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บทสรุปผู้บริหาร 
 
เนื่องจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมีการผลิตปลานิลเพ่ือการค้าในแหล่งน้้า

ธรรมชาติต่าง ๆ เป็นจ้านวนมากจางผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้คิดท่ีจะจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีความรู้ในเรื่องการการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลโดยการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น  
60 คน ประกอบด้วย นักศึกษา และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังต้าบลนางัว 
อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 และ
สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 4 คน และสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 56 คน  
โดยผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมดสามรถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมรับการ
ถ่ายทอดฯ ร้อยละ 96.67 สามรถน้าความรู้ไปพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลได้จริง ผู้เข้าร่วมรับการ
ถ่ายทอดฯ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิล
เพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08 มีปัญหาและอุปสรรค 
ในการจัดการการผลิต ดังนี้ 1) ความไม่สม่้าเสมอและต่อเนื่องของผลผลิต 2) มาตรฐานคุณภาพ 
ของผลผลิต 3) ขาดเงินลงทุน และข้อเสนอแนะที่ได้รับ 1) ควรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง
และวิธีการแก้ปัญหาการผลิตให้มากกว่านี้ 2) ควรแนะน้าให้เกษตรกรมีการจัดการการวางแผนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด 3) ควรการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเป็นธรรมให้แกเกษตรกร  
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ค าน า 
 

เอกสารรายงานผลการด้า เนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุ รกิจ 
การเลี้ ยงปลานิลเ พ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ 
กลุ่ ม เ กษตรกรผู้ เ ลี้ ย งปลานิ ลมี ความรู้ ใ น เ รื่ อ งการการจั ดการธุ ร กิ จการ เลี้ ย งปลานิ ล 
โดยการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้าความรู้ ไปปรับใช้ ได้  
ในการท้าธุรกิจการเลี้ยงปลานิล 

อีกทั้ ง ในการจัดท้า รายงานฉบับนี้ ขึ้ น เ พ่ือใช้ เป็น เอกสารหลักฐาน เ พ่ือรายงานผล 
การด้าเนินงานให้ทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนการน้าข้อเสนอแนะ และปัญหาและอุปสรรค 
ในการด้าเนินงานโครงการฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการด้าเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 
 

นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
ตอนที ่1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.4 กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย 
1.5 ระยะเวลาในการด้าเนินโครงการ 
1.6 สถานที่ด้าเนินโครงการ 
1.7 วิธีด้าเนินโครงการ 
1.8 การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการด้าเนินโครงการ 
1.10 ตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
1.11ตัวชีวัดผลลัพธ์ 

ตอนที่ 2 วิธีประเมินโครงการ 
2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.5 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ผลส้าเร็จของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือ
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ค ำน ำ 
 

เอกสารรายงานผลการด า เนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุ รกิจ 
การเลี้ ยงปลานิลเ พ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ 
กลุ่ ม เ กษตรกรผู้ เ ลี้ ย งปลานิ ลมี ความรู้ ใ น เ รื่ อ งการการจั ดการธุ ร กิ จการ เลี้ ย งปลานิ ล 
โดยการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ ไปปรับใช้ ได้  
ในการท าธุรกิจการเลี้ยงปลานิล 

อีกทั้ ง ในการจัดท า รายงานฉบับนี้ ขึ้ น เ พ่ือใช้ เป็น เอกสารหลักฐาน เ พ่ือรายงานผล 
การด าเนินงานให้ทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะ และปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงานโครงการฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 
 

                    ผศ. เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

ชื่อโครงการ 
 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ลักษณะโครงการ 
 [ ]  โครงการใหม่  [    ]  โครงการปกติ    
 [   ] โครงการต่อเนื่อง................................ระบุชื่อโครงการเดิม................................................ 

