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แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดไท จังหวดัปทุมธานี 
MOTIVATION IN BUSINESS SETTING OF 

ENTREPRENEURS IN THE AREA OF 
TALADTAI, PHATHUMTHANI  

ณิชาภา สายทอง1   ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจ

ทางด้านการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท 
จงัหวดัปทุมธานี ( 2 )เพื่อศึกษาระดบัของปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการ
จากการเรียนรู้ ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี   
( 3 )เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบัของ
แรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณ
ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี และ( 4 ) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบัของปัจจยัทางด้านแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการ
จากการเรียนรู้ ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

ระเบียบวิธีการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ี
ประกอบธุรกิจบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 333 ชุด ดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ผูท้  าการวิจยัไดเ้ลือกจ ากดัขอบเขตโดยเลือก
เฉพาะอาคารและลานสินคา้ท่ีส าคญั จ านวน 20 อาคาร/ลานสินค้า จากผูป้ระกอบการ
ทั้งหมด แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ระดับ คือ การเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota 
Sampling) เก็บกลุ่มตวัอย่างในทุกอาคาร/ลานสินคา้ และ การเลือกตามท่ีมีอยู่ (Accident 
Sampling) เน่ืองจาก ในแต่ละอาคาร/ลานสินคา้ มีสัดส่วนจ านวนของผูป้ระกอบการไม่
เท่ากนั และใชส้ถิติในการวเิคราะห์หาขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าความถ่ี การ
หาค่าคะแนนเฉล่ีย การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการ
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาวทิยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เกิดจากแรงจูงใจทางดา้นการกระท า
ทางสังคม ดา้นปัจจยัดึงดูดมากท่ีสุด (1) ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า มีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 30,001 – 50,000 บาท และ 50,001 – 
100,000 บาทข้ึนไป  และมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6-10 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดย
สามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในอาคารพาณิชยไ์ด้มากท่ีสุด (2) ผูป้ระกอบการมี
ระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีมี
แรงจูงใจมากท่ีสุดไปหาแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัดึงดูด ดา้นปัจจยัดา้นความสามารถ 
หรือปัจจยัสนบัสนุน และ ปัจจยัผลกัดนั (3) ผูป้ระกอบการมีระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎี
ความตอ้งการจากการเรียนรู้แตกต่างกนั โดยความตอ้งการความส าเร็จมีผลต่อแรงจูงใจ
ของผูป้ระกอบการมากกวา่ความตอ้งการอ านาจ 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ, ผูป้ระกอบการ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to study (1) The motivation level of social 

action factor in business setting of entrepreneurs in the area of  Taladthai, Phumthani. (2) 
The level’s motivations factor in business setting of entrepreneurs in the area of 
Taladthai, Phumthani. (3) The different of demographic characteristics that affect to the 
motivation level of social action factor in business setting of entrepreneurs in the area of 
Taladthai, Phumthani. (4) ) The different of demographic characteristics that affect to the 
level’s motivations factor in business setting of entrepreneurs in the area of Taladthai, 
Phumthani.  

These sample groups of this research were entrepreneurs who operate in the area 
of Taladthai, Phumthani. The research instruments were questionnaire 333 sets and used 
Nonprobability Random Sampling. The researcher choose 20 important building or 
product yard , used Quota Sampling and Accident Sampling because the researcher 
collect information in every building or product yard where have the number of 
entrepreneurs inequality. Statistic used to analyze the data was descriptive statistics and 
compare means by statistically correlated with the procedures at 0.05 level of significant. 

The findings of this research were that most of entrepreneurs have motivation 
from pull factor more than the others. (1) Most of entrepreneurs were woman, age 40-49 
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years old, married status, secondary education or lower, average income 30,001 – 50,000 
and 50,001 – 100,000 per month, experience in business 6-10 years and the most 
collecting information in the commercial building. (2) Entrepreneurs have different 
motivation level of social action from the highest level to the lowest level were pull 
factor, ability factor and push factor. (3) Entrepreneurs have different motivation level of 
learned needs theory from the highest level to the lowest level were need for achievement 
and need for power. 
Keywords:  Motivation, Entrepreneur 
บทน า 

ในการพฒันาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั เราจะเห็นไดว้่า SMEs ถือเป็นกลไกส าคญั 
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหลายประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา เน่ืองจาก
SMEsซ่ึงเป็นวิสาหกิจท่ีใช ้เงินทุนจ านวนไม่สูงมากนกั กิจการจึงมีการบริหารจดัการท่ีไม่
ซับซ้อนมากนักเม่ือเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้SMEsมีความคล่องตัวในการ
บริหารธุรกิจและสามารถปรับตวัเขา้กบั สถานการณ์ทัว่ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น บทบาท
ของSMEsจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงกิจการท่ีสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดบัประเทศ
แต่เพียงเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทส าคญัมากข้ึนในระดบัธุรกิจภาคประชาชน ท่ีน าไปสู่การ
กระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้างความเขม้แข็ง ต่อระบบเศรษฐกิจและสนบัสนุนให้
เศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

จากขอ้มูลล่าสุด ณ ส้ินปี 2555 มีจ านวนวสิาหกิจรวมทั้งส้ิน 2,781,945 ราย จ าแนก
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 2,739,142 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยเป็นจ านวนวิสาหกิจขนาดเล็กมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 
2,724,902 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.9 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.5 ของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งประเทศ โดยมีลกัษณะการกระจาย
ตวัอยูใ่นกลุ่มภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มากท่ีสุด จ านวน 1,193,038 
ราย คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งประเทศ รองลงมาอยูใ่น
ภาคบริการ 1,035,089 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้ง
ประเทศ และอยูใ่นภาคการผลิต จ านวน 511,015 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งประเทศ  

สถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนั จะพบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ไทยยงัคงตอ้งเผชิญ
กบัความทา้ทายท่ีเพิ่มข้ึนทั้งจาก ปัจจยัภายในประเทศ ไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจาก
จ านวน SMEs ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง การด าเนินนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบาย เพิ่ม
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รายไดแ้รงงาน 300 บาท ซ่ึงส่งผลให้ SMEs ท่ีมีอยู ่และท่ีก าลงัเขา้มาสู่ตลาดจ าเป็นตอ้งเร่ง
ปรับตวัเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างฐานของกิจการให้เขม้แข็ง 
จะเห็นไดว้่า SMEs ไทยเป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ
อย่างแทจ้ริง และจากการศึกษางานวิจยัของสิรินาถ ปัดถามงั ในหัวขอ้แรงจูงใจในการ
ประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการ บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร ปี 2554 พบว่า 
ผูป้ระกอบการมีระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั โดยระดบัท่ีมีระดบัของแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดึงดูด ในดา้นของความ
ตอ้งการมีอิสระในการท างาน  ส่วนในดา้นของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนั แรงจูงใจท่ีมีระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ความตอ้งการความส าเร็จ ในดา้นของ
ความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  

ดว้ยเหตุน้ี ในการศึกษาวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ
บริเวณตลาดไท จังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัต้องการทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลการวิจัย
ดงักล่าววา่ ระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก พ.ศ 2554 – 2556 อีกทั้งยงัมีหลายปัจจยัท่ีเขา้มา
มีผลกระทบต่อ SMEs ในหลายด้าน เช่น การเข้า สู่  AEC การข้ึนค่าแรง 300 บาท 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ฯลฯ ปัจจัยทั้ งหลายเหล่าน้ีส่งผลให้ผลการวิจัยมีการ
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่อย่างไร โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกผูป้ระกอบการรายย่อย ในกลุ่ม
กิจการคา้ปลีก ในบริเวณตลาดไท เน่ืองจากตลาดไทเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
เป็นแหล่งกระจายสินคา้ท่ีส าคญัและเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบการจ านวนมากกวา่ 2,000 
รายโดยแบ่งเป็นอาคารและลานสินคา้ต่างๆกวา่ 20 อาคาร/ลานสินคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งออก
ตามประเภทและชนิดของสินค้าในแต่ละอาคาร โดยผู ้ท  าการวิจัยจะท าการศึกษา
ผูป้ระกอบการโดยการสุ่มตวัอยา่งจากทุกๆอาคารและลานสินคา้ จ  านวน 333 ตวัอยา่ง โดย
จ ากดัขอบเขต เลือกเฉพาะอาคารและลานสินคา้ท่ีส าคญัๆจ านวน 20 อาคาร/ลานสินคา้  
จากผูป้ระกอบการทั้งหมดของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานีในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาระดบัของปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ 
ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบั
ของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการบริเวณ
ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิดระดบั
ของปัจจยัทางดา้นแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้ งย ังสามารถคาดคะเนการเพิ่ม ข้ึนของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ได ้ 

2. ท าใหท้ราบถึงระดบัของแรงจูงใจ ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนในสาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการได ้

3. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิด
ระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถน าแรงจูงใจไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงเม่ือปรับใช้แรงจูงใจกบับุคคลได้อย่างเหมาะสม
แลว้ ก็จะท าใหผ้ลลพัธ์หรือแรงจูงใจท่ีไดอ้อกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลให้เกิด
ระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ในการจูงใจบุคคล
ในทฤษฎีน้ี จึงตอ้งใชว้ิธีการจูงใจท่ีแตกต่างกนัส าหรับการจูงใจแต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิด
ผลลพัธ์หรือแรงจูงใจท่ีไดอ้อกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิดระดบัของแรงจูงใจทางดา้น
การกระท าทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ในการประกอบธุรกิจของผป้ระกอบการบริเวณตลาด
ไท จงัหวดัปทุมธานี 

2. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดระดับของปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์, แรงจูงใจทางดา้น
การกระท าของสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัดึงดูด, ปัจจยัผลกัดนั, ปัจจยัดา้นความสามารถ หรือ 
ปัจจยัสนบัสนุน และแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ความส าเร็จและความตอ้งการอ านาจ  

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจ บริเวณตลาดไท โดย
การสุ่มตวัอย่างจากทุกๆอาคารและลานสินค้า จ  านวน 333 ตวัอย่าง โดยจ ากัดขอบเขต 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
 

แรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 

1.ปัจจยัดึงดูด  
2.ปัจจยัผลกัดนั  
3.ปัจจยัดา้นความสามารถ หรือ ปัจจยั
สนบัสนุน  

แรงจูงใจในทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้  

1. ความตอ้งการความส าเร็จ  
2. ความตอ้งการอ านาจ 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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เลือกเฉพาะอาคารและลานสินคา้ท่ีส าคญัๆจ านวน 20 อาคาร/ลานสินคา้ จากผูป้ระกอบการ
ทั้งหมดของผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ใช้เวลาในการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 และ
เร่ิมเก็บขอ้มูลในเดือนกนัยายน รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจยัทั้งหมดโดยประมาณ เป็น
เวลา  9 เดือน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ ในท่ีน้ีหมายถึง แรงจูงใจของผูป้ระกอบการ
บริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  

