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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลและ เพื่อ
ศกึษาคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอื นกัธุรกจิยนูิซติีใ้นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 396 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถติิพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้
ส าหรบัทดสอบสมมตฐิาน  ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการใช้ ค่าทีก่ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ใช ้วธิคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัในระดบัน้อยทีสุ่ด และการวเิคราะหถ์ดถอย
เชงิพหคูณู โดยการลงขอ้มลูและประมวลผลจากโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร์  
 ผลการวจิยัพบว่า   
 1.  นกัธุรกจิขายตรงสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 20- 29 ปี สถานภาพโสด จบระดบัการศกึษาระดบัปรญิญา
ตร/ี ปวส. ประกอบอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดอืน 50,000 บาทขึ้นไป และมปีระสบการณ์ในอาชีพ        
นกัธุรกจิขายตรง 1- 3 ปี 
 2.  นักธุรกิจขายตรงมีทักษะของคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจการขายโดยรวมระดับมาก  โดยด้าน           
มนุษยส์มัพนัธเ์ป็นดา้นทีม่รีะดบัทกัษะสงูสดุ โดยเฉพาะหวัขอ้การสง่ขา่วสารถงึลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ ดา้นการใหบ้รกิาร          
นักธุรกจิขายตรงมทีกัษะระดบัสงูสุดในการแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บรกิาร ดา้นความรู้ของบุคคล นักธุรกจิขายตรง           
มทีกัษะระดบัสงูสดุในการรูเ้กีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภณัฑแ์ละ สามารถสาธติผลิตภณัฑใ์หผู้บ้รโิภคเขา้ใจและยอมรบัดา้น
กระบวนการขายสนิคา้ ตามล าดบั นกัธุรกจิขายตรงมทีกัษะระดบัสงูสดุในการเตรยีมตวัก่อนเขา้พบผูบ้รโิภคเสมอ และ
ดา้นการแกไ้ขปญัหาในการท างาน นกัธุรกจิขายตรงมทีกัษะระดบัสงูสดุในการสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหด้าวไลน์  
 3.  ระดบัความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยหวัขอ้ทีอ่ยู่ในระดบัสงูสุดคอื การที่
ฐานลกูคา้ของท่านมกีารขยายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
 4.  นักธุรกิจขายตรงที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในอาชีพพนักงานธุรกิจขายตรง
แตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในดา้นรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าเมื่อเทยีบกบัปีที่
ผ่านมา ด้านฐานลูกค้ามกีารขยายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา และด้านยอดขายและ ก าไรในการประกอบธุรกจิ
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5.  นกัธุรกจิขายตรงทีม่สีถานภาพสมรสและ อาชพีแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในดา้น
ฐานลูกค้ามีการขยายเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา และด้านยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกิจสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอดแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 6.  นกัธุรกจิขายตรงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในทุกดา้นแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
__________________________________ 
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 7.  คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง ดา้นรายไดจ้ากการ
ประกอบธุรกจิขายตรงสูงกว่าเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา และด้านยอดขายและ ก าไรในการประกอบธุรกจิสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยตวัแปรต่างๆสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 23.1 และ 30.1 ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: ความส าเรจ็ นกัธุรกจิ ขายตรง 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research is to study success factors of the direct sale classified by personal 
factors and to study qualification affecting the success of the direct sale. The samples are 396 persons who 
are direct sale of Unicity Marketing (Thailand) co., Ltd. Questionnaires were used as the instruments to 
collect data. The statistical methods of frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of 
variance, least-significant difference for pair comparison and multiple regression analysis were used in the 
data analysis and hypotheses testing. 
 The results were shown that: 
 1.  The majority respondents are female, with age range from 20 - 29 years old, single, holding a 
bachelor’s degree, being employees in the company with the salary up to Baht 50,000 and they have 1-3 
years experience in direct selling business.  
 2.  The direct selling person has overall business skill at much level. In term of human relationship 
is with the highest skill level especially in communication to the customer regularly. In term of services is with 
the highest skill level in politely to user. In term of personal knowledge is with the highest about how to use 
produce and can be demo products to user accept and understanding. In term of process of selling products 
is with the highest skill level in preparing themselves before meeting the user. And in term of problem solving 
is with the highest skill level in motivation user to work for down line.      
 3.  The success level of the direct selling person is with high level especially in your customer 
base has expanding than last year.  
 4.  The difference in direct selling person in age, average salary per month and experience in 
direct selling business influenced the difference in successful of business in the aspect of salary higher than 
past year, in term of customer base is more expander than past year, sales and profit increased steadily 
throughout with statistical significance of 0.01 levels. 
 5.  The difference in direct selling person in marital status and occupation influenced the difference 
in successful of business in aspect of customer base is more expander than past year, sales and profit 
increased steadily throughout with statistical significance of 0.01 levels.   
 6.  The difference in direct selling business in education level has difference in successful of 
business in all aspects at statistical significance of 0.01 levels. 
 7.  The qualification of the direct sale entrepreneur are influenced to the working success in aspect 
of income from direct selling business higher than past year and sales and profit increased steadily and they 
can explain ley percentage of 23.1 and 30.1 respectively. 
 

Keywords: Success, business, direct sales 
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บทน า 
 ปญัหาค่าจา้งทีค่่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้ ดงันัน้ผลกระทบจากปญัหาส าเรจ็การศกึษาแลว้
ไม่มงีานท า สง่ผลใหธุ้รกจิขายตรง ซึง่เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีก่ าลงันิยมของคนไทย เนื่องจากเป็นอาชพีเสรมิทีส่ามารถ
สรา้งรายไดจ้ากการใชเ้วลาว่างทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์กบัตนเอง (สรุะศกัดิ ์ศวิะนารนิทร.์ 2541: 1) จากงานวจิยัจ านวน
มาก พบว่า การประกอบอาชพีนกัธุรกจิขายตรงสามารถช่วยท าใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชนคนไทย ทีป่ระกอบอาชพี
ขายตรงในทางดา้นรายได ้และคุณภาพชวีติทางดา้นสงัคม ดา้นจติใจอยู่ในระดบัสงูขึน้ (นภดล แสงศร.ี 2544: 1) และ
การประกอบอาชพีขายตรง ซึง่เป็นยุทธศาสตรส์ าคญัอย่างหนึ่งต่อการพฒันาเศรษฐกจิ ส่งผลทีด่ต่ีอสงัคมของประเทศ 
ทีก่ าลงัพฒันา และช่วยลดปญัหาการว่างงาน ซึง่เป็นปญัหาของประเทศ (ชุมพล วรีชวีนิ. 2547: 1)  
 การที่ผู้คนจ านวนมากเขา้มาประกอบอาชพีนักธุรกิจขายตรง ด้วยความมุ่งหวงัว่าจะมรีายได้ และความ
มัน่คงในชีวิตนัน้ ความมุ่งหวงัเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฏีของมาสโลว ์
(Maslow) ทีจ่ดัล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษยไ์ว ้5 ขัน้ (Baron. 1989: 379) ได้แก่ ความต้องการดา้นร่างกาย     
ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั  ความต้องการทางสงัคมและความรกั ความต้องการไดร้บัการยกย่อง และขัน้
สูงสุดคอื ความต้องการความส าเรจ็ในชวีติ ด้วยเหตุนี้เองการด าเนินธุรกจิขายตรงซึ่งเสนอขอ้มูลให้ทราบถึงรายได ้
ผลตอบแทน โน้มน้าวใจในรปูแบบใหส้มคัรเป็นสมาชกิของธุรกจิขายตรง แลว้จะประสบความส าเรจ็อย่างรวดเรว็ และ
ประชาสมัพนัธ์บุคคลซึง่ประสบความส าเรจ็เป็นต้นแบบผลกัดนัให้บุคคลอื่นมแีนวทางทีด่ าเนินตาม (ปนิฐาน ช่อผูก. 
