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Abstract

T

his research aims at studying persuasive message and its effects
on decision to participate in direct sales business. This research
uses 2 methodologies. First one is Textual Analysis to analyze text
in company profile and recruitment document from 4 direct sales
companies. The second is Experimental Research, design for one-group
pretest posttest. 60 Samples are divided into 2 groups: g.1 (30 samples)
age 18-34 years, and g.2 (30 samples) age 35-50 years. Both groups
study the experimental documents and fill the questionnaire. The result
shows that there are 12 persuasive messages in direct sales business
such as 1) Successful of freedom career 2) Network, the base of
success 3) Relationship with family and colleague 4) Reliability and
Trust among colleague 5) Generousness and Help 6) You are creator
7) Freedom of life 8) Life changing within short period 9) Gratefulness
to favor of parent 10) Pride of dignity 11) Success in upgrading to
upper class and 12) Changing. These 12 persuasive messages have
no significant effect on decision to participate in direct sales business.
In addition, both experimental groups tend to prefer persuasive
messages at moderate level. However, their trust is relatively low.

* ศิริเพ็ญ เกษตรศิริกุล (นศ.ม.,นิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และพนม คลี่ฉายา (นศ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “สารเพื่อการโน้มน้าวใจ และผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง”
ของ ศิริเพ็ญ เกษตรศิริกุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการประเมินผลใน
ระดับดีมาก ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารที่ใช้
สือ่ สารโน้มน้าวใจและผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
ธุรกิจขายตรง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ
การวิ เ คราะห์ ตั ว บทจากเอกสารแนะนำบริ ษั ท และ
เชิญชวนเป็นนักธุรกิจของบริษทั ขายตรงจำนวน 4 แห่ง
และการวิจยั เชิงทดลอง แบบกลุม่ เดียววัดผล 2 จำนวน
ทัง้ สิน้ 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 อายุ 18-34 ปี
จำนวน 30 คน และ กลุ่ ม ที่ 2 อายุ 35-50 ปี
จำนวน 30 คน ศึกษาเอกสารประกอบการทดลองทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ตัวบท และตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า สารที่ใช้ในการสื่อสารโน้มน้าวใจของธุรกิจขายตรง
มีอยู่ 12 ชุดความหมาย ได้แก่ 1) ความสำเร็จจากการ
ทำงานในอาชีพอิสระ 2) เครือข่ายคือฐานแห่งความ
สำเร็จ 3) สัมพันธไมตรี ความผูกพันกับครอบครัว
และเพื่อนร่วมงาน 4) ความเชื่อถือและไว้วางใจต่อกัน
5) ความเอื้ อ เฟื้ อ ช่ ว ยเหลื อ กั น 6) คุ ณ คื อ ผู้ ส ร้ า ง
7) การใช้ชวี ติ อย่างมีอสิ รภาพ 8) การเปลีย่ นชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ในระยะเวลาอั น สั้ น 9) การทดแทนคุ ณ บุ พ การี
10) ความภูมิใจในเกียรติยศ 11) ความสำเร็จในการ
ยกระดับฐานะให้สูงขึ้น และ 12) การเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่ งใหม่ และผลการทดสอบอิ ท ธิ พ ลของชุ ด ความหมาย
พบว่า ทั้ง 12 ชุดความหมายไม่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 2 กลุ่ ม มี ค วามชื่ น ชอบชุ ด
ความหมายในระดับปานกลาง และให้ความเชื่อถือชุด
ความหมายเหล่านีร้ ะดับค่อนข้างต่ำ

บทนำ
ธุรกิจขายตรง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็น
พลวั ติ สู ง ในแต่ ล ะปี ธุ ร กิ จได้ ส ร้ า งเงิ น หมุ น เวี ย นใน
ระบบเศรษฐกิ จ ค่ อ นข้ า งมาก ดั ง ที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์
อินมาร์เก็ตติง้ ฉบับวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2555 (“ขายตรง

อเมริ ก าสุ ด ฮอตเติ บโต 4% เผยมู ล ค่ า ตลาด 29.87
พันล้านเหรียญ”, 2555) ได้รายงานว่า สมาคมขายตรง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (DSA) ได้เปิดเผยตัวเลข เกีย่ วกับ
มูลค่าตลาดขายตรงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี2011 เติบโตร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 29.87
พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะทีป่ ี 2010 ตลาดรวมเท่ากับ
28.56 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยที่ ภ าพรวมของ
อุตสาหกรรมขายตรงภายในประเทศมีอัตราการเติบโต
มากกว่ า อั ต ราการขยายตั ว ของจี ดี พี ป ระเทศที่ เ ติ บโต
เพียงร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ บริษัทขายตรงขนาดเล็ก
ที่มียอดขายน้อยกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ มียอดขาย
เติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 66.7 แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะผั น ผวนหรื อ ไม่ ค่ อ ยจะดี นั ก แต่
อุ ต สาหกรรมขายตรงยั ง เติ บโต และสามารถสร้ า ง
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่ใน
ประเทศไทย ในปี 2554 บริษทั ขายตรงในประเทศไทย
มี มู ล ค่ า หมุ น เวี ย นในประเทศสู ง กว่ า หมื่ น ล้ า นบาท
โดยบริษทั ทีม่ ยี อดขายสูงสุดในประเทศไทย คือ บริษทั
แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มียอดขายปิดที่ 15,500
ล้านบาท ตามมาด้วย ซูเลียน กิฟฟารีน และเอมสตาร์
ในอันดับที่ 2 3 และ 4 ตามลำดับ (“10 อันดับบริษทั
เครือข่ายที่มียอดขายสูงสุดประจำปี 54”, 2555) และ
จากการรายงานของหนังสือพิมพ์โกลบอล บิสสิเนส (“ขายตรง
เอเชียผงาด 21 บริษทั ขึน้ ชัน้ ระดับโลก”, 2555) ได้ระบุ
การจัดอันดับโลกที่มียอดขายสูงสุดในปี 2011 บริษัท
ขายตรงไทยติดอันดับ 1 ใน 80 บริษทั ด้วยเช่นกัน ได้แก่
มิสทีน ในอันดับที่ 30 และ กิฟฟารีน ในอันดับที่ 56
ของโลก นอกจากนี้เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
รายงานว่ า ในปี 2555 ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม จนถึ ง
เดือนพฤษภาคม บริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่อย่าง แอมเวย์
และกิฟฟารีน ที่มียอดขายเติบโตมากขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2554 ยอดขายโตร้อยละ 7 และร้อยละ 8
ตามลำดับ (“MLM สุดคึก! ค่ายใหญ่กอดคอโต 10%
ค่ า ยเล็ กโหมสื่ อ เร่ ง ปั้ น แบรนด์ ข ยายเท่ า ตั ว ”, 2555)
จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมขายตรงในประเทศไทย มีการ
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เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี และสร้างรายได้หมุนเวียน
อยูใ่ นระบบอย่างมหาศาล
ปั จ จั ย สำคั ญ ของการเติ บโตของธุ ร กิ จ ขายตรง
นัน่ คือ นักธุรกิจขายตรง ทีม่ สี ว่ นสำคัญในการเผยแพร่
สินค้าและแผนปันผลเป็นอย่างมาก โดยใช้การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเป็นหลักเพื่อชักชวน โน้มน้าวให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมทำธุรกิจ อีกทัง้ ยังได้ใช้สอื่ สิง่ พิมพ์ เอกสารแนะนำ
บริษัท เพื่อใช้ชักชวนหรือทำการรีครูท (Recruit) บุคคล
ทัว่ ไปเข้าสูธ่ รุ กิจ ผ่านใช้คำ ข้อความ รูปภาพและสัญลักษณ์
ในการสื่อสารเพือ่ โน้มน้าวใจ จึงเป็นที่มาของการศึกษา
ในงานวิทยานิพนธ์นี้ โดยศึกษาถึงความหมายที่ปรากฏ
ในเนือ้ หาเอกสารแนะนำบริษทั ทีใ่ ช้ในการเชิญชวนให้
เข้าร่วมธุรกิจขายตรง และความหมายทีใ่ ช้นนั้ มีอทิ ธิพล
ในเชิงการสื่อสารโน้มน้าวใจให้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ
ขายตรงหรือไม่อย่างไร

ปัญหาการวิจัย
1. ลั ก ษณะและรู ป แบบของสารที่ ใ ช้ ใ นการ
สื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรง
เป็นอย่างไร
2. สารที่ใช้ในการสื่อสารโน้มน้าวใจผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมธุรกิจของบริษทั ขายตรงมีความหมายอย่างไรบ้าง
3. ความหมายของสารที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร
โน้ ม น้ า วใจผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ขายตรง
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในธุรกิจขายตรงหรือไม่
อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	
1. อธิบายลักษณะและรูปแบบของสารที่ใช้ใน
การสือ่ สารโน้มน้าวใจผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง
2. วิเคราะห์ อธิบายความหมายสารที่ใช้ในการ
สื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ขายตรง
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3. ศึกษาอิทธิพลของความหมายสาร ทีม่ ตี อ่ การ
ตัดสินใจเข้าร่วมในธุรกิจขายตรง

ขอบเขตของการวิจัย

	
การศึกษาครัง้ นี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ศึ ก ษาจากเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ แ นะนำ
บริษทั และเอกสารเชิญชวนเป็นนักธุรกิจ โดยมีชว่ งเวลา
ตีพมิ พ์และผลิตในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 และคัดเลือก
จากการจัดอันดับบริษัทขายตรงที่มียอดขายสูงสุดในปี
2554 (สุดยอดขายตรงแห่งปี 2555, 2556) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่
ชุดเอกสารเริ่มต้นธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์แนะนำบริษัท
และเชิญชวนร่วมธุรกิจจำนวน 252 หน้า
2. บริษทั ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ชุดเอกสาร
เริ่มต้นธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์แนะนำบริษัทและเชิญชวน
ร่วมธุรกิจจำนวน 343 หน้า
3. บริ ษั ท กิ ฟ ฟารี น สกายไลน์ ยู นิ ตี้ จำกั ด
ชุดเอกสารเริ่มต้นธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์แนะนำบริษัท
และเชิญชวนร่วมธุรกิจจำนวน 269 หน้า
4. บริษัทเอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ชุดคู่มือ
การทำธุรกิจ ชุดเอกสารเริ่มต้นธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์
แนะนำบริษทั และเชิญชวนร่วมธุรกิจจำนวน 166 หน้า
ในส่วนนี้ จะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ตวั บท (Textual
Analysis) เพือ่ วิเคราะห์ตวั บท ค้นหาความหมาย และ
การประกอบสร้างความหมาย
ส่วนที่ 2 ทดสอบอิทธิพลของความหมายในสาร
ที่ใช้ ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงหรือ
ไม่อย่างไร โดยการนำเอาผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ตวั บท
มาออกแบบเอกสารสิ่งพิมพ์แนะนำบริษัทและเอกสาร
เชิญชวนเป็นนักธุรกิจ ขึน้ มาใหม่ และทดสอบกับกลุม่
ตัวอย่าง ที่ไม่เคยได้รับการชักชวนเข้าสู่ธุรกิจขายตรง
มาก่อน จำนวน 60 คน แบ่งอายุออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุม่ ละ 30 คน ดังนี้

86... Journal of Public Relations and Advertising Vol. 6 No. 1 2013

กลุม่ ที่ 1 อายุระหว่าง 35-50 ปี จำนวน 30 คน
กลุม่ ที่ 2 อายุระหว่าง 18-34 ปี จำนวน 30 คน
โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของสารทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจขายตรงของผู้ที่สนใจ เปรียบเทียบก่อน
และหลังการทดลอง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
	
1. แนวคิดเรือ่ งการโน้มน้าวใจและแรงจูงใจ
ในโลกแห่ ง การสื่ อ สาร ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ แ สดง
อิทธิพลทางความคิด ความเชือ่ ทัศนคติ ทีอ่ าจโน้มนำ
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ คือ การสื่อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ ซึง่ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2550) ได้
ให้ความหมายไว้วา่ การโน้มน้าวใจ คือ การสือ่ สารทีต่ งั้ ใจ
จะมีอทิ ธิพลต่อการเลือก (Communication intended to
influence choice) โดยที่ ก ารสื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจ นั้ น
เป็นการแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีการใช้
สัญลักษณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ายผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร โดยมีความตั้งใจโน้มน้าวเพื่อให้เกิดผล
ตามวั ต ถุ ป ะสงค์ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความมุ่ ง หมายที่
จะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และการเลือกรับสารของผูร้ บั
สาร ทีม่ สี ทิ ธิทจี่ ะเลือกได้
ขณะที่ Simon (1976) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจ
ปรากฏขึน้ ได้ใน 4 มิติ คือ การโน้มน้าวใจในเจตนาให้
เกิดผลโดยตรง การโน้มน้าวใจในกระบวนการสื่อสาร
การโน้มน้าวใจเพือ่ ให้เกิดการตัดสินใจ และการโน้มน้าวใจ
ทีเ่ กิดจากความเชือ่ และทัศนคติ ซึง่ ทัง้ 4 มิตนิ นั้ สามารถ
ทำได้หลายวิธี ทัง้ การสือ่ สารตัวต่อตัว สือ่ สารสูส่ าธารณะ
และการสือ่ สารผ่านสือ่ มวลชน และยังอธิบายเพิม่ เติมว่า
กระบวนการโน้มน้าวใจ เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นตอนหนึ่ง
ทัง้ ทัศนคติ ความเชือ่ ค่านิยม สามารถเรียนรูไ้ ด้ หรือไม่

