


บทสรุปผูบริหาร 

 การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล
ผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual ระหวางวันท่ี 27 - 28 กันยายน 2564    
มีวัตถุประสงคในการประเมินเพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
และประโยชนท่ีไดรับ ตลอดจนเพ่ือทราบความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ 
กิจกรรมภายในงาน และขอคิดเห็นตาง ๆ จากการจัดงาน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 470 รายคิดเปนรอยละ 42.30 จากผูเขารวมงานประชุมวิชาการท่ีออนไลน
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual จํานวน 
1,111 ราย ผูตอบแบบประเมิน ประกอบดวย นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 446 ราย (รอยละ 94.89)   
ซ่ึงแบงเปน นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค จํานวน 334 ราย (รอยละ 71.06) และนักวิชาการ    
กรมพัฒนาท่ีดิน สวนกลาง จํานวน 112 ราย (รอยละ 23.83) ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก จํานวน 
15 ราย (รอยละ 3.19) และเกษตรกร/หมอดินอาสา จํานวน 9 ราย (รอยละ 1.91)  

 ผลการประเมินสรุปไดวา การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคการจัดงาน ผูตอบ
แบบประเมินสวนใหญ (รอยละ 82.77) มีความเห็นวา การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปนเวทีในการ
เผยแพรนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ เพ่ิมพูนความรู ความกาวหนาดานการ
พัฒนาท่ีดิน มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.82 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก รองลงมา (รอยละ 79.59) เปน
เวทีในการะดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูขอคิดเห็น ประสบการณของนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.78 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก (รอยละ 76.61) สามารถนําความรูจากผลงานวิจัย
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 (คะแนนเต็ม 3) 
อยูในระดับมาก และผูตอบแบบประเมินสวนใหญ (รอยละ 87.02) มีความเห็นวา ประโยชนท่ีไดรับจากการ
ประชุมวิชาการ เปนการเผยแพร รับรูความกาวหนาของผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในสาขาตาง ๆ มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 78.94) เปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาผลงาน
วิชาการ กรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 75.32) ทําใหเกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการ และ (รอยละ 72.55) 
นําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานได  

 จากผลการประเมินพบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 2.72 (คะแนนเต็ม 3) และความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอ การนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 2.64 (คะแนนเต็ม 3) 
เนื่องจาก ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอนาสนใจ และการนําเสนอในรูปแบบออนไลนมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน นอกจากนี้ ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการเสวนา 
เรื่อง “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร” มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.85 (คะแนนเต็ม 3)  
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การเสวนาพิเศษ เรื่อง “Halt soil salinization, boost soil productivity” 
(Keynote จากตางประเทศ) คาคะแนนเฉลี่ย 2.67 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก เนื่องจากวิทยากร
สามารถถายทอดความรูประสบการณไดดี และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  

 สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการจัดประชุมใน
รูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) และการบริการ ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
2.65 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก (ประกอบดวย 9 หัวขอ ไดแก การประเมินผลในรูปแบบออนไลน ความ
เหมาะสมในหัวขอการเสวนา ระยะเวลาในการจัดประชุม จํานวนผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ เอกสารประกอบการ



นําเสนอผลงานแบบออนไลน ระบบ/รูปแบบการลงทะเบียนออนไลน การใชสื่อออนไลนเปนชองทางใน 
การประชาสัมพันธสื่อสาร การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี และระบบการจัดประชุม/หองประชุม) 
เนื่องจากรูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรการปองกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แตยังมีผูตอบแบบประเมินบางสวนมีความพึงพอใจตอระบบการจัดประชุม/หองประชุม 
ในลําดับสุดทาย เนื่องจากมีปญหาทางเทคนิคและอุปกรณ ท้ังนี้ ในการจัดงานครั้งตอไป ผูตอบแบบประเมินได
ใหขอเสนอแนะวา การจัดงานประชุมวิชาการสามารถจัดไดท้ังในรูปแบบ On site หรือ Online หรือจะเปน
การจัดแบบผสมผสานในท้ัง 2 รูปแบบควบคูกันไปตามความเหมาะสมของสถานการณ  

ขอเสนอแนะจากผูประเมิน   
 1. ควรจัดทําคูมือเตรียมความพรอมการเขารวมประชุมในรูปแบบออนไลน เชน การเตรียมความพรอม
ของอุปกรณ ระบบอินเตอรเน็ต การดาวนโหลดโปรแกรม หรือ Platform สอนวิธีการใชโปรแกรม หรือ Platform 
ฟงกชั่นตางๆ เชน การแชรหนาจอ การเปด/ปดไมโครโฟน และเทคนิคในการสรางปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม
ในการประชุม และวิธีการปรับเปลี่ยนการรับฟงเปนสองภาษาสําหรับการเสวนาพิเศษท่ีรวมมือกับตางประเทศ 

 2. การจัดประชุมในรูปแบบออนไลนในครั้งตอไป รูปแบบ Hybrid Virtual Meeting เปนรูปแบบหนึ่ง
ท่ีนาสนใจ ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางการประชุมแบบออนไลน สลับกับในบางชวงเปนการเปดคลิป   
เพ่ือสรางบรรยากาศกระตุนใหมีสวนรวมในการเขารวมประชุม และผูรับจางควรมีประสบการณ เปนมืออาชีพ 
ในการจัดประชุม สามารถชวยแกไขสถานการณจากการบกพรองทางเทคนิคใหราบรื่น ไมติดขัด 

 3. ควรจัดทําชองทางการประชาสัมพันธ ในรูปแบบ ตางๆ เชน Facebook line เพ่ือใชประชาสัมพันธ
การจัดงานประชุมวิชาการ เก่ียวกับกําหนดการและกิจกรรมภายในงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตาง ๆ 
ใหผูเขารวมประชุมทราบ 
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บทที่ 1 

บทนํา  

1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีดินเปนเปาหมายสําคัญของ  
แผนยุทธศาสตรประเทศในการพัฒนาระบบราชการไทย ทําใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล โดยใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบการทํางาน 
ยกระดับการบริหารจัดการของหนวยงานใหมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองการพัฒนาคุณภาพท่ีดีของประชาชน
และเกษตรกร 

กรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีพันธกิจในการกํากับและ
ดูแลพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวประเทศใหดินมีความอุดมสมบูรณ มีผลิตผลทางการเกษตรท่ีดีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย มีตนทุนการผลิตต่ํา สงผลเกษตรกรใหมีรายไดภาคการเกษตรสูงข้ึน มีระบบบริการขอมูลวิชาการ
และปจจัยการผลิตตางๆ เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญในการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท่ีเปนนักวิชาการเกษตรและนักวิจัยไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพดานงานวิชาการ การศึกษาคนควาดานงานวิจัยใหแกบุคลากรท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เพ่ือนําความรูไปพัฒนางานและแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมากรมพัฒนาท่ีดินไดจัดประชุมวิชาการ และจัดการประกวดผลงาน
วิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 6 สาขา มาโดยตลอด เพ่ือใหนักวิจัยของกรมฯ ไดรับความรูและทักษะจาก
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เกิดเปนเวทีการเผยแพรผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในแตละสาขาวิชาการดวย 

ในการนี้ เพ่ือใหเกิดผลลัพธจากการประชุมวิชาการประจําป นําไปสูการจัดงานวันดินโลก 
ณ ทุงกุลารองไห  “Halt soil salinization, boost soil productivity” พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต 
สรางชีวิตเกษตรกร ระหวางวันท่ี 2 - 7 ธันวาคม 2564 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันดินโลกของทุกปดวย จึงจัดโครงการ
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 ระหวางวันท่ี 27 - 28 กันยายน 2564 ดวยแบบทางไกล 
ผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual โดยมุงเนนในประเด็นความสําเร็จของการ
พัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มของกรมพัฒนาท่ีดิน และจัดการประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 6 สาขา 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรท่ีเปนนักวิจัยและนักวิชาการ เกิดความเชื่อมโยงงาน
วิชาการแบบบูรณาการในสาขาตาง ๆ ความรูท้ังภาคทฤษฎีและประสบการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันใหสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาและดูแลดิน เพ่ือการเกษตรและเกิดการใชประโยชนท่ีดิน 
ท่ีเหมาะสมของเกษตรกรตอไป ท้ังนี้ เพ่ือใหทราบถึงผลสําเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประจําป 2564 กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จึงทําการประเมินการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
เพ่ือรวบรวมขอมูลใหผูรับผิดชอบในการจัดงานนําไปพัฒนา และปรับปรุงการจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งตอไป 

