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รายงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 เนื้อหาของ
รายงานประกอบด้วย วัตถุประสงค์การประเมินผล วิธีการด าเนินการประเมินผล ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 และผลการประเมินการด าเนินการจัดงานจากผู้ เข้าชมงานทั่วไป ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และ
หน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ  

การด าเนินการจัดท างานรายงานประเมินผลครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือคณะกรรมการฝ่าย
ประเมินผล นักศึกษาช่วยงาน และผู้ให้ข้อมูลจากหลายภาคส่วน คือ ผู้เข้าชมงานทั่วไป ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และ
หน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ  รวมถึงหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์
มากข้ึนในการจัดท ารายงานของฝ่ายประเมินผล งานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักงาน
เลขานุการ หน่วยสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนที่มีความส าคัญที่อยากเอ่ยไว้ในเล่มรายงานนี้ คือความ
ร่วมมือจากตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และ
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท รวมจ านวน 38 คน ที่อาสาช่วยด าเนินงานในด้านการ
สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เข้าชมงานทั่วไป ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ตลอดระยะเวลาระหว่าง
วันท่ี 7-11 พฤศจิกายน 2562 รับผิดชอบงานอย่างอย่างขยันขันแข็งและไม่เหน็ดเหนื่อย  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ ท าหน้าท่ี
ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กิจกรรมการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือเป็นส่วนหนึ่งของการ    
ท าหน้าที่ด้านการบริการวิชาการซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสู่ชมชน โดย      
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้มีการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือทุกๆ 2 ปี โดยในบางปีจะเป็นการจัด
ร่วมกับงานวันเกษตรแห่งชาติ (เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตร
แห่งชาติ  ซึ่ งงานวันเกษตรแห่งชาตินี้มีการจัดงานทุกๆ 4 ปี หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  และมอบหมายให้
สถาบันการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ) และเรียกช่ืองานเป็น “งานวัน
เกษตรแห่งชาติ” แทน ซึ่งลักษณะการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
อิสระ และกลุ่มเกษตรกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ และกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 มีก าหนดจัดงาน วันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562    
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ช่ือของการจัดงานว่า 
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation” เพื่อให้การ
จัดงานดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  จึงได้ตั้ ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลเพื่อด าเนินประเมินผลการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9  

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล 
การด าเนินการประเมินผลการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 
1) เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน ร้านค้าท่ีเข้าร่วมงาน และหน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ   
2) เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชมงานและเข้าร่วมการจดังาน 
3) เพื่อทราบข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงานในครั้งต่อไป 

1.3  วิธีกำรด ำเนินกำรประเมินผล 
การด าเนินการประเมินผลการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินความ

คิดเห็นของผู้ร่วมมีส่วนได้สว่นเสียในการจัดงาน 3 ส่วนคือ ผู้เข้าชมงานท่ัวไป ร้านค้าที่ร่วมให้บริการภายในงาน และหน่วยงาน
ที่ร่วมจัดนิทรรศการ โดยสุ่มเลือกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามแบบสอบถามที่
แตกต่างกันตามลักษณะของผู้ให้ข้อมูลจ านวน 3 ฉบับคือ แบบประเมินผู้ชมงานทั่วไป แบบประเมินร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า 
และแบบประเมินหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ (ดูรายละเอียดเนื้อหาของแบบสอบถามในภาคผนวก ค.) โดยก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มดังนี้  

1) ผู้เข้ำชมงำนทั่วไป ก าหนดรวบรวมข้อมูลจ านวน 447 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ และสัมภาษณ์
ช่วงเวลาต่าง 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเวลา 9:00-13:00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13:00-17:00 น. และช่วงเย็นเวลา 17:00-
20:00 น. และก าหนดรวบรวมข้อมูลวันละ 90 ราย ช่วงเวลาละ 30 ราย  

2) เจ้ำของร้ำนค้ำ ก าหนดรวบรวมข้อมูลจ านวน  179 ราย (ส ารวจจ านวน 3 วันคือ วันท่ี 8-10 พฤศจิกายน2562 โดย
ไม่ซ้ าร้านค้า เป้าหมายเก็บข้อมูลร้อยละ 80 ของจ านวนร้านค้าเอกชนทั้งหมด) และเลือกตัวอย่างให้ครอบคลุม
ประเภทของร้านค้าท่ีเข้าร่วมงานตามสัดส่วนจ านวนร้านในแต่ละประเภท  

3) ผู้จัดนิทรรศกำร ก าหนดรวบรวมข้อมูลจ านวน 32 หน่วยงาน (ส ารวจจ านวน 2 วันคือ วันที่ 8 และวันที่ 10 
พฤศจิกายน2562 และเลือกตัวอย่างให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน เป้าหมายเก็บข้อมูลร้อยละ 80 ของ
จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการทั้งหมด 
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ในการด าเนินงานจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นี้ พบว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มีฝนตกและลมพัดแรง
ท าให้พื้นที่จัดงานโซนร้านค้าเอกชนได้รับความเสียหายบางส่วนและมีไฟฟ้าดับ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดงานมากนัก 
เนื่องจากมีคณะกรรมการจัดงานของฝ่ายร้านค้าเอกชนคอยท าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ของศูนย์ประชุมฯ และมีการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการจัดงานตามปกติ ซึ่งผลการรวบรวมข้อมูลโดยภาพรวมสามารถเก็บตัวอย่างข้อมูลได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรวบรวมข้อมูลผู้ชมงานได้  จ านวน 447 ราย ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า จ านวน 179 ราย และ
หน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 32 หน่วยงาน (ตารางที่ 1.1) 

 
ตำรำงที่ 1.1 จ านวนตัวอย่างการรวบรวมข้อมลูประกอบการประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยจ ำนวนตัวอย่ำง 
(รำย) 

จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีเก็บได้จริง  
(รำย) 

ผู้เข้าชมงาน 400 447 (111.75%) 

ร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า 80% (จากจ านวน 214 ราย) 179 (83.64%) 

หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ   80% (จากจ านวน 61 หน่วยงาน) 32 (52.46%) 
 

หมายเหตุ : หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการจัดเก็บข้อมูลได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากบางหน่วยงานฯ ไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ประจ าบูธ
จัดนิทรรศการของตนเอง โดยเฉพาะวันที่ 10 พ.ย. 62 ซ่ึงเป็นวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ประจ าบูธไม่ท าการตอบแบบการประเมินผล โดยให้เหตุผลว่า
เกินอ านาจหน้าที่ของตนเอง และเจ้าหน้าที่ประจ าบูธไม่ส่งแบบประเมินผลคืนให้กับฝ่ายประเมินผลตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
 
1.4  งบประมำณและกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินการประเมินผลการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 นี้ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 15,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อด าเนินการจริงพบว่า มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจ านวน 13,502 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาท
ถ้วน) (ตารางที่ 1.2)  
ตำรำงที่ 1.2 งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานประเมินผลการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9  

รำยกำร งบประมำณที่ต้ัง 

(บำท) 

ค่ำใช้จ่ำยจริง 

(บำท) 
ค่าจัดท าแบบสอบถาม 1,000.00              - 

ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,000.00              - 

ค่าจัดท ารายงาน (ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มรายงานฯ) 3,000.00  3,502.00 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ (ค่าบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
จัดท าเลม่เบื้องต้น) 

10,000.00  10,000.00 

รวมท้ังหมด 15,000.00  13,502.00 
หมำยเหตุ:  ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าอาหารส าหรับนักศึกษาช่วยรวบรวมข้อมูลจ านวน 29 คน  และเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับสวัสดิการตาม

สิทธิ์ 
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บทที่ 2 

กำรจัดงำนเกษตรภำคเหนือครั้งที่ 9 ประจ ำปี 2562 

 

2.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดงำน 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาระบบเกษตรของประเทศ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
ภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยและบริการวิชาการ มีการพัฒนา
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 
ชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ กระบวนการที่ส าคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคมที่ได้ด าเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ซึ่งด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง
ปัจจุบันรวม 9 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดงานฯเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอกโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและแนวพระราชด าริตา่ง ๆ ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
ให้กับเกษตรกร นักวิขาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและส่งเสริมงานด้านการเกษตรหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2562           
คณะเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  โดยใช้ช่ือของการจัดงานว่า “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ส ำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation”    

2.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน 

การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ตั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานไว้ 8 ประการดังนี้ 

1) เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร 
2) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart Agriculture” ซึ่ง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร 
3) เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชน 

4) เพื่อให้หน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและสถาบันการศึกษา ได้
เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

5) เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่งานต้นแบบของเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
6) เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ องค์กรการเกษตรและองค์กร

ภาคเอกชน ในระกับประเทศและนานาชาติ เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร การ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 

8) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
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2.3 ลักษณะกำรด ำเนินกำรจัดงำน 
การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีก าหนดการจัดงานจ านวน 5 วัน 
ระหว่างวันท่ี 7 -11 พฤศจิกายน2562    

ลักษณะการจัดงานเป็นการแสดงภาคนิทรรศการเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร 
การประกวดพืชและสัตว์ การแสดงและการประกวดผลงานของนักเรียนและนักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันเปิดงานนั้น ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับเกียรติ
จาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ห์รางวัลและโล่ห์ที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานและผู้มีอุปการะคุณต่อการจัดงาน โดยมีก าหนดการดังนี ้

14.30 น.  - ลงทะเบียน 
15.00 น. - การแสดงจากชมรมพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16.00 น.  - พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานเปิดงาน 
                                 เดินทางถึงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
                                 7 รอบพระชนมพรรษา 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     รองอธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงานฯ  

ให้การต้อนรับ 
16.10 – 16.40 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ 
  - คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน 

 - องค์กร/หน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดงานรับโล่ขอบคุณ  
 - ผู้ชนะการประกวดพืชรับโล่รางวัล 

  - ประธานกล่าวเปิดงาน 
16.40 – 18.00 น.           - ประธานและผู้ร่วมพิธีเปิดงานฯ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอัน 

 เนื่องมาจากพระราชด าริ นวัตกรรมด้านการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 
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รูปที่ 1 แสดงแผนผังภาพรวมของการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2562  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2562 
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รูปที่ 2 โซน A กาดโก้งโค้ง 

สินค้าโซน A อโวคาโด, องุ่นด าไร้เมล็ด, ผัก, ผลไม้, น้ าพริก , น้ าผลไม้ปั่น, ส้มต า, ก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน, ลาชานญ่า, ชา
และกาแฟโบราญ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงแผนผังกาดโก้งโค้ง 

รูปที่ 3 โซน B สินค้าท่ัวไป 

สินค้า โซน B เช่น  ขนมไทย, กุนเชียง, ไชโป้ว, หมูยอ, น้ าพริก, เฉาก๊วย, น้ าผักและผลไม้, ขนมจีน, ผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดฮอกไกโด, ไส้กรอกอีสาน, ผักอินทรีย์, ข้าวราดแกง, กล้วยตาก ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแผนผังโซน B สินค้าทั่วไป 
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รูปที่ 4 โซน C Smart Market 

สินค้าโซน C เช่น   ทองม้วน, คุกกี้, ขาไก่ด า, เอแคล์, ผลิตภัณ์แปรรูปจากน้ าผึ้ง, น้ าผลไม้สกัดเย็น, ไอติมโมจิ, 
ทอดมันปลากราย, ขนมเบเกอร์รี, เขียวหวานปลากรายยอดมะพร้าวอ่อน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงแผนผังโซน C Smart Market 
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รูปที่ 5 โซน D ต้นไม้ 

สินค้า โซน D เช่น สมุนไพร, พืชผักสวนครัว, ไม้ผล, กล้วยไม,้ พืชกินแมลง,ไม้ใบ, มอสส,ี โป๊ยเซียน, กรรไกรควั่นกิ่ง, 
ปุ๋ยเม็ด, ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอัดเม็ดและชนิดผง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงแผนผังโซน D ต้นไม ้
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รูปที่ 6 โซน E อุปกรณ์จักรกล 

สินค้าโซน E เช่น เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก, เครื่องลับหญ้า, เครื่องบดละเอียด, อุปกรณ์ตัดหญ้า, รถพรวนดิน, เครื่อง
นวดข้าว ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงแผนผังโซน E อุปกรณ์จักรกล 
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รูปที่ 7 โซน F อุปกรณ์ตกแต่งสวน 

สินค้าโซน F เช่น เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก, เครื่องลับหญ้า, เครื่องบดละเอียด, อุปกรณ์ตัดหญ้า, รถพรวนดิน, เครื่อง
นวดข้าว ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงแผนผังโซน F อุปกรณ์ตกแต่งสวน 
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รูปที่ 8 โซน P เบ็ดเตล็ด พรีเมียม 

สินค้าโซน P เช่น เสื้อผ้าสตร,ี ของใช้, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงแผนผังโซน P เบ็ดเตล็ด พรเีมียม 

 

รูปที่ 9 โซน V เบ็ดเตล็ด 

สินค้าโซน V เช่น ผ้าหม้อห้อม, ผ้าฝ้าย, รองเท้า, กระเป๋าหนังล าปาง, เสื้อผ้าพื้นเมือง, ผ้าถุง, ผ้าลูกไม ้ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงแผนผังโซน V เบ็ดเตล็ด 
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2.4 กิจกรรมในงำนเกษตรภำคเหนือคร้ังท่ี 9 ประจ ำปี 2562 

กิจกรรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 มีความหลากหลายมาก เมื่อแบ่งเป็นหมวดๆ จะได้ทั้งสิ้น 10 หมวด ดังนี ้

1) หมวดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2) หมวดการประชุม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ 
3) หมวดนิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ 
4) หมวดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5) หมวดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
6) หมวดนิทรรศการเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ 
7) หมวดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
8) หมวดตลาดนัดสินค้าเกษตรและมหกรรมอาหาร 
9) หมวดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
10) หมวดการประกวดพืช/สัตว์ 

 
1)    หมวดนิทรรศกำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

นิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินิทรรศการ
ในส่วนนี้แบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นนิทรรศการภายใต้โครงการพระราชด าริ จัดที่โถงท่าแพ 
ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.), 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้าน
ไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยจุาาภรณ์ จัดนิทรรศการ
แสดงโครงการพระราชด าริที่ทรงพระราชทานช่วยเหลือภาคการเกษตร และจัดแสดงพันธุ์ปทุมมานอกฤดู และทุ่งทิวลิป 
ร่วมกับบริษัท PTT LNG ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้พันธ์ุพระนาม 