2553: 3)  
 จากผลส ารวจของบรษิทั นาโน จ ากดั พบว่า ภาพรวมของการท าธุรกจิขายตรงสิง่ทีส่ าคญัคอื การสื่อสารไป
ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัรูข้อ้มลูส าคญัๆ เพราะเป็นการสะทอ้นถงึสิง่ทีผู่บ้รโิภครูจ้กัและจดจ า ในการสอบถามผูบ้รโิภค
เกีย่วกบัการจดจ าสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในสมองของผูบ้รโิภค เกีย่วกบัธุรกจิขายตรงนัน้ จะคดิถงึ “การหาทมีงานหรอืการ
บรหิารงาน” คดิเป็น 22.9% ล าดบัต่อมา คอื “ผูจ้ าหน่ายหรอืตวัแทนขายสนิคา้” การเขา้ถงึผูบ้รโิภคนัน้จะต้องท าการ
สือ่สารใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบเกีย่วกบั ผลติภณัฑ ์การบรกิาร ชื่อเสยีงของบรษิทั เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อถอืหรอื
เชื่อมัน่ (หนงัสอืพมิพส์ยามธุรกจิ ฉบบัที ่1177. ประจ าวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2556. หน้า 11) 
 การพฒันาองค์การหรอืการพฒันาธุรกจินัน้ เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความส าคญัอย่างยิง่ในธุรกิจขายตรง 
เนื่องจากการแข่งขนัทีส่งูภายใต้ธุรกจิเดยีวกนั จะท าอย่างไรเพื่อใหผู้บ้รโิภคเชื่อถอืหรอืเชื่อมัน่องคก์ร ในสายตาของ
ผูบ้รโิภคพบว่าสิง่ส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาเพื่อเป็นการให ้ประโยชน์ส าหรบัผูบ้รโิภคในขณะนี้ภายใต้ธุรกจิขายตรง 
คอื ธุรกจิขายตรงจะต้องใหค้วามส าคญัในประเดน็ในเรื่อง “คุณภาพและมาตรฐาน” คดิเป็น 24.9% ล าดบัรองลงมาคอื
การใหค้วามส าคญัในประเดน็เรื่องของ “ความมัน่ใจ” คดิเป็น 21.0% และประเดน็เรื่อง “ความมมีาตรฐาน” คดิเป็น 
13.2% (ผดิพลาด! การอา้งองิการเชื่อมโยงหลายมติไิม่ถูกตอ้งเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556)  
 ปจัจุบนัประเทศไทยจะมบีรษิทัในธุรกจิเครอืข่ายกว่า 500 ราย คดิเป็นมูลค่าตลาดรวม 46,545 ลา้นบาท 
ปจัจยัอื่นๆ ทีช่่วยส่งเสรมิการเตบิโตอกีหลายปจัจยั ไม่ว่าเป็นวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร รวมถงึโปรโมชัน่ กลยุทธท์าง
การตลาดที่ประสบความส าเรจ็ และผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพ(นิตยสาร LEADER TIME MAGAZINE ประจ าเดอืน 
พฤษภาคม 2554) ดงันัน้จากการที่ธุรกิจขายตรงนัน้มีมากมาย และมีการแข่งขนักนัสูงมาก เพื่อให้มโีอกาสสร้าง
เครอืข่ายธุรกิจให้กว้างและมากกว่าคู่แข่ง  อนิเทอรเ์น็ต จงึมบีทบาทอย่างมากในเรื่องนี้ มธีุรกจิเครอืข่ายขายตรง
มากมาย(เกอืบทัง้หมด)ทีห่าเครอืขา่ยแบบออนไลน์ การสรา้งทมีงานขาย ซึง่นักธุรกจิขายตรงทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้
บรษิทัไดม้กีารเน้นหรอืการสรา้งกระบวนการขาย กลยุทธต่์างๆ  ในการน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนัออกไป  
 ฉะนัน้ การศกึษาปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรงแต่ละบรษิทันัน้ เป็นสิง่ทีค่วรศกึษาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นน ามาพฒันานักธุรกจิขายตรงภายในองค์การ โดยให้สมาชกิดูแลเรื่องการขายเป็นส่วนใหญ่ วธิกีารนี้ท าให ้
ธุรกจิขายตรงสามารถลดความเสีย่งและยงัสามารถขยายธุรกจิได้อย่างรวดเรว็โดยใช้เงนิลงทุนในเรื่องการขายและ
การตลาดต ่ามาก แต่จุดอ่อนของธุรกจิขายตรงแบบนี้  คอื เมื่อปล่อยเรื่องการขายให้สมาชกิดูแลโดยที่ไม่สามารถ



 4 

ควบคุมไดเ้ตม็ที ่สมาชกิ(ในฐานะพนกังานขาย)บางคนทีไ่ม่มทีกัษะในงานขายทีด่พีอ ท าใหภ้าพพจน์ของธุรกจินัน้ไม่ดี
ไปดว้ย ทัง้นี้รวมถงึ งานบรกิารหลงัการขาย คอืสิง่ส าคญั และเป็นปจัจยัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ เลอืกซือ้
สนิคา้ได้ง่ายขึน้และไม่ต้องเสยีเวลาในการขายสนิค้าเหมอืนธุรกจิอื่น  ซึ่งการไปตรวจเชค็สนิคา้ถงึบา้นผู้บรโิภคเมื่อ
ครบรอบตามทีก่ าหนด และการไปซ่อมแซมสนิคา้โดยทนัททีีไ่ดร้บัแจง้ถอืเป็นวธิกีารดูแลลูกคา้ทีด่มีาก  เป็นการสรา้ง
ฐานลูกคา้ทีม่คีวามภกัดต่ีอแบรนดส์นิคา้ของทางบรษิทัดว้ย (นิตยสาร Positioning. ฉบบัที ่83. ประจ าเดอืนเมษายน 
2554. หน้า 42) 
 ในปี 2545 บรษิทั ยนูิซติี ้มารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์ ไดเ้ขา้มาในธุรกจิขายตรงในประเทศไทยท าการตลาดดว้ย
ระบบการตลาดแบบหลายชัน้ (Multi – level Marketing หรอื MLM) อย่างเตม็รูปแบบ โดยจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค
บรโิภค ซึ่งนอกจากมรีายได้ขายปลีกจากการจ าหน่ายสนิค้าให้กบัลูกค้าแล้ว  ผู้จ าหน่ายยงัมรีายได้เพิม่จากเงิน
อตัราส่วนจากยอดขายรวมของผูจ้ าหน่ายทีต่นให้การสปอนเซอร์เขา้มาในองคก์รดว้ย  รายได้ประเภทนี้จะมากหรอื       
น้อยแปรผนัไปกบัระดบัขัน้ของความมานะพยายามทัง้ในการขายและการสปอนเซอรข์องผูจ้ าหน่ายนัน้ๆ  จากปจัจยั
ดงักล่าวท าใหเ้กดิโอกาสในการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่องและไม่มขีดีจ ากดั ซึง่เกดิจากการสปอนเซอรห์รอืชกัชวนผูอ้ื่น
มาเขา้ร่วมธุรกจิอนัท าใหร้ะบบการตลาดหลายชัน้เป็นระบบทีม่ศีกัยภาพสงูสดุในธุรกจิขายตรง ในปจัจุบนัธุรกจิขายตรง
ในเมอืงไทยเตบิโตอย่างรวดเรว็ มลูค่าการซือ้ขายเพิม่มากขึน้ทุกๆ ปี มบีรษิทัต่างๆ เกดิขึน้อย่างมากมาย  
 ปจัจยัส าคญัที่ท าให้ผู้ใช้เลอืกเป็นสมาชกิยูนิซติี้ เพื่อใช้สนิค้าหรอืเป็นนักธุรกจิยูนิซติี้ คอื คุณภาพสนิค้า 
ราคา แผนการตลาด การจ่ายผลตอบแทน การใหบ้รกิาร การจดักจิกรรมทางการตลาดแก่ผูบ้รโิภค ซึง่แทบไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกจิและสถานการณ์ไม่ปกตทิางการเมอืง จากทีก่ล่าวมาแลว้ท าให้ผูว้จิยัสนใจที่จะศกึษา 
“ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง บรษิทัยูนิซติี้ มารเ์กต็ติ้ง (ไทยแลนด)์ จ ากดั” โดยผูว้จิยัส ารวจเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากมนีักธุรกจิยูนิซติี้ ด าเนินธุรกจิจ านวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการวจิยันี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัธุรกจิยนูิซติี ้ทัว่ประเทศสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดร้วมถงึผูป้ระกอบการธุรกจิทางดา้นขายตรงรวมทัง้
