
  

บทท่ี 2 
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยเร่ือง  “การประเมินผลโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัด

ลําพูน” ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดคนควาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 
2.1 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎีการประเมินโครงการ 

2.2.1 ความหมายของการประเมิน 
2.2.2 ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ 

2.3 รูปแบบการประเมินผล 
2.4 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพนู 
2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
 

จากการพัฒนาประเทศที่ผานมาทําใหสังคมไทยออนแอ  เหตุเพราะสังคมมิไดสราง 
“กระบวนการเรียนรู” ใหกับคนสวนใหญ ดวยขาด“ปญญา” ไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
ประกอบกับผูมีโอกาสทางสังคมมักขาดคุณธรรมจริยธรรมเกิดปญหาทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นใน   
ทุกระดับ ขณะเดียวกับที่ผูดอยโอกาสมักถูกเอารัดเอาเรียบ ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
แบบแยกสวนโดยใช “เงิน” เปน “เปาหมาย” ไมคํานึงถึงผลเสียที่ตามมา อาทิ ทุนดานดิน – น้ํา – ปา
ไม   ภูมิปญญา และวัฒนธรรม สุดทายสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและเกษตรพึ่งตนเองได
นอยลง ดวยเหตุตาง ๆ ที่ผานมาประกอบกับปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู ทํา
ใหประชาชนในชาติลมลุกคลุกคลาน หวังเพียงเพื่อใหตนเองอยูรอด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    
ทรงตระหนักและหวงใยในทุกขสุขของพสกนิกรไทยยิ่งนัก เห็นไดจาก พระราชดํารัสเรื่อง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานไวถึง 2 คร้ังในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ป 2540 และ 2541 
ซ่ึงไดมีการขานรับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติกันหลายหนวยงาน ซ่ึงคนมักเขาใจวา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกรในชนบทเทานั้น แตแทที่จริงผูประกอบการอาชีพอ่ืน ๆ 
เชน พอคา ขาราชการ และบริษัทตาง ๆ สามารถนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชได เพราะเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปรียบเสมือนเปนการปกเสาเข็มกอนจะสรางบาน หรือ
อีกนัยหนึ่งเปนการวางรากฐานของบานใหมั่นคงกอนจะกอสรางตัวบานตอไป  
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ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเรานั่นเองเมื่อวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาป 2541 ทรงไดมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมถึงคําวา “พอเพียง” 
หมายถึง “พอมีพอกิน” “…พอมีพอกินก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน     
ก็ใชได ยิ่งถาประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี…” “…ประเทศไทยสมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ     
ไมมีพอมีพอกิน จึงจะตองเปนนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะใหทุกคนพอเพียงได 
พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกิน มีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ไดแตวาพอ…” ทรงเปรียบเทียบคําวา 
พอเพียง คํากับวา “self-sufficiency วา “self-sufficiency นั้น หมายความวาผลิตอะไร มีพอที่จะใช
ไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง…เปนไปตามที่เคาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง…แตวา
พอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือคําวาพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคนั้นเอง คนเราถาพอใจ
ในความตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนผูอ่ืนนอย ถาประเทศไทยมี
ความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียงหมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยาง
มาก คนเราก็มีความสุข (สุเมธ,2544 : 284-291.) 

การพัฒนา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” สําหรับเกษตรกรนั้น มีการปฏิบัติตามขั้นตอน    
“ทฤษฎีใหม” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้น คือข้ัน 1 ผลิตเพื่อใชบริโภค            
ในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ตองมีความสามัคคีในทองถ่ิน ขั้น 2 รวมกลุม เพื่อการ
ผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา และขั้น 3 รวมมือกับองคกร
ภายนอกในการทําธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทุกฝายจะตองไดรับประโยชน  

 

แนวคิด ทฤษฎีการประเมินโครงการ  
การประเมินผลโครงการ  คือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริงทั้งมวลที่เกี่ยวกับ

โครงการวาโครงการที่จัดทําไปนั้นไดกอใหเกิดผลตามวัตถุประสงค  (Objective)  หรือ  ตาม
เปาหมาย  (Goal)  ของโครงการหรือไม  การประเมินผลโครงการจะกระทําตอเมื่อมีโครงการ
เกิดขึ้นจริงหรือตองเกิดขึ้นแนนอน  โดยมุงที่วาโครงการไดกอใหเกิดผลหรือไม  ส่ิงที่สําคัญที่สุด  
คือ  การไดขอมูลขอเท็จจริง  เกี่ยวกับปญหา  อุปสรรคไปใชเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของประสิทธิผลของโครงการ  (สุชาติ,2532:22) 
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ความหมายของการประเมิน  
นักวิชาการไดใหความหมายของการประเมิน ไวอยางหลากหลาย ดังเชน ประชุม  

