บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องระดับความพึ งพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นในเขตพื้นที่ ขยายผล
โครงการหลวง เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้คอมพิ วเตอร์ โปรแกรมสถิ ติส าเร็ จรู ปส าหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี การบรรยายประกอบตาราง ตามลาดับดังนี้
ตอนที่1 ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูลไส้ เดื อนดิ น และน้ าหมักมูล
ไส้เดือนดินของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ตอนที่4ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
4.1 ลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมของเกษตรกร
ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงที่เข้าร่ วมโครงการเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สมาชิ กใน
ครัวเรื อน แรงงานในครัวเรื อน รายได้ภาคการเกษตร รายได้นอกภาคการเกษตร รายได้รวม ขนาด
พื้นที่กรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง ขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร ขนาดที่ดินเช่ าสาหรับทาการเกษตร ขนาด
พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด สถานภาพทางสังคม และกิ จกรรมการเกษตรที่ทาในครัวเรื อน แสดงผล
ตามตารางที่ 4.1 มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
พืน้ ฐานทางสั งคม และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม

จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

70
50

58.3
41.7

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
สู งสุ ด 65 ปี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.873

10
36
6
62
6

8.3
30.0
5.0
51.7
5.0

ต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อเทียบเท่า
ประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
มัธยมศึกษา

33
23
34
30

27.5
19.2
28.3
25.0

2. อายุ

ต่าสุ ด 23 ปี
เฉลี่ย 50.83 ปี
3. การศึกษาสู งสุ ด
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ)
พืน้ ฐานทางสั งคม และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
4. สมาชิกในครัวเรือน
1 - 3 คน
4 - 6 คน
6 คนขึ้นไป
ต่าสุ ด 1 คน
สู งสุ ด 9 คน
เฉลี่ย 3.36 คน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.974

จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

79
21
20

65.8
17.5
16.7

112
8

93.3
6.7

42
53
12
5
8

35.0
44.2
10.0
4.2
6.7

5. แรงงานในครัวเรือน
1 - 3 คน
4 - 6 คน
ต่าสุ ด 1 คน
เฉลี่ย 2.20 คน

สู งสุ ด 6คน
คนส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.748

6. รายได้ ภาคการเกษตร (บาท/ปี )
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000
200,001 บาท - 250,000
ต่าสุ ด 10,000 บาท/ปี
สู งสุ ด 250,000 บาท/ปี
เฉลี่ย 77,916.99 บาท/ปี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 53,098.272
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ)
พืน้ ฐานทางสั งคม และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
7. รายได้ นอกภาคการเกษตร (บาท/ปี )
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 50,000
50,001 - 100,000
ต่าสุ ด 10,000 บาท/ปี
สู งสุ ด 100,000 บาท/ปี
เฉลี่ย 41,625.13 บาท/ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19,697.538

จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

89
31

74.2
25.8

8
43
32
18
5
14

6.7
35.8
26.7
15.0
4.2
11.7

8. รายได้ รวม (บาท/ปี )
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 200,000
200,001 บาท - 250,000
สู งกว่า 250,000
ต่าสุ ด 30,000 บาท/ปี
สู งสุ ด 350,000 บาท/ปี
เฉลี่ย 134,417.08 บาท/ปี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 82,908.450

33

ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ)
พืน้ ฐานทางสั งคม และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
9. ขนาดพืน้ ทีก่ รรมสิ ทธิ์ของตนเอง
1 - 5 ไร่
6 - 10 ไร่
11 - 15 ไร่
16 - 20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่
ต่าสุ ด 2 ไร่
สู งสุ ด 50 ไร่
เฉลี่ย 12.97 ไร่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.825
10. ขนาดทีด่ ินทีใ่ ช้ ทาการเกษตร
1 - 5 ไร่
6 - 10 ไร่
11 - 15 ไร่
16 - 20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่
ต่าสุ ด 2 ไร่
ขนาดพื้นที่สูงสุ ด 40 ไร่
เฉลี่ย 11.00 ไร่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.132
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จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

45
28
11
11
25

37.5
23.3
9.2
9.2
20.8

45
39
11
0
25

37.5
32.5
9.2
0
20.8

ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ)
พืน้ ฐานทางสั งคม และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
11. ขนาดทีด่ ินเช่ าสาหรับการเกษตร
ไม่ได้เช่า
1 - 5 ไร่
6 - 10 ไร่
ต่าสุ ด 2 ไร่
สู งสุ ด 6 ไร่
เฉลี่ย 2.92 ไร่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.719
12. ขนาดพืน้ ที่ทาการเกษตรทั้งหมด
1 - 5 ไร่
6 - 10 ไร่
11 - 15 ไร่
16 - 20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่
ต่าสุ ด 2 ไร่
สู งสุ ด 40 ไร่
เฉลี่ย 11.63 ไร่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.915
13. สถานภาพทางสั งคม
ไม่มีสถานภาพการเป็ นผูน้ าทางสังคม
ผูน้ ากลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
ผูน้ าองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่นเช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต.
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จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

94
20
6

78.3
16.7
5.0

45
33
17
0
25

37.5
27.5
14.2
0
20.8

90
23
7

75.0
19.2
5.8

ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (ต่อ)
พืน้ ฐานทางสั งคม และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
14. กิจกรรมการเกษตรทีท่ าในครัวเรือน (ตอบได้ หลายข้ อ)
ปลูกข้าว
ทาสวน
ทาไร่
เลี้ยงปลาหรื อสัตว์น้ า
เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง
ค้าขาย

