ประวัติความเป็ นมาของธุรกิจขายตรง
ประวัติศาสตร์ของธุรกิจขายตรงเป็ นมากกว่าการเรี ยงลาดับเวลาและเหตุการณ์ แต่เป็ นเรื่ องราวของความเป็ น
ปัจเจก อุดมคติ และวิธีการเปลี่ยนความฝันให้เป็ นความจริ ง เป็ นประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าการพัฒนาของธุรกิจ
ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ดา้ นการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ
ธุรกิจขายตรงประกอบด้วยบริ ษทั ที่อาศัยทีมนักขายซึ่งได้แก่ ผูร้ ับจ้างอิสระ ที่เรี ยกกันในนามของ ผูจ้ าหน่ าย
อิสระ ผูจ้ าหน่ายอิสระมีสิทธิ ในการขายผลิตภัณฑ์และบริ หารจัดการองค์กรนักขายของตัวเอง บริ ษทั ขายตรง
จะจ่ายโบนัสและคอมมิชชัน่ ตามยอดขายส่ วนตัว และตามยอดขายที่เกิดขึ้นจากนักขายในองค์กรของผู ้
จาหน่ายอิสระนั้น
เอกลักษณ์ดงั กล่าวของบริ ษทั ขายตรง ผูจ้ าหน่ายอิสระ และลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ขายตรง ทาให้เกิด
การออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมากมาย ธุรกิจนี้ไม่ได้ถูกกาหนดอยูภ่ ายใต้กฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การค้าเท่านั้น แต่ยงั อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่บญั ญัติข้ นึ มาเพื่อธุรกิจนี้โดยเฉพาะอีกด้วย
จนถึงวันนี้ ประวัติศาสตร์ของขายตรงสามารถแบ่งได้เป็ น 6 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (ค.ศ.1910 และก่อนหน้ านั้น)
การขายตรงก่อนกาเนิ ดธุรกิจขายตรง
ระยะที่ 2 (ค.ศ.1910-1945)
ระยะแรกเริ่ มของการก่อตัวของธุรกิจขายตรงเป็ นรู ปเป็ นร่ างเมื่อสมาคมอุตสาหกรรมการค้าได้ถูกจัดตั้งขึ้น
โครงสร้างแผนปั นผลตอบแทนแบบดั้งเดิมเป็ นแผนปันผลแบบเดียวที่ใช้กนั ทั้งธุรกิจ
ระยะที่ 3 (ค.ศ.1945-1970)
มีการนาโครงสร้างแผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบหลายชั้นมาใช้ ผูจ้ าหน่ายอิสระสามารถบริ หาร
จัดการองค์กรผูจ้ าหน่ายอิสระของตัวเอง และได้รับรายได้กอ้ นใหญ่จากองค์กรที่มีขนาดใหญ่ การเติบโตของ
ธุรกิจขายตรงเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ระยะที่ 4 (ค.ศ. 1970-1980)
ระเบียบข้อบังคับในธุ รกิจขายตรง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคานิยามของธุรกิจขายตรงที่ชดั เจนขึ้นปูทางให้
ธุรกิจเติบโตเป็ นอย่างมาก ภาษีการค้าเปิ ดทางให้แอมเวย์เติบโตไปกับธุรกิจนี้
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บริ ษทั ขายตรงจานวนมากขึ้นๆ หันมาใช้โครงสร้างแผนปั นผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบหลายชั้น การ
แข่งขันระหว่างบริ ษทั ต่างๆ ทาให้มีการนาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ออกมาสู่ ตลาดมากขึ้น ตัวแทนอิสระจึงมี
โอกาสและทางเลือกที่ยดื หยุ่นมากขึ้นในการเข้าร่ วมกับบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง โดยไม่เพียงพิจารณาผลิตภัณฑ์
เท่านั้น แต่รวมถึงพิจารณาแผนปันผลตอบแทนร่ วมด้วย บริ ษทั ขายตรงทั้งหลายได้เล็งเห็นความสาคัญของ
คุณภาพผูจ้ าหน่ายอิสระในการแข่งขันซึ่งกันและกัน
ระยะที่ 5 (ค.ศ.1980-1989)
บริ ษทั ขายตรงได้มีการขยายการดาเนินงานออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริ ษทั ขายตรง
อเมริ กนั ที่ใช้แผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบหลายชั้น ประชาชนเริ่ มรับรู ้ถึงสิ ทธิที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ขายตรงมากขึ้น รวมถึงความจาเป็ นในการปกป้องสิ ทธิดงั กล่าว
นอกจากนั้น สมาคมอุตสาหกรรมการตลาดหลายชั้น (Multi-Level Marketing Industry Association /
MLMIA) ยังได้ถูกจัดตั้งขึ้น บริ ษทั ที่ดาเนิ นงานเกี่ยวกับสิ นค้าและการบริ การได้กา้ วเข้ามาในธุรกิจขายตรง
ระยะที่ 6 (ค.ศ.1989-ปัจจุบนั )
บริ ษทั ขายตรงระดับโลกได้ถือกาเนิดขึ้น บริ ษทั ขายตรงต่างชาติใช้โครงสร้างแผนปันผลตอบแทนแบบ
เครื อข่ายและแบบหลายชั้นเข้ามาแพร่ หลายในอเมริ กา อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการตลาด การ
ขาย การสร้างธุรกิจ ตลอดจนการฝึ กอบรม
ประวิติศาสตร์ในแต่ละระยะมีการคาบเกี่ยวกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะมีการต่อเนื่องข้ามไปในระยะ
ถัดไป ดังนั้น แต่ละระยะจะถูกจาแนกโดยแนวโน้มที่มีหลักฐานเด่นชัด มากกว่าโดยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง แม้วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวหรื อบุคคลที่มีอิทธิพลจะมีบทบาทสาคัญก็ตาม
จากวิวฒั นาการของธุ รกิจขายตรงตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงปัจจุบนั ดูเหมือนว่าธุ รกิจนี้จะยังคงเติบโตและแข็งแกร่ ง
อย่างมากในศตวรรษที่ 21 นี้
ความรู้ เกีย่ วกับธุรกิจขายตรงนีไ้ ด้ นาเสนอประวัติของธุรกิจขายตรง โดยแปลจากบทหนึ่งในหนังสื อชื่ อ
“Direct Sales An Overview” ของ Keith B. Laggos ซึ่งเป็ นหนังสื อที่ใช้ ประกอบการเรียนวิชาธุรกิจขาย
ตรงในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เขียนได้ พยายามรวบรวมข้ อมูลมากที่สุดเท่ าที่จะรวบรวมได้ และนาเสนอ
อย่ างเป็ นกลาง เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจขายตรงและผู้ที่สนใจ
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การขายแบบบุคคลต่อบุคคลเป็ นรู ปแบบการค้าขายตั้งแต่เริ่ มมีการใช้ระบบเงินตรา เรื่ องราวของธุ รกิจขายตรง
จึงมีมายาวนานหลายร้อยปี เราจึงถือว่าธุรกิจขายตรงเริ่ มต้นขึ้นเมื่อมีบริ ษทั ที่พฒั นาแผนกขายตรงแบบบุคคล
ต่อบุคคลขึ้นมาโดยเฉพาะ หรื อบริ ษทั ที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการขายแบบบุคคลต่อบุคคลโดยตรง โดย
มิฉะนั้นแล้ว บริ ษทั เหล่านี้ก็จะต้องขายส่ งโดยใช้การจัดจาหน่ายปลีกนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด การขายตรง
เป็ นทางเลือกสาหรับการขายส่งในการนาเสนอผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง
บริ ษทั แรกๆ ที่ใช้การขายแบบบุคคลต่อบุคคลในลักษณะนี้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นบริ ษทั ที่จดั อยูใ่ นประเภทธุรกิจ
ขายตรง บริ ษทั เหล่านั้นจะใช้พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็ นชัว่ โมง เป็ นเดือน และ/หรื อได้รับคอมมิชชัน่
พนักงานเหล่านี้มกั ไม่มีสิทธิ์ในการสปอนเซอร์ หรื อต้องรับผิดชอบด้านการสปอนเซอร์
บริ ษทั ทั้งหมดที่อยูใ่ นนี้จดั เป็ นบริ ษทั ขายตรง บางบริ ษทั ไม่ได้เริ่ มต้นด้วยการทาธุรกิจขายตรง แต่พอถึงจุด
หนึ่ง บริ ษทั เหล่านี้ก็ได้มีการนาเอาโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนมาใช้ และให้พนักงานขายเป็ นตัวแทนอิสระ
ที่มีสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์และและสร้างทีมงาน
ระยะที่ 1
ประวัติขายตรงก่ อนกาเนิดธุรกิจขายตรง
ราวกลางทศวรรษ 1860 หลายๆ บริ ษทั เริ่ มใช้การแนะนาสิ นค้าตามบ้านโดยพนักงานขาย และจัดการสาธิต
หรื อแนะนาสิ นค้าในบ้าน เป็ นสิ่ งที่ชดั เจนว่าการขายตรงได้เกิดเป็ นรู ปเป็ นร่ างแล้ว ตลอดทศวรรษแรกของ
ศตวรรษที่ 20 การขายตรงเติบโตและได้รับความนิยมในฐานะเป็ นวิธีทางการตลาด บริ ษทั ขายตรงหลาย
บริ ษทั ได้บอกกล่าวเรื่ องราวเหล่านี้ให้ทราบซึ่งกันและกัน ผูจ้ ดั การหรื อตัวแทนบางคนก็เห็นช่องในการสร้าง
เงิน โดยในขณะที่ทางานให้กบั บริ ษทั ก็ใช้ความรู ้ต้ งั บริ ษทั ขายตรงขึ้นมา มีท้ งั ที่จาหน่ายสิ นค้าคนละประเภท
กันและจาหน่ายสิ นค้าประเภทเดียวกัน กลุ่มธุรกิจและคนทัว่ ไปเริ่ มมีการรับรู ้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงมากขึ้น ทั้ง
ในด้านของบริ ษทั , ผลิตภัณฑ์, และวิธีทางการตลาด
ตลอดทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 บริ ษทั ขายตรงยังคงเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่กว่า ไม่ได้เป็ น
อุตสาหกรรมที่ดาเนินงานอย่างเต็มตัวและแยกออกมาชัดเจน ช่วงเริ่ มต้นของกิจกรรมขายตรงตลอดปี 1909
ถือเป็ นระยะที่ 1 ของประวัติธุรกิจขายตรงในสหรัฐอเมริ กา
ต่อจากนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของบริ ษทั ที่ได้รับการก่อตั้งในระหว่างระยะที่ 1 ซึ่งมีความสาคัญและสร้างอิทธิพลต่อ
ธุรกิจ
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THE SOUTHWESTERN COMPANY
บริ ษทั เซาธ์เวสเทิร์น ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริ กา เป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบการแรกที่นาการ
ขายตรงมาใช้ บริ ษทั ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1855 ในฐานะผูพ้ ิมพ์และจัดจาหน่ายพระคัมภีร์ ในปี 1868 ได้จดั ตั้ง
แผนกขายตรงขึ้น เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนหารายได้เป็ นค่าเล่าเรี ยนด้วยการนาหนังสื อไปขายตามบ้าน คติพจน์
ของบริ ษทั จนถึงปัจจุบนั คือ “สร้างบุคลิกภาพให้กบั คนหนุ่มสาว (Building character in young people)”.
