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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
ผูป้ลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาแรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของ 
เกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร ผู ้
ปลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จากเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 111 คน เก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามในช่วงเดือน กรกฎาคม-
พฤศจิกายน 2561 โดยใชแ้บบสอบถามและท าการวเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการวิจยัด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดบัน้อย สืบเน่ืองมาจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก 
หญา้สนามมาแลว้มากกวา่ 23 ปี มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา รวมทั้งมีอายุโดยเฉล่ีย 55 ปี ดงันั้น ในดา้น ความ
รับผิดชอบขยนัอดทนท่ีจะพฒันาเรียนรู้ในเทคนิควิธีการปลูกหญ้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้เป็นสาเหตุให้ 
เกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในระดบันอ้ยนัน่เอง 

ผลการวจิยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย สืบเน่ืองมาจากการปลูกหญา้สนามเป็นอาชีพท่ี ช่วยกนั
ท าทั้งครอบครัวเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 4-6 คนรวมทั้งมีประสบการณ์เฉล่ียในปลูกหญา้ สนามมา
นานถึง 23 ปี ประกอบกบัมีรายไดจ้ากการขายหญา้สนามค่อนขา้งสูงจึงท าให้เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาวา่ง และไม่เห็น
ความส าคญัหรือสนใจเขา้ร่วมฝึกอบรมในการปรึกษาปัญหากับเจา้หน้าท่ีและเกษตรกรรายอ่ืน จึงเป็น สาเหตุให้
เกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ในระดบันอ้ย 
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ผลการวิจยัด้านแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง สืบเน่ืองมาจากเกษตรกร สามารถพึ่ งพา 
ตนเองไดเ้พราะมีรายไดม้ากกวา่ 200,001 บาท/ ปี ในขณะท่ีมีพ้ืนท่ีการปลูกหญา้สนามโดยเฉล่ียเพียง 2 ไร่เท่านั้น จึงท า
ใหเ้กษตรกรมีความมัน่ใจรายไดจ้ากการปลูกหญา้สนาม ในดา้นผลตอบแทนทางการเงินพบวา่ มีความมัน่คง ทางอาชีพ 
มีความภาคภูมิใจจากการมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของตนเอง ปัจจยัต่างๆน้ี จึงเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกร ไม่ไดค้  านึงถึง
แรงจูงใจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลประโยชน์เน่ืองจากมีความมัน่คงในอาชีพและรายไดจ้ากการปลูกหญา้สนาม 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามเกษตรกร มีปัญหาเร่ืองปุ๋ยและยาก าจดัแมลงศตัรูพืช 
วชัพืชและโรคพืชท่ีมีราคาสูง มีปัญหาราคาหญา้ท่ีขายไดอ้ยูใ่นราคาต ่าโดยเฉล่ีย 7 บาทต่อหน่ึงตารางเมตร มีปัญหา 
เก่ียวกับพ่อคา้คนกลาง รวมทั้ งมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าจ้างแรงงานคนงานท่ีตอ้งจ้างในราคาสูงและในส่วนของ 
ขอ้เสนอแนะเกษตรกร ตอ้งการให้มีวิทยากรมาให้ค  าแนะน าองคค์วามรู้ในเร่ืองปุ๋ยสั่งตดัเพ่ือลดตน้ทุนเร่ืองปุ๋ยท่ีราคา
สูง และตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้มาใหค้  าแนะน ารวมทั้งส่งเสริมดา้นใชส้ารชีวภณัฑม์ากข้ึน 
 
ค ำส ำคญั : แรงจูงใจ การปลูกหญ้าสนาม 
 

Abstract 
 The objectives of this research were as follows: 1) to explore the basic characteristics of the socio-
economic aspects of the farmers who cultivate tuft grass in Moo 16, Saen Saeb Sub-district, Minburi District, 
Bangkok 2) to study the motivation in tuft grass cultivation of the farmers 3) to find out the farmers’ problems and 
suggestions in tuft grass cultivation. All 111 people were interviewed from October to November, 2018 by 
answering the questionnaires. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result of the research on achievement motivation was low. It may be due to the fact that the farmers 
have been practicing turf grass cultivation for more than 23 years. Therefore, it may cause the farmers to have less 
achievement motivation because motivation is a kind of motivation that involves the individual responsibility, 
diligence, and patience to develop and achieve the goals. For the reasons mentioned above, it may cause turf grass 
farmers having low level of motivation. 

