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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการใช้งานโซเชี ยลมีเดี ย (Social Media) ที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการ
ขยายธุ รกิจขายตรงของนักธุรกิจขายตรง บริ ษทั กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี และศึ กษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ มี
อิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการขยายธุ รกิ จโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักธุ รกิ จขายตรงบริ ษทั กิ ฟฟารี น
สกายไลน์ ยูนิต้ ี ในเขต กรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 400 ตัวอย่างและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ MRA ผลการศึ กษาพบว่า พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 262 คน เป็ นเพศชาย จานวน 138 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 36-45 ปี และมี
อาชีพาส่ วนใหญ่มีอาชีพ นักธุรกิจขายตรง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท และมีระดับการศึกษา
สูงสุดที่ ต่ากว่าปริ ญญาตรี และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาธุรกิจอยูท่ ี่ 1-5 ปี โดยมีตาเหน่ง มีตาแหน่งโกลด์สตาร์ –
แซทเทิร์น มากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ โซเชียลมีเดีย (Social Media) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้ ไลน์ (LINE) ในการสื่ อสารผ่าน Social Media และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ โดยอุปกรณ์ที่
ใช้ส่วนใหญ่คือ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยระยะเวลาที่ใช้ Social Media อยูท่ ี่ 1-3 ปี และระยะเวลาที่ใช้เฉลี่ย
ต่อวันอยู่ 1-3 ชัว่ โมง ต่อวันและอยู่ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น และช่องทางที่ ทาให้ผูต้ อบแบบสอบถามรู ้จกั Social
Media มากที่สุด คือรู ้จกั จาก เพื่อน และมีจานวนเพื่อนใน Social Media ต่ากว่า 500 คน และ Social Media มีอิทธิ พล
ด้าน การสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และความความพึงพอใจของนักธุรกิ จขายตรงของบริ ษทั กิฟฟารี น ผลทดสอบ
สมมุติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความพอใจในรู ปแบบการใช้สื่อ Social Media ที่มีผล
ต่อการขยายงานธุ รกิ จขายตรงแตกต่างกัน โดยมี นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และด้านพฤติ กรรมการใช้ Social Media
พบว่า ประสบการในการใช้ Social Media Social Media ที่ใช้บ่อยที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ Social Media ต่อวัน ใช้ Social
Media เพื่อวัตถุประสงค์ใด ผลที่ผวู ้ จิ ยั พบว่ารู ปแบบการใช้ Social Media ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายงานธุรกิจ
ขายตรง ในด้านการใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารได้หลายช่องทาง การขยายที มงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และ ยัง ช่วยสร้าง
รายได้เร็ วยิง่ ขึ้นทาให้การทาธุรกิจขายตรงมีมุมมองที่ดีข้ ึนและเป็ นที่ยอมรับในสังคมปั จจุบนั
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Abstract
This research aimed to study social media usage application that affected success in expanding the direct
sales of Giffarine direct selling business, Giffarine Skyline Unity Co., Ltd., and to study the relationships between
influencing variables. The data were collected from 400 employees at Giffarine Skyline Unity Co., Ltd., through
questionnaires. The data were statistically analyzed by frequency distributions, percentage, mean, standard
deviation, t-Test, F-Test, and multiple regression analysis (MRA).
The results showed that most respondents were female (262 females and 138 males). Their ages ranged
from 36 to 45. Most respondents worked in direct sales, earning THB 10,001-20,000 per month, and most used
Social Media. The majority of the respondents used LINE applications for communication and for relationship
establishing. Most of them preferred smart phones. Their duration of spending time via Social Media was 1-3 years,
with a daily average of 1-3 hours; most preferable time was between 18.01-24.00. Most respondents recognize
social media through friends. Most of them had fewer than 500 friends; Social Media was perceived as having
influence on friendship building.
The results of hypothesis testing on the demographic factors determined that difference in gender resulted
in difference in satisfaction for using Social Media. This influenced the direct-sale business expansion at the
statistical significance level of 0.05. Regarding behavior, the study results revealed that the most frequent use of
Social different objectives, which related to the success of the direct-sale business expansion at the statistical
significance level of 0.05. In conclusion, Social Media usage patterns affected the success of expanding the direct
sales of the Giffarine direct selling business in three aspects: the use of communication, team expansion, and an
increase in income related to the success of direct-sales business expansion. Reducing costs did not affect the
direct-sales business expansion at the statistical significance level of 0.05.
