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เป้าหมายที่ส�าคัญที่สุด และหัวใจหลักของกิจกรรม Modernize the Message (MTM)  
คือการท�าให้งานของคุณง่ายข้ึน โดยช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้มุ ่งหวังได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพ เพือ่ให้ทีมงานและธุรกิจของคณุสามารถท่ีจะเติบโตและประสบความส�าเรจ็ได้ 
คุณจะต้องเลือกใช้ค�าพูด วลี ข้อความ และวิธีการทีต่รงใจผู้มุ่งหวังมากที่สุด โดยน�าเสนอ 
แอมเวย์ให้เป็นโอกาสทางธรุกิจท่ีจะช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขา อย่าให้พวก
เขารู้สึกว่าเป็นความต้องการของคุณเอง 

รายงานฉบับย่อ
ความท้าทายที่อยู่ข้างหน้า

the
Challenge
Ahead
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รายงานฉบับย่อ

ความท้าทายที่อยู่ข้างหน้า
โดยทั้งหมดนี้ เราได้พูดคุยกับผู้มุ่งหวัง 324 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ท่ีมีความสนใจในการ 
หารายได้เสริม พวกเขาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมา เก่ียวกับการน�าเสนอ 
ของคุณและนักธุรกิจแอมเวย์อีกหลายคน พวกเขาบอกเราอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไร 
ได้ผล...และที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ อะไรไม่ได้ผล

หลังจากการจัดกิจกรรม Dial Sessions รอบเดือนมิถุนายน 59 เเละมกราคม 60 โดย 
เเบ่งการจัดที่กรุงเทพฯ รวม 6 ครั้ง ขอนแก่น 1 ครั้ง เชียงใหม่ 1 ครั้ง และหาดใหญ่ 1 ครั้ง 
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความคิดเห็นของผู้มุ่งหวังซึ่งเราได้รวบรวมไว้มาเปิดเผย 
รวมท้ังการเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างตรงใจ เราจะเรียบเรียง 
รายงานฉบบัน้ีอย่างตรงประเดน็ท่ีสดุ เพ่ือให้คณุน�าผลการศกึษาของเราไปปรบัใช้ได้ทันที 

ระหว่างการสนทนา เราได้รับข้อมูลอันน่าทึ่ง แบบเจาะลึกของผู้มุ่งหวัง พวกเขามองธุรกิจ
แอมเวย์อย่างไร และจรงิๆ แล้ว อะไรคอืสิง่ท่ีพวกเขาต้องการได้ยินจากคณุ เรารูว่้า เมือ่ทมี
ของคุณน�าการเรียนรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ ทั้งในเรื่องของภาษาและปรับมุมมอง ผลกระทบที่
เกิดขึน้ต่อองค์กรแอมเวย์ทัง้หมดจะยอดเย่ียม และเหน็ผล ทีจ่รงิแล้ว ก่อนเริม่การศกึษามี
เพียง 74 คน ที่ระบุว่าพวกเขา “สนใจที่จะเข้าร่วมแอมเวย์” แต่ภายหลังสรุปผลการศึกษา 
มีผู้มุ่งหวังเพิ่มเติมรวมเป็น 212 คน หรือ 42% ที่รู้สึก “สนใจที่จะเข้าร่วมแอมเวย์” 

“เราสร้างเส้นทางสู่อนาคต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง”

เราไม่รูจ้ะขอบคุณอย่างไรจึงจะเพยีงพอ ส�าหรบับทบาทส�าคัญท่ีคุณร่วมท�าในกิจกรรม 
Dial Sessions แต่ละครั้ง และประสบการณ์ Modernize the Message ครั้งที่ 2 ที่ประสบ
ผลส�าเร็จ คุณท้าทายตัวคุณเองท่ีจะเรียนรู้ และผลลัพธ์ก็ได้แสดงให้เห็นด้วยตัวเองแล้ว  
เราเชื่อมั่นในตัวคุณ เราเชื่อมั่นในทีมของคุณ และเราเชื่อมั่นในการสื่อสารของคุณ 
 
มาเริ่มกันเลย
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รายงานฉบับย่อ

ภาพรวมของกิจกรรม 
ในขณะที่ผู้มุ่งหวังทั่วโลกส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการมีรูปแบบชีวิตที่หรูหราย่ิงขึ้น  
ผู้มุ ่งหวังในไทยกลับต้องการความมั่นคง รวมทั้งการได้เป็นนายของตัวเอง ส�าหรับ 
ผู้มุ่งหวังเหล่านี้ โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องของการมีอิสระทางเวลา มากขึ้น 
และมีรายได้ เพิ่มขึ้น

เราพบว่าผู้มุ่งหวังที่เป็นคนรุ่นใหม่ จะจัดล�าดับความส�าคัญแตกต่างจากผู้มุ่งหวังท่ีเป็น
ผู้ใหญ่ – ส�าหรับคนรุ่นใหม่ พวกเขาต้องการยกระดับรูปแบบชีวิต และการมีอิสรภาพ  
ในขณะท่ีผู้มุ่งหวังตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป จะให้ความส�าคัญกับความมั่นคงเพื่อตัวเอง
และครอบครัว

ในการจัดงานครั้งแรกของเราในประเทศไทย เราจัดกิจกรรม Dial Sessions ที่กรุงเทพฯ  
2 ครั้ง ขอนแก่น 1 ครั้ง หาดใหญ่ 1 ครั้ง และเชียงใหม่ 1 ครั้ง ส�าหรับการจัดงานครั้งที่ 2  
ในประเทศไทย เราจะจัดกิจกรรม Dial Sessions ที่กรุงเทพฯ 4 ครั้ง ซึ่งกลุ่มผู้มุ่งหวังใน
การจัดงานครั้งที่ 2 นั้น คัดเลือกจากอาชีพที่แตกต่างกัน ดังนี้: 

เราพบว่า แม้ว่าอาชีพของผู้มุ่งหวังจะส่งผลต่อทัศนคติของพวกเขา แต่ผู้มุ่งหวังชาวไทย
ล้วนมีเป้าหมาย ความต้องการ และความกังวลใจที่คล้ายคลึงกัน 

พนักงานบริษัท
1. 2.

เจ้าของธุรกิจ
3.

กลุ่มคนรุ่นใหม่
4.

ข้าราชการ
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ในบรรดากลุ่มผู้มุ่งหวังทั้งหมดของเราที่ร่วมกิจกรรม ผู้มุ่งหวังชาวไทยเป็นกลุ่ม
ท่ีมองหารายได้เสริม เพราะรายได้ประจ�าของพวกเขาไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งท่ี
จ�าเป็นส�าหรบัครอบครวัในระยะยาวได้ ซึง่ได้แก่ ความมัน่คง การลงทุนด้านการเงนิ  
และแม้กระท่ังด้านรปูแบบชวีติพืน้ฐาน…แต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาว่างมากพอท่ีจะไป
เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆ เช่นกัน พวกเขาก�าลังมองหาโอกาสท่ีจะช่วยให้มีรายได้และ
สมดลุในชีวติทีพ่วกเขาต้องการ…โดยทีย่งัคงมีเวลาให้กบัครอบครัว และยงัคงรบัผดิชอบ
ในหน้าที่ของตัวเองได้ตามเดิม 

เล่าประสบการณ์ของคุณ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า แอมเวย์ตอบโจทย์ท้ังเรือ่งของรายได้และ
สมดุลชีวิต ลองดูตัวอย่างจากชีวิตจริงของนักธุรกิจแอมเวย์ท่ัวโลก: ฉันเริ่มจากการเป็น 
นกัธุรกิจแอมเวย์นอกเวลางาน ใช้เวลา 10-15 ชัว่โมงต่อสปัดาห์กบัธุรกิจของฉัน เพ่ือจะได้ 
ท�างานประจ�าต่อไปได้ และยังมีเวลาให้กับครอบครัวเหมือนเดิม หลังจากฉันท�าครบ 1 ปี 
รายได้ก็เริ่มเพ่ิมขึ้น ฉันเริ่มใช้เวลากับธุรกิจของฉันเพ่ิมขึ้นเป็น 20-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ในการแนะน�าผลติภัณฑ์ ประชมุกับเจ้าของธุรกิจรายใหม่ และร่วมงานกับท่ีปรกึษาของฉนั  
5 ปีต่อมา ฉันก็สามารถลาออกจากงานประจ�า และทุ่มเทให้กับแอมเวย์ได้อย่างเต็มท่ี 
ความส�าเร็จในการร่วมงานกับแอมเวย์ของฉันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่ฉัน
สามารถเริม่ต้นธรุกิจของฉนัเองควบคู่ไปกับการท�างานประจ�าได้ แอมเวย์ให้โอกาส
ฉันในการสร้างธุรกิจของฉันเองภายในตารางเวลาชีวิตที่ยุ่งเหยิง

ในช่วงแรก พวกเขาต้องการให้คุณแสดงให้เห็นว่าแอมเวย์น้ันแตกต่างจากโอกาส 
อ่ืนๆ ท่ีพวกเขาเคยพบเจออย่างไร ผู้มุ่งหวงัของคุณมองหาโอกาสท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการระดับสูงของพวกเขา 
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นักธุรกิจแอมเวย์จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค 2 ประการของผู้มุ่งหวัง 
ประการแรก: ผู้มุ่งหวังของคุณไม่มั่นใจว่าแอมเวย์จะสามารถท�าก�าไรได้มากพอ และ
ประการท่ีสอง: ผู้มุ่งหวังของคุณจะกังวลใจเก่ียวกับการต้องยัดเยียดขายผลิตภัณฑ์ท่ี 
ไม่จ�าเป็นกับลูกค้า 

และอย่าลืมว่าพวกเขาต้องการความม่ันคง เหนือสิ่งอ่ืนสิ่งใด ผู้มุ่งหวังของคุณ 
ขาดความมั่นคงทางการเงิน – พวกเขามีรายได้ไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง
และครอบครวั พวกเขาจงึมองหาโอกาสท่ีจะช่วยสร้างความมัน่คงทางการเงนิ ควบคูไ่ปกับ
การท�างานประจ�า พวกเขาต้องการแน่ใจว่า แม้ในยามท่ีไม่สามารถท�างานได้ พวกเขาและ
ครอบครัวจะยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

เรื่องนี้มีความส�าคัญกับคุณอย่างไร ในขณะที่สื่อสารกับผู้มุ่งหวัง หากพวกเขาไม่เชื่อว่า
โอกาสน้ันๆ จะสร้างความม่ันคงให้พวกเขาได้ ไม่ว่าจะเพราะศกัยภาพในการสร้าง
รายได้นั้นไม่สูงพอ หรือผลิตภัณฑ์ไม่ดีพอ พวกเขาก็จะไม่อยากสนทนากับคุณต่อ 

ในระหว่างท่ีผู้มุ่งหวังก�าลังท�าความเข้าใจเก่ียวกับแอมเวย์ ผู้มุ่งหวังคาดหวังว่า 
นักธุรกิจแอมเวย์จะสามารถน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับโอกาสทางธรุกิจและผลติภณัฑ์
ของแอมเวย์ได้อย่างตรงไปตรงมาและกระชบัในทันที พวกเขาเต็มใจท่ีจะฟัง ถ้าข้อมลู
นั้นมีรายละเอียดที่เพียงพอ ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย เราจ�าเป็นต้องตอบค�าถาม ของ
พวกเขา ซึ่งเราได้ท�าการรวบรวมค�าถามที่ได้จากการจัดกิจกรรม Dial Sessions ของเรา
ในประเทศไทยทั้ง 9 ครั้ง
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สิ่งท่ีผู้มุ่งหวังของคุณให้ความส�าคัญมากท่ีสุดก็คือผลิตภัณฑ์ ผู้มุ่งหวังต้องการท่ีจะเห็น 
การสาธิตผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน เน่ืองจากพวกเขาต้องพิจารณาระหว่าง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจึงมองว่าการรับประกันความพอใจ 
100% เป็นจุดสร้างความแตกต่างที่ส�าคัญ ส�าหรับแอมเวย์ 

หลังจากรับฟังประสบการณ์ส่วนตัวเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ ชมการน�า
เสนอผลิตภัณฑ์ และรับทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จ�านวนหนึ่งแล้ว ผู้มุ่งหวัง
ของคุณอาจสนใจท่ีจะซ้ือ แต่กอ็าจจะไม่สนใจขายผลติภณัฑ์ของแอมเวย์ก็เป็นได้

ผู้มุ่งหวังชาวไทยเป็นคนเปิดใจ มองโลกในแง่ดี และทุ่มเทให้กับการท�างาน พวกเขา 
พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ท�าให้รู้สึกว่ามีความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงน้ันเข้ากันได้กับวิถีชีวิตในปัจจุบันของพวกเขา พวกเขาก็
เต็มใจที่จะลองท�าสิ่งใหม่ๆ พวกเขาเป็นคนช่างสงสัย แต่ก็ไม่ได้ปิดใจ 

ในบทถัดไป เราจะเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ ซึ่งได้มาจากการจัดกิจกรรม Dial Sessions  
ทั้ง 9 ครั้งในประเทศไทย เพ่ือให้คุณสามารถชนะใจผู้มุ่งหวัง และเปลี่ยนพวกเขาเป็น 
นักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

ค�าถามยอดฮิตที่ผู้มุ่งหวังมักจะถาม

• แอมเวย์มีสินค้าประเภทไหนบ้าง
• ท�าไมสินค้าแอมเวย์จึงดีกว่าคู่แข่ง
• คุณมีรายได้เท่าไรจากการท�าธุรกิจแอมเวย์
• ฉันต้องท�าอะไรบ้างถึงจะได้เงิน
• ฉันจะสมัครได้อย่างไร
• ฉันต้องขายสินค้าให้ครอบครัวและเพื่อนด้วยไหม
• ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้เงิน

10
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Prospect
Needs,

Wants, and
Membership

Barriers
ความจ�าเป็น ความต้องการ 
และอุปสรรคในการเข้าร่วม
ธุรกิจ ของผู้มุ่งหวัง

บทที่ 1
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บทที่ 1

ความจ�าเป็น ความต้องการ และอุปสรรค
ในการเข้าร่วมธุรกิจของผู้มุ่งหวัง
ผู้มุ่งหวังก�าลังมองหาอะไรให้กับชีวิต?

“รายได้ ความมั่นคง และรูปแบบชีวิตที่ดีขึ้น” 
เมื่อเราถามผู้มุ่งหวังว่าสิ่งท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับพวกเขาในการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ
คืออะไร “ความมั่นคง” และ “รูปแบบชีวิตท่ีดีข้ึน” คือค�าตอบท่ีมีผู ้เลือกมากท่ีสุด 
ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ตัวเลือกอื่นๆ ในอันดับรองลงมาได้แก่ “โอกาสในการ 
หารายได้เสริม” และ “การได้เป็นนายตัวเอง” สะท้อนให้เห็นถึงส่ิงท่ีพวกเขาให้ความ 
ส�าคัญและเป้าหมายของพวกเขา 

เราถามค�าถามนี้ในแบบสอบถาม เพ่ือค้นหาว่าอะไรส�าคัญต่อผู้มุ่งหวังมากที่สุดเมื่อ 
พวกเขามองหาโอกาสทางธุรกิจ 

ผู้มุ่งหวังต้องการโอกาสท่ีสามารถสร้างความมั่นคงให้พวกเขาได้ มันคือสิ่งที่ผู้มุ่งหวัง 
ยังขาดอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าพวกเขาจะมีงานประจ�าท�าก็ตาม ผู้มุ่งหวังรู้สึกว่าพวกเขายังมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะท�าให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง และพวกเขาก็ไม่สามารถ
มีรูปแบบชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้

เมื่อคุณมองหาทางที่จะมีรายได้เพิ่ม ประโยคด้านล่างนี้ 
อะไรที่ส�าคัญที่สุดต่อคุณ [แสดง 4 ค�าตอบสูงสุด]

ทั้งหมด

ความมั่นคง (Stability)

รูปแบบชีวิตที่ดีขึ้น (Better lifestyle)

โอกาสในการหารายได้เสริม (Additional income)

การได้เป็นนายตัวเอง (Own boss)

61%

60%

54%

50%

1.

