
สวนท่ี ๑ 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู   เรื่อง  การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม 
ผูรับผิดชอบโครงการ    กองบริหารศูนยพัทยา 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ  วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันโลกกําลังพัฒนาไปพรอมกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อาทิเชน  การปลูกตนไม
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภายในและภายนอกอาคาร  รวมท้ังการอนุรักษตนไมเดิมใหสามารถดํารงอยูไดอยางยืน
ยาวและมีความแข็งแรงสมบูรณ  ทําใหการดูแลรักษาและการตัดแตงตนไมจึงเปนเหตุผลท่ีตองนํามาพิจารณา
เปนสําคัญ 
 รุกขกรรม (Arboriculture)  คือ  วิชาชีพวาดวยการปลูกและจัดการเก่ียวกับตนไมใหญ (trees) ใน
งานภูมิทัศน  ไดแก  การคัดเลือก  การปลูก  การดูแล  การทําศัลยกรรม  และการตัดโคน  ซ่ึงเรียก
ผูปฏิบัติงานวารุกขกร (Arborist) หรือนักศัลยกรรมตนไมใหญ (tree surgeon)  ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนไมใหสมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโตไดเต็มท่ีตามสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู  ซ่ึงปจจุบันตนไมใหญท่ีพบ
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตเมืองและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  ประสบปญหาเก่ียวกับสุขภาพตนไมมากมาย  
เชน  การเกิดโรคและแมลง  ก่ิงไมผุโคนลม  การแคระแกรนหยุดการเจริญเติบโต  และการยืนตนตายของ
ตนไม  เปนตน  จึงมีความจําเปนตองทําการดูแลรักษาและตัดแตงทรงพุมตนไมขนาดใหญเพ่ือลดอุบัติเหตุและ
ลดความเสียหายท่ีเกิดจากก่ิงไมหรือตนไมหักโคน  อีกท้ังยังทําใหเกิดความรมรื่น  เรียบรอย  และสวยงาม
เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี 

กองบริหารศูนยพัทยา  จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกข
กรรม” โดยเปนโครงการท่ีบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานดานการดูแลรักษาตนไมและภูมิทัศนทุกคนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน  และสามารถประมวลผลความรูท่ีไดรับเพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม  นําไปสูการรวมหาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
วิธีการตัดแตงก่ิงไม  การสางโปรง  และการแกไขปญหาตางๆ ใหถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการ
จัดการเก่ียวกับตนไมใหญหรืองานรุกขกรรม 

วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญ 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญอยางถูกตองและปลอดภัย 

วิธีการดําเนนิงาน 
 ๑.  แลกเปลี่ยนประสบการณในการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญ  รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 
 ๒.  วิเคราะหโครงสรางและลักษณะของตนไมใหญ เพ่ือวางแผนกอนการลงมือปฏิบัติงาน 
 ๓.  วิเคราะหสาเหตุและปญหาของการตัดแตงตนไมใหญท่ีผิดวิธี  พรอมท้ังหาวิธีการแกไขท่ีถูกตอง 
 ๔.  ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องเพ่ือหาขอบกพรองในการตัดแตงตนไมใหญ 

ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม 
 วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๖.๐๐ น. (๖ ชั่วโมง) 

 



 

สถานท่ีดําเนินโครงการ 
อาคารศูนยนวัตกรรมธรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา 

กลุมเปาหมาย 
 ผูเขารวมโครงการจํานวนท้ังสิ้น ๒๐ คน  ประกอบดวย 

-  บุคลากร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน   ๗ คน 
-  บุคลากร  บจก.เค.เอ็น.พี.ยูทากะ  จํานวน ๑๒ คน 

  -  ประชาชนท่ัวไป    จํานวน   ๑ คน 

งบประมาณ 
 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองพัฒนาคุณภาพ  แผนการจัดการความรูภายในหนวยงาน  
สังกัดสํานักงานการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจาํป 2563  ภายในวงเงิน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  
ใชไปท้ังสิ้น ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ลําดับ รายการ รายละเอียด งบประมาณ ใชจริง คงเหลือ 

