บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดื อนดิ นเพื่อการเกษตรและการกาจัด
ขยะอิ น ทรี ย ์ในพื้ น ที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงมี วตั ถุ ป ระสงค์ วิธี ก ารดาเนิ น การวิจยั และ
ผลการวิจยั ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิ จ และปั จจัยอื่น ๆ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่ อ
การเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ นเพื่อการเกษตรและการกาจัด
ขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทดสอบเทคโนโลยี
การใช้ไ ส้ เดื อ นดิ น เพื่ อก าจัด ขยะอิ น ทรี ย ์แ ละผลิ ต ปุ๋ ยมู ล ไส้ เดื อ นดิ น เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช ในพื้ น ที่
ขยายผลโครงการหลวง จานวน 120 ราย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งไส้ เดื อนดิ น ใน 4 จัง หวัด ของพื้ น ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง ได้แก่
1.โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้ า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและลักษณะของเครื่องมือการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล โดยการใช้ แ บบสอบถาม (questionnaire) ก่ อ นที่ จ ะน า
แบบสอบถามไปใช้ ได้มีการทดสอบความถูกต้องของเนื้ อหา (content validity) โดยนาแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นไปปรึ กษาคณะกรรมการที่ปรึ กษาของการวิจยั และนาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
ตามคาแนะนา จากนั้นได้ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือได้ของแบบสอบถาม โดยการนาแบบสอบถามที่
ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้เก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ เลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น จานวน 20 ราย แล้วนา
คาตอบจากแบบสอบถามตอนที่ 2 (ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน) มาวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อหาค่า reliability coefficients ปรากฏว่าได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.9160
แบบสอบถามที่ ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางสังคม
ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ ยงไส้เดื อนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิ น และน้ าหมักมูลไส้เดือน
ดินของเกษตรกร ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้เดื อนดิน ตอนที่ 4 ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผูเ้ ลี้ยงไส้เดือนดิน
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง โดยน าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไป
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 ราย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการวิจยั
ทางสั ง คมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science, SPSS) เพื่ อ หาค่ า ร้ อ ยละ ค่ า ความถี่
ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
1. สภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกร
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้ อยละ 58.3 เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มีอายุเฉลี่ ย
50.83 ปี ร้ อยละ 28.3 จบการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อเที ย บเท่ า มี ส มาชิ ก ในครั วเรื อน
จานวน 1 – 3 คนโดยมี จานวนสมาชิ ก ในครัวเรื อนเฉลี่ ย 3.36 คนส่ วนใหญ่ มี แรงงานในครัวเรื อน
1 - 3 คน มีรายได้จากภาคการเกษตร 50,001 – 100,000 บาทต่อปี โดยเฉลี่ย 77,916.99 บาทต่อปี และมี
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รายได้นอกภาคการเกษตรอยูใ่ นช่วงต่ากว่าหรื อเท่ากับ50,000 บาทต่อปี โดยเฉลี่ย 41,625.13 บาทต่อปี
มีขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร 1 - 5 เฉลี่ย 11.00 ไร่ ไม่ได้เช่าที่ดินเช่าสาหรับทาการเกษตร มีเกษตรกร
ที่ เช่ าที่ ดิน ท าการเกษตรเพี ยงร้ อยละ 16.7 ซึ่ งเช่ าที่ ดิน ประมาณ 1 - 5 ไร่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ ไม่ มี
สถานภาพการเป็ นผูน้ าทางสังคม เกษตรกรจานวน ร้อยละ 90.0 มีอาชีพทาสวน
2. สภาพการเลีย้ งไส้ เดือนดิน การใช้ ประโยชน์ จากปุ๋ ยมู ลไส้ เดือนดิน และน้าหมักมูลไส้ เดือน
ดินของเกษตรกร
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรทุ กคนได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ โครงการขยายผลโครงการ
