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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2561 ในวันท่ี 21 - 23 สิงหาคม 

2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทําการสํารวจและเก็บ 

ขอมูลจากนักวิชาการท่ีเขารวมงานประชุมวิชาการฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการบรรลุ

วัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการจัดงานประชุมวิชาการฯ ตลอดจนเพ่ือใหทราบความพึงพอใจ          

ตอกิจกรรมในการจัดงาน รวมถึงการไดรับทราบปญหา/อุปสรรค และขอคิดเห็นตาง ๆ จากการจัดงาน

ประชุมวิชาการฯ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวย แบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน กลุมตัวอยาง จํานวน 

709 ราย คิดเปนรอยละ 79.48 จากนักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานท้ังหมด 892 ราย (นักวิชาการ

ท่ีเขารวมงาน ไมนับรวมผูเกษียณอายุราชการ) ผลการประเมิน มีดังนี้ 

1. การบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

กลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นวา  การจัดงานประชุมวิชาการฯ บรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ ท้ัง 2 ขอ อยูในระดับมาก ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.77  

2. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการฯ   

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 86.92) ไดรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

ในสาขาตาง ๆ รองลงมา เปนการนําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน        

มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

เกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป และนําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการถายทอด 

ใหเกษตรกรไปปรับใชในทางปฏิบัติได 

3. ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ  
ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ ใน 3 เรื่อง ประกอบดวย 1) เรื่อง "การบริหารจัดการ

น้ําดวย โคก หนอง นา โมเดล " 2) เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ํา

เกษตรกรรมของประเทศไทย " และ 3) เรื่อง "มลพิษทางดิน " พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ดวย    

คาคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในระดับมาก  

4. ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ  
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ในภาพรวม การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 

ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.72 อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจความเหมาะสมของสถานท่ีในการนําเสนอ 

ผลงาน มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.74) รองลงมา เปนความนาสนใจของผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ 

ความรู/ประโยชน ท่ีไดรับ และการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
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5. ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ในภาพรวม การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย      

6 สาขา จํานวน 12 เรื่อง ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในระดับมาก  

6. ความพึงพอใจสถานท่ีจัดประชุมและการบริการ 
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม สถานท่ีจัดประชุมและการบริการ ดวย      

คาคะแนนเฉลี่ย 2.77 อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้  

6.1) ความพึงพอใจการใชแอพพลิเคชั่น LINE เปนชองทางในการประชาสัมพันธ

และสื่อสาร และการประเมินผลในรูปแบบออนไลน มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.89)   

6.2) ความพึงพอใจสถานท่ีจัดประชุม/หองประชุม  ระยะเวลาการประชุม 3 วัน 

(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.86)  

6.3) เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.80)  

6.4) การลงทะเบียน รูปแบบการลงทะเบยีน และการอํานวยความสะดวกของ

เจาหนาท่ี (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.79)  

6.5) เวลาในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 1 เรื่อง (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.76) 

6.6) จํานวนผลงานวิชาการท่ีนําเสนอใน แตละสาขา (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.73) 

6.7) โสตทัศนูปกรณ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.65)  

6.8) อาหารและเครื่องดื่ม (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.47)  

จากผลการประเมินอาจกลาวไดวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัด     

งานประชุมวิชาการฯ ท่ีมีการนํานวัตกรรมดาน IT มาใชในงานประชุมวิชาการฯ ประกอบดวย       

การประชาสัมพันธ การลงทะเบียน และการประเมินผลในรูปแบบออนไลน ตลอดจนการตัดสินรางวัล

การโหวตตาง ๆ อยูในระดับมาก ท้ังนี้ ผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความชื่นชอบและตองการใหมีรูปแบบ 

การจัดงานประชุมวิชาการฯ เชนนี้ในครั้งตอๆ ไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานท่ีดําเนินการวิจัยดานการจัดการทรัพยากรดินและท่ีดิน โดยในแตละป   

มีการดําเนินงานวิจัยสาขาตางๆ ไดแก ดานอนุรักษดินและน้ํา ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงดิน

เสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย ดินเค็ม สํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ท้ังนี้ เพ่ือใหไดคําตอบของเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และพืช 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

รวมท้ัง การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดองคความรูเพ่ือถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติในการเพ่ิม

ผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดใหมีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินข้ึน เพ่ือเปดโอกาสให

นักวิชาการไดนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาตางๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ

ระหวางนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในภาคสนามและผูเก่ียวของ เพ่ือใหมีการดําเนินงานทางวิชาการรวมกัน 

รวมท้ัง นําความรูท่ีไดรับจาการประชุมไปประยุกตใช เพ่ือแกไขปญหาและจัดการทรัพยากรดินและท่ีดิน      

ในพ้ืนท่ีของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป  

2. วัตถุประสงคของโครงการฯ 

2.1 เพ่ือใหมีการเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินในสาขาตางๆ โดยการนําเสนอผลงานภาค

บรรยาย ภาคนิทรรศการ และจัดใหมีการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน ป 2561 

2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เก่ียวกับ

การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการทรัพยากรดินและท่ีดิน ใหสามารถนํามาถายทอดใหเกษตรกร

นําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงคของการประเมิน 

3.1 เพ่ือประเมินความสําเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

3.2 เพ่ือประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ สําหรับ

นําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา การจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งตอไป 
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4. ขอบเขตการประเมิน 

4.1 ประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป 2561  ในระหวางวันท่ี 21 - 23 

สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

4.2 กลุมตัวอยางท่ี ทําการประเมิน ผล คือ นักวิชาการท่ี เขารวม งานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

ประจาํป 2561  

5. กรอบแนวคิดการประเมิน 

การประเมินในรปูแบบ การประเมิน ผลตามวัตถุประสงคของโครงการ ( Goal - oriented evaluation)       

ในรูปแบบของ Tyer’s goal - based model เพ่ือใหทราบผลสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายท่ีกําหนดไว ไดกําหนดประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน 
 

   1. เพ่ือประเมินความสําเร็จ
ของการจัดงานประชุมวิชาการฯ 

 

   1. ขอคิดเห็นตอวัตถุประสงค 
การจัดงานประชุมวิชาการฯ 

 

   - ระดับความคิดเห็นตอ
วัตถุประสงคในการจัดงานประชุม
วิชาการฯ 
 

   2. เพ่ือประเมินความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 
ของผูเขารวมงานประชุม
วิชาการฯ 

   2.1 ความพึงพอใจการบรรยาย
พิเศษ  

   2.2 ความพึงพอใจการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 
ภาคบรรยาย และความรู/
ประโยชนท่ีไดรับ 

   2.3 ความพึงพอใจการจัด
ประชุมและการบริการ 

2.4 ขอเสนอแนะ 

   - ระดับความพึงพอใจการบรรยาย
พิเศษ   

- ระดับความพึงพอใจการนําเสนอ
ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ภาค
บรรยาย และความรู/ประโยชนท่ี
ไดรับ 

- ระดับความพึงพอใจการจัด
ประชุม และการบริการ 

- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงผลสําเร็จของการ จัดงาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม ตลอดจนความพึงพอใจ  

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการจัดงานประชุมวิชาการฯ สามารถนําขอมูลดังกลาว   

ไปปรับปรุงรูปแบบจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักวิชาการและกรมพัฒนาท่ีดิน    

มากยิ่งข้ึน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

สิงหาคม - กันยายน 2561  

8. ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวพรรณพิศ  บวงนาวา ผูอํานวยการกองแผนงาน 

นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร 

9. ผูอํานวยการโครงการ 

นางสาวสุนันท  ไวยพาลี ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

10.1 ผูรับผิดชอบและเขียนรายงาน 

นางสาวสุภาวดี  ปนกุมภีร  

10.2 ผูรวมดําเนินการ 

นางสาวธัมญลักษณ  เสือคง 

นายฉันทภัค  มาคะสมิต 

นางสาวชัญญา  พันธุชัยยา 

นางวรง  โฉมวิไลลักษณ 

นางสาวศศิวิมล  วงษแสงจันทร 

นายกิตติภพ  ขุนผา 
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บทที่ 2 

วิธีการดําเนินงาน/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป 2561 นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