2. วัตถุประสงคของโครงการ  

2.1 เพ่ือใหผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินท่ีขยายผลสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี นําไปสูการจัดงาน 
วันดินโลก ณ ทุงกุลารองไห จ.รอยเอ็ด และรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
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2.2 เพ่ือใหบุคลากรและนักวิชาการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคไดเพ่ิมพูนความรูและ
ความกาวหนาดานการพัฒนาท่ีดินท่ีทันสมัย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาท่ีดินใหเกิดการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมท่ัวประเทศ 

2.3 เพ่ือใหนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณในดานการวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เกิดเปนงานวิชาการแบบบูรณาการ 
ในสาขาตาง ๆ 

2.4 เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางเครือขายในการสรางความเขมแข็งดานวิชาการ 
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3. วัตถุประสงคของการประเมิน  

3.1 เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564  
3.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ และขอเสนอแนะท่ีมีตองานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

ป 2564 

4. ขอบเขตการประเมิน 
4.1 ขอบเขตการศึกษา คือ การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 

ระหวางวันท่ี 27 - 28 กันยายน 2564 ในรูปแบบการประชุมแบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 
ดวยระบบ ZOOM Virtual 

4.2 ประชากรในการศึกษา คือ ผูเขารวมงานประชุมวิชาการ ไดแก นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
สวนกลาง และสวนภูมิภาค ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก เกษตรกร/หมอดินอาสา เปาหมาย จํานวน 
500 คน  

5. กรอบแนวคิดการประเมิน 
กรอบแนวคิดในการประเมินใชรูปแบบการประเมินท่ีเนนจุดมมุงหมายตามวัตถุประสงคของ

โครงการ Objective Based Model ของ Tyler เพ่ือทราบผลสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยกําหนดประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน 
1. เพ่ือประเมินการบรรลุ 
    วัตถุประสงคในการจัด 
    งานประชุมวิชาการฯ  

1.1 ขอคิดเห็นตอการบรรลุ 
 วัตถุประสงคการจัด 
 งานประชุมวิชาการฯ 

1.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการ 
     เขารวมงานประชุมวิชาการฯ 
      

- ระดับความคิดเห็นตอการ 
  บรรลุวัตถุประสงคการจัด 
   งานประชุมวิชาการฯ 
- รอยละของประโยชนท่ีไดรับ 
  จากการเขารวมงานประชมุ 
  วิชาการฯ 
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วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดในการประเมิน 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ 
   ท่ีมีตอการจัดงานประชุม 
   วิชาการ และขอเสนอแนะ 
 

2.1 ความพึงพอใจการนําเสนอ 
     ผลงานวชิาการ ภาคนิทรรศการ 
     ภาคบรรยาย  
2.2 ความพึงพอใจกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 
2.3 ความพึงพอใจรูปแบบการ 
     จัดงาน และการบริการ 
2.4 ขอเสนอแนะ 

- ระดับความพึงพอใจการ 
  นําเสนอผลงานวิชาการ 
  ภาคนิทรรศการ ภาคบรรยาย  
- ระดับความพึงพอใจกิจกรรม 
  อ่ืน ๆ 
- ระดบัความพึงพอใจในรูปแบบ 
  การจัดงาน และการบริการ 
- ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั  

ทําใหทราบถึงผลสําเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการฯ ตลอดจนความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะ เพ่ือใหผู ท่ีรับผิดชอบในการจัดงานประชุมวิชาการฯ สามารถนําขอมูลดังกลาว 
ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักวิชาการและ 
กรมพัฒนาท่ีดินมากยิ่งข้ึน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    กันยายน - ตุลาคม 2564 

8. ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวพรรณพิศ บวงนาวา   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน   ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและยุทธศาสตร 

9. ผูอํานวยการโครงการ  

นางสาวสุนันท ไวยพาลี   ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผล 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ  

10.1 ผูรับผิดชอบและเขียนรายงาน  
นางสาวสุภาวดี ปนกุมภีร  
นางสาวศศิวิมล  วงษแสงจันทร 
นายมนตรี  ราศีล้ําเลิศ 

10.2 ผูรวมดําเนินการ  
นางสาวอริศรา  ชูเกลี้ยง 
นางวรง   โฉมวิไลลักษณ 
นางสาวกันทรากร  สงมหาดไทย 
นางสาวชัญญา  พันธุชัยยา  

 



บทที่ 2 

วิธีการดําเนินการประเมินผล 

การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป 2564 นั้น มีวัตถุประสงค 
เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการ ศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการนําเสนอ
ผลงานวิชาการภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ กิจกรรมตาง ๆ รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ และ
การบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ประชากร ประชากรท่ีในการศึกษา คือ ผูเขารวมงานประชุมวิชการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564
ไดแก นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก 
เกษตรกรและหมอดินอาสา ซ่ึงเขารวมงานประชุมวิชาการฯ ในรูปแบบการประชุมแบบทางไกลผานจอภาพ 
(Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual ระหวางวันท่ี 27 - 28 กันยายน 2564 มีเปาหมาย
จํานวน 500 ราย 

2. กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ไดแก นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก เกษตรกรและหมอดินอาสา กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนไป
ตามเกณฑของ Taro Yamane จากประชากร คือ ผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ เปาหมาย จํานวน 500 คน 
เม่ือใชสูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ในระดับความเชื่อม่ัน 95% ท่ีมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5 %  
จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 222 คน เปนอยางนอย ท่ีจะเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด และดําเนินการ
สุมตั วอยางโดยใชวิธีการสุ มตัวอยางอย างงายและไมทดแทน (Simple Random Sampling without 
Replacement) 

การใชสตูรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง  
สูตรของ Taro Yamane  

n =       N  
                   1 + Ne2  

n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

n =           500      =   222 ตัวอยาง  
        1 + (500 X 0.052) 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนและ
วิธีการสังเกตการณ (Observation) กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการสังเกตการณในหองประชุม  

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสารการดําเนินงานโครงการ 
รายงานการประชุม และขอมูลท่ีเก่ียวของ 
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4. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลท้ังการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลี่ย โดยใชสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก ขอมูล
ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตาง ๆ  

ระดับความคิดเห็น และความพึงพอใจ  

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  มีความพึงพอใจระดับมาก  
คาคะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับนอย 

 ดังนั้น การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป 2564 ดําเนินการ 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนไปตามเกณฑของ 
Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% มีความคลาดเคลื่อนไมเกิน +/-5 % จากการคํานวณจะไดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 222 ราย เปนอยางนอยท่ีจะเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
อยางงายแบบไมทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) และมีการวิเคราะห
ขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



บทที่ 3 
ผลการประเมิน 

การประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ในรูปแบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ
(Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM ในระหวางวันท่ี 27- 28 กันยายน 2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินการบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ความคิดเห็น ความพึงพอใจ  
การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการ กิจกรรมตาง ๆ รูปแบบการจัดประชุมและการ
บริการ รวมท้ังขอเสนอแนะ มีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ผลการประเมิน 
มีดังนี้ 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมงานประชุมวิชาการ และผูตอบแบบประเมินในรูปแบบออนไลน 
3.1.1 ผูเขารวมงานประชุมวิชาการท่ีออนไลนในการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Virtual 

Conference) ดวยระบบ ZOOM มีจํานวน 1,111 ราย ประกอบดวย นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค 
จํานวน 708 ราย คิดเปนรอยละ 63.78 นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนกลาง จํานวน 244 ราย คิดเปนรอยละ 
21.96 ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก จํานวน 146 ราย คิดเปนรอยละ 13.14 และเกษตรกร/หมอดินอาสา 
จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 1.17 (แผนภูมิท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 : จํานวนผูเขารวมงานประชุมวิชาการท่ีออนไลนในการประชุมทางไกล

ผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM  

3.1.2 ผูตอบแบบประเมินในรูปแบบออนไลน มีจํานวน 470 ราย คิดเปนรอยละ 42.30 
ของผูเขารวมงานประชุมวิชาการท่ีออนไลนในการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวย
ระบบ ZOOM สามารถจําแนกผูตอบแบบประเมินในแตละวันไดดังนี้ 

- วันท่ี 27 กันยายน 2564 มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 236 ราย ประกอบดวย 
นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค จํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 68.64 นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
สวนกลาง จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 24.15 ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก จํานวน 9 ราย คิดเปน 
รอยละ 3.81 และเกษตรกร/หมอดินอาสา จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 3.39 (ตารางท่ี 1) 
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- วันท่ี 28 กันยายน 2564 มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 234 ราย ประกอบดวย 
นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค จํานวน 172 ราย คิดเปนรอยละ 73.50 นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
สวนกลาง จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 23.50 ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก จํานวน 6 ราย คิดเปน 
รอยละ 2.56 และเกษตรกร/หมอดินอาสา จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.43 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 : จํานวนผูตอบแบบประเมินในรูปแบบออนไลนในแตละวัน 