 

หลักการและเหตุผล 
 ปลานิลเป็นปลาน้้าจืดชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถ
เพาะเลี้ยงได้ในสภาพท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งแถบประเทศเขตร้อน เขตอบอุ่น หรือแม้กระทั่งในเขตหนาว เป็น
ปลาที่สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์ มีความแข็งแรง ทนต่อโรคพยาธิ เ ลี้ยงง่าย มีการ
เจริญเติบโตดี และที่ส้าคัญมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งในธรรมชาติและระบบการ
เพาะเลี้ยงได้เป็นอย่างดี ประกอบกับทิศทางการบริโภคปลานิลของตลาดโลกที่ขยายตัว ท้าให้เกษตรกรหัน
มานิยมเลี้ยงปลานิลอย่างกว้างขวาง ในปี 2552 ประเทศไทยสามารถผลิตปลานิลได้ประมาณ 258.5 
พันตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,881.5 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดจาก ปี 2548 ที่ผลิต
ปลานิลได้ประมาณ 244.3 พันตัน คิดเป็นมูลค่า 7,254.1 ล้านบาท ปริมาณการเลี้ยงปลานิลคิดเป็น 30.0 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดทั้งหมดของไทย ส่วนมูลค่าของปลานิลนั้นคิดเป็น 20.0 
เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดทั้งหมดของไทย ซึ่งการเพาะเลี้ยงปลานิลของไทย 81.9 
เปอร์เซ็นต์เป็นการเลี้ยงในบ่อ ส่วนที่เหลือนั้นเลี้ยงในนาข้าวและร่องสวน ผลผลิตปลานิล 70.0 เปอร์เซ็นต์
ของปริมาณการผลิตปลานิลทั้งหมดบริโภคภายในประเทศ โดยแยกเป็นการบริโภคสด 81.0 เปอร์เซ็นต์  
การแปรรูปท้าเค็มและตากแห้ง 8.0 เปอร์เซ็นต์ นึ่งหรือย่าง 7.0 เปอร์เซ็นต์ และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ เป็นการ
บริโภคในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการท้าปลาร้าและปลาเจ่า  ลักษณะผลผลิตปลานิลที่ผลิตในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่เป็นปลาคุณภาพต่้า ราคาถูก จ้าหน่ายในตลาดล่าง จากปัญหาดังกล่าว ภาครัฐฯ จึงมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเลี้ยงปลานิลโดยปรับปรุงสายพันธุ์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการผลิตปลานิลของเกษตรกร 

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปลานิล ทั้งการเลี้ยงในกระชังตามแหล่งน้้าธรรมชาติและ
การเลี้ยงในบ่อ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลจะประสบปัญหามากมายหากว่าไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เ ป็ น ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ส าย พั น ธุ์  ก า ร เ ลี้ ย ง  คุณ ภ าพน้้ า  อ าห า รและกา ร ให้ อ า ห า ร  ที่ ดิ น 
หรือสถานที่เลี้ยง และต้นทุนที่มีอยู่เพื่อให้เกิดรายได้สูงสุด ในขณะที่เสียต้นทุนต่้า ส้าหรับการผลิตปลานิล
ปี  2556  พบว่ า  มี ต้ นทุนการผลิ ต เฉลี่ ยประมาณ 48 . 15  บาทต่ อกิ โ ลกรั ม  ขาย ในราคา 
กิโลกรัมละ 65 บาท (จากการสอบถามข้อมูลจากคุณศรีสมัย ปะกิ่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยง
ปลาในกระชังบ้านอูนนา) สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ ทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ข้ อ ผู ก พั น ที่ จ ะ เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ใ น ปี  2 5 5 8  
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จึงจ้าเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น และน้าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่มาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) ด้วยหลัก 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ 
ความรอบรู้ และคุณธรรม เมื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร จะช่วยในการสร้าง
สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพ่ือลดต้นทุนและพัฒนาการเลี้ยงปลานิล ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ้นดังนั้น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของชุมชน และมีบทบาท
และหน้าที่ส้าคัญเพ่ือให้ค้าปรึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งสายพันธุ์ การเลี้ยง การจัดการคุณภาพน้้า อาหารและการให้อาหาร การท้าบัญชี
ฟาร์ม และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลานิล ประกอบกับการน้อมน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเลี้ยงปลานิล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุน น้าไปสู่การเพ่ิมรายได้
และสร้างเสริมอาชีพให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
   
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีความรู้ในเรื่องการการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้ 
 
