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บทคัดย่อ
การวิจัยเส้นทางการพัฒนาการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้า ขายตรง กลุ่มสินค้าอาหารเสริม
ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงาน
ด้านการตลาดของธุรกิจการค้าขายตรง ของกลุ่มสินค้าอาหารเสริมในประเทศไทย 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้จาหน่ายอิสระกับความสาเร็จในการประกอบ
ธุรกิจการค้าขายตรง ของกลุ่มสินค้าอาหารเสริมในไทย 3) ศึกษาปัจจัยการพัฒนาการตลาดที่ส่งผล
ต่อธุรกิจขายตรงในไทย และ 4) กาหนดเส้นทางการพัฒนาการตลาด สาหรับการพัฒนาธุรกิจการค้า
ขายตรง กลุ่มสินค้าอาหารเสริมในประเทศไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออก เป็น 2
ประเภท ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร จ านวน 20 ตั ว อย่ า ง และพนั ก งานขายตรงจ านวน 399 ตั ว อย่ า ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 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) การดาเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจการค้าขายตรง
พบว่า ผู้จาหน่ายอิสระ มีมูลเหตุจูงใจในการเข้าสู่ธุรกิจขายตรงจากรายได้ คิดเป็นร้อยละ 60.2 โดย
เริ่มต้นทาธุรกิจขายตรงจากการใช้สินค้าของธุรกิจขายตรง ร้อยละ 44.0 ดาเนินงานในระบบขายตรง
หลายชั้น ร้อยละ 79.2 ทาธุรกิจประเภทอาหารเสริม ร้อยละ 33.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในปี 2551

ค
ต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 36.5 และ ปี 2552 ต่ากว่า 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 ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนมากขึ้นแต่มีกาไรน้อยลง ร้อยละ 40.5
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ คุณภาพสินค้า ร้อยละ 60.8 ใช้กลยุทธ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ เกิด
จากนวัตกรรมการผลิต ร้อยละ 32.1 แผนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ เกิดจากการสารวจและพัฒนาการ
ตลาด ร้อยละ 36.5 แหล่งผลิตที่เหมาะสมคือ การหาเครือข่ายการผลิต ร้อยละ 43.8 ตั้งราคาสินค้า
และบริการจาก การกาหนดราคาตามต้นทุน ร้อยละ 40.1 กลยุทธ์ในการจัดการด้านลดความเสี่ยงจาก
การเลือกทาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ร้อยละ 41.0 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจอยู่ที่ การ
เป็นผู้นาทางต้นทุน ร้อยละ 43.0 ความแตกต่างจากคู่แข่งคือ ด้านบุคลากร ร้อยละ 32.2 การลด
ต้นทุนของธุรกิจขายตรงคือ ด้านการตลาด ร้อยละ 48.5 เป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นด้านการกระจาย
สินค้า ร้อยละ 42.2 ปัจจัยความ สาเร็จในการทาธุรกิจขายตรงอยู่ที่การจัดการด้าน การผลิต ร้อยละ
45.3 ธุรกิจขายตรงเป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในชีวิตประจาวัน ร้อยละ 47.3
ความสาเร็จของนักธุรกิจอิสระ คือ การบริหารจัดการภายใน ร้อยละ 44.8 ความสะดวกในการส่งมอบ
สินค้าและบริการคือ การส่งมอบสินค้าผ่านตัวแทนขายตรง ร้อยละ 51.3 3) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้จาหน่ายอิสระขายตรงกลุ่มอาหารเสริมในประเทศไทยที มีต่อการพัฒนาธุรกิจ ขายตรง กลุ่มสินค้า
อาหารเสริม ในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาตามด้าน
เรียงลาดับจากมากไปน้อย 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) ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 4) ผู้จาหน่ายอิสระของธุรกิจการค้าขาย
ตรง ของกลุ่มสินค้าอาหารเสริมในไทยที่มี อายุ เพศ และระดับการศึกษา ที่ แตกต่างกัน จะมีการ
พัฒนาการตลาดของธุรกิจการค้าขายตรงของกลุ่มอาหารเสริม ไม่แตกต่างกัน และ 5) กาหนด
เส้นทางการพัฒนาการตลาด พบว่า กลุ่มการจัดการการผลิต ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจมาก
ที่สุด (อิทธิพลรวม=0.409) รองลงมาคือปัจจัยกลุ่มการจัดการองค์กร(Total Effect/อิทธิพลรวม =
0.242) ปัจจัยกลุ่มบุคคล (อิทธิพลรวม = 0.182) สาหรับอีก 3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ กลุ่มการจัดการผลิต
ภัณท์ ปัจจัยกลุ่มการเงินการลงทุน และปัจจัยกลุ่มการตลาด มีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจขายตรง
ค่อนข้างน้อย กล่าวคือมีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.071, 0.018 และ 0.014 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ธุรกิจขายตรง, กลุ่มสินค้าอาหารเสริม

