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ผลการดําเนินงานมิติที่ 2 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

ผลประ เ มิ นก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง  ส ส ว ท .  ป ร ะจํ า ป ง บป ระมาณ  พ . ศ .  2 5 64  มิ ติ ท่ี  2  

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 4 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน (ระดับคะแนนโดยรวม) 

1 ระดับ 1.00 – 1.80 (นอยท่ีสุด) 

2 ระดับ 1.81 – 2.60 (นอย) 

3 ระดับ 2.61 – 3.40 (ปานกลาง) 

4 ระดับ 3.41 – 4.20 (มาก) 

5 ระดับ 4.21 – 5.00 (มากท่ีสุด) 

 

ตารางท่ี 1:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย  

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนนท่ีได  

(เต็ม 5.000) 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

มิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 13  4.692 12.200 

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือและกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. 
4 4.204 4.000 3.200 

2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ 

(IPST Learning Space) 
3 4.358 5.000 3.000 

2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู ท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ให

ความรู ตามโครงการท่ี สสวท. จัดขึ้น 
3 4.363 5.000 3.000 

2.1.4 ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ในการทํางานรวมกับ สสวท. 
3 4.813 5.000 3.000 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงาน มาจากผลการสํารวจกลุมตัวอยาง  
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ผลการดําเนินงานในมิติท่ี 2 เปนการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยผลคะแนนดังกลาว

สะทอนถึงผลการดําเนินงานของ สสวท. ตอลูกคาหรือผูรับบริการ ผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 – 

2.1.4 มีคาคะแนนอยูในเกณฑ 4.21 – 5.00 (มากท่ีสุด) สําหรับตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 มีคาคะแนนอยูในเกณฑ 3.41 

– 4.20 (มาก)  

 

ภาพท่ี 1:  คะแนนจากการสํารวจในมิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 

สําหรับรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแตละตัวชี้วัด มิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  

 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบรกิาร ประกอบไปดวย 4 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน 

2.1.4 ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการทํางานรวมกับ สสวท. 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1  ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

การวัดระดับความพึงพอใจของผู ใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

มีการวัดความพึงพอใจสื่อการสอนแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1. หนังสือเรียน  (น้ําหนักรอยละ 50)  

2. สื่อประกอบการเรียนรู เอกสารเสริมความรู, แบบฝกหัด, อ่ืน ๆ (น้ําหนักรอยละ 25)  

3. คูมือครู (น้ําหนักรอยละ 25)  

หนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู สํารวจจากผูใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู

ของ สสวท. 2 กลุม คือ กลุมครูผูสอน และกลุมนักเรียน โดยหนังสือเรียน (รูปเลมเอกสารและอิเล็กทรอนิกส) 

มีจํานวน 1,470 ตัวอยาง และสื่อประกอบการเรียนรู (เชน วีดิทัศน คลิปวิดีโอการสอน Project 14 อุปกรณ

การเรียนรู), เอกสารเสริมความรู, แบบฝกหัด, อ่ืน ๆ มีจํานวน 1,529 ตัวอยาง ตามลําดับ สวนคูมือครู สํารวจ

จากกลุมครูผูสอนเทานั้น จํานวน 571 ตัวอยาง มีผลการดําเนินงานในภาพรวมหรือไดคะแนนความพึงพอใจ

เทากับ 4.204 คิดเปนระดับคะแนน 4 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

ตารางท่ี 2:  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีมีการใชส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. 

สื่อการสอน กลุมครูผูสอน กลุมนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน รวมจํานวนตัวอยาง 

ไมใชสื่อการสอน  80 123    8   211 

ใชสื่อการสอน 688 900 135 1,723 

1. หนังสือเรียน  633 837 - 1,470 

2. สื่อประกอบการเรยีนรู เอกสาร

เสรมิความรู, แบบฝกหดั, อ่ืน ๆ 
676 853 - 1,529 

3. คูมือคร ู 571 - -   571 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

หมายเหตุ : 1) 1 ตัวอยาง ตอบการใชสื่อฯ ไดมากกวา 1 ประเภท 

 2) ผูบริหารโรงเรียน ตอบการใชสื่อฯ ท้ัง 3 ประเภทในภาพรวม จึงไมนําคะแนนมาคํานวณรวมกับกลุมครูผูสอน

และนักเรียน 

ภาพท่ี 2 :  ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค.  
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เ ม่ือพิจารณาสื่อท้ัง 3 ประเภท พบวา คู มือครู มีคะแนนความพึงพอใจ 4.369 (มากท่ีสุด)  

สวนสื่อประกอบการเรียนรู เอกสารเสริมความรู, แบบฝกหัด, อ่ืน ๆ และหนังสือเรียน มีคะแนนความพึงพอใจ

ใกลเคียงกัน คือ 4.151 และ 4.148 (มาก) ตามลําดับ 

 

ในภาพรวม กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจในสื่อการสอนมากกวากลุมนักเรียน โดยหนังสือเรียน 

กลุมครูผู สอนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.281 และกลุมนักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.047  

และสื่อประกอบการเรียนรูฯ กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.294 และนักเรียน มีคะแนน 

ความพึงพอใจ 4.037 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  

ภาพท่ี 3 :  ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

จําแนกรายกลุมตัวอยาง 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

1) หนังสือเรียน 

เม่ือเปรียบเทียบสื่อการเรียนการสอนท้ัง 3 ประเภท หนังสือเรียนมีคะแนนความพึงพอใจนอยกวา 

สื่อการเรียนการสอนประเภทอ่ืน แตยังคงมีคะแนนท่ีใกลเคียงกัน โดยในทุกประเด็นมีคะแนนความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก ซ่ึงในเรื่องเนื้อหามีความทันสมัย ไดคะแนนมากท่ีสุด 4.203 รองลงมาคือ เนื้อหาถูกตอง 

ครบถวน ไดคะแนน 4.184 และการออกแบบรูปเลมเหมาะสมกับการใชงาน (เชน ขนาดอักษร รูปภาพ

ประกอบ การจัดวาง) ไดคะแนน 4.161 ตามลําดับ ในขณะท่ีเรื่องเนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย ไดคะแนน 

4.084 ซ่ึงนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ  

 

กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจมากกวากลุมนักเรียนในทุกประเด็น โดยกลุมครูผูสอน 

มีความพึงพอใจเรื่ อง เนื้ อหามีความทันสมัยมากท่ีสุด 4.398 และกลุมนัก เรียนมีความพึงพอใจ 

เรื่องการออกแบบรูปเลมเหมาะสมกับการใชงาน 4.082 ลําดับถัดมาท้ังกลุมครูผูสอนและกลุมนักเรียน 

มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ พึงพอใจเรื่องเนื้อหาสอดคลอง เหมาะสมกับหลักสูตร และเนื้อหา
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ถูกตอง ครบถวน ในขณะท่ีเรื่องเนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย เปนประเด็นท่ีครูผูสอนและนักเรียน  

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ซ่ึงในสวนนี้ อาจมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการท่ีสงผลตอความเขาใจและการรับรู

ของท้ังครูและนักเรียน ปจจัยท่ีสําคัญ คือ บริบทของโรงเรียนและผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานแตกตางกัน โดยโรงเรียน 

ท่ีมีบุคลากรและนักเรียนมีความพรอมมากกวา อาจมีโอกาสในการศึกษาและคนควาท่ีมากกวาเชนกัน  

ทําใหสามารถเขาใจเนื้อหาจากหนังสือเรียนไดงายข้ึน ดังนั้น ในอนาคต สสวท. อาจตองมีการปรับปรุง 

การจัดทําเนื้อหาใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน เชน การเพ่ิมตัวอยาง รูปภาพ การอธิบายเนื้อหาใหชัดเจน 

มากข้ึน เปนตน โดยเฉพาะหนังสือเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซ่ึงเปนชวงวัยท่ียังไมสามารถเขาใจขอความ

หรือประโยคท่ีซับซอนไดมากนัก 

 

ภาพท่ี 4 :  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชหนังสือเรียนของ สสวท. 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

2) ส่ือประกอบการเรียนรู, เอกสารเสริมความรู, แบฝกหัด, อ่ืน ๆ 

สือ่ประกอบการเรียนรู, เอกสารเสริมความรู, แบบฝกหัด, อ่ืน ๆ ในทุกประเด็นมีคะแนนความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก ซ่ึงในเรื่องเนื้อหามีความถูกตอง ครบถวน ไดคะแนนมากท่ีสุด 4.188 รองลงมาคือ เนื้อหา 

มีความทันสมัย ไดคะแนน 4.165 และเนื้อหาสอดคลอง เหมาะสมกับหลักสูตร ไดคะแนน 4.162 ตามลําดับ 

สวนเรื่องสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.111  

 

กลุมครูผูสอนและนักเรียน พึงพอใจเรื่องเนื้อหามีความถูกตอง ครบถวนมากท่ีสุด ไดคะแนน 4.336 

และ 4.070 ตามลําดับ ซ่ึงท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ และรองลงมาในลําดับท่ี 2 และ 3 

คือ เรื่องเนื้อหาสอดคลอง เหมาะสมกับหลักสูตร และเนื้อหามีความทันสมัย แตในสวนของกลุมครูผูสอน  

เรื่องการออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ มีความเหมาะสมตอการใชงาน และนักเรียน เรื่องสงเสริมใหผูเรียน 
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เกิดความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ซ่ึงมีความสัมพันธกับขอเสนอแนะวาควรมีการเพ่ิม

ชุดทดลอง ตัวอยางกิจกรรม แบบฝกหัดใหมากข้ึน และครอบคลุมใบงานทุกสาระวิชา เพ่ือชวยสงเสริมใหเกิด

ความเขาใจไดมากข้ึน 

ภาพท่ี 5 :  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชส่ือประกอบการเรียนรู, เอกสารเสริมความรู, 