Key Words: Social Media Usage Patterns, Result of Succeed, Direct Sales Business, Giffarine
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1. บทนา
ธุ รกิ จขายตรงในประเทศไทยเป็ นธุ รกิ จที่ สร้างงาน สร้างอาชี พ ให้แก่ประชากรไทยหลายล้านคนและมี
มุมมองและภาพลักษณ์จากสังคมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามธุรกิจนี้ เป็ นที่สนใจของคนรุ่ นใหม่ในวงกว้าง โดยใน
ปั จจุบนั ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าในประเทศไทยอยู่ 3 ช่องทาง คือ (1) ค้าปลีก (Retail) คือ ขายตามห้างร้าน (2)
ตลาดแบบตรง (Direct Marketing) คื อ เจ้าของสิ น ค้าขายผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อ เช่ น TV Direct หรื อ ขายออนไลน์ เช่ น
Facebook Instagram ซึ่งปั จจุบนั ได้รับความนิยมขึ้นเรื่ อยๆ (3) ขายตรง (Direct Sales) ขายตรงเป็ นช่องทางจาหน่ายที่มี
ในโลกมาแล้วกว่า 80 ปี เป็ นช่องทางที่ มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ 1) บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้า ขายสิ นค้าให้แก่นัก
ขาย 2) นักขาย (ผูจ้ าหน่ายอิสระ) ขายสิ นค้าให้แก่ 3) ผูบ้ ริ โภค
ปั จจุบนั มูลค่ารวมในตลาดขายตรงในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี มีประชากรที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิ จขายตรงมากกว่า 10 ล้านคนในประเทศไทย จากบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนกับ ส.ค.บ. (สานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค) กว่า 1,000 บริ ษทั (สมาคมขายตรง, 2012)
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา นักขายตรงขยายงานโดยวิธีการการเคาะประตู หรื อการจัดประชุม ในที่ทางานหรื อที่
บ้าน ขีดจากัดจึงอยูใ่ นกลุ่มแม่บา้ นหรื อสาวโรงงาน ต่อมากลุ่มเป้ าหมายขยายกว้างขึ้นมาสู่ คนทางานและ กลุ่มคนชั้น
กลาง จึงขยายงานด้วยการจัดประชุมหรื อมี การจัดประชุม ขนาดใหญ่ตามโรงแรมหรื อศูนย์ประชุม ทาให้มีภาพลักษณ์
ของนักขายเปลี่ยน จากคนขายสิ นค้าไปเป็ นผูแ้ นะนารายได้ที่ 2 และสิ นค้าที่ดีสู่เพื่อน รวมถึงดูเป็ นนักธุรกิจมากขึ้น
ในระยะหลังการแข่งขันทางการตลาดทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตโดยใช้ Social
Media ไม่วา่ จะเป็ น Facebook, Instagram, Twitter, Line เป็ นต้น และสื่ อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับคนรุ่ นใหม่อย่าง
รวดเร็ ว
กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ขายตรงจึงต้องปรับเปลี่ยนมาใช้วธิ ีการขยายงานทางโซเชียลมีเดีย ตลอดจน
การฝึ กอบรมนักขายให้สามารถนาเสนอภาพลักษณ์ของตัวเอง ของสิ นค้า และของบริ ษทั ที่จะเชิญคนมาร่ วมธุรกิจผ่าน
ช่องทางที่เรี ยกว่า การตลาดดิจิตอล ( Digital Marketing)
นับเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดเนื่องจากวิธีการขยายงานแบบเดิมไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมในยุค
นี้ และยัง เป็ นก้า วย่า งที่ น่ า สนใจที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประชากรกว่า 10 ล้า นคนในประเทศไทย ซึ่ งหากกลยุท ธ์ น้ ี มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคอาจเปลี่ยนไปอย่างมากมาย ซึ่ งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ
และน่ าติดตาม จึงทาให้ผวู ้ ิจยั เกิดความสนใจที่ จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั จจัยของพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดี ย
ของนักธุรกิจขายตรงนั้นมีผลต่อการขยายงานมากน้อยเพียงใด
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของนักธุรกิจขายตรงบริ ษทั กิฟฟารี นในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาการทาธุรกิ จ ว่ามีผลต่อการขยาย
งานธุรกิจขายตรงอย่างไร
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของนักธุรกิจขาย
ตรงบริ ษทั กิฟฟารี น ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ต่อการขยายงานธุรกิจขยายตรง
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3. การดาเนินการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
พฤติกรรมการใช้ Social Media
- ประสบการณ์ในการใช้ Social Media
- Social Media ที่ใช้บ่อยที่สุด
- ระยะเวลาที่ใช้ Social Media ต่อวัน
- ใช้ Social Media เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ความสาเร็ จในการขยายงาน
ธุรกิจขายตรงของนักธุรกิจขายตรง

การใช้ Social Media
- ติดต่อสื่ อสาร
- ขยายทีมงาน
- สร้างรายได้เพิ่ม
รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
ปั จจุบนั ผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตทัว่ โลกมีจานวนมาก อินเตอร์ เน็ตกลายเป็ นแหล่งแห่ งการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทาให้เกิ ดการเปลี่ยนรู ปแบบในการสื่ อสารจากยุคการสื่ อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกันของคู่สนทนา หรื อการเขียนหรื อส่ งจดหมาย
ทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น มาสู่ การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารในยุคดิจิตอลแห่ งโลกเสมือนจริ ง (Virtual World) ก่อให้เกิด
ยุคแห่ งการสื่ อสารไร้พรมแดนทาให้คนจานวนมากทัง่ โลกมีการดาเนิ นชีวิตทั้งในสังคมของโลกความเป็ นจริ งและ
สังคมแห่งโลกเสมือนจริ ง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้กลายเป็ นปรากฏการณ์การเชื่อมต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลโลก
อินเตอร์เน็ต เครื อข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ก่อให้เกิดวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน์หลายประเภท (วิยะดา ฐิติมชั ณิ มา, 2553) โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซ่ ึ งทาให้ผคู ้ นสามารถที่
จะแลกเปลี่ยน แบ่งปั นข้อมูล ตามประโยชน์ กิจกรรม หรื อความสนใจเฉพาะเรื่ องซึ่ งกันและกัน ในปั จจุบนั นักการ
