
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการการประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ 
1. เพื่อประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอ

พลาสติก จังหวัดลําพูน 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ         

การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ   

การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก

พื้นที่วิจัย 3 อําเภอในจังหวัดลําพูน จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯทั้งหมด 200 ราย กลุม
ตัวอยางโดยการใชการสุมตัวอยางแบบอยางงาย(Simple random Sampling) โดยการสุมตัวอยางใช
วิธีการสุมแยกตามพื้นที่อําเภอไดแกอําเภอปาซาง จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ37.6 พื้นที่กิ่งอําเภอ
เวียงหนองลองจํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 32.3 และพื้นที่อําเภอบานโฮง จํานวน 40 ราย รวม
ทั้งสิ้น 133 ราย   

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม โดยวิธีการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูล  
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใช คารอยละคาเฉลี่ย     สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช Chi – square เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรที่มีผลตอการปฎิบัติตามการ
สงเสริมของเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตตามเกณฑที่กรมประมงกําหนด ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

1. ลักษณะสวนบุคคล  เศรษฐกิจ  และสังคม    
1.1 เพศ 
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 67.7 เปนเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 32.3  
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1.2 อายุ  
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากอายุ 31-40  ป คิดเปนรอยละ  40.6  อายุ  41 - 

50 ปคิดเปนรอยละ  32.3  และอายุ  50 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 14.3 อายุ  20 - 30 ปคิดเปนรอย
ละ 10.5 อายุต่ํากวา  20  ปคิดเปนรอยละ  2.3   

1.3 การศึกษา  
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมาก จบการศึกษาประถมศึกษาคิดเปนรอยละ  

69.9 มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ24.8 สูงกวามัธยมศึกษาคิดเปนรอยละ3.00 และไมไดศึกษาคิด
เปนรอยละ 2.3  

1.4 สถานภาพสมรส 
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากสถานภาพสมรสคิดเปนรอยละ85.6 และ

หมายคิดเปนรอยละ9.5 และ สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ  4. 5   
1.5 สมาชิกภายในครอบครัว 

           เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากสมาชิกภายในครอบครัวจํานวนมากกวา 3-4 
คนคิดเปนรอยละ  62.4 

1.6 อาชีพ 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากมีอาชีพทําการเกษตรคิดเปนรอยละ 44.4 และ 

มีอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 44.4 และ เอาชีพคาขายคิดเปนรอยละ 6.8 และอาชีพอ่ืน ๆคิดเปนรอย
ละ  4.5   

1.7 รายได 
 เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากรายไดจากการทําการเกษตร(ขายพืช)ตอปมีต

กวา 30,000 บาทคิดเปนรอยละ 36.1 และมีรายได30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.1 มีรายได  
40,001 - 50,000  บาทคิดเปนรอยละ 22.6และมีรายได  50,000 บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ  11.3  
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2.ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 
จังหวัดลําพูน 

 
1.1 แหลงขอมูลขาวสาร 
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากไดรับขาวสารและการติดตอเจาหนาที่

สงเสริมของกลุมตัวอยางไดรับขาวสารจาก เพื่อนบานคิดเปนรอยละ 73.7 และ รับขาวสารจากหอ
กระจายขาวคิดเปนรอยละ 48.1 ไดรับขาวสารจากวิทยุคิดเปนรอยละ 39.8 และรับขาวสารจาก
โทรทัศน คิดเปนรอยละ35.3 ไดรับขาวสาจากหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 23.3 และรับขาวสารจาก
แผนพับหรือใบปลิวคิดเปนรอยละ 7.5   

1.2 การติดตอเจาหนาที่ 
     เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากการติดตอเจาหนาที่กรมประมงคิดเปนรอยละ  

68.4 และเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร คิดเปนรอยละ39.1 และติดตอเจาหนาที่ดานกรมพัฒนา
ที่ดินคิดเปนรอยละ 27.1 และติดตอเจาหนาที่ดานกรมสงเสริมสหกรณคิดเปนรอยละ 11.3 และ
เจาหนาที่ดานกรมวิชาการคิดเปนรอยละ 9.8   