13



ความม่ันคงหมายถงึอะไรในมมุมองของผูมุ่้งหวงั ระหว่างการจดักิจกรรมในประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 มีเจ้าของธุรกิจรายหนึ่งท่ีให้นิยามความม่ันคงไว้ได้อย่างยอดเย่ียม: “ตามความ
เข้าใจของผม ความมัน่คง หมายความว่า ถ้าผมป่วยหรอืไปท�างานไม่ได้ ผมจะยังคงมรีายได้ 
อย่างต่อเน่ือง” เราพบเห็นแนวโน้มเดียวกันนี้ในการจัดกิจกรรมอีกหลายๆ ครั้ง ผู้มุ่งหวัง
กังวลถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับครอบครัว และความมั่นคงในปัจจุบัน หากพวกเขาไม่
สามารถท�างานได้ พวกเขาจึงก�าลังมองหาโอกาสในการสร้างรายได้ ท่ีจะช่วยเติมเต็ม 
ช่องว่างระหว่างรายได้ในปัจจุบันของพวกเขา และความมั่นคงที่พวกเขาต้องการ

นอกจาก “รูปแบบชีวิตที่ดีขึ้น” และ “โอกาสในการหารายได้เสริมแล้ว” 50% ของผู้มุ่งหวัง
กลุ่มน้ีเลือก “การได้เป็นนายตวัเอง” เป็นค�าตอบอนัดบัต้นๆ เนือ่งจากปัจจบุนั พวกเขายังขาด
ความยืดหยุ่นและการก�าหนดทกุอย่างเองได้ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาต้องการในชวิีตประจ�าวัน 
อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการก�าหนดทุกอย่างเองได้นัน้ มคีวามส�าคญัน้อยกว่า ความ
ต้องการมรีูปแบบชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้มุ่งหวังกลุ่มข้าราชการ

ข้าราชการเป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง 
งานของพวกเขามีความมั่นคงสูงกว่าคนส่วนใหญ่ แต่รายได้ของพวกเขาไม่มากเพียงพอ 

นอกจากนี้ ผู้มุ่งหวังอย่างน้อย 60% ที่เป็นข้าราชการ ก็กังวลเรื่องการตกงาน 

พวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง และความสามารถในการสร้างความมั่นคง
จากเงินเดือนข้าราชการ 

มีรูปแบบชีวิตในแบบที่คุณคู่ควร

เป็นผู้กุมอนาคตของตัวเองไว้

72%

28%

โปรดอ่านประโยคดังต่อไปนี้เทียบกัน 
เลือกประโยคที่คุณคิดว่าจูงใจมากกว่า 

ทั้งหมด
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เราได้ถามผู้มุ่งหวังด้วยว่า ท�าไม พวกเขาต้องการรายได้เสริม ส่วนใหญ่เลือก “อยากท่ี
จะมีความมั่นคงทางการเงิน” มากกว่า “เก็บเงินไว้ส�าหรับท่องเท่ียว” พวกเขาต้องการ 
สวัสดภิาพและความมัน่คงเหนอืสิง่อืน่ใด รวมท้ังรปูแบบชวิีตท่ีดีข้ึน และอนาคตทางการเงนิ 
ที่ดีขึ้นของครอบครัว ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ความบันเทิงและการท่องเท่ียว ไม่ใช่สิ่งที่
พวกเขาให้ความส�าคัญ 

เมื่อคุณแนะน�าแอมเวย์กับผู้มุ่งหวัง ลองพดูให้พวกเขาฟังว่าแอมเวย์ช่วยเพิม่ความมั่นคง
ให้กับตัวคุณ ยกระดับรูปแบบชีวิต และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้อย่างไร ในขณะที่เป็น
โอกาสซึ่งมีความเสี่ยงต�่าในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประโยคต่างๆเหล่าน้ี จะช่วยให้คุณ
เข้าใจว่าผูมุ้ง่หวงัก�าลงัมองหาอะไรให้กับชวิีตของพวกเขา แสดงให้พวกเขาเหน็ว่าแอมเวย์
สามารถมอบโอกาสเหล่าน้ีให้กับชีวิตคุณได้จริงๆ โดยใช้ตัวอย่างจากเรื่องจริงของคุณ:  
“หลังจากทีฉ่นัร่วมงานกับแอมเวย์มาเป็นเวลา 10 ปี ฉนัก็มรีายได้ทีม่ัน่คงย่ิงข้ึน ฉนัสามารถ
ซื้อบ้านให้ครอบครัว ฉันมีอิสรภาพและมีความยืดหยุ่นจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ และฉัน
ยังมีแม้กระทั่งเงินออมส�าหรับอนาคตอีกด้วย โอกาสจากแอมเวย์ ช่วยให้ฉันสามารถมี 
รูปแบบชีวิต อิสรภาพ และความมั่นคงที่ครอบครัวของฉันต้องการได”้

สาเหตุหลักในการหารายได้เสริมของคุณคืออะไร [แสดง 4 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด]

เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน 

เพื่อยกระดับรูปแบบชีวิตของฉัน

เก็บออมไว้เพื่ออนาคต

เก็บออมไว้เพื่อการลงทุน

ทั้งหมด 25%

ทั้งหมด 18%

ทั้งหมด 17%

ทั้งหมด 17%

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มเจ้าของธุรกิจจากกรุงเทพฯ	

“ฉันรู้สึกเหมือนชีวิตก�าลังเดิน
ถอยหลัง	ฉันจ�าเป็นต้องมอง
หาความมั่นคงให้กับตัวเอง”
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ผู้มุ่งหวังกลุ่มเจ้าของธุรกิจ

ในกิจกรรม Dial Sessions ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย เราได้ท�าการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ 
36 ราย เรื่องที่น่าประหลาดใจคือ เจ้าของธุรกิจกว่า 2 ใน 3 รู้สึกไม่มั่นใจในธุรกิจปัจจุบัน
ของพวกเขา และก�าลังมองหาวิธีการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต

ในขณะท่ีผูมุ้ง่หวงัต้องการ “การได้เป็นนายตัวเอง” แต่กลุ่มผู้ท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว กลับ
ต้องการโอกาสที่มีความกดดันน้อยกว่าธุรกิจในปัจจุบันของพวกเขา 

แอมเวย์สามารถมอบโอกาสท่ีเป็นทางเลือกให้คุณได้: นักธุรกิจแอมเวย์ยังคงเป็นเจ้าของ
ธุรกิจส่วนตัวด้วย และจะได้รับความม่ันคงที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนอันยอดเย่ียมของ
แอมเวย์ ซึ่งสามารถลดความกดดันที่เกิดจากการท�าธุรกิจแบบดั้งเดิมได้ 

เพือ่ครอบครวั และการแบ่งเบาภาระ 
เราเข้าใจดว่ีาผูมุ้ง่หวังต้องการ ความมัน่คง 
รูปแบบชีวิตที่ดีขึ้น และรายได้ที่มากพอ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายท้ัง 2 อย่างน้ี แต่การ 
ช ่วยให ้ผู ้มุ ่งหวังเข ้าใจถึงคุณค่าและ
ศักยภาพของแอมเวย์ เราจึงจ�าเป็นต้อง
ทราบว่า ท�าไม และเมื่อเราสอบถามเกี่ยว
กับเป้าหมายของพวกเขา เราก็พบรูปแบบ 
ที่คล้ายคลึงกันในหลายครอบครัวได้แก่ 
การดูแลครอบครัวให้ดีย่ิงขึ้น – พ่อแม่
ต้องการสร้างอนาคตท่ีมัน่คงให้กับลกู ส่วน
ลูกก็ต้องการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที ่
แก่ตัวลงทุกวัน

“ฉันต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ตัวเองและ
ครอบครัว	ฉันรู้สึกว่าตอนนี้
ฉันดูแลตัวเองได้แล้ว	
แต่ยังดูแลพ่อแม่ไม่ไหว”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มพนักงานบริษัท
	 จากกรุงเทพฯ	

2.
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คุณภาพชีวิตคือ ความหมายของความส�าเร็จ
จากกิจกรรม Dial Sessions ผู้มุ่งหวังยังคงพูดถึงเรื่องของเวลา และรายได้อย่างต่อเนื่อง 
ส�าหรับผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่ เวลาและรายได้ยังไม่เพียงพอส่วนคนท่ีมีเงินเพียงพอ ก็มัก
จะมีเวลาไม่เพียงพอ เพ่ือท�าความเข้าใจว่าพวกเขาต้องการโอกาสทางธุรกิจแบบไหน  
เราจึงถามพวกเขาไปว่า พวกเขาใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ ค�าตอบที่ชนะขาดลอย  
ซึ่งผู้มุ่งหวังเลือกเกือบ 40% คือ “คุณภาพชีวิต เงิน อิสรภาพ และมีเวลาให้ครอบครัว”  
สิ่งเหล่าน้ีคือส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเป้าหมายของผู้มุ่งหวัง และมุมมองท่ี 
พวกเขามีต่อความส�าเร็จ

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มพนักงานบริษัท
	 จากกรุงเทพฯ	

“ฉันอยากให้ลูกเรียนจบ
ด็อกเตอร์”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากขอนแก่น

แสดงให้ผู้มุ ่งหวังเห็นว่าแอมเวย์จะช่วย
ให้พวกเขาดูแลครอบครัวให้ดีย่ิงข้ึนได้
อย่างไร – มีรายได้มากขึ้น มีความมั่นคง
มากขึน้ มคีวามยืดหยุ่นมากขึน้ และมเีวลา
อยู่ร่วมกันมากข้ึน บอกเล่าประสบการณ์
ของตัวคุณเอง เพ่ือท�าให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ
เกี่ยวกับ ประโยชน์เหล่านี้ และสอดแทรก
ประเด็นที่ว่าแอมเวย์สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณได้อย่าง
แท้จริง เพ่ือให้ผู ้มุ ่งหวังมองเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันนี้ในชีวิตของ
พวกเขาเอง

“ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จที่ดีที่สุดคือปริมาณของ _____ ที่ใครคนหนึ่งมี”  
[แสดง 4 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด]

คุณภาพชีวิต 

รายได้

อิสรภาพ

มีเวลาให้ครอบครัว

ทั้งหมด 36%

ทั้งหมด 20%

ทั้งหมด 16%

ทั้งหมด 12%

3.
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-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่จากกรุงเทพฯ	

เมือ่คณุเจอกับผูมุ้ง่หวังทีเ่ริม่สนใจธุรกิจเเอมเวย์  คณุอาจจะเล่าว่าแอมเวย์ช่วยให้คณุภาพ
ชวิีตของคณุดข้ึีนได้อย่างไร คณุสามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครวัของคณุได้มากข้ึนหรอืไม่ 
คุณมีอิสรภาพ และสมดุลในชีวิตอย่างที่คุณตามหาหรือไม่

ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่ / กลุ่มอายุต�่ากว่า 35 ปี  

ในประเทศไทย ผู้มุ่งหวังอายุต�่ากว่า 35 ปีจ�านวนมาก ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ รวมท้ัง 
ได้รับการสนับสนุนทางการเงนิจากพ่อแม่อกีด้วย กลุ่มผู้มุ่งหวงัเหล่านี ้ต้องการแยกออกมา 
ใช้ชีวิตแบบอิสระ  นั่นคือ ความส�าเร็จ ในมุมมองของกลุ่มผู้มุ่งหวังที่อายุต�่ากว่า 35 ปี

ผู้มุ่งหวังรายหนึ่งจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 กล่าวว่า “ฉันต้องการมีรูปแบบชีวิตที่ดีขึ้น 
เพื่อใช้ชีวิตได้ในแบบที่ต้องการ และพ่ึงพาตัวเองได้ ทุกวันน้ีพ่อแม่ของฉันดูแลค่าใช้จ่าย
ภายในบ้าน และฉันเอาเงินเดือนมาใช้จ่ายเฉพาะในเรื่องส่วนตัว… ฉันอยากย้ายออกจาก
บ้านพ่อแม่ และใช้ชีวิตด้วยตัวเอง”

ส�าหรับผู้มุ่งหวังในกลุ่มนี้ ให้เน้นย�้าถึงเรื่องของ อิสรภาพ สมดุล และความยืดหยุ่น – โดย
ยกตัวอย่างจากความส�าเรจ็จรงิๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตัวคณุจากการร่วมงานกับแอมเวย์ อย่าลืม
ว่า แม้ว่าพวกเขาจะช่างสงสยั แต่พวกเขาก็มคีวามต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงรปูแบบชวีติของ
ตัวเองจริงๆ 

“ทุกอย่างควรจะมีจุดสมดุล	
เราท�างานหนักไปเพื่ออะไร	
ถ้าสุดท้ายเราป่วย	เราเสียสุขภาพ	
ฉันท�างานหนักจนไม่มีเวลาออกก�าลังกาย	
หรือแม้กระทั่งกินข้าวกับครอบครัว”
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เป้าหมายด้านรายได้ของผู้มุ่งหวัง:
 แอมเวย์สามารถสร้างรายได้มากเพียงพอ
หรือไม่ หลังจากได้เรียนรู้ถึงความต้องการ
และความจ�าเป็นของผู ้มุ ่งหวังไปแล้ว 
ค�าถามถัดไปของคุณอาจเป็น “แล้วพวก
เขาคาดหวังรายได้มากน้อยเพียงใด” เรา
ได้ถามค�าถามนี้กับผู้มุ่งหวัง 324 คนใน
กิจกรรม Dial Sessions แต่ละรอบ และ
จ�านวนเฉลี่ยที่พวกเขาต้องการคือ 44,937 
บาทต่อเดือน

ตารางด้านล่างคอืรายได้ต่อเดือนท่ีผูมุ้ง่หวงัต้องการจากธุรกิจแอมเวย์ พร้อมจ�านวนชัว่โมง
ที่พวกเขาเต็มใจที่จะท�างานในหนึ่งสัปดาห์

“เธอบอกว่าเธอเริ่มท�าเฉพาะ
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์	แล้วต้อง
ท�าเต็มวันเลยหรือเปล่า	
ฉันอยากรู้ว่าเธอใช้เวลาท�างาน
จริงๆ	ไปกี่ชั่วโมงและกี่นาที”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มพนักงานบริษัท
	 จากกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ขอนแก่น

หาดใหญ่

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ – พนักงานบริษัท

กรุงเทพฯ – เจ้าของธุรกิจ

กรุงเทพฯ – คนรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ – ข้าราชการ

เฉลี่ย

22,375

17,472

20,278

23,844

52,778

105,833

33,444

83,472

44,937

16

15

17

12

12

13

15

17

15

เมือง บาทต่อเดือน ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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เราทราบดีว่าคุณไม่สามารถรับประกันระดับรายได้ หรือเวลาท่ีต้องใช้ในการท�างานจริง 
แต่ส่ิงส�าคญัคอืการให้ข้อมลูกับผูมุ้ง่หวัง เพ่ือให้พวกเขามองเหน็จดุเริม่ต้นของตวัคณุ และ
เวลาทีค่ณุใชใ้นปจัจุบัน พวกเขาจ�าเปน็ตอ้งรูต้วัเลขจริงๆ เพือ่ให้พวกเขาสามารถมองเหน็
ภาพตัวเองขณะทุ่มเทเวลาให้กับแอมเวย์ได้ ควรอธิบายให้ชัดเจนว่าท�าอย่างไรจึงมี
รายได้เพิ่ม และบอกจ�านวนเงินที่พวกเขาจะได้รับ เพื่อให้เห็นว่าแอมเวย์เป็นโอกาส
สร้างรายได้เสริมในแบบที่พวกเขาต้องการ

ความเสี่ยง 
ผูมุ้ง่หวังของคณุมกัจะรูส้กึลงัเลกับการต้องเสีย่งมากเกินไป – พวกเขาต้องการความมัน่ใจ
และการรับรองจากคุณ เราเคยพบเรื่องเหล่านี้มาแล้วทั่วโลกและประเทศไทยก็เช่นกัน 
เพราะพวกเขารู้สึกเครียด ท�างานหนักเกินไป และรู้สึกว่าอนาคตทางการเงินของพวกเขา 
ไม่มีความมั่นคงอยู่เลย แต่พวกเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่มากเกินไป  
ขึ้นอยู่กับเรา ที่จะพิสูจน์ให้ผู้มุ่งหวังเห็นว่าแอมเวย์นั้นง่ายและไม่เสียเวลา

ชวีติของพวกเขายุ่งมาก  และเครยีดมากเกินกว่าทีจ่ะเพ่ิมรายการส่ิงท่ีจะต้องท�า หากสิง่น้ัน 
ไม่มีคุณค่าพอ 

เมือ่พวกเขาได้ยนิว่าเสยีค่าสมคัร 900 บาท หรอืต้องชักชวนนกัธรุกจิแอมเวย์รายใหม่เพื่อ
สร้างธุรกิจ พวกเขาจะเกิดความสงสัยขึ้นมาทันที และต้องการข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพ่ือพิสูจน์ว่าเพราะเหตุใดการท�าสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจึงมีความคุ้มค่า
มากกว่า ความเสี่ยงในการเข้าร่วม 
 

5.

