รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ

ความพึงพอใจผูรับบริการ
การวัดความพึงพอใจผูรับบริการ เปนการวัดประสิทธิภาพการใหบริการหลักของ สสวท. โดยเปน
การวัดผลผลิตในเชิงคุณภาพที่สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ไดแก กลุมผูบริหารโรงเรียน ครู
นักเรียน ผูปกครอง ซึ่งเปนผูรับบริการหลักของ สสวท. รวมถึงกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผูไดรับการอบรมใน
โครงการตาง ๆ ไดแก โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
(โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for
Teacher (โครงการครู Coding) เปนตน ทั้งนี้เพื่อให ไดผ ลการประเมิ นสะทอนความเป นจริงจากผูที่ ได รั บ
บริการจาก สสวท. ในปนี้เปนการวัดความพึงพอใจในบริการหลักของ สสวท. ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
การวัดความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. สื่อการเรียน
การสอนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก หนังสือเรียน และ มีการสํารวจ สื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริม
ความรู / แบบฝกหัด / อื่น ๆ ซึ่งเปนการสํารวจผูใชบริการที่เปนผูบ ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง
รวมเปนกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 6,199 คน
ผูใชบริการสวนมากใชสื่อการเรียนการสอน สสวท. ประเภทหนังสือเรียน และเกือบทั้งหมดใชสื่อ
การเรียนการสอนของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งสวนใหญจะเปนการใชเพื่อเปนสื่อหลักใน
การเรียนการสอน ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการกลุมนี้มีการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภท
หนังสือเรียนมากที่สุด โดยสาระวิชาที่มีการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. มากที่สุดคือ วิทยาศาสตร ซึ่ง
ใกลเคียงกันกับ คณิตศาสตร ซึ่งกวารอยละ 66.51 ของสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักในการเรียน
การสอน
ผูใชบริการสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. รูสึกพึงพอใจการใชสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท
และผูใชบริการทุกกลุมรูสึกพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการรูสึกพึง
พอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ซึ่งถือวาผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมาก นอกจากนี้ หาก
จําแนกความพึงพอใจตามกลุมผูใชบริการ ยังพบวา ผูใชบริการทุกกลุมผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ซึ่งถือวามีความพึงพอใจระดับมากทุกกลุม อยางไรก็ตาม
หาก สสวท. ตองการปรับปรุงใหผรู ับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ก็อาจพิจารณาปรับปรุงในประเด็นยอย
ของสื่อการเรียนการสอนแตละประเภทตอไป
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ภาพที่ 1 : ความพึงพอใจของผูใชหนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู

ภาพที่ 2 : ความพึงพอใจของผูใชหนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู จําแนกตามกลุมผูใชบริการ

