สวนที่ ๑
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ

เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม
กองบริหารศูนยพัทยา
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโลกกําลังพัฒนาไปพรอมกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิเชน การปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งการอนุรักษตนไมเดิมใหสามารถดํารงอยูไดอยางยืน
ยาวและมีความแข็งแรงสมบูรณ ทําใหการดูแลรักษาและการตัดแตงตนไมจึงเปนเหตุผลที่ตองนํามาพิจารณา
เปนสําคัญ
รุกขกรรม (Arboriculture) คือ วิชาชีพวาดวยการปลูกและจัดการเกี่ยวกับตนไมใหญ (trees) ใน
งานภู มิทัศน ไดแก การคั ดเลื อก การปลู ก การดูแล การทําศัล ยกรรม และการตัดโคน ซึ่งเรีย ก
ผูปฏิบัติงานวารุกขกร (Arborist) หรือนักศัลยกรรมตนไมใหญ (tree surgeon) ซึ่งทําหนาที่ดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนไมใหสมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโตไดเต็มที่ตามสภาพแวดลอมที่เปนอยู ซึ่งปจจุบันตนไมใหญที่พบ
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรม ประสบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพตนไมมากมาย
เชน การเกิดโรคและแมลง กิ่งไมผุโคนลม การแคระแกรนหยุดการเจริญเติบโต และการยืนตนตายของ
ตนไม เปนตน จึงมีความจําเปนตองทําการดูแลรักษาและตัดแตงทรงพุมตนไมขนาดใหญเพื่อลดอุบัติเหตุและ
ลดความเสียหายที่เกิดจากกิ่งไมหรือตนไมหักโคน อีกทั้งยังทําใหเกิดความรมรื่น เรียบรอย และสวยงาม
เหมาะกับสภาพพื้นที่
กองบริหารศูนยพัทยา จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกข
กรรม” โดยเปนโครงการที่บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานการดูแลรักษาตนไมและภูมิทัศนทุกคนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน และสามารถประมวลผลความรูที่ไดรับเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม นําไปสูการรวมหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
วิธีการตัดแตงกิ่งไม การสางโปรง และการแกไขปญหาตางๆ ใหถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการ
จัดการเกี่ยวกับตนไมใหญหรืองานรุกขกรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญ
๒. เพื่อใหเกิดการพัฒนาการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญอยางถูกตองและปลอดภัย
วิธีการดําเนินงาน
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณในการตัดแตงและดูแลรักษาตนไมใหญ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
๒. วิเคราะหโครงสรางและลักษณะของตนไมใหญ เพื่อวางแผนกอนการลงมือปฏิบัติงาน
๓. วิเคราะหสาเหตุและปญหาของการตัดแตงตนไมใหญที่ผิดวิธี พรอมทั้งหาวิธีการแกไขที่ถูกตอง
๔. ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อหาขอบกพรองในการตัดแตงตนไมใหญ
ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (๖ ชั่วโมง)

สถานที่ดําเนินโครงการ
อาคารศูนยนวัตกรรมธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ คน ประกอบดวย
- บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บุคลากร บจก.เค.เอ็น.พี.ยูทากะ
- ประชาชนทั่วไป

จํานวน ๗ คน
จํานวน ๑๒ คน
จํานวน ๑ คน

งบประมาณ
ไดรั บการสนั บสนุน งบประมาณจากกองพัฒ นาคุณภาพ แผนการจัดการความรูภ ายในหนวยงาน
สังกัดสํานักงานการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป 2563 ภายในวงเงิน ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)
ใชไปทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ลําดับ
๑

รายการ

รายละเอียด

งบประมาณ

ใชจริง

คงเหลือ

คาใชสอย
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน
รวมเปนเงิน

๑,๔๐๐

๑,๔๐๐

-

๑,๔๐๐

๑,๔๐๐

-

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตัดแตงตนไมใหญไดอยางถูกตอง
๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณในการปฏิบัติงาน การวิเคราะหโครงสรางตนไมใหญ
รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดจากการตัดแตงตนไมใหญ
๓. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการตัดแตงตนไมใหญอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ผูประสานงานโครงการ
๑. นายชัยณรงค บุญสูงเนิน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กําหนดการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม
- แนวคิดและหลักการตัดแตงตนไมใหญ
- แลกเปลี่ยนประสบการณในการตัดแตงตนไมใหญ
- วิเคราะหโครงสรางและลักษณะของตนไมใหญ เพื่อหาวิธีในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
- วิเคราะหสาเหตุและปญหาจากการตัดแตงตนไมใหญ
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.

