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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเส้นทางการพัฒนาการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า ขายตรง  กลุ่มสินค้าอาหารเสริม
ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาการด าเนินงาน
ด้านการตลาดของธุรกิจการค้าขายตรง ของกลุ่มสินค้าอาหารเสริมในประเทศไทย  2)  ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้จ าหน่ายอิสระกับความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจการค้าขายตรง ของกลุ่มสินค้าอาหารเสริมในไทย  3)  ศึกษาปัจจัยการพัฒนาการตลาดที่ส่งผล
ต่อธุรกิจขายตรงในไทย  และ  4)  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาการตลาด ส าหรับการพัฒนาธุรกิจการค้า 
ขายตรง กลุ่มสินค้าอาหารเสริมในประเทศไทย   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งออก เป็น  2  
ประเภท  ได้แก่  ผู้บริหาร  จ านวน  20  ตัวอย่าง  และพนักงานขายตรงจ านวน  399  ตัวอย่าง  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลาย
ปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) ) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t 
- test) และค่าเอฟ (F-test)  เพื่อทดสอบความแตกต่าง  
 

ผลการวิจัยสรุปได้  ดังนี้   
 1)  พนักงานขายตรงส่วนใหญ่เป็นหญิง  ร้อยละ  67.2  อายุระหว่าง  21–40  ปี  ร้อยละ  
73.0   การศึกษาระหว่างอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  ร้อยละ  70.8  รายได้เฉลี่ย  10,001  ถึง  40,000  
บาท  ร้อยละ  70.8  ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.1   โดยยึดอาชีพขอายตรงเป็นอาชีพหลัก 
คิดเป็นร้อยละ  61.0   เป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.7  และมีประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง 
ระหว่าง   1 – 3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 49.8  2)  การด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจการค้าขายตรง 
พบว่า  ผู้จ าหน่ายอิสระ มีมูลเหตุจูงใจในการเข้าสู่ธุรกิจขายตรงจากรายได้ คิดเป็นร้อยละ  60.2  โดย
เร่ิมต้นท าธุรกิจขายตรงจากการใช้สินค้าของธุรกิจขายตรง ร้อยละ 44.0 ด าเนินงานในระบบขายตรง
หลายชั้น ร้อยละ 79.2  ท าธุรกิจประเภทอาหารเสริม  ร้อยละ 33.7   มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในปี  2551 
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ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ  36.5  และ ปี 2552   ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 60.5  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนจากการขายตรงใน ปี 2551 ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 42.5   และ ในปี 2552  
ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 48.5  ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนมากขึ้นแต่มีก าไรน้อยลง ร้อยละ 40.5   
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่  คุณภาพสินค้า ร้อยละ  60.8  ใช้กลยุทธ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์เกิด
จากนวัตกรรมการผลิต  ร้อยละ 32.1  แผนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เกิดจากการส ารวจและพัฒนาการ
ตลาด ร้อยละ 36.5  แหล่งผลิตที่เหมาะสมคือ  การหาเครือข่ายการผลิต ร้อยละ 43.8  ตั้งราคาสินค้า
และบริการจาก  การก าหนดราคาตามต้นทุน  ร้อยละ 40.1  กลยุทธ์ในการจัดการด้านลดความเสี่ยงจาก  
การเลือกท าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  ร้อยละ 41.0  การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจอยู่ที่  การ
เป็นผู้น าทางต้นทุน ร้อยละ  43.0  ความแตกต่างจากคู่แข่งคือ  ด้านบุคลากร  ร้อยละ 32.2  การลด
ต้นทุนของธุรกิจขายตรงคือ  ด้านการตลาด ร้อยละ 48.5  เป็นพันธมิตรกับบริษัทอ่ืนด้านการกระจาย
สินค้า ร้อยละ 42.2    ปัจจัยความ ส าเร็จในการท าธุรกิจขายตรงอยู่ที่การจัดการด้าน  การผลิต  ร้อยละ 
45.3  ธุรกิจขายตรงเป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน  ร้อยละ 47.3   
ความส าเร็จของนักธุรกิจอิสระ คือ การบริหารจัดการภายใน ร้อยละ 44.8  ความสะดวกในการส่งมอบ
สินค้าและบริการคือ การส่งมอบสินค้าผ่านตัวแทนขายตรง ร้อยละ 51.3   3)  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้จ าหน่ายอิสระขายตรงกลุ่มอาหารเสริมในประเทศไทยทีมีต่อการพัฒนาธุรกิจ ขายตรง กลุ่มสินค้า
อาหารเสริมในประเทศไทย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.78)  เมื่อพิจารณาตามด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X  = 4.10)  ด้านการตลาด (X  = 4.04)  ด้าน
การผลิต ( X  = 3.99)  ด้านลักษณะองค์กรธุรกิจขายตรง ( X  = 3.93)  ด้านการเงิน (X  = 3.87)  และ
ด้านผลิตผล (X  = 2.75)  ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญที่  0.05  4)  ผู้จ าหน่ายอิสระของธุรกิจการค้าขาย
ตรง ของกลุ่มสินค้าอาหารเสริมในไทยที่มี  อายุ  เพศ  และระดับการศึกษา  ที่แตกต่างกัน  จะมีการ
พัฒนาการตลาดของธุรกิจการค้าขายตรงของกลุ่มอาหารเสริม  ไม่แตกต่างกัน  และ  5)  ก าหนด
เส้นทางการพัฒนาการตลาด พบว่า  กลุ่มการจัดการการผลิต  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจมาก
ที่สุด (อิทธิพลรวม=0.409)  รองลงมาคือปัจจัยกลุ่มการจัดการองค์กร(Total Effect/อิทธิพลรวม = 
0.242) ปัจจัยกลุ่มบุคคล (อิทธิพลรวม = 0.182)  ส าหรับอีก 3 กลุ่มปัจจัย  ได้แก่  กลุ่มการจัดการผลิต
ภัณท์  ปัจจัยกลุ่มการเงินการลงทุน และปัจจัยกลุ่มการตลาด  มีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจขายตรง
ค่อนข้างน้อย  กล่าวคือมีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.071,  0.018  และ 0.014  ตามล าดับ 
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Abstract 
 

 The business of direct sale was a occupation with good revenue, firm of life, growth and 
high competitive. Direct sale tried to develop and used strategic to have an advantage over 
competitive under the change of situation and environment. This thesis interested in the  increasing 
of  capability of  direct sale  management in Thailand that can be develop the model of new direct 
sale management to manage  the direct sale organization with efficiency and effectiveness in 
operation. Population and sample is divided into 2 categories: officers being 27 samples and the 
direct sellers consisting of 400 persons sampled.  
 

The research is summarized as follows.   
    (1) The majority samples were woman 67.2 percent, age 21 to 30 years  40.9 %, diploma 
and bachelor’s degree 80.8 % and monthly income 10,001 to 40,000 baht 70.8 % 
 (2)  Direct product have a high number of sales for example Supplement, Cosmetics, 
Consumer goods and  Agricultural product were 33.7%,  32.8%,  23.9%,  and  9.6%   respectively   
and produce quality reliable 60.8 % 
  (3)  Direct marketing development for supplement product in Thailand was direct sales 
should be a partner with other company for distributions 42.2% and  delivery to consumer by dealer 
51.3%. Key success factors were internal management 44.8% and production management 45.3 % 
 (4)  The overall level of satisfaction of Alien and Thai direct sale management was high 
( X  = 2.55 and X  = 2.48) respectively. It was found that Alien and Thai direct sale management 
were different, significance at 0.05.   
 

Keywords:  Direct sale. 
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