2. ผูป้ระกอบการ ในท่ีน้ีหมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจอยู่ในบริเวณ
ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี 

3. ตลาดไท คือ ตลาดกลางสินคา้การเกษตร แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี เป็นศูนยก์ลางสินคา้เกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร  

4. การกระท าทางสังคม ในท่ีน้ีหมายถึง ทฤษฎีของรีดเดอร์ ว่าด้วยแนวคิด
เก่ียวกบัการกระท าทางสังคมวา่มีเหตุผลใดท่ีช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจกระท าอยา่งใด
อย่างหน่ึงประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยด้าน
ความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน 

5. ปัจจยัดึงดูด ในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกสนใจใน
การเป็นผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  

6. ปัจจยัผลกัดนั ในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีมีแรงผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการ 
หรือแรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท  

7. ปัจจยัสนบัสนุน หรือ ปัจจยัดา้นความสามารถ ในท่ีน้ีหมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถ หรือสนบัสนุนให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี  

8. ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ในท่ีน้ีหมายถึงทฤษฎีของเดวิด ซี แมคเคิล
แลนด ์เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ย ความตอ้งการท่ีก่อตวัข้ึนจากการเรียนรู้ในสังคมซ่ึงถูกพฒันาข้ึน
ในแต่ละช่วงชีวิตของคน ได้แก่ ความตอ้งการท่ีส าคญัสามประการ คือ ความตอ้งการ
ความส าเร็จ ความตอ้งการอ านาจ ความตอ้งการความผกูพนั ซ่ึงในงานวิจยัเล่มน้ี ไดเ้ลือก
มาเพียงแค่ 2 ใน 3 ทฤษฎีเท่านั้น คือ ความตอ้งการความส าเร็จ และ ความตอ้งการอ านาจ 
เน่ืองจากทั้ง 2 ทฤษฎีน้ีตรงกบัลกัษณะนิสัยของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการ  
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9. ความต้องการความส า เ ร็จ ในท่ีน้ีหมายถึงแรงจูงใจท่ี เ ป็นแรงขับให้
ผูป้ระกอบการในบริเวณตลาดไท พยายามท่ีจะประกอบกิจการใหป้ระสบความส าเร็จ  

10. ความต้องการอ านาจ ในท่ีน้ีหมายถึง  ความต้องการมีอ านาจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดไท ซ่ึงอ านาจดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีเป็น
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงจูงใจในการทบทวนวรรณกรรม และน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด โดย
ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
แนวคิดทฤษฎแีรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจอธิบายถึงความตอ้งการหรือปรารถนาภายในของบุคคล ซ่ึงกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรม  หรือเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงกลไกความตอ้งการของพนกังาน  ซ่ึงไดแ้ก่  
สาเหตุท่ีพนกังานมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั (McShane and 
Von Glinow: 597) ทฤษฎีเน้ือหาเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมี 4 ทฤษฎี คือ 
1.ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow 
2.ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
3.ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg 
4.ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ของ  McClelland 

ซ่ึงทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี คือ ทฤษฎีความต้องการจากการ
เรียนรู้ของ  McClelland มีรายละเอียดดงัน้ี 
ทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) 

David C.McClelland ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา จากมหาวิทยาลยั Harvard กบั
บทความท่ีมีช่ือเสียงของเขาท่ีตีพิมพ์ในวารสารนักจิตวิทยาอเมริกัน เร่ือง Testing for 
Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 

การศึกษาทางดา้นจิตวทิยามกัเป็นการศึกษาต่อมาจากแนวคิดท่ีเคยมีผูเ้สนอไวแ้ลว้
ในอดีต แนวคิดของ McClelland ก็เช่นกนั กล่าวกนัว่าแนวคิดของ McClelland ไม่ใช่
แนวคิดใหม่เสียทีเดียว เพราะในปี 1920 Frederick Taylor บิดาของวิทยาศาสตร์การจดัการ
ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีคล้ายกนักบัสมรรถนะมาก่อน (Raelin& Cooledge,1996) อย่างไรก็ดี 
McClelland ไดน้ าสมรรถนะมาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ เป็นผูเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ข้ึน โดย
สรุปว่าคนเราเรียนรู้ความตอ้งการจากสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ความตอ้งการจึงถูกก่อตวัและ
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พฒันามาตลอดช่วงชีวิตของแต่ละคน และเรียนรู้วา่ในทางสังคมแลว้ เรามีความตอ้งการท่ี
ส าคญัสามประการ คือ 

1. ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for achievement) เป็นความตอ้งการท่ีจะ
ท างานได้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีมาตรฐานสูงข้ึนในชีวิต มีผูค้วามต้องการ
ความส าเร็จสูงจะมีลกัษณะพฤติกรรม ดงัน้ี 

- มีเป้าหมายในการท างานสูง ชดัเจนและทา้ทายความสามารถ 
- มุ่งท่ีความส าเร็จของงานมากกวา่รางวลั หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง 
- ตอ้งการขอ้มูลยอ้นกลบัในความกา้วหนา้สู่ความส าเร็จทุกระดบั 
- รับผดิชอบงานส่วนตวัมากกวา่การมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น  
2. ความตอ้งการอ านาจ (Need for power) เป็นความตอ้งการท่ีจะมีส่วนควบคุม 

