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วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาความสุขและความอยูดีมีสุขของเกษตรกรไทยจากการสรางผลผลิต
และการกระจายดานอาหารจากการเล้ียงไกลูกผสมพ้ืนเมืองโดยวิธีการเกษตรอินทรีย 

วธิกีารศึกษา : กลุมตวัอยางท่ีศกึษาเปนเกษตรกรอําเภอปราสาท จงัหวัดสุรนิทร จาํนวน 200 ราย 

โดยแบงเปนกลุมที่เขารวมเปนการประเมินผลโครงการการสรางผลผลิตและการกระจายดาน

อาหารจากการเล้ียงไกลกูผสมพืน้เมอืงโดยวิธกีารเกษตรอินทรยี และไมเขารวมโครงการ เครือ่งมอื

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความสุขและความอยูดีมีสุข 

ผลการศึกษา : พบวา (1) เกษตรกรท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีเขาโครงการมีความสุขกอนเขารวม

โครงการระดับปานกลาง และหลังจากเขารวมโครงการมีความสุขระดับสูง (2) สําหรับความ

อยูดมีสีขุ พบวาเกษตรกรทีเ่ปนกลุมตวัอยางท่ีเขารวมโครงการอยูในระดบัสงูทัง้กอนและหลงัเขา

รวมโครงการและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความอยูดีมีสุขแตกตางจากกลุมที่ไมไดเขารวม

โครงการอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ทัง้โดยรวม และรายดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

ดานครอบครัว ดานสุขภาพอนามัย และดานวัฒนธรรม/ความเชื่อ) 

สรุป : โครงการเลี้ยงไกลูกผสมพื้นเมืองโดยใชวิธีการเกษตรอินทรียชวยใหเกษตรไทยมีความ
สุขและ

ความอยูดีมีสุข

คําสําคัญ :  ความสุข  ความอยูดีมีสุข  เกษตรกรไทย
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ABSTRACT

Objectives : To study happiness and well-being of Thai agriculturists in crossbred 

chicken production and distribution under agricultural organic system. 

Mothod : The study was conducted among 200 agriculturists from Prasat District, Surin 

Province. Divided into 2 groups, one group participated in project of crossbred chicken 

production and distribution under agricultural organic system, while the other group did 

not. The tool of this research was Happiness and Well-being Questionnaire. 

Results : (1) the participated agriculturists group, it was found that the score of 

happiness scale was moderate before study taken, but high afterward. (2) As for the 

subject of well-being, it was found that the score for the participated group remain 

high both before and after the study. Moreover the result revealed that the score of 

well-being for the participated group of agriculturists was significantly higher than that 

of the non–participated group at .01 level both the whole and also for each domain; 

economic, social, family, health and culture/belief.

Conelusion : Thai agriculturists in crossbred chieken production and distribution under 

agricultural organic system have happiness and well being.

Keywords : happiness, well-being, Thai agriculturists

Happiness and Well-being of Thai 
Agriculturists
Maj.Dr.Panomporn  Phoomchan*
* Doctor of Philosophy (Medical and Health Social Science), Mahidol University, 

Bangkok

J Psychiatr Assoc Thailand 2015; 60(3): 



Happiness and Well-being of Thai Agriculturists Panomporn Phoomchan

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 60 No. 3 July - September 2015 237

บทนํา
 การศกึษาเร่ืองของความสุขไดมผีูศกึษาในหลาย

แงมุม จากการใหคําจํากัดความของ Diener1 กลาววา 

ความสุข (happiness) เปนอารมณเชิงบวกของแตละ

บุคคล สวนความอยูดีมีสุข (subjective well-being) 

เปนการผสมผสานอารมณเชิงบวกกับความพึงพอใจ

ในชีวิต ซึ่งคลายกับ Parduui2 ที่มองวาความสุข 

(happiness) เปนสภาวะของอารมณ ความรูสึก ซึ่ง

บุคคลมีความพึงพอใจจากการท่ีไดรับประสบการณ

ทางบวกของชีวิต รวมถึงความอยูดีมีสุขของบุคคลนั้น

ดวย หรือในมุมมองของ Martin Seligman3 ผูริเริ่ม

ใหแนวคิดทางดานของจิตวิทยาเชิงบวก (positive 

psychology) ไดกลาวถงึนยิามของความสขุ (happiness) 

และความอยูดีมีสุข (well-being) วาสามารถที่ใชแทน

กนัไดโดยทัง้สองสิง่นีเ้ปนการอธบิายความรูสกึทางบวก

และการกระทําในเชิงบวกดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลอง

กับนักจิตวิทยาในกลุมสุขนิยม ที่มองวาความสุขและ

ความอยูดีมีสุขมีความเหมือนกัน นอกจากน้ี ยังมีบาง

ทานไดแบงการมองความสุขออกเปน 2 องคประกอบ

ดวยกัน องคประกอบแรกเปนองคประกอบทางดาน

ความคิด (cognitive component) เปนการสะทอนมุม

มองการตดัสนิใจเกีย่วกับความพงึพอใจทีเ่กิดขึน้ในชวีติ 

และองคประกอบท่ีสองเปนองคประกอบทางดานของ

อารมณ ความรูสึก (affective component) เปนการ

สะทอนความรูสึกเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือความไม

พึงพอใจที่มีตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต4

 ในเรื่องของความสุขนี้ ไมเพียงแตทําใหผู ที่มี

ความสุข รูสึกพึงพอใจแตยังชวยใหรางกายมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง ระบบภูมิคุมกันในรางกายดีขึ้นและยังมีผล

ทําใหเกิดความอดทนตอสถานการณตางๆ ไดมากข้ึน

ดวย5 โดยความสุขในมุมมองทางการแพทยมองใน

เรื่องของการมีสุขภาพดี โดยความหมายของสุขภาพดี 

(healthy) จะเปนการท่ีไมมีโรคภัย ไขเจ็บ (without 

disease) และไมมคีวามทกุขทรมาน (without suffering) 

ซึ่ งในป จจุบันการให นิยามเก่ียวกับความสุขเ ร่ิม

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยเปนการใหความหมายใน

เชิงการอยูดีมีสุข (well-being) ในเชิงองครวมรวมดวย 

ไมวาจะเปนทางดานรางกาย (physical well-being) 

จิตใจ (psychological well-being) สังคม (social 

well-being) และจิตวิญญาณ (spiritual well-being)6 

และยังมีการใหความหมายเก่ียวกับความอยูดีมีสุข

ของ Synder and Lopez1 ที่กลาววาความอยูดีมีสุข

นัน้ เปนการทีบ่คุคลใหความหมายกบัความสขุทีเ่กดิขึน้  

จะเปนความรู สึกเปนสุขที่ เกิดขึ้นจากการร วมกัน

ขององคประกอบหลายอยางท่ีคนสวนใหญเห็นตรง

กันวาสามารถสรางความสุขและสามารถทําใหชีวิต

ของบุคคลสวนใหญดีขึ้นไดจริง โดยท่ีองคประกอบ

เหลานี้ ไดมีหลายหนวยงานที่ไดสรางแนวคิดองค

ประกอบและตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข ไมว าจะเปน

แนวคิดจาก “ความอยูเย็นเปนสุข (สมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ)” “รายงานการพัฒนามนุษยของประเทศไทย 

(ยงยุทธ ขจรธรรม และคณะ)” “กรอบแนวคิดความ

อยูดีมีสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ)” และ“ทศิทางอนาคตไทยเพ่ือความ

