นที่ทําไดยากมาก และคาใชจายสูงมาก สินคาใหม ๆ จึงนิยมทํากิจกรรมดานขายตรง 

เนื่องจากคาใชจายถูกกวาและสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดมากกวา

ในป พ.ศ. 2541 สมาพันธการขายตรงแหงโลก (WFDSA) ไดทําการสํารวจขอมูล

ผานบริษัทขายตรงที่เปนสมาชิกทั่วโลกของสมาพันธ พบวามีตัวเลขของผูประกอบธุรกิจ

เปนตวัแทนขายตรงสงูถงึ 34 ลานคน และมยีอดขายผานธรุกจิขายตรงถงึ 83,000 ลานเหรยีญ

สหรัฐฯ และคาดการณวา ธุรกิจขายตรงจะเติบโตในอัตรานี้อยางตอเนื่อง จะมีมูลคาตลาด

สูงถึง 100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2000

ปญหาของการขยายตัวของธุรกิจขายตรงในประเทศไทย คือ คนไทยมีนิสัยไมชอบ

งานขาย มองงานขายในอาชพีทีไ่มมัน่คงยัง่ยนื ลาํบากและยุงยากเกนิไป เนือ่งจากไมเขาใจระบบ

การขายตรงแลวนาํไปเปรยีบเทยีบกับอาชพีอืน่ เชน เปรยีบเทยีบกบังานราชการหรอืงานประจาํ 

ปญหาเหลานี้เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 30 ปที่แลว และไดกลายมาเปนโอกาสที่ดี

สําหรับชาวอเมริกัน ในชวงป พ.ศ. 2530 มีคนอเมริกันทํางานอยูในวงการขายตรงประมาณ 

3. การขยายตัวของธุรกิจขายตรง
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4.5 ลานคน โดยทาํงานตามเวลาวางเปนสวนใหญ จนถงึป พ.ศ. 2542 คนอเมรกินัทาํงานในธรุกจิ

ขายตรงมจํีานวน 7.2 ลานคน และทาํยอดขายไดถงึ 17,940 ลานเหรยีญสหรฐัฯ ตวัเลขยอดขาย

เพ่ิมข้ึนเกอืบ 300 เปอรเซน็ต ในชวงเวลา 12 ปทีผ่านมา ในประเทศไทยเคยมกีารสาํรวจจาํนวน

ผูจาํหนายตรงในป พ.ศ. 2532 มจีาํนวน 140,000 คน มยีอดขายประมาณ 563 ลานบาท และ

จากการสาํรวจใน ป พ.ศ. 2542 พบวามสีถติิตัวเลขผูจําหนายตรงหมนุเวยีนอยูราว 2 ลานคน 

มยีอดขายรวมในระบบขายตรง 22,000 ลานบาท ซึง่เทากบัมกีารขยายตวัขึน้มากถงึ 4,000 

เปอรเซ็นต

(ที่มาขอมูล : เอกสารโครงการเสริมความรูทางวิชาการ การบริหารธุรกิจขายตรง 21-22 

สงิหาคม 2543, โรงแรมมารวยการเดน ศูนยวิจัยและพฒันาอาชีวศึกษา 2 หนวยศึกษานิเทศก 

รวมกับสมาคมการขายตรงไทย)

ธุรกิจขายตรงและธุรกิจคาปลีกตางกันตรงที่ “ชองทางการขายหรือชองทางการ

กระจายสินคา” จากผูผลิตหรือผูประกอบการสูผูบริโภค โดยธุรกิจขายตรงเปนการสง

ผานสินคาโดยไมตองผานคนกลางที่เปนบริษัทจัดจําหนายหางราน รานคาสง รานคาปลีก

แตสงผานตัวแทนขายหรือผูจําหนายอิสระ ดังนั้น ผลประโยชนที่จะตองลงไปกับชองทาง

การคาปลีกเหลานั้นจะถูกจายเปนผลตอบแทนกลับมาใหตัวแทนขายหรือผูจําหนายอิสระ

นั่นเอง

4. ความแตกตางของธุรกิจขายตรง และธุรกิจคาปลีก

1. โรงงานผลติ (35 - 40%)
2. คาการตลาด
สําหรับนําสินคา
เขาทางรานคาปลีก 
(25 - 30%)

3. การตลาดที่เจาของสินคาตอง

ผลกัดนัเอง (โฆษณา, ประชาสมัพนัธ 

10 - 15%)

หางสรรพสินคา

4. ผูบริโภค (ราคาปลายทาง)