ง
Research Title
Researcher
Institution
B.E.

Marketing Strategies for MLM business development The Skincare of Thailand

Athiwat Kranjanawanitkul & Wanida Wadeecharoen
Thonburi University
2012

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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สรุปผลงานวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
การดาเนินงานของการจัดการธุรกิจขายตรงในประเทศไทย
การเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยกับสัญชาติต่างประเทศ
เส้นทางการพัฒนาการตลาดธุรกิจการค้า ขายตรง กลุ่มสกินแคร์ของไทย
การอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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บรรณานุกรม

154

ภาคผนวก
ผนวก : ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผนวก : ข บทสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทขายตรงสัญชาติไทย
และสัญชาติต่างประเทศ
ผนวก : ค หนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูล

156
174
201

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดงรายชื่อบริษัทขายตรงในประเทศไทยที่มียอดขายสูงสุด
2 ตารางแสดงความแตกต่างของระบบขายตรงชั้นเดียวและระบบขายตรงหลายชั้น
3 ตารางแสดงความแตกต่างของระบบขายตรงหลายชั้นและระบบขายตรงแบบปีระมิด
4 การเปรียบเทียบการตลาดแบบตรงและขายตรง
5 เปรียบเทียบประเภทความต้องการและแรงจูงใจ
6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบริษัทขายตรงอาหารเสริมจาแนกตามสัญชาติของบริษัท
7 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระขายตรงธุรกิจการค้า ขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์
ในประเทศไทย จาแนกตามเพศ
8 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระ ขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทยจาแนกตามอายุ
9 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามสถานภาพสมรส
10 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
11 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
12 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระ ขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามอาชีพเดิมก่อนทาธุรกิจขายตรง
13 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจขายตรงของผู้ตอบแบบสอบถาม
14 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามอาชีพหลักที่ทาคู่กับอาชีพเสริมธุรกิจขายตรง
15 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจ ขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง
16 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามมูลเหตุจูงใจในการเข้าสู่ธุรกิจขายตรง
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ตาราง
17 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสกินแคร์ในประเทศไทยจาแนกตามการ
เริ่มต้นในธุรกิจขายตรง
18 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามระบบของธุรกิจขายตรงที่ทา
19 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจ ขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ขายตรงที่ทา
20 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ขายตรง
21 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามกลยุทธ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
22 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามแผนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้
23 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งผลิตที่เหมาะสมของสินค้าและบริการ
24 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งผลิตที่เหมาะสมของสินค้าและบริการ
25 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามกลยุทธ์ในการจัดการด้านลดความเสี่ยง
26 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะเด่นของบริษัทขายตรงในสายตาของผู้บริโภค
27 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทขายตรงในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจ
28 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจการค้า ขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างจากคู่แข่งของบริษัทสกินแคร์
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29 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกความสามารถในการลดต้นทุน
30 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นของบริษัทขายตรง
31 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จในการทาธุรกิจขายตรง
32 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามประเภทสินค้าในธุรกิจขายตรงซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากที่สุด
33 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้ธุรกิจขายตรงประสบความสาเร็จ
34 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ ในประเทศไทย
จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีให้ความสะดวกในการส่งมอบสินค้าและบริการ