จานวน (คน)
38
108
45
30
47
36
22

N = 120
ร้ อยละ
31.7
90.0
37.5
25.0
39.2
30.0
18.3

ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยาย
ผลโครงการหลวงจานวน 120 ราย ดังตารางที่ 4.1 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้
เพศ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 58.3 เป็ นเพศชาย
อายุ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 51.7 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี รองลงมาร้อยละ 30.0 มีอายุระหว่าง
31 - 40 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 50.83 ปี อายุต่าสุ ด 23 ปี และอายุสูงสุ ด 65 ปี
ระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 28.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ
เที ยบเท่า รองลงมา ร้ อยละ 27.5 จบการศึ กษาต่ ากว่าประถมศึ กษาปี ที่ 4 ร้อยละ 25.0 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และ ร้อยละ 19.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อเทียบเท่า
สมาชิกในครัวเรือน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.8 มีสมาชิกในครัวเรื อน 1 - 3 คน รองลงมา ร้อย
ละ 17.5 มี ส มาชิ ก ในครัวเรื อน 4 - 6 คน และ ร้ อยละ 16.7 มี ส มาชิ ก ในครั วเรื อน 6 คนขึ้ นไป โดย
สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.36 คนสมาชิกในครัวเรื อนต่าสุ ด 1 คน และสมาชิกในครัวเรื อนสู งสุ ด9 คน
แรงงานในครั วเรื อน พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 93.3 มี แรงงานในครั วเรื อน 1 - 3 คน
และส่ วนน้อยร้อยละ 6.7 มีแรงานในครัวเรื อนเพียง 4 - 6 คน โดยแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.20 คน
แรงงานในครัวเรื อนต่าสุ ด 1 คน และแรงงานในครัวเรื อนสู งสุ ด 6 คน
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รายได้ ภาคการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้ อยละ 44.2 มี รายได้ภาคการเกษตร 50,000 - 100,000
บาท/ปี รองลงมา ร้อยละ 35.0 มีรายได้ภาคการเกษตรต่ากว่า 50,000 บาท/ปี และส่ วนน้อยร้อยละ 4.2
มีรายได้ภาคการเกษตร150,001 - 200,000 บาท/ปี โดยรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ ย 77,916.99 บาท/ปี
รายได้ภาคการเกษตรต่าสุ ด 10,000 บาท/ปี และรายได้ภาคการเกษตรสู งสุ ด 250,000 บาท/ปี
รายได้ นอกภาคการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 74.2 มีรายได้นอกภาคการเกษตร
ต่ า กว่ า 50,000 บาท/ปี และร้ อ ยละ 25.8 มี ร ายได้น อกภาคการเกษตร 50,000 - 100,000 บาท/ปี
โดยรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 41,625.13 บาท/ปี รายได้ภาคการเกษตรต่าสุ ด 10,000 บาทและรายได้
ภาคการเกษตรสู งสุ ด 100,000 บาท/ปี
รายได้ ร วม พบว่า เกษตรกรร้ อ ยละ 35.8 มี ร ายได้รวม 50,000 - 100,000 บาท/ปี รองลงมา
ร้ อ ยละ 26.7 มี ร ายได้ ร วม 100,001 - 150,000 บาท/ปี ส่ วนน้ อ ยเพี ย งร้ อ ยละ 4.2 มี ร ายได้ ร วม
200,001 บาท/ปี - 250,000 บาท/ปี โดยรายได้รวมเฉลี่ ย 134,417.08 บาท/ปี รายได้รวมต่าสุ ด 30,000
บาท/ปี รายได้รวมสู งสุ ด 350,000 บาท/ปี
ขนาดพื้นที่กรรมสิ ทธิ์ของตนเอง พบว่า เกษตรกรร้ อยละ 37.5 มี ขนาดพื้ นที่ กรรมสิ ทธิ์ ของ
ตนเอง1 - 5 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 23.3 มี ขนาดพื้นที่ กรรมสิ ท ธิ์ ของตนเอง6 - 10 ไร่ โดยขนาดพื้นที่
กรรมสิ ท ธิ์ ของตนเองเฉลี่ ย 12.97 ไร่ ข นาดพื้ น ที่ ก รรมสิ ท ธิ์ ของตนเองต่ าสุ ด 2 ไร่ และขนาดพื้ น ที่
กรรมสิ ทธิ์ ของตนเองสู งสุ ด 50 ไร่
ขนาดที่ดินที่ใช้ ทาการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 37.5 มีขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร 1 - 5
ไร่ รองลงมา ร้อยละ 32.5 มีขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร 6 - 10 ไร่ โดยขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร
เฉลี่ย 11.00 ไร่ ขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตรต่าสุ ด 2 ไร่ และขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตรสู งสุ ด 40 ไร่
ขนาดที่ดินเช่ าสาหรับทาการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 78.3 ไม่ได้เช่ าที่ ดินเช่ า
สาหรับทาการเกษตร มีเกษตรกรที่เช่าที่ดินทาการเกษตรเพียงร้ อยละ 16.7 ซึ่ งเช่ า 1 - 5 ไร่ โดยขนาด
ที่ดินเช่ าสาหรับการเกษตรเฉลี่ ย = 2.92 ไร่ ขนาดที่ดินเช่ าสาหรับการเกษตรต่ าสุ ด = 2 ไร่ และขนาด
ที่ดินเช่าสาหรับการเกษตรสู งสุ ด = 6 ไร่
ขนาดพื้น ที่ท าการเกษตรทั้งหมด พบว่า เกษตรกรร้ อยละ 37.5 มี ข นาดพื้ น ที่ ท าการเกษตร
ทั้งหมด 1 - 5 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 27.5 มีขนาดพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด 6 - 10 ไร่ โดยขนาดพื้นที่
ทาการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ ย 11.63 ไร่ ขนาดพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดต่ าสุ ด 2 ไร่ และขนาดพื้นที่ ทา
การเกษตรทั้งหมดสู งสุ ด 40 ไร่
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สถานภาพทางสั งคม พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 75.0 ไม่มีสถานภาพการเป็ นผูน้ าทาง
สังคม เกษตรกรที่มีสภานภาพทางสังคมร้อยละ 19.2 เป็ นผูน้ ากลุ่ม เช่ น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ฯลฯ และร้อยละ 5.8 เป็ นผูน้ าองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่นเช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิก อบต.
กิจกรรมการเกษตรที่ทาในครัวเรือนพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 90.0 ทาสวน รองลงมา
ร้อยละ 39.2 เลี้ ยงสัตว์ เกษตรกรร้อยละ 37.7 ทาไร่ เกษตรกรร้อยละ 31.7 ปลูกข้าว เกษตรกรร้อยละ
30.0 รับจ้าง เกษตรกรร้อยละ 25.0 เลี้ยงปลาหรื อสัตว์น้ า และเกษตรกรร้อยละ 18.3 ค้าขาย
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4.2 สภาพการเลีย้ งไส้ เดือนดิน การใช้ ประโยชน์ จากปุ๋ ยมูลไส้ เดือนดิน และน้าหมักมูลไส้ เดือนดินของ
เกษตรกร
สภาพการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน และน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
ของเกษตรกร ได้แก่ แหล่งข่าวสาร การอบรมเรื่ องไส้เดือนดิน ที่มาของไส้เดือนดิน รู ปแบบการเลี้ยง
ไส้ เดื อนดิ น จานวนไส้ เดื อนดิ น อาหารที่ ใช้ในการเลี้ ย งไส้ เดื อนดิ น อัตราการใช้ปุ๋ ยหมัก น้ าหมัก
ไส้เดือนดินที่ผลิตได้ ประเภทของพืชที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ ามูลไส้เดือนดิน ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงไส้เดือน
ดิ น ระยะเวลาที่ ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ ามูลไส้ เดื อนดิ น ความถี่ ในการใช้ปุ๋ยน้ าหมักไส้เดื อนดิ น ลักษณะ/
วิธีการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดิ น จานวนครั้งที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดื อนดินต่อ
การปลู ก พื ช 1 ฤดู ก าล ระยะที่ ใช้ปุ๋ ยหมัก หรื อน้ าหมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น ในการปลู ก พื ช อัตราการใช้
ปริ มาณปุ๋ ยเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงหลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ า
หมักมูลไส้เดือนดินอัตราการเพิ่มปริ มาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาลหลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมัก
มูล ไส้ เดื อนดิ นและรายได้ที่ ได้จากการจาหน่ ายปุ๋ ยหมัก หรื อน้ ามู ลหมัก ไส้ เดื อนดิ น แสดงผลตาม
ตารางที่ 4.2 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
1. แหล่งข่ าวสาร (ตอบได้ หลายข้ อ)
เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อนบ้าน
เอกสารคาแนะนา
หนังสื อพิมพ์/วารสาร
วิทยุ
โทรทัศน์
วีซีดี หรื อ ดีวดี ี
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จานวน (คน)
120
5
29
16
7
28
5