ความสําเร็จของการจัดงาน รับทราบความคิดเห็นในการบรรลุวัตถุประสงคการจัดงาน ประเมินความพึงพอใจ

การบรรยายพิเศษ การนําเสนอผลงานวิชาการภาคนทิรรศการ ภาคบรรยาย การจัดการประชุม การบริการ  

และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

1. ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการฯ          

ในระหวางวันท่ี 21 - 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

จํานวน 892 คน  (นักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการฯ ไมนับรวมผูเกษียณอายุราชการท่ี

ลงทะเบียนเขารวมงาน) 

2. กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมทดแทน ( Simple Random 

Sampling without Replacement) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนไปตามเกณฑของ Taro Yamane จาก

ประชากรนักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการฯ จํานวน 897 คน ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสม  ในระดับความเชื่อม่ัน 95% มีความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5% จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 277 คน 

เปนอยางนอยท่ีจะเปนตัวแทนประชากรท้ังหมด 

16การใชสูตรคํานวณ16ขนาดของประชากร สูตรของ Taro Yamane 

 

    n  =      N 
            1 + Ne2 

  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N  =   ขนาดของประชากร 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

ประชากร คือ นักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการฯ จํานวน 897 คน  
ความคลาดเคลื่อน 5 % (ความเชื่อม่ัน 95%) 

    n  =          897   
            1 + (897 X 0.052) 

=  277 ตัวอยาง 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน  

3.1 การเก็บ รวบรวมขอมูล   โดยใชแบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน  และวิธีการสังเกตการณ 

(Observation) ประชากรตัวอยาง เพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอมูลท่ี ไดจากแบบสอบถาม ( Questionnaires) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการสังเกตการณในหองประชุม 

ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสารการดําเนินงานโครงการ 

รายงานการประชุม และขอมูลท่ีเก่ียวของ 

4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม  Statistical Package for Social Science ซ่ึง

เปนขอมูลท่ีรวบรวมได มี 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหเชิงปริมาณ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย โดยใชสูตร ดังนี้ 

𝑋𝑋�  =  
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛

 

โดย  𝑋𝑋�  =  คาคะแนนเฉลี่ย 

  ∑𝑥𝑥 = ผลรวมคะแนนท้ังหมด 

  n  = จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 

4.2 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลท่ัวไป ความคิดเห็น  ความ พึงพอใจ ปญหาอุปสรรค 

และขอเสนอแนะตาง ๆ เปนการวิเคราะหในเชิงเหตุผล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนา ( Descriptive Statistic) เพ่ือใช
บรรยายพรรณนาขอมูลจากแบบสอบถาม ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีแสดงคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ 
และคาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ใชมาตราวัดแบบลิคอรท (Likert Scale) ตามมาตราวัด 3 ระดับ ดังนี้ 
มาก มีคาเทากับ   3   คะแนน  
ปานกลาง มีคาเทากับ   2   คะแนน  
นอย มีคาเทากับ   1   คะแนน  

การแปลความหมาย ตามคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาคะแนนเฉลี่ย    2.34 – 3.00   คะแนน   หมายถึง   พึงพอใจระดับมาก 
คาคะแนนเฉลี่ย    1.67 – 2.33   คะแนน   หมายถึง   พึงพอใจระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.66   คะแนน   หมายถึง   พึงพอใจระดับนอย 

นอกจากนี้ มีการ Pre-test แบบสอบถาม เพ่ือทดสอบแบบสอบถาม โดยจะนําคําแนะนํา
และขอคิดเห็นจากผูทดสอบแบบสอบถาม มาปรับแกไขใหแบบสอบถามใหมีความชัดเจน และสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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ดังนั้น การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป 2561 ดําเนินการ 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน  กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ นักวิชาการท่ีเขารวม 
งานประชุมวิชาการฯ ดังกลาว ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายแบบไมทดแทน ( Simple Random Sampling 
without Replacement) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เปนไปตามเกณฑของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95% ความคลาดเคลื่อน ไมเกิน +/- 5% จากนักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการฯ จํานวน 
897 คน (นักวิชาการท่ีลงทะเบียนเขารวมงานประชุมวิชาการฯ ไมนับรวมผูเกษียณอายุราชการท่ีลงทะเบียนเขา
รวมงาน) จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 277 คน  เปนอยางนอยท่ีจะเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด  โดยมี    
การวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการ Pre-test แบบสอบถาม เพ่ือทดสอบแบบสอบถาม 
โดยจะนําคําแนะนํา และขอคิดเห็นจากผูทดสอบแบบสอบถาม มาปรับแกไขใหแบบสอบถามใหมีความชัดเจน 
และสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 
 

ผลการประเมิน  

การประเมินผล การจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป 2561 ในระหวางวันท่ี 21 - 23 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
ความสําเร็จ ของการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจในการบรรยายพิเศษ 
การนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ ภาคบรรยาย และขอเสนอแนะ มีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ผลการประเมิน มีดังนี้ 

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง จํานวน 709 ราย คิดเปนรอยละ 79.04 จากนักวิชาการท่ีเขารวมงานประชุมวิชาการฯ 
จํานวน 897 ราย โดยกลุมตัวอยาง (รอยละ 56.84) จํานวน 403 ราย เปนเพศหญิง และ (รอยละ 43.16) จํานวน 
306 ราย เปนเพศชาย (ตารางท่ี 1)   

กลุมตัวอยาง  รอยละ 37.38 มีอายุ 30 - 39 ป รองลงมา รอยละ 28.21 มีอายุ 40 - 49 ป โดยมี   
กลุมตัวอยาง รอยละ 24.40 มีอายุมากวา 49 ป และ รอยละ 10.01 มีอายุนอยกวา 30 ป (ตารางท่ี 1) 

กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวย รอยละ 72.64 เปนเจาหนาท่ี     
กรมพัฒนาท่ีดินสวนภูมิภาค และรอยละ 27.36 เปนเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสวนกลาง  

กลุมตัวอยาง เกือบครึ่งหนึ่ง  (รอยละ 49.37) จบการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมา (รอยละ 46.69)  
ระดับปริญญาตรี และรอยละ 3.94 ระดับปริญญาเอก (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 : ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 n = 709 

ขอมูล จํานวน (ราย) รอยละ 

1. เพศ   
- หญิง 403 56.84 
- ชาย 306 43.16 

2. อายุ   

- นอยกวา 30 ป  71 10.01 
- 30 - 39 ป 265 37.38 
- 40 - 49 ป 200 28.21 
- มากกวา 49 ป  173 24.40 
(อายุเฉลี่ย 41.58 ป)   
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

n = 709 

ขอมูล จํานวน (ราย) รอยละ 

3. สถานภาพ/สถานะ   

- เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค  515 72.64 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 92 17.87 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 70 13.59 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 29 5.63 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 47 9.13 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 53 10.29 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 44 8.54 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 29 5.63 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 16 3.11 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 34 6.60 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 34 6.60 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 26 5.05 

• สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 41 7.96 

- เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน สวนกลาง 194 27.36 

• ผูเชี่ยวชาญ 4 2.06 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 2 1.03 

• สํานักงานเลขานุการกรม 5 2.58 

• กองการเจาหนาท่ี 12 6.19 

• กองแผนงาน 34 17.53 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 3.09 

• กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 26 13.40 

• สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 13 6.70 

• สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 12 6.19 

• กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 33 17.01 

• สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 10 5.15 

• กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 11 5.67 

• กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 26 13.40 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

n = 709 

ขอมูล จํานวน (ราย) รอยละ 

4. การศึกษา   
- ปริญญาตร ี 331 46.69 
- ปริญญาโท 350 49.37 
- ปริญญาเอก 
 

  28   3.94 

2. ความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการฯ และประโยชนท่ีไดรับจาก   
การเขารวมงาน  