1.1 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการหนังสือเรียน
ผูใชหนังสือเรียนทุกกลุมมีความพึงพอใจนอยกวาเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องเนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย
ตัวอยางและแบบฝกหัดมีความหลากหลาย และการนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจกระตุนใหเกิดการเรียนรู แตก็
อยู ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก ส ว นที่ มี ร ะดั บ พึ ง พอใจสู ง กว า เรื่ อ งอื่ น ๆ เป น เนื้ อ หามี ค วามถู ก ต อ งและทั น สมั ย
นอกจากนี้ ผูใชกลุมผูบริหารโรงเรียนรูสึกพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับเนื้อหาหนังสือเรียนครอบคลุมตามหลักสูตร
มีความถูกตอง และทันสมัย สวนผูใชกลุมอื่น ๆ ยังเห็นวาอยูในระดับพึงพอใจ โดยในสวนของผูปกครองจะมี
ความพึงพอใจอยูในระดับนอยกวากลุมอื่น ๆ และสําหรับในประเด็นอื่น ๆ เชน เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู
สงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และการออกแบบรูปเลมเหมาะสมกับการใชงานนั้น ผูใชงานทุกกลุมให
ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุงเฉพาะเรื่องที่มีคะแนนนอยกวาเรื่องอื่น
ๆ กอนเปนอันดับแรก เพื่อปรับปรุงหนังสือเรียนและยกระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหนังสือเรียนไดตอไป
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1.2 ระดับความพึงพอใจผูใชสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อื่น ๆ
ผูใชสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อื่น ๆ ทุกกลุมมีความพึงพอใจ
นอยกวาเรื่องอื่น ๆ ในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาที่มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อื่น ๆ พบวา ผูใชทุกกลุมมี
ความพึงพอใจในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาที่มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู นอยกวาเรื่องอื่น ๆ แตก็
อยูในระดับพึงพอใจมาก สวนที่มีระดับพึงพอใจสูงกวาเรื่องอื่น ๆ เปนเนื้อหามีความถูกตอง นอกจากนี้ ผูใช
กลุมผูบริหารโรงเรียนรูสึกพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอดคลองกับหนังสือเรียน ชวยเพิ่มความรู ให
นักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย สวนผูใชกลุมอื่น ๆ ยังเห็นวาอยูในระดับพึง
พอใจ โดยในส ว นของผู ป กครองจะมี ค วามพึ ง พอใจต อ สื่ อ ประกอบการเรี ย นรู / เอกสารเสริ ม ความรู /
แบบฝกหัด / อื่น ๆ อยูในระดับนอยกวากลุมอื่น ๆ และสําหรับในประเด็นอื่น ๆ เชน เนื้อหา/กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และการออกแบบรูปเลมเหมาะสมกับการใชงานนั้น ผูใชงานทุก
กลุมใหความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ (ตารางที่ 4.3) ดังนั้น ถาหาก สสวท. ตองการยกระดับความพึง
พอใจของผูใชสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อื่น ๆ ก็อาจปรับปรุงในเรื่องการ
นําเสนอเนื้อหาที่มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู เปนอันดับแรก
โรงเรียนที่ไมใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักในการเรียน มีสาเหตุสําคัญมาจาก ครู
ออกแบบการเรียนการสอนเอง เชน การใชสื่อที่จัดทําขึ้นเอง และการใชสื่อการเรียนการสอนอื่น นอกจากนี้ยัง
เห็นวาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป ตลอดจนเนื้อหาไมสอดคล องต อ
บริบทและพื้นฐานนั กเรีย น รวมถึงความตองการและหลั กสูตรของโรงเรี ยน หากพิจารณาเหตุผ ลสํา คั ญที่
โรงเรียนไมใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักในการเรียน พบวา เหตุผลสําคัญที่สุดของผูบริหาร
โรงเรียนและครู จํานวน 243 คน ที่ไมเลือกใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลัก เหตุผล 3 ลําดับ
แรก ไดแก ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง เชน การใชสื่อที่จัดทําขึ้นเอง และการใชสื่อการเรียนการสอน
อืน่ ลําดับตอมาคือเห็นวา เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป และลําดับที่ 3
คือ เนื้อหาไมสอดคลองตอบริบทและพื้นฐานนักเรียน รวมถึงความตองการและหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่ง
ถาหาก สสวท. ตองการปรับปรุงใหสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักสําหรับกระบวนการเรียนการ
สอนอยางแพรหลายมากขึ้น ก็อาจพิจารณาแนวทางที่ตอบสนองตอประเด็นขางตน เชน การปรับเนื้อหาใหงาย
ขึ้น มีความสอดคลองกับพื้นฐานของนักเรียนใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนตาง ๆ หันมาเลือกใชสื่อการ
เรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนที่ไมใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. มีสาเหตุสําคัญมาจาก การไมทราบวา สสวท.
จัดทําสื่อแตละชนิด ตองการใชสื่อ สสวท. แตไมมีสวนในการเลือกซื้อ ตลอดจนสามารถใชประโยชนจาก
สื่อ สสวท. ไดนอย เมื่อพิจารณาเหตุผลที่โรงเรียนไมใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. พบวา เหตุผลที่มี
ความสําคัญที่สุดที่สงผลใหผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 74 คน ไมเลือกใชสื่อ สสวท. สําหรับการเรียนการ
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สอน ประกอบไปดวย ไมทราบวา สสวท. จัดทําสื่อแตละชนิด ลําดับตอมาคือ ตองการใชสื่อ สสวท. แตไมมี
สวนในการเลือกซื้อ และลําดับที่สุดทายคือ ใชประโยชนจากสื่อ สสวท. ไดนอย ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง ด า นการประชาสั ม พั น ธ ใ ห สื่ อ การเรีย นการสอนของ สสวท. เป น ที่ รู จั ก ในวงกว า ง และให เ ห็ น
ความสําคัญหรือจุดเดนของการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เพื่อใหตอบสนองตอกลุมผูบริหารโรงเรียน
และครูที่เปนกลุมผูตัดสินใจในการเลือกซื้อสื่อการเรียนการสอนเหลานี้ ซึ่งจะสงผลใหสื่อการเรียนการสอนของ
สสวท. ถูกใชอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการวัดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผานการอบรม เปนการวัดความสําเร็จจากการไดรับการอบรมผานโครงการของ สสวท. โดยใหครูที่
ผานการอบรมประเมินตัวเองในเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหนาที่หลังจากผานการอบรม สําหรับตัวชี้วัดนี้
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น จํานวน 3,392 คน แบงเปนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่
21) โครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding)
ครูและบุคลากรที่ใชระบบ IPST Learning Space และครูและบุคลากรโรงเรียนที่ใชสื่อการเรียนการสอนของ
สสวท.
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผานเกณฑประเมินในระดับดี โดยโครงการครู Coding มีคะแนนสูงที่สุด
ในขณะที่โครงการครูศตวรรษที่ 21 มีคะแนนต่ําที่สุด จากการสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผาน
การอบรมที่เปนกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,600 คน
ในกลุมนี้เปนกลุมที่ผานการอบรมใน 3 โครงการ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักในการดําเนินโครงการของ สสวท.
ไดแก โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการครูศตวรรษที่ 21 และโครงการครู Coding ผลการสํารวจ พบวา ครู
และบุคลากรที่ผานการอบรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ระดับมาก กลาวคือ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผานการอบรมของ สสวท. สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกลุมที่ใหคะแนนคอนขาง
สูงกวากลุมอื่น ไดแก โครงการครู Coding ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาขยายผลโครงการอบรมไปสูโรงเรียนที่
ยังไมเคยเขารวมโครงการมากขึ้น เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูอยางทั่วถึงตอไป
ภาพที่ 3 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรม
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โครงการครูศตวรรษที่ 21 ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยที่สุดในประเด็นนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา
ที่ ครู ส อนได ดี ขึ้น เช น ตอบคํ า ถามได ทํ า งานที่มอบหมายไดถูกตอง และประเด็ น ความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่น สําหรับโครงการครูศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํา
กวาโครงการอื่น ๆ นั้น การสํารวจครูจากโครงการครูศตวรรษที่ 21 ทั้งหมด 518 คน พบวา ประเด็นที่ครูและ
บุคลากรนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนอยที่สุด 2 ประเด็น ไดแก นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่ครู
สอนไดดีขึ้น เชน ตอบคําถามได ทํางานที่มอบหมายไดถูกตอง และความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การสอนแกครูทานอื่น ซึ่งยังถือวาครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ระดับมาก อยางไรก็ดี
เนื่องจากทั้งสองประเด็นนี้ยังคงสะทอนถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพไดอย าง
แทจริง สสวท. อาจมุงเนนในทุกองคประกอบของการเรียนการสอนในโครงการนี้ ไมวาจะเปนครูผูสอน
เนื้อหาหลักสูตร ครูผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาการสอนไมวาจะเปนวิธีการสอน รูปแบบการสอน สื่อและ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจใหสูงขึ้นได
โครงการครู Coding ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยที่สุดในประเด็นนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่ครู
สอนไดดีขึ้น เชน ตอบคําถามได ทํางานที่มอบหมายไดถูกตอง และประเด็นความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่น ซึ่งเปนประเด็นเดียวกัน กับโครงการครู ศตวรรษที่ 21 สําหรับโครงการครู
Coding ซึ่งมีคะแนนผลการดําเนินการสูงกวาโครงการอื่น ๆ ผลการสํารวจ ก็ยังพบวา ประเด็น การอบรมของ
สสวท. ทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาลึกซึ้งมากขึ้น มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ การอบรมของ สสวท. ชวยให
สามารถออบแบบวิธีการเรียนรูที่นาสนใจ เชน กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักเรียนได ในขณะเดียวกัน ประเด็นที่มี
คะแนนต่ําที่สุดไดแก นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่ครูสอนไดดีขึ้น เชน ตอบคําถามได ทํางานที่มอบหมาย
ไดถูกตอง และ ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่น โดยจะเห็นไดวา สองประเด็น
ที่มีคะแนนต่ําที่สุดจะเปนประเด็นเดียวกันกับโครงการครูศตวรรษที่ 21 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ทั้งสองประเด็น
ดังกลาว อาจเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาโครงการอบรมครูของ สสวท. ในอนาคต เพื่อใหครูและ
บุคลากรที่เขารวมการอบรมมีความสามารถและประสิทธิภาพการสอนที่สูงขึ้นในแงของความสามารถในการ
เพิ่มความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาของเด็กนักเรียนและสามารถถายทอดหรือใหคําแนะนําในเรื่องการสอนแก
ครูทานอื่นไดตอไป
เมื่อพิจารณาบุคลากรกลุ มอื่น ๆ นอกเหนือจากผูเขารวมโครงการอบรมครูของ สสวท. ผูบริหาร
โรงเรียนที่ใชสื่อและครูโรงเรียนที่ใชสื่อ ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยที่สุดในประเด็นความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่น ในขณะที่ครูและบุคลากรที่ใชระบบ IPST Learning Space ให
คะแนนประสิทธิภาพนอยที่สุดในประเด็นการตอบขอซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน หากพิจารณาถึง
ประเด็นที่ครูและบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพที่จําแนกตามกลุมบุคลากรนอกเหนือจาก
ผู ที่เ ข า ร ว มโครงการอบรมครู ของ สสวท. ซึ่งได แก ครู และบุ คลากรที่ใชร ะบบ IPST Learning Space ครู
โรงเรียนที่ใชสื่อ สสวท. และผูบริหารโรงเรียนที่ใชสื่อ สสวท. ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน
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1,792 คน พบวา แตละกลุมใหความเห็นแตกตางกันดังนี้ ครูและบุคลากรที่ใชระบบ IPST Learning Space
ใหคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุดในประเด็น การอบรมของ สสวท. ชวยใหสามารถออกแบบ
วิธีการเรียนรูที่นาสนใจ เชน กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักเรียนได ครูโรงเรียนที่ใชสื่อ ใหคะแนนการตอบข อ
ซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน และผูบริหารโรงเรียนที่ใชสื่อใหคะแนนความสามารถตอบขอซักถามของ
นักเรียนไดอยางชัดเจน และในขณะเดียวกันยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ใชสื่อและครูโรงเรียนที่ใชสื่อ ให
คะแนนประสิทธิภาพนอยที่สุดในประเด็นความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่น แต
ครูและบุคลากรที่ใชระบบ IPST Learning Space ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยที่สุดในประเด็นการตอบข อ
ซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน ซึ่งแมวาความสามารถในการแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่นจะ
ประเด็นเดียวกันกับครูและบุคลากรที่ผานการอบรมของ สสวท. ประเด็นการตอบขอซักถามของนักเรียนได
อยางชัดเจน อาจเปนอีกหนึ่งประเด็นที่ สสวท. เลือกพัฒนาโครงการอบรมครูตอไปในอนาคต และนอกจากนี้
คะแนนของบุคลากรทั้งสามกลุมนี้ที่คอนขางสูงกวาครูและบุคลากรที่ผานการอบรมของ สสวท. ยังเปนตัวบงชี้
ที่สําคัญวา เมื่อผานการอบรมแลว ครูและบุคลากรไดตระหนักและเขาใจวา มีเรื่องใดที่ทําไดดีอยูแลว รวมถึง
เรื่องใดที่ยังตองปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ซึ่งตรงกันขามกับกลุมบุคลากรเหลานี้ที่ยังไมไดเขารวม
โครงการการอบรมของ สสวท. ที่อาจจะประเมินตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ โดยขาดความตระหนักรู
3. ระดับความพึงพอใจของผูที่ไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น
การวัดความพึงพอใจผูเขารว มโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น เปนการวัดผลในโครงการหลักที่ สสวท.
ใหความสําคัญ ประกอบดวย โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม
สําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) โดยมีกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจจํานวน
1,600 คน ซึ่งเปนกลุมผูบริหารโรงเรียน และครูที่เขารวมโครงการ
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจพบวา ผูเขารวมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น มีความรูสึกพึงพอใจ
โดยกลุมผูเขารวมโครงการครู Coding มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่ อเปรียบเทียบกับโครงการอื่ น
ในขณะที่กลุมผูเขารวมโครงการครูศตวรรษที่ 21 มีระดับความพึงพอใจนอยกวาโครงการอื่น อยางไรก็ดี
ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการทุกกลุมอยูในชวงเกณฑความพึงพอใจอยูในระดับมาก แต
หาก สสวท. ต องการยกระดั บความพึ ง พอใจของผูเ ขา รว มโครงการใหสูง ขึ้น ก็จําเปน ตองพิจ ารณาใน
รายละเอียดของแตละโครงการวามีประเด็นใดบางที่ควรปรับปรุง เพื่อใหการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพแก
กลุมผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
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ภาพที่ 4 : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น
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3.1 ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการครู Coding
สําหรับโครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการ
ครู Coding) เป น การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาครู ใ หมี ขีด ความสามารถในการจัด การเรีย นรู Coding ให ส ามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู Coding ในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวา
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องเนื้อหาวิชามีความทันสมัยพึงพอใจระดับมากที่สุด
ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไมวาจะเปน สื่อการสอนและวีดิ
ทั ศน มีป ระโยชน ช ว ยเสริ มความเข า ใจและมี ความเหมาะสมกับ แตล ะชว งชั้น เรีย น การอบรมชว ยพั ฒ นา
ศักยภาพการสอนใหดีขึ้น การอบรมครอบคลุมเนื้อหาวิชาอยางครบถวน วิทยากรถายทอดความรูไดดี กระชับ
เขาใจงาย และการนําความรูไปใชในการเรียนการสอนไดจริง
ขอเสนอแนะผูเขารวมโครงการครู Coding
• เนื้อหาในหลักสูตรควรปรับตัวอยางใหเขาใจงาย
• การอบรมควรเนนใหครูสามารถเขียนโปรแกรมสรางระบบได เพื่อใหครูสามารถนําไปพัฒนานักเรียน
ไดตอไป
• ควรเพิ่มการอบรม ในแตละหัวขอใหไดเรียนรูขอมูลที่ลึกขึ้น แนนขึ้น และกลุมการอบรมควรมีจํานวน
คนนอยลง แตเพิ่มรอบการอบรมแทน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของผูเขารวมอบรม
• ควรกระจายสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังโรงเรียนหางไกล
• ระบบลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนพรอมกันเยอะๆ คอนขางชา
• อยากใหมีเจาหนาที่รับเรื่องในการตอบปญหาตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว และชัดเจน เพราะเมื่อเจอ
ปญหาแลวสงอีเมลถามจะตอบกลับชามาก
• อยากใหมีการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ใหหลายชองทาง
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3.2 ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
โครงการโรงเรียนคุณภาพเปนการพัฒนาโรงเรียนที่เขารวมโครงการ รวมถึงผูบริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน และเครือขายตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. สําหรับการประเมินผลความพึงพอใจผูเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพจะ
แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา และครูที่เขารวมโครงการ พบวาทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก โดยกลุมครูที่เขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากกวา
เมื่อพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวาครูที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจในทุก
ประเด็นอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเปนเรื่องเนื้อหาวิชามีความทันสมัย และสื่อ
การสอนและวีดิทัศนมีประโยชนชวยเสริมความเขาใจ รองลงมาเปนเรื่องการอบรมชวยในการพัฒนาศักยภาพ
การสอนใหดีขึ้น และการนําความรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนจริงได มีคะแนนความพึงพอใจที่
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจในทุกประเด็นอยูใน
