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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ืองระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผล
โครงการหลวง เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์และ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการบรรยายประกอบตาราง ตามล าดบัดงัน้ี 

 ตอนท่ี1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2 สภาพการเล้ียงไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้ าหมกัมูล
ไส้เดือนดินของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน 
 ตอนท่ี4ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดิน 

4.1 ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของเกษตรกร 

 ลกัษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผล
โครงการหลวงท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นการศึกษาเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สมาชิกใน
ครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน รายได้ภาคการเกษตร รายได้นอกภาคการ เกษตร รายได้รวม ขนาด
พื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของตนเอง ขนาดท่ีดินท่ีใช้ท าการเกษตร ขนาดท่ีดินเช่าส าหรับท าการเกษตร ขนาด
พื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด สถานภาพทางสังคม และกิจกรรมการเกษตรท่ีท าในครัวเรือน แสดงผล
ตามตารางท่ี 4.1 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
N = 120 

พืน้ฐานทางสังคม และปัจจัยส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

 ชาย 70 58.3 
 หญิง 50 41.7 
    
2. อายุ 

 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั30 ปี 10 8.3 
 31 - 40 ปี 36 30.0 
 41 - 50 ปี 6 5.0 
 51 - 60 ปี 62 51.7 
 มากกวา่ 60 ปี 6 5.0 
ต ่าสุด  23 ปี  สูงสุด 65 ปี 

เฉล่ีย 50.83 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.873 

 
3. การศึกษาสูงสุด 

 ต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 4 33 27.5 
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 23 19.2 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 34 28.3 
 มธัยมศึกษา 30 25.0 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ) 
N = 120 

พืน้ฐานทางสังคม และปัจจัยส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. สมาชิกในครัวเรือน 

 1 - 3 คน 79 65.8 
 4 - 6 คน 21 17.5 
 6 คนข้ึนไป 20 16.7 

ต ่าสุด  1 คน  สูงสุด 9 คน 

เฉล่ีย 3.36 คน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.974 
 
5. แรงงานในครัวเรือน 

 1 - 3 คน 112 93.3 
 4 - 6 คน 8 6.7 
ต ่าสุด 1 คน  สูงสุด 6คน 

เฉล่ีย 2.20 คน คนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.748 

 
6. รายได้ภาคการเกษตร (บาท/ปี) 

 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 50,000  42 35.0 
 50,001 - 100,000  53 44.2 
 100,001 - 150,000  12 10.0 
 150,001 - 200,000  5 4.2 
 200,001 บาท - 250,000  8 6.7 

ต ่าสุด 10,000 บาท/ปี  สูงสุด 250,000 บาท/ปี 

เฉล่ีย 77,916.99 บาท/ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 53,098.272 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ) 
N = 120 

พืน้ฐานทางสังคม และปัจจัยส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

7. รายได้นอกภาคการเกษตร (บาท/ปี) 

 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 50,000  89 74.2 
 50,001 - 100,000  31 25.8 

ต ่าสุด 10,000 บาท/ปี  สูงสุด 100,000 บาท/ปี 

เฉล่ีย 41,625.13 บาท/ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 19,697.538 
 

8. รายได้รวม (บาท/ปี) 

 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 50,000  8 6.7 
 50,001 - 100,000  43 35.8 
 100,001 - 150,000  32 26.7 
 150,001 - 200,000  18 15.0 
 200,001 บาท - 250,000  5 4.2 
 สูงกวา่ 250,000  14 11.7 

ต ่าสุด 30,000 บาท/ปี  สูงสุด 350,000 บาท/ปี 
เฉล่ีย 134,417.08 บาท/ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 82,908.450 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ) 
N = 120 

พืน้ฐานทางสังคม และปัจจัยส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

9. ขนาดพืน้ทีก่รรมสิทธ์ิของตนเอง 

 1 - 5 ไร่ 45 37.5 
 6 - 10 ไร่ 28 23.3 
 11 - 15 ไร่ 11 9.2 
 16 - 20 ไร่ 11 9.2 
 มากกวา่ 20 ไร่ 25 20.8 
ต ่าสุด 2 ไร่  สูงสุด 50 ไร่ 

เฉล่ีย 12.97 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.825 
 

10. ขนาดทีด่ินทีใ่ช้ท าการเกษตร 

 1 - 5 ไร่ 45 37.5 
 6 - 10 ไร่ 39 32.5 
 11 - 15 ไร่ 11 9.2 
 16 - 20 ไร่ 0 0 
 มากกวา่ 20 ไร่ 25 20.8 

ต ่าสุด 2 ไร่  ขนาดพื้นท่ีสูงสุด 40 ไร่ 

เฉล่ีย 11.00 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.132 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ) 
N = 120 

พืน้ฐานทางสังคม และปัจจัยส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

11. ขนาดทีด่ินเช่าส าหรับการเกษตร 

 ไม่ไดเ้ช่า 94 78.3 
 1 - 5 ไร่ 20 16.7 
 6 - 10 ไร่ 6 5.0 

ต ่าสุด 2 ไร่  สูงสุด 6 ไร่ 

เฉล่ีย 2.92 ไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.719 
 

12. ขนาดพืน้ที่ท าการเกษตรทั้งหมด 

 1 - 5 ไร่ 45 37.5 
 6 - 10 ไร่ 33 27.5 
 11 - 15 ไร่ 17 14.2 
 16 - 20 ไร่ 0 0 
 มากกวา่ 20 ไร่ 25 20.8 

ต ่าสุด 2 ไร่  สูงสุด  40 ไร่ 
เฉล่ีย 11.63 ไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.915 
 

13. สถานภาพทางสังคม 
ไม่มีสถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม 90  75.0  

ผูน้ ากลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ 23 19.2  
ผูน้ าองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น  
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. 

