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ความพึงพอใจผูรับบริการ 
 

การวัดความพึงพอใจผูรับบริการ เปนการวัดประสิทธิภาพการใหบริการหลักของ สสวท. โดยเปน

การวัดผลผลิตในเชิงคุณภาพท่ีสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ไดแก กลุมผูบริหารโรงเรียน ครู 

นักเรียน ผูปกครอง ซ่ึงเปนผูรับบริการหลักของ สสวท. รวมถึงกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ผูไดรับการอบรมใน

โครงการตาง ๆ ไดแก โครงการเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

(โครงการครูศตวรรษท่ี 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for 

Teacher (โครงการครู Coding) เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลการประเมินสะทอนความเปนจริงจากผูท่ีไดรับ

บริการจาก สสวท. ในปนี้เปนการวัดความพึงพอใจในบริการหลักของ สสวท. ดังนี้  

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

การวัดความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. สื่อการเรียน

การสอนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก หนังสือเรียน และ มีการสํารวจ สื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริม

ความรู / แบบฝกหัด / อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการสํารวจผูใชบริการท่ีเปนผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง 

รวมเปนกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 6,199 คน  

ผูใชบริการสวนมากใชส่ือการเรียนการสอน สสวท. ประเภทหนังสือเรียน และเกือบท้ังหมดใชส่ือ

การเรียนการสอนของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ่ึงสวนใหญจะเปนการใชเพ่ือเปนสื่อหลักใน

การเรียนการสอน ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการกลุมนี้มีการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภท

หนังสือเรียนมากท่ีสุด โดยสาระวิชาท่ีมีการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. มากท่ีสุดคือ วิทยาศาสตร ซ่ึง

ใกลเคียงกันกับ คณิตศาสตร ซ่ึงกวารอยละ 66.51 ของสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักในการเรียน

การสอน 

ผูใชบริการส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. รูสึกพึงพอใจการใชส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท 

และผูใชบริการทุกกลุมรูสึกพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการรูสึกพึง

พอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ซ่ึงถือวาผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมาก นอกจากนี้ หาก

จําแนกความพึงพอใจตามกลุมผูใชบริการ ยังพบวา ผูใชบริการทุกกลุมผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองมี

ความพึงพอใจตอสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ซ่ึงถือวามีความพึงพอใจระดับมากทุกกลุม อยางไรก็ตาม 

หาก สสวท. ตองการปรับปรุงใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ก็อาจพิจารณาปรับปรุงในประเด็นยอย

ของสื่อการเรียนการสอนแตละประเภทตอไป 
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ภาพท่ี 1 : ความพึงพอใจของผูใชหนังสือเรียนและส่ือประกอบการเรียนรู 

 
 

ภาพท่ี 2 : ความพึงพอใจของผูใชหนังสือเรียนและส่ือประกอบการเรียนรู จําแนกตามกลุมผูใชบริการ 

1.1 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการหนังสือเรียน 

ผูใชหนังสือเรียนทุกกลุมมีความพึงพอใจนอยกวาเรื่องอ่ืน ๆ ในเรื่องเนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย 

ตัวอยางและแบบฝกหัดมีความหลากหลาย และการนําเสนอเนื้อหามีความนาสนใจกระตุนใหเกิดการเรียนรู แตก็

อยูในระดับพึงพอใจมาก สวนท่ีมีระดับพึงพอใจสูงกวาเรื่องอ่ืน ๆ เปนเนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย 

นอกจากนี้ ผูใชกลุมผูบริหารโรงเรียนรูสึกพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับเนื้อหาหนังสือเรียนครอบคลุมตามหลักสูตร 

มีความถูกตอง และทันสมัย สวนผูใชกลุมอ่ืน ๆ ยังเห็นวาอยูในระดับพึงพอใจ โดยในสวนของผูปกครองจะมี

ความพึงพอใจอยูในระดับนอยกวากลุมอ่ืน ๆ และสําหรับในประเด็นอ่ืน ๆ เชน เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู

สงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และการออกแบบรูปเลมเหมาะสมกับการใชงานนั้น ผูใชงานทุกกลุมให

ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุงเฉพาะเรื่องท่ีมีคะแนนนอยกวาเรื่องอ่ืน 

ๆ กอนเปนอันดับแรก เพ่ือปรับปรุงหนังสือเรียนและยกระดับความพึงพอใจของผูใชบริการหนังสือเรียนไดตอไป 
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1.2 ระดับความพึงพอใจผูใชส่ือประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อ่ืน ๆ 

ผูใชส่ือประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อ่ืน ๆ ทุกกลุมมีความพึงพอใจ

นอยกวาเรื่องอ่ืน ๆ ในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใชสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อ่ืน ๆ พบวา ผูใชทุกกลุมมี

ความพึงพอใจในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู นอยกวาเรื่องอ่ืน ๆ แตก็

อยูในระดับพึงพอใจมาก สวนท่ีมีระดับพึงพอใจสูงกวาเรื่องอ่ืน ๆ เปนเนื้อหามีความถูกตอง นอกจากนี้ ผูใช