2.1 การบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา เห็นดวยกับการจัดงานประชุมวิชาการฯ เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอ 
ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการและภาคบรรยาย มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.86) รองลงมา มีหลักเกณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ในการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.75) และเปนเวทีในการระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ประสบการณของนักวิชาการและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และไดรับแนวคิดท่ีสามารถ
นําความรูจากผลงานวิจัย ไปปรับใชในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สามารถนําไปถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได 
กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอคิดเห็นดังกลาว ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.74 และ 2.71 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 : ความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดงาน 
หนวย : รอยละ 

 

ขอคิดเห็นฯ 
ระดับความคิดเห็น 

คาคะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย 
มาก ปานกลาง นอย 

1) เปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการ             
ภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย 

86.46 13.12 0.42 2.86 มาก 

2) มีหลักเกณฑท่ีมีประสิทธิภาพในการคัดเลือก
ผลงานวิจัยดีเดน 

77.01 21.44 1.55 2.75 มาก 

3) เปนเวทีในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู 
ขอคิดเห็น ประสบการณของนักวิชาการ และ
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

75.07 23.51 1.42 2.74 มาก 

4) ไดรับแนวคิด และสามารถนําความรูจากผลงานวิจัย
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สามารถนําไป
ถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได 

71.47 27.68 0.85 2.71 มาก 

คาเฉล่ีย 2.77 มาก 
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จากขอคิดเห็นของกลุมตัวอยางในตารางท่ี 2 สรุปไดวา การจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค 
การจัดงานประชุมวิชาการฯ ท้ัง 2 ขอ อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.77) ประกอบดวย 1) เพ่ือใหมี
การเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินในสาขาตางๆ โดยการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ 
และจัดใหมีการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน ป 2561 และ 2) เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นระหวางนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการ
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ใหสามารถนําไปถายทอดใหเกษตรกรนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการฯ   

ประโยชนท่ีไดรับหลังจากการเขารวมงานประชุมวิชาการฯ (ตอบมากกวา 1 ขอ) พบวา       
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 87.17) ใหความคิดเห็นวา ไดรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในสาขาตาง ๆ รองลงมา (รอยละ 69.96) สามารถนําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
และ รอยละ 63.33  62.34 และ 58.82 ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน เกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป และนําความรูท่ี
ไดรับจากผลงานวิชาการไปถายทอดใหเกษตรกรนําไปปรับใชได ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 : ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการฯ  
   n = 709 

ขอมูล จํานวน (ราย) รอยละ 

ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงาน (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
1) ไดรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ในสาขาตาง ๆ 618 87.17 
2) นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
3) ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและ

พัฒนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
4) เกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป 
5) นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการถายทอดใหเกษตรกรไปปรับใช

ในทางปฏิบัติได 

496 
449 

 
442 
417 

69.96 
63.33 

 
62.34 
58.82 

   

3. ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ  

3.1 ความพึงพอใจในภาพรวมการบรรยายพิเศษ  

ความพึงพอใจในภาพรวมการบรรยายพิเศษ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.67) โดยมีความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําดวย โคก หนอง นา 
โมเดล" มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.77) และมีความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "การบริหารจัดการน้ํา
อยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ําเกษตรกรรมของประเทศไทย" และ เรื่อง "มลพิษทางดิน" ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 
2.70 และ 2.53 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 : ความพึงพอใจในภาพรวมการบรรยายพิเศษ  

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1) เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําดวย โคก หนอง นา โมเดล" 2.77 มาก 
2) เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาค

การใชน้ําเกษตรกรรมของประเทศไทย" 
2.70 มาก 

3) เรื่อง "มลพิษทางดิน" 2.53 มาก 

คาเฉล่ีย 2.67 มาก 

3.2 ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําดวย โคก หนอง นา โมเดล " 
(โดย ผูชวยศาสตราจารย  พิเชฐ  โสวิทยสกุล คณะทํางานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําดวย โคก หนอง นา โมเดล" พบวา กลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.77) โดยมีความพึงพอใจวิทยากรมีความเหมาะสม 
สามารถถายทอดความรูและประสบการณไดเปนอยางดี มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.84) และมีความพึงพอใจ 
ในความรู/ประโยชนท่ีไดรับ จากการบรรยายพิเศษ และการนําความรูท่ีไดรับจากการบรรยายพิเศษไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงาน ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.78 และ 2.69 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 : ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําดวย โคก หนอง นา โมเดล"   

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู  และ
ประสบการณไดดี 

2.84 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการบรรยายพิเศษ 2.78 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.69 มาก 

คาเฉล่ีย 2.77 มาก 

3.3 ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูป
ภาคการใชน้ําเกษตรกรรมของประเทศไทย " (โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน   ปนทอง หัวหนา
ศูนยวิจัยวิศวกรรมน้ําและโครงสรางพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ํา
เกษตรกรรมของประเทศไทย " พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.70) 
โดยมีความพึงพอใจวิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรูและประสบการณไดดี มากท่ีสุด (ดวย   
คาคะแนนเฉลี่ย 2.79) และมีความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการบรรยายพิเศษ และการนําความรู    
ท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.71 และ 2.60 ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 : ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ํา 
เกษตรกรรมของประเทศไทย " 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู    
และประสบการณไดดี 

2.79 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการบรรยายพิเศษ 2.71 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.60 มาก 

คาเฉล่ีย 2.70 มาก 

3.4 ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "มลพิษทางดิน " (โดย นางสาวศศิวิมล  แนวทอง     
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "มลพิษทางดิน" พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.53) โดยมีความพึงพอใจวิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรูและประสบการณ 
ไดดี มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.61) และมีความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการบรรยายพิเศษ 
และการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.53 และ 2.45 ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 : ความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง "มลพิษทางดิน" 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู    
และประสบการณไดดี 

2.61 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการบรรยายพิเศษ 2.53 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.45 มาก 

คาเฉล่ีย 2.53 มาก 

4. ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย  

4.1 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ  

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ อยูใน
ระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.72) โดยมีความพึงพอใจความเหมาะสมของสถานท่ีในการนําเสนอผลงาน   
มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.74) และมีความพึงพอใจในความนาสนใจของผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ ความรู/
ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ  และการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ดวย
คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 และ 2.67 ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1) ความเหมาะสมของสถานท่ีในการนําเสนอผลงาน 2.74 มาก 
2) ความนาสนใจของผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ 2.73 มาก 
3) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ 2.73 มาก 
4) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.67 มาก 

คาเฉล่ีย 2.72 มาก 

4.2 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 6 สาขา 
จํานวน 12 เรื่อง อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.56) (ตารางท่ี 9 ) 

ตารางท่ี 9 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1.สาขาอนุรักษดินและน้ํา   
1.1) เรื่อง เปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟูและ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
2.60 มาก 

1.2) เรื่อง การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและน้ําในแปลงปลูก      
มะคาเดเมียท่ีมีผลตอการสูญเสียดินและความชื้นของดินบนพ้ืนท่ีสูง      
ในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําแมจันตอนบน ตําบลแมสลองนอก             
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

2.56 มาก 

2.สาขาปรับปรุงบํารุงดิน   

2.1) เรื่อง การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทน       
ทางเศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตว ในเขตพัฒนาท่ีดิน จังหวัดอุตรดิตถ 
(กลุมชุดดินท่ี 35) 

2.59 มาก 

2.2) เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรกรบนพ้ืนท่ีดินเค็มภายใต
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปลูกขาว กข.6 ในกลุมชุดดินท่ี 20 

2.57 มาก 

3.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   

3.1) เรื่อง การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟทตรึงไนโตรเจน       
เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลิตขาว ในพ้ืนท่ีดินเค็ม อําเภอบัวใหญ     
จังหวัดนครราชสีมา 

2.57 มาก 

3.2) เรื่อง ผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืชไร 

2.56 มาก 
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ตารางท่ี 9 : (ตอ) 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

4. สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

4.1) เรื่อง การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใชตัวชี้วัด Land 
Degradation Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

2.60 มาก 

4.2) เรื่อง การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับมันสําปะหลัง  
ดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ (Fuzzy AHP) 

2.50 มาก 

5. สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม   
5.1) เรื่อง สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดิน   

ดวยวิธี Walkley-Black กับวิธีใชเครื่องวิเคราะหคารบอนอัตโนมัติ 
2.51 มาก 

5.2) เรื่อง ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพขาว พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

2.51 มาก 

6. สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล   

6.1) เรื่อง การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธีโปรแกรม
เชิงเสน  

2.60 มาก 

6.2) เรื่อง การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4" 

2.50 มาก 

คาเฉล่ีย 2.56 มาก 

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย  
สาขาอนุรักษดินและน้ํา 

1) เรื่อง "เปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟูและปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดิน" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.60) โดย
มีความพึงพอใจความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.62) 
ความพึงพอใจในการนําเสนอ ผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.60) และการนําความรูท่ี
ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.57) ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 

2) เรื่อง "การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและน้ําในแปลงปลูกมะคาเดเมีย ท่ีมีผลตอ   
การสูญเสียดินและความช้ืนของดินบนพ้ืนท่ีสูงในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําแมจันตอนบน ตําบลแมสลองนอก 
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.56) 
โดยมีความพึงพอใจความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 
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2.59) และมีความพึงพอใจในการนําเสนอ ผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.58) และ
การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.51) ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาอนุรักษดินและน้ํา 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สาขาอนุรักษดินและน้ํา   
1) เรื่อง เปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟูและ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
2.60 มาก 

1.1) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.62 มาก 
1.2) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.60 มาก 
1.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.57 มาก 

2) เรื่อง การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและน้ําในแปลงปลูก   
มะคาเดเมีย ท่ีมีผลตอการสูญเสียดินและความช้ืนของดินบนพ้ืนท่ีสูง  
ในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําแมจันตอนบน ตําบลแมสลองนอก         
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

2.56 มาก 

2.1) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.59 มาก 
2.2) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.58 มาก 
2.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.51 มาก 

สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 

1) เรื่อง "การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ   
ขาวโพดเล้ียงสัตว ในเขตพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินท่ี 35)" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.59) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.61) และมี
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.60) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.57) ตามลําดับ (ตารางท่ี 11) 

2) เรื่อง "การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรกรบนพ้ืนท่ีดินเค็มภายใตระบบอนุรักษดิน
และน้ํา เพ่ือปลูกขาว กข.6 ในกลุมชุดดินท่ี 20" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.57) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.63) และมี  
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.57) และการนํา 
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.52) ตามลําดับ (ตารางท่ี 11) 

 

 



- 16 - 
 

ตารางท่ี 11 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สาขาปรับปรุงบํารุงดิน   

1) เรื่อง การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทน   
ทางเศรษฐกิจของขาวโพดเล้ียงสัตว ในเขตพัฒนาท่ีดิน จังหวัดอุตรดิตถ 
(กลุมชุดดินท่ี 35) 

2.59 มาก 

1.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.61 มาก 
1.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.60 มาก 
1.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.57 มาก 

2) เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรกรบนพ้ืนท่ีดินเค็มภายใ
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปลูกขาว กข.6 ในกลุมชุดดินท่ี 20 

2.57 มาก 

2.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.63 มาก 
2.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.57 มาก 
2.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.52 มาก 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

1) การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง "การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท    
ตรึงไนโตรเจน เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลิตขาว ในพ้ืนท่ีดินเค็ม อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.57) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.63) และมี  
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.59) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.48) ตามลําดับ (ตารางท่ี 12) 

2) การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง "ผลของเช้ือราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอ     
การเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชไร" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.56) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.61) และมี 
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.58) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.48) ตามลําดับ (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   

1) เรื่อง การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟทตรึงไนโตรเจน    
เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลิตขาว ในพ้ืนท่ีดินเค็ม อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 

2.57 มาก 

1.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.63 มาก 
1.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.59 มาก 
1.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.48 มาก 

2) เรื่อง ผลของเช้ือราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืชไร 

2.56 มาก 

2.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.61 มาก 
2.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.58 มาก 
2.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.48 มาก 

สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรื่อง "การประเมินความเส่ือมโทรมของดินโดยใชตัวช้ีวัด Land Degradation 
Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.60) 
โดย มีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.66) และมี
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.62) และการนํา
ความรูท่ีไดรับ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.51) ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 

2) เรื่อง "การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับมันสําปะหลังดวยกระบวนการ
ลําดับช้ันเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ (Fuzzy AHP)" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.50) 
โดย มีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิค ในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.57) และมี
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.51) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1) เรื่อง การประเมินความเส่ือมโทรมของดินโดยใชตัวช้ีวัด Land 
Degradation Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

2.60 มาก 

1.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.66 มาก 
1.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.62 มาก 
1.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.51 มาก 

2) เรื่อง การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับมันสําปะหลัง
ดวยกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ (Fuzzy AHP) 

2.50 มาก 

2.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.57 มาก 
2.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.51 มาก 
2.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.43 มาก 

สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

1) เรื่อง "สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดินดวยวิธี Walkley-Black 
กับวิธีใชเครื่องวิเคราะหคารบอนอัตโนมัติ" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.51) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.56) และมี
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.55) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.43) ตามลําดับ (ตารางท่ี 14) 

2) เรื่อง "ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโตและคุณภาพขาว พ้ืนท่ี
ลุมน้ําปากพนัง" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.51)  
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.54) และมี  
ความพึงพอใจในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.53) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.47) ตามลําดับ (ตารางท่ี 14) 

 

 

 

 



- 19 - 
 

ตารางท่ี 14 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม   
1) เรื่อง สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดิน

ดวยวิธี Walkley-Black กับวิธีใชเครื่องวิเคราะหคารบอนอัตโนมัติ 
2.51 มาก 

1.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.56 มาก 
1.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.55 มาก 
1.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.43 มาก 

2) เรื่อง ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพขาว พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

2.51 มาก 

2.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.54 มาก 
2.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.53 มาก 
2.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.47 มาก 

สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 

1) เรื่อง "การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธีโปรแกรมเชิงเสน" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.60) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.67) และมี 
ความพึงพอใจ ในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.59) และการนํา
ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.54) ตามลําดับ (ตารางท่ี 15) 

2) การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการ  
และผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4" 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.50) 
โดยมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.53) และมี 
ความพึงพอใจ ในความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการ (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.51) และการนํา
ความรูท่ีไดรับ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.46) ตามลําดับ (ตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล   

1) เรื่อง การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธี
โปรแกรมเชิงเสน  

2.60 มาก 

1.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.67 มาก 
1.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.59 มาก 
1.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.54 มาก 

2) เรื่อง การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4" 

2.50 มาก 

2.1) การนําเสนอผลงาน และเทคนิคในการนําเสนอ 2.53 มาก 
2.2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 2.51 มาก 
2.3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 2.46 มาก 

5. ความพึงพอใจสถานท่ีจัดประชุมและการบริการ และขอเสนอแนะของผูรวมงาน 

5.1 ความพึงพอใจสถานท่ีจัดประชุมและการบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม สถานท่ีจัดประชุมและการบริการ อยูในระดับมาก 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.77) โดยมีความพึงพอใจการใชแอพพลิเคชั่น LINE เปนชองทางในการประชาสัมพันธและ
สื่อสาร และการประเมินผลในรูปแบบออนไลน มากท่ีสุด (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.89) รองลงมาเปน ความพึงพอใจ 
สถานท่ีจัดประชุม/หองประชุม  ระยะเวลาการประชุม 3 วัน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.86) และมีความพึงพอใจใน
เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.80)  การลงทะเบียน รูปแบบการลงทะเบยีน และ
การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.79) เวลาในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 1 เรื่อง 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.76) จํานวนผลงานวิชาการท่ีนําเสนอในแตละสาขา (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.73) โสตทัศนูปกรณ 
(ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.65) และอาหารและเครื่องดื่ม (ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.47) ตามลําดับ (ตารางท่ี 16) 