แบบฝกหัด, อ่ืน ๆ ของ สสวท. 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

3) คูมือครู  

คูมือครู ทุกประเด็นมีคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยในเรื่องเนื้อหาถูกตอง ครบถวน 

ไดคะแนนมากท่ีสุด 4.392  รองลงมา คือ เนื้อหาสอดคลองกับหนังสือเรียน ไดคะแนน 4.387  

และการออกแบบรูปเลมคูมือเหมาะสมกับการใชงาน (เชน ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ การจัดวาง)  

ไดคะแนน 4.356 ตามลําดับ และเรื่องมีการอธิบายกระบวนการวิธีการสอนท่ีชัดเจน ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.340  

 

ภาพท่ี 6 :  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชคูมือครู ของ สสวท. 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 
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อยางไรก็ดี แมวาครูผูสอนจะมีความพึงพอใจตอการจัดทําคูมือครูของ สสวท. อยูในระดับดีมาก  

แตจากขอเสนอแนะพบวาควรมีการจัดพิมพคูมือครูในลักษณะหนังสือ/เอกสารใหกับครูดวย เพ่ือใหเกิด 

ความสะดวกตอการสอนมากข้ึน  

ท้ังนี้ จากคะแนนความพึงพอใจของสื่อการเรียนการสอนท้ัง 3 ประเภท สามารถสรุปประเด็น 

ความพึงพอใจท่ีสําคัญ และประเด็นสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาสื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

คือ หนังสือเรียน เนื้อหามีความทันสมัย แตควรจัดทําเนื้อหาใหมีความชัดเจน เขาใจไดงายข้ึน ส่ือประกอบ 

การเรียนรู เนื้อหามีความถูกตอง และครบถวน แตควรมุงเนนการจัดทําสื่อท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

ในเนื้อหามากข้ึน และคูมือครู เนื้อหามีความถูกตอง และครบถวน แตควรมีการอธิบายกระบวนการ 

วิธีการสอนท่ีชัดเจนใหมากข้ึน 

 

นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจกลุมผูบริหารโรงเรียน โดยเปนการสํารวจความพึงพอใจตอสื่อการเรียน

การสอนท้ัง 3 ประเภทในภาพรวม มีจํานวน 135 ตัวอยาง มีคะแนนความพึงพอใจ 4.338 (มากท่ีสุด)  

โดยประเด็นท่ีผูบริหารโรงเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหมากข้ึน ไดคะแนน 

4.422 รองลงมาคือ เนื้อหาสอดคลอง เหมาะสมกับหลักสูตร และมีความนาสนใจและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เทากัน ไดคะแนน 4.333 ในขณะท่ีเรื่องการออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ มีความเหมาะสมตอการใชงาน  

ไดคะแนน 4.289 

 

ภาพท่ี 7 :  ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

กลุมผูบริหารโรงเรียน 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

• เหตุผลท่ีใชส่ือ/ไมใชส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. 

ดานลักษณะการใชสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนจากการสํารวจครูผูสอนท่ีใชสื่อ 3 ประเภท

ขางตน รวมจํานวน 688 ตัวอยาง และกลุมผูบริหารโรงเรียน จํานวน 135 ตัวอยาง รวมท้ังหมด 823 ตัวอยาง 

พบวา ใชเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน รอยละ 48.12 และใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน รอยละ 

51.88 ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกัน  
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ท้ัง 2 กลุมนี้มีเหตุผลในการใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสวนใหญ

ใหเหตุผลท่ีใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. วามีเนื้อหาและสื่อ เขาใจงาย มากท่ีสุด รอยละ 75.46 

รองลงมาคือ มีตัวอยาง แบบฝกหัดท่ีหลากหลาย รอยละ 71.45 และการสงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

รอยละ 56.14 แตอยางไรก็ดี สสวท. ควรมีการสรางแรงจูงใจหรือปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับบริบทของโรงเรียนในกลุมครูผูสอนท่ีไมไดใชสื่อ สสวท. เปนสื่อหลัก ใหเกิดความสนใจและปรับเปลี่ยนมาใช

สื่อ สสวท. ใหเปนสื่อหลักใหมากข้ึน 

ตารางท่ี 3 :  ลักษณะการใชส่ือการเรียนการสอน 

ลักษณะการใชสื่อ สัดสวน (รอยละ) 

ใชเปนสื่อหลักในการเรียนการสอน  48.12 

ใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน  51.88 

รวมท้ังสิ้น 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

ตารางท่ี 4 :  เหตุผลท่ีใชส่ือการเรียนการสอนของ สสวท.  

เหตุผลการใชสื่อ สัดสวน (รอยละ) 

เน้ือหาและสื่อ เขาใจงาย 75.46 

มีตัวอยาง แบบฝกหดั ท่ีหลากหลาย 71.45 

สงเสริมการคิดวิเคราะหของผูเรียน 56.14 

สาระวิชามีความหลากหลาย 35.36 

เหตุผลอ่ืน ๆ เชน บังคับใชตามหลักสูตร เปนเน้ือหาท่ีสอดคลองกับ 

หลักสูตรแกนกลาง เปนตน 

 0.49 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

หมายเหตุ : 1 ตัวอยาง ตอบ ไดมากกวา 1 ขอ 

 

กลุมครูผูสอนท่ีไมไดใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. มีจํานวน 80 ตัวอยาง และกลุมผูบริหาร

โรงเรียน มีจํานวน 8 ตัวอยาง รวมท้ังหมด 88 ตัวอยาง สวนใหญใหเหตุผลวาครูออกแบบการเรียนการสอนเอง 

มากท่ีสุด รอยละ 30.68 รองลงมา คือ ตองการใชสื่อของ สสวท. แตไมสามารถจัดหาได รอยละ 20.45 และ 

เนื้อหาและกิจกรรมไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน รอยละ 18.18 ซ่ึงประเด็นเรื่องการไมสามารถจัดหาสื่อ

ของ สสวท. ได มีความนาสนใจ เนื่องจากการประชาสัมพันธหรือชองทางในการจัดหาสื่อตาง ๆ ของ สสวท. 

อาจเขาไมถึงผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนบางคน จึงทําใหกลุมท่ีตองการท่ีตองการใชสื่อ แตไมสามารถจัดหา

สื่อได เสียโอกาสในการใชสื่อของ สสวท. ดังนั้น สสวท. อาจตองมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับชองทางการใชสื่อ

ตาง ๆ ของ สสวท. ใหเขาถึงกลุมนี้ใหมากข้ึน  
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ตารางท่ี 5 :  เหตุผลท่ีไมใชส่ือการเรียนการสอนของ สสวท.  

เหตุผลการใชสื่อ สัดสวน (รอยละ) 

ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง 30.68 

ตองการใชสื่อของ สสวท. แตไมสามารถจัดหาได 20.45 

เน้ือหาและกิจกรรมไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 18.18 

ไมทราบวา สสวท. จัดทําสื่อการเรยีนการสอน 11.36 

เน้ือหาและกิจกรรมมากและยาวเกินไป  7.95 

สื่อ สสวท. ราคาสูง  5.68 

อ่ืน ๆ   9.09 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

หมายเหตุ: 1 ตัวอยาง ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

• ปญหาในการจัดหาส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. 

ในกลุมของนักเรียนท่ีใชสื่อ 2 ประเภทขางตน จํานวน 900 คน พบวากลุมตัวอยางมีปญหา 

ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. รอยละ 30.33 โดยปญหาท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญพบคือ  

ไมทราบชองทางในการคนหาสื่อดิจิทัล รอยละ 50.18 รองลงมาคือ ไมสามารถหาซ้ือได รอยละ 45.05  

และมีราคาแพงเกินไป รอยละ 37.73 ดังนั้น สสวท. ควรมุงเนนการประชาสัมพันธใหกลุมนักเรียนรับทราบ

ชองทางในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ใหมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขาถึงสื่อประเภท 

ตาง ๆ ไดในวงกวางข้ึน  

 

ตารางท่ี 6 :  ปญหาในการจัดหาส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. กลุมนักเรียน 

เหตุผล สัดสวน (รอยละ) 

ไมทราบชองทางในการคนหาสื่อดจิิทัล 50.18 

ไมสามารถหาซื้อได 45.05 

มีราคาแพงเกินไป 37.73 

ตองสั่งจองลวงหนา 16.48 

ปญหาอ่ืน ๆ ไดแก เน้ือหาสาระเขาใจยาก และสัญญาณอินเทอรเน็ต  1.83 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  

 

เนื่องจากบริบทของแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน ทําใหแตละโรงเรียนมีความเห็นตอการใช

หลักสูตร หนังสือเรียน และสื่ออ่ืน ๆ แตกตางกันออกไป ซ่ึงประเด็นสําคัญท่ีเห็นไดชัดเจน คือ โรงเรียน 

ขนาดใหญจะมีความพรอมในการเรียนการสอนมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนขนาด

ใหญจะมีความพรอมมากกวาเชนกัน ดังนั้น ความเขาใจ การเรียนรูและการตอบสนองตอสื่อตาง ๆ  

ของนักเรียนจึงแตกตางกันไปดวย อาทิ หนังสือเลมเดียวกัน แตการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ

อาจมีความเขาใจมากกวานักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องมาจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ ดวยเหตุนี้ 
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ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส จึงตองการให สสวท. ใหความสําคัญกับ 

การออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียนดวย  

 

• ขอเสนอแนะตอการจัดทําส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. 

