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บทคัดยอ 
 

การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรงของบริษัทคัง
เซน-เคนโก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) พัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน ระหวางปจจัย
ที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุกับผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง และ 2) ศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของปจจัยเชิง
สาเหตุที่มีตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง ซึ่งไดตรวจสอบความถูกตองจากขอมูลเชิงประจักษ 
ผลการศึกษา ดังน้ี 
 1. โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง กับขอมูล
เชิงประจักษ โดยยอมใหความคลาดเคล่ือนในการวัดตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันได พบวา คา Chi-Square: 2  = 1,820 
(P = 0.0) df=415 GFI = 0.95 SRMR = 0.42 RMSEA = 0.05 NFI = 0.96 CFI = 0.98 ซึ่งโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนของการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรงมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในเกณฑที่อยูใน
ระดับสูง ซึ่งตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขาย
ตรงไดถึงรอยละ 91.00  
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระใน
ธุรกิจขายตรง พบวา ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด ตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง คือ
ตัวแปรแฝงภายนอกดานคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค (LEADS) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.91 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 รองลงมาคือ ตัวแปรแฝงภายในดานรายไดและแรงจูงใจ (INCOME) โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ 0.59 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และตัวแปรแฝงภายนอกดานลักษณะขอมูลสวนตัว (PERSO) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานมีคา 0.06 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ปจจัยเชิงสาเหตุ/อิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุ/ธุรกิจขายตรง  
 

 
 



 

  

Abstracts 
 

Analysis of causal factors affecting the success of independent vendors in the direct 
sales Kangzen - Kenko International Ltd. The objective is 1) Structural model of linear The 
causal factors influencing the success of independent vendors in direct sales and 2) to study 
and compare the influence of causal factors towards successful independent vendor in the 
direct sales business. Which have examined the accuracy of the empirical data of the study 
were as follows.  

1. Linear structural relationship model of the successful vendor independent of direct 
sales. With empirical data. Allowed the errors are related. Found that the Chi-Square: 2  = 
1,820 (P = 0.0) df = 415 GFI = 0.95 SRMR = 0.42 RMSEA = 0.05 NFI = 0.96 CFI = 0.98, 
which models the relationship structure linear in the successful vendor independent. direct 
sales is consistent with empirical data in the high-level criteria. All the variables in the model 
can explain the variance of the successful vendor independent direct sales up to 91.00 
percent.  

2. The study and compare the influence of causal factors towards the success of 
independent vendors in the direct sales were latent variables that influence most directly. To 
successful vendor independent of direct sales. Is a latent exogenous variables feature 
leaderships (LEADS), with coefficients influence the standard was 0.91 level of significance 
0.01, followed by latent endogenous variables revenue and incentives (INCOME), with 
coefficients influence the standard. equal to 0.59 level of significance 0.01 and latent 
exogenous variables profile characteristics (PERSO) with coefficients influence the standard 
0.06 level of significance 0.05, respectively.  
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ในปจจุบันน้ีธุรกิจมีการแขงขันกันสูง ซึ่งธุรกิจขายตรง 
(Direct-Sales) เปนอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจคาปลีก ที่
กําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน จากขอมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีผูประกอบการ
ทั้งหมด 417 ราย ซึ่งพบวา ป 2547-2552 ตลาดขายตรง
ไทย มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองกวา 3 เทา และมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สาเหตุที่ทําใหธุรกิจ
ดังกลาวไดรับความสนใจ อาจเน่ืองมาจากการไดรับความ
สะดวกสบายของผูซื้อ ประกอบกับความตองการมีรายไดที่
เพ่ิมขึ้น จึงตองหาอาชีพใหมหรืออาชีพเสริม ซึ่งการขายก็
เปนทางเลือกที่ประชาชนใหความสนใจ และประการ
สําคัญคือ มีการจูงใจดวยผลตอบแทนและผลประโยชนอื่น 

 

 

อีกมากมาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเพ่ิมโอกาสการเขาสู
ตลาดธุรกิจขายตรง และทําใหธุรกิจมีการขยายตัวอยางมาก 
โดยระบบการขายตรงในปจจุบันที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดมี 2 ระบบ ดวยกัน คือ ระบบการขายตรงแบบช้ันเดียว 
(Single Level Marketing) และการขายตรงแบบหลายช้ัน 
(Multi Level Marketing)  

 ดังน้ันการที่ผูจําหนายอิสระจะประสบความสําเร็จใน
การขายไดน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลักสําคัญ 2 ประเภทใหญๆ 
คือ เปนปจจัยภายในของตัวผูขายเอง และปจจัยจากบริบท
ตางๆ ที่มีอิทธิพลมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม จาก
การศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวของที่ผานมามีผูสนใจศึกษา
มากมาย แตสวนใหญจะเปนการศึกษาถึงปจจัยภายในตัว
ผูขาย เชน Jackson & Hisrich (1996: 287-290) จากผล



 

  

การศึกษาพบว า  พนักงานที่ประสบความสํ า เร็ จจะ
ประกอบดวยคุณสมบัติดานบุคลิกภาพ ไดแก การมีวินัยใน
ตนเอง มีความฉลาด มีความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน 
รูจักปรับตัว มีแรงจูงใจในตนเอง มีความอดทน มีทาทาง
สงางามและสามารถไววางใจได Holland (1966: 32-33) 

จากผลการศึกษาพบวา ผูประสบความสําเร็จดานการขาย
ตองมีคุณลักษณะชอบการผจญภัย  มีความมุงหวังใน
ความสําเร็จ ชอบการมีอํานาจ มีความกระตือรือรน ชักชวน
เกง พูดเกง ชอบแสดงตน มีอารมณแจมใส มีความมั่นคง 
และคลองแคลววองไว แตยังไมพบวามีการศึกษาถึงปจจัย
ดานบริบทภายนอกที่สงผลใหผูจําหนายอิสระในธุรกิจขาย
ตรงประสบความสําเร็จ ประกอบกับในการดําเนินธุรกิจ
ขายตรงแบบหลายช้ันจําเปนที่จะตองมีการทํางานกันเปน
ทีม การที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีการชวยเหลือกัน
ภายในทีมงาน แมวาผูจําหนายอิสระจะมียอดการจําหนาย
สินคาสวนตัวสูงมากเพียงใดก็ตาม  ถาหากทีมงานไม
สามารถสรางยอดจําหนายใหสูงแลว น่ันก็หมายถึงสมาชิก
และหัวหนาทีมก็ไมสามารถไดรับตําแหนงผูบริหารท่ี
สูงขึ้นได ดังน้ัน การศึกษาถึงปจจัยสูความสําเร็จของผู
จําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง จึงจําเปนที่จะตองศึกษา
ปจจัยดานบริบทตางๆ ควบคูดวยเสมอ  

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผู
จําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง ซึ่งการวิจัยจะพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง
ประสบผลสําเร็จ โดยเปรียบเทียบอิทธิพลที่เกิดขึ้นไดอยาง
ครอบคลุม เพ่ือใหองคกรตางๆ สามารถนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรและสรางทีมงานใน
วงการธุรกิจขายตรงตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 
ระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุกับผลสําเร็จของผู
จําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง 

 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลของปจจัยเชิง
สาเหตุที่มีตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระใน
ธุรกิจขายตรง 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 ประโยชนเชิงวิชาการ 

 1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทฤษฏี หรือ
ขอความรู เ ก่ียวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่มีตอการประสบ
ผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง ผลการวิจัย
ถือไดวาเปนนวัตกรรมดานตัวความรู ที่ขยายขอบเขตองค
ความรูเก่ียวกับอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอการ
ประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง 
กลาวคือเปนการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางกลุมตัวแปรตางๆ กับผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระ
ในธุรกิจขายตรงที่มีความสมบูรณของเน้ือหาวิชาการ โดยมี
การศึกษาและเปรียบเทียบตัวแปรที่มีอิทธิพลในทุกๆ ดาน
ที่มีผลตอความสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง 
ซึ่งมิไดพิจารณาเพียงเฉพาะดานเหมือนงานวิจัยอื่นๆ  
 2. เปนงานวิจัยช้ินแรกในประเทศไทยท่ีไดศึกษาปจจัย
เชิงสาเหตุที่มีผลตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนาย
อิสระในธุรกิจขายตรงโดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)  