๑ คาใชสอย     

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ ม้ือ x ๒๐ คน  ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ - 

รวมเปนเงิน ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ - 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการตัดแตงตนไมใหญไดอยางถูกตอง 

๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณในการปฏิบัติงาน  การวิเคราะหโครงสรางตนไมใหญ  
รวมท้ังการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการตัดแตงตนไมใหญ 

๓. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานดานการตัดแตงตนไมใหญอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ผูประสานงานโครงการ  
 ๑.  นายชัยณรงค  บุญสูงเนิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง การตัดแตงตนไมใหญตามหลกัรุกขกรรม 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา 
 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู  เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม 
    -  แนวคิดและหลักการตัดแตงตนไมใหญ 
    -  แลกเปลี่ยนประสบการณในการตัดแตงตนไมใหญ  
    -  วิเคราะหโครงสรางและลักษณะของตนไมใหญ  เพ่ือหาวิธีในการ 
    ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
    -  วิเคราะหสาเหตุและปญหาจากการตัดแตงตนไมใหญ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ฝกปฏิบัติการ 

    -  วิเคราะหลักษณะตนไมใหญ 

    -  การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุปวิธีการตัดแตงตนไมใหญ 

……………………………………………………………………. 

***หมายเหตุ : รับประทานอาหารวาง  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 



สวนท่ี ๒ 

รายช่ือผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม 

วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา 

จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ คน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด 

๑ นายชัยณรงค  บุญสูงเนิน กองบริหารศูนยพัทยา 

๒ นายอนุชิต  ครื้นทอง กองบริหารศูนยพัทยา 

๓ นางสาวสุภาว  คําประโคน กองบริหารศูนยพัทยา 

๔ นางสาวอรดี  ธงไชย บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๕ นางสาวไพลิน  ศรีสุวรรณ บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๖ นางสาววริศรา  เติมเสน บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๗ นายปริวรรต  แยมไสย บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๘ นายวีระ  ทรจักร บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๙ นางจันทรแรม  สุวรรณวงค บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๐ นางวาสนา  แสนพันงา บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๑ นายคําพูน  อดทน บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๒ นางวินัย  บุญแผน บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๓ นายแดง  ไหมทอง บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๔ นายประทีป  ผานพงษ บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๕ นายธีระยุทธ  สิงหดัด บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํากัด 

๑๖ นางสาวใจทิพย  ขาวประไพ กองบริหารศูนยพัทยา 

๑๗ นางปานจิตต  กัลยาณกิตติ์ กองบริหารศูนยพัทยา 

๑๘ นายพิศาล  ศรีเพ็ชร กองบริหารศูนยพัทยา 

๑๙ นางวันวิสาข  เยี่ยมวิริยะ กองบริหารศูนยพัทยา 

๒๐ นางสาวสมใจ  ศรีรัตนโช ประชาชนท่ัวไป 

 



 
สวนท่ี ๓ 

สรุปเนื้อหาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง  การตัดแตงตนไมตามหลักรุกขกรรม   

วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา 

ความหมายของงานรุกขกรรม 
 รุกขกรรม (Arboriculture)  คือ  วิชาชีพวาดวยการปลูกและจัดการเก่ียวกับตนไมใหญ (trees) ใน
งานภูมิทัศน  ไดแก  การคัดเลือก  การปลูก  การดูแล  การทําศัลยกรรม  และการตัดโคน  ซ่ึงเรียก
ผูปฏิบัติงานวา  รุกขกร (Arborist) หรือนักศัลยกรรมตนไมใหญ (tree surgeon)  ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลรักษา
สุขภาพของตนไมใหสมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโตไดเต็มท่ีตามสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู  เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
ลดความเสียหายท่ีเกิดจากก่ิงไมหรือตนไมหักโคน  ทําใหเกิดความรมรื่น  เรียบรอย  และสวยงามเหมาะกับ
สภาพพ้ืนท่ี 