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวาขอเสนอแนะท่ีสําคัญตอการจัดทําสื่อการเรียนการสอน คือ  

ควรเพ่ิมตัวอยาง รูปภาพ เนื้อหา และการอธิบายใหชัดเจน ไมซับซอน เขาใจงาย ซ่ึงสามารถสรุปขอเสนอแนะ

ของสื่อแตละประเภทไดดังนี้  

 

ภาพรวมในการจัดทําส่ือ 

- ควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถใชงานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือสื่อท่ีใชเทคโนโลยี

ไดมากข้ึน เชน การใชสื่อการสอนผานแอปพลิเคชันได เปนตน 

- ควรมีการปรับขนาดของตัวอักษรในสื่อแตละประเภทใหเหมาะสม เนื่องจากสื่อบางประเภท 

มีขนาดเล็กเกินไป 

- ควรเพ่ิมสื่อการเรียนรูใหหลากหลาย (เชน คลิปวีดีโอ อินโฟกราฟฟค เปนตน) และมีครบ 

ทุกสาระวิชา เพ่ือใหครูสามารถนําไปปรับใชไดกับทุกโรงเรียน  

- ปรับปรุงเนื้อหาใหสัมพันธกับการเรียนในแตละชั้น/ชวงวัยมากข้ึน เชน เด็กเล็กไมสามารถ

วิเคราะหเนื้อหาหรือเขียนอธิบายเรื่องราวท่ีมีความซับซอนได เปนตน 

- ปรับปรุงระบบออนไลนใหใชงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน เชน การสมัครสมาชิก การดาวนโหลด

ขอมูลแบบฝกหัด/ใบงาน การเขาใชงานขอมูล เปนตน 

หนังสือเรียน 

- เพ่ิมตัวอยาง รูปภาพ เนื้อหา และการอธิบายใหชัดเจน กระชับ ไมซับซอน เขาใจไดงาย  

- เพ่ิมเติมแบบฝกหัด ตัวอยาง กิจกรรม/การทดลองใหมีมากข้ึน และเขาใจไดงาย 

- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และทันตอสถานการณปจจุบัน ไมมีความผิดพลาด 

- ควรเพ่ิมเติมการอธิบายสูตรคํานวณท่ีนํามาใชในแตละเรื่องใหละเอียดมากข้ึน 

- นําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนรูใหมากข้ึน 

ส่ือประกอบการเรียนรู/เอกสารเสริมความรู/แบบฝกหัด/ อ่ืน ๆ   

- ควรเพ่ิมชุดทดลอง/กิจกรรมใหหลากหลาย และมีครบทุกใบงาน/สาระวิชา 

- ควรมีแบบฝกหัดจัดพิมพเปนรูปเลม และเพ่ิมพ้ืนท่ีเขียนคําตอบในแบบฝกหัดใหมากข้ึน 

คูมือครู 

- ควรมีการออกแบบแผนการเรียนการสอนท่ียืดหยุนได เพ่ือใหผูสอนสามารถปรับใหตรงกับ

บริบทของแตละโรงเรียนได 

- ควรมีคูมือครูจัดพิมพเปนรูปเลม ซ่ึงมีความสะดวกกวาการดาวนโหลดไฟล 
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• สรุปขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอสังเกต 

การสรุปขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอสังเกตเรื่องการใชสื่อการเรียนการสอนของ 

สสวท. มีรายละเอียดดังนี้  

 

ภาพรวมในการจัดทําส่ือ 

- ควรมีการสรุปเนื้อหาแตละเรื่อง หรือการทําชอรทคัท (Shortcut) เพ่ือใหนักเรียนเกิด 

ความอยากรูในการเรียนนั้น และไดรูวา “ฉันรูอะไรจากการเรียนเรื่องนี้” ซ่ึงทําใหนักเรียน

สรุปความเขาใจดวยตัวเองไดงายข้ึน 

- เนื้อหาในสื่อตาง ๆ ควรสั้นกระชับ และนาสนใจเพ่ือดึงดูดใหเกิดการอาน/ฟง เนื่องจาก

ปญหาปจจุบันของผูเรียนคือสนใจการอาน/ฟงท่ีตองใชระยะเวลานานไดนอยลง  

- คําถามในหนังสือหรือแบบฝกหัดสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีความยากหรือยาว

เกินไปทําใหนักเรียนไมอยากเรียน/อาน และมีภาษาท่ีซับซอนเกินกวาท่ีนักเรียนจะเขาใจ 

และวิชาท่ีสามารถทดลองได ควรเนนการทดลองใหมากข้ึน  

- สสวท. ควรมีการจัดทําหนังสือแบบ e-book เพ่ือใหงายตอการนําไปใชงานมากข้ึน (จากเดิม

สามารถดาวนโหลดได แตปจจุบันไมสามารถดาวนโหลดได) และควรมีแอปพลิเคชันสําหรับ

การเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรูท่ีสะดวกมากข้ึน 

- โรงเรียนสังกัดเอกชนมีการเลือกใชสื่อการเรียนการสอน จากสํานักพิมพอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 

สสวท. เนื่องจากโรงเรียนมีอิสระในการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนคอนขางมาก และ 

การประชาสัมพันธ/การเขาถึงของสํานักพิมพตาง ๆ มายังโรงเรียน ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชสื่อการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนสังกัดเอกชนจึงมีการใชสื่อการเรียนการสอน

จากหลาย ๆ สํานักพิมพมาใชรวมกัน ซ่ึงแตกตางกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ท่ีสวนใหญมีการใช

สื่อการเรียนการสอนจาก สสวท. เปนหลักเทานั้น 

หนังสือเรียน 

- ตองการให สสวท. นําเทคโนโลยี เชน การสแกน QR Code เพ่ือเขาไปดูคลิปวิดีโอ มาใชใน

หนังสือเรียนใหมากข้ึน และท่ีผานมา QR Code ในหนังสือเรียน บางภาพไมสามารถสแกนได 

หรือสแกนแลวไมพบเนื้อหา จึงอยากใหปรับใหมีความสมบูรณมากข้ึน หรือมีการนําเสนอใน

รูปแบบ 3D เพ่ือใหเกิดความนาสนใจในการเรียนและสงเสริมการเรียนรูใหไดดีมากยิ่งข้ึน  

- การลําดับเนื้อหาของหนังสอืเรียนโดยรวมดีแลว แตมีบางเรื่องท่ีครูเห็นวาไมตอเนื่องระหวาง

ชั้นเรียน เชน ความสัมพันธและฟงกชันท่ีมีเนื้อหาในวิชาเพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แตมี

การเรียนพ้ืนฐานในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จึงตองปรับเนื้อหาใหมีความตอเนื่องท้ังระบบ  

- ขนาดของหนังสือเรียนในสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครูใหความเห็นวาหนังสือ 

มีขนาดใหญ เม่ือเปรียบเทียบกับขนาดรางกายของนักเรียน และมีขนาดของกระดาษ 

ท่ียาวกวาสํานักพิมพอ่ืน ๆ ซ่ึงสวนใหญจะมีขนาดใกลเคียงกัน ดังนั้น ตองการใหหนังสือ 
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มีขนาดท่ีเล็กลงเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน และมีขนาดท่ีใกลเคียงกับสํานักพิมพอ่ืน 

เพ่ือการจัดเก็บและการพกพาท่ีสะสวกมากยิ่งข้ึน 

- หนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก หรือระดับชั้นประถมตน ควรมีภาพประกอบและสีสันเพ่ือดึงดูด

ความสนใจใหมากข้ึน เนื่องจากเด็กยังไมสามารถอานขอความยาว ๆ ไดดวยตัวเอง  

ดังนั้น การมีภาพประกอบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาจะชวยใหมีความเขาใจมากข้ึน  

- กิจกรรม/การทดลองในหนังสือเรียนมีจํานวนมาก ทําใหบางโรงเรียนไมสามารถจัดการสอน

ไดทันตามหลักสูตรท้ังหมด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงควรมีหลักสูตรท่ีสามารถยืดหยุน

ไดตามความเหมาะสม 

- หนังสือเรียนของ สสวท. ไมมีตัวอยางหนังสือ ทําใหไมทราบวารายละเอียดในหนังสือเรียน 

มีลักษณะอยางไร ซ่ึงมีเพียงชื่อหนังสือเรียนเทานั้น ครูจึงตัดสินใจไมไดวาหนังสือเหมาะสม

กับเด็กหรือไม แตสํานักพิมพอ่ืน ๆ จะมีหนังสือใหพิจารณากอน เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ 

- หนังสือเรียนมีราคาสูง เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐ 

ส่ือประกอบการเรียนรู/เอกสารเสริมความรู/แบบฝกหัด/อ่ืน ๆ   

- เอกสารเสริมความรูและแบบฝกหัด ควรจัดพิมพเปนรูปเลมเอกสารใหมากข้ึน เพ่ือใหสะดวก

ตอการใชงาน และบางโรงเรียนมีขอจํากัดเรื่องอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ต ทําใหครู 

นักเรียน และผูปกครองไมสามารถเขาถึงได 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษายังไมสามารถเขียนอธิบายการตอบโจทยแบบละเอียดได เพราะ

นักเรียนยังไมสามารถเรียบเรียงประโยคและถายทอดออกมาได ดังนั้น ควรมีการปรับรูปแบบ

ของแบบฝกหัดใหเหมาะกับนักเรียนมากข้ึน เชน ระดับประถมศึกษาตอนตน ควรทํากิจกรรม

โดยใชวิธีการจับคูรูปภาพ/การเติมคําในชองวางแทนการทําแบบฝกหัดดวยวิธีการเขียนบรรยาย 

- ตัวอยางกิจกรรม หรือเรื่องราวในเนื้อหาของกิจกรรม ควรมีการยกตัวอยางท่ีเขาใจงาย  

โดยอางอิงเรื่องราวจากสิ่งใกลตัวเด็กกอน เชน เปลี่ยนเนื้อหาจากการซ้ือรถเปนการซ้ือขนม 