เพ่ือใหเกิดความถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุม และชัดเจน
ที่สุด การพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของโมเดลท่ี
พัฒนาขึ้นไดใชวิธีที่ทันสมัย และถูกตองตามหลักวิชาการ 
และเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย กลาวคือ พิจารณาตัว
แปรที่ศึกษาในฐานะของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตหรือ
ตัวแปรที่วัดได และไดมีการนําคาความคลาดเคล่ือนจาก
การวัดมาพิจารณาดวย 

 

 ประโยชนเชิงประยุกต 
 1. เปนแนวทางในการพัฒนา เสริมสรางองคกรอันจะ
สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได 
 2. เปนแนวทางในการปรับกลยุทธทางการตลาดให
สามารถพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืนเปนแนวทางสําหรับผูที่



 

  

เก่ียวของและผูสนใจศึกษานําไปใชอางอิงได เน่ืองจาก
งานวิจัยน้ีไดมีการจัดทําอยางเปนระบบ (Systematic) และ
มีการวิเคราะหขนาดของอิทธิพล (Effect Size) ดวย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. สมการโครงสรางเชิงเสนมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  
 2. ปจจัยเชิงสาเหตุที่ตางกันยอมมีอิทธิพล ตอผลสําเร็จ
ของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรงที่แตกตางกัน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ประชากรหรือกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งน้ีไดใชกลุมตัวอยางคือ ผูจําหนายอิสระขาย
ตรงของบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ที่มี
ระดับตําแหนงคะแนนสะสม เพ่ือเล่ือนตําแหนงต้ังแตรอย
ละ 10 ขึ้นไป โดยคํานวณดวยสูตรของ Yamane 

(Yamane. 1967:886) มีระดับความคลาดเคล่ือน +/- 0.5 

ซึ่งผลการคํานวณหาขนาดตัวอยางของบริษัทคังเซน-เคน
โก อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เทากับ 400 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ นก า ร วิ จั ย  คื อ  แบบสอบถ าม 
(Questionnaire) ชนิดปลายเปดและปลายปด ที่สรางขึ้น
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 3.1  การหาคา Content Validity จากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม (Questionnaire) วาถูกตองและตรงกับ
วัตถุประสงคหรือไม วัดไดจากคา IOC  (Item Objective 

Congruence Index) โดยผลการทดสอบดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถาม ( IOC ) ที่ตรงตามวัตถุประสงค
จะมีคา IOC อยูในชวง 0.5 ถึง 1.00 ซึ่งจากผลการวิจัยใน
ครั้งน้ีไดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC  ต้ังแต 05 - 0.85 

 3.2  หาคา Construct Validity เปนการทดสอบวา
แบบสอบถามสอดคลองกับกรอบแนวคิด สามารถหาคา 

Construct Validity โดยการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุม
ตัวอยางเปาหมายจํานวน 50 คน แลวนําแบบสอบถามทั้ง 
50 ชุดมาวิเคราะหคา Reliability  เปนรายขอจากแนวคิด
ของ Karl Pearson ที่เรียกวา สหสัมพันธเพียรสัน(Pearson 

Product-Moment Correlation Coefficient) ระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) 

ซึ่งการคัดเลือกแบบสอบถามรายขอจะพิจารณาจากคา 
3.0r  (Nunnally & Berstein. 1994: 305) ขึ้นไปใน

การนํามาใชและนําไปสอบถามกับกลุมตัวอยางจริงที่
กําหนดไว  แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมา
คํานวณหา Reliability โดยใชวิธีการคํานวณ หาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) จากผลการวิจัย พบวา 
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยรวมเทากับ 
0.87  
 4. สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ผู วิจัยจะทําการ
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งได
ใชโปรแกรม Microsoft Office ประเภท Microsoft 