ประเภท 
วันท่ี 27 กันยายน 2564 วันท่ี 28 กันยายน 2564 

ผูตอบแบบประเมิน 
(ราย) 

รอยละ ผูตอบแบบประเมิน 
(ราย) 

รอยละ 

 - นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน    
   สวนภูมิภาค 

162 68.64 172 73.50 

 - นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน    
   สวนกลาง 

 57 24.15  55 23.50 

 - หนวยงานภายนอก   9   3.81   6  2.56 
 - เกษตรกร/หมอดินอาสา   8  3.39   1  0.43 

รวม 236 100.00 234 100.00 

3.1.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินในรูปแบบออนไลน ผูตอบแบบประเมินมีจํานวน 
470 ราย โดยผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 71.06) เปนนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค มากท่ีสุด 
รองลงมา (รอยละ 23.83) เปนนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนกลาง (รอยละ 3.19) ผูเขารวมงานประชุม
วิชาการจากหนวยงานภายนอก และ (รอยละ 1.91) เกษตรกร/หมอดินอาสา ตามลําดับ ท้ังนี้ ผูตอบแบบ
ประเมินมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 58.51) จบการศึกษาระดับปริญญาโท มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 36.60) 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 4.04) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ (รอยละ 0.85) จบการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
n = 470 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. สถานภาพ   
   - นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนภูมิภาค 334 71.06 
   - นักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน สวนกลาง 112 23.83 
   - ผูเขารวมงานจากหนวยงานภายนอก   15   3.19 
   - เกษตรกร/หมอดินอาสา    9   1.91 
2. ระดับการศึกษา   
   - ต่ํากวาปริญญาตร ี    4  0.85 
   - ปริญญาตรี 172 36.60 
   - ปริญญาโท 275 58.51 
   - ปริญญาเอก   19  4.04 



8 

3.2 ความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการ และประโยชนท่ีไดรับ 
3.2.1 ความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดงานประชุมวิชาการ  
        ผูตอบแบบประเมินมีความเห็นวา การจัดงานประชุมวิชาการเปนเวทีในการนําเสนอ

ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ และบรรยาย มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.82 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก 
รองลงมา เปนเวทีในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู ขอคิดเห็น ประสบการณของนักวิชาการ และ
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี คาคะแนนเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับมาก และสามารถนําความรูจากผลงานวิจัยไปปรับใช
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 3) 

จากขอคิดเห็นดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงคการจัดงานประชุมวิชาการ ท้ัง 4 ขอ ประกอบดวย 1) เพ่ือใหผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
ขยายผลสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี นําไปสูการจัดงานวันดินโลก ณ ทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด และรวม
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2) เพ่ือให 
บุคลากรและนักวิชาการท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาคไดเพ่ิมพูนความรู ความกาวหนาดานการพัฒนาท่ีดิน
ท่ีทันสมัย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาท่ีดินใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมท่ัวประเทศ 
3) เพ่ือใหนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณใน
ดานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เกิดเปนงานวิชาการแบบบูรณาการในสาขาตาง ๆ และ 4) เพ่ือสงเสริม 
การทํางานรวมกันระหวางเครือขายในการสรางความเขมแข็งดานวิชาการท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

ตารางท่ี 3 : ความคิดเห็นตอการจัดงานประชุมวิชาการ 

n = 470 

ขอมูล 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1) เปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการ   
   ภาคนิทรรศการ และบรรยาย 

82.77 16.39 0.84 2.82 มาก 

2) เปนเวทีในการระดมความคิด แลกเปลี่ยน 
    เรียนรู ขอคิดเห็น ประสบการณของ 

นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

79.59 19.14 1.27 2.78 มาก 

3) สามารถนําความรูจากผลงานวิจัยไปปรับใช  
    ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และถายทอดให 
    เกษตรกรนําไปปฏิบัติได 

76.61 22.55 0.84 2.76 มาก 

3.2.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
        ผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 87.02) ใหความเห็นวา ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวม 

งานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน เปนการเผยแพรและรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการ กรมพัฒนาท่ีดิน
ในสาขาตาง ๆ มากท่ีสุด รองลงมา (รอยละ 78.94) เปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 75.32) ทําใหเกิดแนวคิดตอยอดผลงาน
วิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป (รอยละ 72.55) นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
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(รอยละ 18.51) นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการถายทอดใหเกษตรกรไปปรับใชในทางปฏิบัติได และ 
(รอยละ 0.21) การประชุมวิชาการครั้งนี้ใหความสําคัญถึงการจัดทําฐานขอมูลการสํารวจการวิจัย ซ่ึงถือเปน
สิ่งสําคัญ (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 : ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
n = 470 

ประโยชนท่ีไดรับ จํานวน รอยละ 

1) เปนการเผยแพรและรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
    ในสาขาตาง ๆ 

409 87.02 

2) เปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและ 
    พัฒนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 

371 78.94 

3) ทําใหเกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป 354 75.32 
4) นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 341 72.55 
5) นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการถายทอดใหเกษตรกรไปปรับใชใน 
    ทางปฏิบัติได 

 87 18.51 

6) การประชุมวิชาการครั้งนี้ ใหความสําคัญถึงการจัดทําฐานขอมูลการสํารวจ  
    การวิจัยเปนสิ่งสําคัญ 

  1   0.21 

3.3 ความพึงพอใจตอการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ ภาคบรรยาย และ 
การเสวนา 

3.3.1 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนิทรรศการ 
ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ 

ภาคนิทรรศการ ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 2.64 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ 
ความนาสนใจของโปสเตอรผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอ ความเหมาะสมของเวลาท่ีกําหนดในการนําเสนอ
ผลงานตอ 1 เรื่อง มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
รูปแบบวิธีการในการนําเสนอผลงานแบบออนไลน คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 อยูในระดับมาก และมีความ     
พึงพอใจความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย 
2.74 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจความรู/ประโยชนท่ีไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 
อยู ในระดับมาก และการนําความรู ท่ี ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 
อยูในระดับมาก ตามลําดับ (ตาราง 5) 

 
 



10 

ตารางท่ี 5 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคนทิรรศการ  

n = 236 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. การนําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ    2.64 มาก 

1) ความนาสนใจของโปสเตอรผลงานทาง 
    วิชาการท่ีนําเสนอ 

67.69 30.26 2.05 2.66 มาก 

2) ความเหมาะสมของเวลาท่ีกําหนดในการ 
   นําเสนอผลงานตอ 1 เรื่อง 

68.21 29.23 2.56 2.66 มาก 

3) ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการในการ 
   นําเสนอผลงานแบบออนไลน 

65.13 30.77 4.10 2.61 มาก 

2. ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอ 
   ผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ 

   2.74 มาก 

1) ความรู/ประโยชนท่ีไดรบั 75.90 24.10 0.00 2.76 มาก 
2) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
   ในการปฏิบัติงาน 

71.28 28.72 0.00 2.71 มาก 

3.3.2 ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 
ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ 

ภาคบรรยาย ในภาพรวม (กิจกรรมนี้จัดข้ึนในวันท่ี 27 กันยายน 2564 และมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 
236 ราย) คาคะแนนเฉลี่ย 2.72 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานเนื้อหา/ผลงาน
ทางวิชาการมีความนาสนใจ มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.77 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความพึงพอใจ 
ความเหมาะสมของเวลาท่ีกําหนดในการนําเสนอผลงานตอ 1 เรื่อง คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก 
และความเหมาะสมรูปแบบวิธีการในการนําเสนอผลงานแบบออนไลน คาคะแนนเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ และมีความพึงพอใจความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ในภาพรวม 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.74 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจความรู/ประโยชนท่ีไดรับ และ
การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.74 อยูในระดับมากเชนกัน (ตาราง 6) 

  ตารางท่ี 6 : ความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย 

n = 236 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย    2.72 มาก 

1) ความนาสนใจของเนื้อหา/ผลงานทาง 
    วิชาการท่ีนําเสนอ 

77.10 22.90 0.00 2.77 มาก 

2) ความเหมาะสมของเวลาท่ีกําหนดในการ      
    นําเสนอผลงานตอ 1 เรื่อง 

74.30 22.90 2.80 2.71 มาก 
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  ตารางท่ี 6 :  (ตอ) 

n = 236 

รายการ ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

3) ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการในการ 
    นําเสนอผลงานแบบออนไลน 

69.16 28.04 2.80 2.66 มาก 

2. ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอ 
     ผลงานวิชาการภาคบรรยาย 