เป้าหมาย  
 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
จ้านวน 50 คน 
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 จากงบประมาณแผ่นดิน 2560 รหัสโครงการ 60A55311คทก17W01 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิต/โครงการ ผลงานการบริการวิชาการ 
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ตั้งไว้ จ่ายจริง 
1 ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม 6,000 9,810 
2 ค่าจ้างเหมาบริการ 26,600 25,130 
3 ค่ายานพาหนะ/น้้ามันเชื้อเพลิง 3,000 660 
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 ค่าเช่าสถานที่และเครื่องเสียง 1,500 1,500 
 ค่าจ้างวิเคราะห์ผลและแบบประเมินผล 2,000 2,000 
 ค่าวัสดุส้านักงาน 2,060 2,060 
 ค่าวัสดุเกษตร 4,000 4,000 
 รวม 45,160 45,160 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 
 

สถานที ่
 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านอูนนา ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ  
  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนเป้าหมาย
ทั้งหมด 
 
 
 เชิงคุณภาพ  
  1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้น้าความรู้ที่ได้รับไปใช้
พัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 
การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผล : ติดตามผลการด้าเนินงานทุกระยะเพ่ือให้การด้าเนินงานโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 การประเมินผล : ใช้แบบสอบถามร่วมกับการสังเกต รวบรวมสรุปเป็นรายงานผลการด้าเนิน
โครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ/ผลกระทบ (Impact) 

ทาง เศรษฐกิ จ  กลุ่ ม เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งปลานิ ล  ที่ เ ข้ า รั บการถ่ ายทอดฯ ร้ อยละ  80  
น้าความรู้ไปใช้ ในการเลือกสายพันธุ์ปลานิลที่ดี รู้จักวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสม มีการจัดการคุณภาพน้้าในบ่อ
เลี้ยงปลานิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น เพ่ือผลิตอาหารในการ
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เลี้ยงปลานิล ตลอดจนมีการป้องกันโรคปลานิลระหว่างการเลี้ยง ถ้าเกษตรกรสามารถควบคุมปัจจัย
ดังกล่าวได้ จะท้าให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลลดลง 1 บาทต่อกิโลกรัม กลุ่มมีทั้งหมด 535 กระชัง ร้อยละ 
80 คิดเป็น 428 กระชัง (1 กระชัง 500 ตัว หรือ 450 กิโลกรัม) ลดต้นทุน 450 บาทต่อกระชัง เท่ากับ
กลุ่มสามารถลดต้นทุนได้รวม 183,184 บาท ส่งผลให้มีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น น้าไปสู่ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชน และสังคม 

ทางสังคม การน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ช่วยสร้างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่
มั่นคง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ท้าให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการไม่
ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานท้า ณ ท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตร 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนนิการ 

 
การด้าเนินงานโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีวิธีด้าเนินการ ดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม จ้านวน 50 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการวิจัยประเภทเขียนตอบ ที่กลุ่มตัวอย่างจะอ่าน
และเขียนตอบด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire) เป็นการให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบโดยการเลือกตอบตามที่ก้าหนดไว้ เป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม โดยเลือกตอบว่าเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด 
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึกตลอดจนค้าอธิบายศัพท์
ต่างๆ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างและเก็บแบบสอบถามหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างท้าเรียบร้อยหลังจากการให้ความรู้ 
และเก็บแบบสอบถามในช่วงลงพื้นที่ติดตามผลโครงการร่วมกับการสังเกต 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ (Frequncy) การหาค่าสัดส่วน หรือร้อยละ (Percents) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจ  โดยใช้เทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert scale  ซึ่งได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 
ระดับ  ดังนี้ 

 5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
 4 คะแนน หมายถึง มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 

 ซึ่งคะแนนที่ได้น้ามาแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก (Weight mean scale)  เป็นเกณฑ์  
สามารถแปลผลคะแนนที่ได้ ดังนี้  

 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อย  
 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ข้อมูลระดับความพึงพอใจ 
 ในการวัดค่าพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จ้านวน 43 คน น้าค่าทั้งหมดมา 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ตารางท่ี3.1) 
ตารางท่ี 3.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ความพึงพอใจขั้นต้น 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.19 0.66 มาก 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.44 0.50 มาก 
สิ่งอ้านวยความสะดวก 4.28 0.63 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.30 0.60 มาก 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็นของ ผู้เข้ารับอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ระยะเวลาการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่้าสุด เฉลี่ยคือ 4.21 และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด ถึง 0.79 แต่ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยรวมกันเท่ากับ 4.33 ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ตารางท่ี 3.2) 
 
ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตรตาม
 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ความพึงพอใจขั้นต้น 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.21 0.74 มาก 
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 4.26 0.73 มาก 
ความเหมาะสมของวิทยากร 4.40 0.58 มาก 
ระยะเวลาการอบรม 4.33 0.78 มาก 
ช่วงเวลาการอบรม 4.40 0.79 มาก 
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ความพึงพอใจขั้นต้น 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

4.35 0.75 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.73 มาก 
 
ข้อมูลประโยชน์ที่ได้รับ 

 จ้านวนผู้ประเมินผลทั้งหมด 43 คน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งหมดสามารถ
น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 จ้านวนและร้อยละการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ   
     ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้าไปใช้ประโยชน์ได ้ 43 100.00 
น้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 0 0 

รวม 43 100.00 
 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น กี่บาทต่อเดือนมากที่สุดคือ อยู่
ระหว่าง 4,001 – 5,000 บาท จ้านวนช่วงละ 14 คน ร้อยละ 32.56 รองลงมา คือ คาดว่าจะมีรายได้
เพ่ิมขึ้น กี่บาทต่อเดือนอยู่ระหว่าง  3,001 – 4,000 บาท จ้านวน 10 คน ร้อยละ 23.26 และคาดว่าจะมี
รายได้เพ่ิมข้ึน กี่บาทต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท 1,001 – 2,000 บาท และน้อยกว่า 1,000 
บาท จ้านวนช่วงละ 4 คน ร้อยละ 9.30 ตามล้าดับ (ตารางที่3.3 และภาพที่ 3.1) เมื่อค้านวณเป็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมแล้ว คาดว่า ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย 3,779 บาทต่อเดือน 
(ตารางท่ี 3.4) 
 
 
ตารางท่ี3.4 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนกี่บาทต่อเดือน 

คาดว่ารายได้เพิ่มขึ้น (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 4 9.30 
1,001 – 2,000 4 9.30 
2,001 – 3,000 4 9.30 
3,001 – 4,000 10 23.26 
4,001 – 5,000 14 32.56 
5,001 – 6,000 3 6.98 
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6,001 – 7,000 2 4.65 
7,001 – 8,000 0 0.00 
8,001 – 9,000 0 0.00 
9,001 – 10,000 2 4.65 
มากกว่า 10,000  0 0.00 

รวม 43 100.00 

 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ    

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเข้าร่วมโครงการ 50 คน 43 คน บรรลุเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ    
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้น้าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาธุรกิจ
การเลี้ยงปลานิล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 86.60 บรรลุเป้าหมาย 

 



ส่วนที่ 4 
ผลการติดตามหลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลย ี

  
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง บ้านอูนนา ต าบลนาหว้า อ าเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2560 ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านอูนนา ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และประเมินผลหลังจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน  2560 ดังนั้นการติดตามประเมินผลจริงหลังการถ่ายทอด
เทคโนโลยีประมาณ 1 เดือน สามารถสรุปผลด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
 
การน าไปใช้ประโยชน ์ 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สามารถติดตามประเมินผลหลังการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังบ้านอูนนา จ านวน 43 คน หลังจากการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังบ้านอูนนา ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการจาก
แบบติดตามประเมินผลจ านวน 43 คน เรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ (ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางท่ี4.1 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 43 100.00 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 0 0 

รวม 43 100.00 
 
 
ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ต่อเดือน 
 หลังจากการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังบ้านอูนนา ได้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินโครงการจากเอกสารแบบติดตามประเมินผล (ตารางที่ 4.2) 
 
 
ตารางท่ี4.2 ลักษณะของรายได้ที่ได้รับ 

ลักษณะของรายได้ที่ได้รับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้หลัก 7 16.28 
รายได้เสริม 36 83.72 

รวม 43 100.00 
 



11 
 

 ร้อยละ 
16.28 

ร้อยละ 83.72 

รายได้หลัก รายได้เสริม 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ลักษณะของรายได้ที่ได้รับ 
 

