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บทที่ 4 ความพึงพอใจผู�รับบริการ 

 
 

การวัดความพึงพอใจผู�รับบริการ เป�นการวัดประสิทธิภาพการให�บริการหลักของ สสวท. โดยเป�น
การวัดผลผลิตในเชิงคุณภาพท่ีสามารถสร�างความพึงพอใจให�แก/ผู�รับบริการ ได�แก/ กลุ/มผู�บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียน ผู�ปกครอง ซ่ึงเป�นผู�รับบริการหลักของ สสวท. รวมถึงกลุ/มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช/น ผู�ได�รับการอบรมใน
โครงการต/าง ๆ ได�แก/ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให�มีสมรรถนะของครูยุคใหม/สําหรับการเรียนรู�ศตวรรษท่ี 21 
(โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for 
Teacher (โครงการครู Coding) เป�นต�น ท้ังน้ีเพ่ือให�ได�ผลการประเมินสะท�อนความเป�นจริงจากผู�ท่ีได�รับ
บริการจาก สสวท. ในปHนี้เป�นการวัดความพึงพอใจในบริการหลักของ สสวท. ประกอบด�วย 1) ความพึงพอใจ
ของผู�ใช�หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู�ของ สสวท. 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ/านการ
อบรมสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย/างมีประสิทธิภาพ 3) ความพึงพอใจของผู�ท่ีได�รับการพัฒนา/ฝNกอบรม/ให�
ความรู� ตามโครงการที่ สสวท. จัดข้ึน 4) ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการศูนยOเรียนรู�ดิจิทัลระดับชาติ (IPST 
Learning Space) 5) ความพึงพอใจของส/วนราชการ หน/วยงานต/าง ๆ ที่เก่ียวข�องในการทํางานร/วมกับ สสวท. 
6) การยอมรับของประชาชนในการเป�นผู�นําด�านการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO และเทคโนโลยีของ
ประเทศของ สสวท. 7) ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู�วิทยาศาสตรO คณิตศาสตรOและ
เทคโนโลยีของเยาวชน โดยผลการวิเคราะหOจะแสดงในรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู�ของ สสวท. 

การวัดความพึงพอใจของผู�ใช�หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู�ของ สสวท. สื่อการเรียน
การสอนแบ/งออกเป�น 2 ประเภท ได�แก/ หนังสือเรียน และ มีการสํารวจ สื่อประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริม
ความรู� / แบบฝNกหัด / อ่ืน ๆ ซ่ึงเป�นการสํารวจผู�ใช�บริการที่เป�นผู�บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู�ปกครอง 
รวมเป�นกลุ/มเปZาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 6,199 คน (ตารางที่ 4.1) ในการคิดคะแนนเฉลี่ยจะมีการให�
น้ําหนักตามกลุ/มผู�ตอบที่เก่ียวข�อง ได�แก/ นักเรียน ร�อยละ 50 ผู�บริหารโรงเรียน ร�อยละ 20 ครู ร�อยละ 20 
และผู�ปกครอง ร�อยละ 10 
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ตารางท่ี 4.1 : กลุ)มผู�ตอบแบบสํารวจ 

กลุ)มผู�ตอบแบบสํารวจ จํานวน 
1. ผู�บริหารโรงเรียน 335 
2. ครู 1,625 
3. นักเรียน 2,904 
4. ผู�ปกครอง 1,335 

รวม 6,199 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

  
ผู�ใช�บริการส/วนมากใช�สื่อการเรียนการสอน สสวท. ประเภทหนังสือเรียน และเกือบท้ังหมดใช�สื่อการ

เรียนการสอนของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตรOและคณิตศาสตรO ซ่ึงส/วนใหญ/จะเป�นการใช�เพ่ือเป�นสื่อหลักในการ
เรียนการสอน ผลการสํารวจพบว/า ผู�ใช�บริการกลุ/มนี้มีการใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือ
เรียนมากที่สุด คิดเป�นร�อยละ 64.97 (ภาพที่ 4.1)  โดยสาระวิชาท่ีมีการใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 
มากที่สุดคือ วิทยาศาสตรO คิดเป�นร�อยละ 45.35 ซ่ึงใกล�เคียงกันกับ คณิตศาสตรO ที่มีสัดส/วนร�อยละ 42.00 
(ภาพท่ี 4.2) ซ่ึงกว/าร�อยละ 66.51 ของสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป�นสื่อหลักในการเรียนการสอน 
(ภาพที่ 4.3) 

 
ภาพที่ 4.1 : การใช�ส่ือการเรียน การสอนของ สสวท. 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  
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ภาพท่ี 4.2 : สาระวิชาท่ีใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท.  

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
ภาพที่ 4.3 : รูปแบบการใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
ผู�ใช�บริการสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. รู�สึกพึงพอใจการใช�สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท และ

ผู�ใช�บริการทุกกลุ/มรู�สึกพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ผลการสํารวจพบว/า ผู�ใช�บริการรู�สึกพึงพอใจ
ในการใช�สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท โดยให�คะแนนหนังสือเรียน และ สื่อประกอบการเรียนรู� / เอกสาร
เสริมความรู� / แบบฝNกหัด / อ่ืน ๆ เท/ากับ 4.00 และ 4.03 คะแนน ตามลําดับ ทําให�ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของตัวชี้วัดนี้มีค/าเท/ากับ 4.01 คะแนน (ภาพท่ี 4.4) (อยู/ในช/วงเกณฑO 3.5 – 4.2 คะแนน) ซ่ึงถือว/า
ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจระดับมาก และตัวชี้วัดนี้ผ/านเกณฑOประเมินในระดับดี นอกจากนี้ หากจําแนกความ
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พึงพอใจตามกลุ/มผู�ใช�บริการ ยังพบว/า ผู�ใช�บริการทุกกลุ/มมีความพึงพอใจต/อสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 
โดยผู�บริหาร ครู นักเรียน และผู�ปกครอง ให�คะแนนความพึงพอใจอยู/ท่ี 4.20 3.99 3.97 และ 3.91 คะแนน 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.5)  ซ่ึงถือว/ามีความพึงพอใจระดับมากทุกกลุ/ม (อยู/ในช/วงเกณฑO 3.5 – 4.2 คะแนน) 
อย/างไรก็ตาม หาก สสวท. ต�องการปรับปรุงให�ผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ก็อาจพิจารณาปรับปรุงใน
ประเด็นย/อยของสื่อการเรียนการสอนแต/ละประเภทต/อไป 
 

ภาพที่ 4.4 : ความพึงพอใจของผู�ใช�หนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู� 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  
 

ภาพที่ 4.5 : ความพึงพอใจของผู�ใช�หนังสือเรียนและส่ือประกอบการเรียนรู� จําแนกตามกลุ)ม
ผู�ใช�บริการ 

        ท่ีมา : จากการสํารวจ  
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4.1.1 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการหนังสือเรียน 
ผู�ใช�หนังสือเรียนทุกกลุ/มมีความพึงพอใจน�อยกว/าเร่ืองอ่ืน ๆ ในเร่ืองเนื้อหามีความชัดเจน เข�าใจง/าย 

ตัวอย/างและแบบฝNกหัดมีความหลากหลาย และการนําเสนอเน้ือหามีความน/าสนใจกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�หนังสือเรียน พบว/า ผู�ใช�ทุกกลุ/มมีความพึงพอใจในเร่ืองเนื้อหามีความ
ชัดเจน เข�าใจง/าย ตัวอย/างและแบบฝNกหัดมีความหลากหลาย การนําเสนอเน้ือหามีความน/าสนใจกระตุ�นให�เกิด
การเรียนรู� น�อยกว/าเร่ืองอ่ืน ๆ แต/ก็อยู/ในระดับพึงพอใจมาก ส/วนที่มีระดับพึงพอใจสูงกว/าเร่ืองอ่ืน ๆ เป�น
เน้ือหามีความถูกต�องและทันสมัย นอกจากน้ี ผู�ใช�กลุ/มผู�บริหารโรงเรียนรู�สึกพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับเนื้อหา
หนังสือเรียนครอบคลุมตามหลักสูตร มีความถูกต�อง และทันสมัย ส/วนผู�ใช�กลุ/มอ่ืน ๆ ยังเห็นว/าอยู/ในระดับพึง
พอใจ โดยในส/วนของผู�ปกครองจะมีความพึงพอใจอยู/ในระดับน�อยกว/ากลุ/มอ่ืน ๆ และสําหรับในประเด็นอ่ืน ๆ 
เช/น เน้ือหา/กิจกรรมการเรียนรู�ส/งเสริมให�นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหO และการออกแบบรูปเล/มเหมาะสมกับ
การใช�งานนั้น ผู�ใช�งานทุกกลุ/มให�ความพึงพอใจอยู/ในระดับพึงพอใจ (ตารางที่ 4.2) ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณา
ปรับปรุงเฉพาะเร่ืองที่มีคะแนนน�อยกว/าเร่ืองอ่ืน ๆ ก/อนเป�นอันดับแรก เพ่ือปรับปรุงหนังสือเรียนและยกระดับ
ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการหนังสือเรียนได�ต/อไป 