กลุมผูบริหารโรงเรียนรูสึกพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับเนื้อหาท่ีสอดคลองกับหนังสือเรียน ชวยเพ่ิมความรูให

นักเรียนเขาใจมากยิ่งข้ึน รวมถึงเนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย สวนผูใชกลุมอ่ืน ๆ ยังเห็นวาอยูในระดับพึง

พอใจ โดยในสวนของผูปกครองจะมีความพึงพอใจตอสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / 

แบบฝกหัด / อ่ืน ๆ อยูในระดับนอยกวากลุมอ่ืน ๆ และสําหรับในประเด็นอ่ืน ๆ เชน เนื้อหา/กิจกรรมการ

เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และการออกแบบรูปเลมเหมาะสมกับการใชงานนั้น ผูใชงานทุก

กลุมใหความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ (ตารางท่ี 4.3) ดังนั้น ถาหาก สสวท. ตองการยกระดับความพึง

พอใจของผูใชสื่อประกอบการเรียนรู / เอกสารเสริมความรู / แบบฝกหัด / อ่ืน ๆ ก็อาจปรับปรุงในเรื่องการ

นําเสนอเนื้อหาท่ีมีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู เปนอันดับแรก 

โรงเรียนท่ีไมใชส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. เปนส่ือหลักในการเรียน มีสาเหตุสําคัญมาจาก ครู

ออกแบบการเรียนการสอนเอง เชน การใชสื่อท่ีจัดทําข้ึนเอง และการใชสื่อการเรียนการสอนอ่ืน นอกจากนี้ยัง

เห็นวาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป ตลอดจนเนื้อหาไมสอดคลองตอ

บริบทและพ้ืนฐานนักเรียน รวมถึงความตองการและหลักสูตรของโรงเรียน หากพิจารณาเหตุผลสําคัญท่ี

โรงเรียนไมใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักในการเรียน พบวา เหตุผลสําคัญท่ีสุดของผูบริหาร

โรงเรียนและครู จํานวน 243 คน ท่ีไมเลือกใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลัก เหตุผล 3 ลําดับ

แรก ไดแก ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง เชน การใชสื่อท่ีจัดทําข้ึนเอง และการใชสื่อการเรียนการสอน

อ่ืน ลําดับตอมาคือเห็นวา เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูของส่ือการเรียนการสอนยากเกินไป และลําดับท่ี 3 

คือ เนื้อหาไมสอดคลองตอบริบทและพ้ืนฐานนักเรียน รวมถึงความตองการและหลักสูตรของโรงเรียน ซ่ึง

ถาหาก สสวท. ตองการปรับปรุงใหสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักสําหรับกระบวนการเรียนการ

สอนอยางแพรหลายมากข้ึน ก็อาจพิจารณาแนวทางท่ีตอบสนองตอประเด็นขางตน เชน การปรับเนื้อหาใหงาย

ข้ึน มีความสอดคลองกับพ้ืนฐานของนักเรียนใหมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหโรงเรียนตาง ๆ หันมาเลือกใชสื่อการ

เรียนการสอนของ สสวท. เปนสื่อหลักมากยิ่งข้ึน  

โรงเรียนท่ีไมใชส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. มีสาเหตุสําคัญมาจาก การไมทราบวา สสวท. 

จัดทําส่ือแตละชนิด  ตองการใชส่ือ สสวท. แตไมมีสวนในการเลือกซ้ือ ตลอดจนสามารถใชประโยชนจาก

ส่ือ สสวท. ไดนอย  เม่ือพิจารณาเหตุผลท่ีโรงเรียนไมใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. พบวา เหตุผลท่ีมี

ความสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลใหผูบริหารโรงเรียนและครู จํานวน 74 คน ไมเลือกใชสื่อ สสวท. สําหรับการเรียนการ



   
 

                                         รายงานความพึงพอใจผูรับบริการ การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563    4 

 
 

สอน ประกอบไปดวย ไมทราบวา สสวท. จัดทําสื่อแตละชนิด ลําดับตอมาคือ ตองการใชสื่อ สสวท. แตไมมี

สวนในการเลือกซ้ือ และลําดับท่ีสุดทายคือ ใชประโยชนจากสื่อ สสวท. ไดนอย ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณา

ปรับปรุงดานการประชาสัมพันธใหสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนท่ีรูจักในวงกวาง และใหเห็น

ความสําคัญหรือจุดเดนของการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เพ่ือใหตอบสนองตอกลุมผูบริหารโรงเรียน

และครูท่ีเปนกลุมผูตัดสินใจในการเลือกซ้ือสื่อการเรียนการสอนเหลานี้ ซ่ึงจะสงผลใหสื่อการเรียนการสอนของ 

สสวท. ถูกใชอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการวัดความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีผานการอบรม เปนการวัดความสําเร็จจากการไดรับการอบรมผานโครงการของ สสวท. โดยใหครูท่ี

ผานการอบรมประเมินตัวเองในเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีหลังจากผานการอบรม สําหรับตัวชี้วัดนี้ 

มีครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสํารวจท้ังสิ้น จํานวน 3,392 คน แบงเปนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษท่ี 

21) โครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) 

ครูและบุคลากรท่ีใชระบบ IPST Learning Space และครูและบุคลากรโรงเรียนท่ีใชสื่อการเรียนการสอนของ 

สสวท.  