Ã Ã

ÃÃ

1.1 รูปทางเดินสินคาที่ผานชองทางธุรกิจคาปลีก
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เริม่ตนเมือ่สนิคาออกจากโรงงานผลติ จะมตีนทนุของสนิคาอยูทีป่ระมาณ 35 - 40%

เมื่อจัดจําหนายผานชองทางคาปลีกซึ่งไดแก หางสรรพสินคา หรือรานคาชั้นนําตาง ๆ ผูที่

ประกอบการจะตองเสียคาการตลาดในชองทางการคาปลีกอีกจํานวนประมาณ 45% ซึ่ง

คาใชจายทั้งหมดนี้จะถูกรวมอยูในราคาสินคาปลายทางเมื่อถึงมือผูบริโภค

Ã

Ã

Ã1. โรงงานผลิต (35 - 40%) 2. ผูจําหนายอิสระ

3. ผูบริโภคซื้อสินคาราคาปลายทาง

ที่ไมแตกตางจากชองทางคาปลีก

คาการตลาด 45% ที่ไมตองเสียไป

ในชองทางการคาปลีก

ถูกนํามาจายเปนผลตอบแทน

แกผูจําหนายอิสระ

เมือ่สนิคาออกจากผูผลติหรอืโรงงาน สนิคาจะสงถงึมอืผูบรโิภคโดยผานตวัแทนขาย

หรือผูจําหนายอิสระ ไมไดผานหางสรรพสินคาหรือรานคาปลีกตาง ๆ ทําใหไมตองเสียคา

การตลาดประมาณ 45% ไปในชองทางคาปลีก ผูประกอบการในระบบธุรกิจขายตรงจะนํา

เงินที่ไมตองเสียในชองทางการคาปลีกสวนนี้มาจายเปนผลตอบแทนใหกับผูจําหนายอิสระที่

ทําหนาที่กระจายสินคาตามผลงานหรือยอดขายของแตละคนนั่นเอง

ตารางเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางธุรกิจขายตรงและธุรกิจคาปลีก

1. ธุรกิจจําหนายสินคาโดยตรงให

กับผูบริโภค

2. ธรุกจิไมมโีฆษณาสนิคาผานสือ่ 

แตใชตวัแทนขายของธรุกจิไปพบผูบรโิภคถงึ

บานหรือที่ทํางาน

1. ธุรกิจ จําหน ายสินค าผ  าน

คนกลาง

2. ธุรกิจโฆษณาสินคาผานสื่อ

โฆษณาหลายทาง เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อ

สิ่งพิมพ ฯลฯ

1.2 รูปทางเดินสินคาที่ผานชองทางธุรกิจขายตรง
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3. ผู บริโภคสามารถสัมผัสและ

ทดลองสินคาไดกอนการตัดสินใจซื้อ

4. ผู บริโภคจะไดรับการประกัน

ความพึงพอใจจากตัวแทนขายตรง ถาไม

พอใจยินดีคืนเงิน

5. ตัวแทนขายตรงเริ่มจากการใช

สินคาดี และบอกตอขยายเครือขาย ทําให

มีโอกาสรํ่ารวยได

6. ตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนาย

อิสระ ไมไดเปนลูกจางของธุรกิจ แตเปน

ธุรกิจสวนตัวรูปแบบหนึ่งที่ต องบริหาร

เครือขายดวยตนเอง

3. ผูบริโภคเห็นสินคาไดจากส่ือ

โฆษณาแตไมสามารถสัมผัสและทดลอง

สินคาได

4. ผูบรโิภคจะไมไดรบัการประกนั

ความพงึพอใจ ถาไมพอใจกเ็ลกิใชสินคา แต

ไมไดเงินคืน

5. พนักงานขายปลีกของธุรกิจ

ไดรับรายไดจากเงินเดือนเพียงอยางเดียว

6. พนักงานขายปลีกเปนลูกจาง

ของธุรกิจตองปฏิบัติงานขายตามนโยบาย

ของธุรกิจที่กําหนดให

ปญหาเกี่ยวกับตัวแทนขาย
1. ตัวแทนขายบางคน เมื่อเขามาทํางานกับบริษัทไดระยะหนึ่ง มักจะลาออกจาก

บรษิทัฯ ดวยสาเหตตุางๆ เชน ถูกซ้ือตวัไปอยูบรษิทัคูแขง ไมถกูกบัแมทมี มปีญหากบัทมีงาน