6.

20



Amway | Modernize the Message

ในตารางด้านบน เราได้แสดงค�าตอบของผู้มุ่งหวังจากการจัดกิจกรรม Dial Sessions ใน
ประเทศไทยทุกรอบ พร้อมระบุให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของแต่ละค�าตอบ  
เป้าหมายของเราคอื  เพ่ิมจ�านวนผูมุ้ง่หวงัทีอ่ยากเข้าร่วม และแยกแยะค�าพูดทีช่่วยเปลีย่น
ผู้มุ่งหวังที่รู้สึกเฉยๆ และ “ไม่อยากเข้าร่วม” 

อย่าหลกีเลีย่งการพูดถึงความเสีย่ง อธิบายธุรกจิแอมเวย์อย่างตรงประเดน็ และสือ่สารกับ 
ผูมุ้ง่หวังของคณุอย่างตรงไปตรงมาและชดัเจนเพ่ือให้พวกเขาเข้าใจว่าสิง่ท่ีพวกเขาสามารถ 
คาดหวังได้อย่างแท้จริงคืออะไร เรื่องดังกล่าวมีความส�าคัญกับคุณอย่างไรในฐานะ 
นักธุรกิจแอมเวย์ อย่ารรีอ ท่ีจะพูดถึงค่าสมคัร…หรอืการทีส่ามารถคนืเงนิได้…และอธิบายว่า 
ค่าใช้จ่ายนี้ยังรวมถึงค่าคู่มือด�าเนินธุรกิจแอมเวย์ และสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในการท�าธุรกิจ  
แค็ตตาล็อกแอมเวย์ คู่มือเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ การประกันอุบัติเหตุ และการฝึกอบรม
ออนไลน์ เล่าถึงความมั่นคง ประวัติ และศักยภาพในการสร้างรายได้ของแอมเวย์ รวมถึง 
ความยืดหยุ่นต่างๆ ที่จะช่วยลดระดับความรู้สึกเสี่ยงในการเข้าร่วมลงตั้งแต่ช่วงแรกๆ 
ของการสนทนา 

ผู้มุ่งหวังล้วนเต็มใจฟัง 
เราได้ท�าการประเมนิแนวโน้มทีผู่มุ้ง่หวงัจะร่วมงานกับแอมเวย์ โดยการถามค�าถามต่อไป
นี้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแต่ละรอบ 
คุณมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมแอมเวย์บ้างไหมในอนาคต

เราขอให้ผู้มุ่งหวังบอกถึงโอกาสในการเข้าร่วม โดยใช้ตาราง 10 คะแนน โดย 1-4 หมาย
ถึง “ไม่อยากเข้าร่วม” 5 คือ “เฉยๆ” และ 6-10 หมายถึง “อยากเข้าร่วม”

ไม่อยาก

เฉยๆ

อยาก

93

156

74

27

84

212

- 21%

- 22%

+ 42%

คุณมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วม
แอมเวย์บ้างไหมในอนาคต

ก่อนกิจกรรม 
Dial Sessions

หลังกิจกรรม 
Dial Sessions

เปอร์เซ็นต์
การเปลี่ยนแปลง
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โดยรวมแล้ว เราพบว่า “แนวโน้มการตดัสนิใจ 
เข้าร่วม” เพ่ิมข้ึน 42% ซึ่งหมายความว่า
ในระหว่างกิจกรรมน้ัน ผู้มุ่งหวังต่างตั้งใจ
ฟัง ท�าความเข้าใจ รวมท้ังพิจารณาการเข้า
ร่วมกบัแอมเวย์ในอนาคตอกีด้วย แม้ว่าเรา 
จะไม่สามารถตอบค�าถามให้กับทุกคนได้
ครบทกุข้อ แต่โดยรวม หลงัจบกิจกรรมแล้ว 
ผู้มุ่งหวังมองภาพลักษณ์ของแอมเวย์ดีข้ึน 
เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

เราพบว่า เมือ่ผูมุ้ง่หวังได้รบัฟังรายละเอยีด
ที่ เหมาะสม พวกเขาจะสนใจเข ้าร ่วม 
มากขึ้น จากแนวโน้มการเข้าร่วมที่เพิ่มขึ้น 
42% เราจึงทราบว่าผู ้มุ ่งหวังมีความ
กระตือรือร้นที่จะคว้าโอกาส…ถ้าเป็น
โอกาสท่ีตั้งอยู่บนความเป็นจริงและ
ท�าความเข้าใจได้ไม่ยาก

เมื่อคุณเริ่มพูดคุยกับผู้มุ่งหวังรายใหม่ ให้
ลองทบทวนผลการศึกษาจากบทน้ี เพ่ือ
ท�าความเข้าใจว่าผู้มุ่งหวังของคุณมีท่ีมา
ที่ไปอย่างไร แล้วเลือกใช้ข ้อความให้
เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา 
นอกเหนือจากการศึกษาเก่ียวกับความ
ต้องการ ความจ�าเป็น และความกังวลใจ
ของผู้มุ่งหวังแล้ว เรายังได้เรียนรู้เก่ียวกับ 
ค�าพูดท่ีพวกเขาอยากได ้ ยินจากคุณ  
น�าค�าพูดน้ันมาผสมผสานกับข้อความ 
ท่ีจัดเตรียมไว้ส�าหรับผู้มุ่งหวังแต่ละ
กลุ ่มเพื่อให้การพูดคุยเรื่องราวเกี่ยว
กับแอมเวย์ของคุณในทุกๆ ครัง้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

Prospect
Needs,
Wants, and
Membership
Barriers
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อุปสรรคในการเข้าร่วมแอมเวย์ของผู้มุ่งหวังมีอะไรบ้าง

ข้อสงสัยส่วนใหญ่ของผู้มุ่งหวัง: พวกเขาคงท�ารายได้ไม่มากเท่าท่ีนักธุรกิจ
แอมเวย์บอกว่าพวกเขาจะท�าได ้
ผู้มุ ่งหวังต้องการความแน่ใจว่าการเข้าร่วมแอมเวย์ จะไม่ท�าลายความสัมพันธ์ของ 
พวกเขากับบุคคลรอบด้าน หรือพวกเขาจะไม่สามารถท�ารายได้มากเท่ากับท่ีนักธุรกิจ
แอมเวย์รับปากไว้ ความกลัวของพวกเขานั้น ก็เช่นเดียวกันกับเป้าหมาย ล้วนมีส่วน 
เชื่อมโยงกับเวลา และเงิน

ในแบบสอบถาม เราขอให้ผู้มุ่งหวังตอบว่าอะไรคืออุปสรรคท่ีส�าคัญท่ีสุดในการเข้าร่วม
แอมเวย์ และมี 3 ค�าตอบที่โดดเด่น ประการแรก พวกเขาไม่มั่นใจในศักยภาพการสร้าง 
รายได้กับบริษัทขายตรง ประการที่ 2 พวกเขากังวลการที่พวกเขาต้องยัดเยียดขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ�าเป็นกับลูกค้า และประการที่ 3 พวกเขากังวลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ 
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ

เราจ�าเป็นต้องท�าให้ความกังวลเหล่านี้หายไปด้วยข้อเท็จจริง และรายละเอียด เพื่อที ่
พวกเขาจะได้เข้าใจว่าท�าไมแอมเวย์จึงคุ้มกับเวลาของพวกเขา

ทั้งหมด
ข้อไหนที่บ่งบอกได้ดีที่สุด
ว่าท�าไมคุณอาจจะไม่เข้าร่วมบริษัทขายตรง
[แสดง 3 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด] 

ฉันยังไม่แน่ใจว่าการเข้าร่วมธุรกิจขายตรงจะช่วยให้ฉันมีราย
ได้ เหมือนที่พวกนักธุรกิจบอกว่าฉันจะได้

ฉันมองว่าพวกที่ท�าธุรกิจขายตรง ก็แค่พยายามยัดเยียด
ขายผลิตภัณฑ์ที่คนอื่นไม่ต้องการ และฉันก็ไม่อยากเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการลักษณะนั้น

ฉันไม่ต้องการสมัครเป็นนักธุรกิจเนื่องจากกฎข้อบังคับต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายในการสมัครมีราคาแพง

46%

40%

40%
37%

ทั้งหมด

1.
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การจัดการอุปสรรคในแต่ละเรื่อง เมื่อผู้มุ่งหวังพูดว่า…

1.

2.

“ฉันไม่แน่ใจว่าการเข้าร่วมธุรกิจขายตรงจะช่วยให้ฉันมีรายได้มาก เหมือนที่
พวกนักธุรกิจบอกว่าฉันจะได้” 
นักธุรกิจแอมเวย์จะต้องท�าอย่างไร เพ่ือให้ผู้มุ่งหวังรู้สึกว่าการร่วมงานกับ
แอมเวย์นั้นสามารถสร้างรายได้ และประสบความส�าเร็จได้จริง

“ฉันมองว่าพวกท่ีท�าธุรกิจขายตรง ก็แค่พยายามยัดเยียดขายผลิตภัณฑ์ 
ท่ีคนอืน่ไม่ต้องการ และฉันก็ไม่อยากเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับวธิกีารลกัษณะน้ัน”  
นักธุรกิจแอมเวย์จะต้องท�าอย่างไร เพื่อน�าเสนอคุณค่าที่แท้จริงของแอมเวย์

เริ่มต้นจากการพูดคุยเก่ียวกับรายได้ ของคุณ ท้ังในตอนท่ีคุณเพ่ิงเริ่มท�าและ 

ในปัจจบัุน ในปีแรกคณุมีรายได้เท่าใด คณุสามารถซือ้อะไรด้วยรายได้จากแอมเวย์

บ้าง

บอกเล่าประสบการณ์ของตัวคณุเองเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ของแอมเวย์ – ท้ังในฐานะ

ผู้ใช้ และในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์ ขณะท่ีคุณแนะน�าผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ ให ้

เล่าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังน้ี ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงาม และ

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบ้าน รวมท้ังพูดคุยเก่ียวกับแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของคุณ  

ที่ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์สามารถเติมเต็มความต้องการในส่วนนั้นได้

ย�้าเตือนกับผู้มุ่งหวัง ว่าพวกเขาสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ท่ีอยากจะบอกต่อได้ 

และยกตัวอย่างจากชวีติจรงิซึง่คณุสามารถเติมเต็มความต้องการของเพือ่นหรอื

สมาชิกในครอบครัวได้ด้วยผลิตภัณฑ์แอมเวย์ โดยสรุป แสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นว่า

คุณไม่ได้ยัดเยียดขายสินค้า – คุณเพียงบอกต่อและแนะน�าผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เท่านั้น 
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3. “ฉันไม่ต้องการสมัครเป็นนักธุรกิจเนื่องจากกฎข้อบังคับต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ในการสมัครมีราคาแพง” 
นักธุรกิจแอมเวย์จะต้องท�าอย่างไร เพ่ือให้ผู้มุ่งหวังรู้สึกว่าการร่วมงานกับ
แอมเวย์เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน

เราจ�าเป็นต้องท�าให้ความกังวลเหล่าน้ีหายไปด้วยข้อเท็จจริง และรายละเอียด  

เพือ่ท่ีพวกเขาจะได้เข้าใจว่าท�าไมแอมเวย์จงึคุม้กับเวลาของพวกเขา ชีแ้จงค่าสมัคร

ท่ีต้องจ่ายในการเข้าร่วมกับแอมเวย์อย่างชัดเจน (900 บาท) ให้ข้อมูลว่า 

ค่าสมัครนี้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และเล่าประสบการณ์ในตอนท่ีคุณ 

ตัดสินใจเข้าร่วมให้ผู้มุ่งหวังฟัง คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีมีราคาแพง

นอกเหนือจากค่าสมัครแอมเวย์ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นในการเริ่มท�าธุรกิจ

ของคุณ พูดคุยกับผู้มุ่งหวังของคุณอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา
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บทที่ 2
ธุรกิจแอมเวย์คืออะไร
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บทที่ 2 

ธุรกิจแอมเวย์คืออะไร
การแนะน�าเกี่ยวกับแอมเวย์

ล�าดับการน�าเสนอมีส่วนส�าคัญ…และนี่คือการจัดวางโครงสร้างในการ 
น�าเสนอที่เหมาะสม 
เมื่อพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมของแอมเวย ์ล�าดับการน�าเสนอนี้จะได้ผลดีกับผู้มุ่งหวัง
ชาวไทยมากที่สุด:

สิ่งที่ผู้มุ่งหวังจ�าเป็นต้องรู้

1) ผู้น�าเสนอมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
2) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นดีเพียงพอที่ฉันและครอบครัวควรจะทดลองใช้งานหรือไม่
3) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นดีเพียงพอที่ฉันจะเอาไปแนะน�ากับผู้อื่นหรือไม่
4) แผนธุรกิจเป็นอย่างไร
5) เพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์แอมเวย์ จึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป
6) วิธีการสร้างรายได้จากแอมเวย์
7) ความเสี่ยงมีมากแค่ไหน
8) ฉันจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง
9) แอมเวย์คุ้มค่าที่จะท�า เมื่อเทียบกับโอกาสในการหารายได้เสริมทางอื่นอย่างไร
 และสิทธิประโยชน์ของแอมเวย์คืออะไร
10) ฉันจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไร

โครงสร้างนี้ใช้ได้ผล เน่ืองจากเราจะสามารถตอบค�าถามส�าคัญที่ผู้มุ ่งหวังมีเก่ียวกับ
แอมเวย์ได้ 

ค�าถามที่รวบรวมไว้ด้านล่าง คือสิ่งที่ผู้มุ่งหวังจ�าเป็นต้องทราบในขณะที่พวกเขาเรียนรู้
เกี่ยวกับแอมเวย์

การสนับสนุน
นักธุรกิจ
แอมเวย์รายใหม่

5.
สิทธิประโยชน์
ต่างๆ

4.
แผนธุรกิจและ
วิธีการสร้าง
รายได้

3.
ผลิตภัณฑ์

2.
เกี่ยวกับแอมเวย์

1.