ความหมายของการตัดแตงตนไมใหญ 
 ตนไมใหญ  หรือไมยืนตนท่ีนิยมใชจัดสวน  เชน  ปบ  แปรงลางขวด  ลั่นทม  พิกุล  ชมพูพันธุทิพย  
หางนกยูงฝรั่ง  ราชพฤกษ  ไมยืนตนจัดเปนไมหลักท่ีใหรมเงา  การดูแลไมยืนตนท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง   
คือ  การตัดแตง  มีเปาหมายเพ่ือรักษาทรงพุม  ขนาด  ความสูง  รวมถึงตัดแตงเพ่ือใหโปรงยอมใหแสงแดด 
ผานลอดลงพ้ืนสวนดานลาง 
 ก่ิงของไมยืนตน  ประกอบดวย  ก่ิงใหญและก่ิงแขนง  การแตกของก่ิงนี้มีสวนสําคัญในการสรางทรง
พุม  เนื่องจากไมยืนตนเปนไมขนาดใหญหากปลอยไวใหโตตามธรรมชาติจะตานลม  และบดบังความสวยงาม
ทางภูมิทัศนจึงควรตัดออกไปบาง   ก่ิงท่ีตัดออกไปจะเปนก่ิงท่ีอยูในทรงพุม  ก่ิงท่ีไมถูกแสง  ก่ิงโคงงอ  ก่ิง
กระโดงหรือก่ิงน้ําคางซ่ึงจะเปนก่ิงอยูในทรงพุมเจริญตั้งฉากกับพ้ืนดิน  และก่ิงยอดก็ควรตัดออกเพ่ือควบคุม
ความสูงของไมยืนตน 

หลักในการตัดแตงตนไมใหญ 
 -  การตัดแตงตองใหใบไมไดรับแสงแดดไดอยางท่ัวถึง  ระบายอากาศภายในตนไดดี  เพ่ือชวยในการ
สังเคราะหแสงและปองกันกําจัดโรคแมลงของตนไม  ทําใหเกิดความสวยงาม 
 -  ควรตัดก่ิงท่ีสานกันหรือไปทิศทางท่ีไมเปนระเบียบ  ก่ิงกระโดง  หนอก่ิงโคนตน  เปนตน 
 -  ควรตัดก่ิงมุมแคบเพ่ือปองกันการฉีกหักของก่ิง 
 -  ควรตัดก่ิงแหงตายและก่ิงท่ีเปนโรคและแมลง 
 -  การตัดแตงควรตัดใหแผลเรียบติดกับก่ิงใหญเพ่ือใหแผลหายเร็วข้ึน 
 -  ตัดแตงก่ิงเพ่ือลดน้ําหนักใหตนไมมีความสมดุล 
ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการตัดแตงตนไมใหญ 
 1.  หามบ่ันยอด หามเทปูนปดทับโคน 
 การบั่นยอด  เปนการตัดแตงท่ีผิดวิธีในกรณีท่ีตองการจํากัดความสูงของตนไม  ซ่ึงทําใหเกิดการแตก
ก่ิงใหมจํานวนมากกวาเดิมท่ีเรียกวาก่ิงกระโดงและทําใหลําตนผุเปนโพรงก่ิงหักไดงาย   
 การเทปูนปดทับโคนตนไม  มันพบเห็นไดท่ัวไปกับตนไมในเมืองใหญ เชน ทางเดินเทา เปนตน  ทําให
ตนไมถูกปดก้ันการรับน้ําและการหายใจ  ระบบรากถูกจํากัดการเจริญเติบโต  สงผลใหตนไมออนแค  แคระ
แกร็น  และโคนลมไดงาย 
  