ซ่ึงจะทําใหเด็กเขาใจไดงายข้ึน เปนตน  

- แบบฝกหัดสําหรับเด็ก ควรมีการเรียงลําดับความยากงาย โดยเริ่มจากของายกอน แลวคอย

เพ่ิมความยาก ตามลําดับ เชน แบบฝกหัด 10 ขอ ใน 5 ขอแรก ควรมีรูปภาพประกอบเพ่ือให

เด็กไดเห็นภาพท่ีชัดเจนในการทําแบบฝกหัดแตละขอกอน และ 5 ขอสุดทาย อาจไมตองมี

รูปภาพประกอบ เนื่องจากเด็กไดเห็นภาพจาก 5 ขอแรกแลว 

คูมือคร ู

- คูมือครู ไมมีการจัดพิมพเปนรูปเลมเอกสาร ซ่ึงการดาวนโหลดไฟลและนําไปใชประกอบ 

การสอนจึงไมมีความสะดวกเทาท่ีควร เนื่องจากในการสอนบางครั้งไมสามารถเปดไฟล 

คูมือครู และทําการสอนไปไดพรอมกัน หรือครูบางทานตองนําไฟลมาจัดทําเปนรูปเลม

เอกสารเอง ซ่ึงทําใหเกิดความไมสะดวก ดังนั้น หาก สสวท. มีการจัดพิมพเปนรูปเลมจะชวย

ใหสะดวกตอการใชงานมากข้ึน 
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- ควรมีการคัดกรองผูเขาระบบเพ่ือการดาวนโหลดไฟลคูมือครูใหเขมงวดมากข้ึน เนื่องจาก

นักเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลคูมือครูมาดูเองได ทําใหเด็กทราบคําตอบลวงหนา ดังนั้น 

ควรใหสิทธิ์การดาวนโหลดไดเฉพาะครูผูสอนเทานั้น 

- คูมือครูมีความละเอียดเพียงพอสําหรับการเตรียมการสอน แตเนื้อหาอาจไมเปนปจจุบัน 

อยูบาง กลาวคือ เนื้อหาในคูมือครูบางสวนไมสอดคลองกับหนังสือเรียน เชน หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)  

 

การวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)  

มีการวัดความพึงพอใจการใชงาน IPST Learning Space แบงออกเปน 4 ระบบ คือ  

1. ระบบอบรมครูออนไลน (Teacher Professional Development System) (น้ําหนักรอยละ 25) 

2. ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) (น้ําหนักรอยละ 15)  

3. ระบบคลังความรู (SciMath) (น้ําหนักรอยละ 35)  

4. โครงการสอนออนไลน (Project 14) (น้ําหนักรอยละ 25) 

 

การวัดระดับความพึงพอใจ ทําการสํารวจจากผูใชงานแตละระบบ โดยระบบอบรมครูออนไลน สํารวจ

จากกลุมครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน รวมจํานวน 285 ตัวอยาง สวนระบบการสอบออนไลน สํารวจ 

จากกลุมครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน รวมจํานวน 346 ตัวอยาง และระบบคลังความรู 

และโครงการสอนออนไลน (Project 14) สํารวจจากกลุมครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง  

และบุคคลท่ัวไป รวมจํานวน 531 และ 596 ตัวอยาง ตามลําดับ มีผลการดําเนินงานในภาพรวมหรือไดคะแนน

ความพึงพอใจเทากับ 4.358 คิดเปนระดับคะแนน 5 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 7 :  จํานวนกลุมตัวอยางผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)   
การใชศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ  

(IPST Learning Space) 
ครูผูสอน นักเรยีน 

ผูบริหาร

โรงเรียน 
ผูปกครอง บุคคลท่ัวไป 

รวมจํานวน

ตัวอยาง 

ไมเคยใช IPST Learning Space 447 756 98 459 179 1,939 

เคยใช IPST Learning Space 321 267 45  99  28  760 

1. อบรมครูออนไลน 256 - 29  -  -  285 

2. สอบออนไลน 125 206 15  -  -  346 

3. คลังความรู 227 180 24  76  24  531 

4. โครงการสอนออนไลน 239 225 24  87  21  596 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

หมายเหตุ: 1 ตัวอยาง ตอบการใชงาน ไดมากกวา 1 ระบบ 
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ภาพท่ี 7 :  ความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอระบบอบรมครูออนไลน (Teacher Professional Development 

System) มากท่ีสุด ไดคะแนน 4.460 รองลงมาคือ โครงการสอนออนไลน (Project 14) ไดคะแนน 4.339 

และระบบคลังความรู (SciMath) ไดคะแนน 4.332 สวนระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) 

ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.277 แตอยางไรก็ดี ท้ัง 4 ระบบ ยังคงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

1) ระบบอบรมครูออนไลน (Teacher Professional Development System) 

ระบบอบรมครูออนไลน สํารวจจาก 2 กลุมตัวอยาง และเม่ือพิจารณาแตละกลุมตัวอยาง พบวา 

กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.466 และกลุมผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจ 4.409 ซ่ึงอยูใน

ระดับท่ีไมแตกตางกันมากนัก  

 

ภาพท่ี 8 :  ความพึงพอใจของผูใชระบบอบรมครูออนไลน จําแนกรายกลุมตัวอยาง  

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 
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เม่ือพิจารณารายประเด็นท้ัง 7 ขอ ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เรื่องความถูกตองของ

เนื้อหาและครอบคลุมตามหลักสูตร ไดคะแนน 4.491 รองลงมา คือ การใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรครบถวน 

(เชน วัตถุประสงค วิทยากร ระยะเวลา คุณสมบัติ เปนตน) และระบบประเมินผลการอบรมมีความถูกตอง 

และเชื่อถือได ไดคะแนน 4.484 และ 4.477 ตามลําดับ สวนเรื่องเว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดดี ไมติดขัด 

ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.428  

ท้ังนี้ กลุมครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีความพึงพอใจ 

เรื่องความถูกตองของเนื้อหาและครอบคลุมตามหลักสูตร มากท่ีสุด ในขณะท่ีเรื่องเว็บไซต/ระบบสามารถ 

ใชงานไดดี ไมติดขัดเปนประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี 8 :  ความพึงพอใจตอระบบอบรมครูออนไลน จําแนกรายประเด็น 

ประเด็น 
คะแนนคาเฉลี่ย 

ภาพรวม ครูผูสอน ผูบริหาร 

ความถูกตองของเน้ือหาและครอบคลุมตามหลักสูตร 4.491 4.492 4.483 

การใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรครบถวน (เชน วัตถุประสงค วิทยากร 

ระยะเวลา คุณสมบัติ เปนตน) 

4.484 4.492 4.414 

ระบบประเมินผลการอบรมมีความถูกตองและเช่ือถือได 4.477 4.484 4.414 

คําแนะนําการใชงานระบบท่ีเขาใจงาย 4.449 4.453 4.414 

เน้ือหาและกิจกรรมมีความเขาใจไดงาย 4.446 4.445 4.448 

ระบบอบรมครูออนไลนชวยพัฒนาศักยภาพครไูดมากข้ึน 4.446 4.453 4.379 

เว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดด ีไมติดขัด 4.428 4.441 4.310 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

2) ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) 

ระบบการสอบออนไลน สํารวจจาก 3 กลุมตัวอยาง และเม่ือพิจารณาแตละกลุมตัวอยาง พบวา  

กลุมผูบริหารสถานศึกษามีคะแนนความพึงพอใจ 4.456 กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.435  

และกลุมนักเรียน มีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด 4.168  

ภาพท่ี 9 :  ความพึงพอใจของผูใชระบบการสอบออนไลน จําแนกรายกลุมตัวอยาง 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 
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เม่ือพิจารณารายประเด็น เรื่องท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ คําเฉลยมีความละเอียดและชัดเจน 

และคําแนะนําการใชงานระบบท่ีเขาใจงาย ไดคะแนน 4.303 รองลงมา คือ คําแนะนําการใชงานระบบท่ีเขาใจงาย 

และความถูกตองของขอสอบ ไดคะแนน 4.292 และ 4.289 ตามลําดับ สวนเรื่องระบบการสอบออนไลนชวย

สรางความม่ันใจและความเขาใจไดมากข้ึน ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.234 ท้ังนี้ หากมีการพัฒนาระบบ 

การสอบออนไลนใหมีสวนชวยใหผูสอบไดเขาใจเนื้อหามากข้ึนหลังจากการสอบดวยกระบวนการตาง ๆ อาทิ  

มีคลิปอธิบายคําตอบสําหรับขอท่ีผูตอบมีโอกาสตอบผิดสูง ซ่ึงการท่ีผูตอบไดเขาใจในเนื้อหาสวนนั้นไดดีข้ึน  

จะชวยใหสรางความม่ันใจใหผูสอบไดมากข้ึน  

เม่ือพิจารณารายกลุม ท้ังกลุมครูผูสอน กลุมนักเรียน และกลุมผูบริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน คือมีความพึงพอใจในลําดับ 1 และ 2 เรื่องความถูกตองของขอสอบ, ความถูกตองของ 

การตรวจขอสอบและการแสดงผลคะแนนสอบ และคําเฉลยมีความละเอียดและชัดเจน และมีความพึงพอใจ

นอยท่ีสุดเรื่องระบบการสอบออนไลนชวยสรางความม่ันใจและความเขาใจไดมากข้ึน 

ตารางท่ี 9 :  ความพึงพอใจตอระบบการสอบออนไลน จําแนกรายประเด็น 

ประเด็น 
คะแนนคาเฉลี่ย 

ภาพรวม ครูผูสอน นักเรียน ผูบริหาร 

คําเฉลยมีความละเอียดและชัดเจน 4.303 4.448 4.204 4.467 

คําแนะนําการใชงานระบบท่ีเขาใจงาย 4.292 4.424 4.204 4.400 

ความถูกตองของขอสอบ 4.289 4.448 4.180 4.467 

ความถูกตองของการตรวจขอสอบ และการแสดงผลคะแนนสอบ 4.286 4.440 4.170 4.600 

เว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดด ีไมติดขัด 4.257 4.432 4.141 4.400 

ระบบการสอบออนไลนชวยสรางความมั่นใจและความเขาใจไดมากข้ึน 4.234 4.416 4.112 4.400 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

3) ระบบคลังความรู (SciMath)  

ระบบคลังความรู สํารวจจาก 5 กลุมตัวอยาง และเม่ือพิจารณาแตละกลุมตัวอยาง พบวา กลุมบุคคล