7 5.8 
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ตารางที ่4.1 ลกัษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ) 
N = 120 

พืน้ฐานทางสังคม และปัจจัยส่ิงแวดล้อม จ านวน (คน) ร้อยละ 

14. กจิกรรมการเกษตรทีท่ าในครัวเรือน (ตอบได้หลายข้อ) 

 ปลูกขา้ว 38 31.7 
 ท าสวน 108 90.0 
 ท าไร่ 45 37.5 
 เล้ียงปลาหรือสัตวน์ ้า 30 25.0 
 เล้ียงสัตว ์ 47 39.2 
 รับจา้ง 36 30.0 
 คา้ขาย 22 18.3 

    
 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยาย
ผลโครงการหลวงจ านวน 120 ราย ดงัตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

เพศ พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย 

อายุ พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 51.7 มีอายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี รองลงมาร้อยละ 30.0 มีอายุระหวา่ง 
31 - 40 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 50.83 ปี อายตุ  ่าสุด 23 ปี และอายสูุงสุด 65 ปี 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 28.3 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า รองลงมา ร้อยละ 27.5 จบการศึกษาต ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 25.0 จบการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา และ ร้อยละ 19.2 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

สมาชิกในครัวเรือน พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 65.8 มีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน รองลงมา ร้อย
ละ 17.5 มีสมาชิกในครัวเรือน 4 - 6 คน และ ร้อยละ 16.7 มีสมาชิกในครัวเรือน 6 คนข้ึนไป โดย
สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.36 คนสมาชิกในครัวเรือนต ่าสุด 1 คน และสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด9 คน 

แรงงานในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 93.3 มีแรงงานในครัวเรือน 1 - 3 คน 
และส่วนน้อยร้อยละ 6.7 มีแรงานในครัวเรือนเพียง 4 - 6 คน โดยแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.20 คน
แรงงานในครัวเรือนต ่าสุด 1  คน และแรงงานในครัวเรือนสูงสุด 6 คน 
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 รายได้ภาคการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44.2 มีรายไดภ้าคการเกษตร 50,000 - 100,000 
บาท/ปี รองลงมา ร้อยละ 35.0 มีรายไดภ้าคการเกษตรต ่ากวา่ 50,000 บาท/ปี และส่วนนอ้ยร้อยละ 4.2 
มีรายได้ภาคการเกษตร150,001 - 200,000 บาท/ปี โดยรายไดภ้าคการเกษตรเฉล่ีย 77,916.99 บาท/ปี
รายไดภ้าคการเกษตรต ่าสุด 10,000 บาท/ปี และรายไดภ้าคการเกษตรสูงสุด 250,000 บาท/ปี 

รายได้นอกภาคการเกษตร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 74.2 มีรายไดน้อกภาคการเกษตร 
ต ่ ากว่า 50,000 บาท/ปี และร้อยละ 25.8 มีรายได้นอกภาคการเกษตร 50,000 - 100,000 บาท/ปี              
โดยรายไดภ้าคการเกษตรเฉล่ีย 41,625.13 บาท/ปี รายไดภ้าคการเกษตรต ่าสุด 10,000 บาทและรายได้
ภาคการเกษตรสูงสุด 100,000 บาท/ปี 

รายได้รวม  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 35.8 มีรายได้รวม 50,000 - 100,000 บาท/ปี รองลงมา          
ร้อยละ 26.7 มีรายได้รวม 100,001 - 150,000 บาท/ปี  ส่วนน้อยเพียงร้อยละ 4.2 มีรายได้รวม             
200,001 บาท/ปี - 250,000 บาท/ปี โดยรายได้รวมเฉล่ีย 134,417.08 บาท/ปี รายไดร้วมต ่าสุด 30,000 
บาท/ปี รายไดร้วมสูงสุด 350,000 บาท/ปี 

ขนาดพื้นที่กรรมสิทธ์ิของตนเอง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 37.5 มีขนาดพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของ
ตนเอง1 - 5 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 23.3 มีขนาดพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของตนเอง6 - 10 ไร่ โดยขนาดพื้นท่ี
กรรมสิทธ์ิของตนเองเฉล่ีย 12.97 ไร่ขนาดพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของตนเองต ่าสุด 2 ไร่และขนาดพื้นท่ี
กรรมสิทธ์ิของตนเองสูงสุด 50 ไร่ 

ขนาดที่ดินที่ใช้ท าการเกษตร พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 37.5 มีขนาดท่ีดินท่ีใชท้  าการเกษตร 1 - 5 
ไร่ รองลงมา ร้อยละ 32.5 มีขนาดท่ีดินท่ีใชท้  าการเกษตร 6 - 10 ไร่ โดยขนาดท่ีดินท่ีใช้ท าการเกษตร
เฉล่ีย 11.00 ไร่ขนาดท่ีดินท่ีใชท้  าการเกษตรต ่าสุด 2 ไร่ และขนาดท่ีดินท่ีใชท้  าการเกษตรสูงสุด 40 ไร่ 