ผูส้นใจ เพื่อน าขอ้มูลไปวางกลยุทธท์างดา้นการตลาด และพฒันาส่วนต่างๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไปเพื่อตอบสนองใหต้รงกบั
ความตอ้งการผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง โดยจ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และประสบการณ์ในอาชพีนกัธุรกจิขายตรง 
 2.  เพื่อศกึษาคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง  
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
  1.1  ปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อายุ 
   1.1.3  สถานภาพสมรส 
   1.1.4  ระดบัการศกึษา 
   1.1.5  อาชพี 
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.1.7  ประสบการณ์ในอาชพีนกัธุรกจิขายตรง 
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  1.2  คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรง 
   1.2.1  ดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์
   1.2.2  ดา้นการใหบ้รกิาร 
   1.2.3  ดา้นความรูข้องบุคคล 
    1.2.3.1 ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์
    1.2.3.2 ความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการขาย 
   1.2.4  ดา้นวธิกีารท างาน 
    1.2.4.1 กระบวนการขายสนิคา้ 
    1.2.4.2 การสรา้งทมีงานขาย 
   1.2.5  ดา้นการแกไ้ขปญัหาในการท างาน 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  นักธุรกจิขายตรงที่มปีจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และประสบการณ์ในอาชพีนักธุรกจิขายตรง แตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิ
แตกต่างกนั 
 2.  คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2538: 41-42)[1] กล่าวว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็น
เกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร        
ทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 ความต้องการความส าเรจ็และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ ไมเคิล เฟรสเ์ซอร์ (Frese. 2000)[2] ได้ศกึษา
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศแซมเบยี ยูกานดา แอฟรกิาใต้ และซมิบบัเว และใช้วธิกีารวดัความส าเรจ็ของ
ผูป้ระกอบการรวม 4 วธิดีงัต่อไปนี้ 
 1.  ตวับุคคลโดยผูป้ระกอบการเป็นผูน้ าก าหนดความส าเรจ็ดว้ยตนเอง ซึง่มกัจะใชค้วามเหน็ในดา้นการเงนิ 
เป็นตวัสะทอ้นธุรกจิ และความพงึพอใจจากรายการไดท้ีม่าจากการด าเนินธุรกจิ 
 2.  ระดบัความส าเรจ็ทางเศรษฐกจิ โดยพจิารณาจากขอ้มูลดา้นการเงนิ จ านวนลูกคา้ที ่เพิม่ขึน้หรอืลดลง 
ผลก าไร และยอดขาย 1-2 ปีล่าสดุ 
 3.  วดัจากผู้เกี่ยวขอ้งในธุรกจิ ทัง้ด้านลูกค้า และพนักงานในดา้นการรบัรู้ความส าเรจ็ที่มต่ีอธุรกจิ โดยใช้
แบบสอบถามดว้ยภาพของ บรเูดรล์ เพรสเซนดอรฟ์เฟอร ์และซกิเกลอร ์ 
 4.  วดัจากการสงัเกตของผู้สมัภาษณ์ ซึ่งได้คะแนนที่แบ่งออกเป็น 5 ระดบัย่อย ในการสมัภาษณ์ เพื่อ
ประเมนิความส าเรจ็ ของผูป้ระกอบการ (แอฟรกิาใต ้ใชก้ารแบ่งคะแนนเป็น 2 ระดบั) 
 แจ๊คสนั และฮสิรชิ (Jackson; & Hisrich. 1996: 287-290)[3] ได้กล่าวว่า ธุรกจิการขายทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็ประกอบดว้ย คุณสมบตัหิลกัดงันี้ 
 1.  คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของผู้ขายที่ประสบความส าเร็จ ลักษณะ
บุคลกิภาพดงักล่าว ไดแ้ก่ การมวีนิัยในตนเอง (Self-discipline) ความฉลาด (Intelligence) การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
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(Creativity) มคีวามยดืหยุ่น (Flexibility) การรูจ้กัปรบัตวั (Adaptability) มแีรงจูงใจตนเอง (Self-Motivated) มคีวาม
อดทน (Persistent) มที่าทางสง่างาม (Personable) และไวว้างใจได ้(Dependaple) 
 2.  คุณสมบตัดิา้นศลิปะการขาย ผูข้ายควรมคีวามรู้พื้นฐานดา้นการสื่อสารการขาย และต้องพฒันาทกัษะ
อื่นๆ ทีช่่วยในการขาย เช่น ทกัษะดา้นการสื่อสาร (Communication Skill) ทกัษะดา้นการวเิคราะห ์(Analytical Skill) 
ทกัษะดา้นการจดัการ (Organization Skill) และทกัษะดา้นการบรหิารเวลา (Time Management Skill) 
 ลกัษณะของนักธุรกจิขายตรงทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการประกอบอาชพีอสิระ ต้องมคีุณสมบตัิ 9 ประการ 
ดงันี้ (ดนยั เทยีนพุฒ. 2531: 28-29)[4] 
 1.  มคีวามปรารถนาทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ในการท างาน 
 2.  ตอ้งเป็นคนมเีชาวน์ทีใ่ชใ้นการท าธุรกจิ 
 3.  ตอ้งมคีวามมานะสงู มพีลงัในการจดัการกบัอุปสรรคไม่ว่าตอ้งใชเ้วลานานกต็าม 
 4.  กลา้ไดก้ลา้เสยี พรอ้มทีจ่ะเสีย่งกบัความผดิพลาดซึง่อาจเกดิขึน้ไดต้ลอด 
 5.  มไีหวพรบิในการใชค้น และอ านาจทางความคดิทีส่ามารถจงูใจลกูน้องใหค้ลอ้ยตาม 
 6.  มคีวามสามารถในการโน้มน้าวคนอื่นใหย้อมรบัความคดิและสิง่ต่างๆ 
 7.  มอีารมณ์ดแีมจ้ะประสบความผดิหวงัหรอืผดิพลาด 
 8.  มองเหน็เหตุการณ์ต่างๆ ในแง่ด ีและมองโอกาสทีจ่ะแกไ้ขไดเ้สมอ 
 9.  มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ลอดเวลา รูถ้งึปญัหาต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ นักธุรกิจยูนิซิตี้  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยการศกึษาวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มูลนักธุรกจิยูนิซติี้ ปจัจุบนั         
มนีักธุรกิจยูนิซติี้ ที่ต่ออายุสมาชิกภาพกบับรษิัทอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวน 50,000 คน (ที่มาข้อมูล: บริษัท ยูนิซิตี ้           
มารเ์กต็ติง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั. 2556) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ นักธุรกิจยูนิซิตี้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างค านวณหาไดจ้ากการใชส้ตูรก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 
95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ใชส้ตูรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1970: 
88) จงึไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 396 ตวัอย่าง  