สุขถวนหนา (ประเวศ วะสี)” เปนการศึกษาผานองค

ประกอบยอยมาประมวลเพ่ือใหเห็นภาพรวมของความ

อยูดีมีสุข7 ในการศึกษาครั้งน้ี จึงไดทําการศึกษาความ

สขุและความอยูดมีสีขุของเกษตรกรในโครงการเลีย้งไก

ลกูผสมพ้ืนเมอืงดวยวธิกีารเกษตรอนิทรยีโดยนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)8 มาประยุกตใช

เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความ

เสมอภาค เปนธรรม และมภีมูคิุมกนัตอการเปลีย่นแปลง 

สรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น” โดยมีแนวคิด

วาความสุขเปนสภาวะอารมณ ความรูสึกเชิงบวกของ

บุคคล และความอยูดีมีสุข เปนการผสมผสานอารมณ

เชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิตท่ีไดจากการรับรูจาก

สิ่งท่ีตนเองไดรับตามวิถีชีวิตและประสบการณตางๆ ที่

เกิดขึ้น ซึ่งการเล้ียงไกเปนกิจกรรมที่ไดใชเวลาวางให

เปนประโยชน ลดความเบ่ือ เซ็ง เหงา ไดมีการพบปะ
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แลกเปล่ียนมุมมองกับเพ่ือนบาน มีการรวมมือกันชวย

เหลือกนัภายในครอบครัว ยงัเปนการชวยลดปญหาการ

ใชสารเสพติดซึ่งจะสงผลตอรางกายและจิตใจไดอยาง

มาก จากการศึกษาของสมจิตร มณีกานนท และคณะ9 

ที่กลาววาเหตุผลของการใชสารเสพติดในปจจุบัน

มากท่ีสดุไดแก เพ่ือนชวน อยากสนุกเวลาเขาสงัคม รอง

ลงมาเนือ่งจากอยากแกอาการเบ่ือ เซ็ง เหงา นอกจากนี้ 

การทีเ่กษตรกรไดรวมกลุมกนัเลีย้งไกดวยวธิกีารเกษตร

อินทรีย  ยังจะชวยใหเกษตรกรไดรับสารอาหารท่ี

ปลอดภัย และผลผลิตจากการเลี้ยงไกยังกอใหเกิดราย

ได ซึง่รายไดเหลานีเ้ปนการชวยเพิม่ความสขุและความ

อยูดีมีสุขใหกับชีวิตของบุคคลนั้นดวย นอกจากน้ี ยังได

ชวยในการดานจิตวิญญาณในสวนของการไดทําบุญ

จากไกทีเ่ลีย้ง การศึกษาคร้ังนีไ้ดแบงความอยูดมีสีขุออก

เปน 5 ดานดวยกัน ไดแก 

 1. ความอยูดมีสีขุดานเศรษฐกิจ เปนความสุขท่ี

เกี่ยวของกับรายได การออม การทํามาหากิน

 2.  ความอยูดีมีสุขดานสังคม เปนความสุขที่

เกี่ยวของกับการรู จักคนในชุมชน การเสียสละเวลา 

แรงงานเพื่อชวยเหลือ ไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน

 3.  ความอยูดีมีสุขดานครอบครัว เปนความสุข

ที่เกี่ยวของกับครอบครัวอบอุน มีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว

 4.  ความอยูดีมีสุขดานสุขภาพอนามัย เปน

ความสุขท่ีเกี่ยวของกับการไมมีการเจ็บปวย อาการ/

โรคประจําตัว การมีหลักประกันสุขภาพ

 5.  ความอยูดมีสีขุดานวัฒนธรรม/ความเช่ือ เปน

ความสุขที่เกี่ยวของกับการทําบุญ ไดสวดมนต การทํา

สมาธิ การทําสังฆทาน การตักบาตร

 วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลความสุขและความ

อยูดีมีสุขของเกษตรกรไทยจากการสรางผลผลิตและ

การกระจายดานอาหารจากการเลี้ยงไกลูกผสมพื้น

เมืองโดยวิธีการทางธรรมชาติดวยระบบเกษตรอินทรีย  

เปรียบเทียบกลุมที่เข ารวมโครงการกับไมเขารวม

โครงการถึงความสุขและความอยูดีมีสุขของเกษตรกร

ไทยรวมกนัเปรียบเทียบกอนและหลังจากการใชวถิชีวีติ

ที่พอเพียงโดยการใชเกษตรอินทรีย

 
กรอบแนวความคิด

ทดสอบกอน เขารวมโครงการฯ ทดสอบหลัง
กลุมทดลอง T

1
X T

2

กลุมควบคุม T
1

---- T
2

 

 กลุมตวัอยางในการศกึษานี ้คอื เกษตรกรอาํเภอ

ปราสาท จังหวัดสุรินทร 

 
วิธีการศึกษา
 1. โครงการศกึษาน้ี ไดผานการรบัรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย

มหิดล เลขท่ี 2012/308.1209 การศึกษาครั้งนี้ เปนการ

ศึกษาในเชิงปริมาณ (quantitative research) ประเภท

การศึกษาเชิงทดลอง (experimental research) 

มีการนําขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก 

(in-depth interview) มาประกอบเพ่ือใหเขาใจบริบท 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้น รวมถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความ

สุขและความอยูดีมีสุขในแตละองคประกอบ โดยกลุม

ตัวอยาง คือ กลุมเกษตรกร อําเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร จํานวน 200 ราย โดยแบงเปนกลุมท่ีไดสมัคร

เขารวมโครงการพัฒนาการสรางผลผลิตและการกระ

จายดานอาหารจากการเล้ียงไกลูกผสมพื้นเมืองโดยวิธี

การเกษตรอินทรยี จาํนวน 100 ราย และไมไดสมคัรเขา

รวมโครงการ จํานวน 100 ราย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ

 1. แบบสอบถามความสุข วดัจากแบบสอบถาม 

Oxford Happiness Questionnaire แปลและเรียบ

เรียงโดยพนมพร พุมจันทร6 ไดทําการปรับใหมีความ

เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง จํานวน 29 ขอ เน่ืองจาก

กลุมตัวอยางเปนเกษตรกร ซึ่งมีขอจํากัดในเร่ืองของ

การทําความเขาใจกับขอคําถาม ที่สวนใหญมาจาก

การแปลเปนภาษาวิชาการ จึงตองมีการปรับขอความ



Happiness and Well-being of Thai Agriculturists Panomporn Phoomchan

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 60 No. 3 July - September 2015 239

ใหงายตอการทําความเขาใจ และ ปรับมาตรวัดของ

แบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางเลือกตอบความรูสึก

เกี่ยวกับความสุขจากมากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

และทดสอบเคร่ืองมือโดยนําแบบสอบถามท่ีปรับแลว 

นําไปหาคาความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ และ

คาความเที่ยงของแบบสอบถามจากกลุ มเกษตรกร

ที่มีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย 

ไดเทากับ 0.82

 2. แบบสอบถามความอยู ดีมีสุข สรางจาก

การรวบรวมแนวคิด องคประกอบและตัวช้ีวัดความ

อยู ดีมีสุขท่ีมีความหลากหลายไมวาจะเปนแนวคิด

จาก “ความอยูเย็นเปนสุขหรือความสุข สมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ11” “รายงานการพฒันามนษุยของประเทศไทย 

ยงยทุธ ขจรธรรม และคณะ12” “กรอบแนวคดิความอยูดี

มีสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ13” “ทิศทางอนาคตไทยเพื่อความสุข