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผานเกณฑประเมินในระดับดี โดยโครงการครู Coding มีคะแนนสูงท่ีสุด 

ในขณะท่ีโครงการครูศตวรรษท่ี 21 มีคะแนนต่ําท่ีสุด จากการสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผาน

การอบรมท่ีเปนกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,600 คน 

ในกลุมนี้เปนกลุมท่ีผานการอบรมใน 3 โครงการ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักในการดําเนินโครงการของ สสวท. 

ไดแก โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการครูศตวรรษท่ี 21 และโครงการครู Coding ผลการสํารวจ พบวา ครู

และบุคลากรท่ีผานการอบรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีระดับมาก กลาวคือ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีผานการอบรมของ สสวท. สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกลุมท่ีใหคะแนนคอนขาง

สูงกวากลุมอ่ืน ไดแก โครงการครู Coding ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาขยายผลโครงการอบรมไปสูโรงเรียนท่ี

ยังไมเคยเขารวมโครงการมากข้ึน เพ่ือชวยสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูอยางท่ัวถึงตอไป 

ภาพท่ี 3 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรม
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โครงการครศูตวรรษท่ี 21 ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยท่ีสุดในประเด็นนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา

ท่ีครูสอนไดดีข้ึน เชน ตอบคําถามได ทํางานท่ีมอบหมายไดถูกตอง และประเด็นความสามารถในการให

คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแกครูทานอ่ืน สําหรับโครงการครูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีคะแนนผลการดําเนินงานตํ่า

กวาโครงการอ่ืน ๆ นั้น การสํารวจครูจากโครงการครูศตวรรษท่ี 21 ท้ังหมด 518 คน พบวา ประเด็นท่ีครูและ

บุคลากรนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด 2 ประเด็น ไดแก นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาท่ีครู

สอนไดดีข้ึน เชน ตอบคําถามได ทํางานท่ีมอบหมายไดถูกตอง และความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับ

การสอนแกครูทานอ่ืน ซ่ึงยังถือวาครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีระดับมาก อยางไรก็ดี 

เนื่องจากท้ังสองประเด็นนี้ยังคงสะทอนถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยาง

แทจริง สสวท. อาจมุงเนนในทุกองคประกอบของการเรียนการสอนในโครงการนี้ ไมวาจะเปนครูผูสอน 

เนื้อหาหลักสูตร ครูผูเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการสอนไมวาจะเปนวิธีการสอน รูปแบบการสอน สื่อและ

อุปกรณตาง ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจใหสูงข้ึนได  

โครงการครู Coding ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยท่ีสุดในประเด็นนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาท่ีครู

สอนไดดีข้ึน เชน ตอบคําถามได ทํางานท่ีมอบหมายไดถูกตอง และประเด็นความสามารถในการใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการสอนแกครูทานอ่ืน ซ่ึงเปนประเด็นเดียวกันกับโครงการครูศตวรรษท่ี 21 สําหรับโครงการครู 

Coding ซ่ึงมีคะแนนผลการดําเนินการสูงกวาโครงการอ่ืน ๆ ผลการสํารวจ ก็ยังพบวา ประเด็น การอบรมของ 

สสวท. ทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาลึกซ้ึงมากข้ึน มีคะแนนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การอบรมของ สสวท. ชวยให

สามารถออบแบบวิธีการเรียนรูท่ีนาสนใจ เชน กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักเรียนได ในขณะเดียวกัน ประเด็นท่ีมี

คะแนนต่ําท่ีสุดไดแก นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาท่ีครูสอนไดดีข้ึน เชน ตอบคําถามได ทํางานท่ีมอบหมาย

ไดถูกตอง และ ความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการสอนแกครูทานอ่ืน โดยจะเห็นไดวา สองประเด็น

ท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุดจะเปนประเด็นเดียวกันกับโครงการครูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ท้ังสองประเด็น

ดังกลาว อาจเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาโครงการอบรมครูของ สสวท. ในอนาคต เพ่ือใหครูและ

บุคลากรท่ีเขารวมการอบรมมีความสามารถและประสิทธิภาพการสอนท่ีสูงข้ึนในแงของความสามารถในการ

เพ่ิมความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาของเด็กนักเรียนและสามารถถายทอดหรือใหคําแนะนําในเรื่องการสอนแก

ครูทานอ่ืนไดตอไป  

เม่ือพิจารณาบุคลากรกลุมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผูเขารวมโครงการอบรมครูของ สสวท. ผูบริหาร

โรงเรียนท่ีใชสื่อและครูโรงเรียนท่ีใชสื่อ ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยท่ีสุดในประเด็นความสามารถในการให

คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแกครูทานอ่ืน ในขณะท่ีครูและบุคลากรท่ีใชระบบ IPST Learning Space ให

