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บทคัดยอ 

 
 
การวิจัยเร่ือง  “การประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกใน

บอพลาสติก จังหวัดลําพูน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research)  มีวัตถุประสงคของ 
การประเมิน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี ้ยงปลาดุกในบอพลาสติก เพื ่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ 
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯพื้นที่วิจัย 3  อําเภอ จังหวัดลําพูน 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯทั้งหมด 200 ราย  กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย
(Simple random Sampling) โดยการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแยกตามพื้นที่อําเภอไดแกอําเภอปา
ซาง  กิ่งอําเภอเวียงหนองลองและพื้นที่อําเภอบานโฮงรวมทั้งสิ้น 133 ราย การประเมินผล
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูนไดทําการ
วิเคราะหจําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตามหลักการประเมินโครงการในรูปแบบการประเมินผล
แบบซิปป(CIPP ) โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 
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เกษตรกรที่เขารวมโครงการผานการประเมินดานผลผลิตเฉลี่ยตอบอ 40 กิโลกรัม เมื่อ
เทียบกับผลผลิตที่ทางการกําหนดไว 30-50 กิโลกรัมตอบอ ตนทุนการผลผลิตเฉลี่ย 45 บาทตอบอ 
เมื่อเทียบกับตนทุนที่ทางการกําหนดไว 40-50 บาทตอบอ   

ราคาจําหนายผลผลิต 35 บาทตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาที่ทางการกําหนดไว 35-40 
บาทตอกิโลกรัม และรายไดจากการเลี้ยงเฉลี่ย 1,400 บาทตอบอ เมื่อเทียบกับรายไดที่ทางการ
กําหนดไวไมต่ํากวา 900- 1500 บาท ตอบอ 

ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางเปนเพศชายอายุเฉลี่ย 44.54 ป มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.1 คน มีความคิดเห็นดวยในระดับมากตอการ
ดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก เกี ่ยวกับการ
สนับสนุนที่ไดจากเจาหนาที่ของโครงการฯ พบวา สมาชิกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจาหนาที่มาให
คําแนะนํา หรืออบรม การแปรรูปอาหารที่ทําจากปลาดุกเชน ปลาดุกแหง ประดุกฟู เพื่อเพิ่มมูลคา
ใหแกผูเล้ียง มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และการเลี้ยงปลาดุกใน
บอพลาสติกหากเจาหนาที่โครงการติดตอผูรับซื้อและมีการประกันราคาจะทําใหเกษตรกรมีความ
มั่นใจในการเลี้ยง มากขึ้นมีความคิดเห็น เห็นดวยในระดับดวยมากคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  

ปญหาที่ประสบจากการดําเนินงานรวมโครงการสงเสริม และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกในบอพลาสติก ดานการปฏิบัติของเจาหนาที ่เกี ่ยวกับการวางตัวสนิทสนมเปนกันเองของ 
เจาหนาที่สงเสริมประมงมีปญหาในระดับนอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 และปญหาที่ประสบจากการ
ดําเนินงานรวมโครงการดานการมีสวนรวมและการทํางานรวมกับชุมชนพบวามีปญหาในระดับ
ปานกลางในเรื่องการระดมความคิดจัดตั้งกลุมสหกรณ การระดมทุนจัดตั้งกลุมสหกรณและการ
ขยายกลุมสมาชิกไปสูชุมชนอื่นๆ สวนเรื่องของการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมชุมชนและ
การชวยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกมีปญหาในระดับนอย 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยสํานักงานประมงจังหวัดควรจัดฝกอบรมและมีการประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเลี้ยงแตละจุดอยางนอยปละ2-3 ครั้ง เพื่อที่จะได แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ซ่ึงกันและกัน 
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Abstract 
 

 
The research entitled “Evaluation of Extension and Development of Catfish 

in Plastic lining Pond Occupation Project, Lamphun Province.” is a quantitative 
research aiming at investigating opinions of farmers towards the extension and 
development of occupation project regarding fish culture. The subjects of this study 
were 200 farmers who participated in the project in 3 districts of Lamphun: Pa Sang 
District, Wieng Nong Long District, and Ban Hong District. To collect data, Simple 
Random Sampling is applied, and the data sampling is done in each district 
separately. There were a total of 133 farmers come out as a result of data sampling. 

The study results showed that most farmers were male with an average age 
of 44.54 years. Most of them were primary school graduate, and their average 
family members were 4.1 persons.  

The project evaluation revealed that all farmers gained the average produce 
at 60 kilograms per pond which made them passed the standard assigned by the 
government (40-50 kilograms per pond).  Their production cost per pond was 300 
baht; this amount was less than that estimated by the government (400-500 baht per 
pond). The selling price of the produce was 35 baht per kilograms. It was the 
minimum price set by the government (35-40 baht per kilograms). They gained 
14.00 baht per pond which was higher than that set by the government (not less than 
900-1,500 baht per pond). 
 For their opinions towards the project, most farmers strongly agreed with the 
project of catfish culture in plastic ponds. They also strongly agreed with the idea 
that officers introduced and trained them to process the fresh catfish into 
preservation food, e.g. dried catfish, puffed catfish, fermented catfish, etc. the mean 
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for the above issues was 4.55. They showed their agreement on the idea that officers 
help them to contact the buyers, and provide a guaranteed price with the mean of 
4.43. 
 For problems of the project operation, there were only a few problems 
regarding the friendliness of the officers. They showed the mean of 1.51. There 
were average problems regarding the brainstorming for forming a cooperative, 
fundraising, and expanding a cooperative to other area. There were also only a few 
problems concerning participation and incorporation of the members.  
 The study suggested that the Provincial Fisheries Office should arrange 
seminars for farmers at least 2-3 events per year, so they can exchange their 
knowledge and experiences.  
 
 
 

     

 

 

 

 

 


