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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม จ านวน 40 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
พบว่า เกษตรกรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 5.76 ตัว มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือนมเฉลี่ย 6.25 ปี มีพ้ืนที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 11.86 ไร่ ระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรก่อนและในระหว่างเลี้ยงกระบือนม 
พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ระดับความสุขจากผลรวมคะแนนจากค าถาม 29 ข้อ พบว่า เกษตรกรมีความสุขอยู่
ในระดับมีความสุขน้อย (72.21) ส่วนในระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า มีความสุขอยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง 
(90.20) ความอยู่ดีมีสุขก่อนการเลี้ยงกระบือนม พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ
อนามัย และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง ยกเว้นด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ 
อยู่ในระดับมีความสุขมาก ส าหรับในระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพอนามัย อยู่ใน
ระดับมีความสุขปานกลาง ส่วนด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ และความอยู่ดีมีสุขโดยรวม
ทุกด้าน อยู่ในระดับมีความสุขมาก ระหว่างการเลี้ยงกระบือนม พบว่าเกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค เรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ แม่กระบือนมเป็นสัดไม่ชัดเจนและผสมติดยาก ร้อยละ 24.32 แม่กระบือให้ผลผลิตน้ านมต่ า 
ร้อยละ 21.62 ขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง ร้อยละ 18.92 มีพ้ืนที่จ ากัดและไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 
18.24 และขาดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงกระบือนม ร้อยละ 16.89 เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐ ดังนี้ การจัดหากระบือนมพ่อพันธุ์ดีมาบริการให้กับเกษตรกร รัฐบาลควรก าหนดมาตรการน้ านมดิบ
จากกระบือนมอย่างชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาน้ านมดิบ การสร้างแรงจูงใจโดยพาไปศึกษาดูงานฟาร์ม
ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ การจัดฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือนม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนมในอนาคต การพัฒนาแหล่งน้ าและ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจอาชีพกระบือนมอย่างจริงจัง ประชาสัมพันธ์วิธีการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงกระบือนมผ่านสื่อต่างๆ และ การส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์และการถนอมพืชอาหาร
สัตว์ส าหรับฤดูแล้ง  
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The Happiness and Well-Being of Farmers with Promotion on Raising 
Riverine Buffalo in Buriram Province 

 
Suvit Boonprong1/ Chalermpon Mahamart1/ Nikorn Sanghuayphrai2/ and Pichit Chumchalern1/ 

 
Abstract 

 
 The objectives of this study were to examine the happiness and well-being of farmers with promotion on 
raising riverine buffalo in Buriram province, Thailand. The 40 farmers were interviewed from October 2015 to 
September 2016. The results showed that farmers kept riverine buffalo with the average 5.76 animals per 
household. They had experiences in raising riverine buffalo with the average 6.25 years. Their areas for agriculture 
were 5.63 Rai per family. The happiness and well-being levels of farmers between before and during raising riverine 
buffalo were not significantly difference. The happiness from analyzing 29 questions per farmer found that they 
had a little happiness level with an average of 72.21, and during raising riverine buffalo their happiness was at a 
moderate level with an average of 90.20. In the terms of well-being happiness, before raising riverine buffalo 
revealed that the farmers had well-being happiness in economic, social, families, health and total well-being 
happiness which were at moderate level. However, their cultural beliefs had a high level. In during period of raising 
animals found that the farmers had well-being happiness in economic and health which were at moderate level. 
They had well-being happiness in social, families, cultural beliefs and total well-being happiness at a very high 
level. The problems and obstacles on raising riverine buffalo of those farmers in descending order were as follow: 
silent heat and low conception rate in dairy buffaloes (24.32%), low milk production (21.62%), lacking water source 
in the dry season (18.92%), lacking the area and forage pasture for raising animals (18.24%), and lack of knowledge 
in raising riverine buffalo (16.89%). The demand is supported by the government as follow: procurement of good 
breeder buffalo sire for service to farmers, the government should clearly specify measures for raw milk from 
buffalo, creating confidence in the price of raw milk, creating incentives by taking a study tour to a successful 
sample farm, training for raising riverine buffalo, creating a network of the farmers to share knowledge and solve 
problems as well as guidelines for development of riverine buffalo farming in the future, development of water 
resources and forage crops, encourage new generation farmers to seriously turn their attention to the riverine 
buffalo profession, publicize new technology methods for raising buffaloes through various media, and promoting 
crop forage and preserving forage for dry season.  
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ค าน า 
 

จังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมมากที่สุดเป็นอันดับ 5 รองจากจังหวัดอุบลราชธานี (1,187 
ตัว; 338 ราย) ฉะเชิงเทรา (968 ตัว; 9 ราย) ร้อยเอ็ด (816 ตัว; 252 ราย) และนครราชสีมา (742 ตัว; 338 ราย) 
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมในจังหวัดบุรีรัมย์ 170 ราย กระบือนม 738 ตัว ซึ่งในประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยง
กระบือนมทั้งสิ้น 2,443 ราย จ านวนกระบือนมทั้งสิ้น 11,425 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2561) จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมือง
เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นครัวส าหรับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการน าร่องส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม (Intensive Farming System) เพ่ือพัฒนาพันธุ์กระบือของตนเอง ส่วนหนึ่งผลิตเพ่ือใช้
เป็นกระบือนมให้นม ส่วนลูกผสมเพศผู้สามารถน าไปขุนเพ่ือจ าหน่ายเป็นกระบือเนื้อ เนื่องจากการเจริญเติบโตสูงกว่า
กระบือพ้ืนเมืองที่เกษตรกรเคยเลี้ยงในอดีต โดยน าพ่อแม่กระบือนมพันธุ์ดีจากกรมปศุสัตว์ เช่น กระบือนมพันธุ์     
เมซานา (ซึ่งเป็นกระบือพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) กระบือนมพันธุ์มูร่ าห์ น ามาเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเชิงการค้าและแปรรูปขายเอง โดยควบคุมคุณภาพสินค้า  ทั้งในด้านเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์นม ให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงจนถึงการแปรรูปเป็นอาหาร ( form farm to table) 
เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงความสุขและความอยู่ดีมีสุขของ
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวชี้วัด เพ่ือน าผลจากการศึกษาวิจัยมา
เป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสุขของเกษตรกรเครือข่าย ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเมื่อเกษตรกรมี
ความสุขแล้ว ย่อมน าไปสู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้วก็จะน ามาซึ่งการ
ผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพอันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาสัตว์ของประเทศต่อไป 

ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขนั้น ถือเป็นกรอบแนวคิดที่จะเชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้าน
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่จะท าให้บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนบรรลุในสิ่งที่เป็นเปูาหมายและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ปกติสุข (Sen, 1981; Layard, 2005) สอดคล้องกับแนวคิดของ Gough and McGregor (2007) กล่าวถึงความอยู่ดีมี
สุขไว้ว่า คือ เงื่อนไขและภาวะของสังคมที่เอ้ืออ านวยให้มนุษย์ สามารถแสวงหาและบรรลุถึงสิ่งที่ตนปรารถนาโดยที่
การกระท าของตนเองนั้น ซึ่งความสุขของบุคคล จะผันแปรไปตามการด ารงชีพ ฐานะ ความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน จากการศึกษาของ Layard (2005) พบว่า ความสุขของคนที่มีชั้นฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมในแต่ละประเทศ มีระดับความพึงพอใจในชีวิตที่แตกต่างกันและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือส่งผล
ที่แตกต่างกันออกไป การประกอบอาชีพของบุคคลต่างๆ ที่จะบรรลุผลส าเร็จบุคคลนั้น ต้องมีความพึงพอใจ มีผลก าไร
ในอาชีพ มีความสุขและความอยู่ดีมีสุขหรือความมั่นคงในการประกอบอาชีพนั้น จึงจะท าให้อาชีพนั้นประสบผลส าเร็จ 
มีความก้าวหน้าและมีความยั่งยืน (บัวพันธ์, 2555) อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนไทย แต่อย่างไรก็
ตามการศึกษาความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการศึกษา  

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ จึงศึกษาระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรทั้งก่อนและ
ระหว่างได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมจากเกษตรกร 40 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท าการประเมินระดับ
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ความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนและระหว่างเลี้ยงกระบือนมในเดือนตุลาคม 2558 – 
กันยายน 2559  

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

การศึกษาความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวิธีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมรีายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

2) ก าหนดข้อมูลที่ต้องการจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดตัวชี้วัด และมาตราวัดข้อมูลในแต่
ละประเด็นตามที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัด และมาตรวัดมาสร้างเป็นข้อค าถาม ประกอบด้วย
ค าถามปลายปิด ปลายเปิด และประมาณค่า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย เพศ อายุ การประกอบอาชีพ 
สถานภาพ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ที่ได้รับ การมีหนี้สิน และการมีโรคประจ าตัว  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ความสุขด้านเศรษฐกิจ ความสุขด้านสังคม ความสุขด้านครอบครัว ความสุขด้านสุขอนามัย ความสุขด้าน
วัฒนธรรม/ความเชื่อ ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน มี 4 ระดับ แต่ละระดับมีคะแนน ดังนี้  

1  มีค่าเท่ากับ ไม่มีความสุขเลย  
2  มีค่าเท่ากับ ไม่ค่อยมีความสุข  
3  มีค่าเท่ากับ มีความสุขปานกลาง 
4  มีค่าเท่ากับ มีความสุขมากท่ีสุด  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความสุข ประกอบด้วย ค าถามจ านวน 29 ข้อ (ดัดแปลงจาก 
Weiten et al., 2009; Vitrano; 2010) ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน มี 4 ระดับ แตล่ะระดับ มีคะแนน ดังนี้  

1  มีค่าเท่ากับ น้อยที่สุด  
2  มีค่าเท่ากับ น้อย  
3  มีค่าเท่ากับ มาก 
4  มีค่าเท่ากับ มากที่สุด 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ     
 3) การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ท าการทดสอบโดยการน าแบบสอบถามที่

สร้างขึ้น ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยา เพ่ือตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) และน ามาทดสอบกับเกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามที่มีอยู่ในแบบสอบถาม มี
ข้อใดที่ไม่ชัดเจนจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้จริงต่อไป (บุญธรรม, 2540) 

4) การหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับ
เกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอต่างๆ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 20 คน แล้วน ามาหาค่าความน่าเชื่อถือ
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ได้ของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธ์แอลฟุาของ Cronbach เพ่ือหาค่า alpha (ค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับความสุขและความอยู่ดีมีสุขในปัจจุบัน ความสุขของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ) 
(บุญธรรม, 2540) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากคณะผู้วิจัยทุกราย จ านวนทั้งสิ้น 40 ราย โดยไม่มีการสุ่มประชากรซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

1) การเตรียมอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สัมภาษณ์เกษตรกร ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ดินสอ ปากกา 
และ รายชื่อเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ  

2) การวางแผนการสัมภาษณ์ โดยขอความร่วมมือจากประธานกลุ่มของแต่ละหมู่บ้าน และให้
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์นัดหมายเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง  

3) การสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์แนะน าตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญของเรื่องที่วิจัย และ
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการวิจัย เริ่มสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ชี้แจงการตอบแบบสัมภาษณ์และอ่านข้อ
ค าถามให้เกษตรกรตอบ ผู้สัมภาษณ์บันทึกค าตอบหรือท าเครื่องหมายตามที่เกษตรกรตอบ  

4) การสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว วิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขในปัจจุบัน วิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยก าหนดระดับตามมาตรวัด ค าถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วน มี 4 ระดับ ซึ่งประยุกต์ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) อ้างถึงใน สุชาติ (2546) โดยก าหนดคะแนน ดังนี้  

1  มีค่าเท่ากับ  ไม่มีความสุขเลย  
2  มีค่าเท่ากับ  ไม่ค่อยมีความสุข  
3  มีค่าเท่ากับ  มีความสุขปานกลาง 
4  มีค่าเท่ากับ  มีความสุขมาก  

การแปรผลความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร (จ านวน 6 ข้อ) น าค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น มาท าการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมาย ประยุกต์ตามแบบของ สุชาติ (2546) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ระดับความอยู่ดีมีสุข มีสูตร ดังนี้ 

ช่วงห่างอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  
จ านวนอันตรภาคชั้น  

ดังนั้น ช่วงห่างอันตรภาคชั้น = 4 – 1  = 0.75  
 4 

การแปลความหมายระดับความสุขของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ใช้วิธีน าค่าเฉลี่ยน้ าหนักความ
คิดเห็น ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  
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     ไม่มีความสุขเลย   ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.75 คะแนน 
     ไม่ค่อยมีความสุข  ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.76 - 2.50 คะแนน 
     มีความสุขปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย   2.51 - 3.25 คะแนน 
     มีความสุขมาก   ค่าคะแนนเฉลี่ย   3.26 - 4.00 คะแนน    

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสุข วิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่า Weight Mean Score โดยก าหนดระดับตามมาตรวัด (สุชาติ, 2546) ดังนี้  

1  มีค่าเท่ากับ  น้อยที่สุด  
2  มีค่าเท่ากับ  น้อย  
3  มีค่าเท่ากับ  ปานกลาง 
4  มีค่าเท่ากับ  มาก  

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสุข วิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การแปรผลระดับความสุขของเกษตรกร ซึ่งมีค าถามจ านวน 29 ข้อ ค่าคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4 คะแนน ดังนั้น
คะแนนรวมสูงสุด เท่ากับ 116 คะแนน (29 x 4 คะแนน) และค่าคะแนนต่ าสุด เท่ากับ 1 คะแนน ดังนั้นคะแนน
รวมต่ าสุดเท่ากับ 29 คะแนน (29 x 1 คะแนน) (Wolman, 1973; Weiten et al., 2009; Vitrano, 2010) 
จากนั้นน าผลรวมของแต่ละรายที่ตอบแบบสอบถาม เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย (สุชาติ, 2546) 
โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับความสุข มีสูตร ดังนี้  

ช่วงห่างอันตรภาคชั้น = คะแนนรวมสูงสุด – คะแนนรวมต่ าสุด  
จ านวนอันตรภาคชั้น  

ดังนั้น ช่วงห่างอันตรภาคชั้น = 116 – 29  = 21.75  
4  

การแปรผลความหมายระดับความสุขของเกษตรกร ใช้วิธีน าค่าเฉลี่ยน้ าหนักความคิดเห็น ในแต่ละประเด็น
ความสุขโดยรวม จากค าถาม 29 ข้อ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความสุข ดังนี้  

มีความสุขน้อยที่สุด  ช่วงคะแนนระหว่าง  29.00 – 50.75  คะแนน  
มีความสุขน้อย   ช่วงคะแนนระหว่าง  50.76 – 72.50   คะแนน  
มีความสุขปานกลาง ช่วงคะแนนระหว่าง  72.51 – 94.25  คะแนน  
มีความสุขมาก   ช่วงคะแนนระหว่าง  94.26 – 116.00 คะแนน  

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความอยู่ดีมีสุขและความสุขของเกษตรกรในช่วงก่อนและระหว่างได้รับการส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือนม โดยวิธี T-Test ในโปรแกรมส าเร็จรูป 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร วิเคราะห์และแปรผลโดยใช้สถิติ คือ 
ความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

สถานที่ทดลอง/เก็บข้อมูลและระยะเวลาด าเนินงาน 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 

