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คำนำ 
 

  โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี ้ยงปลากะพงขาว  จัดทำขึ ้นเพื ่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที ่ยั ่งยืน  
ก่อให้เกิดผลผลิตเพื่อการจำหน่ายในท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน   สร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน    และในการจัดโครงการในครั้งนี้ สามารถตอบ
โจทย์ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบลเชยีง
เครือ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว จะได้กล่าวถึงลักษณะความโดดเด่นของโครงการ   ความยุ่งยากหรือ
ข้อจำกัดของโครงการ ได้แก่ ข้อจำกัดของพื้นที่ และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ประโยชน์ของโครงการต่อ
ประชาชนและสังคม  รวมถึงความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการ    
 ขอขอบคุณบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตาม
โครงการ และประเมินโครงการในครั้งนี้ ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการให้บริการประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง  
 

คณะกรรมการประเมินและติดตามผล 
กันยายน ๒๕๖๕  
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ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

 
ชื่อโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม  มีการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คนตกงานจำนวนมาก ไม่มีกำลังซื้อ การบริโภคหายไป   แรงงานเริ่ม
ทยอยกลับภูมิลำเนากันมากขึ้น และส่วนใหญ่กลับมาดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งภาคเศรษฐกิจที่จะฟ้ืน
กลับมาหลังจบวิกฤตการณ์ Covid – ๑๙  คือ ภาคการผลิต  อาชีพเลี้ยงปลากะพงขาวจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจ
สำหรับเกษตรกร เนื่องจากปลากะพงขาว เป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม เนื้อปลามีรสชาติ
อร่อย เนื้อขาวสะอาดแน่น เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค   อีกทั้งปลากะพงธรรมชาติมีราคาขายค่อนข้างสูง แต่
ในปัจจุบันเกษตรกร สามารถเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อเลี้ยงได้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เลี้ยงครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี  นับเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดี ไม่แพ้ปลาน้ำจืดชนิดอื่น  ทำให้มีผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาตาม
ธรรมชาติที่บ่อในบริเวณบ้านมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลา
กะพงขาว เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและพ้ืนที่ใกล้เคียง ยังไม่มีผู้เลี้ยงปลากะพงขาวกันมากนัก เมื่อปลา
มีขนาดใหญ่ก็สามารถจับขึ้นมาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมสำหรับเลี้ยงครอบครัว ได้ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา  ๕๑  
(๕)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  (๖) ให้ราษฎรได้ร ับการศึกษาอบรม และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  ดังนั้น  
เทศบาลตำบลเชียงเครือจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพื่อการ
จำหน่ายในท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน  เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ท่ียั่งยืน 
2. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ท่ียั่งยืน 
 ๒.๒ เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิตเพื่อการจำหน่ายในท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน 
 
3. เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๓.๑ ประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหารและแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน   มากขึ้น 
ลดการพึ่งพิงจากภายนอก หันมาพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน 
      ๓.๒  สร้างอาชีพเสริมในการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวให้กับเกษตรกร 
  ๓.๓  เกษตรกรมีผลผลิตจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตามแผนพัฒนาตำบลและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
กำหนดตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 ๔.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  -  เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนเกษตรกรนำร่อง ๓๐ ครัวเรือน สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงและประสบความสำเร็จ 



 ๔.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  -  เกษตรกรสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและขยายผลการอบรมสู่เกษตรกรรายย่อยที่
สนใจการเลี้ยงปลากะพงขาวได้ 
 ๔.๓ ตัวชี้วัดเชิงประโยชน์  
  -  เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
 
5. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กับค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบล        เชียงเครือ 
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
วางแผน ส ่งเสร ิมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตร 
               อินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
6. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ คือประชาชนในพื้นที่ ๑๗ หมู่บ้าน จำนวน  ๓๐ ครัวเรือนโดย

ดำเนินการนำร่องโครงการ เกษตรกรตำบลเชียงเครือที่สนใจเลี้ยงปลากะพงขาว   
  -  อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  -  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สำหรับส่งเสริมการเกษตรด้านการเลี้ยงปลากะพงและด้านการประมง  โดยจัดตั้ง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ ๑ หมู่บ้าน ๑ ศูนย์เรียนรู้ 
 
