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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมโดยการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ในจังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561 ในกลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่ม จ านวนตัวอย่าง 90 ราย  พบว่า เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้หลัก ร้อยละ 82.20 จากอาชีพเกษตรกรรม 20,001-50,000 บาท ต่อปี 
รายได้เสริมจากการเลี้ยงปศุสัตว์ ร้อยละ 38.90 มีภาวะหนี้สิน 50,0001-100,000 บาท ต่อครัวเรือน 
แหล่งเงินกู้ได้จาก ธ.ก.ส. ร้อยละ 76.60 ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 22,768.07 บาทต่อปี และ
ต้นทุนการปลูกพืชอาหารสัตว์ 6,535.15 บาทต่อ 5 ไร่ ต่อปี ในด้านความคิดเห็น เกษตรกรให้ความ
คิดเห็นว่าโครงการนี้ และกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก และมากที่สุด ตามล าดับ 
เนื่องจากมีตลาดรองรับ ร้อยละ 88.90 มีแหล่งรับซื้อในพ้ืนที่ ร้อยละ 91.00 กระบือสามารถจ าหน่าย
ได้ และมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเดิม ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
โครงการ พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนปัญหาและอุปสรรคจากโครงการ พบว่า มีปัญหาน้อย  
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ มีระดับคุณภาพชีวิตดีมาก  จากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความพร้อม และมีศักยภาพที่จะเลี้ยงกระบือทดแทนอาชีพเกษตรกรรม
เดิม ที่ผลผลิตราคาตกต่ า ตามโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน 
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Area Change to Promote Raising Buffaloes (under The Royal Cattle-

Buffalo Bank for Farmers) in Chaiyaphum Province 
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Abstract 

 
The objectives of this study were to examine the economic return and quality 

of life of farmers’ project with improper area change to promote raising buffaloes 
under The Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers in Chaiyaphum Province, Thailand. 
The 9 groups with 90 farmers were interviewed, analyzed and performed experimental 
research from June to December 2018. The results found that farmers participating in 
this project had main income (82.20%) from agriculture between 20,001 to 50,000 Baht 
per year, supplemental income from raising livestock with 38.90 % of them, having 
debt between 50,0001 to 100,000 Baht per family which were source of loan from 
BAAC with 76.60%. They had raising buffalo costs at average of 22,768.07 Baht per year, 
and cost of forage crops were 6,535.15 Baht per 5 Rai per year. In the terms of this 
project and activities of the farmers were appropriate at a high level and at a very high 
level, respectively. Those of their opinions, they had market supports (88.90%), there 
was a source to buy in the area (91.00%). Moreover, buffaloes could be sold, and had 
an average income per year rather than the original agricultural occupation. In the 
terms of farmers' satisfaction with the project revealed that farmers' satisfaction with 
the project at a high level. In contrast, the problems and obstacles from this project 
found that it had at a little problem. Quality of life of farmers after joining the project 
had a very good quality of life. In conclusion, the ffarmers were ready, and had the 
potential to feed buffalo instead of the original agricultural career. The produces were 
low prices according to the government-sponsored project.    
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บทที่ 1 

บทน า 

ความส าคัญปัญหา 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง สินค้า 
ล้นตลาด  ในบางช่วง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะสมมาเป็นเวลานาน และเกษตรกร 
มีการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ ด้ านการเกษตรไม่ เหมาะสม  และเกษตรกรใช้ พ้ืนที่ ได้ ไม่ เต็ มที่   
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงด าเนินโครงการการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน/
ยุทธศาสตร์ พัฒนาการเกษตรยั่ งยืน  ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่ เหมาะสมให้ท ากิจกรรม 
ที่เหมาะสม จ านวน 6 ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี (2560-2579) โดยในระยะ 5 ปี (2560-2564)  
มีเป้าหมายในจ านวน 1.5 ล้านไร่ และในปี 2560 มีเป้าหมายจ านวน 3 แสนไร่  

จากนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม  
ตามแผนที่ Agri-Map เพ่ือส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านั้น กรมปศุสัตว์ร่วมกับโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเ พ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  ได้จัดท า โครงการปรับเปลี่ ยน พ้ืนที่ 
ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร
ตามพระราชด าริ) ขึ้น ในพ้ืนที่น าร่องโครงการ 7 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี 
บุ รี รั ม ย์  อ าน าจ เ จ ริญ  และ อุทั ย ธ านี )  โ ดยมี เ ป้ าหมายด า เนิ นการ  เ กษตรกรจ านวน  
280 ราย (28 กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรายละไม่ต่ ากว่า 5 แม่ จ านวน 1,400 ตัว  

จังหวัดชัยภูมิได้รับเป้าหมายในการด าเนินงาน 9 กลุ่ม เกษตรกร 90 ราย กระบือแม่พันธุ์ 
450 ตัว เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน เช่น  
พืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลถั่ว มันส าปะหลัง ด้วยระบบใช้น้ าน้อย รายละ 5 ไร่ จ านวน 450 ไร่  
โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (เริ่มด าเนินการปี 2559 สิ้นสุดโครงการตามสัญญายืมแม่กระบือของ
โครงการ ธคก.) เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสม ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สังคม และเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริม และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นเพียงแค่สิ่งจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม หรือเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่  
หลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ และประเมินผลทางเศรษฐกิจและผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ต่อไป 
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กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
 

  
                ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
 
 
       

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

  1. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืช 
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังได้รับการส่งเสริมการเลี้ยง
กระบือภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืช  
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ และคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรต่อโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 90 ราย ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ธันวาคา 2561 
 

ผลลพัธ์ 

สภาพพืน้ฐานทัว่ไปของเกษตรกร   
 1 .เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดบัการศึกษา 
 4. สภาพสังคม 
 5. รายได ้
 6. สภาวะหน้ีสิน 
 7. การถือครองท่ีดิน 
  

1. การเปลีย่นแปลงผลผลติ และรายได้หลงั
เข้าร่วมโครงการ 
2. การเปลีย่นแปลงคุณภาพชีวติหลงัเข้า
ร่วมโครงการ 

ความคิดเห็นและความพงึพอใจ 
ปัญหาอุปสรรค 

เกษตรกรมีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ 
มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ 
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นิยามค าศัพท์ 

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หมายถึง  ผลตอบแทนที่เกษตรกรเจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับ
จากการถือครองปัจจัยการผลิต เช่น กระบือ และ พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งจะได้มากหรือน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้และปริมาณของปัจจัยการผลิต 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงอยู่ของชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความสุข สภาพร่างกาย และ
จิตใจมีมั่นคงแข็งแรง มีความพอใจ สุขใจ สุขกาย และมีความสงบ  