1.
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ในขณะท่ีคุณน�าเสนอข้อมูลกับผู้มุ่งหวัง ให้เรียงล�าดับตามค�าถาม “สิ่งที่ผู้มุ่งหวังจ�าเป็น
ต้องรู”้ ในแต่ละข้อตามตัวอย่าง ควรแน่ใจว่าคุณให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับผูมุ้ง่หวัง และเป็น
ข้อมลูทีเ่ฉพาะเจาะจง (ศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิในบทถัดไป) ซึง่สามารถตอบค�าถามแต่ละข้อ 
ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู ้มุ ่งหวังทุกคน ได้รับทราบข้อมูลท่ีพวกเขาจ�าเป็นต้องใช้ใน 
การประเมินธุรกิจแอมเวย์

แสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นว่าแอมเวย์จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน
ของพวกเขาได้อย่างไร 
ในขณะท่ีผูมุ้ง่หวังพิจารณาเก่ียวกับโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ หนึง่ในค�าถามข้อแรก 
ที่พวกเขาจะถามคือ “ฉันจะท�างานนี้ได้อย่างไร โดยไม่กระทบเวลาว่างที่มีจ�ากัดอยู่แล้ว” 
อย่าลืมว่าพวกเขารู้สึกกดดัน และมีเวลาว่างท่ีจ�ากัด ดังน้ัน ควรท�าให้ผู้มุ่งหวังรู้สึกว่า
แอมเวย์คือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่การสร้างข้อผูกมัดที่กดดัน 
  
เมื่อเราถามผู้มุ่งหวังท่ัวประเทศไทยว่ารายได้ประเภทไหนที่พวกเขาสนใจ 37% เลือก  
“รายได้เพิ่ม” และ 33% เลือก “รายได้เสริม” มีเพียง 9% เลือก “รายได้เต็มเวลา” ค�าตอบ
ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก�าลังมองหา งานนอกเวลา ท่ีสามารถเข้าไปเป็น 
ส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบันของพวกเขาได้ 

ผู้มุ่งหวังไม่ได้ต้องการหาเวลาว่างเพื่อมาท�า – พวกเขาต้องการสิ่งที่สามารถเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของพวกเขาได้ในทันที

เมือ่พูดคยุกับผูมุ้ง่หวัง ให้เริม่ต้นว่า พวกเขาสามารถประสบความส�าเรจ็ได้ เพียงแบ่งเวลา
แค่ 10-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพ่ือท�าธุรกิจแอมเวย์ และถ้าพวกเขาถามเรื่องการใช้เวลา 
ของคุณ ให้บอกว่าคุณเริ่มต้นจากการท�าแอมเวย์นอกเวลางาน จนสามารถลาออกจาก
งานประจ�าได้

2.
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จุดแข็งของแอมเวย์คือ ต้นทุนต�่า ความเสี่ยงต�่า และไม่มีข้อผูกมัด 
เราให้ผู้มุ่งหวังเลือกประโยคท่ีตรงใจท่ีสุดส�าหรับเหตุผลที่เข้าร่วมแอมเวย ์ และพวกเขา
เลอืก “ต้นทุนในการเริม่ต้นต�า่ และไม่มข้ีอผกูมดั แอมเวย์ให้คณุสร้างรายได้อย่างยดืหยุ่น
และมคีวามเสีย่งต�า่” ประโยคนีส้ะท้อนให้เหน็ความต้องการ ความจ�าเป็น และความกังวล
ของพวกเขา พวกเขาต้องการธุรกิจซึ่งไม่มีผลกระทบต่องานประจ�า พวกเขาไม่ต้องการที่
จะใช้เงินจ�านวนมากเพื่อเข้าร่วม และพวกเขาต้องการโอกาสที่ยืดหยุ่นพอจะควบคุมได้

ตัวเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมน้อยที่สุดคือ “เมื่อคุณประสบความส�าเร็จในธุรกิจแอมเวย์ แอมเวย์
จะมอบโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือการท่องเท่ียวต่างประเทศแบบ
เอก็ซ์คลซูฟี” ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าผูมุ้ง่หวงัต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลงคุณภาพชวิีต มากกว่า 
การยกระดบัรปูแบบชวิีต ส�าหรบัพวกเขาแล้ว ความมัน่คงและสมดลุชวีติ คอืสิง่ทีพ่วกเขา
ต้องการ

ทั้งหมด
โปรดอ่านประโยคต่อไปนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจร่วมงานกับแอมเวย์ 
ซึ่งเป็นบริษัทขายตรง สิ่งใดที่ท�าให้การร่วมงานกับแอมเวย์น่าสนใจ
ที่สุดส�าหรับคุณ [แสดง 4 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด]

ต้นทุนในการเริ่มต้นต�่า และไม่มีข้อผูกมัด แอมเวย์ช่วยให้คุณสร้าง
รายได้อย่างยืดหยุ่น และมีความเสี่ยงต�่า

แอมเวย์ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีทักษะในด้านต่างๆ ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้เสริมได้

แอมเวย์ช่วยให้คุณมีธุรกิจของคุณเองได้ พร้อมทั้งสร้างรายได้จาก
วิธีการที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด – บริหารจัดการงานภายใต้
เงื่อนไขที่คุณเป็นผู้ก�าหนดด้วยตัวเอง

จากการร่วมงานกับแอมเวย์ คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณต้องการ
ขายผลิตภัณฑ์อะไร โดยที่ผลิตภัณฑ์ทุกรายการนั้น 
มีการรับประกันความพอใจ 100%

30%

24%

23%

23%

ทั้งหมด

3.
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ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
ประโยชน์ของการเข้าร่วมกับแอมเวย์คืออะไร

ในชีวิตเรามีความต้องการแตกต่างกัน ตอนฉันยังเด็ก แม่ท�างานเป็นสาวโรงงาน และฉัน
อยากให้อะไรสักอย่างกับแม่ แต่ฉันมีรายได้ไม่มากนัก ฉันต้องการมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น และ 
ความมั่นคงมากกว่านี้ ซึ่งแอมเวย์ให้สิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตได้

เพราะธรุกจิแอมเวย์สามารถเป็นมรดกตกทอดได้ หากเกิดอะไรขึน้กับฉัน ครอบครวัของฉัน
ก็สามารถรับผลประโยชน์ได้ 

พูดถึง “ความสะดวก” และ “หาซื้อได้ง่าย” 
ผู้มุ่งหวังต้องการที่จะรู้ว่าโอกาสนี้จะไม่ยุ่งยากเป็นภาระเมื่อเขาเข้ามาท�า พวกเขาต้องส่ง
สินค้าเองไหม มีการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยหรือเปล่า 

ในประเทศไทย การที่สามารถรับสินค้าที่ร้าน 7-11 เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้มุ่งหวัง 

นี่แสดงให้เห็นว่าแอมเวย์มอบความสะดวกสบาย และเข้าถึงได้ง่ายส�าหรับลูกค้าทุกคน
แม้แต่ผู้ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปที่อื่น นอกเหนือจากที่บ้านของพวกเขา

“ฉันชอบที่ว่าถ้าฉันสั่งสินค้า
บนเว็บไซต์	และสามารถ
รับของได้ที่	7-11	ง่ายมากๆ”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากขอนแก่น

4.
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เรื่องราวส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงได้ 
เม่ือเป็นเรือ่งราวท่ีกระชบั และสมดุลกับความจรงิ       
ถ้าผู้มุง่หวงัถามว่า “ฉนัจะซ้ือสนิค้าแอมเวย์ได้อย่างไร” 
ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการท�างานของคุณก็จะไม่ใช่
ส่วนส�าคญัในการตอบค�าถาม เราเข้าใจดว่ีาเรือ่งน้ีเป็น
เรื่องที่ยากมาก – ผู้บรรยายทุกคนต้องการแนะน�าตัว 
และบอกเล่าข้อมูลความเป็นมาพ้ืนฐาน แต่สิ่งส�าคัญ
คือผูมุ้ง่หวังจะต้องสามารถเชือ่มโยงตวัของเขาหรอืเธอ
เข้ากับเรื่องราวของคุณได้ 

หลีกเลี่ยงความต้องการท่ีจะบอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
ตัวคุณมากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้คุณแบ่งปันธุรกิจ
น้อยเกินไป

แนะน�าตัวตอนเริ่มสนทนาประมาณ 15-30 วินาที 
และกลับมาตอบค�าถามของพวกเขาเก่ียวกับแอมเวย์
อย่างรวดเร็ว 
 
แนวทางอื่นที่มีประสิทธิภาพดีคือการผนวกเร่ืองราว
ประสบการณ์ของคณุเข้าไปในค�าตอบ แทนทีจ่ะเอาแต่
เล่าเรื่องของตัวคุณเอง:

“ฉันคิดว่าก่อนอื่นเขาควรจะพูด
ว่าอะไรท�าให้แอมเวย์แตกต่าง	
และท�าไมถึงดกีว่าสนิค้ายีห้่ออื่นๆ	
แทนที่จะคุยแต่เรื่องของเขาเอง”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ

what
is

amway

5.
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ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
แนะน�าเกี่ยวกับแอมเวย์

นักธุรกิจแอมเวย์ท�าอะไรบ้าง: คุณจะจัดเวลาแต่ละวันของคุณอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวคุณ แต่
โดยทั่วไป ธุรกิจของทุกคนจะประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก: แนะน�าสินค้ากับลูกค้าใหม่ 
ให้บริการลูกค้าเก่า และแนะน�าธุรกิจเพื่อที่จะสร้างทีมของคุณ…

ศกัยภาพในการสร้างรายได้: ฉันได้รบัเงนิก้อนแรกจากแอมเวย์น้อยมาก แต่เม่ือฉันได้ท�างาน
ร่วมกับที่ปรึกษา เรียนรู้สินค้า และพัฒนาทักษะทางธุรกิจ ฉันสามารถเพิ่มรายได้ต่อเดือน
ได้ ถึงตอนนี้ หลังจาก 4 ปีผ่านไป ฉันก็มีรายได้ต่อเดือนเพียงพอที่จะซื้อสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม
ส�าหรับลูกและครอบครัว

คุณภาพผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ทุกรายการน้ัน มีการรับประกันความพอใจ โดยยินดี 
คนืเงนิ 100% เต็ม และแอมเวย์จ้างนักวทิยาศาสตร์และวศิวกรกว่า 950 คนในการออกแบบ 
ทดสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ซ�้าทุกรายการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ให้เราสามารถ
น�าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้…
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ตรงไปตรงมา 
จากกิจกรรมครั้งท่ี 2 ในกรุงเทพฯ เราได้
สัมภาษณ์กลุ ่มผู ้มุ ่งหวังที่เป็นพนักงาน
บริษัท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บรรยาย
ทีเ่ป็นนักธุรกิจแอมเวย์ยังคงใช้การพูดแบบ
เปรียบเทียบ และการเล่าประวัติส่วนตัวท่ี
ยาวเหยียด เพื่อบรรยายถึงแอมเวย์ 

จะเกิดอะไรขึน้เมือ่นกัธุรกิจแอมเวย์ใช้การ
เปรียบเทียบและเล่าเรื่องราวมากเกินไป 
ผู้มุ่งหวังที่ช่างสงสัยอยู่แล้ว ก็จะยังคงไม ่
มั่นใจในคุณค่าของแอมเวย์ต่อไป หาก 
นักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถตอบค�าถาม
ของผู้มุ่งหวังได้อย่างตรงไปตรงมา แสดง
ว่าพวกเขาก�าลังปิดบังบางอย่างเก่ียวกับ 
ธุรกิจไว้หรอืเปล่า หรอืว่าพวกเขาไม่สามารถ 
ตอบค�าถามนั้นได้ จริงๆ แล้วแอมเวย์มี
ความซับซ้อนขนาดนั้น เลยหรือ

เน้นไปท่ีการให้ข ้อมูลที่ส�าคัญท่ีสุด ที ่
ผู้มุ่งหวังจ�าเป็นต้องรู้ เพ่ือท�าความเข้าใจ
เก่ียวกับแอมเวย์ โดยพิจารณาตามค�าถาม 
“สิ่งที่จ�าเป็นต้องรู้” จากเน้ือหาก่อนหน้าน้ี 
และหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบท่ีซับซ้อน 
และการตอบค�าถามด้วยการเล่าเรื่อง 
ยาวเหยียด ผู้มุ่งหวังไม่ต้องการฟังค�าตอบ 
ในเชิงเปรียบเทียบ แล้วต้องเสียเวลา 
คิดต่อเองเพ่ือท�าความเข้าใจในเรือ่งพ้ืนฐาน 
เกี่ยวกับแอมเวย์ ควรท�าให้ง่ายเข้าไว้

“เขาไม่ได้พูดถึงตัวธุรกิจมากนัก	
เขาน�ามันไปเปรียบเทียบกับ
อนาคต	เขาควรที่จะพูดให้ตรง
ประเด็น	และสรุปใจความส�าคัญ	
แอมเวย์คืออะไร	เขาควรจะบอก
ฉันว่ามันคืออะไร	แล้วพวกเขา
ขายอะไร	เขาเปรียบเทียบมาก
เกินไป”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มพนักงานบริษัท
	 จากกรุงเทพฯ	

6.
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เน้นย�้าว่า ทุกคนสามารถประสบความส�าเร็จได ้เนื่องจากความส�าเร็จนั้น
ขึ้นอยู่กับความพยายาม 
ผู้มุ่งหวังจากกิจกรรมครั้งที ่ 2 ในประเทศไทย ชื่นชอบแนวคิดการสร้างรายได้ที่ขึ้นอยู่กับ
ความพยายามที่ทุ่มเทให้กับธุรกิจแอมเวย์…เนื่องจากเป็นโอกาสท่ีใครก็สามารถประสบ
ความส�าเร็จได้ การแนะน�าธุรกิจที่ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับความพยายาม เวลา และความ
ทุ่มเท ฟังดูจริงใจ และน่าสนใจ 

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงประโยคในการสื่อสารที่ดีที่สุดว่า นักธุรกิจแอมเวย์มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อความส�าเร็จของตัวเอง

นอกจากนี้เรายังขอให้ผู้มุ่งหวังระบุ เหตุผลที่ดึงดูดใจมากที่สุด ในการร่วมงานกับบริษัท 
ขายตรง โดย 3 ใน 4 ของค�าตอบท่ีมผีูต้อบมากทีส่ดุ จะเน้นไปท่ีศกัยภาพในการสร้างรายได้

โปรดอ่านประโยคต่อไปนี้เทียบกันเลือกประโยคที่คุณคิดว่าจูงใจมากกว่า

62%
38%

ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นกับแอมเวย์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความ
ส�าเร็จ มันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมาก  และนั่นคือเหตุผลว่า
ท�าไมเราถึงอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณในทุกๆ เส้นทางสู่ความส�าเร็จ

โอกาสในการสร้างรายได้กับแอมเวย์มีไม่จ�ากัด ขึ้นอยู่กับความใส่ใจ
และการปลดปล่อยศักยภาพของตัวคุณเอง และก็เหมือนกับธุรกิจ
ทั่วไป ธุรกิจแอมเวย์ต้องการทั้งความรับผิดชอบและความพยายามที่
สูงมากเช่นกัน

ทั้งหมด
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นเหตุผลที่ดึงดูดใจได้มากที่สุดในการร่วมงาน
กับบริษัทขายตรง [แสดง 4 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด]

คุณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณได้

คุณสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้

ศักยภาพในการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับคุณ – ไม่มีข้อจ�ากัด ไม่มีเงื่อนไข 

คุณมีความยืดหยุ่นในการสร้างรายได้ และออกแบบชีวิตในแบบที่คุณ
ต้องการ ภายใต้เงื่อนไขที่คุณเป็นผู้ก�าหนดเอง 

43%

31%

23% 

23% 

ทั้งหมด

7.
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พูดคุยในหัวข้อที่ว่า ศักยภาพในการสร้าง
รายได้นั้น “ขึ้นอยู่กับคุณ” โดยไม่มีข้อ
จ�ากัดหรือเงื่อนไขที่ปิดบัง และผู้มุ ่งหวัง
สามารถที่จะ “ออกแบบชีวิตของตัวเอง
ได้ตามต้องการ ภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขา
เป็นผู้ก�าหนดเอง” อธิบายถึงแนวคิดนี้กับ
ผู้มุ่งหวัง โดยยกตัวอย่างนักธุรกิจแอมเวย์
ที่ประสบความส�าเร็จแม้ว่าจะมีพื้นเพและ
ทักษะที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิธีท่ีนักธุรกิจ
แอมเวย์เหล่านัน้เลอืกใช้ เพ่ือประสบความ
ส�าเรจ็ในธุรกิจแอมเวย์ อย่าลมืยกตวัอย่าง
ทั้งการท�าแอมเวย์เป็นงานประจ�าและงาน
นอกเวลา
 
แนวคิดที่ว่า “ทุกคนสามารถประสบความ
ส�าเร็จได้” เป็นประโยคที่ผู้มุ่งหวังรู้สึกว่า
แอมเวย์เข้าข่าย “แชร์ลูกโซ่” หรือธุรกิจ  
“แบบปิรามดิ” บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว 
ให้พวกเขาฟังว่าคณุท�าอย่างไร จงึมรีายได้
จากการท�าธุรกิจ และไม่ได้รบัค่าตอบแทน
จากการชักชวนคนใหม่ เพ่ือพิสูจน์ว ่า
แอมเวย์เป็นโอกาสที่ไม่ว่าใครก็ประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างแท้จริง โดยข้ึนอยู่กับ
ความพยายามของแต่ละคน