เซาธ์เวสเทิร์นเอาชื่อเสี ยงและความสาเร็จเข้ามาเดิมพันกับความเชื่อที่วา่ คนหนุ่มสาวสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตัวเองผ่านการขายแบบบุคคลต่อบุคคลได้
เซาธ์เวสเทิร์นตระหนักว่าพนักงานขายไม่ได้เพียงต้องการเงิน ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั รู ้สึกว่าสมาชิกของทีมขายมี
จุดหมายที่มากกว่าการสร้างรายได้ - แต่ตอ้ งการทาฝันของตัวเองให้เป็ นจริ ง เช่น เลี้ยงดูครอบครัว ซื้อบ้าน
หรื อหาเงินเรี ยนหนังสื อ
เซาธ์เวสเทิร์นรู ้วา่ วิธีที่จะประสบความสาเร็จในการเป็ นบริ ษทั ขายตรงคือ การปฏิบตั ิต่อสมาชิกทีมขายแต่ละ
คนด้วยการให้เกียรติและยึดมัน่ พันธะสัญญาที่จะช่วยให้ฝันของเขาเหล่านั้นเป็ นจริ ง
นี่เป็ นก้าวใหม่ที่เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงจากเดิมที่เข้าใจว่าสมาชิกทีมขายต้องการเพียงแค่เงิน
ส่วนความฝันก็เป็ นเรื่ องส่วนตัวของแต่ละคนไป
บริ ษทั เซาธ์เวสเทิร์น ยังคงเป็ นพลังขายตรงที่แข็งแกร่ งในธุรกิจทุกวันนี้ ในคริ สต์ศตวรรษ 1960 และ 1971 ได้
เปลี่ยนสิ นค้าหลักเป็ นสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับความรู ้ ต่อมาในปลายคริ สต์ศตวรรษ 1990 สามารถทายอดขายปลีกได้
ถึง 50 ล้านเหรี ยญต่อปี
WATKINS, INC
ในปี 1868 โจเซฟ อาร์ วัตกินส์ ได้ก่อตั้งบริ ษทั วัตกินส์ ในเมืองวิโนน่า รัฐมินนิ โซตา สหรัฐอเมริ กา ด้วย
ความคิดที่วา่ “แบ่งปันและห่วงใยให้แก่กนั (Sharing and caring for one another)” เขาได้สิทธิในการ
จาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รวมถึงน้ ามันทาแก้ปวดเมื่อย โดยใช้วิธีนาเสนอให้ลูกค้าถึงบ้าน ซึ่งในขณะนั้นเป็ น
วิธีที่รู้จกั และใช้กนั น้อยมาก
วัตกินส์ทุ่มเทให้กบั ธุรกิจ วัตกินส์เป็ นหนึ่งในบริ ษทั สมาชิกรุ่ นแรกของสมาคมการขายตรง (Direct Selling
Association) วัตกินส์และบริ ษทั ของเขามีบทบาทสาคัญกับธุรกิจขายตรงในยุคแรกเริ่ ม สมาคมการขายตรง
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ได้ยา้ ยมาอยูเ่ มืองวิโนนาในปี 1924 ซึ่งได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเป็ น สมาคมการขายตรงแห่งชาติ (The
National Association of Direct Selling Companies) และเป็ นที่ที่จดั การประชุมประจาปี อีกหลายครั้ง
ปัจจุบนั วัตกินส์ขายทั้งผลิตภัณฑ์เครื่ องเทศ/สารสกัด ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อน ปลายคริ สศตวรรษ 1990 มีตวั แทนจาหน่ายมากกว่า 35,000 ราย และทา
ยอดขายต่อปี ได้สูงกว่า 65 ล้านเหรี ยญ
AVON PRODUCTS, INC (CALIFORNIA PERFUME COMPANY)
เดวิด แมคคอนเนล เริ่ มต้นอาชีพขายตรงด้วยการเป็ นพนักงานขายหนังสื อตามบ้าน เขาได้เริ่ มทาน้ าหอมเป็ น
ของขวัญให้กบั ลูกค้า จากนั้นเขาก็มองเห็นช่องทางการตลาด ในปี 1886 เขาและลูซี่ภรรยาได้ก่อตั้งบริ ษทั
แคลิฟอร์เนีย เพอร์ฟูม ขึ้นในมหานครนิวยอร์ค และมีตวั แทนขายคนแรกคือ นาง พี.เอฟ.อี. แอลบี จากวินเช
สเตอร์ นิวแฮมชัวร์ บริ ษทั ได้เดินหน้าขยายเครื อข่ายนักขายผูห้ ญิง ดึงดูดผูห้ ญิงมากมายเข้าสู่แวดวงธุรกิจ
ก่อนที่ผหู ้ ญิงจะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนถึง 34 ปี
ในปี 1990 ทายอดขายต่อปี ได้มากกว่า 200,000 เหรี ยญสหรัฐ จากผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านชิ้น โดยพนักงาน
ขายมากกว่า 6,000 คน ต่อมาในปี 1914 บริ ษทั ได้ขยายการดาเนินงานสู่ตลาดต่างประเทศ คือ แคนาดา ในปี
1920 ยอดขายทะลุ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ถัดมาในปี 1939 ด้วยความหลงรักบรรยากาศชนบทของ Stratford-onAvon ในประเทศอังกฤษ แมคคอนเนลได้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น เอวอน โปรดักส์ บริ ษทั เริ่ มเข้าสู่ ตลาดค้า
หลักทรัพย์ในปี 1946 และเดินหน้าในการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เริ่ มจากเม็กซิโก ในปี 1958
ต่อด้วยบราซิล เยอรมันนี สหราชอาณาจักร ในปี 1959 และญี่ปุ่น ในปี 1969 พอถึงปี 1978 ด้วยจานวน
พนักงานขายกว่า 1 ล้านคน เอวอนสร้างยอดขายได้ถึง 2 พันล้านเหรี ยญ
จากนั้นในปี 1997 เอวอนได้กา้ วสู่ การเป็ นผูน้ าในธุ รกิจขายตรงผลิตภัณฑ์ความงาม และเป็ นบริ ษทั ที่เก่าแก่
ที่สุดในธุรกิจขายตรง นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่ องสาอาง น้ าหอม เสื้ อผ้า ของ
ตกแต่ง และของสะสม ทาการตลาดใน 42 ประเทศ ด้วยยอดขายปี ละ 48,000 ล้าน จากพนักงานขายมากกว่า
2.3 ล้านคน ใน 131 ประเทศ (จานวนดังกล่าวรวมถึงเงินปันผลตอบแทนมูลค่าเกือบ 2 พันล้านเหรี ยญที่จ่าย
ให้กบั พนักงานขาย) ในปี 1997 จานวนพนักงานขายของเอวอนมากถึง 445,000 คน
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา เอวอนถือพันธะสัญญาที่จะทาให้ชีวิตของผูห้ ญิงดีข้ นึ ในสหรัฐอเมริ กา ผูห้ ญิงอเมริ กนั
เกือบ 95% เคยซื้อผลิตภัณฑ์เอวอนในบางช่วงของชีวิต ในปี 1995 เกือบ 43% ของผูห้ ญิงอเมริ กนั ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เอวอน ในปี 1996 บริ ษทั เอวอน โปรดักส์ มีพนักงานกว่า 34,000 คนทัว่ โลก และมีผบู ้ ริ หารหญิงกุม
บังเหียนถึง 75% และเป็ นบริ ษทั เดียวที่มีผหู ้ ญิงนัง่ เป็ นคณะกรรมการบริ หารถึง 4 คน หรื อมากกว่า
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ตลอดปี 1996 บริ ษทั ได้ระดมทุนมากกว่า 38 ล้านเหรี ยญจากทัว่ โลก ให้กบั การรณรงค์สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ
มะเร็ งเต้านม ในกลุ่มผูห้ ญิงที่มีความรู ้เรื่ องนี้นอ้ ยเพื่อให้ความรู ้และสามารถตรวจพบแต่เนิ่นๆ
FULLER BRUSH COMPANY
อัลเฟรด ซี. ฟุลเลอร์ ก่อตั้งบริ ษทั เดอะ ฟุลเลอร์ บรัช ขึ้นในปี 1906 มีปณิ ธานที่เป็ นจริ งกระทัง่ วันนี้ที่วา่
“เคล็ดลับไม่ได้อยูท่ ี่ทาให้ลูกค้าซื้อ แต่อยูท่ ี่แสดงให้เห็นว่าแปรงทาอะไรได้บา้ ง…เรี ยนรู ้ผลิตภัณฑ์ให้ถ่องแท้
เชิญชวนให้ลูกค้าได้ถือผลิตภัณฑ์และสังเกตขณะใช้งาน แล้วผลิตภัณฑ์ก็จะขายตัวเอง”
ความเข้าใจนี้ช่วยสร้างฐานที่แข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจ ด้วยจานวนตัวแทนขาย 30,000 คนในสหรัฐอเมริ กา และ
ยอดขายปลีก 50 ล้านเหรี ยญในกลางคริ สต์ศตวรรษ 1990 จากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เครื่ องใช้ในบ้าน
เครื่ องครัว และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