ถวนหนา ประเวศ วะสี14” และการศึกษาของสาสินี 

เทพสุวรรณ7 โดยเปนความสุขที่เกิดขึ้นรวมกันของ

องคประกอบหลายอยาง ที่คนสวนใหญเห็นตรงกันวา 

สามารถสรางความสุขและทําใหชีวิตของบุคคลสวน

ใหญดขีึน้ไดจรงิ โดยใหกลุมตวัอยางตอบแบบสอบถาม

ความอยูดมีสีขุในแตละดาน ไดแก ดานเศรษฐกจิ สงัคม 

ครอบครวั สขุภาพอนามยั วฒันธรรม/ความเชือ่ และสขุ

โดยรวมเกี่ยวกับความรูสึกที่ตนเองมีในปจจุบัน โดยที่

ตอบความรูสึกมีความสุขมากท่ีสุด (4 คะแนน) มีความ

สุขบาง (3 คะแนน) ไมคอยมีความสุข (2 คะแนน) และ

ไมมีความสุขเลย (1 คะแนน) การทดสอบเคร่ืองมือ ได

นําแบบสอบถามที่ปรับแลว นําไปหาคาความตรงเชิง

เนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 

 ระยะเวลาเก็บขอมูล ชวงเดือนมิถุนายน - 

สิงหาคม 2556 

 1. การเก็บขอมลูในสวนของการตอบแบบสอบถาม 

เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนเกษตรกรอําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยอยูตางพื้นที่กับกลุมตัวอยางซึ่ง

มีจํานวนมากและกลุ มตัวอยางบางรายยังมีการใช

ภาษาในการสือ่สารทีไ่มใชภาษาไทย ผูวจิยัจงึไดตดิตอ

ประสานในสวนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกับ

หวัหนาโครงการการศกึษาและพัฒนาการสรางผลผลิต

และการกระจายดานอาหารจากการเล้ียงไกลูกผสม

พื้นเมืองโดยวิธีการเกษตรอินทรีย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้

เปนการประเมินความรูสึกความสุขและความอยูดีมี

สุขของเกษตรกรที่ไดเขารวมโครงการฯ จึงไดเลือกผู

เก็บขอมูลเปนหัวหนาโครงการฯ นี้ เนื่องจากหัวหนา

โครงการฯ และทีมงานเปนผูที่ไดรูจักเกษตรกรทุกคน

เปนอยางดีจากการที่ไดนําไกไปใหเกษตรกรเลี้ยงและ

มีการติดตามผลเปนระยะๆ ทําใหคุนเคย เห็นสภาพ

ความเปนอยู การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ รวมถึงภาษาใน

การพูดคุย  นอกจากน้ียงัไดปรบัคําถามเพ่ือใหเกษตรกร

เขาใจคําถามไดมากย่ิงขึน้ ทาํใหมคีวามเท่ียงตรง แมนยาํ 

ถูกตอง ในขอมูลที่ได รวมถึงกอนการเก็บขอมูล ผูวิจัย

ไดมีการอธิบาย ซักซอมความเขาใจถึงแนวทางการ

สัมภาษณถามตามแบบสอบถามความสุขและความ

อยูดีมีสุข ในแตละประเด็นเพ่ือใหเขาใจไดตรงกัน

อีกดวย โดยที่

  กลุมที่ 1 กลุมที่ไดเขารวมโครงการฯ ใหกลุม

ตัวอยางประเมินความสุขและความอยูดีมีสุขกอนการ

เขารวมโครงการฯ และหลังจากการเขารวมโครงการฯ

  กลุมที่ 2 กลุมที่ไมไดเขาโครงการฯ โดยการ

ถามความสุขและความอยูดมีสีขุปจจบุนัเปรียบเทียบกับ

ในชวง 3 เดอืนท่ีผานมา (เนือ่งจากการเล้ียงไก ตัง้แตเริม่

โครงการจนกระท่ังเม่ือไกโตขึน้สามารถขายผลผลิตไดใช

เวลาประมาณ 3 เดือน 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกดวย

ตนเองกับผูที่ยินดีใหขอมูลจํานวน 20 รายของกลุมท่ี

เขารวมโครงการฯ จํานวน 10 ราย มีแนวคําถามใน

การสัมภาษณเชิงลึก เชน ความสุขและความอยูดีมีสุข

กอนเขารวมโครงการฯ หรือในชวย 3 เดือนที่ผานมา

เปนอยางไร เมื่อเทียบกับความสุขและความอยูดีมีสุข

ที่มีอยูในปจจุบัน หลังจากท่ีไดเขารวมโครงการฯ แลว 

หรือในชวง 3 เดือนนี้ความสุขและความอยูดีมีสุขมีการ

เปลีย่นแปลงไปอยางไรบางทัง้ดานของเศรษฐกิจ สงัคม 

ครอบครัว สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม/ความเชื่อ 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  สวนของการศึกษาเชิงปริมาณ เปรียบเทียบ

ความแตกตางของคะแนนกลุมท่ีไดเขารวมโครงการ

กอนและหลงัการเลีย้งไกโดยใช t-test ชนดิ dependent 

sample และเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

ระหวางกลุมที่ไดเขารวมโครงการและกลุมที่ไมไดเขา

รวมโครงการโดยใช t-test ชนิด independent sample

 2.  สวนของขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึก นํามาอธิบายประกอบใหเห็นมุมมอง

สาเหตุของความสุขและความอยูดีมีสุขที่เกิดขึ้นของ

กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 

ผลการศึกษา
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปนเกษตรกร

จากอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร สวนใหญเปนเพศ

หญิงจํานวน 138 ราย (รอยละ 69.0) โดยกลุมที่ไมได

เขาโครงการเปนเพศหญิงจํานวน 70 ราย (รอยละ 70.0) 

สวนกลุมที่เขาโครงการ เปนเพศหญิงจํานวน 68 ราย 

(รอยละ 68.0) อาชีพหลัก สวนใหญทํานา จํานวน 190 

ราย (รอยละ 95.0) โดยกลุมไมไดเขาโครงการ ทํานา

จํานวน 96 ราย (รอยละ 96.0) และกลุมที่เขาโครงการ 

ทํานาจํานวน 94 ราย (รอยละ 94.0) สถานภาพสมรส 

สวนใหญสมรส จํานวน 178 ราย (รอยละ 89.0) โดย

กลุมที่เขาโครงการ และไมไดเขาโครงการ มีสถานภาพ

สมรสเทากัน จํานวน 89 ราย (รอยละ 89.0) และพบวา

กลุมตัวอยางท้ังหมดนับถอืศาสนาพุทธ ระดับการศึกษา 

พบวาสวนใหญเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน 

จํานวน 137 ราย (รอยละ 68.5) โดยกลุมที่เขาโครงการ 

เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน จํานวน 78 ราย 

(รอยละ 78.0) และกลุมไมไดเขาโครงการ เรยีนจบระดับ

ชัน้ประถมศึกษาตอนตน จาํนวน 59 ราย (59.0 รอยละ) 

มีรายได พอใชจายแตไมเหลือเก็บ จํานวน 113 ราย 

(รอยละ 56.5) เปนกลุมที่เขาโครงการ จํานวน 77 ราย 

(รอยละ 77.0) และกลุมไมไดเขาโครงการ จํานวน 40 

ราย (รอยละ 40.0) สวนใหญมีหนี้ จํานวน 156 ราย 

(รอยละ 78.0) เปนกลุมที่เขาโครงการ จํานวน 89 ราย 

(รอยละ 89.0) และกลุมไมไดเขาโครงการ จํานวน 67 

ราย (67.0%) โรคประจําตัว สวนใหญไมมี จํานวน 172 

ราย (รอยละ 86.0) เปนกลุมไมไดเขาโครงการ จํานวน 

89 ราย(รอยละ 89.0) และกลุมที่เขาโครงการ จํานวน 

83 ราย (รอยละ 83.0) 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความสุขและความอยูดีมีสุขของกลุมกอนการเขารวม