(2539:73) ไดใหความหมายของการประเมินไววา "การประเมิน" หรือ"การประเมินผล" มี
ความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา evaluation ซ่ึงหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิจัย(research)การวัดผล(measurement)การตรวจสอบรายงานผล 
(appraisal) การควบคุมดูแล (monitoring) การ ประมาณการ (assessment) และการพิจารณาตัดสิน 
(judgment) เปนตน ซ่ึงคําดังกลาวอาจสรุป เปนความหมายหรือคําจํากัดความรวมกันไดวา เปนการ
ประมาณคาหรือการประเมินผลที่จะ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโดยขอมูลที่ไดรวบรวมดวยวิธี  การ
สอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการ อ่ืน ๆ แลวทําการวิเคราะหเพื่อตัดสินวาการดําเนินงานนั้น มี
คุณคาหรือบรรลุ วัตถุประสงคของการ ดําเนินงานนั้นมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ ปุระชัย (2529 : 
17) ยังไดให ความหมายของการประเมินผล (evaluation) วาเปนสวนหนึ่งของ     การวางแผน และ
เปนสวนที่มี ความสําคัญอยางมาก เพราะการประเมินผลจะเปนตัววัดและบอกให    ผูวางแผนและ 
ผูปฏิบัติตาม แผนรวมทั้งผูเกี่ยวของกับแผนทั้งหลายไดรูวา แผนหรือโครงการที่กําหนดขึ้นและ
นําไปปฏิบัติ ซ่ึง เสียทั้งเวลา กําลังแรงงาน และคาใชจายไปนั้น เมื่อทําเสร็จแลวไดผลเปนประการ
ใดและสมหวัง (2535 : 3) ยังกลาวถึงความหมายการประเมินผล คือ  

1. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ตั้งไว  
2. การควบคุมและเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน  
3. การศึกษาในทางปฏิบัติเพื่อแกไขแผนใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
4. การศึกษาแผนที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใหทราบวา การดําเนินงานได

ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาที่มีอยูอยางไร  
5. การศึกษาดูผลกระทบทางตรงและทางออมของการดําเนินงานโครงการซึ่ง

อาจจะเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจของฝายบริหาร  
นอกจากนี้ ศิริชัย(2538 : 24) ยังกลาวถึง การประเมินโครงการไววาเปนการควบคุมดาน

การจัดการ (Management Control) เปนการตรวจสอบวา โครงการที่ได ดําเนินการไปนั้นมี
ความกาวหนาแคไหนมีปญหาในทางปฏิบัติอยางไร บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว หรือไมหรือมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมอยางไรบาง หรือหมายถึงกระบวนการรวบรวม และเสนอขอมูล
เพื่อตัดสินใจ โดยมีหลักเกณฑหรือหลักการเพื่อการปรับปรุงแกไขใหดําเนินการ ตอไปไดหรือแม   
แตยุติและไดขอสรุปเอาไวแลวและนิศา (2538 : 9) ยังไดกลาวสรุปถึง ความหมายของการประเมิน
โครงการไววา กิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห ความหมายและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
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โครงการ และหาผลที่แนใจวาเกิดโครงการเพื่อเปนการเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โครงการใหดียิ่งขึ้น  

จากความหมายดังกลาวขางตน ทําใหพอสรุปไดวา การประเมินโครงการหมายถึง 
กระบวนการรวบรวมขอมูลสนเทศ โดยมีการรวบรวมขอมูลและวิธีการอยางเปนระบบระเบียบ    
เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับเปาหมายที่กําหนดไววา การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
หรือไม โดยนําผลที่ไดมาพิจารณาวิเคราะหเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนดไว ผลที่ไดจากการ 
ประเมินนี้จะสามารถชี้ใหเห็นถึงระดับความสําคัญ ความผิดพลาด ปญหา อุปสรรค ผลกระทบ ตอ
โครงการในอันที่จะนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการใหมีประสิทธิภาพตอไป 
ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ  

การประเมินโครงการอยางมีระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการตระหนักถึง
คุณภาพของแผนและโครงการ ที่กําหนดขึ้นไววาสามารถสนองตอบความตองการของสังคมหรือ
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด และชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการใหมีความถูกตองเหมาะสมสงผลใหโครงการนั้น 
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเปาประสงคที่กําหนดไวทุกประการ อยางไรก็ดี 
นักวิชาการยอมมีมุมมองถึงความสําคัญแตกตางกัน ดังเชน ประชุม, (2539 : 74) กลาวไววาการ
ประเมินผลโครงการมีความสําคัญ และประโยชน ดังนี้  

1. เพื่อแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการ อันเปนพื้นฐานสําคัญของ     
การตัดสินใจวาลักษณะใดของโครงการมีความสําคัญมากที่สุด ซ่ึงจะตองทําการประเมินเพื่อหา 
ประสิทธิผล และขอมูลชนิดใดที่จะตองเก็บไวเพื่อการวิเคราะห  

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเปนจริงและขอมูลที่จําเปนเพื่อนําไปสูการพิจารณา
ถึงประสิทธิผลของโครงการ  