 



 

 2.  ชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
 ชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือชวงฤดูหนาว  ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปน
ระยะท่ีตนไมพักตัวสังเกตวาตนไมจะเริ่มผลัดใบ  และเก็บสะสมอาหารเตรียมสําหรับการแตกยอดใบใหมใน
ฤดูกาลถัดไป  กรณีตัดแตงก่ิงท่ีแหงตาย ก่ิงท่ีเปนโรคและถูกแมลงเขาทําลายสามารถทําการตัดไดตลอดท้ังป
เพ่ือยับยั้งความเสียหาย 
 3.  การตัดแตงกิ่งตนไมใหญท่ีถูกตอง 

  
(A) เลื่อยดานลางของก่ิงหางจากลําตนประมาณ 20 
เซนติเมตร โดยตัดใหลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความหนา
ของก่ิง เพ่ือความปลอดภัยควรผูกเชือกไวท่ีก่ิงกับลําตน 
ปองกันการหลนลงมาใสผูทํางานท่ีอยูดานลาง 

(B) ตัดดานบนใหหางจากรอยเดิมประมาณ 10 เซนติเมตร
ตามภาพ 

(C) ครั้งสุดทายตัดใหชิดลําตน โดยใหรอยตัดตั้งฉากกับก่ิง 
แผลจากการตัดตองเรียบ ไมเปนแอง เพราะอาจเกิดน้ําขัง
จนเปนเชื้อรา  

  
 จากข้ันตอนดังกลาวเปนการตัดแตงก่ิงตนไมใหญท่ีถูกตองตามหลักรุกขกรรม  และมีขอควรระวังใน
การตัดแตงก่ิง  ดังนี้ 
 -  ระหวางการตัดแตงก่ิงท่ีมีขนาดใหญตองระวังการเกิดก่ิงฉีกขาด 
 -  การตัดก่ิงชิดลําตนมากเกินไปจะทําใหเกิดบาดแผลท่ีลําตน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดการผุของลําตนได 
 -  การตัดก่ิงหางจากลําตนมากเกินไปจะทําใหบาดแผลรอบตัดหายชาและอาจเปนจุดท่ีทําใหเชื้อราเขา
ทําลาย 
 -  การตัดเล็มเฉพาะปลายก่ิงอาจทําใหก่ิงท่ีเหลือเกิดการตายหรือผุพัง 
 -  การตัดก่ิงขนาดเล็ก  กรรไกรตองมีความคมเพ่ือปองกันการเกิดก่ิงฉีก 
 -  แผลท่ีเกิดจากการตัดแตงก่ิงตองเรียบ  อุปกรณท่ีใชตัดตองคมและสะอาด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 
ส่วนท่ี ๔ 

สรุปผลการประเมิน 

๑.  สถานภาพผ ูตอบแบบสอบถาม 
 มีผู เขารวมฝกอบรมโครงการแลก เปลี ่ยน เรียนรู   เรื่อง  การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม   
จํานวน ๒๐ คน  ประกอบดวย  
 ๑)  บุคลากร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน   ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ 
 ๒)  บุคลากร  บจก.เค.เอ็น.พี.ยูทากะ จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ 
 ๓)  ประชาชนท่ัวไป   จํานวน   ๑ คน คิดเปนรอยละ   ๕.๐๐ 
รวม  จ ํานวนผ ูตอบแบบสอบถาม ๒๐ คน  ค ิดเป น็ร อยละ ๑๐๐  จากจ ํานวนผ ูเข ารวมโครงการ ๒๐ คน 

๒.  ระด ับความค ิดเห ็น 
 ๑).  เกณฑ การประเม ินความค ิดเห ็นจากแบบสอบถาม 
  ดีมาก  ม ีค าคะแนนเท าก ับ ๕ 
  ดี  ม ีค าคะแนนเท าก ับ ๔ 
  ปานกลาง ม ีค าคะแนนเท าก ับ ๓ 
  น อย  ม ีค าคะแนนเท าก ับ ๒ 
  น อยท ี่ส ุด ม ีค าคะแนนเท าก ับ ๑ 
 ๒).  เกณฑ การว ิเคราะห คะแนนเฉล ี่ย 

  คาเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก  
  คาเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับดี  
  คาเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
  คาเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับนอย  
  คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

๓.  ความค ิดเห ็นต อการจ ัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 ๑).  ความร ูความเข าใจของผ ูเข าร วมโครงการเก ี่ยวก ับเร ื่องน ี้ ก อน การอบรม 
  ลําดับท่ี ๑   ระดับ  ปานกลาง  ค ิดเป ็นร อยละ  ๓๕.๐๐ 
  ลําดับท่ี ๒   ระดับ  นอย  ค ิดเป ็นร อยละ  ๒๕.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวากอนเขาอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูในเรื่องท่ีเขารับการอบรมอยูในระดับ ปาน
กลาง  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๓.๐๕ 
 ๒).  ความร ูความเข าใจของผ ูเข าร วมโครงการเก ี่ยวก ับเร ื่องน ี้ หล ัง การอบรม 
  ล ําด ับท ี่ ๑ ระด ับ  ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ  ๖๕.๐๐ 
  ล ําด ับท ี่ ๒ ระด ับ  ดี   ค ิดเป ็นร อยละ  ๓๐.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาหลังเขาอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูในเรื่องท่ีเขารับการอบรมอยูในระดับ 
ดีมาก  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๖๐   

๓).  ความช ัดเจนในการถ ายทอดเน ื้อหาการอบรมของว ิทยากร 
  ล ําด ับท ี่ ๑ ระด ับ  ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ ๖๐.๐๐ 
  ล ําด ับท ี่ ๒ ระด ับ  ดี   ค ิดเป ็นร อยละ ๓๕.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาความชัดเจนในการถายทอดเนื้อหาการอบรม
เหมาะสมอยูในระดับ ดีมาก  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๕๕ 
 



 ๔).  สามารถน ําไปใช ประโยชน ได จร ิง 
  ล ําด ับท ี่ ๑ ระด ับ ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ ๗๐.๐๐ 
  ล ําด ับท ี่ ๒ ระด ับ ดี  ค ิดเป ็นร อยละ ๒๐.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนไดจริงอยูใน
ระดับ ดีมาก  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๖๐ 
 ๕).  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจ ัดอบรม 
  ลําดับท่ี ๑   ระดับ  ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ  ๕๐.๐๐ 
  ลําดับท่ี ๒   ระดับ  ดี  ค ิดเป ็นร อยละ  ๔๕.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรมอยูใน
ระดับ ดี  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๔๕ 
 ๖).  ความเหมาะสมของสถานท ีใ่นการจ ัดอบรม 
  ลําดับท่ี ๑   ระดับ  ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ  ๗๐.๐๐ 
  ลําดับท่ี ๒   ระดับ  ดี  ค ิดเป ็นร อยละ  ๑๕.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของสถานท ีใ่นการจ ัดอบรมอยูใน
ระดับ ดีมาก  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๕๕ 
 ๗).  ความพ ึงพอใจในภาพรวมของการจ ัดอบรม 
  ลําดับท่ี ๑   ระดับ  ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ  ๖๕.๐๐ 
  ลําดับท่ี ๒   ระดับ  ดี  ค ิดเป ็นร อยละ  ๓๐.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาผูเขารวมอบรมมีความพ ึงพอใจในภาพรวมของการจ ัดอบรมอยูในระดับ ดีมาก  ค ิด
เป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๖๐ 
 ๘).  ความต องการให จ ัดอบรมในเร ื่องน ี้เพ ิ่มเต ิมอ ีก 
  ลําดับท่ี ๑   ระดับ  ดีมาก  ค ิดเป ็นร อยละ  ๕๕.๐๐ 
  ลําดับท่ี ๒   ระดับ  ดี  ค ิดเป ็นร อยละ  ๓๕.๐๐ 
 จากการประเมิน  พบวาผูเขารวมอบรมมีความต องการให จ ัดอบรมในเร ื่องน ี้เพ ิ่มเต ิมอ ีกอยูในระดับ  
ดี  ค ิดเป ็นค าเฉล ี่ยท ี่ ๔.๔๕ 

