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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดั
ขยะอินทรีย์ในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงมีวตัถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจยั และ
ผลการวจิยั ดงัน้ี  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินเพื่อ

การเกษตรและการก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดั

ขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  ตลอดจนขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผู ้

เล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยี

การใช้ไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นท่ี           
ขยายผลโครงการหลวง จ านวน 120 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินใน 4 จงัหวดัของพื้นท่ี

โครงการขยายผลโครงการหลวง ไดแ้ก่  
1.โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเป้า ต.ทุ่งขา้วพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า ต.ดู่พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน 
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเขยง่ ต.ห้วยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและลกัษณะของเคร่ืองมือการวจัิย 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ก่อนท่ีจะน า
แบบสอบถามไปใช ้ไดมี้การทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (content validity) โดยน าแบบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาของการวิจยั และน าขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน า จากนั้นไดต้รวจสอบความน่าเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้เก็บขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีเล้ียงไส้เดือนดิน จ านวน 20 ราย แลว้น า
ค าตอบจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 (ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน) มาวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อหาค่า reliability coefficients ปรากฏวา่ไดค้่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.9160 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ลกัษณะพื้นฐานทางสังคม 
ตอนท่ี 2 สภาพการเล้ียงไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้ าหมกัมูลไส้เดือน
ดินของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน ตอนท่ี 4 ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการผูเ้ล้ียงไส้เดือนดิน 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไป

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 120 ราย 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เพื่อการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science, SPSS) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั  

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มีอายุเฉล่ีย 
50.83 ปี ร้อยละ 28.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า มีสมาชิกในครัวเรือน            
จ  านวน 1 – 3 คนโดยมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.36 คนส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน        
1 - 3 คน มีรายไดจ้ากภาคการเกษตร 50,001 – 100,000 บาทต่อปี โดยเฉล่ีย 77,916.99 บาทต่อปีและมี
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รายไดน้อกภาคการเกษตรอยูใ่นช่วงต ่ากวา่หรือเท่ากบั50,000 บาทต่อปี โดยเฉล่ีย 41,625.13 บาทต่อปี
มีขนาดท่ีดินท่ีใชท้  าการเกษตร 1 - 5 เฉล่ีย 11.00 ไร่ไมไ่ดเ้ช่าท่ีดินเช่าส าหรับท าการเกษตร มีเกษตรกร
ท่ีเช่าท่ีดินท าการเกษตรเพียงร้อยละ 16.7 ซ่ึงเช่าท่ีดินประมาณ 1 - 5 ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสังคม เกษตรกรจ านวน ร้อยละ 90.0 มีอาชีพท าสวน  

 2. สภาพการเลีย้งไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้าหมักมูลไส้เดือน
ดินของเกษตรกร 

 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรทุกคนได้รับข่าวสารจากเจา้หน้าท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวงร้อยละ 70.0 ได้รับการอบรมเร่ืองการเล้ียงไส้เดือนดิน เกษตรกรทุกคนไดรั้บไส้เดือนดินจาก
โครงการขยายผลฯร้อยละ 42.5 เล้ียงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก ร้อยละ 54.2 มีไส้เดือนดิน
มากกว่า 3,000 ตวั ร้อยละ 62.5 ใช้มูลสัตว์ร้อยละ 78.3 ผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินได้น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม/ไร่/เดือน ร้อยละ 95.0 ผลิตน าหมกัไส้เดือนดินได ้น้อยกวา่ 1 ลิตร/ไร่/เดือน ร้อยละ 86.7 ใช้
ปุ๋ยหมกัหรือน ้ามูลไส้เดือนดินในการปลูกผกั ร้อยละ 55.8 เล้ียงไดเ้ดือนดินมา 1 ปี ร้อยละ 60.8 ใชปุ๋้ย
หมกัหรือน ้ ามูลไส้เดือนดินมา 1 ปี ร้อยละ 65.0 ใช้ทุกคร้ังท่ีปลูกพืช เกษตรกรทุกคนใชปุ๋้ยหมกัหรือ
น ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินฉีดพ่นทางใบ ร้อยละ 72.5 ร้อยละ 88.3 ใชช่้วงท่ีพืชเจริญเติบโต ร้อยละ 52.5 
ใชปุ๋้ยเคมีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 61.7 มีการใชปุ๋้ยเคมีท่ีลดลง โดยเกษตรกรท่ี
ใชปุ๋้ยเคมีลดลงร้อยละ 32 ใชปุ๋้ยลดลง 1 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 55.8 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน โดย
เกษตรกรท่ีมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.8 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 26 - 50 ร้อยละ 95.0 
ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัหรือน ้ามูลหมกัไส้เดือนดิน 