N = 120
ร้ อยละ
100
4.2
24.2
13.3
5.8
23.3
4.2

ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ)
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
2. การอบเรื่องการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
เคย

จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

120

100.0

3. ทีม่ าของไส้ เดือนดิน
ได้รับจากโครงการขยายผลฯ

120

100.0

4. รู ปแบบการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
เลี้ยงในวงบ่อซี เมนต์
เลี้ยงในตูล้ ิ้นชักพลาสติก
เลี้ยงในโรงเรื อนขนาดเล็ก

50
19
51

41.7
15.8
42.5

28
12
15
65

23.3
10.0
12.5
54.2

75
62
71

62.5
51.7
59.2

5. จานวนไส้ เดือนดิน
500 – 1,000 ตัว
1,001 – 2,000 ตัว
2,001 – 3,000 ตัว
มากกว่า 3,000 ตัว
ต่าสุ ด 500 ตัว
สู งสุ ด 4,500 ตัว
เฉลี่ย 3,075.38ตัว ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1,628.241
6. อาหารทีใ่ ช้ ในการเลีย้ งไส้ เดือนดิน (ตอบได้ หลายข้ อ)
มูลสัตว์
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ขยะอินทรี ย ์
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ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ)
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
7. ปริมาณปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดือนดินทีผ่ ลิตได้ (กิโลกรัม/ไร่ /เดือน)
น้อยกว่า 1
1-5
มากกว่า 10
ต่าสุ ด 0.05 กิโลกรัม/ไร่ /เดือน สู งสุ ด 50 กิโลกรัม/ไร่ /เดือน
เฉลี่ย 4.71 กิโลกรัม/ไร่ /เดือน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10.842
8. นา้ หมักไส้ เดือนดินทีผ่ ลิตได้ (ลิตร/ไร่ /เดือน)
น้อยกว่า 1
1-5
ต่าสุ ด 0.13ลิตร/ไร่ /เดือน
สู งสุ ด 8.33 ลิตร/ไร่ /เดือน
ได้เฉลี่ย = 2.57 ลิตร/ไร่ /เดือน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.160
9. พืชทีใ่ ช้ ปุ๋ยหมักหรือนา้ หมักมูลไส้ เดือนดิน (ตอบได้ หลายข้ อ)
ผัก
ไม้ผล
ไม้ดอก
พืชไร่
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จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

