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บทคัดยอ 
การขายตรงแบบหลายชั้นหรือที่เรียกกันวา การตลาดแบบ MLM (Multi-level Marketing) เปนรูปแบบการขายตรง ซึ่งมี

ผูจัดจําหนาย (Distributor) เปนผูดําเนินการขายธุรกิจแบบ MLM นี้จะใหผลตอบแทนกับผูจําหนายใน 2 ลักษณะ คือ
ผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการขายสินคาหรือบริการ และผลตอบแทนจากการขายของผูจัดจําหนายในลําดับถัดไป 
(Down line)  

ในปพ.ศ. 2547 ธุรกิจ MLM กระจายในธุรกิจสําคัญหลายประเภท และมีอยูมากกวา 170 ประเทศทั่วโลก มูลคาตลาด
รวมมีมากกวา 88,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และในป พ.ศ. 2548 นี้จีนจะเปดตลาดธุรกิจขายตรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งถือเปน
มูลคาตลาดมหาศาลที่จะเกิดขึ้น นับวา MLM เปนโอกาสของผูจะสรางธุรกิจระดับโลกดวยตนทุนต่ํา 

วิธีการเขาสูธุรกิจ MLM นั้น ผูประกอบการจะตองมีความพรอมและเริ่มตั้งแตภายในทองถิ่นของตนเพื่อทดสอบระบบ 
รวมทั้งตองพิจารณาสาระสําคัญ 5 ประการไดแก 

1.  การพิจารณาสินคาหรือบริการของตนเอง 
2.  การพิจารณาคาตอบแทนจากการขาย 
3.  การวางแผนอบรมและดูแลเครือขาย 
4.  การใหความสําคัญกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
5.  การปฏิบัติตอกฎหมายและขอบังคับของประเทศนั้นๆ 
จากขอปฏิบัติทั้ง 5 ประการนี้ หากผูผลิตระลึกไวเปนพื้นฐานแลว การเขาสูตลาดโลกก็คงไมไกลเกินคิด 

 
ABSTRACT 

Multi-Level Marketing or MLM is a type of a direct selling model with the distributor also being the seller. 
Compensations can come from two ways: profit from selling, and the shared percentage of sales from a down line 
member. 

In 2004, MLM has been adopted in major businesses all over the globe with the total market value of 88,000 
US dollars. And in 2005, China will open a large direct selling market of a tremendous value. It can be said that 
MLM is a goldmine for those who wish to run a world-class business with low costs.  

In order to start a MLM business, one must be ready and start testing the local market as well as consider the 
following 5 factors: 

1.  Products and services  
2.  Sales compensations 
3.  Planning for network training and development 
4.  Business ethics 
5.  Local laws and regulations of each country 
If all five factors are always recognized, entering the global market will not be far-fetched. 

 
 
 



สวนผสมการสงเสริมการตลาด
(Promotion Mix) 

 

บทนํา 
ในโลกของธุรกิจปจจุบันที่มีการแขงขันสูง แตละองค 

กรธุรกิจตางก็ใชความพยายามอยางยิ่งยวด ที่จะสามารถ
ดํารงอยูไดในสนามรบทางการคา ยุทธวิธีตางๆ ไดถูกนํามา 
ใชอยางเต็มความสามารถ แตกระนั้นทรัพยากรของบริษัท
ซึ่งยังทรงคุณคาอยู เสมอก็ เห็นจะเปนบุคลากรนั่นเอง 
พนักงานขายซึ่งอาจจะถูกจัดใหอยูในฝายขายหรือฝายตลาด
ก็ตามนั้น ยังถือเปนตัวจักรสําคัญที่นํารายไดเขาสูองคกร 
และเปนเครื่องมือการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ที่
มีประสิทธิผลมากที่สุด ในการที่จะไดรับใบสั่งซื้อจากลูกคา
(สุปญญา: 2546) บริษัทตางๆ จึงปรารถนาจะไดพนักงาน 
 

ขายที่ดีและมีประสิทธิภาพใหอยูกับบริษัทใหนานที่สุด 
แทบปฏิเสธไมไดวา ในทุกบริษัทจะตองมีพนักงานขาย

เปนผูดูแลการขาย เขาพบลูกคา และกอใหเกิดการซื้อขายใน
ที่สุด แตทั้ งนี้รูปแบบของการนําเสนอขายดวยการใช
พนักงานขายไมไดถูกจํากัดไปดวยการจายคาตอบแทนหรือ
วาจางเปนรายเดือนเทานั้น ยังมีรูปแบบการใชพนักงานขาย 
ที่นาสนใจอีกประเภทหนึ่ง คือ การจายคาตอบแทนดวยผล
กําไรจากการขายที่จะรูจักกันดีในนามของการขายตรง 
(Direct Selling) อีกดวย 

 

 
  
 

 
Product       การโฆษณา (Advertising) 
Price       การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
Place       การประชาสัมพันธ (Public Relation) 
        การใชพนักงานขาย (Personnel Selling) 
 

 
 

รูปท่ี 1  Promotion Mix (Philip Kotler, Marketing management, 1997) 
 
การขายตรง (Direct Selling) คืออะไร 

ตามความหมายของการขายตรงในพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดระบุวา “ขายตรง” คือ 
การทําตลาดสินคาหรือบริการ ในลักษณะของการนําเสนอ
ขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือสถานที่ทํางาน
ของผูบริโภค หรือของผูอื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใชสถานที่
ประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผู
จําหนายอิสระชั้นเดียวหรือหลายช้ัน แตไมรวมถึงนิติกรรม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สําหรับสมาคมการขายตรงโลก (The World Federation 
of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) ไดใหความ 
หมายการขายตรงไววา เปนการขยายชองทางการจัดจํา 
หนายอยางรวดเร็ว มีชีวิตชีวา (vibrant) และเปลี่ยนแปลงไม

คงที่ (dynamic) เพื่อขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภค
โดยตรง โดยไมใชสถานที่จําหนายที่ตายตัว 

ทั้งนี้การ “ขายตรง” (Direct selling) และ “การตลาด
แบบตรง” (Direct marketing) มีขอแตกตาง คือ การตลาด
แบบตรง เปนการทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของ
การสื่อสารขอมูล เพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรง
ตอผูบริโภค ซึ่งอยูหางโดยระยะทาง และมุงหวังใหผูบริโภค
แตละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น (ที่มา: พระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) ในขณะที่การตลาดแบบตรง
สามารถใชเครื่องมือติดตอกับผูบริโภคไดหลายรูปแบบ 
อาทิเชน การใชโทรศัพท สื่อออนไลน (Internet) หรือแมแต
การเสนอขายผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ เปนตน แตสําหรับ

Promotion 



การขายตรงแลว สิ่งที่เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ
เพียงประการเดียว ก็คือ พนักงานขาย หรือผูจําหนาย 
(Distributor) นั่นเอง 

อัตราการเติบโตของการขายตรงจากทั่วโลกนั้น 
นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอมูลจากสมาคมการขายตรง
โลกพบวามูลคารวมจากการขายตรงลาสุด (ดังแสดงในรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 2-4) มีมูลคาสูงถึง 88,873 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
และจากทั่วโลกมีจํานวนพนักงานขายที่เขาสูระบบเปน
จํานวนกวา 49,289,719 คน อัตราการขยายตัวของการขาย
ตรงเปนไปอยางตอเนื่อง เฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 18 ตอป 
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของผูเขาสูระบบการขายตรง เพิ่มขึ้น
ถึงกวารอยละ 35 ตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 2 ขอมูลยอดขายจากระบบการขายตรงจากทั่วโลกในป 2004 (สมาคมขายตรงโลก, 18 ตุลาคม 2547) 