2558 – กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน 
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ผลการทดลอง 
 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.00 มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 42.50) รองลงมา อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 17.50) และมีอายุเฉลี่ย 54.50 ปี ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. (ร้อยละ 75.00) มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5.45 คน 
ประกอบอาชีพหลัก โดยการท าไร่/ท านา ร้อยละ 50.00 จ านวนกระบือนมที่เลี้ยง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือ
นม 1 - 5 ตัว ถึงร้อยละ 67.50 มีกระบือนมเฉลี่ย 5.76 ตัว มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือนม ระหว่าง 6 – 10 ป ี
ร้อยละ 50.00 โดยมีประสบการณ์เฉลี่ย 6.25 ปี ส่วนพ้ืนที่ท าการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรไม่เกิน 
10 ไร่ ร้อยละ 37.50 และมีพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 11 – 20 ไร่ ร้อยละ 30.00 โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 11.86 ไร่ การ
มีโรคประจ าตัวของเกษตรกร พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 65.75 และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 34.25 จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่พบว่ามีโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยหรืออายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป โรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ความ
ดันโลหิตสูง (19.32%) โรคเบาหวาน (7.73%) โรคหัวใจ (5.80%) และโรคอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (9.66%)  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

n = 40 
ค่าสังเกต จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) Mean±SD 

1. เพศ    
ชาย 26 65.00  
หญิง 14 35.00  

2. อายุ    
ไม่เกิน 30 ปี 6 15.00  
31 – 40 ปี 4 10.00  
41 – 50 ปี 7 17.50  
51 – 60 ปี 17 42.50  
มากกว่า 60 ปี 6 15.00  
อายุเฉลี่ย (ปี)   54.50±2.64 

3. ระดับการศึกษา    
ประถมศึกษา 7 17.50  
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 30 75.00  
ปริญญาตรี 3 7.50  

4. จ านวนสมาชิกในครอบครัว    
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 20 50.00  
ประกอบอาชีพอ่ืน (นอกภาคการเกษตร) 12 30.00  
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ตารางที่ 1 (ต่อ)    
   n = 40 

ค่าสังเกต จ านวน (ราย) ร้อยละ (%) Mean±SD 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ก าลังศึกษา พิการ ชรา) 8 20.00  
มีสมาชิกเฉลี่ย (คน)   5.45±1.45 

5. อาชีพหลัก    
ท านา/ท าไร่ 30 75.00  
ค้าขาย 6 15.00  
รับจ้าง 4 10.00  

6. จ านวนกระบือนมที่เลี้ยง    
1 – 5 ตัว 27 67.50  
6 – 10 ตัว 11 27.50  
11 – 15 ตัว 2 5.00  
มีกระบือนมเฉลี่ย (ตัว)   5.76±1.65 

7. ประสบการณ์การเลี้ยงกระบือนม    
1 – 5 ป ี 15 37.50  
6 – 10 ปี 20 50.00  
มากกว่า 10 ปี 5 12.50  
มีประสบการณ์เฉลี่ย (ปี)   6.25±1.37 

8. พ้ืนที่ท าการเกษตร    
ไม่เกิน 10 ไร่ 15 37.50  
11 – 20 ไร่ 12 30.00  
21 – 30 ไร่ 7 17.50  
31 – 40 ไร่ 3 7.50  
41 – 50 ไร่ 2 5.00  
มากกว่า 50 ไร่ 1 2.50  
มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย (ไร่)   11.86±2.24 

9. โรคประจ าตัว    
ไม่มี 23 57.50  
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) แยกเป็น 17 42.50  

- โรคความดันโลหิตสูง 10 19.32  
- โรคเบาหวาน 4 7.73  
- โรคหัวใจ 3 5.80  
- โรคอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โรคติดต่อ 5 9.66  
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ระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุข 

การศึกษาระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรก่อนและในระหว่างการเลี้ยงกระบือนมในพื้นที่
บุรีรัมย์ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยระดับความสุขจากผลรวมคะแนนจากค าถาม 29 ข้อ 
(ค าถามดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ 1) พบว่า เกษตรกรมีความสุขอยู่ในระดับมีความสุขน้อย (72.21) ในระหว่าง
เลี้ยงกระบือนม พบว่า เกษตรกรมีความสุข อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง (90.20) ส่วนระดับความอยู่ดีมีสุขก่อน
การเลี้ยงกระบือนม พบว่า ในด้านเศรษฐกิจ (3.15) ด้านสังคม (3.24) ด้านครอบครัว (3.22) ด้านสุขภาพอนามัย 
(3.20) และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน (3.24) อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง ยกเว้นในด้านวัฒนธรรมและความ
เชื่อ (3.38) อยู่ในระดับมาก ส าหรับในระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า ในด้านเศรษฐกิจ (3.20) และด้านสุขภาพอนามัย 
(3.11) อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง ส่วนด้านสังคม (3.27) ด้านครอบครัว (3.50) ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ 
(3.47) และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน (3.31) อยู่ในระดับมีความสุขมาก 

จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงกระบือนมส่งผลให้เกษตรกรมีความสุขและความอยู่ดีมีสุข
เพ่ิมข้ึน (เม่ือสังเกตจากการแปลความหมายจากค่า Mean±SD) ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือนมส าหรับเกษตรกรเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมสามารถเกื้อหนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเดิม จะ
ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุขและความอยู่ดีมสีุขจากการประกอบอาชีพเลี้ยงกระบือนม 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความอยู่ดีมีสุขและความสุขของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือนม 

n = 40 
ค่าสังเกต ก่อนเลี้ยงกระบือนม ระหว่างเลี้ยงกระบือนม 
 Mean±SD ความหมาย Mean±SD ความหมาย 
ระดับความสุข     
ผลรวมคะแนนจากค าถาม 29 ข้อ 72.21±3.82 ความสุขน้อย 90.20±3.57 ความสุขปานกลาง 
ระดับความอยู่ดีมีสุข     
1. ด้านเศรษฐกิจ  3.15±0.82 ความสุขปานกลาง 3.20±0.59 ความสุขปานกลาง 
2. ด้านสังคม  3.24±0.67 ความสุขปานกลาง 3.27±0.86 ความสุขมาก 
3. ด้านครอบครัว  3.22±0.73 ความสุขปานกลาง 3.50±0.84 ความสุขมาก 
4. ด้านสุขภาพอนามัย  3.20±0.62 ความสุขปานกลาง 3.11±0.67 ความสุขปานกลาง 
5. ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ  3.38±0.75 ความสุขมาก 3.47±0.65 ความสุขมาก 
6. ความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน  3.24±0.74 ความสุขปานกลาง 3.31±0.72 ความสุขมาก 

การเปรียบเทียบค่า Mean ระหว่างก่อนและในระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ 

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคระหว่างการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมี
ปัญหาและอุปสรรค เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ แม่กระบือนมเป็นสัดไม่ชัดเจนและผสมติดยาก ร้อยละ 24.32 
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แม่กระบือให้ผลผลิตน้ านมต่ า ร้อยละ 21.62 ขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง ร้อยละ 18.92 มีพ้ืนที่จ ากัดและไม่มี
แปลงหญ้าเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 18.24 และขาดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงกระบือนม ร้อยละ 16.89 

ส่วนความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม พบว่า เกษตรกรมีความต้องการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดหากระบือนมพ่อพันธุ์ดีมาบริการให้กับเกษตรกร ร้อยละ 
15.27 รัฐบาลควรก าหนดมาตรการน้ านมดิบจากกระบือนมอย่างชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาน้ านมดิบแก่
เกษตรกร ร้อยละ 15.27 การสร้างแรงจูงใจ โดยพาไปศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 
12.21 การจัดฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือนมให้เกษตรกร ร้อยละ 11.07 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนมในอนาคต ร้อยละ 10.31 การ
พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับกระบือนมและปลูกพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 9.54 ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจ
อาชีพกระบือนมอย่างจริงจัง ร้อยละ 9.16 ประชาสัมพันธ์วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงกระบือนมผ่านสื่อ
ต่างๆ ร้อยละ 9.16 และ การส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์และการถนอมพืชอาหารสัตว์ส าหรับฤดูแล้ง ร้อยละ 8.02 
ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ 
n = 40 

ปัญหา อุปสรรค และความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ  จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาและอุปสรรค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

1) แม่กระบือนมเป็นสัดไม่ชัดเจนและผสมติดยาก 36 24.32 
2) แม่กระบือให้ผลผลิตน้ านมต่ า 32 21.62 
3) มีพ้ืนที่จ ากัด และไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือ 27 18.24 
4) ขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง 28 18.92 
5) ขาดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงกระบือนม 25 16.89 

ความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
1) สร้างแรงจูงใจ โดยพาไปศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 32 12.21 
2) จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือนมให้เกษตรกร 29 11.07 
3)  สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนมในอนาคต 
 

27 10.31 
4) ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจอาชีพกระบือนมอย่างจริงจัง 24 9.16 
5) ประชาสัมพันธ์วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงกระบือนมผ่านสื่อต่างๆ  24 9.16 
6) การพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับกระบือนมและปลูกพืชอาหารสัตว์ 25 9.54 
7) การส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์และการถนอมพืชอาหารสัตว์ส าหรับฤดูแล้ง 21 8.02 
8) การจัดหากระบือนมพ่อพันธุ์ดีมาบริการให้กับเกษตรกร 40 15.27 
9) รัฐบาลควรก าหนดมาตรการน้ านมดิบจากกระบือนมอย่างชัดเจนสร้าง   

ความเชื่อมั่นด้านราคาน้ านมดิบแก่เกษตรกร 
 

40 15.27 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

ผลการศึกษาครั้งนี ้พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม มีอายุค่อนข้างมาก โดยมีอายุเฉลี่ย 54.50 ปี ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. (ร้อยละ 75.00) มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5.45 คน มี
กระบือนมเฉลี่ย 5.76 ตัว โดยมีประสบการณ์เฉลี่ย 6.25 ปี ส่วนพ้ืนที่ท าการเกษตร พบว่า มีพ้ืนที่เฉลี่ย 11.86 ไร่ 
การมีโรคประจ าตัวของเกษตรกร พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 65.75 และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 34.25 จาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีพบว่ามีโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยหรืออายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป โรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ โรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุของเกษตรกร จากข้อมูลดังกล่าวท า
ให้ทราบทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ จุดเด่น คือ เกษตรกรผู้
เลี้ยงกระบือนมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย จ านวนกระบือนมที่เลี้ยงมีจ านวนน้อยสามารถดูแลได้ทั่วถึง ท าให้
ต้นทุนการผลิตต่ า นอกจากนี้การเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกรจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ส่วนจุดด้อย ก็คือเกษตรกรผู้
เลี้ยงกระบือนมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีอายุมาก มีการศึกษาน้อย ส่งผลให้การยอมรับความรู้หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือนมเป็นไปได้ช้า  