อาจเรี ย นรู้ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ โ ดยตรงที่
บุคคลๆ หนึ่ง เข้าไปสัมผัสโดยตรง ขณะที่บางกรณี
อาจเกิดขึ้นจากแรงปรารถนา หรือการกระตุ้นให้เชื่อ
และมีรางวัล (Reward) ตอบแทน ทัง้ นีส้ ารหรือข้อมูล
ที่ น ำส่ ง มาจากผู้ ส่ ง สารนั้ น มี ค วามสำคั ญ เช่ น กั น
จะต้ อ งมี ก ารเข้ า รหั ส เพื่ อให้ เ กิ ด ความเข้ าใจร่ ว มกั น
ขั้นตอนการโน้มน้าวใจจึงเกิดขึ้น จากนั้นผู้รับสารจะเป็น
ผูป้ ระเมินสารว่าควรค่าแก่การเชือ่ ถือหรือยอมรับหรือไม่
จะเห็นได้วา่ จากความหมาย วัตถุประสงค์หลัก
ของการโน้มน้าวใจคือ เพื่อการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ทางความคิด ทัศนคติ ความเชือ่ หรือค่านิยม ทีม่ ตี อ่ สิง่ ใด
สิง่ หนึง่ อย่างไรก็ตาม การสือ่ สารโน้มน้าวใจไม่ได้มเี พียง
แต่สื่อสารผ่านคำพูดระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่อาจมา
ในรูปแบบสารในลักษณะอืน่ เช่น ข้อความตัวอักษร ฅ
ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์
หรื อ มาในรู ป แบบ ภาพถ่ า ย ที่ แ สดงผ่ า นโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ หรือข้อความเสียง ผ่านทางวิทยุ เทป ทัง้ นี้
สารเพื่ อ การโน้ ม น้ า วใจ ให้ เ ข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรง
มีการปรากฏในทุกรูปแบบ ของการสื่อสาร ที่บุคคล
ทัว่ ไปไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารโน้มน้าวใจจำเป็น
ต้องศึกษาถึงระดับความต้องการ 5 ขัน้ ตามแนวคิดของ
Maslow การศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้รับสาร และการ
เลือกใช้จุดจูงใจสาร (Message appeal) ให้เหมาะสม
Monroe และ Ehninger (1975) ได้อธิบายวิธีการ
เรียบเรียงสารเพื่อโน้มน้าวใจไว้ว่า ในการเขียนข้อความ
หรือนำเสนอเนื้อหาสารนั้นจำเป็นต้องมีการเรียบเรียง
อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ซึ่ง
ความต้องการของบุคคลเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ
ความต้องการทีม่ เี ป้าหมายจากตนเอง และความต้องการ
ที่เกิดจากการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม ดังงานวิจัย
ชินนิ ธร รักชาติ (2546) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งมูลเหตุจงู ใจ
ในการเข้าร่วมธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น ที่พบว่าการ
ใช้ จุ ด จู งใจด้ า นภาพลั ก ษณ์ ชื่ อ เสี ย ง รวมไปถึ ง สิ น ค้ า
บริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นสิง่ สำคัญทีจ่ ะเป็นแรงกระตุน้ ความ
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ต้องการให้เกิดความสนใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง และ
งานวิจัยของ กมลทิพย์ ม้าคะนอง ที่ระบุว่า การใช้
เทคนิ ค การสื่ อ สารแบบโน้ ม น้ า วใจเป็ น สำคั ญ จะมี
อิทธิพลในการตัดสินใจของผู้ที่สนใจให้เข้าร่วมธุรกิจ
ขายตรงได้ ซึ่งในธุรกิจขายตรงเทคนิคการโน้มน้าวใจ
จึงถูกนำมาใช้สอื่ สาร เพือ่ มุง่ หมายให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของบุคคล ให้เข้าร่วมในธุรกิจขายตรงมากทีส่ ดุ
2. แนวคิ ด เรื่ อ งสั ญ ญวิ ท ยา และความหมาย
เชิงอุดมการณ์
จุดเริม่ ต้นของแนวคิดด้านสัญวิทยา มาจากการที่
มนุษย์มีความต้องการที่จะสื่อสารความหมายกับผู้อื่น
ภายใต้สังคมและบริบทเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน การสร้าง “ตัวแทน” (Representation) เพือ่ ใช้
สื่อความหมายจึงเกิดขึ้น โดยลักษณะของตัวแทนนั้น
อาจมาในรูปแบบของ คำพูด ข้อความ รูปภาพ หรือ
วัตถุ Stuart Hall (1997) ให้ความหมายของการเป็น
“ตั ว แทน” (Representation) ไว้ ว่ า เป็ น การใช้ ภ าษา
(Language) เพื่อพูดถึงบางสิ่งหรือความหมายของมัน
เพื่อแทนค่าของสิ่งนั้นๆ ให้มีความหมาย และสื่อสาร
กับผูอ้ นื่ ให้เข้าใจตรงกันได้ อย่างไรก็ดี “ตัวแทน” ตามที่
Hall นิ ย ามนั้ น ภาษาซึ่ ง เป็ น รู ป แบบของการแทน
อย่างหนึง่ สามารถให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกันได้ โดยมี
วัฒนธรรมในสังคม (Cultural Codes) เป็นตัวกำหนด
Pierce (อ้างถึงใน Hall, 1997) ได้กล่าวว่า สัญญะ
ประกอบไปด้วย 3 สิง่ ทีส่ ำคัญคือ การแทนความหมาย
(Representation) การตีความ (Interpretation) และวัตถุ
(Object) อย่างไรก็ดี ในวัฒนธรรมที่ต่างกัน การบรรจุ
ความหมาย มีความแตกต่างกันด้วย สิง่ นัน้ คือ “รหัส”
(Code) หรือสิ่งที่คนในสังคมตกลงเพื่อทำความเข้าใจ
ความหมายให้ตรงกันนั่นเอง โครงสร้างที่ก่อให้เกิด
ความหมายของสั ญ ญะตามแนวคิ ด ของ Pierce มี 3
ประการด้วยกัน คือ 1. ภาพเหมือน (Icon/Iconic) คือ
สิ่งที่แสดงความเหมือนแทนวัตถุจริงที่มีอยู่ 2. สิ่งบ่งชี้
(Index/Indexical) คือ สิ่งที่แสดงการบ่งชี้ ให้เห็นถึง
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วัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่มีลักษณะที่เชื่อมโยงกับวัตถุ 3. สัญลักษณ์
(Symbol/Arbitrary) คื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ถู ก กำหนด
ความหมาย และเข้าใจร่วมกัน จากโครงสร้างดังกล่าว
เราสามารถเรียกสัญญะที่เป็นตัวแทน ที่อยู่ในรูปแบบ
ของเสียง ภาษา รูปภาพ ได้วา่ สาร (Message) ดังนัน้
สาร ทีป่ รากฏในรูปแบบต่างๆ ทีส่ ามารถเป็นได้ทงั้ วัจน
ภาษา และอวั จ นภาษา สารโดยทั่ วไป มี ค วามหมาย
นัยตรง (Denotation) และนัยประหวัด (Connotation)
ซึ่งแทนที่สารจะให้ความหมายในลักษณะเดียว กลับ
สามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่ง องค์ประกอบตามแนวคิด
เรือ่ งของการเป็นตัวแทน จึงเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้าง
สัญลักษณ์ที่มีความหมาย หรือ ความหมายเชิงสัญญะ
(Sign and Signing) นอกจากนี้ ความหมาย
นัยประหวัด มีความสัมพันธ์กับมายาคติ (Mythology) ด้วย
Barthes (อ้างถึงใน Hall, 1997, 68) ให้ความหมาย
เกีย่ วกับมายาคติวา่ เป็นความหมายของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่
เกิดขึ้นจากความเชื่อ คติ ค่านิยม ผ่านการใช้ซ้ำใน
สังคม จนเกิดเป็นอุดมการณ์ (Ideology) หล่อหลอม
จนทำให้เชือ่ ว่า สิง่ นัน้ มีความหมายทีเ่ ข้าใจกันโดยทัว่ ไป
โดยมากเกิ ด ขึ้ น จากผลิ ต ซ้ ำ ของสื่ อ มวลชน ทั้ ง นี้
การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญญะ สามารถทำได้
หลายวิธี ได้แก่
1. Syntagm คือ การนำสัญญะ มาจัดเรียงลำดับ
ต่อกันให้เกิดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นการ
ผสมกั น ระหว่ า ง คำนามกั บ คำคุ ณ ศั พ ท์ คำนามกั บ
คำนาม หรือการเรียงต่อกันจนเป็นประโยคทีส่ อื่ ความหมาย
2. Paradigm คือ ชุดของสัญญะ ทีถ่ กู นำมาจัด
กลุ่มให้อยู่เป็นประเภทเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะร่วม
บางอย่างเหมือนกัน หรือมีความแตกต่างกัน
3. Metaphor คือการอุปมา เปรียบเหมือน ใช้
สิ่งของ หรือบุคคลหนึ่งแทนสิ่งหนึ่ง จะเป็นการให้
ความหมายเชิงอารมณ์
4. Metonymy คือการเปรียบเหมือน โดยใช้คำ
บางคำ หรือบางส่วน แสดงความหมายแทนทั้งหมด
ส่วนมากจะมาในรูปของโวหาร
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นอกจากนี้ การใช้ รู ป ภาพ สามารถสร้ า งความ
นั ย ประหวั ดได้ ผ่ า นกระบวนการสร้ า งความหมาย
2 วิธี คือ จากการผลิตซ้ำของสื่อ (Reproduction)
จนนำสู่รูปแบบ (Style) ที่เป็นลักษณะเฉพาะและเกิด
ความหมายที่เข้าใจร่วมกันในสังคม กระบวนการสร้าง
ความหมายแบบนัยประหวัดจากรูปภาพ (Photogenic
Message) ประกอบไปด้วย 6 วิธี ตามแนวคิดของ
Barthes (1977 อ้างถึงใน Craig and Muller, 2007,
191-199) ได้แก่ 1. การใช้องค์ประกอบของการจัดวาง
วัตถุในภาพให้มคี วามหมาย (Trick Effect) 2. การจัด
วางท่ า ทาง (Pose) 3. วั ต ถุ ที่ อ ยู่ ใ นภาพ (Object)
4. เป็ น การใช้ เ ทคนิ ค มาช่ ว ยประกอบการถ่ า ยภาพ
(Photogenic) 5. สุนทรียนิยม (Aestheticism) 6. การจัดเรียง
ชุดของภาพ (Syntax)
จะเห็นว่าการสร้างสารให้มคี วามหมายนัน้ สามารถ
เกิดขึน้ ได้หลายรูปแบบ จากองค์ประกอบต่างๆ การจัด
เรียงสาร การนำเสนอ ทำให้สารมีความหมายทีห่ ลากหลาย
และถู ก นำไปใช้ ต่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะทาง
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน การสร้างสัญญะจะมีความแตกต่าง
กั น ด้ ว ย การยอมรั บ ความหมายที่ ผ่ า นการผลิ ต ซ้ ำ
โดยสือ่ มวลชน นำไปสูก่ ารเกิดขึน้ ของความหมายประเภท
นัยประหวัด (Connotation) ผู้รับสารและกระบวนการ
สร้างความหมายมักจะทำงานร่วมกันเสมอ เพื่อผลิตสาร
ที่ให้ความหมายเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งความสัมพันธ์ของ
การสร้างคุณค่าทางสังคมกับคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิด
การเป็นความรู้เชิงอุดมคติ (Ideology) Althusser (1971,
อ้างถึงใน Fiske, 1991, 173-178) กล่าวว่า พลังของอุดมการณ์
ยังแทรกซึมเข้าสู่ทุกอณูของทุกกระบวนความเคลื่อนไหว
ของคนในสังคม ทีน่ ำไปสูก่ ารแสดงออกในเชิงอุดมการณ์
ที่เรายึดถือ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเราเอง ความสัมพันธ์
ทางสั ง คม หรื อ ประสบการณ์ ร่ ว มของคนในสั ง คม
ล้วนเป็นผลกระทบจากอุดมการณ์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม
อุดมการณ์ทางสังคม ที่เข้าใจกันและยอมรับกันมาอย่าง
ช้านาน สามารถกลายเป็น มายาคติ (Myth) ทางความคิด
ของคนในสังคม โดยทีผ่ ใู้ ช้ไม่ทนั รูต้ วั

อย่างไรก็ดี การตีความสารของผูร้ บั สาร อาจจะ
ได้ ค วามหมายของสาร ไม่ ส อดคล้ อ งต้ อ งกั น กั บ
วัตถุประสงค์ของผูส้ ง่ สารก็เป็นได้ Hall (1980, อ้างถึง
ใน กาญจนา แก้ ว เทพ, 2553, 137) ได้ ศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการการรั บ ความหมายของผู้ รั บ สาร ด้ ว ย
มุมมองเชิงวิพากษ์ พบว่า การทีผ่ รู้ บั สารเมือ่ รับสารแล้ว
อาจจะได้ความหมายของสารไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของผู้ ส่ ง สาร เนื่ อ งจากสื่ อ มวลชนซึ่ ง เป็ น ผู้ น ำเสนอ
เนือ้ หาสาร ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ว สารนัน้ ค่อนข้างคลุมเครือ
ทำให้มีการรับสารหรือตีความหมายได้แตกต่างกันไป
โดยแบ่งการรับความหมายออกได้ 3 ลักษณะ
1. Preferred or Dominant Reading การอ่านสาร
ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ผู้ส่งสาร-ผู้รับสารจะเข้าใจใน
ความหมายเดี ย วกั นได้ ต้ อ งยื น อยู่ ใ นจุ ด และใช้ ร หั ส
เดียวกัน เสมือนผูร้ บั สารอยูใ่ ต้อำนาจผูส้ ง่
2. Negotiated Meaning การอ่านสารทีแ่ ตกต่างไป
จากสารที่ต้องการ ในลักษณะความหมายที่แตกต่างไป
หรือคลาดเคลื่อนไปจากผู้ส่งสาร ตามจุดยืนของผู้รับสาร
เป็ น การตี ค วามตามที่ ผู้ รั บ สารสร้ า งขึ้ น ด้ ว ยตนเอง
เสมือนการต่อรองเชิงอำนาจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ผู้รับสารจะไม่เชื่อในตัวสารทั้งหมด แต่จะรับไปและปรับ
ให้เข้ากับความเชือ่ ของตน
3. Oppositional Decoding การอ่านสารที่เป็น
ความหมายตรงกันข้ามหรือคัดค้านผู้ส่ง เสมือนผู้รับได้
ท้าทายอำนาจของผู้ส่ง เป็นการปฏิเสธความหมายของ
ตัวสาร
จะเห็นได้วา่ ความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับผูร้ บั สาร
และการตีความสาร มีความเป็นพลวัตสูง โดยเฉพาะ
กลุม่ ธุรกิจขายตรง เนือ่ งจากความเข้าใจในธุรกิจขายตรง
ของบุคคลทั่วไป มีลักษณะที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า
ปั จ จั ย ทั้ ง จากภายในของผู้ รั บ สาร กระบวนการคิ ด
วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วาม และปั จ จั ย ภายนอกที่ ม าจาก
ประสบการณ์ ความรูค้ วามเชือ่ ความเข้าใจ หรือแม้แต่
อคติที่สั่งสมมาในตัวผู้รับสาร อาจทำให้การตีความสาร
เกิดการผิดเพี้ยนไปได้ ดังนั้นแล้ว กระบวนการสร้าง
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ความหมายของสารในลั ก ษณะต่ า งๆ ตามแนวคิ ด
สั ญ วิ ท ยา จึ ง มี ค วามเกี่ ย วกั บ การตี ค วามสารของ
ผู้รับสารอย่างแยกไม่ออก หากความเข้าใจในรหัสของ
สารไม่ ต รงกั น การสื่ อ สารก็ ไ ม่ อ าจสั ม ฤทธิ์ ผ ลได้
นอกจากนี้ รู ป แบบการนำเสนอของสื่ อโดยเฉพาะสื่ อ
สิ่งพิมพ์ การออกแบบสารสามารถเรียกความสนใจใน
สารด้วย อารยะ ศรีกลั ยาณบุตร (2546) กล่าวว่า ผูอ้ อกแบบ
จะต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบ ซึ่งจะต้องคำนึงถึง
เรื่องการสื่อสารเชิงทัศนะ (Visual communication) เป็น
สำคัญ กล่าวคือ เป็นการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบของ
ผลงานการออกแบบที่สื่อสารความคิด เบื้องหลังการ
ออกแบบนั้ น ๆ ให้ ผู้ อื่ น สามารถรั บ รู้ ไ ด้ โ ดยผ่ า นการ
มองเห็ น ทางสายตา การสื่ อ สารเชิ ง ทั ศ นะที่ น ำมา
ประยุ ก ต์ ใ ห้ กั บ การออกแบบสื่ อ พิ ม พ์ นั้ น เรี ย กว่ า
การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic design) ในธุรกิจขายตรง
มี ก ารใช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ช่ ว ยในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ใช้ ก าร
ออกแบบเรขศิลป์มาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชิ้นงาน
ทั้ ง นี้ ป ระเภทสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ นิ ย มใช้ เ พื่ อ การแนะนำ
และชั ก ชวนเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ ขายตรงนั้ น จะใช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ใ น
รู ป แบบหนั ง สื อ เพื่ อ บรรจุ ข้ อ มู ล อั น เป็ น สาระสำคั ญ
ต่อการแนะนำธุรกิจและการชักชวนผู้อ่านให้เกิดความ
สนใจและตัดสินใจเข้าร่วมในธุรกิจขายตรงในทีส่ ดุ
3. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดสินใจของบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของบุคคล มีผู้ให้นิยามไว้
หลากหลาย ดังนี้
รศนา อัชชะกิจ (2539) ระบุว่า พฤติกรรม
ทุกรูปแบบของมนุษย์กอ่ นแสดงให้เป็นทีป่ รากฏ จะต้อง
ผ่านขัน้ ตอนหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญ คือ การตัดสินใจ เป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่กระทำเป็นประจำเมื่อบุคคลต้อง
เผชิญหน้ากับทางเลือกทีก่ ำลังรอคอยการตัดสินใจ ตัง้ แต่
2 ทางเลือกขึน้ ไป ขณะที่ Barnard (1938 อ้างถึงใน
วุฒชิ ยั จำนงค์, 2523) กล่าวว่า บุคคลต้องเผชิญกับทาง
เลือกเสมอ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการเพื่อจัดการ
กั บ ทางเลื อ กต่ า งๆ หรื อ หมายถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ที่ จ ะลด
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จำนวนทางเลือกลงมา จากหลาย ๆ ทางเลือกเหลืออยู่
เพียงแค่ทางเลือกเดียวในที่สุด และ Simon (1960)
อธิบายว่า การตัดสินใจทั้ง 3 ด้านเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงธรรมชาติของการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ทางเลือก
เพียงหนึ่งเดียวสำหรับนำออกมาปฏิบัติ นอกจากนี้ Shull,
Delbecq และ Cummings (1970) ยังกล่าวด้วยว่า
การตัดสินใจในแต่ละครั้งยังทำให้บุคคลเกิดความรู้สึก
ต่อปรากฏการณ์ ค่านิยมความเชื่อที่มีอยู่ จึงเกิดเป็น
พฤติกรรมการเลือก เพื่อนำไปสิ่งที่พึงปรารถนา หรือ
เป้าหมายในการตัดสินใจนัน่ เอง
จึงสรุปได้ว่า การตัดสินใจของบุคคลเป็นพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของทางเลือกที่ปรากฏขึ้น โดย
มีกระบวนในการจัดการทางเลือกต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกั บ
ค่านิยม ความเชือ่ ของแต่ละบุคคล เกิดเป็นพฤติกรรม
การเลือกหรือการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในที่สุด
ทัง้ นี้ วุฒชิ ยั จำนงค์ (2523) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอนการ
ตัดสินใจของบุคคล มีอยูด่ ว้ ยกัน 6 ประการ ประกอบ
ด้วย
1. การแยกแยะตัวปัญหา (Problem identification
2. การค้นหาข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวปัญหานัน้
(Information search)
3. การประเมิ น ค่ า ข่ า วสาร (Evaluation of
information)
4. กำหนดทางเลือก (Listing of alternative)
5. การเลือกทางเลือก (Selection of alternative)
6. การปฏิบตั ติ ามการตัดสินใจ (Implement of
decision)
ในการตัดสินใจของบุคคล ไม่ได้เกิดขึน้ แต่เพียง
ปัจจัยของผู้ที่ต้องตัดสินใจเท่านั้น ปัจจัยภายนอกมีผล
การตัดสินใจด้วย Lantos (2010) อธิบายว่า การตัดสินใจ
ของบุคคลขึ้นอยู่กับข้อมูล และประสบการณ์ที่มีมาแต่ก่อน
เกี่ยวกับสินค้าหรือทางเลือก ถ้ารู้จักสินค้าหรือแบรนด์อยู่
แล้ว การแสวงหาข้อมูลและประเมินตัวเลือกจะอยู่ใน
ระดับต่ำ ซึง่ เกีย่ วข้องกับระดับความเกีย่ วพัน (Level of
Involvement) กั บ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ย ความเกี่ ย วพั น นี้ ยั ง
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระดั บ ความสนใจ และการตระหนั กใน
สถานการณ์ของสิง่ ทีเ่ กีย่ วพัน อดุลย์ และดลยา จาตุรงกุล
(2550) อธิบายถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อระดับความเกีย่ วพันกับ
สินค้าของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัว (Personal
factors) ปัจจัยเกีย่ วกับสินค้า (Product factors) ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ (Situation factors) ปัจจัยด้านต้นทุน
(Cost factors) ปัจจัยด้านความสนใจ (Interest factors)
ปัจจัยด้านความเสี่ยง (Perceived factors) และปัจจัย
ด้านสังคมที่พบเห็น (Social visibility factors) ทั้งนี้
งานวิจยั ของ Petty Caciopo และ Schumann (1983)
ที่ศึกษาถึงการใช้เส้นทางหลักและรอง (Central and
Peripheral Routes) พบว่า สินค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วพัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการประมวลผลข้อมูลสารที่ได้รับมา
เพือ่ นำไปสูก่ ารตัดสินใจซือ้ สินค้า กล่าวคือ หากสินค้าที่
มีระดับความเกีย่ วพันสูง การใช้เส้นทางหลัก หรือเหตุผลทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือ มานำเสนอเพื่อโน้มน้าวผู้รับสารให้ตัดสินใจ
เลือกหรือซือ้ สินค้า ขณะทีส่ นิ ค้าทีม่ รี ะดับความเกีย่ วพันต่ำ
จะใช้เส้นทางรองหรือเนื้อหาสารที่เน้นการสร้างความรู้สึก
หรืออารมณ์ร่วมของผู้รับสาร มาเป็นตัวโน้มน้าวใจให้
เกิดการตัดสินใจเลือกหรือซือ้ สินค้า ดังนัน้ แล้ว ในธุรกิจ
ขายตรง ผู้ส่งสารจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยรอบด้านต่างๆ
ของผูร้ บั สาร รวมทัง้ กระบวนการตัดสินใจของผูร้ บั สาร
เพือ่ ให้การสือ่ สารสามารถสือ่ ได้โดนใจ และมีประสิทธิภาพ
4. แนวคิดการทำธุรกิจขายตรง
โดยทั่ วไป การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการ
จำเป็นต้องศึกษาถึงส่วนประสมการตลาด (Marketing
Mix) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า 4P อันประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ (P1 : Product) ราคา (P2 : Price) สถานที่
จัดจำหน่าย (P3 : Place) การส่งเสริมการตลาด (P4 :
Promotion) นอกจากนี้ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ผูบ้ ริโภคในตลาด ก็มคี วามสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะ
เป็นเพศ (Sex) รุน่ (Generation) หรือ อายุ (Age) การแบ่ง
ส่วนตลาด หรือที่เรารู้จักกันว่า segmentation จึงมี
ความสำคัญ เพราะเป็น 1 ใน 3 แกนหลักของแนวคิด