๗. ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๗.๑ . การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาวางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตร               อินทรีย์ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน์ 
-  เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของจำนวนเกษตรกรนำร่อง 
๓๐ ครัวเรือน ได้รับความรู้ที ่ได้
จากการอบรมไปสู ่การปฏิบัติ
จริง 

-  เกษตรกร นำร่อง โครงการ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปสู ่การปฏิบัติจริงและ
ประสบความสำเร็จ 

เกษตรกรท ี ่ เข ้ าร ่ วมนำร ่อง
โครงการสามารถขยายผล
โครงการสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ 
ได ้



กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน์ 
-  เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของจำนวนเกษตรกรนำร่อง 
๓๐ ครัวเรือน ได้รับความรู้ที ่ได้
จากการอบรมไปสู ่การปฏิบัติ
จริง 

-  เกษตรกร นำร่อง โครงการ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปสู ่การปฏิบัติจริงและ
ประสบความสำเร็จ 

เกษตรกรท ี ่ เข ้ าร ่ วมนำร ่อง
โครงการสามารถขยายผล
โครงการสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ 
ได ้

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน์ 
-  เกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของจำนวนเกษตรกรนำร่อง 
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 

เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้อย่าง
ย ั ่ งย ืนและสามารถถ ่ายทอด
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง 

สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้
บ ุคคลที ่สนใจในอาช ีพนี ้ เข้า
ศึกษาดูงานได ้

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน์ 
- เกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประสบความสำเร็จในการเลี้ยง
ปลากะพงขาวและสามารถ
จำหน่ายได ้

เกษตรกรม ี รายได ้ จากการ
จำหน่ายปลากะพงขาว 

เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพ
ชีว ิตที ่ด ีข ึ ้นจากการจำหน่าย
ผลผล ิตจากโครงการและพ่ึง
ตัวเองได้อย่างยี่งยืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
วิธีดำเนินงาน 

 การรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว ผู้ดำเนินโครงการดำเนินการ 
ใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model ของ Stufflebeam (1971)  เป็นการประเมิน ภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่
บริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการ
สร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ  
 
๑. วิธีการดำเนินโครงการ 
๑.๑ Context Evaluation : การประเมินด้านบริบท 
   ๑) บริบทด้านสภาพแวดล้อม 
   ๒) บริบทด้านนโยบาย วิสัยทัศน์  
   ๓) บริบทด้านงบประมาณ 
๑.๒ Input Evaluation : การประเมินปัจจัยป้อน 

เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นำมาเป็นปัจจัยป้อน เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ 
อายุ มีสถานภาพทาง สังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น   
๑.๓ Process Evaluation  : การประเมินกระบวนการ 
เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ ปัจจัยป้อนว่า กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 
ปัจจัยป้อน 

ความยุ่งยาก /ข้อจำกัดของโครงการ 
 

ข้อบกพร่อง 
 

จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง 
กระบวนการบริหาร

จัดการโครงการ 
๑.ความไม่พร้อมของพื้นที่ บ่อเลี้ยงปลากะพงของ

เกษตรกรอยู่นอกเขต
ชลประทานไม่สามารถ
ถ่ายเทน้ำในบ่อเลี้ยงได้ 

คุณภาพน้ำในบ่อ
เลี้ยงมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของ
ปลากะพงขาว 

ปลากะพงขาวมี
คุณสมบัติพิเศษ
ของปลากะพง
ขาวที่อยู่ได้ในทั้ง
น้ำจืดและน้ำ
กร่อย สามารถ
ปรับสภาพเลี้ยง
ในระบบน้ำจืดได้ 

ใช้โดโลไมท์ในการ
ปรับสภาพน้ำในบ่อ
เลี้ยง ควบคู่การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

๒. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม น้ำในบ่อเริ่มส่งกลิ่น 
และปลาที่เลี้ยงเริ่ม
ขึ้นมาหาอากาศบนผิว
น้ำมากขึ้น 