ผลรายงานการศึกษาที่ผ่านมาผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับกระบือนมมีน้อยมาก ส่วนการศึกษาในการเลี้ยง
โคเนื้อในภูมิภาคหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้อง
กับ นันทนา และคณะ (2549) ศึกษาระบบการผลิตโคพ้ืนเมืองภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมร่วมกับการท านา สวนยางพารา สวนผลไม้ หรือสวนปาล์มน้ ามัน 
และเลี้ยงเป็นรายย่อยเฉลี่ยครัวเรือนละ 7 – 8 ตัว ส่วนใหญ่เลี้ยงโคมานานกว่า 10 ปี เช่นเดียวกับ สมปอง และ
คณะ (2549) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การท านาและเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม เลี้ยงโคมาแล้วเฉลี่ย 
10 ปี สอดคล้องกับ สุเทพ และ บุญชู (2550) ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น พบว่า 
เกษตรกรอายุเฉลี่ย 49.2 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกครอบครัว 4.9 คน แรงงานภาค
เกษตร 3.2 คน และมีพ้ืนที่ถือครอง 19.8 ไร่ การศึกษาของ นฤมล และคณะ (2555) พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อในจังหวัดสระบุรีมีอายุเฉลี่ย 45.3 ปี อาชีพหลัก คือ ท านาและท าไร่ และเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม มีพ้ืนที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 13.9 ไร่ ส่วนสมพร และคณะ (2550) ศึกษาการผลิตเนื้อโคพ้ืนเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีและ
ยโสธร พบว่า ผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่ท านาควบคู่กับการเลี้ยงโค มีจ านวนโคไม่เกิน 10 ตัวต่อครัวเรือน ยกเว้นในเขต
พ้ืนที่ภูเขาชายโขงท่ีส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่มากกว่า 50 ตัวขึ้นไป เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นปุาเขาที่ยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุวิช และคณะ (2558) ศึกษาสภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ พบว่า เกษตรกรใน
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เลี้ยงโคเฉลี่ย 9.85 และ 8.67 ตัว ตามล าดับ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเฉลี่ย 16.58 
และ 15.45 ปี ตามล าดับ มีพื้นที่แปลงหญ้าเลี้ยงโค เท่ากับ 6.07 และ 5.63 ไร่ ตามล าดับ  
 ส าหรับจ านวนกระบือนมที่เกษตรกรเลี้ยง พบว่า ส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือนม 1 - 5 ตัว ถึงร้อยละ 85.50 มี
กระบือนมเฉลี่ย 5.76 ตัว มีประสบการณ์การเลี้ยงกระบือนม ระหว่าง 6 – 10 ปี ร้อยละ 67.50 โดยมี
ประสบการณ์เฉลี่ย 6.75 ปี ซึ่งถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนมมีกระบือนมจ านวนน้อยและมีประสบการณ์ในการ
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เลี้ยงกระบือนมค่อนข้างต่ า เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงกระบือนมเป็นอาชีพเสริมใหม่ส าหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เป็นผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการ
เลี้ยงกระบือนม ต้องให้ความเอาใจใส่ ให้ค าเสนอแนะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  

ระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุข 

การศึกษาระดับความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรก่อนและหลังการเลี้ยงกระบือนมในพ้ืนที่บุรีรัมย์ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยระดับความสุขก่อนการเลี้ยงกระบือนมจากผลรวมคะแนนจากค าถาม 29 ข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมีความสุขน้อย (72.21) ระดับความสุขในระหว่างเลี้ยงกระบือนม พบว่า อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง 
(90.20) ส าหรับความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรก่อนการเลี้ยงกระบือนมโดยรวมทุกด้าน (3.24) อยู่ในระดับมีความสุข
ปานกลาง ความอยู่ดีมีสุขในระหว่างเลี้ยงกระบือนมโดยรวมทุกด้าน (3.31) อยู่ในระดับมีความสุขมาก ผลจาก
การศึกษาพบว่าเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมมีระดับความสุขและระดับความอยู่ดีมีสุขเพ่ิมขึ้น 
แสดงว่าเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิติดีขึ้น ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
เพ่ือใช้ประกอบการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้  ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาความสุขของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเมื่อเกษตรกรมีความสุขแล้วย่อมน าไปสู่การประกอบอาชีพของ
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้วก็จะน ามาซึ่งการผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพอันจะส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าและการพัฒนาสัตว์ของประเทศต่อไป 

การศึกษาความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคเนื้อนั้น สุวิช และคณะ (2558) ศึกษา
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ พบว่า เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์และ
บุรีรัมย์ พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งสองจังหวัด มีระดับความสุข พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่
ทั้งสองจังหวัดมีความสุข ในระดับมีความสุขมาก ส่วนความอยู่ดีมีสุขในด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพอนามัย อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม และความเชื่อ และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมศาสตร์ของผู้วิจัยอื่นๆ ดังเช่น รังสรรค์ (2552) ศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชากรในอ าเภอสารถี 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชากรมีความสุขในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ การมีครอบครัวที่อบอุ่น 
การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน การที่ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีความภาคภูมิใจ การมีอิสรภาพ และ
การมีหลักประกันในชีวิต ส่วนด้านการมีชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ 
ธัญธิตา (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขมวลรวม และระดับรายได้ของบุคคลของประชากรในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของประชากรมากท่ีสุด คือ ปัจจัยทางด้านครอบครัว เพราะ
หากรู้จักประหยัดอดออม และรู้จักใช้ชีวิตด าเนินตามเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อความสุขของตนเองและบุคคลรอบ
ข้าง เนื่องมาจากเงินที่ได้รับมาจากรายได้สามารถน าไปจับจ่ายใช้สอย เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง และ
เพ่ือใช้จ่ายในการด ารงชีพ เช่นเดียวกับ ฐานิกา และคณะ (2555) ส ารวจความสุขของคนไทยในปี 2548 ในเขต
กรุงเทพฯ และในภูมิภาค พบว่า สิ่งที่ท าให้คนไทยมีความสุข 10 อันดับแรก คือ 1) การมีชีวิตครอบครัวที่ไม่แตกแยก 
2) มีเงินพอใช้ไม่เป็นหนี้ 3) การได้อยู่กับคนที่รัก 4) การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 5) เหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข 6) เป็นที่
ยอมรับของคนรอบข้าง 7) การได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 8) การมีสภาพแวดล้อมที่ดี 9) การมีชีวิตปลอดภัยในสังคม 
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และ 10) สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ส่วน วริศรา (2555) ศึกษาดัชนีความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขทางด้านความมั่นคงของชีวิต ดังนี้คือ การไม่มีหนี้สินติดตัว การมีที่อยู่อาศัยมั่นคง การมี
อาหารการกินอุดมสมบูรณ์และอยู่ดีกินดี การมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพของตน และการมีเงินทองใช้สอย 
ความสุข ส่วนด้านการที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ การที่ไม่มีโรคประจ าตัว การมีสุขภาพจิตที่ดี การมียา
รักษาโรครักษาเวลาเจ็บปุวย การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง การได้ออกก าลังกาย การมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และการมี
ครอบครัวที่อบอุ่น 

 
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐ 

 จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและความต้องการส่งเสริมจากภาครัฐของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม 
ระหว่างการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกร แม่กระบือนมเป็นสัดไม่ชัดเจนและผสมติดยาก ให้ผลผลิตน้ านม
ต่ า ขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง มีพ้ืนที่จ ากัดและไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือ และขาดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยง
กระบือนม ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงกระบือนม ดังนี้ แนะน าเกษตรกรให้ความส าคัญ
ในการสังเกตการเป็นสัดเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ในช่วงเช้า เที่ยง และตอนบ่ายหรือช่วงเย็นที่น ากระบือกลับ
เข้าคอก และให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอย่างสม่ าเสมอ มีการสังเกตสุขภาพสัตว์อย่าให้ผอมหรืออ้วนเกินไป 
แนะน าการเสริมอาหารข้นและมีอาหารหยาบคุณภาพดีให้กินตลอดปี จัดหาเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์หญ้าที่ให้ผลผลิตสูง
และเจริญเติบโตได้ตลอดปี เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง-1 หญ้าแพงโกล่า ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ของตนเอง 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่ในการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลให้เกษตรกรแต่ละฟาร์ม หรือประสานหน่วยงาน
เพ่ือขุดบ่อน้ าสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือใช้อุปโภคและบริโภคในชุมชน  

ส่วนการส่งเสริมจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานกับแหล่งเลี้ยงกระบือนมพันธุ์ดีของภาครัฐ 
เพ่ือจัดหากระบือนมพ่อพันธุ์ดีมาบริการให้กับเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเสนอรัฐบาลเพ่ือก าหนดมาตรการ
น้ านมดิบจากกระบืออย่างชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาน้ านมดิบแก่เกษตรกร การสร้างแรงจูงใจ โดยพาไปศึกษา
ดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ เช่น มูร่าห์ฟาร์ม อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมบูรณาการกัน จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือนมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
กระบือนมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนมในอนาคต 
ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจอาชีพกระบือนมอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงกระบือนมผ่านสื่อต่างๆ  