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ตลาดได้มองเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อใหม่ประเภทหนึ่ง ที่เป็ นช่องทางการสื่ อสารผ่านสื่ อใหม่ที่เป็ นที่นิยมมาก
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมส่ วนหนึ่ งของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั เพราะเครื อข่ายสังคมออนไลน์เปรี ยบเสมือนเป็ น
บริ การพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ผูใ้ ช้สามารถแสดงตนให้เป็ นที่ รู้จกั แก่คนทัว่ ไป โดยการสร้างหน้าต่างหรื อเว็บไซต์
(Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตให้ผูอ้ ื่นที่ใช้บริ การเครื อข่ายเดียวกันเข้ามาร่ วมแบ่งปั นประสบการณ์กบั ผูใ้ ช้น้ นั ๆ
ได้
การสารวจโดย Retrevo ซึ่ งศึ กษาผูใ้ ช้บ ริ การเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บ ไซต์ยอดนิ ยมเช่ น
Facebook Line Instagram Twitter เป็ นต้น พบว่าในปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิ น
ชี วิต ของคนมากขึ้ น จากการสารวจตัวอย่าง 1,000 คน พบว่าผูใ้ ช้งานเกื อบครึ่ งหนึ่ งมี การติ ดตามความเลื่ อ นไหว
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ทั้งก่ อนเข้านอนและตอนตื่ นนอนในตอนเช้า และ 16% ของจานวนผูใ้ ช้งานได้รับข้อมูล
ข่าวสารประจาวันจากเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนี้ ผลสารวจยังพบว่า มีผใู ้ ช้มากกว่าครึ่ งที่ ตอ้ งติดตามความเลื่อนไหว
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวันละหนึ่ งครั้งและมากกว่า 10% ที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุ ด
ทุก ๆ 2-3 ชัว่ โมง (Marketingoops, 2552) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นที่ นิยม
และมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจาวันในกลุ่มคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทาให้เครื อข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่ อย ๆ
และเติบโตไปอีกในอนาคต
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
จากการศึกษาเรื่ องพฤติกรรม นั้น มีหลายแง่หลายลักษณะ แต่เราสามารถรวบรวมความหมายของพฤติกรรม
ว่าหมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทา ไม่วาสิ่ งนั้นจะสังเกตเห็นได้หรื อไม่ได้ เช่นการกระทาของหัวใจ การ
ทางานของกล้ามเนื้ อ การเดิน การพูด การคิด ความรู ้สึก ความชอบใจ ความสนใจ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520: 6) เป็ น
ต้น
3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารธุรกิจขายตรง
3.3.1 ความหมายของการขายตรง
การขายตรง ตามคานิ ยมบัญ ญัติข้ ึ น โดยสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct
Selling Association หรื อ WFDSA) และสมาคมการขายตรงไทย หรื อ (Thai Direct Selling Associations TDSA) ได้
ให้ความหมายไว้วา่ (พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) การขายตรง หมายถึง “การทาตลาด
สิ นค้าหรื อบริ การในลักษณะการนาเสนอขายต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง ณ ที่อยูอ่ าศัยหรื อสถานที่ทางานของผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูอ้ ื่น หรื อสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็ นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรื อผูจ้ าหน่ายอิสระชั้นเดียว
หรื อหลายชั้น แต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ยังให้คานิ ยามอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
กับการทาธุรกิจขายตรงไว้ดงั นี้
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูซ้ ้ื อ หรื อผูไ้ ด้รับบริ การจากผูจ้ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ขายตรง หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอ หรื อชักชวนจากผูจ้ าหน่ ายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรง ผูป้ ระกอบธุรกิจขายตรง เพื่อให้ซ้ือสิ นค้าหรื อรับบริ การ
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ผูจ้ าหน่ ายอิสระ หมายถึง บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าหรื อบริ การจากผูป้ ระกอบธุรกิ จ
ขายตรง และนาสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผูบ้ ริ โภค
ตัวแทนขายตรง หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับมอบอานาจจากผูป้ ระกอบธุรกิจขายตรงให้นาสิ นค้าหรื อ
บริ การไปเสนอขายตรงต่อผูบ้ ริ โภค
การบริ หารธุ รกิ จขายตรงมีสองแบบคือ ขายตรงแบบชั้นเดี ยว Single-Level Marketing และ ขายตรงแบบ
หลายชั้น Multi-Level Marketing
ระบบขายตรงแบบชั้นเดี ยว (SLM) ระบบนี้ จะทาการตลาดโดยบริ ษทั หรื อผูผ้ ลิตสิ นค้าหริ บริ การ โดยมีมี
ผูข้ ายตรงซึ่ งเป็ นผูจ้ าหน่ ายอิสระ หรื อนักธุ รกิ จอิสระ เป็ นผูน้ าเสนอสอนค้าหรื อบริ การแก่ผูบ้ ริ โภคโดยตรง ทั้งนี้
ผูข้ ายตรงจะมีรายได้จากเปอร์เซ็นส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีกผูบ้ ริ โภคกับราคาผูจ้ ดั จาหน่าย
ระบบการขายตรงแบบชั้น เดี ยวนี้ จะมี “ผูจ้ ัด การเขต” ซึ่ งเป็ นพนักงานของบริ ษทั ท าหน้าที่ ห าและดู แ ล
ตัวแทนนักขาย เมื่อบุคคลหนึ่ งสมัครเข้าเป็ นตัวแทนขายผ่านผูจ้ ดั การเขตก็จะเป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า รายได้
ของตัวแทนขายจะมาในรู ปของค่าคอมมิชชัน่ หรื อส่ วนลดพิเศษในการซื้อสิ นค้า มียอดขายเท่าไรก็จะได้ผลตอบแทน
ตามสั ด ส่ วนตามนั้น และหากท ายอดขายสู งขึ้ น จะได้รั บ เปอร์ เซ็ น ต์เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นโบนัส ตอบแทนความขยัน และ
ความสามารถ ส่ วนผูบ้ ริ โภคจะสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าจากตัวแทนขายได้โดยตรงโดยอาจดู จากแค็ตตาล๊อกสิ นค้าที่
ออกมาทุกรอบจาหน่ายเพื่ออัพเดทรายการสิ นค้าใหม่ๆ
บางบริ ษทั อาจเพิ่มแรงจูงใจตัวแทนขายในการเพิ่มยอดขายด้วยรางวัลพิเศษซึ่ งมักจะเป็ นการเชิญไปร่ วมการ
สัมมนาธุรกิจในต่างประเทศ หรื อตาแหน่งทางธุรกิจตัวแทนขายของระบบขายตรงชั้นเดียวจึงทาหน้าที่ขายอย่างเดียว
และรับประโยชน์ไปเพียงคนเดียว
