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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
บริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ 3)  เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
บริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากร ได้แก่ ผู้
ประกอบธุรกิจบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี 2560 
จ านวน 34 แขนงประเภทสินค้า จ านวน 548 ร้าน   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 231 คน ซึ่งก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตการค านวณตามวิธีของทาโร่ยามาเน่  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมารค่า มี 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี L.S.D. 
 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี
แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ ด้านปัจจัยดึงดูดอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 1 ด้าน และแรงจูงใจในการประกอบ
ธุรกิจอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความสามารถ หรือ ปัจจัย
สนับสนุน ปัจจัยผลักดัน (ก่อนเป็นผู้ประกอบการ) ความต้องการความส าเร็จ และความต้องการอ านาจ
ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกัน  มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จ านวน 1 ด้าน คือปัจจัย
ด้านความสามารถ หรือปัจจัยสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบ
ธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 จ านวน 2 ด้าน คือด้านปัจจัยดึงดูด ด้านความต้องการอ านาจ  
  ผู้ประกอบการที่มีระยะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
จ านวน 4 ด้าน คือด้านปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยด้านความสารถ หรือ ปัจจัยสนับสนุน และความต้องการ
อ านาจแนวทางการเพิ่มแรงจูงใจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียงล าดับความถี่จากมากไปน้อย ได้แก่ 
  1) ควรลดค่าเช่าตึกลงอีก  2) ควรลดค่าช าระอากรลงอีก  3) ควรมีการส่งเสริมการขายโฆษณาตลาดให้
เป็นที่รู้จักของคนต่างถ่ินมากขึ้น  4) ควรจัดสรรสถานท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางมาซื้อของ  
5) ควรควบคุม และ เพิ่มพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณตลาดมากข้ึน  และ 6) จัดสรรแบ่งโซนประเภทสินค้าให้
ชัดเจนกว่าเดิม เพื่อง่ายต่อการซื้อขาย 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ , ผู้ประกอบการ 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) to study the motivation levels of entrepreneurs in the 

area of Daohueang market, Pakse distict, Champasak province, Lao PDR, 2) to compare the 
motivation levels of entrepreneurs in the area of Daohueang market, Pakse distict, Champasak 
province, Lao PDR, and 3) present the developmental approach to increase the motivation levels 
of entrepreneurs in the area. The population groups of this research were 548 shops in 34 retail 
categories in the area of  Daohueang market, Pakse distict, Champasak province, Lao PDR. The 
samples were 231 entrepreneurs selected by Taro Yamane’s sampling method. The instrument 
was a set of questionnaire designed in 5 Likert scales. The data were analyzed by Frequency, 
Percentage, Mean Score, Standard Deviation, T-test, F-test (L.S.D).     

Results of the study were as follows: It was found that motivation levels of 
entrepreneurs in the area of Daohueang market, Pakse distict, Champasak province, Lao PDR was 
at high level over all. Considering each aspect, one aspect was found at the very high level, and 
four aspects were found at the high level. The aspects of competency, supporting background 
(before starting businesses), desire in success, and desire in power were rated in an order.    

In terms of gender, there was no significant difference among the entrepreneurs. 
However, significant difference was found at the statistical level of .05 in the aspect of 
competency and supporting background.  

  In terms of income, there was also no significant difference among the entrepreneurs. 
Considering each aspect, two aspects- attractive factors and desire in power, were found to have 
significant differences among the samplers at the statistical level of .05.  

In terms of the operational period, there was no significant difference found among the 
entrepreneurs who operate their business in different time periods. However, attractive factors, 
supportive background, competency, and desire in power were the aspects found to have 
significant differences at the statistical level of.05.    

Lastly, the developmental approach to increase the motivation of entrepreneurs in the 
area could include the actions in 1) rental cost decreasing, 2) custom rate decreasing, public 
relation to reach attention of travelers, 4) provision of parking areas, 5) effective management of 
market cleaners, and 6) clear categorization of retail areas. 
 