 
ตารางที่ 4.2 : ความพึงพอใจของผู�ใช�หนังสือเรียน 

หนังสือเรียน ผู�บริหาร ครู นักเรียน ผู�ปกครอง เฉลี่ย 
1) เน้ือหาครอบคลุมตามหลักสูตร  4.32 4.08 3.95 3.95 4.08 
2) เน้ือหามีความถูกต�อง  4.34 4.16 4.07 4.02 4.15 
3) เน้ือหามีความทันสมัย  4.28 4.14 4.01 3.98 4.10 
4) เน้ือหามีความชัดเจน เข�าใจง/าย  4.07 3.77 3.83 3.84 3.88 
5) ตัวอย/างและแบบฝNกหัดมีความหลากหลาย
พอท่ีจะทําให�เกิดความเข�าใจได�ดีข้ึน  4.06 3.78 3.87 3.85 3.89 
6) การนําเสนอเน้ือหามีความน/าสนใจกระตุ�น
ให�เกิดการเรียนรู�  4.10 3.88 3.87 3.88 3.93 
7) เน้ือหา/กิจกรรมการเรียนรู�ส/งเสริมให�
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหO  4.16 4.01 3.96 3.96 4.02 
8) การออกแบบรูปเล/มเหมาะสมกับการใช�งาน 
(ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ ชนิดกระดาษ 
ความหนาของเล/ม)  4.11 4.03 4.01 3.93 4.02 

รวม  4.18 3.98 3.95 3.93 4.00 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  
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4.1.2 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�ส่ือประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� / แบบฝ6กหัด / อ่ืน ๆ 
ผู�ใช�ส่ือประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� / แบบฝNกหัด / อ่ืน ๆ ทุกกลุ/มมีความพึงพอใจน�อย

กว/าเร่ืองอ่ืน ๆ ในเร่ืองการนําเสนอเน้ือหาท่ีมีความน/าสนใจ กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� ผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู�ใช�สื่อประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� / แบบฝNกหัด / อ่ืน ๆ พบว/า ผู�ใช�ทุกกลุ/มมีความพึง
พอใจในเร่ืองการนําเสนอเน้ือหาท่ีมีความน/าสนใจ กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� น�อยกว/าเร่ืองอ่ืน ๆ แต/ก็อยู/ใน
ระดับพึงพอใจมาก ส/วนที่มีระดับพึงพอใจสูงกว/าเร่ืองอ่ืน ๆ เป�นเนื้อหามีความถูกต�อง นอกจากน้ี ผู�ใช�กลุ/ม
ผู�บริหารโรงเรียนรู�สึกพึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกับเนื้อหาท่ีสอดคล�องกับหนังสือเรียน ช/วยเพ่ิมความรู�ให�นักเรียน
เข�าใจมากยิ่งข้ึน รวมถึงเน้ือหามีความถูกต�องและทันสมัย ส/วนผู�ใช�กลุ/มอ่ืน ๆ ยังเห็นว/าอยู/ในระดับพึงพอใจ 
โดยในส/วนของผู�ปกครองจะมีความพึงพอใจต/อสื่อประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� / แบบฝNกหัด / 
อ่ืน ๆ อยู/ในระดับน�อยกว/ากลุ/มอ่ืน ๆ และสําหรับในประเด็นอ่ืน ๆ เช/น เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู�ส/งเสริมให�
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหO และการออกแบบรูปเล/มเหมาะสมกับการใช�งานนั้น ผู�ใช�งานทุกกลุ/มให�ความพึง
พอใจอยู/ในระดับพึงพอใจ (ตารางท่ี 4.3) ดังน้ัน ถ�าหาก สสวท. ต�องการยกระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สื่อ
ประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� / แบบฝNกหัด / อ่ืน ๆ ก็อาจปรับปรุงในเร่ืองการนําเสนอเนื้อหาที่มี
ความน/าสนใจ กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� เป�นอันดับแรก 

 
ตารางที่ 4.3 : ความพึงพอใจของผู�ใช�สื่อประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� / 

แบบฝ6กหัด / อ่ืน ๆ 

สื่อประกอบการเรียนรู� / เอกสารเสริมความรู� 
/ แบบฝ6กหัด / อ่ืน ๆ ผู�บริหาร ครู นักเรียน ผู�ปกครอง 

 
เฉลี่ย 

1) เน้ือหาท่ีสอดคล�องกับหนังสือเรียน   4.24 4.00 3.90 3.82 3.99 
2) เน้ือหาช/วยเพ่ิมความรู�ให�นักเรียนเข�าใจมาก
ย่ิงข้ึน  4.27 3.92 3.99 3.86 4.01 
3) เน้ือหามีความถูกต�อง  4.35 4.12 4.04 3.96 4.12 
4) เน้ือหามีความทันสมัย  4.30 4.11 4.02 3.93 4.09 
5) การนําเสนอเน้ือหาท่ีมีความน/าสนใจกระตุ�น 
ให�เกิดการเรียนรู�  4.10 3.91 3.93 3.88 3.96 
6) เน้ือหา/กิจกรรมการเรียนรู� ส/งเสริมให�เกิด
การคิดวิเคราะหO  4.15 4.03 4.02 3.98 4.04 
7) การออกแบบรูปเล/มท่ีcเหมาะสมกับการใช�
งาน (ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ ชนิด
กระดาษ ความหนาของเล/ม)  4.15 3.96 4.01 3.90 4.00 

รวม  4.22 4.01 3.99 3.90 4.03 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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โรงเรียนที่ไม/ใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป�นสื่อหลักในการเรียน มีสาเหตุสําคัญมาจาก ครู
ออกแบบการเรียนการสอนเอง เช/น การใช�สื่อท่ีจัดทําข้ึนเอง และการใช�สื่อการเรียนการสอนอ่ืน นอกจากนี้ยัง
เห็นว/าเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู�ของสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป ตลอดจนเนื้อหาไม/สอดคล�องต/อ
บริบทและพื้นฐานนักเรียน รวมถึงความต�องการและหลักสูตรของโรงเรียน หากพิจารณาเหตุผลสําคัญท่ี
โรงเรียนไม/ใช�ส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. เป�นสื่อหลักในการเรียน พบว/า เหตุผลสําคัญที่สุดของผู�บริหาร
โรงเรียนและครู จํานวน 243 คน ท่ีไม/เลือกใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป�นส่ือหลัก เหตุผล 3 ลําดับ
แรก ได�แก/ ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง เช/น การใช�สื่อท่ีจัดทําข้ึนเอง และการใช�สื่อการเรียนการสอนอ่ืน 
คิดเป�นร�อยละ 26.34 ลําดับต/อมาคือเห็นว/า เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู�ของสื่อการเรียนการสอนยาก
เกินไป คิดเป�นร�อยละ 19.34 และลําดับที่ 3 คือ เนื้อหาไม/สอดคล�องต/อบริบทและพ้ืนฐานนักเรียน รวมถึง
ความต�องการและหลักสูตรของโรงเรียน คิดเป�นร�อยละ 12.76 (ตารางท่ี 4.4) ซ่ึงถ�าหาก สสวท. ต�องการ
ปรับปรุงให�ส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. เป�นสื่อหลักสําหรับกระบวนการเรียนการสอนอย/างแพร/หลายมาก
ข้ึน ก็อาจพิจารณาแนวทางท่ีตอบสนองต/อประเด็นข�างต�น เช/น การปรับเนื้อหาให�ง/ายข้ึน มีความสอดคล�องกับ
พื้นฐานของนักเรียนให�มากข้ึน ซ่ึงจะส/งผลให�โรงเรียนต/าง ๆ หันมาเลือกใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 
เป�นสื่อหลักมากยิ่งข้ึน  

 
ตารางท่ี 4.4 : เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีโรงเรียนไม)ใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป;นสื่อหลัก 

ในการเรียน 

ประเด็น สัดส)วนความคิดเห็น  
ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง ได�แก/ การใช�ส่ือท่ีจัดทําข้ึนเอง การ
ใช�ส่ือการเรียนการสอนอ่ืน เป�นต�น 

26.34% 

เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู�ยากเกินไป 19.34% 
เน้ือหาไม/สอดคล�องต/อบริบทและพ้ืนฐานนักเรียน รวมถึงความต�องการ
และหลักสูตรของโรงเรียน 

12.76% 

ต�องการความหลากหลายของเน้ือหา 11.11% 
งบประมาณไม/เพียงพอ/ส่ือการเรียนรู�มีราคาสูงเกินไป 7.41% 
เน้ือหาไม/ครบถ�วน ไม/ครอบคลุม ไม/ละเอียด แบบฝNกหัดน�อย 7.41% 
ความน/าสนใจของส่ือ เช/น กิจกรรมเรียนรู�ไม/มีความหลากหลาย 
ภาพประกอบน�อย 

4.12% 

ประเด็นด�านตัวช้ีวัดของโรงเรียน 3.70% 
เน้ือหาเยอะเกินไป มีความซํ้าซ�อน และไม/ชัดเจน 2.88% 
ขาดอุปกรณOท่ีจําเป�นในการเรียนตามหลักสูตร สสวท. 2.47% 
เน้ือหาไม/ทันสมัย 2.47% 

  ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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โรงเรียนท่ีไม/ใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. มีสาเหตุสําคัญมาจาก การไม/ทราบว/า สสวท. จัดทํา
สื่อแต/ละชนิด ต�องการใช�สื่อ สสวท. แต/ไม/มีส/วนในการเลือกซ้ือ ตลอดจนสามารถใช�ประโยชนOจากสื่อ สสวท. 
ได�น�อย  เม่ือพิจารณาเหตุผลท่ีโรงเรียนไม/ใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. พบว/า เหตุผลที่มีความสําคัญ
ที่สุดที่ส/งผลให�ผู�บริหารโรงเรียนและครู จํานวน 74 คน ไม/เลือกใช�สื่อ สสวท. สําหรับการเรียนการสอน 
ประกอบไปด�วย ร�อยละ 25.68 ไม/ทราบว/า สสวท. จัดทําสื่อแต/ละชนิด ลําดับต/อมาคือ ร�อยละ 20.27 ต�องการ
ใช�สื่อ สสวท. แต/ไม/มีส/วนในการเลือกซ้ือ และลําดับที่สุดท�ายคือ ร�อยละ 17.57 ใช�ประโยชนOจากสื่อ สสวท. ได�
น�อย (ตารางที่ 4.5) ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุงด�านการประชาสัมพันธOให�สื่อการเรียนการสอนของ 
สสวท. เป�นท่ีรู�จักในวงกว�าง และให�เห็นความสําคัญหรือจุดเด/นของการใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 
เพ่ือให�ตอบสนองต/อกลุ/มผู�บริหารโรงเรียนและครูท่ีเป�นกลุ/มผู�ตัดสินใจในการเลือกซ้ือสื่อการเรียนการสอน
เหล/าน้ี ซ่ึงจะส/งผลให�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ถูกใช�อย/างแพร/หลายมากยิ่งข้ึน 

 
ตารางท่ี 4.5 : เหตุผลที่โรงเรียนไม)ใช�สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 

ประเด็น สัดส)วนความคิดเห็น  
ไม/ทราบว/า สสวท. จัดทําสื่อแต/ละชนิด 25.68% 
ต�องการใช�ส่ือ สสวท. แต/ไม/มีส/วนในการเลือกซ้ือ 20.27% 
ใช�ประโยชนOได�น�อย 17.57% 
เน้ือหายากและเยอะเกินไป 13.51% 
ราคาสูง งบประมาณไม/เพียงพอ 8.11% 
ต�องการใช�ส่ือ สสวท. แต/หาซ้ือไม/ได� 6.76% 
ใช�ส่ือการเรียนการสอนอ่ืน  5.41% 
ความครบถ�วนของส่ือ เช/น มีเน้ือหาและแบบฝNกหัดในเล/มเดียวกัน 
การดาวนOโหลดส่ือและคู/มือต/าง ๆ 

2.70% 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ)านการอบรมสามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย)างมีประสิทธิภาพ 
สําหรับการวัดความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีได�อย/างมีประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีผ/านการอบรม เป�นการวัดความสําเร็จจากการได�รับการอบรมผ/านโครงการของ สสวท. โดยให�ครูท่ี
ผ/านการอบรมประเมินตัวเองในเร่ืองความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีหลังจากผ/านการอบรม สําหรับตัวชี้วัดน้ี 
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาตอบแบบสํารวจท้ังสิ้น จํานวน 3,392 คน แบ/งเป�นโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการเพิ่มศักยภาพครูให�มีสมรรถนะของครูยุคใหม/สําหรับการเรียนรู�ศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษท่ี 
21) โครงการอบรมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) 
ครูและบุคลากรท่ีใช�ระบบ IPST Learning Space และครูและบุคลากรโรงเรียนท่ีใช�สื่อการเรียนการสอนของ 
สสวท. (ตารางท่ี 4.6)  
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ตารางท่ี 4.6 : กลุ)มผู�ตอบแบบสํารวจ 

กลุ)มผู�ตอบแบบสํารวจ จํานวน 
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 419 
2. โครงการครูศตวรรษท่ี 21 518 
3. โครงการครู Coding 663 
4. ครูและบุคลากรท่ีใช�ระบบ IPST Learning 
Space 251 
5. ครูและบุคลากรโรงเรียนท่ีใช�สื่อ สสวท. 1,541 

รวม 3,392 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
การวัดความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูและบุคลากรท่ีผ/านการอบรม 3 โครงการ ประกอบไป

ด�วย โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการครูศตวรรษที่ 21 และโครงการครู Coding มีผู�ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 1,600 คน การคิดคะแนนเฉล่ียจะมีการให�น้ําหนักตามกลุ/มที่เก่ียวข�องซ่ึงพิจารณาจากจํานวนผู�ท่ี
เก่ียวข�องและงบประมาณที่ได�รับการจัดสรร จึงให�นํ้าหนักดังน้ี โครงการครูศตวรรษท่ี 21 น้ําหนัก 2.0 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ น้ําหนัก 1.5 และโครงการครู Coding นํ้าหนัก 1.5   

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดผ/านเกณฑOประเมินในระดับดี โดยโครงการครู Coding มีคะแนนสูงที่สุด 
ในขณะที่โครงการครูศตวรรษที่ 21 มีคะแนนต่ําที่สุด จากการสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ/าน
การอบรมท่ีเป�นกลุ/มครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเป�นกลุ/มเปZาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,600 คน 
ในกลุ/มนี้เป�นกลุ/มที่ผ/านการอบรมใน 3 โครงการ ซ่ึงเป�นกลุ/มเปZาหมายหลักในการดําเนินโครงการของ สสวท. 
ได�แก/ โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการครูศตวรรษท่ี 21 และโครงการครู Coding ผลการสํารวจ พบว/า ครู
และบุคลากรท่ีผ/านการอบรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าที่ โดยมีคะแนนอยู/ในช/วงระหว/าง 3.99 ถึง 4.12 
คะแนน ผลการดําเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้มีค/าเท/ากับ 4.05 คะแนน (ภาพท่ี 4.6) (อยู/ในช/วงเกณฑO       
3.5 – 4.2 คะแนน) ซ่ึงถือว/าครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าที่ระดับมาก และตัวชี้วัดน้ีผ/าน
เกณฑOประเมินในระดับดี กล/าวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ/านการอบรมของ สสวท. สามารถปฏิบัติ
หน�าท่ีได�อย/างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ/มที่ให�คะแนนค/อนข�างสูงกว/ากลุ/มอ่ืน ได�แก/ โครงการครู Coding ดังนั้น 
สสวท. อาจพิจารณาขยายผลโครงการอบรมไปสู/โรงเรียนท่ียังไม/เคยเข�าร/วมโครงการมากข้ึน เพ่ือช/วยส/งเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพครูอย/างทั่วถึงต/อไป 
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ภาพที่ 4.6 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ)านการอบรม 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
โครงการครูศตวรรษที่ 21 ให�คะแนนประสิทธิภาพน�อยท่ีสุดในประเด็นนักเรียนมีความเข�าใจในเน้ือหา

ที่ครูสอนได�ดีขึ้น เช/น ตอบคําถามได� ทํางานท่ีมอบหมายได�ถูกต�อง และประเด็นความสามารถในการให�
คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแก/ครูท/านอ่ืน สําหรับโครงการครูศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํา
กว/าโครงการอ่ืน ๆ นั้น การสํารวจครูจากโครงการครูศตวรรษท่ี 21 ท้ังหมด 518 คน พบว/า ประเด็นที่ครูและ
บุคลากรนําไปปฏิบัติได�อย/างมีประสิทธิภาพน�อยท่ีสุด 2 ประเด็น ได�แก/ นักเรียนมีความเข�าใจในเนื้อหาที่ครู
สอนได�ดีข้ึน เช/น ตอบคําถามได� ทํางานท่ีมอบหมายได�ถูกต�อง มีคะแนนที่  3.96 คะแนน และความสามารถใน
การให�คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแก/ครูท/านอ่ืน มีคะแนนที่ 3.88 คะแนน (ภาพที่ 4.7) ซ่ึงยังถือว/าครูและ
บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีระดับมาก (อยู/ในช/วงเกณฑO 3.5 – 4.2 คะแนน) อย/างไรก็ดี 
เน่ืองจากท้ังสองประเด็นนี้ยังคงสะท�อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน�าที่ได�อย/างมีประสิทธิภาพได�อย/าง
แท�จริง สสวท. อาจมุ/งเน�นในทุกองคOประกอบของการเรียนการสอนในโครงการนี้ ไม/ว/าจะเป�นครูผู�สอน เน้ือหา
หลักสูตร ครูผู�เรียน ทั้งนี้เพ่ือให�เกิดการพัฒนาการสอนไม/ว/าจะเป�นวิธีการสอน รูปแบบการสอน สื่อและ
อุปกรณOต/าง ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการสอนที่ทําให�นักเรียนเกิดความเข�าใจให�สูงข้ึนได� 
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ภาพที่ 4.7 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการครูศตวรรษที่ 21  

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
โครงการครู Coding ให�คะแนนประสิทธิภาพน�อยที่สุดในประเด็นนักเรียนมีความเข�าใจในเนื้อหาที่ครู