ขนาดที่ดินเช่าส าหรับท าการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.3 ไม่ไดเ้ช่าท่ีดินเช่า
ส าหรับท าการเกษตร มีเกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินท าการเกษตรเพียงร้อยละ 16.7 ซ่ึงเช่า 1 - 5 ไร่ โดยขนาด
ท่ีดินเช่าส าหรับการเกษตรเฉล่ีย = 2.92 ไร่ขนาดท่ีดินเช่าส าหรับการเกษตรต ่าสุด = 2 ไร่ และขนาด
ท่ีดินเช่าส าหรับการเกษตรสูงสุด = 6 ไร่ 

ขนาดพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด  พบว่า เกษตรกรร้อยละ 37.5 มีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร
ทั้งหมด 1 - 5 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 27.5 มีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 6 - 10 ไร่ โดยขนาดพื้นท่ี
ท าการเกษตรทั้งหมดเฉล่ีย 11.63 ไร่ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมดต ่าสุด 2 ไร่และขนาดพื้นท่ีท า
การเกษตรทั้งหมดสูงสุด 40 ไร่ 
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สถานภาพทางสังคม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 ไม่มีสถานภาพการเป็นผูน้ าทาง
สังคม เกษตรกรท่ีมีสภานภาพทางสังคมร้อยละ 19.2 เป็นผูน้ ากลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 
ฯลฯ และร้อยละ 5.8 เป็นผูน้ าองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
สมาชิก อบต. 

กิจกรรมการเกษตรที่ท าในครัวเรือนพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.0 ท าสวน รองลงมา 
ร้อยละ 39.2 เล้ียงสัตว ์เกษตรกรร้อยละ 37.7 ท าไร่ เกษตรกรร้อยละ 31.7 ปลูกขา้ว เกษตรกรร้อยละ 
30.0 รับจา้ง เกษตรกรร้อยละ 25.0 เล้ียงปลาหรือสัตวน์ ้า และเกษตรกรร้อยละ 18.3 คา้ขาย 
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4.2 สภาพการเลีย้งไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้าหมักมูลไส้เดือนดินของ
เกษตรกร 

 สภาพการเล้ียงไส้เดือนดิน การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน
ของเกษตรกร ไดแ้ก่ แหล่งข่าวสาร การอบรมเร่ืองไส้เดือนดิน ท่ีมาของไส้เดือนดิน รูปแบบการเล้ียง
ไส้เดือนดิน จ านวนไส้เดือนดิน อาหารท่ีใช้ในการเล้ียงไส้เดือนดิน อตัราการใช้ปุ๋ยหมกั น ้ าหมกั
ไส้เดือนดินท่ีผลิตได ้ประเภทของพืชท่ีใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ ามูลไส้เดือนดิน ระยะเวลาท่ีใชเ้ล้ียงไส้เดือน
ดิน ระยะเวลาท่ีใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ ามูลไส้เดือนดิน ความถ่ีในการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัไส้เดือนดิน ลกัษณะ/
วิธีการใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน จ านวนคร้ังท่ีใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินต่อ
การปลูกพืช 1 ฤดูกาล ระยะท่ีใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชอัตราการใช้
ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลอตัราการใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลงหลงัจากใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ า
หมกัมูลไส้เดือนดินอตัราการเพิ่มปริมาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาลหลงัจากใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้าหมกั
มูลไส้เดือนดินและรายได้ท่ีได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัหรือน ้ ามูลหมกัไส้เดือนดิน แสดงผลตาม
ตารางท่ี 4.2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. แหล่งข่าวสาร (ตอบได้หลายข้อ) 

 เจา้หนา้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 120 100 
 เพื่อนบา้น 5 4.2 
 เอกสารค าแนะน า 29 24.2 
 หนงัสือพิมพ/์วารสาร 16 13.3 
 วทิย ุ 7 5.8 
 โทรทศัน์ 28 23.3 
 วซีีดี หรือ ดีวดีี 5 4.2 
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ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ) 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

2. การอบเร่ืองการเลีย้งไส้เดือนดิน 

 เคย 120 100.0 
    
3. ทีม่าของไส้เดือนดิน 

 ไดรั้บจากโครงการขยายผลฯ 120 100.0 
        
4. รูปแบบการเลีย้งไส้เดือนดิน 

 เล้ียงในวงบ่อซีเมนต ์ 50 41.7 
 เล้ียงในตูล้ิ้นชกัพลาสติก 19 15.8 
 เล้ียงในโรงเรือนขนาดเล็ก 51 42.5 
    
5. จ านวนไส้เดือนดิน 

 500 – 1,000 ตวั 28 23.3 
 1,001 – 2,000 ตวั 12 10.0 
 2,001 – 3,000 ตวั 15 12.5 
 มากกวา่ 3,000 ตวั 65 54.2 
ต ่าสุด 500 ตวั สูงสุด 4,500 ตวั 

เฉล่ีย 3,075.38ตวั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1,628.241 
 

6. อาหารทีใ่ช้ในการเลีย้งไส้เดือนดิน  (ตอบได้หลายข้อ) 

 มูลสัตว ์ 75 62.5 
 เศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร 62 51.7 
 ขยะอินทรีย ์ 71 59.2 
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ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ) 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

7. ปริมาณปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินทีผ่ลติได้(กิโลกรัม/ไร่/เดือน) 