 
 
 
 
รูปท่ี 3 การประมาณยอดขายจากการขายตรง  
ทั่วโลกระหวางป 1988–2002 (สมาคมการขาย
ตรงโลก, มิถุนายน 2547) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 การประมาณจํานวนผูเขาสูระบบขาย
ตรงทั่วโลกในระหวางป 1988–2002 (สมาคม
การขายตรงโลก, มิถุนายน 2547) 
 
 
 
 
 

สําหรับในประเทศไทยเองนั้น พบวามียอดขายรวมใน
ระบบตลาดขายตรงกวา 800 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
หรือประมาณ 32,000 ลานบาท มีผูเขารวมอยูในระบบตลาด
กวา 4 ลานคน โดยมีผูจดทะเบียนขอดําเนินธุรกิจขายตรง
รวมทั้งสิ้นกวา 251 ราย (ที่มา: ทําเนียบธุรกิจขายตรงไทย, 
2547) ภาพรวมของตลาดในระบบตลาดขายตรงจึงมีมูลคา
มหาศาลและนาสนใจเพิ่มมากขึ้นทุกป 

รูปแบบการทําธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้น มีความจําเปนที่
จะตองมีสถานที่จําหนายสินคาหรือที่เรียกวาหนารานกัน
เปนหลักแหลง แตสําหรับการขายตรงนั้น สถานที่ทุกที่
สามารถเปนแหลงจําหนายสินคาไดทั้งสิ้น ในปจจุบันนี้ 
การขายตรงสามารถแยกรูปแบบไดเปน 2 รูปแบบหลัก คือ 
การขายตรงชั้นเดียว (Single-level Marketing) และระบบ

การตลาดหลายชั้น (Multi-level Marketing) หรือระบบ
ธุรกิจเครือขาย (Network Marketing) อยางไรก็ตามในบาง
ประเทศ มีการแบงรูปแบบการขายตรงโดยจัดทําเปนแผน 
การตลาดแบบ Binary หรือลักษณะการแตกทีมในแตละ
สาย สายละ 2 คน ซึ่งเปนรูปแบบที่จะไมกลาวถึงในบท 
ความนี้ 

 
ระบบการตลาดหลายชัน้ (MLM: Multi-Level Mar- 
keting) 

ระบบการตลาดหลายชั้นหรือระบบธุรกิจเครือขาย 
(Multi-level Marketing) หมายถึง การขายตรงรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งผูขายตรงจะตองไดรับคาตอบแทนพื้นฐานจาก 2 ทาง    
คือ 1. จากคาตอบแทนในการขายสินคาหรือบริการ และ      



2. ไดรับผลตอบแทนจากการขายสินคาหรือการซื้อสินคาจาก
บุคคลที่ผูขายตรงไดรับสมัคร (recruited or sponsored) เขามา 
หรืออาจไดผลตอบแทนจากกลุมเครือขายของตน บางครั้ง
พบวาระบบการตลาดหลายชั้นยังมีช่ือเรียกอื่นๆ เชน “Struc- 
ture Marketing” หรือ “Multilevel Direct Selling” ดังนั้นการ
ทําระบบการตลาดหลายชั้น จึงอนุญาตใหผูขายตรงสามารถ
มีทีมขายหรือสรางทีมขายขึ้นมาเองได โดยตองมีพ้ืนฐานอยู
บนจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้ผูที่จําหนายอยูในระบบ 
MLM จะเรียกวา  “ผูจัดจําหนาย” (Distributor) โดยผูจําหนาย
ดังกลาวสามารถขยายสายทีมงานของตนเอง โดยมีผูจําหนาย
ตรงระดับใตลงไปเรียกวา “Down Line” และผูที่อยูระดับบน
ของการบริหารสายงาน เรียกวา “Up Line”  

กวารอยละ 80 ของบริษัทที่จดทะเบียนขายตรงทั่วโลก 
นั้น ใชระบบการขายตรงแบบ MLM ในรูปแบบที่หลาก 
หลาย (ที่มา: Knight Ridder Tribune Business News, Aug 
16, 2004) สําหรับตัวอยางของธุรกิจในระบบ MLM ที่ประ 
 
 
 
 
 
 

สบความสําเร็จในระดับโลก อาทิเชน Amway Herbalife 
Nuskin และ Mary Kay ซึ่งบริษัทดังกลาวนี้ มียอดขายสูงใน
ระดับพันลาน และสําหรับ Avon ผูจําหนายตรงเครื่อง 
สําอางชื่อดังของโลก ซึ่งใชการขายตรงแบบชั้นเดียว ก็วาง 
แผนที่จะเปลี่ยนการขายตรงชั้นเดียวดังกลาว ใหเปนการ
จําหนายแบบ MLM ใหเสร็จสมบูรณทั่วทั้งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ภายในป พ.ศ. 2549 นี้ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนม
ของตลาด MLM ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
และอาจแทนที่ตลาดขายตรงชั้นเดียวไดในไมชา 

ดวยเหตุที่ระบบการตลาดหลายชั้นมีประสิทธิภาพใน
การขยายตัวสูง การแตกรูปแบบทีมไมจํากัด (แสดงในรูปที่ 
5) MLM จึงนาจะเปนคําตอบของธุรกิจที่ตองการจะขยาย 
ตัวแบบกาวกระโดด อยางไรก็ตามรูปแบบของธุรกิจประ 
เภท MLM ไดถูกลอกเลียนแบบดวยรูปแบบการตลาดที่ผิด
กฎหมาย รูจักกันในนามของระบบแบบประมิด (Pyramid 
Scheme)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 รูปแบบการขายโดยตรงระบบการตลาดหลายชั้น หรือระบบเครือขาย (ทําเนียบธุรกิจขายตรงไทย, 2546) 
 
 
 



ระบบประมิดหรือแชรลูกโซเปนระบบที่ผิดกฎหมาย โดย
ที่ ผูคนจํานวนมากที่อยูในฐานของประมิดจะจายเงิน
จํานวนมากเพื่อเขาสูระบบ ซึ่งถือเปนระบบที่หลอกลวง
ประชาชน โดยรูปแบบของการทํางานในระบบประมิด มี
ดังนี้ 