สอนได�ดีข้ึน เช/น ตอบคําถามได� ทํางานที่มอบหมายได�ถูกต�อง และประเด็นความสามารถในการให�คําแนะนํา
เก่ียวกับการสอนแก/ครูท/านอ่ืน ซ่ึงเป�นประเด็นเดียวกันกับโครงการครูศตวรรษที่ 21 สําหรับโครงการครู 
Coding ซ่ึงมีคะแนนผลการดําเนินการสูงกว/าโครงการอ่ืน ๆ ผลการสํารวจ ก็ยังพบว/า ประเด็น การอบรมของ 
สสวท. ทําให�มีความเข�าใจในเนื้อหาลึกซ้ึงมากข้ึน มีคะแนนสูงที่สุดท่ี 4.19 คะแนน รองลงมาคือ การอบรมของ 
สสวท. ช/วยให�สามารถออบแบบวิธีการเรียนรู�ที่น/าสนใจ เช/น กิจกรรมต/าง ๆ สําหรับนักเรียนได� มีคะแนนท่ี 
4.16 คะแนน ในขณะเดียวกัน ประเด็นท่ีมีคะแนนต่ําที่สุดได�แก/ นักเรียนมีความเข�าใจในเน้ือหาท่ีครูสอนได�ดี
ข้ึน เช/น ตอบคําถามได� ทํางานท่ีมอบหมายได�ถูกต�อง และ ความสามารถในการให�คําแนะนําเก่ียวกับการสอน
แก/ครูท/านอ่ืน ซ่ึงมีคะแนนที่ 4.09 และ 4.03 คะแนน ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.8) โดยจะเห็นได�ว/า สองประเด็นท่ี
มีคะแนนต่ําท่ีสุดจะเป�นประเด็นเดียวกันกับโครงการครูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสะท�อนให�เห็นว/า ท้ังสองประเด็น
ดังกล/าว อาจเป�นเปZาหมายสําคัญในการพัฒนาโครงการอบรมครูของ สสวท. ในอนาคต เพ่ือให�ครูและบุคลากร
ที่เข�าร/วมการอบรมมีความสามารถและประสิทธิภาพการสอนท่ีสูงข้ึนในแง/ของความสามารถในการเพิ่มความรู�
ความเข�าใจในเนื้อหาวิชาของเด็กนักเรียนและสามารถถ/ายทอดหรือให�คําแนะนําในเร่ืองการสอนแก/ครูท/านอ่ืน
ได�ต/อไป  
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ภาพท่ี 4.8 : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโครงการครู Coding 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
เม่ือพิจารณาบุคลากรกลุ/มอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู�เข�าร/วมโครงการอบรมครูของ สสวท. ผู�บริหาร

โรงเรียนที่ใช�สื่อและครูโรงเรียนที่ใช�สื่อ ให�คะแนนประสิทธิภาพน�อยที่สุดในประเด็นความสามารถในการให�
คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแก/ครูท/านอ่ืน ในขณะที่ครูและบุคลากรท่ีใช�ระบบ IPST Learning Space ให�
คะแนนประสิทธิภาพน�อยที่สุดในประเด็นการตอบข�อซักถามของนักเรียนได�อย/างชัดเจน หากพิจารณาถึง
ประเด็นท่ีครูและบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติได�อย/างมีประสิทธิภาพที่จําแนกตามกลุ/มบุคลากรนอกเหนือจาก
ผู�ที่เข�าร/วมโครงการอบรมครูของ สสวท. ซ่ึงได�แก/ ครูและบุคลากรที่ใช�ระบบ IPST Learning Space ครู
โรงเรียนท่ีใช�สื่อ สสวท. และผู�บริหารโรงเรียนท่ีใช�สื่อ สสวท. ซ่ึงเป�นกลุ/มเปZาหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 
1,792 คน พบว/า แต/ละกลุ/มให�ความเห็นแตกต/างกันดังนี้ ครูและบุคลากรท่ีใช�ระบบ IPST Learning Space 
ให�คะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุดในประเด็น การอบรมของ สสวท. ช/วยให�สามารถออกแบบ
วิธีการเรียนรู�ท่ีน/าสนใจ เช/น กิจกรรมต/าง ๆ สําหรับนักเรียนได� อยู/ที่ 4.29 คะแนน ครูโรงเรียนที่ใช�สื่อ ให�
คะแนนการตอบข�อซักถามของนักเรียนได�อย/างชัดเจน อยู/ที่ 4.07 คะแนน และผู�บริหารโรงเรียนที่ใช�สื่อให�
คะแนนความสามารถตอบข�อซักถามของนักเรียนได�อย/างชัดเจน อยู/ที่ 4.13 คะแนน และในขณะเดียวกันยัง
พบว/า ผู�บริหารโรงเรียนท่ีใช�สื่อและครูโรงเรียนที่ ใช�สื่อ ให�คะแนนประสิทธิภาพน�อยท่ีสุดในประเด็น
ความสามารถในการให�คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแก/ครูท/านอ่ืน โดยมีคะแนนที่ 4.08 และ 3.97 คะแนน 
ตามลําดับ แต/ครูและบุคลากรที่ใช�ระบบ IPST Learning Space ให�คะแนนประสิทธิภาพน�อยที่สุดในประเด็น
การตอบข�อซักถามของนักเรียนได�อย/างชัดเจน ซ่ึงมีคะแนนที่ 4.12 คะแนน (ภาพที่ 4.9) ซ่ึงแม�ว/า
ความสามารถในการแนะนําเก่ียวกับการสอนแก/ครูท/านอ่ืนจะประเด็นเดียวกันกับครูและบุคลากรที่ผ/านการ
อบรมของ สสวท. ประเด็นการตอบข�อซักถามของนักเรียนได�อย/างชัดเจน อาจเป�นอีกหน่ึงประเด็นที่ สสวท. 
เลือกพัฒนาโครงการอบรมครูต/อไปในอนาคต และนอกจากนี้ คะแนนของบุคลากรทั้งสามกลุ/มนี้ท่ีค/อนข�างสูง
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กว/าครูและบุคลากรที่ผ/านการอบรมของ สสวท. ยังเป�นตัวบ/งชี้ท่ีสําคัญว/า เม่ือผ/านการอบรมแล�ว ครูและ
บุคลากรได�ตระหนักและเข�าใจว/า มีเร่ืองใดท่ีทําได�ดีอยู/แล�ว รวมถึงเร่ืองใดท่ียังต�องปรับปรุงเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอน ซ่ึงตรงกันข�ามกับกลุ/มบุคลากรเหล/านี้ท่ียังไม/ได�เข�าร/วมโครงการการอบรมของ สสวท.    
ที่อาจจะประเมินตามสิ่งท่ีตนเองเชื่อ โดยขาดความตระหนักรู�  
 

ภาพที่ 4.9 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามกลุ)มบุคลากร 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู�ที่ได�รับการพัฒนา/ฝ6กอบรม/ให�ความรู� ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน 
 การวัดความพึงพอใจผู�เข�าร/วมโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน เป�นการวัดผลในโครงการหลักที่ สสวท.      
ให�ความสําคัญ ประกอบด�วย โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให�มีสมรรถนะของครูยุคใหม/
สําหรับการเรียนรู�ศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู�วิทยาการ
คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) โดยมีกลุ/มเปZาหมายที่ตอบแบบสํารวจจํานวน 
1,600 คน ซ่ึงเป�นกลุ/มผู�บริหารโรงเรียน และครูท่ีเข�าร/วมโครงการ 
 สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจพบว/า ผู�เข�าร/วมโครงการที่ สสวท. จัดข้ึน มีความรู�สึกพึงพอใจ 
โดยกลุ/มผู�เข�าร/วมโครงการครู Coding มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนท่ี 4.18 
คะแนน ในขณะท่ีกลุ/มผู�เข�าร/วมโครงการครูศตวรรษที่ 21 มีระดับความพึงพอใจน�อยกว/าโครงการอ่ืนที่ 3.98 
คะแนน (ภาพที่ 4.10) อย/างไรก็ดี ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู�เข�าร/วมโครงการทุกกลุ/มอยู/ในช/วงเกณฑO 
3.4 - 4.2 คะแนน ถือว/าผู�เข�าร/วมโครงการมีความพึงพอใจอยู/ในระดับมาก และตัวชี้วัดนี้ผ/านเกณฑOประเมินใน
ระดับดี แต/หาก สสวท. ต�องการยกระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร/วมโครงการให�สูงข้ึน ก็จําเป�นต�องพิจารณา
ในรายละเอียดของแต/ละโครงการว/ามีประเด็นใดบ�างท่ีควรปรับปรุง เพ่ือให�การพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพ
แก/กลุ/มผู�เข�าร/วมโครงการสามารถนําความรู�ไปประยุกตOใช�ในการเรียนการสอนให�ดียิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 4.10 : ความพึงพอใจของผู�เข�าร)วมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น 

 
 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
4.3.1 ระดับความพึงพอใจผู�เข�าร)วมโครงการครู Coding 
สําหรับโครงการอบรมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการ

ครู Coding) เป�นการอบรมเพื่อพัฒนาครูให�มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู� Coding ให�สามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู� Coding ในโรงเรียนให�เกิดประสิทธิภาพ จากผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู�เข�าร/วมโครงการครู Coding ที่มีระดับความพึงพอใจท่ี 4.18 คะแนน เม่ือพิจารณาในประเด็นต/าง  ๆ พบว/า 
ผู�เข�าร/วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเร่ืองเนื้อหาวิชามีความทันสมัย โดยมีคะแนนท่ี 4.28 
คะแนน ถือว/าอยู/ในเกณฑOพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในขณะที่ประเด็นอ่ืน ๆ ผู�เข�าร/วมโครงการมีความพึงพอใจ
อยู/ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู/ในช/วงเกณฑO 3.4 - 4.2 คะแนน ไม/ว/าจะเป�น ส่ือการสอนและ
วีดิทัศนOมีประโยชนOช/วยเสริมความเข�าใจและมีความเหมาะสมกับแต/ละช/วงชั้นเรียน การอบรมช/วยพัฒนา
ศักยภาพการสอนให�ดีข้ึน การอบรมครอบคลุมเน้ือหาวิชาอย/างครบถ�วน วิทยากรถ/ายทอดความรู�ได�ดี กระชับ 
เข�าใจง/าย และการนําความรู�ไปใช�ในการเรียนการสอนได�จริง (ภาพที่ 4.11)  
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ภาพท่ี 4.11 : ความพึงพอใจผู�เข�าร)วมโครงการครู Coding 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ข�อเสนอแนะผู�เข�าร)วมโครงการครู Coding 

• เน้ือหาในหลักสูตรควรปรับตัวอย/างให�เข�าใจง/าย 

• การอบรมควรเน�นให�ครูสามารถเขียนโปรแกรมสร�างระบบได� เพื่อให�ครูสามารถนําไปพัฒนานักเรียน
ได�ต/อไป 