 นอ้ยกวา่ 1  94 78.3 
 1 - 5  20 16.7 
 มากกวา่ 10  6 5.0 

ต ่าสุด 0.05  กิโลกรัม/ไร่/เดือน สูงสุด 50 กิโลกรัม/ไร่/เดือน 

เฉล่ีย 4.71 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 10.842 
 

8. น า้หมักไส้เดือนดินทีผ่ลติได้ (ลติร/ไร่/เดือน) 

 นอ้ยกวา่ 1  114 95.0 
 1 - 5  6 5.0 
ต ่าสุด 0.13ลิตร/ไร่/เดือน  สูงสุด 8.33  ลิตร/ไร่/เดือน 

ไดเ้ฉล่ีย = 2.57  ลิตร/ไร่/เดือน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 2.160 
 

9. พชืทีใ่ช้ปุ๋ยหมักหรือน า้หมักมูลไส้เดือนดิน  (ตอบได้หลายข้อ) 

 ผกั 104 86.7 
 ไมผ้ล 67 55.8 
 ไมด้อก 31 25.8 
 พืชไร่ 45 37.5 
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ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ) 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

10. ระยะเวลาทีใ่ช้เลีย้งไส้เดือนดิน (ปี) 

 1 ปี 67 55.8 
 2 ปี 40 33.3 
 3 ปี 13 10.8 

ต ่าสุด 1 ปี  สูงสุด 3ปี 

เฉล่ีย 1.55 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.684 
 

11. ระยะเวลาทีใ่ช้ปุ๋ยหมักหรือน า้หมักมูลไส้เดือนดิน 

 1 ปี 73 60.8 
 2 ปี 39 32.5 
 3 ปี 8 6.7 

ต ่าสุด 1 ปี  สูงสุด 3 ปี 

เฉล่ีย 1.46 ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.620 
 

12. ความถี่ในการใช้ปุ๋ยหมักหรือน า้หมักมูลไส้เดือนดิน 

 ใชทุ้กคร้ังท่ีปลูก 78 65.0 
 ใชเ้ป็นบางคร้ัง 42 35.0 
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ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ) 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

13. ลกัษณะ/วธีิการใช้ปุ๋ยหมักหรือน า้หมักมูลไส้เดือนดิน  (ตอบได้หลายข้อ) 

 คลุกเมล็ด 23 19.2 
 รองกน้หลุม 46 38.3 
 หวา่นทั้งแปลง 22 18.3 
 โรยรอบโคนตน้ 25 20.8 
 แช่ท่อนพนัธ์ุ 23 19.2 
 ฉีดพน่ทางใบ 120 100.0 
 ผสมวสัดุปลูก 43 35.8 
    
14. จ านวนคร้ังทีใ่ช้ปุ๋ยหมักหรือน า้หมักมูลไส้เดือนดินต่อการปลูกพชื 1 ฤดูกาล 

 1 คร้ัง 8 6.7 
 2 คร้ัง 25 20.8 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 87 72.5 
    
 15. ระยะทีใ่ช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพชื  (ตอบได้หลายข้อ) 

 ก่อนปลูก 54 45.0 
 แปลงเพาะกลา้ 58 48.3 
 ช่วงพืชเจริญเติบโต 106 88.3 
 หลงัเก็บเก่ียว 11 9.2 
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ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ) 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

16. อตัราการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีทีใ่ช้ในการเพาะปลูกพชื 1 ฤดูกาล(กโิลกรัมต่อไร่) 

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10  63 52.5 
 11 - 20  18 15.0 
 21 - 30  12 10.0 
 31 - 40  21 17.5 
 มากกวา่ 40  6 5.0 
ต ่าสุด 0.33 กิโลกรัมต่อไร่  สูงสุด 83.33 กิโลกรัมต่อไร่ 

เฉล่ีย 16.97 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 19.999 
 

17. หลงัจากใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือนดินปริมาณปุ๋ยเคมีที่ท่านใช้ลดลงหรือไม่ 

 ไม่ลดลงจากเดิม 46 38.3 
 ลดลงจากเดิม 74 61.7 
        
18. อตัราการใช้ปุ๋ยเคมีทีล่ดลง (n=74)(กโิลกรัมต่อไร่) 

 1 - 5  24 32.4 
 6 - 10  12 16.2 
 11 - 15  16 21.6 
 มากกวา่ 15  22 29.7 
ต ่าสุด 1 กิโลกรัมต่อไร่ สูงสุด 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

เฉล่ีย 9.57กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 13.823 
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ตารางที ่4.2 สภาพการเล้ียง การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ) 

N = 120 

สภาพการเลีย้งและการใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

19. หลงัจากใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือนดินปริมาณผลติในการปลูกพชื 1 ฤดูกาล 

 ไม่เพิ่มข้ึนจากเดิม 53 44.2 
 เพิ่มข้ึนจากเดิม 67 55.8 
    
20. อตัราการเพิม่ของปริมาณผลผลติ (n=67) 

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 25 11 16.4 
 ร้อยละ 26 - 50 30 44.8 
 ร้อยละ 75 - 100 18 26.9 
 มากกวา่ร้อยละ 100 8 11.9 

ต ่าสุดร้อยละ 20 สูงสุดร้อยละ 200 
เฉล่ียร้อยละ 40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.550 
 

21. รายได้ทีไ่ด้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมักหรือน า้มูลหมักไส้เดือนดินหรือไม่ 

 ไม่มี 114 95.0 
 มี 6 5.0 
        

 จากการศึกษาสภาพการเล้ียง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูล และน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 120 ราย ดงั
ตารางท่ี 4.2 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