1.  จายคาหัวใหเมื่อหาสมาชิกใหมเขามารวมในระบบ  
ได 

2.  คาสมัครสูงหรือใหสมาชิกใหมซื้อสินคาสาธิตใน
ราคาสูง 

3.  สินคามีราคาแพงมาก หรือบังคับ หรือลอลวงให
ซื้อสินคาในปริมาณมาก 

4.  ใหรายไดสูงในระยะเวลาอันสั้น 
5.  ไมเนนการขายสินคาแตเนนการหาผูเขารวมใน

ระบบ 

6.  ถามีการขายสินคาจะเปนการขายสินคาที่ไมมีการ
รับประกัน หรือถามีก็อาจคืนเงินยาก 

7.  สวนมากจะมีสินคาไมมากชนิด หรือสินคาที่ไมมี
คุณคา หรืออาจไมมีตัวสินคาเลย 

8.  หาเงินจากผูเขารวมใหมๆ ในระบบธุรกิจจะลม 
ละลายถาหาคนเขามาไมได 

จากรูปแบบดังกลาว ทําใหภาพลักษณของธุรกิจขาย
ตรงแบบหลายชั้นหรือ MLM เสียหาย ในหลายประเทศ
รวมท้ังประเทศไทยไดออกกฎหมายเพื่อปราบปรามการทํา
ธุรกิจดังกลาว และเพื่อไมใหตกเปนเหยื่อของระบบผิด
กฎหมายนี้ ผูบริโภคและผูผลิตควรทราบความแตกตาง
ระหวางธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นและระบบประมิด ดัง
แสดงในรูปที่ 6 

 
ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น ระบบประมิด 

• คาธรรมเนียมในการเริ่มตนธุรกิจใชเงินทุนต่ํา 
เงินคาสมัครจายเพื่อคูมือความรูเอกสารฝกอบรม 
และสินคาตัวอยางเทานั้น  

• คาธรรมเนียมในการสมัครสูง ผูสมัครจะถูกหลอก
ใหจายคาฝกอบรมและซื้อสินคาเกินความตองการ 
ผลกําไรของระบบประมิดสวนใหญจะมาจากการ
รับสมัครสมาชิกใหม  

• จําหนายสินคาหลายชนิดที่มีคุณภาพสูงยอดขาย 
จะมาจากการจําหนายสินคาไดซ้ําอีกและความพึง
พอใจของลูกคาเปนสําคัญ บริษัทจะทุมเงินจํานวน
มากเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินคา  

• ไมสนใจที่จะขายสินคาคุณภาพ สินคาสวนใหญ 
จะมีคุณภาพต่ําและผลกําไรสูง รายไดจะมาจากการ
รับสมัครสมาชิกใหม ซึ่งจะถูกบังคับใหซื้อสินคาที่
มีราคาสูงเปนจํานวนมาก  

• รับประกันสินคาโดยการคืนเงิน ลูกคาสามารถ
เปลี่ยนสินคาหรือขายสินคาคืนบริษัทไดเมื่อตอง 
การภายในเวลาที่เหมาะสม  

• ไมมีนโยบายรับซื้อสินคากลับคืนเพราะนโยบายนี้
จะทําใหประมิดลมได  

• ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจในระยะยาวสิ่งนี้
สําคัญมาก เพราะบริษัทมีความรับผิดชอบตอผู 
ขาย ซึ่งเปนผูที่ดําเนินธุรกิจอยางแทจริง  

• ร่ํารวยในเวลาอันรวดเร็ว ผูขายรวมจํานวนมากที่
ฐานของประมิดจะเปนผูจายเงินใหแกคนเพียง
ไมก่ีคนที่อยูในระดับจุดยอดของประมิด ซึ่งธุรกิจ
รูปแบบนี้ไมสามารถอยูไดยาวนาน  

• การจายผลประโยชน รายได และตําแหนง จะขึ้น 
อยูกับการทํางานของผูขายนั่นหมายถึงรายไดจะ 
มาจากยอดขายที่เขาขายสินคาได  

• ตําแหนงนั้นสามารถซื้อได  



• การกอต้ังธุรกิจขึ้นอยูกับการขายสินคาคุณภาพ 
ซึ่งคุมคากับเงินที่จายไป ผูขายจะใหความสนใจ
ในการขยายตลาดใหกวางออกไป  

• ระบบนี้จะไมเนนการขายสินคาใหแกผูบริโภค แต
ผลกําไรจะมาจากสมาชิกที่สมัครเขามาใหม ซึ่ง
พวกเขาจะตองซื้อสินคาทุน ไมใชเพราะสินคามี
ประโยชนหรือราคาดี แตถูกบังคับใหซื้อตามระบบ
สมาชิกใหมจะตองรับภาระกับสินคาที่เขาขายไม 
ได และเมื่อระบบประมิดนี้ลม พวกเขาจะไมไดรับ
เงินทุนกลับคืนเลย  

• มีผูขายอิสระที่อาศัยการขายสินคาเพื่อหารายได  • ฉอฉลหลอกลวงใหคนเขามาในระบบ  

• มีกฎระเบียบที่เขมงวดในการดําเนินธุรกิจ โดย 
เฉพาะมีขอหามมิใหผูขายบังคับกักตุนสินคาเกิน 
ความเหมาะสม 

• ผูเขารวมในระบบจะตองจายคาธรรมเนียมในการ
สมัครที่สูงหรือคาสินคาที่ถูกบังคับใหซื้อในตอน
ที่สมัคร  

• ผูขายจะขายสินคาและใหการบริการ  • ในระบบนี้จะเนนการรับสมัครสมาชิกใหมเปน
หลักและบังคับใหซื้อสินคาเมื่อเริ่มสมัคร แตจะไม
สนใจการขายสินคาจริง ๆหรือบริการหลังการขาย 

• ธุรกิจถูกตองตามกฎหมายและเปนการขายสินคา 
อีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากการขายตามหาง
รานคาปลีก ซึ่งผูบริโภคและบริษัทขายตรงก็ได 
รับความคุมครองจากกฎหมาย  

• เปนระบบที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป 
และประเทศที่พัฒนาแลวในเอเชีย  

 
       รูปท่ี 6  ความแตกตางระหวางธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นที่ถูกกฎหมายและระบบประมิด (สมาคมการขายตรงไทย,         

8 ธันวาคม 2547) 
 

MLM โอกาสสําหรับผลิตภัณฑไทยในตลาดโลก 
จากทฤษฎีการคาระหวางประเทศ พบวารูปแบบสําหรับ

การเขาสูการคาระหวางประเทศนั้น มีหลายวิธี ไดแก 
1. Exporting: เปนการสงสินคาไปยังตางประเทศซึ่ง

จะตองมีตัวแทนจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งแมจะประหยัด
ตนทุนเพราะไมตองลงทุนสรางสาขาในตางประเทศ แตก็
อาจมีขอจํากัดในเรื่องที่ตัวแทนจําหนายดังกลาวจะสนับ 
สนุนสินคาของผูสงออกใหอยางตอเนื่องหรือไม 

2. Turnkey Project: เปนการเขาไปลงทุนในตางประ 
เทศ โดยมักนิยมใชกับการลงทุนในธุรกิจที่บางประเทศไม
ตองการใหชาวตางชาติเขาไปลงทุนอยางถาวร แตประเทศ
นั้นๆ เองก็ไมมีความรูหรือเทคโนโลยีในการผลิตเพียงพอ  
จึงทําใหตองใชการใหสัมปทาน โดยผู เขาไปลงทุนจะ

สามารถกอบโกยผลประโยชนในชวงระยะเวลาหนึ่งที่
กําหนด หลังจากนั้นก็จะตองคืนธุรกิจดังกลาวใหกับประเทศ
นั้นตอไป วิธีนี้มีขอดีในเรื่องที่จะไดรับการสนับสนุนอยาง
เต็มที่จากภาครัฐบาลของประเทศที่เราเขาไปลงทุน แตจะมี
ขอจํากัด ตรงที่การลงทุนดังกลาวมีระยะเวลาจํากัด และมี
การถายทอดเทคโนโลยีหรือความรูในการผลิตและบริหาร 
(Know-How) ซึ่งอาจทําใหคูแขงเรียนรูหรือแมแตประเทศ  
ที่เราไปลงทุนเอง ก็อาจเรียนรูจนกลายเปนคูแขงของเราใน
อนาคต 