“ฉันชอบประโยคที่ว่า	
‘ท�ามากได้มาก’	เพราะในงาน
ประจ�าของฉัน	ทุกอย่างมันตายตัว	
ในการร่วมงานกับแอมเวย์	
ไม่มีข้อก�าหนดที่ตายตัวด้านเวลา	
ฉันรู้สึกกดดันน้อยลง	และฉัน
สามารถท�างานเวลาไหนก็ได้
ที่ต้องการ	ทุกอย่างขึ้นอยู่
กับตัวฉัน	และก็ไม่มีใครบังคับ
ให้เราท�าอะไรทั้งนั้น”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มพนักงานบริษัท
		 จากกรุงเทพฯ	
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บทที่ 3

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์
การแนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ 

เริ่มต้นการสนทนาด้วยผลิตภัณฑ์
ตลอดการจัดกิจกรรมในประเทศไทยทุกรอบ ผู้มุ่งหวังก็ยังคงถามข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
อย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องการข้อเท็จจริง รายละเอียดและตัวอย่าง เพ่ือต้องการเห็นว่า 
สนิค้าแอมเวย์เป็นสิง่ท่ีพวกเขาสนใจจะใช้   และแนะน�าแก่ผูอ้ืน่ พวกเขาต้องการรูท้กุสิง่  ตัง้แต่
ประเภทของการรับรองความปลอดภัยที่ผลิตภัณฑ์ได้รับ ไปจนถึงส่วนผสมท่ีแอมเวย์ใช ้

แม้ว่าการพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจจะเป็นสิ่งส�าคัญ แต่อย่าลืมว่าส�าหรับผู้มุ่งหวัง
แล้ว ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งท่ีส�าคัญที่สุด ผลิตภัณฑ์คือแรงจูงใจในการเข้าร่วม – พวกเขา
ต้องการขายสินค้าท่ีเชื่อถือได้ และรู้สึกมั่นใจที่จะน�าไปบอกต่อกับเพ่ือนๆ และสมาชิก 
ในครอบครัว บอกเล่าถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ – แนะน�าผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ช่วงแรกๆ 
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มุ่งหวังในการสนทนา 

“ผลิตภัณฑ์แอมเวย์คืออะไร	
ฉันไม่รู้เลยว่าพวกเขาขาย
ผลิตภัณฑ์อะไร	ฉันอยากรู้ว่า
ฉันจะต้องแนะน�าผลิตภัณฑ์อะไร	
ถ้าฉันเข้าร่วมกับแอมเวย์”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่ดีด้วย
คณุและธุรกิจแอมเวย์จะดนู่าเช่ือถือและน่าสมคัรเข้าร่วมธุรกิจด้วย เมือ่ผูมุ้ง่หวงัรูว่้าท�าไม
ผลติภณัฑ์แอมเวย์จงึดกีว่าคูแ่ข่ง การบอกว่าผลติภัณฑ์มคุีณภาพดีนัน้ยังไม่เพียงพอ คณุ
ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต้นทุน โรงงานผลิต และส่วนผสม ได้ด้วย

ข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ผล

พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ 
แล้ว ยงัช่วยสร้างความไว้วางใจ และความ
สนใจ ในแอมเวย์ได้อีกด้วย

“เธอพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อย่างคล่องแคล่ว	ฉันเข้าใจ
รายละเอียด	และรู้วิธีใช้งาน	
รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย	
เธออธิบายได้ดีมาก”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ

2.

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ • มาตรฐานการผลิต 

• ใบรับรองความปลอดภัย
 ของผลิตภัณฑ์

• ส่วนผสมจากธรรมชาติ
 ที่ปลอดภัย

• ฟาร์มชีวภาพ/
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• นักวิทยาศาสตร์กว่า 950 คน 
 ในห้องปฏิบัติการทั่วโลก
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ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
ประโยชน์ของการซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์คืออะไร

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์มียอดขายสูงสุดในตลาด เน่ืองจากบริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความ
พงึพอใจให้กบัลูกค้า น่ันคอืเหตุผลทีว่่าท�าไมเรารบัประกันความพอใจ 100% กับผลิตภัณฑ์
ของเราทุกรายการ 

แอมเวย์ท�าการวิจัย พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ละตัวซ�้าแล้วซ�้าอีกอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในตลาด 

แอมเวย์ควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ เป็นเจ้าของฟาร์มท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแอมเวย์  
ตลอดจนการออกแบบ และท�าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัว

แอมเวย์มีทีมนักวิทยาศาสตร์กว่า 950 คนท�างานในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
มากกว่า 75 แห่งทั่วโลก ทดลองใช้สินค้าด้วยตัวเองแล้วสังเกตถึงความแตกต่าง

บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้ผลิตภัณฑ ์
ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนตัวของคุณ ไม่เพียงเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์แอมเวย์เท่านั้น แต่ยังช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือเมื่อคุณพูดถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นการแสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นว่าคุณคือ ผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการ

การเล่าถึงประสบการณ์การใช้ผลติภัณฑ์ของคณุให้ผูมุ้ง่หวังฟัง เป็นวธีิการส่ือสารท่ีเข้าใจ
ง่าย และสามารถเข้าถึงกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของผู้มุ่งหวังได้เป็นอย่างดี ให้เริ่มเล่า
ถึงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นขั้นตอน: ในตอนแรกคุณเองก็มีข้อสงสัย
มากมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจแอมเวย์ แต่พอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจึง
ม่ันใจท่ีจะบอกต่อว่าผลติภณัฑ์แอมเวย์น้ันดมีีคุณภาพให้กับครอบครวัและเพือ่นๆ 
ได้ทดลองใช้
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แยกประเภทสินค้าออกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ผู้มุ่งหวังยังคงมีการถามค�าถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่แอมเวย์เสนอขายอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดทั้งกิจกรรม Dial Sessions เนื่องจากพวกเขานึกภาพผลิตภัณฑ ์กว่า 500 รายการ 

ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
ส�าหรับกลุ่มผู้มุ่งหวังที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปอย่างไร

ฉันพร้อมที่จะตอบค�าถามคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แอมเวย์
เสนอขาย เราสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้ดังนี้: 

กลุ่มแรกจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร วิตามิน เครื่องกรองน�้า และเครื่องกรองอากาศ

กลุ่มถัดไปจะเกี่ยวข้องกับความงาม ซึ่งเราจะมีแบรนด์ที่ชื่ออาร์ทิสทรี 
และผลิตภัณฑ์ดูแลท�าความสะอาดร่างกาย 

สุดท้าย เรามีผลิตภัณฑ์ส�าหรับบ้านที่ช่วยท�าความสะอาด ที่ครอบคลุม
ทุกความต้องการของคุณ

ไม่ออก – การพูดว่าแอมเวย์มีผลิตภัณฑ์
หลากหลายรายการ ฟังดูเยอะ และรู้สึกว่า
คงไม่มีทางจ�าได้หรือทดลองใช้ได้ทั้งหมด
 
การพูดถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์
ยอดนิยม หรือตัวอย่างสินค้าท่ีคุณชอบ 
ในแต่ละกลุ่มช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ดีย่ิงขึ้น เนื้อหาเหล่าน้ี
จะช่วยสร้างความเข้าใจ และฟังดูไม่เยอะ
เกินไป 

“พวกเขามีผลิตภัณฑ์เยอะมาก	
จนฉันนึกภาพตามไม่ออก	เทียบ
ได้กับร้านค้าอย่าง	7-11	เลย
ทีเดียว	ในตอนนั้น	สินค้าทุก
อย่างปะปนกันไปหมด	พวกเขา
ไม่ได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	
ฉันก็เลยนึกภาพตามไม่ออก”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มเจ้าของธุรกิจ
	 จากกรุงเทพฯ
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เน้นเรื่องการแบ่งปันและการแนะน�าผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การขาย
เวลาน�าเสนอโอกาสแก่ผู้มุ่งหวัง ให้ใช้ค�าว่า “แบ่งปัน” แทนค�าว่า “ขาย” ซึ่งแนวคิดของ
การขายฟังดูเหมือนการ“ยัดเยียด” ผลิตภัณฑ์ และควรเลือกใช้ค�าอื่นเพื่อให้ผู้มุ่งหวังรู้สึก
เปิดใจมากขึ้น

ให้พูดถึงว่าที่จริงแล้วผู้มุ่งหวังบอกต่อ และแนะน�าผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับคนใน
ครอบครัวอยู่แล้ว ในชีวิตประจ�าวัน …เพียงแค่พวกเขาไม่เคยได้รับค่าตอบแทนใน 
การท�าเช่นนัน้! เล่าให้ผูมุ้ง่หวังฟังถึงประสบการณ์ครัง้แรกของคณุในการแนะน�าผลติภณัฑ์
ของแอมเวย์ และช่วยให้ผู้มุ่งหวังสามารถเชื่อมโยงการแนะน�าท่ีพวกเขาเคยท�าอยู่แล้ว  
เข้ากับแผนธุรกิจของแอมเวย์

โปรดอ่านประโยคดังต่อไปนี้เทียบกัน และเลือกประโยคที่คุณคิดว่าจูงใจกว่า

การแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การแนะน�าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ทั้งหมด 45%

ทั้งหมด 32%

ทั้งหมด 23%

5.
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แสดงให้ผู้มุ่งหวังเห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์แอมเวย์
มุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์
เมือ่ผู้มุง่หวังได้รบัข้อมลูผลติภัณฑ์ใหม่ทุกคนมกัจะถามค�าถามท่ีเหมอืนๆ  กัน  “ผลติภัณฑ์
นีม้ปีระโยชน์กับฉนัอย่างไร” พวกเขาต้องการรูถึ้งประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ – และผลติภัณฑ์
นั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร – ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ส่วนผสม ราคา และใบรับรอง 
 
เพราะเหตุใด ผู้มุ่งหวังจ�าเป็นต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์แอมเวย์น้ันตอบสนองความ
ต้องการในชีวิตของพวกเขาได้ หากผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้ดีไปกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
ตามท้องตลาด หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตของพวกเขาได้  
ผู้มุ่งหวังก็จะมองไม่เห็นคุณค่า

“มันจะท�าให้สุขภาพของเราดีขึ้น
ได้อย่างไร	ฉันไม่เข้าใจ	ฉันรู้สึกไม่
ชัดเจน	ว่าผลิตภัณฑ์สามารถท�า
อะไรได้บ้าง”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มพนักงานบริษัท
	 จากกรุงเทพฯ	

“บริษัทขายตรงส่วนใหญ่จะเน้น
ขายฝันมากกว่าการขาย
ผลิตภัณฑ์	แต่แอมเวย์กลับบอก
ว่าพวกเขามาเพื่อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	พวกเขา
ไม่ได้ขายฝันอย่างเดียว”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่
	 จากกรุงเทพฯ	

เมือ่คณุแนะน�าผลติภัณฑ์แอมเวย์กับผูมุ้ง่หวงั ให้เน้นไปทีค่วามต้องการ ของผูมุ้ง่หวัง และ
ประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม ราคา และเรื่องราวส่วนตัวของ
คุณจะมีความส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือการที่ผู้มุ่งหวังเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถท�า
อะไรได้บ้าง และเพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์แอมเวย์จึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
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ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
ส�าหรับกลุ่มผู้มุ่งหวังที่เป็นคนรุ่นใหม่
การน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์: 
อาร์ทิสทรี เอ็กแซ็คท์ ฟิต คุชชั่น ฟาวน์เดชั่น

อาร์ทิสทรี เอ็กแซ็คท์ ฟิต คุชชั่น ฟาวน์เดชั่น มีคุณสมบัติ 3 ประการ: 
ประการแรก ช่วยปกป้องผิวของคุณจากรังสี UVA และ UVB และแสงสีน�้าเงิน 
(แสงสีน�้าเงินนั้นเป็นอันตรายต่อผิว และท�าลายเซลล์ผิว)

ประการที่ 2 ช่วยปกปิดริ้วรอย เนื้อผลิตภัณฑ์บางเบา ปกปิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดี 
ช่วยอ�าพรางรูขุมขนและริ้วรอย ให้สีผิวเนียนสม�่าเสมอ และเหมาะส�าหรับผู้หญิง
ที่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย
 
ประการที่ 3 ให้ความชุ่มชื้น ช่วยให้ผิวนุ่มลื่น ยิ่งใช้มาก ผิวก็จะยิ่งกระจ่างใสมากขึ้น 

ในราคา 1,680 บาท คุณจะได้รับตลับพร้อมรีฟิลล์ 2 ชุดและแอร์พัฟฟ์ คุชชั่น 
ผลิตภัณ์ฑ์นี้จะช่วยปกปิดริ้วรอยได้อย่างเรียบเนียน คุณยังสามารถสั่งซื้อรีฟิลล์เพิ่มได้ 
ประหยัดและคุ้มค่ามาก 

เห็นได้จากในรูปนี้เลยว่า ใบหน้าของฉันเคยแพ้เครื่องส�าอาง ฉันจึงต้องเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง แล้วก็ได้พบว่าทีมงานอาร์ทิสทรีนั้น มีการวิจัย
มาเป็นอย่างดี เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด คุณสามารถติดต่อนักธุรกิจแอมเวย์
หรือแอมเวย์ ช็อป เพื่อขอทดลองผลิตภัณฑ์
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ดึงดูดความสนใจของผู้มุ่งหวังด้วยประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ ์
บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้ผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ผู้มุ่งหวังเห็นว่าผลิตภัณฑ ์
ใช้ได้ผล – ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต หรอืการทดลองใช้ผลติภณัฑ์ตวัอย่าง หรอืแม้กระท่ังการ
ให้ดูรูปถ่ายก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

จากกิจกรรมในประเทศไทยของเราทั้ง 9 ครั้ง นักธุรกิจแอมเวย์เลือกแบ่งปันประสบการณ์
ส่วนตัวในการใช้ผลิตภัณฑ์ ส�าหรับการน�าเสนอของพวกเขา 

ตัวอย่างเช่น ในการจัดกิจกรรม Dial Sessions ครั้งแรกในประเทศไทย เราได้เข้าใจถึง
ประสิทธิภาพและศักยภาพของการสาธิตสินค้า และมีขั้นตอนในการสาธิตอย่างถูกต้อง 
สามารถชนะใจ ได้แม้กระท่ังผูมุ้ง่หวังท่ีใจแขง็ทีส่ดุ แต่ถ้าการสาธิตสนิค้าดไูม่เป็นมอือาชพี 
ก็อาจเป็นการผลักผู้มุ่งหวังให้ยิ่งถอยห่างออกไป เนื่องจากเป็นการสร้างความไม่มั่นใจ

“ฉันอยากจะทดลองใช้เพราะเห็นเธอ
สาธิตสินค้า	และมันดูดีน่าใช้จริงๆ	
เปรียบเทียบกับยี่ห้อยอดนิยมแล้ว	
ถือว่าไม่แพงเลย	ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา	
และยังได้รับรางวัลจากนิตยสารอีกด้วย”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ค�าแนะน�า: ควรแน่ใจว่า ทุกครั้งท่ีบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวการใช้ผลิตภัณฑ์ 
จะต้องมีการท�า 3 สิ่งนี้:

