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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



บทสรุปผูบริหาร 

 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง เปนหนึ่งในโครงการธนาคารสินคาเกษตร ซึ่งเปน

นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกร วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

แหลงน้ําชุมชน ใหเปนธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 2) เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีการบริหารจัดการ

แหลงน้ําชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืดเพื่อเปนอาหารโปรตีนบริโภคและสรางรายไดในครัวเรือน 3) เพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานการบริหารแหลงน้ําชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืดใหแกชุมชน เจาหนาที่ของกรมประมงและ

องคกรบริหารสวนทองถ่ินในระดับทองถ่ินในพ้ืนที่เปาหมาย โดยเริ่มดําเนินโครงการตั้งแต ป 2560 เปนตนมา 

 ผลการประเมินตามวัตถุประสงคขอที่ 1 กรมประมงไดดําเนินการคัดเลือกแหลงน้ําชุมชนเปาหมายแลว 

จํานวน 20 แหงครบตามเปาหมาย มีการรับสมัครสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการทั้งหมด 1,583 ราย คิดเปน     

รอยละ 263.83 ของเปาหมาย และมีการแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง จํานวน     

20 ชุด ตามจํานวนแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย โดยคณะกรรมการแตละชุดมีองคประกอบเฉลี่ยชุดละ 17 คน   

ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน แบงเปนการเตรียมแหลงน้ําเพ่ิมอาหารธรรมชาติดําเนินการแลว 20 แหง 

ครบตามเปาหมาย มีการชั่งวัดขนาด อนุบาลลูกปลากอนปลอย และการติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา 

ดําเนินการ 18 ครั้ง คิดเปนรอยละ 90 ของเปาหมาย เนื่องจากบางแหลงน้ําประสบปญหาอุทกภัยทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดครบตามเปาหมาย 

 ผลการประเมินตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เกษตรกรจับสัตวน้ําไดเฉลี่ย 165 กิโลกรัม/ป/ครัวเรือน และ

จําหนายสัตวน้ําเฉลี่ย 58 บาท/กิโลกรัม สงผลใหมีรายไดจากการจําหนายสัตวน้ําเฉลี่ย 9,570 บาท/ป/ครัวเรือน               

ดานการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ําของเกษตรกร พบวา เกษตรกรทุกรายมีอาหารโปรตีนประเภทสัตว

น้ําเพียงพอตอการบริโภค หลังจากมีโครงการฯ เกษตรกรมีการบริโภคสัตวน้ําชนิดตาง ๆ เชน ปลานิล ปลาดุก 

ปลาชอน ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร เปนตน เฉลี่ย 58.47 กก./ป/ครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณการบริโภค

เพ่ิมขึ้นจากกอนมโีครงการ เฉลี่ย 2.68 กก./ป/ครัวเรือน นอกจากนี้ ในดานของแหลงน้ําชุมชนที่มีการจัดระบบ

การจัดการผลผลิตแบบธนาคาร มีจํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 30 ของเปาหมาย สาเหตุที่ไมเปนไปตาม

เปาหมาย เนื่องจากบางแหลงน้ํามีพ้ืนที่ขนาดใหญ น้ําลึก และอาหารธรรมชาติไมเพียงพอตอจํานวนสัตวน้ํา   

ทําใหสัตวน้ําในแหลงน้ําโตไมไดขนาดจึงไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการของธนาคารได 

 ผลการประเมินตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เจาหนาที่จากกรมประมงไดจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร

สมาชิกเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง โดยเกษตรกรสมาชิกรอยละ 69.23 ไดรับการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับ        

การบริหารจัดการธนาคาร ไดแก หลักสูตรการบริหารจัดการแหลงน้ํา การสรางอาหารธรรมชาติในแหลงน้ํา 

การอนุบาลสัตวน้ํา การสรางกระชังในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปองกันโรคสัตวน้ํา และการจัดทําบัญช ี    

สวนเกษตรกรรอยละ 30.77 ไมไดรับการอบรมถายทอดความรู เนื่องจากบางธนาคารมีการใหความรูเพิ่มเติม

ระหวางที่จัดประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการธนาคารฯ ดานการนําความรูไปใชประโยชน พบวา เกษตรกร

รอยละ 39.23 เห็นวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดในระดับคอนขางมาก รอยละ 16.15 ระดับปานกลาง 



(ค) 

รอยละ 13.08 ระดับมาก และรอยละ 0.77 ระดับคอนขางนอย สวนการมีสวนรวมในการบริหารงาน/ดําเนินงาน

ของธนาคารฯ พบวา เกษตรกรทุกราย มีสวนรวมในการบริหารงาน/ดําเนินงานของธนาคาร 

 ดานความพึงพอใจ เกษตรกรสมาชิก มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการเขารวมโครงการ

ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.22 เม่ือสอบถามเกษตรกรเก่ียวกับ   

การเปนสมาชิกและการใชบริการธนาคาร พบวา เกษตรกรรอยละ 97.69 ยงัคงเปนสมาชิกตอไป เนื่องจากเห็น

วาเปนโครงการที่มีประโยชนตอเกษตรกรในชุมชน สวนเกษตรกรรอยละ 2.31 ไมเปนสมาชิกตอ เนื่องจาก   

อายุมากแลว สวนการใชบริการธนาคาร พบวา เกษตรกรรอยละ 90.00 ตองการใชบริการธนาคารตอไป 

เนื่องจากไดซื้อปลาในราคาที่ถูกกวาทองตลาด และเปนโครงการที่ทําในชุมชน มีการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 

อีกทั้งยังสรางรายไดใหกับชุมชนและตนเอง ทําใหเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้เกษตรกรรอยละ 10.00 ไมตองการ

ใชบริการตอ เนื่องจากเห็นวาผลผลิตท่ีไดยังมีปริมาณนอย ไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 

 ขอคนพบจากการประเมินผล พบวา แหลงน้ําท่ีเขารวมโครงการบางแหงประสบปญหาอุทกภัยทําให

ผลผลิตในแหลงน้ําไดรับความเสียหาย งบประมาณที่สนับสนุนโครงการไมเพียงพอ โดยเฉพาะงบสนับสนุน  

พันธุปลาที่ปลอยมีปริมาณนอยไมสอดคลองกับขนาดพ้ืนที่แหลงน้ําชุมชนซึ่งมีขนาดใหญ และการพัฒนารูปแบบ

การดําเนินงานธนาคารยังไมชัดเจนในทางปฏิบัติ ทําใหมีการยืม - คนื ปจจัยการผลิตในรูปแบบธนาคารนอย 

 ขอเสนอแนะ กรมประมงในฐานะหนวยงานหลักที่เก่ียวของควรมีการสนับสนุนปจจัยการดําเนินงาน  

อยางตอเนื่อง  พรอมทั้งถายทอดองคความรูดานการเพาะพันธุสัตวน้ําและสนับสนุนอุปกรณที่เก่ียวของ เพ่ือให

ธนาคารฯสามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไวใชหมุนเวียนในธนาคารฯ และตองผลักดันใหธนาคารสามารถดําเนินการ

ไดอยางเปนรูปธรรมเพ่ือสรางความมั่นคงทางดานอาหารประเภทโปรตีนใหแกสมาชิกในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป  
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Executive summary 
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(ฉ) 

คํานํา 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง เปนหนึ่งในโครงการธนาคารสินคาเกษตร ซึ่งเปน

นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การลดตนทุนการผลิต และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกร โครงการดังกลาวไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว ศูนยประเมินผล 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดทําการประเมินผลสัมฤทธิ์เบื้องตนของโครงการ รวมทั้งปญหา อุปสรรคที่

เกิดขึ้นจาก การดําเนินงานเพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร และผูที่เก่ียวของกับโครงการ ใชประกอบ     

การพิจารณาในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานโครงการ รวมท้ังวางแผนการดําเนินโครงการในระยะตอไป 

ศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับความรวมมืออยางดีจากเจาหนาที่ของ

หนวยงานตางๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เก่ียวของ อาทิ ประมงจังหวัด ประมงอําเภอ รวมทั้งชุมชน

เกษตรกรของแตละจังหวัด ซึ่งไดรวมกันใหขอมูลที่เปนประโยชน ทําใหการประเมินครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี จึงใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูที่เก่ียวของ 

และผูที่สนใจตอไป 

 

                  ศูนยประเมินผล 

          สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

                          ตุลาคม 2561 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด ของการประเมินผลโครงการ 12 
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บทที่ 1 

สาระสําคัญของโครงการ 

 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือใหชุมชนเกษตรกร

ในแตละพ้ืนที่มีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร เพ่ือสนองตอความมั่นคงดานอาหารและ

สรางรายไดในครัวเรือน จึงดําริใหมีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารผลผลิต

ดานการเกษตร  

กรมประมงจึงไดดําเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ โดยการสงเสริมและสนับสนุน        

การจัดตั้งระบบธนาคารผลผลิตการเกษตรโดยเนนดานประมงข้ึน เพ่ือใหชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ

ผลผลิต แลก ยืมคืน ผลผลิตจากสัตวน้ํา ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร

ผลผลิตเกษตรดานการประมง จะดําเนินการโดยอาศัยแหลงน้ําชุมชนเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ โดย

ความรวมมือของชุมชนเกษตรกร เนนการใหความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติที่บริหาร

จัดการโดยคณะกรรมการแหลงน้ําชุมชนที่ตั้งขึ้น เพ่ือใหแหลงน้ําเปนแหลงผลิตอาหารสัตวน้ําชุมชนสามารถ

รองรับความตองการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ําของชุมชน เนนการบริโภค และการสรางรายไดเพื่อ

ความมั่นคงทางอาหารใหกับชุมชนเกษตรกร 

ในปงบประมาณ 2560 มีเปาหมายจะดําเนินการโครงการเพ่ือจัดตั้งจํานวน 20 ธนาคาร ใน 20 จังหวัดนํารอง 

โดยเริ่มจากชุมชนที่มีความพรอมในพื้นท่ีเปาหมายในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเปนอันดับแรก   

ตามความเรงดวนของปริมาณอาหารที่ขาดแคลนในพ้ืนท่ี โดยสามารถดําเนินการไดใน 20 จังหวัด จังหวัดละ 1 แหง 

สามารถเพิ่มกําลังผลิตดานสัตวน้ําไมต่ํากวา 0.75 ตันตอแหง มีครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชนตอแหง

ประมาณ 200 ครัวเรือน 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน ใหเปนธนาคารผลผลิตเกษตรดาน

การประมง 

1.2.2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืดเพ่ือเปน

อาหารโปรตีนบริโภคและสรางรายไดในครวัเรือน 

1.2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารแหลงน้ําชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืดใหแกชุมชน 

เจาหนาที่ของกรมประมงและองคกรบริหารสวนทองถิ่นในระดับทองถ่ินในพ้ืนที่เปาหมาย 
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1.3 เปาหมายและงบประมาณของโครงการ  

 1.3.1 เปาหมายของโครงการ 

ดําเนินโครงการในแหลงน้ําชุมชนซึ่งอาจเปนแหลงน้ําชุมชนทั่วไป หรือแหลงน้ําในโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริที่มีศักยภาพในบริหารจัดการแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําและมีแนวโนมในการ

พัฒนาการผลิตสัตวน้ําได พื้นที่ดําเนินโครงการระหวางปงบประมาณ 2560-2563 ดําเนินการในแหลงน้ําชุมชน

แหงใหมปละ 20 แหง รวมเปนทั้งหมด 80 แหง และติดตามการดําเนินงานกิจกรรมธนาคารสัตวน้ําในแหลงน้ํา

เกาตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2551-2563 ปละ 20 แหง รวมทั้งหมด 60 แหง โดยในปงบประมาณ 2560 

ดําเนินการในแหลงน้ํา 20 แหง ในจังหวัดนํารอง ดังนี ้

ภาคเหนือ  จํานวน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง เชียงราย ลําพูน ตาก พะเยา กําแพงเพชร 

และอุตรดิตถ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา ขอนแกน 

อุดรธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด สุรินทร นครพนม บุรีรัมย บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ 

 1.3.2 งบประมาณของโครงการ 

งบประมาณในการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2560 จํานวน 7.46 ลานบาท (ไดรับเงิน 6.46 

ลานบาท)  และในปงบประมาณ 2561-2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ตอป ในการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก

พ้ืนฐาน เชน ในการใชประโยชนจากแหลงน้ํา การบริหารจัดการพันธุสัตวน้ํา อาคารที่ทําการ ใชศาลา

อเนกประสงคของชุมชนเปนที่ทําการของธนาคาร  งบประมาณป 2560 เปนคาใชจาย  ดังนี ้

1) คาใชจายในการสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงในแต

ละแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย และการจัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ และคณะกรรมการธนาคารฯ          

เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินโครงการในการจัดการระบบธนาคารผลผลิตการเกษตร งบอุดหนุน การปรับปรุง

แหลงน้ําสาธารณะ การบริหารจัดการการผลิต 

2) คาใชจายในการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน วัสดุการเกษตร อาหารปลา และพันธุสัตวน้ําที่มี

คุณคาทางเศรษฐกิจ ปลอยเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ําชุมชน และใหเกษตรกรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลง

น้ําชุมชน เชน กุงกามกราม ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ตามความเหมาะสมกับสภาพแหลงน้ําชุมชน

เปาหมาย 

3) คาใชจายในการดําเนินการจัดตั้งธนาคารผลผลิตการเกษตรดานการประมง โดยเนนการมีสวน

รวมของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของและชุมชนในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรดานการประมง 

งบประมาณในการดําเนินการโครงการฯ ไดจัดสรรตามภารกิจการดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบของแตละ

หนวยงาน ไดแก หนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค (สํานักงานประมงจังหวัด และศูนยวิจัยและพัฒนา   

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด) และงบประมาณไดจัดโอนงวดที ่1 ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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1.4 วิธีการดําเนินงานโครงการ 

 1.4.1 จัดหาแหลงน้ําชุมชนแบบระบบปดที่เหมาะสม จัดตั้งเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยการบริหาร

จัดการแหลงน้ําแบบมีสวนรวมโดยมีคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงประจําแหลงน้ําชุมชน

เปาหมาย จัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร ใหสมาชิกในชุมชน ยืมพันธุสัตวน้ําเพื่อเพาะเลี้ยง

ใหกับสมาชิกในชุมชน มีการสงคืนเปนผลิตการเกษตรอ่ืน ๆ ที่สมาชิกผลิตไดใหกับธนาคารผลผลิตเกษตรใน

ราคาท่ีเทียบเทากับที่ยืมไป แลวคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงมีการดําเนินการบริหารจัดการ 

1.4.2 พัฒนาความรูใหกับชุมชนเกษตรกรใหมีความรู เขาใจและสามารถบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ในแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย ตลอดจนใหความรูแกชุมชนในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรดานการประมง

ที่เกิดในชุมชน ผานระบบธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงเพ่ือลดรายจายในการนําผลผลิตเกษตรไปสู

ผูบริโภค ซึ่งอาจเปนผูบริโภคในชุมชนหรือนอกชุมชน เนนการจัดการที่เรียบงาย ประหยัด โปรงใส ตรวจสอบ

ได และยุติธรรม โดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใตการชวยเหลือของหนวยงานของรัฐ ในทุกมิติ สามารถ

เขาใจระบบที่ออกแบบโดยชุมชนรวมกัน สามารถแกไขระเบียบปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

1.4.3 การจัดการแหลงน้ําชุมชนใหเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืด เชน การปลอยพันธุปลา    

การเสริมสรางอาหารธรรมชาติ การเพาะพันธุปลา ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน พันธุสัตวน้ําจืด 

อาหารสัตวน้ํา การบริหารจัดการแบบหุนสวนในระบบธนาคาร มีการยืม คืน ปนผลประโยชนรวมกัน    

หากเกิดการขาดทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางคลองตัว เพ่ือประโยชนของชุมชนเปนหลัก     

โดยระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  ดังนี ้

ปที่ 1 เปนการเตรียมความพรอมขององคประกอบในการขับเคลื่อน และสามารถดําเนิน

กิจกรรมการเกษตรโดยอาศัยแหลงน้ําเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการมีการปรับปรุงเพ่ือฟนฟูแหลงน้ํา    

การบริหารจัดการแหลงน้ําในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา การใชพื้นที่ริมฝงแหลงน้ําชุมชนใหบริการพ้ืนที่เพาะปลูก

พืชอายุสั้นใชน้ํานอย และงดใชสารเคมีแกสมาชิกในชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอยหรือในชวงน้ําแลง 

โดยจายคาตอบแทนใหกับธนาคารผลผลิตเกษตรในอัตราที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมในชุมชน เปนตน 

ปท่ี 2 จัดปจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐานที่จําเปน สนับสนุนใหกับชุมชนผานระบบธนาคารผลผลิต

เกษตร โดยธนาคารมีสวนรวมในการหาปจจัย โดยประเมินจากการบริหารจัดการ หากไมมีความกาวหนาใน

การดําเนินการสามารถนําเขาที่ประชุมของชุมชน ใหพิจารณารวมกันในการแกไขปญหา เนนการประชุมและ

รายงานผลการดําเนินการใหชุมชนทราบทุก 1-2 เดือน อยางตอเนื่อง 

ปที่ 3-4 ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงสามารถดาเนินการดวยตนเองในการบริหาร

จัดการ การสรางกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม การใชพ้ืนที่แหลงน้ําและทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ในชุมชน สามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการโดยชุมชน 

1.4.4 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานใหชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนได

เต็มศักยภาพเพ่ือความมั่นคงของอาหารในพ้ืนที่เปาหมาย 
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1.4.5 สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถ ยืม คืน แลกเปลี่ยนผลผลิตการเกษตรโดยไมใชตัวเงินเปนหลัก

ภายใตหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม 

1.4.6 สนับสนุนให เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรโดยมีหนวยงานภาครัฐให          

การสนับสนุนดานองคความรู 

1.4.7 ประเมินผลการดําเนินโครงการตามผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

1.5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ 

 1.6.1 ชุมชนเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ภายใต

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่ เก่ียวของและชุมชนในพ้ืนที่เปาหมาย มีความม่ันคงทางอาหาร 

โดยเฉพาะโปรตีนจากสัตวน้ําปละไมต่ํากวา 200 กิโลกรัมตอไร 

1.6.2 เกษตรกรชุมชนในพ้ืนที่เปาหมายมีการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ํา โดยเปรียบเทียบจาก

เปอรเซ็นตการบริโภคสัตวน้ําที่เพ่ิมข้ึน 

1.6.3 ชุมชนเกษตรกร สามารถแลกเปลี่ยนผลผลิตการเกษตรซึ่งกันและกันไดอยางยุติธรรม มีการแลกเปลี่ยน 

ยืม และคืนผลผลิตเกษตร 



5 

 

บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการประเมินผล 

 

2.1 ความสําคัญของการประเมินผล 

 ธนาคารสินคาเกษตร เปนอีกหนึ่งมาตรการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจัดตั้งและพัฒนา

ธนาคารสินคาเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการและตอบสนองตามความตองการของเกษตรกรในชุมชน  

ซึ่งกําหนดมาตรการดําเนินงานเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินคา

เกษตร (กลุมเดิม) มาตรการที่ 2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรเพื่อชุมชนตามความพรอม (รายใหม) 

และมาตรการที่ 3 จัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรในสถาบันเกษตรกร ภายใตการขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินคา

เกษตร จํานวน 7 ธนาคาร ประกอบดวย ธนาคารปุยอินทรีย ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง และธนาคาร

ปจจัยการผลิตหมอนไหม 

 กรมประมงไดดําเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ โดยการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งระบบ

ธนาคารผลผลิตการเกษตรโดยเนนดานประมงขึ้น มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงน้ําใน

ชุมชนใหเปนธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจืดเพื่อเปนอาหารโปรตีนบริโภค

และสรางรายไดใหครัวเรือน และพัฒนาศักยภาพดานการบริหารแหลงน้ําชุมชนของเจาหนาท่ีกรมประมง 

องคการบริหารสวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย โดยใหชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิต แลก ยืมคืน 

ผลผลิตจากสัตวน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรดาน      

การประมง ดําเนินการโดยอาศัยแหลงนํ้าชุมชนเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ โดยความรวมมือของชุมชน

เกษตรกร มุงเนนใหความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ

แหลงน้ําชุมชนท่ีตั้งขึ้น เพ่ือใหแหลงน้ําเปนแหลงผลิตอาหารสัตวน้ําชุมชน สามารถรองรับความตองการบริโภค

อาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ําของชุมชน เนนการบริโภค และการสรางรายไดเพ่ือความมั่นคงทางอาหารใหกับ

ชุมชนเกษตรกร ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป เริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2560 – 2564 ซึ่งใน

ปงบประมาณ 2560 มีเปาหมายดําเนินการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงรวมทั้งหมด 20 แหง 

ใน 20 จังหวัด งบประมาณรวม 8.28 ลานบาท  

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผลเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการเพื่อการปฏิรูปภาค

การเกษตรในการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหแกเกษตรกรในระยะยาว โดยใหเกษตรกรและชุมชนเปน

ศูนยกลางและเนนบูรณาการเชิงพ้ืนที่ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหแก เกษตรกร            

จึงเห็นสมควรประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  
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2.2 วัตถุประสงคของการประเมินผล 

เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน และผลลัพธของโครงการ 
 

2.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

 2.3.1 พื้นท่ีเปาหมาย  ดําเนินการทั้งหมด 20 แหง ใน 20 จังหวัด โดยเปนแหลงน้ําที่จัดตั้งขึ้นใน

ปงบประมาณ 2560 ไดแก ภาคเหนือ 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง เชียงราย ลําพูน ตาก พะเยา 

กําแพงเพชร และอุตรดิตถ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา 

ขอนแกน อุดรธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด สุรินทร นครพนม บุรีรัมย บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ 

2.3.2 ประชากรเปาหมาย 

1) เจาหนาที่กรมประมงในระดับพื้นที ่

2) คณะทํางานโครงการสวนกลางและคณะกรรมการแหลงน้ําชุมชน 

3) สมาชิกชุมชนท่ีเขารวมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง  

2.3.3 ระยะเวลาขอมูล  

1) ขอมูลผลการดําเนินงานโครงการปงบประมาณ 2560  

2) ขอมูลดานผลลัพธเปนขอมูลของเกษตรกรที่ เขารวมโครงการในปงบประมาณ 2560 

ระยะเวลาของขอมูล ระหวาง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 

2.4 การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.4.1 การตรวจเอกสาร 

งานวิจัยเก่ียวกับการดําเนินงานในรูปแบบธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง พบวา      

การบริหารจัดการแหลงน้ําในรูปแบบธนาคารยังมีไมมากนักสวนใหญรัฐบาลจะใหการสนับสนุน ในอดีตจะ

เรียกวาโครงการประมงหมูบาน โดยโครงการมักจัดตั้งในพ้ืนที่ตางจังหวัดที่ขาดแคลนอาหารประเภทโปรตีน ตามที่ 

รัตนา ใจเย็น (2542) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานโครงการประมงหมูบานในจังหวัดเชียงใหม พบวา โครงการ

จัดตั้งทํานบปลาประจําหมูบาน ในประเด็นกองวิศวกรรมประมงเปนผูคัดเลือกพื้นที่กอสรางแหลงน้ําของ

โครงการนั้น ผูใหขอมูลสวนใหญไดใหขอเสนอแนะวา ควรใหผูนําหมูบานเจาหนาที่ระดับจังหวัด และประชาชน

ในพ้ืนที่ มีสวนรวมในการคัดเลือกพ้ืนที่ และโครงการพัฒนาการประมงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม     

ในประเด็นการจับผลผลิตของโครงการ ใชวิธีทยอยจับอาทิตยละ 3 ครั้ง นั้น ผูใหขอมูลสวนใหญไดให

ขอเสนอแนะวา ควรใหอนุกรรมการประมงเปนผูพิจารณาวิธีจับปลาตามความเหมาะสม และควรมีการจับปลาปละ

ไมเกิน 3 ครั้ง สวนการประมงน้ําจืดนั้น เปนการประมงแบบยังชีพ สวนมากจะเปนการจับสัตวน้ําไวเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน และสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่ง กิจจา ใจเย็น (2537) ไดระบุวาแหลงประมงน้ําจืดแบงเปน 2 

ประเภท คือ แหลงประมงน้ําจืดที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และแหลงประมง

น้ําจืดที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก เขื่อน อางเก็บน้ํา ทํานบปลา เปนตน สําหรับเครื่องมือที่ใชจับสัตวน้ํานั้น นิยมใช 

สุม ลอบ แห ยอ เปนเครื่องมือ ซึ่งสัตวน้ําที่จับได  สวนใหญเปนปลาชนิดตาง ๆ เชน ปลานิล ปลาไน ปลา

ตะเพียน ปลากะพง ปลากาดํา ปลาสวาย ปลาแรด  ปลาบู เปนตน 
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และหากพ ิจารณาในสวนของโครงการที ่ดําเน ินกิจกรรมในรูปแบบธนาคาร พบวา      

กรมประมง (2555) ไดดําเนินกิจกรรมธนาคารสัตวน้ํ าชุมชน โดยการจัดตั้ งธนาคารสัตวน้ํ าชุมชน 