ฟุลเลอร์และบริ ษทั เดอะ ฟุลเลอร์ บรัช ไม่เพียงสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ยงั สร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั ธุรกิจ
ขายตรง ด้วยการเปิ ดโอกาสให้กบั คนทุกคน ไม่มีการกีดกันหรื อแบ่งแยก โดยเฉพาะคนพิการ คติพจน์ในการ
ก่อตั้งบริ ษทั คือ “ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับทุกคน ให้รางวัลกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
แล้วธุรกิจก็จะพบความสาเร็ จ” และบริ ษทั ก็ยดึ ถือความเชื่อนี้มาตลอด และในคริ สต์ศตวรรษ 1990 ก็มุ่งเน้นใน
การให้โอกาสที่มากขึ้นให้กบั คนผิวสี ฟุลเลอร์ยงั เป็ นผูบ้ ุกเบิกการสร้างคุณค่าให้กบั ผูห้ ญิงในธุรกิจ
ปัจจุบนั บริ ษทั เดอะ ฟุลเลอร์ บรัช ตั้งอยูท่ ี่เมืองเกรท เบน รัฐแคนซัส เป็ นตัวอย่างของบริ ษทั ที่ผสมผสาน
หลากหลายกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย นอกเหนือจากการขายแบบบุคคลต่อบุคคล ยังเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ทางไปรษณียแ์ ละร้านขายปลีก รวมถึงการนาวิธีใหม่ๆ ซึ่งเป็ นผลพวงจากพัฒนาด้านเทคโนโลยีมา
ใช้

ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1910-1945)
ระยะแรกเริ่มที่อุตสาหกรรมขายตรงได้ ก่อตัวขึน้
เมื่อสมาคมการขายตรงได้จัดตั้งขึน้ เป็ นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1910 บริ ษทั ขายตรง 10 บริ ษทั รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมการขายตรง (The Direct Selling
Association / DSA) ขึ้น ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมขายตรงของอเมริ กาในระยะที่ 2
โดยมีบริ ษทั สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งจานวน 10 บริ ษทั
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การก่อตั้งสมาคมการขายตรงขึ้นเป็ นการรองรับการเกิดของบริ ษทั ขายตรงที่มีข้ ึนมากมายในเวลานั้น ทั้งที่มี
ความต้องการเหมือนกันและแตกต่างกัน ผูก้ ่อตั้งสมาคม ตระหนักว่าสมาคมจะสามารถบ่งบอกถึงความ
ต้องการของบริ ษทั สมาชิกและบริ ษทั ขายตรงทั้งหมดจากมุมมองของ “คนข้างใน” ครอบคลุมหัวข้อสาคัญที่
ยังคงเป็ นเรื่ องหลักถึงปัจจุบนั ได้แก่
▪
▪
▪
▪

กฎหมาย
การรับรู ้และการยอมรับของสาธารณชนต่อบริ ษทั ขายตรงและธุรกิจโดยรวม
การรับรู ้และการยอมรับของธุรกิจอื่นๆ
ระเบียบข้อบังคับอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่เหมาะสม

ในตอนนั้น บทบาทของสมาคมจากัดอยูเ่ พียงในเรื่ องของหมู่บริ ษทั สมาชิก ไม่ได้รวมถึงการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจ หรื อผูท้ ี่จดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั ธุรกิจขายตรง
ในปี 1924 สมาคมการขายตรงได้ยา้ ยไปอยูเ่ มืองวิโนน่า รัฐมินนิโซตา และเปลี่ยนชื่อเป็ น สมาคมบริ ษทั ขาย
ตรงแห่งชาติ (The National Association of Direct Selling Companies)
แง่มุมที่สาคัญของระยะที่ 2 ก็คือ มีเพียงโครงสร้างแผนปันผลตอบแทนแบบดั้งเดิมเท่านั้นที่ใช้กนั สาหรับผู ้
จาหน่ายอิสระขายตรงขณะนั้น บริ ษทั ขายตรงมีทีมขายที่ประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายอิสระ และ/หรื อ พนักงานขาย
ในบางบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายอิสระมีสิทธิ จะชักชวนผูม้ ุ่งหวังเข้ามาในทีมขายด้วยตัวเอง โดยได้รับโบนัส และ/หรื อ
คอมมิชชัน่ จากผูท้ ี่เขาชวนเข้ามา มีนอ้ ยแห่งที่จะเสนอโครงสร้างแบบองค์กรที่สามารถสร้างทีมงานขาย
ส่ วนตัวได้มากกว่า 1 ชั้น อย่างมากก็เพียงเพิ่มให้อีก 1 ชั้น นอกจากนั้น โครงสร้างแผนปันผลตอบแทนจะเน้น
การให้ผลตอบแทนจากการจาหน่ายปลีก มากกว่าที่จะให้ผลตอบแทนจากการสร้างองค์กรทีมนักขายส่วนตัว
ต่อไปเป็ นตัวอย่างบริ ษทั ที่มีบทบาทในระยะที่ 2 ของประวัติธุรกิจขายตรง
World Book Education Products
ก่อตั้งโดย 3 บุคคลจากแวดวงการศึกษาในปี 1917 ด้วยแนวคิดที่วา่ จะทาอย่างไรให้สารานุกรมอ่านง่ายและ
อ่านสนุก ภายใต้พนั ธกิจที่ใช้มาจนถึงปัจจุบนั คือ “คัดสรรความรู ้ที่น่าสนใจ จุดประกาย และมีประโยชน์จาก
ทัว่ โลก มานาเสนอในรู ปแบบที่ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่สามารถเข้าใจ สนุก และได้รับประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน”
ผลจากวิสัยทัศน์และพันธะสัญญาของผูก้ ่อตั้ง สารานุกรมของ World Book Education ทายอดขายต่อปี ได้
เกือบ 500 ล้านเหรี ยญ เมื่อกลางทศวรรษ 1990 ต่อมาในปี 1997 ก็ครองตาแหน่งสารานุกรมที่ขายดีที่สุดใน
โลก ประมาณกันว่าประชากร 112 ล้านคนโตขึ้นมาโดยได้อ่านสารานุกรมของ World Book และ 4 บ้าน จาก
ทุกๆ 10 บ้านในสหรัฐอเมริ กาจะมีสารานุกรมของ World Book 1 ชุด
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นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ดีแล้ว World Book ยังเป็ นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การศึกษา ส่งเสริ มให้เด็กรักการอ่าน และบริ จาคสารานุกรมนับพันชุดต่อปี ให้กบั ครอบครัวยากไร้และองค์กร
ต่างๆ
World Book เป็ นบริ ษทั ที่ผสมผสาน ทั้งการขายแบบบุคคลต่อบุคคล ไดเร็คเมล์ และการจาหน่ายปลีก รวมถึง
การจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าและงานออกร้านเป็ นเครื่ องมือสนับสนุนทางการตลาดอีกด้วย
Mulford J. “Nobby” Nobbs
จากปี 1933 ด้วยวัย 16 ปี ที่ Mulford “Nobby” Nobbs เริ่ มต้นเส้นทางในธุรกิจขายตรงด้วยการขายภาชนะ
ประกอบอาหารตามบ้านให้กบั Wear Ever Aluminum ต่อมาในปี 1957 เขาได้ชกั ชวน Dr. Michael Walsh
นักโภชนาการและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผกู ขาดการขายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารวิตามินเกลือแร่ ให้กบั เขา และ
เริ่ มต้น Sun Vita ด้วยเงินเพียง 750 เหรี ยญ ความก้าวหน้าในบริ ษทั นาไปสู่การพัฒนาบริ ษทั Nutri-Metics
International, Inc. ที่เติบโตด้วยจานวนผูจ้ าหน่าย 200,000 คน และประมาณการรายได้ต่อปี 200 ล้านเหรี ยญ
ในปลายทศวรรษ 1980 พอถึงปี 1981 Nobbs ได้ขาย Nutri-Metics ที่ประสบความสาเร็จอย่างมากใน
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เพื่อก่อตั้งบริ ษทั Jeunique International, Inc. และทุ่มเทให้กบั ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ น
หลักอีกครั้ง