94
20
6

78.3
16.7
5.0

114
6

95.0
5.0

104
67
31
45

86.7
55.8
25.8
37.5

ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ)
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
10. ระยะเวลาทีใ่ ช้ เลีย้ งไส้ เดือนดิน (ปี )
1 ปี
2 ปี
3 ปี
ต่าสุ ด 1 ปี
สู งสุ ด 3ปี
เฉลี่ย 1.55 ปี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.684
11. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ปุ๋ยหมักหรื อนา้ หมักมูลไส้ เดือนดิน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
ต่าสุ ด 1 ปี
สู งสุ ด 3 ปี
เฉลี่ย 1.46 ปี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.620
12. ความถี่ในการใช้ ปุ๋ยหมักหรือนา้ หมักมูลไส้ เดือนดิน
ใช้ทุกครั้งที่ปลูก
ใช้เป็ นบางครั้ง

42

จานวน (คน)

N = 120
ร้ อยละ

67
40
13

55.8
33.3
10.8

73
39
8

60.8
32.5
6.7

78
42

65.0
35.0

ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ)
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
จานวน (คน)
13. ลักษณะ/วิธีการใช้ ปยหมั
ุ๋ กหรือนา้ หมักมูลไส้ เดือนดิน (ตอบได้ หลายข้ อ)
คลุกเมล็ด
23
รองก้นหลุม
46
หว่านทั้งแปลง
22
โรยรอบโคนต้น
25
แช่ท่อนพันธุ์
23
ฉี ดพ่นทางใบ
120
ผสมวัสดุปลูก
43

N = 120
ร้ อยละ
19.2
38.3
18.3
20.8
19.2
100.0
35.8

14. จานวนครั้งทีใ่ ช้ ปุ๋ยหมักหรือนา้ หมักมูลไส้ เดือนดินต่ อการปลูกพืช 1 ฤดูกาล
1 ครั้ง
8
2 ครั้ง
25
มากกว่า 3 ครั้ง
87

6.7
20.8
72.5

15. ระยะทีใ่ ช้ ปุ๋ยหมักหรือน้าหมักมูลไส้ เดือนดินในการปลูกพืช (ตอบได้ หลายข้ อ)
ก่อนปลูก
54
แปลงเพาะกล้า
58
ช่วงพืชเจริ ญเติบโต
106
หลังเก็บเกี่ยว
11

45.0
48.3
88.3
9.2
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ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ)
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
จานวน (คน)
16. อัตราการใช้ ปริมาณปุ๋ ยเคมีทใี่ ช้ ในการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาล(กิโลกรัมต่ อไร่ )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10
63
11 - 20
18
21 - 30
12
31 - 40
21
มากกว่า 40
6
ต่าสุ ด 0.33 กิโลกรัมต่อไร่
สู งสุ ด 83.33 กิโลกรัมต่อไร่
เฉลี่ย 16.97 กิโลกรัมต่อไร่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 19.999
17. หลังจากใช้ ปุ๋ยหมักหรือน้าหมักมูลไส้ เดือนดินปริมาณปุ๋ ยเคมีที่ท่านใช้ ลดลงหรือไม่
ไม่ลดลงจากเดิม
46
ลดลงจากเดิม
74
18. อัตราการใช้ ปุ๋ยเคมีทลี่ ดลง (n=74)(กิโลกรัมต่ อไร่ )
1-5
6 - 10
11 - 15
มากกว่า 15
ต่าสุ ด 1 กิโลกรัมต่อไร่ สู งสุ ด 50 กิโลกรัมต่อไร่
เฉลี่ย 9.57กิโลกรัมต่อไร่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 13.823
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24
12
16
22

N = 120
ร้ อยละ
52.5
15.0
10.0
17.5
5.0

38.3
61.7

32.4
16.2
21.6
29.7

ตารางที่ 4.2 สภาพการเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูล และน้ าหมักมูลไส้เดือนดินของเกษตรกร (ต่อ)
สภาพการเลีย้ งและการใช้ ประโยชน์
จานวน (คน)
19. หลังจากใช้ ปยหมั
ุ๋ กหรือน้าหมักมูลไส้ เดือนดินปริมาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล
ไม่เพิม่ ขึ้นจากเดิม
53
เพิ่มขึ้นจากเดิม
67
20. อัตราการเพิม่ ของปริมาณผลผลิต (n=67)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 25
ร้อยละ 26 - 50
ร้อยละ 75 - 100
มากกว่าร้อยละ 100
ต่าสุ ดร้อยละ 20 สู งสุ ดร้อยละ 200
เฉลี่ยร้อยละ 40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.550

N = 120
ร้ อยละ
44.2
55.8

11
30
18
8

16.4
44.8
26.9
11.9

21. รายได้ ทไี่ ด้ จากการจาหน่ ายปุ๋ ยหมักหรือนา้ มูลหมักไส้ เดือนดินหรื อไม่
ไม่มี
114
มี
6