ในปงบประมาณ 2555 ตามกิจกรรมพัฒนาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย มีเปาหมายในการจัดตั้ง

ธนาคารสัตวน้ําชุมชนทั้งสิ้น 22 แหง เปนการดําเนินการเพ่ิมเติมจากปงบประมาณ 2554 ซึ่งดําเนินการจัดตั้ง

ไปแลว 22 แหง ในป 2555 มีพื้นท่ีดําเนินการทั้งสิ้น 22 แหง และมีชาวประมงในพ้ืนที่เขารวมกิจกรรมจํานวน

ทั้งสิ้น 554 ราย ผลการดําเนินงานพบวา หลังจากการจัดฝกอบรมชาวประมงและประชาชนทั่วไป ทําให

ชาวประมงไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปูมา และขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารปูมา รวมทั้งเขาใจ

วิธีการจัดทําธนาคารปูมา และเจาหนาที่ไดพาชาวประมงไปดูงานเทคนิคการทําธนาคารสัตวน้ําในพ้ืนที่ที่

คัดเลือกไว โดยมีผูเขารวมอบรมในพ้ืนที่เปาหมาย 22 แหง จัดฝกอบรมแหงละ 1 วัน ในชวงเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น จํานวน 1,126 ราย โดยหลังจากการจัดฝกอบรมทางศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงทะเล 5 แหง สถานีประมงทะเล 2 แหง ไดทําการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดสรางธนาคารสัตวน้ํา 

สงมอบใหกับโครงการธนาคารสัตวน้ําเพื่อใชใน การจัดทําธนาคารสัตวน้ําชุมชน ประโยชนที่ไดรับ คือ 1) เพ่ิม

ผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 2) ชาวประมงมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา 3) มีการบูรณาการ

ในการทํางานรวมกันระหวางชาวประมงกับชาวเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งมีผลการศึกษา ธนาคารปูของกลุมฟนฟู

ทรัพยากรปูมา ชุมชนเกาะเตียบ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดย ฉวีวรรณ หนูนุน (2551) ไดทําการศึกษา

พบวา ธนาคารปู คลายคลึงกับการฝากเงิน - ถอนเงินของธนาคารพาณิชย เพียงแตเปลี่ยนมาเปน การรับฝาก

แมปูแทน สวนดอกเบ้ียก็คือลูกปูที่ปลอยลงทะเล เพ่ือใหเติบใหญแลวจับขึ้นมาขายเปนรายไดของชาวประมง

จากการทําธนาคารปูมาตอไป ในป 2546 ชุมชนแหงนี้ สามารถจับไดปริมาณ 20 - 30 กิโลกรัมตอการวางลอบ 

300 ลูก เพ่ิมขึ้นจาก ป 2545 ที่จับไดประมาณ 10 กิโลกรัมตอการวางลอบ 300 ลูก สามารถสรางรายไดใหกับ

คนในชุมชนที่ประกอบอาชีพจับปูมาขายกวา 20,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้เกิดจากผลพวงที่จํานวนประชากร  

ปูมาเพ่ิมปริมาณมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา 

จะเห็นไดวา ผลการศึกษาที่ไดจากการตรวจเอกสาร ทําใหทราบถึงประโยชนของการดําเนิน

โครงการซึ่งเปนบอเกิดแหงรายไดจากการจับสัตวน้ํา นอกจากนั้นยังทําใหเกิดองคความรูในการบริหารจัดการ

แหลงน้ํา ความรวมมือ รวมใจในการรวมกันพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่ชุมชน นําไปสูการพัฒนาในหมูบาน เพ่ือให

ราษฎรในพ้ืนที่โครงการสามารถพ่ึงตนเองได 

 2.4.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

1) แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่จะวัดและทําการวิเคราะหวาผลที่ เกิดจาก 

การดําเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

หรือไม ผลกระทบเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม การประเมินผลโครงการแบงตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี ้

(บรรเทิง, 2546) 

1.1) การประเมินผลกอนการดําเนินโครงการ (Pre Evaluation) เปนการประเมินผลกอนที่

จะจัดทําหรือนําโครงการมาปฏิบัติ วัตถุประสงคในการประเมินผลเพ่ือศึกษาความเหมาะสม หรือความเปนไป
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ไดของโครงการ โดยการวิเคราะหวาผลที่จะไดตามโครงการนั้นจะคุมคากับการลงทุนหรือไม เปนการประเมินผลเพื่อ

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูที่มีหนาที่ในการอนุมัติโครงการ 

1.2) การประเมินผลในระหวางการดําเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) เปนการประเมินผล

โครงการในขณะที่มีการดําเนินโครงการ หลังจากที่ไดมีการดําเนินโครงการไดระยะหนึ่ง เพ่ือทราบความกาวหนา

หรือปญหาในการดําเนินโครงการ เพ่ือนําผลที่ไดไปใชในการแกปญหาการดําเนินงานตามโครงการใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว นอกจากนี้บทเรียนท่ีไดยังสามารถ

นําไปใชในการจัดทําโครงการอ่ืนที่มีลักษณะคลายกันได 

1.3) การประเมินผลเสร็จสิ้นโครงการ (Post Evaluation) การประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จ

สิ้นแลว เพ่ือตัดสินวาการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม มากนอย

เพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้บทเรียน ซึ่งไมวาจะเปน

ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการจะไดนําไปประกอบการพิจารณาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการอ่ืนตอไป 

2) ตัวแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) (อางใน วัฒนา, 2553)  

ตัวแบบ Logic Model เปนวิธีการสื่อที่เปนระบบ และเห็นภาพไดชัดเจนที่นําเสนอความเขาใจ

รวมกันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการปฏิบัติงานของแผนงาน การจัดทํากิจกรรมและ           

การเปลี่ยนแปลงหรือผลงานที่ตองการบรรลุผลสําเร็จ (W.K. Kellogg Foundation, 2004:p1) 

ตัวแบบ Logic Model มี 5 องคประกอบ ไดแก 

(1) ทรัพยากร (Resources) ชนิดตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ การจัดการองคการ  

และชุมชน ที่แผนงานสามารถจัดหาไดเพ่ือดําเนินงาน หรือที่เรียกวา ปจจยันําเขา (Inputs) 

(2) กิจกรรมของแผนงาน (Program Activities) เปนสิ่งที่แผนงานจัดทํา โดยใชทรัพยากร 

กิจกรรมเปนทั้งกระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ เทคโนโลยี และการกระทําท่ีเปนสวนที่แผนงานตั้งใจจะทํา 

กิจกรรมการพัฒนานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง หรือผลงานที่ตองบรรลุผลสําเร็จ ไดแก ผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบ (Outputs Outcomes และ Impacts)  

(3) ผลผลิต (Outputs) เปนผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน 

และอาจครอบคลุมถึง ประเภท ระดับ และเปาหมายของการใหบริการ ที่สงมอบของแผนงาน 

(4) ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ สถานภาพ และ

ระดับของหนาที่การงานของผูมีสวนรวมในแผนงาน ผลลัพธระยะสั้นวัดไดภายใน 1-3 ป ผลลัพธระยะยาววัดได

ภายใน 4-6 ป และนําไปสูผลกระทบไดภายใน 7-10 ป 

(5) ผลกระทบ (Impacts) เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งใจ และไมตั้งใจที่เกิดข้ึนในองคการ 

ชุมชน หรือระบบ อันเปนผลสืบเนื ่องจากการจัดทํากิจกรรมของแผนงานที ่ปรากฏในชวง 7-10 ป ของ     

การดําเนินงานตามแผนงาน ซึ่งโดยปกติมักจะทําการประเมินผลกระทบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

ตัวแบบ Logic Model ถือเปนทฤษฎีหนึ่ ง ที่นักประเมินผลเรียกวา ทฤษฎีแผนงาน 

(Program Theory) เพราะวาเนนการอธิบายกระบวนการทํางานของแผนงานที่เปนปจจัย ซึ่งมีอิทธิพลตอ   

ผลสุดทายที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
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3) เครื่องมือการวัดขอมูลเชิงปริมาณ  

Dr. Rensis Likert ผู อํานวยการของ Social Science Research Center ของมหาวิทยาลัย

มิชิแกนไดคิดคนเครื่องมือการวัดขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเปนวิธีการวัดตัวแปรที่นิยมใชกันทั่วไปในงานวิจัย วิธีการ

ที่ไดมาซึ่งเครื่องมือวัดของ Likert มีขั้นตอนการปฏิบัติ คือ 

(1) ผูวิจัยจะตองเขียนขอความหรือขอถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ตองการวัดมาจํานวนหนึ่ง โดย

การเขียนใหมีจํานวนขอถามมากกวาที่ตองการใชจริงๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ขอถามที่เขียนนั้นใหมีปนๆ กัน ทั้งที่

มองในดานดี และที่มองในดานไมดี แตไมควรมีขอถามที่มีความหมายกลางๆ 

(2) กําหนดระดับของการแสดงความคิดเห็น ในขอถามแตละขอวาเห็นดวยหรือไม เชน แบง

ออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

(3) กําหนดระดับคะแนนของความคิดเห็นแตละระดับ ซึ่งโดยท่ัวไปมักนิยมท่ีจะใหคะแนน ดังนี้ 

สําหรับขอความที่เปนบวก (ดานดี) 

5  คะแนน สําหรับเห็นดวยอยางยิ่ง 

4  คะแนน สําหรับเห็นดวย 

3  คะแนน สําหรับไมแนใจ 

2  คะแนน สําหรับไมเห็นดวย 

1  คะแนน สําหรับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สําหรับขอความที่เปนลบ (ดานไมดี) 

1  คะแนน สําหรับเห็นดวยอยางยิ่ง 

2  คะแนน สําหรับเห็นดวย 

3  คะแนน สําหรับไมแนใจ 

4  คะแนน สําหรับไมเห็นดวย 

5  คะแนน สําหรับไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

หรือจะกําหนดคะแนนเปน 4 3 2 1 0 ก็ไดเชนกัน  แตควรระวังเอาไวเสมอวาสําหรับ

ขอถามที่มองในดานดีคะแนนที่ตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง ควรจะเรียงลําดับคะแนนมากไปหานอย  เชน  4 3 2 1 

0  แตถาขอความนั้นเปนการมองในดานไมดี  คะแนนท่ีกําหนดใหจะตองมีทิศทางกลับกัน คือ คนที่ตอบวาเห็น

ดวยอยางยิ่งเรื่อยมาจนถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ควรไดคะแนนเรียงจากนอยไปหามากตามลําดับ คือ 0 1 2 3 4  

เปนตน  ตอจากนั้นก็มากําหนดเกณฑคะแนนเปนชวงๆ ซึ่งมีวิธีคํานวณหาชวงของคะแนนไดดังนี ้

 

   ชวงคะแนน  = คะแนนมาก – คะแนนนอย 

                     จํานวนระดับ 

 

 

 



10 

 

โดยที ่  คะแนนมาก คือ คะแนนที่กําหนดมากที่สุดตามแบบสอบถามเทากับ 5 คะแนน 

   คะแนนนอย คือ คะแนนท่ีกําหนดนอยท่ีสุดตามแบบสอบถามเทากับ 1 คะแนน 

   จํานวนระดับ คือ กําหนดระดับการวัดไว 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ ่ง/     

ไมเห็นดวย/ไมแนใจ/เห็นดวย/เห็นดวยอยางยิ่ง (หรือจะกําหนดเปน นอย/คอนขางนอย/ปานกลาง/

คอนขางมาก/มาก) 

ในการกําหนดระดับคะแนน  สามารถกําหนดไดหลายระดับ เชน 3 ระดับ 4 ระดับขึ้นอยูกับ

ผูประเมินผลจะกําหนด ซึ่งวิธีการคาํนวณคาคะแนนก็จะปฏิบัติเหมือนกับตัวอยางขางตน 

 

“ทรัพยากรที่มีความ

จําเปนจริงๆ สําหรับ

การดํ า เนิ น งานขอ ง

แผนงาน”  

“ ถ า ไ ด นํ า

ทรัพยากรเข าสู

แผนงานแลว...ก็

จะจัดทํากิจกรรม

ได”  

“ถาจัดทํากิจกรรม

ไดแลว...ก็จะสงมอบ

ผลิตภัณฑ /บริการ

ให แก ผู รับบ ริก าร

ได”  

“ถาจัดทํากิจกรรม

ต า ม ที่ ตั้ ง ใ จ ไ ด 

แลวเสร็จ...ก็จะทํา

ใหผูรับบริการไดรับ

ป ร ะ โย ช น ต า ม ที ่

ตั้งใจไว”  