สวนที่ ๒

รายชื่อผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม
วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา
จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ คน
ลําดับ

ชื่อ-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

ประชาชนทั่วไป

สรุปเนื้อหาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง การตัดแตงตนไมตามหลักรุกขกรรม
วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา

สวนที่ ๓

ความหมายของงานรุกขกรรม
รุกขกรรม (Arboriculture) คือ วิชาชีพวาดวยการปลูกและจัดการเกี่ยวกับตนไมใหญ (trees) ใน
งานภู มิทัศน ไดแก การคั ดเลื อก การปลู ก การดูแล การทําศัล ยกรรม และการตัดโคน ซึ่งเรีย ก
ผูปฏิบัติงานวา รุกขกร (Arborist) หรือนักศัลยกรรมตนไมใหญ (tree surgeon) ซึ่งทําหนาที่ดูแลรักษา
สุขภาพของตนไมใหสมบูรณแข็งแรงและเจริญเติบโตไดเต็มที่ตามสภาพแวดลอมที่เปนอยู เพื่อลดอุบัติเหตุและ
ลดความเสียหายที่เกิดจากกิ่งไมหรือตนไมหักโคน ทําใหเกิดความรมรื่น เรียบรอย และสวยงามเหมาะกับ
สภาพพื้นที่
ความหมายของการตัดแตงตนไมใหญ
ตนไมใหญ หรือไมยืนตนที่นิยมใชจัดสวน เชน ปบ แปรงลางขวด ลั่นทม พิกุล ชมพูพันธุทิพย
หางนกยู ง ฝรั่ ง ราชพฤกษ ไม ยื น ต น จั ด เป น ไม ห ลั กที่ ใ ห ร ม เงา การดู แ ลไม ยื น ต น ที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง
คือ การตัดแตง มีเปาหมายเพื่อรักษาทรงพุม ขนาด ความสูง รวมถึงตัดแตงเพื่อใหโปรงยอมใหแสงแดด
ผานลอดลงพื้นสวนดานลาง
กิ่งของไมยืนตน ประกอบดวย กิ่งใหญและกิ่งแขนง การแตกของกิ่งนี้มีสวนสําคัญในการสรางทรง
พุม เนื่องจากไมยืนตนเปนไมขนาดใหญหากปลอยไวใหโตตามธรรมชาติจะตานลม และบดบังความสวยงาม
ทางภูมิทัศนจึงควรตัดออกไปบาง กิ่งที่ตัดออกไปจะเปนกิ่งที่อยูในทรงพุม กิ่งที่ไมถูกแสง กิ่งโคงงอ กิ่ง
กระโดงหรือกิ่งน้ําคางซึ่งจะเปนกิ่งอยูในทรงพุมเจริญตั้งฉากกับพื้นดิน และกิ่งยอดก็ควรตัดออกเพื่อควบคุม
ความสูงของไมยืนตน
หลักในการตัดแตงตนไมใหญ
- การตัดแตงตองใหใบไมไดรับแสงแดดไดอยางทั่วถึง ระบายอากาศภายในตนไดดี เพื่อชวยในการ
สังเคราะหแสงและปองกันกําจัดโรคแมลงของตนไม ทําใหเกิดความสวยงาม
- ควรตัดกิ่งที่สานกันหรือไปทิศทางทีไ่ มเปนระเบียบ กิ่งกระโดง หนอกิ่งโคนตน เปนตน
- ควรตัดกิ่งมุมแคบเพื่อปองกันการฉีกหักของกิ่ง
- ควรตัดกิ่งแหงตายและกิ่งที่เปนโรคและแมลง
- การตัดแตงควรตัดใหแผลเรียบติดกับกิ่งใหญเพื่อใหแผลหายเร็วขึ้น
- ตัดแตงกิ่งเพื่อลดน้ําหนักใหตนไมมีความสมดุล
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการตัดแตงตนไมใหญ
1. หามบั่นยอด หามเทปูนปดทับโคน
การบั่นยอด เปนการตัดแตงที่ผิดวิธีในกรณีที่ตองการจํากัดความสูงของตนไม ซึ่งทําใหเกิดการแตก
กิ่งใหมจํานวนมากกวาเดิมที่เรียกวากิ่งกระโดงและทําใหลําตนผุเปนโพรงกิ่งหักไดงาย
การเทปูนปดทับโคนตนไม มันพบเห็นไดทั่วไปกับตนไมในเมืองใหญ เชน ทางเดินเทา เปนตน ทําให
ตนไมถูกปดกั้นการรับน้ําและการหายใจ ระบบรากถูกจํากัดการเจริญเติบโต สงผลใหตนไมออนแค แคระ
แกร็น และโคนลมไดงาย