พืน้ ฐานการตลาด โดยมีอกี 2 แกน คือ กลุม่ เป้าหมาย
(Targeting) และตำแหน่งตลาด (Positioning) ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตลาดที่จะทำให้สินค้า
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนได้ (Brandage Essential,
2009) แต่สำหรับธุรกิจขายตรง มีรปู แบบการดำเนินธุรกิจ
ที่ต่างออกไป โดยเฉพาะด้านสถานที่จัดจำหน่ายเนื่องจาก
เป็นลักษณะของการบอกรับการเป็นสมาชิก การจัดส่งสินค้า
ถึ ง บ้ า น รวมทั้ ง การใช้ บุ ค คลที่ เ ป็ น สมาชิ ก หรื อ นั ก ธุ ร กิ จ
เป็นผูด้ ำเนินการขายและส่งสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภค ดังนัน้
สมาชิกหรือนักธุรกิจที่ดำเนินการขาย จึงมีความสำคัญต่อ
ตลาดในธุรกิจขายตรง นอกจากนี้ ผูบ้ ริโภคยังเป็นฐาน
ตลาดที่สำคัญหากสินค้ามีคุณภาพ การซื้อซ้ำหรือมีการ
บริโภคอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทมีกำไรและนักธุรกิจก็ยัง
สามารถสร้างรายได้อกี ด้วย การแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภค สามารถ
แบ่งได้ตามแนวคิด Generation มาใช้แบ่งส่วนตลาด
(segmentation) โดยรายละเอียดแต่ละ Generation ได้แก่
1. Gen-B : The Baby Boomer หมายถึงผูท้ ี่
เกิดระหว่าง พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1942 ค.ศ. 1965)
2. Gen X : The X Generation X เป็นผู้ที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1965 -ค.ศ. 1971)
3. Gen-Y : The WHY Generation ผูท้ ศี่ กึ ษา
ผูบ้ ริโภคเจเนอเรชัน่ นี้ ได้กำหนด ช่วงอายุได้แคบ-กว้าง
มาก-น้อย ต่างกันไป ได้แก่ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1979 - ค.ศ. 994), พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1971 - ค.ศ. 1980) หรือ พ.ศ. 2514 - พ.ศ.
2537 (ค.ศ. 1917 - ค.ศ. 1994)
4. Gen-M : The Generation Millennial เกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1981 - ค.ศ. 1987)
ทัง้ นี้ การดำเนินธุรกิจขายตรง มีผใู้ ห้คำนิยามที่
หลากหลาย Brodies Stanworth และ Wotruba (2002)
ได้กล่าวไว้ว่า การขายตรง พนักงานขายที่เป็นผู้ขาย
อิสระเป็นผูน้ ำเสนอสินค้าแบบเผชิญหน้า (face-to-face)
ณ สถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่ใช้ร้านใดร้านหนึ่ง ขณะที่
Biggart (1989) กล่าวถึงการขายตรงว่าเป็นการขาย
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สินค้าหรือบริการแบบเผชิญหน้ากันระหว่างพนักงานขาย
และผู้บริโภค ในสถานที่ใดๆ โดยที่พนักงานขายหรือ
ผู้จัดจำหน่ายคือบุคคลอิสระ (Independent contractors)
ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท จะมีรายได้จากผลกำไรในการ
ขายส่งสินค้า (Wholesale) จากผูผ้ ลิตรายเดียวหรือมาก
กว่าหนึง่ ราย บางครัง้ จะได้รบั ค่านายหน้า (Commission)
ในการขายส่งด้วย นอกจากนี้ สมาคมการขายตรงไทย
(Thai Direct Selling Association : TDSA) (2547)
ให้นิยามไว้ว่า การขายตรง คือการทำตลาดสินค้าหรือ
บริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง
ณ ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่
ทำงานของผูบ้ ริโภคหรือของผูอ้ นื่ หรือสถานทีอ่ นื่ ทัง้ นี้
โดยใช้การอธิบายหรือสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักใน
การนำเสนอขาย ยกเว้นการซือ้ ทีด่ นิ การเช่าหรือซือ้ ขาย
ที่ดิน การจำนอง การขายฝาก การลงทุน การกู้เงิน
การประกันภัย หรือการทำนิตกิ รรมอืน่ ใดตามทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง
ดังนั้น กล่าวโดยสรุปแล้ว การขายตรง จึงหมายถึง
การขายสินค้าผ่านไปยังผู้บริโภค โดยมีพนักงานขาย
อิสระ ซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัท เป็นผู้นำเสนอขาย
สินค้า ณ สถานทีใ่ ดทีห่ นึง่ มีวธิ กี ารเสนอขายด้วยการ
อธิบายหรือสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลัก มีรายได้และผล
กำไรในการขายสินค้าและนายหน้า (Commission) ใน
การขาย โดยการขายตรงหรือธุรกิจขายตรง สมชาติ
กิจยรรยง (2546) แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ระบบ
ขายตรงชั้นเดียว (Single Level Marketing: SLM)
ระบบขายตรงหลายชั้น (Multi Level Marketing:
MLM หรือ Network Marketing) และ ระบบการขาย
ตรงแบบพีระมิด (Pyramid system)

ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้การวิจยั 2 แบบ ได้แก่ การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) เพือ่ วิเคราะห์ อธิบายความหมาย
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สารที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ขายตรง และอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลของ
ความหมายสาร ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในธุรกิจ
ขายตรง ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) ศึกษา
จากเอกสารสิ่งพิมพ์แนะนำบริษัทและเอกสารเชิญชวน
เป็นนักธุรกิจ ของบริษทั ขายตรง จำนวน 4 แห่ง คือ
บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซูเลียน
(ประเทศไทย) จำกัด บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนติ ี้
จำกัด และบริษทั เอมสตาร์ เน็ทเวิรค์ จำกัด ด้วยกรอบ
การวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ วิเคราะห์ความหมายตาม
แนวคิดสัญญวิทยา วิเคราะห์การประกอบสร้าง และ
วิเคราะห์การใช้จดุ จูงใจสาร จากนัน้ นำผลทีไ่ ด้จากวิเคราะห์
ไปสร้างเอกสารประกอบการทดลอง เพื่อนำไปสู่การ
วิจยั ในขัน้ ตอนต่อไป
2. การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
ใช้รูปแบบแผนการทดลองขั้นต้น ประเภทแบบกลุ่มเดียว
วั ด ผล 2 ครั้ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทดสอบชุ ด
ความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวบท ว่ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงหรือไม่ มีตัวแปรอิสระ
คือ ชุดความหมายจากตัวเนื้อหาสาร และตัวแปรตาม
คือ การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บข้อมูลครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม มี 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบวัดทัศนคติทมี่ ตี อ่ ธุรกิจขายตรงสำหรับการ
คัดเลือกตัวอย่างในการทดลอง ใช้สำหรับคัดเลือกผู้เข้า
ร่วมทดลอง คำถามจะประกอบไปด้วยคำถามทางด้าน
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ
และข้อความวัดทัศนคติ 10 ข้อความ ใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามวัดการตัดสินใจเข้าร่วม
ธุรกิจขายตรงก่อนการทดลอง ใช้คำถามหลัก 1 ข้อ
ถามว่ า ท่ า นมี ค วามสนใจที่ จ ะเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรง
หรือไม่ ใช้การวัดแบบ 10-point likert scales
ชุดที่ 3 แบบสอบถามวัดการตัดสินใจเข้าร่วม
ธุรกิจขายตรงหลังการทดลอง ใช้คำถามหลัก 1 ข้อ
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ถามว่ า หลั ง จากที่ ท่ า นได้ ศึ ก ษาเอกสารแนะนำแล้ ว
ท่านมีความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมธุรกิจขายตรงหรือไม่ และ
คำถามเสริมอีก 2 ข้อ ถามว่า ท่านชื่นชอบภาพและ
หรื อ ข้ อ ความเชิ ญ ชวนที่ ป รากฏอยู่ ใ นเอกสารหรื อไม่
และ ท่านคิดว่าเนือ้ หาทีน่ ำเสนอมีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่
ใช้การวัดแบบ 10-point likert scales
ผูเ้ ข้าร่วมทดลอง มีทงั้ หมด 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุม่
กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 18-34 ปี จำนวน 30 คน
กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 35-50 ปี จำนวน 30 คน ค้นหา
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ด้วยการสอบถามข้อมูลจากคนรูจ้ กั มีคณุ สมบัติ
ไม่เคยได้รบั การชักชวนเข้าสูธ่ รุ กิจขายตรงมาก่อน สถิติ
ที่ ใ ช้ คื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ t test ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งหมด

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ตวั บท (TextualAnalysis)
เพื่อศึกษาชุดความหมาย อุดมการณ์และแรงจูงใจ โดย
วิเคราะห์จาก คำ ข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์

ทีป่ รากฎอยูใ่ นเอกสารเชิญชวนเป็นนักธุรกิจ ของบริษทั
ขายตรงจำนวน 4 แห่ง เลือกจากการจัดอันดับของ
บริษทั ขายตรงทีม่ ยี อดขายสูงสุดในปี 2554
ส่วนที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ ศึกษาอิทธิพล
ของสารทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ตวั บท ทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจขายตรง
	
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ตวั บท
ในการวิ จั ย ส่ ว นนี้ ได้ แ บ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์
หลักการ ค่านิยม และอุดมการณ์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สญ
ั ญะ และการประกอบ
สร้ า งความหมาย ชุ ด ความหมายและจุ ด จู งใจผลการ
วิเคราะห์ตวั บท มีดงั นี้
ตอนที่ 1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์
หลักการ ค่านิยม และอุดมการณ์
จากการศึกษา พบว่าบริษทั ขายตรงทัง้ 4 แห่ง มี
แนวทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ หลักการ ค่านิยม
และอุดมการณ์ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ธุรกิจ วิสยั ทัศน์ อุดมการณ์ บริษทั ขายตรง
บริษทั ขายตรง 4 แห่ง

แนวทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ หลักการ ค่านิยม และ
อุดมการณ์

1. บริษทั แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด

“เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า อิสรภาพ ครอบครัว ความหวัง รางวัลแห่ง
ความสำเร็จ”

2. บริษทั ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

“ความสำเร็จทีส่ ามารถเปลีย่ นชีวติ ”

3. บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนติ ี้ จำกัด

“เจ้าของธุรกิจร่วมกัน นำมาซึง่ ความมัน่ คง และความสำเร็จสูงสุด”