เบื่ออาชีพขายเปนตน

2. ตัวแทนขายบางคน ขาดเทคนิคและศิลปะในการขายตรง ดวยสาเหตุที่ขาดการ

เขาประชุม ฝกฝนอบรมวิธีการขาย การสาธิตสินคา จากบริษัทฯ และทีมงาน

3. ตัวแทนขายบางคน ไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางาน ซื้อสินคามาหลาย

บริษัทฯ และตระเวนขาย พอมีกําไรมาก บางรายก็หยุดขาย เพราะไดกําไรแลว บางรายก็

หยุดขายเพราะเงินทุนหมด

ปญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน
1. ผูบริหารงานไมสามารถบริหารงานไดตามเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดยอดขาย

เพิ่มขึ้นได

2. ผูบริหารงานไมไดทํางานพื้นฐานอยางตอเนื่อง ทําใหยอดขายไมเพิ่มขึ้น เพราะ

ยอดขายมาจากการขายและการขยายเครือขาย

3. ผูบริหารงานขาดประสิทธิภาพในการจัดการบริหารงานขายของตนเองและ

ทีมงาน
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 ขอดีของธุรกิจขายตรง 
พิจารณาดานลูกคา

1. ลูกคาไดสัมผัสและทดลองสินคา จนเขาใจถึงคุณประโยชนของการใชสินคา

กอนแลวจึงตัดสินใจซื้อ

2. ลกูคาไดรบัการบรกิารหลงัการขาย (After sales service) ชวยใหลกูคามัน่ใจวา

หากสินคาเกิดปญหาในการใชงาน จะพึ่งพานักขายหรือบริษัทฯ ได

3. ลูกคาไมตองเดินหาซื้อสินคา จึงสะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจาย

4. ลูกคาไดเห็นวิธีการเสนอสินคาจากนักขายตรง ทําใหทราบถึงวิธีการใช ขอดี

ขอเสียของสินคา

5. ลูกคาสามารถทําการเปรียบเทียบไดดวยตนเองกอนการตัดสินใจซื้อ

6. ลูกคาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ เพราะปจจุบันบริษัทขายตรงทั่ว ๆ ไป จะรับประกัน

ความพอใจใหกับลูกคา ถาไมพอใจยินดีคืนเงิน

  

พิจารณาดานผูประกอบการ

1. ควรมีอาคารประกอบการ หรือสํานักงาน อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และ

มีพนักงานประจําเพ่ือทําเอกสารเก่ียวกับการขาย ประมาณ 2-3 คน ซึ่งที่ตั้งของอาคาร

ประกอบการนั้น ไมจําเปนตองเปนที่ทําเลทอง ซึ่งจะชวยลดเงินทุนในการเริ่มดําเนินการ

ไปไดมาก

2. ไมมีคูแขง ณ จุดขาย ดวยราคาสินคาที่แตกตางกัน เพราะคุณภาพสินคาและ

การบริการแตกตางกัน ซึ่งจะไมสามารถเปรียบเทียบกันไดโดยตรง

3. ไมมคีาใชจายทางดานโฆษณา เพราะถอืวาพนกังานขายเปนผูชวยโฆษณาใหถงึ

ผูบริโภคโดยตรง โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มแตอยางใด อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ มีธุรกิจ

การขายตรงหลายแหง เริม่ใชการโฆษณาเขามาชวยในการสนับสนุนการขายใหกบันักขายตรง

เพิ่มขึ้น

4. การตัง้ราคา ไมมปีญหาทีจ่ะตองแขงขนัเปรยีบเทยีบราคากบัคูตอสูอยางรนุแรง

เหมือนสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดขายปลีก

5. ตวัแทนขายเพิม่มากขึน้จากกลุมแมบานและคนวางงานทัว่ไป ชวยใหบุคคลเหลาน้ี

รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว ดวยการหารายไดพิเศษ

6. ผูประกอบการเปนผูที่ชวยใหประเทศชาติมั่นคง เพราะประชาชนมั่งคั่ง

5. ขอดีและขอปญหาของธุรกิจขายตรง
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พิจารณาดานพนักงานขาย

1. สรางฐานะร่ํารวยไดดวยความขยนั ความขยนั และความสมํา่เสมอในการทาํงาน

เปนบนัไดของความสาํเร็จทางรายได รวมถงึฐานะทางการเงนิใหกบันักขายตรง และสงผลตอ

ใหไดรับรางวัลเกียรติยศมากมายตามมาดวย

2. เกิดความสามัคคีในทีมงาน นักขายตรงที่ประกอบอาชีพเดียวกัน มักจะพบกับ

ปญหาความยุงยากตาง ๆ  ในการทาํงานขายคลาย ๆ  กนั จงึควรรกักนั สามคัคกีนั เพือ่ชวยเหลอื

