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แบบสั มภาษณ์
เรื่อง ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่ อการเลีย้ งไส้ เดือนดินในเขตพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง
โดยนางสาววราขวัญ บุญยัง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาส่ งเสริมการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบสัมภาษณ์เลขที่.............................................................................................................................
ชื่อ-สกุล เกษตรกรผูใ้ ห้สัมภาษณ์.....................................................................................................
บ้านเลขที่.................หมู่ที่ .........ตาบล .........................อาเภอ.......................จังหวัด.......................
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ของเกษตรกร
คาชี้แจง ให้ผสู้ ัมภาษณ์ทาเครื่ องหมาย/ลงในช่องว่าง และเติมข้อความตามที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้ มูล
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
2. ปั จจุบนั ท่านมีอายุ
( ) ต่ากว่า 31 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3. ท่านจบการศึกษาสู งสุ ดชั้นใด
( ) 1.ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
( ) 2.จบชั้นประถมปี ที่4หรื อเทียบเท่า
( ) 3.จบชั้นประถมปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
( ) 4.มัธยมศึกษา
( ) 5.ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) 6.สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ท่านมีสมาชิกในครัวเรื อน
( ) 1-3 คน
( )4-6 คน
( ) 6 คนขึ้นไป
5. ท่านมีแรงงานภายในครัวเรื อน
( ) 1-3 คน
( )4-6 คน
( ) 6 คนขึ้นไป
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5. ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมาท่านมีรายได้คิดเป็ นเงินจานวนเท่าใด
ก. รายได้ภาคการเกษตร
( ) ต่ากว่า 50,000 บาท
( )50,000 – 100,000 บาท
( ) 100,001 – 150,000 บาท
( ) 150,001 – 200,000 บาท
( ) 200,001 – 250,000 บาท
( ) สู งกว่า 250,000 บาท
ข. รายได้นอกภาคการเกษตร
( ) ต่ากว่า 50,000 บาท
( )50,000 – 100,000 บาท
( ) 100,001 – 150,000 บาท
( ) 150,001 – 200,000 บาท
( ) 200,001 – 250,000 บาท
( ) สู งกว่า 250,000 บาท
รวมรายได้ท้ งั หมด ……………………………บาท
6. ท่านมีขนาดขนาดพื้นที่ที่ท่านถือครองเพื่อทาการเกษตร จานวนเท่าใด
- พื้นที่กรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง............ไร่ ............งาน ใช้เพื่อการเกษตร ..........ไร่ .........งาน
- พื้นที่เช่าสาหรับทาการเกษตร............ไร่ ...............งาน
- อื่นๆ (ระบุ)....................ไร่ ..................งาน
7. การดารงตาแหน่งทางสังคม
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
.( ) 1. กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น/ผูน้ าชุมชน
( ) 2. สมาชิก อบต. /อบท. /อบจ.
( ) 3. กรรมการกลุ่ม
( ) 4. กรรมการหมู่บา้ น
( ) 5. อื่นๆ (ระบุ) …………………………
8. กิจกรรมการเกษตรที่ทาในครัวเรื อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ปลูกข้าว
( ) ทาสวน ระบุ.........................
( ) ทาไร่ ระบุ.....................
( ) เลี้ยงปลา หรื อสัตว์น้ า
( ) เลี้ยงสัตว์ ระบุ.................... ( ) รับจ้าง
( ) ค้าขาย
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิ น และน้ า
หมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร
คาชี้แจง ให้ผสู ้ ัมภาษณ์ทาเครื่ องหมาย/ลงในช่องว่าง และเติมข้อความตามที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้ มูล
1. ท่านทราบ/รู ้จกั การเลี้ยงไส้เดือนดินมาจากแหล่งใด (ตอบได้หลายข้อ)
(...) เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
(...) เพื่อนบ้าน
(...) ผูน้ ากลุ่ม/ผูน้ าหมู่บา้ น
(...) เอกสารคาแนะนา
(...) หนังสื อพิมพ์/วารสาร
(...) วิทยุ
(...) โทรทัศน์
(...) วีซีดี หรื อ ดีวดี ี
2. ท่านเคยได้รับการอบรมเรื่ องการเลี้ยงไส้เดือนดินหรื อไม่
(...) เคย
(...) ไม่เคย
3. ใครเป็ นผูอ้ บรมเรื่ องการเลี้ยงไส้เดือนดินให้แก่ท่าน
(...) เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
(...) นักวิชาการเกษตรประจาตาบล
(...) นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
(...)ผูน้ ากลุ่ม/ผูน้ าหมู่บา้ น
(...) อื่นๆ ระบุ......................................
4. ท่านได้รับพันธุ์ไส้เดือนดินมาจากที่ใด
(...) ได้รับจากโครงการขยายผลฯ
(...) ซื้ อจากร้านค้า/บริ ษทั
(...) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(...) ซื้ อจากเกษตรกร
5. ท่านเลี้ยงไส้เดือนดินในรู ปแบบใด
(...) เลี้ยงในวงบ่อซี เมนต์
(...) เลี้ยงในถังน้ าหรื ออ่างน้ าพลาสติก
(...) เลี้ยงในตูล้ ิ้นชักพลาสติก
(...) เลี้ยงในโรงเรื อนขนาดเล็ก
6. จานวนไส้เดือนดินที่เลี้ยง
(...) 500 – 1,000 ตัว
(...) 1,001 – 2,000ตัว
(...) 2,001 – 3,000 ตัว
(...) มากกว่า 3,000 ตัว
7. ท่านใช้อาหารชนิดใดในการเลี้ยงไส้เดือนดิน (ตอบได้หลายข้อ)
(...) มูลสัตว์ ระบุ ...............................
(...) เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ระบุ ....................................
(...) ขยะอินทรี ย ์ ระบุ..............................................
8. ปริ มาณปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตได้ .......................กิโลกรัม/เดือน
9. ปริ มาณน้ าหมักมูลไส้เดือนดินที่ผลิตได้ ........................ลิตร/เดือน
69