“ถาผู รับบริการ

ได รับประโยชน 

ไดตามที่ตั้ งใจไว

แลว...ก็จะสงผล

ใ ห เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงของ

อ งค ก ร  ชุ ม ช น 

หรือระบบตามที่

คาดหวัง” 

         

ทรัพยากร/ 

ปจจัยนําเขา 

(Resources/Inputs) 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
ผลผลิต 

(Outputs) 

 
ผลลัพธ 

(Outcomes) 

 
ผลกระทบ 

(Impacts) 

         

แผนงานที่จัดเตรียมไว  ผลที่ตั้งใจหรือผลที่คาดหวังไว 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจําลองโลจิค (Logic Model) 

ทีม่า: W.K. Kellogg Foundation, 2004: p3 
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 ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผลธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

 

2.4.3 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

2.5 วิธีการประเมินผล  

 2.5.1 รูปแบบการประเมินผล ใชแนวคิดตามแบบจําลองโลจิค (Logic Model) เปนรูปแบบ         

การประเมินผล ในดานปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ 

(Outcomes) โดยคาํนึงถึงระยะเวลา และกระบวนการดําเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ 

 2.5.2 ประเภทการประเมินผล เปนแบบการประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการ (Ongoing 

Evaluation) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา ผลผลิต และผลลัพธที่ ได  เพ่ือปรับปรุง         

การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และนําไปใชประยุกตในการจัดทําโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ

คลายกันได 

ผลผลิต 

- การถายทอดความรู 

- ดานประสิทธิภาพการผลิต 

- ดานการบริหารจัดการใน 

  รูปแบบธนาคาร  

ผลลัพธ 

- การบริโภคอาหารโปรตีน (สัตวน้ํา) 

- รายจายในครัวเรือน 

- ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน  

  ธนาคาร 

- ศักยภาพดานการบริหารแหลงน้ํา 

- ทัศนคติ/ความพึงพอใจ 

กระบวนการ 

- จัดตั้งคณะกรรมการ 

  ขับเคลื่อนฯ และคณะทํางานฯ 

  สวนกลาง 

- การคัดเลือกแหลงน้ํา/สมาชิก 

- การจัดระบบการจัดการ 

  บริหารผลผลิตแบบธนาคาร 

- การพัฒนาศักยภาพของ 

  ชุมชน/บุคลากร 

- การบริหารจดัการแหลงน้ํา 

  ชุมชน 

ปจจัยนําเขา 

- งบประมาณ 

- การสนับสนุนปจจัย 

  การผลิตขั้นพื้นฐาน  

- องคความรูดาน 

  การบริหารจัดการ 

  แหลงน้ําชุมชน 

- เจาหนาท่ี 

การประเมินผลภาพรวมตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการ  

เพื่อใหไดขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหเหมาะสมตอไป 
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2.5.3 แผนแบบการประเมินผล การประเมินผลครั้งนี้เปนเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายของ

โครงการที่กําหนด และเปรียบเทียบผลลัพธกอน – หลังมีโครงการ 

2.5.4 ประเด็นและตัวชี้วัด 

จากกรอบแนวคิดของการประเมินผลที่นํามาประยุกตใช ไดสรางเปนประเด็นที่ตองการประเมิน และ

ตัวชี้วัด (ตารางที่ 1.1)  ดังนี ้

ตารางที่ 2.1 ประเด็น ตวัชี้วัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

1) ปจจัยนําเขา (Inputs)  

1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณที่ใชจาย 

- รอยละของความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ 

1.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิตข้ันพื้นฐาน - ปริมาณปจจัยการผลิตข้ันพ้ืนฐานที่สนับสนุน 

1.3 หลักสูตร - จํานวนหลักสูตรที่ ใชในการถายทอดความรูให กับ 

  เจาหนาที่ คณะกรรมการฯ และสมาชิกชุมชน 

1.4 เจาหนาที่ - ความเพียงพอของเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ 

2) กระบวนการ (Process) 

2.1 การจัดตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ  

คณะทํางาน โครงการสวนกลาง/ภูมิภาค 

 

- จํานวนการจัดตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานตามแผน 

  ที่กําหนด 

- จํ าน วน ครั้ งของการประชุ มคณ ะกรรมการฯ/ 

  คณะทํางานที่จัดตั้ง 

2.2 การคดัเลือกแหลงน้ํา / สมาชิก - จํ านวนแหล งน้ํ าชุมชนที่ ได รับการคัด เลือกตาม 

  หลักเกณฑ 

- จํานวนสมาชิกชุมชนที่รวมโครงการ 

2.3 การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิต 

 แบบธนาคาร 

- จํานวนแหลงน้ําชุมชนที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

  ธนาคาร 

- ร อ ย ล ะข อ งแ ห ล งน้ํ า ชุ ม ช น ที่ มี ก า รจั ด ระบ บ 

  การจัดการผลผลิตแบบธนาคาร (ลงหุน แลกเปลี่ยน   

  ยืมคืน และแบงปนผลประโยชน) 

- รอยละของแหลงน้ําชุมชนที่มีการจัดทําเวทีชุมชน 

2.4 การพัฒนาศักยภาพของชุมชน/บุคลากร - จํานวนครั้งในการจัดอบรมถายทอดความรูใหแก 

  คณะกรรมการธนาคาร และสมาชิกชุมชน 
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

2.5 การบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน - รอยละของแหล งน้ํ าชุ ม ชนที่ ได รับ การพัฒ น า  

  (ปลอยพันธุสัตวน้ํา เพาะพันธุสัตวน้ํา อนุบาลปลากอน 

  ปลอย และใหอาหารเพ่ิม) 

- รอยละของแหลงน้ําชุมชนที่ไดรับการฟนฟู (เสริมสราง 

  อาหารธรรมชาติ สรางที่หลบซอน และการจัดการ 

  ระดับน้ํา) 

- รอยละของแหลงน้ํ าชุมชนที่ดําเนินการตามแผน 

  (กําหนดชนิดและขนาดเครื่องมือจับ และกําหนด 

  ชวงเวลาจับ) 

3) ผลผลิต (Outputs) 

3.1 การถายทอดความรู 

 

- รอยละของคณะกรรมการธนาคาร และสมาชิกชุมชน 

  ที่ไดรับการอบรม 

- รอยละของคณะกรรมการธนาคาร และสมาชิกชุมชน 

  ที่นําความรูไปประยุกตใช 

3.2 ดานประสิทธิภาพการผลิต - รอยละของแหลงน้ําชุมชนท่ีมีปริมาณผลผลิตสัตวน้ํา 

  เพ่ิมขึ้น  

3.3 ดานการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคาร  - จํานวนแหลงน้ําชุมชนที่ดําเนินการในรูปแบบธนาคาร 

  ผ ลผ ลิ ต เกษ ต รด าน ก ารป ระม งอย า งต อ เนื่ อ ง 

- ปริมาณปจจัยการผลิตที่ใหยืม/รับคืน 

4) ผลลัพธ (Outcomes) 

4.1 การบริโภคอาหารโปรตีน (สัตวน้ํา) 

 

- รอยละของสมาชิกชุมชนที่มีอาหารโปรตีน (สัตวน้ํา) 

  บริโภคเพียงพอ 

- ปริมาณอาหารโปรตีน (สัตวน้ํา) ที่สมาชิกในครัวเรือน 

  บริโภค 

- มูลคาสัตวน้ําที่สามาชิกบริโภคเพ่ิมข้ึน 

4.2 ดานเศรษฐกิจของครัวเรือน - รายจายในครัวเรือนลดลง (บริโภคโปรตีนจากสัตวน้ํา) 

- รายได เฉลี่ยจากการจับสัตวน้ํ าในแหลงน้ํ าชุมชน 

  ไปจําหนาย  
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

4.3 ศักยภาพดานการบริหารแหลงน้ํา - รอยละของสมาชิกที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

  แหลงน้ํา 

- รอยละของแหลงน้ํ าชุมชนที่มีขอพิพาทในการใช 

  ประโยชนแหลงน้ําลดลง 

- รอยละของแหลงน้ําชุมชนที่มีการดําเนินการตอเนื่อง 

- รอยละของสมาชิกที่มีการใชบริการแหลงน้ําชุมชน 

  อยางตอเนื่อง 

4.4 ทัศนคติ/ความพึงพอใจ - ระดับความตองการของสมาชิกในการใชบริการ 

  แหลงน้ําชุมชน 

- ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการธนาคาร  

  และสมาชิกชุมชนตอโครงการ (การจัดสรรงบประมาณ 

  ปจจัยการผลิต การถายทอดความรู การใชบริการ  

  และการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน) 

- ระดับความรูของคณะกรรมการธนาคาร เจาหนาท่ี 

  และสมาชิกชุมชนหลังไดรับการอบรม 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

2.5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 2 ชนิด  ไดแก 

1) วิธีการรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณเกษตรกรผูเขารวมโครงการ และ

แบบสอบถามเจาหนาที่กรมประมง เอกสารวิชาการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง และ

งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

2) แหลงขอมูล  ประกอบดวย 

2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย ไดแก 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ คณะกรรมการธนาคาร และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการที่ไดรับการจัดตั้งใน   

ป 2560 จํานวนทั้งหมด 20 แหง โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กําหนดขนาดตัวอยางและวิธีการสุม

ตัวอยาง ดังนี้  

2.1.1) กําหนดจังหวัด/ธนาคารตัวอยาง ดวยการสุมจังหวัดที่มีการจัดตั้งธนาคารในป 

2560 โดยใชเกณฑรอยละ 50 ไดจังหวัดตัวอยาง 10 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา 

ลําพูน และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา รอยเอ็ด บึงกาฬ 

และยโสธร โดยวิธีการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงายแบบไมใสคืน (Simple Random Sampling without 

Replacement)  
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2.1.2) ขนาดตัวอยางสมาชิกชุมชน สุมจากจังหวัดตัวอยาง ใชเกณฑรอยละ 30      

ของสมาชิกชุมชนที่เขารวมโครงการทั้งหมด 600 ราย ไดจํานวนตัวอยาง 180 ราย โดยวิธีการสุมตัวอยาง     

ใชวิธีการสุมอยางงาย แบบไมใสคนื (Simple Random Sampling without Replacement)  

2.1.3) คณะกรรมการแหลงน้ําชุมชนของธนาคารตัวอยาง ใชวิธีการสนทนากลุม 

(Focus Group) ซึ่งเปนการสัมภาษณคณะกรรมการแหลงน้ําแตละแหงพรอมกันเปนกลุม โดยใชแบบสัมภาษณ

คณะกรรมการแหลงน้ําแหงละ 1 ชุด รวม 10 ชุด  

2.1.4) เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบโครงการของจังหวัดตัวอยาง จังหวัดละ 1 ราย รวม 10 ราย 

2.2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมจากเอกสารรายงานความกาวหนา

โครงการของกรมประมง และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 2.5.6 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  

เปนวิธีสรางขอสรุปผลการประเมินจากการวิเคราะหขอมูลหรือเนื้อหาท่ีไมใชขอมูลตัวเลข

หรือสถิติ โดยการจําแนกหรือการจัดกลุมขอมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะห

แบบอุปนัย และการวิเคราะหขอมูลที่เปนเอกสาร เปนตน 

2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบงการวิเคราะหไดดังนี ้

2.1) การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย และคารอยละ เปนตน โดยแจกแจงความถ่ี จัดกลุมประเภทขอมูล แลวนําเสนอ      

ในรูปตาราง แผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือเปาหมายของโครงการ หรือเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนกอน

และหลังโครงการ  

2.2) การวิเคราะหความพึงพอใจรวมทั้ งความคิดเห็นของเกษตรกรโดยใชมาตรวัด        

แบบลิเคริท (Likert Scale)  ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

กําหนดระดับคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ เมื่อแทนคาในสูตรจะไดชวงคะแนนเฉลี่ย     

= (5-1)/5  = 0.80 จากนั้นนําชวงคะแนนไปกําหนดระดับความสําเร็จตั้งแต 1 ถึง 5 ดังนี ้

คาคะแนน ผลการประเมินผล 

1.00 – 1.80 

1.81 – 2.60 

2.61 – 3.40 

3.41 – 4.20 

4.21 – 5.00 

นอยที่สุด 

นอย 

ปานกลาง 

มาก 

มากที่สุด 
 

2.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการประเมินผล 

 2.6.1 ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงานตอไป 

 2.6.2 หนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําผลการประเมินผลไปใชประกอบการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไข  

การดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเปนประโยชนตอเกษตรกรตอไป 



 

บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของกลุมเปาหมายของโครงการ 

 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรสมาชิก 

 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปจากเกษตรกรตัวอยางท่ีเขารวมเปนสมาชิกโครงการธนาคารผลผลิต

เกษตรดานการประมง ป 2560 ในพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก ลําปาง เชียงราย ลําพูน ตาก พะเยา กําแพงเพชร 

อุตรดิตถ สกลนคร นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด สุรินทร นครพนม บุรีรัมย บึงกาฬ 

มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 3.1.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

เกษตรกรสมาชิก รอยละ 51.54 เปนเพศชาย และรอยละ 48.46 เปนเพศหญิง เกษตรกรสวนใหญ

มีอายุระหวาง 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 40.77 รองลงมารอยละ 27.69 มีอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 26.15 มีอายุ

ระหวาง 41 – 50 ป รอยละ 4.62 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป และรอยละ 0.77 มีอายุระหวาง 18 - 30 ป    

โดยเกษตรกรจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.85 รองลงมารอยละ 19.23     

จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 10.77 จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 3.85 ไมไดศึกษา   

รอยละ 1.54 จบระดับปริญญาตร ีและ รอยละ 0.77 จบระดับอนปุริญญา/ปวส. (ตารางที่ 3.1) 

ตารางที่ 3.1 เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

รายการ รอยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

 

51.54 

48.46 

2. อายุ  

    2.1 อายุระหวาง 18 - 30 ป 

    2.2 อายุระหวาง 31 - 40 ป 

    2.3 อายุระหวาง 41 - 50 ป 

    2.4 อายุระหวาง 51 - 60 ป 

    2.5 อายุ 60 ป ขึ้นไป 

 

  0.77 

  4.62 

26.15 

40.77 

27.69 

3. ระดับการศึกษา 

    3.1 ไมไดศึกษา 

    3.2 ประถมศึกษา 

    3.3 มัธยมศึกษาตอนตน 

    3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

    3.5 อนุปริญญา/ปวส. 