Nobbs ได้กล่าวไว้ในเอกสารของมูลนิธิการศึกษาการขายตรง (Direct Selling Education Foundation) ว่า
“ขายตรงเป็ นส่ วนสาคัญของอนาคตการตลาดสากลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็ นหนทางที่จะเข้าถึง แจ้ง
ข่าว สร้างความพึงพอใจ และใส่ใจลูกค้าในแบบที่รูปแบบขายปลีกไม่สามารถทาได้ ประสบการณ์กว่า 60 ปี
ในขายตรงของผม ผมได้เห็นผูค้ นทั้งหญิงและชาย ต่างศาสนา ผิวพรรณ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา และต่าง
ประสบการณ์ เริ่ มต้นในธุรกิจขายตรง พวกเขาส่ วนใหญ่ได้รับประสบการณ์ชีวิต ได้รับความรู ้ที่ประเมินค่า
มิได้จากการพบปะผูค้ น จัดการกับสถานการณ์และความท้าทาย ที่ส่งให้เขามีชีวิตที่ดีข้ นึ ทั้งในแง่ของความ
เข้าใจ การแบ่งปัน และความสาเร็จ”
ระยะที่ 3 (ค.ศ.1945-1970)
มีการนาโครงสร้างแผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบหลายชั้นมาใช้
การเติบโตของอุตสาหกรรมเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
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จุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นตัวเร่ งให้เกิดบริ ษทั ขายตรงมากขึ้น ตามมาด้วยการแก่งแย่งผูจ้ าหน่ายอิสระ
กัน บริ ษทั ต่างก็ปรับแผนปันผลตอบแทนให้สามารถจ่ายคอมมิชชัน่ ได้เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดและรักษาทีมขายไว้
ทั้งนี้รวมถึงการขยายแผนปั นผลตอบแทนให้ได้คอมมิชชัน่ ลึกถึง 3 ชั้นในองค์กรผูจ้ าหน่ายอิสระของตัวเอง
นามาซึ่งโครงสร้างแผนปั นผลตอบแทนแบบหลายชั้น อีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือ บางบริ ษทั ได้มีการใช้
แนวคิดในการจัด “ลาดับชั้น” ของทีมขาย โดยพิจารณาจากยอดขายส่ วนตัวและยอดขายของกลุ่ม ซึ่งเป็ นต้น
กาเนิดของโครงสร้างแผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่าย
ผลกระทบที่สาคัญของปรากฏการณ์ดงั กล่าวก็คือ เกิดการเปลี่ยนโฟกัสจากการจาหน่ายปลีกมาสู่การสร้างและ
บริ หารจัดการองค์กรนักขายที่ใหญ่ข้ นึ ที่ทาให้ผจู ้ าหน่ายอิสระสามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นกว่าแผนปัน
ผลตอบแทนแบบดั้งเดิม และทาให้ผจู ้ าหน่ายอิสระมีทางเลือกว่า จะเน้นหาค่าคอมมิชชัน่ จากการจาหน่ายปลีก
ผลิตภัณฑ์ หรื อจะเน้นการสร้างและบริ หารองค์กรนักขาย
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งของบริ ษทั ขายตรงในระยะที่ 2 นี้คือ ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขายปลีกที่อยูน่ อกธุรกิจขายตรง
จากการนาเสนออย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว ทาให้ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ผา่ นช่องทางขายตรงได้รับการตอบ
รับที่ดี ทั้งยังเป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรื อมีความแตกต่างที่โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ในตลาดค้าปลีก และมักจะ
หาซื้อทัว่ ไปไม่ได้
จนกระทัง่ ระยะที่ 3 มีเพียงไม่กี่บริ ษทั ที่ขายผลิตภัณฑ์ซ่ ึงแข่งกับบริ ษทั ขายตรงด้วยกันเอง อาทิ The Kirby
Company, Electrolux, และ Rexair ขายเครื่ องดูดฝุ่ นเหมือนกัน แต่คนละแบบ Encyclopedia Brittanica
และ World Book ขายสารานุกรมและอุปกรณ์การเรี ยนเหมือนกัน
ระยะที่ 3 เป็ นช่วงเวลาที่บริ ษทั ขายตรงจานวนมากออกผลิตภัณฑ์มาแย่งตลาดกัน และหลายบริ ษทั ก็ขายใน
ราคาที่ถูก ตัวอย่างเช่น Jafra ออกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแข่งกับ Avon ส่วน Amway ก็ออกผลิตภัณฑ์ดูแล
บ้านแข่งกับ Stanhome
ผลการวิจยั การตลาดชี้ให้เห็นว่า การรักษาลูกค้าเดิมไว้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ บริ ษทั
ขายตรงเริ่ มมุ่งมาทางด้านสิ นค้าอุปโภคบริ โภคกันมากขึ้น นัน่ หมายถึงผูจ้ าหน่ายอิสระสามารถสร้างฐานลูกค้า
ที่จงรักภักดีใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากเขาเปลี่ยนยีห่ อ้ จากผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นช่องทางขายปลีกมา
ต่ อไปนีค้ ือตัวอย่างบริ ษัทที่ก่อตั้งและมีบทบาทในระยะที่ 3 รวมทั้งบุคคลที่มีอิทธิ พลในช่ วงดังกล่ าว
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บริษัทขายตรงที่ก่อตั้งขึน้ ทันทีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
Regal Ware, Inc.
หนึ่งในผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ภายในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 โดย James O.Reigle และเพื่อน
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงงานนี้ผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหาร หลังจากนั้นก็มาผลิตกระทะเหล็กกล้าซึ่ง
ขายตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค และขยายมาผลิตเครื่ องครัว และอุปกรณ์ทาอาหารอื่นๆ ในปลายทศวรรษ 1990 มี
ตัวแทนอิสระมากกว่า 10,000 คน ที่ขายผลิตภัณฑ์ Regal Ware ในกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก
Highlights for Children
ก่อตั้งในปี 1946 โดย Dr. Garry Cleveland Meyers และ Caroline Clark Meyers คนจานวนมากยังจดจา
"ภาพ 3 มิติที่ซ่อนอยู"่ ในนิตยสาร Highlights for Children ที่อ่านในคลินิคหมอหรื อหมอฟันได้ แต่นิตยสาร
นี้ใช้วิธีการขายตรงถึงบ้านมาโดยตลอดอีกด้วย นิตยสาร Highlights และสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับการศึกษาอื่นๆ ของ
บริ ษทั รวมทั้งหนังสื อภาพและหนังสื ออ่านสาหรับคนหนุ่มสาว สร้างความแตกต่างจากบริ ษทั ขายตรงอื่นๆ ที่
ขายสารานุกรมและสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับศาสนา การขายตรงได้วางรากฐานความสาเร็ จอย่างท่วมท้นให้กบั ผูพ้ ิมพ์
จนปิ ดแผนกขายตรงในปี 1992
บริษัทขายตรงที่ก่อตั้งขึน้ ในระยะที่ 3
Cutco Company / Vector Marketing Corporation
ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 ผูจ้ าหน่ายอิสระส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาที่สมัครมาขายชุดมีด Cutco ด้วยการสาธิตถึงที่
บ้านลูกค้า ในปี 1993 คณะผูบ้ ริ หารทั้งหมดล้วนเริ่ มต้นมาจากการเป็ นตัวแทนขายในมหาวิทยาลัย ในปี 1997
Vector Marketing Corporation ขยายการดาเนินงานไปยังแคนาดา เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริ กา ด้วยจานวนผูจ้ าหน่ายอิสระเกือบ 20,000 คนในสหรัฐอเมริ กา และยอดขายทัว่ โลกเกือบ 100
ล้านเหรี ยญ
Tupperware, Inc.