 ลักษณะของรายได้ที่ได้รับของผู้เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า มีผู้เข้ารับการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 7 คน ร้อยละ 16.28 ได้น าความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปสร้างรายได้หลักให้กับ
ตนเองและครอบครัว และมีผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 36 คน ร้อยละ 83.72 ได้น าความรู้ที่
ได้รับจาการอบรมไปสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว (ตารางที่4.3 และภาพที่ 4.1) จากการวิเคราะห์ 
พบว่า รายได้หลัก หมายถึง รายได้จาการด าเนินการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว รายได้
เสริม หมายถึง รายได้จากการด าเนินการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือจ าหน่ายเป็นครั้งคราว และมีรายได้หลัก
นอกเหนือจากการเลี้ยงปลานิล เช่น รายได้จากการท านา ท าไร ท าสวน และค้าขาย เป็นต้น 

 
ตารางท่ี4.4 การประเมินรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รายได้ต่อเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 6 13.95 
1,001 – 2,000 3 6.98 
2,001 – 3,000 3 6.98 
3,001 – 4,000 2 4.65 
4,001 – 5,000 10 23.26 
5,001 – 6,000 7 16.28 
6,001 – 7,000 2 4.65 
7,001 – 8,000 0 0.00 
8,001 – 9,000 0 0.00 
9,001 – 10,000 1 2.33 
มากกว่า 10,000  9 20.93 

รวม 43 100.00 
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20.93 

6.98 

25.58 
27.91 

13.95 

2.33 
0.00 0.00 0.00 0.00 

2.33 

จ ำนวน (คน) รอ้ยละ 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 การประเมินรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าความรู้ไปเพ่ิมรายได้ต่อเดือนมากที่สุด คือ อยู่
ระหว่าง 4,001 – 5,000 บาทต่อเดือน จ านวนช่วงละ 10 คน ร้อยละ 23.26 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง
มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 9 คน ร้อยละ 20.93 และอยู่ระหว่าง 5,001 – 6,000 บาทต่อ
เดือน จ านวนช่วงละ 7 คน ร้อยละ 16.28 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.2) 
 
ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินการลดรายจ่ายได้ต่อเดือน 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายต่อเดือนมากที่สุด คือ อยู่
ระหว่าง 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน จ านวนช่วงละ 12 คน ร้อยละ 27.91 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 
2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 11 คน ร้อยละ 25.58 และอยู่ระหว่างน้อยกว่า 1,000 บาทต่อ
เดือน จ านวนช่วงละ 9 คน ร้อยละ 20.93 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.2)  
 
 
 
 
ตารางท่ี4.5 การน าความรู้ไปลดรายจ่ายของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ลดรายจ่าย (บาทต่อเดือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 9 20.93 
1,001 – 2,000 3 6.98 
2,001 – 3,000 11 25.58 
3,001 – 4,000 12 27.91 
4,001 – 5,000 6 13.95 
5,001 – 6,000 1 2.33 
6,001 – 7,000 0 0.00 
7,001 – 8,000 0 0.00 
8,001 – 9,000 0 0.00 
9,001 – 10,000 0 0.00 
มากกว่า 10,000  1 2.33 

รวม 43 100.00 
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ภาพที่ 4.3 การประเมินรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชนพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนมากสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพได้ แต่ไม่
สามารถคิดเป็นจ านวนเงินได้ จ านวน36 คน ร้อยละ 83.71 รองลงมาคือ สามารถระบุเป็นเงิน 3,000 
บาท จ านวน 4 คน ร้อยละ 9.30 และ2,000 5,000 และ10,000 บาท จ านวนอย่างละ 1 คน ร้อยละ2.33 
ตามล าดับ (ตารางท่ี4.5) สรุป ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งหมดทุกคนสามารถน าความรู้ไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวหลังการอบรมได้ 
 
  
ตารางท่ี4.5 การประเมินด้านคุณภาพชีวิตหลังการอบรมผู้เข้ารบการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

คุณภาพชีวิตหลังรับการอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สามารถระบุเป็นจ านวนได้ 
   2,000 บาทต่อเดือน 
   3,000 บาทต่อเดือน 
   5,000 บาทต่อเดือน 
  10,000 บาทต่อเดือน 

รวม 

 
1 
4 
1 
1 
7 

 
2.33 
9.30 
2.33 
2.33 
16.29 

2. ไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ 36 83.71 
3. ไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม 