น้ำไม่ได้รับการ
ถ่ายเทน้ำและเติม
อากาศ 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ทุกครั้งก่อนมีการ
ปล่อยน้ำออกจากบ่อ
เลี้ยงลงสู่พ้ืนที่อ่ืน 

3.การประเมินมาตรฐานจาก
องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 

มีการดำเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ

เกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงให้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ใช้โดโลไมท์ในการ
ปรับสภาพน้ำในบ่อ



ตรวจวัดคุณภาพน้ำ    
แต่มีข้อจำกัด ในเรื่อง
งบประมาณในการตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักใน  
น้ำน้ำโดยส่งตรวจ       
ณ หอ้งปฏิบัติการ ทำให้
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

เลี้ยง ควบคู่การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

4.บุคลากร ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
เลี้ยงปลากะพงขาวใน
บ่อน้ำจืด 

ความรู้ 
ประสบการณ์ 

แสวงหาเครือข่าย
ในการร่วมมือ 

เข้าร่วมกับ ม.เกษตร
ในการนำร่องทำการ
ทดลองเลี้ยงในบ่อ
เกษตรกร  

5.งบประมาณ ข้อจำกัดของ
งบประมาณ มีผลต่อ
การทำกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ 

งบประมาณมี
จำนวนจำกัดใน
การดำเนินงานจน
จบโครงการ 

ขอความร่วมมือ
เกษตรกรใช้
ทรัพยากรที่พอหา
ได้ในท้องถิ่น 

ขออนุมัติเพ่ือ
ดำเนินการเป็น
โครงการต่อยอด
ต่อเนื่องในปีถัดไป 

 
๑.๔ Product Evaluation  : การประเมินผลิตผล  

เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
ผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์ มาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนกำหนดไว้ก็ได้ 
  
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ (แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์) 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการนำรร่อง
เลี้ยงปลากะพงขาว จำนวน 30 คน  
 
 
 
 
๔. งบประมาณดำเนินโครงการ 
 ๔.๑ แหล่งงบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
กะพงขาว  จำนวน 200,000 บาท 



 
 ๔.๒ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมวดรายจา่ย รายละเอียด จำนวน (บาท) 
1. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 
1.1  ค่าลูกปลากะพงขาว  (ขนาดความยาว ๕-๗ ซม.) 
1.2  ค่าหัวอาหาร 
1.3  ค่าโดโลไมท์ 
1.4  ค่าชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 

 
จำนวน 6,000 ตัวๆ 8.๕๐ บาท
จำนวน 30 กระสอบๆ 1,200 บาท 
จำนวน 60 กระสอบๆ ละ 180บาท 
จำนวน ๑0 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท 

๕๑,000  บาท 
36,000  บาท 
10,800  บาท
20,000  บาท 

รวมเป็นเงิน 11๗,800 บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
2.1 ค่าวิทยากร 
     - วิทยากรบรรยาย 
     - วิทยากรปฏิบัติการ 

 
 
จำนวน 1 คน 6 ชัว่โมง ๆ 600 บาท 
จำนวน 2 คนๆ 3 ชั่วโมง ๆ 600บาท 

 
7,200  บาท 
3,600 บาท 
3,600 บาท 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ๆ ละ 80 บาท 2,400  บาท 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเข้าอบรม จำนวน 30 คนๆละ 35 บาท (๒มื้อ) ๒,100  บาท 
2.4 ค่าป้ายโครงการ    1,000  บาท 
2.5 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน  30 ชุด ๆ ละ 25 บาท   750  บาท 

รวมเป็นเงิน    13,450บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   131,250  บาท  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 

 
  ในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ที่ยั่งยืน ๒) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตเพื่อการจำหน่ายในท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่
ครัวเรือน ๓) เพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน  
 ผู้ดำเนินโครงการได้มีการประเมินและตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือในการประเมินผลด้วยการจัดทำ
แบบประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและความสำเร็จของโครงการ โดยแบบประเมิน
ดังกล่าวมีการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการในครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการประเมินกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน ตอบแบบประเมินจำนวน 30 คน      คิดเป็น
ร้อยละ 100% ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

 แบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมิน 
 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว   แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. ระดับความพึงพอใจ และความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำข้อมูล 
 1. การเก็บข้อมูลในการประเมินโครงการ ได้จากการตอบแบบสอบถามความเห็นจากสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. การจัดกระทำข้อมูล 
  2.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ กำหนดค่าคะแนนตาม
น้ำหนักแต่ละข้อเพ่ือนำไปวิเคราะห์โดยใช้วีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  2.2 นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน การแปล
ความหมายของคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์โดยอาศัยค่าเฉลี่ย (Mean) ของ
คะแนนเป็นตัวชี้วัด นำมาแปลความหมายเทียบเกณฑ์ ดังนี้ 
 การประเมินผลแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
และมีระดับคะแนนตั้งแต่ 5-1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนดังนี้ 
 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  ระดับคะแนนที่ได้ 5  คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 ระดับคะแนนที่ได้ 4  คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ระดับคะแนนที่ได้  3  คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 



 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ระดับคะแนนที่ได้ 2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ระดับคะแนนที่ได้ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบประเมินผลตอนที่ 1 การแจกแจงจำนวนและค่าร้อยละ 
 แบบประเมินผลตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความสำคัญ 
 แบบประเมินผลตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1 จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเพศของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
18 
12 

 
60 
40 

 
 
 
ตารางท่ี 2 อายุของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อายุต่ำกว่า 30 ปี 
อายุ 30-40 ปี  
อายุ 41-50 ปี 
อายุ 51 ปีขึ้นไป 

4 
7 
8 

11 

13.33 
23.33 
26.67 
36.67 

 
ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

15 
9 
6 
0 

50 
30 
20 
0 

 

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจความสำคัญและความจำเป็นของการฝึกอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับ 



ความพึงพอใจ 
ด้านความสำคัญและความจำเป็น 
1. ความสำคัญและความจำเป็นของการฝึกอบรม 4.57 มากที่สุด 
2. หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ/สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 4.53 มากที่สุด 
ด้านวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
1. วัตถุประสงค์สดคล้องกับความสำคัญและความจำเป็นในการ
อบรม 

4.66 มากที่สุด 

2. หัวข้อวิชาการต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ 

4.51 มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค์หลักของโครงการสามารถจะประเมินผลได้ 4.55 มากที่สุด 

ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจความสำคัญและความจำเป็นของการฝึกอบรม (ต่อ) 

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม 
1. ความชัดเจนของรายละเอียดของหลักสูตการฝึกอบรม 4.51 มากที่สุด 
2. เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระยะเวลาของหัวข้อ 

4.45 มาก 

3. ระยะเวลา และสถานที่จัดฝึกอบรมเหมาะสม 4.65 มาก 
4. ความเหมาะสมในการคัดเลือกวิทยากร 4.51 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาวิชา 

4.49 มาก 

ด้านการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม 
การคัดเลือกผู้ที่จะส่งเข้าอบรมอย่างเหมาะสมตรงกับคุณสมบัติที่
กำหนด และงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.38 มาก 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 4.74 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด 4.74 มากที่สุด 
3. รูปแบบและวีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด 4.72 มากที่สุด 
4. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 4.28 มาก 
5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.70 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ 
1. ความเหมาะสมขนาดห้องบรรยายกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 4.23 มาก 
2. โสตทัศนูปกรณ ์ 4.47 มาก 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดที่นั่ง 4.28 มาก 
4. คุณภาพของ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.36 มาก 
ด้านวิทยากร 



1. เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับเนื้อหาที่บรรยาย 4.53 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการถ่ายทอด การสื่อสาร 4.85 มากที่สุด 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเหมาะสม 4.60 มากที่สุด 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมในกิจกรรม 4.53 มากที่สุด 
ภาพรวม   
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 90.74 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว 
 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการส่งเสริมมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว  เพื่อเป็น
แนวทางแก้ปัญหาที่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้สามารถนำน้ำในแหล่งน้ำมาใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ลงพื ้นที ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ   เพ่ือดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพน้ำของศูนย์เรียนรู้ตามโครงการ ฯ  จำนวน 
10 ตัวอย่าง   โดยได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามเบื้องต้นและดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ  เพื่อนำมา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน, มาตรฐาน คุณภาพ