สร้างอิทธิพล หรือรับผิดชอบในกิจกรรของผูอ่ื้น ผูมี้ความตอ้งการอ านาจจะมีลกัษณะ
พฤติกรรม ดงัน้ี 

- แสวงหาโอกาสในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
- ชอบการแข่งขนัในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสใหต้นเองครอบง าคนอ่ืนได ้
- สนุกสนานในการเชิญหนา้หรือโตแ้ยง้ ต่อสู่กบัผูอ่ื้น  
ความตอ้งการอ านาจมีสองลกัษณะ คือ อ านาจบุคคล และอ านาจสถาบนั อ านาจ

บุคคลมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่องคก์ร แต่อ านาจสถาบนัมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยท างานร่วมกบัคนอ่ืน 

3. ความตอ้งการความผูกพนั (Need for affiliation) เป็นความตอ้งการท่ีจะรักษา
มิตรภาพและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ไวอ้ยา่งใกลชิ้ด ผูมี้ความตอ้งการความผกูพนัมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 

- พยายามสร้างและรักษาสัมพนัธภาพและมิตรภาพใหย้ ัง่ยนื 
- อยากใหบุ้คคลอ่ืนช่ืนชอบตวัเอง 
- สนุกสนานกบังานเล้ียง กิจกรรมทางสังคม และการพบปะสังสรรค ์
- แสวงหาการมีส่วนร่วม ดว้ยการร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม หรือองคก์รต่างๆ 
นอกจากงานในลกัษณะดงักล่าวแลว้ McClelland ไดพ้บวา่ปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยั

หน่ึงท่ีมีผลต่อการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพคือส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
งานท่ีเขาท าดว้ย ซ่ึงสัดส่วนของความตอ้งการทั้งสามน้ี ในแต่ละคนมีไม่เหมือนกนั บางคน
อาจมีความตอ้งการอ านาจสูงกว่าความตอ้งการดา้นอ่ืน ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงอาจมีความ
ตอ้งการความส าเร็จสูง เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีแสดงอุปนิสัยของคนคนนั้นไดด้งันั้นเม่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รหรือหน่วยงาน ก็จะท าให้ผูท่ี้น าไปใชต้อ้งคอยตอบสนองความ
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ต้องการเหล่านั้นให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเพื่อให้คนเหล่านั้ นสามารถน า
ความสามารถของตนออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

สรุปได้ว่า ในงานวิจยัเล่มน้ี ไดเ้ลือกทฤษฎีของ McClelland คือ ทฤษฎีความ
ตอ้งการจากการเรียนรู้ มาใช้อ้างอิงในกรอบแนวคิดซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัแปรตามและน า
ทฤษฎีน้ีรองรับแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกความตอ้งการของ McClelland 
มาใช้อา้งอิง 2 ขอ้เท่านั้น คือ ความตอ้งการความส าเร็จ หรือท่ีเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่อ านาจ 
และ ความตอ้งการอ านาจ หรือท่ีเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่อ านาจ เน่ืองจากความตอ้งการทั้ง 2 
ขอ้น้ีมีความเหมาะสมและตรงกบัลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ  
แนวคิดและทฤษฎกีารกระท าของสังคม หรือ ทฤษฎกีารตัดสินใจและการกระท าทางสังคม  

รีดเดอร์ (Reeder,1971 : 278) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัหรือสาเหตุท่ีมีต่อ
การกระท าทางสังคมว่า ในการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน แต่ละ
บุคคลจะมีเหตุผลในการตดัสินใจกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนั โดยการตดัสินใจนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัเหตุผลพื้นฐาท่ีผูต้ดัสินใจคิดวา่ สอดคลอ้งหรือตรงกบัปัญหา เหตุผลบางประการ
อาจจะต่อตา้นการตดัสินใจ ดงันั้น ผูต้ดัสินใจจะตระหนกัถึงน ้ าหนกัของเหตุผล ท่ีน ามา
ตดัสินใจว่ามีความแตกต่างกัน เหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินใจอาจเป็นเพียงเหตุผลหน่ึง
ประการหรือมากกวา่ หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท าทั้งหมด ทั้งน้ีกลุ่มของปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจ สามารถเปล่ียนแปลงได ้ในบางกรณีการกระท าทางสังคมอาจจะมีทางเลือก
สองหรือสามทาง ในการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ ผูต้ดัสินใจอาจจะเลือกทางเลือกท่ี
แตกต่างกนัไป จะสามารถมองเห็นเหตุผลในการตดัสินใจของแต่ละคนไดจ้ากส่ิงท่ีเลือก 
ดงันั้นการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยด์ว้ยเหตุผลในการตดัสินใจดงักล่าวท่ีมิไดจ้  ากดั
อยู่เพียงปัจจยัประการเดียว แต่จะประกอบไปด้วยปัจจยัหลายประการ ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ี
น ามาช่วยสนับสนุนในการตดัสินใจ อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัดึงดูด (Pull Factor) ประกอบดว้ย 
1.1 เป้าประสงค ์หรือจุดมุ่งหมาย (Goals) คือ กิจกรรม วตัถุ คุณลกัษณะ ความเช่ือ 