 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม หมายถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัด สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-
Map โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชชนิดเดิม ซึ่งไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-
Map มาปลูกพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม หรือปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีรายได้มากกว่า
การปลูกพืชชนิดเดิม  

 Agri-Map ย่อมาจาก Agricultural Map for Adaptive Management เป็นแผนที่
เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใช้งาน
ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องรอบคอบด้าน ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน  

 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ คือ โครงการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคและกระบือ ที่กรมปศุสัตว์จัดท าขึ้นเพ่ือสนองนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้งบประมาณธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
จัดซื้อกระบือตั้งท้องหรือลูกติดให้เกษตรกรยืมเพ่ือการผลิตรายละ 5 ตัว พร้อมท าสัญญา โดยมี
เงื่อนไขจะต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกพืชชนิดเดิมอย่างน้อยรายละ 5 ไร่ และส่งลูกเพศ
เมีย อายุ 18 เดือน 5 ตัวแรกของฝูง ในระยะเวลา 5 ปี คืนให้โครงการฯ เพ่ือให้เกษตรกรรายใหม่ยืม
เพ่ือการผลิตรายละ 5 ตัว ภายใต้เงื่อนไขเดิมหรือ ยืมเพ่ือการผลิตตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูก
พืชไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ และคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรต่อโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ  

2. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรให้เลี้ยงสัตว์ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน น าปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรไปวางกลยุทธ์แก้ไข แนะน า 
และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือขยายผล ส่งเสริมและพัฒนา
ชีพของเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยังยืนในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ต่อไป  

3. ส่งผลให้ปริมาณกระบือในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ระดับจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นกรอบและข้อมูลประกอบสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎี 

ด้านการผลิตกระบือ 

 1. จ านวนกระบือ จากสถิติของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ปี 2561 ในจังหวัดชัยภูมิ 
มีเกษตรกรเลี้ยงกระบือจ านวน 1,611 ราย กระบือ 10,247 ตัว เปรียบเทียบกับปี 2557 เกษตรกร
เลี้ยงกระบือ 816 ราย กระบือ 5,349 ตัว เฉลี่ยมีเกษตรกรเลี้ยงกระบือและจ านวนกระบือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 49.35 และ 47.8 ตามล าดับ 
 2. พันธุ์กระบือ สามารถแยกได้ 2 กลุ่ม คือ กระบือป่า และกระบือบ้าน ส าหรับกระบือบ้านก็
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กระบือปลัก และกระบือแม่น้ า ส าหรับประเทศไทยกระบือพ้ืนเมืองจะเป็น
กระบือปลัก เกษตรกรทั่วไปจะนิยมเลี้ยงกันมาก โดยการจ าแนกกระบือไทยก็จะแตกต่างกันออกไป
ตามรูปร่างลักษณะ การเรียกชื่อ และถ่ินที่อยู่ (กรมปศุสัตว์, 2556) 
    3. พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จากสถิติศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปี 2560 จังหวัดชัยภูมิในปี 
2560 มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ทั้งหมด 4,903 ไร่ พ้ืนที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 450 ไร่ (รายละ 5 ไร่) 
 4. ระบบการเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงกระบือ จ าแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ แบบแรก ได้แก่ การ
เลี้ยงกระบือเพ่ือใช้แรงงาน การเลี้ยงแบบนี้เป็น การเลี้ยงที่ด าเนินกันทั่วไปในเมืองไทย อันได้แก่ การ
เลี้ยงกระบือเพ่ือเป็นส่วนประกอบของการท าไร่ท านา โดยมิได้มุ่งเลี้ยงเป็นการค้าโดยเฉพาะ การเลี้ยง
เป็นไปแบบตามมีตามเกิด โดยมิต้องอาศัยวิชาการเข้าช่วยมากนัก อาศัยธรรมชาติเป็นเครื่ อง
อ านวยการเลี้ยง การเลี้ยงกระบือแบบนี้จึง เรียกว่า การเลี้ยงแบบธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมี
รูปแบบการเลี้ยงแบบไล่ต้อน ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิส่วนมากเลี้ยงในรูปแบบดังกล่าว เกษตรกรมีการให้
ฟางข้าวและแร่ธาตุเสริมให้กระบือกิน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการผสมพันธุ์กระบือแบบ
ธรรมชาติ ได้รับวัคซนป้องกันโรคและตรวจสุขภาพจากภาครัฐทุกปี และจ าหน่ายกระบือมีชีวิตให้กับ
พ่อค้าคนกลาง ส าหรับการเลี้ยงกระบืออีกแบบหนึ่ง คือ การเลี้ยงแบบการค้า ซึ่งยังเลี้ยงกันเป็นส่วน
น้อยในประเทศไทย การเลี้ยงแบบนี้ อาศัยหลักวิชาการเข้าช่วยเป็นอย่างมาก เพ่ือมุ่งให้ได้ก าไรมาก
ที่สุดจากกิจการการเลี้ยวกระบือนั้น การเลี้ยงกระบือแบบนี้ จึงเรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรมโดยมุงให้ได้ผลผลิต คือ เนื้อ และหรือปริมาณน้ านมมากที่สุดต่อหนึ่งหน่วยของสิ่งที่ลงทุน 
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การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท า Agri-Map เพ่ือจัดท าแผนที่ส าหรับ
บริหารจัดการเกษตรไทย โดยข้อมูลที่น าเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการ
พาณิชย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จ าเป็นต้องค านึงถึงสมดุลของทรัพยากร
การผลิต (ดิน น้ า พืช) ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน รวมทั้งปัจจัยการผลิต จึงจะท าให้สามารถบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยเฉพาะ
หากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้นๆ   Agri-Map คือ 
แผนที่เกษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทย
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการ
ใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้องและรอบด้าน ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้านที่ส าคัญเป็นการน าเทคโนโลยีเข้า
มาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับ
เกษตรกรไทย ในรายพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี Agri-Map ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ แท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยเข้าใช้งาน ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ กรมปศุสัตว์ (2549) ได้รายงาน
ความเป็นมาของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ในการบริการจัดการ
โครงการฯ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยให้บริการโค-กระบือแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติ ในการให้ยืม  
เพ่ือการผลิต และมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ก าหนดเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม ในการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพ่ือ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  
 