๔.  ข อเสนอแนะต อการจ ัดโครงการถ ายทอดความร ูคร ั้งน ี้ 
 ๑.  อยากใหมีการอบรมเรื่องการขยายพันธุพืช  เชน  การตอน  การปกชาํ  การทาบก่ิง  เปนตน   
 ๒.  อยากใหมีการจัดอบรมเรื่องการใชปุยและสารเคมีตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับงานดูแลสวน 

๓.  อยากใหมีการจัดอบรมในระดับท่ีสูงข้ึน  เชน  เทคนิคงานรุกขกร  การใชอุปกรณและเง่ือนตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง “การตัดแตงตนไมใหญตามหลกัรุกขกรรม” 

วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา 

  
   
 
 



 
๕.  ตารางสร ุประด ับความค ิดเห ็นการจ ัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู  เรื่อง “การตดัแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม” ว ันท ี่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ลําดับ ห ัวข อประเม ิน 
ระด ับความค ิดเห ็น 

รวม คาเฉล่ีย* คา SD แปรผล ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยท่ีสุด
(๑) 

๑ ความร ูความเข าใจของท าน เก ี่ยวก ับ
เร ื่องน ี้ ก อน การอบรม 

จํานวน ๔ ๒ ๗ ๕ ๒ ๒๐ 
๓.๐๕ ๑.๒๘ ปานกลาง 

รอยละ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒ ความร ูความเข าใจของท าน เก ี่ยวก ับ

เร ื่องน ี้ หลัง การอบรม 
จํานวน ๑๓ ๖ ๑ ๐ ๐ ๒๐ 

๔.๖๐ ๐.๖๐ ดีมาก 
รอยละ ๖๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓ ความช ัดเจนในการถ ายทอดเน ื้อหา
การอบรมของ ว ิทยากร 

จํานวน ๑๒ ๗ ๑ ๐ ๐ ๒๐ 
๔.๕๕ ๐.๖๐ ดีมาก 

รอยละ ๖๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔ สามารถน ําไปใช ประโยชน ได จร ิง จํานวน ๑๔ ๔ ๒ ๐ ๐ ๒๐ 

๔.๖๐ ๐.๖๘ ดีมาก 
รอยละ ๗๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จ ัด 

จํานวน ๑๐ ๙ ๑ ๐ ๐ ๒๐ 
๔.๔๕ ๐.๖๐ ดี 

รอยละ ๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖ ความเหมาะสมของสถานท ี่ในการจ ัด

อบรม 
จํานวน ๑๔ ๓ ๓ ๐ ๐ ๒๐ 

๔.๕๕ ๐.๗๖ ดีมาก 
รอยละ ๗๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ ความพ ึงพอใจในภาพรวมของการจ ัด
อบรม 

จํานวน ๑๓ ๖ ๑ ๐ ๐ ๒๐ 
๔.๖๐ ๐.๖๐ ดีมาก 

รอยละ ๖๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๘ ความตองการใหจัดอบรมในเรื่องนี้

เพ่ิมเติมอีก 
จํานวน ๑๑ ๗ ๒ ๐ ๐ ๒๐ 

๔.๔๕ ๐.๖๙ ดี 
รอยละ ๕๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 รวม ๙๑ ๔๔ ๑๘ ๕ ๒ ๑๖๐ ๔.๓๖ ๐.๔๔ ด ี
 
* คาเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก  
  คาเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับดี  
  คาเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
  คาเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับนอย  
  คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
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