10. ท่านใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชใดบ้าง
(...) ผัก
(...) ไม้ผล
(...) ไม้ดอก
(...) พืชไร่
11. ประสบการณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดินของท่าน ......................ปี ....................เดือน
12. ระยะเวลาที่ท่านใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน(ใช้มานานเท่าไหร่ ) ..........ปี ………เดือน
13. ความถี่ในการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
(...) ใช้ทุกครั้งที่ปลูกพืช
(...) ใช้เป็ นบางครั้ง เพราะ....................
14. ลักษณะ/วิธีการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน(ตอบได้หลายข้อ)
(...) คลุกเมล็ด
(...) รองก้นหลุม
(...) หว่านทั้งแปลง
(...) โรยรอบโคนต้น
(...) โรยระหว่างแถว
(...) แช่ท่อนพันธุ์
(...) ฉี ดพ่นทางใบ
(...) ผสมวัสดุปลูก
15. จานวนครั้งที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินต่อการปลูกพืช 1 ฤดูกาล (หรื อ 1 รุ่ น)
(...) 1 ครั้ง
(...) 2 ครั้ง
(...) 3 ครั้ง
(...) มากกว่า 3 ครั้ง
16. ท่านใช้ในระยะใดของการปลูกพืช (ตอบได้หลายข้อ)
(...) ก่อนปลูก
(...) เพาะกล้า
(...) ช่วงพืชเจริ ญเติบโต
(...) ก่อนเก็บเกี่ยว
(...) หลังเก็บเกี่ยว
(...) อื่นๆ ระบุ..........................
17. ท่านมีอตั ราการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินอย่างไร
(...) การฉี ดพ่นทางใบเจือจางน้ าในอัตราส่ วน.....................................................
(...) โรยหรื อหว่านในแปลงปลูกอัตราส่ วน.........................................................
(...) แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกอัตรส่ วน....................................................................
(...) ผสมในวัสดุปลูกอัตรส่ วน............................................................................
18. โดยปกติท่านใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาล(หรื อ 1 รุ่ น) จานวน……………กิโลกรัม
19. หลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินปริ มาณปุ๋ ยเคมีที่ท่านใช้ในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล
(หรื อ 1 รุ่ น) ลดลงจากเดิมหรื อไม่
(...) ไม่ลดลง จากเดิม
(...) ลดลงจากเดิม จานวน..............................กิโลกรัม
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20. หลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดื อนดิ นปริ มาณผลผลิ ตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล (หรื อ 1
รุ่ น) เพิม่ ขึ้นจากเดิมหรื อไม่
(...) ไม่เพิมขึ้นจากเดิม
(...) เพิ่มขึ้น จากเดิม.......................... กิโลกรัม เป็ น..............................กิโลกรัม
21. ท่านมีรายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินหรื อไม่
(...) มี จานวน.....................บาท/เดือน
(...) ไม่มี
ตอนที่ 3
คาชี้แจง

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ให้แสดงความคิดเห็นตามความเป็ นจริ งของท่านเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อการเลี้ ยง
ไส้เดือนดิน โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องว่างด้านขวามือ
5 หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ลาดับ
ประเด็น
ที่
1.
ด้ านองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีทไี่ ด้ รับ
1.1 การได้รับ ความรู ้ เรื่ อง การเลี้ ยง ประโยชน์ ของ
ปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
1.2 พันธุ์ไส้เดือนดิน ที่ทางโครงการขยายผลฯนามา
ส่ งเสริ มให้ท่าน
1.3 คู่มือหรื อเอกสารแนะนาวิธีการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ น
เพื่อกาจัดขยะอินทรี ย ์
1.4 การสนับสนุ นปั จจัยต่างๆในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ของโครงการฯ
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5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ที่