4. บริษทั เอมสตาร์ เน็ทเวิรค์ จำกัด

“บริษทั และนักธุรกิจ จะเติบโตและก้าวไปสูเ่ ป้าหมายสู่
ความสำเร็จ และความสุขร่วมกัน”
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สญ
ั ญะ และการประกอบ
สร้างความหมาย ชุดความหมายและจุดจูงใจ
จากการศึกษา พบการประกอบสร้างความหมาย
และชุดความหมายทีป่ รากฏ ดังนี้
-การประกอบสร้าง ประเภทของคำและข้อความ
ใช้การประกอบสร้างแบบระบบไวยากรณ์ภาษาประเภท
ของภาพและสัญลักษณ์ ใช้การประกอบสร้างหลายแบบ
ได้แก่ การใช้จดั วางท่า (Pose) การจัดเรียงภาพหรือข้อความ
ที่ มี ชุ ด ความหมายใกล้ เ คี ย งกั น (Paradigm) ใช้ เ ทคนิ ค
ประกอบการถ่ายภาพ (Photogenic) การจัดวางวัตถุในภาพ
ให้มคี วามหมาย (Trick Effect) วัตถุทอี่ ยูใ่ นภาพ (Object)
การจัดเรียงชุดของภาพ (Syntax)
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-ชุดความหมายทีป่ รากฏ จากการวิเคราะห์ พบ 12
ชุดความหมาย ได้แก่ ความสำเร็จจากการทำงานในอาชีพ
อิสระ ความสำเร็จในการยกระดับฐานะให้สูงขึ้น การใช้
ชีวติ อย่างมีอสิ รภาพ การเปลีย่ นชีวติ ไปสูส่ งิ่ ใหม่ ความภูมใิ จ
ในเกียรติยศ คุณคือผูส้ ร้าง การเปลีย่ นแปลงชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ใน
ระยะเวลาอันสัน้ ความสัมพันธไมตรี ความผูกพันกับครอบครัว
และเพื่อร่วมงาน ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อกัน
ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน เครือข่ายคือฐานแห่งความ
สำเร็จ และการทดแทนคุณบุพการี
ทัง้ นี้ ชุดความหมายทีไ่ ด้ทงั้ 12 ชุด ยังสอดคล้อง
แนวทางการดำเนินธุรกิจขายบริษัทขายตรงทั้ง 4 แห่ง
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ชุดความหมายของสารเพือ่ การโน้มน้าวใจทีใ่ ช้ในธุรกิจขายตรง

บริษทั ซูเลียน
“ความสำเร็จที่
สามารถเปลีย่ นชีวติ
ให้สคู่ วามมัน่ คง”

บริษทั กิฟฟารีน
“เจ้าของธุรกิจ
ร่วมกันนำมา
ซึง่ ความมัน่ คง
และความสำเร็จ
สูงสุด”

บริษทั เอมสตาร์
“บริษทั และ
นักธุรกิจจะเติบโต
และก้าวไป
สูเ่ ป้าหมาย
สูค่ วามสำเร็จ
และความสุข
ร่วมกัน”

√

√

√

√

2. เครือข่ายคือฐาน
แห่งความสำเร็จ

√

√

√

√

3. สัมพันธไมตรี ความผูกพัน
กับครอบครัวและเพือ่ น
ร่วมงาน

√

√

√

√

4. ความเชือ่ ถือและไว้วางใจ
ต่อกัน

√

√

√

√

5. ความเอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือกัน

√

√

√

√

6. คุณคือผูส้ ร้าง

√

√

√

-

บริษทั แอมเวย์
“เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
อิสรภาพ ครอบครัว
ความหวัง
และรางวัลแห่ง
ความสำเร็จ”

1. ความสำเร็จจากการ
ทำงานในอาชีพอิสระ

ชุดความหมาย
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ตารางที่ 2 ชุดความหมายของสารเพือ่ การโน้มน้าวใจทีใ่ ช้ในธุรกิจขายตรง (ต่อ)

บริษทั ซูเลียน
“ความสำเร็จที่
สามารถเปลีย่ นชีวติ
ให้สคู่ วามมัน่ คง”

บริษทั กิฟฟารีน
“เจ้าของธุรกิจ
ร่วมกันนำมา
ซึง่ ความมัน่ คง
และความสำเร็จ
สูงสุด”

บริษทั เอมสตาร์
“บริษทั และ
นักธุรกิจจะเติบโต
และก้าวไป
สูเ่ ป้าหมาย
สูค่ วามสำเร็จ
และความสุข
ร่วมกัน”

√

√

-

-

8. การเปลีย่ นชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ใน
ระยะเวลาอันสัน้

√

√

-

-

9. การทดแทนคุณบุพการี

√

√

-

-

10. ความภูมใิ จในเกียรติยศ

√

-

-

-

11. ความสำเร็จในการยก
ระดับฐานะให้สงู ขึน้ 	

√

-

-

-

12. การเปลีย่ นแปลงไปสู่
สิง่ ใหม่	

√

-

-

-

บริษทั แอมเวย์
“เพือ่ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
อิสรภาพ ครอบครัว
ความหวัง
และรางวัลแห่ง
ความสำเร็จ”

7. การใช้ชวี ติ อย่างมี
อิสรภาพ

ชุดความหมาย

ส่วนที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง
จากการทดลอง อิทธิพลของชุดความหมายสารที่
มีตอ่ การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง แบ่งออกได้เป็น
2 ประเด็น ได้แก่
1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มทดลอง กลุม่
ทดลองในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ตามช่วงอายุ คือ
กลุม่ อายุ 18-34 ปี จำนวน 30 คน เป็นเพศชายและ
หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 53.3 และ
46.7 ตามลำดับ และกลุม่ อายุ 35-50 ปี จำนวน 30 คน
เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย คิดเป็นร้อยละ 80 และ 20
ตามลำดับ ระดับการศึกษาของทัง้ 2 กลุม่ มีระดับการ
ศึกษาสูงสุดทีป่ ริญญาตรีมากทีส่ ดุ กลุม่ ช่วงอายุ 18-34 ปี
มีรายได้ที่ 10,001-20,000 บาท มากที่สุด ขณะที่
ช่วงอายุ 35-50 ปี มีรายได้ 50,000 บาท มากที่สุด

สำหรับสถานภาพ กลุม่ อายุ 18-34 ปี มีสถานภาพโสด
เป็ น ส่ ว นใหญ่ และกลุ่ ม อายุ 35-50 ปี ส่ ว นใหญ่
แต่งงานแล้ว และทางด้านอาชีพ ทัง้ 2 กลุม่ ส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท นอกจากนี้ ทัศนคติ
ของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ ธุรกิจขายตรง ทัง้ 2 กลุม่ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2. อิทธิพลของชุดความหมาย การวิเคราะห์ชุด
ความหมายทัง้ 12 ชุด ทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ
ขายตรงของกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ พบว่า ระดับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงก่อนและหลังการทดลอง
เป็นการตัดสินใจระดับที่ไม่เข้าร่วมธุรกิจขายตรง เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถิตทิ รี่ ะดับนัยสำคัญ .05 พบว่า ระดับ
การตั ด สิ นใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรงก่ อ นและหลั ง การ
ทดลองไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2556

ชุดความหมายสารทั้ง 12 ชุดไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจขายตรง อย่างไรก็ตาม กลุม่ ทดลองมีความ
ชืน่ ชอบในตัวสารระดับปานกลาง และมีความน่าเชือ่ ถือ
ในตัวสารระดับต่ำ

อภิปรายผล

	
จากผลการวิจยั ทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั เสนอประเด็นการ
อภิปรายผลตามปัญหานำวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การประกอบสร้างของสารที่ใช้ในการสื่อสารโน้มใจ
ให้เข้าร่วมธุรกิจขายตรง
	
ลักษณะและรูปแบบของสารที่ใช้เพื่อการสื่อสาร
โน้มน้าวใจในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทขายตรงจะมีการ
แยกประเภทกลุ่มของเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอ เช่น
เนื้อหาที่นำเสนอเกี่ยวกับกฎระเบียบจรรยาบรรณ จะ
แยกออกมาเฉพาะ 1 เล่ม ข้างในเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
คำนิยาม คำศัพท์ต่างๆ ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจที่
ต้องปฏิบัติตามในฐานะสมาชิกนักธุรกิจ ภาษาที่ใช้เป็น
เชิ ง กฎหมาย เพื่ อ สื่ อ ความหมายในรู ป แบบที่ เ ป็ น
ทางการ หรือการนำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นสินค้า
และแผนการจ่ า ยผลตอบแทน รู ป แบบการจั ด หน้ า
หนั ง สื อ จะเน้ น การใช้ รู ป ภาพเพื่ อ แสดงลั ก ษณะของ
สินค้า เพื่อสร้างการดึงดูดใจ ใช้ข้อความเป็นตัวสร้าง
แรงจูงใจ มีการใช้จุดจูงใจในสารเพื่อโฆษณา มีการใช้
สัญญะทัง้ จากคำ ข้อความ และรูปภาพต่างๆ เพือ่ สร้าง
จุดจูงใจในสารให้ผรู้ บั สารเห็นด้วยคล้อยตาม นอกจากนี้
การนำเสนอเนื้อหาของผู้ประสบความสำเร็จและการ
โน้มน้าวใจให้เห็นถึงข้อดีของการเข้าร่วมธุรกิจ นำมาใช้
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้ผรู้ บั สาร
เชื่อว่าการทำธุรกิจขายตรงสามารถประสบความสำเร็จ
ได้จริง จากการวิเคราะห์ตวั บท พบว่า จุดจูงใจในสารที่
พบมีการใช้มากที่สุดคือ การผจญภัยและการเปลี่ยนแปลง
(Adventure and Change) ตามแนวคิดของ Monroe
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และ Ehninger (1975) ซึ่งได้อธิบายความหมายไว้ว่า
เป็ น การกระทำการเสี่ ย งเพื่ อ สร้ า งความน่ า ตื่ น เต้ นให้
ชีวิตมีประสบการณ์ที่ไม่จำกัด หรือมีเรื่องน่าตื่นเต้น
ผจญภั ย ในการนำเสนอเนื้ อ หาสาร มี ก ารใช้ ทั้ ง คำ
ข้อความ และรูปภาพเชิงสัญญะประกอบเพื่อการสื่อ
ความหมายมากที่สุด ใช้การประกอบสร้างตามแนวคิด
ของ Barthes (1997, อ้างถึงใน Craig and Muller,
2007, 191-199) ด้วยการจัดเรียงชุดของภาพ (Syntax)
จั ด วั ต ถุ ที่ อ ยู่ ใ นภาพให้ มี ค วามหมาย (Object) และ
การจัดเรียงข้อความประกอบตามโครงสร้างไวยากรณ์
เพื่อสื่อความหมายในแบบเดียวกัน (Syntagm) ในที่นี้
หมายถึงการผจญภัย โดยนำเสนอผ่านชุดความหมาย
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งิ่ ใหม่ ขณะทีจ่ ดุ จูงใจเรือ่ ง
ความสำเร็ จ และการเปิ ด เผย (Achievement and
Display) เน้นไปทีก่ ารใช้รปู ภาพมากกว่าคำและข้อความ
โดยเป็นการสื่อความหมายด้วยการแสดงภาพผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จจริง เป็นตัวอย่างจริง ทัง้ นีร้ ปู ภาพเชิงสัญญะ
ของจุดจูงใจเรื่องความสำเร็จและการเปิดเผย ใช้การ
ประกอบสร้างตามแนวคิดของ Barthes (1997, อ้างถึง
ใน Craig and Muller, 2007, 191-199) เช่นเดียวกัน
ด้วยการจัดเรียงชุดของภาพ (Syntax) จัดวัตถุที่อยู่ใน
ภาพให้มคี วามหมาย (Object) และการจัดเรียงข้อความ
ประกอบ ตามโครงสร้างไวยากรณ์เพือ่ สือ่ ความหมายใน
แบบเดียวกัน (Syntagm) ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงการบอกเล่า
ความสำเร็จจากการทำงานของบุคคล นำเสนอผ่านชุด
ความหมายเรื่องความสำเร็จจากการทำงานในอาชีพอิสระ
ในธุรกิจขายตรง ชุดความหมายนี้จึงเป็นจุดขายที่ทุก
บริษัทต่างพยายามนำเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้
ทีส่ นใจให้ตดั สินใจเข้าสูธ่ รุ กิจขายตรง อย่างไรก็ตามยังมี
ชุ ด ความหมายอื่ น ๆ ที่ น ำมาใช้ ป ระกอบเพื่ อ จู ง ใจ
ผู้รับสาร ได้แก่ ชุดความหมายเรื่องความสำเร็จในการ
ยกระดับฐานะให้สูงขึ้น ชุดความหมายเรื่องการใช้ชีวิต
อย่ า งมี อิ ส รภาพ ชุ ด ความหมายเรื่ อ งความภู มิ ใ จใน
เกียรติยศ ชุดความหมายเรือ่ งคุณคือผูส้ ร้าง ชุดความหมาย
เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ นในระยะเวลาอั น สั้ น
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ชุ ด ความหมายเรื่ อ งสั ม พั น ธไมตรี ความผู ก พั น กั บ
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ชุดความหมายเรื่องความ
เชื่อถือและความไว้วางใจต่อกัน ชุดความหมายเรื่อง
ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน ชุดความหมายเรื่องเครือข่าย
คือฐานแห่งความสำเร็จ และชุดความหมายเรื่องการ
ทดแทนบุญคุณบุพการี
2. ความหมายสารทีใ่ ช้ในการสือ่ สารโน้มน้าวใจผูท้ สี่ นใจ
เข้าร่วมธุรกิจของบริษทั ขายตรง
ประเด็นนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวบทของเอกสาร
สิ่ ง พิ ม พ์ แ นะนำบริ ษั ท ขายตรงทั้ ง 4 แห่ ง ค้ น พบ
ชุ ด ความหมายที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารทั้ ง หมด 12 ชุ ด
ความหมายด้วยกัน ตามรายละเอียดดังนี้
1.ชุดความหมายเรื่องความสำเร็จจากการทำงาน
ในอาชีพอิสระ
ชุดความหมายนี้ ถูกนำมาใช้มากเพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชู ผู้ที่ประสบความสำเร็จของผู้ที่เลือกที่จะ
ทำงานในอาชีพอิสระ เป็นนายของตัวเอง ในกลุม่ ธุรกิจ
ขายตรง ผู้แทนจำหน่ายหรือสมาชิกนักธุรกิจถือเป็น
ทรัพยากรทีส่ ำคัญในการนำยอดขาย และรายได้สบู่ ริษทั
การประกาศความสำเร็จของนักธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
และถือเป็นหน้าทีข่ ององค์กร ทุกบริษทั จะให้ความสำคัญ
กั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณให้ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ และการให้
รางวัล เพราะถือว่าเป็นผู้สร้างผลประโยชน์ ควรได้รับ
ผลตอบแทนจากการทำงาน และความสำเร็จให้ทั้งกับ
ตัวเองทั้งในแง่ของรายได้ ผลตอบแทนที่ได้รับ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาตนเอง ขณะที่องค์กร มีการ
เติบโตยอดขายสูงขึน้ นำไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอืน่ ๆ ดังนัน้ แล้ว การยกย่อง
สรรเสริ ญ ผู้ ที่ ป ระสบความสำเร็ จ ถื อ เป็ น สิ่ ง สำคั ญ
เพราะการให้รางวัลตอบแทนผู้ที่ตั้งใจทำงาน การใช้
สั ญ ลั ก ษณ์ ด้ ว ยการให้ ต ำแหน่ ง การประกาศรายได้
เป็นการสร้างความภูมใิ จในชือ่ เสียงทีไ่ ด้รบั และเกิดการ
นับถือตนเอง การประกอบสร้างด้วยการใช้การจัดเรียง