โครงการ

กลุมเขาโครงการ กลุมไมไดเขาโครงการ
SD. ระดับ SD. ระดับ

1. ความสุข 84.22 6.98 ปานกลาง 89.11 5.85 สูง

2. ความอยูดีมีสุข

2.1 เศรษฐกิจ

2.2 สังคม

2.3 ครอบครัว

2.4 สุขภาพอนามัย

2.5วัฒนธรรม/ความเชื่อ

2.6 สุขโดยรวม

3.03

3.02

3.05

3.23

3.53

3.07

.22

.40

.41

.52

.50

.29

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

2.94

2.87

2.89

2.86

3.00

2.90

.48

.70

.75

.73

.65

.64

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลางปาน

กลาง
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การวิเคราะหผลความสุขและความอยูดีมีสุข
 1.  กอนเริ่มโครงการ
 พบวากลุมตวัอยางทีเ่ขาโครงการมคีวามสขุระดบั

ปานกลาง ( = 84.22, SD. = 6.98) ตํา่กวากลุมทีไ่มได

เขาโครงการมีความสขุระดับสงู ( = 89.11, SD. = 5.85)

แตความอยูดีมีสุขภาพรวมกลุมเขารวมโครงการอยู

ระดับมาก ( = 3.07, SD. = 0.29) สูงกวากลุมไมเขา

รวมโครงการ ( = 2.90, SD. = 0.64) (ตารางที่ 1)

 2. การเปรียบเทียบความสุขและความอยูดี
มีสุขกอนและหลังเขารวมโครงการ
 กลุมตัวอยางท่ีเขาโครงการมีความสุขระดับสูง 

( = 88.81, SD. = 7.09) ตํ่ากวากลุ มที่ไมไดเขา

โครงการ ซึง่มคีวามสขุระดบัสงู ( = 90.62, SD. = 6.52)

แตความอยูดีมีสุขภาพรวม พบวากลุมท่ีเขาโครงการมี

ความอยูดีมีสุขมากกวา จากกลุมที่ไมไดเขาโครงการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 4.12, df = 

198.00, p = .000) โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียพบวา กลุม

ที่เขาโครงการ ( = 3.37, SD. = .49) มีคาเฉลี่ยความ

อยูดีมีสุขโดยภาพรวมสูงกวากลุมที่ไมไดเขาโครงการ 

( = 3.02, SD. = .70) แสดงใหเหน็วาจากการท่ีเขารวม

โครงการทําใหเกษตรกรมีความอยูดีมีสุขในภาพรวม

สูงกวาการไมเขารวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับขอมูล

จากการสมัภาษณเชงิลกึจากกลุมตวัอยางบางรายกลุม

ตัวอยางไดเลาถึงภาพรวมของการเขาโครงการ เปน

ความสขุทีไ่ดจากการเลีย้งไก เชน มเีจาหนาทีม่าแนะนาํ

ใหเขารวมในการเล้ียงไกที่เปนเกษตรอินทรีย โดยนํา

อาหารมาใหในชวงแรก หลังจากน้ันสามารถหาอาหาร

ไดจากทองถิ่น นอกจากน้ีระหวางเขารวมโครงการไดมี

การชวยเหลอืกนั และกไ็มไดเปนภาระอะไร “การฆาเชือ้ 

ก็เอามาสาดๆ ไมตองทําอะไรเอง อาหารเบาๆ ไมตอง

เปนภาระเยอะ” ในดานของอารมณ กลาววาเม่ือเขาไป

ดูไกแตละครั้งมีความสุข “ดูแลไมเปนภาระ มีความสุข 

ดูแลวมันโตแลว” และยังสอดคลองกับขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก กลุมที่ไมไดเขาโครงการ จากการท่ีได

เปรียบเทียบภาพรวมความรูสึกปจจุบันกับชวง 3 เดือน

ทีผ่านมา พบวาบางรายมีความสุขระดับปานกลาง เปน

ความสุขระดับเดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง

 กลุ มที่ เข าโครงการมีความอยู ดีมีสุขด าน

วัฒนธรรม/ความเช่ือแตกตางจากกลุมที่ไมไดเขา

โครงการอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t = 7.91, 

df = 152.98, p = .000) โดยเมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ีย

ยังพบวา กลุมท่ีเขาโครงการ ( = 3.74, SD. = .44) 

มคีาเฉล่ียความสขุดานวฒันธรรม/ความเชือ่สงูกวากลุม

ทีไ่มไดเขาโครงการ ( = 3.01, SD. = .81) แสดงใหเหน็

วาจากการท่ีเขารวมโครงการทําใหเกษตรกรมีความ

อยูดีมีสุขดานวัฒนธรรม/ความเชื่อสูงกวาการไมเขา

รวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณ

เชิงลึกจากกลุมตัวอยางบางรายที่ฐานะไมดีก็สามารถ

ที่จะมีโอกาสทําบุญจากไกที่ไดเล้ียง เชน กอนการเล้ียง

ไก วัดใกลชุมชนนี้มีมากจะบริจาคก็ไมคอยมีเงิน แต

เมื่อไดเขาโครงการ ก็สามารถนําไกที่เลี้ยงนั้นมารวม

ทําบุญ ไดชวยเหลือกัน มีความสุข ทุกบานยังไดมา

รวมชวยกันดวย “มีความสุขดีชวยเหลือกัน ทุกบานมา

ชวยกนั” “ทาํบญุ เทศน งานกฬีา เทศนมหาชาติ ทาํคนละ 

1 ตวั นาํไกทีเ่ลีย้งมาชวยกนั” และยงัสอดคลองกบัขอมลู

จากการสัมภาษณเชิงลึกของกลุมท่ีไมไดเขาโครงการ

ที่วา ไมมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเปนไปในลักษณะของ “ถามี

งานก็ไป ถาติดธุระก็ไมไดไปรวมงาน”

 กลุมที่เขาโครงการมีความอยูดีมีสุขดานสุขภาพ

อนามัยแตกตางจากกลุมที่ไมไดเขาโครงการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 5.21, df = 171.25, 

p = .000) โดยเม่ือพจิารณาจากคาเฉล่ียยังพบวา กลุมที่

เขาโครงการ ( = 3.50, SD. = .61) มคีาเฉลีย่ความอยูดี

มสีขุดานสขุภาพอนามยัสงูกวากลุมท่ีไมไดเขาโครงการ 

( = 2.92, SD. = .93) แสดงใหเห็นวาจากการท่ีเขารวม

โครงการทําใหเกษตรกรมีความอยูดีมีสุขดานสุขภาพ

อนามัยสูงกวาการไมเขารวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับ

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางบาง

รายท่ีไดมกีารเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ โดยกลาววา กอนเขา

รวมโครงการมโีรคประจาํตัวแตหลงัจากเขารวมโครงการ
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แลว จากการทีต่องเลีย้งไก ตองคอยดแูล ตองเดินไปให

อาหาร ไปดูทําใหสุขภาพดีขึ้น “กอนเลี้ยงไก ชอบปวด

หัว โรคประจําตัว คิดวาไปตลาดตอนตี 3 หมอบอก

พักผอนไมพอ คิดวาเปนไมเกรน” แตหลังจากเลี้ยงไก 

เธอกลาววา “สุขภาพดีขึ้น ไดเดินออกกําลัง เดินไปดู 

ไมใหจิกกัน เวลากินไมอิ่ม ถาอ่ิมจะนอน กินใหอิ่ม ให

อาหาร กลางวันกนิผกับุง กนิไดทกุอยาง เปลือกกลวยก็

กนิได กนิตลอด อยูทีเ่รา ถาใหกนิอิม่” และยงัสอดคลอง

กับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกของกลุมท่ีไมไดเขา

โครงการท่ีวา กลุมตัวอยางไมมีการเปล่ียนแปลง ผูที่มี

โรคประจําตัวก็ไปพบแพทยเพื่อรักษาตามปกติ “ปวด

ทอง โรคกระเพาะ รักษาอนามัย รพ.สต.”