คุณภาพชีวิต 

ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2560) การด ารงอยู่  การด ารงชีวิต 
(NECTEC’s Lexitron Dictionary, 2560) คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2560) คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องของการด ารงอยู่ของชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข ได้มีการอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตไว้เป็นมิติที่หลากหลาย กล่าวคือ วัลลภา  
เชยบัวแก้ว (2560)  ได้กล่าวไว้ว่าการมองคุณภาพชีวิตจากคนต่างกลุ่ม ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม ต่าง
เศรษฐกิจและต่างเป้าหมายก็มีความแตกต่างกัน องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตบางประเด็นก็จะต่างกัน
ไปด้วย ดังนั้น วัลลภา เชยบัวแก้ว (2560)  จึงสรุปคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นผลที่เกิดจาก
สวัสดิการทางสังคม นโยบาย การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ฯลฯ เป็นความสุขและความอยู่
ดีมีสุข ด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านสังคม ฯลฯ และส่งผลให้คนมีความพอใจในชีวิต ชีวิตมั่นคง 
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พอเพียง และยั่งยืน มิติ/องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง  จะแตกต่างกันออกไป 
การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีมิติ/องค์ประกอบเฉพาะ และวัดด้วยดัชนี
ชี้วัดคุณภาพชีวิต พวงทอง ไกรพิบูลย์ (2557) ได้สรุป คุณภาพชีวิต ว่าเป็นภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทั้งของ
ตนเอง (ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิทธิ และ
เสรีภาพ ส่วนในทางการแพทย์มองคุณภาพชีวิตว่าหมายถึง สภาพร่างกาย และจิตใจที่มั่นคงแข็งแรง มี
ความพอใจ สุขใจ สุขกาย และมีความสงบ ทั้งนี้คุณภาพชีวิตจะถูกคุกคามด้วยโรคและภาวะผิดปกติ
ต่างๆ ของร่างกาย และจิตใจ ชัชวาล โอสถานนท์ (2560) กล่าวว่าคุณภาพชีวิต เป็นคุณภาพของ สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง และวิทยานิพนธ์ของ ม.บูรพา สรุปมุมมองคุณภาพชีวิตจากหลากหลาย
สาขา เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มองว่าหากเศรษฐกิจดีคนย่อมมีคุณภาพชีวิต นักสังคมวิทยามองครอบคลุม
หลายประเด็น เช่น สุขภาพ การศึกษา สวัสดิการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รายได้ การมีงานท า ความ
เสมอภาค เทคโนโลยี ความผูกพันในสังคม  

จากค าจ ากัดความข้างต้น คุณภาพชีวิตจะกล่าวถึง ความสุข ความอยู่ดีมีสุข ของบุคคลและ
สังคม ที่มีบริบทของ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง และศาสนา สุขภาพ การศึกษา 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รายได้ การมีงานท า ความเสมอภาค เทคโนโลยี ความผูกพันใน
สังคม มาเกี่ยวข้อง  แม้ว่ามิติหรือองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตส่วนหลักมีความเหมือนกันและจะมี
มิติหรือองค์ประกอบบางอย่างที่มีความแตกต่างกัน ขึ้นกับความแตกต่างระหว่างบุคคล บริบทอื่นๆ 

 
สภาพเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ได้กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
แรงงานเกษตร เป็นการจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยเฉพาะ
ข้อมูลเรื่อง รายได้-รายจ่าย เงินสดของครัวเรือนเกษตร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และกิจกรรม
นอกการเกษตร ซึ่งข้อมูลรายได้เงินสดครัวเรือนของเกษตร ได้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตาม
มาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้รายได้-รายจ่ายเงินสดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของเกษตรกร เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมยังคงมีบทบาท
ส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย นอกจากนี้ข้อมูลที่จัดท ายังรวมถึงข้อมูลส าคัญ
อ่ืน เช่น การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ข้อมูลด้านสถานภาพหนี้สินและ
ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของสมาชิกภายในครัวเรือนและแรงงานเกษตร 
ซึ่งข้อมูลทุกเรื่องมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุม  

 
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ได้ประเมินผลโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกร
กรรม (Zoning by Agri-Map) ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี ผลการประเมินผล
พบว่ากิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2559 มีผลการด าเนินการส่วนของการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมเป็นสินค้าที่เหมาะสมจ านวน 3,930 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104 ของเป้าหมาย 3,797 ไร่  
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 950 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 1,068 ราย จ านวนเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว จาก
การส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกร เกี่ยวกับสาเหตุที่เกษตรกรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ พบว่า
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเนื่องจากประสบปัญหาในการผลิตสินค้าชนิดเดิม ร้อยละ 64 ประสบปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ า ร้อยละ 40 ประสบปัญหาปริมาณผลผลิตต่ า ร้อยละ 16 ประสบปัญหาต้นทุนการ
ผลิตสูง ร้อยละ 7 ประสบปัญหาผลผลิตมีคุณภาพต่ า  

 ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน และคณะ (2558) ศึกษาสภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน
การเลี้ยงกระบือ ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ พบว่า 
เกษตรกรฟาร์มเครือข่ายมีอายุเฉลี่ย 51.39 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อย
ละ 78.90 ท านาเป็นอาชีพหลีก เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 48.00 มีรายได้ในครัวเรือน 
อยู่ระหว่าง 50,001-100,000 บาทต่อปี การผลิตกระบือพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือปลัก
พ้ืนเมือง เฉลี่ยรายละ 4.21 ตัว รูปแบบการเลี้ยงเป็นแบบผูกล่ามร่วมกับการปล่อยแทะเล็มและ 
ตัดหญ้าให้กินเกษตรกรมีการปลูกหญ้า ร้อยละ 68.30 ใช้พ้ืนที่ประมาณ 0.53 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 ร้อยละ 40.70 และมีการส ารองอาหารหยาบเป็นฟางแห้ง มีการเสริมอาหารแร่ธาตุ 
เป็นบางครั้ง ต้นทุนในการเลี้ยงกระบือ พบว่า มีต้นทุนเฉลี่ย 23,989.38 บาทต่อตัว ผลตอบแทนการ
เลี้ยงกระบือ พบว่าราคาที่จ าหน่ายได้เฉลี่ย 31,379.75 บาทต่อตัว และมีรายได้จากการจ าหน่ายมูล
กระบือเฉลี่ย 6,931.25 บาทต่อตัว รวมรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ย 38,311.00 บาทต่อตัว ปัญหาอุปสรรค 
การเลี้ยงกระบือ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาระดับปานกลาง ด้านราคาพันธุ์กระบือแพง และมีปัญหา
ระดับน้อย ด้านราคาอาหารข้นแพง แหล่งหญ้าธรรมชาติจ ากัด อัตราการผสมติดตกต่ า และขาดแหล่ง
เงินทุน  

 สุวิช  บุญโปร่ง และคณะ (2558) ได้ศึกษาสภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ในการศึกษา
ระดับความอยู่ดีมีสุขและความสุขของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคในปัจจุบัน พบว่า ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ มีความอยู่ดีมีสุขในด้านเศรษฐกิจและด้าน
สุขภาพอนามัย ในระดับมาก ส่วนด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม และความเชื่อ และความ
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อยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับความสุข พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งสองจังหวัด
มีความสุข ในระดับมีความสุขมาก 