 ส าหรบัการเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience 
Sampling) ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวน้ าไปเกบ็ขอ้มลูจากนกัธุรกจิขายตรงทีเ่ขา้มา
ใชบ้รกิารทีส่ านักงานใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร โดยเราจะเกบ็ขอ้มูลกบันักธุรกจิขายตรงที่เต็มใจและสะดวกทีจ่ะให้
ขอ้มลูในการตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิจยั  
 1.  นกัธุรกจิขายตรงสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 20- 29 ปี สถานภาพโสด จบระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร/ี 
ปวส. ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป และมปีระสบการณ์ในอาชพีนักธุรกจิ
ขายตรง 1- 3 ปี 
 2.  นักธุรกจิขายตรงมทีกัษะของคุณสมบตัิผู้ประกอบธุรกจิการขายโดยรวมระดบัมาก  โดยด้านมนุษย์
สมัพนัธ์เป็นด้านที่มีระดบัทกัษะสูงสุด โดยเฉพาะหวัข้อการส่งข่าวสารถึงลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ด้านการให้บริการ         
นกัธุรกจิขายตรงมทีกัษะระดบัสงูสุดในการแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความรูข้องบุคคล นักธุรกจิขายตรงมี
ทกัษะระดบัสงูสุดในการรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารใชผ้ลติภณัฑแ์ละ สามารถสาธติผลติภณัฑใ์ห้ผูบ้รโิภคเขา้ใจและยอมรบัดา้น
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กระบวนการขายสนิคา้ ตามล าดบั นกัธุรกจิขายตรงมทีกัษะระดบัสงูสดุในการเตรยีมตวัก่อนเขา้พบผูบ้รโิภคเสมอ และ
ดา้นการแกไ้ขปญัหาในการท างาน นกัธุรกจิขายตรงมทีกัษะระดบัสงูสดุในการสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหด้าวไลน์  
 3.  ระดบัความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยหวัขอ้ทีอ่ยู่ในระดบัสงูสุดคอื การที่
ฐานลกูคา้ของท่านมกีารขยายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
 4.  นักธุรกิจขายตรงที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในอาชีพพนั กงานธุรกิจขายตรง
แตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในดา้นรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าเมื่อเทยีบกบัปีที่
ผ่านมา ด้านฐานลูกค้ามกีารขยายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา และด้านยอดขายและ ก าไรในการประกอบธุรกจิ
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 5.  นกัธุรกจิขายตรงทีม่สีถานภาพสมรสและ อาชพีแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในดา้น
ฐานลูกค้ามีการขยายเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา และด้านยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกิจสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอดแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 6.  นักธุรกิจขายตรงที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความส าเร็จของการประกอบธุรกิจในทุกด้าน          
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 7.  คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง ดา้นรายไดจ้ากการ
ประกอบธุรกจิขายตรงสูงกว่าเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา และด้านยอดขายและ ก าไรในการประกอบธุรกจิสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยตวัแปรต่างๆ สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 23.1 และ 30.1 ตามล าดบั 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง บรษิทั ยูนิซติี้ มารเ์กต็ติ้ง (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้คอื  
 1.  นักธุรกิจขายตรงที่มีอายุแตกต่างกัน มีความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ ในด้านรายได้จากการ
ประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าปีทีผ่่านมา ดา้นฐานลกูคา้มกีารขยายเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมา และดา้นยอดขายและก าไรใน
การประกอบธุรกจิสูงขึน้อย่างต่อเนื่องแตกต่างกนั โดยนักธุรกจิขายตรงทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไปมคีวามส าเรจ็ของการ
ประกอบธุรกจิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจากการทีจ่ะเริม่เป็นนักธุรกจิขายตรงนัน้สามารถท าได้
ตัง้แต่วยัท างานตอนตน้ ดงันัน้การสัง่สมประสบการณ์การท างานมานาน ท าใหม้คีวามเขา้ใจในตวัผลติภณัฑอ์ย่างลกึซึง้ 
มคีวามเชีย่วชาญในกระบวนการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ ประกอบกบัการทุ่มเทใหก้บัการท างานของนกัธุรกจิขายตรงทีม่ี
อายุ 50 ปีขึน้ไปนัน้ ไดส้ง่ผลออกมาในรปูของความความส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิทัง้ในดา้นรายไดส้งู มฐีานลูกคา้
เพิม่ขึน้ และมยีอดขายหรอืผลก าไรทีส่งูต่อเนื่องอย่างชดัเจน ซึง่ผลการวจิยันี้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษา
ของปรมะ สตะเวทนิ (2540) ที่ได้ท าการวเิคราะห์ถึงปจัจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ที่ท าให้ลกัษณะทางจติวทิยา
ต่างกนั โดยปจัจยัดา้นอายุ เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และพฤตกิรรม เน่ืองจากคนที่
มอีายุมากกว่านัน้มกัจะมคีวามคดิอนุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตัริะมดัระวงั เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชวีติมายาวนาน
กว่า นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุรรีตัน์ ผดุงสทิธโิชค (2546) ทีไ่ด้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ความส าเรจ็ของผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมหลกัสตูรตวัแทนประกนัชวีติ ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ เป็น
ปจัจยัหน่ึงทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในอาชพีตวัแทน และงานวจิยัของรุ้งเพชร แกว้เขยีว (2551) ทีไ่ด้ท าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง: บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า นกัธุรกจิขายตรงที่
มอีายุแตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในองคก์รแตกต่างกนัในดา้นอตัราการเพิม่ขึน้ของสมาชกิใหม่ และงานวจิยัของ นราชชิย ์
ค าชยั (2552) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของตวัแทนประกนัชีวติ บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั 
ผลการวจิยัพบว่า ตวัแทนประกนัชวีติทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ จ านวนยอดเบีย้ประกนั
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เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้อตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวนลกูคา้เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา และความพอใจ
ในความส าเรจ็จากการด าเนินงานแตกต่างกนั  
 2.  นกัธุรกจิขายตรงทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในดา้นฐานลกูคา้มี
การขยายเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมา และดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยนกัธุรกจิขายตรงทีห่ย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มคีวามส าเรจ็ทางการประกอบธุรกจิ
สงูสุด ทัง้นี้เนื่องจากการทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนันัน้ส่งผลสภาวะแวดล้อมในการด ารงชวีติมคีวามแตกต่ างกนั 
ความรบัผิดชอบ ภาระในการดูแล และเป้าหมายในการด าเนินชีวิตต่างกนัออกไป ซึ่งนักธุรกิจขายตรงที่หย่าร้าง/ 
หมา้ย/ แยกกนัอยู่นัน้ มปีระสบการณ์ผ่านการมชีวีติคู่ ทราบถงึการมภีาระรบัผดิชอบของครอบครวั การวางเป้าหมาย
ในการด าเนินชวีติ ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัธุรกจิขายตรงทีห่ย่ารา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่นัน้ มกีารวางแผนต่างๆ ทัง้ในดา้น
ระบบการท างาน เพื่อไปใหถ้งึยงัเป้าหมายทีว่างไว ้ดว้ยความความมุ่งมัน่และ สามารถทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัการท างานธุรกจิ
ขายตรงไดอ้ย่างเตม็ที ่มากกว่านกัธุรกจิขายตรงทีส่รมรส ทีต่อ้งมภีาระในการดแูลครอบครวั หรอืคนโสดทีอ่าจจะยงัไม่
มีเป้าหมาย หรือภาระรับผิดชอบในชีวิตที่ชัดเจน จึงท าให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพธุรกิจขายตรง          
ซึง่ผลการวจิยันี้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษาของ ปรมะ สตะเวทนิ (2540) ที่ไดท้ าการวเิคราะหถ์งึปจัจยั
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ทีท่ าใหล้กัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยปจัจยัด้านสถานภาพสมรส หรอืสถานะทางสงัคม 
เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อบุคคล เพราะ นอกจากท าใหค้นมปีระสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมายทีต่่างกนั 
และโมเดลไอลล ์เมบ ีและโรเบรติน์สนั (Iles Mabey; & Robersson. 1990) ซึง่ไดเ้สนอแนวคดิว่า ความส าเรจ็ในอาชพี
งานนัน้ ได้รับการส่งผลต่อเนื่ องมากจากความผูกพันในอาชีพ และได้รับอิทธิพลมากจากตัวแปรด้านบุคคล              
ซึง่สถานภาพสมรสกเ็ป็นหนึ่งในนัน้ นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุรรีตัน์ ผดุงสทิธโิชค (2546) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมหลกัสูตรตวัแทนประกนัชวีติ” ผลการวจิยั
พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส มผีลต่อความประสบความส าเรจ็ในอาชพีตวัแทน และงานวจิยัของ  
รชยา  ทวขีวญั (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง กรณีศกึษา: นักธุรกจิอสิระในระบบ
ธุรกจิขายตรงหลายชัน้ ผลการวจิยัพบว่า นักธุรกจิขายตรงที่ม ีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการ
ประกอบธุรกจิ แตกต่างกนั 
 3.  นักธุรกจิขายตรงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในทุกด้าน ไดแ้ก่ 
ด้านรายได้จากการประกอบธุรกจิขายตรงสูงกว่าปีที่ผ่านมา ด้านฐานลูกค้ามกีารขยายเพิ่มขึน้กว่าปีที่ผ่านมา ด้าน
ยอดขายและ ก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และดา้นมยีอดขายสงูกว่าผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงรายอื่นๆ
ในบริษัทเดียวกนัแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนักธุรกิจขายตรงที่จบการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิขายตรงดา้นรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิสงูกว่าปีที่
ผ่านมา ดา้นฐานลูกคา้มกีารขยายเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมาสงูสุด และดา้นมยีอดขายสงูกว่าผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงราย
อื่นๆในบรษิทัเดยีวกนัสงูสุด ในขณะทีน่ักธุรกจิขายตรงที่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี/ ปวส. มคีวามส าเรจ็ของการ
ประกอบธุรกจิขายตรงดา้นยอดขายสงูกว่าผู้ประกอบธุรกจิขายตรงรายอื่นๆในบรษิทัเดยีวกนัสูงสุด จะเหน็ไดว้่านัก
ธุรกจิขายตรงทีจ่บการศกึษาระดบัไม่สงูนกัจะประสบผลส าเรจ็สงูกว่า ทัง้นี้อาจเนื่องจากนกัธุรกจิกลุ่มนี้มคีวามมุ่งมัน่ใน
การสรา้งยอดขาย ผลก าไร หรอืฐานลูกคา้อย่างเตม็ทีเ่พื่อสรา้งต้นทุนชวีติ ประกอบกบัสามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็น
ชนชัน้แรงงานซึง่มจี านวนมากในปจัจุบนัไดม้ากกว่า จงึสามารถประสบผลส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิขายตรงไดเ้ป็น
อย่างด ีซึง่ผลการวจิยันี้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษาของ ปรมะ สตะเวทนิ (2540) ทีไ่ดท้ าการวเิคราะหถ์งึ
ปจัจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์ทีท่ าใหล้กัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยปจัจยัดา้นการศกึษา เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้น
มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ ค่านิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบในการ
รบัขอ้มลู เพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวาง และเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ไดด้ ีไม่เชื่ออะไรถ้าไม่มหีลกัฐาน หรอืเหตุผลเพยีงพอ 