 กลุมท่ีเขาโครงการมีความอยูดีมีสุขดานสังคม

แตกตางจากกลุมที่ไมไดเขาโครงการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 4.57, df = 161.02, p = .000) 

โดยเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยังพบวา กลุ มที่เขา

โครงการ ( = 3.20, SD. = .40) มคีาเฉล่ียความอยูดมีสีขุ

ดานสังคมสูงกวากลุมที่ไมไดเขาโครงการ ( = 2.84, 

SD. = .68) แสดงใหเห็นวาจากการที่เขารวมโครงการ

ทําใหเกษตรกรมีความอยูดีมีสุขดานสังคมสูงกวาการ

ไมเขารวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางบางราย โดยกลาว

ถงึกอนการเขารวมโครงการวามคีวามสุขปานกลาง ตาง

คนตางอยูไมคอยไดชวยเหลือกัน สมัยกอนเคยเล้ียงไก 

ตางคนก็ตางปลอย โดยไมชวยกันฉีดวัคซีน เวลาเปน

ไขก็เปนโรคตาย แตเม่ือไดเขารวมโครงการ มีความสุข

มากข้ึน มกีารชวยเหลือกนัและกัน หลงัเล้ียงไก “มคีวาม

สุขมาก ชวยกันฉีดวัคซีน ฆาเชื้อ มีการถามกัน โตรึยัง 

ขายไดรึยัง ดูของคนโนนคนนี้ และยังมีปศุสัตวมาชวย

แจก มาดูเกือบทุกอาทิตยติดตามเอายาฆาเช้ือมาชวย

ดวย” และยังสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณ

เชิงลึกของกลุมท่ีไมไดเขารวมโครงการท่ีวาไมมีการ

เปล่ียนแปลง “3 เดอืนไมเปล่ียนแปลง มาอยูกนั คยุกนั มี

อะไรคยุกนั” “เพ่ือนบานเหมอืนเดมิ” กลุมทีเ่ขาโครงการ

มคีวามอยูดมีสีขุดานครอบครวัแตกตางจากกลุมทีไ่มได

เขาโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (t = 

3.77, df = 117.45, p = .000) โดยเมื่อพิจารณาจากคา

เฉล่ียยงัพบวา กลุมทีเ่ขาโครงการ ( = 3.07, SD. = .26) 

มคีาเฉล่ียความอยูดมีสีขุดานครอบครวัสูงกวากลุมทีไ่ม

ไดเขาโครงการ ( = 2.74, SD. = .84) แสดงใหเห็นวา

จากการท่ีเขารวมโครงการทําใหเกษตรกรมีความอยูดี

มีสุขดานครอบครัวสูงกวาการไมเขารวมโครงการ ซึ่ง

สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุม

ตัวอยางบางรายท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจากการ

ไดเลี้ยงไกไดเกิดการชวยเหลือกัน เปนความสัมพันธที่

ดีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวดวย กลุมตัวอยางบอกเลา

ความคิดเห็นและความรูสึกกอนเขารวมโครงการวา 

ทุกคนในครอบครัวตางคนตางอยู แตหลังจากท่ีไดเขา

รวมโครงการแลว ครอบครวัมคีวามสุขมากขึน้ ลกูๆ ชวย

กนัมาดแูลไก มกีารชวยกันทาํอาหาร “ครอบครัวมคีวาม

สุขข้ึน” “ใหลูกมาชวยดู” “มีการทําอาหาร ไมมีอะไรกิน 

จับไกยางกิน” ซึ่งเปนความสุขเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดข้ึนใน

ครอบครวั และยงัสอดคลองกบัขอมลูจากการสมัภาษณ

เชิงลึกของกลุมที่ไมไดเขาโครงการ กลุมตัวอยางไดเลา

เรือ่งราวในครอบครัวท่ีใชชวีติ ไมมกีารเปล่ียนแปลง โดย

กลาววา “อยูดวยกัน มีลูก 2 คนอยูที่ชลบุรี สวนสามีก็มี

การตมเหลา” กลุมที่เขาโครงการมีความอยูดีมีสุขดาน

เศรษฐกิจแตกตางจากกลุมที่ไมไดเขาโครงการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.29, df = 198.00, 

p = .01) โดยเม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียยังพบวา กลุม

ที่เขาโครงการ ( = 3.30, SD. = .46) มีคาเฉล่ียความ

อยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจสูงกวากลุมที่ไมไดเขาโครงการ 

( = 3.06, SD. = .57) โดยกลุมตัวอยางหลายราย ได

กลาวถึงความอยูดีมีสุขจากการเขารวมโครงการวา 

มรีายไดดขีึน้ มคีวามสขุกวาสมยักอน เพยีง 2 เดือนกวา

กส็ามารถทีจ่ะมรีายได “ปจจบุนัเปนหนี ้ธกส. ประมาณ 

55,000 บาท ขายไก ไดชวยคาไฟ คากับขาวของลูก 

นํ้าปน ไอติม” “เลี้ยงแลว สุขกวาแตกอน มีรายไดขึ้น” 

และยังสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

ของกลุมที่ไมไดเขารวมโครงการที่วาปจจุบันเปนหนี้
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หลายแหลงและตองการหารายไดเสริม โดยเปนหนีจ้าก

กองทุนหมูบาน จากสหกรณ บางรายมีความสุขนอยลง 

เมื่อทํานาเสร็จแลวก็ตองหาอาชีพเสริมเพิ่มเติม รวมถึง

ยังตองมีหน้ีสินท่ีตองชําระอีกมากดวย“สุขนอยลง ทํา

นาแลว เสรจ็จะตองเลีย้งไหม อาชีพเสรมิ” “ตดิหนี ้ธกส. 

กองทุนหมูบาน ใหลูกเรียน กู กยศ. แตไมพอตองมา

เสรมิ ปนีจ้ะจบตองใชเงนิเยอะ ตดิหนี ้ตองใชหนีป้ระกนั

ประมาณ 200,000 บาท” 

 กลุมที่เขาโครงการมีภาวะความสุขไมแตกตาง

จากกลุมไมเลี้ยงไกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 (t = -1.87, df = 198, p = .062) แตเม่ือพิจารณา

จากคาเฉลี่ยพบวา กลุมที่เขาโครงการ ( = 88.81, SD. 