3. เพื่อการวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ เพื่อนําไปสูการสรุปผลของ
โครงการ  

4. เพื่อการตัดสินใจวาขอมูลหรือขอเท็จจริงใดที่สามารถนําเอาไปใชได  
5. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ ปุระชัย,(2529 : 74) ยังกลาวถึง ความสําคัญของการ ประเมินผลโครงการ  

ไวดังนี้  
1. เพื่อที่จะทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

หรือไม 
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2. เพื่อที่จะทราบวาเปาหมายที่กําหนดไวสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม และเปน 
เปาหมายที่มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  

จากการที่กลาวขางตน ผูประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของ การ
ประเมินโครงการ ดังนี้  

1. การประเมินชวยช้ีใหเห็นความสําคัญของแตละโครงการตามลําดับกอนหลัง   
โดยสามารถจะทราบไดวา โครงการใดมีความจําเปนเรงดวนกวากัน ซ่ึงชวยในการคัดเลือก
โครงการ  

2. การประเมินชวยใหไดขอมูลปอนกลับ ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการ 

3. การประเมินชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงคและ   
ไมพึงประสงคควบคูกันไป  
 

รูปแบบการประเมินผล 
 

การประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตรนั้นมีแบบจําลองการประเมินผลอยูหลาย
รูปแบบดวยกัน  เมื่อพิจารณาใหละเอียดแลว  จะพบวาบางรูปแบบมีความคลายคลึงกันมาก  คือ  
ตางมุงเนนใหเห็นความสําคัญของโครงการในจุดเดียวกัน  เชน  ใหความสําคัญที่ผลลัพธของ
โครงการเปนหลักการแลวระบบของกิจกรรมใด ๆ จะประกอบดวย  ปจจัย  กระบวนการที่จัด
กระทํากับปจจัย และผลลัพธหรือผลผลิต  (ดุษฎี,2536:101-103) 

ในการจัดกลุมแบบจําลองในการประเมินผล  โดยอาศัยลักษณะพฤติกรรมการประเมินผล
เปนหลัก  แบงไดเปน 3 กลุม  คือ 

1. แบบจําลองที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก  (Goal-attainment model or objective base model)  
แบบจําลองนี้มีจุดมุงหมาย  เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก 

2.แบบจําลองการตัดสินคุณคา  (Judgemental model)  เปนแบบจําลองที่อาศัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคา  โดยอาศัยเกณฑภายในและเกณฑภายนอก  เกณฑภายใน  
ไดแก  กระบวนการตาง ๆ ที่จะชวยใหวัตถุประสงคบรรลุ  สวนเกณฑภายนอก  ไดแก  ผลของการ
บรรลุวัตถุประสงค 

3.แบบจําลองที่ชวยการตัดสินใจ (Decision model) เปนแบบจําลองที่สรางขึ้น เพื่อชวยใน
การตัดสินใจของผูบริหาร 
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แบบจําลองที่เรียกวา  “CIPP model” เปนแบบจําลองหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร เพราะมีความสมบูรณและมความสัพนธกับ
กระบวนการวางแผนโครงการอยางใกลชิด 

 

ตัวยอของ  CIPP ประกอบดวย 
C -  การประเมินผลขั้นพื้นฐานหรือสภาวะแวดลอม  (Context evaluation) 
I -  การประเมินผลทรัพยากร  (Input  evaluation) 
P -  การประเมินผลกระบวนการ  (Process  evaluation) 
P -  การประเมินผลขั้นสุดทาย  (Product  evaluation) 

 

1. การประเมินผลขั้นพื้นฐานหรือสภาวะแวดลอม 
  มีความมุงหมายที่จะหาพื้นฐานและเหตุผล  เพื่อกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือ

โครงการเปนการประเมินอยางกวาง ๆ (Macro-analysis) เปนการประเมินผลที่ เกี่ยวของกับ
กระบวนการวางแผนโครงการในเรื่องของการวินิจฉัยปญหาและการตั้งวัตถุประสงค 

2.การประเมินผลทรัพยากรที่ใช 
 เปนการประเมินผลในวงแคบและเฉพาะเจาะจง  (Micro-analysis) มุงจัดหาขอมูลเพื่อ

พิจารณาวาจะใชทรัพยากรอยางไรจึงจะบรรลุ เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ                   
การประเมินผลขั้นนี้ เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนโครงการในเรื่องของการทําแผนปฏิบัติงาน 

3.การประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน 
 เปนการประเมินผลที่มุงจะหาผลสะทอน  (Feed-back)  เปนระยะ ๆ จากการดําเนินงาน

ตามแผนหรืออาจกลาวไดวา  เพื่อสํารวจขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือคาดวาจะ
เกิดขึ้นหากดําเนินการตอไปตามแผน  ทั้งนี้เพื่อจัดหาขอมูลไวพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานได
ทันทวงทีและยังเปนการบันทึกการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  การประเมินผลในขั้นนี้  เกี่ยวของกับ
กระบวนการวางแผน  โครงการในเรื่องของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผลขั้นสุดทาย 
เปนการประเมินผลลัพธหรือผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้น  เมื่อกิจกรรมหรือโครงการ