ท่ัวไปมีคะแนนความพึงพอใจ 4.524 กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.477 กลุมผูบริหารสถานศึกษา 

มีคะแนนความพึงพอใจ 4.417 ซ่ึงอยู ในระดับมากท่ีสุด สวนกลุมนักเรียนและผูปกครอง มีคะแนน 

ความพึงพอใจ 4.191 และ 4.143 ตามลําดับ อยูในระดับมาก  
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ภาพท่ี 10 :  ความพึงพอใจของผูใชระบบคลังความรู จําแนกรายกลุมตัวอยาง 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

เ ม่ือพิจารณารายประเด็น ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความถูกตองของเนื้อหา 

และครอบคลุมตามหลักสูตร ไดคะแนน 4.363 รองลงมา คือ ระบบคลังความรูชวยใหเกิดประโยชนตอผูเขาใช 

และมีความนาสนใจ กระตุนให เ กิดการเรียนรู ไดดี ข้ึน ไดคะแนน 4.360 และ 4.335 ตามลําดับ  

สวนเรื่องเว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดดี ไมติดขัด ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.292 ท้ังนี้ คะแนนความพึงพอใจ 

ในภาพรวมของระบบคลังความรู เปนสิ่งหนึ่งท่ีสะทอนถึงการบรรลุเปาหมายของระบบคลังความรูได เนื่องจาก

เปนประโยชนตอผูใชงาน ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจไดมากข้ึน  

เ ม่ือพิจารณารายกลุ ม พบวากลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นแตกตาง กัน โดยกลุมครูผู สอน  

และกลุมผูปกครอง มีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรื่องความถูกตองของเนื้อหาและครอบคลุมตามหลักสูตร  

และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดเรื่องสื่อมีความหลากหลาย สามารถเลือกใชได กลุมผูบริหารมีความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด เรื่องความชัดเจนของเนื้อหา และสื่อมีความหลากหลาย สามารถเลือกใชได และพึงพอใจนอยท่ีสุด 

เรื่องเว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดดี ไมติดขัด 

 

ตารางท่ี 10 :  ความพึงพอใจตอระบบคลังความรู จําแนกรายประเด็น 

ประเด็น 

คะแนนคาเฉลี่ย 

ภาพรวม ครูผูสอน นักเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง 
บุคคล

ท่ัวไป 

ความถูกตองของเน้ือหาและครอบคลุมตาม

หลักสูตร 

4.363 4.507 4.206 4.458 4.211 4.583 

ระบบคลังความรูชวยใหเกิดประโยชนตอผูเขาใช 4.360 4.489 4.228 4.458 4.158 4.667 

มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 4.335 4.480 4.211 4.458 4.105 4.500 

แบบฝกหัดชวยใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 4.333 4.476 4.211 4.333 4.171 4.417 

ความชัดเจนของเน้ือหา 4.326 4.485 4.150 4.500 4.171 4.458 

สื่อมีความหลากหลาย สามารถเลอืกใชได 4.313 4.445 4.178 4.500 4.092 4.583 

เว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดด ีไมติดขัด 4.292 4.458 4.156 4.208 4.092 4.458 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 
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4) โครงการสอนออนไลน (Project 14)  

ระบบคลังความรู สํารวจจาก 5 กลุมตัวอยาง และเม่ือพิจารณาแตละกลุมตัวอยาง พบวา  

กลุมผูบริหารโรงเรียนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.594 กลุมครูผูสอนมีคะแนนความพึงพอใจ 4.568 กลุมบุคคล

ท่ัวไปมีคะแนนความพึงพอใจ 4.315 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด สวนกลุมนักเรียนและผูปกครอง มีคะแนน 

ความพึงพอใจ 4.191 และ 4.027 ตามลําดับ อยูในระดับมาก 

ภาพท่ี 11 :  ความพึงพอใจของผูใชโครงการสอนออนไลน (Project 14) จําแนกรายกลุมตัวอยาง 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

เม่ือพิจารณารายประเด็น ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เนื้อหาหลักสูตรมีความถูกตอง 

และครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง ไดคะแนน 4.388 รองลงมา คือ สามารถนําเนื้อหาไปปรับใช 

ในการเรียนการสอนจริงได และชวยใหเกิดประโยชนตอผูเขาใชงาน ไดคะแนน 4.352 และ 4.351 ตามลําดับ 

สวนเรื่องเว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดดี ไมติดขัด ไดคะแนนนอยท่ีสุด 4.309  

 

ตารางท่ี 11 :  ความพึงพอใจตอโครงการสอนออนไลน (Project 14) 

ประเด็น 

คะแนนคาเฉลี่ย 

ภาพรวม ครูผูสอน นักเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง 
บุคคล

ท่ัวไป 

เน้ือหาหลักสูตรมีความถูกตองและครอบคลุม

ตามหลักสูตรแกนกลาง  

4.388 4.577 4.271 4.625 4.092 4.429 

สามารถนําเน้ือหาไปปรับใชในการเรียน 

การสอนจริงได 

4.352 4.573 4.191 4.542 4.092 4.429 

ชวยใหเกิดประโยชนตอผูเขาใชงาน 4.351 4.619 4.169 4.708 3.966 4.429 

แ บ บ ฝ ก หั ด แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  ทํ า ใ ห เ กิ ด 

การทบทวนและเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน 

4.342 4.565 4.209 4.625 4.011 4.286 
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ประเด็น 

คะแนนคาเฉลี่ย 

ภาพรวม ครูผูสอน นักเรียน ผูบริหาร ผูปกครอง 
บุคคล

ท่ัวไป 

ความสะดวกในการเขาถึงสื่อการเรียนรู  

Project 14 (เรียนรูไดดวยตัวเอง ในทุกท่ี 

ทุกเวลา)  

4.334 4.615 4.147 4.667 3.954 4.333 

มีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ 4.326 4.485 4.213 4.500 4.149 4.238 

ชวยใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 4.314 4.544 4.178 4.500 3.989 4.286 

เว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดดี ไมติดขัด 4.309 4.573 4.151 4.583 3.966 4.095 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

 

เม่ือพิจารณารายกลุม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นแตกตางกัน โดยกลุมครูผูสอน และกลุมผูบริหาร

โรงเรียน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เรื่องชวยใหเกิดประโยชนตอผูเขาใชงาน รองลงมา คือ เรื่องความสะดวก 

ในการเขาถึงสื่อการเรียนรู Project 14 (เรียนรูไดดวยตัวเอง ในทุกท่ี ทุกเวลา) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

เรื่องมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ กลุมนักเรียนและกลุมผูปกครองมีความพึงพอใจลําดับ 1 และ 2  

เรื่องมีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ และเนื้อหาหลักสูตรมีความถูกตองและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง 

พึงพอใจนอยท่ีสุด เรื่องความสะดวกในการเขาถึงสื่อการเรียนรู Project 14 (เรียนรูไดดวยตัวเอง ในทุกท่ี  

ทุกเวลา) กลุมบุคคลท่ัวไป มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เรื่องเนื้อหาหลักสูตรมีความถูกตองและครอบคลุม 

ตามหลักสูตรแกนกลาง, สามารถนําเนื้อหาไปปรับใชในการเรียนการสอนจริงได และชวยใหเกิดประโยชนตอ 

ผูเขาใชงาน และเรื่องท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือเว็บไซต/ระบบสามารถใชงานไดดี ไมติดขัด 

 

ตารางท่ี 12 :  รูปแบบการนําโครงการสอนออนไลน (Project 14) ไปใชของครูผูสอน 

ลักษณะการใชสื่อ สัดสวน (รอยละ) 

ใชเปนบทเรียนเสริมสําหรับใหนักเรียนทบทวน/เพ่ิมเติมความรู 74.06 

ใชเปนบทเรียนหลักท่ีใชในการสอนแตละวิชา 51.46 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

หมายเหตุ: 1 ตัวอยาง ตอบ ไดมากกวา 1 ขอ 

 

สําหรับรูปแบบการนําโครงการสอนออนไลน (Project 14) ไปใชของครูผูสอน สวนใหญจะใชเปน

บทเรียนเสริมสําหรับใหนักเรียนทบทวน/เพ่ิมเติมความรู รอยละ 74.06 และใชเปนบทเรียนหลักท่ีใชใน 

การสอนแตละวิชา รอยละ 51.46 ซ่ึงในภาพรวมครูผูสอนมีความคิดเห็นวาโครงการสอนออนไลน (Project 14) 

เปนสื่อท่ีดีมาก ชวยใหครูสามารถนํามาใชประกอบการเรยีนการสอนได และชวยใหครูสามารถเนนย้ําประเด็น

สําคัญในคลิปวิดีโอใหกับนักเรียนได ไมเกิดการหลุดประเด็นท่ีสําคัญ เปนประโยชนตอระบบการเรียนท้ังระบบ 
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จากการสํารวจสามารถสรุปความพึงพอใจรายประเด็นท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในแตละระบบ ไดดังนี้ 

- ระบบอบรมครูออนไลน เรื่องเนื้อหาถูกตองและครอบคลุมตามหลักสูตร  

- ระบบการสอบออนไลน คําเฉลยมีความละเอียดและชัดเจน  

- ระบบคลังความรู ความถูกตองของเนื้อหาและครอบคลุมตามหลักสูตร  

- โครงการสอนออนไลน สามารถนําเนื้อหาไปปรับใชในการเรียนการสอนจริงได  

อยางไรก็ดี ผูใชบริการเห็นวาการใชงานแตละระบบควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต/ระบบ  

ใหสามารถใชงานไดดี ไมเกิดการติดขัด เพ่ือการใชงานท่ีราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพตอการใชงาน 

 

สําหรับผูท่ีไมเคยใชบริการ สวนใหญมีสาเหตุมาจาก ไมทราบวา สสวท. มีระบบดังกลาว และไมมี

ความพรอม/มีขอจํากัดดานอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต หรือการเขาถึงอินเทอรเน็ต ดังนั้น สสวท.  