อีกส่วนเป็นนิทรรศการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดที่ Foyer มีหน่วยงานเข้าร่วม จ านวน 10 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน): GISTDA, กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม), ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, กรมหม่อนไหม  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่, ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA), ส านักงานยาสูบเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา และ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ในด้านระบบควบคุมอัจฉริยะ, นวัตกรรม AIP (Actionable Intelligence Policy) เพื่อวนเกษตร และ 
Geo-Informatics Solutions เพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่, Wonderful of Mulberry Silk and Products, มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตร และผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม, ศูนย์ Digital One Stop 
Service (DOSS) เคลื่อนที่, วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร และสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา      
เป็นต้น 
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2) หมวดกำรประชุม/สัมมนำ/เสวนำทำงวิชำกำร  

วันที่/ห้องประชมุ หัวข้อประชมุและเสวนำ วิทยำกร 
วันที่ ช่วงเวลำ บนเวทีกลำง 

วันศุกร์  
8 พ.ย. 62 

9.30-12.00 น. “นวัตกรรมเกษตรเพื่อชีวติที่เหนือกว่ำ : Crazy 
Innovation for Smart Life” 
- การสนับสนุนเครือข่ายร่วมกับนวัตกรรม
การเกษตร 
- การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า 
- Plant Factory 
- เทคนิคการปลูกพืชแบบ Aeroponic 

1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั  
2) ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
3) คุณกฤษณะ ธรรมวิมล  

(Wangree Health Factory Co., Ltd.) Plant 
Factory 

4) ดร.อรทัย วงค์เมธา กรมวิชาการเกษตร 
ผู้ด าเนินรายการ : อาจารย ์ดร.วัชรพงษ ์นรพัลลภ 

วันเสาร์  
9 พ.ย. 62 

9.30-11.00 น. “โอกำสของพืชทองในภำคเหนือ : Black Gold 
/King of Nuts/ Food of God: Precious 
Chances for the Three Species in 
Northern Thailand” 
- เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่ม
เกษตรกร อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟอะราบิกา 
โกโก ้และแมคคาเดเมีย 

1) คุณพิษณุชัย แกว้พิชัย  บจก.ดอยช้างออริจินอล  
2) รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
3) คุณ พิจิตร ศรีปินตา ศูนยว์ิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ 
ผู้ด าเนินรายการ : คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 

 11.30-13.00 น.  “โอกำสของกัญชำในอนำคต : Next Step of 
Cannabis” 
- การปลูกและการผลิต Cannabis 
- การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและ
ปัจจุบัน 
- ทิศทางการวิจัยทางกัญชากับคณะเกษตร 
- ปปส. : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

1) ดร.สริตา ปิ่นมณี  สถาบันวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง  
(องค์การมหาชน) : สวพส. 
2) นพ.สมนึก ศิริพานทอง  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3) รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
4) พ.ต.อ.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร ผบก.สกส.บช.ปส 

กองบังคับการสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติด 
ผู้ด าเนินรายการ : อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 

วันจันทร์  
11 พ.ย. 62 

13.00-15.00 น. “มำเรียนมำรู้กฎหมำย กัญชำ  
กัญชง และกระท่อม” 
 

1) ดร.ชนิญญา ชัยสวุรรณ (อธิบด ีกรมอัยการสูงสุด) 
2) ดร.อภิวิชญ์  วรรณะ 
ผู้ด าเนินรายการ : รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ 

 

3)  หมวดนิทรรศกำรงำนวิจัยและกำรเรียนกำรสอนของคณะเกษตรศำสตร์ 
 นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่คิดค้นและวิจัยโดยคณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้จัดแสดงนวัตกรรม
ทางด้านเกษตรจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความร่วมมือและบูรณาการกับคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการคณะ
เกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 
 โซนชิม : เป็นโซมที่แสดงนวัตกรรมทางด้านการผลิตแบบครบวงจร จนมีผลิตภัณฑ์ให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้
สามารถชิมผลิตภัณฑ์นั้นได้ ซึ่งมีอยุ่ 3 นิทรรศการ ได้แก่ (1) “น้ านมและผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง” เป็นการจัดนิทรรศการ
ในด้านการผลิตโคนม ตั้งแต่การผลิตน้ าเชื้อคัดเพศ การแก้ไขระบบสืบพันธุ์โคนม การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของน้ านม จนกระทั่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) “Green&Clean Coffee” เป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
กาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค (3) “นิทรรศการข้าวและประกวดข้าวพื้นเมือง” เป็นการจัดนิทรรศการ
ที่เสนอสายพันธ์ุข้าวที่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณาพท่ีดีขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้น ได้แก่ ข้าวก่ าเจ้า มช. 107 ข้าวก่ าหอม 
และข้าวก่ าดอยสะเก็ด 
 โซนชม : เป็นโซมที่แสดงนวัตกรรมทางด้านการผลิตเกษตรเกี่ยวกับไม้ดอกและกล้วยไม้ ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการจะ
ได้เห็นความสวยงามของกล้วยไม้และไม้ดอกที่ปรับปรุงสายพันธุ์โดยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ในนิทรรศการ “โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้สายพันธ์ุไทย” และ “สรรค์สร้างพันธุ์ใหม่ ดอกไม้ไทยสู่สากล”นอกจากน้ียังมีนิทรรศการ “การผลิต
ดอกหอมนอกฤดู และการผลิตเมล็ดพันธุ์” และ “การผลิตไหลสตอรว์เบอร์รีปลอดโรค” ภายในโซนนี้ยังมีนิทรรศการ “แมลง
อุตสาหกรรม” เป็นการแสดงนวัตกรรมทางด้านการผลิตแมลงในเชิงอุตสากรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตแมลง 
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 โซนชิค : เป็นโซมที่แสดงนวัตกรรมทางด้านการผลิตเกษตรแบบใหม่ เพื่อลดการใช้แรงงาน เพิ่มผลลิต และ
คุณภาพที่ดีขึ้น ในโซนี้ขะเป็นการแสดงนวัตกรรมล้ าสมัยในด้าการเกษตร ได้แก่ “หุ่นยนต์เก็บมะม่วง: Smart Agriculture 
Robot”เป็ นการสาธิตการใช้หุ่ นยนต์ เกี่ ยวมะม่ วง โดย  ภาควิชาวิศ วกรรม เครื่อ งกล  คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จัดโดย “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ” ที่น าเสนอนวัตกรรมการจัดการ
หลังการเกี่ยวเกี่ยว ได้แก่ “การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดแมลงและไข่แมลง” และ “เครื่องลดสารพิษตกค้างใน
ผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีพลาสมา” รวมทั้งมีการน าเสนอนวัตรกรรมเทคโนโลยีหลังการเกี่ยวเกี่ยว โดย “ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว” โดยจัดนิทรรศการ “การตรวจสอบคุณภาพหลังการเกี่ยวเกี่ยวของผลผลิตเกษตรแบบไม่ท าลาย 
ด้วยเทคนิค NIRS” และ “นวัตกรมการล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารพิษ” นอกจากนี้ภายในโซนนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการ 
“Biofloc Technology” เป็นการน าตะกอนจุลินทรีย์ (Biofloc) มาช่วยในการก าจัดของเสียที่เหลือจากการบริโภคสัตว์น้ า 
และจากการขับถ่าย ให้กลายเป็นของดีที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ า ส าหรับเกษตรกรที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรหรือมีข้อสงสัย
ทางด้านการเกษตร ในโซนนี้ยังมี “คลินิกเกษตร” ที่ตอบตอบปัญหาและให้ข้อมูลกับผู้เยี่ยมชมบูทอีกด้วย 
 

4) หมวดนิทรรศกำรหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
 นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้ 
 ฝ่ายที่ 1 : นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 
 1) บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส  จ ากัด 
 2) บริษัท บุญชาญ สมาร์ทกรีนเฮ้าท์  จ ากัด 
 3) บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด  
 4) บริษัท เชียงใหม่แฟรชมิวส์ จ ากัด 
 5) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
 6) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด 
 7) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 8) บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 
 9) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 10) บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จ ากัด 
 11) บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จ ากัด 
 12) บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
 13) บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
 14) บริษัท ฟรีซดราย สเตชั่น จ ากัด 
 15) บริษัท S.A.T.I. Platform 
 16) บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ากัด 
 17) บริษัท สุขใจฟาร์ม จ ากัด 
 18) บริษัท เอ็กเซ็นไฮโดรโพนิกส์ จ ากัด 
 19) บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี  จ ากัด (มหาชน) 
 20) S.A.(CHIANGMAI) CO.,LTD.  
 21) บริษัท คิว แม็กซ์ อะโกรเทค จ ากัด 
 22) บริษัท เอ็ม เอส ไซเอนทิฟิค อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 
 23) บริษัท แลบคอนเนคช่ัน จ ากัด 
 24) บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด 
 25) บริษัท ดอยช้าง ออริจินอล จ ากัด 
 26) Di BOSCO coffee specialist 
 27) บริษัท อินเตอร์โกร จ ากัด 
 28) Bühler (Thailand) Ltd. 
 29) MarkRin Chocolate Co., Ltd. 
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 ฝ่ายที่ 2 : นิทรรศการส่วนราชการรัฐวิสาหกิจมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 1) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
 2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3) ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
 5) สถาบันวิจัยจุาาภรณ์ 
 6) มูลนิธิโครงการหลวง  
 7) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 8) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA 
 9) กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม) 
 10) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 11) กรมหม่อนไหม  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
 12) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
 13) ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ 
 14) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 15) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
 16) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
 ฝ่ายที่ 3 : นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร 
 1) สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ 
 2) มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 
 3) Chiangmai Young Farmer 
 4) เครือข่ายเกษตรกรแม่ปิง 
 5) เครือข่ายเกษตรกรน่าน 
 6) วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง จ. ล าปาง (กาแฟตั๋วกะหมี) 
 7) ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า  
 8) ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน 
 9) วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไผ่ไทย 
 10) เรนโบว์ฟาร์ม :Dr.SunGrainDryer เครื่องอบข้าวโพด ข้าว 
 ฝ่ายที่ 4 : นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1) คณะวิศกรรมศาสตร์  
 2) คณะวิทยาศาสตร์ 
 3) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ฝ่ายที่ 5 : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 ฝ่ายที่ 6 : นิทรรศการจากต่างประเทศ 

 
5) หมวดนิทรรศกำรนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม ่

นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “Smart Agricultural Innovation for Next Generation นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับ
คนรุนใหม”่ โดยแน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  ภายในงานผู้เข้าชมจะได้รับทราบถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านเทคโนโลยีเกษตร ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งมีบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ 
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
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ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ า ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่
เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และ
ธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร 

 
6) หมวดนิทรรศกำรเครือข่ำยเกษตรปลอดสำรพิษและองค์กรอิสระ 

  นิทรรศการองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร เป็นนิทรรศการที่เน้นงานด้านความร่วมมือทางการวิจัยและการ
พัฒนางานด้านการให้บริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ไปยังกลุ่มองค์กรอิสระในพื้นที่ภาคเหนือ และเกษตรกร ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 เครือข่ายไ ด้แก่  1) สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์   2)มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 
3)Chiangmai Young Farmer 4) เครือข่ายเกษตรกรแม่ปิง 5)เครือข่ายเกษตรกรน่าน  6)  วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านใหม่
พัฒนา อ.เมือง จ. ล าปาง (กาแฟตั๋วกะหมี) 7) ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า ต าบลบ้านโฮ่ง 8) ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดล าพูน  ได้เน้นเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่กลุ่มและเครือข่ายมีการประยุกต์ใช้ในด้านการ
พัฒนาเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นวัตกรรมของเครือข่าย น าเสนอลักษณะของเทคนิคและเชิงกระบวนการ เช่น 
ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรออนไลน์ไทย "อุ๊ยค าช้อปปิ้ง"เพื่อสนับสนุนการลดการเผาด้านการเกษตร การรวมเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของ CM smart farmers  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
ของเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิงและมีการขยายผลไปยัง เครือข่ายเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาพืชทางเลือก และพืชอาหาร
ปลอดภัย ในจังหวัดน่าน กาแฟตั๋วกะหมีของชนเผ่ามีเอกลักษณ์พิเศษ ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อสุขภาพและความงาม และ เทคนิค
การผลิตทางการเกษตรที่น าไปสู่อาหารปลอดภัยเช่น การผลิตข้าว กระเทียม ของกลุ่มภายใต้สภาเกษตรกร เป็นต้น 
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7)    หมวดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ และศิษย์เก่ำคณะเกษตรศำสตร์ 
 กิจกรรมของฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙ 
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรบัคนรุ่นใหม”่ มีก าหนดจัดการแข่งขันการประกวดทักษะทางด้านการเกษตรส าหรบัคนรุ่นใหม่ 
โดยมีกิจกรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษา เลือกให้ลงทะเบียนท้ังสิ้น 6 กิจกรรม ด้วยกัน 
 7.1 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
   จัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 08.00-12.00 น. 
 7.2 ประกวด/แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเกษตร 
   จัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 08.00-12.00 น. 
 7.3 ประกวดวาดภาพระบายสี 
   จัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 08.00-16.00 น. 
 7.4 ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ า 
   จัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 08.00-12.00 น. 
 7.5 ประกวดการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) 
   จัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00-12.00 น. 
 7.6 การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
   จัดขึ้นในวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

8)   หมวดนิทรรศกำรร้ำนค้ำ /ตลำดนัดเกษตร 
งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  ตลาดนัดสินค้าเกษตรและมหกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกจับจ่ายกัน

อย่างจุใจ จ านวนมากกว่า 300 บูธ 
ตลาดนัดสินค้าเกษตรและมหกรรมอาหาร นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ส าคัญส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบต้นไม้ และนัก   

ช็อปของกิน จะได้พบกับ โซนสินค้าเกษตรและมหกรรมอาหารขึ้นช่ือของภาคต่างๆ จ านวนมาก มีการเนรมิตพื้นที่มากกว่า 
10,000 ตารางเมตร ให้เป็นแหล่งช็อปส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ท้ังประเภทไม้ผล ไม้ดอก และไม้แปลกๆ อีกมากมาย 
นอกจากนี้ ส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบของกินจะพบกับ สินค้าทั่วทุกภาคมาร่วมเสิร์ฟภายในงาน ภายใต้บรรยากาศกลิ่นอายความเป็น
วัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา ให้ชมตลอดทั้งงาน และ ส าหรับผู้ที่ชอบท าบุญและสนับสนุน กับกิจกรรม “ต้นบุญ ทุนศึกษา” ขอ
เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน อุดหนุน“ต้นบุญ ทุนศึกษา” กล้าพันธุ์เกษตร ของที่ระลึกงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 เพื่อสมทบ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ในราคาต้นละ 20 บาท และยังสามารถร่วมลุ้นของรางวัลผ่าน QR Code ของ
ต้นบุญได้อีก 

นอกจากน้ีแล้ว ยังมีฝ่ายนันทการที่พร้อมจะเพิ่มสีสันภายในงานไม่ว่าจะเป็น การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม การเข้า
ร่วมโชว์ร าวงย้อนยุค การแข่งขันส้มต าลีลา และการแข่งขันกินเร็ว และการแสดงต่างๆ ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 

ตำรำงก ำหนดรับสมัครแข่งขันกำรประกวดต่ำงๆ 
วัน เวลำ จดักิจกรรม สถำนที่ กิจกรรม รำยละเอียด 

วันศุกร์ ที่ 8 พ.ย. 2562 
17.00-20.00 น. 