ส้ินสุดลง  ซ่ึงเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวางแผนโครงการสงเสริมการเกษตร 
นอกจากแบบจําลองการประเมินผลแบบ  CIPP  แลว  ยังมีแบบจําลองการประเมินผลแบบอื่น ๆ อีก  
เชน  แบบ  CSE  (Conter of the Study and Evaluation of UCLA)โดยนําชัย ทนุผล  (2535)  ไดสรุป
การประเมินผลในลักษณะนี้วา  เปนการแบงชนิดของการตัดสินใจออกเปน  5  ระยะ ดวยกัน  คือ 
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1)  สืบหาความตองการ (Need assessment) 
2)  การวางแผนโครงการ (Program planning) 
3)  การประเมินผลการดําเนินงาน (Implementation evaluation) 
4)  การประเมินผลความกาวหนา (Progress evaluation) 
5)  การประเมินผลที่ออกมา (Outcome evaluation) 
การประเมินผลแบบ CSE  Model  นี้  นับวาเปนวิธีการประเมินผลที่คลายคลึงกับการ

ประเมินผลแบบ  CIPP  Model  แตการประเมินผลแบบ  CSE  Model  นั้น  เปนการประเมินผลที่มี
การศึกษา  ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ  ทรัพยากรที่จะใชและวิธีการหรือยุทธวิธีในงานสงเสริมวา
เหมาะสมกับบุคคลเปาหมายอยางไร  ซ่ึงเปนการประเมินผลที่มีรายละเอียดกวางขวางกวา  (นําชัย
,2532:109) 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  1 แสดงรปูแบบการประเมินผลแบบ CSE 
 

 สมพร  (2523:5  อางโดย  นิคม,2534:22-23)  กลาวถึงการประเมินผลโครงการวาสามารถ
ทําไดหลายวิธีการ  วิธีการหนึ่ง  คือ  การประเมินผลโครงการโดยการวิจัย  (Evaluation research)  
คือ  การใชระเบียบวิธีการวิจัยในการประเมินผล  ซ่ึงทําใหการศึกษามีหลักเกณฑและมีระบบมาก
ยิ่งขึ้น  โดยทั่วไปการประเมินผลโครงการมีเหตุผล  ดังนี้ 

1.  เพื่อประเมินคุณคาและคาดหมายโครงการ 
2.  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารโครงการ 
3.  เพื่อเปนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ 
4.  เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีและขอเสีย หรือขอจํากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินใจใน

การสนับสนุนโครงการ 
5.  เพื่อการตรวจสอบวาการดําเนินโครงการบรรลุถึงเปาหมายเพียงใด 

1 
การประเมินผล
ความตองการ  

(need 
assessment) 

2 
การประเมินผล
แผนโครงการ  

(Program  
planning) 

3 
การประเมินผลการ

ดําเนินงาน  
(Implementation 

evaluation) 

4 
การประเมินผล
ความกาวหนา  

(Progress 
evaluation) 

5 
การ

ประเมินผล
ที่ได
ออกมา 

(Outcome 
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ดังนั้น  การประเมินผลทั่ว ๆ ไป  มักจะใชการประเมินผลทั้ง  2  แบบ  คือ  แบบ  Formative 
evaluation  และแบบ  Summative  evaluation  ตลอดประเมินการดําเนินโครงการระยะสั้นและ
ระยะยาวตามแผนการประเมินผลที่วางไว 

Summative evaluation  เปนการประเมินผลรวมสรุปมักใชประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
สําหรับโครงการที่มีการดําเนินการระยะยาวอาจใช  Formative  evaluation ในการสรุปยอความ
ระยะยาวตาง ๆ ขอมูลที่ไดจากระยะตาง ๆ จะชวยใหมีการประเมินสรุปรวมนั้นสวนใหญจะ
รวบรวมผลของ  Formative evaluation  เปน  Summative  evaluation  ซ่ึงผลสรุปที่ไดจะนําไปสูการ
รายงานวาโครงการไดบรรลุเปาหมาย  (Goal)  หรือไมอยางไร  ตลอดจนรายงานถึงสภาพของ
โครงการวาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไรมีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ตองแกไขปรับปรุง  
ขอมูลเหลานี้   จะชวยใหผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินวาโครงการนั้นควรดําเนินการ
ตอหรือยกเลิก   (สมหวัง  2535:95-96) 
 