คะแนนประสิทธิภาพนอยท่ีสุดในประเด็นการตอบขอซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน หากพิจารณาถึง

ประเด็นท่ีครูและบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีจําแนกตามกลุมบุคลากรนอกเหนือจาก

ผูท่ีเขารวมโครงการอบรมครูของ สสวท. ซ่ึงไดแก ครูและบุคลากรท่ีใชระบบ IPST Learning Space ครู

โรงเรียนท่ีใชสื่อ สสวท. และผูบริหารโรงเรียนท่ีใชสื่อ สสวท. ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 
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1,792 คน พบวา แตละกลุมใหความเห็นแตกตางกันดังนี้ ครูและบุคลากรท่ีใชระบบ IPST Learning Space 

ใหคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุดในประเด็น การอบรมของ สสวท. ชวยใหสามารถออกแบบ

วิธีการเรียนรูท่ีนาสนใจ เชน กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักเรียนได ครูโรงเรียนท่ีใชสื่อ ใหคะแนนการตอบขอ

ซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน และผูบริหารโรงเรียนท่ีใชสื่อใหคะแนนความสามารถตอบขอซักถามของ

นักเรียนไดอยางชัดเจน และในขณะเดียวกันยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีใชสื่อและครูโรงเรียนท่ีใชสื่อ ให

คะแนนประสิทธิภาพนอยท่ีสุดในประเด็นความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการสอนแกครูทานอ่ืน แต

ครูและบุคลากรท่ีใชระบบ IPST Learning Space ใหคะแนนประสิทธิภาพนอยท่ีสุดในประเด็นการตอบขอ

ซักถามของนักเรียนไดอยางชัดเจน ซ่ึงแมวาความสามารถในการแนะนําเก่ียวกับการสอนแกครูทานอ่ืนจะ

ประเด็นเดียวกันกับครูและบุคลากรท่ีผานการอบรมของ สสวท. ประเด็นการตอบขอซักถามของนักเรียนได

อยางชัดเจน อาจเปนอีกหนึ่งประเด็นท่ี สสวท. เลือกพัฒนาโครงการอบรมครูตอไปในอนาคต และนอกจากนี้ 

คะแนนของบุคลากรท้ังสามกลุมนี้ท่ีคอนขางสูงกวาครูและบุคลากรท่ีผานการอบรมของ สสวท. ยังเปนตัวบงชี้

ท่ีสําคัญวา เม่ือผานการอบรมแลว ครูและบุคลากรไดตระหนักและเขาใจวา มีเรื่องใดท่ีทําไดดีอยูแลว รวมถึง

เรื่องใดท่ียังตองปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน ซ่ึงตรงกันขามกับกลุมบุคลากรเหลานี้ท่ียังไมไดเขารวม

โครงการการอบรมของ สสวท. ท่ีอาจจะประเมินตามสิ่งท่ีตนเองเชื่อ โดยขาดความตระหนักรู  

 

3. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน 

 การวัดความพึงพอใจผูเขารวมโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน เปนการวัดผลในโครงการหลักท่ี สสวท.      

ใหความสําคัญ ประกอบดวย โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม

สําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษท่ี 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการคร ูCoding) โดยมีกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสํารวจจํานวน 

1,600 คน ซ่ึงเปนกลุมผูบริหารโรงเรียน และครูท่ีเขารวมโครงการ 

 สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจพบวา ผูเขารวมโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน มีความรูสึกพึงพอใจ 

โดยกลุมผูเขารวมโครงการครู Coding มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน 

ในขณะท่ีกลุมผูเขารวมโครงการครูศตวรรษท่ี 21 มีระดับความพึงพอใจนอยกวาโครงการอ่ืน อยางไรก็ดี 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการทุกกลุมอยูในชวงเกณฑความพึงพอใจอยูในระดับมาก แต

หาก สสวท. ตองการยกระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการใหสูงข้ึน ก็จําเปนตองพิจารณาใน

รายละเอียดของแตละโครงการวามีประเด็นใดบางท่ีควรปรับปรุง เพ่ือใหการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพแก

กลุมผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 4 : ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน 

 
 

3.1 ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการครู Coding 

สําหรับโครงการอบรมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการ

ครู Coding) เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาครูใหมีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู Coding ใหสามารถ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู Coding ในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาในประเด็นตาง  ๆ พบวา 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นเรื่องเนื้อหาวิชามีความทันสมัยพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีประเด็นอ่ืน ๆ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไมวาจะเปน สื่อการสอนและวีดิ

ทัศนมีประโยชนชวยเสริมความเขาใจและมีความเหมาะสมกับแตละชวงชั้นเรียน การอบรมชวยพัฒนา

ศักยภาพการสอนใหดีข้ึน การอบรมครอบคลุมเนื้อหาวิชาอยางครบถวน วิทยากรถายทอดความรูไดดี กระชับ 

เขาใจงาย และการนําความรูไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 

ขอเสนอแนะผูเขารวมโครงการครู Coding 

• เนื้อหาในหลักสูตรควรปรับตัวอยางใหเขาใจงาย 

• การอบรมควรเนนใหครูสามารถเขียนโปรแกรมสรางระบบได เพ่ือใหครูสามารถนําไปพัฒนานักเรียน