   2.74 มาก 

1) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 74.77 24.77 0.46 2.74 มาก 
2) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
   ในการปฏิบัติงาน 

74.77 24.30 0.93 2.74 มาก 

3.3.3 ความพึงพอใจกิจกรรมการเสวนา  
ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการเสวนาพิเศษ หัวขอ 

“Halt soil salinization, boost soil productivity” ในภาพรวม (กิจกรรมนี้จัดข้ึนในวันท่ี 27 กันยายน 
2564 และมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 236 ราย) คาคะแนนเฉลี่ย 2.67 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก 
ซ่ึงมีความพึงพอใจในวิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี มากท่ีสุด 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.74 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 2.64 และ
การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.62 ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 : ความพึงพอใจการเสวนาพิเศษ หัวขอ “Halt soil salinization, boost soil productivity”  
n = 236 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. การเสวนาพิเศษ หัวขอ “Halt soil  
   salinization, boost soil productivity”    
   (Keynote จากตางประเทศ) 

     

1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถ 
   ถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี

75.00 24.15 0.85 2.74 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 66.53 30.93 2.54 2.64 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

64.83 32.63 2.54 2.62 มาก 

                                             เฉล่ีย 2.67 มาก 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการเสวนาเรื่อง “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต 
สรางชีวิตเกษตรกร” ในภาพรวม (กิจกรรมนี้จัดข้ึนในวันท่ี 28 กันยายน 2564 และมีผูตอบแบบประเมิน 
จํานวน 234 ราย) คาคะแนนเฉลี่ย 2.85 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากร 
มีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.89 อยูในระดับมาก 
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รองลงมาคือ ความรู/ประโยชน ท่ีไดรับ คาคะแนนเฉลี่ย 2.86 อยูในระดับมาก และการนําความรู 
ท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.79 อยูในระดับมาก ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 : ความพึงพอใจการเสวนาเรื่อง “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร”  
n = 234 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. การเสวนาหัวขอ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็ม 
   ผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร” 

     

1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถ 
    ถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี

88.89 11.11 0.00 2.89 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 85.90 14.10 0.00 2.86 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
   ในการปฏิบัติงาน 

79.91 19.23 0.86 2.79 มาก 

                                              เฉล่ีย 2.85 มาก 

3.3.4 ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ 
ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการดินเค็มจากผูทรงคุณวุฒิ/

นักวิชาการ ในภาพรวม (กิจกรรมนี้จัดข้ึนในวันท่ี 28 กันยายน 2564 และมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 
234 ราย) คาคะแนนเฉลี่ย 2.84 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจวิทยากรมีความ
เหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงานวิชาการดังกลาว คาคะแนนเฉลี่ย 2.86 อยูใน
ระดับมาก และการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก
ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานจาก Best Practice และ 
ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็ม ในภาพรวม (กิจกรรมนี้จัดข้ึนในวันท่ี 28 กันยายน 2564 และ 
มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 234 ราย) คาคะแนนเฉลี่ย 2.81 (คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจดานเนื้อหามีความเหมาะสม วิทยากรสามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี มากท่ีสุด 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.86 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงาน
วิชาการ คาคะแนนเฉลี่ย 2.85 อยูในระดับมาก และการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
คาคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการนําเสนอผลงานวิชาการโดยถายทอดสดจาก
พ้ืนท่ี “ความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มแบบบูรณาการ” ในภาพรวม (กิจกรรมนี้จัดข้ึนในวันท่ี 28 
กันยายน 2564 และมีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 234 ราย) คาคะแนนเฉลี่ย 2.80 (คะแนนเต็ม 3) อยูใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานเนื้อหามีความเหมาะสม วิทยากรสามารถถายทอดความรู/ประสบการณ
ไดดี มากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 2.87 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู/ประโยชนท่ีไดรับจากการ
นําเสนอผลงานวิชาการดังกลาว คาคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยู ในระดับมาก และการนําความรู ท่ีไดรับ 
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ย 2.70 ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 9 : ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ  

n = 234 

รายการ 
ความพึงพอใจ (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1. การนําเสนอผลงานวิชาการดินเค็มจาก 
   ผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 

   2.84 มาก 

1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถ 
    ถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี

91.03 8.55 0.42 2.91 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 85.90 14.10 0.00 2.86 มาก 
3) การนํ าความรู ท่ี ไดรับไปประยุกต ใช 

         ในการปฏิบัติงาน 
76.50 23.08 0.42 2.76 มาก 

2. การนําเสนอผลงานจาก Best Practice  
   และภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็ม 

   2.81 มาก 

1) เนื้อหามีความเหมาะสม สามารถ 
    ถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี

86.32 13.25 0.43 2.86 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 85.47 14.53 0.00 2.85 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

72.65 25.21 2.14 2.71 มาก 

3. การนําเสนอผลงานวิชาการโดย 
     ถายทอดสดจากพ้ืนที่ “ความสําเร็จของ 
     การพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ” 

   2.80 มาก 

1) เนื้อหามีความเหมาะสม สามารถ 
    ถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี

86.75 13.25 0.00 2.87 มาก 

2) ความรู/ประโยชนท่ีไดรับ 82.48 17.09 0.43 2.82 มาก 
3) การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน 
    การปฏิบัติงาน 

72.65 24.79 2.56 2.70 มาก 

3.4 ความพึงพอใจตอการจัดประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 
และการบริการ  

3.4.1 ความพึงพอใจในการจัดประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 
และการบริการ 

        ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจการจัดประชุมดวยระบบ
ทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) และการบริการ ในภาพรวม ดวยคาคะแนนเฉลี่ย 2.65 
(คะแนนเต็ม 3) อยูในระดับมาก ซ่ึงทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงลําดับ 
คาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
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1) การประเมินผลในรูปแบบออนไลน มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.76 อยูในระดับมาก  
2) ความเหมาะสมในหัวขอการเสวนา มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.73 อยูในระดับมาก 
3) ระยะเวลาจัดประชุม 2 วัน มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.70 อยูในระดับมาก 
4) จํานวนผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.68 อยูในระดับมาก 
5) รูปแบบเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานแบบออนไลน มีความพึงพอใจ คาคะแนน

เฉลี่ย 2.62 อยูในระดับมาก 
6) ระบบ/รูปแบบการลงทะเบียนออนไลน และการใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธและสื่อสาร มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 อยูในระดับมาก 
7) การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูใน 

ระดับมาก 
8) ระบบการจัดประชุม/หองประชุม มีความพึงพอใจ คาคะแนนเฉลี่ย 2.55 อยูในระดับมาก 

ตารางท่ี 10 : ความพึงพอใจในการจัดประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference)   
 และการบริการ  

n = 470 

รายการ 
ความพึงพอใจ (รอยละ) คาคะแนน

เฉล่ีย 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
1) การประเมินผลในรปูแบบออนไลน 74.58 23.30 2.12 2.76 มาก 
2) หัวขอการเสวนา 67.37 32.20 0.43 2.73 มาก 
3) ชวงระยะเวลาจัดประชุม 2 วัน 65.25 33.47 1.28 2.70 มาก 
4) จํานวนผลงานวิชาการท่ีนําเสนอ 61.44 37.71 0.85 2.68 มาก 
5) รูปแบบเอกสารประกอบการนําเสนอ 
    ผลงานแบบออนไลน 

62.29 35.17 2.54 2.62 มาก 

6) ระบบ/รูปแบบการลงทะเบียนออนไลน 60.59 32.63 6.78 2.61 มาก 
7) การใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการ 
   ประชาสัมพันธและสื่อสาร 

65.68 28.81 5.51 2.61 มาก 

8) การอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ี 57.63 34.75 7.62 2.56 มาก 
9) ระบบการจัดประชุม/หองประชุม 58.05 34.75 7.20 2.55 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 2.65 มาก 

3.4.2 หัวขอการบรรยายสําหรับงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป 
 ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 52.34) ใหขอเสนอแนะหัวขอ 