เวทีกลาง แสดงโชว์ร าวงยอ้นยุค ระเบียบการแสดงโชว์ร าวงย้อนยุค 

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 2562 
11.00-13.00 น. 

เวทีกาดวัฒนธรรม แข่งขันส้มต าลีลา ระเบียบแข่งขันส้มต าลีลา 

วันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 2562 
14.00-15.00 น. 

เวทีกาดวัฒนธรรม 
แข่งกินเร็ว 

(กิ๋น SMART Fast and Furious) ระเบียบแข่งกินเร็ว 

วันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ย. 
2562 

11.00-14.00 น. 
เวทีกาดวัฒนธรรม 

การประกวดหนูน้อย
วัฒนธรรม (Ag SMART Kid) 

ระเบียบการประกวดหนูน้อย
วัฒนธรรม 
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ตำรำงก ำหนดกำรกิจกรรมนันทนำกำรและบันเทิง 
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9)   หมวดกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสัน้ (ทั้งหมด 19 หลักสูตร) 
 

วันที่ เวลำ หลักสูตร วิทยำกร สถำนที่ 
7 พฤศจิกำยน  09.00 – 12.00 น. 

 
กำรท ำผลิตภัณฑ์และของช ำร่วยจำกรงั
ไหม (รอบเชำ้) 
: การปฏบิัติท าของช ารว่ยจากรังไหมเหลือใช้  

บุคลากรจากศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

โถงโซนอบรม 

09.00 – 12.00 น. กำรท ำไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้  
: ทฤษฎีและการปฏิบัติ ท าไอศกรีมโฮมเมด 
แบบเชอร์เบทผลไม้ 

คุณดารา วงศ์วรรณ โถงโซนอบรม 

09.00 – 12.00 น. กำรประกอบกำร "ร้ำนนมสด" 
: การปฏบิัติ การพาสเจอร์ไรซ์น้ านม , การ
ปรุงนมสดรสชาติต่างๆ การท าขนมปังปิง้
และการเลือกผลิตภัณฑ์นม 

กรมปศุสัตว์และ
คณาจารย์จากภาควิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

เวทีโซน 
สัตวศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. 
 

กำรท ำผลิตภัณฑ์และของช ำร่วยจำกรงั
ไหม (รอบบ่ำย) 
: การปฏบิัติท าของช ารว่ยจากรังไหมเหลือใช้  

บุคลากรจากศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

โถงโซนอบรม 

13.00 – 16.00 น. กำรประกอบกำร "ร้ำนสเต๊กเนื้อโคขุน" 
: การเตรียมวัตถุดิบส าหรับปรุงสเต๊ก การ
ปรุงเมนูสเต๊ก และการจัดจานสเต๊ก 

กรมปศุสัตว์และ
คณาจารย์จากภาควิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

เวทีโซน 
สัตวศาสตร์ 

13.00 – 16.00 น. กำรเพำะเหด็เศรษฐกิจในครัวเรือน 
: ทฤษฎีและการปฏิบัติ การท าก้อนเชื้อกลุ่ม
เห็ดนางรม นางฟ้า  

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม โถงโซนอบรม 

8 พฤศจิกำยน 09.00 – 12.00 น. แมลงทหำรเสือ อนำคตใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่ 
: ความส าคัญของแมลงทหารเสือและการ
น าไปใช้ประโยชน ์ 
เพิ่อสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคต 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน / 
คุณชาญณรงค์ แสงเดือน 

ห้อง A-3 

09.00 – 12.00 น. กำรท ำสวนผักในบ้ำน สไตล์คนในเมือง 
: การปลูกผกัในกระถางและดูแลสวนผกั 
สมุนไพร ในพื้นที่ใช้สอยจ ากัด 

คุณฐากูร ปัญญาใส 
คุณกุหลาบ อุตสุข 

โถงโซนอบรม 

09.00 – 12.00 น. กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำมเงินลำ้น 
: บรรยายการเพาะพันธุแ์ละการเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามสายพันธุ์ไทย 

ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 
 

ห้อง A-1 

13.00 – 16.00 น. กำรผลิตอำหำรหมักต้นทุนต่ ำส ำหรบักำร
เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
: การผลิตสูตรอาหารสัตว์เค้ียวเอื้องต้นทุนต่ า 
ด้วยกระบวนการหมักวัสดุ ทางการเกษตร 
โดยใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์หมักอาหารสัตว ์

ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง โถงโซนอบรม 

9 พฤศจิกำยน 09.00 – 12.00 น. ระบบกำรผลติผักอินทรีย์ในครัวเรือน 
: การปลูกผกัอินทรีย์ในครัวเรือน 

บริษัท แกลสซ่ีแลนด์ 
จ ากัด 

โถงโซนอบรม 

09.00 – 16.00 น. กำรจัดสวนบำ้นร่มรื่น หำยใจคล่องด้วย
ต้นไม้ฟอกอำกำศ 
: หลักการการจัดตกแต่งสวนในบ้านและ
บริเวณรอบบ้าน ดว้ยต้นไม้ฟอกอากาศ เพื่อ
ลดการสร้างและดูดซับมลพิษ 

คุณนิรัช ก้อนใจ ห้อง A-1/ 
โถงโซนอบรม 

13.00 – 16.00 น. กำรท ำผลิตภัณฑ์แปรรปูจำกน้ ำนมโค
คุณภำพ  
: การฝึกปฏิบัติการท าโลชั่นจากน้ านมโค 
และโยเกิร์ต 

อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ 
อ.ดร.ทฤษฎี ค าหล่อ 

โถงโซนอบรม 

10 พฤศจิกำยน 09.00 – 16.00 น. กำรเพำะเลี้ยงจิ้งหรีด แมลงอุตสำหกรรม
แหล่งโปรตีนใหม่ 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ห้องลีลาวด ี
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วันที่ เวลำ หลักสูตร วิทยำกร สถำนที่ 
เชิงพำณิชย์ 
: รู้จักกับสายพันธุ์ และวิธีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
แบบสร้างรายได้ 

09.00 – 16.00 น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
. 

กำรออกแบบและตดิตั้งระบบน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรในสวน 
: การวางผัง ออกแบบ และติดต้ังระบบน้ าที่
ใช้ในสวน ส าหรับการท าการเกษตร 

คุณนิรัช ก้อนใจ 
และบริษัท แกลสซ่ีแลนด์ 

จ ากัด 

ห้อง A-1 

09.00 – 16.00 น. กำรชงกำแฟ และ กำรเท Latte Art นักชง
มือใหม่สู่มืออำชีพ 
: รู้จักกับพื้นฐานการชงกาแฟเบื้องต้น สตูร
กาแฟ และเทคนิคการเทลาเต้อาร์ตให้เป็น
เร็ว 

คุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 
คุณนเรศ  ปินตาเลิศ 

โถงโซนอบรม 

11 พฤศจิกำยน 09.00 – 12.00 น. กำรผลิตปุ๋ยอินทรียช์ีวภำพ ท ำเองอย่ำง
ง่ำย 
: บรรยายและฝึกปฏิบัติการท าปุย๋หมักอย่าง
ง่ายจากเศษผลผลิตที่ไม่ใช้แล้ว  
ในครัวเรือน และวิธกีารท าปุ๋ยอินทรยี์ชวีภาพ
แบบเม็ด 

คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ ห้อง A-1 

09.00 – 12.00 น. กำรท ำไอศกรีมโฮมเมด เชอร์เบทผลไม้ 
(รอบ2) 
: ทฤษฎีและการปฏิบัติ ท าไอศกรีมโฮมเมด 
แบบเชอร์เบทผลไม้ 

คุณดารา วงศ์วรรณ โถงโซนอบรม 

09.00 – 16.00 น. ชันโรงแมลงอุตสำหกรรมใหม่สรำ้งรำยได้
ยุค 4.0 
: รู้จักกับสายพันธุ์ และวิธีการเลี้ยงชันโรงแบบ
สร้างรายได้ 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ห้อง A-4 

13.00 – 16.00 น. กำรเลี้ยงปลำนิลในระบบไบโอฟลอค ( 
Biofloc )  
: การเลี้ยงปลาระบบใหม่ การเตรียมและการ
จัดการระบบ biofloc เพื่อการเลี้ยงปลานิล 

ผศ.ดร.Hien Van Doan โถงโซนอบรม 

 
10) หมวดกำรประกวดพืช/สัตว์ 

การประกวดพืชและสัตว์ มีการแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทการแข่งขันใหญ่ ๆ ดังนี้ 
10.1 การประกวดสัตว์น้ า 

1) การประกวดงูสีและงูสวยงาม 
2) การประกวดตู้พรรณไม้น้ า 
3) การประกวดปลาหมอสีครอสบรีด 
4) ประกวดปลาหางนกยูง 
5) การประกวดปลากัด 

10.2 การประกวดกล้วยไม้ แบ่งชนิดของกล้วยไม้ที่จัดประกวด ดังน้ี 
1) สกุลเข็ม กุหลาบ     จ านวน  4 ชุด 
2) สกุลสิงโตกลอกตา    จ านวน  6 ชุด 
3) สกุลซิมบิเดียม แกรมมีโตฟิลลัม ออนซิเดียม  จ านวน    5 ชุด 
4) สกุลหวาย สกุลเอื้องนิ่ม    จ านวน 14 ชุด 
5) สกุลฟาแลนนอปซิส และใกล้เคียง   จ านวน  4 ชุด 
6) สกุลแวนด้า รีแนนเทอรา อะแรคนิส   จ านวน  7 ชุด 
7) สกุลรองเท้านารี     จ านวน 12 ชุด 
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8) กล้วยไม้ดินและคาลันเท    จ านวน  8 ชุด 
9) กล้วยไม้พันธ์แท้พัฒนา กล้วยไม้ออกดอกครั้งแรก จ านวน  4 ชุด 

10.3 การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ  
1) บอนไซ จ านวน 5 ประเภท 

  1.1) ไม้ทรงมาตรฐาน 
 1.2) ไม้ตอ 
 1.3) ไม้ซาก 
 1.4) ไม้ทรง 
 1.5) ไม้เกาะหิน 

2) โป๊ยเซียน จ านวน 7 ประเภท 
 2.1) ลูกไม้  
 2.2) ไม้เดี่ยว 
 2.3) ไม้พุ่ม 
 2.4) ไม้ดอกใหญ่ 
 2.5) ไม้ดอกเล็ก 
 2.6) ไม้ด่าง 
 2.7) ก าแพงเมืองจีน 

3) ไม้ประดับกระถาง จ านวน 6 ประเภท 
 3.1) แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) 
 3.2) ฟิโลเดนดรอน 
 3.3) อโลคาเซีย 
 3.4) หน้าวัวใบต่าง 
 3.5) หมากผู้หมากเมีย 
 3.6) อโกลนีมากอล าต้นตั้งตรงสีแดงแต้ม ปิ้น จุด ประ ขอบ 

4) กระบองเพชร จ าวนวน 7 ประเภท 
 4.1) แอสโตรไฟล์ตั้ม 

4.2) ยิมโนคาลัยเซียม 
4.3) แมมมิราเรียกอ กระถางไม่เกิน 10 น้ิว 
4.4) โนโตแคตตัส 
4.5) แคตตัสหงอน 
4.6) โรีแฟนทรา 
4.7) อิซินอปซิส 

5) ไม้อวบน้ า จ านวน 10 ประเภท 
 5.1) อากาเว่ 
 5.2) อะโล 
 5.3) ฮาโวเทีย 
 5.4) ยูโฟเบีย ยกเว้นโป๊ยเซียน 
 5.5) แกสทีเรีย 
 5.6) พาซิโพเเดียม 
 5.7) กุหลาบหิน 
 5.8) ดอสทีเรีย (Dorsteria) 
 5.9) ไท้อวบน้ าหงอน 
 5.10) สกุลอื่นๆ 
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6) ศิลปะกการประดับทิลแลนเซีย 3 ประเภท 
 6.1) แบบตั้งโต๊ะ 
 6.2) แบบแขวนติดผนัง 
 6.3) แบบแขวนลอย 

7) สับปะรดสี จ านวน 8 ประเภท 
7.1) นีโอรีเจลเรียน ประเภทเดี่ยว 
7.2) แอคเมียร์ ประเภทเดี่ยว 
7.3) ทิลแลนเซีย ประเภทเดี่ยว 
7.4) บิลเบอร์เกีย ประเภทเดี่ยว 
7.5) สกุลอื่นๆ ประเภทเดี่ยว 
7.6) ไม้หนามทนแล้ว ประเภทเดี่ยว 
7.7) นีโอรีเจเรีย มินิ ประเภทเดี่ยว 
7.8) ไม้ลูกผสมใหม่ 

 
2.5 หน่วยงำนร่วมสนับสนุน/ร่วมกจิกรรม  

ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการ
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชนดังน้ี 

1) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (คณะ / สถาบัน / ส านัก) 
2) มูลนิธิโครงการหลวง 
3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
4) ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุไ์ม้ดอกไมผ้ลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี
6) กรมวิชาการเกษตร 
7) กรมส่งเสรมิการเกษตร 
8) กรมหม่อนไหม 
9) กรมปศุสตัว ์
10) กรมประมง 
11) กรมการข้าว 
12) กรมพัฒนาท่ีดิน 
13) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
14) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
15) ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
16) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
17) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
18) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
19) จังหวัดเชียงใหม ่
20) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
21) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
22) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
23) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
24) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
25) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
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26) องค์กรระหว่างประเทศ 
27) สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย 
28) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) 
29) บริษัท บูรพาปิโตรเลียม (1995) จ ากัด ในเครือ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากดั 
30) ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
31) องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา    
32) บริษัท ห้างร้าน และธนาคาร  
33) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 

 
2.6 คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรจัดงำนฝ่ำยต่ำงๆ 

 ในการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2562 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จ านวน 18 ฝ่าย โดยแต่ละชุดมีคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ดังภำคผนวกที่ จ.) 
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บทที่ 3 

ผลกำรประเมินกำรจัดงำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ ำปี 2562 

 
ผลการประเมินการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบความคิดเห็นของ

ผู้เข้าชมงาน ร้านค้าที่เข้าร่วมงาน หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชุมและเสวนา และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชมงานและเข้าร่วมการจัดงานและเพื่อทราบ
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงานในครั้งต่อไป แบ่งการน าเสนอผลการประเมินออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้

1. กลุ่มผูเ้ข้าชมงาน 
2. กลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า 
3. กลุ่มหน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ 

 

3.1 ผลกำรประเมินกลุ่มผู้เข้ำชมงำน 
ผลการประเมินกลุ่มผู้เข้าชมงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ผู้ประเมินเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา 

คือ 9:00 - 13:00 น. 13:00 - 17:00 น. 17:00 - 20:00 น. ช่วงเวลาละจ านวน 30 ชุด จ านวนผู้ตอบแบบประเมินตลอดงาน
จ านวนรวมทั้งสิ้น 447 ราย โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 

3.1.1 ข้อมูลด้ำนเพศ 
 ผู้เข้าชมงานเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.49 และเป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 42.51 (ตารางที่1) 
 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 190 42.51 
หญิง 257 57.49 

รวม 447 100.00 
 

3.1.2 ข้อมลูด้ำนอำย ุ
ผู้เข้าชมงานมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.89 รองลงมาได้แก่ อายุต่ ากว่า 20 ปี      

คิดเป็นร้อยละ 21.03 และ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.09 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของอำยุ 

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 94 21.03 
20-30 ปี 223 49.89 
31-40 ปี 63 14.09 
41-50 ปี 38 8.50 
50 ปีขึ้นไป 29 6.49 

รวม 447 100.00 
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3.1.3 ข้อมลูด้ำนระดับกำรศึกษำ 
ผู้เข้าชมงานมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.13 รองลงมาได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 22.82 และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.71 ตามล าดับ  (ตารางที่ 3) 
 
ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 102 22.82 
ปริญญาตร ี 309 69.13 
ปริญญาโท 30 6.71 
ปริญญาเอก 6 1.34 

รวม 447 100.00 
 

3.1.4 ข้อมูลด้ำนอำชีพ 
 ผู้เข้าชมงานเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.78 รองลงมาได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.40 และเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10.74  ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 

ตำรำงที่ 4 จ ำนวนและร้อยละของอำชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 151 33.78 
พนักงานบริษัทเอกชน 118 26.40 
เกษตรกร 48 10.74 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 41 9.17 
ธุรกิจส่วนตัว 37 8.28 
รับจ้างท่ัวไป 23 5.15 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 3.80 
อื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน (7) ว่างงาน (2) 
เกษียณอายรุาชการ (3) 

12 2.68 

รวม 447 100.00 
 

3.1.5 ข้อมลูด้ำนรำยได้ของครัวเรือน/เดือน    
ผู้เข้าชมงานมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.60 รองลงมาได้แก่ มีรายได้ระหว่าง 

10,001-30,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 34.00 และ มีรายได้ระหว่าง 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 5) 

 
ตำรำงที่ 5 จ ำนวนและร้อยละของรำยได้ของครัวเรือน/เดือน    

รำยได้ของครัวเรือน/เดือน    จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 177 39.60 
10,001-30,000 บาท 152 34.00 
30,001-50,000 บาท 61 13.65 
50,001-70,000 บาท 36 8.05 
มากกว่า 70,001 บาท 21 4.70 

รวม 447 100.00 
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3.1.6 จังหวัดที่อำศัยอยู่ปัจจุบัน 
ผู้เข้าชมงานอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.62 รองลงมาได้แก่ จังหวัดล าพูน     

คิดเป็นร้อยละ 5.59 และจังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 4.92 ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
 

ตำรำงที่ 6 จ ำนวนและร้อยละของจังหวัดที่อำศัยอยู่ปัจจุบัน 
จังหวัด จ ำนวน ร้อยละ 

เชียงใหม ่ 338 75.62 
ล าพูน 25 5.59 
เชียงราย 22 4.92 
ล าปาง 12 2.68 
น่าน 10 2.24 
กรุงเทพ 7 1.57 
พิษณุโลก 6 1.34 
แพร่ 4 0.89 
พะเยา 3 0.67 
แม่ฮ่องสอน 3 0.67 
ก าแพงเพชร 2 0.45 
ขอนแก่น 2 0.45 
นครราชสมีา 2 0.45 
แม่ฮ่องสอน 2 0.45 
อยุธยา 2 0.45 
ตรัง 1 0.22 
ตาก 1 0.22 
นครปฐม 1 0.22 
นครสวรรค ์ 1 0.22 
สงขลา 1 0.22 
สุโขทัย 1 0.22 
อุดรธาน ี 1 0.22 

รวม 447 100.00 
 

3.1.7 แหล่งข่ำวกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
ผู้เข้าชมงานได้รับข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จากเพื่อนคนรู้จัก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

51.45 รองลงมาได้แก่  ป้ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 47.20 และเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 44.74 ตามล าดับ (ตารางท่ี 7) 
 

ตำรำงที่ 7 จ ำนวนและร้อยละของแหล่งข่ำวกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
แหล่งข่ำว จ ำนวน ร้อยละ 

เพื่อนคนรู้จัก 230 51.45 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 211 47.20 
เฟสบุ๊ค 200 44.74 
เว็บไซตค์ณะ 145 32.44 
แหล่งอื่นๆ ได้แก่ ผ่านมาเห็น  33 7.38 
หนังสือพิมพ ์ 22 4.92 
โทรทัศน ์ 9 2.01 
เว็บไซต์อื่น 35 7.83 
วิทยุ 20 4.47 
หมำยเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบทั้งหมด 447 ราย 



27 
 

3.1.8 ข้อมลูด้ำนควำมตั้งใจเข้ำร่วมชมงำน 
ผู้เข้าชมงานมตีั้งใจเข้ามาชมงานนีโ้ดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 90.60 และไม่ได้ตั้งใจ ผ่านมาจึงแวะชมคดิเป็น

ร้อยละ 9.40 (ตารางที่ 8) 
 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนและร้อยละของระดับกำรศึกษำ 
ควำมต้ังใจเข้ำร่วมชมงำน จ ำนวน ร้อยละ 

ตั้งใจเข้ามาชมงานนี้โดยเฉพาะ 405 90.60 
ไม่ได้ตั้งใจ ผ่านมาจึงแวะชม 42 9.40 

รวม 447 100.00 
 

3.1.9 ข้อมลูด้ำนเข้ำชมงำน/กจิกรรม 
ภาพรวมผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าชม/ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ  

ครั้งที่ 9 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม 
เช่นกัน โดยผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าชม/ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ (1) การประกวดสัตว์ (ปลาสวยงาม งูสวยงาม เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.63) (2) การ
ประกวดพืช (กล้วยไม้ บอนไซ ข้าว เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.63) (3) ตลาดนัดสินค้าเกษตร (ต้นไม้ เครื่องจักร อุปกรณ์ตกแต่งสวน 
เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.59) (4) นิทรรศการและการแสดงผลงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย 2.59) 
(5) การจ าหน่ายสินค้าทั่วไป (กาดโก้งโค้ง อาหารทั่วไป เบ็ดเตล็ด เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.57) (6) นิทรรศการและการแสดงผล
งานของหน่วยงานเอกชนอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.52) (7) นิทรรศการและการแสดงผลงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.50) 
(8) การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการให้บริการทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 2.43) (9) กิจกรรมบันเทิง (ดนตรีพื้นบ้าน โฟรค์ซอง 
ร าวง ส้มต าลีลา เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.41) และ (10) การประชุม/เสวนาทางวิชาการ (เวทีกลาง) (ค่าเฉลี่ย 2.39) ตามล าดับ 
(ตารางที่ 9) 

 
ตำรำงที่ 9 จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกำรแปลผลควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกกำรเข้ำชม/ร่วมกิจกรรมกำรจัดงำนวัน

เกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

กิจกรรม  
(Product) 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชม/ร่วมกิจกรรม ไม่ได้ 

เข้ำชมงำน 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
1. นิทรรศการและการแสดงผลงานของคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

0 8 169 270 0 2.59 
(0.00) (1.79) (37.81) (60.40) (0.00) มาก 

2. นิทรรศการและการแสดงผลงานของ
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ   

 

0 13 197 237 0 2.50 
(0.00) (2.91) (44.07) (53.02) (0.00) มาก 

3. นิทรรศการและการแสดงผลงานของ
หน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ  

 

0 14 186 244 3 2.52 
(0.00) (3.13) (41.61) (54.59) (0.67) มาก 

4. การประชุม/เสวนาทางวิชาการ (เวทีกลาง) 0 25 223 196 3 2.39 
(0.00) (5.59) (49.89) (43.85) (0.67) มาก 

5. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการ
ให้บริการทางวิชาการ 

0 24 198 209 16 2.43 
(0.00) (5.37) (44.30) (46.76) (3.58) มาก 

6. การประกวดพืช (กล้วยไม้ บอนไซ ข้าว 
เป็นต้น) 

1 12 138 295 1 2.63 
(0.22) (2.68) (30.87) (66.00) (0.22) มาก 

7. การประกวดสัตว ์(ปลาสวยงาม งูสวยงาม 
เป็นต้น) 

1 7 147 291 1 2.63 
(0.22) (1.57) (32.89) (65.10) (0.22) มาก 
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กิจกรรม  
(Product) 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชม/ร่วมกิจกรรม ไม่ได้ 

เข้ำชมงำน 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
8. ตลาดนัดสินค้าเกษตร (ต้นไม้ เครื่องจักร 

อุปกรณ์ตกแต่งสวน เป็นต้น) 
0 13 155 278 1 2.59 

(0.00) (2.91) (34.68) (62.19) (0.22) มาก 
9. การจ าหน่ายสินค้าท่ัวไป (กาดโก้งโค้ง 

อาหารทั่วไป เบด็เตล็ด เป็นต้น) 
0 18 156 273 0 2.57 

(0.00) (4.03) (34.90) (61.07) (0.00) มาก 
10. กิจกรรมบันเทิง (ดนตรีพื้นบ้าน โฟรค์ซอง 

ร าวง ส้มต าลีลา เป็นต้น) 
0 28 207 211 1 2.41 

(0.00) (6.26) (46.31) (47.20) (0.22) มาก 

ภำพรวม 
2.53 
มำก 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.75 = ไม่พึงพอใจ 0.76 – 1.50 = น้อย 1.51 – 2.25 = ปานกลาง 2.26 – 3.00 = มาก 
 

3.1.10 ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
ภาพรวมผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการบริการในการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน โดยผู้
เข้าชมงานมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการบริการในการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย ดังนี้ (1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน (ค่าเฉลี่ย 2.65) (2) การรักษาความสะอาดห้องสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.62)          
(3) จ านวนห้องสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.62) (4) สถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉลี่ย 2.62) (5) การรักษาความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 2.61) (6) การ
จัดการจราจรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน (ค่าเฉลี่ย 2.60) (7) ความเหมาะสมของจุดจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 
2.54)  (8) คุณภาพของอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 2.51) (9) จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดื่ม  (ค่าเฉลี่ย 2.50) (10) การ
ประชาสัมพันธ์ภายในงาน (ค่าเฉลี่ย 2.37) (11) ป้ายและแผนที่ในบริเวณจัดงาน (ค่าเฉลี่ย 2.36) (12) ราคาของอาหาร/
เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 2.33) และ (13) บริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.31) (ตารางที่ 10) 

 

ตำรำงท่ี 10  จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกำรแปลผลควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนวันเกษตร
ภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน 0 6 146 295 2.65 
 (0.00) (1.34) (32.66) (66.00) มาก 
2. การประชาสมัพันธ์ภายในงาน 2 36 202 207 2.37 
 (0.45) (8.05) (45.19) (46.31) มาก 
3. ป้ายและแผนท่ีในบริเวณจัดงาน 3 37 202 205 2.36 
 (0.67) (8.28) (45.19) (45.86) มาก 
4. บริการอาหาร/เครื่องดื่ม 

4.1 จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดืม่ 1 21 180 245 2.50 
 (0.22) (4.70) (40.27) (54.81) มาก 
4.2 ราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม 12 40 183 212 2.33 
 (2.68) (8.95) (40.94) (47.43) มาก 
4.3 คุณภาพของอาหาร/เครื่องดื่ม 1 15 187 244 2.51 
 (0.22) (3.36) (41.83) (54.59) มาก 



29 
 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

4.4 ความเหมาะสมของจุดจ าหน่าย
อาหาร/เครื่องดื่ม 

0 16 173 258 2.54 
(0.00) (3.58) (38.70) (57.72) มาก 

5. ห้องสุขำ 
5.1 จ านวนห้องสุขา 0 14 142 291 2.62 

(0.00) (3.13) (31.77) (65.10) มาก 
5.2 การรักษาความสะอาดห้องสุขา 0 14 141 292 2.62 

(0.00) (3.13) (31.54) (65.32) มาก 
6. การรักษาความปลอดภยั 0 8 159 280 2.61 

(0.00) (1.79) (35.57) (62.64) มาก 
7. สถานท่ีจอดรถ 3 18 125 301 2.62 

(0.67) (4.03) (27.96) (67.34) มาก 
8. การจัดการจราจรภายในบริเวณสถานท่ีจดั

งาน 
2 18 136 291 2.60 

(0.45) (4.03) (30.43) (65.10) มาก 

9. บริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น 34 25 155 233 2.31 
 (7.61) (5.59) (34.68) (52.13) มาก 