หลวงร้ อยละ 70.0 ได้รับการอบรมเรื่ องการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ น เกษตรกรทุ กคนได้รับไส้เดื อนดิ นจาก
โครงการขยายผลฯร้ อยละ 42.5 เลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น ในโรงเรื อนขนาดเล็ก ร้ อยละ 54.2 มีไส้เดื อนดิ น
มากกว่า 3,000 ตัว ร้ อยละ 62.5 ใช้มู ลสั ตว์ร้อยละ 78.3 ผลิ ตปุ๋ ยหมัก มูลไส้ เดื อนดิ น ได้น้อยกว่า 1
กิโลกรัม/ไร่ /เดือน ร้อยละ 95.0 ผลิตนาหมักไส้เดือนดินได้ น้อยกว่า 1 ลิตร/ไร่ /เดือน ร้อยละ 86.7 ใช้
ปุ๋ ยหมักหรื อน้ ามูลไส้เดือนดินในการปลูกผัก ร้อยละ 55.8 เลี้ยงได้เดือนดินมา 1 ปี ร้อยละ 60.8 ใช้ปุ๋ย
หมักหรื อน้ ามูลไส้เดื อนดินมา 1 ปี ร้อยละ 65.0 ใช้ทุกครั้งที่ปลูกพืช เกษตรกรทุกคนใช้ปุ๋ยหมักหรื อ
น้ าหมักมูลไส้เดื อนดิ นฉี ดพ่นทางใบ ร้ อยละ 72.5 ร้อยละ 88.3 ใช้ช่วงที่พืชเจริ ญเติบโต ร้อยละ 52.5
ใช้ปุ๋ยเคมีนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 61.7 มีการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลง โดยเกษตรกรที่
ใช้ปุ๋ยเคมีลดลงร้อยละ 32 ใช้ปุ๋ยลดลง 1 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 55.8 มีปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้น โดย
เกษตรกรที่มีปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 มีปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 - 50 ร้อยละ 95.0
ไม่มีรายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักหรื อน้ ามูลหมักไส้เดือนดิน
3. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่ อการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ น พบว่า เกษตรกรมีความพึง
พอใจมากในทุกประเด็นหลัก ซึ่งสามารถสรุ ปแยกออกเป็ น 5 ประเด็น ดังนี้
ด้านองค์ค วามรู้ และเทคโนโลยีที่ ได้รับ พบว่า เกษตรกรมี ความพึ งพอใจเฉลี่ ยในระดับ มาก
ประเด็นย่อยที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ไส้เดือนดินที่ทางโครงการขยายผลฯนามา
ส่ งเสริ มให้ท่าน และความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การได้รับความรู ้ เรื่ องการเลี้ยง ประโยชน์ของปุ๋ ย
หมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดินคู่มือหรื อเอกสารแนะนาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ย ์
และการสนับสนุนปั จจัยต่างๆในการเลี้ยงไส้เดือนดินของโครงการฯ

57

ด้านการจัดการในการเลี้ ย งไส้ เดื อนดิ น พบว่า เกษตรกรมี ความพึ งพอใจเฉลี่ ยในระดับมาก
ประเด็นย่อยที่มีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ขั้นตอนการจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการ
เลี้ยงไส้เดือนดินรู ปแบบหรื อระบบการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ท่านดาเนินการอยูข่ ้ นั ตอน วิธีการ
เลี้ยงและการจัดการบ่อไส้เดือนดิน และขั้นตอนการเก็บผลผลิตจากมูลไส้เดือนดิน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงไส้เดือนดิน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับ
มากประเด็นย่อยที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของท่านด้าน
การช่ วยปรั บ ปรุ งโครงสร้ างและเพิ่ ม ความอุ ดมสมบู รณ์ ให้กบั ดิ น ความพึ งพอใจระดับ มาก ได้แก่
ปริ มาณผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนดินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือนดินการช่วยกาจัด
ขยะอินทรี ยข์ องครัวเรื อน และด้านการลดต้นทุนในการผลิตพืช และความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่
รายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน
ด้านประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมักหรื อน้ าหมักไส้เดื อนดินในการผลิตพืชพบว่า เกษตรกรมีความ
พึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากประเด็นย่อยที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการ
ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ ามูลหมักมูลไส้ เดื อนดิ น ความพึ งพอใจระดับ มาก ได้แก่ การเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณ
ผลผลิ ตพืชการเพิ่มขนาดผลผลิ ตพืชการทาให้พืชปลูกสมบูรณ์ แข็งแรง และการทาให้เมล็ดพืช/ท่อน
พันธุ์งอกดีข้ ึน
ด้านการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก ประเด็นย่อย
ที่มีความพึงพอใจระดับมากที่ สุด ได้แก่ ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู ้ และการวางตัว สนิ ท
สนมเป็ นกันเอง ความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การติดตามงานอย่างต่อเนื่ องการให้คาแนะนาปรึ กษา