ตารางท่ี 16 : ความพึงพอใจการจัดประชุมและการบริการ 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

การจัดประชุมและการบริการ   
1) การใชแอพพลิเคชั่น LINE เปนชองทางในการประชาสัมพันธ    

และสื่อสาร 
2.89 มาก 

2) การประเมินผลในรปูแบบออนไลน 2.89 มาก 
3) สถานท่ีจัดประชุม/หองประชุม 2.86 มาก 
4) ระยะเวลาการประชุม 3 วัน 2.86 มาก 
5) เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน 2.80 มาก 
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ตารางท่ี 16 : (ตอ) 

ความพึงพอใจ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับ 

6) การลงทะเบียน รูปแบบการลงทะเบยีน และการอํานวย          
ความสะดวกของเจาหนาท่ี 

2.79 มาก 

7) เวลาในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 1 เรื่อง 2.76 มาก 
8) จํานวนผลงานวิชาการท่ีนําเสนอในแตละสาขา 2.73 มาก 
9) โสตทัศนูปกรณ 2.65 มาก 
10) อาหารและเครื่องดื่ม 2.47 มาก 

คาเฉล่ีย 2.77 มาก 

5.2 หัวขอในการบรรยายพิเศษท่ีตองการใหมีในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งตอไป 

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 79.41) แสดงความคิดเห็นในหัวขอการบรรยายพิเศษท่ี  
ตองการใหมีในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งตอไป  โดยมีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 20.59 ท่ีไมแสดงความคิดเห็น  
กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น หัวขอการบรรยายพิเศษท่ีตองการใหมีในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งตอไป
(ตารางท่ี 17) ดังนี้  

  1) การปรับปรุงบํารุงดิน และการจัดการดินปญหา (รอยละ 28.78) 
  2) การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 16.16) 
  3) การอนุรักษดินและน้ํา (รอยละ 13.14) 
  4) กรอบและทิศทางงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 13.14) 
  5) การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินในการพัฒนาดานการเกษตร (รอยละ 7.46) 
  6) เกษตรอินทรีย (รอยละ 4.09) 
  7) การนําแอพพลิเคชั่นใหม ๆ มาใชในการทํางานของกรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 3.55) 
  8) การจัดการดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (รอยละ 3.02) 
  9) การใชประโยชนหญาแฝกอยางยั่งยืน (รอยละ 2.13) 
  10) การใชระบบ GIS ในการพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 2.13) 
  11) การบริหารจัดการพ้ืนท่ี Zoning ในภาคการเกษตร (รอยละ 1.95) 
  12) ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีดินท่ียั่งยืน (รอยละ 1.78) 
  13) Big Data (รอยละ 1.07) 
  14) ปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยของนักวิชาการ (รอยละ 0.89) 
  15) การเขียนรายงานผลการวิจัย (รอยละ 0.53) 
  16) แนวคิดในการบริหารจัดการภาคเกษตร หรือการพัฒนาท่ีดินในเชิงมหภาค (รอยละ 0.18) 
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ตารางท่ี 17 : ขอเสนอแนะหัวขอการบรรยายพิเศษท่ีตองการใหมีในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งตอไป  
หนวย : รอยละ 

หัวขอการบรรยาย รอยละ 

- ไมมีขอเสนอแนะ 20.59 
- มีขอเสนอแนะ 79.41 

•  การปรับปรุงบํารุงดิน และการจัดการดินปญหา 28.78 
•  การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน 
• การอนุรักษดินและน้ํา 
• กรอบและทิศทางงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

16.16 
13.14 
13.14 

• การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินในการพัฒนา         
ดานการเกษตร 

7.46 

• เกษตรอินทรีย 4.09 
• การนําแอพพลิเคชั่นใหม ๆ มาใชในการทํางานของกรมพัฒนาท่ีดิน 3.55 
• การจัดการดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3.02 
• การใชประโยชนหญาแฝกอยางยั่งยืน 2.13 
• การใชระบบ GIS ในการพัฒนาท่ีดิน 2.13 
• การบริหารจัดการพ้ืนท่ี Zoning ในภาคการเกษตร 1.95 
• ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีดินท่ียั่งยืน  1.78 
• Big Data 1.07 
• ปญหาและอุปสรรคในการทํางานวิจัยของนักวิชาการ 0.89 
• การเขียนรายงานผลการวิจัย 0.53 
• แนวคิดในการบริหารจัดการภาคเกษตร หรือการพัฒนาท่ีดินในเชิงมหภาค 0.18 

 

5.3 ขอเสนอแนะของผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ  

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 71.51) ไมมีขอเสนอแนะ โดยมีกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 28.49 
ท่ีมีขอเสนอแนะ (ตารางท่ี 18) ดังนี้  

  1) เปนรูปแบบการจัดงานท่ีด ีมีการจัดตารางการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาละ 
2 เรื่อง เหมาะสมกับเวลา (รอยละ 21.79) 

  2) ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (รอยละ 15.84) 
  3) ระบบเครื่องเสียงไมคอยชัดเจน มีเสียงกองและสะทอน และจอโปรเจคเตอรดานหลังไมชัด 

(รอยละ 14.85) 
  4) การจัดโตะอาหาร และอาหารในชวงงานเลี้ยงไมเพียงพอ (รอยละ 8.91) 
  5) ควรมีจํานวนผลงานวิชาการในแตละสาขามากกวานี้  โดยนําผลงานท่ีใชในการปรบัระดับ 

และผูท่ีไดรับงบ วช. ควรนําเสนอผลงานทุกโครงการ (รอยละ 6.93) 
  6) โรงแรมหองพักคอนขางเกา เครื่องปรับอากาศไมสามารถปรับอุณหภูมิได (เย็นมาก) (รอยละ 

6.93) 
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  7) ควรพิจารณาใหรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคล แบงเปน 
6 สาขา เหมือนกัน (รอยละ 3.96) 

  8) ควรใหมีการ นําเสนอผลงานปรับระดับเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญทุกสาขา  เพ่ือเปน
แนวทางใหนักวิชาการรุนตอไป (รอยละ 3.96) 

  9) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการบรรยาย และตอบคําถาม (รอยละ 2.97) 
  10) ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก วช.  มาใหคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน  หรือวิทยากร

ภาคเอกชนท่ีมีแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีดีดานการตลาด สินคาเกษตร เชน บริษัท ซี.พี. หรือเชิญนักวิชาการ
ตางประเทศมาใหความรูใหมๆ (รอยละ 2.97) 

  11) ควรมีการใหคะแนนเพ่ิมสําหรับผูนําเสนอผลงานวิชาการ ในการประเมินผลการพิจารณา
ปรับเงินเดือน เพ่ือสรางแรงจูงใจ (รอยละ 1.98) 

  12) ควรเลือกสถานท่ีจัดงานประชุมท่ีมีสนามบินท่ีสะดวกในการเดินทางมากกวานี ้ (รอยละ 
1.98) 

  13) ควรแยกจัดงานเลี้ยงผูเกษียณอายุราชการ ออกจากงานประชุมวิชาการฯ (รอยละ 1.98) 
  14) การ Scan Bar Code ในการตรวจนับจํานวนผูเขารวมประชุม  ทําใหผูเขารวมประชุมมี

ความกระตือรือรนท่ีจะเขารวมงานมากข้ึน(รอยละ 1.98) 
  15) มีการให "ดาว" เพ่ือแสดงความชื่นชอบผลงานวิชาการในภาคบรรยายแลว ในแบบ

ประเมินวันสุดทายก็ใหประเมินผลงานวิชาการในแตละหัวขอท่ีบรรยายอีก จึงเปนการซํ้าซอนกัน (รอยละ 1.98) 
  16) ควรปรับบอรดนิทรรศการเปนแนวนอน (รอยละ 0.99) 