Excel  

 4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา วิจัยฉบับน้ีมีตัวแปรบางประเภทเปนตัวแปร
ประเภท Categorical จึงตองวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธ
แบบ Polychoric Correlation  เพ่ือใชในการจัดเตรียมเมท
ริกซสหสัมพันธ และทําการวิเคราะหนํ้าหนักองคประกอบ 
หลังจากน้ันทําการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสน (Linear Structural Relation Model) 

ของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผู
จําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง ดวยโปรแกรม LISREL 

 4.3 การประเมินผลความถูกตองของแบบจําลอง 
(Model Evaluation) ซึ่งผูวิจัยทําการประเมิน 2 สวน 
(Bollen,1989, pp. 256-288) ดังน้ี  
  4.3.1 การประเมินความกลมกลืนของแบบจําลอง



 

  

กับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model Fit 

Measure) โดยใชคาสถิติในการประเมิน ไดแก  
   (1) คาสถิติ Chi-Squares ( 2 ) เพ่ือใชสําหรับ
การทดสอบความแตกตางระหวางเมทริกซความแปรปรวน
รวม (Covariance Metric) ของประชากรกับเมทริกซความ
แปรปรวนรวมจากการประมาณคา โดยกําหนดคาความ
คลาดเคล่ือนแบบท่ี 1 (Error Type 0ne) ที่ระดับ 0.05 

( 05.0 ) ถาผลการทดสอบพบวา คา Chi-Squares 

05.0 แส ด ง ว า  เ ม ท ริ ก ซ ค ว า ม แ ป รป ร วน ร ว ม 
(Covariance Metric) ของประชากรกับเมทริกซความ
แปรปรวนรวมจากการประมาณคาไมแตกตางกัน กลาวคือ 
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แตถา
ในทางตรงกันขามถาคา Chi-Squares 05.0 แสดงวา 
เมทริกซความแปรปรวนรวม (Covariance Metric) ของ
ประชากรกับเมทริกซความแปรปรวนรวมจากการประมาณ
คามีความแตกตางกัน กลาวคือ แบบจําลองไมมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ จากผลการวิจัย พบวา คา 

820,12   และ 00.0p  
   (2) ดัชนีบงบอกความกลมกลืน (Fit Index) 

เปนดัชนีที่บงบอกถึงความกลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษ
กับแบบจําลองที่กําหนดขึ้น ไดแก CFI SRMR RMSEA 

NFI และ GFI จากผลการวิจัย พบวา CFI = 0.98, SRMR 

= 0.42, RMSEA = 0.05, NFI = 0.96 และ GFI = 0.98 

  4.3.2 ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธใน
สวนประกอบที่สําคัญในแบบจําลอง (Component Fit 

Measure) ซึ่งจะทําการประเมินความกลมกลืนหลังจากการ
ประเมินแบบจําลองภาพรวมแลว ทําใหทราบวาแบบจําลอง
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยางแทจริงหรือ
หลอกลวง (Spurious) ในแตละสวนของความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ โดยยึดหลักการพิจารณาความถูกตอง
และเหมาะสมดังตอไปน้ี 

   (1) ขนาดของคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standard Error) จะตองมีขนาดเล็ก พิจารณาไดจาก
คาพารามิเตอร (Parameter) วามีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 
(Significance)  

   (2) คา Determination Coefficient : 2R  หรือ 
เรียกวา Squared Multiple Correlation ของตัวแปรสังเกต 
(Observation Variables) หรือเรียกวา Predictor โดยจะมี
คาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งถาผลการทดสอบพบวา คา 2R  มี
คาสูงหรือเขาใกล 1 มาก แสดงวา แบบจําลองมีคา 
Validity สูง (Joreskog & Sorbom, 1996, p. 26)  
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิเคราะหปจจัย เ ชิงสาเหตุที่มีตอการประสบ
ผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง (EFFE) ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายนอกดานคุณลักษณะผูนําที่
พึงประสงค (LEADS) ตัวแปรแฝงภายนอกดานลักษณะ
ขอมูลสวนตัว (PERSO) ตัวแปรแฝงภายในดานรายไดและ
แรงจูงใจ (INCOME) และตัวแปรแฝงภายในดานการ
บริหารการตลาด (COMP) และในการวิจัยไดมีตัวแปร
สังเกตทั้งหมด 31 ตัวแปร คือ ตําแหนง( 1Y ) เกียรติยศ
รางวัล ( 2Y ) ยอดจําหนายตอเดือน ( 3Y ) ยอดจําหนายของ
กลุม ( 4Y ) รายไดตอเดือน ( 5Y ) การพบปะลูกคา ( 6Y ) 