ไดตอไป 

• ควรเพ่ิมการอบรม ในแตละหัวขอใหไดเรียนรูขอมูลท่ีลึกข้ึน แนนข้ึน และกลุมการอบรมควรมีจํานวน

คนนอยลง แตเพ่ิมรอบการอบรมแทน เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนของผูเขารวมอบรม 

• ควรกระจายสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังโรงเรียนหางไกล  

• ระบบลงทะเบียน เม่ือลงทะเบียนพรอมกันเยอะๆ คอนขางชา 

• อยากใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องในการตอบปญหาตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว และชัดเจน เพราะเม่ือเจอ

ปญหาแลวสงอีเมลถามจะตอบกลับชามาก 

• อยากใหมีการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ใหหลายชองทาง 
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โครงการโรงเรยีนคณุภาพ โครงการครศูตวรรษที� 21 โครงการคร ูCoding
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3.2 ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพเปนการพัฒนาโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ รวมถึงผูบริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน และเครือขายตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. สําหรับการประเมินผลความพึงพอใจผูเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพจะ

แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา และครูท่ีเขารวมโครงการ พบวาท้ังสองกลุมมีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยกลุมครูท่ีเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากกวา  

เม่ือพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวาครูท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจในทุก

ประเด็นอยูในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนเรื่องเนื้อหาวิชามีความทันสมัย และสื่อ

การสอนและวีดิทัศนมีประโยชนชวยเสริมความเขาใจ รองลงมาเปนเรื่องการอบรมชวยในการพัฒนาศักยภาพ

การสอนใหดีข้ึน และการนําความรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนจริงได มีคะแนนความพึงพอใจท่ี  

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจในทุกประเด็นอยูใน

ระดับพึงพอใจมากเชนกัน โดยเรื่องการใหขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย บทบาทและหนาท่ีในการเขารวมโครงการมี

ความชัดเจนเปนประเด็นท่ีผูบริหารมีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนเรื่องการเขาใจแนวทางการจัดการ

เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับประเด็นท่ีผูบริหารให

คะแนนความพึงพอใจนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ เปนเรื่องการอบรมทําใหม่ันใจวาจะสามารถบริหารจัดการ

โรงเรียนใหเปนผูนําดานการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี แมวาประเด็นดังกลาว

จะอยูในเกณฑพึงพอใจมาก แตหาก สสวท. ตองการปรับปรุงการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก็อาจพิจารณาเนื้อหาการอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูบริหาร เพ่ือให

ผูบริหารมีความม่ันใจ และเขาใจแนวทางการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

• การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนอยางท่ัวถึง และเขาถึงไดงายข้ึน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  

• ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร และปรับหลักสูตรใหเหมาะกับ

สภาพนักเรียน 

• อนุญาตใหครูนําสื่อการเรียนการสอนมาใชได 

• การอบรมและพัฒนาครูใหมากข้ึน 

• การจัดเรียงเนื้อหาในหนังสือเรียน ควรเรียงลําดับเนื้อหาใหมีความตอเนื่องกัน 

• ลดข้ันตอนการติดตอประสานงานกับโรงเรียนใหสะดวก รวดเร็ว และงายข้ึน รวมถึงมีความชัดเจน 

และเทาเทียมกันทุกโรงเรียนท้ังโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ 

• การประชาสัมพันธงานดานตาง ๆ ใหมากข้ึน 
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3.3 ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการครูศตวรรษท่ี 21  

โครงการครูศตวรรษท่ี 21 เปนการพัฒนาศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหพรอมตอการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และชวยในการเตรียมความพรอม

ผูเรียน ใหมีประสบการณและทักษะสําคัญท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวมโครงการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) สําหรับผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผูเขารวมโครงการครูศตวรรษท่ี 

21 มีความพึงพอใจท่ี 3.98 คะแนน เม่ือพิจารณาในประเด็นตาง  ๆ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากในทุกประเด็น โดยเรื่องเนื้อหาวิชามีความทันสมัยมีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดท่ี รองลงมา

เปนเรื่องวิทยากรถายทอดความรูไดดีกระชับเขาใจงาย อยางไรก็ดีประเด็นท่ีผูเขารวมโครงการใหคะแนนนอย

กวาประเด็นอ่ืน ๆ เปนเรื่องการมีความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวประเมิน 

PISA เรื่องการนําแนวการประเมิน PISA มาประยุกตใชในการเรียนการสอนได และเรื่องการออกแบบการเรียน

การสอน เพ่ือเตรียมพรอมผูเรียนใหมีประสบการณและทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต จะเห็นวา

ประเด็นท่ีผูเขารวมโครงการใหคะแนนความพึงพอใจนอยจะเปนเรื่องเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรูตาม

แนวประเมิน PISA ดังนั้น หากครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในแนวทางการวัดผล สามารถประยุกตใชในการ