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก  จังหวัดลําพูน 
 

การเลี้ยงปลาในบอพลาสติกเปนรูปแบบการเลี้ยงที่ใหผลผลิตสูงกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในเชิงเศรษฐศาสตร  สําหรับการใชประโยชนจากพื้นที่ภายในบริเวณบานซึ่งสามารถลดการใช
ประโยชนจากที่ขาดแคลนน้ําหรือมีน้ําไมเพียงพอมาทําการเลี้ยงสัตวน้ําไดเปนอยางดีและชวยใหผูที่
ไมมีที่ดินมากพอที่จะขุดบอสามารถหันมาเลี้ยงปลาไดเมื่อปลอยปลาในอัตราที่เหมาะสมจะทําให
ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นเกษตรกรรายยอยที่อยูในพื้นที่หางไกลและขาดแคลนน้ํา หรือใน
เขตพื้นที่สูง ฐานะยากจนมักประสบปญหาขาดแคลนอาหารโปรตีน ดังนั้นการเลี้ยงปลาดุกในบอ
พลาสติก เปนทางเลือกหนึ่งที่จะสงเสริมและพัฒนาครอบครัวที่ยากจนไมใหขาดแคลนอาหาร
โปรตีนการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก ถามีพื้นที่จํากัด การเลี้ยงในบอพลาสติกก็เปนทางออกที่ดี 
และประหยัด โดยที่ในบอพลาสติกจะมีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ปโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสถานที่สรางบอ ควรจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆดังนี้ 
 1. บอควรอยูใกลบาน หรือที่ที่สามารถดูแลไดสะดวก 

2. ควรอยูในที่รม หรือมีหลังคาเพราะปลาดุกเปนปลาที่ไมชอบแสงแดดจัด และ
หลังคาจะชวยปองกันเศษใบไมรวงลงสูบอปลา 

 3. มีแหลงน้ําสําหรับการเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวกพอสมควร 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางบอ 

เตรียมบอเล้ียงขนาด กวาง 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ขุดดินออกเพื่อทําบอ ลึกประมาณ 
50 เซนติเมตรหลังจากขุดดินออกทําการปรับแตงพื้นกนบอใหเรียบสม่ําเสมอกัน โดยใชทรายปูรอง
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พื้น เพื่อปองกันการรั่วซึมและทําการปรับแตงดินบริเวณขางบอและขอบบอใหเรียบ โดยใหมีความ
ลาดชันของขอบบอ 1 : 2หลักจากปรับพื้นที่กนบอและขอบบอเสร็จเรียบรอยแลว นําพลาสติก PVC 
ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.25 มิลลิเมตร ปูพื้นบอที่ขุดเตรียมไวเวลาปูพลาสติกตอง
ระมัดระวังอยาใหพลาสติกขาดหรือมีรอยร่ัวเมื่อปูพลาสติกเสร็จเรียบรอยแลวจะเหลือพื้นที่บอเล้ียง
ขนาดกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 50 เมตร เปนพื้นที่ประมาณ 6 ตารางเมตร 

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมน้ํา 
สําหรับน้ําที่จะนํามาใสบอเพื่อเล้ียงปลาสามารถใชน้ําจากบอบาดาล น้ําบอ น้ําใน

แหลงน้ําลําคลองไดทันทีหรือถาใชน้ําประปา ควรพักน้ําไวในบอพลาสติกอยางนอย 3 -5 วัน 
เพื่อใหฤทธิ์คลอรีนระเหยหมดไปกอนนําปลามาปลอยลงเล้ียง 

- ลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่จะนํามาเลี้ยงควรมีขนาด 1.5 นิ้ว ขึ้นไป 
- ในชวงฤดูหนาวไมควรนําปลามาเลี้ยงเพราะปลาจะมีความตานทานตอโรคต่ําปลามักจะ

เปนโรคตายไดงาย 
- ปลอยลูกปลาในอัตรา 200 ตัวตอบอ 
 ขั้นตอนที่ 4 การปลอยลูกปลาลงเลี้ยง 

ตองปรับสภาพอุณหภูมิของน้ําในถุงลูกปลา และน้ําในบอเล้ียงใหเทาๆกันกอน 
โดยการแชถุงบรรจุลูกปลาในน้ําประมาณ 30 นาที  จึงคอยปลอยลูกปลาลงบอ และเวลาที่เหมาะใน
การปลอยลูกปลาควรเปนตอนเย็น หรือ ตอนเชาการปลอยปลาลงเลี้ยงในชวงแรกปลายังมีขนาดเล็ก
อยู ใหเติมน้ําลงบอใหระดับน้ําสูงประมาณ 10 เซนติเมตร แลวคอยๆเพิ่มระดับน้ําขึ้นเรื่อยๆทุกๆ
สัปดาห ประมาณ 5 เซนติเมตร / สัปดาห จนมีระดับน้ําสูงสุด 30 -50 เซนติเมตรปลาดุกไมชอบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางกะทันหัน เชน ฝนตก ปลาก็อาจตายได ควรสรางหลังคาบังแดด บังฝน 
บนบอปลาประมาณครึ่งหนึ่งของบอปลาอยาปดหมดคอยหมั่นสังเกตตัวปลา วามีอาการผิดปกติ
หรือไม เชน ลอยหัว เปนแผลขางลําตัว เพื่อจะไดแกไขไดโดยเร็ว 