2. ชวงเวลาที่เหมาะสม
ชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือชวงฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปน
ระยะที่ตนไมพักตัวสังเกตวาตนไมจะเริ่มผลัดใบ และเก็บสะสมอาหารเตรียมสําหรับการแตกยอดใบใหมใน
ฤดูกาลถัดไป กรณีตัดแตงกิ่งที่แหงตาย กิ่งที่เปนโรคและถูกแมลงเขาทําลายสามารถทําการตัดไดตลอดทั้งป
เพื่อยับยั้งความเสียหาย
3. การตัดแตงกิ่งตนไมใหญที่ถูกตอง
(A) เลื่อยดานลางของกิ่งหางจากลําตน ประมาณ 20
เซนติเมตร โดยตัดใหลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความหนา
ของกิ่ง เพื่ อความปลอดภัยควรผู กเชือกไวที่กิ่งกับลําตน
ปองกันการหลนลงมาใสผูทํางานที่อยูดานลาง
(B) ตัดดานบนใหหางจากรอยเดิมประมาณ 10 เซนติเมตร
ตามภาพ
(C) ครั้งสุดทายตัดใหชิดลําตน โดยใหรอยตัดตั้งฉากกับกิ่ง
แผลจากการตัดตองเรียบ ไมเปนแอง เพราะอาจเกิดน้ําขัง
จนเปนเชื้อรา
จากขั้นตอนดังกลาวเปนการตัดแตงกิ่งตนไมใหญที่ถูกตองตามหลักรุกขกรรม และมีขอควรระวังใน
การตัดแตงกิ่ง ดังนี้
- ระหวางการตัดแตงกิ่งที่มีขนาดใหญตองระวังการเกิดกิ่งฉีกขาด
- การตัดกิ่งชิดลําตนมากเกินไปจะทําใหเกิดบาดแผลที่ลําตน ซึ่งอาจกอใหเกิดการผุของลําตนได
- การตัดกิ่งหางจากลําตนมากเกินไปจะทําใหบาดแผลรอบตัดหายชาและอาจเปนจุดที่ทําใหเชื้อราเขา
ทําลาย
- การตัดเล็มเฉพาะปลายกิ่งอาจทําใหกิ่งที่เหลือเกิดการตายหรือผุพัง
- การตัดกิ่งขนาดเล็ก กรรไกรตองมีความคมเพื่อปองกันการเกิดกิ่งฉีก
- แผลที่เกิดจากการตัดแตงกิ่งตองเรียบ อุปกรณที่ใชตัดตองคมและสะอาด

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการประเมิน
๑. สถานภาพผตู อบแบบสอบถาม
มีผูเ ขา รว มฝก อบรมโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  เรื่อ ง การตั ดแตง ตน ไม ใหญ ตามหลัก รุก ขกรรม
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) ประชาชนทั่วไป
จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๐
รวม จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ๒๐ คน คิดเป็นรอ ยละ ๑๐๐ จากจํานวนผูเขารวมโครงการ ๒๐ คน
๒. ระดับความคิดเห็น
๑). เกณฑการประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
ดีมาก
มีคาคะแนนเทากับ
๕
ดี
มีคาคะแนนเทากับ
๔
ปานกลาง
มีคาคะแนนเทากับ
๓
นอย
มีคาคะแนนเทากับ
๒
นอยที่สุด
มีคาคะแนนเทากับ
๑
๒). เกณฑการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย
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 ระดับความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
๓. ความคิดเห็นตอการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๑). ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ กอน การอบรม
ลําดับที่ ๑
ระดับ ปานกลาง
คิดเป็นรอ ยละ ๓๕.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ นอย
คิดเป็นรอ ยละ ๒๕.๐๐
จากการประเมิน พบวากอนเขาอบรมผูเขารวมอบรมมีความรูในเรื่องที่เขารับการอบรมอยูในระดับ ปาน
กลาง คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๓.๐๕
๒). ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอยละ ๖๕.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอยละ ๓๐.๐๐
จากการประเมิ น พบว าหลั ง เข า อบรมผู เ ข าร ว มอบรมมี ค วามรู ใ นเรื่ อ งที่ เ ขา รั บ การอบรมอยู ในระดั บ
ดีมาก คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๖๐
๓). ความชัดเจนในการถายทอดเนื้อหาการอบรมของวิทยากร
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอยละ ๖๐.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอยละ ๓๕.๐๐
จากการประเมิน พบวาผูเ ขารว มอบรมมีความคิด เห็นว าความชัดเจนในการถายทอดเนื้อหาการอบรม
เหมาะสมอยูในระดับ ดีมาก คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๕๕