ในปี 1945 Earl Tupper นาเสนอผลิตภัณฑ์พลาสติคที่มีความยืดหยุน่ ให้กบั ครอบครัวชาวอเมริ กนั ในยุคที่
อุตสาหกรรมพลาสติคยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย Tupper ตระหนักว่าต้องใช้กลยุทธ์การตลาดและการขายโดยใช้
การสาธิตผลิตภัณฑ์ และให้ลูกค้าสามารถศึกษาสิ นค้าได้ดว้ ยตัวเอง ในปี 1951 เขาได้จดั ทา Tupperware โฮม
ปาร์ต้ ี และจ้าง Brownie Wise มาออกแบบระบบขายตรงให้บริ ษทั และตัวแทนขาย แม้วา่ ก่อนหน้านี้จะมี บาง
บริ ษทั อย่าง Stanley Home Products ที่ใช้โฮมปาร์ ต้ ีในการแนะนาผลิตภัณฑ์ แต่โฮมปาร์ต้ ีของ
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Tupperware ประสบความสาเร็ จมากที่สุดและทาให้การแนะนาสิ นค้าในรู ปแบบนี้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายใน
วงการ นอกจากนั้น ยังได้มีการจัด Tupperware Jubilee ซึ่งรู ปแบบของการจัดงานคอนเวนชัน่
ปัจจุบนั Tupperware เป็ นทั้งชื่อผลิตภัณฑ์และสถาบันเพื่อครัวเรื อน บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ที่
ปรึ กษาด้านการขายมีรูปแบบการนาเสนอที่หลากหลาย รวมถึง Office Party และ Kitchen Planning Party มี
คากล่าวของ Tupperware ที่วา่ “คุณสร้างคน และคนสร้างธุรกิจ” ในปี 1997 Tupperware มียอดขายต่อปี สูง
กว่า 1.4 พันล้านเหรี ยญ
Shaklee Corporation
Dr. Forrest Shaklee, Sr. ใช้เวลาชัว่ ชีวิตอุทิศให้กบั การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการทาความเข้าใจความลับ
ของธรรมชาติ ในปี 1956 เขาและลูกชายได้ก่อตั้งบริ ษทั บนปรัชญาว่า “กลมเกลียวกับธรรมชาติ” เป็ นครั้งแรก
ที่บริ ษทั ขายตรงให้โอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม สะท้อนจากตัวผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ง Dr. Richard Barlett ได้กล่าวไว้ใน The Direct Option ว่า “ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นมลพิษ ดึงดูดผูค้ นที่ไม่ได้สนใจเพียงขายผลิตภัณฑ์ แต่ยงั ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิต
ผูค้ นดีข้ นึ ผ่านสุ ขภาพที่แข็งแรงและสิ่ งแวดล้อมที่ดียงิ่ ขึ้น” ค่านิยมเช่นนี้ เป็ นรากฐานของบริ ษทั ขายตรงอีก
หลายแห่งตั้งแต่น้ นั มา
กิจการของ Shaklee ก้าวหน้าจากบริ ษทั ในครอบครัว สู่บริ ษทั 500 อันดับของ Fortune ที่เข้าชื่ออยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ค ดาเนินงานอยูใ่ นญี่ปุ่น แคนาดา มาเลเซีย และเปอร์โตริ โก ในกลางทศวรรษ 1990
Shaklee ทายอดขายจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อน และระบบ
บาบัดน้ า ได้สูงถึง 500 ล้านเหรี ยญต่อปี
Amway Corporation
ในปี 1959 Richard M. DeVos และ Jay Van Andel ก่อตั้ง Amway Corporation ในเมืองเอดา รัฐมิชิแกน
บนหลักการที่จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้
DeVos และ Van Andel เป็ นที่รู้จกั กันอย่างดีในความเชื่อที่แรงกล้าและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของการ
ดาเนินธุรกิจอย่างเสรี
Richard DeVos ได้กล่าวไว้วา่ “ถือเป็ นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ที่คนจานวนมากเห็นว่าระบบเศรษฐกิจไม่
เกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา และลักษณะทางวัฒนธรรม ทั้งๆ ที่ระบบเศรษฐกิจของชาติเป็ นเพียงฉากหลังที่
บดบังสิ่ งที่ไม่ได้เผยออกมา แต่มีผลกับทั้งชีวิตของผูค้ นในประเทศ”
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Van Andel เห็นด้วยว่า “อิสรภาพและการดาเนินธุรกิจอย่างเสรี เหมือนกับแฝดสยามที่ไม่สามารถขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ รู ปแบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุดและเอื้อต่อการสร้างผลผลิตมากที่สุด คือ การให้อิสระกับผูค้ นในการ
ทางานเพื่อตัวเอง และแข่งขันในตลาดเสรี ”
ความเชื่อของ DeVos และ Van Andel ที่วา่ ด้วยเครื่ องมือที่ถูกต้อง การฝึ กอบรมที่มากพอ และการให้กาลังใจ
ทุกคนสามารถประสบความสาเร็จได้ ผลักดันให้บริ ษทั มีผจู ้ าหน่ายอิสระมากกว่า 1 ล้านคนทัว่ โลก ที่สร้าง
ยอดขายต่อปี ได้มากกว่า 7 พันล้านเหรี ยญ ตลอดช่วงปลายทศวรรษ 1990 ส่งให้ Amway เป็ นบริ ษทั ที่มี
ยอดขายสู งสุ ดในธุรกิจขายตรงโลก ด้วยสิ นค้ามากกว่า 400 รายการ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ สุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ สารานุกรม เครื่ องกรองน้ า และอื่นๆ
Mary Kay Cosmetics
Mary Kay Ash เริ่ มต้นอาชีพในธุรกิจขายตรงด้วยการขายหนังสื อ ต่อมาก็ขายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดบ้าน
ของ Stanley Home Products ตามด้วย World Gift, Inc. ตลอด 25 ปี ของการเป็ นตัวแทนขาย Mary Kay
เล็งเห็นถึงสิ่ งต่างๆ ที่สามารถทาให้ธุรกิจนี้ดีข้ ึนได้ นอกจากนั้น เธอยังเห็นว่าผูห้ ญิงขาดโอกาสก้าวหน้าใน
ธุรกิจ หลังการก้าวออกจากงานขายตรง เธอก็ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อสังเกตผ่านงานเขียน ที่กลายมาเป็ น
ปรัชญาและหลักการสาคัญในการพัฒนาบริ ษทั ขายตรงให้ดีข้ นึ กว่าที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ในปี 1963 Mary Kay ได้ก่อตั้งบริ ษทั Mary Kay Cosmetics ขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์วา่
“โดดเด่นในการผลิต การกระจายสิ นค้า และการตลาดของผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผ่านทีมขายอิสระ”
“นาเสนอโอกาสที่ไม่มีใครทัดเทียมสาหรับทีมขาย ในการมีอิสรภาพด้านการเงิน ความสาเร็จในอาชีพ และ
เติมเต็มความต้องการส่วนตัว”
“สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทัว่ โลก โดยใส่ ใจกับคุณภาพ ค่านิยม ความสะดวกสบาย นวัตกรรม และ
บริ การแบบส่วนตัว” Mary Kay สนับสนุนและเห็นค่าของผูห้ ญิงที่ทุ่มเทให้กบั ธุ รกิจนี้ Mary Kay Cosmetics
เป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลกในการให้รางวัล Cinderella Prizes ซึ่งรวมถึงโบนัสเป็ นรถคาดิแลคสี ชมพู Mary Kay ยัง
เป็ นผูน้ าในการมอบกาลังทางเศรษฐกิจให้กบั ผูห้ ญิง ด้วยโอกาสในงานขายเครื่ องสาอาง Mary Kay
เริ่ มต้นด้วยพนักงานเพียง 2 คน คือ ลูกชายทั้ง 2 คน และที่ปรึ กษาความงามอิสระอีก 9 คน ซึ่งรวมถึงลูกสาว
ของเธอ ในวันนี้ Mary Kay มีที่ปรึ กษาความงามอิสระประมาณ 250,000 คนทัว่ โลก เป็ นบริ ษทั ขายตรงที่ใหญ่
ที่สุดในสหรัฐอเมริ กาที่ใช้การจัดปาร์ต้ ีนาเสนอสิ นค้า ด้วยส่ วนแบ่งการขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากที่สุด ใน
กลางทศวรรษ 1990 สามารถทายอดขายปลีกได้สูงถึง 1 พันล้านเหรี ยญ
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ระยะที่ 4 (ค.ศ. 1970-1980)
ระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมขายตรงกฎหมาย และคานิยาม ปูทางให้ เกิดการเติบโตอย่างมากใน
อุตสาหกรรม
ในปี 1969 ขณะที่อยูใ่ นระยะที่ 3 สมาคมการขายตรงแห่งชาติ (The National Association of Direct Selling
Companies) ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. และเรี ยกตัวเองว่า สมาคมการขายตรง (The Direct Selling
Association) ประเด็นสาคัญที่เป็ นที่จบั ตาในเวลานั้น คือ
▪ มีการหยิบยกเรื่ องของกิจกรรมการขายที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถถูกริ ดรอนโดยข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ
▪ มีการกล่าวถึงการรับรู ้ของสาธารณะต่อบริ ษทั ขายตรง ผูจ้ าหน่ายอิ สระ ธุรกิจโดยรวม และกิจกรรมการ
ขายทั้งปวง
ในการปกป้องตัวเองและพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็ นพันธะ
สัญญาที่จะให้ความใส่ ใจไม่เพียงเรื่ องขององค์กรเท่านั้น แต่รวมถึงผูบ้ ริ โภคและผูจ้ าหน่ายอิสระ เพื่อเป็ นการ
ตอบโต้ความท้าทายที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกวงการ บริ ษทั สมาชิกตัดสิ นใจที่จะต้องมีการบัญญัติ
"แนวทางจรรยาบรรณ (Code of Ethics)” ที่สมาชิกจะร่ วมกันยึดถือปฏิบตั ิ โดยแนวทางเหล่านี้ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ 3 อย่าง
▪ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของทางราชการที่เกี่ยวเนื่ องกับปัญหาของผูบ้ ริ โภคของธุรกิจขายตรง
(โดยเฉพาะข้อกาหนดที่อาจมีผลกระทบทางลบกับบริ ษทั ขายตรงและธุรกิจโดยรวม)
▪ เพื่อให้ความช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคที่ไม่ได้รับความยุติธรรมหรื อโดนหลอกลวงจากบริ ษทั ขายตรง
▪ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงในสายตาของผูบ้ ริ โภค
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงของสมาคมขายตรงได้รับการบัญญัติในปี ค.ศ.1970 แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญา
ของบริ ษทั สมาชิกในการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสาธารณะ ธุรกิจ และข้อแวดล้อมทางกฎหมาย หลัก
จรรยาบรรณได้พิสูจน์คุณค่าผ่านกาลเวลา ไม่เพียงมีอิทธิพลต่อบริ ษทั สมาชิกสมาคมการขายตรงเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงบริ ษทั อื่นๆ ในแวดวงเดียวกันอีกด้วย แต่กระนั้นก็ตาม จรรยาบรรณเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกบังคับด้วย