สรุปผลการทดลอง 

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรเลี้ยงกระบือนมเฉลี่ย 5.76 ตัว ประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือนมเฉลี่ย 
6.25 ปี มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 11.86 ไร่ การมีโรคประจ าตัวของเกษตรกร พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
65.75 และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 34.25 จากกลุ่มตัวอย่างที่พบว่ามีโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยหรือ
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป โรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ การเปรียบเทียบ
ระดับความอยู่ดีมีสุขและความสุขของเกษตรกรก่อนและหลังการเลี้ยงกระบือนม พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ระดับความสุขจากผลรวมคะแนนจากค าถาม 29 ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมีความสุขน้อย (72.21) ในระหว่างเลี้ยง
กระบือนม พบว่า เกษตรกรมีความสุขอยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง (90.20) ระดับความอยู่ดีมีสุขก่อนการเลี้ยง
กระบือนม พบว่า ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุก
ด้าน อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง ยกเว้นในด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ อยู่ในระดับมาก ในระหว่างเลี้ยง
กระบือนม พบว่า ในด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพอนามัย อยู่ในระดับมีความสุขปานกลาง ส่วนด้านสังคม ด้าน
ครอบครัว ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมีความสุขมาก จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมมีความสุขและความอยู่ดีมีสุขเพ่ิมขึ้น 

ในระหว่างการเลี้ยงกระบือนม พบว่าเกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ แม่กระบือนมเป็นสัดไม่ชัดเจนและ
ผสมติดยาก ร้อยละ 24.32 แม่กระบือให้ผลผลิตน้ านมต่ า ร้อยละ 21.62 ขาดแคลนแหล่งน้ าในฤดูแล้ง ร้อยละ 18.92 
มีพ้ืนที่จ ากัดและไม่มีแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือ ร้อยละ 18.24 และขาดความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงกระบือนม ร้อยละ 
16.89 เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ดังนี้ การจัดหากระบือนมพ่อพันธุ์ดีมาบริการให้กับ
เกษตรกร ร้อยละ 15.27 รัฐบาลควรก าหนดมาตรการน้ านมดิบจากกระบือนมอย่างชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นด้านราคา
น้ านมดิบแก่เกษตรกร ร้อยละ 15.27 การสร้างแรงจูงใจ โดยพาไปศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
ร้อยละ 12.21 การจัดฝึกอบรมการเลี้ยงกระบือนมให้เกษตรกร ร้อยละ 11.07 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
กระบือนมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนมในอนาคต ร้อย
ละ 10.31 การพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับกระบือนมและปลูกพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 9.54 ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หัน
มาสนใจอาชีพกระบือนมอย่างจริงจัง ร้อยละ 9.16 ประชาสัมพันธ์วิธีการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงกระบือนมผ่าน
สื่อต่างๆ ร้อยละ 9.16 และ การส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์และการถนอมพืชอาหารสัตว์ส าหรับฤดูแล้ง ร้อยละ 8.02 
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ตารางผนวกที่ 1 แบบสอบถามระดับความสุขของเกษตรกรก่อนและหลังการเลี้ยงกระบือนม 
                            ข้อค าถาม มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
1. ฉันพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้     
2. ฉันรู้จักคนในชุมชนเป็นอย่างดี     
3. ฉันมีความรู้สึกดี ๆ อย่างกับได้รางวัล     
4. เมื่ออยู่กับคนส่วนใหญ่ ฉันรู้สึกสุขใจ     
5. เมื่อตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกว่าได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่     
6. ฉันมองอนาคตของชีวิตในด้านดี     
7. ฉันพบว่าสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตเป็นเรื่องสนุกสนาน     
8. ฉันมักจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ     
9. ฉันพอใจในชีวิตของฉัน     
10. ฉันคิดว่าโลกนี้น่าอยู่     
11. ฉันหัวเราะบ่อย     
12. ฉันพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉัน     
13. ฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่น่าสนใจ     
14. ฉันได้ท างานส าเร็จตามท่ีได้ตั้งใจไว้     
15. ฉันอยู่ดีมีสุข     
16. ฉันพบความงามในสิ่งต่าง ๆ     
17. ฉันให้ก าลังใจผู้อื่น     
18. ฉันสามารถท าสิ่งต่างๆ ที่ฉันต้องการ     
19. ฉันสามารถควบคุมชีวิตของฉันได้     
20. ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้     
21. ฉันมีความกระตือรือร้นอย่างมาก     
22. ฉันมักสนุกสนานร่าเริง     
23. ฉันตัดสินใจได้โดยง่าย     
24. ฉันมีจุดมุ่งหมายในชีวิต     
25. ฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังในการท าสิ่งต่างๆ     
26. ฉันมักช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆ ดีขึ้น     
27. ฉันสนุกเม่ืออยู่กับคนอื่น     
28. ฉันมีสุขภาพด ี     
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29. ฉันมีความทรงจ าดีๆ ในอดีต     
 

ค าช้ีแจง 1) ให้อ่านข้อความของแบบสอบถามความสุขทีละข้อตามล าดับ และแสดงระดับความรู้สึก/ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับความสุขในแต่ละข้อความ  
2) ข้อค าถามท่ีจะถามให้ท่านแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยเพียงใดต่อไปน้ี ให้ท่านอ่านค าถามแต่ละข้อ โดยไม่ต้องใช้เวลาคิดนานเน่ืองจากค าตอบไม่มีผิดหรือถูก และไม่มีการล่วง
ถาม ดังน้ัน ค าตอบแรกท่ีเกิดข้ึนในความคิดจึงเป็นค าตอบท่ีอยู่ในใจของท่าน โปรดให้ค าตอบตามท่ีเกิดข้ึนกับท่านโดยท่ัวๆ ไป หรือเกิดข้ึน 

 