ขั้นตอนที่ 5 การใหอาหาร 
- ในวันที่ปลอยลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหาร ควรเริ่มใหอาหารในวันรุงขึ้น 
- ใหอาหารเม็ดประมาณ 3 – 7 % ของน้ําหนักตัวปลา 
- เร่ิมแรกใหอาหารเม็ดเล็กหากปลาขนาดเล็กมากใหบุบอาหารพอแตกแลวให 
 - อาหารสดพวก เศษเนื้อทุกชนิดสับใหปลากินได 
- ตัวปลวก และแมลงตางๆ นําไปโปรยใหปลากินไดเลย 

- ควรใหอาหาร 2 มื้อ เชาและเย็น และควรใหเปนเวลา หากใหอาหารปลาโดยพร่ําเพรื่อจะ
ทําใหเสียเงินคาอาหารปลาโดยเปลาประโยชน อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําในบอเนาเสียเร็วข้ึน 



 15 

ขั้นตอนที่ 6 การเปล่ียนถายน้ํา 
การถายเทน้ําเมื่อน้ําเริ่มเสีย และสังเกตดูวาน้ําเริ่มมีกล่ินเหม็น จึงเปลี่ยนถายน้ํา โดยปกติ

จะตองเปลี่ยนถายน้ํา สัปดาหละครั้งขึ้นอยูกับการใหอาหารดวยการเปลี่ยนถายน้ําไมควรถายน้ําเกา
ออกทั้งหมดควรเหลือน้ําเกาไว 2 ใน 3 เพื่อใหปลามีความคุนเคยกับน้ําเกาอยูบาง และอยาทําใหปลา
ตกใจปลาจะไมกินอาหารการถายน้ําควรทําหลังจากใหอาหารไปแลวไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง มิฉะนั้น
ปลาจะคายอาหารออกหมด และหลังเปลี่ยนน้ําใหม ๆ ไมควรใหอาหารทันทีน้ําที่ถายออกจากบอ
ปลาสามารถนําไปรดพืชผักสวนครัวหรือตนพืชได ซ่ึงน้ําที่ถายออกจากบอปลานี้จะมีธาตุอาหาร
สําหรับพืชสูงดวยพื้นที่รอบๆบริเวณบอเล้ียงปลา สามารถใชประโยชนในการปลูก พืชผักสวนครัว 
เชน พริก มะเขือ ตะไคร กะเพรา โหระพา มะละกอ ชะอม บวบ ฯลฯ เพื่อเปนอาหารไดนอกจากนี้ 
การปลูกพืชรอบ ๆ บริเวณบอยังใหความรมร่ืน บริเวณบอเล้ียงปลาดวย 

 

ตนทุนคาใชจายในการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก หลักๆจะมีอยู 3 รายการคือ 
- คาพลาสติกปูพื้นกนบอ เปนพลาสติก PVC ขนาด 3.5 x 6 เมตร ราคาประมาณ 500 บาท 
- คาอาหารเม็ดเลี้ยงปลานาน 90 วัน ใชประมาณ 30 กิโลกรัม (2 รุน) เปนเงินประมาณ 600 

บาท 
- และคาพันธุปลาดุก400ตัว ตัวละ 1.00 บาท เปนเงิน 200 บาท (2 รุน) เปนเงิน 400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท  (ตนทุนทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนสวนที่ทางรัฐบาลสนับสนุน) 
ในการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก นาน 3 -4 เดือนถาอัตรารอดประมาณ 80 – 90 % จะได

ผลผลิตปลาประมาณ 30 – 50 กิโลกรัม ตอบอ ปลาดุกกิโลกรัมละ 30 บาท จะมีรายไดประมาณ 900 
– 1,500 บาท ตอรุนถาอัตรารอดประมาณ 80 – 90 % จะไดผลผลิตปลาประมาณ 30 – 50 กิโลกรัม 
ตอบอ ปลาดุกกิโลกรัมละ 30 บาท จะมีรายไดประมาณ 900 – 1,500 บาท ตอรุนเกษตรกรเลี้ยงปลา 
1 รุน ก็จะคุมทุนคาลงทุนสรางบอ ซ่ึงบอจะมีอายุการใชงาน 3-5 ป ดังนั้น เกษตรกรสามารถใชบอ
ในการเลี้ยงปลาตอไปไดอีกหลายรุน พลาสติกมีหลายชนิด พลาสติก PVC จะมีอายุการใชงานนาน 
3 – 5 ป ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาพลาสติกทั่วไป หรือ พลาสติก PE จะมีอายุใชงานไมเกิน 6 -12 
เดือน ดังนั้น จึงควรเลือกใชพลาสติก PVC เทานั้นเมื่อบอมีรอยร่ัวหรือฉีกขาดเปนรู ทําการ
ซอมแซมรอยรั่วของพลาสติก PVC ไดโดยใชเศษเนื้อพลาสติกดานขอบๆบอติดกาวปะจุดที่ขาด 
โดยใชกาวติด PVC หรือกาวปะยางจักรยาน 