เรียนการสอน และเตรียมพรอมผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนกับการดํารงชีวิตในโลกท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะทักษะดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรท่ีเปนบทบาทหลักของสสวท. ก็อาจชวย

ยกระดับผลคะแนนประเมิน PISA ใหอยูเหนือประเทศอ่ืน ๆ ได  

ขอเสนอแนะผูเขารวมโครงการครูศตวรรษท่ี 21 

• เนนการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถ เสริมเทคนิคการสอนและควรจัดการอบรมครูให

มากยิ่งข้ึน 

• ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและมีจํานวนมากข้ึน เชน สื่อทางดานเทคโนโลยี สื่อดาน

เรขาคณิต เปนตน 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยและการสรางสื่อการสอน

วิทยาศาสตร 

• การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหครู นักเรียน และผูปกครอง

เขาถึงขอมูลไดงายข้ึน 

• สงเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน และจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวม 
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4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

ดานบริการ IPST Learning Space ซ่ึงเปนแหลงรวมระบบการเรียนรูทางออนไลนของ สสวท. ท่ีได

พัฒนาข้ึนใหกับครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผูท่ีสนใจเรียนรูในดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ไมวาจะเปนการอบรมใหความรูแกครูผูสอน การทดสอบระดับความรูของนักเรียน 

และสื่อการเรียนรูตาง ๆ โดยระบบการเรียนรูท่ี สสวท. พัฒนาข้ึนมีท้ังหมด 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบคลังความรู 

2) ระบบการสอบออนไลน 3) ระบบอบรมครูออนไลน นอกจากนี้ในปนี้ สสวท. ไดเปดระบบใหมท่ีเรียกวา 4) 

โครงการ Project 14 ท่ีเปนบทเรียนออนไลนเพ่ือการเรียนรูวิถีใหม เพ่ือใหครูสามารถใชประกอบการจัดการ

เรียนรูตามปกติในหองเรียน และนักเรียนสามารถใชคนควา ทบทวนการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

สําหรับกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสํารวจมีจํานวนท้ังสิ้น 7,631 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรยีน 

ผูปกครอง และกลุมผูสนใจดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน 

ผลการสํารวจในแตละระบบการเรียนรูพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจทุกระบบอยูในระดับพึงพอใจ

มาก โดยผูใชงานระบบคลังความรูมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับระบบอ่ืน ในขณะท่ีโครงการ 

Project 14 มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับระบบอ่ืน 

ภาพท่ี  5 : ความพึงพอใจผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

 
 

 4.1 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบคลังความรู 

สําหรับผลความพึงพอใจผูใชบริการระบบคลังความรูโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากโดยการ

ประเมินผลความพึงพอใจระบบคลังความรูแบงเปน 5 กลุมคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง และ

กลุมผูสนใจดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) พบวา กลุม

ครูและผูบริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจการใชงานระบบคลังความรูอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุม

นักเรียน ผูใชงานระบบ และผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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 ภาพท่ี 6 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบคลังความรู จําแนกตามกลุม 

 
เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในประเด็นเรื่องความ

ถูกตองและครอบคลุมของเนื้อหาตามหลักสูตร ในขณะท่ีประเด็นอ่ืน ๆ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก ไมวาจะเปนเรื่องความชัดเจนของเนื้อหา สื่อเคลื่อนไหวชวยใหเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน แบบฝกหัดชวย

เสริมความเขาใจมากข้ึน และมีสื่อหลากหลายประเภทใหเลือกใช รวมถึงการใชงานไดราบรื่น ไมติดขัด  

4.2 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบการสอบออนไลน 

สําหรับผลความพึงพอใจผูใชบริการระบบการสอบออนไลนโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากโดยการ

ประเมินผลระบบไดแบงกลุมผูใชงานเปน 5 กลุมคือ ผูบริหารโรงเรียน คร ูนกัเรียน ผูปกครอง และกลุมผูสนใจ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) จากการประเมินผล 

พบวากลุมผูใชงานระบบ และผูบริหารโรงเรียน มีความพึงพอใจการใชงานระบบอยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะ

ท่ีกลุมครู นักเรียน และผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ภาพท่ี 7 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบการสอบออนไลน จําแนกตามกลุม 

 
 

เม่ือพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวา เรื่องความถูกตองของการตรวจขอสอบ และแสดงผลคะแนน

สอบ และความถูกตองของขอสอบ เปนประเด็นท่ีผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ี

ประเด็นอ่ืน ๆ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไมวาจะเปนความละเอียดและชัดเจนของคําเฉลย มี

คําแนะนําการใชงานระบบท่ีเขาใจงาย และความยืดหยุนในการจัดชุดขอสอบไดตามความตองการ  
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4.3 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลน 

ผลความพึงพอใจโดยรวมของผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลนอยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับการ

ประเมินผลระบบอบรมครูออนไลนมีผูใชบริการแบงออกเปน 3 กลุม คือ ผู ท่ีสนใจดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรูออนไลน (ผูใชงานระบบ) ผูบริหารโรงเรียน และครู  ผลการ

ประเมินพบวา ผูใชบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยกลุมผูใชงานระบบมีคะแนนความพึง