ระดับพึงพอใจมากเชนกัน โดยเรื่องการใหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมาย บทบาทและหนาที่ในการเขารวมโครงการมี
ความชัดเจนเปนประเด็นที่ผูบริหารมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องการเขาใจแนวทางการจัดการ
เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับประเด็นที่ผูบริหารให
คะแนนความพึ งพอใจนอยกวาประเด็ น อื่น ๆ เปนเรื่องการอบรมทําให มั่นใจวาจะสามารถบริห ารจั ด การ
โรงเรียนใหเปนผูนําดานการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี แมวาประเด็นดังกลาว
จะอยู ในเกณฑ พึงพอใจมาก แต ห าก สสวท. ตองการปรับ ปรุงการดําเนิน โครงการโรงเรีย นคุ ณภาพให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็อาจพิจารณาเนื้อหาการอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูบริหาร เพื่อให
ผูบริหารมีความมั่นใจ และเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ได
อยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
• การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนอยางทั่วถึง และเขาถึงไดงายขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
• ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร และปรับหลักสูตรใหเหมาะกับ
สภาพนักเรียน
• อนุญาตใหครูนําสื่อการเรียนการสอนมาใชได
• การอบรมและพัฒนาครูใหมากขึ้น
• การจัดเรียงเนื้อหาในหนังสือเรียน ควรเรียงลําดับเนื้อหาใหมีความตอเนื่องกัน
• ลดขั้นตอนการติดตอประสานงานกับโรงเรียนใหสะดวก รวดเร็ว และงายขึ้น รวมถึงมีความชัดเจน
และเทาเทียมกันทุกโรงเรียนทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ
• การประชาสัมพันธงานดานตาง ๆ ใหมากขึ้น
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3.3 ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการครูศตวรรษที่ 21
โครงการครูศตวรรษที่ 21 เปนการพัฒนาศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหพรอมตอการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และชวยในการเตรียมความพรอม
ผูเรียน ใหมีประสบการณและทักษะสําคัญที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวมโครงการประเมินผล
นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) สําหรับผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผูเขารวมโครงการครูศตวรรษที่
21 มีความพึงพอใจที่ 3.98 คะแนน เมื่อพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากในทุกประเด็น โดยเรื่องเนื้อหาวิชามีความทันสมัยมีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดที่ รองลงมา
เปนเรื่องวิทยากรถายทอดความรูไดดีกระชับเขาใจงาย อยางไรก็ดีประเด็นที่ผูเขารวมโครงการใหคะแนนนอย
กวาประเด็นอื่น ๆ เปนเรื่องการมีความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวประเมิน
PISA เรื่องการนําแนวการประเมิน PISA มาประยุกตใชในการเรียนการสอนได และเรื่องการออกแบบการเรียน
การสอน เพื่อเตรียมพรอมผูเรียนใหมีประสบการณและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต จะเห็นวา
ประเด็นที่ผูเขารวมโครงการใหคะแนนความพึงพอใจนอยจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูตาม
แนวประเมิน PISA ดังนั้น หากครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในแนวทางการวัดผล สามารถประยุกตใชในการ
เรี ย นการสอน และเตรี ย มพร อ มผู เ รี ย นให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น กั บ การดํ า รงชี วิ ต ในโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะทักษะดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรที่เปนบทบาทหลักของสสวท. ก็อาจชวย
ยกระดับผลคะแนนประเมิน PISA ใหอยูเหนือประเทศอื่น ๆ ได
ขอเสนอแนะผูเขารวมโครงการครูศตวรรษที่ 21
• เนนการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถ เสริมเทคนิคการสอนและควรจัดการอบรมครูให
มากยิ่งขึ้น
• ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนให ทั น สมั ย และมี จํ า นวนมากขึ้ น เช น สื่ อ ทางด า นเทคโนโลยี สื่ อ ด า น
เรขาคณิต เปนตน
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร ที่ทันสมัยและการสร างสื่อการสอน
วิทยาศาสตร
• การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหครู นักเรียน และผูปกครอง
เขาถึงขอมูลไดงายขึ้น
• สงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวม
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4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)
ดานบริการ IPST Learning Space ซึ่งเปนแหลงรวมระบบการเรียนรูทางออนไลนของ สสวท. ที่ได
พัฒนาขึ้นใหกับครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผูที่สนใจเรียนรูในดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนการอบรมใหความรูแกครูผูสอน การทดสอบระดับความรูของนักเรียน
และสื่อการเรียนรูตาง ๆ โดยระบบการเรียนรูที่ สสวท. พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบคลังความรู
2) ระบบการสอบออนไลน 3) ระบบอบรมครูออนไลน นอกจากนี้ในปนี้ สสวท. ไดเปดระบบใหมที่เรียกวา 4)
โครงการ Project 14 ที่เปนบทเรียนออนไลนเพื่อการเรียนรูวิถีใหม เพื่อใหครูสามารถใชประกอบการจัดการ
เรียนรูตามปกติในหองเรียน และนักเรียนสามารถใชคนควา ทบทวนการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
สําหรับกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจมีจํานวนทั้งสิ้น 7,631 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน
ผูปกครอง และกลุมผูสนใจดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน
ผลการสํารวจในแตละระบบการเรียนรูพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจทุกระบบอยูในระดับพึงพอใจ
มาก โดยผูใชงานระบบคลังความรูมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น ในขณะที่โครงการ
Project 14 มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น
ภาพที่ 5 : ความพึงพอใจผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)
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ระบบการสอบออนไลน์