นรชัย  สหวิศิษฏ์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาสภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการศึกษาความอยู่ดีมีสุขและ
ความสุขของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคขุน พบว่า มีความอยู่ดีมีสุขในระดับมาก คือ ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสุขภาพอนามัย ส่วนความอยู่ดีมีสุขในแต่ละด้านที่มีระดับมากท่ีสุด คือ ด้านครอบครัว ด้านสังคม 
และด้านวัฒนธรรม ความเชื่อและการนับถือ ส่วนระดับความสุขพบว่า ความสุขของเกษตรกรที่มีต่อ
การเลี้ยงโคขุน อยู่ระดับมีความสุขมาก 

 พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และคณะ (2560) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจที่มี
ต่อการให้บริการวิชาการของเกษตรกรจังหวัดพะเยา ในการศึกษาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการ
เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาพบว่า จุดแข้ง  คือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงและการจัดการ จุดอ่อน คือ พ้ืนที่แหล่งอาหารหยาบไม่เพียงพอ 
เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ที่คัดเลือกจากฝูงกระบือในพ้ืนที่มาเป็นพ่อพันธุ์ในการคุมฝูงแม่พันธุ์ ซึ่งการผสม
ด้วยวิธีนี้อาจส่งผลให้กระบือมีโอกาสเลือดชิดได้สูง โอกาสของผู้เลี้ยงกระบือคือ ภาครัฐให้การ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนในรูปแบบส่งเสริมการเลี้ยง ส่วนอุปสรรคของการเลี้ยงกระบือคือ ต้องใช้พ้ืนที่
ในการเลี้ยงมากและให้ผลตอบแทนช้ากว่าการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร หรือโค 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

วิธีการศึกษาวิจัย 

1.  ประชากร  

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพ่ือ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 90 ราย โดยเก็บตัวอย่างจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมดทุกราย โดยมีกลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูล 

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการฯ (วิสาหกิจชุมชน) จ านวนตัวอย่าง (ราย) 
1. คุ้มร่มเกล้า อ.บ้านเขว้า 10 
2. บ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า 10 
3. ผู้เลี้ยงกระบือ ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว 10 
4. ผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองแก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ 10 
5. อนุรักษ์กระบือบ้านหินลาด อ.บ้านแท่น 10 
6. เลี้ยงกระบือช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ 10 
7. เพาะเลี้ยงกระบือบ้านผือ อ.เมืองชัยภูมิ 10 
8. อนุรักษ์กระบือต าบลบ้านดอน อ.ภูเขียว 10 
9. ผู้เลี้ยงกระบือเพ่ือขยายพันธุ์ดอนเตาเหล็ก อ.ภูเขียว 10 

รวม 9 กลุ่ม 90 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย ค าถามแบบ
เลือกตอบ เติมค าในช่องว่าง และแบบประมาณค่า โดยมีขั้นตอนดังนี้  

2.1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

2.2) ก าหนดข้อมูลที่ต้องการจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดตัวชี้วัด และมาตราวัด
ข้อมูลในแต่ละประเด็นตามที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วัด มาสร้างเป็นข้อค าถาม 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด ค าถามปลายเปิด 
ประกอบด้วย 5 ตอน มีดังต่อไปนี้  
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ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร  
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
ตอนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับผลผลิต รายได้ของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ  
ตอนที่  5 ค าถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันของเกษตรกร 

ผู้เลี้ยงกระบือหลังเข้าร่วมโครงการฯ ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ประยุกต์ การวัดระดับ
ความคิดเห็น ตามวิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Liker Scale อ้างใน 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546) แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่ 1-5  ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1 

ระดับความคิดเห็นน้อย  มีค่าคะแนน  2 
ระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าคะแนน  3 
ระดับความคิดเห็นมาก  มีค่าคะแนน  4 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าคะแนน  5 

วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

2.3) การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ท าการทดสอบโดยการน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) และน ามาทดสอบกับเกษตรกร ที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย เพ่ือ
ตรวจสอบว่าค าถามที่มีอยู่ในแบบสัมภาษณ์ มีข้อใดที่ไม่ชัดเจนจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะ
น าไปใช้จริงต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจครัวเรือน และคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม ใส่รหัสสร้างแฟ้มข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล  

สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(percentage)  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( mean)  ค่ า สู ง สุ ด  ( maximum)  ค่ า ต่ า สุ ด  ( minimum) ค ว ามถี่  
(Frequencies) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในโปรแกรมส าเร็จรูป 

5. แผนการด าเนินงาน 
1) วางแผนจัดท าโครงการ จัดเตรียมวัสดุทดลอง มิถุนายน 2561 – กรกฎาคม 2561 
2) ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 
3) วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล    พฤศจิกายน 2561  
4) จัดท ารายงานและสรุปผล    ธันวาคม 2561 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ 16 
อ าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 81.10 อายุค่อนข้างมากโดยมีอายุเฉลี่ย 56.93 ปี ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.40) สภาพทางสังคมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไปร้อยละ 78.90 มีแหล่ง
รายได้หลักของครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรมเช่นท านา ร้อยละ 82.20 และแหล่งรายได้
เสริมก็มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านอาชีพปศุสัตว์ ร้อยละ 38.90 ภาวะหนี้สินของ
ครัวเรือนส่วนมากอยู่ที่ 50,0001-100,000 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 36.70 ส่วนมากวัตถุประสงค์ใน
การกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนภาคการเกษตรและใช้จ่ายในครัวเรือน โดยแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ร้อยละ 76.60 ลักษณะการถือครองที่ดิน ส่วนมากเป็น
ที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนเองร้อยละ 80.00 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2   

  การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับวิถีการเลี้ยงกระบือในภูมิภาคหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังเช่น ไชยวัฒน์  
ภิญโญเทพประทาน และคณะ (2558) ศึกษาสภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ 
ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ พบว่าเกษตรกรเครือข่าย 
มีอายุเฉลี่ย 51.39 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 78.90 เช่นเดียวกับ 
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และคณะ (2560) ศึกษาข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดพะเยาพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 93.55 สอดคล้องกับ ศิริสุข ทรัพย์อนันต์ และคณะ 
(2550) รายงานว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรีร้อยละ 78 จบชั้นประถมศึกษาทั้งนี้
เนื่องจากผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีระดับการศึกษาไม่สูง 
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ตารางท่ี 2   ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร                                                                                 

n = 90 
รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

1. เพศ    
         ชาย 73 81.10 
         หญิง 17 18.90 
2. อายุ    

     20 - 35 ปี  2 2.20 
         36 - 45 ปี 10 11.10 
         46 - 55 ปี 26 28.90 
         56 - 65 ปี 38 42.20 