Keyword: Motivation, Entrepreneur 

 
บทน า 

 แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมายทั้งด้านความคิด 
พฤติกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มุ่งหวังด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจพฤติกรรมต่างๆ ที่สนองความต้องการของมนุษย์นั้นมา
จากแรงจูงใจท่ีอยู่ภายในตนเอง  ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อกิจกรรมในสังคมมากขึ้น
เช่น ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการบริการ
ลูกค้าเป็นต้น แต่แรงจูงใจท่ีมีความส าคัญต่อการท างานซึ่งเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ท ามากที่สุดในชีวิตก็คือความต้องการ
ความส าเร็จ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิผลโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ เพราะผู้ประกอบการต้องใช้
ความพยายามในการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ท้ังการวางแผน การจัดองค์การ การประสานงาน และ การ
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ควบคุม โดยเฉพะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือSMEs) ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่า SMEs ถือเป็นกลไกส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศ สปป.ลาวซึ่งมีจ านวน SMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง SMEs ยัง
กระจายตัวไปในหลายสาขาการผลิตและเนื่องจาก SMEs ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนจ านวนไม่สูงมากนักกิจการจึงมี
การบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ส่งผลให้ SMEs มีความคล่องตัวในการ
บริหารธุรกิจและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้น บทบาทของ SMEs จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศแต่
เพียงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในระดับธุรกิจภาคประชาชนที่น าไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วย
สร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ และ เอกชนในการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการจัดตั้ง และ ด าเนินธุรกิจด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ สปป.ลาว เป็นประเทศที่น่าลงทุน ประชากรที่ท าธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากร ในปี ค.ศ. 
2015 และ ร้อยละ 12 ในปี ค.ศ. 2020 ท าให้ธุรกิจการค้าสามารถเข้าสู่แวดวงสากลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 
2010-2015 เท่ากับร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2020 อัตราการขยายตัวของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 ต่อปี ท าให้อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี (ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ) ท าให้จ านวนแรงงาน ท า
ให้ผู้ประกอบการ SMEs มีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 85 ของจ านวนแรงงานทั้งหมดในปี 2020 [1] จากการรายงาน 
การด าเนินงานของวิสาหกิจ  ฉบับปี ค.ศ. 2015 ของธนาคารโลกเกี่ยวกับประเทศท่ีน่าลงทุน สปป. ลาว จัดในล าดับ 
148 ของจ านวน 185 ประเทศ และ สปป. ลาว เป็นประเทศหนึ่งที่มีความซับซ้อน และ เสียเวลามากที่สุดในการ
สร้างธุรกิจใหม่หรือการให้เกิดธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ 
 จากข้อมูลล่าสุด ค.ศ. 2017 แขวงจ าปาสักมี จ านวนวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 10,204 ราย เมื่อพิจารณาจ านวน
วิสาหกิจตามแต่ละแขวงพบว่า เมืองปากเซ มีจ านวนวิสาหกิจมากที่สุดคือ 990 ราย SMEs ถือว่าเป็นกลไกขับ
เคลื่อนที่ส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ สปป.ลาวโดยSMEs มีบทบาทส าคัญในด้านอื่นๆอาทิเป็น
จุดเริ่มต้นในการลงทุนสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่วยเช่ือมโยงภาคการผลิต
ต่างๆจะเห็นได้ว่า SMEs สปป.ลาวถือว่าเป็นกลไกขับเคลือ่นที่ส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างแท้จริง
จึงเป็นสาเหตุให้มีผู้วิจัยจ านวนมากสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ SMEs ในแง่มุมต่างๆดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่
เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เ ช่ือมโยงกับทฤษฎีต่างๆในหลากหลายสาขาวิชาเช่นการศึ กษาถึงผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ AEC การศึกษาถึงคุณลักษณะที่ประสบความส าเร็จของผู้ประกอบการการศึกษาวิชา
เกี่ยวกับสาขาวิชาทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ท าวิจัย
รู้สึกสนใจเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มแรงจูงใจของการเป็นผู้ประกอบการจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพิ่มแรงจูงใจ 
 ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยต้ องการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลการวิจัยดังกล่าวว่าระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจาก ค.ศ  2016 – 2017 อีกทั้งยังมีหลายปัจจัยที่เข้ามามี
ผลกระทบต่อ SMEs ในหลายด้านเช่นการเข้าสู่ AEC  ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก  ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้
ผลการวิจัยมีการเปลีย่นแปลงไปหรอืไม่อย่างไรโดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มกิจการค้าปลีก