ระบบอบรมครูออนไลน์

4.03

ระบบ LMS (Project 14)

ค่าเฉลีย�

4.1 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบคลังความรู
สํ า หรั บ ผลความพึ ง พอใจผู ใ ช บ ริ ก ารระบบคลั ง ความรู โ ดยรวมอยู ใ นระดั บ พึ ง พอใจมากโดยการ
ประเมินผลความพึงพอใจระบบคลังความรูแบงเปน 5 กลุมคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
กลุมผูสนใจดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) พบวา กลุม
ครูและผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจการใชงานระบบคลังความรูอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ขณะที่กลุม
นักเรียน ผูใชงานระบบ และผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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ภาพที่ 6 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบคลังความรู จําแนกตามกลุม
4.40
4.30

4.26

4.24

4.20

4.20

4.19

4.10

3.97

4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
ครู

ผู ้บริหาร

นั กเรียน

ผู ้ใช ้งานระบบ

ผู ้ปกครอง

เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นเรื่องความ
ถูกตองและครอบคลุมของเนื้อหาตามหลักสูตร ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ไมวาจะเปนเรื่องความชัดเจนของเนื้อหา สื่อเคลื่อนไหวชวยใหเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น แบบฝกหัดชวย
เสริมความเขาใจมากขึ้น และมีสื่อหลากหลายประเภทใหเลือกใช รวมถึงการใชงานไดราบรื่น ไมติดขัด
4.2 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบการสอบออนไลน
สําหรับผลความพึงพอใจผูใชบริการระบบการสอบออนไลนโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากโดยการ
ประเมินผลระบบไดแบงกลุมผูใชงานเปน 5 กลุมคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และกลุมผูสนใจ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) จากการประเมินผล
พบวากลุมผูใชงานระบบ และผูบริหารโรงเรียน มีความพึงพอใจการใชงานระบบอยูในระดับมากที่สุด ในขณะ
ที่กลุมครู นักเรียน และผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ภาพที่ 7 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบการสอบออนไลน จําแนกตามกลุม
4.50
4.40
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4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40

4.36

4.27
4.15

4.09
3.96

ผู ้ใช ้งานระบบ

ผู ้บริหาร

ครู

นั กเรียน

ผู ้ปกครอง

เมื่อพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวา เรื่องความถูกตองของการตรวจขอสอบ และแสดงผลคะแนน
สอบ และความถูกตองของขอสอบ เปนประเด็นที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่
ประเด็นอื่น ๆ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไมวาจะเปนความละเอียดและชัดเจนของคําเฉลย มี
คําแนะนําการใชงานระบบที่เขาใจงาย และความยืดหยุนในการจัดชุดขอสอบไดตามความตองการ
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4.3 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลน
ผลความพึงพอใจโดยรวมของผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลนอยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับการ
ประเมิ น ผลระบบอบรมครู อ อนไลน มี ผู ใ ช บ ริ ก ารแบ ง ออกเป น 3 กลุ ม คื อ ผู ที่ ส นใจด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ผา นการเรี ย นรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) ผูบ ริห ารโรงเรีย น และครู ผลการ
ประเมินพบวา ผูใชบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยกลุมผูใชงานระบบมีคะแนนความพึง
พอใจมากที่สุด
ภาพที่ 8 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลน จําแนกตามกลุม
4.40
4.30
4.20