3. Licensing: เปนการขายสิทธิทางการทําธุรกิจใหกับ
ลูกคาที่สนใจในตางประเทศ โดยผูผลิตจะใหความรูในการ
บริหารทุกประการใหกับลูกคา เพื่อใหเขาสามารถดําเนิน
ธุรกิจของตนเองไดในตางประเทศ ซึ่งขอดีคือ ผูผลิตไมตอง



ลงทุนหรือมีความเสี่ยงดวยตนเอง แตก็มีขอเสียที่ไมเหมาะ
กับการขยายตลาดตางประเทศมากนัก เนื่องจากวามีการควบ 
คุมผูซื้อสิทธิทางการคาคอนขางมาก และนอกจากนี้ยังอาจ
สูญเสียการควบคุมผูซื้อสิทธิทางการคาในที่สุด 

4. Franchising: เปนการทําตลาดที่ใกลเคียงกับ Licen- 
sing อยางมาก โดยตางกันตรงที่ Licensing จะใชกับการผลิต 
แต Franchising นิยมใชกับการบริการ ซึ่งขอดีและขอจํากัด
คลายคลึงกับการทําตลาดดวย Licensing เชนกัน 

5. Foreign Direct Investment  หรือ FDI: เปนการเขา
สูตลาดตางประเทศโดยตรง  โดยเขาไปตั้งสาขาหรือ
สํานักงานในประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนวิธีที่มีความเสี่ยงมาก 
เนื่องจากผูลงทุนเองอาจไมรูจักตลาดนั้นเพียงพอ นอกจาก
เสียคาใชจายในการลงทุนสูงแลว ยังอาจปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมทองถิ่นไมได แตอยางไรก็ตามวิธีการทําตลาด
ตางประเทศชนิดนี้ จะเปนที่ยอมรับและไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลของประเทศตางๆ มากกวาวิธีอื่น เนื่องจากเปน
วิธีที่รัฐบาลจะไดรับเงินจากการลงทุนโดยตรง 

จากการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศทั้ง 5 ประเภท
นี้ลวนมีขอดีและขอจํากัดอยู และขอจํากัดนั้นก็คอนขางจะ
นากังวลใจ เชน การลงทุนดวยความเสี่ยงสูง ตนทุนสูง หรือ
แมแตการสูญเสียความรูดานการผลิตหรือการบริหาร 
(Know-How) ซึ่งเสมือนกับการสรางคูแขงทางการตลาดใน
อนาคต อยางไรก็ตามการทําตลาดในตางประเทศยังมีวิธีที่
สามารถลดขอกังวลใจเหลานี้ไดอยางมาก คือการใชการขาย
ตรงหลายชั้นหรือ MLM 

เหตุผลสําคัญที่ทําให MLM เปนวิธีการที่นาสนใจ
มากกวาการขายตรงแบบชั้นเดียว ก็เนื่องมาจากการใช MLM 
สนับสนุนการสรางทีมขายของผูขายตรงที่มีความสามารถได 
อีกทั้งทีมขายแตละสายยังสามารถแตกลูกทีมไดแบบทวีคูณ 
ทําใหการเขาสูตลาดเปนไปดวยความรวดเร็วและจัดทําขึ้น
อยางประหยัดงบประมาณ เนื่องจากไมจําเปนที่จะตองจัด  
ต้ังสํานักงานหรือสาขาขนาดใหญ แตบริษัทสามารถทดลอง
ตลาดไดโดยมีตนทุนต่ํา ดวยสาเหตุหลัก 3 ประการไดแก 

 ประการที่ 1 ภาระคาตอบแทนที่บริษัทจะตองมอบ
ใหแกผูจําหนายในระบบ MLM นั้น จะผันแปร
ตามความสามารถในการขายและรายไดของบริษัท 
นั่นหมายความวาหากไมมีรายได คาตอบแทนที่จะ
ใหแกผูจําหนายก็จะไมเกิดขึ้นดวยเชนกัน 

 ประการที่ 2 ธุรกิจที่ใชการขายตรงแบบ MLM นี้ 
สามารถขยายเขาสูตลาดตางประเทศในระยะเริ่ม 
แรกไดโดยไมจําเปนตองมีสาขาหรือสํานักงาน 
และเมื่อตลาดดังกลาวมีลูทางที่นาสนใจมากพอ 
แลว จึงเขาสูประเทศนั้นๆ แบบเต็มรูปแบบได
ตอไป 

 ประการที่  3 ธุรกิจในระบบ  MLM เปนไปใน
ลักษณะของการชักชวนหรือบอกตอ ซึ่งเปรียบ 
เสมือนการโฆษณาสูคนหมูมากโดยปราศจาก
คาใชจาย 

นอกเหนือจากนั้น MLM ยังเปนธุรกิจที่ผูจัดจําหนาย
สินคาหรือพนักงานขายของบริษัท สามารถเปนลูกคาของ
บริษัทไดเองดวย รวมไปถึงการที่ MLM เอื้อประโยชนใน
การที่สามารถทํางานอยางไรขีดจํากัด เมื่อผูจัดจําหนายไม
ตองมีเวลาเขาออกงาน พวกเขาเหลานี้สามารถทําธุรกิจ   
เสริมจากอาชีพประจํา ทุกคนที่อยูในตลาดจึงสามารถเปนผู
จําหนายใหกับบริษัทได โดยไมจํากัดวามีงานประจําอยูแลว
หรือไม และจากการศึกษาสํารวจวิจัยของสมาคมขายตรง
แหงสหรัฐอเมริกา พบวาผู เขาสูระบบการขายตรงนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดถึงกวารอยละ 36 และเพื่อการ 
ซื้อใชเองกวารอยละ 29 แรงจูงใจดังกลาว มีผลทําใหการทํา
ธุรกิจแบบ MLM  กาวอยางตอเนื่องโดยมีอัตราเติบโตไมตํ่า
กวารอยละ 3 ตอปในสหรัฐอเมริกา 

MLM ในอดีตนั้น อาจยังไมเปนที่รูจัก หรือหากรูจักก็ 
อยูในรูปแบบที่ไมนาเชื่อถือ เนื่องจากมีระบบแบบปรามิด
หรือแบบแชรลูกโซดังที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหการขยาย 
ตัวของธุรกิจในระบบ MLM นั้นหยุดชะงัก หากแตปจจุบัน
ในประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย ตางยอมรับวาการทํา
ตลาดแบบ MLM นั้นไมผิดกฎหมาย เปนธุรกิจที่เปนไปได 
และนํารายไดเขาสูประเทศ รวมทั้งสรางงานและรายไดจาก
การจายชําระภาษีใหกับประเทศนั้นๆ จากผลการวิจัยของ 
Wirthline Worldwide พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง 
ปจจุบันประชาชนไดเปลี่ยนแนวความคิดที่มีตอ MLM ในแง
ที่เปนบวกมากขึ้นถึงรอยละ 49  