The result of the research on affiliative motivation was low. It was possibly due to the fact that turf grass 
farming was a kind of farming that employs the whole family labor, and there were 4-6 members in most of the 
farmers’ families and the average experience in turf grass production was more than 23 years. Turf grass farming 
generated higher income causing the farmers to be busy and to have no spare time to attend further trainings. They 
had no interest in the importance of training or consulting with government workers or other farmers. This may 
cause the turf grass farmers to have less motivation. 

The result of the research on benefit motivation was medium. The farmers depended on themselves for 
their family income of more than 200,001 baht/year, with an average of only 2 rai of grassland, which made farmers 
more confident in the farms, thus there seemed to be a stable career. These factors may cause the farmers not to take 
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into account the incentives related to the benefits due to the stability of the occupation and the income from the turf 
grass farming. 

The results of the research on the problems and suggestions of turf grass farmers revealed that farmers had 
problems of higher cost on fertilizers, pesticides, and chemicals used for killing weeds and plant disease despite 
having low selling price of turf grass on average 7 baht per square meter. They had problems with middleman in 
marketing turf grass product and also problems related to higher wage laborers. In terms of feedback, turf grass 
farmers would like to have a guest lecture on the knowledge of fertilizers to reduce the cost of fertilizer and to be 
encouraged to use more bio-products for their crops. 

 
Keywords: Motivation, Turf grass cultivation 
 

1. บทน า 
 ธุรกิจหญา้สนามนบัวา่เป็นธุรกิจเกษตรอีกธุรกิจหน่ึงท่ีน่าสนใจเน่ืองจากยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด นบัตั้งแต่ 
ปี 2547 มีการขยายตวัของธุรกิจบา้นจดัสรรซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนท่ีส าคญันอกจากน้ีประเทศไทยยงัสามารถส่งออก 
หญา้สนามไปจ าหน่ายยงัประเทศใกลเ้คียงโดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งน้ีประเทศไทยยงัมีโอกาสในการเจาะ 
ตลาดหญา้สนามในประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ิมข้ึนไดอี้ก ซ่ึงคงตอ้งมีการศึกษาถึงความตอ้งการ รสนิยมของลูกคา้ในแต่ละ 
ประเทศ ทั้ งน้ีเพ่ือผลิตหญา้สนามให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดโดยอุตสาหกรรมการผลิตหญา้สนามนั้น แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือการผลิตเมลด็พนัธ์ุ และการผลิตตน้จ าหน่าย  (Positioningmag, 2547; สิน พนัธ์ุพินิจ, 2535: 4) 

หญา้สนาม (turf grass) เป็นพืชท่ีมีลกัษณะการเจริญเติบโตติดต่อกนัคลุมพ้ืนท่ีดินหนาแน่นเป็นแผ่นมีระบบ 
รากยึดดินล าตน้ประสานใตดิ้นหรือบนดินทนต่อสภาวะการตัดและการเหยียบย  ่าได้ดีซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ 
ธรรมชาติท่ีช่วยเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มให้ร่มร่ืนสวยงามสบายตา ช่วยคลายความเครียดช่วยจบัฝุ่ นละอองในอากาศ 
ป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดินทั้งยงัเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความมีอารยของสงัคมแต่ละเช้ือชาติอีกดว้ย โดยในปัจจุบนั สภาพ
สังคมและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปมนุษยต์อ้งการความเป็นอยูท่ี่ทนัสมยัเม่ือประชากรเพ่ิมข้ึนความตอ้งการ สนาม
หญา้ถูกน ามาใชพ้ฒันาความเป็นอยูท่ี่ดี และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของชีวิตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมทั้งใน ดา้น
การผลิตหญา้และอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในประเทศไทยนั้นแหล่งส าคญัในการปลูกหญา้ท่ีไดคุ้ณภาพดี คือ
เขตมีนบุรี ซ่ึงในปัจจุบนัชาวมีนบุรียงัคงรักษาวิถีการปลูกหญา้ดั้งเดิมเพ่ือสร้างรายไดแ้ละคงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
(สิน พนัธ์ุพินิจ, 2535: 1-3; ทะนุพงศ ์กสุุมา ณ อยธุยา, 2560) 