ควรเรงทําการประชาสัมพันธการใชงานท้ัง 4 ระบบไปยังกลุมเปาหมายใหมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมท่ีไมได 

มีความใกลชิดกับ สสวท. เชน ครูท่ีไมเขารวมการอบรม นักเรียนท่ีไมไดใชหนังสือของ สสวท. เปนตน ซ่ึงสวนนี้

เปนไปในทิศทางเดียวกับขอคิดเห็นท่ีตองการให สสวท. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับศูนยเรียนรูดิจิทัล

ระดับชาติ (IPST Learning Space) ใหมากข้ึน 

 

• สาเหตท่ีุไมใชศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

กลุมตัวอยางท่ีไมเคยใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) มีจํานวน 1,939 

ตัวอยาง โดยเหตุผลสําคัญ คือ ไมทราบวา สสวท. มีระบบดังกลาว รอยละ 53.17 และไมมีความพรอม/ 

มีขอจํากัดดานอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต หรือการเขาถึงอินเทอรเน็ต รอยละ 46.00 ท้ังนี้ สสวท. 

ควรเรงสรางการรับรูไปยังกลุมเปาหมายใหทราบถึงระบบตาง ๆ ของ สสวท. รวมถึงวิธีการใชงานระบบเพ่ือให

ผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุดดวย 

 

ตารางท่ี 13 :  สาเหตุท่ีไมใชศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ 

สาเหตุท่ีไมใชศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ รอยละ 

ไมทราบวา สสวท. มีระบบดังกลาว 53.17 

ไมมีความพรอม/มีขอจํากัดดานอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต หรือการเขาถึงอินเทอรเน็ต 46.00 

เน้ือหาไมตรงกับความสนใจ  5.21 

การนําเสนอไมดึงดูดความสนใจ  3.66 

เน้ือหาไมสามารถนํามาประยุกตใชการเรียนการสอนได  2.11 

อ่ืน ๆ เชน เชน เวลาเรียนมีไมเพียงพอ ไมไดเขารวมอบรม เปนตน  0.15 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 

หมายเหตุ: 1 ตัวอยาง ตอบ ไดมากกวา 1 ขอ 
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• ขอเสนอแนะตอการพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

ในสวนของขอเสนอแนะตอการพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) พบวา

กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ ไดแก สสวท. ควรมีการประชาสัมพันธระบบ/โครงการไปยังกลุมเปาหมาย

ใหมากข้ึน เนื่องจากกลุมตัวอยางไมทราบวา สสวท. มีระบบ/โครงการประเภทใดบาง และการนําเสนอ 

ในแตละระบบควรเพ่ิมตัวอยาง ภาพประกอบ พรอมการอธิบายใหเขาใจงาย ใหครบทุกระดับชั้น เพ่ือจูงใจ 

ใหกลุมเปาหมายเขามาใชบริการมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปขอเสนอแนะท้ังหมดไดดังนี้ 

- ควรมีการประชาสัมพันธระบบ/โครงการเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ผานสื่อตาง ๆ ใหมากข้ึน  

- สื่อการสอนควรเพ่ิมตัวอยาง ภาพประกอบ พรอมอธิบายใหชัดเจน เขาใจงาย นาสนใจ 

ทันสมัย และมีใหครบทุกระดับชั้น 

- สื่อออนไลน ควรมีการนําเสนอในรูปแบบท่ีนาสนใจ หลากหลาย ชัดเจนและเขาใจงาย 

- ควรปรับปรุงเว็บไซตของศูนยการเรียนรูฯ ใหใชงานสะดวก สืบคนขอมูลไดงาย 

- ควรเผยแพรผลงานหรือสื่อความรู แบบเรียน หนังสือเรียน ของ สสวท. ผานชองทางตาง ๆ  

เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายทุกกลุม 

- ควรปรับปรุงคลิปวิดีโอ เนื่องจากเสียงบรรยายเบาเกินไป  

- ควรมีการอบรมออนไลนใหครูครบทุกสาระวิชา  

- ควรเพ่ิมชุดทดลอง เพ่ิมกิจกรรมใหหลากหลาย และสื่อการเรียนการสอนของใบงานทุกวิชา 

- ควรมีเอกสาร/คําแนะนําการใชงานสําหรับผูปกครอง 

- ปรับปรุงระบบใหใชงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน เชน การสมัครสมาชิก การดาวนโหลดขอมูล 

การเขาใชงานขอมูล เปนตน 

- ควรใชเวลาในการสอนแตละครั้งใหเหมาะสม (ไมนานเกินไป หรือจบเร็วเกินไป) 

จากการสํารวจพบอุปสรรคท่ีสําคัญอยางหนึ่งตอการเขาใชงานศูนยเรียนรูดิจิ ทัลระดับชาติ  

(IPST Learning Space) คือ ผูใชงานไมมีความพรอมในการเขาถึงและการใชงาน เนื่องจากมีขอจํากัด 

ดานอุปกรณตาง ๆ, ไฟฟา และสัญญาณอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะกลุมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือ

โรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล และกลุมท่ีขาดความพรอมทางดานกําลังทรัพย  

 

• สรุปขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอสังเกต 

การสรุปขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอสังเกตเรื่องการใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัล

ระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ควรมีการอบรมหรือการแนะแนวเก่ียวกับการใชสื่อตาง ๆ ของ สสวท. เพ่ือใหครูไดทราบวา

จะนําสื่อแตละประเภทไปใชอยางไร จัดกิจกรรมใดไดบาง และมีความเหมาะสมกับกลุมไหน 

เพ่ือการใชสื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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- การจัดรูปแบบเนื้อหาบนเว็บไซตของ สสวท. ควรมีการจัดหมวดหมูใหชัดเจนและเขาถึง 

ไดงายข้ึน (User friendly) เพ่ือใหผูใชคนหาสื่อไดงาย เนื่องจากสื่อการเรียนการสอน 

บางประเภท ไมสามารถคนหาไดทันที ทําใหตองใชเวลาในการคนหามากข้ึน  

- สื่อของ สสวท. มีเนื้อหาดีแตวิธีการนําเสนอยังไมมีความนาสนใจเทาท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบ

กับตางประเทศ เชน การเรียนรูเรื่องตารางธาตุ เม่ือลองคนหาเพ่ิมเติมแลวแอปพลิเคชัน 

ตางประเทศทําไดดีกวา เพราะมีการนําเสนอในรูปแบบเกมส ซ่ึงครูมองวาจะทําใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดดีกวาการทองจํา 

- ควรเพ่ิมเติมคลิปวิดีโอทําการทดลองในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ใหหลากหลายมากข้ึน ครอบคลุม

เรื่องท่ีสําคัญ เพ่ือนํามาสอดแทรกในเนื้อหาและประกอบการสอนได ใหเกิดความเขาใจทันที

ภายในเวลาไมนาน และลดระยะเวลาการสอนได 

- ระบบคลังความรู (SciMath) และโครงการสอนออนไลน (Project 14) ชวยใหเกิดความเขาใจ

ในการเรียนการสอนไดมากข้ึน แตอาจมีขอกัดเรื่องอุปกรณหรือสัญญาณอินเทอรเน็ต 

สําหรับบางโรงเรียน หรือบางครอบครัว 

- โครงการสอนออนไลน  (Project 14) สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไดจริง  

และสอดคลองกับหนังสือเรียน มีการสาธิตการทดลอง ทําใหชวยประหยัดเวลาในการทดลอง

และจัดเตรียมอุปกรณ ซ่ึงเหมาะกับชวงการเรียนออนไลน แตมีจํากัด คือ นักเรียนไมไดสัมผัส

หรือไดทําการทดลองจริง ซ่ึงจะทําใหความเขาใจหรือการจดจํานอยกวาการไดปฏิบัติจริง  

- ในภาพรวมสื่อการสอนออนไลนวิชาคณิตศาสตร อาจยังสื่อสารไดไมชัดเจนมากนัก  

เม่ือเปรียบเทียบกับวิชาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ซ่ึงทําไดดี เปนลําดับข้ันตอน  
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.3  ระดับความพึงพอใจของผูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน 

 

การวัดระดับความพึงพอใจของของผูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการท่ี สสวท. 

จัดข้ึน จัดเก็บจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการ ระหวางวันท่ี 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ภายใต 5 โครงการ ดังตอไปนี้  

1) โครงการหลัก 7 การพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผล 

การใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

2) โครงการหลัก 9 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 

3) โครงการหลัก 10 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)  

4) โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

5) โครงการหลัก 12 การเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

 

จํานวนตัวอยางของครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนในการสํารวจรวมท้ังหมด 507 ตัวอยาง ภายใต  

5 โครงการ มีผลการดําเนินงานในภาพรวมหรือไดคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.363 คิดเปนระดับคะแนน  

5 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 14 :  จํานวนกลุมตัวอยางผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

โครงการ กลุมครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน รวมจํานวนตัวอยาง 

ไมไดเขารวม 321 83 404 

เขารวม 447 60 507 

โครงการหลัก 7   51  6  57 

โครงการหลัก 9 152 31 183 

โครงการหลัก 10 110  7 117 

โครงการหลัก 11   28  7  35 

โครงการหลัก 12 106  9 115 

ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 
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ภาพท่ี 12 :  ความพึงพอใจของผูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการท่ี สสวท.จัดข้ึน 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

โครงการหลัก 11 ไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดเทากับ 4.539 รองลงมา คือ โครงการหลัก 10  

ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.480 โครงการหลัก 12 ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.397 และโครงการหลัก 9  

ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.298 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก ในขณะท่ีโครงการหลัก 7 ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.138 

อยูในระดับมาก แตอยางไรก็ดี คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมยังคงอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงถึง 

การพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ภายใตโครงการตาง ๆ สามารถตอบสนองความตองการตอผูรับบริการ 

ไดเปนอยางดี ท้ังนี้ ในการสํารวจความพึงพอใจแตละโครงการจะมีรายประเด็นท่ีใชสําหรับการสํารวจ 