ในยุคที่การรักษาความสัมพันธกับผูบริโภคเปนสิ่งมีคา 
ธุรกิจ MLM ไดใหโอกาสกับบริษัทในการเขาถึงผูบริโภค 
และรักษาความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับลูกคาผาน
ทางผูจัดจําหนายของบริษัท ในขณะเดียวกันการจัดจําหนาย 
 



ดวย MLM ชวยเพิ่มความสามารถในการตอรองกับรานคา
ปลีกขนาดใหญ ที่นับวันจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
และในที่สุดบริษัทเองก็อาจไมตองใชการขายผานทางหนา
รานอีกตอไป  

ปจจุบันนี้ธุรกิจขายตรงกระจายไปกวา 170 ประเทศทั่ว
โลก มีผูเขาสูระบบกวา 46 ลานคน หรือเทียบเทากับประชากร
ของประเทศเกาหลีใต โดยมีผูทําธุรกิจนี้เปนอาชีพเสริม
หรือที่เรียกวา Part time ถึงรอยละ 80 นี่คือสัญญาณที่แสดง
ใหทราบวาตลาดนี้กําลังเติบโต และทั่วโลกไดเรียนรูการทํา
ตลาดดวยวิธี MLM เปนที่เรียบรอยแลว นักลงทุนที่ปรารถนา
ที่จะเขาสูตลาดนี้ สามารถเขาสูระบบไดโดยไมตองให
ความรูเกี่ยวกับระบบมากอีกตอไป ธุรกิจ MLM ครอบคลุม
ไปในธุรกิจหลากหลาย อาทิเชน ของตกแตงบาน อาหาร
เสริม เครื่องสําอาง เสื้อผา ธุรกิจประกัน (ในประเทศไทยไม
จัดวาธุรกิจประกันเปนธุรกิจขายตรง) การใหบริการดาน
การศึกษาและการใหบริการดานตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนี้บริษัทที่ทําธุรกิจขายตรงก็เปนผูนําดานสวน
ครองตลาดของธุรกิจหลายประเภทของโลก 

เมื่อลองศึกษาตัวอยางของธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น
อยาง บริษัท แอมเวย ซึ่งจําหนายสินคาที่ใชทําความสะอาด
ภายในบานและในปจจุบันก็ทําธุรกิจครอบคลุมในหลาย
สายผลิตภัณฑ อาทิเชน เครื่องสําอาง และอาหารเสริม เปน
ตน แอมเวย กอต้ังมากวา 40 ปและยึดมั่นในการทําตลาด
ดวย MLM มาโดยตลอด ในป ค.ศ. 2004 บริษัทมียอดขาย
กวา 6,200 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในประเทศไทยเอง 
แอมเวยมียอดขายในป พ.ศ. 2547 มีมูลคาสูงถึง 7,662 ลาน
บาทในระยะเวลาไมถึง 20 ป (แสดงในรูปที่ 7) และภายใน
เวลา 40 ป แอมเวยสามารถขยายตลาดไดกวา 80 ประเทศทั่ว
โลก ยอดขายของแอมเวยนั้นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่
บริษัทในระบบ MLM อีกบริษัท เชน เฮอรบาไลฟ บริษัท
จําหนายอาหารเสริม ซึ่งกอต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1980 ก็สามารถ
ขยายตลาดไปยัง 59 ประเทศทั่วโลก และมียอดขายกวา 
2,000 ลานเหรียญสหรัฐในระยะเวลาเพียง 24 ปเทานั้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7  ยอดขายของบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังแตป พ.ศ. 2530–2546 (หนวย: ลานบาท) 
 

โลกของการขายตรงกําลังเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง 
ประเทศจีนเองในป ค.ศ. 2005 นี้ กําลังจะเปดตลาดสําหรับ
ธุรกิจขายตรง หลังจากหยุดระงับไปตั้งแตป 1998 เนื่องจาก
ในครั้งแรกนั้น มีผูเขาไปทําตลาดขายตรงในประเทศจีน 
แตกลับใชการตลาดแบบประมิดซึ่งเปนรูปแบบที่ทั่วโลก

เห็นพองวาผิดกฎหมาย ทําลายระบบเงินตราและหลอกลวง
ประชาชน ทําใหรัฐบาลจีนสั่งระงับการทําธุรกิจแบบขาย
ตรงตั้งแตป 1998 เปนตนมา แตอยางไรก็ตามจากการศึกษา
รูปแบบของการทําตลาดทางตรงรวมไปถึงการทําตลาด
ดวย MLM ที่ถูกตอง ประเทศจีนจะเริ่มใหมีเปดตลาดขาย



ตรงไดอีกครั้ง โดยเริ่มประกาศใชกฎหมายใหมเขารวมดวย
ต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป และดวยศักย- 
ภาพทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงจํานวนประชากร จีนจึงเปน
ประเทศใหมที่หลายบริษัทขามชาติตางปรารถนาเขาสูตลาด
การคาอยางปฏิเสธไมได 

และเมื่อหันมาพิจารณาสินคาหรือบริการของไทยเองนั้น 
ก็พบวาปจจุบันผูประกอบการชาวไทยมีความรูและความ 
สามารถในการผลิตคิดคนสินคาหรือบริการตางๆ ไดดี หาก 
แตยังขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหไมสามารถ
ขยายฐานลูกคาของตนไดอยางกวางขวาง ผูประกอบ การชาว
ไทยอาจเห็นลูทางในการทําตลาดดวยสินคาที่มีอยูในทอง  
ถ่ิน อาทิเชน สินคาจากหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่หลาก 
หลาย อาหารเสริมจากพืชสมุนไพรเขตรอน หรือแมแตการ
จําหนายโปรแกรมดูแลสุขภาพในประเทศไทยซึ่งกําลังไดรับ
ความนิยมอยูในขณะนี้ เปนตน อยางไรก็ตาม หากผูประกอบ 
การชาวไทยใสใจตอการพัฒนาสินคาหรือบริการอยางมุงมั่น 
การใชการขายตรงแบบ MLM จะเปนฐานสําคัญในการ
สนับสนุนใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจในตลาดโลกไดเปน
อยางดี 
 
การเตรียมพรอมเพื่อเขาสูตลาดดวย MLM 

สําหรับวิธีในการจะเขาสูตลาดโลกดวยการขายตรง
แบบหลายชั้น หรือ MLM นั้น จะตองจําหนายสินคาใน
ตลาดทองถิ่นของบริษัทเองเสียกอน เพื่อเปนการทดสอบ
ระบบของบริษัทใหพรอมกอนออกสูตลาดโลกไดจริง การ
เริ่มตนเขาสูระบบ MLM นั้นสามารถริเริ่มไดจากเล็กๆ และ
ในเวลาไมนานหากสินคาหรือบริการของบริษัทดีเพียงพอ 
การทําตลาดแบบ MLM จะนําบริษัทเติบโตแบบกาวกระโดด
ในรูปแบบทวีคูณ ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของการทําตลาดดวย
วิธี MLM นี้ 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ผูผลิตเองตองปฏิบัติเพื่อเขาสูธุรกิจ
นี้คือ 