ในปัจจุบนัแหล่งปลูกหญา้สนามมีเพ่ิมข้ึนรวมทั้งการมีหญา้เทียมเขา้มาทดแทนท าให้เกษตรกรผูป้ลูกหญา้ 
สนามเขตมีนบุรีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งไรก็ตามเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามในเขตมีนบุรียงัคงยึด 
การปลูกหญา้สนามเป็นอาชีพหลกั จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามยงัคงมีรายไดจ้ากการปลูก 
หญา้สนามเป็นรายไดห้ลกัของครอบครัว ถึงแมจ้ะปลูกในพ้ืนท่ีไม่มากก็ตาม อีกทั้งยงัพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาย ุ
มากข้ึน ทั้งน้ีการท่ีบุคคลจะท าการใดใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นจ าเป็นตอ้งมีแรงจูงใจภายในตนเองหรือแรงจูงใจ 
จากภายนอกในการกระตุน้เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในอาชีพ โดยในงานวิจัยน้ีอาศัยแรงจูงใจใน 3 ประเภท ได้แก่ 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นแรงจูงใจท่ีขบัเคล่ือนบุคคลใหด้ าเนินการปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในเป้าหมายของตน (สืบ
ศักด์ิ มีพวงพินธ์ุ, 2546; สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2544) แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ เป็นแรงจูงใจท่ีแสดงลกัษณะพฤติกรรม 
กระตือรือร้นของบุคคลในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น การมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพนัธ์ พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมถึงการอยากเป็นท่ียอมรับในกลุ่มสังคม (วิภาพร มาพบสุข, 2541) และแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ เป็นแรงจูงใจท่ี 
กระตุน้บุคคลให้กระท าส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงั ไม่วา่จะเป็นค าช่ืนชม การไดรั้บ 
ผลตอบแทนเป็นตวัเงิน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531) 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงแรงจูงใจดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ และ
แรง  จูงใจใฝ่ผลประโยชนใ์นการปลูกหญา้สนามของเกษตรกร เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางใหเ้กษตรกรท่ีสนใจ 
รวมทั้งเกษตรกรท่ียงัด ารงอาชีพการปลูกหญา้สนามสามารถรักษาเอกลกัษณ์และสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรผูป้ลูก
หญา้สนามไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรท่ีปลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาแรงจูงใจการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
3. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรท่ีปลูกหญ้าสนามหมู่  16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิการด าเนินการวจิยั 
 3.1 ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

3.1.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประเภทของแรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และแรงจูงใจ ใฝ่
ผลประโยชน์ 

3.1.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรในการศึกษาคือเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน

ทั้งหมด 111 คน (ขอ้มูลตามสถิติเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนาม ส านกังานเกษตรพ้ืนท่ี 1) (ส านกังานเกษตรพ้ืนท่ี 1, 2560) 
3.1.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

ช่วงเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2562 ระยะเวลา 5 เดือน 
3.2 ขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยั 
3.2.1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2.2 สร้างเคร่ืองมือการวจิยัในรูปแบบของแบบสอบถามและตรวจสอบแกไ้ขโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและ น า
แบบสอบถามท่ีปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะแลว้ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านตรวจสอบความตรงและความเช่ือมัน่ 