ภาพหรื อ ข้ อ ความที่ มี ชุ ด ความหมายใกล้ เ คี ย งกั น
(Paradigm) เป็นการจัดกลุ่มสัญลักษณ์เรื่องความสำเร็จ
มารวมกัน ได้แก่ สัญลักษณ์ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
คะแนนแต่ละตำแหน่ง รายได้ตามลำดับขั้นตำแหน่งที่
มากขึ้น ประกอบกับข้อความที่เป็นหัวข้อ (Headline)
ที่นำสายตาทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ว่า เนื้อหา
กำลังจะเล่าถึงเรื่องอะไร ทั้งนี้พื้นที่ในการนำเสนอก็
เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงจะ
ได้พื้นที่ในการนำเสนอที่มากกว่า มีการนำเสนอภาพ
ผู้สำเร็จคู่กับสายงานเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ การจัดวาง
ตำแหน่งของหน้าหนังสือที่ให้แสดงภาพเต็มตัว หรือ
ภาพแสดงความยิ น ดี ก ารรั บ รางวั ล จากผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง
สิง่ เหล่านี้ ใช้หลักวิธกี ารสร้างความหมายโดยใช้การจัดเรียง
ชุดของภาพ (Syntax) การวางวัตถุ (ผูส้ ำเร็จ) ในภาพ
ให้มคี วามเด่น รวมถึงการจัดท่าท่าง (Pose) ของผูส้ ำเร็จ
เพื่ อ นสื่ อ นั ย ยะของความสำเร็ จ ด้ ว ย นอกจากการนำ
เสนอเป็นบุคคลเดียวแล้ว ยังนำเสนอภาพผู้สำเร็จแบบ
เป็ น กลุ่ ม ด้ ว ย เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จำนวนผู้ ส ำเร็ จ ที่
มีมาก จะช่วยให้เกิดการจูงใจผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมธุรกิจด้วย
อี ก ทั้ ง ผู้ ที่ ส ำเร็ จ ยั ง ได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการนำเสนอ
ความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น ชุดความหมายนี้
จะสอดคล้องกับจุดจูงใจสารเรื่อง ความสำเร็จและการ
เปิดเผย (Achievement and Display) โดย Monroe และ
Ehninger (1975) ได้อธิบายว่า หมายถึงการยกย่องเชิดชู
ในทีส่ าธารณะเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของบุคคล
2. ชุดความหมายเรือ่ งความสำเร็จในการยระดับ
ฐานะให้สงู ขึน้
การบรรลุความสำเร็จ เป็นความปรารถนาหนึ่ง
ของผูแ้ ทนจำหน่ายหรือนักธุรกิจ เพราะความสำเร็จของ
คนๆ หนึง่ สามารถเป็นตัวอย่าง หรือแรงบันดาลใจ ให้
กับผูอ้ นื่ ได้ ดังนัน้ แล้ว ชุดความหมายนี้ จึงเปรียบเสมือน
แรงจูงใจ ให้นกั ธุรกิจหน้าใหม่เกิดความกระตือรือร้นให้
ปฏิ บั ติ ต าม โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องข้ อ ความและรู ป ที่
ปรากฏ มักเป็นข้อความที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความ
เพียรพยายามและเสาะแสวงหาความสำเร็จให้กับตนเอง
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และเมื่อตนเองประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะช่วยเหลือ
ทีมงานหรือดาวน์ไลน์ให้สำเร็จเหมือนกับตนเองต่อไป
หรื อ บางครั้งการร่วมมือกันก็สามารถทำให้ เ กิ ด ความ
สำเร็ จได้ ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและองค์ ก ร ดั ง นั้ น แล้ ว สาร
เพือ่ การโน้มน้าวใจจำเป็นต้องชีใ้ ห้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่
จะทำให้นักธุรกิจทุกคนจะได้รับ นั่นคือความสำเร็จที่
แต่ละบุคคลตั้งเป้าหมายไว้ การนำเสนอด้วยภาพมักถูก
นำมาเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ โดยใช้สัญลักษณ์ที่
สำคัญ ได้แก่ บ้านและรถ ซึง่ ถือเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ รี าคา
แสดงความหมายนัยประหวัดได้ว่า ผู้ที่จะสามารถซื้อ
บ้านหรือรถได้จะต้องมีเงินจำนวนที่มาก ในกลุ่มธุรกิจ
ขายตรงมักใช้ชุดความหมายประเภทนี้ เพื่อโน้มน้าวให้
เห็นถึงความสามารถในการสร้างรายได้ให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่วม
ธุ ร กิ จ จนสามารถซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ราคาแพงเหล่ า นี้ ไ ด้
ถือเป็นความสำเร็จและอำนาจอันพึงประสงค์ในการมี
รายได้ไม่มขี ดี จำกัดและสามารถใช้จา่ ยได้ตามความต้องการ
เพื่อยกระดับฐานะให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของธุรกิจขายตรงที่แสดงรูปแบบความสำเร็จ
ที่ สื่ อ ถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ า และชุ ด ความหมายนี้
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ จุ ด จู ง จู งใจสารเรื่ อ ง การบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ความสำเร็จและอำนาจ (Achievement, Success and
Power) โดยHarris (2004) ได้อธิบายไว้วา่ หมายถึงการ
บรรลุในชัยชนะ หรือการมีอำนาจเหนือผู้อื่น ผ่านการ
ได้รับรางวัล เงินทอง สถานะ หรือการมีก่อนผู้อื่น
หรือการมีสงิ่ ทีด่ กี ว่าผูอ้ นื่
3. ชุดความหมายเรือ่ งการใช้ชวี ติ อย่างมีอสิ รภาพ
ชุดความหมายเรื่องอิสรภาพถูกนำมาใช้ไม่น้อย
ไปกว่าความสำเร็จ เพราะอิสรภาพเป็นความต้องการ
พื้นฐานที่มนุษย์พึงมีสิทธิในการใช้ชีวิต สิทธิในการ
เดินทาง สิทธิในการเลือกต่างๆ ทีเ่ ป็นอิสระ การประกอบ
อาชีพ การมีรายได้ หรือความสำเร็จ ทีเ่ กิดจากอิสรภาพ
ในการเลื อ กของบุ ค คลจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนปรารถนา
อิสรภาพจึงเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ถูกนำมาใช้ในธุรกิจ
ขายตรง เป็นอีกหนึ่งอุดมการณ์ของธุรกิจขายตรงโดยมี
การนำเสนอว่า หากเข้าร่วมในธุรกิจแล้วจะมีอิสรภาพ
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ในชีวติ มีเวลามากขึน้ มีรายได้มากเท่าทีต่ อ้ งการ การมี
อิสระในการกำหนดอนาคตของตัวเอง กำหนดเป้าหมาย
เป็ น ของตนเอง เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น แล้ ว การใช้ ค ำหรื อ
ข้อความในความหมายนี้ในกลุ่มธุรกิจขายตรง ถือเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไป ชุดความหมายนี้
ยังให้ความหมายนัยประหวัด จากวิธีการประกอบสร้าง
ภาพถ่ายที่นำเสนอสามารถเป็นได้ทั้งภาพเหมือน และ
สั ญ ลั ก ษณ์ ภ าพเหมื อ น เป็ น ภาพที่ ถ่ า ยขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง
ความหมายผ่านการจัดวางท่า และการใช้เทคนิคประกอบ
การถ่ายภาพ ใช้แสง สี เงา ทำให้ภาพมีความหมาย ขณะที่
ภาพยังสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วย คือการไม่ต้อง
พึง่ พาและอิสรภาพ การตีความและการเข้าใจในรูปภาพ
และสั ญ ลั ก ษณ์ ต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ ร่ ว ม ทั ศ นคติ
ความเชื่อและค่านิยมของผู้รับสารด้วย นอกจากนี้ภาพ
ที่มักนำมาใช้สื่อความหมายเรื่องความมีอิสรภาพ และความ
สำเร็จ ได้แก่ ภาพครอบครัวที่มีความสุข ภาพแสดง
อารมณ์ถึงความสบาย ความเป็นอิสระจากพันธะ ภาพ
การพักผ่อน ภาพถ้วยรางวัล หรือเหรียญรางวัล ทีแ่ สดง
ถึงนัยยะเรือ่ งอิสรภาพในชีวติ การเงินและเวลา ดังนัน้ แล้ว
ภาพและข้อความที่นำเสนอประกอบกัน สอดคล้องกับ
จุดจูงใจสารเรือ่ ง การไม่ตอ้ งพึง่ พาและอิสรภาพ (Independence
and Autonomy) Monroe และ Ehninger (1975)
อธิบายว่า อิสรภาพโดยปราศจากการบังคับให้กระทำใน
สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ หรือการเป็นอิสระจากข้อห้ามต่างๆ โดยที่
บุคคลสามารถมีความรู้สึก หรือการกระทำอย่างเป็น
อิสระ
4. ชุ ด ความหมายเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงไปสู่
สิง่ ใหม่
ชุดความหมายนี้เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจ โดยมีการนำเสนอถึงโอกาสที่จะ
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ไปจากที่ เ คยเป็ น
ถือเป็นอีกหนึง่ แรงจูงใจ ทีใ่ ช้เพือ่ การโน้มน้าวใจให้เข้าสู่
ธุรกิจขายตรง โอกาสทางธุรกิจที่หยิบยื่นให้ ความรับ
ผิ ด ชอบ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเพื่ อให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลง ชีวิตในแบบที่ต้องการจึงจะเกิดขึ้น
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ในธุรกิจขายตรง การจูงใจโดยใช้การเปลีย่ นแปลงของชีวติ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้ โดยทั่วไปจะมีการยก
ตัวอย่างประกอบ ทัง้ จากบุคคลทีอ่ า้ งว่าชีวติ ของพวกเขา
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง การมีชีวิตที่ดีกว่า โดยนำ
ข้อความ “โอกาสทีย่ งิ่ ใหญ่ เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า” มาประกอบ
กับตัวอย่าง ยิ่งจะทำให้การโน้มน้าวใจด้วยชุดความหมายนี้
มี น้ ำ หนั ก และน่ า เชื่อ ถื อ ยิ่ง ขึ้ น ชุดความหมายนี้ยังมี
การนำเสนอทั้งรูปภาพและข้อความประกอบ เพื่อให้การ
สือ่ ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ทัง้ ภาพทีใ่ ช้สอื่ ความหมาย
มั ก จะเป็ น การใช้ ภ าพเปรี ย บเที ย บกั บ ความคิ ด เชิ ง
อุดมการณ์ โดยให้ผู้รับสารตีความตามประสบการณ์
ของตน การแสดงท่าทางเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่าง
วั ต ถุ อื่ น ๆ ในรู ป ภาพ และมี ใ ช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงให้
เห็นว่าหากเข้าร่วมกลุ่มจะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง
และข้ อ ความประกอบรู ป ภาพจะเป็ น การตอกย้ ำให้
ผู้รับสารตีความได้ว่า หากเข้าร่วมธุรกิจขายตรง จะทำให้
ชี วิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ชุ ด ความหมายนี้ จึ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับจุดจูงใจสารเรือ่ งการผจญภัยและการเปลีย่ นแปลง
(Adventure and Change) ซึง่ Monroe และ Ehninger
(1975) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า หมายถึง การเสี่ยง
เพื่ อ สร้า งความน่าตื่นเต้นให้ชีวิตมีประสบการณ์ ที่ ไ ม่
จำกัด สร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั ชีวติ ได้
5. ชุดความหมายเรือ่ งความภูมใิ จในเกียรติยศ
การนำเสนอด้วยชุดความหมายเรื่องความภูมิใจ
ในเกี ย รติ ย ศในธุ ร กิ จ ขายตรงใช้ เ พื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด
อารมณ์รว่ ม โดยมากมักใช้ประกอบการประกาศเกียรติคณ
ุ
หรือการยกย่องสรรเสริญเมื่อมีความสำเร็จของนักธุรกิจ
เกิดขึน้ การโน้มน้าวใจด้วยชุดความหมายนีจ้ ะช่วยกำกับ
จินตนาการให้กับผู้เข้าร่วมใหม่ ให้มีความรู้สึกร่วม และ
ภาคภู มิ ใ จในความสำเร็ จ การชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ความสำคั ญ ของตั ว เอง จะช่ ว ยกระตุ้ นให้ บุ ค คลกล้ า
เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง ความสำเร็จที่ได้การยอมรับ
และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นจะสร้างความภาคภูมิใจ
ในคุณค่าของตนให้กบั บุคคลได้
การยกย่องสรรเสริญผู้ที่ประสบความสำเร็จถือ