95.0
5.0

จากการศึ ก ษาสภาพการเลี้ ย ง การใช้ป ระโยชน์ จากปุ๋ ยมู ล และน้ าหมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น ของ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่เข้าร่ วมโครงการจานวน 120 ราย ดัง
ตารางที่ 4.2 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้
แหล่ งข่ าวสาร พบว่า เกษตรกรทุกคนได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ โครงการขยายผลโครงการ
หลวงรองลงมา ร้อยละ 24.2 ได้รับข่าวสารจากเอกสารคาแนะนา และส่ วนเพียงส่ วนน้อยร้อยละ 4.2 ที่
ได้รับข่าวสารจาก เพื่อนบ้าน และวีซีดี หรื อดีวดี ี
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การอบรมเรื่องไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรทุกคนได้รับการอบรมเรื่ องการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ทีม่ าของไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรทุกคนได้รับไส้เดือนดินจากโครงการขยายผลฯ
รู ปแบบการเลีย้ งไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 42.5 เลี้ ยงไส้เดื อนดิ นในโรงเรื อนขนาด
เล็ก รองลงมา ร้ อยละ 41.7 เลี้ ยงไส้เดื อนดิ นในวงบ่อซี เมนต์ และร้ อยละ 15.8 เลี้ ยงไส้เดื อนดิ นในตู ้
ลิ้นชักพลาสติก
จานวนไส้ เดือนดิน พบว่าเกษตรกรมากกว่าครึ่ งร้ อยละ 54.2 มีไส้ เดื อนดิ นมากกว่า 3,000 ตัว
รองลงมา ร้อยละ 23.3 มีไส้เดือนดิน 500 - 1,000 ตัว โดยจานวนไส้เดือนดินเฉลี่ย 3,075.38 จานวน
ไส้เดือนดินต่าสุ ด 500 ตัวและจานวนไส้เดือนดินสู งสุ ด 4,500 ตัว
อาหารที่ใช้ ในการเลีย้ งไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 62.5 ใช้มูลสัตว์ รองลงคือ ร้ อยละ
59.2 ใช้ขยะอินทรี ย ์ และ ร้อยละ 51.7 ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ปริมาณปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดือนดินที่ผลิตได้ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 78.3 ผลิตปุ๋ ยหมักได้
น้อยกว่า 1 กิ โลกรัม/ไร่ /เดือน รองลงมา ร้อยละ 16.7 ผลิตปุ๋ ยหมักได้ 1 - 5 กิ โลกรัม/ไร่ /เดื อน และมี
ส่ วนน้อยร้ อยละ 5.0 ผลิ ตปุ๋ ยหมักได้มากกว่า 10 กิ โลกรัม/ไร่ /เดื อน โดยอัตราการผลิตปุ๋ ยหมักเฉลี่ ย
4.71 กิ โลกรั ม/ไร่ /เดื อนอัตราการผลิ ตปุ๋ ยหมักต่ าสุ ด 0.05 กิ โลกรั ม/ไร่ /เดื อน และอัตราการผลิ ตปุ๋ ย
หมักสู งสุ ด 50 กิโลกรัม/ไร่ /เดือน
นา้ หมักไส้ เดือนดินทีผ่ ลิตได้ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 95.0 ผลิตนาหมักไส้เดือนดินได้
น้อยกว่า 1 ลิ ตร/ไร่ /เดื อน และส่ วนน้อยร้ อยละ 5.0 ผลิ ตนาหมักไส้ เดื อนดิ นได้ 1 - 5 ลิ ตร/ไร่ /เดื อน
โดยน้ าหมักไส้ เดื อนดิ นที่ ผลิ ตได้เฉลี่ ย 2.57 ลิ ตร/ไร่ /เดื อนน้ าหมักไส้ เดื อนดิ นที่ ผลิ ตได้ต่ าสุ ด 0.13
ลิตร/ไร่ /เดือน และน้ าหมักไส้เดือนดินที่ผลิตได้สูงสุ ด 8.33 ลิตร/ไร่ /เดือน
ประเภทของพืชที่ใช้ ปุ๋ยหมักหรื อน้ามูลไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 86.7 ใช้
ปุ๋ ยหมักหรื อน้ ามูลไส้เดื อนดิ นในการปลูกผัก รองลงมา ร้ อยละ 55.8 ใช้ปลูกไม้ผล ร้ อยละ 37.5 ใช้
ปลูกพืชไร่ และร้อยละ 25.8 ใช้ปลูกไม้ดอก
ระยะเวลาที่ใช้ เลีย้ งไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ ง ร้อยละ 55.8 เลี้ยงได้เดือนดินมา 1
ปี รองลงมา ร้อยละ 33.3 เลี้ยงมา 2 ปี และร้อยละ 10.8 เลี้ยงมา 3 ปี โดยระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดิน
เฉลี่ย 1.55 ปี ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดินต่าสุ ด 1 ปี และระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดินสู งสุ ด 3 ปี
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ระยะเวลาที่ใช้ ปุ๋ยหมักหรื อน้ามูลไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ งร้อยละ 60.8 ใช้ปุ๋ย
หมักหรื อน้ ามูลไส้ เดื อนดิ นมา 1 ปี รองลงมา ร้ อยละ 32.5 ใช้มา 2 ปี และร้ อยละ 6.7 ใช้มาแล้ว 3 ปี
โดยระยะเวลาที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินเฉลี่ย 1.46 ปี ระยะเวลาที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมัก
มูลไส้เดือนดินต่าสุ ด 1 ปี และระยะเวลาที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินสู งสุ ด 3 ปี
ความถี่ในการใช้ ปุ๋ยน้าหมักไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ งร้อยละ 65.0 ใช้ทุกครั้งที่
ปลูกพืช และร้อยละ 35.0 ใช้เป็ นบางครั้งเท่านั้น