3.2.3 น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out)  
3.2.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลกบัเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
3.2.5 รวบรวมวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดจ้ากการปลูกหญา้สนาม ประสบการณ์ในการปลูก 
หญ้าสนาม พ้ืนท่ีในการปลูกหญา้สนาม การเป็นสมาชิกของสถาบันการเกษตรการเขา้ร่วมฝึกอบรม / การประชุม 
เก่ียวกบัการปลูกหญา้สนาม ตอนท่ี 2 แรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ และแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ และตอนท่ี 3 ปัญหา
และขอ้เสนอแนะของแรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาดว้ยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ค่าความเช่ือมัน่ 0.96) และน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร (Try out)  จ านวน 30 ราย 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานคือค่าร้อยละ (Pecentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรผู ้ป ลูกหญ้าสนามหมู่  16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร 
 เกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 64) เพศชาย (ร้อยละ 36) ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 44.1) โดยมีอายนุอ้ยท่ีสุด 37 ปีและ มากท่ีสุด 75 
ปี (เฉล่ียอยู่ท่ี 55.6 ปี) เกษตรกรกลุ่มน้ีทั้งหมดมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จบ การศึกษาใน
ระดบัประถม (ร้อยละ 77.5) เป็นครอบครัวขนาดปานกลางมีสมาชิกระหวา่ง 4-6 คน (ร้อยละ 56.8) ส่วนใหญ่มีรายได้
จากการปลูกหญา้สนามเฉล่ียอยูท่ี่ 134,400 บาทต่อปี ซ่ึงรายไดข้องผูป้ลูกหญา้สนามสูงสุดอยูท่ี่  537,600 บาทต่อปี 
และรายไดท่ี้น้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 67,200 บาทต่อปี ผูป้ลูกหญา้สนามนั้นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การปลูกเฉล่ีย 23.2 ปี 
(สูงสุด 46 ปีและนอ้ยท่ีสุด 5 ปี) พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการปลูกเฉล่ียอยูท่ี่ 2 ไร่ 3 งาน (มากท่ีสุด 8 ไร่และนอ้ยท่ีสุด 1 ไร่) ทั้งน้ี
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เกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสถาบนัเกษตรกรกลุ่มไร่หญ้า แปลงใหญ่ (ร้อยละ 80.2) และ
มากกวา่ร้อยละของเกษตรกรเคยเขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปลูกหญา้สนามแลว้ (ร้อยละ 51.4) 

4.2 แรงจูงใจในการปลูกหญ้าสนามของเกษตรกร หมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร          
ใน 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (µ = 2.44) รายละเอียด ดงัน้ี 

4.2.1 ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
 

 
 

รูปที่ 1 สรุปผลวิจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

 
จากรูปท่ี 1 ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิโดยรวม อยูใ่นระดบั 

น้อย (µ = 2.48, σ = 0.99) โดยพบว่าเกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ในระดับปานกลาง ในประเด็นเกษตรกร มี
การศึกษาความตอ้งการสายพนัธ์ุหญา้สนามของผูบ้ริโภคก่อนการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
ตรงตามความตอ้งการของตลาด (µ = 3.28, σ = 0.63) เท่ากนักบัเกษตรกรมีการศึกษาโรคและแมลงท่ีส าคญั ของหญา้
สนามเพ่ือป้องกนัและก าจดัโรคและแมลงศตัรูหญา้อยูเ่สมอ (µ = 3.28, σ = 0.63) มีการศึกษาวธีิการ เพาะปลูกท่ีเหมาะ
กบัพ้ืนท่ีของตนเองเช่นการปลูกโดยใชเ้มลด็ การปลูกแบบหวา่น (µ = 3.25, σ = 0.72) และมี การศึกษาขอ้มูลของหญา้
แต่ละสายพนัธ์ุก่อนการเพาะปลูก (µ = 3.32, σ = 0.71)  นอกนั้นพบวา่เกษตรกรมีแรงจูงใจ ใฝ่สมัฤทธ์ินอ้ย ในประเด็น
การก าจดัวชัพืชก่อนการเตรียมดินในการเพาะปลูกหญา้สนาม (µ = 1.89, σ = 1.53) ในขณะท่ีเกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ินอ้ยท่ีสุด เรียงล าดบัดงัน้ีมี การปรับหนา้ดินและบ ารุงดิน ก่อนการเพาะปลูก หญา้สนาม (µ = 1.73, σ = 1.48) 
การศึกษาลกัษณะดินในพ้ืนท่ีของตนก่อนการน ามาวางแผนการเพาะปลูก (µ = 1.68, σ = 1.32)  และการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลการปลูกหญา้สนามจากหนงัสืออินเตอร์เน็ตและบุคคลท่ีรู้จกัก่อนน ามาปรับใช ้กบัการปลูกหญา้สนามในพ้ืนท่ี
ของตนเอง (µ = 1.46, σ = 0.92) 
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4.2.2 ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ 