    3.6 ปริญญาตรี 

 

 3.85 

63.85 

10.77 

19.23 

 0.77 

 1.54 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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 3.1.2 อาชีพหลักของเกษตรกรสมาชิก 

เกษตรกรที่เปนสมาชิกธนาคารประกอบอาชีพทํานามากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.69 รองลงมา  

มีอาชีพทําสวน คิดเปนรอยละ 18.46 มีอาชีพทําไร คิดเปนรอยละ 11.54 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และ

คาขายในสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 3.85 มีอาชีพการทําปศุสัตว คิดเปนรอยละ 3.08 และทําประมง คิดเปน  

รอยละ 1.54 (ตารางท่ี 3.2)  

ตารางที่ 3.2 อาชีพหลักของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ รอยละ 

   1. ทํานา 

2. ทําสวน 

3. ทําไร 

4. รับจางทั่วไป 

5. คาขาย 

6. ปศุสัตว 

7. ประมง  

57.69 

18.46 

11.54 

 3.85 

 3.85 

 3.08 

 1.54 

ที่มา: จากการสํารวจ 

3.1.3 รายไดหลักของเกษตรกรสมาชิก 

เกษตรกรสมาชิกมีรายไดจากภาคการเกษตร เฉลี่ย 90,919.35 บาท/ป/ครัวเรือน และมีรายได

จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เฉล ี่ย 74,045.56 บาท/ป/ครัวเรือน เกษตรกรมีรายไดรวม      

เฉลี่ย 164,964.91 บาท/ป/ครัวเรือน (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางที่ 3.3 รายไดหลักของเกษตรกรสมาชิก 

         หนวย : บาท/ป/ครัวเรือน 

รายการ เฉลี่ย  

1. รายไดจากภาคเกษตร 

2. รายไดจากนอกภาคการเกษตร 

  90,919.35 

  74,045.56 

รวม   164,964.91 

ที่มา: จากการสํารวจ 

3.1.4 แหลงน้ําในการทําเกษตร 

เกษตรกรที่ เปนสมาชิกธนาคารฯรอยละ 50.00 ใชน้ําฝนในการทําการเกษตร รองลงมา      

รอยละ 26.92 ใชน้ําจากสระขุดเอง รอยละ 23.85 ใชน้ําจากคลองธรรมชาติ รอยละ 13.85 ใชน้ําจากแหลงน้ํา

อ่ืน ๆ เชน หนองน้ํา ประปาหมูบาน และอางเก็บน้ํา เปนตน และใชน้ําจากบอบาดาล และคลองชลประทานใน

สัดสวนทีเ่ทากันคือ รอยละ 8.46 (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางที่ 3.4 แหลงน้ําในการทําเกษตร 

แหลงน้ําในการทําเกษตร  รอยละ 

1. น้ําฝน 

2. สระขุดเอง 

3. คลองธรรมชาติ 

4. บอบาดาล 

5. ชลประทาน 

6. อื่น ๆ 

  50.00 

  26.92 

  23.85 

    8.46 

    8.46 

  13.85 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

3.1.5 การเขารวมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของเกษตรกรสมาชิก 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรเคยเขารวมโครงการตาง ๆ ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ คิดเปนรอยละ 42.31 โดยเกษตรกรเคยเขารวมการพัฒนาเกษตรอินทรียมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 40.00 รองลงมารอยละ 29.09 เคยเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ         

รอยละ 23.64 เคยเขารวมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม รอยละ 21.82 เคยเขารวมโครงการ 9101    

ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน รอยละ 16.36 เคยเขารวมโครงการ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) รอยละ 1.82 เคยเขารวมโครงการพัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สวนเกษตรกรรอยละ 57.69 ไมเคยเขารวมโครงการของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางที่ 3.5 การเขารวมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ของเกษตรกรสมาชิก 

การเขารวมรโครงการตาง ๆ รอยละ 

1. ไมเคยเขารวม 

2. เคยเขารวม  

2.1 การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

2.2 ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

2.3 สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

2.4 โครงการ 9101ฯ 

2.5 โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

2.6 Smart Farmer 

57.69 

42.31 

40.00 

29.09 

23.64 

21.82 

16.36 

  1.82 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.1.6 ประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรรอยละ 29.23 ไมมีประสบการณใน      

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากเกษตรกรจะประกอบอาชีพทํานา ทําสวน และทําไร เปนหลัก สวนเกษตรกร

สมาชิก รอยละ 70.77 มีประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เฉลี่ยรายละ 8 ป (ตารางที่ 3.6) 

ตารางที่ 3.6 ประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

รายการ รอยละ 

1. ประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

1.1 ไมม ี

1.2 ม ี

 

29.23 

70.77 

2. ประสบการณในการเลี้ยง (ป)  8 

ที่มา: จากการสํารวจ 

3.1.7 ลักษณะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก 

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 67.69 มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบอดิน รองลงมารอยละ 14.62     

มีการเลี้ยงในกระชัง (แหลงน้ําธรรมชาติ) รอยละ 8.46 มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบอซีเมนต และรอยละ 5.38 

เลี้ยงในกระชัง (แหลงน้ําตนเอง) โดยมีพื้นที่การเพาะเลี้ยง เฉลี่ยรายละ 1.05 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ของเกษตรกรเอง

ทั้งหมด เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกัน เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก เปนตน (ตารางที่ 3.7) 

ตารางที่ 3.7 ลักษณะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและพื้นที่เลี้ยงของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ หนวยนับ    เฉลี่ย 

1. ลักษณะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

1.1 เลี้ยงในบอดิน 

1.2 เลี้ยงในกระชัง(แหลงน้ําธรรมชาติ) 

1.3 เลี้ยงในบอซีเมนต 

1.4 เลี้ยงในกระชัง(แหลงน้ําของตนเอง) 

 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

 

  67.69 

  14.62 

    8.46 

    5.38 

2. พื้นที่การเพาะเลี้ยง (ไร/ราย)    1.05 

3. พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3.1 พื้นที่ตนเอง 

3.2 พื้นที่เชา 

  

รอยละ   

รอยละ 

 

 100.00 

    - 

ทีม่า: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.1.8 แหลงเงินทุนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

จากการสอบถามดานแหลงเงินทุนที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก พบวา 

เกษตรกรสวนใหญใชเงินทุนของตนเองอยางเดียว คิดเปนรอยละ 95.96 และรอยละ 4.04 ใชเงินทุนของตนเอง

และกูยืม โดยเกษตรกรกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) และกองทุนหมูบาน 

เฉลี่ย 59,800 บาท/ราย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป (ตารางท่ี 3.8) 
 

ตารางที่ 3.8 แหลงเงินทุนที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

รายการ หนวยนับ จํานวน 

1. แหลงเงินทุนที่ใชในการเลี้ยงสัตวน้ํา  

1.1 ทุนตนเองอยางเดียว 

1.2 ทุนตนเองและกูยืม 

1.3 กูยืม 

   

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

100.00  

  95.96 

 4.04 

- 

2. จํานวนเงินกู  (บาท/ราย) 59,800 

3. อัตราดอกเบ้ีย (รอยละ/ป) 7 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.1.9 แหลงจําหนายผลผลิตสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก 

จากการสอบถามดานแหลงจําหนายผลผลิตสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกร

จําหนายในหมูบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.14 รองลงมารอยละ 41.18 เลี้ยงไวบริโภคเอง รอยละ 11.76 

จําหนายที่ตลาดสดในพื้นที่ และรอยละ 3.92 มีพอคารวบรวมในทองถ่ิน (ตารางท่ี 3.9) 

ตารางที่ 3.9 แหลงจําหนายผลผลิตสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ รอยละ 

1. ขายในหมูบาน 

2. เลี้ยงไวบริโภคเอง 

3. ตลาดสดในพ้ืนที ่

4. พอคารวบรวมในทองถ่ิน 

43.14 

41.18 

11.76 

 3.92 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.1.10 ปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก 

จากการสอบถามเก่ียวกับปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก พบวา 

เกษตรกรรอยละ 34.62 มีปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเกษตรกรมีปญหาขาดแคลนปจจัยการผลิต    

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมารอยละ 46.67 มีปญหาขาดแคลนพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพ รอยละ 33.33 

มีปญหาดานองคความรูในการเพาะเลี้ยงไมเพียงพอ รอยละ 11.11 มีปญหาดานอ่ืน ๆ เชน ปญหาจากภัย

ธรรมชาติ และสัตวน้ําเปนโรค เปนตน สวนเกษตรกรที่เหลือ รอยละ 65.38 ไมมีปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(ตารางท่ี 3.10) 
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ตารางที่ 3.10 ปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก 

ปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรสมาชิก รอยละ 

1. ไมม ี

2. มีปญหา 

2.1 ปจจัยการผลิต 

2.2 พันธุสัตวน้ําคุณภาพ 

2.3 องคความรูในการเพาะเลี้ยง 

2.4 อื่น ๆ 

65.38 

34.62 

55.56 

46.67 

33.33 

11.11 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

  อื่น ๆ เชน ปญหาจากภัยธรรมชาติ และสัตวน้ําเปนโรค เปนตน 

3.2 ขอมูลเกษตรกรเกี่ยวกับการเขาเปนสมาชิกของธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

3.2.1 เกษตรกรสมาชิกไดเขารวมรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

จากการสอบถามเก่ียวกับการเขารวมรับฟงคําชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินโครงการของเกษตรกร

สมาชิก พบวา เกษตรกร รอยละ 96.92 เขารวมรับฟงคําชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินโครงการ โดยเกษตรกรมี

ความเขาใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 23.02 ระดับคอนขางมาก รอยละ 40.48 และระดบัปานกลางรอยละ 36.50 

ซึ่งเกษตรกรสมาชิกไดเขารวมรับฟงคําชี้แจงการดําเนินโครงการฯ เฉลี่ย 4 ครั้งตอป และเกษตรกรรอยละ 3.08 

ไมเคยเขารวม เนื่องจากติดธุระจึงสงคนอ่ืนมาประชุมแทน  (ตารางท่ี 3.11) 
 

ตารางที่ 3.11 การเขารวมรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินโครงการของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ หนวยนับ จํานวน 

1. เขารวมรับฟงคําชี้แจงโครงการ 

 1.1 ระดับความเขาใจ  

1) มาก 

2) คอนขางมาก 

3) ปานกลาง 

4) คอนขางนอย 

5) นอย 

 1.2 จํานวนการเขารวมรับฟงคําชี้แจง 

รอยละ 

 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

(ครั้ง/ป) 

96.92 

 

23.02 

40.48 

36.50 

  0.00 

0.00 

      4 

2. ไมเคยเขารวม รอยละ     3.08 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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3.2.2 การดําเนินกิจกรรมรวมกับธนาคารฯของเกษตรกรสมาชิก 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรรอยละ 67.69 มีการดําเนินกิจกรรมรวมกับ

ธนาคารฯอยางตอเนื่องสงผลใหเกษตรกรรอยละ 79.55 มีแหลงบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ําเพ่ิมขึ้น 