35 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ของประเทศไทย
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการขายตรง ในปี พ.ศ. 2551
36 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการขายตรงในปี 2552
37 ร้อยละของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในปีพ.ศ.2551
38 ผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทยจาแนก
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจากการขายตรง (ต่อเดือน) ในปี พ.ศ. 2552
39 ผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทย
จาแนกการดาเนิน ธุรกิจระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน
40 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงสินค้าสกินแคร์
ของประเทศ ไทยโดยรวมและจาแนกตามด้านการดาเนินงาน
41 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงจาแนก
ตามด้านจาแนกตาม ลักษณะการดาเนินงานของบริษัท
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42 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจการค้า ขายตรง
สินค้าสกินแคร์ของประเทศไทยจาแนกตามเรื่องต่างๆในด้านการเงิน
43 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงสินค้าสกินแคร์
ของในประเทศไทยจาแนกตามเรื่องต่างๆในด้านการผลิต
44 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่ม
สินค้าสกินแคร์ประเทศไทยจาแนกตามเรื่องต่างๆในด้านการพัฒนาบุคลากร
45 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรง กลุ่ม
เสริมของประเทศ ไทยจาแนกตามเรื่องต่างๆในด้านการตลาด
46 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรง กลุ่ม
เสินค้าสกินแคร์ในประเทศไทยจาแนกตามเรื่องต่างๆด้านผลิตผล
47 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัย
48 ร้อยละความสามารถในการกาหนดเส้นทางการพัฒนาการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจ
การค้าขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์
49 แสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อพัฒนาการตลาดธุรกิจขายตรงสินค้าสกินแคร์ของประเทศไทย
50 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่มีผลการจัดการธุรกิจ
ขายตรงสัญชาติไทยกับสัญชาติต่างประเทศ
51 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผุ้จาหน่ายอิสระธุรกิจขายตรงกลุ่ม
สินค้าสกินแคร์ที่มีต่อการจัดการธุรกิจของบริษัทขายตรงสัญชาติไทยและสัญชาติต่าง
ประเทศจาแนกตามเรื่องต่างๆ
52 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับลักษณะสาคัญของผู้จาหน่าย
อิสระธุรกิจขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์ของไทย
53 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มปัจจัยด้าน
การจัดการการผลิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่ม
สินค้าสกินแคร์ กับลักษณะ สาคัญของผู้จาหน่าย อิสระธุรกิจขายตรง
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54 สรุปกลยุทธ์ที่ผู้บริหารของบริษัทสัญชาติไทยมุ่งเน้นตามเส้นทางการพัฒนา
136
การตลาดธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์
55 สรุปกลยุทธ์ที่ผู้บริหารของบริษัทสัญชาติต่างประเทศมุ่งเน้นตามเส้นทางการพัฒนาการ 138
ตลาดธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มสินค้าสกินแคร์
56 สรุปกลยุทธ์ที่ผู้บริหารของบริษัทสัญชาติไทยและสัญชาติต่างประเทศมุ่งเน้นตาม
139
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ภาพประกอบที่
1 ระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level Marketing)
2 ระบบขายตรงหลายชั้น (Multi Level Marketing)
3 clear example of a downline
4 รูปแบบของระบบขายตรงแบบปีระมิด
5 แสดงประเภทของการตลาดแบบตรง
6 แสดงการเพิ่มจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกในปี 2005
7 แสดงจานวนประชากรในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกที่เป็นสมาชิก
ระบบโทรศัพท์
8 จานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกปี 2005
9 แบบจาลองการเกิดพฤติกรรมผู้บริโภค
10 ลักษณะของผู้ซื้อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
11 แสดงโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
12 แรงจูงใจที่มีเหตุผลและทางอารมณ์
13 การพิจารณาแรงจูงใจของผู้บริโภค
14 แสดงการพิจารณาระบบการซื้อของผู้บริโภค
15 สภาพแวดล้อมจุลภาพ (Microenvironment)
16 ประโยชน์ของ IMC - Integrated Marketing Communication
17 ปัจจัยหลักในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์การตลาด
18 กระบวนการกลยุทธ์ Strategic Management Process
19 แสดงขั้นตอนในการออกแบบและการจัดการหน่วยงานขาย
20 BCG Matrix (Boston Consulting Group Model )
21 กรอบแนวคิดการวิจัย
22 รูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อเส้นทางการพัฒนา
การตลาดธุรกิจการค้าขายตรงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาการเสริมของไทย
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