น้ำดิบและมาตรฐานน้ำบริโภค   ก่อนปล่อยออกสู่พื ้นที่การเกษตรและพื้นที ่ภายนอกศูนย์เรียนรู้ โดยมี
รายละเอียดและพิกัดจุดเก็บตัวอย่างน้ำ    ดังนี้ 

ชื่อศูนย์เรียนรู้ รหัส
ตัวอย่าง 

ชนิด
ตัวอย่าง 

ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ พิกัด 

ละติจูด ลองจิจูด 

 

๑.นายอุทิตย์  ไกรษรวงค์   K1 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี ๕๗ หมู่ที่ ๑๗ 
บ้านหนองหอยใหม่   

  

๒. นางศุภรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ K2 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี ๑๙ หมู่ที่ ๑๗ 
บ้านหนองหอยใหม่   

  

๓. นางรุ่งศิลป์  ทอนสูงเนิน   K3 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านโนนเบ็ญ   

  

๔. นายฉลาด  พิมพ์ศรี  K4 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 113 หมู่ที่ ๑0 
บ้านนาคำไฮ   

  

๕. นายเฉลิมพร  บุตราช  K5 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 113 หมู่ที่ ๑0 
บ้านนาคำไฮ   

  

๖. นายสง่า  ไกรษรวงค์ K6 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 67 หมู่ที่ ๑2 
บ้านโนนศาลา   

  

๗. น.ส. แสนศิล  แสนบรรดิษฐ์ K7 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 29   หมู่ที่ 17    
บ้านหนองหอยใหม่   

  

๘. นางกันยา บุญชิต K8 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 111 หมู่ที่  3  
บ้านดอนเชียงบาลน้อย   

  

๙. นางวิลัย แสนแพงพัด K9 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 206  หมู่ที่ 11 
บ้านโนนเบ็ญ   

  

๑๐.  นางนิตญา วิภาวิน K10 น้ำผิวดิน บ้านเลขท่ี 111 หมู่ที่  3  
บ้านดอนเชียงบาลน้อย   

  

 
 

๑. นายอุทิตย์  ไกรษรวงค์   
ที่อยู่  : บ้านเลขท่ี ๕๗ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองหอยใหม่  ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

 โทรศัพท์  :  0610348183 



 ขนาดพื้นที่  :   ๑ - ๒ - ๖ ไร่ 
 พิกัด :  

 
 
 
 
 
 
 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามเบื้องต้น   

รหัส 
ตัวอย่าง 

ชนิด
ตัวอย่าง 

รายการที่วิเคราะห์/ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

  Temp (o 
C) 

pH DO 
(mg/L) 

EC 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/L) 

Salinity 
(ppt) 

กลิ่น 

K1 น้ำผิวดิน 33.3 8.29 5.47 257.8 144.3 0.10 ธ 

 
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ำ รหัส K1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยประเมินจาก

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม (จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4) โดย
พารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ ค่าความ สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 



Demand : BOD) ส่วนปริมาณโลหะหนักค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน (ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน
ห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางด้านล่าง) 
 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ดังนี้ 

รายการวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ 
K1 

หน่วย มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 

   

1.สี กลิ่นและรส 45 แพลทินัม-โคบอลต์ เป็นไปตามธรรมชาติ 

2.อุณหภูมิ 33.3  องศาเซลเซียส เป็นไปตามธรรมชาติ 

3.ความเป็นกรดและด่าง 8.29 ไม่มีหน่วย 5 - 9 

4.ออกซิเจนละลาย 5.47 มิลลิกรัมต่อลิตร ≥ 6.0 ≥ 4.0 ≥ 2.0 

5.บีโอด ี 6.71 มิลลิกรัมต่อลิตร ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 

6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 1,600  เอ็มพีเอ็นต่อ100 มิลลิลิตร ≤ 5,000 ≤ 20,000 - 

7.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 240 เอ็มพีเอ็นต่อ100 มิลลิลิตร ≤ 1,000 ≤ 4,000 - 

8.ไนเตรต (ในหน่วยไนโตรเจน) 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 5 