0 0.00 

4. ไม่เป็นตัวเงินแต่สามารถประเมินในด้าน................. 0 0.00 
รวม 43 100.00 

 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนมากเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังจากการอบรม 
จ านวน 22 คน ร้อยละ 51.16 รองลงมาคือ เริ่มน าความรู้ที่ไดรับไปใช้หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
จ านวน 14 คน ร้อยละ 32.56 และเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังจากการอบรมภายใน 3 เดือนจ านวน 5 
คน ร้อยละ 11.63 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.6) สรุป ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งหมดทุกคน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือเพ่ิมรายได้หลังการอบรม
ได ้
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ตารางท่ี4.6 การเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังการอบรม 
การเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. หลังการอบรมทันที 22 51.16 
2. หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 14 32.56 
3. หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 5 11.63 
4. หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 2 4.65 

รวม 43 100.00 
 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนมากน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครอบครัว จ านวน 29 
คน ร้อยละ 67.44 รองลงมาคือ น าความรู้ที่ไดรับไปใช้เมื่อมีโอกาส จ านวน 9 คน ร้อยละ 20.93และน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม จ านวน 5 คน ร้อยละ 11.63 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.7) สรุป ผู้เข้ารับ
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งหมดทุกคนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยง
ปลานิลในกระชังที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ 
 
ตารางท่ี4.7 การเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในที่ต่าง ๆ 

การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ใช้ในครอบครัว 29 67.44 
2. ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 5 11.63 
3. ใช้ในที่ท างาน 0 0.00 
4. ใช้เมื่อมีโอกาส 9 20.93 

รวม 43 100.00 
 
 ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนมากน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อในด้านประยุกต์
เป็นองค์ความรู้ใหม่ จ านวน 39 คน ร้อยละ 90.70 และ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปให้บริการ/ค าปรึกษา 
จ านวน 4 คน ร้อยละ 9.30 (ตารางที่ 4.6) สรุป ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งหมดทุกคน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อได้ 
  
ตารางท่ี4.8 การน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านต่าง ๆ 

การเริ่มน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 39 90.70 
2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 0 0.00 
3. ให้บริการ/ค าปรึกษา 4 9.30 
4. อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 43 100.00 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนนิการ 

 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิล เพ่ือเพ่ิมรายได้ตา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 ด้านความรู้ความเข้าใจ เกษตรกรที่เข่าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจการ
เลี้ยงปลานิลมากข้ึน 
 ด้านความพึงพอใจ เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจด้านวิทยากร และช่วงเวลาในการฝึกอบรม มากที่สุด รองลงมา คือ ระยะเวลา ความคุ้มค่า 
และความเหมาะสมของเนื้อหา ตามล าดับ 
 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปปรับใช้ในธุรกิจการเลี้ยงปลานิล ท าให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

1. ความไม่สม่ าเสมอและต่อเนื่องของผลผลิต  
2. มาตรฐานคุณภาพของผลผลิต  
3. เกษตรกรขาดเงินลงทุน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังบ้านอูนนา ต าบลนาหว้า อ าเภอ
นาหว้า จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ควรมีการพัฒนากระบวนการผลิตอหารเลี้ยงปลานิลจาก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น 
  2. ควรมีการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลที่มีความเหมาะสมในการให้ผลผลิตที่ดี
โดยเฉพาะพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงง่าย มีความต้านทานโรค และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นได้ดี กินอาหารน้อยแต่เจริญเติบโตเร็ว 
  3. ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เลี้ยงปลานิลในกระชัง เช่น การใช้ปลานิลพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น 
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  4. ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในเรื่อง การเลือกสายพันธุ์ปลานิล การเลี้ยงปลานิล การจัดการ
คุณภาพน้ า อาหารและการให้อาหารปลานิล การประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทีมีในท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น
อาหารเลี้ยงปลานิล โรคและการป้องกันโรคในการเลี้ยงปลานิล การท าบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทน และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการเลี้ยงปลานิล 
  5. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิล 
เช่น การน าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นที่มีตามฤดูกาลมาประกอบสูตรอาหารปลานิลเพ่ือเป็นอาหารใช้
ในการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น 
  6. ควรมีการศึกษาดูงานจากฟาร์มที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจการเลี้ยงปลานิล เช่น 
สกลฟาร์ม เป็นต้น 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 

 

 