กฎหมายให้บริ ษทั ทุกบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม มีเพียงบริ ษทั ขายตรงที่อยูใ่ นสมาคมการขายตรงเท่านั้นที่ยดึ ถือใน
หลักจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่ งครัดและเป็ นข้อตกลงร่ วมกัน
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ผูบ้ ริ หารหลายคนในบริ ษทั สมาชิกสมาคมการขายตรงตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างการรับรู ้ของธุรกิจ
ต่อบุคคลทัว่ ไป จึงได้ร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัย จัดตั้ง มูลนิธิเพื่อการศึกษาธุรกิจขายตรง (Direct
Selling Education Foundation / DSEF) ขึ้น ในรู ปแบบองค์กรการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากาไร จัด
สัมมนา การประชุมเชิงวิชาการต่างๆ และออกจุลสารสาหรับผูบ้ ริ โภคและบุคคลที่สนใจออกเผยแพร่
องค์กรการค้า หรื อ The Federal Trade Commission (FTC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1914 ได้ให้ความสนใจกับ
ธุรกิจขายตรง และต่อมามีการนาเสนอคอมมิชชัน่ อย่างไม่ถูกต้อง และเพื่อป้ องกันพฤติกรรมที่อาจส่ อไป
ในทางรู ปแบบปิ รามิด ทาให้ FTC ออกมากาหนดข้อบังคับเพิม่ เติมสาหรับผูจ้ าหน่ายอิสระว่า
1. ให้จาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2. ให้จาหน่ายสิ นค้าที่มีอยู่อย่างน้อย 70% ก่อนที่จะสั่งซื้อสิ นค้าครั้งต่อไป
ข้อบังคับดังกล่าวเป็ นการปูทางให้กบั บริ ษทั ขายตรงที่เปิ ดใหม่ท้ งั หลายที่ใช้โครงสร้างแผนปันผลตอบแทน
แบบเครื อข่ายหรื อแบบหลายชั้น แม้การดาเนินงานของบริ ษทั ขายตรงภายใต้ขอ้ กาหนดดังกล่าวจะช่วยสร้าง
ความมัน่ ใจได้วา่ จะไม่ตอ้ งเผชิญกับกฎเหล็กทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ แต่ก็ยงั ไม่ถึงในระดับ
ที่ควรจะเป็ น
นอกจากนี้ ยังนาไปสู่ การเข้ามาเจาะลึกในธุรกิจขายตรงของหน่วยงานทางกฎหมาย ซึ่ งในขณะนั้นมีแนวทาง
ในการตรวจสอบแผนปันผลของบริ ษทั ขายตรงบ้างแล้ว และมีการเรี ยกร้องให้ระบุวา่ การปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั และผูจ้ าหน่ายอิสระอะไรบ้างที่ขดั กับจรรยาบรรณและกฎหมาย ไม่วา่ บริ ษทั ที่จดั ตั้งมานานแล้วหรื อ
บริ ษทั เพิ่งเกิดใหม่ก็ตกอยูใ่ นความท้าทายของกฎหมายพอๆ กัน แม้แต่บริ ษทั ที่ดาเนิ นงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายบางแห่งยังถูกผลกระทบอย่างหนักจนต้องออกจากธุรกิจไป ไม่ใช่เพราะการกระทาที่ผิดกฎหมาย แต่
เพียงเพราะต้องเสี ยทั้งเงินและเวลาจานวนมากไปกับการปกป้องบริ ษทั
การจับตาดูของทั้งหน่วยงานทางกฎหมายและบุคคลทัว่ ไปที่มีต่อบริ ษทั ซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็ นธุรกิจขายตรง แต่
ไม่ใช่ทาให้เกิดการกรองเอาบริ ษทั ผิดกฎหมายออกไป และทาให้เกิดความเข้าใจที่แจ่มชัดขึ้นถึงภาพของ
บริ ษทั ขายตรงและกิจกรรมที่ถูกต้อง แต่ในอีกนัยหนึ่งการเข้มงวดและตั้งแง่ทางกฎหมายที่มากเกินไปก็สร้าง
ภาพในแง่ลบให้กบั ธุรกิจเช่นกัน
ในต้นทศวรรษ 1970 ธุรกิจขายตรงเติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดการแย่งชิงตัวแทนจาหน่ายระหว่างบริ ษทั ขายตรง
ด้วยกันเอง อย่างไรก็ตาม ประเภทผลิตภัณฑ์และคุณภาพก็ยงั เป็ นปัจจัยสาคัญอันดับแรก ในขณะเดียวกัน แผน
ปันผลตอบแทนก็เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งของตัวแทนจาหน่าย
และแผนปันผลที่คมุ ้ ค่ายังเป็ นแม่เหล็กที่ดึงดูดผูจ้ าหน่ายอิสระไม่ให้ออกไปหาบริ ษทั อื่นที่ให้ผลตอบแทนที่
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เหนื อกว่า นอกจากนี้ บริ ษทั ทั้งหลายยังให้ความสนใจกับการดึงผูท้ ี่มีผลงานสร้างยอดขายโดดเด่นในธุรกิจอื่น
เข้ามาในธุรกิจขายตรง
ปลายคริ สตศักราช 1970 มีการจัดตั้งสมาคมขายตรงในหลายประเทศ มากพอที่จะทาให้เกิดการรับรู ้วา่ ธุรกิจ
ขายตรงเป็ นธุรกิจระดับโลก สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) ซึ่งสมาชิกก็คือสมาคมขายตรงในแต่ละ
ประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1978 บริ ษทั สมาชิกสมาคมขายตรงส่ วนใหญ่ใช้แผนปันผลตอบแทนแบบ
ดั้งเดิม จนกระทัง่ ในระยะที่ 5 ของอุตสาหกรรมขายตรงจึงได้พลิกโฉมมาเป็ นบริ ษทั ที่ใช้แผนปันผลตอบแทน
แบบเครื อข่ายหรื อขายตรงหลายชั้นเป็ นกาลังสาคัญของธุ รกิจ ในปี 1997 สมาพันธ์การขายตรงโลกมีสมาคม
ขายตรงจาก 47 ประเทศเข้าร่ วม
ระยะที่ 5 (ค.ศ. 1980-1989)
เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของบริ ษทั ขายตรงสัญชาติอเมริ กนั ไปยังทัว่ โลก
โดยเฉพาะบริ ษทั ที่ใช้โครงสร้างแผนปั นผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบขายตรงหลายชั้น
ในระหว่างทศวรรษ 1980 ถึง 1990 บริ ษทั ขายตรงจานวนมากโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการที่มีบริ ษทั แม่อยูใ่ น
สหรัฐอเมริ กาได้เริ่ มขยายการดาเนินงานเข้าไปในประเทศอื่นๆ ทาให้เกิดการตื่นตัวในด้านกฎหมายเพื่อ
รองรับธุรกิจขายตรงและการดาเนินงานข้ามชาติ
ก่อนหน้านี้บริ ษทั ขายตรงในหลายประเทศทัว่ โลกใช้แผนปันผลตอบแทนแบบดั้งเดิม ต่อมาในทศวรรษ 1980
เป็ นช่วงแรกที่มีบริ ษทั ขายตรงที่ใช้แผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบขายตรงหลายชั้นใน
ต่างประเทศ
ในระยะที่ 5 นี้ มีความต้องการในการรวมกลุ่มเป็ นสมาคมกันมากขึ้น เพื่อตอบรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของ
บริ ษทั ขายตรงในต่างประเทศ มีหลายสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในระยะนี้ แต่ส่วนใหญ่ก็ปิดตัวลงไปในเวลาไม่นาน
อย่างไรก็ตาม การจะนาพาธุรกิจขายตรงให้เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางก็จาเป็ นต้องมีกฎข้อบังคับทาง
กฎหมายรองรับ เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั ต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นธรรมกับผูบ้ ริ โภค เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธุรกิจต่อสาธารณชน
ในทศวรรษที่ 1980 บริ ษทั ขายตรงได้กา้ วย่างสู่การใช้โครงสร้างแผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่ายและแบบ
ขายตรงหลายชั้น สมาคมธุรกิจการตลาดแบบหลายชั้น (The Multi-Level Marketing Industry Association)
ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เพื่อตอบรับการเพิ่มจานวนของบริ ษทั ขายตรงที่ใช้แผนปั นผลตอบแทนแบบเครื อข่าย
ก่อนหน้าระยะที่ 5 สมาคมธุรกิจให้ความสนใจหลักๆ ไปที่ความต้องการของบริ ษทั แต่ในระยะที่ 5 นี้สมาคม
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ธุรกิจการตลาดแบบหลายชั้น และสมาคมธุรกิจขายตรงได้ปรับบทบาทมาให้ความสาคัญกับการพิทกั ษ์สิทธิ์
ของผูบ้ ริ โภคในแง่ของผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจ
ปลายทศวรรษ 1970 ถึงต้นทศวรรษ 1980 เป็ นช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยน บริ ษทั ขายตรงให้การสนับสนุนผู ้
จาหน่ายอิสระมากขึ้น ซึ่งได้กลายมาเป็ นมาตรฐานการสนับสนุนของบริ ษทั ขายตรงในเวลาต่อมา อาทิ
▪ ระบบคอมพิวเตอร์
▪ ผลตอบแทนพิเศษ
▪ สื่ อสิ่ งพิมพ์
▪ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เป็ นตัวบ่งชี้วา่ ธุ รกิจขายตรงเติบโตมากพอที่จะมีระบบการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การเป็ น
ของตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาในอีกหลายๆ ด้าน ในระยะที่ 5:
▪ ผูพ้ ิมพ์เริ่ มออกหนังสื อพิมพ์และนิตยสารสาหรับธุรกิจขายตรงโดยเฉพาะ
▪ หนังสื อพิมพ์และนิตยสารที่เกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจและการทาธุรกิจจากที่บา้ นได้ขยายเนื้ อหา
ครอบคลุมธุรกิจขายตรงอย่างกว้างขวาง
▪ บริ ษทั ที่ปรึ กษาสาหรับธุรกิจขายตรงถือกาเนิดขึ้น เพื่อวางแผนในการเปิ ดตัวบริ ษทั ขายตรงใหม่ก่อน
เข้าตลาดและให้คาปรึ กษาสาหรับบริ ษทั ขายตรงที่เปิ ดดาเนินการอยูแ่ ล้ว
▪ เกิดที่ปรึ กษาของธุรกิจขายตรงสาหรับผูจ้ าหน่ายอิสระที่ตอ้ งการการโค้ชในการสร้างองค์กรทีมขาย
ส่วนตัว และการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย
▪ จากความต้องการคาปรึ กษาทางด้านกฎหมาย ทาให้ทนายความเริ่ มให้ความสาคัญกับธุรกิจขายตรง
โดยเฉพาะ
ในปี 1982 สมาคมธุรกิจขายตรงได้เข้าไปมีบทบาทในการล้อบบี้ให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริ กาผ่าน
กฎหมายรับรองว่าผูจ้ าหน่ายอิสระซึ่งดาเนินธุรกิจกับบริ ษทั ขายตรงไม่ได้ถือว่าเป็ นพนักงาน บริ ษทั ไม่ตอ้ งให้
สิ ทธิ์ประกันสังคม รายได้ หรื อเงินทดแทนใดๆ การผ่านกฎหมายนี้เป็ นการตอกย้าว่าผูจ้ าหน่ายอิสระอยูใ่ น
ธุรกิจนี้เพื่อตัวของเขาเอง ดังนั้น เขาจึงรับผิดชอบต่อการกระทาของตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และเขา
จะต้องรับผิดชอบเรื่ องของภาษีจากธุรกิจของเขาเองด้วย
บริ ษทั ที่ท่านจะได้อ่านเรื่ องราวต่อไปนี้ เป็ นบางบริ ษทั ที่มีบทบาทในระยะที่ 5 ของธุรกิจขายตรง
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Nu Skin International, Inc.