1. การพิจารณาสินคาหรือบริการของตนเอง: บริษัท
เองตองตรวจสอบวาสินคาหรือบริการที่จะเขาสูระบบ มี
มาตรฐานในการผลิตและเปนอันตรายตอผูบริโภคหรือไม 
อีกทั้งมีความโดดเดนที่จะอํานวยประโยชนตอการจําหนาย
สําหรับผูจัดจําหนายใหสามารถทําตลาดอยางสะดวกหรือ 
ไมอีกดวย 

ในบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการขายตรงดวย  
MLM นั้น ลวนแตมีสินคาที่โดดเดน แตกตางจากคูแขงขันใน
ตลาด ในปจจุบันบริษัทแอมเวย มีนักวิจัยในบริษัทกวา 300 
คน เพื่อชวยพัฒนาสินคาอยางไมหยุดยั้ง แมวาในเริ่มแรก 
บริษัทของผูผลิตไมสามารถจะมีนักวิจัยคิดคนไดมากขนาด 
นี้ แตการที่ยึดมั่นที่จะพัฒนาสินคา สามารถทําใหเปนหัวใจ
ขององคกรไดต้ังแตเริ่มตนทําธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่ลืม
ไมไดคือ ผูจัดจําหนายทุกคนที่เขาสูระบบไมมีเงินเดือน
ประจํา พวกเขามุงหวังที่จะแสวงหาสินคาหรือบริการที่ขายได
งายดวยจุดเดนของสินคา และสามารถจําหนายไดรวดเร็ว 
หากไมเชนนั้นผูจัดจําหนายพรอมจะเปลี่ยนไปอยูกับคูแขง
ขัน นอกจากนี้ ผูผลิตเองตองเตรียมพรอมในการเขาสู
ตลาดโลก ดวยการออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑดวยเทคโน-  
โลยีทันสมัย เก็บรักษาสินคาไดนานพอที่ผูจําหนายสามารถ
รักษาไวไดเอง และมีช่ือผลิตภัณฑที่เปนสากลตั้งแตเริ่มตน 

นอกจากนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑที่ เหมาะกับการ
จําหนายดวยวิธี MLM นั้น ควรเขาเกณฑดังนี้ 
  เปนสินคาหรือบริการที่จําเปนตอชีวิต หรือใชใน  

ชีวิตประจําวัน 
เปนสินคาที่ใชแลวหมดไป 
ตองเปนสินคาหรือบริการที่มีความตองการที่จะ
ใชซ้ํา 

ผลิตภัณฑยังเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดเสมอ  เนื่องจาก
ผูประกอบการในธุรกิจ MLM ที่มีจรรยาบรรณ จะเนนการ
สรางกําไรจากการจําหนายสินคา มิใชกําไรจากการชักชวน
ผูสนใจใหเขาสูระบบใหมากที่สุด และหากจะใหเปนเชน 
นั้นไดก็จะตองมีสินคาหรือบริการที่ดีเพียงพออีกดวย 

2. การพิจารณาคาตอบแทนจากการขาย: เชนเดียวกับ
การจายคาตอบแทนทั่วไปซึ่งไมมีกฎตายตัว ผูผลิตเองจะ 
ตองออกแบบการใหผลตอบแทนที่จูงใจผูจําหนายอยาง
เพียงพอ โดยทั่วไปแลวรูปแบบของผลตอบแทนมักเริ่มตน
ดวย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกสําหรับผูสมัครเปนสมาชิกหรือผู
จําหนายตรงขั้นแรก ซึ่งมักจะไดผลตอบแทนนอย ลักษณะ
เปนการจูงใจดวยเปอรเซ็นตสวนลดมากกวาเพื่อการจําหนาย
จริง และสําหรับขั้นที่ 2 มักเปนขั้นตอนสําหรับผูสนใจจะ  
ยึดเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ดวยผลตอบแทนจากการ
จําหนายที่สูงถึงรอยละ 50 และยังไดรับผลตอบแทนจาก
ยอดขายของผูที่อยูระดับลาง ที่ผูจําหนายรับสมัครมาไดอีก 
 



ความตองการดานรางกาย 
 

ความตองการความปลอดภัย 

ความตองการการยอมรับจากสังคม 

คามตองการการยกยอง 
จากสังคม

ความตองการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต

ดวย บางครั้งในขั้นที่ 2 นี้ยังถูกแตกยอดอยางซับซอน เพื่อ
จูงใจไมใหผูจําหนายหยุดอยูกับที่ ผูที่อยูในตําแหนงสูง   
สุดจึงมีรายไดสูงอยางมหาศาล ในบางบริษัทผูจําหนายใน
ตําแหนงสูง มีรายไดตอปมากกวา 10 ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ หรือประมาณ 400 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความตองการ 5 ขั้นของมาสโลว
ยังไดผลอยูเสมอ เมื่อการจายผลตอบแทนเปนตัวเงินอยาง
เดียวไมเพียงพอ บริษัทควรใหผลตอบแทนที่ทําใหเกิดความ
ภูมิใจ การไดรับการยอมรับจากสังคม อาทิเชน การจัดลําดับ

ดวยตําแหนง อยางเชนการใชรูปแบบของอัญมณีเปนช่ือ
เรียกลําดับขั้นของผูจําหนายของแอมเวย หรือการใชช่ือเรียก
เปนลําดับตางๆของนูสกิน เปนตน รวมไปถึงการจูงใจดวย
การทองเที่ยวฟรีสารพัดรูปแบบ เชน การสังสรรคสําหรับผู
จําหนายระดับสูงของเฮอรบาไลฟ ซึ่งจัดโปรแกรมลองเรือ
เดินสมุทรที่ใหญที่สุดในโลก โดยไมเสียคาใชจายตลอดทั้ง
โปรแกรม นอกจากนี้การใหเขารวมถือหุนของบริษัทก็เปน
การจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีใหกับผูจําหนายอยางไดผล 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 8  ความตองการ 5 ขั้นของมาสโลว 
  

การใหผลตอบแทนนั้นเปนเรื่องละเอียดออนอยางมาก 
การคิดคาตอบแทนทุกประเภทจะตองเปดเผยได เขาใจงาย 
และไมซับซอนเกินไป ทั้งนี้ตองไมลืมวาผู เขาสูระบบ 
MLM ตองการเพิ่มรายไดใหกับตนเอง ผูจําหนายเหลานี้
พรอมนําผลตอบแทนของบริษัทเปรียบเทียบกับทุกธุรกิจที่
อยูในระบบ MLM ทั้งสิ้น คูแขงของบริษัทจึงมิใชแคคูแขง
ที่จําหนายสินคาหรือบริการที่เหมือนกันกับบริษัท ยังรวม
ไปถึงทุกบริษัทที่อยูในระบบ MLM ดวย 

3. การวางแผนอบรมและดูแลเครือขาย: ธุรกิจการขาย
ตรงทุกชนิดจะสําเร็จไดดวยการจูงใจและใสใจในระบบ
อยางตอเนื่อง และเนื่องจากธุรกิจนี้มีผูจัดจําหนายที่ไมได
รับการวาจางดวยเงินเดือน ความพยายามของผูจําหนายจึง
ขึ้นอยูกับการกระตุนและจูงใจดวยรูปแบบตางๆ ผูผลิตที่จะ

เขาสูระบบนี้จึงจะตองเรียนรูและเตรียมพรอมในการ
บริหารทีมขายใหพรอม การเตรียมฝกอบรมและการ
กระตุนผูจําหนายจึงเปนสิ่งตองทําเปนประจําและตอเนื่อง 