การหาจํานวนสมาชิกใหม ( 7Y ) เทคนิคการหาลูกคา ( 8Y ) 

เทคนิคการขยายทีม ( 9Y ) เทคนิคการสรางทีมงาน ( 10Y ) 

การฝกอบรมความรูเก่ียวกับสินคา ( 11Y ) เทคนิคในการ
บริหารเวลา ( 12Y ) เพศ ( 1X ) ระดับอายุ ( 2X ) ระดับ
การศึกษา ( 3X ) อาชีพ ( 4X ) ระดับรายได ( 5X ) 

สถานภาพ ( 6X ) ระยะเวลาในการทําธุรกิจ ( 7X ) 

ลักษณะการทําธุรกิจ ( 8X ) เหตุผลในการเลือกทําธุรกิจ
( 9X ) การมีใจรักของผูนํา ( 10X ) ความอดทน อดกลั้น
ของผูนํา ( 11X ) การปรับตัวของผูนํา ( 12X ) การพิจารณา
ตัดสินใจของผูนํา ( 13X ) ความกระตือรือรนของผูนํา
( 14X ) ความรับผิดชอบของผูนํา ( 15X ) การเสียสละของ
ผูนํา ( 16X ) ความซื่อสัตยของผูนํา ( 17X ) สติปญญาของ
ผูนํา ( 18X ) และการจูงใจของผูนํา ( 19X ) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยฉบับน้ีไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของจํานวนมาก 
เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด ตลอดจนกระบวนการดําเนินการ



 

  

วิจัย ซึ่งรายช่ืองานวิจัยที่เก่ียวของจะมีไวในบรรณานุกรม 
และอีกสวนหน่ึงไดนําเสนอไว ดังน้ี 

  

 Analoul (1998) ศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิงพฤติกรรมที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลในการจัดการของผูจัดการใน
องคการของรัฐ ประเทศกานา พบวาตัวแปรที่สามารถ
กําหนดประสิทธิผลในการจัดการไดแก การรับรู การ
ตระหนักรู สมรรถนะ ความตองการ และแรงจูงใจ 

 Garrett (1996) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการพัฒนา
พนักงานในโรงพยาบาล 14 แหง ในรัฐ Mid Atlantic โดย
ทํา การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูบริหารหนวยดูแลสุขภาพ 
28 คน ผูบริหารโรงพยาบาล 8 คน ผูบริหารฝายพยาบาล 9 

คน และผูบริหารฝายพัฒนาพนักงาน 11 คน พบวา
ประสิทธิผลของการพัฒนาพนักงานน้ันสามารถเพ่ิมขึ้นได
โดยปจจัยทางดานบรรยากาศองคการท่ีใหคุณคาของ
การศึกษาในองคการ การใหทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา เพ่ือนรวมงานและการสนับสนุนของฝายบริหารใน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ เปนผลมาจากการพัฒนา
พนักงาน 

 Jackson (1999) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนของคณบดีและผูบริหารใน
สถานศึกษาแหงหน่ึง พบวาคณบดี ผูบริหาร และอาจารย
รับรูวาคณบดีมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมากกวาภาวะ
ผูนําแบบแลกเปล่ียน นอกจากน้ีอาจารยที่รับรูวาคณบดีมี
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจะปรารถนาที่จะแสดงความ
พยายามในการทํ างานที่ เ พ่ิมขึ้ น  และรับรู ว า ผู นํ ามี
ประสิทธิผลและมีความพึงพอใจสูง 
 Leli (1999) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ
วางแผนภาวะผู นําการเปล่ียนแปลงการจัดการแบบ
แลกเปล่ียนกับผลลัพธอันไดแก ประสิทธิผล ความพึง
พอใจและความพยายามที่ เ พ่ิมขึ้น  กลุมตัวอยางไดแก
ผูอํานวยการองคการใหบริการผูยากไร และพนักงานของ
กรรมการแตละคนพบวาพนักงานรับรูวาผูอํานวยการท่ี
แสดงถึ ง ก า รว า งแผนและ ลั กษณะภาวะ ผู นํ า ก า ร
เปล่ียนแปลงมีประสิทธิผลในการทํางานมีความพึงพอใจท่ี