ในระบบนี้ตวั แทนขายจะไปรับสิ นค้าตามที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อจากศูนย์บริ การที่ตนเองติดต่ออยูเ่ พื่อส่ งมอบให้กบั
ลูกค้า เป็ นธุ รกิจที่ ไม่ซบั ซ้อนหรื อต้องผ่านตัวแทนอื่น ๆ ให้สับสน (Entrepreneur เจ้าของธุ รกิ จอิสระยุคใหม่ ธุ รกิ จ
เครื อข่าย…เทรนด์ที่มาแรง, 2556)
การขายตรงแบบหลายชั้น (MLM) คือการขยายงานที่ นกั ขายตรงขายสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภคร่ วมกับขยายงาน
โดยสร้างที มงานได้ ด้วยการวางแผนรับสมัครสมาชิ ก ฝึ กอบรม สร้างแรงบันดลใจ บริ หารเครื อข่ ายที มงานด้วย
ตนเอง ซึ่งรายได้มาจากการขายปลีกและส่วนลดจากยอดขายของกลุ่ม
การขายตรงแบบนี้ ตวั แทนขายไม่ได้เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ทุกคนเป็ นนักธุ รกิ จอิสระมี หน้าที่ ท้ งั ขายและ
ขยายเครื อข่าย หรื อถ้าไม่ชอบขาย ไม่ชอบทาธุรกิจ บางทีอาจสมัครสมาชิกเพื่อใช้สินค้าเพียงอย่างเดี ยวก็ได้ สาหรับ
รายได้ของนักธุรกิจมาจาก 2 แหล่ง
แหล่งแรก ผลกาไรจากการค้าปลี ก โดยนัก ธุ รกิ จอิ ส ระจะซื้ อสิ น ค้าจากบริ ษทั ในราคาขายส่ งหรื อราคา
สมาชิ กที่ ได้รับส่ วนลด แล้วนาสิ นค้าไปจาหน่ ายต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคในราคาเต็ม ทาให้นักธุ รกิ จอิสระได้กาไรจาก
การค้าปลีก
แหล่ ง ที่ ส อง จากการบริ ห ารที ม งานให้ ป ระสบความส าเร็ จ โดยนัก ธุ ร กิ จ อิ ส ระจะบริ ห ารจัด การและ
ช่วยเหลือสนับสนุ นคนที่ เข้าร่ วมธุรกิจกับตนเองให้ประสบความสาเร็ จ มีรายได้ตามต้องการ ด้วยการนาเสนอแนว
ทางการทางานที่ถูกต้อง เปรี ยบเสมือนเป็ นโค้ชหรื อพี่เลี้ยงในการทาธุรกิจให้กบั ผูท้ ี่มีอยากรายได้ วิธีน้ ี จึงเหมาะกับผู ้
ไม่ชอบงานขาย แต่มีทกั ษะด้านการบริ การจัดการ
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ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่ อยู่ในระบบ MLM จะนิ ยมสร้างรายได้ได้รูปแบบที่ สองมากกว่า คือ พยายามสร้างและขยาย
เครื อข่ายของตัวเองด้วยการเชิญชวนผูส้ นใจมาสมัครเป็ นสมาชิกใช้สินค้า หรื อสร้างนักธุรกิ จอิสระที่เหมือนตนเอง
ขึ้นมา เพื่อสร้างยอดขายและขึ้นสู่ตาแหน่งชั้นของหัวหน้าแต่ละทีม ส่วนจะทาได้แค่ไหน และขึ้นตาแหน่งอะไร แต่ละ
บริ ษทั จะมีเกณฑ์ของตนเองอยูแ่ ล้ว
เมื่ อรู ปแบบขายตรงมี 2 แบบแตกต่างกันออกไป แน่ นอนว่าแต่ละแบบย่อมต้องมีท้ งั ข้อดี และข้อด้อยให้
เปรี ยบเทียบกัน มาว่ากันที่ขอ้ ดีของการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single-Level Marketing) ก่อน
ข้อแรก มีการแบ่งเปอร์ เซ็นต์ที่ลงตัวให้กบั เอเย่นต์ และซับ-เอเย่นต์ผูบ้ ริ หารระดับภาค ตลอดจนนักธุ รกิ จ
อิสระ
ข้อสอง ใช้สื่อโฆษณาส่วนกลางเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ช่วยเสริ มการขายได้ดี
ข้อสาม การเพิม่ อัตราตัวแทนขายหรื อหรื อนักธุรกิจอิสระทาได้ไม่จากัดเพราะไม่ตอ้ งจ่ายเงินเดือน
ข้อสี่ การบริ การหลังการขายใช้ศูนย์บริ การของเอเย่นต์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
3.3.2 พัฒนาของธุรกิจขายตรง
กว่าธุ รกิ จเครื อข่ายในประเทศไทยจะมีมูลค่าถึง 7 หมื่ นล้านบาทอย่างเช่นทุ กวันนี้ ต้องประสบ
เรื่ องราวการฟันฝ่ าทั้งร้อนและหนาวนับไม่ถว้ น โดยเฉพาะนักธุรกิจอิสระและบริ ษทั ผูป้ ระกอบการรุ่ นบุกเบิก
จากจุดเริ่ มต้นเมื่อหลายสิ บปี ก่อนที่ ธุรกิ จเครื อข่ายเป็ นอาชีพสาหรับคุณผูห้ ญิงที่ ไม่อยากอยู่บา้ น
เฉย ๆ แต่ตอ้ งการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพื่อหารายได้เสริ มและเพิ่มมูลค่าให้กบั ตัวเอง ไม่ให้ผชู ้ ายดูแคลนเอาได้
ว่าเป็ นแต่ขอเงินใช้อย่างเดียว ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับนักขายหญิงเวลานั้นก็คงไม่มีอะไรเกินกว่าสิ นค้าที่จะนาไป
เสนอให้กบั แม่บา้ นด้วยกัน อย่างเครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อน เช่น กล่องพลาสติกถนอมอาหาร ที่คนส่ วนใหญ่
รู ้จกั กันในนามทัพเพอร์แวร์หรื อสิ นค้าชุดชั้นใน เป็ นต้น
ขณะที่ บางคนไม่ได้มองแค่เป็ นอาชี พเสริ ม ด้วยบางสิ นค้าอาจเหมาะกับการเดิ นเคาะประตูตาม
บ้าน แล้วบอกสรรพคุณของสิ นค้าเล็กน้อย แต่บางสิ นค้าต้องการการสาธิ ตหรื อมีรายละเอียดที่ ตอ้ งอ้างถึงมาก เช่น
หนังสื อและอุปกรณ์เสริ มทักษะการเรี ยนการสอน เครื่ องใช้ไฟฟ้าบางรุ่ น บางยี่ห้อ ขณะเดียวกันจากศักยภาพของตัว
สิ นค้าที่ มีมากพอจะยึดเป็ นอาชี พได้ จึ งเกิ ดเป็ นนักธุรกิ จอิสระหรื อบางคนอาจเรี ยกว่า “เซลส์แมน” หน่ วยขายทรง
อานุภาพที่สามารถเจาะไปในทุกพื้นที่ โดยการเสนอขายอันทรงพลังที่ถ่ายทอดความเชื่อมัน่ ในสิ นค้า คุณสมบัติ ของ
สิ นค้า ตามมาด้วยการชักชวนให้ซ้ื อสิ นค้า เนื่ องจากช่วงเวลานั้นยังไม่มีการโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อสร้างความรับรู ้
ในตราสิ นค้าเหมือนในปั จจุบนั แต่ดว้ ยความที่บริ ษทั ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ต่างชาติ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความเชื่อถือในตัวสิ นค้าได้ง่ายจนนามาซึ่งการซื้อขายในที่สุด
จนกระทัง่ พ.ศ. 2530 เป็ นต้นมาจนถึง พ.ศ. 2540 ถือว่าเป็ นระยะที่ 2 การดาเนิ นธุรกิจเครื อข่ายใน
ประเทศไทย ช่วงเวลานี้คนไทยเริ่ มคุน้ เคยกับธุรกิจเครื อข่ายมากขึ้น บริ ษทั ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศหลายบริ ษทั
เริ่ มขยายตัวเข้ามา เช่น แอมเวย์ นู ทรี เมติคส์ รวมถึงบริ ษทั สัญชาติไทยอย่างสุ พรี เดอร์ ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล คามิโอ
เฮ้าส์ เป็ นต้น ความคึกคักที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิ จเครื อข่าย ที่ ส่วนใหญ่นักธุรกิจอิสระเป็ นผูห้ ญิง มาเป็ นนัก
ธุ รกิ จอิ สระทั้งหญิ งและชาย เน้นการเป็ นนักธุ รกิ จมืออาชี พ ส่ วนจะเป็ นอาชี พเสริ มหรื ออาชี พหลักขึ้นอยูก่ ับความ
พอใจส่วนบุคคล ภาพของการเป็ นอาชีพเสริ มของแม่บา้ นจึงเริ่ มลดเลือนไป
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เมื่อมีผเู ้ ล่นมากขึ้น ธุรกิจเครื อข่ายจึงเติบโตตามไปด้วย อีกทั้งการนาเอาแผนการตลาดแบบหลาย