ลักษณะ/วิธีการใช้ ปุ๋ยหมักหรือนา้ หมักมูลไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรทุกคนใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ า
หมักมูลไส้เดือนดินฉี ดพ่นทางใบ รองลงมาร้อยละ 38.3 ใช้รองก้นหลุม ร้อยละ 35.8 ใช้ผสมวัสดุปลูก
ร้อยละ 20.8 ใช้โรยรอบโคนต้น ร้อยละ 29.2 ใช้คลุกเมล็ดและแช่ท่อนพันธุ์ และร้อยละ 18.3 ใช้หว่าน
ทั้งแปลง
จานวนครั้ งที่ใช้ ปุ๋ยหมักหรื อน้าหมักมูลไส้ เดือนดินต่ อการปลูกพืช 1 ฤดูกาล พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 72.5 ใช้มากกว่า 3 ครั้ง รองลงมา ร้อยละ 20.8 ใช้ 2 ครั้ง และ ร้อยละ 6.7 ใช้ 1 ครั้ง
ระยะที่ใช้ ปุ๋ยหมักหรื อน้าหมักมูลไส้ เดือนดินในการปลูกพืช พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ
88.3 ใช้ช่วงที่พืชเจริ ญเติบโต รองลงมา ร้อยละ 88.3 ใช้ช่วงพืชเจริ ญเติบโต ร้อยละ 45.0 ใช้ก่อนปลูก
และร้อยละ 9.2 ใช้หลังเก็บเกี่ยว
อัตราการใช้ ปริ มาณปุ๋ ยเคมีที่ใช้ ในการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาล พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ งร้อย
ละ 52.5 ใช้ปุ๋ยเคมี น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 กิ โลกรัมต่อไร่ รองลงมา ร้ อยละ 17.5 ใช้ปุ๋ ยเคมี 31 - 40
กิ โลกรัมต่อไร่ มี ส่วนน้อยร้ อยละ 5.0 ใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่า 40 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยอัตราการใช้ปริ มาณ
ปุ๋ ยเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลเฉลี่ย 16.97 กิโลกรัมต่อไร่ อตั ราการใช้ปริ มาณปุ๋ ยเคมีที่ใช้ใน
การเพาะปลู ก พื ช 1 ฤดู ก าลต่ าสุ ด 0.33 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ และอัตราการใช้ป ริ ม าณปุ๋ ยเคมี ที่ ใช้ในการ
เพาะปลูกพืช 1 ฤดูกาลสู งสุ ด 83.33 กิโลกรัมต่อไร่
อัต ราการใช้ ปุ๋ยเคมี ที่ ลดลงหลังจากใช้ ปุ๋ยหมั ก หรื อน้ าหมั ก มู ลไส้ เดื อนดิ น พบว่า เกษตรกร
มากกว่าครึ่ งร้อยละ 61.7 มีการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง โดยเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีลดลงร้อยละ 32 ใช้ปุ๋ยลดลง
1 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ร้อยละ 29.7 ใช้ปุ๋ยลดลงมากกว่า 15 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 21.6 ใช้ปุ๋ย
ลดลง 11 - 15 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ และร้ อยละ 16.2 ใช้ปุ๋ ยลดลง 6 - 10 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ โดยอัตราการใช้
ปุ๋ ยเคมีที่ลดลงเฉลี่ย 9.57กิ โลกรัมต่อไร่ อตั ราการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงต่าสุ ด 1 กิ โลกรัมต่อไร่ และอัตรา
การใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงสู งสุ ด 50 กิโลกรัมต่อไร่
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อัตราการเพิ่มปริ มาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาลหลังจากใช้ ปุ๋ยหมักหรื อน้าหมักมูลไส้ เดือน
ดิ น พบว่า เกษตรกรมากกว่าครึ่ งร้ อยละ 55.8 มี ป ริ ม าณผลผลิ ตเพิ่ ม ขึ้ น โดยเกษตรกรที่ มี ป ริ ม าณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้ อยละ 44.8 มีปริ มาณผลผลิ ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 - 50 รองลงมาร้อยละ 26.9 มีปริ มาณ
ผลผลิ ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 - 100 ร้ อยละ 16.4 มีปริ มาณผลผลิ ตเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 25
และร้อยละ 11.9 มีปริ มาณผลผลิ ตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 โดยอัตราการเพิ่มของปริ มาณผลผลิ ต
เฉลี่ ยร้ อ ยละ 40อัต ราการเพิ่ ม ของปริ ม าณผลผลิ ตต่ าสุ ดร้ อยละ 20 และอัตราการเพิ่ ม ของปริ ม าณ
ผลผลิตสู งสุ ดร้อยละ 200
รายได้ ที่ได้ จากการจาหน่ ายปุ๋ ยหมักหรื อน้ามูลหมักไส้ เดือนดิน พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อย
ละ 95.0 ไม่มีรายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักหรื อน้ ามูลหมักไส้เดือนดิน
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4.3ความพึงพอใจของเกษตรกรต่ อการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวงแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน
N = 120
ประเด็น
1. ด้ านองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีทไี่ ด้ รับ
1.1 การได้รับความรู ้ เรื่ องการเลี้ยง ประโยชน์ของปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูล
ไส้เดือนดิน