ในการช่วยแก้ปัญหาการเปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน และความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่
5. ปัญหาและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการผู้เลีย้ งไส้ เดือนดิน
5.1 ปั ญหาที่เกษตรกรพบในการเลี้ยงไส้เดือนดิน ได้แก่
1) ปั ญหาการเลี้ยงไส้เดือนดินด้านองค์ความรู ้ วิธีการ และเทคโนโลยีการเลี้ยงคือ
มดและแมลงในบ่อเลี้ยงยากต่อการกาจัด พบร้อยละ 25.8
การเก็บปุ๋ ยไส้เดือนดินเก็บได้นอ้ ย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้พบร้อยละ 22.5
บางครั้งบ่อเลี้ยงมีกลิ่นเหม็น พบร้อยละ 20.8
ไส้เดือนดินหนีจากบ่อเลี้ยง พบร้อยละ 15
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ไส้เดือนตัวเล็ก พบร้อยละ 10.8
การใช้ปุ๋ยน้ าหมัก ไม่สามารถกาหนดอัตราการใช้ได้อย่างแน่นอน พบร้อยละ 9.2
2) ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินด้านทักษะประสบการณ์ และความชานาญ
ขาดความชานาญในการเลี้ยง พบร้อยละ 19.2
ขาดความรู ้การป้ องกันศัตรู ไส้เดือน พบร้อยละ 5.8
3) ปั ญหาด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ไม่มีงบประมาณในการขยายบ่อเลี้ยงไส้เดือนให้มากขึ้น พบร้อยละ 10.0
ช่วงที่ไม่มีเศษผักให้กินต้องซื้ ออาหารให้กินพบร้อยละ 8
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
เกษตรกรให้ขอ้ เสนอแนะว่าต้องการขยายการเลี้ยงไส้เดือนดินให้มีบ่อขนาดใหญ่มากขึ้น
ต้องการให้จดั ทาเอกสารที่อ่านเข้าใจง่าย อยากให้มีตลาดที่สามารถจาหน่ายไส้เดือนดินมากขึ้น อยาก
ให้ถ่ายทอดสู่ เกษตรกรให้แพร่ หลาย และอยากให้มีการจัดฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในสถานที่ เลี้ ยง
เป็ นอาชีพ
5.2 อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องระดับความพึ งพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นในเขตพื้นที่ ขยายผล
โครงการหลวงผูว้ จิ ยั ได้นาผลการวิจยั ที่น่าสนใจมาอภิปรายดังนี้
จากการศึกษาปั จจัยพื้นฐาน ทางสังคม เศรษฐกิ จ และปั จจัยอื่น ๆ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มี
อาชี พ ท าสวนเป็ นหลัก ซึ่ งท าการเริ่ ม เลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น เป็ นปี แรก เกษตรกรได้รับ ไส้ เดื อ นดิ น จาก
โครงการขยายผล โครงการหลวงทั้งหมด มีท้ งั การผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิ นขนาดเล็ก (ระดับครัวเรื อน)
โดยทาการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ นในวงบ่อซี เมนต์ และผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดื อนดิ นขนาดกลางและใหญ่ (ระดับ
ชุมชน) โดยทาการเลี้ยงในโรงเรื อนขนาดเล็ก โดยจานวนไส้เดือนดินที่เลี้ยงเฉลี่ย 3,075 ตัว เกษตรกร
ส่ วนใหญ่ ก็ได้ท าการใช้ปุ๋ ยหมักหรื อน้ ามูลหมักไส้ เดื อนดิ นในการปลู กพื ช ซึ่ งเกษตรกรทุ ก คนใช้
วิธีการฉี ดพ่นทางใบเป็ นหลัก และยังใช้มากกว่า 3 ครั้งในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล
สาหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักเดือนดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.7
มีอตั ราการใช้ปุ๋ยที่ ลดลง โดยมี อตั ราการใช้ปุ๋ยเคมีที่ลดลงเฉลี่ ย 9.57กิ โลกรัมต่อไร่ อีกทั้งเกษตรกร
ร้อยละ 55.8 มีอตั ราปริ มาณผลิตในการปลูกพืช 1 ฤดูกาล เพิ่มขึ้นหลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูล
ไส้ เดื อนดิ น โดยมี อตั ราการเพิ่มขึ้นของผลผลิ ตเฉลี่ ยร้ อยละ 40 ซึ่ งได้สอดคล้องกับ ภาคภูมิ (2553)
ได้ทาการทดสอบการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่โครงการ
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ขยายผลโครงการหลวง โดยเปรี ยบเที ยบผลของการใช้น้ าหมักมูลไส้ เดื อนดิ นกับไม่ใช้น้ าหมักมู ล
ไส้เดือนดินที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 26 พื้นที่ ซึ่ งจากการ
ทดลอง พบว่าการใช้น้ าหมักมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผักทั้งในด้านคุณภาพและปริ มาณ
ได้ประมาณร้อยละ 30
ในด้านของความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่อการเกษตรและการกาจัด
ขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเลี้ยงไส้เดือน
ดินของเกษตรกรทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับ2) ด้านการจัดการใน
การเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น3) ด้านประโยชน์ที่ ได้รับจากการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ น4) ด้านประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ย