 3. ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการเลีย้งไส้เดือนดิน  

 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรมีความพึง
พอใจมากในทุกประเด็นหลกั ซ่ึงสามารถสรุปแยกออกเป็น 5 ประเด็น ดงัน้ี 

 ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้รับพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียในระดับมาก 
ประเด็นยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนัธ์ุไส้เดือนดินท่ีทางโครงการขยายผลฯน ามา
ส่งเสริมให้ท่าน และความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ การไดรั้บความรู้ เร่ืองการเล้ียง ประโยชน์ของปุ๋ย
หมกัและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินคู่มือหรือเอกสารแนะน าวธีิการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรีย ์
และการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆในการเล้ียงไส้เดือนดินของโครงการฯ 
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 ด้านการจดัการในการเล้ียงไส้เดือนดินพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียในระดับมาก
ประเด็นย่อยท่ีมีความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ขั้นตอนการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
เล้ียงไส้เดือนดินรูปแบบหรือระบบการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีท่านด าเนินการอยูข่ ั้นตอน วธีิการ
เล้ียงและการจดัการบ่อไส้เดือนดิน และขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน 

 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล้ียงไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียในระดบั
มากประเด็นยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพของท่านดา้น
การช่วยปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน ความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ 
ปริมาณผลผลิตท่ีไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือนดินตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการเล้ียงไส้เดือนดินการช่วยก าจดั
ขยะอินทรียข์องครัวเรือน และดา้นการลดตน้ทุนในการผลิตพืชและความพึงพอใจระดบัน้อย ไดแ้ก่ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน 

 ดา้นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัไส้เดือนดินในการผลิตพืชพบว่า เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเฉล่ียในระดบัมากประเด็นยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความสะดวกในการ
ใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ ามูลหมกัมูลไส้เดือนดิน ความพึงพอใจระดบัมาก ได้แก่ การเพิ่มข้ึนของปริมาณ
ผลผลิตพืชการเพิ่มขนาดผลผลิตพืชการท าให้พืชปลูกสมบูรณ์แข็งแรง และการท าให้เมล็ดพืช/ท่อน
พนัธ์ุงอกดีข้ึน 

 ดา้นการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ีพบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉล่ียในระดบัมาก ประเด็นยอ่ย
ท่ีมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และการวางตวั สนิท
สนมเป็นกนัเอง ความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ การติดตามงานอยา่งต่อเน่ืองการให้ค  าแนะน าปรึกษา
ในการช่วยแกปั้ญหาการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นความตั้งใจในการปฏิบติังาน และความ
รับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี 