         66 ปี หรือมากกว่า 14 15.60 
         อายุเฉลี่ย  56.93 ปี   
3. ระดบัการศึกษา   

         ต่ ากว่าประถมศึกษา 6 6.70 
         ประถมศึกษา 58 64.40 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 10 11.10 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 7.80 
         ปวช./ปวส. 4 4.40 
         ปริญญาตรี 5 5.60 
4. สภาพทางสังคม    
         ก านัน 3 3.30 
         ผู้ใหญ่บ้าน 3 3.30 

         กรรมการหมู่บ้าน 5 5.60 
         ผู้น ากลุ่ม 4 4.40 

         หมอดินอาสา 1 1.10 
         เกษตรกรทั่วไป 71 78.90 
         อ่ืน ๆ 3 3.30 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)    

n = 90 
รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

5. แหล่งรายได้หลักของเกษตรกร   

         เกษตรกรรม  74 82.20 
         รับจ้าง 13 14.40 
         ค้าขาย 3 3.30 
6. แหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน   
         ไม่มี 13 14.40 
         เกษตรกรรม 35 38.90 
         ค้าขาย 4 4.40 

         รับราชการ 1 1.10 

         รับจ้าง 31 34.40 
         ท าการประมง/จับสัตว์น้ า 1 1.10 
         อ่ืนๆ 5 5.60 
7. ภาระหนี้สินของครัวเรือน   

         20,000 บาท หรือน้อยกว่า 13 14.40 

         20,001-50,000 บาท 15 16.70 
         50,000 - 100,000 บาท 33 36.70 

         100,001 หรือมากว่า 29 32.20 
8. แหล่งเงินกู ้   
         ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) 69 76.70 
         สหกรณ์การเกษตร 11 12.20 
         ธนาคารพาณิชย์ 2 2.20 
         เพ่ือนบ้าน 1 1.10 
         อ่ืนๆ 7 7.80 

9. ลักษณะการถือครองของที่ดิน   

         กรรมสิทธิ์ของตนเอง 72 80.00 

         ที่ดินเช่า 6 6.70 

         อ่ืนๆ 4 4.40 

         ทั้งเป็นของตนเองและเช่า 8 8.90 
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2. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ 

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
คิดว่าการก าหนดในความเหมาะสมในการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของพ้ืนที่การเกษตร มีความ
เหมาะสมที่ระดับมาก (ร้อยละ 37.80) ซึ่งพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) และเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 51.10) สินค้าที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกพืชไม่เหมาะสมคือกระบือ และแปลงพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่ามีตลาดรองรับถึง
ร้อยละ 88.90 โดยตลาดที่รองรับเป็นแหล่งรับซื้อในพ้ืนที่ร้อยละ 91.10 การจัดหาแหล่งรับซื้อโดย
หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 4.40  และจากแหล่งรับซื้ออ่ืนๆ ร้อยละ 4.40 สินค้าท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน
มาท าการผลิตสามารถจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดทุกราย (ร้อยละ 100)  และเกษตรกรทุกรายให้
ความเห็นตรงกันว่าผลผลิตที่ปรับเปลี่ยนและจ าหน่ายแล้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่าสินค้าเดิม เช่น 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  เป็นต้น และภายหลังจากการน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.80 เห็นว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตพืชได้ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐเข้าติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอร้อยละ 98.90 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3  

สอดคล้องกับรายงานการส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2559) รายงานว่าสาเหตุที่เกษตรกรตัดสินใจเจ้าร่วมโครงการเนื่องจากประสบ
ปัญหาในการผลิตสินค้าเดิม ร้อยละ 64.00 ประสบปัญหาราคาตกต่ า ร้อยละ 40.00 ประสบปัญหา
ปริมาณผลผลิตตกต่ า ร้อยละ 16.00  
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ตารางท่ี 3   ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการฯ 

n = 90 

 

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
1. ความเหมาะสมในการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของพื้นที่   

         ไม่เหมาะสม 10 11.10 
         เหมาะสมน้อย 2 2.20 

         เหมาะสมปานกลาง 11 12.20 
         เหมาะสมมาก 34 37.80 
         เหมาะสมมากท่ีสุด 33 36.70 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการสนับสนุน   
         ไม่เหมาะสม 0 0.00 
         เหมาะสมน้อย 1 1.10 

         เหมาะสมปานกลาง 6 6.70 

         เหมาะสมมาก 37 41.10 
         เหมาะสมมากท่ีสุด 46 51.10 

3. สินค้าท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน(กระบือ พืชอาหารสัตว์)    
         มีตลาดรองรับ 80 88.90 
         ไม่มีตลาดรองรับ 10 11.10 
4. ตลาดที่รองรับสินค้าท่ีปรับเปลี่ยน   
         แหล่งรับซื้อในพื้นที่ 82 91.10 
         การจัดหาแหล่งรับซื้อโดยหน่วยงานภาครัฐ 4 4.40 
         อื่นๆ 4 4.40 
5. ผลผลิตของสินค้าท่ีปรับเปลี่ยน   
         มีผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิตแล้ว 90 100.00 

         ยังไม่มีผลผลิต 0 0.00 

6. รายได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีเปรียบเทียบกับสินค้าเดิม   
         มากกว่าสินค้าเดิม 90 100.00 

         น้อยกว่าสินค้าเดิม 0 0.00 

7. ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้   
         สามารถลดต้นทุนการผลิต 88 97.80 

         ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิต 2 2.20 

8. การติดตามการด าเนินโครงการของเจ้าหน้าท่ี   
         ไม่มาติดตาม 1 1.10 

         ติดตาม 89 98.90 
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3. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 

การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า  ส าหรับความพึง
พอใจของเกษตรกรต่อโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 73.30 
โดยระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของโครงการฯ สูงสุดได้แก่ ด้านการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย=4.58) รองลงมาได้แก่ ด้านความชัดเจนของ
โครงการฯ และสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.54) และระดับความพึง
พอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ต่ าสุดได้แก่ ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ (ค่าเฉลี่ย=4.16) สรุปโดยภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับมาก รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 

n = 90 

 

การแปรผลค่าเฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
      - ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด  
      - ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีระดับความพึงพอใจ  มาก  
      - ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง  
      - ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีระดับความพึงพอใจ  น้อย  
      - ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ ในภาพรวม  
2. ความชัดเจนของโครงการและสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  
3. เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ  
4. กระบือที่ได้รับจากโครงการ  
5. ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
6. กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ  
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
8. การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4.70 
4.54 
4.33 
4.48 
4.16 
4.24 
4.47 
4.58 