และมกัแสวงหาข่าวสารเพิม่เตมิเพื่อใหม้ัน่ใจในความถูกต้องของขอ้มูลที่ไดร้บั และโมเดลไอลล ์เมบ ีและโรเบรติน์สนั 
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(Iles Mabey; & Robersson. 1990) ซึง่ไดเ้สนอแนวคดิว่า ความส าเรจ็ในอาชพีงานนัน้ ไดร้บัการส่งผลต่อเนื่องมาก
จากความผกูพนัในอาชพี และไดร้บัอทิธพิลมากจากตวัแปรทุนมนุษย ์ซึง่การศกึษากเ็ป็นหนึ่งตวัแปรในนัน้ นอกจากนี้
ยงัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ รุง้เพชร แกว้เขยีว (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของนักธุรกจิ
ขายตรง: บรษิทักฟีฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั พบว่า นกัธุรกจิขายตรงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็
ในองคก์รแตกต่างกนัในดา้นรายไดต่้อเดอืนเมื่อเทยีบกบั 6 เดอืนทีผ่่านมา อตัราการเพิม่ขึน้ของสมาชกิเก่า และอตัรา
การเพิม่ขึน้ของสมาชกิใหม่ และงานวจิยัของ นราชชิย ์ค าชยั (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของตวัแทน
ประกนัชวีติ บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ตวัแทนประกนัชวีิตที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมี
ความส าเรจ็ในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ จ านวนยอดเบีย้ประกนัเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้อตัราการเพิม่ขึน้
ของจ านวนลกูคา้เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา และความพอใจในความส าเรจ็จากการด าเนินงานแตกต่างกนั 
 4.  นกัธุรกจิขายตรงทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิในดา้นฐานลูกคา้มกีารขยาย
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และด้านยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยนักธุรกจิขายตรงทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระมคีวามส าเรจ็ของการประกอบ
ธุรกจิขายตรงดา้นฐานลูกคา้มกีารขยายเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมาสงูสุด และมคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิขายตรง
ดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่องสงูสุด สบืเนื่องจากธุรกจิขายตรงเป็นการท างานทีต่้อง
อาศยัการพบปะผู้คน เพื่อเป็นการหาโอกาสในการน าเสนอขายผลติภณัฑ์ของบรษิัท ดงันัน้อาชพีทีต่้องมกีารติดต่อ 
ประสานงานกบัผูค้นเป็นจ านวนมากย่อมมโีอกาสในการทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิขายตรงไดม้ากยิง่ขึน้ 
เช่น ผู้ที่ท าธุรกิจส่วนตัว/ อาชพีอสิระ ย่อมต้องมกีารประสานงานกบับรษิัทคู่ค้า หรือซพัพลายเออร์ เป็นต้น ท าให้
สามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ขึน้มากกว่าเดมิได ้อกีทัง้นักธุรกจิขายตรงที่ประกอบธุรกจิส่วนตวั / อาชพีอสิระ ย่อม
สามารถได้พบเจอกบัเจ้าของกจิการด้วยกนั ซึ่งมีก าลงัซื้อที่สูงกว่า ท าให้นักธุรกจิขายตรงที่ประกอบธุรกจิส่วนตวั / 
อาชพีอสิระมโีอกาสในการทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิ ซึง่ผลการวจิยันี้เป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษาของ ปรมะ สตะเวทนิ (2540) ทีไ่ดท้ าการวเิคราะหถ์งึปจัจยัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ที่ท าให้ลกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยปจัจยัด้านอาชพี เป็นปจัจยัหน่ึงที่มีอทิธิพลต่อแนวคิด และพฤติกรรม ซึ่ง
แนวคดิ และพฤตกิรรมเหล่านี้ส่งผลมาจากการท างานในอาชพีต่างๆกนั เพราะมลีกัษณะการท างานสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน รวมทัง้วฒันธรรมของแต่ละองคก์รแตกต่างกนัไป จงึถอืเป็นตวัแปรทีใ่ชก้ าหนดการท านายชนชัน้ทางสงัคม 
และรปูแบบการด ารงชวีติไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุง้เพชร แกว้เขยีว (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง: บรษิทักฟีฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากดั พบว่า นักธุรกจิขายตรงทีม่อีาชพี
แตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ในองคก์รแตกต่างกนั รายดา้น ได้แก่ ดา้นยอดขายในปจัจุบนัเปรยีบเทยีบกบัยอดขายใน           
6 เดอืนทีผ่่านมา บุคลกิภาพแบบการเหน็พอ้ง ความพงึพอใจในงาน และงานวจิยัของ รชยา  ทวขีวญั (2554) ไดศ้กึษา
เรื่อง ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง กรณีศกึษา: นักธุรกจิอสิระในระบบธุรกจิขายตรงหลายชัน้ ผลการวจิยั
พบว่า นกัธุรกจิขายตรงทีม่ ีอาชพีแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิ แตกต่างกนั 
 5.  นกัธุรกจิขายตรงทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิ ในดา้นรายได้
จากการประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าปีทีผ่่านมา ด้านฐานลูกค้ามกีารขยายเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมา และดา้นยอดขาย 
และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยนักธุรกจิขาย
ตรงทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,000- 49,999 บาท มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิขายตรงดา้นรายไดจ้ากการ
ประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าปีทีผ่่านมา และดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่องแตกต่าง
กนัสงูสุด ในขณะทีน่ักธุรกจิขายตรงทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิ
ขายตรง ดา้นฐานลูกคา้มกีารขยายเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมาสงูสุด จะเหน็ไดว้่านักธุรกจิขายตรงทีป่ระสบความส าเรจ็ใน
การประกอบธุรกจิทัง้ในดา้นยอดขาย และก าไร รวมทัง้การขยายฐานลกูคา้ไดเ้พิม่มากขึน้นัน้ สว่นใหญ่จะมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนค่อนขา้งสงู ซึง่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีไ่ดร้บักถ็อืเป็นตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนถงึความส าเรจ็ในการเป็นนักธุรกจิขายตรง
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ในรปูแบบหนึ่ง ดงัการศกึษาของ ไมเคลิ เฟรสเ์ซอร ์(Frese. 2000) ทีไ่ดศ้กึษาถงึวธิวีดัความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการ 