 1) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ/ประโยชน์ท่ีผู ้ใช้จะได้รับ: เริ่มจากแนะน�า 
  ผลติภัณฑ์ เล่าว่าผลติภัณฑ์สามารถท�าอะไรได้บ้าง และสรปุประโยชน์ทีผู่ใ้ช้จะได้รบั 
  ตั้งแต่ช่วงแรกของการสาธิตประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์: “น่ีคือผลิตภัณฑ ์
  ท�าความสะอาด LOC ของแอมเวย์ – สูตรเข้มข้นท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ 
  สิ่งแวดล้อม คุณจึงสามารถน�าไปใช้ได้เกือบทุกที่ในบ้าน” 
 2) สาธิตสินค้าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์: ผู้มุ่งหวังควรที ่
  จะเข้าใจ และสามารถยืนยันได้ ว่าเพราะเหตใุดผลติภณัฑ์น้ีจงึดีกว่าผลิตภณัฑ์อืน่ๆ 
  และดีกว่าอย่างไร พูดถึงการทดสอบโดยหน่วยงานภายนอก การทดสอบทาง 
  คลนิิก ความปลอดภยั รวมท้ังแบ่งปันประสบการณ์ใช้ผลติภณัฑ์ของตวัคุณเอง
 3) น�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับชีวิตส่วนตัว: นี่คือส่วนท่ีจะมีการโต้ตอบเกิดขึ้น 
  มากท่ีสุดในการน�าเสนอของคุณ ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่า เปิดโอกาสให้ผู้มุ่งหวังได ้
  ทดลองใช้ผลิตภัณฑ ์หรือ มีส่วนร่วมในการสาธิต หากเป็นไปได้ หรือแสดงรูปภาพ 
  ก่อนและหลงัการใช้ผลติภัณฑ์ เป็นการเน้นย�า้ถึงประสทิธิภาพของผลติภัณฑ์ท่ีมอง 
  เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้มุ่งหวังจ�าเป็นต้องเห็นผลลัพธ์ จึงจะมีความเชื่อม่ันใน 
  ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์

เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับความต้องการของผู้มุ่งหวัง และแนะน�าประโยชน์ที่เป็น 
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันของพวกเขา หน้าท่ีของเราคือการตอบโจทย์ความ
ต้องการของพวกเขา และพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ตวัอย่างเช่น: ในขณะท่ีคุณท�าการสาธติสนิค้า อย่าลมืพดูชือ่ผลติภณัฑ์โดยเดด็ขาด 
ในการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ผู้น�าเสนอได้ท�าการสาธิตสินค้า แต่ไม่เคยพูดถึงชื่อ
ของผลิตภัณฑ์เลย ผู้มุ่งหวังจึงรู้สึกสับสน และไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์คืออะไร  
ถ้าเขาบอกชื่อผลิตภัณฑ์ และบอกวิธีการใช้ การน�าเสนอของเขาจะเข้าใจง่ายขึ้น
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“รับประกันความพอใจยินดีคืนเงิน 100%” คือกุญแจส�าคัญ - ส�าหรับ
ผู้มุ่งหวังทุกราย 
ผู้มุง่หวังแต่ละราย ต้องการข้อพิสจูน์ ว่าผลติภัณฑ์นัน้ดพีอทีพ่วกเขาจะน�าไปขาย และพวก
เขายังต้องการข้อพิสูจน์ว่าธุรกิจของเรานั้นมีความเสี่ยงต�่า ซึ่งการรับประกันความพอใจ  
ไม่พอใจยินดีคืนเงิน 100% สามารถตอบโจทย์ไดท้ั้ง 2 ประเด็น

จากแบบสอบถาม เราขอให้ผู้มุ่งหวังระบุว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างเก่ียวกับแอมเวย์ท่ีท�าให้
เขารู้สึกดีต่อบริษัทมากท่ีสุด และการรับประกันคืนเงิน 100% เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ 
ของพวกเขา

ทันทีที่คุณเริ่มแนะน�ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
แอมเวย์ อย่าลมืพูดถึงการรบัประกันความ
พึงพอใจของแอมเวย์ ส�าหรับผู ้มุ ่งหวัง 
การทราบว่าเขา (หรือลูกค้าของพวกเขา) 
สามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ แม้ว่าจะใช้งาน
ไปแล้ว จะมส่ีวนช่วยสร้างความมัน่ใจและ
ความน่าเชื่อถือในแอมเวย์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวแอมเวย์ ซึ่งเป็นบริษัทขายตรง ข้อใดต่อไปนี้ ท�าให้คุณ
รูส้กึดีต่อบรษัิทมากท่ีสดุ [แสดง 4 ค�าตอบแรกท่ีผู้มุ่งหวงัตอบมากท่ีสดุ]

ผลิตภัณฑ์แอมเวย์เกือบทุกรายการมีการรับประกันความพอใจ 
ไม่พอใจยินดีคืนเงิน 100%

แอมเวย์เป็นบริษัทขายตรงอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยยอดขาย
สูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

แอมเวย์ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ 
ได้รับการจดสิทธิบัตร และได้รับรางวัลกว่า 500 รายการ 

แอมเวย์มีประวัติความส�าเร็จในด้านการด�าเนินงานทั่วโลก
มากกว่า 50 ปี และ 30 ปีในประเทศไทย

49%

46%

35%

35%

ทั้งหมด

“แอมเวย์ยืนดีคืนเงิน	พวกเขา
บอกว่าสินค้าแอมเวย์แตกต่าง
จากยี่ห้ออื่น	และพวกเขาพิสูจน์
ให้เห็น	พวกเขากล้าที่จะรับ
ประกันสินค้าของพวกเขา”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรเน้นไปที่ “การรับรอง” 
และ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต”ิ 
ในแบบสอบถาม เราได้สอบถามผูมุ้ง่หวงัว่า ค�าและประโยคใดดงึดดูใจผูมุ้ง่หวังมากทีส่ดุ 
เมือ่พิจารณาร่วมงานกับบรษิทัขายตรงเพ่ือขายผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร โดย 4 ค�าตอบแรก
ที่มีผู้ตอบมากท่ีสุดคือ อันดับแรก ผู้มุ่งหวังต้องการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี “การ
รับรอง” และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ “ผ่านการพิสูจน์แล้ว” และพวกเขายังต้องการผลิตภัณฑ์ 
“ธรรมชาติ” ที่ “มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการไว้คอยสนับสนุน”

เพราะเหตุใด ค�าและประโยคเหล่านี้จึงมีความส�าคัญ เมื่อผู้มุ่งหวังของคุณต้องพิจารณา
เก่ียวกับผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร ซึง่มตีวัเลอืกมากมายในท้องตลาด พวกเขาต้องการมัน่ใจ 
100% ว่าผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีผ่านการพิสูจน์แล้ว และใช้ได้ผลจริง น่ันคือเหตุผลท่ีค�านิยม 
นั้นมีส่วนในการสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมาก 

และพวกเขายังต้องการผลิตภัณฑ์ “ธรรมชาติ” ที่ “มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการไว้
คอยสนับสนุน” พวกเขาต้องการทราบว่าสิ่งที่พวกเขาจะรับประทานเข้าไปน้ัน ปลอดภัย 
และได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�า ค�าตอบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการประเมินคุณภาพของพวกเขา หากพวกเขาจะขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ พวกเขาจะ
ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตัวเองก�าหนดไว้ 

หากคุณก�าลังพิจารณาเข้าร่วมกับบริษัทขายตรงเพื่อขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถดึงดูดใจคุณได้มากที่สุด “หากผลิตภัณฑ์นั้น …..” หรือ “หากบริษัท …..” 
[แสดง 4 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด]

มีการรับรอง 

ผ่านการพิสูจน์แล้ว

ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ

มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการไว้คอยสนับสนุน

ทั้งหมด 68%

ทั้งหมด 65%

ทั้งหมด 56%

ทั้งหมด 56%

4.
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ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้รูปภาพก่อนและหลังจากประสบการณ์ของตัวคุณเอง หรือแม้แต่ 
ข้อเสนอแนะของลูกค้าก็เป็นการรับรองได้ พูดถึงความมุ่งมั่นของแอมเวย์ในการใช้ส่วน
ผสมจากธรรมชาติ และการท�าฟาร์มชีวภาพแบบย่ังยืน รวมท้ังน�าเสนอหลักฐานอ้างอิง
ทางวิทยาศาสตร์ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ 

ข้อมลูน้ีจะมปีระโยชน์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมือ่ผูมุ้ง่หวังมคีวามสนใจอยู่แล้ว หรอืหากคณุ 
ต้องการให้รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 1-2 รายการที่คุณชื่นชอบเป็นการส่วนตัว  
ในการพูดคยุเก่ียวกับผลติภัณฑ์ครัง้แรก ให้เน้นไปทีก่ารอธิบายรายละเอยีดท่ีเข้าใจได้ง่าย 
และข้ามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกไปก่อน 

หากพูดถึงผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ให้เน้นไปที่เรื่อง “การวิจัยทางคลินิก” และ “ผ่าน
การทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง”
เมือ่พูดคยุเก่ียวกับผลติภัณฑ์บ�ารงุผวิ ผูมุ้ง่หวงัต้องการให้นักธุรกิจแอมเวย์ให้ความส�าคญั
กับเรือ่งการทดสอบ เราทราบดีว่าพวกเขากังวลใจในด้านประสทิธิภาพ – พวกเขาต้องการ
แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แอมเวย์น้ันใช้ได้ผลจริง – จึงไม่แปลกเลยท่ีพวกเขาจะคาดหวังว่า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์น้ัน ควรที่จะผ่านการทดสอบ “ทางคลินิก” และ “โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง” 

นอกเหนือจากการทดสอบแล้ว พวกเขายังคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์จะต้อง “มี
ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ” และมี “การรับรอง” ซึ่งปัจจุบัน ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ 
แทบจะกลายเป็นสิ่งท่ีผู้คนให้ความส�าคัญมากท่ีสุด ท้ังในประเทศไทยและทั่วโลก การ
พูดเรื่องส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติของแอมเวย์ เป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างที่ส�าคัญ
ระหว่างผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวของแอมเวย์กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด 

สุดท้าย การได้รบัการรบัรองจะช่วยให้ผูมุ้ง่หวังเข้าใจว่าผลติภณัฑ์น้ันใช้ได้ผลจรงิ และช่วย
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีตามที่กล่าวอ้างในผลการทดสอบ 

5.
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อย่าลืมว่าผู้มุ่งหวังต้องการข้อพิสูจน์เก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนท่ีพวกเขาจะ
พร้อมส�าหรับการซื้อ แนะน�า และขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ พูดคุยเก่ียวกับการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังของแอมเวย์ และเล่าถึงการรับรองคุณภาพ รวมถึงประสบการณ์
ของตัวคุณเองในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ เลือกใช้ค�าพูดท่ีเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการให้
ข้อมูลมากเกินไป และเน้นไปที่ 4 ประเด็นเหล่านี้ ขณะพูดถึงผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว

ทั้งหมด

หากคุณก�าลังพิจารณาเข้าร่วมกับบริษัทขายตรง
เพื่อขายผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถดึงดูดใจ
คุณได้มากที่สุด “หากผลิตภัณฑ์นั้น …..” หรือ “หากบริษัท …..” 
[แสดง 4 ค�าตอบแรกที่ผู้มุ่งหวังตอบมากที่สุด]

ผ่านการทดสอบทางคลินิก 

ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ

มีการรับรอง 

ท้ังหมด

80%

78%

66%

56%
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บทที่ 4

วิธีการสร้างรายได้
ให้ทางเลือกแก่ผู้มุ่งหวัง เมื่อมาถึงจุดที่จะเข้าร่วมกับแอมเวย ์
ผู้มุ่งหวังต้องการเป็นผู้ก�าหนดช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ของพวกเขา…เนื่องจาก
ในปัจจุบัน พวกเขาไม่สามารถควบคุมรายได้ของตัวเอง และอนาคตทางการเงินได้ 
ประสบการณ์ในการร่วมงานกับแอมเวย์ก็เช่นกัน พวกเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดที่จะมาเพิ่ม
ความกดดันให้ตัวเองอีก 
 
อย่าลืม ผู้มุ่งหวังจะมองหาเฉพาะโอกาสท่ีสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ปัจจุบันของพวกเขาได้ อันที่จริงแล้ว จากกิจกรรมที่กลุ่มผู้มุ่งหวังคือพนักงานบริษัท มี
ผู้มุ่งหวังรายหน่ึงพูดถึงความต้องการในการมีรายได้จากหลายๆ ทาง และทุกคนก็เห็น
ด้วย พวกเขาทุกคน ล้วนต้องการมีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งทาง…ซึ่งหมายความว่า
โอกาสใหม่ใดๆ ก็ตาม ควรท่ีจะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในตารางการท�างานปัจจุบัน 
ของพวกเขาได้ พวกเขาไม่ได้มองหาแหล่งรายได้ใหม่ท่ีจะมาแทนท่ีแหล่งเดิม…พวกเขา
ต้องการแหล่งรายได้เสริม 

ในช่วงแรกๆ หลีกเลี่ยงการพูดชักชวนให้
เข้าร่วมธุรกิจ – หัวข้อนี้มีความกดดันมาก
เกินไป ควรสร้างโอกาสให้เป็นทางเลือก
ของพวกเขาโดยไม่มแีรงกดดนัให้ต้องขาย
หรือสร้างทีมจากอัพไลน์ ยกตัวอย่างของ
นักธุรกิจแอมเวย์ที่ซื้อและใช้ ผลิตภัณฑ์
เพียงอย่างเดียว 

“ฉันชอบที่เขาบอกว่าฉัน
สามารถเลือกท�าในช่วงเวลาว่าง
และประสบความส�าเร็จได้”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ

1.
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พูดคุยเรื่องการสร้างรายไดแ้บบเป็นขั้นเป็นตอน 
การตอบค�าถามผู้มุ่งหวังไม่ใช่เพียงแค่การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเท่าน้ัน แต่ยังข้ึนอยู่กับวิธี 
ในการตอบของคุณด้วย เม่ือนักธุรกิจแอมเวย์น�าเสนอแบบเป็นขั้นเป็นตอน ผู้มุ่งหวังก็
เข้าใจแนวคิดทั้งหมดได้มากขึ้น และตอบสนองในเชิงบวก 

แยกแยะค�าตอบของคุณออกเป็นหลายแบบง่ายๆ เพ่ือสร้างแนวการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
คุณมีรายได้จากแอมเวย์ ได้อย่างไร

มีวิธีสร้างรายได้จากแอมเวย์ 3 ทาง 

 วิธีแรก คณุขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาสูงกว่าท่ีคณุซือ้มา ขายปลีกเพือ่สร้างรายได้ทันที 

 วิธีที่ 2 คุณได้โบนัสรายเดือนตามจ�านวนสินค้าที่ขาย ยิ่งขายมาก ยิ่งได้มาก

 วิธีที่ 3 คุณสามารถชวนผู้คนเข้าร่วมทีม และสอนเขาขายสินค้าได้ คุณจะได้โบนัส 
  เพิ่มเติมจากยอดขายของทีม

คณุตัดสินใจเลือกวธีิท่ีจะสร้างรายได้เองได้ คณุสามารถสร้างธรุกจิให้เหมาะกับวถิชีวีติของ
คุณด้วยการขายสินค้าคุณภาพสูง ลองด้วยตัวคุณเองวันนี้

“นี่เป็นส่วนที่เป็นสาระเน้นๆ	
ไม่เหมือนที่เคยฟังคนอื่นพูดมา	
เขาน�าเสนอและสรุปเป็นขั้นตอน	
1,	2,	3”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากขอนแก่น

2.
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น�าเสนอด้วยภาพ ตัวเลข และข้อความที่เข้าใจง่าย 
ธุรกิจแอมเวย์นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งอาจดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ ท่ีจะท�าให้ 
ผู้มุ่งหวังเข้าใจได้ในแบบที่ไม่ซับซ้อน – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ทุกๆ ส่วนนั้น ล้วน 
มีความส�าคัญ ต่อทั้งตัวคุณและธุรกิจของคุณ

นี่คือหน่ึงตัวอย่างจากการจัดกิจกรรมล่าสุดในกรุงเทพฯ ของเรา ในการจัดกิจกรรม 
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีผู้มุ่งหวังท่ีเป็นคนรุ่นใหม่และก�าลังเริ่มท�างานประจ�าแห่งแรกหลังเรียนจบ  
นักธุรกิจแอมเวย์หลายๆ คนประสบปัญหาในการอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเก่ียวกับ 
การสร้างรายได้จากการเข้าร่วมกับแอมเวย์ ในท้ายทีส่ดุ มผีูมุ้ง่หวังรายหน่ึงขอให้ผูน้�าเสนอ
ช่วยอธิบายถึงธุรกิจที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายกว่านี้