1.3 การศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงปลาดุก 
     เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

จํานวน 88 คิดเปนรอยละ 66.2  
1.4 ผลตอบแทนขนาดน้ําหนัก 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากผลผลิตปลามีน้ําหนัก 1-3 ตัว ตอกิโลกรัมคิด
เปนรอยละ47.4 น้ําหนัก 4-6 ตัวตอกิโลกรัมคิดเปนรอยละ 38.3 และ น้ําหนัก 7-8 ตัว ตอกิโลกรัมคิด
เปนรอยละ 14.3   

1.5 ผลตอบแทนคิดเปนเงิน 
            เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาดุกในบอ

พลาสติกพบวา มีรายไดจากการขายต่ํากวา  500  บาทคิดเปนรอยละ56.36 ผลตอบแทนในชวง  500-
700  บาท คิดเปนรอยละ  29.32  และไดรับผลตอบแทนในชวง700-1000  บาท คิดเปนรอยละ 9.02 
และไดรับผลตอบแทนมากกวา  1000  บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ5.26  

2.6 กําไรสุทธิจากการผลิตปลาดุกอุย 
      เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนมากกําไรสุทธิจากการผลิตปลาดุกอุยในบอ

พลาสติกเกษตรกรที่เขารวมโครงการจากการเลี้ยงปลาดุกอุยในบอพลาสติกระยะเวลา 1 ป 2 รุน 
โดยเฉลี่ยกําไรสุทธิ 76 %   
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3.ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
ปลาดุกในบอพลาสติก จังหวัดลําพูน 

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่ เขารวมโครงการมีความคิดเห็นในดานการ
สนับสนุนที่ไดรับจากเจาหนาที่รัฐมีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก ซ่ึงหมายความวาเกษตรกรมีความคิดเห็นในดาน
การสนับสนุนที่ไดจากเจาหนาที่มีความคิดเห็นดวยมากที่สุด และ ดานคําแนะนําจากเจาหนาที่รัฐที่
เขามาใหคําแนะนํา และจัดอบรมการแปรรูปอาหารที่ทําจากปลาดุกเชนปลาดุกแหง ประดุกฟู เพื่อ
เพิ่มมูลคามีความคิดเห็นดวยมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และเจาหนาที่โครงการติดตอพอคาผูรับ
ซ้ือและมีการประกันราคาจะทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการเลี้ยงมากขึ้นมีความคิดเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43  
    4.ความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีโครงการ 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวาปจจัยทางดานอายุของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการมีผลตอการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่โครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวาปจจัยทางดานรายไดจากการขายพืชของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีผลตอการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่โครงการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
     

5.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความคิดเห็นในดานปญหาที่

ประสบจากการดําเนินงานรวมโครงการฯ ดานการปฏิบัติของเจาหนาที่เกี่ยวกับการวางตัวสนิทสนม
เปนกันเองของเจาหนาที่สงเสริมประมงมีปญหานอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.51   
 
อภิปรายผล 
   

1. ผลผลิตเฉลี่ยตอบอพบวาผลผลิตที่ได 40 กิโลกรัมตอบอเมื่อเทียบกับเกณฑที่
โครงการกําหนดไวคือ ผลผลิต 30-50 กิโลกรัมตอบอถือวาผานการประเมิน  
เนื่องมาจากเกษตรกร  ผู เ ล้ียงปลาดุกสวนใหญมีการปฏิบัติตามคําแนะนําจาก
เจาหนาที่  จึงมีผลตอการเจริญเติบโตตามชวงระยะเวลาที่กําหนด ขนาดตัวและ
น้ําหนักจึงไดขนาดอยูในเกณฑตาม ที่กําหนดของกรมประมง 
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2. ตนทุนการผลิตที่เกษตรกรลงทุนเพิ่มจากที่ภาครัฐสนับสนุนพบวาเกษตรกรมีการ
ลงทุนเพิ่ม 45 บาทตอบอตอรุน เมื่อเทียบกับเกณฑที่โครงการกําหนดไวคือ 40-50 
บาทตอบอตอรุนถือวาผานการประเมิน จากสัมภาษณเกษตรกรพบวาตนทุนที่จาย
เพิ่มเปนคาอาหารปลาจํานวน 3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาทโดยชื้อจากรานใน
ชุมชนเพราะมีการแบงอาหารปลาขายเปนกิโลกรัมทําใหเกษตรกรไมตองเสียเงิน
จํานวนมากในการซื้ออาหารเปนกระสอบ 