ในบริเวณตลาดดาวเรืองเนื่องจากตลาดดาวเรืองเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจ าปาสัก 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 1.2 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบธรุกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดคาวเรือง เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มแรงจูงในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบรเิวณตลาดคาวเรืองเมอืง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ความหมายของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจในการท างานเป็นสิ่งจ าเปน็ท่ีองค์กรใช้เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรกระท าในสิ่งท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและแรงจูงใจควรที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสมส าหรบัความหมายของแรงจูงใจได้มผีู้รู้และนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้ 
 Pinder (อ้างถึงในชูชัย สมิทธิไกร) [2] กล่าวว่าแรงจูงใจ (Motivation) คือพลังที่มีแหล่งก าเนิดทั้งจาก
ภายในและภายนอกตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท างานรวมทั้งก าหนดรูปแบบทิศทางความเข้มและ
ระยะเวลาของพฤติกรรมการท างานนั้น 
 พิเชษฐ์  ศรีไชยวาน [3] ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจหมายถึงสิ่งที่ท าให้บุคคลเกิดพลังที่จะแสดง
พฤติกรรมต่างๆซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการท างานเป็นอย่างมากเพราะการที่บุคคลจะกระท ากิจกรรมได้เต็มความสามารถ
หรือไม่นั้นมักจะขึ้นอยู่กับว่าเขาเต็มใจจะท าแค่ไหนถ้ามีสิ่งจูงใจที่ตรงกับความพอใจของเขาสิ่งจูงใจนั้นก็จะเป็นแรง
กระตุ้นให้เขาเอาใจใส่งานท่ีทามากข้ึนและถ้ามนุษย์มคีวามพอใจเขาก็จะทุ่มเทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่งานของ
เขามากขึ้นด้วย 
 บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร [4] ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจหมายถึงแรงขับภายในหรือเป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นทางด้านจิตใจซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและการกระทาของบุคคลเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ปรารถนา 
 ชมพูนุท  ศรีพงษ์ [5] ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจหมายถึงผลของความต้องการภายในของตัวบุคคลและ
จากการกระตุ้นของสิ่งเร้าภายนอกท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาเพื่อบรรลุเป้าหมายหากเป็น
การผลักดันในการท างานเรียกว่าแรงจูงใจในการท างาน (Work Motivation) 
 รุ่งอรุณ ศรีปาน และ เชาวน์วัฒน์ อุมานนท์ [6] ได้กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีพลังและมีทิศทางนั่นคือ
แรงจูงใจจะท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนมีการกระท าเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งตัวกระตุ้นอาจจะเป็นแรงที่มา
จากสิ่งเร้าภายนอกซึ่งเรียกว่าแรงจูงใจภายนอกการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจภายในหรือ
ภายนอกท าให้เข้าใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของตนว่าท าไมแต่ละคนจึงประพฤติปฏิบัติดังเช่นท่ีเป็นอยู่แรงจูงใจ
จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรมการที่คนแสดงพฤติกรรมเนื่องจากมีความต้องการการที่เรามีความต้องการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งแสดงว่าในช่วงนั้นเราไม่มีสิ่งนั้นๆหรือมีไม่เพียงพอซึ่งสภาพนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรม
เนื่องจากคนเรามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดคนเราจึงยังคงมีการแสดงพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาการแสดงพฤติกรรม
ของเราในแต่ละวันหรือแม้แต่การแสดงพฤติกรรมของคนๆเดียวกันในแต่ละวันอาจจะเนื่องมาจากแรงจูงใจทั้งสอง
ชนิดการแสดงพฤติกรรมของตนเองบางครั้งถ้าท าสิ่งใดเพื่อหวังให้คนเห็นหวังค าชมหรือการยอมรับการกระท านั้น
เป็นไปเนื่องจากแรงจูงใจภายนอกแต่เมื่อใดมีความสุขความพอใจก็จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เมื่อไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมก็
ยังมีความพอใจท่ีจะท าการกระท าเป็นไปเนื่องมาจากแรงจูงใจภายใน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการออกหนังสือถึงห้อง
การอุตสาหกรรมรม และการค้า เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอความ
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อนุเคราะห์เก็บข้อมูล ผู้ประกอบการในบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 1.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 คน ในการ
แจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 1.3 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล 
 1.4 น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามระดับแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
3. กลุม่เป้าหมาย 
 3.1 ประชากร (population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจบริเวณ
ตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี 2560 จ านวน 34 แขนง
ประเภทสินค้า จ านวน 548 ร้าน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยจ ากดัขอบเขตเลือกเฉพาะอาคาร
ที่ส าคัญๆจ านวน 34 แขนงประเภทสินค้า จ านวน 548 ร้าน จากผู้ประกอบการทั้งหมดของผู้ประกอบการบริเวณ
ตลาดดาวเรืองแขวงจ าปาสักเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี 2560  จ านวน 
231 ร้าน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างไดม้าโดยใช้สูตการค านวณตามวิธีของทาโร่ ยามาเน่ [7]  ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี L.S.D. 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวง
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า  
 ระดับแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 
ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ปัจจัยดึงดูด รองมาปัจจัยด้านความสารถ หรือ ปัจจัยสนับสนุน 
ปัจจัยผลักดัน (ก่อนเป็นผู้ประกอบการ) ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการอ านาจตามล าดับ  
 