ภำพรวม 
2.51 
มำก 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.75 = ไม่พึงพอใจ 0.76 – 1.50 = น้อย 1.51 – 2.25 = ปานกลาง 2.26 – 3.00 = มาก 
 

3.1.11 ควำมสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural 
Innovation for Next Generation 

ผู้เข้าชมงานเห็นว่าการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตร
อัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.06 
รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 20.58 และไม่สอดคล้อง คิดเป็นร้อยละ 3.36 ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 
 
ตำรำงที่ 11 จ ำนวนและร้อยละของควำมสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart 

Agricultural Innovation for Next Generation 
ควำมสอดคล้อง จ ำนวน ร้อยละ 

สอดคล้อง 340 76.06 
ไม่แน่ใจ 92 20.58 
ไม่สอดคล้อง 15 3.36 

รวม 447 100.00 
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3.1.12 ประโยชน์จำกกำรเข้ำชมงำนในคร้ังนี้  
ผู้เข้าชมงานเห็นว่าได้รับความรู้ใหม่ๆ/นวัตกรรม/ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเกษตร มากท่ีสุด คิด

เป็น   ร้อยละ 74.72 รองลงมาได้แก่ ได้เห็นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 
คิดเป็นร้อยละ 55.93 และได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 55.03 ตามล าดับ (ตารางท่ี 12) 
 

ตำรำงที่ 12 จ ำนวนและร้อยละของประโยชน์จำกกำรเข้ำชมงำนในคร้ังนี้  
ประโยชน์จำกกำรเข้ำชมงำน จ ำนวน ร้อยละ 

- ได้รับความรู้ใหม่ๆ/นวัตกรรม/ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยดี้าน
การเกษตร 

334 74.72 

- ได้เห็นพระราชกรณยีกิจด้านการเกษตรของพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาล
ที่ 9 และรัชกาลที่ 10 

250 55.93 

- ได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 246 55.03 
- ได้แนวทางการประกอบอาชีพใหม่ๆ  213 47.65 
- ได้ซื้อสินค้าอ่ืนๆ ตามความต้องการ 212 47.43 
- ได้ทราบถึงวิสยัทัศน์/ปณิธาน/พันธกิจการด าเนินงานของคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
168 37.58 

- ได้รับความบันเทิง 147 32.89 
- ได้สร้างเครือข่าย/คูค่้าทางการเกษตร 100 22.37 

รวม 447 100.00 
 

3.1.13 กำรเข้ำร่วมงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 
ผู้เข้าชมงานเห็นว่ามาร่วมงานงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.47 รองลงมา

ได้แก่ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 11.63 และไม่มาร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามล าดับ (ตารางท่ี 13) 
 
ตำรำงที่ 13 จ ำนวนและร้อยละของกำรเข้ำร่วมงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 

กำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน ร้อยละ 
มาร่วมงาน 391 87.47 
ไม่มาร่วมงาน 4 0.89 
ไม่แน่ใจ 52 11.63 

รวม 447 100.00 
 

3.1.14 สถำนที่ในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 
ผู้เข้าชมงานเห็นว่าศูนย์ประชุมฯนานาชาติมีความเหมาะสมส าหรับการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.46 รองลงมาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มช คิดเป็นร้อยละ 30.87 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.67 
ตามล าดับ (ตารางที่ 14) 
 
ตำรำงที่ 14 จ ำนวนและร้อยละของสถำนที่ในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 

 สถำนที ่ จ ำนวน ร้อยละ 
ศูนย์ประชุมฯนานาชาต ิ 306 68.46 
คณะเกษตรศาสตร ์มช 138 30.87 
อื่นๆ (ไม่ระบุสถานท่ี) 3 0.67 

รวม 447 100.00 
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 3.1.15 ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำชมงำนคร้ังนี้ 
- การประชาสัมพันธ์งานยังไม่ทั่วถึง ควรมีประชาสัมพันธ์การเปิดประตูทางเข้าและการจัดงานควรมี

ความสะดวกมากกว่านี้มีการตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้เด่นกว่าน้ี 
- ขาดความหลากหลายของสินค้าเกษตร 
- สถานท่ีจัดงานควรจดัในไร่ฟอร์ดหรือไร่แม่เหียะ เพราะเดินทางสะดวก 
- ควรท าแบบ OTOP สไตลญ์ี่ปุ่นเพราะเข้าถึงความต้องการของผู้บรโิภคสามารถน าความรู้และไปใช้ไดด้ี 
- ช่ืนชมการงานจัดไดด้ีมาก และสถานท่ีเหมาะสม 
- สินค้าบางอย่างและอาหารมีราคาแพงเกินไป  

 
3.2 ผลกำรประเมินกลุ่มร้ำนค้ำ/ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
 

3.2.1 ข้อมูลด้ำนเพศ 
ร้านค้าผูเ้ข้าร่วมจัดงานเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.25 และเปน็เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.75 (ตารางที่

15) 
 

ตำรำงที่ 15 จ ำนวนและร้อยละของเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 64 35.75 
หญิง 115 64.25 

รวม 179 100.00 
 

3.2.2 ข้อมลูด้ำนอำย ุ
ร้านค้าผูเ้ข้าร่วมจัดงานมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 31.84 รองลงมาไดแ้ก่ อายุระหว่าง 

41-50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.91 เท่ากัน และ อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.67 ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 16) 
 

ตำรำงที่ 16 จ ำนวนและร้อยละของอำยุ 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 3 1.68 
20-30 ปี 37 20.67 
31-40 ปี 57 31.84 
41-50 ปี 41 22.91 
50 ปีขึ้นไป 41 22.91 

รวม 179 100.00 
 

3.2.3 ข้อมลูด้ำนระดับกำรศึกษำ 
ร้านค้าผูเ้ข้าร่วมจัดงานมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 49.72 รองลงมาได้แก่ ต่ ากว่า

ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 44.69 และปรญิญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ตามล าดับ  (ตารางที่ 17) 
 

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนและร้อยละของระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 80 44.69 
ปริญญาตร ี 89 49.72 
ปริญญาโท 9 5.03 
ปริญญาเอก 1 0.56 

รวม 179 100.00 
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3.2.4 ควำมเกี่ยวข้องกับร้ำนค้ำของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับร้านค้าโดยเป็นเจ้าของร้าน คิดเป็นร้อยละ 50.84 และเป็นพนักงานขาย /

ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 49.16 (ตารางที่ 18) 
 

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนและร้อยละของควำมเกี่ยวข้องกับร้ำนค้ำของผู้ให้ข้อมูล 
ควำมเกี่ยวข้องกับร้ำนค้ำ จ ำนวน ร้อยละ 

เจ้าของ 91 50.84 
พนักงานขาย/ลูกจ้าง 88 49.16 

รวม 179 100.00 
 

3.2.5 ข้อมลูสนิค้ำท่ีจ ำหน่ำย 
ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.81 รองลงมาได้แก่ สิ่งทอ 

คิดเป็นร้อยละ 20.67 และต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ 13.41 ตามล าดับ (ตารางที่ 19) 
 

ตำรำงที่ 19 จ ำนวนและร้อยละของสินค้ำที่จ ำหน่ำย 
สินค้ำที่จ ำหน่ำย จ ำนวน ร้อยละ 

อาหาร 82 45.81 
สิ่งทอ 37 20.67 
ต้นไม ้ 24 13.41 
สัตว ์ 7 3.91 
วัสดุการเกษตร 7 3.91 
เครื่องประดับ 16 8.94 
เครื่องสปา 4 2.23 
อาหารเสริม 9 5.03 
อื่นๆ ได้แก่ เครื่องจักร  15 8.38 
หมำยเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบทั้งหมด 179 ราย 
 

3.2.6 จังหวัดที่ร้ำนค้ำต้ังอยู่ 
ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานมีท าเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 72.07 รองลงมาได้แก่ 

จังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 6.15 และจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดล าปาง คิดเป็นร้อยละ 2.23 เท่ากัน ตามล าดับ  (ตารางที่ 
20) 

 
ตำรำงที่ 20 จ ำนวนและร้อยละของจังหวัดที่ร้ำนค้ำต้ังอยู่ 

จังหวัด จ ำนวน ร้อยละ 
เชียงใหม ่ 129 72.07 
เชียงราย 11 6.15 
พิษณุโลก 4 2.23 
ล าปาง 4 2.23 
กรุงเทพ 3 1.68 
นนทบุรี 3 1.68 
ล าพูน 3 1.68 
สมุทรสงคราม 3 1.68 
กระบี ่ 2 1.12 
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จังหวัด จ ำนวน ร้อยละ 
กาญจนบุร ี 2 1.12 
ตรัง 2 1.12 
เลย 2 1.12 
สุโขทัย 2 1.12 
นครศรีธรรมราช 1 0.56 
นครสวรรค ์ 1 0.56 
ปทุมธาน ี 1 0.56 
แพร่ 1 0.56 
ระยอง 1 0.56 
ลพบุร ี 1 0.56 
สมุทรปราการ 1 0.56 
สุราษฎร์ธาน ี 1 0.56 

รวม 179 100.00 
 

3.2.7 แหล่งข่ำวกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
ร้านค้าผูเ้ข้าร่วมจัดงานได้รับข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จากเพื่อนคนรู้จัก มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 41.34 รองลงมาได้แก่  เวบ็ไซต์คณะ คดิเป็นร้อยละ 29.61 และป้ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็นรอ้ยละ 17.88  ตามล าดบั 
(ตารางที่ 21) 

 
ตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละของแหล่งข่ำวกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

แหล่งข่ำว จ ำนวน ร้อยละ 
เพื่อนคนรู้จัก 74 41.34 
เว็บไซตค์ณะ 53 29.61 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 32 17.88 
เฟสบุ๊ค 31 17.32 
แหล่งอื่นๆ 22 12.29 
หนังสือพิมพ ์ 18 10.06 
โทรทัศน ์ 8 4.47 
เว็บไซต์อื่น 7 3.91 
วิทยุ 3 1.68 
หมำยเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผู้ตอบทั้งหมด 179 ราย 
 

3.2.8 ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ภาพรวมร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก 
โดยงานบริการ/การจัดงานท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ (1) จ านวนห้องสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.55) (2) การ
รักษาความสะอาดห้องสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.54) และ(3) การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) (ค่าเฉลี่ย 2.47) และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ าสุด คือ เรื่องความเหมาะสมของค่าเช่าร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.00) (ตารางที่ 22) 
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ตำรำงที่ 22 จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกำรแปลผลควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนวันเกษตร
ภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน 18 14 59 88 2.21 
 (10.06) (7.82) (32.96) (49.16) ปานกลาง 
2. ขนาดพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้า 4 14 66 95 2.41 
 (2.23) (7.82) (36.87) (53.07) มาก 
3. สภาพพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า 2 12 96 69 2.30 
 (1.12) (6.70) (53.63) (38.55) มาก 
4. ความเหมาะสมช่วงเวลาการจดังาน 7 29 71 72 2.16 
 (3.91) (16.20) (39.66) (40.22) ปานกลาง 
5. ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า 12 19 81 67 2.13 
 (6.70) (10.61) (45.25) (37.43) ปานกลาง 
6. ความเหมาะสมของค่าเช่าร้าน 11 35 76 57 2.00 
 (6.15) (19.55) (42.46) (31.84) ปานกลาง 
7. การขนย้ายและการจดัวางสินคา้ 7 28 85 59 2.09 
 (3.91) (15.64) (47.49) (32.96) ปานกลาง 
8. การอ านวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าท่ี  

- ก่อนจัดงาน เช่น ติดต่อจองบูธ สอบถาม
ข้อมูลด้านอื่นๆ 

4 17 72 86 2.34 
(2.23) (9.50) (40.22) (48.04) มาก 

- ระหว่างงาน เช่น ประชาสมัพันธ์รา้นค้า 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ  

5 36 68 70 2.13 
(2.79) (20.11) (37.99) (39.11) ปานกลาง 

9. บริการไฟฟ้า (หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น) 
3 21 77 78 2.28 

(1.68) (11.73) (43.02) (43.58) มาก 
10. บริการน้ าประปา 6 24 81 68 2.18 

(3.35) (13.41) (45.25) (37.99) ปานกลาง 

11. การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ 
9 15 64 91 2.32 

(5.03) (8.38) (35.75) (50.84) มาก 
12. ห้องสุขา  

- จ านวนห้องสุขา 1 7 63 108 2.55 
 (0.56) (3.91) (35.20) (60.34) มาก 

- การรักษาความสะอาดห้องสุขา 1 10 59 109 2.54 
 (0.56) (5.59) (32.96) (60.89) มาก 

13. การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) 
2 4 81 92 2.47 

(1.12) (2.23) (45.25) (51.40) มาก 
14. การรักษาความปลอดภัย 8 4 73 94 2.41 
 (4.47) (2.23) (40.78) (52.51) มาก 
15. การจัดการจราจรในงาน 13 9 82 75 2.22 
 (7.26) (5.03) (45.81) (41.90) ปานกลาง 



35 
 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

16. บริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น 11 7 87 74 2.25 
 (6.15) (3.91) (48.60) (41.34) ปานกลาง 
17. บริการด้านอาหาร/เครื่องดื่ม  

- จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดืม่ 20 5 75 79 2.19 
 (11.17) (2.79) (41.90) (44.13) ปานกลาง 

 - ราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม 20 10 85 64 2.08 
 (11.17) (5.59) (47.49) (35.75) ปานกลาง 

- คุณภาพของอาหาร/เครื่องดืม่ 19 4 90 66 2.13 
 (10.61) (2.23) (50.28) (36.87) ปานกลาง 
- ความเหมาะสมของจุดจ าหน่ายอาหาร/
เครื่องดื่ม 

21 14 77 67 2.06 
(11.73) (7.82) (43.02) (37.43) ปานกลาง 

ภำพรวม 
2.25 

ปำนกลำง 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.75 = ไม่พึงพอใจ 0.76 – 1.50 = น้อย 1.51 – 2.25 = ปานกลาง 2.26 – 3.00 = มาก 
 

3.2.9 ควำมคุ้มค่ำของกำรเข้ำร่วมงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานเห็นว่าการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งนี้มีความคุ้มค่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

56.42 รองลงมาได้แก่ ไม่สามารถประเมินได้ คิดเป็นร้อยละ 31.28 และไม่คุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ 12.29 ตามล าดับ (ตารางที่ 
23) 
 
ตำรำงที่ 23 จ ำนวนและร้อยละของควำมคุ้มค่ำของกำรเข้ำร่วมงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