9.แอมโมเนีย (ในหน่วยไนโตรเจน) 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.5 

10.ฟีนอล N/A มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 

11.ทองแดง 0.0015 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1 

12.นิคเกิล 0.0027 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1 

13.แมงกานีส 0.1985 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0 

14.สังกะสี 0.0287 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0 

15.แคดเมียม 0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 

16.โครเมียม N/D มิลลิกรัมต่อลิตร 0.05 

17.ตะกั่ว 0.0001 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.05 

18.ปรอททั้งหมด N/D มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 

19.สารหน ู 0.0057 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.01 

20.ไซยาไนด์ N/A มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 



N/A = Not applicable (ไม่ได้ทำการตรวจวัด)  
N/D = Not detected (ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการที่ใช้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. นางศุภรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ 

ที่อยู่  : บ้านเลขท่ี ๑๙ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองหอยใหม่  ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 
 โทรศัพท์  :  0610348183 
 ขนาดพื้นที่  :   ๑ - ๓ - ๖๗ ไร่ 
 พิกัด :  
 

21.กัมมันตภาพรังสี N/A เบเคอเรลต่อลิตร 0.1/1.0 

22.สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดมี 
คลอรีนทั้งหมด 

N/A มิลลิกรัมต่อลิตร 0.05 



 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามเบื้องต้น   
รหัส 

ตัวอย่าง 
ชนิด

ตัวอย่าง 
รายการที่วิเคราะห์/ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

  Temp (o 
C) 

pH DO 
(mg/L) 

EC 
(µS/cm) 

TDS 
(mg/L) 

Salinity 
(ppt) 

กลิ่น 

K๒ น้ำผิวดิน 31.7 7.80 6.16 581.0 338.0 0.24 ธ 

 
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ำ รหัส K2 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยประเมินจาก

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี(จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2) ส่วนปริมาณ
โลหะหนักค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงใน ตารางด้านล่าง)  
 
 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ดังนี้ 

รายการวิเคราะห์ ผลวิเคราะห์ 
K๒ 

หน่วย มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
ประเภทท่ี 

   

1.สี กลิ่นและรส 17 แพลทินัม-โคบอลต์ เป็นไปตามธรรมชาติ 

2.อุณหภูมิ 31.7 องศาเซลเซียส เป็นไปตามธรรมชาติ 



N/A = Not applicable (ไม่ได้ทำการตรวจวัด)  
N/D = Not detected (ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการที่ใช้) 
 
 

3.ความเป็นกรดและด่าง 7.8 ไม่มีหน่วย 5 - 9 

4.ออกซิเจนละลาย 6.16 มิลลิกรัมต่อลิตร ≥ 6.0  ≥ 4.0 ≥ 2.0 

5.บีโอดี 1.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 

6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 140 เอ็มพีเอ็นต่อ100 มิลลิลิตร ≤ 
5,000 

≤ 
20,000 

- 

7.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 70 เอ็มพีเอ็นต่อ100 มิลลิลิตร ≤ 
1,000 

≤ 
4,000 

- 

8.ไนเตรต (ในหน่วยไนโตรเจน) 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 5 

9.แอมโมเนีย (ในหน่วยไนโตรเจน) 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.5 

10.ฟีนอล N/A มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 

11.ทองแดง 0.0011 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1 

12.นิคเกิล 0.0034 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.1 

13.แมงกานีส 0.0067 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0 

14.สังกะสี 0.0167 มิลลิกรัมต่อลิตร 1.0 

15.แคดเมียม 0.0003 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 

16.โครเมียม N/D มิลลิกรัมต่อลิตร 0.05 

17.ตะกั่ว 0.0002 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.05 

18.ปรอททั้งหมด N/D มิลลิกรัมต่อลิตร 0.002 

19.สารหน ู 0.0100 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.01 

20.ไซยาไนด์ N/A มิลลิกรัมต่อลิตร 0.005 

21.กัมมันตภาพรังสี N/A เบเคอเรลต่อลิตร 0.1/1.0 

22.สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดมี 
คลอรีนทั้งหมด 

N/A มิลลิกรัมต่อลิตร 0.05 



ส่วนที่ ๔ 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

 
๑. สรุปผลการดำเนินงาน  
 ตามที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว  เพื่อสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ที่ยั่งยืน  ก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ือการจำหน่ายในท้องถิ่นและการแปรรูป เป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน  
สร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน 
และในการจัดโครงการในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น กับค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบลเชียงเครือ  
 ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว สรุปผลโดยรวม ดังนี้ 