ความรู้ กิจธุระหรือสภาพความเป็นอยู ่ท่ีบุคคลตอ้งการ ความมุ่งหมายท่ีจะให้บรรลุผลใน
การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น ผูก้ระท าจะมีการก าหนดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ล่วงหน้า 
และผูก้ระท าจะพยายามท่ีจะกระท าทุกวถีิทางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น  

1.2 ความเช่ือ (Belief Orientation) คือ การรับรู้หรือความเขา้ใจของแต่ละคนหรือ
ของกลุ่ม ท่ีมีต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือ
ความรู้นั่นเอง ซ่ึงความเช่ือจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล และพฤติกรรมทางสังคม 
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บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีตนยึดมัน่อยู ่ในการกระท า
ทางสังคมใดๆตอ้งอาศยัความเช่ืออยู่ดว้ยเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ความเช่ือน้ีจะส่งผลให้
บุคคลกระท า หรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นก็เป็นได ้

1.3 ค่านิยม (Value) เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดถือ เป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง เป็นความเช่ืออย่างหน่ึงท่ีมรลกัษณะค่อนขา้งถาวร ผูก้ระท าเช่ือว่าวิถี
ปฎิบติับางอย่างเป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบท่ีจะยึดถือปฎิบติั ค่านิยมของ
มนุษยห์รือของผูก้ระท าทางสังคมจะแสดงออกทางทศันคติและพฤติกรรมของผูก้ระท าทุก
รูปแบบ ดงันั้นค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระท าทางสังคมของบุคคล 
โดยบุคคลพยายามท่ีจะกระท าใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีตนเองยดึถืออยู ่

1.4 นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habit and Customs) คือแบบอย่างพฤติกรรมท่ี
สังคมก าหนดไวแ้ลว้วา่จะสืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี ซ่ึงถา้มรการละเมิดก็จะถูกบงัคบัดว้ย
การท่ีสังคมไม่เห็นชอบดว้ย เช่น ไม่มีการอนุมติั ไม่มีความร่วมมือหรืออาจลงโทษอย่าง
เด็ดขาดตามระเบียบ กฎหมาย ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงของมนุษย ์หรือของผูก้ระท าทางสังคมส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากแบบอย่างพฤติกรรมท่ี
สังคมก าหนดไวแ้ลว้ 

2. ปัจจยัผลกั (Push Factors) ประกอบดว้ย 
2.1 ความคาดหวงั (Expectation) เป็นการรับรู้ของผูก้ระท าทางสังคมว่า บุคคลอ่ืน 

กลุ่มหรือสังคมโดยทัว่ไปตอ้งการให้เช่ือหรือรู้สึกหรือประพฤติปฎิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยเฉพาะภายใตส้ถานการณ์นั้น หรือกล่าวไดว้า่ความคาดหวงั คือ ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตวัเอง ซ่ึงคาดหวงัหรือต้องการให้บุคคลนั้นยึกถือ
ปฎิบติัและกระท าในส่ิงท่ีตนตนตอ้งการ ดัวนั้นในการตดัสินใจกระท าพฤติกรรมของ
บุคคล ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย 

2.2 ขอ้ผูกพนั (Commitment) เป็นส่ิงท่ีผูก้ระท าเช่ือวา่ ตนเองผูกพนัท่ีจะตอ้งการ
กระท าให้สอดคล้องกบัสถานการณืหรือประเด็นปัญหาท่ีตนเก่ียวข้องทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ทั้งน้ีผูก้ระท าจะท าตามค าสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น ดงันั้นขอ้ผกูพนัจึงมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจและการกระท าทางสังคมของบุคคล เน่ืองจากบุคคลนั้นๆรู้สึกว่าตนเองมีขอ้
ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระท า 

2.3 การบังคับ (Forces) เป็นความเช่ือท่ีอยู่ในใจของผู ้กระท าว่า ตนเองต้อง
ตดัสินใจหรือกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยท่ีตนเองรู้สึกวา่ไม่มีทางเลือกอ่ืนๆอีก นอกจาก
จะตอ้งประพฤติปฎิยติัตามในสถานการณ์ท่ีผูก้ระท าตั้งใจกระท าส่ิงต่าง แต่ยงัไม่แน่ใจว่า
การกระท านั้นดีหรือไม่ การบงัคบัจะเป็นส่ิงช่วยกระตุน้ให้ผูก้ระท าตดัสินใจปฎิบติัไดเ้ร็ว
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ข้ึน ดงันั้นการบงัคบัจึงมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจและการกระท าทางสังคม เน่ืองจาก
บุคคลมกัมีความโนม้เอียงท่ีจะประพฤติปฎิบติัเม่ือถูกบงัคบัใหท้ า 

3. ปัจจยัความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน (Ability Factors) 
3.1 โอกาส (Opportunity) คือ ความเช่ือของผูก้ระท าท่ีมีต่อสถานการณ์หรือ

ทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงเม่ือผูก้ระท าพิจารณาแลว้เห็นวา่ ภายใตส้ถานการณ์นั้นมีช่องทางจงัหวะ
เวลาท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสให้เลือกกระท าได้ ดังนั้ นการท่ีบุคคลจะตัดสินใจละ
ประพฤติปฎิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดลงไป จึงข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีมีในสถานการณ์นั้น 