 5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการผู้เลีย้งไส้เดือนดิน 

 5.1 ปัญหาท่ีเกษตรกรพบในการเล้ียงไส้เดือนดิน ไดแ้ก่ 
  1) ปัญหาการเล้ียงไส้เดือนดินดา้นองคค์วามรู้ วธีิการ และเทคโนโลยกีารเล้ียงคือ  
   มดและแมลงในบ่อเล้ียงยากต่อการก าจดั พบร้อยละ 25.8 
   การเก็บปุ๋ยไส้เดือนดินเก็บไดน้อ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชพ้บร้อยละ 22.5 
   บางคร้ังบ่อเล้ียงมีกล่ินเหมน็ พบร้อยละ 20.8 
   ไส้เดือนดินหนีจากบ่อเล้ียง พบร้อยละ 15 
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   ไส้เดือนตวัเล็ก พบร้อยละ 10.8  
   การใชปุ๋้ยน ้าหมกั ไม่สามารถก าหนดอตัราการใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน พบร้อยละ 9.2  
  2) ปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินดา้นทกัษะประสบการณ์ และความช านาญ 
   ขาดความช านาญในการเล้ียง พบร้อยละ 19.2 
   ขาดความรู้การป้องกนัศตัรูไส้เดือน พบร้อยละ 5.8  
  3) ปัญหาดา้นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการเล้ียงไส้เดือนดิน 
   ไม่มีงบประมาณในการขยายบ่อเล้ียงไส้เดือนใหม้ากข้ึน พบร้อยละ 10.0 
   ช่วงท่ีไม่มีเศษผกัใหกิ้นตอ้งซ้ืออาหารใหกิ้นพบร้อยละ 8 
 5.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดิน 
  เกษตรกรใหข้อ้เสนอแนะวา่ตอ้งการขยายการเล้ียงไส้เดือนดินใหมี้บ่อขนาดใหญ่มากข้ึน 
ตอ้งการให้จดัท าเอกสารท่ีอ่านเขา้ใจง่าย อยากให้มีตลาดท่ีสามารถจ าหน่ายไส้เดือนดินมากข้ึน อยาก
ให้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรให้แพร่หลาย และอยากให้มีการจดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานท่ีเล้ียง
เป็นอาชีพ 

5.2 อภิปรายผล 

 การวิจยัเร่ืองระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผล
โครงการหลวงผูว้จิยัไดน้ าผลการวจิยัท่ีน่าสนใจมาอภิปรายดงัน้ี 

 จากการศึกษาปัจจยัพื้นฐาน ทางสังคม เศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มี
อาชีพท าสวนเป็นหลัก ซ่ึงท าการเร่ิมเล้ียงไส้เดือนดินเป็นปีแรก เกษตรกรได้รับไส้เดือนดินจาก
โครงการขยายผล โครงการหลวงทั้งหมด มีทั้งการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดบัครัวเรือน) 
โดยท าการเล้ียงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและใหญ่ (ระดบั
ชุมชน) โดยท าการเล้ียงในโรงเรือนขนาดเล็ก โดยจ านวนไส้เดือนดินท่ีเล้ียงเฉล่ีย 3,075 ตวั เกษตรกร
ส่วนใหญ่ก็ได้ท  าการใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ ามูลหมกัไส้เดือนดินในการปลูกพืช ซ่ึงเกษตรกรทุกคนใช้
วธีิการฉีดพน่ทางใบเป็นหลกั และยงัใชม้ากกวา่ 3 คร้ังในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล 

 ส าหรับประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้าหมกัเดือนดิน พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 61.7 
มีอตัราการใช้ปุ๋ยท่ีลดลง โดยมีอตัราการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีลดลงเฉล่ีย 9.57กิโลกรัมต่อไร่ อีกทั้งเกษตรกร
ร้อยละ 55.8 มีอตัราปริมาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล เพิ่มข้ึนหลงัจากใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูล
ไส้เดือนดิน โดยมีอตัราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตเฉล่ียร้อยละ 40 ซ่ึงได้สอดคลอ้งกบั ภาคภูมิ (2553)         
ไดท้  าการทดสอบการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นท่ีโครงการ
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ขยายผลโครงการหลวง โดยเปรียบเทียบผลของการใช้น ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินกบัไม่ใช้น ้ าหมกัมูล
ไส้เดือนดินท่ีมีต่อการเพิ่มผลผลิตพืชผกัในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 26 พื้นท่ี ซ่ึงจากการ
ทดลอง พบวา่การใชน้ ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผกัทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณ
ไดป้ระมาณร้อยละ 30 