แหล่งข่าวสาร พบว่า เกษตรกรทุกคนไดรั้บข่าวสารจากเจา้หน้าท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงรองลงมา ร้อยละ 24.2 ไดรั้บข่าวสารจากเอกสารค าแนะน า และส่วนเพียงส่วนนอ้ยร้อยละ 4.2 ท่ี
ไดรั้บข่าวสารจาก เพื่อนบา้น และวซีีดี หรือดีวดีี 
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การอบรมเร่ืองไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรทุกคนไดรั้บการอบรมเร่ืองการเล้ียงไส้เดือนดิน 

ทีม่าของไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรทุกคนไดรั้บไส้เดือนดินจากโครงการขยายผลฯ 

รูปแบบการเลีย้งไส้เดือนดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 42.5 เล้ียงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาด
เล็ก รองลงมา ร้อยละ 41.7 เล้ียงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ และร้อยละ 15.8 เล้ียงไส้เดือนดินในตู้
ล้ินชกัพลาสติก 

จ านวนไส้เดือนดิน พบว่าเกษตรกรมากกว่าคร่ึงร้อยละ 54.2 มีไส้เดือนดินมากกว่า 3,000 ตวั 
รองลงมา ร้อยละ 23.3 มีไส้เดือนดิน 500 - 1,000 ตวั โดยจ านวนไส้เดือนดินเฉล่ีย 3,075.38 จ านวน
ไส้เดือนดินต ่าสุด 500 ตวัและจ านวนไส้เดือนดินสูงสุด 4,500 ตวั 

อาหารที่ใช้ในการเลีย้งไส้เดือนดิน พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 62.5 ใช้มูลสัตว ์รองลงคือ ร้อยละ 
59.2 ใชข้ยะอินทรีย ์ และ ร้อยละ 51.7 ใชเ้ศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร 

ปริมาณปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตได้พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.3 ผลิตปุ๋ยหมกัได้
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รองลงมา ร้อยละ 16.7 ผลิตปุ๋ยหมกัได้ 1 - 5 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และมี
ส่วนน้อยร้อยละ 5.0 ผลิตปุ๋ยหมกัได้มากกว่า 10 กิโลกรัม/ไร่/เดือน โดยอตัราการผลิตปุ๋ยหมกัเฉล่ีย 
4.71 กิโลกรัม/ไร่/เดือนอตัราการผลิตปุ๋ยหมกัต ่าสุด 0.05  กิโลกรัม/ไร่/เดือน และอตัราการผลิตปุ๋ย
หมกัสูงสุด 50 กิโลกรัม/ไร่/เดือน 

น า้หมักไส้เดือนดินทีผ่ลติได้ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.0 ผลิตน าหมกัไส้เดือนดินได ้
น้อยกว่า 1 ลิตร/ไร่/เดือน และส่วนน้อยร้อยละ 5.0 ผลิตน าหมกัไส้เดือนดินได้ 1 - 5 ลิตร/ไร่/เดือน 
โดยน ้ าหมกัไส้เดือนดินท่ีผลิตได้เฉล่ีย 2.57  ลิตร/ไร่/เดือนน ้ าหมกัไส้เดือนดินท่ีผลิตได้ต ่าสุด 0.13
ลิตร/ไร่/เดือน และน ้าหมกัไส้เดือนดินท่ีผลิตไดสู้งสุด 8.33  ลิตร/ไร่/เดือน 

ประเภทของพืชที่ใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้ามูลไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.7 ใช้
ปุ๋ยหมกัหรือน ้ ามูลไส้เดือนดินในการปลูกผกั รองลงมา ร้อยละ 55.8 ใช้ปลูกไมผ้ล ร้อยละ 37.5 ใช้
ปลูกพืชไร่ และร้อยละ 25.8 ใชป้ลูกไมด้อก 

ระยะเวลาที่ใช้เลีย้งไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรมากกวา่คร่ึง ร้อยละ 55.8 เล้ียงไดเ้ดือนดินมา 1 
ปี รองลงมา ร้อยละ 33.3 เล้ียงมา 2 ปี และร้อยละ 10.8 เล้ียงมา 3 ปี โดยระยะเวลาท่ีใชเ้ล้ียงไส้เดือนดิน
เฉล่ีย 1.55 ปีระยะเวลาท่ีใชเ้ล้ียงไส้เดือนดินต ่าสุด 1 ปีและระยะเวลาท่ีใชเ้ล้ียงไส้เดือนดินสูงสุด 3 ปี 
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ระยะเวลาที่ใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้ามูลไส้เดือนดิน พบว่า เกษตรกรมากกว่าคร่ึงร้อยละ 60.8 ใช้ปุ๋ย
หมกัหรือน ้ ามูลไส้เดือนดินมา 1 ปี รองลงมา ร้อยละ 32.5 ใช้มา 2 ปี และร้อยละ 6.7 ใช้มาแล้ว 3 ปี 
โดยระยะเวลาท่ีใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินเฉล่ีย 1.46 ปีระยะเวลาท่ีใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกั
มูลไส้เดือนดินต ่าสุด 1 ปี และระยะเวลาท่ีใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินสูงสุด 3 ปี 

ความถี่ในการใช้ปุ๋ยน ้าหมักไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรมากกว่าคร่ึงร้อยละ 65.0 ใช้ทุกคร้ังท่ี
ปลูกพืช และร้อยละ 35.0 ใชเ้ป็นบางคร้ังเท่านั้น 