พอใจมากท่ีสุด 

ภาพท่ี 8 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลน จําแนกตามกลุม 

 
 

 เม่ือพิจารณาในประเด็นตาง ๆ พบวา ผูใชบริการระบบอบรมครูออนไลนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากในทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนเรื่องระบบประเมินผลการอบรมมีความ

ถูกตองและเชื่อถือได รองลงเปนเรื่องการจัดเรียงรูปแบบและเนื้อหา งายตอการเขาถึงบทเรียนและกิจกรรม

ออนไลน  

ขอเสนอแนะผูใชบริการระบบ IPST Learning Space 

• ควรประชาสัมพันธใหท่ัวถึงมากข้ึน เชน ทําหนังสือแจงใหโรงเรียนตาง ๆ ทราบวามีระบบ IPST 

Learning Space และเผยแพรการใชสื่อดิจิทัลใหสามารถเขาถึงไดงาย  

• อยากใหมีการจัดอบรมออนไลนอยางตอเนื่อง มีหลักสูตรท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกวิชา และเพ่ิม

รอบการอบรมใหมากข้ึน  

• อยากใหสามารถเขามาอบรมซํ้าได และอบรมไดทุกชวงเวลา ไมมีการปดระบบการอบรม เพ่ือใหครู

สามารถเขาไปทบทวนได 

• ควรพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมหรือเนื้อหาในการอบรม เนื่องจากบางหัวขอมีความยาวหรือ

ใชเวลามากเกินไป และตัวอยางในการนําเสนอมีบริบทท่ีแตกตางจากความเปนจริงมากเกินไป 

• การจัดอบรมออนไลนในแตละรุนไมควรมีจํานวนผูเขาอบรมมากเกินไป เพราะทําใหการเขาระบบยาก

มาก และหลุดบอย 
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• การเฉลยขอสอบหลังบทเรยีน อยากใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความเขาใจของผูเรียน 

• อยากใหจัดทําคูมือ หรืออบรมการใชสื่อการสอนดิจิทัลตาง ๆ เพ่ือใหครูผูสอนมีความเขาใจและใชงาน

ไดถูกตองมากข้ึน 

• อยากใหผูใชงานสามารถดาวนโหลดองคความรูและสื่อตาง ๆ ในระบบไปใชงานได 

• ควรปรับปรุงสื่อออนไลน video ใหมีเนื้อหาท่ีสนุกมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนไมสนใจดูมากนัก 

• อยากใหพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหหลากหลาย และปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหอยู ในรูปแบบ 

Infographic เพ่ือความเขาใจท่ีงายยิ่งข้ึน 

• สื่อการเรียนรูออนไลนบางชั้นเรียนยังไมไดปรับตามโครงสรางหลักสูตรปจจุบัน และสื่อการเรียนรู

วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยียังมีนอย 

• อยากใหมีการผลิตสื่อดิจิทัลท่ีหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร รวมถึงมีเนื้อหาใหม ๆ ทัน

เหตุการณในปจจุบัน 

• อยากใหมีคลังขอสอบหรือแบบทดสอบออนไลน เชน แบบทดสอบเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือวัดระดับ

ความรู เปนตน 

• อยากใหจัดทําแบบฝกเสริมทักษะท่ีหลากหลายเพ่ือจะไดนํามาปรับใชกับนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน

ดานการเรียนรู 

• อยากใหปรับปรุงการเขาสูระบบใหงายข้ึน  

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

พึงพอใจในการใชบริการอยูในระดับมากอยางไรก็ดีกลุมท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยกวากลุมอ่ืน ๆ จะเปน

กลุมผูปกครอง และนักเรียน  

ภาพท่ี 9 : ความพึงพอใจผูใชบริการระบบ LMS (Project 14) จําแนกตามกลุม 
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สําหรับประเด็นตาง ๆ พบวา ผูใชบริการระบบ LMS (Project 14) มีความพึงพอใจระดับมากในทุก

ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ เปนเรื่องวิดิทัศนมีรูปแบบการนําเสนอท่ี

นาสนใจ กระตุนการเรียนรู และการเรียนรูผานสื่อวิดิทัศนสามารถใชงานไดราบรื่น ไมติดขัด ดังนั้น หาก 

สสวท. ตองการปรับปรุงการเรียนรูผานระบบ LMS (Project 14) ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็อาจพิจารณา

ปรับรูปแบบการนําเสนอวิดิทัศนใหมีความนาสนใจมากข้ึน สําหรับปญหาดานการใชงานไดราบรื่น ไมติดขัด 

อาจข้ึนอยูกับสัญญาณอินเทอรเน็ตในแตละพ้ืนท่ี ดังนั้น สสวท. ควรมีคําอธิบายและขอจํากัดตาง ๆ ในการใช

งานใหผูใชบริการทราบก็จะชวยใหเกิดความความเขาใจในการใชงานระบบมากข้ึน 

ขอเสนอแนะผูใชบริการระบบ LMS (Project 14) 