• ควรเพิ่มการอบรม ในแต/ละหัวข�อให�ได�เรียนรู�ข�อมูลที่ลึกข้ึน แน/นข้ึน และกลุ/มการอบรมควรมีจํานวน
คนน�อยลง แต/เพ่ิมรอบการอบรมแทน เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนของผู�เข�าร/วมอบรม 

• ควรกระจายสื่อการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตรOและคณิตศาสตรOไปยังโรงเรียนห/างไกล  

• ระบบลงทะเบียน เม่ือลงทะเบียนพร�อมกันเยอะๆ ค/อนข�างช�า 

• อยากให�มีเจ�าหน�าที่รับเร่ืองในการตอบปfญหาต/าง ๆ ด�วยความรวดเร็ว และชัดเจน เพราะเม่ือเจอ
ปfญหาแล�วส/งอีเมลOถามจะตอบกลับช�ามาก 

• อยากให�มีการประชาสัมพันธOโครงการต/าง ๆ ให�หลายช/องทาง 
 
4.3.2 ระดับความพึงพอใจผู�เข�าร)วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพเป�นการพัฒนาโรงเรียนที่เข�าร/วมโครงการ รวมถึงผู�บริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน และเครือข/ายต/าง ๆ ให�มีความรู�ความสามารถในการจัดการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรOและ
เทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. สําหรับการประเมินผลความพึงพอใจผู�เข�าร/วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจะ
แบ/งเป�น 2 กลุ/มคือ กลุ/มผู�บริหารสถานศึกษา และครูที่เข�าร/วมโครงการ พบว/าท้ังสองกลุ/มมีความพึงพอใจ
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โดยรวมในระดับมาก โดยกลุ/มครูท่ีเข�าร/วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากกว/า จากคะแนนความพึงพอใจ
อยู/ที่ 4.13 คะแนน (ภาพที่ 4.12)  
 

ภาพท่ี 4.12 : ความพึงพอใจผู�เข�าร)วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
เม่ือพิจารณาในประเด็นต/าง ๆ พบว/าครูท่ีเข�าร/วมโครงการโรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจในทุก

ประเด็นอยู/ในระดับมาก จากคะแนนความพึงพอใจอยู/ในช/วงเกณฑO 3.4 – 4.2 คะแนน โดยประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดเป�นเร่ืองเน้ือหาวิชามีความทันสมัย และสื่อการสอนและวีดิทัศนOมีประโยชนOช/วยเสริมความ
เข�าใจ มีคะแนนความพึงพอใจที่ 4.15 คะแนน รองลงมาเป�นเร่ืองการอบรมช/วยในการพัฒนาศักยภาพการ
สอนให�ดีข้ึน และการนําความรู�ไปใช�จัดกิจกรรมการเรียนรู�ในชั้นเรียนจริงได� มีคะแนนความพึงพอใจท่ี 4.14 
คะแนน (ภาพที่ 4.13)  
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ภาพที่ 4.13 : ความพึงพอใจของครูที่เข�าร)วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

 
 ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 

สําหรับผู�บริหารสถานศึกษาท่ีเข�าร/วมโครงการโรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจในทุกประเด็นอยู/ใน
ระดับพึงพอใจมากเช/นกัน โดยเร่ืองการให�ข�อมูลเก่ียวกับเปZาหมาย บทบาทและหน�าที่ในการเข�าร/วมโครงการมี
ความชัดเจนเป�นประเด็นท่ีผู�บริหารมีความพึงพอใจมากที่สุดท่ี 4.15 คะแนน รองลงมาเป�นเร่ืองการเข�าใจแนว
ทางการจัดการเรียนรู�ตามมาตรฐานการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรOและเทคโนโลยี มีคะแนนท่ี 4.11 
คะแนน สําหรับประเด็นที่ผู�บริหารให�คะแนนความพึงพอใจน�อยกว/าประเด็นอ่ืน ๆ เป�นเร่ืองการอบรมทําให�
ม่ันใจว/าจะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให�เป�นผู�นําด�านการจัดการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรOและ
เทคโนโลยี มีคะแนนที่ 3.93 คะแนน (ภาพท่ี 4.14) แม�ว/าประเด็นดังกล/าวจะอยู/ในเกณฑOพึงพอใจมาก แต/หาก 
สสวท. ต�องการปรับปรุงการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก็อาจพิจารณาเน้ือหา
การอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�บริหาร เพื่อให�ผู�บริหารมีความม่ันใจ และเข�าใจแนวทางการ
จัดการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรOและเทคโนโลยี ได�อย/างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Thailand Productivity Institute 

 

                                                     รายงานฉบับสมบูรณการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป�งบประมาณ 2563    4-18 
 

ภาพที่ 4.14 : ความพึงพอใจของผู�บริหารท่ีเข�าร)วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ข�อเสนอแนะของผู�เข�าร)วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

• การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให�กับโรงเรียนอย/างท่ัวถึง และเข�าถึงได�ง/ายข้ึน โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก  

• ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะด�านวิทยาศาสตรO และปรับหลักสูตรให�เหมาะกับ
สภาพนักเรียน 

• อนุญาตให�ครูนําสื่อการเรียนการสอนมาใช�ได� 

• การอบรมและพัฒนาครูให�มากข้ึน 

• การจัดเรียงเนื้อหาในหนังสือเรียน ควรเรียงลําดับเน้ือหาให�มีความต/อเนื่องกัน 

• ลดข้ันตอนการติดต/อประสานงานกับโรงเรียนให�สะดวก รวดเร็ว และง/ายข้ึน รวมถึงมีความชัดเจน 
และเท/าเทียมกันทุกโรงเรียนท้ังโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ/ 

• การประชาสัมพันธOงานด�านต/าง ๆ ให�มากข้ึน 
 

4.3.3 ระดับความพึงพอใจผู�เข�าร)วมโครงการครูศตวรรษที่ 21  
โครงการครูศตวรรษที่ 21 เป�นการพัฒนาศักยภาพครูให�มีสมรรถนะของครูยุคใหม/ด�านวิทยาศาสตรO 

คณิตศาสตรOและเทคโนโลยีให�พร�อมต/อการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 และช/วยในการเตรียมความพร�อม
ผู�เรียน ให�มีประสบการณOและทักษะสําคัญท่ีจําเป�นต/อการเรียนรู�ตลอดชีวิต พร�อมเข�าร/วมโครงการประเมินผล
นักเรียนร/วมกับนานาชาติ (PISA) สําหรับผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู�เข�าร/วมโครงการครูศตวรรษท่ี 
21 มีความพึงพอใจที่ 3.98 คะแนน เม่ือพิจารณาในประเด็นต/าง  ๆ พบว/า ผู�เข�าร/วมโครงการมีความพึงพอใจ
อยู/ในระดับมากในทุกประเด็น โดยเร่ืองเนื้อหาวิชามีความทันสมัยมีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดที่ 4.12 
คะแนน รองลงมาเป�นเร่ืองวิทยากรถ/ายทอดความรู�ได�ดี กระชับ เข�าใจง/าย ที่ 4.10 คะแนน อย/างไรก็ดีประเด็น
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ที่ผู�เข�าร/วมโครงการให�คะแนนน�อยกว/าประเด็นอ่ืน ๆ เป�นเร่ืองการมีความรู� ความเข�าใจในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ตามแนวประเมิน PISA มีคะแนนท่ี 3.85 คะแนน เร่ืองการนําแนวการประเมิน PISA มา
ประยุกตOใช�ในการเรียนการสอนได� มีคะแนนท่ี 3.87 คะแนน และเร่ืองการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อ
เตรียมพร�อมผู�เรียนให�มีประสบการณOและทักษะที่จําเป�นต/อการเรียนรู�ตลอดชีวิต มีคะแนนที่ 3.92 คะแนน 
(ภาพท่ี 4.15) จะเห็นว/าประเด็นที่ผู�เข�าร/วมโครงการให�คะแนนความพึงพอใจน�อยจะเป�นเร่ืองเก่ียวกับการ
ประเมินผลการเรียนรู�ตามแนวประเมิน PISA ดังน้ัน หากครูผู�สอนมีความรู� ความเข�าใจในแนวทางการวัดผล 
สามารถประยุกตOใช�ในการเรียนการสอน และเตรียมพร�อมผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะท่ีจําเป�นกับการ
ดํารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได� โดยเฉพาะทักษะด�านคณิตศาสตรO และวิทยาศาสตรOที่เป�นบทบาทหลัก
ของสสวท. ก็อาจช/วยยกระดับผลคะแนนประเมิน PISA ให�อยู/เหนือประเทศอ่ืน ๆ ได�  
 

ภาพที่ 4.15 : ความพึงพอใจของผู�เข�าร)วมโครงการครูศตวรรษท่ี 21 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ข�อเสนอแนะผู�เข�าร)วมโครงการครูศตวรรษท่ี 21 

• เน�นการพัฒนาครูผู�สอนให�มีความรู�ความสามารถ เสริมเทคนิคการสอนและควรจัดการอบรมครูให�
มากยิ่งข้ึน 

• ผลิตสื่อการเรียนการสอนให�ทันสมัยและมีจํานวนมากข้ึน เช/น สื่อทางด�านเทคโนโลยี ส่ือด�าน
เรขาคณิต เป�นต�น 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรOท่ีทันสมัยและการสร�างสื่อการสอน
วิทยาศาสตรO 