ลกัษณะ/วิธีการใช้ปุ๋ยหมักหรือน า้หมักมูลไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรทุกคนใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ า
หมกัมูลไส้เดือนดินฉีดพน่ทางใบ รองลงมาร้อยละ 38.3 ใชร้องกน้หลุม ร้อยละ 35.8 ใชผ้สมวสัดุปลูก 
ร้อยละ 20.8 ใชโ้รยรอบโคนตน้ ร้อยละ 29.2 ใชค้ลุกเมล็ดและแช่ท่อนพนัธ์ุ และร้อยละ 18.3 ใชห้วา่น
ทั้งแปลง 

จ านวนคร้ังที่ใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือนดินต่อการปลูกพืช 1 ฤดูกาล พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 72.5 ใชม้ากกวา่ 3 คร้ัง รองลงมา ร้อยละ 20.8 ใช ้2 คร้ัง และ ร้อยละ 6.7 ใช ้1 คร้ัง 

ระยะที่ใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืช พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 
88.3 ใชช่้วงท่ีพืชเจริญเติบโต รองลงมา ร้อยละ 88.3 ใชช่้วงพืชเจริญเติบโต ร้อยละ 45.0 ใชก่้อนปลูก 
และร้อยละ 9.2 ใชห้ลงัเก็บเก่ียว 

อัตราการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาล พบวา่ เกษตรกรมากกวา่คร่ึงร้อย
ละ 52.5 ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ร้อยละ 17.5 ใช้ปุ๋ยเคมี 31 - 40 
กิโลกรัมต่อไร่ มีส่วนน้อยร้อยละ 5.0 ใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่า 40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยอตัราการใช้ปริมาณ
ปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลเฉล่ีย 16.97 กิโลกรัมต่อไร่อตัราการใชป้ริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้น
การเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลต ่าสุด 0.33 กิโลกรัมต่อไร่ และอตัราการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการ
เพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลสูงสุด 83.33 กิโลกรัมต่อไร่ 

อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงหลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือนดิน พบว่า เกษตรกร
มากกวา่คร่ึงร้อยละ 61.7 มีการใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลง โดยเกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยเคมีลดลงร้อยละ 32 ใชปุ๋้ยลดลง 
1 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ร้อยละ 29.7 ใชปุ๋้ยลดลงมากกวา่ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 21.6 ใชปุ๋้ย
ลดลง 11 - 15 กิโลกรัมต่อไร่ และร้อยละ 16.2 ใช้ปุ๋ยลดลง 6 - 10 กิโลกรัมต่อไร่โดยอตัราการใช้
ปุ๋ยเคมีท่ีลดลงเฉล่ีย 9.57กิโลกรัมต่อไร่อตัราการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีลดลงต ่าสุด 1 กิโลกรัมต่อไร่ และอตัรา
การใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลงสูงสุด 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
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อัตราการเพิ่มปริมาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาลหลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้าหมักมูลไส้เดือน
ดิน พบว่า เกษตรกรมากกว่าคร่ึงร้อยละ 55.8 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยเกษตรกรท่ีมีปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.8 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 26 - 50 รองลงมาร้อยละ 26.9 มีปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 75 - 100 ร้อยละ 16.4 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25 
และร้อยละ 11.9 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 100 โดยอตัราการเพิ่มของปริมาณผลผลิต
เฉล่ียร้อยละ 40อตัราการเพิ่มของปริมาณผลผลิตต ่าสุดร้อยละ 20 และอัตราการเพิ่มของปริมาณ
ผลผลิตสูงสุดร้อยละ 200 

รายได้ที่ได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมักหรือน ้ามูลหมักไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อย
ละ 95.0 ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัหรือน ้ามูลหมกัไส้เดือนดิน 
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4.3ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการเลีย้งไส้เดือนดิน 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผลโครงการ
หลวงแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน 

N = 120 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยทีีไ่ด้รับ 4.03 0.76 มาก 
 1.1 การไดรั้บความรู้ เร่ืองการเล้ียง ประโยชนข์องปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัมูล

ไสเ้ดือนดิน 
3.93 0.74 มาก 

 1.2 พนัธ์ุไสเ้ดือนดินท่ีทางโครงการขยายผลฯน ามาส่งเสริมใหท่้าน 4.33 0.56 มากท่ีสุด 

 1.3 คู่มือหรือเอกสารแนะน าวธีิการเล้ียงไสเ้ดือนดินเพ่ือก าจดัขยะอินทรีย ์ 3.70 1.03 มาก 

 1.4 การสนบัสนุนปัจจยัต่างๆในการเล้ียงไสเ้ดือนดินของโครงการฯ 4.13 0.73 มาก 

     

2. ด้านการจดัการในการเลีย้งไส้เดอืนดนิ 3.83 0.83 มาก 

 2.1 ขั้นตอนการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการเล้ียงไสเ้ดือนดิน 3.88 0.86 มาก 

 2.2  รูปแบบหรือระบบการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไสเ้ดือนดินท่ีท่านด าเนินการอยู ่ 3.71 0.77 มาก 

 2.3 ขั้นตอน วธีิการเล้ียงและการจดัการบ่อไสเ้ดือนดิน 3.83 0.90 มาก 

 2.4  ขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไสเ้ดือนดิน 3.92 0.78 มาก 

     

3. ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเลีย้งไส้เดอืนดนิ 3.84 0.72 มาก 