• อยากใหผลิตสื่อการเรียนการสอนใหครบทุกเนื้อหาวิชาและทุกระดับชั้น เนื่องจากการใชสื่อของ 

project 14 ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไดมาก นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางสนุกสนาน 

รวมถึงครูก็สามารถเปดดูแนวทางกอนท่ีจะสอนได 

• ควรเพ่ิมคําถามทายกิจกรรมใหครบทุกหนวยการเรียนรู และมีแบบทดสอบของแตละวิชาเพ่ือ

ประเมินผลผูเรียน 

• ควรเพ่ิมตัวอยางกิจกรรมใหหลากหลายมากข้ึน 

• ควรใหครูหรือผูใชงานสามารถดาวนโหลดสื่อการเรียนการสอน ขอมูล หรือองคความรูไปใชได 

• ควรมีรายละเอียดของเนื้อหามากกวานี้ และใหมีความนาสนใจมากข้ึน 

 

5. ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางานรวมกับ สสวท. 

การวัดระดับความพึงพอใจของหนวยงานท่ีทํางานรวมกับ สสวท. มีความสําคัญอยางมากเพราะเปน

กําลังสําคัญในการชวยขับเคลื่อนภารกิจของ สสวท. ใหประสบความสําเร็จ กลุมนี้ประกอบดวย อาจารย

มหาวิทยาลัย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูพ่ีเลี้ยง ครูโรงเรียนคุณภาพ บริษัทเอกชนท่ีรวมดําเนินโครงการ

กับ สสวท. เปนตน เนื่องจากหนวยงานเหลานี้เปนผูรวมสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนใหการดําเนินงานของ สสวท. ในการเอ้ือใหเกิดการขยายขอบเขตการ

ดําเนินงาน และเสริมประสิทธิภาพการทํางานใหเขมแข็งยิ่งข้ึน กลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ 333 คน 

ผลการสํารวจพบวา หนวยงานท่ีทํางานรวมกับ สสวท. มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาในแตละโครงการท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดทํางานรวมกับ สสวท. พบวา หนวยงานท่ีทํางานรวมกับ 

สสวท. ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ สสวท. (โอลิมปก) และโครงการ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก (GLOBE) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีหนวยงานท่ีทํางาน

รวมกับ สสวท. ในโครงการอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยางไรก็ดีหนวยงานท่ีทํางานรวมกับ สสวท. 

ในโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) และโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. มีคะแนนความพึงพอใจนอยกวากลุมอ่ืน ๆ 



   
 

                                         รายงานความพึงพอใจผูรับบริการ การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563    15 
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เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นจะเห็นวาระดับคะแนนความพึงพอใจในดานการสนับสนุนสื่อและวัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินโครงการมีคะแนนนอยท่ีสุด อีกท้ังการใหความชวยเหลือในการแกปญหา และการ

ติดตามและใหความชวยเหลือในการดําเนินโครงการอยางสมํ่าเสมอ มีคะแนนนอยรองลงมา อยางไรก็ดี 

เครือขายท่ีทํางานรวมกับ สสวท. ตางเห็นวา สสวท. เปนหนวยงานท่ีมีองคความรูและมีบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถสูง ซ่ึงเครือขายไดใหคะแนนในเรื่องบุคลากร สสวท. ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนิน

โครงการ รวมถึงเปนผูมีความรูความสามารถ โดยใหคะแนนในระดับท่ีพึงพอใจมาก ดังนั้น หาก สสวท. 

ตองการเสริมสรางการดําเนินงานรวมกับ สสวท. ใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน อาจตองเขาใจถึงความตองการของ

เครือขายเพ่ิมเติม เชน ในเรื่องการสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ รวมถึงให

ความชวยเหลือและแกปญหาในการดําเนินโครงการไดตรงจุดและรวดเร็วข้ึนก็อาจสงผลใหหนวยงานเครือขาย

ท่ีทํางานรวมกับ สสวท. มีความพึงพอใจในการดําเนินงานสูงข้ึนได 

ขอเสนอแนะหนวยงานท่ีทํางานรวมกับ สสวท. 

• อยากให สสวท. รับบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางใหมากข้ึน เนื่องจากปจจุบัน สสวท. ขาดบุคลากรท่ี

มีความรูเฉพาะทางโดยเฉพาะสาขาฟสิกสและดาราศาสตร 

• ดานสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตรควรจัดทําเฉลยคําตอบในหนังสือแบบฝกหัด 

• ควรมีการกระจายหนวยประสานงานออกตางจังหวัด 

• ควรมีการออกหนังสือราชการตาง ๆ ใหรวดเร็วข้ึน กอนท่ีกิจกรรมหรืองานจะจัดข้ึน 

• การสงเสริมครูในพ้ืนท่ีหางไกลโดยใชรูปแบบออนไลนและเพ่ิมรอบในการอบรมใหมีมากข้ึน 

• การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ท่ี สสวท. ดําเนินการใหท่ัวถึงกับบุคลากรทางการศึกษา 

• ควรสงเสริมดานสื่ออุปกรณ การอบรมใหความรูดานหลักสูตรกับครูผูสอน 
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สควค.

โรงเรียนคณุภาพ

การปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสสวท.
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