ในการบรรยายในครั้งตอไป และ (รอยละ 47.66) ไมมีขอเสนอแนะ โดยหัวขอในการบรรยายสําหรับงาน
ประชุมวิชาการในครั้งตอไป ผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 21.54) มีขอเสนแนะใหจัดบรรยายหัวขอการ
จัดการดินปญหา รองลงมา (รอยละ 21.14) เปนการอนุรักษดินและน้ํา (รอยละ 16.26) เกษตรอัจฉริยะกับ
นวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดิน (รอยละ 10.98) แนวทางงานวิจัยและการตอยอดงานวิจัยเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
ในพ้ืนท่ีจริง (รอยละ 9.35) การปรับปรุงบํารุงดิน (รอยละ 6.10) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การสํารวจดิน 
และการวางแผนการใชท่ีดิน (รอยละ 4.88) เกษตรอินทรีย และการพัฒนาดินท่ียั่งยืน (รอยละ 2.85) 
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การบูรณาการดานขอมูล big data เพ่ือการแกปญหาดานการเกษตรอยางยั่งยืน (รอยละ 1.22) นวัตกรรม 
สารเรง พด. หัวขอท่ีสอดคลองกับวันดินโลกในปนั้น และ BCG model (รอยละ 0.81) การเกษตรวิถี
ภายใตวิกฤตโควิด-19 และการประเมินผลโครงการของกรมฯ ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข (รอยละ 
0.41) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เครือขายความรวมมือดานดินกับการพัฒนาประเทศ วิจัยความรวมมือ
ระหวางประเทศ การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดลอม Ecosystem Service 
จากกระบวนการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร และเกษตรทฤษฏีใหม ตามลําดับ (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 : หัวขอในการบรรยายสําหรับการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป 

n = 470 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
- ไมมีขอเสนอแนะ 224 47.66 
 - มีขอเสนอแนะ 246 52.34 

- การจัดการดินปญหา 53 21.54 
- การอนุรักษดินและน้ํา 52 21.14 
- เกษตรอัจฉริยะกับนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดิน 
  (Smart agriculture, Smart farming, AI) 

40 16.26 

- แนวทางงานวิจัย และการตอยอดงานวิจัยไปปฏบิัติในพ้ืนท่ีจริง 27 10.98 
- การปรับปรุงบํารุงดิน 23 9.35 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การสํารวจดิน และการวางแผนการใชท่ีดิน 15 6.10 
- เกษตรอินทรีย และการพัฒนาดินท่ียั่งยืน 12 4.88 
- การบูรณาการดาน big data ดานดิน น้ํา ฯลฯ เพ่ือการแกปญหา 
  ดานการเกษตรอยางยั่งยืน 

7 2.85 

- นวัตกรรม สารเรง พด. 3 1.22 
- หัวขอบรรยายท่ีสอดคลองกับวันดินโลกในปนั้น 3 1.22 
- BCG model 3 1.22 
- การเกษตรวิถีภายใตวิกฤตโควิด-19 2 0.81 
- การประเมินผลโครงการของกรม ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 2 0.81 
- เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 1 0.41 
- เครือขายความรวมมือดานดินกับการพัฒนาประเทศ วิจัยความ 
  รวมมือระหวางประเทศ 

1 0.41 

- การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดลอม,  
  Ecosystem Service จากกระบวนการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 

1 0.41 

- เกษตรทฤษฏีใหม 1 0.41 
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3.4.3 รูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป 
ผลการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 84.89) ใหขอเสนอแนะรูปแบบ

การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งตอไป และ (รอยละ 15.11) ไมมีขอเสนอแนะ สําหรับรูปแบบการจัดงาน
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป ผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 42.10) ใหความเห็นวา อยากให
จัดงานในรูปแบบ on site (จัดกิจกรรมเวทีการเสวนา พบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 
โดยหมุนเวียนสถานท่ีจัดงานตามความเหมาะสม) รองลงมา (รอยละ 30.08) อยากใหจัดการประชุม 
ในรูปแบบออนไลน Virtual conference (รอยละ 18.80) สามารถจัดงานประชุมวิชาการไดท้ังในรูปแบบ 
Online หรือ On site ตามความเหมาะสมของสถานการณ และ (รอยละ 9.02) อยากใหจัดงานประชุมวิชาการ
ในรูปแบบ On site และ Online ผสมผสานควบคูกันไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12 : รูปแบบวิธีการประชุมท่ีทานตองการใหจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในครั้งตอไป 

n = 470 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
 - ไมมีขอเสนอแนะ 71 15.11 
 - มีขอเสนอแนะ 399 84.89 

- จัดแบบ On site  (เชน ในรปูแบบเวทีเสวนา พบปะกัน และ 
  หมุนเวียนสถานท่ีจัดไปตามความเหมาะสม) 

168 42.10 

- แบบออนไลน Virtual conference 120 30.08 
- ไดทุกรูปแบบท้ัง Online หรือ On site ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ 
  สถานการณ 

75 18.80 

- จัดรูปแบบ On site และ Online ผสมผสานควบคูกันไป 36 9.02 

3.5 ขอเสนอแนะ 

3.5.1 ขอเสนอแนะของผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ 

ผูตอบแบบประเมิน (รอยละ 54.04) ใหขอเสนอแนะในการจัดงานประชุมวิชาการ 
และ (รอยละ 45.96 ) ไมมีขอเสนอแนะ สําหรับขอเสนอแนะของผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ ผูตอบแบบ
ประเมิน (รอยละ 35.43) ใหความเห็นวา ควรปรับปรุงเรื่องระบบการประชุมออนไลนท้ังระบบ โดยเฉพาะ 
ระบบภาพ เสียง การสงสัญญาณการเชื่อมตอไมดี ระบบลงทะเบียน และการเขา ZOOM ในหองตาง ๆ 
ยุงยาก รองลงมา (รอยละ 23.23) อยากใหมีการนําเสนอท่ีมีบทบรรยายเปนภาษาไทย (รอยละ 11.42) 
ควรพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีจะใหคะแนนในแตละสาขาใหกระชับมากข้ึน เนื่องจากกรรมการ
บางทาน ตองตัดสินคะแนนหลายคณะ (รอยละ 6.69) ควรมีการประชาสัมพันธลวงหนาใหมากกวานี้ 
เชน การลงทะเบียน การใชโปรแกรม ZOOM รายละเอียดกําหนดการตาง ๆ เอกสารประกอบการประชุม 
และบันทึกวิดีโอไวดูยอนหลังได (รอยละ 6.30) เพ่ิมระยะเวลาการจัดประชุมการนําเสนอผลงาน 
การถาม-ตอบใหมากกวานี้ (รอยละ 5.51) อยากใหจัดประชุมตอเนื่องทุกป และหมุนเวียนสถานท่ีจัดงาน 
(รอยละ 4.73) เพ่ิมการนําเสนอผลงานวิชาการ และหัวขอบรรยายท่ีนาสนใจหลากหลายเหมาะกับ
สถานการณ และอยากใหภาคเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนไดมีสวนรวมดวย (รอยละ 1.97) เปดกวางให 
เจาหนาท่ีกรมฯ ทุกระดับท่ีมีความรูความสามารถ เกษตรกรหรือหมอดิน ไดนําเสนอผลงาน การนําเสนอ 
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ควรใหผูบรรยายไดควบคุมการนําเสนอเอง เชน การ share screen การเลื่อนสไลดนําเสนอ ศึกษาดูงาน 
และเสนองานวิชาการในพ้ืนท่ีจริงท่ีประสบผลสําเร็จ (รอยละ 0.39) พิธีกรควรปรับปรุงเรื่องการพูดให 
ชัดถอยชัดคํา และเพ่ิมพิธีกรมากข้ึน และจัดเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับวิทยากรตางประเทศใหสอดคลองกัน
มากข้ึน ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 : ขอเสนอแนะของผูเขารวมงานประชุมวิชาการฯ 

n = 470 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
- ไมมีขอเสนอแนะ 216 45.96 
- มีขอเสนอแนะ 254 54.04 
- ควรปรับปรุงเรื่องระบบการประชุมออนไลนท้ังระบบ โดยเฉพาะ   
  ระบบภาพ เสียงการสงสัญญาณการเชื่อมตอไมดี ระบบลงทะเบียน 
  และการเขา ZOOM ในหองตาง ๆ ยุงยาก 

90 35.43 

- อยากใหนําเสนอท่ีมีบทบรรยายเปนภาษาไทย 59 23.23 
- ควรพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีจะใหคะแนนในแตละสาขา 

    ใหกระชับมากข้ึน เนื่องจากกรรมการบางทาน ตองตัดสินคะแนน 
  หลายคณะ 

29 11.42 

- ควรมีการประชาสัมพันธลวงหนาใหมากกวานี้ เชน การลงทะเบียน  
    การใชโปรแกรม ZOOM รายละเอียดกําหนดการตาง ๆ เอกสาร 

  ประกอบการประชุม และบันทึกวิดีโอไวดูยอนหลังได 

17 6.69 

- เพ่ิมระยะเวลาการจัดประชุม การนําเสนอผลงานการถาม-ตอบ 
    ใหมากกวานี้ 

16 6.30 

- อยากใหจัดประชุมตอเนื่องทุกป และหมุนเวียนสถานท่ีจัดงาน 14 5.51 
- เพ่ิมการนําเสนอผลงานวิชาการ และหัวขอบรรยายท่ีนาสนใจ 
  หลากหลายเหมาะกับสถานการณ และอยากใหภาคเอกชน หรือ 
  หนวยงานอ่ืนไดมีสวนรวมดวย 