 3.1 ปริมาณผลผลิตท่ีไดจ้ากการเล้ียงไสเ้ดือนดิน 4.13 0.73 มาก 

 3.2 ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการเล้ียงไสเ้ดือนดิน 3.76 0.74 มาก 

 3.3 รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัมูลไสเ้ดือนดิน 1.89 0.74 นอ้ย 

 3.4 การช่วยก าจดัขยะอินทรียข์องครัวเรือน 4.10 0.77 มาก 

 3.5 ดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพของท่าน 4.47 0.76 มากท่ีสุด 

 3.6 ดา้นการลดตน้ทุนในการผลิตพืช 4.06 0.61 มาก 

 3.7 ดา้นการช่วยปรับปรุงโครงสร้างและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน 4.48 0.66 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.3 ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน(ต่อ) 

N = 120 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

4. ด้านประสิทธิภาพของปุ๋ ยหมกัหรือน า้หมกัไส้เดอืนดนิในการผลติพชื 3.96 0.63 มาก 

 
4.1 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตพืช 3.78 0.70 มาก 

 
4.2 การเพ่ิมขนาดผลผลิตพืช 3.91 0.61 มาก 

 
4.3 การท าใหพ้ืชปลูกสมบูรณ์แขง็แรง 4.06 0.49 มาก 

 
4.4 การท าใหเ้มลด็พืช/ท่อนพนัธ์ุงอกดีข้ึน 3.77 0.68 มาก 

 
4.5 ความสะดวกในการใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ ามูลหมกัมูลไสเ้ดือนดิน 4.27 0.66 มากท่ีสุด 

 
    

5. ด้านการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ 4.13 0.79 มาก 

 
5.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.21 0.74 มากท่ีสุด 

 
5.2 การติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง 4.01 0.84 มาก 

 
5.3 การวางตวั สนิทสนมเป็นกนัเอง 4.25 0.77 มากท่ีสุด 

 
5.4 การใหค้  าแนะน าปรึกษาในการช่วยแกปั้ญหา 4.13 0.70 มาก 

 
5.5 การเปิดโอกาสใหท่้านแสดงความคิดเห็น 4.11 0.85 มาก 

 
5.6 ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 4.19 0.70 มาก 

 
5.7 ความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี 4.00 0.93 มาก 

       รวมเฉลีย่ 4.02 0.42 มาก 

 หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 4.21 –  5.00   หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 –  4.20   หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 –  3.40   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 –  2.60   หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 –  1.80   หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดั
ขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ดา้นองค์
ความรู้และเทคโนโลยท่ีีไดรั้บ 2) ดา้นการจดัการในการเล้ียงไส้เดือนดิน 3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การเล้ียงไส้เดือนดิน 4) ดา้นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัไส้เดือนดินในการผลิตพืช และ        
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5) ดา้นการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ี ดงัตารางท่ี 4.3 พบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น 
ไดแ้ก่ ดา้นองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ดา้นการจดัการในการเล้ียงไส้เดือนดิน 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล้ียงไส้เดือนดิน (ค่าเฉล่ีย 3.84) ดา้นประสิทธิภาพของ
ปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัไส้เดือนดินในการผลิตพืช (ค่าเฉล่ีย3.96) และด้านการส่งเสริมจากเจา้หน้าท่ี 
(ค่าเฉล่ีย4.13) ซ่ึงโดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 โดยพิจารณาในแต่
ละประเด็นยอ่ยของแต่ละประเด็นใหญ่ พบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากเกือบทุกประเด็น ยกเวน้
ประเด็นเร่ืองรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจ
นอ้ยและเม่ือพิจารณาแยกตามประเด็นหลกัแลว้ พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความพึงพอใจดงัต่อไปน้ี 

 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้รับ
พบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนัธ์ุไส้เดือนดินท่ีทางโครงการขยายผลฯน ามา
ส่งเสริมให้ท่าน และเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การได้รับความรู้ เร่ืองการเล้ียง 
ประโยชน์ของปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินคู่มือหรือเอกสารแนะน าวิธีการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อ
ก าจดัขยะอินทรีย ์และการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆในการเล้ียงไส้เดือนดินของโครงการฯ 

 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินด้านการจดัการในการเล้ียงไส้เดือนดิน
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมากในทุกประเด็น ไดแ้ก่ ขั้นตอนการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใชใ้นการเล้ียงไส้เดือนดินรูปแบบหรือระบบการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีท่านด าเนินการ
อยูข่ ั้นตอน วธีิการเล้ียงและการจดัการบ่อไส้เดือนดิน และขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน 

 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล้ียงไส้เดือน
ดินพบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพของท่านดา้น
การช่วยปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมาก 
ได้แก่ ปริมาณผลผลิตท่ีได้จากการเล้ียงไส้เดือนดินตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการเล้ียงไส้เดือนดินการ
ช่วยก าจดัขยะอินทรียข์องครัวเรือน และดา้นการลดตน้ทุนในการผลิตพืช เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน 