• การประชาสัมพันธOและเผยแพร/ข�อมูลข/าวสารให�ทราบอย/างทั่วถึง เพื่อให�ครู นักเรียน และผู�ปกครอง
เข�าถึงข�อมูลได�ง/ายข้ึน 

• ส/งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน และจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือให�นักเรียนได�มีส/วนร/วม 
 

4.4 ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการศูนยNเรียนรู�ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 
ด�านบริการ IPST Learning Space ซ่ึงเป�นแหล/งรวมระบบการเรียนรู�ทางออนไลนOของ สสวท. ท่ีได�

พัฒนาข้ึนให�กับครู อาจารยO บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู�ที่สนใจเรียนรู�ในด�านวิทยาศาสตรO 
คณิตศาสตรO และเทคโนโลยี ไม/ว/าจะเป�นการอบรมให�ความรู�แก/ครูผู�สอน การทดสอบระดับความรู�ของนักเรียน 
และสื่อการเรียนรู�ต/าง ๆ โดยระบบการเรียนรู�ที่ สสวท. พัฒนาข้ึนมีท้ังหมด 4 ระบบ ได�แก/ 1) ระบบคลัง
ความรู� 2) ระบบการสอบออนไลนO 3) ระบบอบรมครูออนไลนO นอกจากนี้ในปHน้ี สสวท. ได�เปhดระบบใหม/ท่ี
เรียกว/า 4) โครงการ Project 14 ที่เป�นบทเรียนออนไลนOเพื่อการเรียนรู� วิถีใหม/ เพ่ือให�ครูสามารถใช�
ประกอบการจัดการเรียนรู�ตามปกติในห�องเรียน และนักเรียนสามารถใช�ค�นคว�า ทบทวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง
ตามความสนใจ สําหรับกลุ/มเปZาหมายท่ีตอบแบบสํารวจมีจํานวนท้ังส้ิน 7,631 คน ประกอบด�วย ผู�บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู�ปกครอง และกลุ/มผู�สนใจด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO และเทคโนโลยีผ/านการเรียนรู�
ออนไลนO 

ผลการสํารวจในแต/ละระบบการเรียนรู�พบว/า ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจทุกระบบอยู/ในระดับพึงพอใจ
มาก โดยผู�ใช�งานระบบคลังความรู�มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับระบบอ่ืนที่ 4.20 คะแนน 
ในขณะที่โครงการ Project 14 มีระดับความพึงพอใจน�อยที่สุดเม่ือเทียบกับระบบอ่ืนที่ 4.03 คะแนน อย/างไรก็
ดี สําหรับตัวชี้วัดนี้ถือว/าผ/านเกณฑOประเมินอยู/ในระดับดี (ภาพที่ 4.16) โดยมีคะแนนประเมินอยู/ในช/วง        
3.4 - 4.2 คะแนน 
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ภาพที่  4.16 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการศูนยNเรียนรู�ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
 4.4.1 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบคลังความรู� 

สําหรับผลความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบคลังความรู�โดยรวมอยู/ในระดับพึงพอใจมากมีคะแนนท่ี 4.20 
คะแนน โดยการประเมินผลความพึงพอใจระบบคลังความรู�แบ/งเป�น 5 กลุ/มคือ ผู�บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
ผู�ปกครอง และกลุ/มผู�สนใจด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO และเทคโนโลยีผ/านการเรียนรู�ออนไลนO (ผู�ใช�งาน
ระบบ) พบว/า กลุ/มครูและผู�บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจการใช�งานระบบคลังความรู�อยู/ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด มีคะแนนท่ี 4.26 คะแนน และ 4.24 คะแนน ตามลําดับ ขณะท่ีกลุ/มนักเรียน ผู�ใช�งานระบบ และ
ผู�ปกครองมีความพึงพอใจอยู/ในระดับมาก (ภาพท่ี 4.17) 
 

ภาพที่ 4.17 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบคลังความรู� จําแนกตามกลุ)ม 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  
เม่ือพิจารณาในแต/ละประเด็น พบว/า ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นเร่ืองความ

ถูกต�องและครอบคลุมของเนื้อหาตามหลักสูตรที่ 4.21 คะแนน ในขณะที่ประเด็นอ่ืน ๆ ผู�ใช�บริการมีความพึง
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พอใจอยู/ในระดับมาก ไม/ว/าจะเป�นเร่ืองความชัดเจนของเนื้อหา สื่อเคลื่อนไหวช/วยให�เข�าใจบทเรียนได�ง/ายข้ึน 
แบบฝNกหัดช/วยเสริมความเข�าใจมากข้ึน และมีสื่อหลากหลายประเภทให�เลือกใช� รวมถึงการใช�งานได�ราบร่ืน 
ไม/ติดขัด (ภาพที่ 4.18) 

 
ภาพที่ 4.18 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบคลังความรู� 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
4.4.2 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบการสอบออนไลนN 
สําหรับผลความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบการสอบออนไลนOโดยรวมอยู/ในระดับพึงพอใจมาก ท่ี 4.14 

คะแนน โดยการประเมินผลระบบได�แบ/งกลุ/มผู�ใช�งานเป�น 5 กลุ/มคือ ผู�บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู�ปกครอง 
และกลุ/มผู�สนใจด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO และเทคโนโลยีผ/านการเรียนรู�ออนไลนO (ผู�ใช�งานระบบ) จาก
การประเมินผล พบว/ากลุ/มผู�ใช�งานระบบ และผู�บริหารโรงเรียน มีความพึงพอใจการใช�งานระบบอยู/ในระดับ
มากที่สุด มีคะแนนท่ี 4.36 คะแนน และ 4.27 คะแนน ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุ/มครู นักเรียน และผู�ปกครองมี
ความพึงพอใจอยู/ในระดับมาก (ภาพท่ี 4.19) 
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ภาพท่ี 4.19 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบการสอบออนไลนN จําแนกตามกลุ)ม 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

  
เม่ือพิจารณาในประเด็นต/าง ๆ พบว/า เร่ืองความถูกต�องของการตรวจข�อสอบ และแสดงผลคะแนน

สอบ และความถูกต�องของข�อสอบ เป�นประเด็นที่ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจอยู/ในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนท่ี 
4.23 คะแนน และ 4.21 คะแนน ตามลําดับ ในขณะท่ีประเด็นอ่ืน ๆ ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจอยู/ในระดับ
มาก ไม/ว/าจะเป�นความละเอียดและชัดเจนของคําเฉลย มีคําแนะนําการใช�งานระบบท่ีเข�าใจง/าย และความ
ยืดหยุ/นในการจัดชุดข�อสอบได�ตามความต�องการ (ภาพท่ี 4.20) 
 

ภาพท่ี 4.20 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบการสอบออนไลนN 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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4.4.3 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบอบรมครูออนไลนN 
ผลความพึงพอใจโดยรวมของผู�ใช�บริการระบบอบรมครูออนไลนOอยู/ในระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนท่ี 

4.07 คะแนน สําหรับการประเมินผลระบบอบรมครูออนไลนOมีผู�ใช�บริการแบ/งออกเป�น 3 กลุ/ม คือ ผู�ที่สนใจ
ด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO และเทคโนโลยีผ/านการเรียนรู�ออนไลนO (ผู�ใช�งานระบบ) ผู�บริหารโรงเรียน และ
ครู  ผลการประเมินพบว/า ผู�ใช�บริการทุกกลุ/มมีความพึงพอใจอยู/ในระดับมาก โดยกลุ/มผู�ใช�งานระบบมีคะแนน
ความพึงพอใจมากท่ีสุดที่ 4.17 คะแนน (ภาพที่ 4.21) 

 
ภาพท่ี 4.21 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบอบรมครูออนไลนN จําแนกตามกลุ)ม 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
 เม่ือพิจารณาในประเด็นต/าง ๆ พบว/า ผู�ใช�บริการระบบอบรมครูออนไลนOมีความพึงพอใจอยู/ในระดับ
มากในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดเป�นเร่ืองระบบประเมินผลการอบรมมีความ
ถูกต�องและเชื่อถือได� มีคะแนนท่ี 4.13 คะแนน รองลงเป�นเร่ืองการจัดเรียงรูปแบบและเนื้อหา ง/ายต/อการ
เข�าถึงบทเรียนและกิจกรรมออนไลนO ท่ี 4.09 คะแนน (ภาพท่ี 4.22)  
 

ภาพท่ี 4.22 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบอบรมครูออนไลนN 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ข�อเสนอแนะผู�ใช�บริการระบบ IPST Learning Space 

• ควรประชาสัมพันธOให�ทั่วถึงมากข้ึน เช/น ทําหนังสือแจ�งให�โรงเรียนต/าง ๆ ทราบว/ามีระบบ IPST 
Learning Space และเผยแพร/การใช�สื่อดิจิทัลให�สามารถเข�าถึงได�ง/าย  

• อยากให�มีการจัดอบรมออนไลนOอย/างต/อเนื่อง มีหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมทุกวิชา และเพิ่ม
รอบการอบรมให�มากข้ึน  

• อยากให�สามารถเข�ามาอบรมซํ้าได� และอบรมได�ทุกช/วงเวลา ไม/มีการปhดระบบการอบรม เพื่อให�ครู
สามารถเข�าไปทบทวนได� 

• ควรพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมหรือเนื้อหาในการอบรม เนื่องจากบางหัวข�อมีความยาวหรือ
ใช�เวลามากเกินไป และตัวอย/างในการนําเสนอมีบริบทที่แตกต/างจากความเป�นจริงมากเกินไป 

• การจัดอบรมออนไลนOในแต/ละรุ/นไม/ควรมีจํานวนผู�เข�าอบรมมากเกินไป เพราะทําให�การเข�าระบบยาก
มาก และหลุดบ/อย 