2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดคาวเรือง เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 
 ผู้ประกอบการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่า มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 1 ด้าน คือ
ปัจจัยด้านความสามารถ หรือปัจจัยสนับสนุน 
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  ผู้ประกอบการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
จ านวน 2 ด้าน คือด้านปัจจัยดึงดูด ด้านความต้องการอ านาจ  
  ผู้ประกอบการที่มีระยะการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
จ านวน 4 ด้าน คือด้านปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยด้านความสารถ หรือ ปัจจัยสนับสนุน และความต้องการ
อ านาจ    
 
3. ผลการศึกษาแนวทางการเพ่ิมแรงจูงในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดคาวเรืองเมืองปาก
เซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 แนวทางการเพิ่มแรงจูงใจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 1) ควรลดค่าเช่าตึกลงอีก  2) ควรลดค่าช าระอากรลง
อีก  3) ควรมีการส่งเสริมการขายโฆษณาตลาดให้เป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นมากขึ้น  4) ควรจัดสรรสถานที่จอดรถให้
เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางมาซื้อของ  5) ควรควบคุม และ เพิ่มพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณ
ตลาดมากข้ึน  และ 6) จัดสรรแบ่งโซนประเภทสินค้าให้ชัดเจนกว่าเดิม เพื่อง่ายต่อการซื้อขาย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างกลุ่ม เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
  1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างกลุ่ม เพศ 
  ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน จ านวน 1 ด้าน คือปัจจัยด้านความสามารถ 
หรือปัจจัยสนับสนุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละ
วัน สปป.ลาว ระหว่างกลุ่ม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  พบว่าแรงจูงใจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ดินของประชาชน เมืองสาละวัน แขวงสาละ
วัน สปป.ลาว ระหว่างกลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
  พบว่าผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบจากงานการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดดาวเรือง
เมืองปากเซแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ดังนี้ 
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 1. ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือกับเจ้าของตลาด เจ้าหน้าที่ในตลาด เรื่องการจัดระเบียบและ รักษา
ความสะอาดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการมากที่สุด 
 2. เจ้าของตลาดควรให้ความสนใจในการก ากับดูแลผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ มีการส่งเสริมตลาดเพื่อ
ดึงดูดลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือต่างแขวงให้มาซื้อมากกว่าเดิมและให้ความ 
ร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
            3. เจ้าของตลาดควรให้ค าแนะน าในขบวนการต่างฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจภายในตลาดให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการ ช าระค่าเช่า การช าระอากรให้มีความสะดวก และเข้าใจมากขึ้น 
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