
  ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยครั้งที่ 1  
    เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการท า systematic review” 

                 วันพุธที่ 4  เมษายน  2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
                   ณ ห้องประชุม 3052 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

-------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ผู้เข้าประชุมเป็นเพศหญิงจ านวน  10   คน    

1.2. สถานภาพ    เป็นอาจารย์ จ านวน 5 คน  และอาจารย์และคณะท างานจัดการความรู้ จ านวน 5 คน 

 ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ าแนกตามอายุ (n=10 ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
30 – 45 ปี 3 30 
46 – 55 ปี 2 20 
56 – 65 ปี 5 50 

       

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในช่วงอายุ 56-65 ปีมากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมาอยู่

ในช่วงอายุ 30-45 ปี ร้อยละ 30 และอยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี ร้อยละ 20   

ตอนที่ 2  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (n=10) 

            ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หัวข้อที่ประเมิน M SD. 
1. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเนื้อหาเข้าใจและชัดเจน 4.60 .40 
2. ความเหมาะสมของสื่อทัศนูปกรณ์ 4.60 .40 
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.70 .34 
4. สถานที่มีความเหมาะสม 4.80 .42 
5. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.50 .39 
6. เนื้อหาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับความต้องการ 4.60 .40 
7. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเป็นกันเอง 4.80 .42 
8. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในภาพรวม 4.65 .41 

   



จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความพึงพอใจทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ได้เข้าใจและชัดเจน ระยะเวลาและสถานทีใ่นการจัดกิจกรรมเหมาะสม การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เนื้อหา

สาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับความต้องการ และบรรยากาศอบอุ่น ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (M=4.65 SD.=0.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยครั้งท่ี 2  
    เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการท า systematic review” 

                 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
                   ณ ห้องประชุม 3052 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

-------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ผู้เข้าประชุมจ านวน   11  คน   ได้แก่  เพศหญิง 10  คน และเพศชาย  1  คน  

1.2. สถานภาพ             เป็นอาจารย์ จ านวน 7 คน  และอาจารย์และคณะท างานจัดการความรู้ จ านวน 4 คน 

 ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ าแนกตามอายุ (n= 11) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
30 – 45 ปี 4 36 
46 – 55 ปี 2 18 
56 – 65 ปี 5 45 

       

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในช่วงอายุ 56-65 ปีมากที่สุด ร้อยละ 45 รองลงมาอยู่

ในช่วงอายุ 30-45 ปี ร้อยละ 36 และอยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี ร้อยละ 18   

ตอนที่ 2  ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (n=11) 

            ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หัวข้อที่ประเมิน M SD. 
1. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเนื้อหาเข้าใจและชัดเจน 4.73 .47 
2. ความเหมาะสมขอสื่อทัศนูปกรณ์ 4.64 .50 
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.73 .47 
4. สถานที่มีความเหมาะสม 4.73 .47 
5. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.73 .47 
6. เนื้อหาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับความต้องการ 4.64 .50 
7. บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเป็นกันเอง 4.73 .47 
8. ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในภาพรวม 4.82 .40 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 .37 



จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความพึงพอใจทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ได้เข้าใจและชัดเจน ระยะเวลาและสถานทีใ่นการจัดกิจกรรมเหมาะสม การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เนื้อหา

สาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับความต้องการ และบรรยากาศอบอุ่น ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (M=4.82 SD.=0.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