หลังจากทีผู่น้�าเสนอสรปุข้อมลูวิธีการเริม่ท�าธุรกิจแอมเวย์ด้วยข้อความท่ีเข้าใจง่าย ผูมุ้ง่หวงั
กว่า 75% ก็รูส้กึว่าพวกเขาเข้าใจได้ในท่ีสดุ ส่วนค�าพูดท่ีใช้ได้ผลด้านล่าง จะมรีายละเอยีด
ของถ้อยค�าท่ีไม่ซบัซ้อน ซ่ึงผูบ้รรยายใช้ในครัง้น้ัน หลงัจากน้ัน ผูมุ้ง่หวังรายหนึง่ก็พูดขึน้ว่า  
“การเริ่มต้นโดยเปลี่ยนไปพูดถึงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ฉันใช้อยู่แล้ว ท�าให้ฉันรู้สึกว่าฉัน 
ก็สามารถเริ่มท�าได้เหมือนกัน ท�าให้ง่ายเข้าไว้ ฉันอยากให้พวกเขาเลิกใช้ค�าที่เข้าใจยาก 
ตัง้แต่แรกๆ” 

“ข้อมูลมันเยอะเกินไป…	
ฉันรู้สึกเหมือนก�าลังเรียน
ระดับปริญญาตรี	ในขณะที่
ยังพร้อมเรียนรู้แค่ในระดับอนุบาล”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่จากกรุงเทพฯ	

“ถึงแม้ฉันจบปริญญาตรี	
แต่ฉันก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดี”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ

3.
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ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
ส�าหรับกลุ่มผู้มุ่งหวังที่เป็นคนรุ่นใหม่
ฉันจะสร้างรายได้จากการเข้าร่วมแอมเวย์ได้อย่างไร

หากต้องการเริ่มต้น แทนท่ีจะไปซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าอื่น แค่เปล่ียนผลิตภัณฑ์ท่ีใช้อยู่
แล้ว เช่น แชมพู มาเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์จากแอมเวย์ แทน หลังจากได้มีโอกาสทดลองใช้ 
คุณก็จะเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง 

จากนัน้ คณุก็เล่าให้เพือ่นฟัง แล้วก็ขอให้พวกเขาลองเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์แอมเวย์เหมอืน
คุณ ยิ่งขายได้มาก ก็จะยิ่งมียอดมาก นั่นคือแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้ตัวคุณ 

เรามีท้ังผู้ฝึกสอนและศนูย์ฝึกสอนทีค่ณุสามารถทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ด้วยตัวเอง เพือ่ให้คณุ
ได้ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระท่ังเรียนรู้วิธีการโน้มน้าวใจให้เพื่อน 
ของคุณเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ นั่นแหละคือวิธีการเริ่มต้นท�าธุรกิจนี้ 

ควรเริ่มต้นการพูดคุยกับผู้มุ ่งหวังในเรื่องพ้ืนฐาน แทนที่จะให้ข้อมูลที่มากจนเกินไป  
คุณอาจลองถามว่า “ฉันจะน�าเสนอแผนธุรกิจให้ดูยุ่งยากน้อยลงได้อย่างไร”

ภาพ

ตัวเลข

ภาษา

สื่อสารด้วยภาพ ผู้มุ่งหวังมักจะขอดูข้อมูล
ที่เห็นภาพชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรท�าให้
การน�าเสนอนั้นเรียบง่ายและเป็นขั้นเป็นตอน

ข้ามเรื่องเปอร์เซ็นต์และระดับความส�าเร็จไปก่อน 
แสดงตัวเลขเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าแทน

ใช้ภาษาพูดที่ใช้กันอยู่ทุกวัน และภาษาที่ทุกคนเข้าใจ 
แม้จะไม่มีความรู้เรื่องแอมเวย์มาก่อนเลยก็ตาม
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น�าเสนอตัวเลขจริงที่สามารถท�าความเข้าใจได้ไม่ยาก เพื่อแสดงถึงรายได้ 
ยกตัวอย่างการสร้างรายได้ท่ีระบุเป็นจ�านวนเงินอย่างชัดเจน อย่าใช้เปอร์เซ็นต ์ 
ในขณะที่คุณพูดถึงการสร้างรายได้จากแอมเวย์ จากกิจกรรมครั้งล่าสุดของเรา  
นักธุรกิจแอมเวย์เน้นไปท่ีการพูดถึงรายได้แบบ PV และเปอร์เซ็นต์มากเกินไป ผู้มุ่งหวัง 
จึงไม่ เข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถสร้างรายได้จริงๆ ได้มากน้อยเพียงใด 

ถึงแม้เราไม่สามารถบอกข้อมูลได้แบบเจาะจง เช่น “ฉันท�างานสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง และ
มีรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้าน” แต่คุณก็สามารถยกตัวอย่างท่ีท�าความเข้าใจได้ 
ไม่ยาก เกี่ยวกับจ�านวนรายได้ที่พวกเขาอาจได้รับเมื่อตัดสินใจเข้าร่วม 
 
ยกตัวอย่างรายได้ที่พวกเขาจะได้รับจาก 
การขายผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง เช ่น  
ผู ้มุ ่งหวังรายหน่ึงจากกิจกรรมครั้งท่ี 2 
ต้องการทราบว่าเขาจะได้รับรายได้เท่าใด
จากการขายยาสีฟันหน่ึงหลอด การทราบ
จ�านวนเงินท่ีจะได้รับจริง ช่วยสร้างภาพท่ี
ชัดเจนได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มุ่งหวัง
ที่ก�าลังสับสน 

ยกตัวอย่างให้ผู้มุ่งหวังฟัง โดยใช้ประสบการณ์ในธุรกิจแอมเวย์ของคุณเอง หรือบอกเล่า 
สิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้ในการท�างานของพวกเขา: ในตอนท่ีฉันเริ่มท�าธุรกิจ  
ฉันท�ารายได้ได้เท่านี้ หลังจากฉันท�าธุรกิจแอมเวย์ครบหน่ึงปี ฉันก็ท�ารายได้ได้เท่าน้ี  
3 ปีผ่านไป นี่คือรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของฉัน และนี่คือรายได้จากทีมงานของฉัน 
ปัจจุบัน ฉันสามารถลาออกจากงานประจ�าได้แล้ว เมื่อมีรายได้ถึงระดับนี้ 

ยกตัวอย่างรายได้ของผูเ้ริม่ต้น 1 ราย ตวัอย่างจากผูท้ีท่�าแบบนอกเวลา 1 ราย และตัวอย่าง
จากผูท่ี้มรีายได้ในระดบัทีส่งูขึน้อกีซกั 2 ราย เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ 
ของพวกเขา หากพวกเขายังคงท�าธุรกิจแอมเวย์อย่างต่อเนื่อง 

“ลองนึกย้อนกลับไป	เช่น	หาก
คุณขายยาสีฟัน	คุณจะมีรายได้
เท่าไหร่”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่
	 จากกรุงเทพฯ	
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เปลี่ยนจากการขายเป็นการแนะน�า 
เราได้พูดถึงหัวข้อน้ีไว้อย่างละเอียดในบทที่ 3: ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ แต่หัวข้อน้ีก็มีความ
ส�าคัญเช่นกันในการพูดถึงการสร้างธุรกิจ เน่ืองจากแนวคดิเก่ียวกับการชกัชวนและการขาย 
อาจฟังดูเป็นเรื่องที่กดดันส�าหรับผู้มุ่งหวังหลายๆ ราย 

เน้นย�้าว่าการบอกต่อผลิตภัณฑ์ ก็เหมือน
กับการแนะน�า หรือ การพูดคุยเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ ให้สมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณฟัง พวกเขา 
ไม่จ�าเป็นต้องรู ้สึกว่าก�าลังขายของ –  
การจะขายผลิตภัณฑ์หรือไม่ ข้ึนอยู่กับตัว
นักธุรกิจแอมเวย์และธุรกิจของพวกเขา  
ย�า้เตือนกับผูมุ้ง่หวัง ว่าพวกเขาคอืผูตั้ดสนิใจ 
จะท�าธุรกิจแอมเวย์ด้วยรูปแบบไหน 

“เมื่อฉันแชร์ภาพอาหารที่ทาน	
ก็เหมือนฉันโฆษณาโดยไม่ได้ผล
ตอบแทนอะไร	อย่างนี้จึงเห็นผล”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ผู้มุ่งหวังมักกังวลใจว่าพวกเขาจะไม่ทราบ 
วิธีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถ 
ขายได้ส�าเร็จ บอกเล่าสถานการณ์จริง  
ทีค่ณุขายผลติภัณฑ์ให้สมาชิกในครอบครวั 
หรือเพ่ือน “น้องสาวของฉันถามเก่ียวกับ
เคล็ดลับการดูแลผิวของฉัน หลังจากที่
ฉันเริ่มใช้เครื่องส�าอางตัวใหม่ ฉันก็เลย
ให้เธอลองใช้ผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรีของฉัน 
เธอชอบมันมาก และถามว่าฉันซื้อมาจาก
ไหน! ฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องยัดเยียดขาย
ผลิตภัณฑ์เลยสักนิดเดียว ฉันก็แค่แนะน�า 
แล ้วบอกวิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก 
เว็บไซต์แอมเวย์ให้กับน้องสาว”  

“ฉันต้องท�าอย่างไรจึงจะชักชวน
คนอื่นได้ส�าเร็จ	มีวิธีในการ
ดึงดูดใจพวกเขาหรือไม่	
ฉันอยากรู้ข้อมูลดังกล่าว”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่
	 จากกรุงเทพฯ	
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บทที่ 5

การสนับสนุนนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่
พูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการ “สนับสนุน” จากคุณและแอมเวย ์
ในประเทศไทย เมือ่นักธุรกิจแอมเวย์เอ่ยถึงการสนบัสนุน ผูมุ้ง่หวังรูส้กึมัน่ใจและรูส้กึดีกับ
แอมเวย์มากขึน้ เพียงแค่พวกเขาได้รูว่้ารปูแบบ การสนบัสนุนทีเ่ขาจะได้รบัคอือะไร สะดวก
หรือไม่ แพงหรือเปล่า จะช่วยให้ฉันประสบความส�าเร็จได้จริงหรือ

ในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในประเทศไทย นักธุรกิจแอมเวย์หลายรายไม่ได้แนะน�าถึง 
การสนับสนุนประเภทอื่นๆ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ นอกเหนือจากเซ็นเตอร์และอัพไลน์ท่ี
เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา ผูมุ้ง่หวงัจงึกังวลใจว่าพวกเขาจะไม่สามารถหาเวลามาเข้าประชมุและ
ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากตารางงานของพวกเขานั้นยุ่งมากพออยู่แล้ว 

“เขาบอกว่าเราต้องไปเข้า
เซ็นเตอร์…	แล้วถ้าฉันไม่ว่างจะ
ท�าอย่างไร”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่จากกรุงเทพฯ

1.

“ถูกต้อง	ชัดเจน	ฉันชอบที่มีทาง
เลือกเพิ่ม	ฉันสามารถเรียนรู้
เรื่องสินค้าด้วยตัวเอง	ผ่านทาง
ออนไลน์	หรือจะขอค�าแนะน�าจาก
ที่ปรึกษาก็ได้”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ค�าพูดที่ใช้ได้ผล
มีการสนับสนุนอะไรบ้างเมื่อคุณสร้างธุรกิจแอมเวย์

เม่ือเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ ฉันได้รับการสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ต้ังแต่เริ่มต้น แต่ฉันก็กลัว 
และไม่แน่ใจว่าจะประสบความส�าเร็จได้ 

แต่ท่ีแอมเวย์ เรามีหลักสูตรท่ีสอนคุณท�าธุรกิจในทุกๆ เรื่อง นอกจากน้ี เรายังมีวีดิโอบน 
YouTube อีกด้วย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้หลากหลายวิธี

แอมเวย์สอนขั้นตอนการท�าธุรกิจทุกอย่างให้คุณ ต้ังแต่เรื่องสินค้าและโอกาสทางธุรกิจ  
อีกทั้งยังมีทีมคอยดูแลคุณเสมอ

เราได้ท�าการถามผู้มุ่งหวังว่าต้องการ “การฝึกอบรม” หรือ “การให้ค�าปรึกษา” ผลลัพธ์ที ่
ได้เป็นที่ชัดเจนว่า 74% ชอบ “การให้ค�าปรึกษา” มีเพียง 26% ท่ีเลือก “การฝึกอบรม”  
ในขณะท่ีผู้มุ ่งหวังต้องการการสนับสนุนหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรม 
ออนไลน์ แต่พวกเขาก็ให้ความส�าคัญกับประโยชน์ในระยะยาว และความยืดหยุ่นท่ี 
มาพร้อมกบัการดูแลจากที่ปรึกษา  

สรุป ความแตกต่าง ของการสนับสนุนประเภทต่างๆ ที่แอมเวย์เตรียมไว้ให้ เพ่ือให้ 
ผู้มุง่หวังสามารถตดัสนิใจเลอืกได้ว่าการสนบัสนนุใดเหมาะกับพวกเขามากท่ีสดุ ให้ข้อมลู
พวกเขาเกี่ยวกับ การฝึกอบรมออนไลน์ การสนับสนุนแบบกลุ่ม และบริการ call center 
เล่าประสบการณ์เก่ียวกับทีป่รกึษาของคุณเองให้พวกเขาฟัง ธรุกิจของเรามีความยดืหยุน่ 
พร้อมการสนับสนุนในระดับที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

เล่าว่าแอมเวย์มอบโอกาสให้คุณได้เป็นนายตัวเอง พร้อมให้การสนับสนุน
อย่างไรบ้าง 
จากแบบสอบถาม เราขอให้ผู้มุ่งหวังเลือกข้อความจูงใจที่สุดเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่
พวกเขาสนใจเข้าร่วม  และผู้มุ่งหวังจ�านวน 64% เลือก “การได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเวลาที่ฉันต้องการ”

2.
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สร้างความมั่นใจกับผู้มุ ่งหวังว่าแอมเวย์มอบโอกาสให้พวกเขาได้เป็นเจ้าของธุรกิจ 
พร้อมความช่วยเหลือและการสนับสนุน จากทั้งที่ปรึกษาและบริษัทแอมเวย์ แอมเวย์มี
การวางโครงสร้างเพ่ือให้การสนบัสนนุเป็นอย่างด ีเพ่ือให้นักธุรกิจแอมเวย์สามารถมุง่เน้น
ไปที ่การสร้างธุรกิจของตวัเอง โดยไม่ต้องเผชญิกับเรือ่งยุ่งยากในแต่ละวันท่ีเจ้าของธุรกิจ
หลายๆ รายต้องพบเจอ

ทั้งหมด
โปรดอ่านประโยคดังต่อไปนี้เทียบกัน 
เลือกประโยคที่คุณคิดว่าจูงใจมากกว่า 

การได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
เวลาที่ฉันต้องการ

การได้ท�าธุรกิจด้วยตัวเอง แต่ไม่ได้อยู่ตามล�าพัง

64%

36%

ทั้งหมด

พูดถึงการมีที่ปรึกษา… ไม่ใช่การเป็นที่ปรึกษา 
แม้ว่าผู้มุ่งหวังจะรู้สึกดีท่ีมีท่ีปรึกษาไว้คอยให้ค�าแนะน�าในการท�าธุรกิจกับพวกเขา แต่ 
พวกเขาจะยังไม่พร้อมส�าหรับการนึกภาพตัวเองในการให้ค�าปรึกษานักธุรกิจแอมเวย ์
รายใหม่ 

อย่าลืมว่าคุณเป็นที่ปรึกษาของพวกเขา คุณก�าลังแนะน�าให้พวกเขารู้จักกับแอมเวย์ และ
พวกเขาก็จะต้องการความช่วยเหลอืจากคณุ…แต่ในหัวของพวกเขาน้ัน มสีิง่ต่างๆ มากมาย
ที่ต้องเรียนรู้ และมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ต้องทดลองใช้ แนวคิดการต้องเป็นท่ีปรึกษา
ของนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ จงึเป็นเรือ่งทีห่นกัเกินไปส�าหรบัผูมุ้ง่หวังในการสนทนาช่วงนี้ 