การอบรมดูแลทีมขายนั้นจะตองมีอยางเต็มที่ การ
กระตุนดวยวิธีการตางๆ ที่จะใหผูจําหนายเขารวมประชุม
และชักชวนบุคคลใหมเขาสูระบบเปนเรื่องที่สําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง เพราะการรวมประชุมหรืออบรมในแตละ
ครั้ง คือการจุดประกายใหผูจําหนายมีไฟในการทําธุรกิจ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทําธุรกิจแบบ MLM นั้นไมมีขอผูกมัด
ใดๆกับผูจําหนาย และเปนธุรกิจที่ไมมีการไลผูจําหนาย
ออกจากระบบ หากวาผูจําหนายดังกลาวยังมียอดสั่งซื้อ
สินคาขั้นต่ําตามกําหนด หรือมีการตออายุความเปนสมาชิก 
จากผลการสํารวจของสมาคมการขายตรงแหงสหรัฐอเมริกา 



พบวากลุมผูจําหนายในระบบขายตรงใชเวลาประมาณ 30 
ช่ัวโมงตอสัปดาหเทานั้นในการทําธุรกิจนี้ (ดังแสดงในรูปที่ 
9) แตหากมีการกระตุนอยางตอเนื่อง ยอมทําใหยอดขายรวม
มีเพิ่มขึ้นอยางแนนอน  

การสอนใหแตละทีมขายทราบวิธีการเสนอขาย และ
การชักชวนผูสนใจเขารวมธุรกิจอยางเหมาะสม จะทําใหผู
จําหนายสามารถจําหนายสินคาไดงายขึ้น และรูสึกภาคภูมิ 
ในอาชีพและมีศักดิ์ศรีในการทําธุรกิจ และสําหรับการรับ 
 
 
 
 

สมัครผูจํ าหนายเริ่มแรกนั้น  สมาคมการขายตรงโลก 
(WFDSA) ไดใหขอเสนอแนะวา การรับสมัครดวยการจายคา
สมัครแลกกับชุดคูมือการสงเสริมธุรกิจจากผูประกอบการ 
จะเปนการสรางความผูกพันและใสใจในธุรกิจไดมากกวา
การรับสมัครโดยปราศจากคาใชจาย ทั้งนี้คาสมัครดังกลาว
ตองสมเหตุสมผลและไมควรสูงเกินกวาตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
ในการจัดทําชุดคูมือดังกลาวนั้น 

 
 
 
 
 
 

 

 

                   รูปท่ี 9  จํานวนชั่วโมงที่ผูจําหนายในระบบขายตรงใชในการทํางานเกี่ยวกับการขาย (สมาคมการขายตรงแหง   
สหรัฐอเมริกา, 2546) 

 
นอกจากนี้ ผูประกอบการเองตองมีแผนงานที่รัดกุม 

และดูแลทีมงานแตละสายงานอยางใกลชิด หลายครั้งที่พบ
กลโกงจากการทําธุรกิจ โดยการใชวิธีและรูปแบบตางๆ 
อาทิเชน การขายสินคาหรือบริการผานหนาราน หรือการเล 
หลังขายสินคาต่ํากวาราคาที่บริษัทกําหนด การกระทําดัง 
กลาวสงผลตอภาพรวมของธุรกิจและภาพพจนของบริษัท 
รวมทั้งยังเปนการทําลายการขายที่ถูกตองของผูจําหนาย
รายอื่นๆอีกดวย  

ผูประกอบการตองมีการออกกฎระเบียบปองกันการ
ทําธุรกิจแบบไมโปรงใส และมีระบบตรวจสอบอยาง
จริงจัง พรอมทั้งกลาตัดสินความผิดดังกลาว เนื่องจาก
ระบบขายตรงแบบ MLM เปนระบบที่อยูไดดวยความ
ซื่อสัตย หากมีการละเลยและเอื้อประโยชนกับบุคคลเพียง
บางกลุมแลว การตลาดแบบ MLM จะไมสามารถดําเนิน
ไดตอไปอีก 

4. การใหความสําคัญกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ: ดังที่
กลาวไปแลววาธุรกิจ MLM กับรูปแบบการตลาดแบบประ
มิดนั้นมีความคลายคลึงกัน หากแตตางกันที่วัตถุประสงค ซึ่ง
การทําตลาดแบบปรามิดจะเหมือนแชรลูกโซ ตองการจะได
เงินจากการรับสมัครคนเขาสูระบบ แตการทําธุรกิจแบบ 
MLM เปนการทําใหผูผลิตไดรายไดจากการขายจริง ใน
ขณะเดียวกันผูเขาสูระบบมาเปนผูจําหนายก็ไดรับผลตอบ 
แทนจากความพยายามในการเสนอขายจริงเชนกัน ผูประ 
กอบการที่อยูในระบบการขายตรงแบบ MLM ปจจุบันนี้มีทั้ง
ดีและไมดี หลายบริษัทแฝงเขาสูระบบทําใหระบบโดยรวม
เสียภาพพจน ปจจุบันนี้ผูบริโภคเริ่มมีทัศนคติดีตอธุรกิจนี้
แลว หากมีผูเขาสูระบบรายใหมเห็นแกประโยชนแคสวน
ตน โลภตอรายไดมหาศาลจากระบบ จะทําใหภาพรวมของ
ผูที่ทําดีอยูแลวเสียหาย ผูผลิตที่ปรารถนาเขาสูระบบ MLM 
จะตองมีจรรยาบรรณ ไมหลอกลวงจําหนายสินคาหรือ 



บริการไมมีคุณภาพ และจะตองพรอมรับผิดชอบตอสังคม
และลูกคาของตนอีกดวย ความซื่อสัตยและจรรยาบรรณ
เทานั้นจึงจะทําใหธุรกิจอยูรอดได และความภักดีของผู
จําหนายและลูกคาจึงจะปรากฏ 

5. การปฏิบัติตอกฎหมายและขอบังคับของประเทศ
นั้นๆ อยางเครงครัด: การจะเขาสูตลาดประเทศใดๆ ก็ตาม 
ลวนแตมีกฎหมายคุมครองอยูทั้งสิ้น หากผูผลิตตองการเขา
สูตลาดในประเทศตางๆ ยอมมีความจําเปนที่จะตองทําตาม
กฎระเบียบของประเทศนั้นๆ เชน การเสียภาษี  การขอ  
อนุญาตดําเนินธุรกิจ การขอใบรับรองจากองคการอาหาร  
และยาและการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน 
สําหรับในประเทศไทยเองนั้น บริษัทที่จะขายตรงไดจะตอง
ขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติ
ขายตรง ป พ.ศ. 2545 เทานั้น หากไมปฏิบัติตามจะมีโทษทั้ง
จําและปรับ  

ทั้งนี้ในอาเซียนเองมีกฎมาตรฐานสําหรับคุมครอง
ผูบริโภค ดังนี้ 

• สิทธิท่ีจะไดรับขอมูลขาวสารหรือคําพรรณนา
คุณภาพที่ถูกตองเพียงพอ 

• สิทธิในการเลือกสินคาหรือบริการ 
• สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยในการใชสินคา

หรือบริการ 
• สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในสัญญา 
• สิทธิในการไดรับการชดเชยความเสียหาย 
นอกจากนี้สําหรับธุรกิจขายตรงทุกชนิด ผูบริโภคยัง

ไดรับสิทธิที่จะคืนสินคาที่ซื้อมาไดดวยการขายตรงหลังจาก
ซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรงใดก็ตาม แลวพบวา
สินคาหรือบริการดังกลาวเปนอันตรายหรือไมไดสรรพคุณ
ตรงกับที่โฆษณา ในระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมายของ
แตละประเทศ  ทั้งนี้กฎระเบียบดังกลาวขึ้นก็เพื่อปองกันกล
โกงจากผูผลิตที่ขาดความรับผิดชอบนั่นเอง  

ทั้งนี้ขอใหระลึกวาแมการดําเนินการดังกลาวจะเสียคา 
ใชจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎมากมาย แตก็จะ
สงผลดีใหกับผูผลิตในเรื่องภาพพจนในระยะยาว อีกทั้ง
บางครั้งชวยทําใหการเขาประเทศอื่นๆ ตอไปทําไดสะดวก
ขึ้นดวย 

จากขั้นตอนการดําเนินการดังกลาวเปนพื้นฐานของการ
ดําเนินธุรกิจขามประเทศดวยวิธีการที่งาย และจัดวาเปนวิธี 
ที่มีตนทุนต่ํา บริษัทผูประกอบการอาจจะมีเพียงสํานักงาน

เล็กๆ สําหรับพักสินคาในแตละอาณาเขตขาย และรอการ
ขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปในระยะแรกเทานั้น และเมื่อ 
ทุกอยางเขาสูระบบธุรกิจการขายตรงแบบหลายชั้นหรือ 
MLM จะชวยใหธุรกิจเติบโตแบบกาวกระโดด บอยครั้ง
พบวาธุรกิจ MLM ของผูประกอบการไดเขาสูตลาดตาง 
ประเทศอยางเงียบๆ โดยผานการจําหนายจากผูจําหนาย หรือ
ทีมขายทีมใดทีมหนึ่งที่กระจายสินคาและโอกาสทางธุรกิจ
ไปยังบุคคลที่เขารูจักทั่วโลก อยาลืมวาธุรกิจของโลกกําลัง
เจริญเติบโต และไมมีการหยุดรอผูที่ลาหลัง หากองคกร
ธุรกิจเห็นโอกาสในการเสนอสินคาเขสูตลาดโลก MLM  
อาจเปนหนึ่งในคําตอบสําหรับธุรกิจของไทย 
 
บรรณานุกรม 
กองบรรณาธิการนิตยสาร Leader Time. 2547. ทําเนียบ

ธุรกิจขายตรงไทย. กรุงเทพมหานคร: ลีดเดอรไทม 
คอรปอเรชั่น. 

__________. 2546. “พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจขายตรง  
ป พ.ศ.2546”. ทําเนียบธุรกิจขายตรงไทย. กรุงเทพ -  
มหานคร: ลีดเดอรไทม คอรปอเรชั่น. 

ช่ืนจิตต  แจงเจนกิจ (แปล). 2544. การตลาดในศตวรรษ      
ท่ี 21.กรุงเทพมหานคร: พิมพดี. 

บริษัทแอมเวย ประเทศไทย (จํากัด).ระบบการตลาด/การ 
ตลาดตรงหลายชั้น. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก http:// 
www.amway.co.th/ amway/ publicwww/ pO1about/ 
0600.jsp. (วันที่คนขอมูล 8 ธันวาคม 2547) 

วิเชียร  วงศณิชชากุล, ไกรฤกษ  ปนแกว และโชติรส  กมล-
สวัสดิ์. 2544. หลักการตลาด.พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพ-  
มหานคร: แผนกตําราและคําสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สมาคมการขายตรงแหงประเทศไทย. แชรลูกโซ...มหันต-
ภัยของขายตรง.(ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://www. 
tdsa.org/m_nana_story.php. (วันที่คนขอมูล 8 ธันวาคม 
2547) 

สุปญญา  ไชยชาญ. 2546. การบริหารการขาย. พิมพครั้งที่ 
5. กรุงเทพมหานคร: พี.เอ. ลิฟว่ิง. 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2547).ขอมูล
เก่ียวกับขอกฎหมายที่ผูบริโภคใหความสนใจสอบถาม
มายังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.
(ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://www.ocpb.go.th/ data 
interesting/datalaw.pdf. (วันที่คนขอมูล 6 ธันวาคม 2547) 



Anuwat Dharamadhaj. (2003).  How direct selling is 
regulated and managed in different markets 
“Thailand”.  (Online).  Available:  http://www. hkdsa. 
org.hk/Symposium/anuwat.pdf. (Access date: 
December 8, 2004). 

Boonsong Kositchotethana.(2004). “Direct-sales sector  
in Thailand has growth potential”. Knight Ridder 
Tribune Business News.Washington:November 8, 
2004. p. 1 

Daryl M. Plunk. (2003). Direct Selling–A Regulatory 
Overview: How Direct Selling is Regulated and 
Managed in Different Markets. (Online). 
Available: http:/ / www.hkdsa.org.hk/ Symposium/ 
darylplunk.pdf. (Access date: December 8, 2004). 

Dick DeVos.(2003). The Present State & Future of 
Direct Seling. (Online). Available: http://www. 
hkdsa.org.hk/Symposium/DDV.pdf. (Access date: 
December 8, 2004). 

Direct Selling Association. (2004). Industry Statistics. 
(online). Available: http://www.dsa.org/research/ 
numbers.htm. (Access date: December 8, 2004) 

Direct Selling Association.(2004). 2004 Direct Selling 
Growth & Outlook Survey. (online). Available: 
http:/ / www.dsa.org/ research/ 04gofactshht.pdf. 
(Access date: December 8, 2004) 

Lisa Kochanowski.(2004). “Direct selling show no 
signs of slowing”. Tribune Business Weekly. 
South Bend: October 4,  2004. Vol. 15. (pp. 1) 

Pamela CHAN WONG-Shui. (2003). Government 
Policies on Consumer Protection. (Online). 
Available: http:/ / www.hkdsa.org.hk/  Symposium/ 
pamela.pdf. (Access date: December 8, 2004). 

Phillip Kotler. (1988). Marketing Management & 
Strategic. 4th ed. NJ: Prentice-Hall. 

Sujintana Hemtasilpa. (2004). “Multi-level marketing 
gains favor in Thailand’s direct-sales industry.” 
Knight Ridder Tribune Business News. 
Washington:August 16, 2004. (pp. 1) 

Vern Terpstra, & Ravi Sarathy. (2000). International 
Marketing. (8th ed.) TX: Dryden. 

Wendy Harris. (2004). “Network marketing or Pyramid 
scheme?” Black Enterprise. NY: November 2004.  
Vol. 35, (pp. 102-107) 

World Direct Selling Association. (2004). Multi-Level 
Marketing. (Online). Available: http://www.wfdsa. 
org/legal_reg/multimarketing.asp. (Access date: 
December 9, 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
อาจารยตรีทิพ  บุญแยม สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหา 
บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) และบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบันเปน
อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความ 
ไดแก การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร และเปน
วิทยากรพิเศษใหกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
 