 
 

รูปที่ 2 สรุปผลวิจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ 

 
จากรูปท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ของเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามมีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.06,σ = 0.80) โดยพบว่าเกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ ในระดับปานกลาง ใน
ประเด็น การเขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและก าจัดโรคท่ีส าคญัของหญ้าสนาม (µ = 3.17,σ = 0.74) 
รองลงมา ในประเด็นเขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกหญา้สนาม (µ = 3.06,σ = 0.48) 
และใน ประเด็นการร่วมพบปะสังสรรค์แลกเปล่ียนความรู้และปัญหากับเพ่ือนเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรใน การเพาะปลูกหญา้สนามอยูบ่่อยคร้ัง (µ = 3.04,σ = 0.36) นอกนั้นพบวา่ เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
นอ้ยท่ีสุด ในประเด็นการเขา้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือให้ทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะ กบัเพ่ือนเกษตรกรและเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริม การเกษตร เพ่ือน ามาปรับใชใ้นการเพาะปลูกหญา้สนามในพ้ืนท่ีของตนเอง (µ = 1.59,σ = 1.18) การเขา้ร่วม
การฝึก อบรมเก่ียวกบัวธีิการปลูกหญา้สนาม (µ = 1.47 ,σ = 1.03) การเขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกบัสายพนัธ์ุของหญา้
สนาม ก่อนการเพาะปลูก (µ = 1.47,σ = 1.03) เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการตลาดหญา้สนามอยา่งสม ่าเสมอ (µ = 
1.40,σ = 0.83) และการเขา้ร่วมการอบรมเก่ียวกบัขั้นตอนการวางแผนในการเพาะปลูกหญา้สนาม (µ = 1.35,σ = 0.76) 

4.2.3ดา้นแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ 

 
 

รูปที่ 3 สรุปผลวิจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่ประโยชน์ 
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จากรูปท่ี 3 พบวา่แรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ของเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามมีแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์โดยรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 2.77,σ = 0.77) โดยพบวา่ เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ปานกลาง ในประเด็น การ
ปลูกหญา้สนามท าให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง  (µ = 3.35,σ = 0.71) การปลูกหญา้สนาม มีผลประโยชน์ทางด้าน 
การเงินท่ีท าให้สามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้(µ = 3.21,σ = 0.67) การปลูกหญา้สนามท าให้ ไดรั้บการสนับสนุน จาก
ทางภาครัฐดา้นความรู้และการพฒันาศกัยภาพในการผลิตหญา้สนาม (µ = 3.14,σ = 0.48) การเพาะปลูกหญา้สนาม ท า
ให้ไดรั้บสิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม เช่น การเป็นเกษตรกรผูน้ าในการเขา้รับการศึกษาดูงาน และ
การเป็นวิทยากรเก่ียวกับการปลูกหญ้าสนาม (µ = 3.13,σ = 0.57) และการปลูกหญ้าสนามท าให้สามารถลด ภาระ
หน้ีสินของครอบครัวได้ (µ = 3.00,σ = 0.50) และแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์น้อย ในประเด็นการรับค าช่ืนชม จาก
ครอบครัวและเพื่อนท่ีสามารถปลูกหญ้าสนามได้ตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ (µ = 2.36,σ = 0.82) และการเขา้ร่วม 
ฝึกอบรมและการศึกษาความตอ้งการสายพนัธ์ุหญา้สนามของผูบ้ริโภคก่อนการเพาะปลูกหญา้สนาม ท าให้สามารถ 
ผลิตสินคา้ไดต้รงตามความพึงพอใจของลูกคา้ (µ = 2.34,σ = 0.77) และแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ระดบัน้อยท่ีสุด คือ 
การไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมในการปลูกหญา้สนามการศึกษาความตอ้งการสายพนัธ์ุของหญา้สนามของผูบ้ริโภคท าให ้
ลดความเส่ียงในการผลิตและมีการเตรียมพร้อมรับมือกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยูเ่สมอ (µ = 1.66,σ = 1.22) 
 4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกหญ้าสนามของเกษตรกร  หมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองแมลงศตัรูพืชวชัพืช และโรคพืชปุ๋ยและ ยาในการก าจดั แมลง
โรค มีราคาสูงแต่ราคาหญา้ถูก รวมถึงค่าแรงงานท่ีสูงข้ึนดา้นการตลาดและการถูกกดราคาของพ่อคา้คนกลาง ในส่วน
ขอ้เสนอแนะนั้น เกษตรกรตอ้งการความรู้เร่ืองปุ๋ยสั่งตดัท่ีเขา้ใจง่ายและใชเ้วลาในการบรรยายไม่นาน เพราะส่วนใหญ่มี
เวลาในการเขา้ฟังไม่พร้อมกนัและไม่สะดวก จึงตอ้งการในส่วนของเน้ือหาจริง และการส่งเสริม เร่ืองสารชีวภณัฑ ์
 
