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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะของกระบวนการฝกอบรมในธุรกิจขายตรง
และเปรียบเทียบกระบวนการฝกอบรมของธุรกิจขายตรงที่มีสัญชาติเจาของธุรกิจ ประเภทสินคาและ
แผนการตลาดแตกตางกัน ประชากรที่ศึกษาเปนบริษัทขายตรงที่เปนสมาชิกของสมาคมการขายตรง
ไทยจํานวน 24 บริษัทใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดย
การแจกแจงความถี่ รอยละ การทดสอบคาที (t-test)และการวิเคราะหเนื้อเรื่อง (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา บริษัทขายตรงสวนใหญมีการดําเนินงานในกระบวนการฝกอบรมทั้ง 4
ขั้นตอน โดยการสํารวจและวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม ใชการประเมินผลการปฏิบัติ
งานในการรวบรวมขอมูล มีการวิเคราะหองคการและกําหนดความจําเปนจากประโยชนสูงสุดที่
องคการจะไดรับ สําหรับการวางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตรมีหนวยงานฝกอบรม
รับผิดชอบโดยตรง เนนวัตถุประสงคเพื่อใหความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเนื้อหา
หลักสูตรสอดคลองกับสภาพการทํ างานจริงและจัดลํ าดับเนื้อหาวิชาตามความจํ าเปนที่ตองการ
ฝกอบรมกอน-หลัง เนื้อหาวิชาเนนความรูเกี่ยวกับสินคา สัดสวนการจัดฝกอบรมระหวางการจัด
ภายในและภายนอกองคการเปน 90:10 เชนเดียวกับสัดสวนระหวางวิทยากรภายในและภายนอก
เทคนิคที่ใชอบรมพนักงานขายระดับตนคือ การบรรยาย สวนระดับบริหารใชการระดมสมอง ใน
ขั้นตอนการดําเนินการฝกอบรมมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยูภายใตฝายขาย โดยมีรูปแบบการบริหาร
โครงการฝกอบรมแบบรวมอยูที่ศูนยกลางและใหความสําคัญกับบทบาทเจาหนาที่ฝกอบรมในฐานะ
นักวิชาการหรือผูสอน สําหรับการประเมินและติดตามผลการฝกอบรมสวนใหญใชการประเมิน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคการ สวนการเปรียบเทียบกระบวนการฝกอบรมของธุรกิจขายตรงที่มี
สัญชาติเจาของธุรกิจ ประเภทสินคาและแผนการตลาดแตกตางกันไมพบความแตกตางใดๆทางสถิติ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ควรเนนบทบาทเจาหนาที่ฝกอบรมในฐานะนักจัดฝกอบรม
เพื่อใหสามารถจัดทําโครงการฝกอบรมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการ
ประเมินผลการฝกอบรมที่พบวา เจาหนาที่ยังขาดความรู ทักษะในการดําเนินงานขั้นตอนดังกลาว
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare training process in
direct selling business with business owners of different nationalities, different product
types and different marketing plans. Structured interviews were used to collect data
from 24 companies which were members of the Thai Direct Selling Association
(TDSA). The content analysis and t-test were utilized to analyze the data.
The study findings revealed that most companies carried out the four steps of
the training process. Training needs analysis was based on job performance
evaluation. Person and organization analyses were employed for data collection and
training needs was based on maximum benefits of the organization. Training agencies
were in charge of training program planning and curriculum development, with an aim
of equipping trainees with job-related knowledge. Course content was in line with
actual working situations and they focused on product knowledge, selling skills,
business aspects and benefits. The proportion of in-house to external training was 90:
10. The techniques mostly used for training operational or low-level direct salepersons
were lecture, and brain storming for executive-level salespersons. Training was the
responsibility of sales departments and a centralized training approach was used as the
pattern of training management. The expected role of training staff was that of a
learning specialist. When the training process of direct selling business with different
nationalities of business owners, product types and marketing plans was compared,
there was no statistical difference.
It is recommended that direct selling companies should have training
agencies directly in charge of the entire training process and should emphasize the role
of training staff as training organizers so that training can be carried out more
systematically and efficiently.
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