 ในดา้นของความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดั
ขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเล้ียงไส้เดือน
ดินของเกษตรกรทั้ง 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีไดรั้บ2) ดา้นการจดัการใน
การเล้ียงไส้เดือนดิน3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล้ียงไส้เดือนดิน4) ด้านประสิทธิภาพของปุ๋ย
หมกัหรือน ้ าหมกัไส้เดือนดินในการผลิตพืช และ 5) ดา้นการส่งเสริมจากเจา้หน้าท่ี พบวา่เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในภาพรวมในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02เม่ือพิจารณา
ในแต่ละประเด็นแล้ว พบว่า ประเด็นท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก คือ ด้านการส่งเสริมจาก
เจา้หน้าท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.13 แสดงว่าการส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือนดินของเจา้หน้าท่ีโครงการขยายผล 
โครงการหลวงท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมปฏิบติังานทั้งในระดบัพื้นท่ีตั้งแต่ผูจ้ดัการพื้นท่ีไป
จนถึงเจา้หนา้ท่ีสนาม จึงท าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวบา้นในพื้นท่ี เกิดความไวว้างใจและท าให้
งานส่งเสริมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรแต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ใน
ประเด็นด้านรายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดบัน้อยทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยปัจจุบนัเกษตรกรมีทั้งการเล้ียงไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดบัครัวเรือน)
ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินได้ไม่มากนัก ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการใช้ในการท า
การเกษตรของตนเอง จึงยงัไม่สามารถจ าหน่ายให้เกิดรายไดไ้ด ้ดงันั้น ทางโครงการจึงควรสนบัสนุน
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถขอรับทุนในการขยายการ
เล้ียงไส้เดือนดินเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ข้ึนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินมีรายไดจ้ากการ
เล้ียงไส้เดือนดินไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดินพบวา่ เกษตรกรตอ้งการขยายการเล้ียงไส้เดือนดินให้
มีบ่อขนาดใหญ่มากข้ึน ตอ้งการให้จดัท าเอกสารท่ีอ่านเขา้ใจง่าย อยากให้มีตลาดท่ีสามารถจ าหน่าย
ไส้เดือนดินมากข้ึน อยากให้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรให้แพร่หลาย และอยากให้มีการจดัฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในสถานท่ีเล้ียงเป็นอาชีพซ่ึงเป็นผลตอบรับท่ีดีจากเกษตรกร โดยจากความตอ้งการของ
เกษตรกรแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความสนใจในการเล้ียงไส้เดือนดินอย่างจริงจงั ต้องการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการเล้ียงไส้เดือนดิน  
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นบางประการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางในการใหค้วามรู้ และค าแนะน าใหแ้ก่เกษตรกร ท า
ใหเ้กษตรกรสามารถพฒันาการเล้ียงไส้เดือนดินใหดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยั
ในคร้ังต่อไป 

 1. ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีความพอใจมากในการส่งเสริม
การเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดัขยะอินทรีย ์เพื่อให้การส่งเสริมเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเพิ่มเติมความรู้ จดัอบรม หรือติดตามงานด้านการเล้ียง
ไส้เดือนดินของเกษตรกรอยูเ่ป็นประจ า 

 2. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรยงัขาดความรู้ และทกัษะในการเล้ียงไส้เดือนดิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองการดูแลไส้เดือนดิน ฉะนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความช่วยเหลือ โดย
การใหค้วามรู้ และจดัฝึกอบรมทกัษะในการดูแลไส้เดือนดิน 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการแยกศึกษาการใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินในการ
ใชก้บัพืชแต่ละประเภท เพื่อน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั 
 2. ควรท าการศึกษาประเด็นการใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกัไส้เดือนดินในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
เช่น การฉีดพน่ทางใบ ใหผ้ลท่ีแตกต่างกบัการผสมน ้ารด หรือไม่ เป็นตน้ 