เป็นสิง่ สำคัญ เพราะการให้รางวัลตอบแทนผูท้ ตี่ งั้ ใจทำงาน
การใช้สัญลักษณ์ด้วยการให้ตำแหน่ง การประกาศรายได้
เป็นการสร้างความภูมใิ จในชือ่ เสียงทีไ่ ด้รบั และเกิดการ
นับถือตนเอง การประกอบสร้างด้วยการใช้ชุดของสัญญะ
ที่มีลักษณะร่วมบางอย่างมาจัดกลุ่มในประเภทเดียวกัน
(Paradigm) ในที่นี้เป็นการจัดกลุ่มสัญลักษณ์เรื่องความ
สำเร็จมารวมกัน ได้แก่ สัญลักษณ์ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
คะแนนแต่ละตำแหน่ง รายได้ตามลำดับขั้นตำแหน่งที่
มากขึน้ ประกอบกับข้อความทีเ่ ป็นหัวข้อ (Headline) ที่
นำสายตาทำให้ผรู้ บั สารสามารถเข้าใจได้วา่ เนือ้ หากำลัง
จะเล่าถึงเรือ่ งอะไร ดังนัน้ ชุดความหมายนี้ จึงสอดคล้อง
กับจุดจูงใจสารเรื่องความภูมิใจ ชื่อเสียง (Reputation)
การนับถือตนเอง (Self-respect) และเชาว์ปญั ญา (Sound
Judgment) Monroe และ Ehninger (1975) กล่าวว่า จุด
จูงใจสารประเภทนีเ้ ป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ สามารถสร้าง
ความภาคภูมิใจ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น และ
สร้างคุณค่าแห่งตนให้เป็นทีภ่ าคภูมใิ จได้
6. ชุดความหมายเรือ่ งคุณคือผูส้ ร้าง
ในธุรกิจขายตรง การใช้การโน้มน้าวใจด้วยชุด
ความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ทั้งการจัดการและ
การสร้าง ทัง้ กับตนเองและผูอ้ นื่ จะสอดคล้องกับความ
ภาคภู มิ ใ จและความสำเร็ จ เพราะเมื่ อ บุ ค คลคนหนึ่ง
สามารถสร้างความสำเร็จให้กบั ตนเอง ให้กบั ผูอ้ นื่ สามารถ
เป็นตัวอย่าง และแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้นแล้ว
การใช้จุดจูงใจที่มีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
จะเป็นจุดเชือ่ มต่อระหว่างความภาคภูมใิ จ และความสำเร็จ
ของแต่ ล ะบุ ค คล ในธุ ร กิ จ ขายตรงจำเป็ น ต้ อ งใช้ ชุ ด
ความหมายที่หลากหลายมาช่วยเสริมจากการโน้มน้าวใจ
ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น โดยมากแล้ ว การนำเสนอมั ก ใช้
ข้อความตัวหนังสือเป็นหลัก ได้แก่คำว่า สร้างความ
สำเร็ จของตัวเอง สร้างความสำเร็จของทีมงาน สร้าง
นักสร้างเครือข่า ยผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผู้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจ
จะเห็นได้จากชุดความหมายนี้จะสอดคล้องกับจุดจูงใจ
สารเรื่อง การสร้างสรรค์ (Creativity) ได้แก่ การจัดการ
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(Organizing) และการสร้าง (Building) ตามแนวคิดของ
Monroe และ Ehninger (1975) ซึ่งในที่นี้เน้นไปที่
ปัจเจกบุคคล เน้นการสร้างอุดมการณ์ที่ว่า เราทุกคน
สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง องค์ประ
กอบของสัญญะ ประเภทสัญลักษณ์ คือข้อความที่ถูกนำ
มาสร้างความหมายด้วยการนำคำมาเรียงต่อกันให้เกิด
ความหมายอย่างใดอย่างหนึง่ (Syntagm) ทัง้ นี้ ความหมาย
ได้ ถู กใส่ ร หั ส เชิ ง อุ ด มการณ์ ไ ว้ ว่ า ในธุ ร กิ จ ขายตรง
ความสำเร็จขององค์กร คือการสร้างสายงาน เมือ่ ตัวเอง
สำเร็จ คนอืน่ ก็สำเร็จด้วยเช่นกัน ดังนัน้ แล้ว ข้อความ
ที่ น ำเสนอผ่ า นชุ ด ความหมายเรื่ อ งคุ ณ คื อ ผู้ ส ร้ า ง
จึงยิง่ ตอกย้ำความหมายและจุดจูงใจสารให้เด่นชัดยิง่ ขึน้
7. ชุ ด ความหมายเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต
ที่ดีขนึ้ ในระยะเวลาอันสัน้
อีกชุดความหมายที่ใช้เพื่อการโน้มน้าวใจ โดย
การชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยฉับพลัน
ประเด็นนีส้ อดคล้องกับชุดความหมายเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
ไปสูส่ งิ่ ใหม่ แต่ขอ้ ความทีใ่ ช้จะมีจดุ จูงใจมากกว่า โดยมี
ตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นเวลา และการเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ภาพ
ทีเ่ รียกความสนใจจากผูร้ บั สารได้ ในกลุม่ ธุรกิจขายตรง
การโน้มน้าวใจในลักษณะนี้เริ่มมีมากขึ้น การแข่งขัน
ของแต่ละบริษทั ทำให้แต่ละแห่งต้องหาจุดจูงใจทีด่ งึ ดูด
ผูท้ สี่ นใจ ให้ตดั สินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงในแห่งนัน้ ๆ
ซึ่ ง ชุ ด ความหมายนี้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด จู ง ใจเรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน (Revulsion) โดยมีสาระสำคัญ
คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทำให้
มีสภาวะทีต่ า่ งไปจากเดิมอย่างรวดเร็วฉับพลัน Monroe และ
Ehninger (1975) ในแง่นี้ หมายถึงตัวบุคคลที่สามารถ
เลือกให้ตวั เองมีการเปลีย่ นแปลงได้อย่างทีต่ อ้ งการ
8. ชุดความหมายเรื่องสัมพันธไมตรีและความ
ผูกพันกับครอบครัวและเพือ่ นร่วมงาน
การทำงานของนั ก ธุ ร กิ จในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขายตรง
จำเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาบุ ค ลากรในสายงานเครื อ ข่ า ยเพื่ อ
การดำเนินธุรกิจเป็นหลัก ดังนั้นสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
การพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา เป็นตัวสะท้อนการ
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ขับเคลื่อนของธุรกิจได้เป็นอย่างดี การใช้จุดจูงใจด้วย
ชุดความหมายการสร้างสัมพันธไมตรีและความผูกพัน
(Companionship and Affiliation) จะสามารถช่วยดึงดูด
ผู้ที่สนใจ ที่มีบุคลิกชอบเข้าสังคมและพบปะผู้คนให้
ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
โน้ ม น้ า วใจกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น แบบกลุ่ ม สามารถ
ชักชวนเพื่อนหรือคนสนิทที่ใกล้ชิด เข้าสู่ธุรกิจขายตรง
ได้ดว้ ย
การเรียบเรียงสารเพื่อใช้โน้มน้าวใจ บางครั้ง
การนำเสนอเพียงภาพอาจไม่เพียงพอ การใช้ข้อความ
สำหรับประกอบภาพ จะช่วยกำกับการตีความของผู้รับ
สารให้ใกล้เคียงกับวัตถุของภาพทีต่ อ้ งการสือ่ ความหมาย
ของผู้ส่งสาร ความเป็นหุ้นส่วนตามความหมายในกลุ่ม
ธุรกิจขายตรง หมายถึงความถึงการเป็นหุน้ ส่วนระหว่าง
นักธุรกิจและบริษัท ระหว่างนักธุรกิจด้วยกัน หรือ
แม้แต่ในครอบครัว คูส่ ามีภรรยา ก็สามารถเป็นหุน้ ส่วน
กันทางธุรกิจได้
จุดจูงใจของสารอีกประการหนึ่งเพื่อการโน้มน้าวใจ
คือ การสร้างบรรยายกาศให้เกิดความรูส้ กึ ถึงสัมพันธไมตรี
และความผู ก พั น ของนั ก ธุ ร กิ จ ที่ ร่ ว มงานกั น ด้ ว ยการ
นำเสนอภาพของนักธุรกิจที่ทำงานกันอย่างมีความสุข
ความเป็นมืออาชีพ ทำให้ผู้ที่รับสารหรือผู้ที่สนใจใน
ธุรกิจ เกิดความรู้สึกที่ดีและอยากจะเข้าร่วม โดยทั้งหมด
เป็ น การประกอบสร้ า งความหมายด้ ว ยภาพ ใช้ ก าร
ประกอบสร้างความหมาย 3 วิธีตามแนวความคิดของ
Pierce (อ้างถึงใน Hall, 1997) ได้แก่ ชุดของสัญญะที่
ถูกนำมาจัดกลุ่มให้อยู่ในประเภทเดียวกัน เนื่องจากมี
ลักษณะร่วมบางอย่างเหมือนกัน (Paradigm) การจัด
วางท่าทางของแบบ (Pose) และวัตถุทอี่ ยูใ่ นภาพ (Object)
เพื่ อ ตอกย้ ำ อุ ด มการณ์ เ รื่ อ งความสั ม พั น ธไมตรี ข อง
นักธุรกิจทีม่ าร่วมงานด้วยกัน ดังนัน้ แล้ว ชุดความหมาย
เรื่องสัมพันธไมตรีและความผูกพันกับครอบครัวและ
เพื่ อ นร่ ว มงาน ได้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด จู ง ใจสารเรื่ อ ง
สัมพันธไมตรีและความผูกพัน (Companionship and
Affiliation) ที่ Monroe และ Ehninger (1975) ได้
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อธิบายไว้ว่า เป็นสภาวะที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะรวมตัว
กันทำกิจกรรมต่างๆ มากกว่าการอยู่ตัวคนเดียว แม้แต่
ค่านิยม ความเชือ่ และการแสดงความคิดเห็น ยังโน้มเอียง
ตามคนส่ ว นใหญ่ ดั ง นั้ น แล้ ว เมื่ อ ชุ ด อุ ด มการณ์
ถูกตอกย้ำด้วยภาพและข้อความ แนวโน้มที่ผู้ที่เข้าร่วม
ธุ ร กิ จ หรื อ นั ก ธุ ร กิ จ เองก็ อ าจมี ก ารกระทำในลั ก ษณะ
ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ดั ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ฉันท์มิตรที่ปรากฏผ่านความสัมพันธ์ในลักษณะอัพไลน์
ดาวน์ไลน์ และไซด์ไลน์ ในธุรกิจขายตรงนัน่ เอง
9. ชุดความหมายความเชือ่ ถือและความไว้วางใจ
ต่อกัน
ชุดความหมายของกลุ่มนี้ จะใช้ควบคู่กันกับชุด
ความหมายเรื่ อ งสั ม พั น ธไมตรี แ ละความผู ก พั น กั บ
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ในธุรกิจขายตรงผู้แทน
จำหน่ายหรือนักธุรกิจในสายงานต้องร่วมมือกันทำงาน
ในสายงานของตน ความผูกพันกับบริษทั ความน่าเชือ่ ถือ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงจะเกิดขึ้น ความเชื่อมั่น
ในบริษัท ความเชื่อมั่นในแม่ทีม จะทำให้การทำงาน
และการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างลุล่วง การโน้มน้าวใจ
ด้ ว ยชุ ด ความหมายนี้ มี ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งมาก
หากบริษัทไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความเชื่อใจ
ให้ กั บ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ แล้ ว การเติ บโตของสมาชิ ก
หรือการประสบความสำเร็จของนักธุรกิจก็อาจเกิดขึ้น
ได้ยาก ในทางตรงกันข้ามหากบริษัทมีความน่าเชื่อถือ
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับนักธุรกิจได้ บริษัท
นั้นก็จะมีผู้ให้ความสนใจและมีแรงดึงดูดให้มีผู้สนใจ
สมัครเข้ามาทำธุรกิจขายตรงด้วย อย่างไรก็ตามการนำเสนอ
ชุดความหมายนี้ จะนำเสนอผ่านคำและข้อความ ไม่นำ
เสนอผ่ า นทางรู ป ภาพ เพราะมี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม
บุ ค คลจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ต่อเมื่อ ต้ อ งมี ก าร
ปฏิบัติต่อกันและการส่งต่อความไว้วางใจต่อกัน จะทำให้
ชุดความหมายนี้ สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
ธุรกิจขายตรงได้ โดยชุดความหมายนีจ้ ะสอดคล้องกับจุดจูงใจ
ของ Monroe และ Ehninger (1975) เรื่อง ความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจและการพึง่ พา (Dependence)

10. ชุดความหมายเรือ่ งความเอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือกัน
ในกลุ่มธุรกิจขายตรง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นสิ่งจำเป็น การสอนงานระหว่างอัพไลน์และดาวน์ไลน์
ผูม้ าใหม่ หรือการทำงานกันเป็นทีมของนักธุรกิจจำเป็น
ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความเอื้อเฟื้อกันแบบเพื่อน พี่น้อง
จึงเกิดขึน้ การนำเสนอชุดความหมายนี้ จะนำเสนอผ่าน
คำและข้อความเป็นหลัก ใช้การประกอบสร้างแบบระบบ
ไวยากรณ์ภาษา (Syntagm) ข้อความทีใ่ ช้ ได้แก่ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นให้รู้จักช่วยตัวเอง เมื่อนำมาจัดชุด
ความหมาย ทำให้ได้ชดุ ความหมายว่า ความเอือ้ เฟือ้ ช่วย
เหลือกัน โดยสอดคล้องกับจุดจูงในสารเรื่อง การเห็น
อกเห็นใจและเอื้อเฟื้อ (Sympathy and Generosity)
ซึง่ Monroe และ Ehninger (1975) อธิบายว่า เป็นภาวะ
ทีค่ นเราเกิดความรูส้ กึ เห็นใจและอยากให้ความช่วยเหลือ
เมื่อผู้อื่นประสบโชคร้าย หรือด้อยโอกาสกว่า เพื่อให้
บุ ค คลอื่ น มี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การกระทำ
และข้ อ ความที่ น ำเสนอผ่ า นธุ ร กิ จ ขายตรงที่ เ น้ น การ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตอกย้ ำ อุ ด มการณ์ เ รื่ อ งการ
ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี
11. ชุดความหมายเรื่ องเครื อข่า ยคือฐานแห่ง
ความสำเร็จ
ชุดความหมายนี้ถูกนำมาใช้โน้มน้าวใจ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงบริษัทขายตรง สามารถสร้างเครือข่ายความ
มั่นคงและความสำเร็จ เมื่อเข้าร่วมธุรกิจขายตรงกับ
บริษทั ใดบริษทั หนึง่ หลายๆ บริษทั พยายามชีใ้ ห้เห็นว่า
เครื อ ข่ า ยสามารถนำไปสู่ ค วามสำเร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื นให้
กั บ นั ก ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งไร นั ก ธุ ร กิ จ หรื อ ผู้ ที่ ส นใจเอง
ก็ พ ยายามค้ น หาบริ ษั ท ที่ มั่ น คงเพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งรายได้
สร้างความสำเร็จ หรือการได้รับอิสรภาพทางการเงิน
และเวลาให้ กั บ ตน ชุ ด ความหมายเรื่ อ งเครื อ ข่ า ย
แห่งความสำเร็จ จึงยังเป็นจุดจูงใจที่ยังสามารถนำมา
ใช้ได้เสมอ
การนำเสนอผ่านการใช้ภาพๆ หนึง่ ทีป่ ระกอบไป
ด้วย สัญลักษณ์ และข้อความ สามารถสร้างความหมาย
ให้กับผู้รับสารได้ อย่างไรก็ดี การตีความภาพๆ หนึ่ง
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ของผูร้ บั สารขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ ความคิด ความเชือ่
และทัศนคติ ว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของภาพที่
ต้องการสื่อสารอย่างไร ในกลุ่มธุรกิจขายตรงมีการใช้
รูปภาพ คำ ข้อความ และสัญลักษณ์ เพือ่ สือ่ ความหมาย
ค่อนข้างมาก บางครั้งในรูปภาพจำเป็นต้องมีข้อความ
ประกอบ เพื่ อ กำกั บ ความหมายให้ ผู้ รั บ สารสามารถ
ตีความและเข้าใจได้ตรงกัน เช่น รูปสัญลักษณ์ที่เป็น
รูปสายเครือข่าย หากผูร้ บั สารไม่มปี ระสบการณ์มาก่อน
อาจตีความเป็นรูปกราฟ แต่หากผู้รับสารอยู่ในวงการ
หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง เมื่อดูแล้วจะสามารถ
เข้าใจสัญลักษณ์ได้ทันที โดยไม่ต้องมีข้อความกำกับ
ทั้งนี้ชุดความหมายนี้ ได้สอดคล้องกับจุดจูงใจสารเรื่อง
ความยัง่ ยืน คงทน (Endurance) ตามแนวความคิดของ
Monroe และ Ehninger (1975) อีกด้วย
12. ชุดความหมาย การทดแทนคุณบุพการี
นอกเหนื อ จากความสำเร็ จ ที่ บุ ค คลได้ รั บ แล้ ว
ความสำเร็ จ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ย่ อ มส่ ง ผลไปถึ ง คนรอบข้ า ง และคนใกล้ ตั ว อย่ า ง
ครอบครัว ที่จะได้รับผลพลอยได้ไปด้วย สังคมไทย
เป็ น สั ง คมที่ มี อุ ด มการณ์ เ รื่ อ งของความกตั ญ ญู รู้ คุ ณ
ต่อบุพการี ดังนั้นการนำสารที่ใช้โน้มน้าวใจของบริษัท
ขายตรงบางแห่ ง มี ก ารใช้ ชุ ด ความหมายเรื่ อ งการ
ทดแทนคุ ณ บุ พ การี ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์
และความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึง่ สอดคล้องกับ
จุดจูงใจสารของ Monroe และ Ehninger (1975) เรือ่ ง
ความจงรักภักดีตอ่ ครอบครัว (Loyalty to family) โดย
มีความหมายถึง ความจงรักภักดีจะเกิดจากความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชดิ ของบุคคลหนึง่ กับตัวตนของบุคคลนัน้ ๆ ใน
กลุ่มที่ตนอาศัยอยู่ โดยเฉพาะกับครอบครัว ความภักดี
เกิดขึ้นจากความรักใคร่กันในครอบครัว แสดงความ
ห่ ว งใย ความปลอดภั ย ความเสี ย สละ การให้ แ ละ
ความรักในสมาชิกของครอบครัวมากกว่ากลุม่ สมาชิกอืน่
ทีบ่ คุ คลหนึง่ อ้างอิงอยู่ (Group reference) การนำเสนอ
ผ่านรูปภาพ ทีใ่ ช้การประกอบสร้างความหมาย การจัด
เรียงชุดของภาพ (Syntax) การจัดวางท่า (Pose) การใช้

เทคนิ ค มาช่ ว ยประกอบการถ่ า ยภาพ (Photogenia)
และการจั ด เรี ย งคำและข้ อ ความเพื่ อ สร้ า งความหมาย
ประกอบหรือระบบไวยากรณ์ภาษา (Syntagm) ช่วยให้
ชุดความหมายนีเ้ ด่นชัดยิง่ ขึน้
3. ชุดความหมายของสารที่ใช้ในการสื่อสารโน้มน้าวใจ
และอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในธุรกิจขายตรง
	