จะทํางานดวย และสามารถท่ีจะจูงใจใหพนักงานไดใช
ความพยายามมากขึ้น 

 Xenikou, A. and M. Simosi. (2006) ศึกษาเรื่อง 
Organizational culture and transformational  
leadership as predictors of business unit performance 

โดยทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผู นํา
แลกเปล่ียนและวัฒนธรรมองคการท่ีจะสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของหนวยธุรกิจ ซึ่งเปนหนวยงานยอยของ
สถาบันทางการ เ งินแหงห น่ึงในประเทศกรีซ  โดย
ทําการศึกษาจากพนักงานกลุมตัวอยางประมาณ 300 กวา
คนจาก 32 สาขา ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 
Correlation และ Path Analysis พบวาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธทางบวก และสามารถทํานาย
วัฒนธร รมอ งค ก า ร ด า นก า ร มุ ง เ น น ค ว ามสํ า เ ร็ จ 
(Achievement Orientation) และมีความสัมพันธทางบวก
กับผลประกอบการของหนวยธุรกิจ โดยสงผลกระทบ
ทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจ 

 Wolfe (1998) ศึกษาเรื่อง ระดับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูนําแบบ
ปลอยตามสบายของผูรับการแตงต้ังทางการเมืองในรัฐบาล
กลางตามการรับรูของผูจัดการฝายบริการผูบริหารอาวุโส 
พบวาผู นําที่มีภาวะผู นําการเปล่ียนแปลงสูงมีผลตอ
ประสิทธิผลในการทํางาน และความพึงพอใจของผูนํามาก
ท่ีสุด รองลงมาคือภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาโมเดลโครงสรางเชิงเสน 
 ผลศึกษาปจจัย เ ชิงสาเหตุที่ส งผลตอการประสบ
ผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง จากปจจัย
ดานคุณลักษณะภาวะผูนําที่พึงประสงค ปจจัยดานลักษณะ
ขอมูลสวนตัว ปจจัยดานรายไดและแรงจูงใจและปจจัยดาน
การบริหารการตลาด เมื่อนําโมเดลความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนของการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระใน
ธุรกิจขายตรงมาพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ และจากผลการวิเคราะหนํ้าหนักองคประกอบ



 

  

ของตัวแปรพบวา คาที่ปรากฏบนเสนอิทธิพลของตัวแปร
สวนใหญจะมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 

แสดงไดดังรูปที่ 1 
 

จากรูป 1 เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แสดงไดดังตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่พัฒนากับเกณฑมาตรฐาน 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑท่ีใชพิจารณา คาสถิติในโมเดล 
2  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2  = 1,820 (P = 0.0), df=415 
GFI มากกวา 0.90 0.95 

SRMR นอยกวา 0.05 0.42 

RMSEA นอยกวา 0.08 0.05 

NFI มากกวา 0.9 0.96 

CFI มากกวา 0.9 0.98 

 

 จากตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ผลศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่
สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจ
ขายตรง จากปจจัยดานคุณลักษณะภาวะผูนําที่พึงประสงค 
ปจจัยดานลักษณะขอมูลสวนตัว ปจจัยดานรายไดและ
แรงจูงใจ  และปจจัยด านการบริหารการตลาด  โดย
เปรียบเทียบค า ดัชนีความกลมกลืนในโมเดลกับค า
มาตรฐาน พบวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขาย

ตรงมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในเกณฑที่อยู
ในระดับสูง แมวาคาสถิติ 2  เปนคาสถิติที่ไดรับอิทธิพล
จากขนาดตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรไดงาย และจาก
ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนการประสบผลสําเร็จของผูจําหนาย
อิสระในธุรกิจขายตรงไดรอยละ 91.00 ดังน้ัน จากผลการ
วิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนในงานวิจัย
ฉบับน้ีมีความสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง 
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 2. ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ในโมเดล
 ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง 

พบวา ปจจัยแตละดานยอมมีอิทธิพลที่แตกตางกันดังตารางท่ี 
2 ดังนี้ 

 

       ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรจากโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของการประสบผลสําเร็จของผู 
                        จําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง 

ตัวแปร 2R  

PERSO LEADS COMP INCOME 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

EFFE 0.91 0.06* 0.01 0.07* 0.91* 0.06 0.97** - 0.03 0.03 0.59** - 0.59** 

COMP 0.76 0.24** - 0.24** 0.32** - 0.32** - - - - - - 

INCOME 0.75 0.02 0.1** 0.12** 0.59** 0.13** 0.72** 0.4 - 0.4 - - - 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

     กําหนดให DE = Direct Effect IE = Indirect Effect TE = Total Effect 

 

 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังตอไปน้ี 

 1. ตัวแปรแฝงท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุด ตอการประสบ
ผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง คือตัวแปรแฝง
ภายนอกดานคุณลักษณะผูนําท่ีพึงประสงค (LEADS) โดยมี
คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.91 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 รองลงมาคือ ตัวแปรแฝงภายในดาน
รายไดและแรงจูงใจ (INCOME) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.59 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และตัวแปรแฝงภายนอกดานลักษณะขอมูลสวนตัว 
(PERSO) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานมีคา 0.06 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 2. ตัวแปรแฝงท่ีมีอิทธิพลทางออม  ตอการประสบ
ผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง พบวา ไมมีตัว
แปรแฝงตัวใดมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 และ 0.05  

 อยางไรก็ตาม จากโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ดังกลาว ยังพบวาตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด ตอ
การบริหารการตลาด (COMP) คือตัวแปรแฝงภายนอกดาน
คุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค (LEADS) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.32 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 รองลงมาคือ ตัวแปรแฝงภายนอกดานลักษณะ
ขอมูลสวนตัว (PERSO) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
มาตรฐานมีคา 0.24 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวนตัว
แปรแฝงที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมสูงสุด ตอรายได
และแรงจูงใจ (INCOME) คือตัวแปรแฝงภายนอกดาน
คุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค (LEADS) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.59 และ 0.13 

ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 
 



 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่
สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจ
ขายตรง ไดแก ปจจัยคุณลักษณะภาวะผูนําที่พึงประสงค 
ปจจัยดานลักษณะขอมูลสวนตัว  ปจจัยดานรายไดและ
แรงจูงใจ และปจจัยดานการบริหารการตลาด ซึ่งผลการวิจัย
พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดท้ังอิทธิพลทางตรง  และ
อิทธิพลทางออม  ที่ มีผลตอการประสบผลสําเร็จของผู
จําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง คือ คุณลักษณะภาวะผูนําที่พึง
ประสงค ดังนั้น ในการวางแผนตลอดจนการกําหนดกลยุทธ
ตางๆ จะตองใหความสําคัญเปนหลักเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงานสูงสุดตอไป 

 1.2 งานวิจัยฉบับน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การสรางโมเดลกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในสวนภาครัฐบาลและ
เอกชน ซึ่งจะตองมีการปรับใหเขากับบริบทและประเภทของ
งานน้ันๆ  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 2.1 การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการประสบ
ผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง ในการวิจัยคร้ัง
น้ี ไดแก ปจจัยคุณลักษณะภาวะผูนําที่พึงประสงค ปจจัยดาน
ลักษณะขอมูลสวนตัว ปจจัยดานรายไดและแรงจูงใจ และ
ปจจัยดานการบริหารตลาด ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยตางๆ 
เหลาน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนการประสบผลสําเร็จ
ของผูจําหนายอิสระในธุรกิจขายตรง ไดรอยละ 91 จึง
เห็นสมควรวานาจะมีปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยฉบับน้ี ที่สามารถนํามาใชเพ่ืออธิบายให
สมบูรณย่ิงขึ้น 