แบงปนประสบการณการทํางานรวมกัน

3. ไดรบัการสนบัสนนุ เปนธรรมดาเมือ่ไดพบลกูคามาก พบคนมาก พนักงานขาย

กย็อมรูจกัคนมาก ทาํใหมผีูสนบัสนนุธุรกจิมากเปนเงาตามตัว ดงัคาํพงัเพยทีว่า “นกไมมขีน 

คนไมมีเพื่อน บินขึ้นที่สูงลําบาก”

4. ไดรบัความเชือ่ถอื ผูทีท่าํธรุกจิขายตรงนัน้ ประสบการณจะสอนใหเปนผูนาํ และ

มีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปในทางสรางสรรค นักขายตรงจะมีเทคนิคในการพูด รวมทั้งความ

สามารถตาง ๆ จนไดรับการเชื่อถือ และวางใจจากเพื่อน ๆ หรือญาติพี่นอง

5. ถามีฝมือก็กาวหนา ความกาวหนาของนักขายตรงอยูที่ผลของการทํางานขาย 

เหมือนกับคําพูดที่วา “คาของคนอยูที่ผลของงาน” ความกาวหนาของนักขายตรงก็เชนกัน

6. ประสบความสําเร็จดวยตนเอง คนเราถึงแมจะเลือกเกิดไมได แตก็สามารถ

เลือกเสนทางเดิน และลิขิตชะตาชีวิตของตนเองได เมื่อประสบความสําเร็จก็จะมีโอกาส

ไดทองเที่ยวไปทั่วโลก

7. เปนหนทางสูความยิง่ใหญ ทางลดัของนกัขายตรงมเีสมอ ถาหากบคุคลเหลานัน้

มีประสบการณเพียงพอ ก็อาจจะมีโอกาสเปนเจาของกิจการของตนเองโดยงาย

8. ไดพัฒนาตนเองทุกวัน จากการพบปะกับบุคคลตางสาขา ตางอาชีพทําให 

นักขายตรงไดเรียนรูศาสตรและศิลปตาง ๆ จากประสบการณที่ไดรับทําใหไดพัฒนาตนเอง

ทุก ๆ วัน

9. เปนผูสรางประโยชน ผูที่เปนนักขายตรง ถือวาไดทําประโยชนใหกับลูกคาที่ตน

ไดไปตดิตอพบปะโดยตรง คอื การเปนคนกลางในการนําสินคา และบรกิารทีด่ไีปใหลกูคาได

ใชหรือไดเปนเจาของ

10. นาํพาประเทศชาตริุงเรอืง นักขายตรงสามารถชวยเหลอืบุคคลในครอบครวัของ

ตนเองและผูอ่ืนใหมรีายได ทาํใหไมตองตกเปนภาระของคนอืน่ หรอืภาระของสังคม อนัจะชวย

สงผลใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองในที่สุด
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 ขอปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง
ปญหาเกี่ยวกับตัวแทนขาย

1. ตัวแทนขายบางคนขาดเทคนิคและศิลปะในการขายตรง

2. ตัวแทนขายบางคนทํางานไดระยะหนึ่งก็ลาออก ดวยสาเหตุตางๆ

3. ตัวแทนขายบางคนเมื่อขายสินคาไดทะลุตามเปาแลวเลิก เมื่อเงินหมดแลว  

 กลับมาขายใหม

ปญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน

1. ผูบริหารงานรับงานหนักขึ้นเมื่อบริษัทขยายตัว

2. ผูบริหารงานไมไดวางแผนงานเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ

3. ผูบริหารงานมีการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ
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คําศัพทที่ควรรู
ประจําหนวยที่  1

 1. ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของ Barter system
 2. พ่อค้าเร่ Peddler
 3. ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง Direct sales to consumer
 4. การผลิตแบบมวลภัณฑ์ Mass production
 5. คู่แข่งขัน Competition
 6. กลยุทธ์ทางการตลาด Market strategy
 7. ส่วนแบ่งทางการตลาด Market share
 8. ของแถม Premium
 9. การขายโดยใช�พนักงานขาย Personal selling
 10. การสาธิต Demonstration
 1 1 . การฝึกอบรม Training
 12. การบริการหลังการขาย After sales service
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง ความหมายของการขายตรง