รองลงมารอยละ 42.05 ตนทุนดานอาหารสัตวน้ําลดลงเนื่องจากสามารถซื้อปลาไดราคาถูกกวาทองตลาด  

รอยละ 21.59 มีรายไดจากการจับสัตวน้ํ าเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการจับสัตวน้ําจากแหลงน้ํ าไปจําหนาย           

รอยละ 7.95 ตนทุนดานแรงงานท่ีใชเลี้ยงสัตวน้ําลดลง รอยละ 4.55 ผลผลิตสัตวน้ําที่ผลิตไดเพ่ิมขึ้น และ   

รอยละ 3.41 ตนทุนลดลงจากการที่ธนาคารฯใหยืมพอแมพันธุสัตวน้ํา สวนเกษตรกรรอยละ 32.31 ไมได

ดําเนินกิจกรรมตอเนื่องจากไมไดประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ตารางที่ 3.12) 

ตารางที่ 3.12 การดําเนินกิจกรรมรวมกับธนาคารฯของเกษตรกรสมาชิก 

รายการ รอยละ 

1. ไมไดดําเนินกิจกรรม   32.31 

2. มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

2.1 มีแหลงบริโภคอาหารโปรตีน(สัตวน้ํา)เพ่ิมขึ้น 

2.2 ตนทุนดานอาหารสัตวน้ําลดลง 

2.3 มีรายไดจากการจับสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน 

2.4 ตนทุนดานแรงงานที่ใชเลี้ยงลดลง 

2.5 ผลผลิตสัตวน้ําที่ผลิตไดเพ่ิมขึ้น 

2.6 ตนทุนลดลงจากการมีพอแมพันธุสัตวน้ําของ

ธนาคาร 

  67.69 

  79.55 

  42.05 

  21.59 

   7.95 

   4.55 

   3.41 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

  



 

บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินผลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงเปนการประเมินผลในระหวาง       

การดําเนินโครงการ (Ongoing Evaluation) หลังจากท่ีไดมีการดําเนินโครงการไดระยะหนึ่ง เพ่ือทราบ

ความกาวหนาหรือปญหาในการดําเนินโครงการ เพ่ือนําผลที่ไดไปใชในการแกปญหาการดําเนินงานตาม

โครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว 

นอกจากนี้บทเรียนที่ไดยังสามารถนําไปใชในการจัดทําโครงการอ่ืนที่มีลักษณะคลายกันได จะประเมินผลได 

(Outputs) และผลลัพธ  (Outcomes) ในเบื้องตน  มี เป าหมายจะดําเนินการจัดตั้ งธนาคาร 20 แหง            

ใน 20 จังหวัดนํารอง  
 

4.1 ปจจัยนําเขา (Inputs) 

 4.1.1 งบประมาณ 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ป 2560 ไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน

จัดตั้ งธนาคารทั้งหมด จํานวน 7,460,000 บาท เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 7,266,000 บาท คิดเปน           

รอยละ 97.40 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยแบงเปนงบดําเนินงาน 3,806,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.15      

ของงบประมาณที่ไดรับ 4,000,000 บาท และงบเงินอุดหนุน จํานวน 3,460,000 บาท ซึ่งมีการเบิกจาย

งบประมาณครบตามเปาหมาย (ตารางท่ี 4.1)  
 

ตารางที่ 4.1 งบประมาณที่ไดรับเพื่อดําเนินงานธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

รายการ 
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (บาท) 

รอยละ 
เปาหมาย ผล 

1. งบประมาณโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

1.1 งบดําเนินงาน 4,000,000 3,806,000 95.15 

1.2 งบเงินอุดหนุน 3,460,000 3,460,000 100.00 

รวม 7,460,000 7,266,000 97.40 

ที่มา: กรมประมง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560) 
 

 4.1.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

กรมประมงไดมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตเปนพันธุสัตวน้ํา ไดแก กุงกามกราม ปลานิล    

ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาบา ปลาสรอยขาว และปลาสวาย จํานวน 3,570,000 ตัว    

คิดเปนรอยละ 178.50 ของเปาหมาย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน อาหารสัตวน้ํา วัสดุลอมขังสัตวน้ํา และ

อุปกรณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประจําธนาคาร ในปริมาณที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพแหลงน้ําชุมชน (ตารางที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

รายการ     หนวยนับ   เปาหมาย   ผล รอยละ 

3. การสนับสนุนปจจัยการผลติ ลานตัว  2  3.57    178.50 

ที่มา: กรมประมง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560) 

 4.1.3 หลักสูตร 

เจาหนาที่จากกรมประมงไดมีการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรสมาชิกโดยหลักสูตรที่ใชอบรม

ถายทอดความรูจํานวน 6 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการบริหารจัดการแหลงน้ํา การสรางอาหารธรรมชาติใน

แหลงน้ํา การอนุบาลสัตวน้ํา การสรางกระชังในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปองกันโรคสัตวน้ํา และการจัดทําบัญชี  

 4.1.4 ความเพียงพอของเจาหนาที่ 

จากการสอบถามเจาหนาที่กรมประมงในพ้ืนที่ พบวา แหลงน้ําชุมชนรอยละ 90 มีจํานวนเจาหนาที่       

ที่รับผิดชอบดูแลแหลงน้ําเพียงพอ สวนแหลงน้ําชุมชนรอยละ 10 มีจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ ควรแกไขโดย 

ใหคณะกรรมการหมูบาน ชวยดําเนินงานและบริหารจัดการภายในแหลงน้ําชุมชน (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางที่ 4.3 ความเพียงพอของเจาหนาที่ 

     ความเพียงพอของเจาหนาที่ รอยละ 

 1.1 เพียงพอ 

 1.2 ไมเพียงพอ 

90.00 

10.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

4.2 กระบวนการ (Process) 

 4.2.1 การจัดตั้งคณะทํางานโครงการฯ 

ในการดําเนินโครงการมีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการฯแลว จํานวน 1 ชุดประกอบดวย

คณะทํางานจํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 107.50 ของเปาหมาย 40 ราย โดยมีรองอธิบดีกรมประมง เปน

ประธานคณะทํางานโครงการฯ และมีหัวหนากลุมวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชุมชน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเปนเลขานุการ มีการจัดประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่โครงการเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมจํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 108.33 ของเปาหมาย 60 ราย จัดประชุม

คณะทํางานและเจาหนาที่โครงการเพ่ือรายงานความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวน 3 ครั้ง 

ครบตามเปาหมาย โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ 115 ของเปาหมาย 180 ราย 

(ตารางท่ี 4.4)  
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ตารางที่ 4.4 การจัดตัง้คณะทํางานโครงการฯ 

รายการ   หนวยนับ   เปาหมาย   ผล รอยละ 

1. แตงตั้งคณะทํางานโครงการ  ชุด/ราย 1/40 1/43  100.00/107.50 

2. ประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่

โครงการฯเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

ครั้ง/ราย 1/60  1/65  100.00/108.33 

3. ประชุมคณะทํางานโครงการติดตามผล

การดําเนินงาน 

ครั้ง/ราย 3/180 3/207 100/115 

ที่มา : กรมประมง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560) 

 4.2.2 การประชาสัมพันธโครงการ 

1) การรับทราบขาวสารโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

เกษตรกรสมาชิกทุกรายทราบขาวสารโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงจาก

สื่อบุคคล โดยเกษตรกรทราบขาวสารจากเจาหนาที่ประมงจังหวัด/ประมงอําเภอ มากที่สุด คิดเปน           

รอยละ 71.54 รองลงมารอยละ 58.46 ทราบจากผูนําทองถ่ิน เชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่องคการบริหาร

สวนตําบล รอยละ 3.85 ทราบจากเพื่อนบาน ญาติพี่นอง และรอยละ 1.54 ทราบจากเจาหนาที่เกษตรตําบล

จากการรับทราบขาวสารของเกษตรกรสมาชิกทําใหทราบวาในการดําเนินงานครั้งตอไป โครงการควรเพิ่ม   

การประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพเพื่อเพ่ิมชองทางการเขาถึงใหกับเกษตรกรมากขึ้น 

(ตารางท่ี 4.5) 

ตารางที่ 4.5 การรับทราบขาวสารโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

การทราบขาวสารของเกษตรกรสมาชิก รอยละ 

1. สื่อบุคคล 

1.1 เจาหนาที่ประมงจังหวัด/อําเภอ 

1.2 ผูนําทองถ่ิน  

1.3 เพ่ือนบาน/ญาติพี่นอง 

1.4 เจาหนาที่เกษตรตําบล  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

3. สื่อสิ่งพิมพ 

100.00 

  71.54 

  58.46 

   3.85 

   1.54 

   - 

   - 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

2) การรับรู/รับทราบเก่ียวกับธนาคารสินคาเกษตรอ่ืน ๆ ของเกษตรกรสมาชิก 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรรอยละ 60.77 ทราบหรือรูจักธนาคาร

สินคาเกษตรอื่น ๆ โดยเกษตรกรทราบ/รูจักธนาคารปุยอินทรียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.56 รองลงมา    

รอยละ 60.76 ทราบ/รูจักธนาคารโค-กระบือ รอยละ 37.97 ทราบ/รูจักธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน        

รอยละ 11.39 ทราบ/รูจักธนาคารโคนมทดแทน รอยละ 5.06 ทราบ/รูจักธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร     
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รอยละ 2.53 ทราบ/รูจักธนาคารปจจัยการผลิตหมอนไหม สวนเกษตรกรรอยละ 39.23 ไมทราบ/ไมรูจัก

ธนาคารสินคาเกษตรประเภทอื่น ๆ (ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 การทราบ/รูจักธนาคารสินคาเกษตรอื่น ๆ 

การทราบ/รูจักธนาคารสินคาเกษตรอื่น ๆ รอยละ 

1. ไมทราบ/ไมรูจัก 

2. ทราบ/รูจัก 

2.1 ธนาคารปุยอินทรีย 

2.2 ธนาคารโค-กระบือ 

2.3 ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

2.4 ธนาคารโคนมทดแทน 

2.5 ธนาคารขาวสถาบันเกษตรกร 

2.6 ธนาคารปจจัยการผลิตหมอนไหม 

  39.23 

  60.77 

  64.56 

  60.76 

  37.97 

  11.39 

    5.06 

    2.53 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 4.2.3 การคัดเลือกแหลงน้ํา/สมาชิก 

กรมประมง ไดดําเนินการคัดเลือกแหลงน้ําชุมชนและรับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการแลว โดย

ดําเนินการคัดเลือกแหลงน้ําเปาหมายแลว จํานวน 20 แหง ครบตามเปาหมาย มีสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการ

ทั้งหมด 1,583 ราย คิดเปนรอยละ 263.83 ของเปาหมาย (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางที่ 4.7 การคัดเลือกแหลงน้ํา/สมาชิก 

รายการ   หนวยนับ   เปาหมาย   ผล รอยละ 

1. คัดเลือกแหลงน้ําเปาหมาย แหง   20     20  100 

2. สมาชิกชุมชนที่เขารวมโครงการ ราย  600  1,583  263.83 

ที่มา : กรมประมง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560) 

 4.2.4 การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคารของแหลงน้ําชุมชน 

1) การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร 

มีการแตงตั้ งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง จํานวน 20 ชุด         

ตามจํานวนแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย โดยคณะกรรมการแตละชุดมีองคประกอบเฉลี่ยชุดละ 17 คน รวมมีจํานวน

คณะกรรมการท้ังหมด 340 ราย คิดเปนรอยละ 154.54 ของเปาหมายที่มีคณะกรรมการเปนองคประกอบชุดละ 11 ราย         

แหลงน้ําชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการผลผลิตแบบธนาคาร 6 แหง คิดเปนรอยละ 30 ของเปาหมาย 20 แหง 

เนื่องจากบางแหลงน้ํามีพื้นที่ขนาดใหญ น้ําลึก และอาหารธรรมชาติไมเพียงพอตอสัตวน้ําทําใหสัตวน้ําในแหลงนํ้า

ยังไมไดขนาด  
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2) การบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน  

ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน แบงเปนการเตรียมแหลงน้ําเพ่ิมอาหารธรรมชาติ

ดําเนินการแลว 20 แหง ครบตามเปาหมาย มีการชั่งวัดขนาด และอนุบาลลูกปลากอนปลอย ดําเนินการ      

18 ครั้ง คิดเปน รอยละ 90 ของเปาหมาย และการติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา ดําเนินการ 18 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 90 ของเปาหมาย สาเหตุที่มีการชั่งวัดขนาด อนุบาลลูกปลากอนปลอย และการติดตามการเจริญเติบโตของ

สัตวน้ําไมครบตามเปาหมาย เนื่องจากบางแหลงน้ําประสบปญหาอุทกภัยทําใหไมสามารถดําเนินการไดครบตามแผน 

(ตารางที่ 4.8)   
 