ระดับความคิดเห็น
ค่ าเฉลีย่ S.D. ความหมาย
มาก
4.03 0.76
3.93 0.74
มาก

1.2 พันธุ์ไส้เดือนดินที่ทางโครงการขยายผลฯนามาส่งเสริ มให้ท่าน
1.3 คู่มือหรื อเอกสารแนะนาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ย ์
1.4 การสนับสนุนปัจจัยต่างๆในการเลี้ยงไส้เดือนดินของโครงการฯ

4.33
3.70
4.13

0.56
1.03
0.73

มากที่สุด
มาก
มาก

2. ด้ านการจัดการในการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
2.1 ขั้นตอนการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
2.2 รู ปแบบหรื อระบบการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ท่านดาเนินการอยู่
2.3 ขั้นตอน วิธีการเลี้ยงและการจัดการบ่อไส้เดือนดิน
2.4 ขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน

3.83
3.88
3.71
3.83
3.92

0.83
0.86
0.77
0.90
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
3.1 ปริ มาณผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดิน
3.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
3.3 รายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
3.4 การช่วยกาจัดขยะอินทรี ยข์ องครัวเรื อน
3.5 ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่าน
3.6 ด้านการลดต้นทุนในการผลิตพืช
3.7 ด้านการช่วยปรับปรุ งโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน

3.84
4.13
3.76
1.89
4.10
4.47
4.06
4.48

0.72
0.73
0.74
0.74
0.77
0.76
0.61
0.66

มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน(ต่อ)
N = 120
ประเด็น
4. ด้ านประสิทธิภาพของปุ๋ ยหมักหรือนา้ หมักไส้ เดือนดินในการผลิตพืช
4.1 การเพิ่มขึ้นของปริ มาณผลผลิตพืช
4.2 การเพิ่มขนาดผลผลิตพืช
4.3 การทาให้พืชปลูกสมบูรณ์แข็งแรง
4.4 การทาให้เมล็ดพืช/ท่อนพันธุง์ อกดีข้ ึน
4.5 ความสะดวกในการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ ามูลหมักมูลไส้เดือนดิน

ระดับความคิดเห็น
ค่ าเฉลีย่ S.D. ความหมาย
มาก
3.96 0.63
3.78 0.70
มาก
3.91 0.61
มาก
4.06 0.49
มาก
3.77 0.68
มาก
4.27 0.66 มากที่สุด

5. ด้ านการส่ งเสริมจากเจ้ าหน้ าที่
5.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
5.2 การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
5.3 การวางตัว สนิทสนมเป็ นกันเอง
5.4 การให้คาแนะนาปรึ กษาในการช่วยแก้ปัญหา
5.5 การเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
5.6 ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
5.7 ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
รวมเฉลีย่

หมายเหตุ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 –
3.41 –
2.61 –
1.81 –
1.00 –

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

4.13
4.21
4.01
4.25
4.13
4.11
4.19
4.00

0.79
0.74
0.84
0.77
0.70
0.85
0.70
0.93

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02

0.42

มาก

หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง พึงพอใจมาก
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
หมายถึง พึงพอใจน้อย
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการกาจัด
ขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับ 2) ด้านการจัดการในการเลี้ยงไส้เดือนดิน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น 4) ด้านประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมักหรื อน้ าหมักไส้ เดื อนดิ นในการผลิ ตพืช และ
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5) ด้านการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ ดังตารางที่ 4.3 พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น
ได้แก่ ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รั บ (ค่าเฉลี่ ย 4.03) ด้านการจัดการในการเลี้ยงไส้เดือนดิ น
(ค่าเฉลี่ย 3.83) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ ยงไส้เดือนดิน (ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านประสิ ทธิ ภาพของ
ปุ๋ ยหมักหรื อน้ าหมัก ไส้ เดื อนดิ นในการผลิ ตพื ช (ค่ าเฉลี่ ย3.96) และด้านการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่
(ค่าเฉลี่ย4.13) ซึ่ งโดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 โดยพิจารณาในแต่
ละประเด็นย่อยของแต่ละประเด็นใหญ่ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจมากเกือบทุกประเด็น ยกเว้น
ประเด็นเรื่ องรายได้จากการจาหน่ ายปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้ เดื อนดิ นที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ
น้อยและเมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นหลักแล้ว พบว่า เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจดังต่อไปนี้
ความพึ งพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นด้านองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ ได้รับ
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ไส้เดือนดินที่ทางโครงการขยายผลฯนามา
ส่ งเสริ ม ให้ ท่ าน และเกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจระดับ มาก ได้แ ก่ การได้รับ ความรู ้ เรื่ อ งการเลี้ ย ง
ประโยชน์ของปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดินคู่มือหรื อเอกสารแนะนาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ
กาจัดขยะอินทรี ย ์ และการสนับสนุนปั จจัยต่างๆในการเลี้ยงไส้เดือนดินของโครงการฯ
ความพึ งพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นด้านการจัดการในการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น
พบว่า เกษตรกรมี ความพึงพอใจระดับมากในทุ กประเด็น ได้แก่ ขั้นตอนการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดินรู ปแบบหรื อระบบการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ท่านดาเนิ นการ
อยูข่ ้ นั ตอน วิธีการเลี้ยงและการจัดการบ่อไส้เดือนดิน และขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงไส้เดือน
ดินพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของท่านด้าน
การช่วยปรับปรุ งโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก
ได้แก่ ปริ มาณผลผลิ ตที่ ได้จากการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ นต้นทุ นและค่าใช้จ่ายในการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นการ
ช่วยกาจัดขยะอินทรี ยข์ องครัวเรื อน และด้านการลดต้นทุนในการผลิตพืช เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับน้อย ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินด้านประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมักหรื อน้ าหมัก
ไส้เดือนดินในการผลิตพืชพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการ
ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ ามูลหมักมูลไส้เดือนดิ น เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ
ปริ มาณผลผลิตพืชการเพิม่ ขนาดผลผลิตพืชการทาให้พืชปลูกสมบูรณ์แข็งแรง และการทาให้เมล็ดพืช/
ท่อนพันธุ์งอกดีข้ ึน
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ความพึ ง พอใจของเกษตรกรต่ อ การเลี้ ย งไส้ เดื อ นดิ น ด้านการส่ งเสริ ม จากเจ้า หน้ าที่ พ บว่า
เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ และการวางตัว
สนิ ทสนมเป็ นกันเอง เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การติดตามงานอย่างต่อเนื่ องการให้
คาแนะนาปรึ กษาในการช่ วยแก้ปัญหาการเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิ ดเห็ นความตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
4.4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
จากการศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินมีรายละเอียด ดังนี้
4.4.1 ปัญหาเกีย่ วกับการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
ตารางที่ 4.4 ปั ญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินด้านองค์ความรู ้วธิ ี การ และเทคโนโลยีการเลี้ยง
ด้ านองค์ ความรู้ วธิ ีการ และเทคโนโลยีการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
ไส้เดือนดินหนี จากบ่อเลี้ยง
ไส้เดือนตัวเล็ก
บางครั้งบ่อเลี้ยงมีกลิ่นเหม็น
มดและแมลงในบ่อเลี้ยงยากต่อการกาจัด
การเก็บปุ๋ ยไส้เดือนดินเก็บได้นอ้ ย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
การใช้ปุ๋ยน้ าหมัก ไม่สามารถกาหนดอัตราการใช้ได้อย่างแน่นอน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