12 4.73 

- การนําเสนอ ควรใหผูบรรยายไดควบคุมการนําเสนอเอง เชน การ 
    share screen การเลื่อนสไลดนําเสนอ 

5 1.97 

- เปดกวางให เจาหนาท่ีกรมฯ ทุกระดับท่ีมีความรู ความสามารถ  
    เกษตรกร หรือหมอดิน ไดนําเสนอผลงาน 

5 1.97 

- ศึกษาดูงาน และเสนองานวิชาการในพ้ืนท่ีจริงท่ีประสบผลสําเร็จ 5 1.97 
- พิธกีรควรปรับปรุงเรื่องการพูดใหชัดถอยชัดคํา และเพ่ิมพิธีกรมากข้ึน 1 0.39 
- จัดเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับวิทยากรตางประเทศใหสอดคลองกันมากข้ึน 1 0.39 
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3.5.2 ขอเสนอแนะจากผูประเมิน   

  1. ควรจัดทําคูมือเตรียมความพรอมการเขารวมประชุมในรูปแบบออนไลน เชน การเตรียม
ความพรอมของอุปกรณ ระบบอินเตอรเน็ต การดาวนโหลดโปรแกรม หรือ Platform สอนวิธีการใชโปรแกรม 
หรือ Platform ฟงกชั่นตางๆ เชน การแชรหนาจอ การเปด/ปดไมโครโฟน และเทคนิคในการสรางปฏิสัมพันธ 
การมีสวนรวมในการประชุม และวิธีการปรับเปลี่ยนการรับฟงเปนสองภาษาสําหรับการเสวนาพิเศษท่ีรวมมือ
กับตางประเทศ 

2. การจัดประชุมในรูปแบบออนไลนในครั้งตอไป รูปแบบ Hybrid Virtual Meeting เปน
รูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจ ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางการประชุมแบบออนไลน สลับกับในบางชวงเปนการ
เปดคลิป   เพ่ือสรางบรรยากาศกระตุนใหมีสวนรวมในการเขารวมประชุม และผูรับจางควรมีประสบการณ 
เปนมืออาชีพ ในการจัดประชุม สามารถชวยแกไขสถานการณจากการบกพรองทางเทคนิคใหราบรื่น ไมติดขัด 

3. ควรจัดทําชองทางการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน Facebook line เพ่ือใช
ประชาสัมพันธการจัดงานประชุมวิชาการเก่ียวกับกําหนดการ และกิจกรรมภายในงาน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการตาง ๆ ใหผูเขารวมประชุมทราบ 
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โครงการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2564 
ระหวางวันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 

จัดประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 

1. ท่ีปรึกษาและผูรับผิดชอบการจัดการประชุม 

 1.1 ท่ีปรึกษา 
  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดานวิชาการ 

 1.2 ผูรับผิดชอบการจัดการประชุม 

  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 
  กองแผนงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ีดินเปนเปาหมายสําคัญของแผน
ยุทธศาสตรประเทศในการพัฒนาระบบราชการไทย ทําใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล โดยใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบการงาน ยกระดับการบริหาร
จัดการของหนวยงานใหมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและเกษตรกร  

กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีพันธกิจในการกํากับและดูแลพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ัวประเทศใหดินมีความอุดมสมบูรณ มีผลิตผลทางการเกษตรท่ีดีมีคุณภาพและปลอดภัย มีตนทุน
การผลิตต่ํา สงผลเกษตรกรใหมีรายไดภาคการเกษตรสูงข้ึน มีระบบบริการขอมูลวิชาการและปจจัยการผลิต 
ตาง ๆ  เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรท่ัวประเทศ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรท่ีเปนนักวิชาการเกษตรและนักวิจัยไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ดานงานวิชาการ การศึกษาคนควาดานงานวิจัยใหแกบุคคลากรท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือนําความรู
ไปพัฒนางานและแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 
กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดประชุมวิชาการ และจัดการประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง ๖ สาขา  
มาโดยตลอด เพ่ือใหนักวิจัยของกรมฯ ไดรับความรูและทักษะจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เกิดเปนเวทีการเผยแพร
ผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในแตละสาขาวิชาการดวย  

ในการนี้ เพ่ือใหเกิดผลลัพธจากการประชุมวิชาการประจําป นําไปสูการจัดงานวันดินโลก ณ ทุงกุลา
รองไห “Halt soil salinization, boost soil productivity” พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร 
ระหวางวันท่ี 2 - 7 ธันวาคม 2564 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันดินโลกของทุกปดวย จึงจัดโครงการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 
ป 2564 ระหวางวันท่ี27 - 28 กันยายน 2564 ดวยแบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 
ดวยระบบ ZOOM Virtual โดยมุงเนนในประเด็นความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มของกรมพัฒนาท่ีดิน 
และจัดการประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 6 สาขา เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรท่ีเปนนักวิจัยและนักวิชาการ เกิดความเชื่อมโยงงานวิชาการแบบบูรณาการในสาขาตาง ๆ ความรู 
ท้ังภาคทฤษฎี และประสบการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใหสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา และ
ดูแลดินเพ่ือการเกษตรและเกิดการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมของเกษตรกรตอไป 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินท่ีขยายผลสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี นําไปสูการจัดงาน 

วันดินโลก ณ ทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด และรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3.2 เพ่ือใหบุคลากรและนักวิชาการท้ังสวนกลางและสวนภู มิภาคได เพ่ิมพูนความรูและ
ความกาวหนาดานการพัฒนาท่ีดินท่ีทันสมัย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนางานพัฒนาท่ีดินใหเกิดการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมท่ัวประเทศ  

3.3 เพ่ือใหนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณในดานการวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เกิดเปนงานวิชาการแบบบูรณาการในสาขาตาง ๆ  

3.4 เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางเครือขายในการสรางความเขมแข็งดานวิชาการ 
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

4. คําสําคัญ 
การจัดประชุมแบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual 
ประเด็นหัวขอความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มของกรมพัฒนาท่ีดิน 
การประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ัง 6 สาขา 

5. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 วัน ระหวางวันท่ี 27 - 28 กันยายน 2564 ดวยการประชุมแบบทางไกล

ผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual 

6. กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๕๐๐ คน ดังนี้ 

6.1 ภาครัฐ ไดแก เจาหนาท่ีและนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
องคกรปกครองทองถ่ิน หมอดินอาสา smart farmer 

6.2 ภาคเอกชน ไดแก องคกรเอกชน เกษตรกร และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

7. รูปแบบการดําเนนิงาน เปนแบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) ดวยระบบ ZOOM Virtual 
7.1 จัดประชุมวิชาการโดยวิทยากรภายในและภายนอกกรมพัฒนาท่ีดิน 
7.2 นําเสนอผลงานวิชาการดานดินเค็ม ท้ังงานวิจัยนวัตกรรมในรูปแบบบรรยาย เสวนา และ 

คลิป VDO 
7.3 นําเสนอการประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน 6 สาขา ท้ังภาคบรรยายและภาค

นิทรรศการ 

8. กําหนดการ 

วันจันทรท่ี 27 กันยายน 2564 
   หองประชุม 1 

   08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียนเขารวมงาน 
   09.00 - 10.00 น.  พิธีเปดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 และมอบนโยบายทิศทาง 

การดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาท่ีดิน 
โดย อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
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   10.00 - 12.30 น. การประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 ภาคนิทรรศการ  

   12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

   13.00 - 13.10 น. Welcome and opening speech  
 Ms. Benjaporn Chakranon, Director General of Land Development        

Department 

   13.10 - 13.25 น.      The importance of soil and COVID-19 pandemic, IUSS mission 
on soil and its network. 
Laura Bertha Reyes Sanchez, Ph.D. President of International Union 
of Soil  Science (IUSS)  

     13.25 - 13.40 น.      Soil salinization as a global major challenge 
Maria Konyushkova, Ph.D., Food and Agriculture Organization (FAO)/ 

Global Soil Partnership (GSP) 

   13.40 - 13.55 น.      The importance of national soil information and knowledge for 
the generation of information on saline soils and their impact 
on soil management. 
Rik van den Bosch, Ph. D., Director of International Soil Reference 
and Information Centre (ISRIC) 

   13.55 - 14.10 น.      Keynote Presentation 

   14.10 - 14.30 น.      Questions & Answers 

   14.30 - 14.45 น.      อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ลงนาม MOU รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
                             หองประชุม 2 3 4 และ 5 