3. ราคาผลผลิตปลาดุกที่เกษตรกรจําหนายพบวาราคากิโลกรัมละ 35 บาท ถือวาเปน
ราคาต่ําสุดที่โครงการกําหนดเกณฑไวคือ 35-40 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงถือวาผานการ
ประเมิน เนื่องจากภายในชุมชนที่ทําการศึกษาเปนตลาดแคบๆ ที่ชาวบานสวนใหญ
นําพืชผลทางการเกษตรมาวางขายในชวงเชา–ชวงเย็น ราคาการซื้อขายเปนเสมือน
การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันมากกวาเปนการซื้อขายผานพอคาคนกลางที่ตอง
เพิ่มกําไร   

4. การเพิ่มรายไดจากการเลี้ยงปลาดุกพบวาเกษตรกรมีรายได 1,400 บาทตอบอตอรุน
เมื่อเทียบกับเกณฑที่โครงการกําหนดไวคือ 900-1,500 บาทตอบอตอรุนถือวาผาน
การประเมิน เปนการสร างรายไดที่ เปน เงินใหกับครัว เ รือนและลดค าใช 
จายในครัวเรือน  

5. จํานวนปลาที่เล้ียงตอบอพบวาเกษตรกรเลี้ยง 160 ตัวตอบอ เมื่อเทียบกับเกณฑที่
โครงการกําหนดไวคือไมเกิน 200 ตัวตอบอถือวาผานการประเมิน จากการสัมภาษณ
เกษตรกรเกี่ยวกับจํานวนปลาที่เล้ียงใหเหตุผลวา ในชวงเริ่มแรกของการเลี้ยงได
จํานวนปลาประมาณ 200 ตัวตามที่กรมกําหนด แตพอเล้ียงไดระยะหนึ่งลูกปลาที่
ออนแอก็ตายเพราะปรับสภาพไมทันจึงเหลือปลาที่เล้ียงเฉลี่ยแลว 160 ตัวตอบอ เทา
อัตราการรอดตาย 80% 

6. ความคิดเห็นของเกษตรที่มีตอโครงการในดานการชวยเหลือดานปจจัยการผลิต
พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดถือวาผานการ
ประเมินเนื่องจากปจจัยผลิตที่กรมประมงมอบใหเกษตรกรนี้เปนการใหเปลาโดยมี
พลาสติกปูบอ อาหารปลาและพันธุปลาอีกทั้งยังการติดตามใหคําแนะนําจาก
เจาหนาที่กรมประมงทําจึงให เกิดทัศนคติที่ดีของเกษตรกรผูรวมโครงการ 
เล้ียงปลาดุก 
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7.    ความคิดเห็นของเกษตรที่มีตอโครงการในดานการชวยเหลือดานการปฏิบัติตามวิธีที่
เจาหนาที่แนะนําพบวาเกษตรกรมีการยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนําในการเลี้ยง
ปลาดุกตามที่เจาหนาที่โครงการแนะนําในระดับมากถือวาผานการประเมิน จาก
เหตุผลการถายทอดความรูของเจาหนาที่ในการอบรมศึกษาดูงานนอกจากนั้นกรม
ประมงไดฝกอบรมประมงอาสาในแตละหมูบานที่คอยประสานงานระหวาง
ผูเขารวมโครงการกับเจาหนาที่ของรัฐทําการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จเปนที่พึง
พอใจแกเกษตรกรผูรวมโครงการ 