4.17

4.10

4.07

4.06

ผู ้บริหาร

ครู

4.00
3.90
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40

ผู ้ใช ้งานระบบ

เมื่อพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเปนเรื่องระบบประเมินผลการอบรมมีความ
ถูกตองและเชื่อถือได รองลงเปนเรื่องการจัดเรียงรูปแบบและเนื้อหา งายตอการเขาถึงบทเรียนและกิจกรรม
ออนไลน
ขอเสนอแนะผูใชบริการระบบ IPST Learning Space
• ควรประชาสัมพั น ธใหทั่วถึ งมากขึ้ น เชน ทําหนังสือแจงใหโรงเรีย นตาง ๆ ทราบวามีร ะบบ IPST
Learning Space และเผยแพรการใชสื่อดิจิทัลใหสามารถเขาถึงไดงาย
• อยากใหมีการจัดอบรมออนไลนอยางตอเนื่อง มีหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมทุกวิชา และเพิ่ม
รอบการอบรมใหมากขึ้น
• อยากใหสามารถเขามาอบรมซ้ําได และอบรมไดทุกชวงเวลา ไมมีการปดระบบการอบรม เพื่อใหครู
สามารถเขาไปทบทวนได
• ควรพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมหรือเนื้อหาในการอบรม เนื่องจากบางหัวขอมีความยาวหรือ
ใชเวลามากเกินไป และตัวอยางในการนําเสนอมีบริบทที่แตกตางจากความเปนจริงมากเกินไป
• การจัดอบรมออนไลนในแตละรุนไมควรมีจํานวนผูเขาอบรมมากเกินไป เพราะทําใหการเขาระบบยาก
มาก และหลุดบอย
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• การเฉลยขอสอบหลังบทเรียน อยากใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเขาใจของผูเรียน
• อยากใหจัดทําคูมือ หรืออบรมการใชสื่อการสอนดิจิทัลตาง ๆ เพื่อใหครูผูสอนมีความเขาใจและใชงาน
ไดถูกตองมากขึ้น
• อยากใหผูใชงานสามารถดาวนโหลดองคความรูและสื่อตาง ๆ ในระบบไปใชงานได
• ควรปรับปรุงสื่อออนไลน video ใหมีเนื้อหาที่สนุกมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนไมสนใจดูมากนัก
• อยากให พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให ห ลากหลาย และปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาให อ ยู ใ นรู ป แบบ
Infographic เพื่อความเขาใจที่งายยิ่งขึ้น
• สื่อการเรียนรูออนไลนบางชั้นเรียนยังไมไดปรับตามโครงสรางหลักสูตรปจจุบัน และสื่อการเรี ยนรู
วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยียังมีนอย
• อยากใหมีการผลิตสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร รวมถึงมีเนื้อหาใหม ๆ ทัน
เหตุการณในปจจุบัน
• อยากใหมีคลังขอสอบหรือแบบทดสอบออนไลน เชน แบบทดสอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อวัดระดับ
ความรู เปนตน
• อยากใหจัดทําแบบฝกเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อจะไดนํามาปรับใชกับนักเรียนที่มีความแตกตางกัน
ดานการเรียนรู
• อยากใหปรับปรุงการเขาสูระบบใหงายขึ้น
4.4 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบ LMS (Project 14)
ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการระบบ LMS (Project 14) โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดย
การประเมินผลความพึงพอใจแบงเปน 5 กลุมคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และกลุมผูสนใจ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) พบวาทุกกลุมมีความ
พึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมากอยางไรก็ดีกลุมที่มีคะแนนความพึงพอใจนอยกวากลุมอื่น ๆ จะเปน
กลุมผูปกครอง และนักเรียน
ภาพที่ 9 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบ LMS (Project 14) จําแนกตามกลุม
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3.40
3.30
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4.17