๑. ลักษณะความโดดเด่นของโครงการ เป็นโครงการ ที่เทศบาลตำบลเชียงเครือได้ 
ริเริ่มขึ้นมาใหม่ เพ่ือมุ่งหวังแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ด้านการประกอบอาชีพและการสร้าง
รายได้ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจการเลี้ยงปลากะพงขาว ทั้งนี้โครงการที่ดำเนินการได้
เกิดข้ึนมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการความต้องการของประชาชนที่สนใจในอาชีพนี้แต่ยังขาดซึ่งความรู้
และประสบการณ์ จึงได้รวมตัวกันโดยผ่านทางการประชาคมตามกระบวนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. ความยุ่งยากหรือข้อจำกัดของโครงการ 
๒.๑  ข้อจำกัดของพ้ืนที่ เนื่องจากปลากะพงขาวมีคุณสมบัติพิเศษของปลากะพงขาว 

ที่อยู่ได้ในทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย สามารถปรับสภาพเลี้ยงในระบบน้ำจืดในโรงเรือนได้ 
๒.๒ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อนมีการปล่อยน้ำออกจากบ่อ มีการตรวจวัด 

คุณภาพน้ำทุกครั้ง  
๓. ประโยชน์ของโครงการต่อประชาชนและสังคม     

๓.๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
๓.๒ การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนิน 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.74 
๔. ความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการ   มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม 

โครงการและได้ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีเงินเหลือจากการดำเนินโครงการร้อยละ ๓๔.๔๓ 
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  สามารถขยายผลและเผยแพร่การดำเนินงานให้แก่ผู้ที่สนใจการเลี้ยงปลากะพงขาวเข้า
มาศึกษาดูงานตามศูนย์เรียนรู้แต่ละหมู่บ้านเป็นระยะ 
  ผลจากการดำเนินโครงการจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ พิจารณาจาก
ความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  30  คน จากผู้เข้าโครงการและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานตามศูนย์
เรียนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมดจำนวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 90.74 
ผลประเมินในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจมากที่สุด  
 
๒. ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ 

2. น้ำไม่ได้รับการถ่ายเทน้ำและเติมอากาศ 
3. คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว 



4. มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำ แต่มีข้อจำกัด ในเรื่องงบประมาณใน
การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำโดยส่งตรวจ ณ หอ้งปฏิบัติการ ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

5.ข้อจำกัดของงบประมาณ มีผลต่อการทำกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
 
๓. ข้อเสนอแนะในการดำเนนิงานครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่บ่อเลี้ยงให้ดีและควรมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนปล่อยน้ำเข้า
บ่อเลี้ยงปลาและกำจัดปลาเดิมที่มีในบ่อให้หมดก่อนปล่อยปลากะพงขาวลงเลี้ยง 
 2. ควรมีการเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อน้ำจืดนั้นจำเป็นต้องมี
การเพ่ิมอากาศ และออกซิเจนให้กับปลา โดยใช้กังหันตีน้ำเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของปลาให้ดีขึ้น 
 3. ควรจัดให้มีการอบรมการผสมเทียมปลากะพงขาวเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกพันธุ์ปลาและ
เกษตรกรสามารถยึดเป็นอีกอาชีพได้นอกจากเป็นผู้เลี้ยงเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถจำหน่ายลูกปลาได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ 
ภาพกิจกรรมโครงการ 

 
ปูนโดโลไมท์ 

 

 

 

 



 

 

หัวอาหารปลากะพง 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว 
 

ลูกปลากะพง ขนาด 5-7 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับมอบวัสดุโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว 

 

 



   

 

  

รับมอบวัสดุโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 



 

 



 

 

 



เกษตรกรเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- บันทึกอนุมัติโครงการ ฯ 
- กำหนดการ 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ  

 

 

 