8.       ความคิดเห็นของเกษตรที่มีตอโครงการในดานการชวยเหลือดานผลตอบแทนที่
ไดรับจากการเขารวมโครงการพบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุดเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ไดรับถือวาผานการประเมินซึ่งผลตอบแทนที่
ไดจะเปนรูปแบบอาหารเสริมประเภทโปรตีนในครอบครัวสวนผลผลิตที่เหลือจาก
การบริโภคก็จะนําไปจําหนายในชุมชนจึงเปนรายไดเสริมใหกับเกษตรกรอีกดวย 

9.        ปญหาตางๆที่พบขณะดําเนินโครงการดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการ
พบวามีปญหาในระดับนอยถือผานการประเมิน เพราะการเลี้ยงปลาดุกในบอ
พลาสติกเนื่องจากเจาหนาที่คอยติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่องติดตอกันมา
เปนเวลา 1 ป  

10.       ปญหาตางๆที่พบขณะดําเนินโครงการดานการมีสวนรวมและการทํางานรวมกับ
ชุมชนพบวามีปญหาในระดับปานกลางถือผานการประเมินในการดําเนินงาน
โครงการ ในบางชุมชนประสบปญหาการรวมกลุมของเกษตรกรดวยเหตุผลผูนํา
ชุมชนไมโปรงใสในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง
สมาชิกที่มักกลาวอางวาผูที่ไดเปนกลุมเพื่อน หรือ กลุมเครือญาติ  

11.       ความสัมพันธระหวางอายุกับการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่โครงการพบวา
เกษตรกรที่มีอายุต่ํากวา 30 ปมีแนวโนมที่จะยอมรับการปฏิบัติมากกวาเกษตรกรที่
อายุ50 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกษตรผูรวมโครงการฯที่มีอายุ
ต่ํากวา 30 ปที่เขารวมโครงการจากการไดเขารวมฝกอบรมศึกษาดูงานและมีความรู
จากการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการเลี้ยงปลาดุก และจากสื่อสารมวลชนตาง ๆ 
มากกวาเกษตรกรที่มีอายุ50 ปขึ้นไปเพราะเกษตรบางรายอานหนังสือไมออก 

12.   ความสัมพันธระหวางดานรายไดจากการขายพืชของเกษตรกรกับการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่โครงการพบวาเกษตรกรที่มีรายไดจากการขายพืช 30,000-
40,000 บาทมีแนวโนมที่จะยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่มากกวา
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เกษตรกรที่รายไดจากการขายพืชมากกวา 40,000 บาทขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ดวยเหตุเผลเพราะเกษตรกรสวนใหญเปนผูที่มีฐานปานกลาง  
และมีความสนใจเขารวมโครงการ 

13.  ความสัมพันธระหวางอาชีพของกลุมประชากรกับการปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่โครงการพบวากลุมที่ไมอาชีพทาํการเกษตรมแีนวโนมที่จะยอมรับการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ไดมากกวากลุมที่มอีาชีพการเกษตรเพราะมีเวลา
วางมากกวาเมือ่เทียบกับอาชพีเนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพทีม่ีความรู
เกี่ยวกับการเลี้ยงปลามากอน และผูที่มีอาชีพรับจางมีการยอมรับจากเหตุผลการลด
คาใชจายในการซื้ออาหารประจําวันทําใหเกิดการยอมรับโครงการ 
 

กลาวโดยสรุปวาโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการ  เพาะเลี้ยงปลาดุก
ในบอพลาสติกจังหวัดลําพูน เปนที่ยอมรับของเกษตรกรเพราะเปนโครงการ
สงเสริมใหเกษตรกรมีอาหารประเภทโปรตีนไวบริโภคภายครัวเรือนอีกทั้งยังเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกรอีกดวย สวนเกษตรกรก็ยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของเจาหนาที่กรมประมงสงผลใหไดมาซึ่งผลผลิตตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ก็มีติดตามผลโดยออกพื้นที่ใหคําแนะนําและ
วิธีการเลี้ยงที่ถูกตองและเหมาะสมทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีของเกษตรกรกับ
เจาหนาที่ของกรมประมงสวนปญหาที่พบคือการรวมกลุมของเกษตรกร 