๔). สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอยละ ๗๐.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอยละ ๒๐.๐๐
จากการประเมิน พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริงอยูใน
ระดับ ดีมาก คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๖๐
๕). ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอ ยละ ๕๐.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอ ยละ ๔๕.๐๐
จากการประเมิน พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรมอยูใน
ระดับ ดี คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๔๕
๖). ความเหมาะสมของสถานทใี่ นการจัดอบรม
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอ ยละ ๗๐.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอ ยละ ๑๕.๐๐
จากการประเมิน พบวาผูเขารวมอบรมมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของสถานทใี่ นการจัดอบรมอยูใน
ระดับ ดีมาก คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๕๕
๗). ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรม
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอ ยละ ๖๕.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอ ยละ ๓๐.๐๐
จากการประเมิน พบวาผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรมอยูในระดับ ดีมาก คิด
เป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๖๐
๘). ความตองการใหจัดอบรมในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีก
ลําดับที่ ๑
ระดับ ดีมาก
คิดเป็นรอ ยละ ๕๕.๐๐
ลําดับที่ ๒
ระดับ ดี
คิดเป็นรอ ยละ ๓๕.๐๐
จากการประเมิ น พบว า ผู เ ข า ร ว มอบรมมี ค วามต อ งการให จ ัด อบรมในเร ื่อ งน ี้เ พ ิ่ม เต ิม อ ีก อยู ใ นระดั บ
ดี คิดเป็นคาเฉลี่ยที่ ๔.๔๕
๔. ขอเสนอแนะตอการจัดโครงการถายทอดความรูครั้งนี้
๑. อยากใหมีการอบรมเรื่องการขยายพันธุพืช เชน การตอน การปกชํา การทาบกิ่ง เปนตน
๒. อยากให มี ก ารจั ด อบรมเรื่ อ งการใช ปุ ย และสารเคมี ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานดู แ ลสวน
๓. อยากใหมีการจัดอบรมในระดับที่สูงขึ้น เชน เทคนิคงานรุกขกร การใชอุปกรณและเงื่อนตางๆ

ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง “การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม”
วันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา

๕. ตารางสรุประดับความคิดเห็นการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การตัดแตงตนไมใหญตามหลักรุกขกรรม” วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ระดับความคิดเห็น
รวม คาเฉลี่ย*
ลําดับ
หัวขอประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
๑ ความรูความเขาใจของทาน เกี่ยวกับ
จํานวน
๔
๒
๗
๕
๒
๒๐
๓.๐๕
เรื่องนี้ กอน การอบรม
รอยละ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๒ ความรูความเขาใจของทาน เกี่ยวกับ
จํานวน
๑๓
๖
๑
๐
๐
๒๐
๔.๖๐
เรื่องนี้ หลัง การอบรม
รอยละ ๖๕.๐๐ ๓๐.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๓ ความชัดเจนในการถายทอดเนื้อหา
จํานวน
๑๒
๗
๑
๐
๐
๒๐
๔.๕๕
การอบรมของ วิทยากร
รอยละ ๖๐.๐๐ ๓๕.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๔ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
จํานวน
๑๔
๔
๒
๐
๐
๒๐
๔.๖๐
รอยละ ๗๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จํานวน
๑๐
๙
๑
๐
๐
๒๐
๔.๔๕
จัด
รอยละ ๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๖ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด จํานวน
๑๔
๓
๓
๐
๐
๒๐
๔.๕๕
อบรม
รอยละ ๗๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๗ ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัด จํานวน
๑๓
๖
๑
๐
๐
๒๐
๔.๖๐
อบรม
รอยละ ๖๕.๐๐ ๓๐.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๘ ความตองการใหจัดอบรมในเรื่องนี้
จํานวน
๑๑
๗
๒
๐
๐
๒๐
๔.๔๕
เพิ่มเติมอีก
รอยละ ๕๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
รวม
๙๑
๔๔
๑๘
๕
๒
๑๖๐
๔.๓๖
* คาเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐
คาเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐
คาเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐
คาเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐
คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
ระดับความพึงพอใจในระดับดี
ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับความพึงพอใจในระดับนอย
ระดับความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด

คา SD

แปรผล

๑.๒๘

ปานกลาง

๐.๖๐

ดีมาก

๐.๖๐

ดีมาก

๐.๖๘

ดีมาก

๐.๖๐

ดี

๐.๗๖

ดีมาก

๐.๖๐

ดีมาก

๐.๖๙

ดี

๐.๔๔

ดี