= 7.09) มีคาเฉลี่ยภาวะความสุขตํ่ากวากลุมไมเลี้ยงไก 

( = 90.62, SD. = 6.52) ดังตารางท่ี 3 จากภาพรวมจะ

เห็นวา กลุมตัวอยางมีชีวิตท่ีดีขึ้นจากการท่ีไดเขารวม

โครงการ แตในขณะเดียวกันก็พบวาการเลี้ยงไกในบาง

ครัง้กม็อีปุสรรคเกดิขึน้ดวยเชนกนัซึง่อาจสงผลใหภาวะ

ความสุขไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของไกเปน

โรคระบาดเสียชีวิต การทําคอกท่ีไมมิดชิดทําใหมีสัตว

อื่นเขามากินไกที่ไดเล้ียงไว แตทางการก็ไดเขามาชวย

เหลือดวย โดยกลาววา “บางคน (ครอบครัว) ไกตาย

หมด มีโรคระบาด” หรือ “ตอนเอามาคร้ังแรก คอกปด

ไมสนิท แมวไปกิน มี 50 ตัว แมวกินหายไป 10 กวาตัว 

ตีใหม (ทํากรงใหม) ทางการให 50 ตัว ไมมีขาดซักตัว” 
(ตารางที่ 2)

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของความสุขและความอยูดีมีสุข ของกลุม

เขาโครงการฯ และไมไดเขาโครงการฯ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ

กลุมเขา
โครงการ
(100 ราย)

 กลุมไมได 
เขาโครงการ
(100 ราย)

SD. ระดับ SD. ระดับ df t p
 1. ความสุข 88.81 7.09 สูง 90.62 6.52 สูง 198 -1.87 .062

2. ความอยูดีมีสุข
2.1 เศรษฐกิจ

2.2 สังคม

2.3 ดานครอบครัว

2.4 สุขภาพอนามัย

2.5 วัฒนธรรม/ความเชื่อ

2.6 ภาพรวม

3.30

3.20

3.07

3.50

3.74

3.37

.46

.40

.26

.61

.44

.49

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3.06

2.84

2.74

2.92

3.01

3.02

.57

.68

.84

.93

.81

.70

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

198.00

161.02

117.45

171.25

152.89

198.00

3.291**

4.57**

3.77**

5.21**

7.91**

4.12**

.01

.000

.000

.000

.000

.000

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วิจารณ
 เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ปนการประเมนิโครงการ

วิจัย “การสรางผลผลิตและการกระจายดานอาหาร

จากการเลี้ยงไกลูกผสมพ้ืนเมืองโดยระบบการเกษตร

อินทรีย” ซึ่งในโครงการนี้มีการจัดกระบวนการเลี้ยง

ไกดวยวิธีการทางธรรมชาติดวยระบบเกษตรอินทรีย 

เปรียบเทียบผูที่สมัครเขารวมโครงการและไมไดเขา

รวมโครงการ โดยไดทําการทดสอบทั้งสองกลุมต้ังแต

เริ่มโครงการ ดังน้ัน พบวาคาคะแนนของความสุขจึง

อยูในระดับสูงและความอยูดีมีสุขอยูในระดับมาก แต

เมื่อพิจารณาจากการคํานวณคาทางสถิติจะพบวากลุม

ที่เขารวมโครงการจะมีคาความอยูดีมีสุขสูงกวากลุม
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ที่ไมไดเขารวมโครงการฯ รวมถึงเม่ือทําการสัมภาษณ

เชิงลึกจะเห็นถึงปรากฏการณที่ เ กิดขึ้นว าความ

เปลี่ยนแปลงน้ีมีเหตุปจจัยมาจากปจจัยหลายประการ

ในแตละดานของความอยูดีมีสุข ไมวาจะเปนดาน

เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม/

ความเชื่อ ซึ่งจากภาพรวมของผลการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอาชีพทํานา นับถือ

ศาสนาพุทธ เรียนจบประถมศึกษาตอนตน รวมถึง

สวนใหญมหีน้ี ซึง่กลุมท่ีไดเขารวมโครงการฯ เมือ่ดาํเนิน

การเล้ียงไกแลว ไดมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด

เห็นกันถึงวิธีการเลี้ยง ชื่นชมเม่ือไกเติบโตขึ้นจากการ

เลี้ยงของตน การไดขายไกเปนอาชีพเสริมรวมถึงได

รับประทานไกที่ปลอดสารเน่ืองมาจากการเล้ียงดวย

วธิกีารเกษตรอินทรีย ทาํใหเหน็ไดวากลุมทีเ่ขาโครงการ

เลีย้งไกดวยเกษตรอินทรียมคีวามอยูดมีสีขุแตกตางจาก

กลุมที่ไมไดเขาโครงการฯ เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย

พบวากลุมที่เขาโครงการมีคาเฉลี่ยความอยูดีมีสุขโดย

ภาพรวมสูงกวากลุมที่ไมไดเขาโครงการฯ รวมถึงการมี

ความอยูดีมีสุขในดานอื่นดวย ไมวาจะเปนความอยูดี

มีสุขดานวัฒนธรรม/ความเชื่อ ความอยู ดีมีสุขดาน

เศรษฐกิจ ความอยูดมีสีขุดานสขุภาพอนามัย ความอยูดี

มสีขุดานสงัคม ความอยูดมีสีขุดานครอบครัว สอดคลอง

กับ Diener และคณะ (อางถึงใน Kassin, 2001)15 

ทีก่ลาววาการมงีานทาํ การมคีวามสมัพนัธทางสงัคมได

ชวยเหลอืซึง่กนัและกนัมสีวนชวยทาํใหบคุคลมคีวามสขุ

หรอืความอยูดมีสีขุ โดยทีค่วามสมัพนัธทางสงัคมนัน้มา

จากการไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม การมีเพื่อนสนิท 

การมีครอบครัวที่อบอุน การนัดสังสรรค พบปะ แลก

เปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซึ่งการมีความสุข

และความอยูดีมีสุขไดมาจากการไดเลี้ยงไกและพูดคุย

แลกเปล่ียนขอมูลจากเพ่ือนในชุมชนเดียวกันที่เขารวม

โครงการเกษตรอินทรียจากแนวคิดเกษตรอินทรียของ

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ16 ที่กลาววาเกษตร

อินทรียเปนระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับความ

ยั่งยืนของระบบนิเวศและผูคน ซึ่งครอบคลุมถึงมิติดาน

สุขภาพ (health) มิติดานนิเวศวิทยา (ecology) มิติ

ดานความเปนธรรม (fair) และมติดิานการดแูลเอาใจใส 

(care) โดยมีการอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา 

ความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติที่มี

ลกัษณะเฉพาะแทนการใชปจจยัการผลติทีม่ผีลกระทบ

ทางลบ เกษตรกรที่จัดทําเกษตรอินทรียจึงสามารถที่จะ

ผสมผสานองคความรูพื้นบาน นวัตกรรม และความรู

ทางวิทยาศาสตรในการอนุรกัษสิง่แวดลอม และสงเสริม

ความสัมพันธที่เปนธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุก

ผูคนและส่ิงมีชีวิตตางๆ ที่เก่ียวของซ่ึงเปนความอยูดี

มีสุขโดยรวมแลว ยังเปนการใชชีวิตเปนไปตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี

กลาวถงึ การใชชวีติทีพ่อเพยีงบนรากฐานของวฒันธรรม

ไทยท่ีเปนทางสายกลาง ไมประมาท คํานึงถึงความพอ

ประมาณ ความมเีหตผุล เปนการสรางภมูคิุมกนัภายใน

ตนเอง มีการใชความรูและมีคุณธรรมอีกดวย ซึ่งเปน

พื้นฐานนําไปสูความอยูดีมีสุขในการดําเนินชีวิตได

อยางแทจริง17 โดยการทําเกษตรอินทรียนี้ เปนไปตาม

แนวคิดปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึกลุมทีเ่ขา

โครงการมคีวามอยูดมีสีขุดานวฒันธรรม/ความเชือ่แตก

ตางจากกลุมท่ีไมไดเขาโครงการโดยกลุมท่ีเขาโครงการ

มคีาเฉล่ียความสขุดานวฒันธรรม/ความเชือ่สงูกวากลุม

ที่ไมไดเขาโครงการ โดยความอยูดีมีสุขดานวัฒนธรรม/

ความเชื่อของกลุมท่ีเขาโครงการ ไดมาจากการทําบุญ

ดวยไกทีก่ลุมตัวอยางและครอบครัวชวยกนัเลีย้ง ในบาง

รายท่ีฐานะไมดสีามารถมีโอกาสทําบญุจากไกทีเ่ล้ียงไว

แตกตางจากกอนท่ีจะเลีย้งไก เพราะวดัใกลชมุชนมีมาก 

จะบริจาคก็ไมคอยมเีงนิ แตเมือ่ไดเขาโครงการสามารถ

นําไกที่เลี้ยงนั้นมารวมทําบุญ ไดชวยเหลือกัน รูสึกมี

ความสุข ทุกบานยังไดมารวมชวยกันดวย ไดทําบุญ 

เทศนมหาชาต ิงานกฬีาของหมูบาน มาชวยกันทาํคนละ 

1 ตวั นาํไกทีเ่ลีย้งมาชวยกนั ซึง่สอดคลองกับการศกึษา

ของ Seligman3 และ Carr4 ทีก่ลาววาการมกีจิกรรมทาง

ศาสนา ชวยทาํใหคนในชมุชนมีการชวยเหลอื สนับสนุน

กันในสังคมทําใหบุคคลมีความสุข รวมถึงหลักการ
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เกี่ยวกับขอปฏิบัติทางศาสนา จะชวยใหวิถีชีวิตของผูที่

นับถือศาสนา มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดี เชน 

การงดดื่มสุราของมึนเมา การละเวนการกระทําผิดทาง

กาม การทําบญุ การเสียสละเพ่ือบคุคลอ่ืน (แทนท่ีจะไป

ทาํราย กออาชญากรรม) รวมถงึการทีต่ัง้ใจในการทาํสิง่

ดีงามในอนาคตดวย

 กลุมที่เขาโครงการมีความอยูดีมีสุขดานสุขภาพ

อนามัยแตกตางจากกลุมที่ไมไดเขาโครงการ โดยกลุม

ที่เขาโครงการ มีคาเฉลี่ยความอยูดีมีสุขดานสุขภาพ

อนามยัสงูกวากลุมทีไ่มไดเขาโครงการ โดยทีค่วามอยูดี

มสีขุดานสขุภาพอนามยั เปนความสขุทีเ่กีย่วของกับการ

ไมมีการเจ็บปวย อาการ/โรคประจําตัว จากการศึกษา

พบวา กอนเขารวมโครงการ กลุมตัวอยางบางรายมีโรค

ประจาํตวั เชน ปวดศรีษะ เปนโรคประจําตวั แตหลงัจาก

เขารวมโครงการแลว การท่ีตองเล้ียงไก ไดเดนิออกกําลัง

ในการดูแล ใหอาหาร ทําใหมีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ 

การท่ีไดบริโภคไกที่เลี้ยงดวยวิธีเกษตรอินทรียทําใหได

บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ทําใหสุขภาพ

รางกายแข็งแรง สิง่ตางๆ เหลาน้ีสงผลใหชวีติมคีวามสุข 

และยังรวมไปถึงการท่ีกลุ มตัวอยางไดทํากิจกรรม

ที่ตนเองชอบเปนไปตามทฤษฎีกระบวนการ/ การทํา

กิจกรรม (process/ activity theories) ซึ่ง Mike 

Csikszentmihalyi (อางถึงใน Snyder and Lopez, 

2007)1 ไดกลาววาบุคคลเมื่อไดทํากิจกรรมที่ตนเอง

สนใจตดิตามอยางตอเนือ่งในชวีติประจาํวัน กระบวนการ

เหลานี้เมื่อทําถึงเปาหมายจะเปนการนําไปสูการทําให

มพีลงัและมีความสขุ ซึง่ความสุขเหลานีย้งัชวยสงผลให

รางกายมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ระบบภูมิคุมกันในรางกาย

ดีขึ้นไดอีกดวย5 

 กลุมท่ีเขาโครงการมีความอยูดีมีสุขดานสังคม

แตกตางจากกลุมที่ไมไดเขาโครงการ โดยเม่ือพิจารณา

จากคาเฉล่ียยังพบวา กลุมที่เขาโครงการมีคาเฉล่ีย

ความอยูดมีสีขุดานสงัคมสงูกวากลุมทีไ่มไดเขาโครงการ 

โดยที่ความอยูดีมีสุขดานสังคมเปนความสุขจากการ

ที่มีความรูสึกไวเนื้อเช่ือใจซ่ึงกันและกัน มีการรูจักกัน

ในชุมชน เสียสละ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จากการ

ศกึษาพบวา กอนเขารวมโครงการกลุมตัวอยางบางราย 

มีการตางคนตางอยู ไมคอยไดชวยเหลือกัน แตเมื่อได

เขารวมโครงการ มีการชวยเหลือแลกเปล่ียนความคิด

เห็นซึง่กนัและกนัทัง้ดานของการฉดีวคัซนี การสอบถาม

ถึงการเติบโตของไกที่เลี้ยง ความหวงใยในการนําไก

ไปขายใหไดราคา ซึ่งเปนการทําใหชีวิตมีความสุขมาก

ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ Ricard18 ที่วาผูที่มี

ความสมัพนัธใกลชดิท่ีดกีบับคุคลอืน่ การไดเขาไปมีสวน

รวมในองคกรอาสาสมัคร โดยในที่นี้เปนการใชชีวิตกับ

เพื่อนบานมีการชวยเหลือเอ้ืออาทรกันโดยท่ีไมหวังส่ิง

ตอบแทน จะทาํใหมคีวามสุข รวมถงึ Martin Seligman3 

ยงัไดกลาววาการมรีะบบสงัคมทีด่ชีวยสงเสรมิใหบคุคล

มีความสุขและความอยูดีมีสุขท่ีดีที่สุด

  นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ Diener และคณะ 

(อางถึงใน Kassin, 2001)15 ที่กลาววา การที่บุคคลมี

ความสัมพันธทางสังคม มีงานทํานั้นมีสวนทําใหบุคคล

มีความสุขหรือความอยูดีมีสุขดวย โดยที่ความสัมพันธ

ทางสังคมน้ันมาจากการไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม 

การมีเพื่อนสนิท การที่ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิด

เหน็ซึง่กนัและกนั โดยเปนลกัษณะของการใหเกยีรต ิการ

สื่อสารที่กระจางและการใหอภัยเมื่ออีกฝายมีความผิด

พลาด ทกัษะทางสังคมตางๆ เหลาน้ี นอกจากจะชวยใน

การติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนแลว ยังชวยใหอีกฝายได

ทราบถึงความตองการ ความปรารถนา และยังเปนการ

ชวยลดความเครียดท่ีมาจากสถานการณที่มาจากการ

ตอตานกันและกันไดอีกดวย19 

 กลุ มที่ เข าโครงการมีความอยู ดีมีสุขด าน

ครอบครัวแตกตางจากกลุมที่ไมไดเขาโครงการ โดย

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยยังพบวา กลุมที่เขาโครงการ

มคีาเฉล่ียความอยูดมีสีขุดานครอบครวัสูงกวากลุมทีไ่ม

ไดเขาโครงการ โดยที่ความอยูดมีีสุขดานครอบครัวเปน

ความสุขท่ีเกิดจากการมีครอบครัวท่ีอบอุน มีการรับผิด

ชอบตอครอบครัว จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

บางรายมีความสัมพันธที่ดีเกิดขึ้นภายในครอบครัว 



¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐ¤ÇÒÁÍÂÙ‹´ÕÁÕÊØ¢¢Í§à¡ÉμÃ¡Ãä·Â ¾¹Á¾Ã ¾Ø‹Á¨Ñ¹·Ã �

ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤Á¨Ôμá¾·Â �áË‹§»ÃÐà·Èä·Â
»‚·Õè 60 ©ºÑº·Õè 3 ¡Ã¡®Ò¤Á - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558246

ระหวางเลี้ยงไก ลูกหลานไดมาชวยดูแลไกให ไปไหน

ก็บอกใหลูกหลานมาชวย หรือในกรณีของสามีภรรยา

ซึ่งมีความชอบสัตวทั้งคู คนหนึ่งไมอยูอีกคนชวยดู บาง

รายก็ไดบอกเลาถึงกอนเล้ียงทุกคนในครอบครัวตางคน

ตางอยู แตหลงัจากทีไ่ดเขารวมโครงการแลว ครอบครัว

มีความสุขมากขึ้น ลูกๆ ชวยกันมาดูแลไก มีการชวย

กันทําอาหาร ซึ่งเปนความสุขเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Diener และ

คณะ (อางถงึใน Kassin, 2001)15 ทีก่ลาวถงึการมีความ

สุขนั้นมาจากการมีครอบครัวที่อบอุนรวมถึงการศึกษา

ของ Argyle และ Buss (อางถึงใน Carr, 2005)4 พบ

วาการติดตอสัมพันธกันในหมูเครือญาติ นําไปสูความ

สขุจากการทีม่คีวามสมัพนัธทีใ่กลชดิกนั มกีารใหความ

ชวยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวางสมาชกิในครอบครวั พอ 

แม ลูกและระหวางพี่นอง ทําใหเกิดการสนับสนุนทาง

สังคม ซึ่งเปนสิ่งที่มีคามากสําหรับสมาชิกในครอบครัว 

รวมไปถงึมกีารตดิตอสมัพนัธกนัอยางสมํา่เสมอระหวาง

สมาชกิในครอบครัว ทาํใหเกิดการสนบัสนนุทางสงัคมที่

จะนาํไปสูการมคีวามสขุและยังเปนการชวยเพิม่ในเรือ่ง

ระบบภูมคิุมกนัใหกบับุคคลอีกดวย นอกจากน้ียงัมีงาน

วจิยัของ Schimmack20 ทีไ่ดประเมนิความอยูดมีสีขุ โดย

พบวาเมือ่บคุคลไดรบัการตอบสนองความตองการความ

สัมพันธทางสังคม ครอบครัว การไดเปนตัวของตัวเอง 

การมีความหมายในชีวิตจะทําใหมีความสุขมากขึ้นได

ดวย  

 กลุ มที่ เข าโครงการมีความอยู ดีมีสุขด าน

เศรษฐกิจแตกตางจากกลุมทีไ่มไดเขาโครงการ โดยกลุม

ที่เขาโครงการมีคาเฉล่ียความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจ

สูงกวากลุมท่ีไมไดเขาโครงการ ความอยูดีมีสุขดาน

เศรษฐกิจเปนความสุขที่เกิดจากการมีรายได การออม 

การไดทํามาหากิน จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง

บางรายมีรายไดดีขึ้น มีความสุขกวาสมัยกอน เพียง 2 

เดือนกวาก็สามารถท่ีจะมีรายไดจากการขายไกชวยคา

ไฟ คากบัขาว คาขนมของลกู หรือในขณะทีบ่างรายบอก

วา การเล้ียงไกนี้มีกําไรท่ีนอยมาก แตก็มีความสุขเพ่ิม

จากดานอื่นเพราะสามารถนํามารับประทานหรือเลี้ยง

เพื่อนๆ ได เปนการชวยในเร่ืองของรายไดในครัวเรือน

จากการขายและการนําไกที่เลี้ยงมาบริโภคซึ่งเปนการ

ลดคาใชจายในครัวเรือนอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการ

ศึกษาของ Schimmack20 ที่ไดกลาวถึง การที่บุคคล

ไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานและความ

ตองการทั่วไป เชน อาหาร ที่อยูอาศัยก็ทําใหบุคคลน้ัน

มีความสุขได 

 สวนในดานของความสุขของเกษตรกรกอนเขา

โครงการน้ันมีความสุขระดับปานกลาง หลังจากเขา

โครงการมีความสุขอยูในระดับสูง เนื่องจากการเลี้ยง

ไก เมื่อไดขายผลผลิตทําใหเกิดรายไดในครอบครัว

ทําใหเกิดความสุขเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษา

ของ Carr4 ที่กลาววาการมีรายไดจะชวยตอบสนอง

ความตองการพ้ืนฐานของบุคคลทําใหมีความสุขเพ่ิม

มากขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบความสุขของเกษตรกรที่

เขาโครงการและไมไดเขาโครงการเล้ียงไกลูกผสมพื้น

เมือง พบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ีย

พบวา กลุมที่เขาโครงการมีคาเฉล่ียภาวะความสุขตํ่า

กวากลุมไมเลี้ยงไก จะเห็นวา กลุมตัวอยางมีความสุข

จากการท่ีไดเขารวมโครงการ แตในขณะเดียวกันก็พบ

วาการเล้ียงไกในบางครัง้กม็อีปุสรรคเกดิขึน้ดวยเชนกนั 

ไมวาจะเปนในเรื่องของไกเปนโรคระบาดเสียชีวิต การ

ทําคอกที่ไมมิดชิดทําใหมีสัตวอื่นเขามากินไกที่ไดเล้ียง

ไว แตทางการก็ไดมีการเขามาชวยเหลือ ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ Thoits21 ที่กลาวถึงการประสบส่ิงท่ี

ไมสมหวัง การมีความเครียดที่เรื้อรัง และการประสบ

เหตุการณที่รุนแรงในชีวิตทําใหเกิดความเครียด ที่จะ

สงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตทําใหภาวะความ

สุขน้ันไมมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเลี้ยงไก

 

สรุปและขอเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเกษตรกรท่ีได

เขารวมโครงการการเล้ียงไกลูกผสมพื้นเมืองดวยวิธี

การเกษตรอินทรียไดชวยใหเกษตรกรมีความสุขและ
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ความอยูดีมีสุขในดานตางๆ เพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปน

ในดานของเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สังคม ครอบครัว

และวัฒนธรรม/ความเช่ือ จงึควรท่ีจะมีการสนับสนนุให

มีการรวมกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพื่อใหมีการชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทั้งในครอบครัว การแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารกันในชุมชนสังคม การลงมือปฏิบตัเิลีย้งดวยวิธี

การธรรมชาติปลอดสารพิษทําใหไดรับประทานอาหาร

ที่เปนประโยชน บางสวนยังขายเปนรายได ชวยจุนเจือ

ครอบครัวรวมถึงยังไดนําไปทําบุญ สงทําใหมีความ

อยูดมีสีขุ ภาคภมูใิจ โดยเฉพาะอยางยิง่มกีารสนบัสนุน

ใหใชระบบเกษตรอินทรียซึ่งมีระบบการเลี้ยงที่มาจาก

ธรรมชาติ มกีารรวบรวมประมวลองคความรูภมูปิญญา

ในทองถิ่นมาชวยในการบูรณาการ การจัดทําเกษตร

อนิทรยีใหเหมาะกบัสภาพพืน้ที ่ภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ ใน

ขณะเดยีวกนั ถาจะมีการศึกษาในคร้ังตอไป ควรทาํการ

ศกึษาในกลุมตวัอยางอ่ืนนอกเหนอืจากกลุมเกษตรกรที่

เลี้ยงสัตว และนาท่ีจะมีการนําเคร่ืองมือแบบสอบถาม

ความสุขและความอยูดีมีสุขของเกษตรกรไทยมาใชใน

การประเมินความสุขและความอยูดีมีสุขของเกษตรกร

ในกลุมอื่นตอไป
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