  
นอกจากนั้นการประเมินครั้งนี้ไดอาศัยแนวทางการประเมินของดุษฎี(2536) ซ่ึงไดให

ความหมายของการประเมินผลวา หมายถึง การตัดสินใจคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปน
กระบวนการเพื่อใหไดขอมูลสําหรับการตัดสินคุณคาของโครงการตางๆ จุดเนนของการประเมินผล
โครงการ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อตัดสิน
คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผลของการประเมินผลมีความเฉพาะเจาะจงมาก ทั้งนี้เพราะ       
การประเมินผลเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาไดดําเนินการอะไรไปบางเพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหและ
พิจารณาปรับปรุงการวางแผนดําเนินในโครงการใหมตอไป ผลการประเมินมีความสอดคลองกับ   
พรทิพย (2544) ไดทําการประเมินผลโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังพบวาการไดรับ
การฝกอบรม ลักษณะของแหลงน้ํา ระดับความลึกของแหลงน้ํา จํานวนรุนที่เลี้ยง มีผลตอการเพิ่ม
ผลผลิตปลานิลตอกระชัง สวนการศึกษาดูงาน ประสบการณการเลี้ยงปลานิลกอนเขารวมโครงการ 
ลักษณะการเลี้ยงการใหอาหารเสริม จํานวนครั้งที่ใหอาหารตอวันและจํานวนปลาที่ปลอยตอกระชัง 
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ไมมีผล  ตอการเพิ่มผลผลิตปลานิลตอกระชัง สวนในดานความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการ
ดําเนินงานของโครงการ พบวาดานการสนับสนุนที่ไดจากเจาหนาที่และดานผลตอบแทนที่ไดรับ
เปนที่นาพอใจของเกษตรกรที่ไดรับ 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 1)  ดานสภาวะแวดลอมโครงการ ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชนกอน ดําเนินการ 
และเพิ่มเติมรายละเอียดโดยใชจุดประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่
มุงเนนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ควรมุงไปที่นโยบายของกรมประมงที่เปาหมายใหกระบวนการ
ถายทอดเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ โดยสํานักงานประมงจังหวัดควร
จัดฝกอบรมและมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเล้ียงแตละจุดอยางนอยปละ2-3 
คร้ัง เพื่อที่จะไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ซ่ึงกันและกัน\ 
 2)  ดานปจจัยเบื้องตนของโครงการ ควรพิจารณาไปที่เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการที่
พรอมและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน การติดตามผลการดําเนินงาน ใหคําแนะนําปรึกษาแก
เกษตรกรผูเขารวมโครงการและควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมที่สามารถพัฒนาการไปสูการเลี้ยง
เชิงพาณิชยไดในอนาคต 
 3)  ดานกระบวนการดําเนินโครงการ ควรเพิ่มใหมีการศึกษาดูงาน ตั้งแตการเพาะพันธุการ
เล้ียงการดูแล การใหอาหารเสริมจากธรรมชาติ หรือการผลิตอาหารเลี้ยงในทองถ่ิน และจัดเวลา
อบรมภาคปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับความสนใจของแตละกลุมทั้งเวลาและสถานที่ ควรมีการ
บันทึกการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินโครงการเกิดความสําเร็จ 
 4)  ดานผลผลิตของโครงการ   ควรนําผลิตที่ไดรวมกันไปหาตลาดเพื่อการจําหนายทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชนทั้งที่แปรรูป (ปลาแหง ปลายาง ปลารมควัน ฯลฯ) เปนการขยาย
โครงการไปสูอาชีพเชิงพาณิชย 
 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยตอไป 
 

1. ควรทําการวิจัยประเมินในพื้นที่โครงการเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ของแตละอําเภอ  
เนื่องจากมีความพรอม และความตองการของสมาชิกที่แตกตางกัน 

2. ควรประเมินโครงการที่กําหนดเปาหมายไวชัดเจนในแตละรุน ดําเนินการประเมิน      
เพื่อทราบวาไดประสบผลสําเร็จคิดเปนผลิตตอการลงทุน 

 