Nu Skin International, Inc. เป็ นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการใช้การตลาดแบบขายตรงสร้างธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จจากจุดเริ่ มต้นเล็กๆ
ในเดือนมิถุนายน ปี 1984 Blake M. Roney ที่เพิ่งจบการศึกษาจาก Brigham Young University ได้ก่อตั้ง Nu
Skin ขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่จะผลิตและทาการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่มีแต่ส่วนผสมที่ให้ประโยชน์ ด้วย
เงินลงทุนเพียง 5,000 เหรี ยญสหรัฐ และมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษทั ที่ไร้หนี้สิน
Roney พบผูผ้ ลิตที่เต็มใจจะผลิตผลิตภัณฑ์อย่างที่เขาต้องการ และเขาก็เลือกที่จะใช้ระบบขายตรงในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ จากนั้นก็ชกั ชวนให้คนเข้ามาร่ วมแชร์ วิสัยทัศน์และสร้างรายได้กบั เขา
ในช่วงแรกความต้องการผลิตภัณฑ์ซ่ ึงมีอยู่ 12 รายการในเวลานั้นเกินกว่าจานวนผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่าย
Roney ตั้งใจที่ยดึ มัน่ กับการเป็ นบริ ษทั ปลอดหนี้ แต่การสร้างบริ ษทั ให้เติบโตก็ตอ้ งการการระดมเงินทุน
ต่อมา Nu Skin เพิ่มจานวนผลิตภัณฑ์เป็ นหลายร้อยรายการในสองภาคธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์เพอร์ซนั แนล แคร์
Nu Skin และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร Pharmanex ซึ่งมีระบบปฏิบตั ิการด้านคลังสิ นค้า สานักงานใหญ่ และ
ระบบคอมพิวเตอร์เป็ นของตัวเอง เพื่อบริ การลูกค้า ผูจ้ าหน่าย และพนักงาน
ในปี 1990 Nu Skin เข้าสู่ ตลาดโลกด้วยการขยายการดาเนิ นงานเข้าไปในประเทศแคนาดา และในปี 1998 เพิ่ม
จานวนเป็ น 22 ประเทศ ผูจ้ าหน่ายอิสระของ Nu Skin สามารถขยายเครื อข่ายทีมงานและธุรกิจไปยังประเทศ
ต่างๆ ได้เช่นกัน และได้รับคอมมิชชัน่ ในสกุลเงินที่ผจู ้ าหน่ายอิสระต้องการ
Nu Skin มีจานวนผูจ้ าหน่ายอิสระมากกว่า 600,000 คน ในปี 1997 สร้างยอดขายสูงถึง 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ในปี 1998 Nu Skin ได้เปิ ดตัวอีกหนึ่งภาคธุรกิจในชื่อ Big Planet ที่ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
อินเตอร์เน็ต และบริ การด้านอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ กับบริ ษทั และรายบุคคล
Herbalife International, Inc.
จากการที่แม่ของเขาต้องเสี ยชีวิตลงเพราะการรับประทานยาลดความอ้วนเกิ นขนาด
ทาให้ Mark Hughes ทุ่มเทชีวิตให้กบั การช่วยให้คนลดความอ้วนอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย เขาได้
ก่อตั้ง Herbalife International, Inc. ในปี 1980 และเลือกใช้วิธีทางการตลาดแบบระบบขายตรงสาหรับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ประกอบด้วยเกลือแร่ และสมุนไพรจากธรรมชาติ
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Herbalife ให้ความสาคัญกับนวัตกรรมที่ได้จากการวิจยั สมุนไพรจากทัว่ โลก เพื่อนาไปเป็ นส่ วนผสมในสู ตร
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทาให้สมุนไพรนั้นๆ เป็ นที่รู้จกั และต้องการอย่างกว้างขวางกว่าที่บริ ษทั เจ้าของสมุนไพรจะ
เป็ นผูด้ าเนินการเอง
Herbalife สร้างยอดขายได้ 23,000 เหรี ยญสหรัฐในเดือนแรก และประมาณ 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐในปี แรก
ต่อมาเมื่อปลายปี 1997 Herbalife มีจานวนผูจ้ าหน่ายใน 33 ประเทศ และสร้างยอดขายในปี นั้นจากผลิตภัณฑ์
ควบคุมน้ าหนัก ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และผลิตภัณฑ์ เพอร์ซนั แนล แคร์ ได้สูงถึง 1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
ระยะที่ 6 (1989-ถึงปัจจุบัน)
การพัฒนาของบริ ษทั ขายตรงระดับโลก
ก่อนระยะที่ 6 นี้ บริ ษทั ขายตรงทุกบริ ษทั ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่จะดาเนินงานและเติบโตในประเทศนั้นๆ
ก่อนที่จะขยายข้ามชาติไปในประเทศอื่นๆ แต่ในระยะที่ 6 ของธุรกิจขายตรง เราได้เห็นบริ ษทั ที่ถือกาเนิดมา
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็ นธุรกิจข้ามชาติ
บริ ษทั ต่างๆ ที่เริ่ มต้นในประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากสหรัฐอเมริ กาได้รุกขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ
รวมทั้งในสหรัฐอเมริ กา ธุรกิจขายตรงได้พิสูจน์ตวั เองแล้วว่าเป็ นของจริ งและเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่มี
ประสิ ทธิภาพในการนาเสนอผลิตภัณฑ์จากประเทศหนึ่งไปยังผูบ้ ริ โภคอีกประเทศหนึ่ง แวดวงธุรกิจเริ่ มให้
การยอมรับธุรกิจขายตรงว่าธุรกิจระดับสากลที่เป็ นของจริ ง ซึ่งทาให้ดึงดูดผูป้ ระกอบการรายใหญ่ๆ เข้ามาใน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรู ปของบริ ษทั และหุน้ ส่ วนทางธุรกิจที่มีทรัพยากรสนับสนุนเพื่อเปิ ดตัวเป็ น
บริ ษทั ขายตรงระดับสากลตั้งแต่เริ่ มแรก อินเตอร์ เน็ตช่วยให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปได้ง่ายขึ้น
นอกจากนั้น ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ยงั ถูกออกแบบให้รองรับการประมวลข้อมูลด้านต่างๆ ของบริ ษทั ขายตรง
ดังต่อไปนี้:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ข้อมูลทีมงานขายส่วนตัวในประเทศต่างๆ ของผูจ้ าหน่ายอิสระ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
ข้อมูลทางการตลาดในหลายๆ ประเทศ และสกุลเงินที่หลากหลาย
การสั่งซื้อ
การจัดส่งสิ นค้า
การเก็บประวัติขอ้ มูล
งานธุรการอื่นๆ ที่จาเป็ น
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ธุรกิจขายตรงในระยะที่ 6 นี้ ช้ ีให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของบริ ษทั ขนาดใหญ่ รวมถึงการตั้งแผนกขายตรง
เพือ่ เสริ มเป็ นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดให้กบั บริ ษทั ในการทาการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้วและเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม
บริ ษทั ขายตรงในปัจจุบนั ต่างเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะสามารถเป็ นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง
สามารถทาการตลาดได้ทวั่ โลก ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นพอ
สาหรับการเริ่ มต้นบริ ษทั ขายตรง
ต่อไปนี้คือบริ ษทั ที่มีบทบาทต่อธุรกิจขายตรงในระยะที่ 6
Nikken
ในปี 1975 Isamu Masuda ได้ก่อตั้ง Nikken ขึ้นในเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคลื่น
แม่เหล็กเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็ นที่นิยมในตลาดประเทศญี่ปุ่นเพราะมีความคุน้ เคยถึงเรื่ องราวคุณประโยชน์ของ