ชั้นมาใช้ในบริ ษทั จึงเป็ นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างจากบริ ษทั ที่เป็ นการขายตรงแบบชั้นเดียวที่เข้ามาในระยะแรก
ทาให้นักธุรกิ จอิสระตื่นตัวและตื่นเต้นกับการสร้างรายได้จากที มงานในชั้นลึก เพราะมองว่าการมีเครื อข่ายและการ
สร้างเครื อข่ายเป็ นเรื่ องการบริ หารองค์กร บริ หารคน ไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่ขายอย่างเดี ยว เปรี ยบเสมือนคนๆหนึ่ ง
เปิ ดบริ ษทั ของตนเองขึ้นมาทาหน้าที่ในการทาตลาด การขาย การพัฒนาทีมงาน ส่ วนหน้าที่ผลิต สรรหา พัฒนาสิ นค้า
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นเรื่ องของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการ เป็ นการแบ่งแยกการทางานที่ชดั เจนมากขึ้น
ขณะที่ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มยอมรับและคุน้ เคยกับการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางการขายตรงมากขึ้น แต่แล้ว
ภาพลักษณ์ของธุรกิ จขายตรงก็ตอ้ งได้รับผลกระทบเมื่อมาเจอกับเจ้าแม่แชร์ อย่างแม่ชม้อย แชร์ แม่นกแก้ว แชร์ เสมา
ฟ้าครามที่เข้ามาหลอกลวงทาให้ผทู ้ ี่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ่ งเกี่ยวกับธุรกิจเครื อข่ายเกิดความหวัน่ กลัว ขณะเดียวกันจาก
การเป็ นรู ปแบบขายตรงหลายชั้น ทาให้บางคนต้องทาทุกวิถีทางเพื่อหาดาวน์ไลน์ หรื อลูกที มให้ได้มากๆ ลูกเล่น
สารพัดจึงถูกงัดออกมา ทั้งตื้อ ง้อ ขอ หลอก ทาให้บางคนที่ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน เกิดทัศนคติเชิงลบต่อธุรกิ จไปโดย
ปริ ยาย
จวบจน พ.ศ. 2540 กระทั่งปั จจุ บัน เป็ นระยะที่ 3 ของธุ รกิ จเครื อ ข่ายที่ ถือว่าคึ กคักมากที่ สุด มี
ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ตลาดเมืองไทยอย่างไม่ขาดสาย อาทิ นูสกิน เฮอร์ บาไลฟ ออริ เฟลม
เฮลเคน ยูนิซิต้ ี เป็ นต้น ขณะเดี ยวกัน ก็มี ผูป้ ระกอบการไทยเข้า มาสร้ า งธุ ร กิ จ ช่ อ งทางเครื อ ข่า ยด้วยเช่ น กัน อาทิ
กิฟฟารี น คังเซน-เคนโกและอื่นๆ แน่ นอนว่าเมื่อมีคนดี ยอ่ มมีคนร้ายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแชร์ ลูกโซ่
แอบแฝงเข้ามาในธุรกิจเครื อข่ายอย่างแพร่ หลาย ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผคู ้ นในวงกว้าง โดยเฉพาะผูด้ ว้ ยการศึกษา
เป็ นจานวนมาก
จุดเด่ น ของธุ รกิ จเครื อข่ายในยุคนี้ คือ การมี ตลาดที่ แตกต่างจากยุคเดิ ม เป็ นอย่างมาก เริ่ มมี การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ขององค์กรและแบรนด์ของสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิ ตยสาร
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ รวมถึงการจัดกิ จกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างการรับรู ้และการยอมรับให้เกิดขึ้นในวง
กว้าง โดยเน้นการเข้าหาผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีผปู ้ ระกอบการการค้าปลีก เช่น ยูนิลีเวอร์ สหพัฒน์ฯ ศรี ไทย-ซุปเปอร์แวร์ เริ่ มก้าว
เข้าสู่ธุรกิจเครื อข่ายเช่นกัน ทาให้ธุรกิจนี้ยงิ่ คึกคักยิง่ ขึ้น มีการตลาดที่แตกต่างไปจากธุรกิจเครื อข่ายในยุคแรก เริ่ มเป็ น
อาชีพที่หลายคนให้การยอมรับ ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปจากเซลส์แมนในระยะแรก นักขายในระยะที่สอง มาเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจอิสระ ที่ไม่ได้เป็ นแค่นกั ขายอย่างเดียว แต่มีสถานะเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้วย ที่สาคัญ
“เจ้าของธุรกิจอิสระ” สามารถสร้างรายได้ที่ไม่จากัด อันเกิดจากการบริ หารจัดการองค์กรของตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ซึ่งถือเป็ นความสาเร็ จร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ผูป้ ระกอบการกับเจ้าของธุรกิจอิสระ ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจยุคใหม่ที่
ใครต่อใครฝันอยากเป็ น
3.4 แนวคิดในการใช้ Social Media
ปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจาวันของคนไทยเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ น
การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ การทางานหรื อการส่ งงานผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต นอกจากนี้ อินเทอร์ เน็ ตยังมี บทบาท
สาคัญต่อการทาธุรกิจอีกด้วย เพราะอินเทอร์เน็ต เป็ นสื่ อที่ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ได้ง่าย รวดเร็ ว และ
ประหยัดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างมาก ซึ่ งเหมาะต่อผู ้ ประกอบการตั้งแต่รายย่อยขึ้นไป โดยรู ปแบบที่
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กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ สังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนที่ รวมกันเป็ นสังคมและมีการทา
กิจกรรมร่ วมกันบนอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบของเว็บไซต์ที่มีการแผ่ขยายออกไปเรื่ อยๆ หรื อรู ปแบบของการ สื่ อสาร
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์หรื ออินเทอร์เน็ตกลายเป็ นสังคม โดยสามารถทากิจกรรมต่างๆ
ทั้งเพื่อการ ศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง ดังนั้นบทความนี้จะนาเสนอถึงรู ปแบบการประยุกต์ใช้งานสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการทาธุ รกิ จในประเทศไทย โดยจะกล่าวถึงกระแสการทาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การนาเสนอแนว
ทางการใช้งานสังคมออนไลน์กบั การทาธุรกิจและข้อมูลทาง 4.สถิติที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
3.5 งานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ , ณักษ์ กุลสร์ (2557) สื่ อดิ จิตอลที มีอิทธิ พลต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคการเข้าถึง
ข้อมูลทางการตลาด Digital Marketing Influencing Consumers’ Response In Approaching Marketing information
การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลของผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึงข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ ใช้งานสื่ อดิ จิตอลประเภทต่างๆในการเข้าถึงข้อมูล
ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดี ยและเว็ปไซต์ เนื่องจากเป็ นสื่ อ 3 อันดับแรกที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมใช้บริ การ โดย
ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 400 คน ผลวิจัย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ ระหว่าง 25-31 ปี สถานภาพโสด การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความถี่ในการใช้สื่อดิจิตอล 4 วันต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่
ใช้สื่อดิจิตอลประเภทโซเชียลมีเดียในการเข้าถึงข้อมูลมากที่สุด ในช่วงเวลาเย็น/หัวค่า ระหว่าง 18.01- 24.00 น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้นหา/แลกเปลี่ ยนข้อมูลของสิ นค้า/ บริ การ เพราะสามารถข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกใช้สื่อดิจิตอลคือตนเอง โดยผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อดิจิตอลในระดับ
มาก มีรูปแบบการดาเนินชีวติ ในด้านความคิดเห็นมากที่สุด ส่ วนในด้านความสนใจและด้านกิจกรรมอยูใ่ นระดับมาก
มีการตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก โดย
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลการตลาดแตกต่างกัน ส่วนการ
รับรู ้ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพัน ธ์กบั การตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในทุกด้าน ส่ วนรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตด้าน
กิ จกรรมความสัมพัน ธ์กับ พฤติ กรรมการใช้สื่ อดิ จิตอลระยะเวลาเฉลี่ ยต่อวัน พฤติ กรรมการใช้สื่ อดิ จิตอลในด้าน
ความถี่ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในด้านความตั้งใจและด้านความต้องการ
นั น ทญา วาดกลิ่ น (2550) แรงจู ง ใจของนั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ป ระเทศไทย: กรณี ศึ ก ษา สาขาสุ ขุ ม วิท 83
กรุ งเทพมหานคร
การศึ กษาเรื่ อง “แรงจูงใจของนักธุ รกิ จในการทาธุ รกิ จแอมเวย์ประเทศไทย กรณี ศึกษาสาขาสุ ขุมวิท 83
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับแรงจูงใจของนักธุ ร กิ จในการทาธุรกิ จแอมเวย์ประเทศไทย สาขา
สุขมุ วิท 83 กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจของนักธุรกิจแอมเวย์ประเทศไทย สาขา
สุ ขุมวิท 83 กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน t-test
และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า นักธุรกิจแอมเวย์ ประเทศไทย สาขาสุขมุ วิท 83 กรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มีอายุ 41 ปี ขึ้ นไป โดยมาจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นเจ้าของกิ จการ มีรายได้จากงานประจา
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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10,000-30,000 บาทต่อเดือน และระยะเวลาในการทาธุรกิจแอมเวย์เกิน 4 ปี ขึ้นไป นักธุรกิจแอมเวย์โดยรวมมีแรงจูงใจ
ในการทาธุ รกิ จอยู่ในระดับมากที่ สุด เพื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีแรงจูงใจในการทาธุ รกิ จมากที่ สุด คื อ ด้าน
ความเชื่อมัน่ ในบริ ษทั ผูป้ ระกอบธุรกิจขายตรง นักธุรกิจมีความเห็นว่าสิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน รองลงมาคือ ด้าน
สามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจได้ นักธุรกิจมีความเห็นว่า มีอิสระในการบริ หารองค์กรด้วยตด้านการดาเนิ นธุรกิจเป็ นอย่าง
ดีและด้านผลตอบแทนที่ได้รับ นักธุรกิจมีความคิดเห็นว่าส่ วนลดพิเศษรายเดือนทาให้นกั ธุรกิจต้องการขายสิ นค้าใน
แต่ละเดื อนให้เพิ่มมากขึ้นผลเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของแรงจูงใจของนักธุรกิ จในการทาธุ รกิ จแอมเวย์ ประเทศ
ไทย สาขาสุขุมวิท 83 กรุ งเทพมหานคร พบว่า นักธุรกิจที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการทา
ธุรกิจแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทาธุรกิจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จุฑาพร เลื่อนล่อง, สุ ภาภรณ์ เกี ยรติดสิ น, และ อดิ สร ลีลาสันติธรรม (2555) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อ
การยอมรับการใช้งานการตลาดเครื อข่ายสังคมเพื่อการโฆษณาของธุรกิจบริ การในประเทศไทย (The Acceptance of
Social Network Marketing for Advertising of Service Business in Thailand)
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานการตลาดเครื อข่ายสังคมเพื่อการโฆษณา
ของธุ ร กิ จ บริ ก ารในประเทศไทย โดยได้ข ยายโมเดลการยอมรั บ การใช้เทคโนโลยี 2 เพื่ อ ตรวจสอบเจตนาเชิ ง
พฤติกรรมของหน่ วยงานที่ เลือกใช้งานการตลาดเครื อข่ายสังคม การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเชิงสารวจ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคื อ หน่ วยงานที่ มี การใช้งานการตลาดเครื อ ข่ายสังคมในการท าโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ เก็ บ ข้อมู ล โดย
รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของหน่ วยงานที่ สมัครใจเข้าร่ วมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้การ
วิเคราะห์ โมเดลสมการเชิ งโครงสร้างเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
เลือกใช้งานการตลาดเครื อข่ายเพื่อสังคมเพื่อการโฆษณามีดงั นี้
1. การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานซึ่งเกิดจากปั จจัยที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพของระบบ
2. การรั บรู ้ ถึ งประโยชน์ ซึ่ งเกิ ด จากปั จจัยที่ เกี่ ยวกับ ด้านการคล้อยตามบุ ค คลรอบข้าง, ภาพลักษณ์ ของ
หน่วยงาน, คุณภาพด้านการบริ การ, และการรับรู ้ความง่ายของการบริ การ
3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมที่ จะใช้งาน คือ การคล้อยตามบุคคลรอบข้าง, ปั จจัยที่เกี่ยวกับด้าน
การรับรู ้ถึงประโยชน์และปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