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสารที่ใช้โน้มน้าวใจ มีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงหรือไม่ โดยใช้การ
วัดผลกลุม่ เดียววัดผล 2 ครัง้ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ตาม
ช่วงอายุ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 อายุ 18-34 ปี และกลุม่ ที่ 2
อายุ 35-50 ปี ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ คือ ความหมาย
เชิงอุดมการณ์จากตัวเนือ้ หาสาร หรือชุดความหมายสาร
ทีค่ น้ พบได้จากการวิเคราะห์ ซึง่ มีทงั้ หมด 12 ชุด และ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง
จากการทดลองพบว่า ตัวแปรอิสระหรือชุดความหมาย
สารทัง้ 12 ชุดความหมาย ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม
หรือการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 สามารถสรุปได้วา่ ชุดความหมายเพือ่ การ
โน้มน้าวใจ ทีน่ ำเสนอโดยบริษทั ขายตรง ไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงของผูร้ บั สาร ทัง้ นี้
อาจจะยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังเห็นได้จากการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 มีความชื่นชอบในตัวสารที่ระดับ
ปานกลาง แต่กลับมีความน่าเชือ่ ถือในระดับต่ำ ในขณะที่
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ ธุรกิจขายตรงของทัง้ 2 กลุม่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมทดลอง ยังแสดง
ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า การประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ
ขายตรงไม่ใช่เรือ่ งเสียหาย โดยมองว่าอาชีพนีเ้ ป็นอาชีพ
ที่ สุจริตสามารถสร้า งรายได้ใ ห้กั บ ผู้ ป ระกอบอาชีพนี้
และมีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีเช่นเดียวกับอาชีพอืน่ ๆ แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรด้านด้านทัศนคติของกลุ่มทดลองเป็น
ตัวแปรทีค่ วบคุมไว้ได้ ปัจจัยนีย้ งั เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
ของบุคคลด้วย การทดลองครั้งนี้มุ่งวัดการตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจซึง่ เกีย่ วพันถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อ
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การตัดสินใจของบุคคลด้วยเช่นกัน ดังแนวคิดของ ยุดา
รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ (2542) ที่กล่าวว่า
องค์ประกอบของการตัดสินใจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในการ
ตั ด สิ นใจ สถานการณ์ ด้ า นเวลาที่ เ หมาะสมกั บ การ
ตัดสินใจ หน้าที่ที่แต่ละบุคคลเกี่ยวพันอยู่ให้ส่งผลต่อ
การตัดสินใจ รวมทั้งลักษณะสังคม สภาพแวดล้อมที่
ตนเองอาศัยอยู่ การรับรู้ข้อมูลของบุคคล หรือแม้แต่
เชาวน์อารมณ์ หรือ EQ ก็มผี ลต่อการตัดสินใจว่าจะเข้า
ร่วมในธุรกิจขายตรงหรือไม่ การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ
ของแต่ ล ะบุ ค คล จึ ง จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย จั ง หวะเวลาและ
โอกาสต่างๆ และประสบการณ์เพือ่ พิจารณาทางเลือกของ
ตน ดังที่ วุฒชิ ยั จำนงค์ (2523) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอน
การตัดสินใจว่า มี 6 ประการ ด้วยกัน ได้แก่ 1. การค้น
ข้อหาข้อเท็จจริง หรือข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหา
นั้นๆ 2. การค้นหาข่า วสารที่เกี่ยวข้อ งกั บ ปั ญ หาหรื อ
ประเด็นนัน้ ๆ เพือ่ นำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา 3. การประเมิน
ค่าข่าวสาร เพือ่ พิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาว่ามีคณ
ุ ค่าเพียง
พอหรื อ ไม่ บางข้ อ มู ล เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว อาจไม่ มี
คุ ณ ค่ า เพี ย งพอต่ อ การใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
4. การกำหนดทางเลื อ ก เพื่ อ ช่ ว ยในการแก้ ปั ญ หา
ในแต่ละทางเลือกอาจมีความเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆกัน 5. การตัดสินใจเลือก หลังจากพิจารณาทาง
เลือกที่ดีที่สุด และ 6. คือการปฏิบัติตามทางเลือกที่
บุคคลได้เลือกแล้ว ทั้งนี้ในธุรกิจขายตรงสามารถเป็น
หนึ่งในตัวเลือกของประเด็นปัญหา ซึ่งแต่ละบุคคลได้
พิจารณาคุณค่า และตัดสินใจใช้ทางเลือกนีใ้ นวาระทีต่ า่ งกัน
บางคนอาจยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วม ณ ปัจจุบัน เพราะอาจ
จะไม่ถึงเวลา หรือบางคนได้รับข้อมูลบางอย่างที่ส่งผล
ให้ไม่ตดั สินใจเข้าร่วมธุรกิจ เป็นต้น
จากการทดลอง แม้ว่ากลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม
จะมีการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงในระดับต่ำ แต่มี
ความชื่นชอบในตัวชุดความหมายหรือตัวแปรอิสระอยู่
ในระดับปานกลาง ขณะที่ความเชื่อถือในสารต่ำ ทั้งนี้
สามารถพิจารณาได้จากแรงจูงใจของผู้รับสาร ที่มีต่อ

กระบวนการการประเมิ น ข้ อ มู ล ของตั ว เลื อ กเพื่ อ การ
ตัดสินใจ ตามแนวคิดเรื่อง Elaboration Likelyhood
Model ว่าบุคคลจะใช้เส้นทาง 2 เส้นทางในการประเมิน
ข้อมูลของสินค้าหรือทางเลือก เพือ่ นำไปสูก่ ารตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือเลือกทางเลือกที่มีระดับความเกี่ยวพันเข้า
มาเกี่ยวข้อง เส้นทางรอง (Peripheral route) มักใช้
พิ จ ารณากั บ ทางเลื อ กที่ มี ร ะดั บ ความเกี่ ย วพั น ต่ ำ
นั่นหมายถึงการใช้อารมณ์ ความรู้สึก เป็นตัวพิจารณา
คุ ณ ค่ า ของทางเลื อ ก ในการตั ด สิ นใจเลื อ กสิ น ค้ า ที่ มี
ความเกี่ยวพันต่ำ ขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งคือ เส้นทางหลัก
(Central route) มั ก พิ จ ารณาทางเลื อ กที่ มี ร ะดั บ
ความเกี่ ย วพั น สู ง นั่ น คื อ การใช้ เ หตุ ผ ล หรื อ ข้ อ มู ล
เพื่ อ นำมาประเมิ น คุ ณ ค่ า ทางเลื อ กก่ อ นการตั ด สิ นใจ
ซื้อ โดยทั่วไปสินค้าหรือบริการที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
(High-involvement) มีลักษณะเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่ อ าศั ย การแสวงหาข้ อ มู ล และความรู้ ค่ อ นข้ า งมาก
ใช้เวลาในการศึกษา อีกทั้งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความ
ต้องการภายใน การลงทุน สินค้าทีม่ รี าคา การทีต่ อ้ งใช้
ความเสี่ยงในการปฏิบัติเพื่อแลกสิ่งนั้นๆมา หรือการ
พบเห็นของผู้คนในสังคม สำหรับเนื้อหาสารที่เป็นชุด
ความหมายเพือ่ การโน้มน้าวใจของธุรกิจขายตรง มีลกั ษณะ
ของการใช้จุดจูงใจที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก มากกว่า
การให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ขณะที่ ธุ ร กิ จ ขายตรงเป็ น สิ น ค้ า
ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น สู ง หากพิ จ ารณาตามแนวคิ ด ของ
Lantos (2012) จะพบว่าธุรกิจขายตรง เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ การมีรายได้เพื่อ
หาเลี้ยงตนเองและหรือครอบครัว ใช้การลงทุน และมี
ความเสี่ยง อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับสถานภาพทางสังคม
ผู้คนที่พบเห็น ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับสารได้รับ
จุ ด จู งใจสารในลั ก ษณะของการกระตุ้ นให้ เ กิ ด ความ
ความรู้สึกพึงพอใจหรือตื่นเต้น เร้าความรู้สึกเพียงแค่
ชื่นชอบในตัวสารหรือชุดความหมายในระดับปานกลาง
เท่านัน้ แต่ความน่าเชือ่ ถือในสารในระดับต่ำ ไม่สามารถ
โน้มน้าวใจผูร้ บั สารตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงได้
หากพิจารณาในตัวชุดความหมายสารแต่ละชุด
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จะเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์หลักทีน่ ำมาใช้ คือการสือ่ สาร
โน้มน้าวใจผู้รับสาร เพื่อส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจขายตรง ตามที่ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
(2550) ได้ให้ความหมายว่า การโน้มน้าวใจคือการสื่อสาร
ที่ตั้งใจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกของบุคคล ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และมีอิทธิพลต่อความมุ่งหมายที่จะ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและการเลือกรับสารของผูร้ บั สาร
ขณะที่ Simon (1976) ก็ได้กล่าวเช่นกันว่า การโน้มน้าวใจ
เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนการ
ตัดสินใจของผู้อื่น หรือเพื่อชักจูงใจให้เป็นไปตามทิศทาง
ที่วางไว้ โดยที่เนื้อหาสารที่นำเสนอ ควรจะมีจุดจูงใจ
สาร ตามที่ Monroe และ Ehninger (1975) ได้กล่าวว่า
เพื่อให้การโน้มน้าวใจได้ผลดี การมีจุดจุงใจสารจะช่วยให้
ผู้รับสารสามารถเชื่อมโยงกับกรอบอ้างอิงของตนเองได้
หรืออาจเป็นการสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ ความปรารถนา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการภายในจิตใจ ดังที่งานวิจัย
ของ ชินนิ ธร รักชาติ (2546) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ งมูลเหตุจงู ใจ
ในการเข้าร่วมธุรกิจขายตรงแบบหลายชัน้ พบว่าการนำ
เสนอรูปแบบของบริษัทขายตรง ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
รวมไปถึงสินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่
จะเป็นแรงกระตุ้นความต้องการ ให้เกิดความสนใจเข้า
ร่วมธุรกิจขายตรง แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ในครัง้ นี้
กลับไม่สอดคล้องกับแนวคิดและผลงานวิจัยที่เคยศึกษา
มาก่อนหน้านี้ แม้ว่าเนื้อหาสารจะมีการใช้จุดจูงใจเพื่อ
สร้างความสนใจกับผูร้ บั สารแล้วก็ตาม แต่ยงั ไม่สามารถ
โน้มน้าวใจผู้รับสารให้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงได้
อาจเป็นเพราะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้รับสารหลัก
ของการโน้มน้าวใจ จำเป็นต้องใช้การสื่อสาร 2 ทาง
เป็นสำคัญ โดยใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร จะช่วยให้การสื่อสารโน้มน้าวใจมีประสิทธิภาพ
ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบการสื่อสารทางเดียว ไม่ได้
สร้างปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับผูอ้ า่ น จึงทำให้การโน้มน้าวใจ
ไม่ ส ามารถมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจ หรื อ ส่ ง ผลต่ อ
แรงจู ง ใจให้ ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรงได้ ม าก
หากพิจารณาจากงานวิจัยของ กมลทิพย์ ม้าคะนอง

(2540) ที่ศึกษาเรื่องเทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล
ของผู้แทนจำหน่ายในธุรกิจขายตรงหลายชั้น ระบุว่าใน
ธุรกิจขายตรง พบการใช้เทคนิคการสือ่ สารแบบโน้มน้าวใจ
แบบการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจให้เข้าร่วมธุรกิจขายตรงมากที่สุด นอกจากนี้
งานวิจัยของ รัชดา เบญจรัตนานนท์ (2541) ที่ศึกษา
เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภท
ขายตรง ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เสริม
ด้วยว่า นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแคตตาล็อคที่นำ
เสนอสินค้าแล้ว การนำเสนอผ่านโฆษณาโทรทัศน์และ
สื่อบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจ
ขายตรง ดังนั้นแล้ว การสื่อสารเพียงแค่นำเสนอในรูป
แบบของตั ว หนั ง สื อ หรื อ ข้ อ ความผ่ า นสื่ อ ประเภท
สิ่งพิมพ์ ไม่อาจสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับสารมากเพียงพอ
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงสร้ า ง หรื อ ดำรงไว้ ซึ่ ง
ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชือ่ ของผูถ้ กู โน้มน้าวใจได้
นอกจากนี้ จุดจูงใจในสารและชุดความหมายสาร ไม่แสดง
ความสอดคล้องกับความต้องการส่วนลึกของผู้รับสาร
ตามแนวคิด ลำดับความต้องการพื้นฐาน 5 ขั้น ของ
Maslow (อ้างถึงใน จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ,
2544, 7-8) ได้มากเพียงพอ อีกทั้งในกระบวนการ
สื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจจำเป็ น ต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ จิ ต วิ ท ยา
5 ขั้นตอน เพื่อการชักจูงหรือชักนำได้สมบูรณ์ ได้แก่
1. การได้ รั บ ความสนใจ 2. การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
คำพูดเพื่อสื่อสารและให้ผู้รับสารเข้าใจสารได้ง่ายขึ้น
3. การกระตุ้ น หรื อ เร้ า ความปรารถนาของผู้ รั บ สาร
4. การแสดงให้เห็นความปรารถนาพื้นฐานที่สำเร็จได้
และ 5. การตอบสนองจากผู้รับสาร ซึ่งกระบวนการ
ทัง้ 5. ไม่มปี รากฏอยูใ่ นสือ่ ประเภทสิง่ พิมพ์ ผูร้ บั สาร
ไม่ ส ามารถรั บ รู้ อ ารมณ์ ไม่ ไ ด้ ถู ก ปลุ ก เร้ าให้ มี ค วาม
ต้องการ หรือสร้างแรงจูงใจด้านจิตวิทยาได้มากเพียงพอ
และตัวสารไม่มีความน่าสนใจจึงไม่สามารถโน้มน้าวใจ
ให้ผรู้ บั สารตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรงได้
อย่างไรก็ตาม ชุดความหมายทั้ง 12 ชุดที่ถูก
นำเสนอผ่ า นเอกสารแนะนำบริ ษั ท นั้ น ถู ก สร้ า งขึ้ น
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ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องสัญวิทยา และการสร้างความ
หมายเชิงอุดมการณ์ มีผลต่อทัศนคติ ความคิดความเชือ่
ตลอดจนพฤติ ก รรม และกระบวนการตั ด สิ นใจของ
ผูร้ บั สาร หากผูร้ บั สารสามารถเข้าใจและตีความสารได้ตรง
ตามที่เนื้อหาสารกำหนด เนื้อหาสารที่ถูกสร้างขึ้นนั้น
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างความหมาย ตามที่
Hall (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบความคิดเกี่ยวกับ
ความหมาย เกิดจากแนวคิดที่สร้างขึ้นภายในจิตใจของคน
นำเสนอผ่านคำพูด ข้อความ ภาพ ซึง่ คือสัญญะ เพือ่ แทน
ความหมายใดความหมายหนึ่ง ขณะที่ Pierce (อ้างถึงใน
Hall,1997) ระบุว่าสัญญะจะประกอบได้ด้วย 3 สิ่งที่
สำคัญ คือ การแทนความหมาย การตีความ และวัตถุ
ในวั ฒ นธรรมที่ ต่ า งกั น การบรรจุ ค วามหมายมี ค วาม
แตกต่ า งกั น ด้ ว ย สิ่ ง นั้ น คื อ รหั ส ที่ ค นในสั ง คมตกลง
เพื่ อ ทำความเข้ าใจความหมายให้ ต รงกั น สิ่ ง นี้ เ อง
ที่ทำให้กรอบการรับรู้และการตีความของผู้รับสารที่มี
ต่อชุดความหมายที่นำเสนอในธุรกิจขายตรง มีความ
แตกต่างกันไปด้วย โครงสร้างทีก่ อ่ ให้เกิดสัญญะ ทีช่ ดุ
ความหมายแต่ละชุดสือ่ ความหมายนัน้ จะประกอบไปด้วย
ภาพเหมือน หมายถึงรูปภาพในลักษณะต่างๆ ในแต่ละชุด
ความหมาย และสัญลักษณ์ ได้แก่ ข้อความตัวหนังสือ
ที่เรียบเรียงตามหลักภาษา การจัดเรียงกันของคำเพื่อให้
เกิดความหมาย และสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นในลักษณะ
ต่างๆ เช่น รูปสายเครือข่าย รูปตำแหน่งในลำดับขัน้ ที่
ต่างกัน โครงสร้างดังกล่าวทำให้เนื้อหาสารทั้งคำข้อความ
รูปภาพทีน่ ำเสนอในธุรกิจขายตรง สามารถให้ความหมาย
ได้ 2 แบบ คือ ความหมายนัยตรง และความหมายนัย
ประหวั ด โดยเฉพาะความหมายแบบที่ 2 เกิ ด ขึ้ น
จากการใช้ซ้ำของบริษัทขายตรง โดยมีนักธุรกิจขายตรง
เป็นผู้เผยแพร่ชุดความหมาย ในแต่ละชุดความหมายถือ
เป็ น อุ ด มการณ์ ที่ ส ะท้ อ นให้ สั ง คมของธุ ร กิ จ ขายตรง
เข้ าใจว่ า ชุ ด ความหมายทั้ ง 12 ชุ ด ที่ ค้ น พบจากการ
วิเคราะห์ตัวบทนั้น คือสิ่งที่บุคลากรในธุรกิจขายตรง
จั ก ต้ อ งยึ ด ถื อ โดยรู ป แบบที่ ส ำคั ญ รู ป แบบหนึ่ ง
คื อ การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล ทั้ ง แบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง

หนึ่ ง ต่ อ กลุ่ ม หรื อ กลุ่ ม ต่ อ กลุ่ ม ทั้ ง นี้ ตามแนวคิ ด
สัญวิทยามนุษย์ Hall (2012) กล่าวว่า ความหมาย
สามารถเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากบริ บ ททางสั ง คม กล่ า วคื อใน
สังคมของธุรกิจขายตรง การสื่อสารด้วยชุดความหมาย
เรื่องความสำเร็จ จะถูกนำเสนอมากที่สุด โดยการใช้
ภาพหรือบุคคลจริงๆ มาเป็นตัวสร้างความหมายของ
ผู้สำเร็จ มากกว่าจะใช้ข้อความหรือภาษา มาเป็นตัวแทน
ของชุดความหมายดังกล่าว หรือการนำเสนอเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ จะเน้นการนำเสนอผ่านคำ
หรือข้อความมากกว่ารูปภาพ เพื่อการอธิบายความว่า
เพราะเหตุใด ธุรกิจขายตรงจึงสามารถนำพาไปสูส่ งิ่ ใหม่ได้
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ป ระเภทของความหมาย คื อ
ความหมายเชิงอารมณ์ และความหมายเชิงเหตุผล ทัง้ นี้
โดยทั่วไปความหมายเชิงอารมณ์ จะสร้างความรู้สึกให้
กับผูร้ บั สารได้มากกว่าเหตุผล แนวโน้มทีจ่ ะเชือ่ สารนัน้
มีสูง ภาพและข้อความที่บรรยายเชิงพรรณนา จะสร้าง
แรงจูงใจหรือการโน้มนำผู้รับสารได้ แต่จากการวิจัยพบว่า
ข้อความและภาพไม่สามารถโน้มนำให้ผู้รับสารสามารถ
เชื่อถือในสารได้ แต่มีความชื่นชอบในระดับปานกลาง
สะท้อนให้เห็นว่า ชุดความหมายสารอาจมีการใช้จุด
จูงใจที่ไม่เข้มแข็งพอ หรือการตีความสารของผู้รับสาร
อาจไม่ตรงกับความหมายสารที่นำเสนอก็ได้ ทั้งนี้มีได้
หลายปั จ จั ย ได้ แ ก่ ภาพที่ น ำเสนอส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ภาพ
ที่ใช้บุคคลในภาพเป็นชาวตะวันตก ด้วยรูปร่างหน้าตาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความรู้สึกของผู้รับสารที่มีต่อ
รูปภาพจะมีความห่างกัน ทำให้ชุดความหมายสารที่มี
ภาพเป็นตัวนำเสนอไม่สามารถประทับเข้าไปในใจผู้รับ
สารได้มากเท่ารูปภาพที่มีบุคคลในภาพที่เป็นชาวเอเชีย
หรื อ เป็ น คนสั ญ ชาติ เ ดี ย วกั น เนื้ อ หาสารที่ น ำเสนอ
ตัง้ แต่ชอื่ บริษทั ขายตรง หรือ แบรนด์ (Brand) ของชุด
เอกสารที่ผู้วิจัยสมมติขึ้น ไม่เป็นที่รู้จักและไม่คุ้นเคย
การประกอบสร้างความหมาย การจัดเรียงเนื้อหาของตัว
เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ไม่ ส ม่ ำ เสมอ เนื่ อ งจาก
การวิเคราะห์ตวั บทพบว่า ในบางชุดความหมาย มีทงั้ ภาพ
และข้อความ บางชุดความหมายมีภาพหรือข้อความ
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เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบกับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์
ของบริ ษั ท ขายตรงโดยทั่ วไปที่ ไ ม่ ค่ อ ยจะดี นั ก จึ ง มี
ผลต่ อ การตี ค วามสารของผู้ รั บ สารด้ า ยเช่ น เดี ย วกั น
ทัง้ นีก้ ารตีความของผูร้ บั สาร แบ่งออกได้ 3 ลักษณะคือ
1. ผู้ รั บ สารตี ค วามสารได้ ต รงตามที่ ผู้ ส่ ง สารตั้ งใจ
ส่งความหมาย ในแง่นี้ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีรหัสในการ
ตีความทีเ่ หมือนกัน 2. ผูร้ บั สารตีความสารตามความเข้าใจ
ของตนเอง มี ลั ก ษณะต่ อ รองเชิ ง อำนาจกั บ ผู้ ส่ ง สาร
โดยที่ผู้รับสารจะไม่เชื่อในตัวสารทั้งหมด แต่จะรับไป
ปรับให้เข้ากับความเชือ่ ของตน และ 3. การอ่านสารใน
ความหมายที่ตรงกันข้ามเป็นการต่อต้านท้าทายอำนาจ
ของผูส้ ง่ ด้วยเหตุนกี้ ารตัดสินใจไม่เข้าร่วมธุรกิจขายตรง
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง อาจเป็ น ผู้ รั บ สารได้ ทั้ ง 3 กรณี
อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตัดสินใจภายในของผู้รับสารเอง
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ตามแนวคิดของ McGuire (1968,
1972, 1976, อ้างถึงใน Kardes, 1999, 172) ในเรือ่ ง
Theory of personality and persuasion ทีว่ า่ ผูร้ บั สาร
จะรับข้อมูลและมีกระบวนการตัดสินใจของแต่ละคน
แตกต่ า งกั น ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละตี
ความสารของผูร้ บั สารทัง้ สิน้ หรือปัจจัยด้านภูมหิ ลังทาง
ประชากรศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ ที่ อ าศั ย สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงความชอบ ความสนใจ
ในเรื่องต่างๆ ระดับความรู้ ความคิด ความเชื่อต่างๆ
ตลอดจนค่านิยมของผู้รับสาร ส่งผลต่อการตีความสาร
เช่นกัน
จากการทดลอง กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ โดยใน
กลุ่ ม ที่ 1 อายุ 18-34 ปี หากวิ เ คราะห์ ท างด้ า น
การตลาด จะเป็นผูบ้ ริโภคในกลุม่ Gen-Y หรือ Why
Generation (อ้างถึงใน Brandage Essential, 2009,
71-84) ซึง่ ลักษณะโดยทัว่ ไปแล้ว ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีเ้ กิดมา
ในช่วงทีส่ งั คมเริม่ พัฒนา มีสงิ่ ใหม่ๆ เกิดขึน้ ถูกเลีย้ งดู
มาดี มีความพร้อมด้านการเงินในระดับหนึง่ เชือ่ ในการ
ทำงานหนักแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จ มีกำลังซื้อ
ไม่ยดึ ติดในแบรนด์ ชอบลองของใหม่ ประเมินคุณค่าที่

สามารถจับต้องได้มากกว่าอารมณ์ ขณะทีช่ ดุ ความหมาย
ที่สื่อสารกับผู้รับสาร เน้นไปที่การสร้างอารมณ์และ
ความรูส้ กึ ร่วม จึงทำให้กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ นี้ ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นผูบ้ ริโภค Gen-Y (อ้างถึงใน Brandage Essential,
2009, 71-84) ไม่เชือ่ ถือในเนือ้ หาสารทีน่ ำเสนอ เพราะ
ไม่สามารถให้เหตุผลของการเข้าร่วมในธุรกิจขายตรง
ได้อย่างชัดเจนว่าหากเข้าร่วมทำธุรกิจแล้ว จะได้อะไร
ทีเ่ ป็นรูปธรรม สำหรับคนกลุม่ นี้ การนำเสนอด้วยข้อความ
หรือภาพ ไม่สามารถโน้มน้าวใจกลุ่มนี้ได้มากเพียงพอ
จึงทำให้ไม่เกิดการตัดสินใจเข้าร่วม ขณะที่กลุ่มที่ 2
อายุ 35-50 ปี เป็ น ผู้ บ ริ โ ภค Gen-X หรื อ The
X Generation มีความมั่นคงเนื่องจากการทำงานหนัก
มีรายได้ค่อนข้างสูง และมักจะประสบความสำเร็จใน
หน้ า ที่ ก ารงาน ต้ อ งการการพั ก ผ่ อ นและท่ อ งเที่ ย ว
ดังนั้นการโน้มน้าวใจเพื่อเข้าร่วมธุรกิจขายตรงด้วยการ
นำเสนอชุ ด ความหมายทั้ ง 12 ชุ ด โดยภาพรวม
ไม่สามารถโน้มน้าวให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ตัดสินใจ
เข้าร่วมธุรกิจเช่นกัน แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ชุดความหมาย
เรื่องการเปลี่ยนชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับจุด
จู ง ใจสารเรื่ อ ง การผจญภั ย และการเปลี่ ย นแปลง
มีแนวโน้มทีจ่ ะทำให้กลุม่ ทดลองอายุ 18-34 ปี ซึง่ เป็น
ตัวแทนกลุ่ม Gen-Y มีแนวโน้มที่จะทำให้คนกลุ่มนี้
ตั ด สิ นใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรงได้ ม ากที่ สุ ด จากการ
ทดลอง กลุ่มทดลองได้ให้ระดับคะแนนการตัดสินใจ
เข้าร่วมจากชุดความหมายนี้สูงสุด (คะแนน 3.80 จาก
10 คะแนน) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บุ ค ลิ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
Gen-Y ที่ยังเสาะแสวงหาความท้าทาย ค้นหาสิ่งใหม่ๆ
ค้นหาความหมาย และประสบการณ์การณ์ใหม่ๆ ให้กบั
ชีวิต หากมีการพัฒนากลวิธีการสื่อสาร โดยเพิ่มเติม
เรื่องการใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลควบคู่ไปกับสื่อสิ่ง
พิ ม พ์ อาจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ได้ ใ น
อนาคต เช่นเดียวกันกับกลุม่ ทดลองอายุ 35-50 ปี หรือ
กลุ่ม Gen-X ชุดความหมายที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ า ร่ ว มธุ ร กิ จ ขายตรงมากที่ สุ ด คื อ ชุ ด ความหมาย
เรื่องสัมพันธ์ไมตรีความผูกพันของครอบครัวและเพื่อน
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ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับจุดจูงใจเรื่องสัมพันธไมตรี
และความผู ก พั น โดยให้ ร ะดั บ คะแนนการตั ด สิ นใจ
เข้าร่วมธุรกิจสูงสุด (คะแนน 3.90 จาก 10 คะแนน)
แสดงให้เห็นว่า ความสำเร็จ ชื่อเสียง ความร่ำรวย
การผจญภัย การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไม่ได้เป็นแรง
จู งใจสำหรั บ คนกลุ่ ม นี้ แต่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
พักผ่อน การท่องเทีย่ ว หรือการผูกสัมพันธ์กบั คนรอบตัว
มากกว่ า ดั ง นั้ น การใช้ ภ าพหรื อ ข้ อ ความ รวมทั้ ง
กระบวนการการสื่อสารที่เหมาะสม อาจช่วยกระตุ้น
ความต้องการและแรงจูงใจของผูบ้ ริโภค Gen-X ให้เกิด
ความสนใจในธุรกิจขายตรงนำไปสู่การตัดสินใจเข้าร่วม
ได้ในทีส่ ดุ
จากการวิ จั ยในครั้ ง นี้ จะเห็ นได้ ว่ า การใช้ ชุ ด
ความหมายเพือ่ การโน้มน้าวใจผูร้ บั สาร จะต้องพิจารณา
ถึงผู้รับสารเป็นสิ่งสำคัญ ว่าสามารถเห็นด้วยคล้อยตาม
เนือ้ หาสารทีน่ ำเสนอหรือไม่ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะของ
ตัวผูร้ บั สารเอง ซึง่ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ภูมศิ าสตร์ทอี่ าศัย สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไป
ถึงความชอบ ความสนใจในเรื่องต่างๆ ระดับความรู้
ความคิด ความเชือ่ ต่างๆ ตลอดจนค่านิยมของผูร้ บั สาร
การตีความหมายสาร ชุดความเชื่อ และลักษณะของ
สังคมทีผ่ รู้ บั สารอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ตัวสือ่ ทีใ่ ช้สอื่ สาร
รู ป แบบการนำเสนอเป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ
การโน้ ม น้ า วใจ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ นใจเข้ า ร่ ว ม
ธุรกิจขายตรงของผูร้ บั สารได้

ข้อเสนอแนะสำหรับธุรกิจขายตรง
จากผลวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาในเรื่ อ งชุ ด
ความหมายสาร ในขอบเขตของเอกสารสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
แนะนำบริ ษั ท และชั ก ชวนเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ ขายตรงจำนวน
4 แห่ง โดยได้ตัดตัวแปรเรื่องบุคคลออกไป เพื่อที่จะ
ศึกษาเฉพาะตัวเนือ้ หาสารว่ามีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
ธุรกิจขายตรงหรือไม่เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ผลวิจยั บ่งชีว้ า่
อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ

ขายตรง มิได้มีเพียงแค่ชุดความหมายที่นำเสนอเท่านั้น
เช่นการสื่อสารระหว่างบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศ
ภายในขณะสือ่ สาร นำมาสูข่ อ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถบรรจุ
รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งจุดจูงใจสารไว้อย่าง
ครบถ้วน แต่ในการสื่อสารโน้มน้าวใจเข้าร่วมธุรกิจ
ขายตรง หากใช้สอื่ อืน่ ๆ ร่วมกับสือ่ สิง่ พิมพ์ จะช่วยให้
การสื่อสารสามารถกระทำได้ครบทุกช่องทาง และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การนำเสนอของบุคคลที่
สามารถสร้างบรรยากาศและความรูส้ กึ ร่วมให้กบั ผูฟ้ งั ได้
การใช้สื่อวิดีทัศน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
การนำเสนอโอกาสทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม เติ ม จะทำให้ ก าร
สื่อสารโน้มน้าวใจ เพื่อตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
2. ควรมีการสร้างสรรค์สารที่มีความหมายเพื่อ
โน้มน้า วใจ ที่ ต่า งไปจากชุดความหมายทั้ ง 12 ชุด
ที่ผู้วิจัยค้นพบ เช่น ชุดความหมายเรื่องความสำเร็จ
ที่แตกต่างของผู้ที่ทำและไม่ทำธุรกิจ ชุดความหมาย
เรื่องการแข่งขันสู่ความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายในชีวิต
ชุดความหมายเรือ่ งการเลียนแบบผูส้ ำเร็จ เป็นต้น
3. ชุดความหมายทีใ่ ช้ในการโน้มน้าวใจ ควรจะ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการดำเนิ น ธุ ร กิ จ วิ สั ย ทั ศ น์
หลักการ ค่านิยมและอุดมการณ์ของบริษทั ขายตรง และ
ถ้ามีการนำชุดความหมายที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์
หลั ก การ ค่ า นิ ย มและอุ ด มการณ์ ข องบริ ษั ท ขายตรง
มาปรับใช้ให้ชัดเจนขึ้น จะช่วยเสริมอิทธิพลของชุด
ความหมายทีใ่ ช้โน้มน้าวใจได้มากขึน้
4. การเลือกชุดความหมายสารเพื่อโน้มน้าวใจ
ควรเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการและแรงจูงใจ
ของผู้รับสาร เช่นการใช้ชุดความหมายเรื่องการเปลี่ยน
ชีวติ ไปสูส่ งิ่ ใหม่ ควรใช้กบั บุคคลทีอ่ ายุ 18-34 ปี หรือ
การใช้ชดุ ความหมายเรือ่ ง สัมพันธไมตรีความผูกพันกับ
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ควรใช้กับบุคคลที่มีอายุ
35 ปี ขึ้ นไป เพราะด้ ว ยบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของคนแต่ ละ
ช่วงวัยจะสอดคล้องกับชุดความหมายและอุดมการณ์
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ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นต้น
5. การใช้ภาพประกอบเอกสารเพื่อโน้มน้าวใจ
ควรเลือกภาพบุคคลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย และ
แสดงถึงบรรยากาศแบบคนไทย จะสามารถสร้างความ
รู้สึกใกล้ชิดและช่วยให้การตีความของผู้รับสารเป็นไป
ตามทีช่ ดุ ความหมายกำหนดได้

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจยั เรือ่ ง สารเพือ่ การโน้มน้าวใจและผล
กระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจขายตรง ผู้ วิ จั ย

ขอนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ศึกษาอิทธิพลของชุดความหมายร่วมกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ
ขายตรง
2. ศึ ก ษาชุ ด ความหมายที่ ส ามารถใช้ ใ นการ
สื่ อ สารโน้ ม น้ า วใจในมุ ม มองของกลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ
ค้นหาชุดความหมายใหม่ และนำไปสู่การเข้าร่วมธุรกิจ
ขายตรง
3. ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ธุ ร กิ จ ขายตรง ร่ ว มกั บ
ชุดความหมายและจุดจูงใจสารที่ปรากฏในบริษัทขาย
ตรง
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