ตารางท่ี 18 : ขอเสนอแนะของผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ  
หนวย : รอยละ 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

- ไมมีขอเสนอแนะ 71.51 
- มีขอเสนอแนะ 28.49 

•  เปนรูปแบบการจัดงานท่ีดี มีการจัดตารางการนําเสนอผลงานวิชาการ   
ภาคบรรยาย สาขาละ 2 เรื่อง เหมาะสมกับเวลา  

21.79 

• ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 15.84 
• ระบบเครื่องเสียงไมคอยชัดเจน มีเสียงกองและสะทอน และจอโปรเจคเตอร

ดานหลังไมชัด  
14.85 

• การจัดโตะอาหาร และอาหารในชวงงานเลี้ยงไมเพียงพอ 8.91 
• ควรมีจํานวนผลงานวิชาการในแตละสาขามากกวานี้ โดยนําผลงานท่ีใชใน   

การปรับระดับ และผูท่ีไดรับงบ วช. ควรนําเสนอผลงานทุกโครงการ 
6.93 

• โรงแรมหองพักคอนขางเกา เครื่องปรับอากาศไมสามารถปรับอุณหภูมิได 
(เย็นมาก) 

6.93 

• ควรพิจารณาใหรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ ประเภท
บุคคล แบงเปน 6 สาขา เหมือนกัน 

3.96 
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ตารางท่ี 18 : (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

• ควรใหมีการนําเสนอผลงานปรับระดับเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญทุกสาขา 
เพ่ือเปนแนวทางใหนักวิชาการรุนตอไป 

3.96 

• ควรเพ่ิมระยะเวลาในการบรรยาย และตอบคําถาม 2.97 
• ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก วช. มาใหคําแนะนําในการนําเสนอผลงาน หรือ

วิทยากรภาคเอกชนท่ีมีแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีดีดานการตลาดสินคา
เกษตร เชน บริษัท ซี.พี. หรือเชิญนักวิชาการตางประเทศมาใหความรูใหม  ๆ

2.97 

• ควรมีการใหคะแนนเพ่ิมสําหรับผูนําเสนอผลงานวิชาการ ในการประเมินผล
การพิจารณาปรับเงินเดือน เพ่ือสรางแรงจูงใจ 

1.98 

• ควรเลือกสถานท่ีจัดงานประชุมท่ีมีสนามบินท่ีสะดวกในการเดินทางมากกวานี้ 1.98 
• ควรแยกจัดงานเลี้ยงผูเกษียณอายุราชการ ออกจากงานประชุมวิชาการฯ 1.98 
• การ Scan Bar Code ในการตรวจนับจํานวนผูเขารวมประชุม ทําให

ผูเขารวมประชุมมีความกระตือรือรนท่ีจะเขารวมงานมากข้ึน 
1.98 

• มีการให "ดาว" เพ่ือแสดงความชื่นชอบผลงานวิชาการในภาคบรรยายแลว
ในแบบประเมินวันสุดทายก็ใหประเมินผลงานวิชาการในแตละหัวขอท่ี
บรรยายอีก จึงเปนการซํ้าซอนกัน 

1.98 

• ควรปรับบอรดนิทรรศการเปนแนวนอน  0.99 

ขอเสนอแนะของผูประเมิน 
1) ซ่ึงมีการนํานวัตกรรมดาน IT มาใชในงานประชุมวิชาการฯ สงผลใหการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

สามารถรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนได ดังนี ้

1.1) รูปแบบการลงทะเบียน ตรวจนับจํานวนผูเขารวมประชมุ โดยการสแกน Barcode ใน   
การเขา - ออก หองประชุม ทําใหทราบถึงจํานวนผูรับฟงการบรรยายในแตละชวงเวลา 

1.2) การประชาสัมพันธ การนําแอพพลิเคชั่น LINE ซ่ึงเปนชองทางในการประชาสัมพันธ และ
สื่อสารกับผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ ทําใหการสื่อสารสะดวก รวดเร็ว ใชระยะเวลาอันสั้น มีระบบตอบกลับ  
อัตโนมัติ เปนการใหขอมูลผูเก่ียวของไดทันเวลา 

1.3) การประเมินผลการจัดงานในรูปแบบออนไลน ท่ีสามารถสงขอมูลจากแบบประเมินเขาไป  
ในระบบ ชวยลดกระดาษในการจัดทําแบบสอบถาม และชวยลดเวลาในการกรอกขอมูลแบบสอบถามลงระบบ
เพ่ือประมวลผล 

1.4) กิจกรรมการให "ดาว" เพ่ือแสดงความชื่นชอบผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เพ่ือใหผูเขารวม
รับฟงการนําเสนอผลงานวิชาการมีสวนรวมในการ แสดงความชื่นชอบผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และการโหวต
ผลงานวิชาการท่ีชื่นชอบมากท่ีสุด (Popular Vote) ภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย ในรูปแบบออนไลน เปนการ
แสดงการตอบรับแบบทันเวลา และสามารถใชเปนแนวทางในการคัดเลือกหัวขอบรรยายในปตอๆ ไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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1.5) จัดทําหนาเว็บไซตงานประชุมวิชาการฯ เพ่ือใหเขาถึงขอมูลในการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
ในครั้งนี้ โดยสามารถสแกนผาน QR Code เพ่ือไปยังหนาเว็บไซตดังกลาว 

2) เห็นดวยกับรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการฯ ประจําป พ.ศ. 2561 ซ่ึงถือวาเปนรูปแบบ     
ท่ีเหมาะสม โดยมีการจัดงานประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือคัดเลือกผลงานวิชาการท่ีดีและ  
มีคุณภาพ จํานวน 6 สาขา เพ่ือนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการฯ ประจําป พ.ศ. 2561 โดยไมตองแยก  
หองประชุม ทําใหการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ สามารถควบคุมและบริหารเวลา ในการจัดประชุมได   
อยางมีประสิทธิภาพ นักวิชาการไดเขารวมรับฟงการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายทุกสาขา และมีเวลา  
ในการเขาชมการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการอีกดวย  

3) ควรพิจารณาใหรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ ในประเภทบุคคลดวย    
โดยแบงเปนจํานวน 6 สาขา สาขาละ 1 รางวัล 

4) นวัตกรรมท่ีนํามาใชในการตรวจนับจํานวนผูเขารวมประชุม  โดยมีการ Scan Bar Code แต
ตรวจพบวา มีการ Scan บัตรแทนกัน ดังนั้น ควรมีการปรับปรงุระบบในการสแกนขอมูลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
เก็บขอมูลเฉพาะบุคคลไดอยางแมนยํา  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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งานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน  
 

  
 

 
 
ภาพท่ี 1 : พิธีเปดงานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2561 ในหัวขอ "วิชาการพัฒนาท่ีดินกาวไกล 
ไทยย่ังยืน" 
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ภาพท่ี 2 : พิธีเปดนิทรรศการผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2561 
 
 
 

  
 
ภาพท่ี 3 : การลงเบียน และสแกน Bar code เขา - ออก หองประชุม 
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ภาพท่ี 4 : การบรรยายพิเศษ  
 
 
 
 

  

 
ภาพท่ี 5 : การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง (ราง) แผนปฏิบัติการดานบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ปญหาของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ภาพท่ี 6 : การนําเสนอผลงาน ภาคนิทรรศการ 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 : การนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 
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ภาพท่ี 8 : การมอบรางวัลการนําเสนอผลงานบรรยาย และภาคนิทรรศการ 
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รายช่ือผูรับรางวัลนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2561 

 
รางวัลนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 6 สาขาๆ ละ 3 รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และ
รางวัลชมเชย (รางวัลชมเชยเปนผลงานท่ีผานการนําเสนอและไดรับคัดเลือกจากการประชุมคัดเลือกผลงาน
วิชาการ ในวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน) ดังนี้ 

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาอนุรักษดินและน้ํา 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง เปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟูและปรับปรุงสมบัติ 

ทางกายภาพและเคมีของดิน 
 โดย : นางสาวภรภัทร  นพมาลัย  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง การศึกษามาตรการอนุรักษดินและน้ําในแปลงปลูกมะคาเดเมียท่ีมีผลตอ    
การสูญเสียดินและความชื้นของดินบนพ้ืนท่ีสูงในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํา น้ําแมจัน
ตอนบน ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 โดย : นายศรัญณุพงษ  ชัยวัฒนกุล  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

รางวัลชมเชย  เรื่อง การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํา
แมจัน ลุมน้ํายอยแมจัน ลุมน้ําหลักแมน้ําโขง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 โดย : นางสุนียรัตน  โลหะโชติ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินท่ี 35) 
 โดย : นางทรายแกว  อนากาศ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 

รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรกรบนพ้ืนท่ีดินเค็มนอย ภายใตระบบ
อนุรักษดินและน้ําเพ่ือปลูกขาว กข.6 ในกลุมชุดดินท่ี 20 

 โดย : นางนิรชา  เจกชื่น  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

รางวัลชมเชย  เรื่อง การใชถานชีวมวลจากเปลือกไมยูคาลิปตัสปรับปรุงดินกรด ในพ้ืนท่ีปลูกขาว
ภาคกลาง 

 โดย : นางสาวกัญจนรัชต  ลชิตาวงศ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

 

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสงเสริมการดูดใชธาตุอาหารและเพ่ิมผลผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 โดย : นางจันจิรา  แสงสีเหลือง  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟทตรึงไนโตรเจน เพ่ือเพ่ิมการ
เจริญเติบโตและผลผลิตขาวในพ้ืนท่ีดินเค็ม อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 โดย : นายวุฒิชัย  จันทรสมบัติ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 

รางวัลชมเชย  - 

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใชตัวชี้วัด Land Degradation 

Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 
 โดย : นางสาวศศิรินทร  ศรีสมเขียว  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับมันสําปะหลังดวยกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ (Fuzzy AHP) 

 โดย : นางนฤมล  ผองอักษร  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 

รางวัลชมเชย  เรื่อง การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน และ
พ้ืนท่ีสูงของลุมน้ํานาน โดยใชแนวทางภูมิปฐพี : กรณีศึกษาจังหวัดนาน 

 โดย : นายภาสกร  กาวิชัย กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดินดวยวิธี Walkley & 

Black กับวิธีใชเครื่องวิเคราะหคารบอนอัตโนมัติ 
 โดย : นายสุทธิ์เดชา  ขุนทอง  สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโต และคุณภาพขาว พ้ืนท่ี
ลุมน้ําปากพนัง 

 โดย : นายอุชุกร  พรหมมานนท  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

รางวัลชมเชย  เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวขาวดอกมะลิโดยการจัดการจุลธาตุในดิน 
 โดย : นายโอวาท  ยุทธรรม สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
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ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 
รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธีโปรแกรมเชิงเสน 
 โดย : นางสาวจันทนา  สงวนสิทธิ์  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 

รางวัลรองชนะเลิศ  เรื่อง การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย           
ของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

 โดย : นายรัตนะ  สุตาคํา  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

รางวัลชมเชย  เรื่อง การวิเคราะหผลตอบแทนของการผลิตสมเขียวหวาน เพ่ือกําหนดเขตการใช
ท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ปการผลิต 2558/59 

 โดย : นางสาวจันทรเรียง  พลายละมูล  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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รางวัลนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ รวมท้ังส้ิน 10 รางวัล 

ผลภาคนิทรรศการ ประเภทหนวยงาน  จํานวน 4 รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ   เรื่อง ผลสําเร็จของการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา
 อยางยั่งยืน กรณีศึกษา "นายบอวร  พิมสารี" 

  โดย : สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เรื่อง การคัดเลือกและประยุกตใชจุลินทรียทนเค็มเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวขาว
 ดอกมะลิ 105 ในพ้ืนท่ีดินเค็ม 

  โดย : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เรื่อง การปลูกหญาแฝกในระบบปลูกพืชหมุนเวียน ลดปญหาชั้นดาน       
 ไถพรวน เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

  โดย : สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 

รางวัลชมเชย   เรื่อง ธนาคารเมล็ดพันธุพืชปุยสด : การบริหารจัดการแบบบูรณาการ       
 สูความยั่งยืน 

  โดย : สถานีพัฒนาท่ีดินอํานาจเจริญ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

ผลภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคล จํานวน 6 รางวัล ไดแก รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ   เรื่อง การประเมินคุณภาพดินซอน (ดินท่ีมีความไมตอเนื่องทางธรณีวิทยา) 
 เพ่ือการใชประโยชนทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  โดย : นายอรรณพ  พุทธโส  กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เรื่อง ศึกษาการใชถานชีวภาพตอการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมวลชีวภาพและ
 สังคมของจุลินทรียดิน ในพ้ืนท่ีปลูกผักระบบปลอดสารพิษ ( GAP) 

  โดย : นางสาวดารารัตน  โฮตากา  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เรื่อง การใชปุยหมักรวมกับเทคโนโลยีชีวภาพในการทดแทนการใชปุยเคมี
 สําหรับมันสําปะหลัง        

  โดย : นางสาวกัญญาพร  สังขแกว  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 
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รางวัลชมเชย   เรื่อง การประเมินการชะลางพังทลายของดินดวยดัชนีพ้ืนท่ีใบ ( LAI) จาก
 ขอมูลดาวเทียม Terra MODIS ลุมน้ําแมลาว จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  

  โดย : นางสาวสมจิตต  เลิศดิษยวรรณ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

รางวัลชมเชย   เรื่อง ความแปรปรวนความเค็มของดินตามฤดูกาลในพ้ืนท่ีดินเค็ม         
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

  โดย : นางสาวสุปราณี  ศรีทําบุญ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

รางวัลชมเชย   เรื่อง การศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ําในดินและแหลงน้ําในไรนา       
 นอกเขตชลประทานเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ผลตอบแทนและ      
 ความคุมคาทางเศรษฐกิจของเกษตรกร    

  โดย : นายนิลภัทร  คงพวง  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
 
Popular Vote จํานวน 2 รางวัล 
ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธีโปรแกรมเชิงเสน 
    โดย : นางสาวจันทนา  สงวนสิทธิ์  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
ผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ เรื่อง การปลูกหญาแฝกในระบบปลูกพืชหมุนเวียน ลดปญหาชั้นดาน       
    ไถพรวน เพ่ิมความอุดมสมบูรณดิน และเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
    โดย : สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 
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สรุปจํานวนผูเขารวมรับฟงการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 

ท่ี เรื่อง 
จํานวน 
(คน) 

สาขาอนุรักษดินและน้ํา 
1 การเปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟูและปรับปรุงสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของดิน 
790 

2 การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและน้ําในแปลงปลูกมะคาเดเมียท่ีมีผลตอการ
สูญเสียดินและความชื้นของดินบนพ้ืนท่ีสูงในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําแมจันตอนบน 
ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียราย 

806 

สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 
3 การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาวโพด

เลี้ยงสัตว ในเขตพัฒนาท่ีดิน จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินท่ี 35) 
801 

4 การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรบนพ้ืนท่ีดินเค็มภายใตระบบอนุรักษดินและน้ํา 
เพ่ือปลูกขาว กข.6 ในกลุมชุดดินท่ี 20 

796 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
5 ผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชไร 802 
6 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท ตรึงไนโตรเจน เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต

และผลผลิตขาว ในพ้ืนท่ีดินเค็ม อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
818 

สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใชตัวชี้วัด Land Degradation Neutrality 

(LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 
817 

8 การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับมันสําปะหลังดวยกระบวนการลําดับชั้น
เชิงวิเคราะหความคลุมเครือ (Fuzzy AHP) 

813 

สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 
9 สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดินดวย วิธี Walkley-Black 

กับวิธีใชเครื่องวิเคราะหคารบอนอัตโนมัติ 
703 

10 ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโต และคุณภาพขาว พ้ืนท่ีลุมน้ํา
ปากพนัง 