• การเฉลยข�อสอบหลังบทเรียน อยากให�มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากข้ึน เพื่อเพิ่มความเข�าใจของผู�เรียน 

• อยากให�จัดทําคู/มือ หรืออบรมการใช�สื่อการสอนดิจิทัลต/าง ๆ เพ่ือให�ครูผู�สอนมีความเข�าใจและใช�งาน
ได�ถูกต�องมากข้ึน 

• อยากให�ผู�ใช�งานสามารถดาวนOโหลดองคOความรู�และสื่อต/าง ๆ ในระบบไปใช�งานได� 

• ควรปรับปรุงสื่อออนไลนO video ให�มีเนื้อหาท่ีสนุกมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนไม/สนใจดูมากนัก 

• อยากให�พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให�หลากหลาย และปรับเปลี่ยนเน้ือหาให�อยู/ ในรูปแบบ 
Infographic เพ่ือความเข�าใจที่ง/ายยิ่งข้ึน 

• สื่อการเรียนรู�ออนไลนOบางชั้นเรียนยังไม/ได�ปรับตามโครงสร�างหลักสูตรปfจจุบัน และสื่อการเรียนรู�
วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยียังมีน�อย 

• อยากให�มีการผลิตสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร รวมถึงมีเน้ือหาใหม/ ๆ ทัน
เหตุการณOในปfจจุบัน 

• อยากให�มีคลังข�อสอบหรือแบบทดสอบออนไลนO เช/น แบบทดสอบเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือวัดระดับ
ความรู� เป�นต�น 

• อยากให�จัดทําแบบฝNกเสริมทักษะที่หลากหลายเพ่ือจะได�นํามาปรับใช�กับนักเรียนที่มีความแตกต/างกัน
ด�านการเรียนรู� 

• อยากให�ปรับปรุงการเข�าสู/ระบบให�ง/ายข้ึน  
 
4.4.4 ระดับความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบ LMS (Project 14) 
ผลประเมินความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบ LMS (Project 14) โดยรวมอยู/ในระดับพึงพอใจมาก มี

คะแนนที่ 4.03 คะแนน โดยการประเมินผลความพึงพอใจแบ/งเป�น 5 กลุ/มคือ ผู�บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน 
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ผู�ปกครอง และกลุ/มผู�สนใจด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO และเทคโนโลยีผ/านการเรียนรู�ออนไลนO (ผู�ใช�งาน
ระบบ) พบว/าทุกกลุ/มมีความพึงพอใจในการใช�บริการอยู/ในระดับมาก จากคะแนนอยู/ในช/วงเกณฑO 3.4 – 4.2 
คะแนน อย/างไรก็ดีกลุ/มที่มีคะแนนความพึงพอใจน�อยกว/ากลุ/มอ่ืน ๆ จะเป�นกลุ/มผู�ปกครอง และนักเรียน ซ่ึงผล
คะแนนความพึงพอใจอยู/ท่ี 3.71 คะแนน และ 3.98 คะแนน ตามลําดับ (ภาพที่ 4.23) 

 
ภาพที่ 4.23 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบ LMS (Project 14) จําแนกตามกลุ)ม 

 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
สําหรับประเด็นต/าง ๆ พบว/า ผู�ใช�บริการระบบ LMS (Project 14) มีความพึงพอใจระดับมากในทุก

ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจน�อยกว/าประเด็นอ่ืน ๆ เป�นเร่ืองวิดิทัศนOมีรูปแบบการนําเสนอท่ี
น/าสนใจ กระตุ�นการเรียนรู� มีคะแนนที่ 3.96 คะแนน และการเรียนรู�ผ/านสื่อวิดิทัศนOสามารถใช�งานได�ราบร่ืน 
ไม/ติดขัด ท่ี 3.98 คะแนน (ภาพที่ 4.24) ดังน้ัน หาก สสวท. ต�องการปรับปรุงการเรียนรู�ผ/านระบบ LMS 
(Project 14) ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็อาจพิจารณาปรับรูปแบบการนําเสนอวิดิทัศนOให�มีความน/าสนใจมาก
ข้ึน สําหรับปfญหาด�านการใช�งานได�ราบร่ืน ไม/ติดขัด อาจข้ึนอยู/กับสัญญาณอินเทอรOเน็ตในแต/ละพื้นที่ ดังนั้น 
สสวท. ควรมีคําอธิบายและข�อจํากัดต/าง ๆ ในการใช�งานให�ผู�ใช�บริการทราบก็จะช/วยให�เกิดความความเข�าใจ
ในการใช�งานระบบมากข้ึน 
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ภาพที่ 4.24 : ความพึงพอใจผู�ใช�บริการระบบ LMS (Project 14) 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ข�อเสนอแนะผู�ใช�บริการระบบ LMS (Project 14) 

• อยากให�ผลิตสื่อการเรียนการสอนให�ครบทุกเนื้อหาวิชาและทุกระดับชั้น เนื่องจากการใช�สื่อของ 
project 14 ช/วยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู�ได�มาก นักเรียนสามารถเรียนรู�ได�อย/างสนุกสนาน 
รวมถึงครูก็สามารถเปhดดูแนวทางก/อนที่จะสอนได� 

• ควรเพิ่มคําถามท�ายกิจกรรมให�ครบทุกหน/วยการเรียนรู� และมีแบบทดสอบของแต/ละวิชาเพื่อ
ประเมินผลผู�เรียน 

• ควรเพ่ิมตัวอย/างกิจกรรมให�หลากหลายมากข้ึน 

• ควรให�ครูหรือผู�ใช�งานสามารถดาวนOโหลดสื่อการเรียนการสอน ข�อมูล หรือองคOความรู�ไปใช�ได� 

• ควรมีรายละเอียดของเนื้อหามากกว/านี้ และให�มีความน/าสนใจมากข้ึน 
 
4.5 ระดับความพึงพอใจของส)วนราชการ หน)วยงานต)าง ๆ ที่เกี่ยวข�องในการทํางานร)วมกับ สสวท. 

การวัดระดับความพึงพอใจของหน/วยงานท่ีทํางานร/วมกับ สสวท. มีความสําคัญอย/างมากเพราะเป�น
กําลังสําคัญในการช/วยขับเคลื่อนภารกิจของ สสวท. ให�ประสบความสําเร็จ กลุ/มนี้ประกอบด�วย อาจารยO
มหาวิทยาลัย อาจารยOมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูพ่ีเลี้ยง ครูโรงเรียนคุณภาพ บริษัทเอกชนท่ีร/วมดําเนินโครงการ
กับ สสวท. เป�นต�น เนื่องจากหน/วยงานเหล/าน้ีเป�นผู�ร/วมสร�างความเข�มแข็งทางด�านวิทยาศาสตรO คณิตศาสตรO 
และเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนให�การดําเนินงานของ สสวท. ในการเอ้ือให�เกิดการขยายขอบเขตการ
ดําเนินงาน และเสริมประสิทธิภาพการทํางานให�เข�มแข็งยิ่งข้ึน ในการสํารวจคร้ังน้ีมีกลุ/มเปZาหมายท่ีตอบแบบ
สํารวจ จํานวน 333 คน  
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ผลการสํารวจพบว/า หน/วยงานที่ทํางานร/วมกับ สสวท. มีความพึงพอใจโดยรวมอยู/ในระดับมากท่ี 
4.02 คะแนน (ภาพที่ 4.25) ซ่ึงถือว/าตัวชี้วัดนี้ผ/านเกณฑOประเมินในระดับดี เม่ือพิจารณาในแต/ละโครงการท่ี
หน/วยงานต/าง ๆ ได�ทํางานร/วมกับ สสวท. พบว/า หน/วยงานที่ทํางานร/วมกับ สสวท. ในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรOและคณิตศาสตรOของ สสวท. (โอลิมปhก) และโครงการวิทยาศาสตรOสิ่งแวดล�อมโลก 
(GLOBE) มีความพึงพอใจอยู/ในระดับมากที่สุด มีคะแนนท่ี 4.51 คะแนน และ 4.23 คะแนน ตามลําดับ 
ในขณะที่หน/วยงานท่ีทํางานร/วมกับ สสวท. ในโครงการอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู/ในระดับมาก อย/างไรก็ดี
หน/วยงานที่ทํางานร/วมกับ สสวท. ในโครงการส/งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรOและ
คณิตศาสตรO (สควค.) และโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. มีคะแนนความพึงพอใจน�อย
กว/ากลุ/มอ่ืน ๆ มีคะแนนท่ี 3.76 คะแนน และ 3.86 คะแนน ตามลําดับ 
 

ภาพท่ี  4.25 : ความพึงพอใจของหน)วยงานท่ีทํางานร)วมกับ สสวท. จําแนกตามกลุ)ม 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
เม่ือพิจารณาในแต/ละประเด็นจะเห็นว/าระดับคะแนนความพึงพอใจในด�านการสนับสนุนสื่อและวัสดุ

อุปกรณOที่ใช�ในการดําเนินโครงการมีคะแนนน�อยที่สุดที่ 3.74 คะแนน อีกทั้งการให�ความช/วยเหลือในการ
แก�ปfญหา และการติดตามและให�ความช/วยเหลือในการดําเนินโครงการอย/างสมํ่าเสมอ มีคะแนนน�อยรองลงมา
ที่ 3.92 คะแนน และ 3.96 คะแนน ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.26) อย/างไรก็ดี เครือข/ายที่ทํางานร/วมกับ สสวท. 
ต/างเห็นว/า สสวท. เป�นหน/วยงานที่มีองคOความรู�และมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถสูง ซ่ึงเครือข/ายได�ให�
คะแนนในเร่ืองบุคลากร สสวท. ให�ข�อมูลที่เป�นประโยชนOในการดําเนินโครงการ รวมถึงเป�นผู�มีความรู�
ความสามารถ โดยให�คะแนนในระดับท่ีพึงพอใจมาก ดังนั้น หาก สสวท. ต�องการเสริมสร�างการดําเนินงาน
ร/วมกับ สสวท. ให�มีความเข�มแข็งยิ่งข้ึน อาจต�องเข�าใจถึงความต�องการของเครือข/ายเพิ่มเติม เช/น ในเร่ืองการ
สนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณOที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ รวมถึงให�ความช/วยเหลือและแก�ปfญหาในการ
ดําเนินโครงการได�ตรงจุดและรวดเร็วข้ึนก็อาจส/งผลให�หน/วยงานเครือข/ายที่ทํางานร/วมกับ สสวท. มีความพึง
พอใจในการดําเนินงานสูงข้ึนได� 
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ภาพท่ี 4.26 : ความพึงพอใจของหน)วยงานท่ีทํางานร)วมกับ สสวท.  