3.2 ความสามารถ (Ability) คือ การรับรู้ของผูก้ระท าเก่ียวกบัก าลงัหรือพลงัของ
ตนเองในการท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนบรรลุผลส าเร็จภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ ผูก้ระท า
จะตระหนักถึงความสามารถของตนเองก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจและกระท าทางสังคม
เพราะรู้วา่ถา้ตดัสินใจกระท าไปแลว้จะมีความสามารถกระท าไดแ้น่นอน ดงันั้นดดยทัว่ไป
แลว้บุคคลจะกระท าพฤติกรรมใดๆจะพิจารณาขีดความสามารถของตนเองเสียก่อน 

3.3 การสนบัสนุน (Support) คือ การช่วยเหลือซ่ึงผูก้ระท าเช่ือว่าก าลงัไดรั้บหรือ
จะไดรั้บจากผูอ่ื้นในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงผูก้ระท าจะเป็นผูเ้ลือก ดงันั้นบุคคลมกัมีความโน้ม
เอียงท่ีจะตดัสินใจและกระท าพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดเม่ือรู้ว่าจะไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูอ่ื้น 

สรุปไดว้่า การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนของบุคคลแต่ละคนนั้นจะมี
เหตุผลในการตดัสินใจกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างกนั โดยผูต้ดัสินใจจะตระหนกัดีถึง
น ้ าหนกัของเหตุผลท่ีน ามาตดัสินใจวา่มีความแตกต่างกนั เหตุผลท่ีใช้ในการตดัสินใจอาจ
เป็นเพียงเหตุผลหน่ึงประการ หรือมากกว่าหน่ึงเหตุผลหรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท า
ทั้งหมด ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัสนบัสนุนในการตดัสินใจของแต่ละบุคคลนั้น ก็จะมีปัจจยัดึงดูด 
ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัความสามารถหรือปัจจยัสนบัสนุน ซ่ึงแต่ละปัจจยั บุคคลแต่ละคน
จะมีความตอ้งการในแต่ละปัจจยัท่ีแตกต่างกนั บางคนมีความตอ้งการปัจจยัดึงดูดมาก บาง
คนอาจจะตอ้งการทั้งปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลักดันหรืออาจจะตอ้งการทั้งสามปัจจยัก็
เป็นได ้
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สิรินาถ ปัดถามัง (2554) ศึกษาเ ร่ือง แรงจูงใจในการประกอบธรกิจของ
ผูป้ระกอบการบริเวณตลาดนัดสวนจตุจกัร โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบธุรกิจ 8 
ประเภทธุรกิจ พบวา่ ผูป้ระกอบการมีระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคมใน
การประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั โดยระดบัท่ีมีระดบัของแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดึงดูด 
ในดา้นของความตอ้งการมีอิสระในการท างาน  ส่วนในดา้นของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ
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ประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน แรงจูงใจท่ีมีระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด คือ ความต้องการ
ความส าเร็จ ในดา้นของความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

ภาสกร แช่มประเสริฐ (2545) ศึกษา เร่ือง ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
และขนาดกลางในจังหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 205 คน พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการสูงและต ่า นั้น มีภูมิหลงัในดา้นเพศ และระดบัช่วงอายุ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการสูงนั้น มีอตัราส่วนจ านวนเพศชายมากกวา่เพศหญิง ถึงร้อย
ละ 53.6 ในขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการต ่าเป็นเพศชาย
มากกวา่เพศหญิง เพียงร้อยละ 20.8 ในเร่ืองของอายนุั้น แมว้า่อายุเฉล่ียของผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จสูงและต ่าไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่ ระดบัช่วงอายุของทั้งสองกลุ่ม มี
ความแตกต่างกนั โดยกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีความส าเร็จในการด าเนินกิจการสูงนั้น มี
ระดับช่วงอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี รวมร้อยละ 70.5 แต่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการต ่า นั้น มีระดบัช่วงอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี เพียงร้อยละ 
53.5 
วธีิด าเนินการวจัิย 

รูปแบบของการศึกษาวจัิย 
เป็นการวิจยัท่ีมุ่งหาขอ้เท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็น

ตวัเลขเป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกตอ้ง ของขอ้คน้พบและขอ้สรุปต่างๆ มีการใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีมีความเป็นปรนยัและอตันยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจอยูบ่ริเวณ

ตลาดไท จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 333 คน โดยค านวณจากจ านวนของผูป้ระกอบการ
ทั้งหมดประมาณ 2,000 ราย เลือกใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973:125)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น Check 

List วเิคราะห์ค านวณจ านวนและค่าร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดึงดูด ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัสนบัสนุนหรือปัจจยัดา้นความสามารถ 
ซ่ึงแบบสอบถามเป็นลกัษณะ Likert Scale แบ่งระดบัแรงจูงใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ ทฤษฎีความต้องการจากการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ยความตอ้งการความส าเร็จ และความตอ้งการอ านาจ ซ่ึงแบบสอบถาม
เป็นลกัษณะ Likert Scale แบ่งระดบัแรงจูงใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบอตันยั  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จาการวเิคราะห์ขอ้มูลทางลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 40-
49 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า มีรายไดเ้ฉล่ีย
ตั้งแต่ 30,001 – 50,000 บาท และ 50,001 – 100,000 บาท และมีระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 6-10 ปีเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในอาคารพาณิชยไ์ด้
มากท่ีสุด 

2. การศึกษาระดับแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 
ด้านปัจจัยดึงดูด 
พบว่า ระดบัของแรงจูงใจทางดา้นการกระท าทางสังคม ในดา้นปัจจยัดึงดูด มี

ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 3.95 ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในระดบัมาก โดยกลุ่มผูป้ระกอบการ
ตวัอย่างมีแรงดึงดูดในการประกอบการในระดบัสูงสุด คือ ระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความตอ้งการอิสระในการท างาน คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 4.30 

ด้านปัจจัยผลกัดัน 
พบว่า ระดบัของแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม ในด้านปัจจยัผลกัดนั 

(ก่อนเป็นผูป้ระกอบการ) มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 2.85 ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในระดบั
ปานกลาง โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีแรงผลกัดนัในการประกอบการในระดบัสูงสุด
คือ ระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานประจ ามีรายไดไ้ม่เพียงพอ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.18 
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ด้านปัจจัยด้านความสามารถ หรือปัจจัยสนับสนุน 
พบว่า  ระดับของแรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม ในปัจจัยด้าน

ความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 2.94 ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ
ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีแรงจูงใจดา้นความสามารถ หรือปัจจยั
สนับสนุนในการประกอบการในระดบัสูงสุดคือ ระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
การมองเห็นลู่ทาง หรือ มีโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.90 

3. การศึกษาแรงจูงใจในทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้  
ด้านความต้องการความส าเร็จ 
พบวา่ ระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ดา้นความตอ้งการ

ความส าเร็จ (ลกัษณะนิสัยของผูป้ระกอบการ) มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 3.71 ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจในระดบัมาก โดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอย่างมีความตอ้งการความส าเร็จในการ
ประกอบการในระดบัมากในทุกปัจจยั ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูป้ระกอบการท่ีมี
ลกัษณะนิสัยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และควบคุมระบบการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.82 

ด้านความต้องการอ านาจ 
พบวา่ ระดบัของแรงจูงใจในทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ ดา้นความตอ้งการ

อ านาจ (ลกัษณะนิสัยของผูป้ระกอบการ) มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 3.16 ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจในระดบัปานกลางโดยกลุ่มผูป้ระกอบการตวัอยา่งมีความตอ้งการอ านาจในการ
ประกอบการในระดบัสูงสุดคือ ระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความกลา้เส่ียงใน
ดา้นของการท างานและการแข่งขนักบัคู่แข่ง คิดเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.53 
สรุปผลการวจัิย 

แรงจูงใจทางด้านการกระท าทางสังคม 
1. ปัจจยัดึงดูด 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และ

รายได้ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดระดบัของแรงจูงใจทางด้านปัจจยัดึงดูดท่ีแตกต่างกนั 
โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบั ความต้องการอิสระในการท างานมากท่ีสุด รองลงมา
เป็นความตอ้งการความร ่ ารวย และความตอ้งการความกา้วหนา้ในกิจการ อยูใ่นระดบัมาก 
และความตอ้งการมีช่ือเสียงในกิจการของตนเองในระดบัปานกลาง  
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2. ปัจจยัผลกัดนั 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ดา้นปัจจยัผลกัดนัท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ และ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึง
ลกัษณะประชากรศาสตร์ทั้ง 2 อยา่งน้ี มีแรงผลกัดนัในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั 
โดยผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจกบั ปัจจยัเร่ืองงานประจ ามีรายได้ไม่เพยีงพอมากท่ีสุด ซ่ึง
มีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง รองลงมาเป็น ความรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสมกบังานเดิม 
หรือองคก์รนั้นๆ การงานท่ีท าอยูเ่ดิมไม่มีความมัน่คง ถูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูป้ระกอบการจาก
ครอบครัว / สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว และการถูกให้ออกจากงาน / ว่างงาน มี
แรงจูงใจในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยตามล าดบั 

3. ปัจจยัดา้นความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุน 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ดา้นปัจจยัความสามารถ หรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ และระดบั
การศึกษา ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์เหล่าน้ีมีแรงสนบัสนุนในการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
แตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบั การมองเห็นลู่ทาง หรือ มีโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการ มากท่ีสุด มีแรงจูงใจในระดบัมาก รองลงมาเป็น ปัจจยัดา้นมีความรู้
ความสามารถในการประกอบธุกิจเป็นอยา่งดี มีแรงจูงใจในระดบัมาก มีเงินลงทุนเพียงพอ
ในการประกอบธุรกิจ และการไดรั้บการสนบัสนุนในการประกอบธุรกิจจากครอบครัว 
หรือเพื่อนฝงู มีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเติบโตจากการเขา้
สู่ AECจึงประกอบกิจการของตนเอง น้อย และการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการ
ส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่ มีแรงจูงใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

แรงจูงใจในทฤษฎคีวามต้องการจากการเรียนรู้ 
1. ความตอ้งการความส าเร็จ 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ด้านความตอ้งการความส าเร็จท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์เหล่าน้ีมีแรงจูงใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัลกัษณะนิสัยท่ีมีการ
วางแผน ก าหนดเป้าหมายและควบคุมระบบการท างานด้วยตัวเอง มากท่ีสุด โดยมีระดบั
ของแรงจูงใจอยูท่ี่ ระดบัมาก รองลมาคือ มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุกิจเป็น
อยา่งดี มีเงินลงทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ การไดรั้บการสนบัสนุนในการประกอบ
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ธุรกิจจากครอบครัว หรือเพื่อนฝูงและการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริม
ใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหม่โดยมีแรงจูงใจในระดบัมากทั้งหมด 