.526 

.673 

.734 

.657 

.733 

.724 

.640 

.670 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.44 .428 มาก 
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4. ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

 การศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า  เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.10 พบปัญหาอุปสรรคในระหว่างการด าเนินโครงการฯ โดยเกษตรกรแต่ละรายมี
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกระบือหลายๆอย่าง และที่พบมากที่สุด เรียงจากระดับปัญหา
มากไปหาน้อยได้แก่ ปัญหาการขาดแหล่งทุน  (ค่าเฉลี่ย=2.03) ปัญหาราคากระบือตกต่ า  
(ค่าเฉลี่ย=1.94) ปัญหาการผสมเทียม การผสมติด (ค่าเฉลี่ย=1.84) ปัญหาขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการตลาด(ค่าเฉลี่ย=1.63) ปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ (ค่าเฉลี่ย=1.61) ปัญหาขาดแคลนแหล่าง
น้ าเพ่ือการเกษตรและภัยธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย=1.59) ปัญหาสุขภาพสัตว์ (ค่าเฉลี่ย=1.51) ปัญหาขาก
ความเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต(ค่าเฉลี่ย=1.42) ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ให้ค าแนะน าและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย=1.32) และปัญหาตลาดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย=1.11) สรุปภาพรวมการแปล
ความหมายระดับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรระหว่างการเข้าร่วมโครงการพบมีค่าคะแนน 1.11 
ซึ่งอยู่ในระดับมีปัญหาน้อย  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 

 ประเด็นข้อเสนอแนะจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 จากการศึกษาโดยวิธีสัมภาษณ์ เกษตรกรมีข้อเสนอแนะต่อโครงการดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการผลิต ควรเพิ่มความรู้ ด้านการจัดการเลี้ยงดู ทักษะการผลิตด้าน การปรับปรุงพันธุ์
กระบือ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกระบือ การเพ่ิมมูลค่าจากมูลกระบือ  
การเลี้ยงกระบือด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น และการเลี้ยงตามมาตรฐานต้นทุนที่เหมาะสม 
  2. ด้านพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรสนใจอยากได้พันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่มาปลูก  
ให้เพียงพอกับความต้องการ และวิธีการถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 3. เกษตรกรขาดแหล่งเงินทุนส าหรับใช้ในกิจกรรมการจัดการฟาร์มกระบือ เช่นซื้ออุปกรณ์
เครื่องตัดหญ้า เครื่องสับย่อยหญ้า เพราะโครงการฯให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาปลูกพืชอาหาร
สัตว์เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 รายละ 5 ไร่ เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องตัด  
เครื่องสับ เป็นเครื่องทุนแรงในฟาร์ม รวมถึงค่าสร้างหรือซ่อมปรับปรุงโรงเรือนต่างๆ 
 4. ต้องการแร่ธาตุ เวชภัณฑ์ บางส่วนเพ่ือลดต้นทุนหรือเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจส าหรับผู้เลี้ยง
กระบือ 
  5.ต้องการพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมเพ่ือมาปรับปรุงกระบือในกลุ่ม และช่วยแก้ไขปัญหาการผสมติด 
และอยากให้มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมด้านกระบือให้บริการให้เพียงพอ ให้ความรู้ด้านวิชาการที่ถูกต้อง 
เช่น การจับสัด เป็นต้น 
 6. ในด้านการตลาด หน่วยงานภาครัฐควรช่วยเหลือพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร
ขายกระบือได้ในราคาที่เป็นธรรมโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล  
ผู้เลี้ยงและข้อมูลการตลาดส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือให้ทั่วถึง 
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ตารางท่ี 5   ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
       n = 90 

 
การแปรผลค่าเฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
      - ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีระดับปัญหา  มากท่ีสุด  
      - ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีระดับปัญหา  มาก  
      - ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีระดับปัญหา  ปานกลาง  
      - ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีระดับปัญหา  น้อย  
      - ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีระดับปัญหา  น้อยที่สุด  
 
 
 
 
 
 

ประเด็นปัญหา 
ระดับปัญหา 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
1. ไม่พบปัญหา จ านวน 35 คน ร้อยละ 38.90 
2. พบปัญหา    จ านวน 55 คน ร้อยละ 61.1 
     - ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     - ภัยธรรมชาต ิ
     - ขาดแคลนแหล่งทุน 
     - ราคาผลผลิตตกต่ า 
     - ขาดความเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต 
     - ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด 
     - ขาดแคลนอาหารสัตว์ 
     - การผสมเทียม การผสมติด 
     - สุขภาพสัตว์ 
     - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ค าแนะน าและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
     - ตลาดจ าหน่าย 
     - อ่ืนๆ 

 
 

1.59 
1.59 
2.03 
1.94 
1.42 
1.63 
1.61 
1.84 
1.51 
1.32 
1.28 
1.11 

 
 

1.189 
1.037 
1.434 
1.360 
.971 

1.258 
1.139 
1.421 
1.041 
.872 
.719 
.436 

 
 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

น้อยที่สุด 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

น้อยที่สุด 
น้อยที่สุด 
น้อยที่สุด 

เฉลี่ยรวม 1.57 .699 น้อย 
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5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร (รายได้และรายจ่าย) 

 การศึกษาผลตอบแทนทาเศรษฐกิจของเกษตรกรหลักจากเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ(ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ)  ผลการศึกษารายได้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 38.90 มีรายได้ครัวเรือน
โดยประมาณ 20,001-50,000 บาท ต่อปี และเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.70 มีรายได้อ่ืนๆ ของ
ครัวเรือนโดยประมาณ 5,000 - 20,000 บาทต่อปี โดยแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.40  
มาจากการเลี้ยงปศุสัตว์ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6  

 ส าหรับผลการศึกษารายจ่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตลอดฯ ทั้งปี ดังแสดงในตาราง
ที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงกระบือ 22,768.07 บาทต่อตัว และต้นทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ 
6,535.15 บาทต่อ 5 ไร่ ต่อปี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว ต้นทุนในการเลี้ยงกระบือใกล้เคียงกับการศึกษาสภาพการผลิต 
ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย ที่เกษตรกรมีต้นทุนในการเลี้ยง
กระบือ 23,989.39 บาทต่อตัว (ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน และคณะ, 2558) และรายได้เสริม
ใกล้เคียงกับการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นที่เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงกระบือโดยเฉลี่ย
ประมาณ 12,784 บาทต่อรายต่อปี บางรายอาจมีรายได้สูงถึง 24,214 บาท (สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์
สวรรค์ และคณะ, 2548) และตามที่ภาครัฐโดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ส่งเสริมเกษตรกรที่มีความ
พร้อมและศักยภาพที่จะประกอบอาชีพการเลี้ ยงกระบือทดแทนอาชีพเ กษตรกรรมอ่ืนๆ  
ที่ผลผลิตมีราคาตกต่ า ถือว่าโครงการดังกล่าวสร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
เกษตรกร 
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ตารางท่ี 6   รายได้ของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
n = 90 