   09.00 - 12.00 น. ประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 ภาคบรรยาย 6 สาขา  
   หองประชุม 2 สาขาปรับปรุงบํารุงดิน  
   หองประชุม 3 สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยี 
                               สารสนเทศ 
   หองประชุม 4 สาขาอนุรักษดินและน้ํา และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   หองประชุม 5 สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม และสาขาเศรษฐสังคมและ

ประเมินผล 

   12.00 - 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

   12.30 - 16.00 น.      ประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 ภาคบรรยาย 6 สาขา (ตอ) 
 
วันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 

   09.15 - 09.45 น.   บทบาทและแผนปฏิบัติการของศูนยความเปนเลิศดานวิจัยดินแหงภูมิภาค   
 เอเชีย (CESRA) โดย ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดินแหงภูมิ      
 ภาคเอเชีย  (รศ.ดร.ชาลี นาวานเุคราะห) 
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   09.45 - 12.00 น.   เสวนาวิชาการในหัวขอ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร”  
ผูรวมเสวนา    -  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน (นายสถาพร ใจอารีย) 
                   -  ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการวิจยัดินแหงภูมิภาคเอเชีย 
                          (รศ.ดร.ชาล ีนาวานุเคราะห) 
                   -  ผูเชี่ยวชาญดานพืชทนเค็ม กรมการขาว 
                   -  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ผูดําเนินการเสวนา   ดร.อรรณพ พุทธโส รักษาการผูเชี่ยวชาญดานบํารุงดินดวย   
                         อินทรียวัตถุ กรมพัฒนาท่ีดิน 

   12.00 - 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

   12.30 - 12.50 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การใช FGD ยิปซัมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
   ขาวหอมมะลิ ในพ้ืนท่ีดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
   โดย ผศ.ดร.ปฏภิาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  

   12.50 - 13.10 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ บานปลาบู ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม โดย รศ. ดร. ปยภัทร บุษบาบดินทร มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  

   13.10 - 13.30 น.  การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือรวม
ประเมินปริมาณโซเดยีมในดินเค็มดวยโทรศัพทสมารทโฟน  

   โดย ผศ.เอราวัณ เบาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

   13.30 - 13.50 น.   การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การใชประโยชนพ้ืนท่ีดินเค็มจัดโดยการ   
ประยุกตใชเทคนิคการจัดการดินและน้ํา กรณีศึกษาอําเภอบานไผ จังหวัด 
ขอนแกน 

   โดย ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

      13.50 - 14.10 น.    การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การจัดทําแผนท่ีดินเชิงเลขแบบ 2-3 มิติ  
    ดวยขอมูล เชิงธรณีฟสิกสและโปรแกรม EM4Soil (Digital soil mapping 

                                  using geophysical data and EM4Soil inversion software)  
       โดย ดร. ธิเบต คงนาวัง  นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานพัฒนาท่ีดิน 

     เขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน 

     14.10 - 15.10 น.  การนําเสนอผลงานจาก Best Practice และภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ดินเค็ม เลาเรื่อง “วิถีคนดินเค็ม” จํานวน 3 เรื่อง  

    เรื่องท่ี 1 “เบิ่งเกลือ” การตมเกลือท่ีบอกระถิน 
    เรื่องท่ี 2 “เดินเลาะทาง” ตนไมอะไรโตไวแตกินเกลือ (กระถินออสเตรเลีย) 
    เรื่องท่ี 3 “เกลือไปไส” น้ําจืดจากใตดินมาใชทําเกษตรกรรมและดันเกลือหนี 

    15.10 - 16.10 น.  การถายทอดสดจากพ้ืนท่ี “ความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็มแบบบูรณาการ”  
                              กรณีศึกษา : การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีดินเค็ม : บอน้ําตื้นระบบโซลาเซลล 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานท่ีไดรับรางวัลในการประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 

 
 



29 

รางวัลนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 6 สาขา 

สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 
รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ การจัดการดินและธาตุอาหารพืชท่ีมี

ผลตอผลผลิตและคุณภาพของสมโอ
ทับทิมสยาม 

นายณัฐวุฒิ จุลสงค สพข.11 

รองชนะเลิศ การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุปอเทือง 
และเมล็ดพันธุถ่ัวพราในระบบการ
ผลิตรวมกับเกษตรกร : กรณีศึกษา
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววรรยา สุธรรมชัย กวจ. 

ชมเชย การจัดการดินโดยใชปุยอินทรีย
คุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีตอการ
เจริญเติบโตและคุณภาพน้ํายางพารา
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินจังหวัด
อุตรดิตถ 

นางสาวพิลาสลักษณ ลิ่วรุงเจริญ สพข.12 

 

สาขาอนุรักษดินและน้ํา 
รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ การประยุกตใชแบบจําลอง

คณิตศาสตรเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีลุม
น้ํายม 

นางสุนียรัตน โลหะโชต ิ สพข.7 

รองชนะเลิศ การเจริญเติบโตของหญาแฝกท่ีปลูก
ในพ้ืนท่ีดินทรายท่ีมีสภาพเปนกรดจัด 

นายวิโรจน ปนพรม สพข.12 

ชมเชย ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการปลูก
หญาแฝกของเกษตรกรภายใต
โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวแกวใจ ออชัยภูมิ สพข.3 
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สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ การคัดเลือกไรโซเบียมและการใช

ผลิตภัณฑจุลินทรีย พด.11 สําหรับ
ถ่ัวพราปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

นางสาวสิรินภา ชินออน กทช. 

รองชนะเลิศ การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีส
ท่ีมีประสิทธิภาพควบคุมโรคออย 

นางสาวกนกวรรณ เชื้อพันธุ กทช. 

ชมเชย การศึกษาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑปุยชีวภาพสําหรับนาขาว
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ในดินรวนปน
ทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร 
 

สพข.4 

ชมเชย การศึกษากิจกรรมและสังคม
จุลินทรียบริเวณรากพืชตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหาร
ภายใตการจัดการดินท่ีแตกตางกันใน
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

นางสาวกานตมณี จันทรขาว กทช. 

 
สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ E-Service ตรวจสอบดินเพ่ือ

การเกษตร 
นายจิราวุฒิ เวียงวงษงาม สวด. 

รองชนะเลิศ การศึกษาปริมาณคารบอนในดินของ
ประเทศไทย 

นายวัฒนา พัฒนถาวร กสด. 

ชมเชย การใชแผนท่ีดิน มาตราสวน 
1:25,000 ในการจัดชั้นความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีสําหรับขุดแหลง
น้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ใน
พ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง 

นางสาวจรวยพร ซาวขัด สพข.6 
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สาขาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ การควบคุมมาตรฐานหองปฏิบัติการ

วิเคราะหดินสวนกลางและภูมิภาค
ดวยโปรแกรมทดสอบความชํานาญ 

นางสาวบุศรินทร แสวงลาภ สวด. 

รองชนะเลิศ การวิเคราะหดินเปนกุญแจสูการวาง
แผนการจัดการธาตุอาหารพืช 
กรณีศึกษา การปลูกชาน้ํามัน 
(Camellia oleifera) บนดินท่ีมี
พัฒนาการสูง 

นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ สวด. 

ชมเชย การประเมินปริมาณโพแทสเซียมใน
ดินดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรด 

นางสาวจุฑามาศ ไกรเพ่ิม สวด. 

 

สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 
รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ การจัดการดิน น้ํา และธาตุอาหาร

เพ่ือทําใหผลผลิตและคุณภาพของสม
โอทับทิมสยามดีข้ึนในลุมน้ําปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายพบชาย สวัสดี สพข.11 

 
รางวลันําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ รวมท้ังสิ้น 5 รางวัล  

รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชนะเลิศ การสํารวจจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีปลูกสมโอ
ทับทิมสยามจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายกฤษณะ รามสูตร สพข.11 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ศักยภาพการกักเก็บคารบอนในพ้ืนท่ี
เกษตร 

นางสาววิชิตา อินทรศรี กวจ. 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ผลกระทบจากการเผาตอซังและไม
ไถพรวนตอสมบัติดินเพ่ือการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัด
เชียงใหม 

นายณรงคเดช ฮองกูล กวจ. 