ทิ พ ย์ว รรณ รั ต นธ ารงพรรณ, เลิ ศ ลัก ษณ์ กลิ่ น หอม, และ ไพฑู ร ย์ (2557) การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและ
ผลกระทบการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยน–นักศึ กษา วิทยาลัยเทคนิ คจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) A Study of
Behavior and Impact of Using Online Social Network Chulabhron (Ladkwang) Technical College Students
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมและผลกระทบการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ข องนัก เรี ย น-นัก ศึ ก ษา จ าแนกตามระดับ การศึ ก ษา กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการวิจัย คื อ นั ก เรี ย นระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิ คจุฬาภรณ์
(ลาดขวาง) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 297 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามพฤติกรรม
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.87 และ แบบสอบถามผลกระทบการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 21 ข้อ มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.85 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า ที (t-test Independent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1) นัก เรี ย น-นักศึ ก ษามี
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) ผลกระทบการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) นักเรี ยน-นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้านความบัน เทิ ง ด้านการสื่ อสาร และภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 4)
นักเรี ยน-นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลกระทบการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
4. ผลการวิจยั
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ “รู ปแบบการใช้งาน Social Media (Digital Marketing) ที่ มีผลต่อการขยาย
ธุรกิจขายตรง ของนักธุรกิจ บริ ษทั กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี จากัด” มีสมมติฐาน ดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์อนั ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาการทาธุรกิจที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการขยายงานธุรกิจขายตรงแตกต่างกัน
สรุ ปได้วา่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักธุรกิจ บริ ษทั กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี จากัด ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาการทาธุรกิจ ที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการใช้งาน Social Media ในส่ วนของตัว
แปรจาแนกตามเพศที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 และในส่ วนของอายุ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลา
การทาธุรกิจที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. ผลทดสอบสมมุติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความพอใจในรู ปแบบการใช้
สื่ อ Social Media ที่มีผลต่อการขยายงานธุรกิจขายตรงแตกต่างกัน โดยมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และด้านพฤติกรรม
การใช้ Social Media พบว่า ประสบการในการใช้ Social Media Social Media ที่ ใช้บ่อยที่ สุด ระยะเวลาที่ ใช้ Social
Media ต่ อ วัน ใช้ Social Media เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ด ผลที่ ผู ้วิ จัย พบว่า รู ป แบบการใช้ Social Media ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จในการขยายงานธุ รกิจขายตรง ทางด้านการใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารได้ง่ายขึ้นสามารถขยายที มงาน และ
สร้างรายได้เพิ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเร็ วยิง่ ขึ้น โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ อง รู ปแบบการใช้งาน Social Media ที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายธุ รกิ จขายตรงของนัก
ธุ รกิ จขายตรง บริ ษทั กิ ฟ ฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี ( ในเขต กรุ งเทพและปริ มณฑล) มี ป ระเด็น สาคัญ ที่ ผูว้ ิจยั น ามา
อภิปรายดังต่อไปนี้
5.1 การศึกษาด้านปั จจัยส่วนบุคคล
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีอาชีพ นักธุรกิจขายตรงโดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000-20,000 บาท และมีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี ที่มีระยะเวลาในการทาธุรกิ จ
1-5 ปี ขึ้นไปและตาแหน่งทางธุรกิจส่ วนใหญ่คือมีตาแหน่งโกลด์สตาร์ – แซทเทิร์น ซึ่งมาความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ , ณักษ์ กุลสร์ (2557) วิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลของ
ผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ ใช้งานสื่ อดิ จิตอล
ประเภทต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ เนื่องจากเป็ นสื่ อ 3 อันดับ
แรกที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้บริ ก าร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน
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400 คน ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 25-31 ปี สถานภาพโสด การศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
5.2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้ Social Media
พบว่า ส่ วนใหญ่มีการใช้ Social Media และใช้ Line (ไลน์) โดยใช้ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ ( Smart
Phone) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู ้จกั Social Media มาเป็ นระยะเวลา 1-3 ปี โดยระยะเวลาที่ใช้ต่อวันอยูท่ ี่ 13 ชม ต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดคือ 18.00-24.00 น โดยส่วนใหญ่ใช้ Social Media เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั (วิภาดา พิทยาวิรุฬห์, ณักษ์ กุลสร์ , 2557) วิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึ กษาการ