ควำมคุ้มค่ำ จ ำนวน ร้อยละ 
คุ้มค่า 101 56.42 
ไม่คุ้มคา่ 22 12.29 
ไม่สามารถประเมินได ้ 56 31.28 

รวม 179 100.00 
 

3.2.10 กำรเข้ำร่วมงำนอีกในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 
ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานจะมาร่วมงานอีกในการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

66.48รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 29.61 และไม่มาร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 3.91 ตามล าดับ (ตารางท่ี 24) 
 
ตำรำงที่ 24 จ ำนวนและร้อยละของกำรเข้ำร่วมงำนอีกในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 

ควำมคุ้มค่ำ จ ำนวน ร้อยละ 
มาร่วมงาน 119 66.48 
ไม่มาร่วมงาน 7 3.91 
ไม่แน่ใจ 53 29.61 

รวม 179 100.00 
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3.2.11 สถำนที่ในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 
ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานเห็นว่าศูนย์ประชุมฯนานาชาติมีความเหมาะสมส าหรับการจัดงานวันเกษตร

ภาคเหนือครั้งต่อไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.57 รองลงมาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
31.28 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.15 ตามล าดับ (ตารางท่ี 25) 
 
ตำรำงที่ 25 จ ำนวนและร้อยละของสถำนที่ในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 

 สถำนที ่ จ ำนวน ร้อยละ 
ศูนย์ประชุมฯนานาชาต ิ 112 62.57 
คณะเกษตรศาสตร ์มช 56 31.28 
อื่นๆ (ไม่ระบุสถานท่ี) 11 6.15 

รวม 179 100.00 
  
 3.2.12 ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำร่วมจัดงำนครั้งนี ้

- ควรเพิ่มเวลาในการจดังานให้นานขึ้น เพื่อความคุ้มค่าในการเดินทางเข้าร่วมจดังาน 
- ควรมีการแบ่งโซนร้านคา้ ประเภทสินค้าท่ีจ าหน่ายให้เป็นหมวดหมู ่
- มีบริการหน่วยขนย้ายสินค้าคอยบริการภายในงาน 
- มีการประชาสัมพันธ์โซนสินคา้ที่จ าหน่ายภายในงาน 
- จัดท าแผนที่หรือผังงานแจกให้ผู้เขา้ชมงาน เพื่อให้เดินชมหรือซื้อสินค้าได้อย่างท่ัวถึง 

 
3.3 ผลกำรประเมินกลุ่มหน่วยงำนที่ร่วมจัดนิทรรศกำร 

3.3.1 ข้อมูลด้ำนเพศ 
ผู้ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.25 และเป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 43.75 (ตารางที่ 26) 
 
ตำรำงที่ 26 จ ำนวนและร้อยละของเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 14 43.75 
หญิง 18 56.25 

รวม 32 100.00 
 

3.3.2 ข้อมลูด้ำนอำย ุ
ผู้ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.38

รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.88 และ อายุระหว่าง 41-50 ปี และ50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.38 
เท่ากัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 27) 
ตำรำงที่ 27 จ ำนวนและร้อยละของอำยุ 

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
20-30 ปี 19 59.38 
31-40 ปี 7 21.88 
41-50 ปี 3 9.38 
50 ปีขึ้นไป 3 9.38 

รวม 32 100.00 
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3.3.3 ข้อมลูด้ำนระดับกำรศึกษำ 
ผู้ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 

รองลงมาได้แก่ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 34.38 และต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.38 ตามล าดับ  (ตารางที่ 17) 
 
ตำรำงที่ 17 จ ำนวนและร้อยละของระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 3 9.38 
ปริญญาตร ี 18 56.25 
ปริญญาโท 11 34.38 

รวม 32 100.00 
 

3.3.4 ประเภทของหน่วยงำน 
หน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการเปน็หน่วยงานของเอกชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาไดแ้ก่ 

ส่วนราชการ คดิเป็นร้อยละ 18.75 และสถานศึกษา คดิเป็นร้อยละ 15.63 ตามล าดับ (ตารางท่ี 18) 
 

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนและร้อยละของประเภทของหน่วยงำน 
ประเภทของหน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 

สถานศึกษา 5 15.63 
ส่วนราชการ 6 18.75 
รัฐวิสาหกิจ 3 9.38 
องค์กรของรัฐ 1 3.13 
เอกชน 14 43.75 
ไม่ระบ ุ 3 9.38 

รวม 32 100.00 
 

3.3.5 ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 
การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ภาพรวมหน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 2.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หน่วยงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่อง ราคา
ของอาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.25) โดยงานบริการ/การจัดงานท่ีมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้  (1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน จ านวนห้องสุขา และการรักษาความสะอาดห้องสุขา 
(ค่าเฉลี่ย 2.55) เท่ากัน (2) การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 2.66) และ(3) ขนาดพื้นที่ส าหรับจัดนิทรรศการ 
บริการไฟฟ้า (หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น) การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) การรักษาความปลอดภั ย และการจัดการ
จราจร (ค่าเฉลี่ย 2.63) เท่ากัน และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ าสุด คือ เรื่องราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม 
(ค่าเฉลี่ย 2.25) (ตารางที่ 19) 

 

ตำรำงที่ 19 จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกำรแปลผลควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนวันเกษตร
ภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน 0 0 8 24 2.75 
 (0.00) (0.00) (25.00) (75.00) มาก 
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บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

2. ขนาดพื้นท่ีส าหรับจดันิทรรศการ 0 1 10 21 2.63 
 (0.00) (3.13) (31.25) (65.63) มาก 
3. สภาพพ้ืนท่ีส าหรับจัดนิทรรศการ 0 1 11 20 2.59 
 (0.00) (3.13) (34.38) (62.50) มาก 
4. ต าแหน่งที่ตั้งส าหรับจัดนิทรรศการ 0 2 11 19 2.53 
 (0.00) (6.25) (34.38) (59.38) มาก 
5. ความเหมาะสมช่วงเวลาการจดังาน 1 1 13 17 2.44 
 (3.13) (3.13) (40.63) (53.13) มาก 
6. การขนย้ายและการจดัวางผลงาน

นิทรรศการ 
0 0 17 15 2.47 

(0.00) (0.00) (53.13) (46.88) มาก 
7. การอ านวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 

- ก่อนจัดงาน เช่น ติดต่อจองบูธ สอบถาม
ข้อมูลด้านอื่นๆ 

0 0 14 18 2.56 
(0.00) (0.00) (43.75) (56.25) มาก 

- ระหว่างงาน เช่น การประชาสัมพนัธ์การ
จัดนิทรรศการ  

0 3 14 15 2.38 
(0.00) (9.38) (43.75) (46.88) มาก 

8. บริการไฟฟ้า (หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น) 
0 2 8 22 2.63 

(0.00) (6.25) (25.00) (68.75) มาก 

9. บริการน้ าประปา 
0 3 12 17 2.44 

(0.00) (9.38 (37.50) (53.13) มาก 
10. การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ 0 0 11 21 2.66 

(0.00) (0.00) (34.38) (65.63) มาก 

11. ห้องสุขา 

-  จ านวนห้องสุขา 
0 0 8 24 2.75 

(0.00) (0.00) (25.00) (75.00) มาก 
- การรักษาความสะอาดห้องสุขา 0 1 6 25 2.75 

 (0.00) (3.13) (18.75) (78.13) มาก 

12. การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) 
0 1 10 21 2.63 

(0.00) (3.13) (31.25) (65.63) มาก 

13. การรักษาความปลอดภัย 
0 1 10 21 2.63 

(0.00) (3.13) (31.25) (65.63) มาก 
14. การจัดการจราจร 0 0 12 20 2.63 
 (0.00) (0.00) (37.50) (62.50) มาก 
15. บริการด้านรักษาพยาบาล 0 1 16 15 2.44 
 (0.00) (3.13) (50.00) (46.88) มาก 
16. บริการด้านอาหาร/เครื่องดื่ม 

-  จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดืม่ 0 2 13 17 2.47 
(0.00) (6.25) (40.63) (53.13) มาก 
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บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย 
แปลผล 

ไม่พึงพอใจ น้อย ปำนกลำง มำก 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

-  ราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม 2 2 14 14 2.25 
 (6.25) (6.25) (43.75) (43.75) ปานกลาง 

-  คุณภาพของอาหาร/เครื่องดื่ม 0 1 16 15 2.44 
 (0.00) (3.13) (50.00) (46.88) มาก 

-  ความเหมาะสมของจุดจ าหน่ายอาหาร/
เครื่องดื่ม 

0 3 12 17 2.44 
(0.00) (9.38) (37.50) (53.13) มาก 

ภำพรวม 
2.55 
มำก 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 0.00 – 0.75 = ไม่พึงพอใจ 0.76 – 1.50 = น้อย 1.51 – 2.25 = ปานกลาง 2.26 – 3.00 = มาก 
 

3.3.6 ควำมสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart  Agricultural 
Innovation for Next Generation” ของงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 

หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตร
อัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart  Agricultural Innovation for Next Generation มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 
รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 18.75 และไม่สอดคล้อง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับ (ตารางท่ี 20) 
 
ตำรำงที่ 20 จ ำนวนและร้อยละของควำมสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart  
Agricultural Innovation for Next Generation”  

ควำมสอดคล้องกับแนวคิด จ ำนวน ร้อยละ 
สอดคล้อง 24 75.00 
ไม่แน่ใจ 6 18.75 
ไม่สอดคล้อง 2 6.25 

รวม 32 100.00 
 

3.3.7 กำรเข้ำร่วมงำนอีกในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 
หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการจะมาร่วมงานอีกในการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป คิดเป็นร้อยละ 

81.25 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 18.75 (ตารางที่ 21) 
 
ตำรำงที่ 21 จ ำนวนและร้อยละของกำรเข้ำร่วมงำนอีกในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 

ควำมคุ้มค่ำ จ ำนวน ร้อยละ 
มาร่วมงาน 26 81.25 
ไม่แน่ใจ 6 18.75 

รวม 32 100.00 
 
3.3.8 สถำนที่ในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 

หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการเห็นว่าศูนย์ประชุมฯนานาชาติมีความเหมาะสมส าหรับการจัดงานวันเกษตร
ภาคเหนือครั้งต่อไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มช คิดเป็นร้อยละ 12.50 และอื่นๆ 
คิดเป็น  ร้อยละ 6.25 ตามล าดับ (ตารางท่ี 22) 
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ตำรำงที่ 22 จ ำนวนและร้อยละของสถำนที่ในกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป 
 สถำนที ่ จ ำนวน ร้อยละ 

ศูนย์ประชุมฯนานาชาต ิ 26 81.25 
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 12.50 
อื่นๆ (ไม่ระบุสถานท่ี) 2 6.25 

รวม 32 100.00 
  
 3.3.9 ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำร่วมงำนครั้งนี้  

- การประชาสมัพันธ์ให้คนมางานค่อนข้างน้อย จึงท าให้คนมาชมงานน้อยเกินไป  
- แนะน าให้จัดที่ประเสริฐแลนด ์
- จัดพื้นท่ี เพื่อให้คนเข้าถึงได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ มีกิจกรรมใหร้่วมมากกว่านี้ ปรับปรุงการการประชาสัมพันธ์ให้

ดีกว่านี้ เปิดเวทีรา้นค้าส าหรับเกษตรกรให้มากกว่านี้ มีช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
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บทที่ 4 

สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2540 
เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมเกษตร ด้านระบบการผลิต การพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับเก๋ตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป และในปี 2562 เพื่อสนอง
พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางด้านการเกษตร และส่งเสริมการด าเนินงานของคณะ
เกษตรศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “Go for Smart Agriculture” ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้าน
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ขึ้นระหว่างวันท่ี 7-11 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้
ช่ือหัวข้อการจัดงานว่า “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next 
Generation”การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 นี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประกอบด้วย 10 หมวด ดังนี้  1) นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
2) การประชุม/สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ  3) นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์               
4) นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5) นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 6) นิทรรศการเครือข่าย
เกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ 7) กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 8) ตลาดนัดสินค้าเกษตร
และมหกรรมอาหาร 9) การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 10) การประกวดพืช/สัตว์ การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือในครั้งนี้มี
หน่วยงานร่วมสนับสนุน/ร่วมกิจกรรมจ านวนท้ังสิ้น 61 หน่วยงาน 

 การด าเนินการประเมินผลการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครัง้ที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เข้าชม
งาน ร้านค้าท่ีเข้าร่วมงาน และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ  เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชมงานและเข้าร่วมการ
จัดงาน และเพื่อทราบข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงานในครั้งต่อไป โดยท าการรรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน  
3 กลุ่ม คือ ผู้เข้าชมงาน จ านวน 447 ราย ร้านค้าเอกชนที่เข้าร่วมงาน จ านวน 179 ร้าน หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานและ
นิทรรศการจ านวน 32 แห่ง โดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละกลุ่มตามแบบสอบถามที่แตกต่างกัน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การท าตารางจ าแนกความถี่และร้อยละและค านวณค่าเฉลี่ยตามความเหมาะสมของลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมได้ 

4.1 สรุปผลกำรประเมิน 

 ผลสรุปการประเมินงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2562 แบ่งสรุปผลการประเมินออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี ้ 

1. กลุ่มผูเ้ข้าชมงาน 
2. กลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า 
3. กลุ่มหน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ 

 
4.1.1  กลุ่มผู้เข้ำชมงำน 
   กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการประเมินงานกลุ่มผู้ชมงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.49 มีอายุ   

ส่วนใหญ่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.89 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.13 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 33.78 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.60 จังหวัดที่
อาศัยอยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 75.62 ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จาก 4 ช่องทางหลักเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ เพื่อน/คนรู้จัก ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และเฟสบุ๊ก และเว็บไซต์คณะ (จากสถานการณ์ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊คและไลน์ที่มบีทบาทและความส าคัญ
โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่)  คิดเป็นร้อยละ 51.45 ร้อยละ 47.20 ร้อยละ 44.74  และ ร้อยละ 32.44ตามล าดับ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)  
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 ผู้เข้าชมงาน คิดเป็นร้อยละ 90.60 ระบุว่ามีความตั้งใจที่จะเข้ามาชมงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9    

 ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้าชม/ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9   
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.53) เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ พบว่า  (1) การ
ประกวดสัตว์ (ปลาสวยงาม งูสวยงาม เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.63) (2) การประกวดพืช (กล้วยไม้ บอนไซ ข้าว เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 
2.63) (3) ตลาดนัดสินค้าเกษตร (ต้นไม้ เครื่องจักร อุปกรณ์ตกแต่งสวน เป็นต้น) (ค่าเฉลี่ย 2.59) ตามล าดับ 

 ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อการบริการในการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.51) เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ พบว่า (1) ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดงาน (ค่าเฉลี่ย 2.65) (2) การรักษาความสะอาดห้องสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.62) (3) จ านวนห้องสุขา  (ค่าเฉลี่ย 2.62)   
ตามล าดับ 

ผู้เข้าชมงานเห็นว่าการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตร
อัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.06 

ผู้เข้าชมงานเห็นว่าได้รับความรู้ใหม่ๆ/นวัตกรรม/ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการเกษตร มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 74.72 รองลงมาได้แก่ ได้เห็นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 คิด
เป็นร้อยละ 55.93 และได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 55.03 ตามล าดับ 

ผู้เข้าชมงานเห็นว่ามาร่วมงานงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.47 และผู้เข้า
ชมงานเห็นว่าศูนย์ประชุมฯนานาชาติมีความเหมาะสมส าหรับการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 68.46 รองลงมาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 30.87 ส่วนปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากความเห็นของผู้เข้าชมงานให้ข้อมูลมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์งานยังไม่ทั่วถึง ควรมีประชาสัมพันธ์การ
เปิดประตูทางเข้าและการจัดงานควรมีความสะดวกมากกว่านี้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้เด่นกว่านี้  ขาดความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร สถานที่จัดงานควรจัดในไร่ฟอร์ดหรือไร่แม่เหียะ เพราะเดินทางสะดวก  ควรท าแบบ OTOP 
สไตล์ญี่ปุ่นเพราะเข้าถึงความต้องการของ สินค้าบางอย่างและอาหารมีราคาแพงเกินไป ผู้บริโภคสามารถน าความรู้และไปใช้ได้
ด ีช่ืนชมการงานจัดได้ดีมาก และสถานที่เหมาะสม 

4.1.2 กลุ่มร้ำนค้ำ/ผู้จ ำหน่ำยสนิค้ำ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการประเมินงานกลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

64.25 มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.84 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.72 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านคิดเป็นร้อยละ 50.84 ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็นร้อยละ 45.81 
จังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 72.07 การทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงาน ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 3 จาก 3 ช่องทางหลักเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ เพื่อน/คนรู้จัก 
เว็บไซด์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และป้ายประชาสัมพันธ์  คิดเป็นร้อยละ 41.34 ร้อยละ 29.61  และ ร้อย
ละ 17.88 ตามล าดับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  กลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้าให้ข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในการจัดงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ร้านค้าผู้เข้าร่วมจัดงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.25) เมื่อพิจารณารายข้อ 
เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย 3 ล าดับ พบว่า  (1) จ านวนหอ้งสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.55) (2) การรักษาความสะอาดห้องสุขา 
(ค่าเฉลี่ย 2.54) และ(3) การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) (ค่าเฉลี่ย 2.47) และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ต่ าสุด คือ เรื่องความเหมาะสมของค่าเช่าร้าน (ค่าเฉลี่ย 2.00)   

 กลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้าให้ข้อมูลความเห็นต่อความคุ้มค่าในการเข้าร่วมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีความคุ้มค่าคิดเป็นร้อยละ 56.42 

  กลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้างานเห็นว่ามาร่วมงานงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 66.48 และกลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้าเห็นว่าศูนย์ประชุมฯนานาชาติมีความเหมาะสมส าหรับการจัดงานวันเกษตร
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ภาคเหนือครั้งต่อไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.57 รองลงมาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
31.26 และข้อเสนอแนะของกลุ่มร้านค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้าทีเ่ข้าร่วมงานมีดังนี้ คือ  ควรเพิ่มเวลาในการจัดงานให้นานข้ึน เพื่อ
ความคุ้มค่าในการเดินทางเข้าร่วมจัดงาน มีการแบ่งโซนร้านค้า ประเภทสินค้าที่จ าหน่ายให้เป็นหมวดหมู่  มีบริการหน่วยขน
ย้ายสินค้าคอยให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์โซนสินค้าที่จ าหน่ายภายในงาน และควรมีการจัดท าแผนที่หรือผังงานแจกให้ผู้
เข้าชมงาน เพื่อให้เดินชมหรือซื้อสินค้าได้อย่างท่ัวถึง 
 

4.1.3 กลุ่มหน่วยงำนที่ร่วมจัดนิทรรศกำร 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการประเมินงานกลุ่มหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย

ละ 56.25 มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.38 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
56.25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.75  

  หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการให้ข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในการจัดงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 เรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ (1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน จ านวนห้องสุขา 
และการรักษาความสะอาดห้องสุขา (ค่าเฉลี่ย 2.55) เท่ากัน (2) การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 2.66) และ  
(3) ขนาดพื้นท่ีส าหรับจัดนิทรรศการ บริการไฟฟ้า (หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น) การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย) การรักษา
ความปลอดภัย และการจัดการจราจร (ค่าเฉลี่ย 2.63) เท่ากัน และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ าสุด คือ เรื่อง
ราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม (ค่าเฉลี่ย 2.25) 

 หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการเห็นว่าการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 

หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการคิดเป็นร้อยละ 81.25 มีความประสงค์มาร่วมในการจัดงานครั้งต่อไป และ
หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการเห็นว่าศูนย์ประชุมฯนานาชาติมีความเหมาะสมส าหรับการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งต่อไป 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 12.25 ทั้งนี้ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการมีดังนี้ คือ การประชาสัมพันธ์ให้คนมางานค่อนข้างน้อย จึงท าให้
คนมาชมงานน้อยเกินไป เสนอให้จัดที่ประเสริฐแลนด์ และเสนอให้จัดพื้นที่ เพื่อให้คนเข้าถึงได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ มีกิจกรรมให้
ร่วมมากกว่านี้ ปรับปรุงการการประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้ เปิดเวทีร้านค้าส าหรับเกษตรกรให้มากกว่านี้ มีช่องทางการตลาด
ให้กับเกษตรกร 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการประเมินความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
ประจ าปี 2562 จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผู้เขา้ชมงาน กลุ่มรา้นค้า/ผู้จ าหน่ายสินค้า และกลุม่หน่วยงานท่ีร่วมจัดนิทรรศการ 
ได้แสดงความคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งตอ่ไป ดังน้ี 

1. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธภ์ายในงานอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2. มีการจัดท าแผนผัง ป้าย หรือแผนที่เพ่ือแสดงท่ีตั้งร้านค้าหรือโซนจ าหน่ายสินค้า พื้นที่จัดนิทรรศการตา่งๆ รวมทั้ง

สถานท่ีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นอย่างชัดเจน 
3. ควรมีการเพิ่มจ านวนวันการจัดงานให้มากขึ้น 
4. เปิดเวทีร้านค้าส าหรับเกษตรกร รวมทั้งมีการแนะน าหรือหาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
5. มีการแบ่งโซนร้านค้า ประเภทสินค้าที่จ าหน่ายให้เป็นหมวดหมู่  
6. มีบริการหน่วยขนย้ายสินค้าคอยใหบ้ริการภายในงาน 
7. เพิ่มความหลากหลายของสินค้าทางการเกษตร 
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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2562. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 245/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2562. 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2562. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ี 292/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 10 กันยายน 2562. 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2562. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ี 310/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2562. 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2562. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ี 407/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562. 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2558. รายงานการประเมินผล การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 7-13 
มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานฉบับสมบูรณ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2560. รายงานการประเมินผล การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 วันท่ี 8-12 
พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานฉบับสมบูรณ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2560   
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ภำคผนวก 

ก. รายชื่อผู้ที่มสี่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 ประจ าป ี2562 

ข. ข้อมูลการจดังานวันเกษตรแห่งชาติและงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 1–8 

ค. แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผล 

ง. ตัวอย่างภาพกิจกรรมงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 9 

จ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 
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ภำคผนวก ก. 

รำยชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรจัดงำน 
วันเกษตรภำคเหนือคร้ังท่ี 9 ประจ ำปี 2562 

 

ก. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือคร้ังท่ี 9 ประจ ำปี 2562 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศิรสิัญลกัษณ ์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล    งามสมสุข   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กลุ   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์  กระมล   กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.กรรณิกา  แซล่ิ่ว    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ณฐติากานต์  ปินทุกาศ    กรรมการ 
12. นายสุภาพ ศริิวรรณา     กรรมการ 
13. นายสุรชาติ มุนินทร ์     กรรมการ 
14. นางสาวลภสัรดา ตุ้ยแพร ่     กรรมการ 
15. นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ ์    กรรมการ 
16. นางสาวศิวาพร  แสงสริ ิ     กรรมการ 
17. นางรสสุคนธ์ ปินตา     กรรมการ 
18. นายณธชัย  แจ๋วเจรญิกุล     กรรมการและเลขานุการ 

ข. นักศึกษำภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรระดับปริญญำตรีที่อำสำช่วยงำนฝ่ำยประเมินผล 

ล ำดับ รหัส ชื่อ สกลุ สำขำวิชำ 
1 600810150 นายชัยธวัช ศรีสมบรูณ ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

2 600810076 นางสาวศุภรตัน ์ไชยราช เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
3 600810087 นางสาวสุวนันท์  ค าลือ เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
4 600810088 นางสาวสุวนันท์  หมื่นยอด เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
5 600810106 นายกฤตวัฒน ์วิยาพร้าว ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

6 600810112 นางสาวกัณจนาณัฐ ตาใจ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

7 600810117 นางสาวกานต์สริ ิม้าอุตส่าห ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

8 600810127 นางสาวขจิตจันทร ์จันทะภา ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

9 600810130  นางสาวจิตรลดา พันธ์ชะนะ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

10 600810150 นายชัยธวัช ศรีสมบรูณ ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

11 600810156 นายณัชพงศ์ภัทร ศรีโพธ์ิ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 
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ล ำดับ รหัส ชื่อ สกลุ สำขำวิชำ 
12 600810163 นายณัฐพล เงาใส ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

13 600810180 นางสาวทอฝัน ก๋าค า ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

14 600810185 นายธนกร ภาคยัง ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

15 600810187 นายธนกฤต  วงษ์ไชยมูล ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

16 600810230 นางสาวบุญญรัตน ์ทองจิณณานนท์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

17 600810240 นางสาวปนัดดา เมืองแก้ว ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

18 600810250 นางสาวปวีณา ใจป้อ พืชไร่ 

19 600810254 น.ส. ปาริฉัตร ปิตตานัง ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

20 600810256 นางสาวปิยะพร ธรุะพล สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

21 600810260 นางสาวพรนภา เล สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

22 600810267 นางสาวพัชราภา เทพวรรณ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

23 600810269 นางสาวพัณณิดา ใบยา ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

24 600810272 นางสาวพิมสริ ิดอนชัยสุข ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

25 600810278 นาย ภัทรกร ไทยกรรณ ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

26 600810313 นางสาวศิรภสัสร ยอดทอง ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

27 600810362 นางสาวอนุธิดา แสนพระวัง ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

28 600810363 นายอภินันท์ พันธ์พืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

29 600810368 นางสาวอรพิมล สถานสถติ พืชไร่ 

 

ค. ผู้ออกแบบปกเล่มรำยงำนกำรประเมินผลฉบับสมบูรณ์ 

1. นางสาวดวงหทัย ปริตา 
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ภำคผนวก ข. 

ข้อมูลกำรจัดงำนวันเกษตรแห่งชำติและงำนวันเกษตรภำคเหนือครั้งที่ 1-8 

 

การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติและงานวันเกษตรภาคเหนือ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา 
ได้ด าเนินการมาแล้วจ านวน 6 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีรายละเอียดของการจัดงานโดยสังเขปดังนี้ 

1. งำนวันเกษตรแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2529 จัดระหว่างวันท่ี 7-13 กุมภาพันธ์ 2529 โดยจัด ณ บริเวณคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 1 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกษตรเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม” จัดระหว่างวันที่ 
11-14 ธันวาคม 2540 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงแรมปางสวนแก้ว 

3. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 2 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “72 พรรษำ นวมินทร์มหำรำชำ ภูมิพล ธ มิ่งขวัญ
เกษตรไทย” จัดระหว่างวันท่ี 8-12 ธันวาคม 2542 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. งำนวันเกษตรแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2545 จัดระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2545 ณ สถานีวิจัยและศูนย์
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

5. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังที่ 3 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกับงานดอยค าโครงการหลวง จัดระหว่างวันท่ี 17-21 ธันวาคม 2546 ณ สถานีวิจัย
เกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และบริเวณหอศิลปนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้าม
ตลาดต้นพยอม) 

6. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 4 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกษตรที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย” จัดระหว่างวันที่ 15-20 
พฤศจิกายน 2548 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 5 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “ร้อยดวงใจเกษตรไทย ถวำยในหลวง” จัดระหว่าง
วันท่ี 3-10 ธันวาคม 2550 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังที่ 6 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน ำ
เศรษฐกิจพอ เพี ยง”  จัด ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม 2552 ณ  บริ เวณ คณ ะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

9. งำนวันเกษตรแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2555 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “85 พรรษำเทิดไท้องค์รำชัน พระมิ่ง
ขวัญเกษตรไทย เกษตรสร้ำงสรรค์ : เศรษฐกิจยั่งยืน” จัดระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2555 ณ สถานีวิจัยและศูนย์
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

10. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังที่ 7 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง “5 ทศวรรษ เกษตร มช. รวมพลังสร้ำงสรรค์องค์
ควำมรู้สู่ชุมชน”   จัดระหว่างวันท่ี 7-13 มกราคม 2558 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

11. งำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังที่ 8 จัดภายใต้หัวข้อเรื่อง ““เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้ำวไกล ใส่ใจชุมชน”   
จัดระหว่างวันท่ี 8-12 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ภำคผนวก ค. 