 
ขอดีของการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกมีอยูหลายประการดวยกันไดแก 
 1. ใชพื้นที่เล้ียงนอย และสามารถเลี้ยงไดทุกพื้นที่ 
 2. การกอสรางบอเล้ียงงาย สะดวกและรวดเร็ว 
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 3. ใชระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น แตละรุนใชเวลาเลี้ยงเพียง 90 – 120 วัน 
 4. ปลาดุกเปนปลาที่อดทนตอสภาพน้ําไดดี 
 5. ปลาดุกสามารถเลี้ยงและดูแลรักษาไดสะดวก นอกจากจับมาบริโภคใน

ครัวเรือนแลว สวนที่เหลือก็นําไป ขายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 
สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน  จึงไดสงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงปลาดุกในบอ

พลาสติก  เพื่อใหมีผลผลิตออกมาตามความตองการของผูบริโภคและเลี้ยงแบบพัฒนาเพื่อเปนอาชีพ
โดยใหประโยชนจากพื้นที่เหลือบริเวณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งมีวัตถุประสงคในการ
สงเสริมเลี้ยงปลาดุก ในบอพลาสติกมีดังนี้(สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน,2547:12) 

1. การสงเสริมใหประชาชนลดรายจายในครัวเรือนโดยเลี้ยงปลาเพื่อเปนอาหารบริโภค
เอง 

2. การสงเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาแบบพอเพียงไปสูระบบการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย 
4. การเพิ่มอาหารโปรตีนจากปลาใหกับคนในครัวเรือนและชุมชน 
 

งานวิจัยและงานเขียนท่ีเก่ียวของ 
ชนกพรรณ(2547) ไดทําการประเมินโครงการการปลูกพืชผักเมืองหนาวบริษัท พัฒนาเขต

ภูดอย จํากัด อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดทําการวิเคราะหจําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตาม
หลักการประเมินของการประเมินโครงการในรูปแบบซิปป(CIPP Model) โดยผลการศึกษาพบวา 
(1) ดานสภาพแวดลอมโครงการปลูกพืชเมืองหนาว กอตั้งขึ้นจากการสั่งสมประสบการณการ
ประกอบธุรกิจหลายรูปแบบของผูบริหารโครงการโดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
คือเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนทีเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวที่ไดที่มาตรฐาน รวมทั้งใหผลผลิตที่มี
คุณภาพและเพียงพอกับความตองการของทองตลาด (2) ดานขอมูลนําเขาพบวามีการเตรียมการปรบั
พื้นที่ ปรับผิวถนน สรางโรงเรือน สรางอางเก็บน้ํา และติดตั้งระบบน้ําภายในโครงการ รวมทั้ง
จัดเตรียมดานบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ และงบประมาณ (3) ดานกระบานการ
พบวาระยะตั้งโครงการไดดําเนินในการในการปรับพื้นที่จํานวน 50 ไรและสรางสิ่งกอสรางถาวร
ในโครงการตามที่วางแผนไวสําหรับในระยะระหวางดําเนินโครงการไดดําเนินการผลิตพืชผักเมือง
หนาวหลายชนิดตามความตองการของตลาดและจัดดําเนินการดานการตลาดโดยมีลูกคารายหลัก 2 
รายและรายยอย 8 ราย (4) ดานผลงานพบวาสภาพโครงการมีสภาพพื้นที่และจัดวางแปลนพื้นที่ได
เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมที่มีตนทุนในการผลิตไมสูงมากและคุณภาพของพืชผักเมืองหนาวที่
ผูรับซื้อและผูบริโภคมีความพึ่งพอใจ 
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พงษพันธ(2544)ไดศึกษาความสําเร็จของโครงการประมงโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม 
พบวาการรับรูขาวสารดานการเกษตร/ประมงจากโทรทัศน หนังสือพิมพและระดับความรูในการ
เล้ียงปลา มีความสัมพันธในทางบวกกับความสําเร็จของโครงการประมงโรงเรียน เนื่องจากครู
เกษตรที่รับผิดชอบโครงการประมงโรงเรียน ที่สนใจขาวสารดานการเกษตร/ประมงจากโทรทัศน
และหนังสือพิมพจะนํามาทดลองปฏิบัติกับโครงการเพราะรายงานโทรทัศนและหนังสือพิมพจะ
นําเอาเทคโนโลยีใหมๆมาเผยแพร สวนระดับความรูในการเลี้ยงปลามีความสัมพันธในทางลบกับ
ความสําเร็จฯเนื่องจากครูเกษตรบางสวนไมไดนําความรูไปปฏิบัติดวย 