738 

สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 
11 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน

พัฒนาท่ีดินเขต 4 
740 

12 การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธีโปรแกรมเชิงเสน 762 
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สรุปผลกิจกรรมการให "ดาว" เพ่ือแสดงความช่ืนชอบผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย       

ท่ี เรื่อง 
จํานวนผูใหดาว 

(คน) 
จํานวนดาว 

(ดวง) 
1 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท ตรึงไนโตรเจน 

เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว ในพ้ืนท่ีดินเค็ม 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

624 2,482 

2 ผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตพืชไร 

629 2,454 

3 การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใชตัวชี้วัด Land 
Degradation Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย 
ประเทศไทย 

601 2,397 

4 การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรน้ําฝน โดยวิธี
โปรแกรมเชิงเสน 

514 2,130 

5 สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดิน
ดวยวิธี Walkley-Black กับวิธีใชเครื่องวิเคราะหคารบอน
อัตโนมัติ 

571 2,123 

6 การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตว ในเขตพัฒนาท่ีดิน จังหวัด
อุตรดิตถ (กลุมชุดดินท่ี 35) 

530 2,074 

7 การประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับมันสําปะหลัง
ดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ 
(Fuzzy AHP) 

549 2,055 

8 ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโต 
และคุณภาพขาว พ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 

548 2,016 

9 การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและน้ําในแปลงปลูก  
มะคาเดเมียท่ีมีผลตอการสูญเสียดินและความชื้นของดิน
บนพ้ืนท่ีสูงในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ําแมจันตอนบน ตําบล
แมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียราย 

539 1,980 

10 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

552 1,953 

11 การเปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟู
และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 

546 1,810 

12 การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรบนพ้ืนท่ีดินเค็มภายใต
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือปลูกขาว กข.6 ในกลุมชุดดิน
ท่ี 20 

447 1,784 
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หมายเหตุ : ดาว 1 ดวง เทากับ 1 คะแนน และสามารถให "ดาว"ไดสูงสุด 5 ดวง ตอ 1 เร่ือง 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

คําชี้แจง   1. แบบสอบถามน้ี ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 12 ขอ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป   
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดงาน ความพึงพอใจในการบรรยายพิเศษ การนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ประโยชนที่ไดรับ การจัดประชุมและการบริการ 
 

2. กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  [    ] และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในชองวางที่กําหนด 
 

ตอนที่ 1  
 ขอมูลทั่วไป  

 

1.  เพศ       [   ]  1.  ชาย             [   ]  2.  หญิง     
2.  อายุ ……………………… ป   
3. การศึกษา [    ]  1.  ต่ํากวาปริญญาตรี    [    ]  3.  ปริญญาโท 

[    ]  2.  ปริญญาตรี    [    ]  4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
4.  สถานภาพ/สถานะ  

[    ] 1. เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน (ระบุหนวยงาน) กอง/สํานัก ……………………............................. 
[    ]  2.  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 
ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคในการจัดงาน ความพึงพอใจในการบรรยายพิเศษ  
การนําเสนอผลงานวิชาการ ประโยชนที่ไดรับ การจัดประชุมและการบริการ 

5. ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคในการจัดงาน ทานมีความคิดเห็นในการจัดงานนี้วา 

ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

1) เปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย    
2) มีหลักเกณฑที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน    
3) เปนเวทีในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ประสบการณของ

นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานในพื้นที่ 
   

4) สามารถนําความรูจากผลงานวิจัยไปปรับใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และถายทอด
ใหเกษตรนําไปปฏิบัติได 

   

6. ประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[    ]  1.  เปนการเผยแพรและรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ในสาขาตาง ๆ  
[    ]  2.  เปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน  
[    ]  3.  ทําใหเกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป  
[    ]  4.  นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน  
[    ]  5.  นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการถายทอดใหเกษตรกรไปปรับใชในทางปฏิบัติได 
[    ]  6.  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................... 

 

              แบบสอบถามประเมินผลการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2561 
              "วิชาการพัฒนาที่ดินกาวไกล ไทยยั่งยืน" วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561   
                ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิต้ี จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 

ชุดที.่....................................... 
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7. ความพึงพอใจในการบรรยายพิเศษ และประโยชนท่ีไดรับ 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
   7.1 การบรรยายพิเศษ เร่ือง การบริหารจัดการนํ้าอยางเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใชนํ้าเกษตรกรรมของประเทศไทย  
        1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี    

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

   7.2 การบรรยายพิเศษ เร่ือง การบริหารจัดการนํ้าดวยโคก หนอง นา โมเดล 
        1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี    

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

   7.3 การบรรยายพิเศษ เร่ือง มลพิษทางดิน 

        1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี    

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

8. ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ ในการนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ  

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
   8.1 การนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
      1) ความนาสนใจของผลงานทางวิชาการที่นําเสนอ     
      2) ความเหมาะสมของสถานที่ในการนําเสนอผลงาน    
   8.2 ความรู/ประโยชนที่ไดรับจากการนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
      1) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
      2) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

9. ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ ในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย  

 รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
สาขาอนุรักษดินและนํ้า 
   9.1 เร่ือง การเปรียบเทียบพันธุหญาแฝกและพืชคลุมดินตอการฟนฟูและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
   9.2 เร่ือง การศึกษามาตรการการอนุรักษดินและนํ้าในแปลงปลูกมะคาเดเมียที่มีผลตอการสูญเสียดินและความชื้น   
ของดินบนพ้ืนที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุมนํ้าแมจันตอนบน ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียราย 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
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รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 
   9.3 เร่ือง การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาวโพดเลี้ยงสัตว ในเขตพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดอุตรดิตถ (กลุมชุดดินที่ 35) 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
   9.4 เร่ือง การปรับปรุงบํารุงดินในแปลงเกษตรบนพ้ืนที่ดินเค็มภายใตระบบอนุรักษดินและนํ้า เพ่ือปลูกขาว กข.6     
ในกลุมชุดดินที่ 20 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
   9.5 เร่ือง ผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชไร 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
   9.6 เร่ือง การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท ตรึงไนโตรเจน เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว ในพ้ืนที่ดินเ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชที่ดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   9.7 เร่ือง การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใชตัวชี้วัด Land Degradation Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย 
ประเทศไทย 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
   9.8 เร่ือง การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับมันสําปะหลังดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ 
(Fuzzy AHP) 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
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รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
   9.9 เร่ือง สหสัมพันธระหวางการหาปริมาณอินทรียคารบอนในดินดวยวิธี Walkley-Black กับวิธีใชเคร่ืองวิเคราะห
คารบอนอัตโนมัต ิ
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
   9.10 เร่ือง ผลของปริมาณจุลธาตุสังกะสีในดินตอการเจริญเติบโต และคุณภาพขาว พ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 
   9.11 เร่ือง การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
   9.12 เร่ือง การวางแผนการผลิตพืชในเขตเกษตรนํ้าฝน โดยวิธีโปรแกรมเชิงเสน    
        1) การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ    
        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
        3) การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

10. ความพึงพอใจการจัดประชุม และการบริการ 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
   1) สถานที่จัดประชุม/หองประชุม    
   2) ชวงระยะเวลาจัดประชุม 3 วัน    
   3) จํานวนผลงานวิชาการที่นําเสนอในแตละสาขา    
   4) เวลาที่กําหนดในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 1 เร่ือง    
   5) การลงทะเบียน รูปแบบการลงทะเบียน และการอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่    
   6) การใช LINE เปนชองทางในการประชาสมัพันธ และสื่อสาร     
   7) การประเมินผลในรูปแบบออนไลน     
   8) เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน    
   9) โสตทัศนูปกรณ    
   10) อาหารและเคร่ืองดื่ม    
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11. หัวขอในการบรรยายท่ีทานตองการใหมีในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ในครั้งตอไป 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………...……….….…… 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

12. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………...……….….…… 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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