หมักหรื อน้ าหมักไส้เดือนดินในการผลิตพืช และ 5) ด้านการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ พบว่าเกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02เมื่อพิจารณา
ในแต่ ล ะประเด็ น แล้ว พบว่า ประเด็ น ที่ เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจมาก คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม จาก
เจ้าหน้าที่ มี ค่าเฉลี่ ย 4.13 แสดงว่าการส่ งเสริ มการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นของเจ้าหน้าที่ โครงการขยายผล
โครงการหลวงท าได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ มี ทีมปฏิ บ ตั ิงานทั้งในระดับพื้นที่ ต้ งั แต่ผูจ้ ดั การพื้ นที่ ไป
จนถึงเจ้าหน้าที่สนาม จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวบ้านในพื้นที่ เกิดความไว้วางใจและทาให้
งานส่ งเสริ มเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และตรงกับความต้องการของเกษตรกรแต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าใน
ประเด็นด้านรายได้จากการจาหน่ ายปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้ เดื อนดิ น เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับน้อยทั้งนี้ อาจเนื่ องด้วยปั จจุบนั เกษตรกรมีท้ งั การเลี้ ยงไส้เดื อนดิ นขนาดเล็ก (ระดับครัวเรื อน)
ผลิ ตปุ๋ ยมูลไส้ เดื อนดิ น และน้ าหมักมูลไส้ เดื อนดิ นได้ไม่มากนัก ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการใช้ในการท า
การเกษตรของตนเอง จึงยังไม่สามารถจาหน่ายให้เกิดรายได้ได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงควรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจดทะเบี ยนเป็ นวิสาหกิ จชุ มชน เพื่อให้สามารถขอรับทุนในการขยายการ
เลี้ ย งไส้ เดื อ นดิ น เป็ นฟาร์ ม ขนาดใหญ่ ข้ ึ น จากหน่ วยงานต่ า งๆ เช่ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นท้อ งถิ่ น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงไส้เดื อนดินมีรายได้จากการ
เลี้ยงไส้เดือนดินได้มากขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดินพบว่า เกษตรกรต้องการขยายการเลี้ยงไส้เดือนดินให้
มีบ่อขนาดใหญ่มากขึ้น ต้องการให้จดั ทาเอกสารที่อ่านเข้าใจง่าย อยากให้มีตลาดที่สามารถจาหน่ าย
ไส้ เดื อนดิ นมากขึ้ น อยากให้ถ่ายทอดสู่ เกษตรกรให้แพร่ หลาย และอยากให้มีการจัดฝึ กอบรมและ
ศึกษาดูงานในสถานที่เลี้ ยงเป็ นอาชี พซึ่ งเป็ นผลตอบรับที่ ดีจากเกษตรกร โดยจากความต้องการของ
เกษตรกรแสดงให้เห็ นว่าเกษตรกรมี ค วามสนใจในการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นอย่างจริ งจัง ต้องการที่ จะ
ประสบความสาเร็ จในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะข้อคิ ดเห็ น บางประการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการให้ความรู ้ และคาแนะนาให้แก่เกษตรกร ทา
ให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนดินให้ดียงิ่ ขึ้น รวมทั้งอาจเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั
ในครั้งต่อไป
1. ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพอใจมากในการส่ งเสริ ม
การเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่อการเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ย ์ เพื่อให้การส่ งเสริ ม เป็ นไปได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งควรเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ จัด อบรม หรื อ ติ ด ตามงานด้านการเลี้ ย ง
ไส้เดือนดินของเกษตรกรอยูเ่ ป็ นประจา
2. จากปั ญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู ้ และทักษะในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการดูแลไส้เดื อนดิ น ฉะนั้นหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรให้ความช่ วยเหลื อ โดย
การให้ความรู้ และจัดฝึ กอบรมทักษะในการดูแลไส้เดือนดิน
5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการแยกศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดินในการ
ใช้กบั พืชแต่ละประเภท เพื่อนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกัน
2. ควรทาการศึกษาประเด็นการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักไส้เดือนดินในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ
เช่น การฉี ดพ่นทางใบ ให้ผลที่แตกต่างกับการผสมน้ ารด หรื อไม่ เป็ นต้น
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