รายการ จ านวน(n) ร้อยละ (%) 
1. รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนโดยประมาณ   
         5,000 – 20,000 บาท/ปี 14 15.60 
         20,001 – 50,000 บาท/ปี 35 38.90 
         50,001 – 100,000 บาท/ปี 25 27.80 
         100,001 – 200,000 บาท/ปี 10 11.10 
         200,001 – 500,000 บาท/ปี 6 6.70 
2. รายได้อ่ืนๆ ของครัวเรือนโดยประมาณ   
         5,000 – 20,000 บาท/ปี 87 96.70 
         20,001 – 50,000 บาท/ปี 1 1.10 
         50,001 – 100,000 บาท/ปี 1 1.10 
         100,001 – 200,000 บาท/ปี 0 0.00 
         200,001 – 500,000 บาท/ปี 1 1.10 
3.แหล่งที่มาของรายได้อ่ืนๆ    
         รายได้จากการปศุสัตว์ 31 34.40 
         รายได้จากการประมง 2 2.20 
         ค้าขาย 3 3.30 
         รับจ้างทั่วไป 8 8.90 
         เงินเดือน(ภาครัฐ/เอกชน) 3 3.30 
         ให้เช่าที่ดิน/ทรัพย์สินอื่นๆ 3 3.30 
         ค่าเลี้ยงดูจากบุตรหลาน 3 3.30 
         เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9 10.00 
         รายได้อ่ืนๆ มากกว่า 2 แหล่ง 31 34.40 
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ตารางท่ี 7   ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์และต้นทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์                      
  n = 90 

รายการ เงินสด เฉลี่ย (บาท) รวม 
1. ค่าใช้จ่ายการผลิต/เลี้ยงสัตว์  22,768.07 
         - ค่าอาหาร 1,331.33  
         - ค่าผสมพันธุ์   
         - ค่ายารักษาโรค 903.61  
         - ค่าวัคซีนป้องกันโรค 578.31  
         - ค่าฮอร์โมน 132.53  
         - ค่าพันธุ์สัตว์ 0  
         - ค่าก่อสร้างโรงเรือน 1,843.37  
         - ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 15,996.39  
         - ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ 3,712.05  
         - ค่าแรง 1,334.94  
         - อ่ืนๆ 1,778.31  
2. ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์                  157.29 6,535.15 
         - ค่าพันธุ์ 689.07  
         - ค่าเตรียมดิน 1,765.66  
         - ค่าเพาะปลูก 261.45  
         - ค่าดูแลรักษา 208.43  
         - ค่าเก็บเกี่ยว 23.31  
         - ค่าปุ๋ยเคมี 376.51  
         - ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 940.96  
         - ค่าปุ๋ยน้ า/น้ าหมักชีวภาพ 160  
         - สารเคมีปราบศัตรูพืช 0  
         - ค่าน้ า 197.59  
         - ค่าไฟฟ้า 116.51  
         - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 773.52  
         - ค่าเช่าที่ดิน 487.95  
         - ค่าภาษีที่ดิน 83.98  
         - ค่าขนส่ง 435.78  
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6. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ 

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลักจากเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า  
มีระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (X=1.57, S.D.= .699) รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 8 จากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเลี้ยงกระบือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ  พบว่า การเลี้ยงกระบือของเกษตรกร จุดแข็งคือเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงและการจัดการ มีการร่วมกันคิด ร่วมกันท า มีความสุข ส่งผลให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่า แสดงให้เห็นว่า  
การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือส าหรับเกษตรกรเพ่ือให้เป็นอาชีพหลักใหม่ที่สามารถทดแทนการ
ประกอบอาชีพเดิม จะท าให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
มีรายได้ มีผลก าไรและความมั่นคงจากการประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงกระบือ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

  อย่างไรก็ตามการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนั้น ไม่มีรายงานการศึกษา แต่การศึกษาครั้งนี้ มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้วิจัยอ่ืนๆ ดังเช่น เกวลิน มะลิ และ 
กนกพร เพียงประเสริฐ (2557) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยมาตรวัดคุณภาพชีวิต
ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐาน ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านโอกาสในการด ารงชีวิต และด้านความ
สะดวกสบาย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานมีคะแนนระดับคุณภาพชีวิต  
สูงที่สุด รองมาได้แก่ ด้านโอกาสในการด ารงชีวิต ด้านชีวิตความเป็นอยู่ และความสะดวกสบายของ
ชีวิต ตามล าดับ และ สุวิช บุญโปร่ง และคณะ (2558) ศึกษาสภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ พบว่า 
เกษตรกรทั้งสองจังหวัด มีความอยู่ดีมีสุขในด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพอนามัย ในระดับมาก ส่วน
ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม และความเชื่อ และความอยู่ดีมีสุขโดยรวมทุกด้าน อยู่ระดับ
มากที่สุด ระดับความสุข พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งสองจังหวัดมีความสุข ในระดับมีความสุขมาก 
สอดคล้องกับ นรชัย สหวิศิษฏ์ และคณะ (2559) ศึกษาสภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ความอยู่ดีมีสุขและ
ความสุขของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคขุน มีความอยู่ดีมีสุขในระดับมาก คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สุขภาพอนามัย ส่วนความอยู่ดีมีสุขในแต่ละด้านที่มีระดับมากท่ีสุด คือ ด้านครอบครัว ด้านสังคม และ
ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อและการนับถือ ส่วนระดับความสุข พบว่า ความสุขของเกษตรกรที่มีต่อการ
เลี้ยงโคขุน อยู่ในระดับมีความสุขมาก  
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ตารางท่ี 8  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
         n=90 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
1. ภาวะสุขภาพของเกษตรกร 3.80 .810 ดีมาก 
2. ระบบบริการสุขภาพที่เกษตรกรได้รับ 3.79 .772 ดีมาก 
3. ระดับอาการเจ็บหน้าอกท่ีมีอยู่ในขณะนี้ 3.38 1.605 ดีมาก 
4. ความสามารถในการหายใจได้ดี  โดยไม่หอบเหนื่อย 3.77 1.290 ดีมาก 
5. พละก าลังที่มี ในการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน 4.11 .867 ดีมาก 
6. ความสามารถดูแลตนเองได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน 4.31 .759 ดีมาก 
7. ความสามารถในการควบคุมชีวิตตนเองได้   4.24 .739 ดีมาก 
8. โอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาว  เท่าท่ีต้องการ 4.36 .676 ดีมาก 
9. สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 4.28 .704 ดีมาก 
10. ความสุขของครอบครัว 4.33 .703 ดีมาก 
11. การท าหน้าที่ในฐานะสามี หรือภรรยา 4.47 .640 ดีมาก 
12. ความรู้สึกพอใจในสามีหรือภรรยา หรือคู่รัก 4.48 .657 ดีมาก 
13. ความรู้สึกพอใจกับเพ่ือนๆ 4.22 .818 ดีมาก 
14. ความช่วยเหลือเกื้อกูลด้านจิตใจ อารมณ์ของคนในครอบครัว 4.38 .712 ดีมาก 
15. ความช่วยเหลือเกื้อกูลด้านจิตใจ อารมณ์ ของคนอ่ืน 4.07 .859 ดีมาก 
16. ความสามารถของตนเองในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 4.46 .564 ดีมาก 
17. การทีต่นเองมีประโยชน์ต่อคนอ่ืน 4.29 .782 ดีมาก 
18. ความกังวลในชีวิต 3.78 1.188 ดีมาก 
19. ความพึงพอใจเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 4.00 .941 ดีมาก 
20. ความพึงพอใจบ้านหรือที่อยู่อาศัย 4.30 .814 ดีมาก 
21. ระดับการศึกษา  ความรู้  ประสบการณ์ชีวิตของท่าน 4.21 .800 ดีมาก 
22. ความสามารถ ในการจัดการเรื่องการเงินตามที่ท่านต้องการ 4.07 1.003 ดีมาก 
23. ความพอใจที่ได้ท าสิ่งที่ เพลิดเพลิน สนุกสนาน  4.31 .830 ดีมาก 
24. ความคาดหวังที่ท่านมี ต่อความส าเร็จต่อตนเอง ในอนาคต 4.44 .602 ดีมาก 
25. ความสงบทางใจที่มีอยู่ 4.37 .644 ดีมาก 
26. ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวเอง 4.43 .638 ดีมาก 
27. ความสุขของตัวเอง  โดยภาพรวม 4.40 .596 ดีมาก 
28. ความพอใจในชีวิตโดยทั่วไปของตัวเอง 4.40 .577 ดีมาก 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
         n=90 