ชมเชย การจัดการธาตุอาหารหลักใน
ขม้ินชันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใต 

นายสุรเชษฐ นาราภัทร สวด. 
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รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
ชมเชย ผลสําเร็จของการพัฒนาสระน้ําในไร

นานอกเขตชลประทาน (Farm 
Ponds) ขนาด 1,260 ลูกบาศก
เมตร พ้ืนท่ีอําเภอกุสุมาลย จังหวัด
สกลนคร 

นายอภิลักษณ อักษรพรหม สพข.5 

Popular Vote จํานวน 1 รางวัล  

รางวัล ช่ือผลงาน ผูนําเสนอผลงาน หนวยงาน 
Popular Vote การสํารวจจัดทําฐานขอมูล

ทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีปลูกสมโอ
ทับทิมสยามจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายกฤษณะ รามสูตร สพข.11 
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ภาคผนวก ง 
 

รูปภาพพิธีเปด  และการนําเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 
 (ภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ) 



34 

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564  
ดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 : พิธีเปดการประชุมการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 วันท่ี 27 กันยายน 2564  
ณ หองประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 : การมอบนโยบายทิศทางการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาท่ีดิน 
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ภาพท่ี 3 : การลงนาม MOU ความรวมมือ ระหวาง  
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 : การนําเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 5 : โปสเตอร เสวนาพิเศษ “Halt soil salinization, boost soil productivity” 

(Keynote จากตางประเทศ) จัดข้ึนในวันท่ี 27 กันยายน 2564 
 

 
ภาพท่ี 6 : เสวนาวิชาการในหัวขอ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร”  

จัดข้ึนวันท่ี 28 กันยายน 2564 
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ภาพท่ี 7 : บรรยากาศการประชุมวิชาการดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถามการประเมินผลการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2564 
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คําชี้แจง   1. แบบสอบถามน้ี ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 13 ขอ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป   
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคในการจดังาน ความพึงพอใจในการเสวนา  

การนําเสนอผลงานวชิาการ ประโยชนทีไ่ดรับการจัดประชุม และการบริการ 
 

2. กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  [    ]  และระบุความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมลง 
ในชองวางที่กําหนด 

 

 
ตอนที่ 1  

 ขอมูลทั่วไป  
 

  
1. E-mail ท่ีใชในการลงทะเบียนเขารวมการประชุมของทาน ……………………………………….………………..  
2. การศึกษา   

[    ]  1.  ต่ํากวาปริญญาตรี  [    ]  3.  ปริญญาโท 
[    ]  2.  ปริญญาตรี   [    ]  4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................. 

3. สถานภาพ/สถานะ ผูเขารวมการประชุม 
[    ]  1. เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสวนกลาง (ระบุหนวยงาน) กอง/สํานัก 
[    ]  2. เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสวนภูมิภาค (ระบุหนวยงาน) สพข.1-12/สพด. 77 จังหวัด 
[    ]  3. หนวยงานภายนอก (ระบุหนวยงาน) 
[    ]  4. บุคคลอ่ืน (ระบุอาชีพ).............................................................................................................. 

 
 
 
 
 

              แบบประเมินผลการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป 2564 
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 

ดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) 
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ตอนที่ 2 
 

ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคในการจัดงาน ความพึงพอใจในการเสวนา  
การนําเสนอผลงานวิชาการ ประโยชนที่ไดรับจากการจัดประชุม และการบริการ 

 
4. ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคในการจัดงาน ทานมีความคิดเห็นในการจัดงานนี้วา 

ขอคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

1) เปนเวทีในการนาํเสนอผลงานวิชาการภาคนทิรรศการ และภาคบรรยาย    
2) เปนเวทีในการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ประสบการณ

ของนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานในพื้นที ่
   

3) สามารถนาํความรูจากผลงานวิจัยไปปรับใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และ
ถายทอดใหเกษตรนําไปปฏิบัตไิด 

   

 
5. ประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขารวมงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[    ]  1.  เปนการเผยแพรและรับรูความกาวหนาผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินในสาขาตาง ๆ  
[    ]  2.  เปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลงานวิชาการ 

                 กรมพัฒนาท่ีดิน  
[    ]  3.  ทําใหเกิดแนวคิดตอยอดผลงานวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินตอไป  
[    ]  4.  นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการไปปรับใชในการปฏิบัติงาน  
[    ]  5.  นําความรูท่ีไดรับจากผลงานวิชาการถายทอดใหเกษตรกรไปปรับใชในทางปฏิบัติได 
[    ]  6.  อ่ืน  ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

6. ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงาน ภาคนิทรรศการ  

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
  6.1 การนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
      1) ความนาสนใจของโปสเตอรผลงานทางวิชาการที่นาํเสนอ     
      2) ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการในการนําเสนอผลงานแบบออนไลน    
      3) ความเหมาะสมของเวลาที่กําหนดในการนําเสนอผลงานตอ 1 เร่ือง    
  6.2 ความรู/ประโยชนที่ไดรับจากการนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
      1) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
      2) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    
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7. ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับจากการนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 
   - สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 
   - สาขาอนุรักษดินและน้ํา 
   - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
   - สาขาสํารวจ วิเคราะห วางแผนการใชท่ีดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - สาขาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
   - สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล 
 

 รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
    7.1 การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย    
      1) ความนาสนใจของเนื้อหา/ผลงานทางวิชาการทีน่ําเสนอ     
      2) ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการในการนําเสนอผลงานแบบออนไลน    
      3) ความเหมาะสมของเวลาที่กําหนดในการนําเสนอผลงานตอ 1 เร่ือง    
   7.2 ความรู/ประโยชนที่ไดรับจากการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย    
      1) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    
      2) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน    

 

8. ความพึงพอใจในการเสวนา 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
   8.1 การเสวนาพิเศษ หัวขอ “Halt soil salinization, boost soil productivity” (Keynote  
        จากตางประเทศ) 
        1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี     

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน    

   8.2 การเสวนา หัวขอ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สรางชีวิตเกษตรกร” 
        1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี     

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน    

 



42 

9. ความพึงพอใจในการนําเสนอผลงานวิชาการ 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
   9.1 การนําเสนอผลงานวิชาการดินเค็มจากผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 
         - การใช FGD ยิปซั่มเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิในพืน้ที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         - การพัฒนาศักยภาพพืน้ที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บานปลาบู ตําบลหนองแสง  
           อําเภอวาปปทุม จังหวดัมหาสารคาม 
        - โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อตรวจประเมินปริมาณโซเดียมดินเค็มดวยโทรศัพทสมารทโฟน 
        - การใชประโยชนพื้นที่ดนิเค็มจัดโดยการประยุกตใชเทคนิคการจัดการดินและน้าํ กรณีศึกษาอําเภอบานไผ  

 จังหวัดขอนแกน 
        - การจัดทําแผนที่ดนิเชิงเลขแบบ 2-3 มิติ ดวยขอมูลเชิงธรณีฟสิกสและโปรแกรม EM4Soil 
        1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี     

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน    

   9.2 การนําเสนอผลงานจาก Best Practice และภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 
         - “เบิ่งเกลือ” การตมเกลือที่บอกระถิน 
         - “เดินเลาะทาง” ตนไมอะไรโตไวแตกินเกลือ (กระถินออสเตรเลีย) 
         - “เกลือไปไส” น้าํจืดจากใตดินมาใชทาํเกษตรกรรมและดันเกลือหน ี
        1) เนื้อหามีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดด ี    

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน    

   9.3 การนําเสนอผลงานวิชาการโดยถายทอดสดจากพ้ืนที่ “ความสําเร็จของการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม 
        แบบบูรณาการ” 
        กรณีศึกษา การบริหารจัดการน้ําในพืน้ที่ดนิเค็ม : บอน้ําตื้นระบบโซลาเซลล 
        1) เนื้อหามีความเหมาะสม สามารถถายทอดความรู/ประสบการณไดดี     

        2) ความรู/ประโยชนที่ไดรับ    

        3) การนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบตัิงาน    
 

10. ความพึงพอใจการจดัประชุมดวยระบบทางไกลผานจอภาพ (Virtual Conference) และการบรกิาร 

รายการ 
ระดับ 

มาก ปานกลาง นอย 
   1) ระบบการจัดประชุม/หองประชุม    
   2) ชวงระยะเวลาจัดประชุม 2 วัน    
   3) จํานวนผลงานวิชาการทีน่าํเสนอ    
   4) หัวขอการเสวนา    
   5) ระบบ/รูปแบบการลงทะเบียนออนไลน    
   6) การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่    
   7) การใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการประชาสัมพนัธและสือ่สาร     
   8) การประเมินผลในรูปแบบออนไลน     
   9) รูปแบบเอกสารประกอบการนําเสนอผลงานแบบออนไลน    



43 

 
11. หัวขอในการบรรยายท่ีทานตองการใหมีในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ในครั้งตอไป 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
……….….…….....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
12. รูปแบบวิธีการประชุมท่ีทานตองการใหจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาท่ีดิน ในครั้งตอไป 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………........
……….….…….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
13. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ไมจําเปน) 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………...…..
…….….……........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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