ซึง่ระดบัรายไดใ้นการประกอบธุรกจิกถ็อืเป็นหนึ่งในเกณฑท์ีใ่ชว้ดัความส าเรจ็ อกีทัง้นกัธุรกจิขายตรงทีม่รีายไดส้งูนัน้มี
โอกาสไดพ้บปะกบับุคคลทีม่รีายไดส้งูเช่นเดยีวกนั ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีก่ลุ่มลกูคา้ของกลุ่มนกัธุรกจิขายตรงกลุ่ม
นี้จะมีความสามารถในการซื้อสูง จึงท าให้สามารถประสบผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจขายตรงได้เป็นอย่างด ี           
ซึง่ผลการวจิยันี้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการศกึษาของ ปรมะ สตะเวทนิ (2540) ที่ไดท้ าการวเิคราะหถ์งึปจัจยั
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ทีท่ าใหล้กัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยปจัจยัดา้นรายได ้ถอืเป็นปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการ
บรโิภค หรอืเป็นเครื่องก าหนดความต้องการของผูบ้รโิภค แนวความคดิของคนต่อสิง่ต่างๆ และพฤตกิรรมของบุคคล
นัน้ๆเพื่อให้ได้ในสิง่ทีต่้องการ และนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชยา  ทวขีวญั (2554) ที่ได้ศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง กรณีศกึษา: นักธุรกจิอสิระในระบบธุรกจิขายตรงหลายชัน้ ผลการวจิยัพบว่า
นกัธุรกจิขายตรงทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิ แตกต่างกนั  
 6.  นักธุรกจิขายตรงที่มปีระสบการณ์ในอาชพีพนักงานธุรกจิขายตรงแตกต่างกนั มคีวามส าเรจ็ของการ
ประกอบธุรกจิ ในดา้นรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าปีทีผ่่านมา ดา้นฐานลกูคา้มกีารขยายเพิม่ขึน้กว่าปีที่
ผ่านมา และดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 โดยนักธุรกิจขายตรงที่มปีระสบการณ์ในอาชพีพนักงานธุรกจิขายตรง 7 ปีขึน้ไป มคีวามส าเรจ็ของการ
ประกอบธุรกจิขายตรง ด้านรายได้จากการประกอบธุรกจิขายตรงสูงกว่าปีที่ผ่านมา และดา้นฐานลูกค้ามกีารขยาย
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงสุด ในขณะที่นักธุรกิจขายตรงที่มปีระสบการณ์ในอาชีพพนักงานธุรกิจขายตรง 4- 6 ปี             
มคีวามส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิขายตรง ดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่องสูงสุด          
จะเหน็ไดว้่านกัธุรกจิขายตรงทีป่ระสบผลส าเรจ็นัน้ ส่วนใหญ่จะมปีระสบการณ์ในอาชพีพนักงานธุรกจิขายตรงมานาน
กว่า 4 ปีขึน้ไป เพราะประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ทราบถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ที่น าเสนอขายอย่างลกึซึ้ง 
เขา้ใจถงึวธิกีารท าเสนอขายทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย สามารถทีจ่ะแกไ้ขปญัหาในการขายจากสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งข้อมูลที่ส ัง่สมเป็นความรู้ เคล็ดลับต่างๆในการขายมายาวนานนี้  ส่งผลให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง
ประสทิธภิาพ ส่งผลให้เกดิความส าเรจ็ดงัผลการวจิยัทีน่ าเสนอ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาและโมเดลไอลล์ เมบ ีและ
โรเบรติน์สนั (Iles Mabey; & Robersson. 1990) ซึง่ไดเ้สนอแนวคดิว่า ความส าเรจ็ในอาชพีงานนัน้ ไดร้บัการส่งผล
ต่อเนื่องมากจากความผกูพนัในอาชพี และไดร้บัอทิธพิลมากจากตวัแปรทุนมนุษย ์ซึง่อายุงงานในอาชพี กเ็ป็นหนึ่งตวั
แปรในนัน้ นอกจากนี้ยงัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของสุรรีตัน์ ผดุงสิทธโิชค (2546) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
“ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมหลกัสตูรตวัแทนประกนัชวีติ” ผลการวจิยัพบว่า ประสบการณ์ขาย
ประกนัชวีติ มผีลต่อความประสบความส าเรจ็ในอาชพีตวัแทน และงานวจิยัของ นราชชิย ์ค าชยั (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของตวัแทนประกนัชวีติ บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ตวัแทนประกนัชวีติที่มี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความส าเร็จในการด าเนินงาน ได้แก่ ความพอใจในความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานแตกต่างกนั  
 7.  คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง ดา้นรายไดจ้ากการ
ประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าปีทีผ่่านมา และดา้นยอดขายและ ก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ตวัแปร
ของคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการธุรกจิขายตรงดา้นรายไดจ้าก
การประกอบธุรกิจขายตรงสูงกว่าปีที่ผ่านมา คือด้านการให้บริการ และด้านความรู้ของบุคคลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์           
ซึง่สามารถน ามาท านายถงึความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง ดา้นรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิขายตรงสงูกว่าปีทีผ่่าน
มา โดยอธบิายได ้รอ้ยละ 23.1 ในขณะทีต่วัแปรของคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็
ของผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงด้านยอดขายและก าไรในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านการ
ใหบ้รกิาร และดา้นวธิกีารท างานกระบวนการขายสนิคา้ ซึง่สามารถน ามาท านายถงึความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง 
ดา้นยอดขาย และก าไรในการประกอบธุรกจิสงูขึน้ โดยอธบิายได ้รอ้ยละ 30.1 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01, .05 จะ
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เหน็ไดว้่าการจะประสบความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิขายตรงนัน้ ทกัษะในดา้นการใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจ เพื่อ
สร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า การมคีวามรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ที่ชดัเจน ถูกต้อง และมีวธิกีารขายที่เหมาะสมกบั
ลกูคา้ ทกัษะเหล่าน้ีถอืเป็นสิง่ส าคญัของนักธุรกจิขายตรงทีจ่ะสามารถท านายถงึผลความส าเรจ็ของการประกอบธุรกจิ
ไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะเป็นสิง่ทีส่รา้งความแตกต่างของนักธุรกจิขายตรงแต่ละคนใหเ้กดิขึน้ในใจของลูกคา้ โดยลูกคา้จะ
เลอืกซือ้สนิคา้จากนักธุรกจิขายตรงที่ใหค้วามใส่ใจ และเหน็ความส าคญัของพวกเขาอย่างแน่นอน ซึง่ผลการศกึษานี้
สอดคลอ้งกบัการศกึษา วสนัต ์พงศส์ุประดษิฐ ์(2542: 80- 81) ทีไ่ดก้ล่าวถงึคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิทีจ่ะประสบ
ผลส าเรจ็ดงันี้ 1. ตอ้งรอบรูใ้นผลติภณัฑท์ีข่าย และธุรกจิทีท่ า 2. ศรทัธาในผลติภณัฑ ์และบรกิาร รวมทัง้ธุรกจิของตน 
3. รูห้ลกัการ วธิกีารสรา้งทมี และการรกัษาลูกคา้ 4. มจีติวทิยาในการวเิคราะห ์และคน้หาความต้องการ โดยต้องรูว้่า
ผลติภณัฑ์ และธุรกจิเหมาะสมกบัใคร มคีวามรอบรู้ในตวัลูกคา้ เขา้ใจในตวัลูกคา้ และเข้าถงึจติใจของลูกค้า 5. มกีล
ยุทธ ์และทกัษะในกระบวนการขาย 6. มทีกัษะในสญัญาณการซือ้ 7. มคีวามสามารถทีจ่ะเปิดการขาย และการศกึษา
ของ รชยา ทวขีวญั (2554) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของนกัธุรกจิขายตรง กรณีศกึษา: นกัธุรกจิอสิระใน
ระบบธุรกจิขายตรงหลายชัน้ โดยไดแ้บ่งคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบธุรกจิขายตรงไดห้ลายดา้น โดยดา้นการใหบ้รกิารทีด่ี
สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ ดา้นความรูข้องบุคคลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เทคนิคการขาย สามารถใหค้ าขอ้มลู 
และแนะน าลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน และดา้นวธิกีารขาย โดยสามารถออกแบบกระบวนการขาย
ได้อย่างเหมาะสมกบัลูกค้านัน้ กเ็ป็นส่วนหนึ่งในคุณสมบตัิของผู้ประกอบการที่จะประสบผลส าเรจ็ในธุรกจิการขาย 
นอกจากนี้ยงัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของชุมพล วรีชวีนิ (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธ์
กบัความส าเรจ็ของผู้ประกอบการธุรกจิขายตรงของบรษิัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการธุรกจิขายตรง คอื ดา้นความรูข้องบุคคลไดแ้ก่ ความรู้
เกีย่วกบัสนิคา้ ความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการขาย ความรูเ้กีย่วกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ความรูเ้กีย่วกบับุคลกิภาพของ
นักขาย ด้านวธิกีารท างาน ได้แก่ กระบวนการขายสนิค้า การสร้างทมีงานขาย ด้านการแก้ไขปญัหาในการท างาน 
ไดแ้ก่ การแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากลกูคา้ การแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากลกูทมี การแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากแม่ทมี การ
แกไ้ขปญัหาที่เกดิขึน้จากบรษิทั และงานวจิยัของ รชยา  ทวขีวญั (2554)ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของนัก
ธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา: นักธุรกิจอิสระในระบบธุรกิจขายตรงหลายชัน้ ผลการวิจัยพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของนักธุรกจิขายตรง ไดแ้ก่  ดา้นความรูข้องบุคคล  ประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์และความรู้
เกีย่วกบัเทคนิคการขายดา้นมนุษย์สมัพนัธ ์ ดา้นวธิกีารท างาน ประกอบดว้ย  กระบวนการขายสนิคา้  และการสรา้ง
ทมีงานขาย ดา้นการใหบ้รกิาร และดา้นการแกไ้ขปญัหาในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรที่จะท าการศกึษาถึง ปจัจยัในดา้นลกัษณะองคก์ร และ
ความผูกพนักบัองค์กร ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านผลตอบแทนที่ได้รบั และความ            
พงึพอใจในการท างานของนักธุรกจิขายตรง ของบรษิทั ยูนิซติี้ มารเ์กต็ติ้ง (ไทยแลนด)์ จ ากดั เพื่อทีจ่ะไดท้ราบขอ้มูล
อนัเป็นประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกบัลกัษณะองค์กร และความผูกพนักบัองค์กรในมุมมองของนักธุรกิจขายตรงของบริษัท 
เพื่อที่ผู้บรหิารของบรษิัท ยูนิซิตี้ มาร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดัสามารถที่จะวางแผนการท างานโดยภาพรวมของ
องคก์ร เพื่อเสรมิสรา้งใหน้กัธุรกจิขายตรงเกดิความผกูพนักบัองคก์ร และสามารถทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการท างาน 
สรา้งความมัน่คงใหก้บับรษิทัไดต่้อไป 
 นอกจากนี้ควรศกึษาเปรยีบเทยีบถงึลกัษณะของนักธุรกจิขายตรงที่ประสบผลส าเรจ็ของ  2 บรษิทัคู่แข่ง 
เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อเด่น ข้อด้อยของคุณลักษณะของนักธุรกิจขายตรงที่ประสบผลส าเร็จจากองค์กรที่มีความ 
แตกต่างกนั ซึง่สามารถน ามาเป็นขอ้มลูในการพฒันาองคก์ร และพฒันาตนเองของนักธุรกจิขายตรงใหส้ามารถท างาน
ในสายอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีเน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จากรองศาสตราจารย ์
ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีท่่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ในการให้ค าปรกึษาการด าเนินงานวจิยั 
คอยใหค้ าแนะน า และขอ้เสนอแนะทีด่ ีตลอดจนไดต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการจดัท า
สารนิพนธ์ ตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนกระทัง่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา          
สริกิุตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพ ของเครื่องมอื 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการท างานวจิยั รวมถงึเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึ
ซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาอบรม สัง่สอน   
ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็น
อย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วาม
ร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณบดิา คุณมารดา ทีท่่านเหน็ความส าคญัของการศกึษาและพยายาม
ส่งเสรมิใหผู้้วจิยัมกีารศกึษาที่ด ีเอาใจใส่ พร้อมทัง้ได้ให้การอบรมและสัง่สอนให้ผูว้จิยัเป็นคนด ีมมีานะ ขยนั อดทน 
และเป็นก าลงัใจทีส่ าคญัทีส่ดุของผูว้จิยัเสมอ 
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