4.14

4.13
3.98

3.71

ผู ้ใช ้งานระบบ

ผู ้บริหาร

ครู

นั กเรียน

ผู ้ปกครอง
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สําหรับประเด็นตาง ๆ พบวา ผูใชบริการระบบ LMS (Project 14) มีความพึงพอใจระดับมากในทุก
ประเด็น โดยประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจนอยกวาประเด็นอื่น ๆ เปนเรื่องวิดิทัศนมีรูปแบบการนําเสนอที่
นาสนใจ กระตุนการเรียนรู และการเรียนรูผานสื่อวิดิทัศนสามารถใช งานไดราบรื่น ไมติดขัด ดังนั้น หาก
สสวท. ตองการปรับปรุงการเรียนรูผานระบบ LMS (Project 14) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็อาจพิจารณา
ปรับรูปแบบการนําเสนอวิดิทัศนใหมีความนาสนใจมากขึ้น สําหรับปญหาดานการใชงานไดราบรื่น ไมติดขัด
อาจขึ้นอยูกับสัญญาณอินเทอรเน็ตในแตละพื้นที่ ดังนั้น สสวท. ควรมีคําอธิบายและขอจํากัดตาง ๆ ในการใช
งานใหผูใชบริการทราบก็จะชวยใหเกิดความความเขาใจในการใชงานระบบมากขึ้น
ขอเสนอแนะผูใชบริการระบบ LMS (Project 14)
• อยากใหผลิตสื่อการเรี ยนการสอนใหครบทุ กเนื้ อหาวิชาและทุกระดั บชั้น เนื่องจากการใชสื่ อ ของ
project 14 ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไดมาก นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางสนุกสนาน
รวมถึงครูก็สามารถเปดดูแนวทางกอนที่จะสอนได
• ควรเพิ่ ม คํ า ถามท า ยกิ จ กรรมให ค รบทุ ก หน ว ยการเรี ย นรู และมี แ บบทดสอบของแต ล ะวิ ช าเพื่ อ
ประเมินผลผูเรียน
• ควรเพิ่มตัวอยางกิจกรรมใหหลากหลายมากขึ้น
• ควรใหครูหรือผูใชงานสามารถดาวนโหลดสื่อการเรียนการสอน ขอมูล หรือองคความรูไปใชได
• ควรมีรายละเอียดของเนื้อหามากกวานี้ และใหมีความนาสนใจมากขึ้น
5. ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการทํางานรวมกับ สสวท.
การวัดระดับความพึงพอใจของหนวยงานที่ทํางานรวมกับ สสวท. มีความสําคัญอยางมากเพราะเปน
กําลังสําคัญในการชวยขับเคลื่อนภารกิจของ สสวท. ใหประสบความสําเร็จ กลุมนี้ประกอบดวย อาจารย
มหาวิทยาลัย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูพี่เลี้ยง ครูโรงเรียนคุณภาพ บริษัทเอกชนที่รวมดําเนินโครงการ
กับ สสวท. เปนตน เนื่องจากหนวยงานเหลานี้เปนผูรวมสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี รวมถึ งสนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิน งานของ สสวท. ในการเอื้อให เกิ ด การขยายขอบเขตการ
ดําเนินงาน และเสริมประสิทธิภาพการทํางานใหเขมแข็งยิ่งขึ้น กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจ 333 คน
ผลการสํารวจพบวา หนวยงานที่ทํางานรวมกับ สสวท. มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแตละโครงการที่หนว ยงานตาง ๆ ไดทํางานรวมกับ สสวท. พบวา หนวยงานที่ทํางานร ว มกั บ
สสวท. ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ สสวท. (โอลิมปก) และโครงการ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก (GLOBE) มีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด ในขณะที่หนวยงานที่ทํา งาน
รวมกับ สสวท. ในโครงการอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยางไรก็ดีหนวยงานที่ทํางานรวมกับ สสวท.
ในโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) และโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. มีคะแนนความพึงพอใจนอยกวากลุมอื่น ๆ
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ภาพที่ 10 : ความพึงพอใจของหนวยงานที่ทํางานรวมกับ สสวท. จําแนกตามกลุม
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เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นจะเห็นวาระดับคะแนนความพึงพอใจในดานการสนับสนุนสื่อและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการดําเนินโครงการมีคะแนนนอยที่สุด อีกทั้งการใหความชวยเหลือในการแกปญหา และการ
ติดตามและให ความช วยเหลื อในการดํ าเนิน โครงการอย างสม่ําเสมอ มีคะแนนน อยรองลงมา อยางไรก็ ดี
เครือขายที่ทํางานรวมกับ สสวท. ตางเห็นวา สสวท. เปนหนวยงานที่มีองคความรูและมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถสูง ซึ่งเครือขายไดใหคะแนนในเรื่องบุคลากร สสวท. ใหขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนิน
โครงการ รวมถึ งเป น ผู มีความรู ความสามารถ โดยใหคะแนนในระดับ ที่พึงพอใจมาก ดังนั้น หาก สสวท.
ตองการเสริมสรางการดําเนินงานรวมกับ สสวท. ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น อาจตองเขาใจถึงความตองการของ
เครือขายเพิ่มเติม เชน ในเรื่องการสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ รวมถึงให
ความชวยเหลือและแกปญหาในการดําเนินโครงการไดตรงจุดและรวดเร็วขึ้นก็อาจสงผลใหหนวยงานเครือขาย
ที่ทํางานรวมกับ สสวท. มีความพึงพอใจในการดําเนินงานสูงขึ้นได
ขอเสนอแนะหนวยงานที่ทํางานรวมกับ สสวท.
• อยากให สสวท. รับบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางใหมากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน สสวท. ขาดบุคลากรที่
มีความรูเฉพาะทางโดยเฉพาะสาขาฟสิกสและดาราศาสตร
• ดานสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตรควรจัดทําเฉลยคําตอบในหนังสือแบบฝกหัด
• ควรมีการกระจายหนวยประสานงานออกตางจังหวัด
• ควรมีการออกหนังสือราชการตาง ๆ ใหรวดเร็วขึ้น กอนที่กิจกรรมหรืองานจะจัดขึ้น
• การสงเสริมครูในพื้นที่หางไกลโดยใชรูปแบบออนไลนและเพิ่มรอบในการอบรมใหมีมากขึ้น
• การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่ สสวท. ดําเนินการใหทั่วถึงกับบุคลากรทางการศึกษา
• ควรสงเสริมดานสื่ออุปกรณ การอบรมใหความรูดานหลักสูตรกับครูผูสอน
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