 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินดา้นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกั
ไส้เดือนดินในการผลิตพืชพบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกในการ
ใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ ามูลหมกัมูลไส้เดือนดิน เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณผลผลิตพืชการเพิ่มขนาดผลผลิตพืชการท าใหพ้ืชปลูกสมบูรณ์แขง็แรง และการท าใหเ้มล็ดพืช/
ท่อนพนัธ์ุงอกดีข้ึน 
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 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินด้านการส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีพบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และการวางตวั 
สนิทสนมเป็นกนัเอง เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ การติดตามงานอยา่งต่อเน่ืองการให้
ค  าแนะน าปรึกษาในการช่วยแก้ปัญหาการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นความตั้งใจในการ
ปฏิบติังาน และความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี 

4.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเลีย้งไส้เดือนดิน 

 จากการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 4.4.1 ปัญหาเกีย่วกบัการเลีย้งไส้เดือนดิน 

ตารางที ่4.4 ปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินดา้นองคค์วามรู้วธีิการ และเทคโนโลยกีารเล้ียง  

ด้านองค์ความรู้วธีิการ และเทคโนโลยกีารเลีย้งไส้เดือนดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไส้เดือนดินหนีจากบ่อเล้ียง 18 15.0 

ไส้เดือนตวัเล็ก 13 10.8 

บางคร้ังบ่อเล้ียงมีกล่ินเหมน็ 25 20.8 
มดและแมลงในบ่อเล้ียงยากต่อการก าจดั 31 25.8 

การเก็บปุ๋ยไส้เดือนดินเก็บไดน้อ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้ 27 22.5 

การใชปุ๋้ยน ้าหมกั ไม่สามารถก าหนดอตัราการใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน 11 9.2 
 

 จากตารางท่ี 4.4 การศึกษาปัญหาเก่ียวกับการเล้ียงไส้เดือนดินด้านองค์ความรู้วิธีการและ
เทคโนโลยกีารเล้ียง  พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 25.8 มีปัญหาเก่ียวกบัมดและแมลงในบ่อเล้ียงยากต่อการ
ก าจดั รองลงมา ร้อยละ 22.5 มีปัญหาเก่ียวกบัการเก็บปุ๋ยไส้เดือนดินเก็บไดน้้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้ ร้อยละ 20.8 มีปัญหาเก่ียวกบับ่อเล้ียงมีกล่ินเหม็น ร้อยละ 15.0 มีปัญหาเก่ียวกบัไส้เดือน
ดินหนีจากบ่อเล้ียง ร้อยละ 10.8 มีปัญหาเก่ียวกบัไส้เดือนตวัเล็ก และร้อยละ 9.2 มีปัญหาเก่ียวกบัการ
ใชปุ๋้ยน ้าหมกั ไม่สามารถก าหนดอตัราการใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน 
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ตารางที ่4.5 ปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินดา้นทกัษะประสบการณ์ และความช านาญ 

ด้านทกัษะประสบการณ์ และความช านาญ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยงัขาดความช านาญในการเล้ียง 23 19.2 

ขาดความรู้การป้องกนัศตัรูไส้เดือน 7 5.8 
 

 จากตารางท่ี 4.5 การศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินด้านทกัษะประสบการณ์ และ
ความช านาญพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 19.2 มีปัญหาเก่ียวกบัขาดความช านาญในการเล้ียง รองลงมา ร้อย
ละ 5.8 มีปัญหาเก่ียวกบัขาดความรู้การป้องกนัศตัรูไส้เดือน 

ตารางที ่4.6 ปัญหาดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการเล้ียงไส้เดือนดิน 

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลีย้งไส้เดือนดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีงบประมาณในการขยายบ่อเล้ียงไส้เดือนใหม้ากข้ึน 12 10.0 

ช่วงท่ีไม่มีเศษผกัใหกิ้นตอ้งซ้ืออาหารใหกิ้น 8 6.7 
 

 จากตารางท่ี 4.6 การศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินด้านทกัษะประสบการณ์ และ
ความช านาญพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 10 มีปัญหาเก่ียวกบังบประมาณในการขยายบ่อเล้ียงไส้เดือนให้
มากข้ึน รองลงมา ร้อยละ 6.7 มีปัญหาเก่ียวกบัไม่มีเศษผกัใหกิ้นตอ้งซ้ืออาหารใหกิ้น 
 

 4.4.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเลีย้งไส้เดือนดิน 
 

ตารางที ่4.7 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดิน 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเลีย้งไส้เดือนดิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตอ้งการขยายการเล้ียงไส้เดือนดินใหมี้บ่อขนาดใหญ่มากข้ึน 15 12.5 

ตอ้งการให้จดัท าเอกสารท่ีอ่านเขา้ใจง่าย 9 7.5 

อยากใหมี้ตลาดท่ีสามารถจ าหน่ายไส้เดือนดินมากข้ึน 3 2.5 

อยากใหถ่้ายทอดสู่เกษตรกรใหแ้พร่หลาย 11 9.2 
อยากใหมี้การจดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานท่ีเล้ียงเป็นอาชีพ 12 10.0 
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จากตารางท่ี 4.7 การศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
12.5 ตอ้งการขยายการเล้ียงไส้เดือนดินให้มีบ่อขนาดใหญ่มากข้ึน รองลงมา ร้อยละ 10.0 อยากให้มี
การจดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานท่ีเล้ียงเป็นอาชีพ ร้อยละ 9.2 อยากให้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรให้
แพร่หลาย ร้อยละ 7.5 ต้องการให้จดัท าเอกสารท่ีอ่านเขา้ใจง่าย และร้อยละ 2.5 อยากให้มีตลาดท่ี
สามารถจ าหน่ายไส้เดือนดินมากข้ึน 