 2.2 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่
สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจ
ขายตรง สําหรับบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด จึงควรศึกษาในธุรกิจขายตรงสําหรับบริษัทอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจจะมีปจจัยอื่นๆ ทั้งตัวแปรแฝง และ/หรือตัวแปรสังเกต ที่
สงผลตอการประสบผลสําเร็จของผูจําหนายอิสระในธุรกิจ
ขายตรง แตกตางกันออกไปได เพ่ือใหโมเดลโครงสรางเชิง
เสนที่สรางข้ึนสามารถนําไปวางแผนและกําหนดกลยุทธได
สูงสุด 

 2.3 การออกแบบการวิจัยควรจะพิจารณาในลักษณะท่ี
ยอมใหความคลาด เค ล่ือนในการ วัด ตัวแปรต างๆ  มี
ความสัมพันธกันได กลาวคือ ควรมีการวิเคราะหตามโมเดลลิ
สเรลแทนที่จะใชการวิเคราะหเสนทางตามแบบเดิม และไม
ควรใหความสําคัญกับการพิจารณาเกณฑความกลมกลืนจาก
คา Chi-Square: 2  เปนลําดับแรก เพราะวา ถาจํานวน
ตัวอยางที่ใชในการศึกษายิ่งมีขนาดใหญขึ้นเทาไหรก็จะสงผล
ใหคา Chi-Square: 2  เกิดนัยสําคัญทางสถิติไดงายข้ึน
เชนกัน  
 2.4 ถาผู วิ จัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยวาจะ
ตรวจสอบองคประกอบแบบยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) ผูวิจัยจะตองกําหนดตัวแปรสังเกต 
(Observed Variable) ใหมากกวา 3 ตัวแปร ในแตละตัวแปร
แฝง (Latent Variable) เพราะมิฉะน้ันจะทําใหคา Degree of 

Freedom เทากับศูนย 
 2.5 สําหรับการเลือกตัวสถิติที่ใชในการทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดลโครงสรางเชิงเสนน้ัน มีหลายตัว เชน 
Chi-Square : 2  df/2   NCP  RMR  SRMR  

RMSEA  ECVI  GFI  AGFI  CN  NFI  NNFI  IFI  RFI  

CFI  PGFI  PNFI  AIC  CAIC  เปนตน ซึ่งจะตองเลือกใช
ใหถูกตองและเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทนั้นๆ และ
ใหเหมาะสมกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของผูวิจัยให
มากที่สุด ไมควรเลือกใชมากจนเกินไปและนอยจนเกินไปจน
ขาดความถูกตองและสมบูรณของโมเดล 

 2.6 การปรับโมเดลใหเกิดความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษจะตองยึดหลักของ Hox & Bechger เปนหลัก



 

 

สําคัญ คือ 1) ตองมีเหตุผลเชิงทฤษฏีและสามารถอธิบายได 
2) การปรับน้ันจะตองมีการปรับทีละ 1 Parameter เทาน้ัน 
แลวทําการวิเคราะหใหม 3) ในการปรับจะตองทําการ
พิจารณาคา Modification Index: MI รวมกับ Expected 

Parameter Change: EPC ซึ่งเปนคาที่บอกขนาดและทิศทาง
ของพารามิเตอรที่จะปรับ ดังน้ันคาพารามิเตอรที่ควรปรับ
จะตองมีคา EPC และคา MI สูงที่สุด 

 การเลือกนําเขาตัวแปรสังเกต (Observed Variables) ใน
แตละตัวแปรแฝง (Latent Variables) ทางผูวิจัยขอแนะนําวา
ทางเลือกหนึ่งควรพิจารณาจากคานํ้าหนักองคประกอบที่มี
นัยสําคัญทางสถิติเทาน้ัน เพ่ือใหโมเดลโครงสรางเชิงเสนเกิด
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษไดในระดับสูง 
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