คําชี้แจง ใหบอกความหมายของการขายตรง และหารปูภาพเกีย่วกบัการขายตรงมาตดิ

ลงในชองวางพรอมคําอธิบายภาพ

การขายตรง หมายถงึ ...........................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

คําอธิบาย
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

สรุปการประเมินผล

  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง)

  ไมผาน (ไมสามารถปฏบิตัไิดตามคาํชีแ้จง)

 ลงชื่อ ............................................... ครูผูสอน

............./................/.............
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง ประวัติการขายตรง

คําชี้แจง ใหบอกประวัติของการขายตรง

ประวัติของการขายตรง
ยุคโบราณ ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

พ.ศ. 2429 ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

พ.ศ. 2477 ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

พ.ศ. 2489 ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

พ.ศ. 2491 ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

พ.ศ. 2492 ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

พ.ศ. 2502 ................................................................................................................

.........................................................................................................................................

สรุปการประเมินผล

  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง)

  ไมผาน (ไมสามารถปฏบิตัไิดตามคาํชีแ้จง)

 ลงชื่อ ............................................... ครูผูสอน

............./................/.............
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กิจกรรมที่ 3
เรื่อง การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

คําชี้แจง ใหสรุปหัวขอเกี่ยวกับขอดีและขอปญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง ดังนี้

1.  ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวแทนขาย

..........................................................

2. .......................................................

..........................................................

3. ......................................................

..........................................................

พิจารณาดานลูกคา พิจารณาดานผูประกอบการ พิจารณาดานตัวแทนขาย

1.  ปญหาทีเ่กีย่วของกบัระบบการบรหิารงาน

..........................................................

2. ......................................................

...........................................................

3. .............................................................

..................................................................

สรุปการประเมินผล

  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง)

  ไมผาน (ไมสามารถปฏบิตัไิดตามคาํชีแ้จง)

 ลงชื่อ ............................................... ครูผูสอน

............./................/.............

ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

ขอดีของธุรกิจขายตรง

1. ..................................

.......................................

2. ..................................

.......................................

3. ..................................

.......................................

1. ..................................

.......................................

2. ..................................

.......................................

3. ..................................

.......................................

1. ..................................

.......................................

2. ..................................

.......................................

3. ..................................

.......................................
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กิจกรรมที่ 4
เรื่อง การสงเสริมคุณธรรมนําความรู

คําชี้แจง 1. ใหผูเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมกลุม ๆ ละ 7 คน จํานวน 3 กลุม

2. สงตัวแทนกลุมมารับมอบหมายงานโดยการจับฉลากหัวของาน

3. ชวยกันระดมสมองตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

4. สงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

หัวของานที่มอบหมาย
 1. ถาผูเรียนเปนตัวแทนขายตรง ตองการใหกิจการขายตรงและลูกคาปฏิบัติอยางไร 

จึงจะกอใหเกิดประโยชนแกตัวแทนขายตรงมากที่สุด

 2. ถาผูเรียนเปนกิจการขายตรง ตองการใหตัวแทนขายตรงและลูกคาปฏิบัติอยางไร 

จึงจะกอใหเกิดประโยชนแกกิจการขายตรงมากที่สุด

 3. ถาผูเรียนเปนลูกคาที่ซื้อสินคาจากตัวแทนขายตรงตองการใหตัวแทนขายตรงและ

กิจการขายตรงปฏิบัติอยางไรจึงจะกอใหเกิดประโยชนแกลูกคามากที่สุด

สรุปการประเมินผล

  ผาน (ปฏิบัติไดตามคําชี้แจง)

  ไมผาน (ไมสามารถปฏบิตัไิดตามคาํชีแ้จง)

 ลงชื่อ ............................................... ครูผูสอน

............./................/.............
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1. ในอดีตมนุษยผลิตสินคาขึ้นเพื่ออะไร

 ก. นํามาขาย ข. เพื่อแลกเปลี่ยนกัน

 ค. ผลิตไวบริโภคเอง ง. ผลิตไวแจกจายเพื่อนบาน

2. “Peddler” หมายถึงใคร

 ก. พอคาสง ข. พอคาปลีก 

 ค. พอคาเร ง. พอคาตัวแทน

3. การผลิตแบบมวลภัณฑ เปนลักษณะการผลิตแบบใด

 ก. การผลิตโดยใชมือ ข. การผลิตแบบกึ่งสําเร็จรูป

 ค. การผลิตแบบสําเร็จรูป ง. การผลิตโดยใชเครื่องจักร

4. กลยุทธทางการตลาดรูปแบบใดที่ธุรกิจตาง ๆ นิยมนํามาใชกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน

 ก. การโฆษณา ข. การใชพนักงานขายโดยตรง

 ค. การแจกสินคาตัวอยาง ง. การลดราคา

5. “ธุรกิจขายตรง” นักการตลาดไดใหความหมายไวตรงกับขอใด

 ก. ชองทางจัดจําหนายที่สั้นที่สุด ไดผลเร็วที่สุด

 ข. ธุรกิจที่ใชทุนนอยในตอนเริ่มตน

 ค. ธุรกิจที่ไมมีคูแขงขัน ณ จุดขาย

 ง. ธุรกิจที่ชวยใหคนในสังคมมีงานทํา

6.  สินคาในสภาวะตลาดการขายตรงในประเทศไทย ประเภทใชเพื่อความสะดวกสบาย

คือขอใด

 ก. เครื่องออกกําลังกาย ข. เครื่องตัดไฟ

 ค. เครื่องซักผา ง. เครื่องสําอาง

7. ปญหาที่เกี่ยวของกับบุคคลในสภาวะตลาดในธุรกิจการขายตรง คือขอใด

 ก. การคัดเลือกบุคคลเขารวมธุรกิจ ข. การแสวงหาพนักงานขาย

 ค. การกําหนดหนาที่ของฝายบุคคล ง. การฝกอบรมพนักงานขาย

เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

แบบประเมินผลการเรียนรู หนวยที่ 1
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จงนําคําตอบตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 11-15

8. บริษัทใด ๆ  ที่จะแขงขันอยูในธุรกิจการขายตรงในประเทศไทยได ตองแกไขปญหาที่

 เกี่ยวของกับธุรกิจตามขอใด

 ก. ตองฝกนิสัยของคนในประเทศไทย ข. ตองมีสินคาใหขายจํานวนมาก 

 ค. ตองคัดเลือกพนักงานที่จะมารวมธุรกิจ ง. ตองมีแผนการตลาดที่ดี

9. ธุรกิจขายตรงทุกประเภทตองทํางานกันเปนทีม ขอใดคือวิธีเชื่อมความสามัคคี

ในทีมงาน

 ก. แสดงการสาธิตสินคา ข. ฝกอบรมสัมมนา

 ค. จัดประชุมกลุมยอย ง. ใหผลตอบแทนสูง

10. จุดออนขอใดของธุรกิจการขายตรง ที่ผูบริหารมักพบปญหาน้ีกับพนักงานขายตรง

ในระดับลาง

 ก. นักขายตรงสวนใหญพอมีรายไดแลวเลิก

 ข. หานักขายตรงที่ตั้งใจทํางานไดยาก

 ค. ผลิตสินคาไมคอยตรงกับความตองการ

 ง. พนักงานเรียกรองผลประโยชนมากกวาผลกําไร

11. ............... ชวยลดตนทนุในการเร่ิมตนดาํเนนิการ เพราะอาคารประกอบการไมจาํเปน

  ตองอยูในทําเลทอง

12. ............... ไดรับการบริการหลังการขาย ชวยใหมีความเชื่อมั่นในตัวสินคามากขึ้น

13. ............... ชวยเพิม่รายไดใหกบัแมบาน คนวางงานทัว่ไป ใหรูจกัการใชเวลาวางใหเกดิ

  ประโยชนตอตนเองและครอบครัวดวยการหารายไดพิเศษ

14. ............... ไดพฒันาตนทกุวนั จากการพบปะบุคคลตางสาขาอาชพีทาํใหไดเรียนรูศาสตร

  และศิลปตาง ๆ จากการทํางาน

15. ............... ไดทราบขอดี - ขอเสียของสินคาจากวิธีการเสนอขายและการสาธิตสินคา

  ของพนักงานขาย

ก. ขอดีของงานขายตรง พิจารณาดานลูกคา

ข. ขอดีของงานขายตรง พิจารณาดานผูประกอบการ

ค. ขอดีของงานขายตรง พิจารณาดานพนักงานขาย
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จงนําตัวอักษรดานขวามือจับคูกับคําศัพท ขอ 16-20 ที่มีความหมายตรงกัน

16. ............... Demonstration ก. ของแถม

17. ............... Market Share ข. การสาธิต

18. ............... Training ค. คูแขงขัน

19. ............... Premiums ง. การฝกอบรม

20. ............... Competition จ. สวนแบงทางการตลาด
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