5. การอภิปรายผล 
 แรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบวา่ เกษตรกรมีชนิดแรงจูงใจ ใฝ่
สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบันอ้ย เป็นเพราะวา่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกหญา้สนามมาแลว้มากกวา่ 23 ปี มีการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษารวมทั้งมีอายโุดยเฉล่ีย 55 ปี ดงันั้นจึงอาจเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรมีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ินอ้ย 
เน่ืองจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินั้นเป็นแรงจูงใจเก่ียวขอ้งกบับุคคลในความรับผิดชอบ ขยนัอดทน ท่ีจะพฒันาเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานของ กนัตยา เพ่ิมผล และวิภาพร มาพบสุข (มปป.: 47-48) ท่ีกล่าว
วา่บุคคลตอ้งอาศยัส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ ให้บุคคลพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ของตนและท า
ให้เกิดความพึงพอใจ  ดงันั้นจะเห็นไดว้่าจากระดบัแรงจูงใจของเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนาม กลุ่มน้ี มีรายไดจ้ากการ
ปลูกหญา้สนามท่ีค่อนขา้งสูง ท าให้เกษตรกรด าเนินชีวิตตามปกติไม่สนใจ ส่ิงกระตุน้หรือ ส่ิงแวดลอ้มภายนอก โดย
เห็นวา่การประสบผลส าเร็จในอาชีพการปลูกหญา้สนามมีความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ และรายไดเ้ป็นตวับงช้ีถึง
ความส าเร็จ 
 ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ พบวา่ระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบันอ้ย เป็นเพราะวา่การปลูกหญา้สนามเป็นอาชีพ ท่ี
ช่วยกนัท าทั้งครอบครัวเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 4-6 คน รวมทั้งมีประสบการณ์เฉล่ียในการปลูก 
หญา้สนามนานถึง 23 ปี ประกอบกบัมีรายไดจ้ากการขายหญา้สนามค่อนขา้งสูงจึงท าให้เกษตรกรไม่ค่อยมีเวลาวา่ง 
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และไม่เห็นความส าคญัหรือสนใจเขา้ร่วมฝึกอบรมในการปรึกษาปัญหากบัเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรรายอ่ืนซ่ึงอาจเป็น 
สาเหตุใหเ้กษตรกร ผูป้ลูกหญา้สนามมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ ในระดบันอ้ย ซ่ึงแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์นั้นเป็นความตอ้งการ 
สมัพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทัว่ไปบุคคลมกัอยูร่วมกนัเป็นหมู่พวก ซ่ึงท าใหเ้กิดความสบายใจ เป็นเคร่ือง 
ยดึเหน่ืยวจิตใจ (วภิาพร มาพบสุข, 2541: 274)  ดงันั้นแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ของเกษตรกรท่ีออกมาอยูใ่นระดบัน้อย จึง
ท าให้เห็นวา่เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นการผลิต จึงเป็นไปไดว้า่เกษตรกรไม่ค่อยเขา้ร่วมในการปฏิสัมพนัธ์ 
กบับุคคลอ่ืน 
 ด้านแรงจูงใจใฝ่ประโยชน์ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะเกษตรกรสามารถพึ่ งพาตนเองได้ 
เน่ืองจากมีรายได้มากกว่า 200,001 บาทต่อปี และมีพ้ืนท่ีการปลูกเฉล่ียเพียง 2 ไร่เท่านั้น จึงท าให้เกษตรกรมีความ
มัน่ใจ ในการปลูกหญา้สนามดา้นผลตอบแทนทางการเงินมีความมัน่คงทางอาชีพมีความภาคภูมิใจจากการมีกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดิน เป็นของตนเองปัจจัยเหล่าน้ี จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกร ไม่ได้ค  านึงถึงแรงจูงใจท่ี เก่ียวเน่ืองกับ
ผลประโยชน์ เน่ืองจากมีความมัน่คงในอาชีพและรายไดจ้ากการปลูกหญา้สนามนั่นเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
ไดผ้ลเช่นเดียวกนั ถึงการลงทุนปลูกหญา้สนามท าใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละมีฐานะท่ีดีข้ึน (พรพนา ตงสาลี, 2541) 
 