แบบประเมินที่ใช้ในกำรประเมินผล 

 

แบบประเมินผลกำรจัดงำน 
“งำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งท่ี 9 ระหว่ำงวันที่ 7-11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562” 

 ชุดที่ 1 ส ำหรับผู้ชมงำน  
เพศ   1) ชาย    2) หญิง   
อำย ุ  1) ต่ ากว่า 20 ปี       2) 20-30 ปี       3) 31-40 ปี        4) 41-50 ปี       5) 50 ปีขึ้นไป 
ระดับกำรศึกษำ  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี  3) ปริญญาโท  4) ปริญญาเอก 
อำชีพ    1) รับราชการ  2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) ธุรกิจส่วนตัว  

 5) เกษตรกร  6) รับจ้างท่ัวไป   7) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................... 
รายได้ของครัวเรือน/เดือน    1) ไมม่ีรายได้        2) ต่ ากว่า 10,000 บาท      3) 10,001–30,000 บาท                                                                 
   4) 30,001 – 50,000 บาท   5) 50,001 – 70,000 บาท  6) มากกว่า 70,001 บาทขึ้นไป  
จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน ......................................... (อ าเภอ (ระบุ) .......................................)  
ให้ข้อมูล ณ วันท่ี ........... เดือน พฤศจิกายน 2562 เวลา  9:00-13:00 น.  13:00-17:00 น.  17:00-20:00 น. 
 

1. ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 นี้จำกแหลง่ใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 1) ป้ายประชาสัมพันธ์  2) เว็บไซต์คณะเกษตร มช.   3) เว็บไซต์อื่นๆ (ระบุ) ........................................ 
 4) เฟสบุ๊ค  5) วิทยุ  6) โทรทัศน์    
 7) เพื่อน/คนรู้จัก   8) หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ   9) อื่นๆ (ระบุ) .........................................................  

2. ควำมต้ังใจในกำรเข้ำมำชมงำน   1) ตั้งใจเข้ามาชมงานนี้โดยเฉพาะ    2) ไม่ได้ตั้งใจ ผ่านมาจงึแวะเข้าชม        
 3) อื่นๆ (ระบุ) .................................................................  

 

3. ท่ำนได้เข้ำชมงำน/กิจกรรม ส่วนใดบ้ำง และควำมพึงพอใจที่ได้รับ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ โดยใช้เครื่องหมำย ) 

กิจกรรม  
(Product) 

ระดับควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกกำรเขำ้ชม/ร่วมกิจกรรม 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่พึงพอใจ 
1. นิทรรศการและการแสดงผลงานของคณะเกษตรศาสตร์ มช.     
2. นิทรรศการและการแสดงผลงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ       
3. นิทรรศการและการแสดงผลงานของหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ      
4. การประชุม/เสวนาทางวิชาการ (เวทีกลาง)     
5. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการให้บริการทางวิชาการ     
6. การประกวดพืช (กล้วยไม้ บอนไซ ข้าว เป็นต้น)     
7. การประกวดสัตว ์(ปลาสวยงาม งูสวยงาม เป็นต้น)     
8. ตลาดนัดสินค้าเกษตร (ต้นไม้ เครื่องจักร อุปกรณ์ตกแต่งสวน เป็นต้น)     
9. การจ าหน่ายสินค้าท่ัวไป (กาดโก้งโค้ง อาหารท่ัวไป เบ็ดเตล็ด เป็นต้น)     
10. กิจกรรมบันเทิง (ดนตรีพื้นบ้าน โฟค์ซอง ร าวง ส้มต าลีลา เป็นต้น)     
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4. ท่ำนมีควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรในกำรจัดงำนคร้ังนี้ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้อย่ำงไร?  
(ใส่เคร่ืองหมำย ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น) 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่พึงพอใจ 
11. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน     

12. การประชาสัมพันธ์ภายในงาน     

13. ป้ายและแผนที่ในบรเิวณจดังาน     

14. บริการอาหาร/เครื่องดื่ม 
- จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดื่ม     

- ราคาของอาหาร/เครื่องดืม่     

- คุณภาพของอาหาร/เครื่องดื่ม     

- ความเหมาะสมของจุดจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม     

15. ห้องสุขา 
- จ านวนห้องสุขา     

- การรักษาความสะอาดห้องสุขา     

16. การรักษาความปลอดภัย     

17. สถานท่ีจอดรถ     

18. การจัดการจราจรภายในบรเิวณสถานท่ีจดังาน     

19. บริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น     
 

5. ท่ำนคิดว่ำกำรจัดงำนครั้งนี้มีควำมสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart 
Agricultural Innovation for Next Generation” หรือไม่  

  1) สอดคล้อง  2) ไม่แน่ใจ  3) ไม่สอดคล้อง เนื่องจาก (ระบุ) ................................................................... 
6.  ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำชมงำนในครั้งนี้ในเร่ืองใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 1) ได้เห็นพระราชกรณียกิจดา้นการเกษตรของ

พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 
 2) ได้ทราบถึงวิสัยทศัน์/ปณิธาน/พันธกิจ  
         การด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มช. 

 3) ได้รับความรู้ใหม่ๆ/นวัตกรรม/ความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยดี้านการเกษตร 

 4) ได้สร้างเครือข่าย/คู่ค้าทางการเกษตร 

 5) ได้แนวทางการประกอบอาชีพใหม่ๆ  6) ได้ซื้อสินค้าอ่ืนๆ ตามความต้องการ 
 7) ได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑท์างการเกษตร  8) ได้รับความบันเทิง 
 9) อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................  

7.    หำกมีกำรจัดงำนนี้ขึน้อีกในอนำคตท่ำนจะมำร่วมงำนอกีหรือไม่    
 1) มาร่วมงาน       2) ไม่มาร่วมงาน       3) ไม่แน่ใจ 

8.    ท่ำนคิดว่ำกำรจัดงำนเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป ควรจัดขึ้นสถำนที่ใด 
 1) ศูนย์ประชุมฯ นานาชาติ     2) คณะเกษตรศาสตร์ มช.     3) อื่นๆ (ระบุ) ................................... 

9.    ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำชมงำนคร้ังนี้ (โปรดระบุ)     
       ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
       ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

***ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม*** 
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แบบประเมินผลกำรจัดงำน 
“งำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งท่ี 9 ระหว่ำงวันที่ 7-11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562” 

ชุดที่ 2 ส ำหรับร้ำนค้ำ/ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ 
เพศ  1) ชาย    2) หญิง   
อำย ุ 1)  ต่ ากว่า 20 ปี  2)  20-30 ปี  3) 31-40 ปี  4) 41-50 ปี  5) 50 ปีขึ้นไป 
ระดับกำรศึกษำ  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี    3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
ความเกี่ยวข้องกับร้านค้า ..............................................  ให้ข้อมูล ณ วันท่ี .......... เดือน พฤศจิกายน 2562 
1. ท่ำนจ ำหน่ำยสนิค้ำอะไรบ้ำง  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 1) อาหารและเครื่องดื่ม  2) เสื้อผ้า/สิ่งทอ  3) ต้นไม้/พันธุ์กล้าไม/้ไม้กระถาง 
 4) พันธุ์สัตว/์ผลติภณัฑ์

เกี่ยวกับสัตว ์
 5) วัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร  6) เครื่องประดับ 

 7) เครื่องสปา/เครื่องส าอาง  8) อาหารเสรมิ/ยาสุขภาพ  9) อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 

2. ร้ำนค้ำของท่ำนมำจำกจังหวัด (ระบุ) .......................................................... 
3. ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนวันเกษตรภำคเหนือ คร้ังท่ี 9 นี้จำกแหลง่ใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  1) ป้ายประชาสัมพันธ์   2) เว็บไซต์คณะเกษตร มช.     3) เว็บไซต์อื่นๆ (ระบุ) ............................ 
  4) เฟซบุ๊ค   5) วิทยุ   6) โทรทัศน์    
  7) เพื่อน/คนรู้จัก   8) หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ   9) อื่นๆ (ระบุ) ............................................ 
4. ท่ำนมีควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนครั้งนี้ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้อย่ำงไร   

(ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น) 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่พึงพอใจ 
1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน     

2. ขนาดพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้า     

3. สภาพพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า     

4. ความเหมาะสมช่วงเวลาการจดังาน     

5. ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า     

6. ความเหมาะสมของค่าเช่าร้าน     

7. การขนย้ายและการจดัวางสินคา้     

8. การอ านวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 
- ก่อนจัดงาน เช่น ติดต่อจองบูธ สอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ     
- ระหว่างงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ร้านค้า การแก้ไขปัญหา

ต่างๆ  
    

9. บริการไฟฟ้า (หลอดไฟ ปล๊ักไฟ เป็นต้น)     

10. บริการน้ าประปา     

11. การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ     

     

12. ห้องสุขา 
- จ านวนห้องสุขา     

- การรักษาความสะอาดห้องสุขา     

13. การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย)     

14. การรักษาความปลอดภัย     
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บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่พึงพอใจ 
15. การจัดการจราจรในงาน     

16. บริการด้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น     

17. บริการด้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
- จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดืม่     

 - ราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม     

- คุณภาพของอาหาร/เครื่องดืม่     

- ความเหมาะสมของจุดจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม     
 

5.   ท่ำนคิดว่ำกำรเข้ำร่วมงำนของท่ำนในครั้งนี้คุ้มค่ำหรือไม่  
 1) คุ้มค่า    2) ไม่คุ้มค่า   3) ไม่สามารถประเมินได ้

6.    หำกมีกำรจัดงำนนี้ขึน้อีกในอนำคตท่ำนจะมำร่วมงำนอกีหรือไม่  
 1) มาร่วมงาน      2) ไม่มาร่วมงาน    3) ไม่แน่ใจ 
 

7.    ท่ำนคิดว่ำกำรจัดงำนเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป ควรจัดขึ้นสถำนที่ใด 
 1) ศูนย์ประชุมฯ นานาชาติ    2) คณะเกษตรศาสตร์ มช.  3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
 

8. ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำร่วมงำนครั้งนี้ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

***ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม*** 
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แบบประเมินผลกำรจัดงำน 

“งำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งท่ี 9 ระหว่ำงวันที่ 7-11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562” 
ชุดที่ 3 ส ำหรับหน่วยงำนที่ร่วมจัดนิทรรศกำร 

เพศ   1) ชาย    2) หญิง   
อำย ุ 1) ต่ ากว่า 20 ปี  2)  20-30 ปี  3) 31-40 ปี  4) 41-50 ปี  5) 50 ปีขึ้นไป 
ระดับกำรศึกษำ  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี    3) ปริญญาโท    4) ปริญญาเอก 
ความเกี่ยวข้องหน่วยงานท่ีร่วมจดังาน (ระบุต าแหน่ง หน้าที่) ..................................................................  
ให้ข้อมูล ณ วันท่ี ......... เดือน พฤศจิกายน 2562 
 

1. ชื่อหน่วยงำน (ระบุ) .................................................................................................................................................................................................................. 
 1) สถานศึกษา (ในประเทศ)  2) ส่วนราชการ  3) รัฐวิสาหกิจ 
 4) องค์กรของรัฐ  5) เอกชน  6) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
 7) องค์กรต่างประเทศ  8) อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................. 

2. หน่วยงำนของท่ำนมำจำกจังหวัด .......................................................... 
3. ท่ำนมีควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นต่อกำรบริกำรในกำรจัดงำนครั้งนี้ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้อย่ำงไร  

โปรดท ำเครื่องหมำย() ลงในช่องที่ตรงกับควำมเห็นของท่ำน 

บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่พึงพอใจ 
1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดังาน     

2. ขนาดพื้นท่ีส าหรับจดันิทรรศการ     

3. สภาพพ้ืนท่ีส าหรับจัดนิทรรศการ     

4. ต าแหน่งที่ตั้งส าหรับจัดนิทรรศการ     

5. ความเหมาะสมช่วงเวลาการจดังาน     

6. การขนย้ายและการจดัวางผลงานนิทรรศการ     

7. การอ านวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 
- ก่อนจัดงาน เช่น การติดต่อประสานงาน การสอบถามข้อมูลด้าน

อื่นๆ กับผู้รับผิดชอบ 
    

- ระหว่างงาน เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ  
การประสานงานกับผู้รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

    

8. บริการไฟฟ้า (หลอดไฟ ปล๊ักไฟ เป็นต้น)     

9. บริการน้ าประปา     

10. การอ านวยความสะดวกด้านที่จอดรถ     

11. ห้องสุขา 
- จ านวนห้องสุขา     

- การรักษาความสะอาดห้องสุขา     

12. การรักษาความสะอาด (ขยะมูลฝอย)     

13. การรักษาความปลอดภัย     

14. การจัดการจราจร     

15. บริการด้านรักษาพยาบาล     

16. บริการด้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
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บริกำร/กำรจัดงำน 
(Process/Service) 

ระดับควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็น 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่พึงพอใจ 
- จ านวนร้านอาหาร/เครื่องดืม่     

 - ราคาของอาหาร/เครื่องดื่ม     

- คุณภาพของอาหาร/เครื่องดืม่     

- ความเหมาะสมของจุดจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม     

 
5.   ท่ำนคิดว่ำกำรจัดงำนครั้งนี้มีควำมสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส ำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart  

Agricultural Innovation for Next Generation” หรือไม่  
  1) สอดคล้อง  2) ไม่แน่ใจ  3) ไม่สอดคล้อง เนื่องจาก (ระบุ) ............................................... 
 

6.    หำกมีกำรจัดงำนนี้ขึน้อีกในอนำคตท่ำนจะมำร่วมงำนอกีหรือไม่  
 1) มาร่วมงาน      2) ไม่มาร่วมงาน      3) ไม่แน่ใจ 
 

7.    ท่ำนคิดว่ำกำรจัดงำนเกษตรภำคเหนือคร้ังต่อไป ควรจัดขึ้นสถำนที่ใด 
 1) ศูนย์ประชุมฯ นานาชาติ    2) คณะเกษตรศาสตร์ มช.     3) อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
 

8. ข้อเสนอแนะในกำรเข้ำร่วมงำนครั้งนี้ (โปรดระบุ) 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

***ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม*** 
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ภำคผนวก ง. 

ตัวอย่ำงภำพกิจกรรมงำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งท่ี 9 
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ภำคผนวก จ. 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งท่ี 9 

1. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 059/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 Smart Agricultural Innovation for Next 
Generation นวัตกรรมเกษตรอัฐฉริยะส าหรับคนรุ่นใหม ่

2. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 074/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 : “Smart Agricultural Innovation for Next Generation” 

3. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 163/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเตมิ)  

4. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 188/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเตมิ)  

5. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 245/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเตมิ)  

6. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 292/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเตมิ)  

7. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 310/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิ่มเตมิ)  

8. ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 407/2562 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (เพิม่เตมิ)  
 



 