ตารางที่ 4.8 การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคารของแหลงน้ําชุมชน 

รายการ   หนวยนับ   เปาหมาย   ผล รอยละ 

1. คัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการธนาคาร

ผลผลิตเกษตรดานการประมง 

 ชุด/ราย 20/220 20/340  100/154.54 

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการ แหง   20     20  100 

3. ประชุมรวมกับชุมชนเปาหมายเพ่ือชี้แจงโครงการ ครั้ง 20 25  125 

4. แหลงน้ําชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการ

ผลผลิตแบบธนาคาร (ยืม คืน ปจจัยการผลิต) 

แหง   20     6  30.00 

5. การบริหารจัดการในแหลงน้ําชุมชน 

5.1 เตรียมแหลงน้ําเพ่ิมอาหารธรรมชาต ิ

5.2 ชั่งวัดขนาด และอนุบาลลูกปลากอนปลอย 

5.3 ติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา 

 

แหง 

แหง 

แหง 

 

20 

20 

20 

 

    20 

    18 

    18 

 

 100 

 90 

90 

ที่มา : กรมประมง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560) 

4.2.5 การพัฒนาศักยภาพของชุมชน/บุคลากร 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เจาหนาที่จากกรมประมงไดมีการจัดอบรมใหความรู

แกเกษตรกรสมาชิกเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง โดยเกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับการบริหาร

จัดการธนาคาร เชน การบริหารจัดการแหลงน้ํา การสรางแหลงอาหารธรรมชาติ การจัดทําบัญชี  เปนตน 

4.3 ผลผลิต (Outputs) 

 4.3.1 การอบรมถายทอดความรูและการนําความรูไปใชประโยชน 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรรอยละ 69.23 ไดรับการอบรมถายทอด

ความรูดานการบริหารจัดการธนาคาร โดยเกษตรกรรอยละ 39.23 เห็นวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนได

ในระดับคอนขางมาก รอยละ 16.15 ระดับปานกลาง  รอยละ 13.08 ระดับมาก และรอยละ 0.77 ระดับคอนขางนอย 

สวนเกษตรกรรอยละ 30.77 ไมไดรับการอบรมถายทอดความรู เนื่องจากบางธนาคารมีการใหความรูเพิ่มเติม

ระหวางที่จัดประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการธนาคารฯแลวจึงไมมีการจัดอบรม (ตารางที่ 4.9)  
 

 



28 
 

ตารางที่ 4.9 การอบรมถายทอดความรูและการนําความรูไปใชประโยชน 

รายการ รอยละ 

1. การอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรสมาชิก 

1.1 ไดรับการอบรม 

1.2 ไมไดรับการอบรม 

100.00 

69.23 

30.77 

2. การนําความรูไปใชประโยชน  

2.1 ระดับมาก 

2.2 ระดับคอนขางมาก 

2.3 ระดับปานกลาง 

2.4 ระดับคอนขางนอย 

2.5 ระดับนอย  

100.00 

13.08 

39.23 

16.15 

  0.77 

  - 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 4.3.2 ดานประสิทธิภาพการผลิต 

โครงการฯมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตสัตวน้ําเพ่ิมขึ้นไรละ 200 กก.แตเนื่องจาก

แหลงน้ํามีพ้ืนที่ขนาดใหญ น้ําลึก และประสบปญหาอุทกภัยจึงยังไมสามารถทราบผลผลิตสัตวน้ําที่แนชัดได  

ทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคโครงการได 

 4.3.3 การบริหารจัดการในรูปแบบธนาคาร 

จากการจัดตั้งธนาคารฯในแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย มีธนาคารฯที่มีการดําเนินการในรูปแบบธนาคาร 

จํานวน 20 แหง ครบตามเปาหมาย มีการผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ือเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน

จํานวน 0.496 ลานตัว คดิเปนรอยละ 124 ของเปาหมาย (ตารางท่ี 4.10)  

ตารางที่ 4.10 การบริหารจัดการในรูปแบบธนาคาร 

รายการ   หนวยนับ   เปาหมาย   ผล รอยละ 

1. จํานวนแหลงน้ําชุมชนที่ดําเนินการใน

รูปแบบธนาคาร 

แหง 20 20  100 

2. ผลิต อนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุ

สัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําชุมชน 

ลานตัว 0.4 0.496 124 

ที่มา : กรมประมง (ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2560) 

4.4 ผลลัพธ (Outcomes) 

 4.4.1 การบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ํา 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรทุกรายมีอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ํา

เพียงพอตอการบริโภค โดยหลังจากมีโครงการฯ เกษตรกรมีการบริโภคสัตวน้ําชนิดตาง ๆ เชน ปลานิล ปลาดุก 

ปลาชอน ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร เปนตน เฉลี่ย 58.47 กก./ป/ครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณการบริโภค

เพ่ิมขึ้นจากกอนมโีครงการ เฉลี่ย 2.68 กก./ป/ครัวเรือน 



29 
 

 4.4.2 ดานเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรจับสัตวน้ําที่ไดเฉลี่ย 165 กิโลกรัม/ป/ครัวเรือน 

และจําหนายสัตวน้ําเฉลี่ย 58 บาท/กิโลกรัม สงผลใหมรีายไดจากการจําหนายสัตวน้ํา เฉลี่ย 9,570 บาท/ป/ครัวเรือน 

(ตารางที่ 4.11) 

ตารางที ่4.11 ดานเศรษฐกิจของครัวเรือน 

รายการ หนวยนับ    เฉลี่ย 

1. ผลผลิต  (กก./ป/ครัวเรือน)     165 

2. ราคาจําหนาย      (บาท/กก.)       58 

3. รายได (บาท/ป/ครัวเรือน)   9,570 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 4.4.3 ศักยภาพดานการบริหารจัดการแหลงน้ํา 

1) การดําเนินการในรูปแบบธนาคารฯในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

ในพ้ืนที่แหลงน้ํามีการดําเนินการในรูปแบบธนาคารฯแลว จํานวน 20 แหง ครบตามเปาหมาย 

และมีการติดตามการดําเนินการจัดตั้งธนาคารฯในพื้นที่แหลงน้ําเปาหมาย จํานวน 20 แหง ครบตามเปาหมาย จํานวน

ครั้งที่ติดตามการดําเนินงานของแหลงน้ําทั้งหมด 20 แหง รวม 168 ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.33 ของเปาหมาย      

(ตารางที่ 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 การดําเนินการในรูปแบบธนาคารฯในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 

รายการ   หนวยนับ  เปาหมาย   ผล รอยละ 

1. การดําเนินการในรูปแบบธนาคารฯในพ้ืนที่

แหลงน้ําอยางตอเนื่อง 

  แหง 20 20  100 

2. ติดตามการดําเนินงานการจัดตั้งธนาคารฯใน

พ้ืนที่แหลงน้ําเปาหมาย 

แหง/ครั้ง 20/180 20/168  100/93.33 

ที่มา : กรมประมง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560) 
 

 2) การมีสวนรวมในการบริหารงาน/ดําเนินงานของธนาคารฯ 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรทุกราย มีสวนรวมในการบริหารงาน/

ดําเนินงานของธนาคาร โดยเกษตรกรทุกราย สมัครเปนสมาชิกธนาคารฯ รองลงมา รอยละ 77.69 เขารวม 

การประชุมชี้แจงการดําเนินงานของธนาคารฯ รอยละ 40.77 มีสวนรวมในการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารฯ 

รอยละ 31.54  มีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบ และรอยละ 7.69 มีสวนรวมในดานอื่น ๆ เชน เปนประธาน 

และเปนคณะกรรมการ เปนตน (ตารางที่ 4.13) 
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ตารางที่ 4.13 การมีสวนรวมในการบริหารงาน/ดําเนินงานของธนาคารฯ 

รายการ รอยละ 

1. ไมม ี

2. มี 

 2.1 เปนสมาชิกธนาคาร 

 2.2 เขารวมการประชุมชี้แจง 

 2.3 คัดเลือกคณะกรรมการธนาคาร 

 2.4 กําหนดกฎระเบียบ 

 2.5 อื่น ๆ  

    - 

100.00 

100.00 

  77.69 

  40.77 

  31.54 

    7.69 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

3) การใชบริการธนาคารฯของเกษตรกรสมาชิกอยางตอเนื่อง 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกร รอยละ 70 มีการใชบริการธนาคารฯ 

อยางตอเนื่อง โดยเกษตรกร รอยละ 54.95 มีการซื้อปลาในราคาที่ถูกกวาทองตลาด รองลงมา รอยละ 49.45   

มีการปนผลประโยชนรวมกัน รอยละ 15.38 มีการเขาไปจับสัตวน้ําของธนาคารเพื่อบริโภค รอยละ 12.09 มีการยืม

พันธุสัตวน้ํา และรอยละ 1.10 มีการคืนพันธุสัตวน้ําใหกับธนาคารฯ สวนเกษตรกรรอยละ 30 ไมไดใชบริการ

ธนาคารฯตอเนื่อง เนื่องจากบางแหลงน้ําผลผลิตยังไมเพียงพอ สัตวน้ํายังโตไมเต็มท่ี และประสบปญหาน้ําลึก

เกินไป ทําใหไมสามารถจับสัตวน้ําได (ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี 4.14 การใชบริการธนาคารของเกษตรกรสมาชกิอยางตอเนื่อง 

รายการ รอยละ 

1. ใชบริการตอเนื่อง 

  1.1 การซื้อปลาในราคาที่ถูกกวาทองตลาด 

  1.2 การปนผลประโยชนรวมกัน   

  1.3 การเขาไปจับสัตวน้ําของธนาคาร 

  1.4 การยืมพันธุสัตวน้ํา 

  1.5 การคนืพันธุสัตวน้ํา 

70.00 

    54.95 

    49.45 

    15.38 

    12.09 

      1.10 

2. ไมไดใชบริการตอเนื่อง   30.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 4.4.4 ความพึงพอใจของสมาชิกธนาคารตอการเขารวมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

1) การเปนสมาชิกและใชบริการธนาคาร 

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรรอยละ 97.69 ยังคงเปนสมาชิกตอไป 

เนื่องจากเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนตอเกษตรกรในชุมชน เกษตรกร รอยละ 2.31 ไมเปนสมาชิกตอ 
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เนื่องจากอายุมากแลว ในสวนของการใชบริการธนาคาร เกษตรกรรอยละ 90.00 ตองการใชบริการธนาคาร

ตอไป เนื่องจากไดซื้อปลาในราคาที่ถูกกวาทองตลาด และเปนโครงการที่ทําในชุมชนมีการทํากิจกรรมตาง ๆ 

รวมกัน อีกทั้งยังสรางรายไดใหกับชุมชนและตนเอง ทําให เกิดความยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ เกษตรกร         

รอยละ 10.00 ไมตองการใชบริการเนื่องจากผลผลิตท่ีไดยังไมมีความแนนอน (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางที่ 4.15 การเปนสมาชิกของธนาคารฯและการใชบริการธนาคารฯตอไปในอนาคต 

รายการ   รอยละ 

1. การเปนสมาชิกธนาคารฯ 

1.1 เปน 

1.2 ไมเปน  

 

  97.69 

  2.31 

2. การใชบริการธนาคารฯในอนาคต 

2.1 ใชบริการ 

2.2 ไมใชบริการ 

 

  90.00 

10.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

2) ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

จากการสอบถามเกษตรกร พบวา ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ

ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.22 โดยแบงเปนประเด็นในดานตาง ๆ ดังนี ้ 

(1) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการจัดตั้งธนาคารฯ ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.40 

เนื่องจากเปนโครงการที่สรางประโยชนใหแกชุมชน 

(2) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารฯในระดับมาก ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.27  

(3) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอขอกําหนด/กฎระเบียบ/เงื่อนไข/หลักเกณฑของธนาคารฯ 

ในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.27 เนื่องจากสามารถปฎิบัติตามได 

(4) ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจตอคุณภาพปจจัย ในระดับมาก

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.37 มีความพึงพอใจตอปริมาณปจจัย ในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.23 และมีความพึงพอใจ

ตอระยะเวลาการแจก ในระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.25  

(5) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของคณะกรรมการ ในระดับคอนขางมากที่

คาคะแนนเฉลี่ย 4.10  

(6) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอรูปแบบการใหบริการของธนาคารฯ ในระดับคอนขางมากที ่

คาคะแนนเฉลี่ย 4.02  

(7) เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการมีผลผลิตสัตวน้ําในชุมชนในระดับคอนขางมาก ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.07 เนื่องจากจะไดบริโภคอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําในราคาไมแพง 
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(8) ดานผลผลิตสัตวน้ําของธนาคาร เกษตรกรมีความพึงพอใจตอคุณภาพของสัตวน้ํา       

ในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.22 และมีความพึงพอใจตอปริมาณสัตวน้ํา ในระดับคอนขางมาก ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.20 (ตารางที่ 4.16) 
 

ตารางที ่4.16 ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

รายการ คะแนน แปลผล 

1. การจัดตั้งธนาคารฯ 4.40 มาก 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ 4.27 มาก 

3. ขอกําหนด/กฎระเบียบ/เงื่อนไข/หลักเกณฑของ

ธนาคารฯ 

4.27 มาก 

4. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

 4.1 คุณภาพปจจัย 

 4.2 ปริมาณปจจัย 

 4.3 ระยะเวลาการแจก 

 

4.37 

4.23 

4.25 

 

มาก 

มาก 

มาก 

5. การบริหารงานของคณะกรรมการ (การจัดเวรยาม/

การเลี้ยง/การบริหารจัดการตาง ๆ เชน ยืม คืน ปนผล) 

4.10 คอนขางมาก 

6. รูปแบบการใหบริการของธนาคารฯ (ในการจับสัตวน้ํา) 4.02 คอนขางมาก 

7. ธนาคารฯชวยใหผลผลิตสัตวน้ําในชุมชนมากขึ้น 

(เปนแหลงอาหารโปรตีน (สัตวน้ํา)) 

4.07 คอนขางมาก 

8. ผลผลิตสัตวน้ําจากธนาคารฯ 

 8.1 คุณภาพของสัตวน้ํา 

 8.2 ปริมาณของสัตวน้ํา 

 

4.22 

4.20 

 

มาก 

คอนขางมาก 

เฉลี่ย 4.22 มาก 

ที่มา: จากการสํารวจ 

3) ระดับความรูของเกษตรกรสมาชิกหลังไดรับการอบรม 

จากการสอบถามเกี่ยวกับระดับความรูหลังไดรับการอบรมของเกษตรกรสมาชิก พบวา 

เกษตรกรรอยละ 22.22 มีความเขาใจในระดับมาก รอยละ 58.89 ระดับคอนขางมาก รอยละ 12.22 ระดับปานกลาง 

และรอยละ 6.67 ระดับคอนขางนอย (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางที ่4.17 ระดับความรูของเกษตรกรสมาชิกหลังไดรับการอบรม 

ระดับความรูของเกษตรกรสมาชิกหลังไดรับการอบรม รอยละ 

1. ระดับมาก 

2. ระดับคอนขางมาก 

3. ระดับปานกลาง 

4. ระดับคอนขางนอย 

5. ระดับนอย 

 22.22 

 58.89 

 12.22 

  6.67 

  - 

ที่มา: จากการสํารวจ 



 

บทที่ 5  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

การประเมินผลธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงเปนการประเมินผลในระหวางการดําเนิน

โครงการ (Ongoing Evaluation) จากการสัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ คณะกรรมการ และเจาหนาที่

กรมประมงในพื้นที่โครงการ ซึ่งไดนําแนวคิดแบบจําลองโลจิค (Logic Model) มาสรางเปนกรอบแนวคิด 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

โดยคํานึงถึงระยะเวลาและกระบวนการดําเนินงานตามขั้นตอนของโครงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ

เปาหมาย สรุปไดดังนี้ 

5.1.1 ผลการดําเนินงาน  

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ป 2560 ไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน

จัดตั้งธนาคารทั้งหมด จํานวน 7,460,000 บาท เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 7,266,000 บาท คิดเปน 

รอยละ 97.40 ของงบประมาณที่ไดรับ กรมประมง มีการสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน พันธุสัตวน้ํา ไดแก    

กุงกามกราม ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาบา ปลาสรอยขาว และปลาสวาย เปนตน 

จํานวน 3,570,000 ตัว คิดเปนรอยละ 178.50 ของเปาหมาย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน อาหารสัตวน้ํา วัสดุ

ลอมขังสัตวน้ํา และอุปกรณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประจําธนาคาร ในปริมาณที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพ

ของแหลงน้ําชุมชน ในการดําเนินโครงการมีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการฯ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

คณะทํางานจํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 107.50 ของเปาหมาย โดยมีรองอธิบดีกรมประมงเปนประธาน

คณะทํางานโครงการฯ และมีหัวหนากลุมวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชุมชน กองวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เปนเลขานุการ มีการจัดประชุมคณะทํางานและเจาหนาที่โครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการแลว จํานวน    

1 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมจํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 108.33 ของเปาหมาย มีการจัดประชุมคณะทํางาน

และเจาหนาที่โครงการเพื่อรายงานความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวน 3 ครั้ง ครบตาม

เปาหมาย โดยมผีูเขารวมประชุมจํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ 115 ของเปาหมาย 

5.1.2 การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 

1) วัตถุประสงคโครงการขอที่ 1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน ให

เปนธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1.1) กรมประมงไดดําเนินการคัดเลือกแหลงน้ําชุมชนและรับสมัครสมาชิกเขารวม 

โครงการแลว โดยดําเนินการคัดเลือกแหลงน้ําชุมชนเปาหมายแลว จํานวน 20 แหง ครบตามเปาหมาย         

มีสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการท้ังหมด 1,583 ราย คิดเปนรอยละ 263.83 ของเปาหมาย  
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1.2) การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง จํานวน 20 ชุด

ตามจํานวนแหลงน้ําชุมชนเปาหมาย โดยคณะกรรมการแตละชุดมีองคประกอบเฉลี่ยชุดละ 17 คน รวมมีจํานวน

คณะกรรมการท้ังหมด 340 ราย คิดเปนรอยละ 154.54 ของเปาหมายที่มีคณะกรรมการเปนองคประกอบชุดละ 11 ราย  

1.3) การบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน  

ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชน แบงเปนการเตรียมแหลงน้ําเพ่ิมอาหาร

ธรรมชาติดําเนินการแลว 20 แหง ครบตามเปาหมาย มีการชั่งวัดขนาด และอนุบาลลูกปลากอนปลอย 

ดําเนินการ 18 ครั้ง คิดเปน รอยละ 90 ของเปาหมาย และการติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา ดําเนินการ     

18 ครั้ง คิดเปนรอยละ 90 ของเปาหมาย สาเหตุที่มีการชั่งวัดขนาด อนุบาลลูกปลากอนปลอย และการติดตาม    

การเจริญเติบโตของสัตวน้ําไมครบตามเปาหมาย เนื่องจากบางแหลงน้ําประสบปญหาอุทกภัยทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดครบตามแผน  

2) วัตถุประสงคโครงการขอท่ี 2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนใน

การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําจืดเพ่ือเปนอาหารโปรตีนบริโภคและสรางรายไดในครัวเรือน  

จากการสอบถามเกษตรกรสมาชิก พบวา เกษตรกรมีจํานวนสัตวน้ํ าที่ จับได เฉลี่ ย           

165 กิโลกรัม/ป ราคาจําหนายสัตวน้ําเฉลี่ย 58 บาท/กิโลกรัม และรายไดจากการจําหนายสัตวน้ําเฉลี่ย        

9,570 บาท/ป ดานการบริโภคอาหารโปรตีนประเภทสัตวน้ําของเกษตรกร พบวา เกษตรกรทุกรายมีอาหาร

โปรตีนประเภทสัตวน้ําเพียงพอตอการบริโภค โดยหลังจากมีโครงการฯ เกษตรกรมีการบริโภคสัตวน้ําชนิดตาง ๆ 

เชน ปลานิล ปลาดุก ปลาชอน ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร เปนตน เฉลี่ย 58.47 กก./ป/ครัวเรือน ซึ่งมี

ปริมาณการบริโภคเพ่ิมขึ้นจากชวงกอนเริ่มโครงการ เฉลี่ย 2.68 กก./ป/ครัวเรือน นอกจากนี้ ในดานของ  

แหลงน้ําชุมชนที่ มีการจัดระบบการจัดการผลผลิตแบบธนาคาร มีจํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 30           

ของเปาหมาย สาเหตุที่ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากบางแหลงน้ํามีพ้ืนที่ขนาดใหญ น้ําลึก และอาหาร

ธรรมชาติไมเพียงพอตอสัตวน้ําทําใหสัตวน้ําในแหลงน้ํายังไมไดขนาด 

3) วัตถุประสงคโครงการขอที่ 3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหารแหลงน้ําชุมชนเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตสัตวน้ําจืดใหแกชุมชน เจาหนาที่ของกรมประมงและองคกรบริหารสวนทองถิ่นในระดับทองถิ่นในพ้ืนที่

เปาหมาย มีผลการดําเนินงานดังนี ้

3.1) เจาหนาที่จากกรมประมงไดมีการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรสมาชิกเฉลี่ยปละ   

1 ครั้ง โดยเกษตรกรสมาชิกไดรับการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธนาคาร ไดแก หลักสูตร

การบริหารจัดการแหลงน้ํา การสรางอาหารธรรมชาติในแหลงน้ํา การอนุบาลสัตวน้ํา การสรางกระชัง         

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปองกันโรคสัตวน้ํา และการจัดทําบัญช ี

3.2) จากการถามเกษตรกรสมาชิกเกี่ยวกับการนําความรูไปใชประโยชน พบวา เกษตรกร

รอยละ 69.23 ไดรับการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการธนาคาร โดยเกษตรกรรอยละ 39.23  

เห็นวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดในระดับคอนขางมาก รอยละ 16.15 ระดับปานกลาง รอยละ 13.08  
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ระดับมาก และรอยละ 0.77 ระดับคอนขางนอย สวนเกษตรกรรอยละ 30.77 ไมไดรับการอบรมถายทอด

ความรู เนื่องจากบางธนาคารมีการใหความรูเพ่ิมเติมระหวางที่จัดประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ      

ธนาคารฯ แลวจึงไมมีการจัดอบรม 

3.3) ในสวนของการมีสวนรวมในการบริหารงาน/ดําเนินงานของธนาคารฯ พบวา 

เกษตรกรทุกราย มีสวนรวมในการบริหารงาน/ดําเนินงานของธนาคาร โดยเกษตรกรทุกราย สมัครเปนสมาชิก

ธนาคารฯ รองลงมา รอยละ 77.69 เขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินงานของธนาคารฯ รอยละ 40.77 มีสวนรวม

ในการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารฯ รอยละ 31.54  มีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบ และรอยละ 7.69   

มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ 

5.1.3 ความคดิเห็นของเกษตรกรตอการดําเนินโครงการ 

เกษตรกรสมาชิกธนาคาร มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการเขารวมโครงการธนาคารผลผลิต

เกษตรดานการประมง ในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.22 เม่ือสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับการเปนสมาชิก

และการใชบริการธนาคารฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 97.69 ยังคงเปนสมาชิกตอไป เนื่องจากเห็นวาเปน

โครงการที่มีประโยชนตอเกษตรกรในชุมชน สวนเกษตรกรรอยละ 2.31 ไมเปนสมาชิกตอ เนื่องจากอายุมากแลว 

ในสวนของการใชบริการธนาคารฯ พบวา เกษตรกรรอยละ 90.00 ตองการใชบริการธนาคารฯตอไป เนื่องจาก

ไดซื้อปลาในราคาท่ีถูกกวาทองตลาด และเปนโครงการที่ทําในชุมชนมีการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน อีกทั้ง   

ยังสรางรายไดใหกับชุมชนและตนเอง ทําใหเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้เกษตรกรรอยละ 10.00 ไมตองการใชบริการ

ตอ เนื่องจากเห็นวาผลผลิตท่ีไดยังมีปริมาณนอย ไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 

5.2 ขอคนพบ 

 5.2.1 แหลงน้ําที่เขารวมโครงการประสบปญหาอุทกภัย ทําใหผลผลิตในแหลงน้ําไดรับความเสียหาย 

 5.2.2 งบประมาณที่สนับสนุนโครงการไมเพียงพอ โดยเฉพาะงบสนับสนุนพันธุปลาที่ปลอยมีปริมาณ

นอยไมสอดคลองกับขนาดพ้ืนที่แหลงน้ําชุมชนซึ่งมีขนาดใหญ 

 5.2.3 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานธนาคารยังไมชัดเจนในทางปฏิบัต ิทําใหมีการยืม - คืน ปจจัยการผลิต

ในรูปแบบธนาคารนอย 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 5.3.1 กรมประมงควรสนับสนุนปจจัยในการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องทั้งในดานงบประมาณและ

องคความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะความรูดานการเพาะพันธุปลา พรอมทั้งสนับสนุนอุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหธนาคารฯสามารถผลิตพันธุปลาไวใชหมุนเวียนในธนาคารฯไดเองอยางยั่งยืน 

 5.3.2 กรมประมงควรผลักดันการดําเนินการในรูปแบบธนาคารฯใหเกิดขึ้นจริงและเกิดประโยชนแก

สมาชิกในชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
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