6. บทสรุป 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ แรงจูงใจของเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามกลุ่มน้ีโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย หากพิจารณา 
รายดา้น คือดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบันอ้ย 4 ใน 8 ประเด็น อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การศึกษาขอ้มูลของ 
หญา้แต่ละสายพนัธ์ุก่อนการปลูก การศึกษาโรคและแมลงท่ีส าคญัของหญา้สนาม การศึกษาความตอ้งการสายพนัธ์ุ      
หญา้สนามของผูบ้ริโภคก่อนการผลิต และการศึกษาวธีิการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีของตนเอง 

ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ยแต่มี 3 ประเด็น ของแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
การฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและก าจดัโรคท่ีส าคญัของหญา้สนาม การเขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเตรียมดิน 
และการเขา้ร่วมพบปะสงัสรรคแ์ลกเปล่ียนความรู้และปัญหากบัเพ่ือนเกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

ดา้นแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นการปลูกหญา้สนามท าใหเ้กิดความภูมิใจ ใน
ตนเอง สามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นความรู้และการพฒันาศกัยภาพในการผลิต หญา้
สนามไดรั้บสิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและท าใหส้ามารถลดภาระหน้ีสินของครอบครัวได ้

ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนามนั้นเกษตรกรมีปัญหาเร่ืองปุ๋ยและยาก าจดัแมลงศตัรู 
พืชวชัพืชและโรคพืชท่ีมีราคาสูง ปัญหาราคาหญา้ท่ีขายไดอ้ยูใ่นราคาต ่าโดยเฉล่ีย 7 บาทต่อหน่ึงตารางเมตร ปัญหา 
เก่ียวกบัพ่อคา้คนกลางรวมทั้งค่าจา้งแรงงานในราคาสูง และเกษตรกรให้ขอ้เสนอแนะ ดา้นความตอ้งการความรู้ เร่ือง
ปุ๋ยสัง่ตดัเพ่ือลดตน้ทุนของปุ๋ย และตอ้งการค าแนะน ารวมทั้งการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑม์ากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัแรงจูงใจในการปลูกหญา้สนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เพราะไดรั้บการอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆท่ีไดส้ละเวลาในการให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็น 
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ประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวจิยัไม่วา่จะเป็นอาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ  รวมถึงเกษตรกรผูป้ลูกหญา้สนาม และ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  
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