2. ความตอ้งการอ านาจ 
จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบั

แรงจูงใจ ดา้นความตอ้งการอ านาจท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ รายได ้และระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ  โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัลกัษณะนิสัย ความกล้าเส่ียงทั้งในด้าน
ของการท างานและการแข่งขันกับคู่แข่งมากท่ีสุด มีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัอ่ืนท่ี
เหลือมีแรงจูงใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความสามารถในการโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นท าในส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการได ้ความตอ้งการเป็นผูน้ าและมีอ านาจเหนือคู่แข่งและการแสวงหาช่ือเสียง
ใหก้บักิจการของตนเอง 
ข้อเสนอแนะ 

 จากขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั  แบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัดึงดูด 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแรงจูงใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการวา่ การประกอบกิจการของตนเองมีอิสระสูง เป็นนายของตนเอง มีความเป็น
ตวัของตวัเอง ท ามากไดม้ากข้ึนอยู่กบัความมุ่งมานะและความตั้งใจในการประกอกิจการ
ของตนเอง ทั้งน้ี มีปัจจยัเร่ืองเงินเขา้มาเป็นแรงดึงดูดในความมุ่งมัน่ในการประกอบกิจการ 

2. ดา้นปัจจยัสนบัสนุน 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแรงจูงใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการว่า ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนในการเป็นผูป้ระกอบการ คือ โอกาสในการ
ประกอบธุรกิจ เงินลงทุนท่ีเพียงพอ สถานท่ีประกอบกิจการเป็นส่ิงส าคญั เพราะหากเลือก
สถานท่ีไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่เหมาะสมกับตลาดอาจท าให้เกิดความ
ลม้เหลวในการประกอบกิจการ ควรมีความรู้ความสามารถความช านาญในการประกอบ
กิจการของตนเองเพื่อความอยูร่อดของกิจการ และควรมีสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

3. ดา้นความส าเร็จ 
ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างได้ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแรงจูงใจในการประสบ

ความส าเร็จโดยแบ่งเป็น  
4. ดา้นผูป้ระกอบการ 
ในการประสบความส าเร็จได ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งคิดให้ดีก่อนท่ีจะลงมือท า ควร

ศึกษาหาความรู้ก่อนการเร่ิมประกอบกิจการ มีความขยนัหมัน่เพียร อดทน มีความพยายาม 
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รักในกิจการ ประหยดัอดออม สามารถยอมรับความเส่ียงในการประกอบธุรกิจได้ ควร
สร้างความภูมิใจในตนเอง อย่าค้าก าไรเกินควร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และควรมีการจัดการขยะท่ีดี ซ่ึงการจดัการขยะเป็นประเด็นท่ีผูป้ระกอบ
กิจการมกัมองขา้ม เน่ืองจากในการประกอบกิจการจะตอ้งเกิดขยะจากการประกอบกิจการ
เป็นเร่ืองปกติ เช่น เศษพลาสติก ขยะจากอาหาร บรรจุภณัฑ ์กล่องสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการทุกคนในการจดัการขยะในสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าของตนเอง เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคต และช่วยลดระยะเวลาในการท าความ
สะอาดของตลาดดว้ย 

5. ดา้นสินคา้ 
ควรจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียว ควรรักษามาตรฐานของ

สินคา้ในการจ าหน่ายดว้ย เพราะนอกจากจะมีความรับผดิชอบต่อลูกคา้แลว้ ยงัสามารถช่วย
เพิ่มจ านวนของลูกคา้ประจ าไดด้ว้ย 

6. ดา้นการบริการ 
ควรใส่ใจในการบริการลูกคา้ทุกระดับให้มีความประทบัใจ ต้อนรับลูกค้าด้วย

ความยิม้แยม้แจ่มใส สามารถแนะน าลูกคา้ไดค้วรมีอธัยาศยัดี จริงใจในการให้บริการ ใน
บางสินคา้ควรมีบริการหลงัการขายเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ คือการศึกษาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนเป็น
ผูป้ระกอบการอาจศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกับผูป้ระกอบการในแง่มุมใหม่ๆ เช่น ศึกษาความ
เปล่ียนแปลงของแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนก่อนประกอบกิจการและหลงัการประกอบกิจการ ศึกษา
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการ และปัจจยัท่ีท าให้ลม้เหลวในการ
ประกอบกิจการ เป็นตน้ 

2. ควรมีการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืน อาจเป็นผูป้ระกอบการ
เดิมแต่สถานท่ีแตกต่าง หรือเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งอ่ืน เพื่อให้งานวิจยัท่ีไดใ้นคร้ัง
ต่อไปมีความหลากหลายและมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

3. ในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ควรมีจ านวนขอ้ท่ีน้อย แต่มีประสิทธิภาพใน
การเก็บขอ้มูล ควรใช้ค  าถามท่ีง่ายต่อการตีความ ง่ายต่อการเขา้ใจ และถา้เป็นไปไดผู้ว้ิจยั
ควรลงมือช่วยในการท าแบบสอบถามให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีขาดความเขา้ใจในการ
ท าแบบสอบถาม อาจเป็นการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด 
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4. ควรมีการศึกษาในหัวข้อน้ีซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง เพื่อต้องการทราบว่าระยะเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างจะส่งผลต่อระดบัแรงจูงใจอยา่งไร และช่วย
ใหข้อ้มูลมีความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
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