ตอบสนองต่ อ สื่ อ ดิ จิ ต อลของผู ้บ ริ โ ภคในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ใช้งานสื่ อดิจิตอลประเภทต่างๆในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดียและ
เว็บไซต์โดย มีความถี่ในการใช้สื่อดิจิตอล 4 วันต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิตอลประเภทโซเชียลมีเดียในการเข้าถึง
ข้อมูลมากที่สุด ในช่วงเวลาเย็น/หัวค่า ระหว่าง 18.01- 24.00 น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้นหา/แลกเปลี่ยนข้อมูล
ของสิ นค้า/ บริ การ เพราะสามารถข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว บุ คคลที่ มีอิทธิ พลมากที่ สุดในการเลื อกใช้สื่อ
ดิจิตอลคือตนเอง โดยผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อดิ จิตอลในระดับมาก มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตในด้านความ
คิดเห็นมากที่สุด
5.3 รู ปแบบการใช้สื่อ Social Media ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายงาน
ผลทดสอบสมมุติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความพอใจในรู ปแบบการใช้สื่อ
Social Media ที่ มีผลต่อการขยายงานธุรกิจขายตรงแตกต่างกัน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และด้านพฤติกรรมการ
ใช้ Social Media พบว่า ประสบการในการใช้ Social Media Social Media ที่ใช้บ่อยที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ Social Media
ต่อวัน ใช้ Social Media เพื่อวัตถุประสงค์ใด ที่ แตกต่างกัน มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายงานธุ รกิจขายตรง โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ด้านการใช้ Social Media พบว่า ใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสาร ขยายทีมงาน และ สร้างรายได้เพิ่ม
มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายงานธุรกิจขายตรง โดยมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาดา
พิทยาวิรุฬห์, ณักษ์ กุลสร์ (2557) รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตในด้านความคิดเห็นมากที่สุด ส่ วนในด้านความสนใจและ
ด้านกิ จกรรมอยู่ในระดับมาก มีการตอบสนองต่อสื่ อดิ จิตอลในด้านความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและการ
ตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคที่มีเพศและระดับการศึ กษาแตกต่างกัน จะมีการตอบสนองในการเข้าถึง
ข้อมูลการตลาดแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้ขอ้ มูลของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในทุก
ด้าน ส่ วนรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านกิ จกรรม ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อดิ จิตอลระยะเวลาเฉลี่ยต่อวัน
พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอล ในด้านความถี่ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อสื่ อดิจิตอลในด้านความ
ตั้งใจและด้านความต้องการ
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
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- ด้านปัจจัยประชากรศาสตร์เพศ มีผลต่อความคิดเห็นของรู ปแบบการใช้สื่อ Social Media ที่มีผล
ต่อความสาเร็ จในการขยายงานเนื่องจากส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามจะเป็ นเพศหญิง เพราะฉะนั้นบริ ษทั ต้องให้
ข้อมูลกับนักธุรกิจเกี่ยวกับ Social Media ให้สอดคล้องกับความสนใจของเพศด้วย
- ด้านพฤติกรรมการใช้ Social Media ที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายงาน ส่ วนใหญ่ มีประสบ
การในการใช้ Social Media ที่ เฉลี่ยประมาณ 1-3 ปี และ Social Media ที่ ใช้กบั บ่อยที่สุด คือ Line Application โดยมี
ระยะเวลาในการใช้ 1-3 ชมต่อวัน และ วัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อทาธุรกิจ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่บริ ษทั หรื อนักธุรกิ จ
สามารถทาได้คือการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการขยายงาน หรื อ การชักชวนคนเข้ามาร่ วมธุรกิจสามารถทาได้ ผ่านสื่ อ Social
Media “ไลน์” เพื่อจะได้เข้าถึงคนส่วนมากได้เป็ นจานวนมากในเวลาเดียวเพราะวัตถุประสงค์ของคนส่วนใหญ่ใช้เพื่อ
ทาธุรกิจ/ขายของอยูแ่ ล้วทาให้ง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้
- การใช้สื่อ Social Media ส่ วนใหญ่มีความเห็ นด้วยว่า Social Media ช่วยให้ ด้านติ ดต่อสื่ อสาร
ด้านการขยายงาน และสร้างรายได้เพิ่ม ในการในขยายงานธุรกิจขายตรงนั้นมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใน
การการติ ดต่อสื่ อสารที่ รวดเร็ วและสามารถเข้าถึ งกลุ่มคนหรื อที มงานได้เป็ นจานวนมากในเวลาเดี ยวกัน รวมถึ ง
สามารถค้นหาคนใหม่ๆจากสื่ อ Social Media ที่นกั ธุรกิจสามารถชักชวนหรื อขยายทีมงานไปได้ไกลถึงคนต่างชาติให้
เข้ามาร่ วมธุรกิจได้ตลอดเวลาเนื่องจาก Social Media เป็ นสังคมที่กว้างและไม่มีขอบเขต
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
- เพิ่มขอบเขตในการวิจยั ให้กว้าขึ้นเพื่อจะได้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดและแม่นยามากยิง่ ขึ้น
- ลดกรอบแนวความคิดให้นอ้ ยลงเพื่อความรวดเร็ วในการประมลผล
- ตัดข้อแบบสอบถามบางข้อที่มีความคล้ายคลึงกันออกไป
6. บทสรุป
รู ปแบบการใช้งาน Social Media (Digital Marketing) ที่มีผลต่อการขยายธุรกิจขายตรง ของนักธุรกิจ บริ ษทั
กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิต้ ี จากัด นั้นพบว่ารู ปแบบการใช้ Social Media ที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการขยายงานธุ รกิ จ
ขายตรง ในด้านการใช้เพื่อการติดต่อสื่ อสารได้หลายช่องทาง การขยายที มงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และ ยังช่วยสร้าง
รายได้เร็ วยิง่ ขึ้นทาให้การทาธุรกิจขายตรงมีมุมมองที่ดีข้ ึนและเป็ นที่ยอมรับในสังคมปั จจุบนั
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