ทุกโครงการ และมีรายประเด็นเฉพาะโครงการ เนื่องจากแตละโครงการมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน  

ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละโครงการ ดังนี้  

 

1) โครงการหลัก 7 การพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผล 

การใหบริการวิชาการดานหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจรายประเด็นของโครงการหลัก 7 พบวา เรื่องการอบรมครอบคลุม

เนื้อหาหลักสูตรอยางครบถวนไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 4.246 รองลงมา คือ สื่อประกอบการอบรม 

เชน เอกสารการอบรม สื่อวีดิทัศน ชวยเสริมความเขาใจไดดี ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.158 สวนเรื่องเนื้อหา

หลักสูตรมีความทันสมัยไดคะแนนความพึงพอใจ 4.088 มีคะแนนนอยกวาเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงหากมีการปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และทันตอสภาพการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะชวยใหการอบรม 

ในโครงการนี้บรรลุเปาหมายไดมากยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 13 :  ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอโครงการหลัก 7 จําแนกรายประเด็น 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 

ท้ังนี้ วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการหลัก 7 คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหสามารถเปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพได ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นวาการอบรมจากโครงการนี้ ชวยใหครูผูสอนพัฒนา

เปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพได ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.123 ซ่ึงอยูในระดับมาก ท้ังนี้ หากตองการให 

โครงการนี้ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน สสวท. วิทยากร และผูเก่ียวของกับโครงการควรมีวิธีการและรูปแบบ

ในการดึงศักยภาพภายในของผูเขาอบรมออกมาใหไดมากท่ีสุด เพ่ือใหไดเห็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล 

สําหรับการพัฒนาวิทยากรท่ีมีศักยภาพตอไปได 

 

2) โครงการหลัก 9 การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 

เ ม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจรายประเด็นของโครงการหลัก 9 พบวา เรื่องครูผูสอน 

ไดรับประโยชนจากการอบรมตรงตามวัตถุประสงคของโครงการไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 4.333 

รองลงมา คือ สื่อประกอบการอบรม เชน เอกสารการอบรม สื่อวีดิทัศน ชวยเสริมความเขาใจไดดี ไดคะแนน

ความพึงพอใจ 4.328 สวนประเด็นท่ีไดคะแนนต่ํากวาขออ่ืน ๆ คือ เรื่องระบบการอบรมออนไลนไมมีปญหา 

ในการใชงานไดคะแนนความพึงพอใจ 4.202  
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ภาพท่ี 14 :  ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอโครงการหลัก 9 จําแนกรายประเด็น 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 

สําหรับโครงการหลัก 9 มุงเนนใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นวา

การอบรมจากโครงการนี้ ชวยใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู

ไดดี ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.280 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น หาก สสวท. สามารถผลักดันใหครูผูสอน

สามารถนําความรูจากการอบรมไปใชหรือตอยอดในการสอนใหไดมากข้ึน จะชวยการอบรมนี้ประสบผลสําเร็จ

มากข้ึน เนื่องจากเกิดการนําไปปฏิบัติจริง มิใชเพียงแคการเขาอบรมเพ่ือการเรียนรูเทานั้น 

 

3) โครงการหลัก 10 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)  

เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจรายประเด็นของโครงการหลัก 10 พบวาเรื่องครูผูสอนไดรับ

ประโยชนจากการอบรมตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 4.504 รองลงมา 

คือ วิทยากรถายทอดความรูไดดี เขาใจไดงาย ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.496 สวนเรื่องการอบรมชวยพัฒนา

ศักยภาพใหการสอนดีข้ึน ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.444 มีคะแนนนอยกวาในเรื่องอ่ืน ๆ  
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ภาพท่ี 15 :  ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอโครงการหลัก 10 จําแนกรายประเด็น

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 

โครงการหลัก 10 สงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู Coding และการจัดการเรียนรู

วิชาวิทยาการคํานวณ ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการใชตรรกะ ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นวาการอบรม

จากโครงการนี้สามารถชวยพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ไดคะแนน 

ความพึงพอใจ 4.453 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ จากคะแนนความพึงพอใจสังเกตไดวาการจัดการอบรมจาก 

สสวท. ผูเขารวมการอบรมเห็นวาโครงการมีประโยชนอยางมาก และมีความพึงพอใจตอวิทยากร สื่อประกอบ 

และเนื้อหาอยางมากเชนกัน แตอยางไรก็ดี เ ม่ือเปรียบเทียบกับดานการนําไปใช เ พ่ือใหเกิดทักษะ  

และศักยภาพมากข้ึน ผูเขาอบรมจะมีความพึงพอใจนอยกวา ซ่ึงในการอบรมครั้งตอ ๆ ไป ควรมุงเนนกิจกรรม

เพ่ือใหเกิดการนําไปประยุกตใชใหไดมากข้ึน 

 

4) โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจรายประเด็นของโครงการหลัก 11 พบวา เรื่องวิทยากรถายทอด

ความรูไดดี เขาใจไดงาย ไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 4.600 รองลงมา คือ ครูผูสอนไดรับประโยชน 

จากการอบรมตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.571 สวนเรื่องการอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรอยางครบถวน และเรื่องการอบรมชวยพัฒนาศักยภาพใหการสอนดีข้ึน ไดคะแนน

ความพึงพอใจเทากัน 4.543 และเรื่องเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย, เรื่องสือ่ประกอบการอบรม เชน เอกสาร

การอบรม สื่อวีดิทัศน ชวยเสริมความเขาใจไดดี, เรื่องระบบการอบบรมออนไลนไมมีปญหาในการใชงาน  

และการอบรมชวยยกระดับคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนได ไดคะแนนความพึงพอใจเทากัน 4.514 
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ภาพท่ี 16 :  ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอโครงการหลัก 11 จําแนกรายประเด็น 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 

สําหรับโครงการหลัก 11 มุงเนนการยกระดับครูผูสอน นักเรียน และโรงเรียนใหมีศักยภาพ 

และผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นวาการอบรมจากโครงการนี้

ชวยยกระดับคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนได  ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.514 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด 

และมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับท่ีดีมาก ท้ังนี้ หาก สสวท. มีการดําเนินโครงการ 

อยางตอเนื่อง และกระจายใหท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ จะชวยพัฒนาใหครูผูสอน และนักเรียนมีทักษะท่ีสูงข้ึนได 

และลดความเหลื่อมล้ําระหวางโรงเรียนไดมากข้ึน 

 

5) โครงการหลัก 12 การเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจรายประเด็นของโครงการหลัก 12 พบวาเรื่องเนื้อหาหลักสูตร 

มีความทันสมัย, เรื่องครูผูสอนไดรับประโยชนจากการอบรมตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ  

และเรื่องการอบรมชวยพัฒนาศักยภาพใหการสอนดีข้ึน ไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดเทากัน คือ 4.426 

รองลงมา คือ เรื่องการอบรมครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรอยางครบถวน ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.409  

และเรื่องระบบการอบบรมออนไลนไมมีปญหาในการใชงาน ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.348 มีคะแนน 

นอยกวาในเรื่องอ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 17 :  ความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอโครงการหลัก 12 จําแนกรายประเด็น 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 

โครงการหลัก 12 มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพใหครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม พรอมตอการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความพรอมใหผู เรียนสําหรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล (PISA) ซ่ึงกลุมตัวอยางเห็นวาเรื่องเนื้อหามีความถูกตองตามแนวทางการประเมิน PISA  

ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.400 เรื่องสามารถนําแนวทางการประเมิน PISA มาประยุกตใชในการสอนได  

ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.391 และเรื่องการอบรมทําใหมีความรู  ความเขาใจในการประเมินผล 

ตามแนวทางการประเมิน PISA ไดคะแนนความพึงพอใจ 4.374 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ดาน  

ดังนั้น หากสามารถสงเสริมใหครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนการสอนใหเปนการสอนแนวสมรรถนะไดมากข้ึน 

และมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการท่ีเข็มแข็งอยางยั่งยืน จะสงผลดีตอการเรียนรู 

และการพัฒนาทักษะของนักเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 

• ขอเสนอแนะตอการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน 

ในสวนของขอเสนอแนะ พบวากลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะท่ีสําคัญ ไดแก ควรมีการจัดอบรม 

อยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องทุกป เพ่ือพัฒนาทักษะ และความรูใหกับครูผูสอน เนื่องจากการอบรมดังกลาว

กอใหเกิดประโยชนตอครูผูสอนอยางมาก และควรมีการจัดอบรมใหครบทุกระดับชั้น/สาระวิชา ซ่ึงสามารถ

สรุปขอเสนอแนะท้ังหมดไดดังนี้ 

- ควรมีการจัดอบรมอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่องทุกป เพ่ือพัฒนาทักษะ และความรูใหกับครูผูสอน 

- ควรมีการจัดอบรมใหครบทุกระดับชั้น/สาระวิชา  

- ควรมีการอบรมครูผูสอนเก่ียวกับการผลิตสื่อการสอนท่ีนาสนใจ และใหเกิดความหลากหลาย 

- ควรเพ่ิมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และการทดลอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 

- ควรมีการจัดอบรมใหท่ัวทุกพ้ืนท่ี ท้ังในกรุงเทพฯ ตางจังหวัด หรือตามภูมิภาคตาง ๆ  
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- ควรมีการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ ใหหลากหลาย มากข้ึน เพ่ือใหเขาถึง

กลุมเปาหมายไดงายข้ึน  

- ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมใหนานข้ึน สําหรับเรื่องท่ีตองคิดวิเคราะหหรือใชเวลา 

เพ่ือทําความเขาใจ 

- ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรม สื่อการเรียนการสอน ใหเพ่ิมมากข้ึนและทันตอสถานการณ

ปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ 

- ควรมีการกําหนดปฏิทินการอบรมอยางชัดเจน 

- ควรจัดการอบรมท่ีมีเนื้อหาใหหลากหลาย เหมาะกับบริบทของแตละกลุมโรงเรียน 

- ควรเปดโอกาสใหกับครูทุกคนไดลงทะเบียนอบรม โดยไมตองไดรับการเชิญเฉพาะกลุม 

- ปรับปรุงการออกเกียรติบัตร ใหรวดเร็วและสามารถดาวนโหลด หลังสิ้นสุดโครงการได 

เนื่องจากครูตองนําไปใชยื่นเพ่ือเปนหลักฐานในดานตาง ๆ 

- ควรเพ่ิมจํานวนการรับสมัคร/ผู เขาอบรม เนื่องจากบางโครงการเปดรับจํานวนนอย  

และสมัครไมทัน  

- ควรมีการอบรมตามบทเรียนท่ีใชสอน การยกตัวอยาง และการนําไปใชไดจริง 

- ควรมีการปรับปรุงสัญญาณการถายทอดการอบรมใหมีความเสถียรมากข้ึน 

- ควรมีการอบรมเก่ียวกับการสอบ O-NET ใหมากข้ึน 

 

ท้ังนี้ ผูเขารวมโครงการเห็นวาการดําเนินงานของ สสวท. มีจุดเดน คือ การอบรมกอใหเกิดประโยชน

ตอครูผูสอนเปนอยางมาก เนื่องจาก ทําใหเกิดความรูและทักษะในการเรียนการสอนมากข้ึน รวมท้ังสามารถ

นําความรูมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดจริง  

 

• สรุปขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอสังเกต 

การสรุปขอมูลสําคัญท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและขอสังเกตเรื่องการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรู 

ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้  

- การอบรมครูแบบ Online มีขอดี คือ มีความยืดหยุนเรื่องเวลา ไมกระทบเวลาในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับนักเรียน มีชวงเวลาท่ีชัดเจนใหกับครูในการบริหารจัดการเวลา  

และชวยใหประหยัดงบประมาณ คาใชจายในการเดินทาง แตมีขอเสีย คือ การปฏิสัมพันธ

ระหวางผูสอนและผูเรียนมีนอย สวนการอบรมครูแบบ Onsite/Face to face มีขอดี คือ 

เกิดการปฏิบั ติจริงไดมากกวา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับครูโรงเรียนอ่ืน ๆ  

และมีการสรางเครือขายครูเพ่ิมข้ึน ดังนั้น หากตองมีการอบรมออนไลนอยางตอเนื่อง  

ควรสนับสนุนใหเกิดการติดตอหรือปฏิสัมพันธระหวางผูเขารวมอบรมดวยกัน 
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- ประกาศนียบัตรจากการอบรมทุกโครงการควรนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะของครูได หรือ

นาํไปนับชั่วโมงการอบรมได นอกจากนี้ การออกประกาศนียบัตรสําหรับผูท่ีผานการอบรมแลว 

ควรมีความรวดเร็ว ไมลาชา 

- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธในการอบรมครู เนื่องจากมีครูบางกลุมเทานั้นท่ีทราบ ซ่ึงกลุมครู 

ท่ีทราบจะเปนครูท่ีเก่ียวของ เชน เรื่องวิทยาการคํานวณ หากครูกลุมสาระอ่ืนมีความสนใจ 

ก็ไมสามารถเขารวมได เนื่องจากหมดระยะเวลารับสมัครแลว ดังนั้น สสวท. ควรมี 

การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องในชองทางท่ีเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะทาง Line Official 

- สสวท. ควรมีการประชาสัมพันธการอบรมผานทางอีเมล ใหกับผูท่ีเคยเขารวมอบรมดวย 

เนื่องจากชองทางการประชาสัมพันธ เดิม อาทิ Facebook เว็บไซต  อาจเขาไม ถึ ง

กลุมเปาหมายท้ังหมด  

- ชวงเวลาการอบรม สวนใหญเปนวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร-อาทิตย) และมีวันจันทร-ศุกร  

ท่ีตรงกับการเรียนการสอนบาง ซ่ึงหากตรงกับวันธรรมดา ครูสามารถแกปญหาไดดวย 

การปรับเปลี่ยนชั่วโมงการเรียนเพ่ือไมใหกระทบตอนักเรียน 

- ควรขยายระยะเวลาการเขาอบรม เนื่องจากครูท่ีเขารับการอบรมบางสวนไมสามารถอบรมได

อยางตอเนื่อง หรือมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับการอบรม เชน ครูท่ีเคยเขารับการอบรมแลว

มากกว ารอยละ 30 สามารถขยายระยะเวลาในการอบรมหรือเข าอบรมใหม ได   

เพ่ือความตอเนื่องของหลักสูตร/เนื้อหาสําหรับการอบรมนั้น 

- หลักสูตรการอบรมสําหรับครู ควรเนนเรื่องการกระตุนความคิดวิเคราะหของนักเรียน 

ใหมากข้ึน เนื่องจากวิธีการสอนเดิมของครูเปนวิธีการสอนท่ีฝกใหเด็กทองจํา  

- ครูจากโรงเรียนสังกัดเอกชนบางโรงเรียนไมไดเขารับการอบรมจาก สสวท. เนื่องจาก 

มีเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนเขามาอบรมใหท่ีโรงเรียนโดยตรง ซ่ึงมีความสะดวกมากกวา 

และนํามาใชประโยชนไดจริงเชนกัน 

- ครูผูสอนตองการใหมีโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ (นอกเหนือจากการเรียน 

จากครูแกนนํา) เพ่ือใหครูสามารถนําไปประยุกตใชกับโรงเรียน ชวยเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูเชิงบูรณาการ และเพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหกับครูในการพัฒนาทักษะการสอนได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.4  ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางานรวมกับ สสวท.  

 

การวัดระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการทํางานรวมกับ สสวท. 

สํารวจจากตัวแทนหนวยงานท่ีไดทํางานรวมกับ สสวท. ภายใตโครงการตาง ๆ รวมจํานวนตัวอยางท้ังหมด  

32 ตัวอยาง มีผลการดําเนินงานในภาพรวมหรือไดคะแนนความพึงพอใจ 4.813 คิดเปนระดับคะแนน  

5 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

ภาพท่ี 18 :  ความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางานรวมกับ สสวท. 

 
ท่ีมา: จากการสํารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

โดยประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ บุคลากรของ สสวท. มีความรูความสามารถ 

ในการดําเนินงาน ไดคะแนน 4.875 รองลงมาคือ การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือความตองการ 

ของผูเขารวมโครงการ ไดคะแนน 4.844 และการติดตามชวยเหลือเครือขายเม่ือเกิดปญหาในการดําเนินงาน 

ไดคะแนน 4.813 ในขณะท่ีเรื่องการชี้แจงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการ, ความสะดวก 

และรวดเร็วในการติดตอประสานงาน และชองทางในการติดตอประสานงานกับ สสวท. มีความหลากหลาย  

มีความพึงพอใจเทากัน ไดคะแนน 4.781  

อยางไรก็ดี แมวาเครือขาย สสวท. จะมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกับ สสวท. เปนอยางมาก  

โดยเห็นวา สสวท. เปนองคกรท่ีพรอมรับฟงแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรอยูเสมอ 

และพรอมใหขอเสนอแนะและชวยเหลือดวยดีมาโดยตลอด แตอยางไรก็ดี สสวท. ยังคงตองใหความสําคัญ 

และสนับสนุนการมีสวนรวมกับเครือขาย สสวท. อยูอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากเครือขายเหลานี้นับเปน 

กลไกสําคัญท่ีจะชวยการดําเนินงานของ สสวท. บรรลุเปาหมายไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สสวท. ควรสราง

การบูรณาการระหวางเครือขายกับผูรับบริการจาก สสวท. ใหมีการแลกเปลี่ยนความรูผานกิจกรรม 

และชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายท่ีเขมแข็งไดมากข้ึน  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

33 
 

• ขอเสนอแนะตอการทํางานรวมกับ สสวท. 

- ควรมีการใหคําแนะนํา หรือคูมือในการเตรียมเอกสารสัญญาแกหนวยงานท่ีทํางานรวมกับ 

สสวท. เพ่ือใหมีการเตรียมเอกสารไดลวงหนา และเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด เนื่องจาก

การขอเอกสารจากมหาวิทยาลัยอาจมีความลาชา หรือเพ่ือปองกันปญหาการเตรียมเอกสาร

ไดไมครบ โดยเฉพาะการดําเนินงานในโครงการใหมหรือมีผูประสานงานใหม ซ่ึงยังไมทราบ

ข้ันตอนและเอกสารท่ีตองใชประกอบการทําสัญญาท้ังหมด 

- ควรสนับสนุนเครือขายครูหรือเครือขายทางดานวิทยาศาสตรท่ีรวมทํางานกับ สสวท.  

ใหเสมือนวาเปนองคกรเดียวกัน เนื่องจากเครือขายถือเปนกําลังสําคัญในการนํานโยบาย 

ไปสูการปฏิบัติและสงตอถึงผูเรียน ซ่ึงการสนับสนุนท่ีดีจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

เกิดงานท่ีมีคุณภาพ และสงตอผลลัพธไปยังผูใชบริการหรือนักเรียนตอไป  

 

นอกจากนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา สสวท. ควรมีการเพ่ิมเครือขายครูหรือบุคลากร 

ท่ีไมไดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใหมากข้ึน ดวยการสงขาวสาร/

ประชาสัมพันธผานหนวยงานตนสังกัด หรือสื่อตามชองทางตาง ๆ ในวงกวาง เพ่ือใหเกิดเครือขายท่ีหลากหลาย

มากข้ึน เนื่องจากการรับขาวสารตาง ๆ ของครูบางสวนท่ีไมไดอยูภายใตสังกัด สพฐ. ยังอยูในวงแคบ  

ซ่ึงตองการใหมีการสื่อสารไปยังกลุมครูสังกัดอ่ืน ๆ ใหกวางข้ึน  
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