18
13
25
31
27
11

15.0
10.8
20.8
25.8
22.5
9.2

จากตารางที่ 4.4 การศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ ย วกับ การเลี้ ย งไส้ เดื อ นดิ น ด้านองค์ค วามรู ้ วิธี ก ารและ
เทคโนโลยีการเลี้ยง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 25.8 มีปัญหาเกี่ยวกับมดและแมลงในบ่อเลี้ยงยากต่อการ
กาจัด รองลงมา ร้อยละ 22.5 มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บปุ๋ ยไส้เดือนดิ นเก็บได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ ร้อยละ 20.8 มีปัญหาเกี่ ยวกับบ่อเลี้ ยงมีกลิ่นเหม็น ร้อยละ 15.0 มีปัญหาเกี่ ยวกับไส้เดือน
ดินหนี จากบ่อเลี้ยง ร้อยละ 10.8 มีปัญหาเกี่ยวกับไส้เดือนตัวเล็ก และร้อยละ 9.2 มีปัญหาเกี่ ยวกับการ
ใช้ปุ๋ยน้ าหมัก ไม่สามารถกาหนดอัตราการใช้ได้อย่างแน่นอน
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ตารางที่ 4.5 ปั ญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินด้านทักษะประสบการณ์ และความชานาญ
ด้ านทักษะประสบการณ์ และความชานาญ
ยังขาดความชานาญในการเลี้ยง
ขาดความรู ้การป้ องกันศัตรู ไส้เดือน

จานวน (คน)
23
7

ร้ อยละ
19.2
5.8

จากตารางที่ 4.5 การศึกษาปั ญหาเกี่ ยวกับการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นด้ านทักษะประสบการณ์ และ
ความชานาญพบว่า เกษตรกรร้อยละ 19.2 มีปัญหาเกี่ยวกับขาดความชานาญในการเลี้ยง รองลงมา ร้อย
ละ 5.8 มีปัญหาเกี่ยวกับขาดความรู ้การป้ องกันศัตรู ไส้เดือน
ตารางที่ 4.6 ปั ญหาด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ด้ านต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
ไม่มีงบประมาณในการขยายบ่อเลี้ยงไส้เดือนให้มากขึ้น
ช่วงที่ไม่มีเศษผักให้กินต้องซื้ ออาหารให้กิน

จานวน (คน)
12
8

ร้ อยละ
10.0
6.7

จากตารางที่ 4.6 การศึ กษาปั ญหาเกี่ ยวกับการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นด้านทักษะประสบการณ์ และ
ความชานาญพบว่า เกษตรกรร้อยละ 10 มีปัญหาเกี่ ยวกับงบประมาณในการขยายบ่อเลี้ยงไส้เดือนให้
มากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 6.7 มีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีเศษผักให้กินต้องซื้ ออาหารให้กิน
4.4.2 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
ตารางที่ 4.7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
ต้องการขยายการเลี้ยงไส้เดือนดินให้มีบ่อขนาดใหญ่มากขึ้น
ต้องการให้จดั ทาเอกสารที่อ่านเข้าใจง่าย
อยากให้มีตลาดที่สามารถจาหน่ายไส้เดือนดินมากขึ้น
อยากให้ถ่ายทอดสู่ เกษตรกรให้แพร่ หลาย
อยากให้มีการจัดฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่เลี้ยงเป็ นอาชีพ
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จานวน (คน)
15
9
3
11
12

ร้ อยละ
12.5
7.5
2.5
9.2
10.0

จากตารางที่ 4.7 การศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ น พบว่า เกษตรกรร้ อยละ
12.5 ต้องการขยายการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ นให้มีบ่อขนาดใหญ่มากขึ้น รองลงมา ร้ อยละ 10.0 อยากให้มี
การจัดฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่เลี้ยงเป็ นอาชี พ ร้อยละ 9.2 อยากให้ถ่ายทอดสู่ เกษตรกรให้
แพร่ หลาย ร้ อยละ 7.5 ต้องการให้จดั ท าเอกสารที่ อ่านเข้าใจง่ าย และร้ อยละ 2.5 อยากให้มีตลาดที่
สามารถจาหน่ายไส้เดือนดินมากขึ้น
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