พรทิพย(2544)ไดทําการประเมินผลโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังพบวาการ
ไดรับการฝกอบรม ลักษณะของแหลงน้ํา ระดับความลึกของแหลงน้ํา จํานวนรุนที่เล้ียง มีผลตอการ
เพิ่มผลผลิตปลานิลตอกระชัง สวนการศึกษาดูงาน ประสบการณการเลี้ยงปลานิลกอนเขารวม
โครงการ ลักษณะการเลี้ยง การใหอาหารเสริม จํานวนครั้งที่ใหอาหารตอวันและจํานวนปลาที่
ปลอยตอกระชัง ไมมีผลตอการเพิ่มผลผลิตปลานิลตอกระชัง สวนในดานความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีตอการดําเนินงานของโครงการ พบวาดานกาสนับสนุนที่ไดจากเจาหนาที่และดาน
ผลตอบแทนที่ไดรับเปนที่นาพอใจของเกษตรกร 

พิชญา (2544) ไดทําการประเมินโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษ ในระยะขยาย
ผล มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษ ใน
ระยะขยายผล และ (2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ของโครงการเกษตรผสมผสาน
เพื่อการอนุรักษ โดยมีพื้นที่ในการศึกษาครอบคลุม 2 หมูบาน คือ บานแมจันหลวง และบานแมเตอ 
อําเภอแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ การสังเกต การจัดสนทนากลุม โดยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ (1) โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษไดดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานที่ไดวางไวทุกประการ โดยที่ผลการดําเนินงานพบวาบรรลุผลสําเร็จใกลเคียงกับ
วัตถุประสงคของโครงการฯ  (2) ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานนั้น พบวา มีที่มาจากโครงการฯ 
โดยกระบวนการทํางานที่โครงการฯ ไดเขาไปดําเนินการนั้น เปนลักษณะของการสั่งการจากบนลง
ลางทําใหชาวบานไมไดเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน และที่มาจากชาวบานที่ยังยึดติดการเกษตร
แบบดั้งเดิม สวนแนวทางแกไขโครงการฯ ควรปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการทํางานโดยใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชาวบานทั้งวิธีคิด และแนวทางการทํางาน 

 นภดล (2546) ไดทําการประเมินโครงการสงเสริมการปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติใน
โรงเรียนบานทับลาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) 
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ประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการ (2) ประเมินปจจัยเบื้องตน (3) ประเมินกระบวนการ (4) 
ประเมินผลผลิตของโครงการปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา จากการประเมิน
โครงการปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติทั้ง 4 ดานความคิดเห็นโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับดังนี้ (1) ดานผลผลิต (2) 
ดานปจจัยเบื้องตน (3) ดานกระบวนการ (4) ดานสภาวะแวดลอม 

สิริพันธุ (2544) ไดทําการประเมินโครงการสงเสริมการจัดการปาชุมชนโดยองคกร
ชาวบานในกลุมแมน้ํามอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไดประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป
(CIPP) ของStufflebeam ผสมผสานกับรูปแบบการประเมิน Countenance ของ Stake ผลการศึกษา
พบวา (1) สมาชิกโครงการที่เปนกลุมตัวอยางกอนเขารวมโครงการมีการปฏิบัติตัวในดานการใชปา
ในระดับปานกลาง แตภายหลังเขารวมโครงการกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติตัวอยูในระดับมากและเมือ่
นํามาเปรียบเทียบกันพบวามีการปฏิบัติในดานการใชปาเพิ่มขึ้น (2) กอนเขารวมโครงการสมาชิก
โครงการมีการปฏิบัติตัวในดานการจัดการปาอยูในระดับปานกลาง แตภายหลังเขารวมโครงการ
แลวมีการปฏิบัติตัวในดานการจัดการปาเพิ่มขึ้น (3) กอนเขารวมโครงการชาวบานมีการปฏิบัติตัว
ในการพัฒนาอาชีพและการสรางอาชีพในระดับปานกลางและภายหลังไดเขารวมโครงการพบวามี
การปฏิบัติตัวในดานการพัฒนาและสรางอาชีพเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาจึงสรุปไดวาโครงการได
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว กลาวคือเปนการสงเสริมให
ชาวบานไดกลายเปนผูรักษาปาอยางประหยัดและยั่งยืนรวมทั้งสงเสริมอาชีพใหมและพัฒนาอาชีพ
เดิมใหชาวบานสามารถพึ่งตนเองได และมีการสงเสริมใหชาวบานมีความรูความสามารถเพื่อ
กําหนดแนวทางการพัฒนาหมูบานของตนเอง 

การประเมินผลโครงการครั้งนี้  เปนการประเมินผลรวมภายหลังโครงการไดเสร็จสิ้นไป
แลว  (Summative evaluation)  เพื่อประเมินผลวาโครงการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกจังหวัดลําพูน
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  โดยไดทําการประเมินเกี่ยวกับสภาพทั่ว ๆ ไป  ของ
เกษตรกรทั้งดานสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  ประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการประเด็น  ตาง ๆ เชน  ผลผลิต  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  ราคาผลผลิตปลา  และรายไดจากการ
เล้ียงปลาดุกในบอพลาสติก  ขอคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินงานของโครงการ  ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรค   ตาง ๆ เพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 