ประเด็น

5

2. ด้ านการจัดการในการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
2.1ขั้นตอนการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ใช้ใน
การเลี้ยงไส้เดือนดิน
2.2รู ปแบบหรื อระบบการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน
ที่ท่านดาเนินการอยู่
2.3ขั้นตอน วิธีก ารเลี้ ยง และการจัดการบ่ อไส้ เดื อน
ดิน
2.4 ขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน
3. ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
3.1ปริ มาณผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน
3.2 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
3.3 รายได้จากการจาหน่ ายปุ๋ ยหมัก และน้ าหมัก มู ล
ไส้เดือนดิน
3.4ด้านการช่วยกาจัดขยะอินทรี ยข์ องครัวเรื อน
3.5 ด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของท่าน
3.6 ด้านการลดต้นทุนในการผลิตพืช
3.7 ด้านการช่ วยปรั บ ปรุ งโครงสร้ างและเพิ่ ม ความ
อุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
4. ด้ านประสิ ทธิ ภ าพของปุ๋ ยหมั ก หรื อ น้ า หมั ก มู ล
ไส้ เดือนดินในการผลิตพืช
4.1 การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตพืช
4.2 การเพิม่ ขนาดผลผลิตพืช
4.3 การทาให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง
4.4 การทาให้เมล็ดพืช/ท่อนพันธุ์งอกดีข้ ึน
4.5ความสะดวกในการใช้ ปุ๋ ยหมัก หรื อ น้ า หมัก มู ล
ไส้เดือนดิน
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ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ที่

ประเด็น

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

5. ด้ านการส่ งเสริมจากเจ้ าหน้ าที่
5.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
5.2 การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
5.3 การวางตัว สนิทสนมเป็ นกันเอง
5.4การให้คาแนะนาปรึ กษา ในการช่วยแก้ปัญหา
5.5 การเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
5.6 ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
5.7 ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ปั ญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
1.1 ด้านองค์ความรู ้ วิธีการ และเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดิน
(1)..................................................................................................................................................
(2)..................................................................................................................................................
(3)..................................................................................................................................................
1.2 ด้านทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญ
(1)..................................................................................................................................................
(2)..................................................................................................................................................
(3)..................................................................................................................................................
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ผลการทดสอบหาความเชื่อมั่น
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ผลการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสั มภาษณ์ ตอนที่ 3
(ความพึงพอใจของเกษตรกรต่ อการเลีย้ งไส้ เดือนดิน)
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted
การได้รับความรู ้เรื่ อง การเลี้ยง ประโยชน์ของปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน

93.9500

Scale
Variance if
Item
Deleted
92.9974

พันธุ ์ไส้เดือนดินที่ทางโครงการขยายผลฯนามาส่งเสริ มให้ท่าน
คู่มือหรื อเอกสารแนะนาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ย ์
การสนับสนุนปัจจัยต่างๆในการเลี้ยงไส้เดื อนดินของโครงการฯ
ขั้นตอนการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
รู ปแบบหรื อระบบการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ท่านดาเนินการอยู่
ขั้นตอน วิธีการเลี้ยงและการจัดการบ่อไส้เดือนดิน
ขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน
ปริ มาณผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
รายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
ด้านการช่วยกาจัดขยะอินทรี ยข์ องครัวเรื อน
ด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของท่าน
ด้านการลดต้นทุนในการผลิตพืช
ด้านการช่วยปรับปรุ งโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
ด้านการเพิม่ ขึ้นของปริ มาณผลผลิตพืช
ด้านการเพิ่มขนาดผลผลิตพืช
ด้านการทาให้เมล็ดพืช/ท่อนพันธุ ์งอกดีข้ ึน
ความสะดวกในการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ ามูลหมักมูลไส้เดือนดิน
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
การวางตัว สนิทสนมเป็ นกันเอง

93.5000
94.5500
93.9500
94.2000
94.2000
93.8500
94.0000
94.0000
93.9500
94.4500
93.8000
93.2000
93.7000
93.2500
94.2000
94.0000
94.0500
93.5500
93.9500
94.0500
93.9500

89.4211
90.4711
102.7868
95.6421
92.2737
88.0289
93.8947
94.9474
93.9447
104.0500
87.1158
88.6947
88.8526
92.9342
86.1684
93.3684
95.4184
89.8395
90.2605
86.4711
87.4184

.7324
.4259
-.5171
.1415
.5874
.5805
.2743
.2302
.2013
-.3715
.9030
.6316
.8644
.5214
.8197
.5213
.2791
.6320
.5549
.8154
.7760

.8976
.9037
.9145
.9091
.9007
.8999
.9062
.9066
.9095
.9213
.8942
.8988
.8959
.9017
.8946
.9019
.9051
.8991
.9005
.8948
.8959

การให้คาแนะนาปรึ กษาในการช่วยแก้ปัญหา
การเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น

93.9000
94.2000
93.9000
94.2000

89.5684
87.8526
87.8842
82.2737

.6282
.6937
.7632
.8833

.8990
.8974
.8963
.8916

ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
Reliability Coefficients
N of Case = 20 N of Items = 26
Alpha = 0.9160
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Corrected
Item-Total
Correlation
.5989

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
.9011

ประวัตผิ ้เู ขียน

ชื่อ– นามสกุล

นางสาววราขวัญ บุญยัง

วัน เดือน ปี เกิด

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

ประวัติกาศึกษา

ปี การศึกษา 2539
ปี การศึกษา 2545
ปี การศึกษา 2550

ประสบการณ์

สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนบ้านเวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนฝางชนูปถัมภ์ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2550-2555

เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง (ส่ วนกลาง)
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
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