คลื่นแม่เหล็กที่มีต่อสุขภาพ ต่อมาในปี 1997 Nikken ได้เติบโตสู่การเป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพในญี่ปุ่น ด้วยอัตราชาวญี่ปุ่น 1 ในทุกๆ 8 ครัวเรื อนเป็ นลูกค้าของ Nikken
เมื่อ Nikken เข้าตลาดสหรัฐอเมริ กาในปี 1989 ก็ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากกลุ่มชุมชนชาวเอเชียนอเมริ กนั อย่างไรก็ตาม ประชากรในกลุ่มอื่นๆ ยังไม่ได้ยอมรับในเรื่ องของประสิ ทธิภาพคลื่นแม่เหล็กอย่าง
กว้างขวาง หลังจากที่ได้ทบทวนกลยุทธ์การตลาดในสหรัฐอเมริ กาแล้ว Nikken ตัดสิ นใจขยายตลาดไปยังกลุ่ม
ที่ไม่ใช่เอเชียน-อเมริ กนั ด้วยผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่มีตลาดอยูแ่ ล้ว ซึ่งเป็ นกล
ยุทธ์ที่ประสบความสาเร็ จ ทุกวันนี้ ชาวอเมริ กนั มากขึ้นหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพจากคลื่นแม่เหล็ก
Nikken จึงสร้างการเติบโตทั้งในกลุ่มเอเชียน-อเมริ กนั และกลุ่มเชื้อชาติอื่นๆ ทาให้ Nikken เป็ นหนึ่งใน
บริ ษทั ขายตรงต่างชาติที่เก่าแก่ที่สุดบริ ษทั หนึ่งซึ่งใช้แผนปันผลตอบแทนแบบเครื อข่ายเพื่อดึงดูดผูจ้ าหน่าย
อิสระในสหรัฐอเมริ กา
ในปี 1997 Nikken ดาเนินธุรกิจอย่างเต็มกาลังใน 16 ประเทศ ด้วยจานวนผูจ้ าหน่ายอิสระหลายแสนคนทัว่
โลก และทายอดขายทัว่ โลกได้กว่า 1,500 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี นอกจากนั้น ในปี 1996 ตัวเลขยอดขายใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กายังพุ่งทะยานมากกว่า 300 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 1989
Excel Telecommunications
หลังจากการแยกตัวของ AT&T/Bell ในปี 1984 ได้เกิดบริ ษทั สื่ อสารคมนาคมใหม่ๆ กว่า 600 บริ ษทั และหนึ่ง
ในนั้นก็คือ Excel Telecommunications ซึ่งก่อตั้งโดย Kenny Trout ผูซ้ ่ ึงในปี 1988 ได้ต้ งั บริ ษทั ให้บริ การ
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โทรทางไกลในแถบรัฐเท็กซัส โดยการเหมาซื้ อช่วงจากผูใ้ ห้บริ การรายใหญ่และนามาขายต่อเพื่อสร้างกาไรถือ
ได้วา่ เป็ นความคิดทางธุรกิจที่ยอดเยีย่ มในการจับผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง ไม่ตอ้ งมีการเก็บสิ นค้าคงคลังให้
วุน่ วาย ไม่ตอ้ งมีขบวนการผลิต ไม่ตอ้ งมีคลังสิ นค้า ไม่ตอ้ งมีการจัดส่งสิ นค้า และไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการที่มากมาย แต่ก็มีอุปสรรคในเรื่ องของการตลาดอยูเ่ หมือนกัน
หลังจากที่ได้ใช้แผนการตลาดแบบที่ธุรกิจอื่นๆ ใช้กนั ซึ่งทาให้ธุรกิจออกตัวช้า ในปี 1989 Trout ก็ได้รู้จกั กับ
ธุรกิจขายตรงและปรับให้ Excel กลายเป็ นบริ ษทั ขายตรงอย่างเต็มตัว นาเสนอบริ การโทรทางไกลคุณภาพสูง
ผ่านผูจ้ าหน่ายอิสระให้กบั ครอบครัวและเพื่อน และสปอนเซอร์ให้ผอู ้ ื่นทาเช่นเดียวกัน สาหรับผูจ้ าหน่าย
อิสระแล้วถือว่าเป็ นเรื่ องง่าย เพราะไม่ตอ้ งมีการสต็อคสิ นค้า ไม่มีเงินทุนเริ่ มต้นนอกจากค่าชุดสมัคร ไม่ตอ้ งมี
การจัดส่ งสิ นค้า และการขายบริ การโทรทางไกลก็เป็ นการขายเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ผจู ้ าหน่ายจะได้รับ
คอมมิชชัน่ ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ลูกค้ายังพอใจใช้บริ การอยู่
ในปี 1995 Excel กลายเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การโทรทางไกลขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 9 ของสหรัฐอเมริ กา ด้วย
จานวนลูกค้าที่มีท้ งั เจ้าของบ้านและธุรกิจทัว่ ทั้ง 48 รัฐ รวมทั้งฮาวาย การเติบโตของบริ ษทั จากความทุ่มเทของ
ผูจ้ าหน่ายอิสระทาให้ Excel สามารถมีเครื อข่ายไฟเบอร์ออพติคและอุปกรณ์อื่นๆ เป็ นของตัวเอง
Excel Telecommunications เป็ นตัวอย่างความสาเร็จที่งดงามของการนาธุรกิจด้านบริ การเทคโนโลยีกบั
การตลาดแบบธุรกิจขายตรงมาผนวกกัน ในปี 1997 Excel เป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรทางไกลที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5
ด้วยเครื อข่ายผูจ้ าหน่ายอิสระ 620,000 คนทัว่ สหรัฐอเมริ กา และตัวเลขรายได้ 1,400 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
บริ การและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีช้ นั สู งยังคงขยายตัวต่อไปในธุ รกิจขายตรง หลังจากหมดยุคการครอง
ตลาดแต่เพียงผูเ้ ดียวของ AT&T การตลาดแบบธุรกิจขายตรงก็กลายเป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอผูใ้ ห้บริ การ
ใหม่ๆ ต่อผูบ้ ริ โภค บริ ษทั บริ การโทรทางไกล Sprint ได้ยกเลิกโปรแกรมขายตรงของตัวเองหลังจากที่บริ ษทั
ขายตรง Network 2000 เข้ามาเป็ นตัวแทนในการนาเสนอขายบริ การโทรทางไกลของ Sprint ให้ ซึ่งช่วยให้
Sprint ประหยัดเงินค่าคอมมิชชัน่ นับล้านเหรี ยญสหรัฐทีเดียว และบริ ษทั ให้บริ การโทรทางไกลอีกหลายๆ
แห่งก็หนั มาเสนอขายบริ การผ่านบริ ษทั ขายตรงเช่นเดียวกัน
ในปี 1998 ผูจ้ าหน่ายอิสระของ Amway ก็ยงั นาเสนอขายบริ การโทรศัพท์ของ MCI ในขณะที่ Shaklee ขาย
บริ การโทรศัพท์ให้กบั AT&T ยังมีบริ ษทั ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นการสื่ อสารและเทคโนโลยีอีกมากที่นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้งบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บา้ น และอินเตอร์ เน็ตผ่านบริ ษทั ขายตรง
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่เคยใช้การตลาดขายตรงมาก่อนก็หันมาเสนอขายผ่านผูจ้ าหน่ายอิสระของ
บริ ษทั ขายตรง อาทิ แก๊ส ไฟฟ้า และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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บทสรุป
เหมือนกับประวัติศาสตร์ทวั่ ไป ประวัติของธุรกิจขายตรงเป็ นมากกว่าการเรี ยงลาดับของเวลาและเหตุการณ์
แต่เป็ นการบอกเล่าพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของธุรกิจขายตรงที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ดา้ นการดาเนินธุรกิจ
ผูบ้ ริ โภค กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ประวัติศาสตร์เป็ นตัวบ่งบอกอนาคตได้ไม่มากก็นอ้ ย และจากประวัติของธุรกิจขายตรง
จนถึงปัจจุบนั ที่มีการขยายตัวของขนาดอุตสาหกรรม และมีบริ ษทั มากมายหลายสัญชาติกา้ วเข้ามาในธุรกิจนี้
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย เชื่อได้วา่ ธุรกิจขายตรงจะยังคงเดินหน้าสร้างหน้าประวัติศาสตร์แห่ง
การเติบโตใหม่ๆ ต่อไป

คอลัมน์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงนี้แปลจากบทหนึ่งในหนังสือชื่อ “Direct Sales An Overview”
ของ Keith B. Laggos ซึ่งเป็ นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนวิชาธุรกิจขายตรงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อความรู้และประโยชน์ต่อผู้ทอี่ ยู่ในแวดวงธุรกิจขายตรงและผู้ทสี่ นใจ
เรื่องโดย: สุชาดา ธีรวชิรกุล
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