 
การแปรผลค่าเฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 - ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 มีระดับคุณภาพชีวิต  ดีที่สุด  
       - ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  มีระดับคุณภาพชีวิต  ดีมาก  
      - ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  มีระดับคุณภาพชีวิต  ปานกลาง  
      - ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50  มีระดับคุณภาพชีวิต  น้อย  
      - ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50  มีระดับคุณภาพชีวิต  น้อยที่สุด 
 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
 29. ความพอใจกับรูปร่างหน้าตา รูปลักษณะภายนอกของตัวเอง 4.27 .577 ดีมาก 
30. ความพอใจในตัวเองโดยภาพรวม 4.29 .753 ดีมาก 
31. การเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 

4.40 .650 ดีมาก 

32. ความพึงพอใจกับสมาชิกกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 4.47 .565 ดีมาก 
33. ความพึงพอใจกับการท างานร่วมกับสมาชิกรายอ่ืนในกลุ่ม 4.36 .624 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.22 .465 ดีมาก 



บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
  
สรุปผลการศึกษา  

   ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.10 อายุเฉลี่ย  
56.93 ปี จบชั้นประถมศึกษา สภาพทางสังคมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไป  มีแหล่งรายได้หลักจาก
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 82.20 รายได้เสริม ร้อยละ 38.90 ภาวะหนี้สินของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 
50,0001-100,000 บาท/ครัวเรือน ร้อยละ 36.70 แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จาก ธ.ก.ส. ร้อยละ 76.60 

ความคิดเห็นและของเกษตรกรที่ต่อโครงการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสมระดับมาก 
(ร้อยละ 37.80)  และกิจกรรมที่ สนับสนุนโครงการมีความเหมาะสมอยู่ ใน ระดับมากที่สุด  
(ร้อยละ 51.10) การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมเป็นการเลี้ยงกระบือ และแปลงพืช
อาหารสัตว์ เกษตรกรเห็นว่าเหมาะสม เพราะมีตลาดรองรับถึงร้อยละ 88.90 โดยมีแหล่งรับซื้อใน
พ้ืนที่ร้อยละ 91.10 มีการจัดหาแหล่งรับซื้อโดยหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 4.40  และจากแหล่งรับซื้อ
อ่ืนๆ ร้อยละ 4.40 ซึ่งเกษตรกรเห็นว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่าการท าเกษตรกรรม เช่น ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง  เป็นต้น  

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการฯ โดยภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44) 
  สรุปภาพรวมระดับปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรอยู่ในระดับมีปัญหาน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.11) 
อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายมีปัญหาในการเลี้ยงกระบือที่พบ ล าดับปัญหามากไปหาน้อยได้แก่ 
ปัญหาการขาดแหล่งทุน (ค่าเฉลี่ย 2.03) ปัญหาราคากระบือตกต่ า (ค่าเฉลี่ย 1.94) ปัญหาอัตราการ
ผสมติดโดยวิธีการผสมเทียมต่ า (ค่าเฉลี่ย 1.84) 
 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (รายได้และรายจ่าย) ของเกษตรกรหลักจากเข้าร่วมโครงการ 
พบว่า รายได้ครัวเรือนหลักจากภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 38.90) 20,001-50,000 บาท ต่อปี  
รายได้เสริมจากการเลี้ยงปศุสัตว์ (ร้อยละ 96.70)  5,000 - 20,000 บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงกระบือ 22,768.07 บาท ต่อตัว และต้นทุนการผลิตพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 6,535.15 บาท ต่อ 5 ไร่ 
ต่อปี  
 ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิตรวมอยู่ในระดับดีมาก การเลี้ยง
กระบือของเกษตรกร จุดแข็งคือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยง
และการจัดการ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า มีความสุข ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความพร้อม และศักยภาพที่จะเลี้ยงกระบือ
ทดแทนอาชีพเกษตรกรรมเดิม ที่ผลผลิตราคาตกต่ า ตามโครงการที่รฐับาลให้การสนับสนุน  



28 

 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริม แนะน า ในการเลี้ยง
กระบือของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ของรัฐบาล และเกษตรกรรายย่อยอ่ืนๆ ดังนี้ 

   1. ด้านการผลิต ควรเพิ่มความรู้ และทักษะการผลิตด้านการปรับปรุงพันธุ์กระบือและส ารอง
พืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้งให้แก่เกษตรกร  
 2. ในด้านการตลาด หน่วยงานภาครัฐควรช่วยเหลือพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร
ขายกระบือได้ในราคาที่เป็นธรรมโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง    
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