เน้นไปที่การสนับสนุนที่พวกเขาจะได้รับจากที่ปรึกษา การบอกต่อและแนะน�า ก่อนที่คุณ
จะค่อยๆ เปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเข้าสู่การชักชวนผู้มุ่งหวังและการเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
ดาวน์ไลน์ของพวกเขา 

3.
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บทที่ 6

เคล็ดลับในการสื่อสาร
นอกจากหัวข้อการสนทนาและค�าพดูท่ีใช้ได้ผลในแต่ละบทแล้ว เรายงัได้รวบรวมเคลด็ลบัใน
การสื่อสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รวบรวมจากผลการวิจัยทั่วโลกของเราเอาไว้ด้วย 

เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน ในการเข้าใจถึงความจ�าเป็น 
ความต้องการ และความกังวลใจของผู้มุ่งหวังอยู่เสมอ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงใจผู้มุ่งหวัง ในทุกครั้งที่สื่อสาร

ควรแน่ใจว่าทุกเรื่องราวและทุกตัวอย่าง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 
เมื่อพูดคุยกับผู้มุ่งหวัง คุณได้มุ่งความสนใจไปที่ประสบการณ์ของตัวคุณ และความ
ต้องการของคุณ…หรือของพวกเขา

เตรียมรูปแบบการสนทนาเก่ียวกับชีวิตของคุณกับแอมเวย์ได้ง่ายๆ คือ ท�าไมคุณถึงท�า
แอมเวย์ ธุรกิจนี้มีผลต่อชีวิตของคุณอย่างไร และท�าไมคุณถึงรักผลิตภัณฑ์นี้ แต่ถ้าหาก
คุณไม่เชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกัน ผู้มุ่งหวังก็จะหมดความสนใจในตัวคุณ

ยกตัวอย่างเช่น 65% ของผู้มุ่งหวังสนใจ
มากขึ้น เมื่อผู้บรรยายจากกิจกรรมรอบ
แรกท่ีกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างประสบการณ์
จริงในการน�าเสนอของเขา คุณสามารถ
ท�าส่ิงเดียวกันนี้ได้ทุกวันเพ่ือสื่อสารกับ 
ผู้มุ่งหวังของคุณ 

“ดูเหมือนเธอจะชักชวนเราด้วย
ตัวอย่างจากประสบการณ์จริง”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ	

ในการสนทนากับผู้มุ่งหวังทุกครั้ง ให้ถามตัวเอง 3 ค�าถามดังนี้ 

• ข้อมูลที่น�าเสนอเป็นประโยชน์ต่อผู้มุ่งหวังในการตัดสินใจเลือกแอมเวย์
 เป็นโอกาสทางธุรกิจหรือเปล่า
• ผู้มุ่งหวังได้เรียนรู้ เกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าแอมเวย์หรือไม่
• ข้อมูลนี้ใช้ได้กับปัจจุบันหรือไม่
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ปรับเปลี่ยนการน�าเสนอข้อมูลของคุณโดยดูจากความจ�าเป็นและความต้องการของ 
ผู้มุ่งหวัง ซึ่งเราได้พูดถึงไปแล้วในบทท่ี 1 และรับฟังความต้องการของพวกเขา รวมท้ัง
พูดเข้าประเด็นโดยไม่อ้อมค้อมเสมอ หลักการนี้จะส�าคัญเป็นพิเศษ ส�าหรับกลุ่มผู้มุ่งหวัง
ที่อายุต�่ากว่า 35 ปี 

ตอบค�าถาม 
หัวข้อน้ีเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก การตอบค�าถามอย่างตรงไปตรงมาท�าให้ผู้มุ ่งหวังเกิด 
ความประทับใจในเชิงบวกต่อแอมเวย์และต่อคุณในทันที 

เมือ่คณุตอบค�าถามผูมุ้ง่หวงั  และให้ข้อมลูทีเ่ขาต้องการ  เขาจะเริม่  สนใจ  หากคณุหลกีเลีย่ง 
การตอบค�าถามพวกเขา จะไม่เชือ่มัน่ในตวัคุณ และ ท�าให้เขาเกิดความสงสยัมากขึน้

ก่อนอื่นคุณควรจะรับฟังค�าถาม แล้วตอบค�าถามท่ีเก่ียวข้องอย่างตรงไปตรงมา แทน 
การตอบค�าถามตามบทที่คุณร่างไว้ก่อน

“เขาเป็นนักขายตัวยงเลย	
ฉันไม่รู้ว่าเขาเก่งหรือเปล่านะ	
แต่เขาพูดเร็วเกินไป	เร็วจนฉัน
ไม่เข้าใจอะไรเลย	เขาไม่ได้ตอบ
ค�าถามของฉันเลย”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ด้านล่างนี้เป็นค�าถามท่ีพบบ่อย จากผู้มุ่งหวังในประเทศไทยและทั่วโลก ตอนจบของ 
การน�าเสนอแต่ละรอบ เราพบว่าผู้มุ่งหวังก็ยังคงมีค�าถาม ตลอดการวิเคราะห์น้ี คุณจะ 
ได้ทราบถึงค�าพูดทีส่�าคญัทีส่ดุ ท่ีผูมุ้ง่หวังต้องการ และจ�าเป็นต้องฟังเมือ่เขาถามนกัธุรกิจ
แอมเวย์แต่ละค�าถามต่อไปนี้

จ�าไว้ว่า…พูดคุยเรื่องของพวกเขา ไม่ใช่เรื่องของคุณ 
นกัธุรกิจแอมเวย์จ�านวนมากน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแอมเวยข์องตัวเอง ขั้นตอนที่ท�าให้
พวกเขา ประสบความส�าเร็จ หรือเส้นทางที่แอมเวย์ได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขา เราเห็น
การน�าเสนอแบบนี้ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก ประเทศไทยก็เช่นกัน 

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย นักธุรกิจแอมเวย์เกือบทุกคนเน้นไปท่ีประสบการณ์และ
ประวัติของพวกเขามากกว่าข้อเท็จจริงเรื่องธุรกิจและสินค้า 

ถามค�าถามกับผู้มุ่งหวังว่าพวกเขา ก�าลังมองหาอะไรให้กับชีวิตของพวกเขาเอง 

“ฉันชอบที่เธอเข้าเรื่องตรง
ประเด็นและไม่ท�าให้ฉันเสียเวลา”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ

หลังจากน้ัน รับรู ้ ถึงความจ�าเป็นและ 
ความต้องการของพวกเขา และน�าเสนอ
แอมเวย์เป็นทางแก้ปัญหา ทุกอย่างท่ีคุณ
พูดควรมุ่งเน้นหลักพ้ืนฐานท่ีว่า ผู้มุ่งหวัง 
จะได้อะไรจากแอมเวย์ในอนาคต ไม่ใช่พูด
แค่ว่าคุณ ได้อะไรมาในอดีต

• สินค้าประเภทไหนที่แอมเวย์น�าเสนอ
• ท�าไมสินค้าแอมเวย์จึงดีกว่าคู่แข่ง
• คุณมีรายได้เท่าไร
• ฉันต้องท�าอะไรถึงจะได้เงิน

• ฉันจะสมัครได้อย่างไร
• ฉันต้องขายให้ครอบครัวและเพื่อนด้วยไหม
• ใช้เวลาแค่ไหนกว่าจะได้เงิน

ค�าถามยอดฮิตที่ผู้มุ่งหวังมักจะถาม
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ไม่ใช่การเสนอขายหรือการน�าเสนอ แต่เป็นการสนทนา 
การเสนอขายหรือการน�าเสนอให้ความรู้สึกไม่เป็นกันเอง มักพูดถึงแต่เรื่องธุรกิจ ส�าหรับ 
ผู ้มุ ่งหวังที่ต้องการเข้าร่วมแอมเวย์จริงๆ พวกเขาต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
การสนทนา เพราะส�าหรับผู้มุ่งหวังแล้ว ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 

ค�าแนะน�า: ทบทวนความแตกต่างระหว่างการเสนอขายและการสนทนาจากตาราง 
ด้านล่าง อย่าลืมเน้นการน�าเสนอของคุณไปที่ความต้องการของผู้มุ่งหวัง ตามที่อธิบายไว้
ในบทที่ 1 แล้วปรับให้เหมาะกับท่าทีของผู้มุ่งหวังระหว่างการสนทนาแต่ละครั้ง 

พูดให้ผู้มุ่งหวังฟัง โดยไม่พูดคุยกับพวกเขา

เน้นให้โดนใจ ไม่ใช่อธิบาย

ยึดติดกับบทพูด เน้นหนักไปที่ศัพท์เฉพาะ
ที่มีแต่นักธุรกิจเข้าใจ

พูดยกย่องความส�าเร็จนานๆ แต่ให้รายละเอียด
สั้นๆ

ไม่รับฟังข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

มุ่งไปที่เรื่องราวชีวิตของคุณ ไม่ใช่ของพวกเขา

การเสนอขายหรือการน�าเสนอ การสนทนา

ขออนุญาตพูดคุยในหัวข้อต่างๆ

ชักน�าให้มีการโต้ตอบ เช่น การยกมือ

ฟังความคิดเห็นและค�าถาม

สังเกตภาษากาย

รับฟังข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งที่อาจมี

พยายามยืนยันและท�าความเข้าใจ
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เลิกใช้ศัพท์เฉพาะ 
นักธุรกิจแอมเวย์มักใช้ศัพท์เฉพาะเช่น  
“อัพไลน์” และ “พีวี/บีวี” ซึ่งผู ้มุ ่งหวัง 
ไม่เข้าใจ และเมื่อผู้ด�าเนินรายการถาม 
ผูมุ้ง่หวังว่า มใีครเข้าใจบ้างว่าเขาหมายถึง
อะไร ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่มี ใครยกมือ

จากกิจกรรม Dial Sessions ที่เชียงใหม่ 
เราถามผู้มุ่งหวังว่าพวกเขาเคยได้ยินเรื่อง
อิสรภาพทางการเงินไหม ซึ่งเป็นค�าท่ี 
นกัธุรกิจใช้อยู่บ่อยๆ  มเีพียงหนึง่คนยกมอื 
จากนั้น ผู้บรรยายท่านแรกเริ่มพดูเกีย่วกบั 
“MLM” โดยให้ค�านิยามสั้นๆ หลังจบการ
บรรยาย ผู้ด�าเนินรายการถามว่าใครรู้บ้าง
ว่า “MLM” หมายถึงอะไร เป็นอีกคร้ังที ่
ไม่มีใครยกมือ

ค�าศัพท์ในธุรกิจแต่ละค�าต้องมีค�าอธิบาย 
แต ่กลยุทธ ์ที่ ดีที่สุดคือยึดเอาค�าและ
แนวคิดที่ทุกคนเข้าใจได้ ค�าศัพท์ง่ายๆ 
อย่าง “อัพไลน์” หรือ “เอบีโอ” ซึ่งคุณ 
ใช้กันเป็นประจ�าทุกวนัจะเป็นเหมอืนภาษา
ต่างประเทศต่อผู้มุ่งหวัง

“จริงๆ	แล้วยังไม่จ�าเป็นต้องพูด
ถึงเรื่อง	PV	และ	BV	ในตอนนี้	แค่
พูดจ�านวนเงินเป็นบาทก็พอ”

-	ผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่
	 จากกรุงเทพฯ	

“เขาบอกว่าธุรกิจจะท�าให้เราได้
อิสรภาพทางการเงิน	แต่ฉันไม่รู้
ว่ามันหมายถึงอะไร	ฉันจะท�าได้
อย่างไร”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ

“เพียงแค่ไม่อ้อมค้อม	ตรงไปตรง
มา	ควรจะเข้าใจง่ายกว่านี้”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากเชียงใหม่	
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เราได้เรียนรู้จากตลาดอื่นๆ ว่าค�าเหล่านี้คือค�าที่ผู้มุ่งหวังรู้สึกไม่คุ้นเคย และส่งผลให้การ
ตอบสนองของพวกเขาลดน้อยลง เมื่อเทียบกับค�าที่ควรใช้แทนซึ่งเข้าใจง่ายกว่า

โอกาสทางธุรกิจ

ตัวแทนจ�าหน่าย / นักธุรกิจแอมเวย์

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์หรือ PSC

เครือข่าย / การตลาดแบบขายตรง
หลายชั้น / MLM

รายได้ประจ�า

นิวทริไลท์ / อาร์ทิสทรี / แอลโอซี / 
แบรนด์อื่นๆ

พีวีและบีวี

อัพไลน์ / ดาวน์ ไลน์

ธุรกิจแอมเวย์ / โอกาสในการหารายได้เสริม

บุคคลซึ่งมีรายได้จากแอมเวย์

ศูนย์หรือสาขาที่คุณสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้

ธุรกิจขายตรง / การขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคล

รายได้เพิ่ม / รายได้เสริม

แนะน�ากลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อนแนะน�าแบรนด์
ตัวอย่าง “แอมเวย์น�าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพจ�าพวกเสริม

อาหารและวิตามินภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์”

วิธีการจ่ายโบนัสโดยขึ้นอยู่กับยอดขายของคุณและองค์กร

ผู้แนะน�าฉันเข้ามาสู่แอมเวย์ / คนที่ฉันได้แนะน�าให้เข้าสู่ธุรกิจ

ศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยาก …และภาษาที่ควรใช้ เพื่อให้เข้าใจง่าย

Communications 
Tips
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อย่าพูดเรื่องธุรกิจหรือสินค้าเกินจริง
การน�าเสนอแผนธุรกิจในกิจกรรม Dial Sessions จังหวัดขอนแก่น ผู้น�าเสนอบอกว่า
แอมเวย์ “ดทีีส่ดุ” ค�านีจ้ะถูกจบัผดิจากผูท้ียั่งไม่ค่อยเปิดใจกับแอมเวย์ จะบอกว่าแอมเวย์
ดีที่สุดได้อย่างไร ในเมื่อฉันยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย

จากประสบการณ์ของผู้มุ่งหวัง ทุกธุรกิจต่างบอกว่าสินค้าของตนดีที่สุดหรือบอกว่าธุรกิจ
ของตนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งหาที่เป็นอย่างนั้นจริงๆ ได้ยากมาก เช่นกันกับสิทธิ
ประโยชน์เรื่องรายได้ การชักชวน และวิถีชีวิต ถ้ามันฟังดูดีเกินจริง ผู้มุ่งหวังจะเลิกสนใจ

พูด เรื่องจริง จากประสบการณ์ของคุณเก่ียวกับสินค้าและธุรกิจ ตามด้วยข้อมูลเรื่อง
คุณภาพและคุณค่าที่ผู้มุ่งหวังสามารถพิสูจน์ความจริงได้ด้วยตัวเอง 

“ฉันไม่คิดว่ามันจะง่ายอย่างที่เธอบอก”

-	ผู้มุ่งหวังทั่วไปจากกรุงเทพฯ
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ใช้ “จินตนาการ” ไม่ใช่ “ความฝัน”
 ค�าว่า “ความฝัน” น้ันดจูะเป็นนามธรรม เกินไป ยังไม่พอทีจ่ะท�าให้ผูมุ้ง่หวังทียั่งคงมข้ีอโต้
แย้งหรือยังสงสัยเชื่อได้ ตารางด้านล่างแสดงนี้ให้เห็นถึงหลักฐานที่พิสูจน์แล้ว

ให้ใช้ค�าว่า “จินตนาการ” แทนค�าว่า “ความฝัน” ซึง่ค�านีจ้ะท�าให้ผูมุ้ง่หวงัเหน็ภาพของตวัเอง 
ในการบรรลเุป้าหมายทางการเงนิและเป้าหมายส่วนตวั มคีวามสขุกับผลรางวัลซึง่เป็นไปได้ 
ด้วยรายได้เสริมนี้

ทั้งหมด
โปรดอ่านประโยคดังต่อไปนี้เทียบกัน 
เลือกประโยคที่คุณคิดว่าจูงใจมากกว่า 

จินตนาการถึงความเป็นไปได้…

ฝันถึงความเป็นไปได้…

72%

28%

ทั้งหมด
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