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ข�อเสนอแนะหน)วยงานที่ทํางานร)วมกับ สสวท. 

• อยากให� สสวท. รับบุคลากรท่ีมีความรู�เฉพาะทางให�มากข้ึน เน่ืองจากปfจจุบัน สสวท. ขาดบุคลากรที่
มีความรู�เฉพาะทางโดยเฉพาะสาขาฟhสิกสOและดาราศาสตรO 

• ด�านสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตรOควรจัดทําเฉลยคําตอบในหนังสือแบบฝNกหัด 

• ควรมีการกระจายหน/วยประสานงานออกต/างจังหวัด 

• ควรมีการออกหนังสือราชการต/าง ๆ ให�รวดเร็วข้ึน ก/อนที่กิจกรรมหรืองานจะจัดข้ึน 

• การส/งเสริมครูในพื้นท่ีห/างไกลโดยใช�รูปแบบออนไลนOและเพ่ิมรอบในการอบรมให�มีมากข้ึน 

• การประชาสัมพันธOกิจกรรมต/าง ๆ ที่ สสวท. ดําเนินการให�ทั่วถึงกับบุคลากรทางการศึกษา 

• ควรส/งเสริมด�านสื่ออุปกรณO การอบรมให�ความรู�ด�านหลักสูตรกับครูผู�สอน 
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บทที่ 5  
ระดับการยอมรับ และการเห็นความสําคัญ  

ของการเรียนรู�วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยีของประชาชน 
 
5.1 ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป*นผู�นําด�านการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และ
เทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 

 
ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป�นผู�นําด�านการเรียนรู�วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และ

เทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. วัดจาก 2 ส+วน ได�แก+ 1) การยอมรับในข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ผ+าน
ช+องทางท่ี สสวท. เลือกใช� และ 2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ซ่ึงได�ทําการสํารวจจากกลุ+มท่ี
มีส+วนเก่ียวข�องโดยตรงจํานวน 8 กลุ+ม ได�แก+  1) ผู�บริหารโรงเรียน 2) ครู 3) นักเรียน 4) ผู�ปกครอง               
5) คณะกรรมการ สสวท. 6) เครือข+าย 7) ประชาชน รวมถึง 8) ผู�ที่เก่ียวข�องอ่ืน ๆ เช+น ผู�ใช�งานระบบ IPST 
รวมเป�นกลุ+มเป?าหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 9,127 คน 

 
1) การยอมรับในข�อมูลข-าวสารหรือความรู�ผ-านช-องทางที่ สสวท. เลือกใช� 
การประเมินระดับการยอมรับในข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ผ+านช+องทางต+าง ๆ ที่ สสวท. เลือกใช� 

เป�นการสํารวจการส+งข�อมูลข+าวสารของ สสวท. ผ+านช+องทางต+าง ๆ เช+น สื่อโทรทัศน" วิทยุ หนังสือพิมพ" สื่อ
ออนไลน" เป�นต�น ในการสํารวจความพึงพอใจแบ+งการสํารวจออกเป�น 2 ช+องทาง คือ ด�านข�อมูลข+าวสารหรือ
ความรู�ผ+านเว็บไซต"ของ สสวท. และด�านข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ผ+านกิจกรรมท่ี สสวท. จัดข้ึน ซ่ึงระดับการ
ยอมรับในภาพรวมได�ผลคะแนนเฉลี่ยอยู+ที่ 3.86 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ"ท่ี
กําหนดไว� พบว+าการดําเนินการของ สสวท. อยู+ในระดับเกณฑ" 4 น่ันคือ สามารถดําเนินการได�ดี โดยกลุ+ม
ผู�บริหารโรงเรียนเป�นกลุ+มที่ให�การยอมรับในภาพรวมข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ของ สสวท. สูงที่สุด รองลงมา
เป�นกลุ+มเครือข+ายท่ีร+วมดําเนินโครงการกับ สสวท. และกลุ+มท่ีมีส+วนเก่ียวข�องทุกกลุ+มให�การยอมรับในข�อมูล
ข+าวสารหรือความรู�ผ+านเว็บไซต"ของ สสวท. สูงกว+ากิจกรรมท่ี สสวท. จัดข้ึน  

เม่ือพิจารณาการยอมรับจําแนกตามด�านข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ผ+านเว็บไซต"ของ สสวท. และ 
ด�านข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ผ+านกิจกรรมที่ สสวท. จัดข้ึน พบว+า การยอมรับในด�านข�อมูลข+าวสารหรือความรู�
ผ+านเว็บไซต"ของ สสวท. มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู+ที่ 3.99 คะแนน สูงกว+าการยอมรับในด�านข�อมูลข+าวสารหรือ
ความรู�ผ+านกิจกรรมที่ สสวท. จัดข้ึน ซ่ึงมีผลคะแนนเฉล่ียอยู+ที่  3.71 คะแนน โดยกลุ+มผู�บริหารโรงเรียนและ
กลุ+มเครือข+ายเป�นกลุ+มท่ีมีระดับการยอมรับสูงท่ีสุดในทั้ง 2 ด�าน ในทางกลับกัน กลุ+มคณะกรรมการ สสวท. 
และกลุ+มผู�ปกครอง เป�นกลุ+มท่ีมีระดับการยอมรับต่ําที่สุดในท้ัง 2 ด�าน โดยเฉพาะกลุ+มคณะกรรมการ สสวท. 
ซ่ึงมีระดับการยอมรับด�านข�อมูลข+าวสารหรือความรู�ผ+านกิจกรรมที่ สสวท. จัดข้ึน เพียง 3.16 คะแนน (ภาพท่ี 
5.1)    
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ภาพที่ 5.1 : การยอมรับในข�อมูลข-าวสารหรือความรู�ผ-านช-องทางที่ สสวท. เลือกใช� 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
1.1) ข�อมูลข-าวสารหรือความรู�ผ-านเว็บไซต"ของ สสวท. 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต" สสวท. ใน 3 ประเด็น ประกอบด�วย           

ความสะดวกในการสืบค�นข�อมูล การปรับปรุงข�อมูลให�ทันสมัย และข�อมูลในเว็บไซต"ตรงกับความต�องการ 
พบว+า 3 ประเด็นมีคะแนนความพึงพอใจใกล�เคียงกัน โดยประเด็นที่ได�คะแนนมากท่ีสุด ได�แก+ ความสะดวกใน
การสืบค�นข�อมูล 4.02 คะแนน รองลงมา คือ การปรับปรุงข�อมูลให�ทันสมัย 3.99 คะแนน และสุดท�ายได�แก+  
ข�อมูลในเว็บไซต"ตรงกับความต�องการของผู�ใช� 3.98 คะแนน (ภาพท่ี 5.2) 

 
ภาพที่ 5.2 : ความพึงพอใจในการเย่ียมชมเว็บไซต" สสวท. แบ-งตามข�อคําถาม 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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เว็บไซต" สสวท. ที่ผู�ตอบแบบสํารวจเข�าเยี่ยมชมมากที่สุด ได�แก+ เว็บไซต" สสวท. www.ipst.ac.th ซ่ึง
มีสัดส+วนผู�เคยเข�าเยี่ยมชม ร�อยละ 31.42 รองลงมาคือ เว็บไซต"คลังความรู�ฯ www.SciMath.org ร�อยละ 
19.29 เว็บไซต"สาขาวิชาต+าง ๆ ของ สสวท. ร�อยละ 6.91 และ IPST Learning Space ร�อยละ 5.29 ท้ังน้ี มีผู�
ที่ไม+เคยเข�าเยี่ยมชมเว็บไซต" สสวท. ถึงร�อยละ 37.09 ของผู�ตอบแบบสํารวจทั้งหมด (ภาพที่ 5.3) 

 
ภาพที่ 5.3 : เว็บไซต"ของ สสวท. ท่ีเคยเย่ียมชม 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
 เม่ือเปรียบเทียบกับแหล+งข�อมูลด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี พบว+า เนื้อหาของ 

สสวท. ในช+องทางต+าง ๆ เช+น เว็บไซต" เป�นแหล+งข�อมูลที่ผู�ตอบแบบสํารวจส+วนใหญ+ให�ความเช่ือถือ โดยมี
สัดส+วนสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับแหล+งข�อมูลอ่ืน ๆ รองลงมาได�แก+ ข�อมูลทั่วไปที่พบในอินเตอร"เน็ต ข+าว/
บทความในหนังสือพิมพ"/นิตยสาร รายการทางทีวี/วิทยุ และความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญบน Social Media 
เช+น Facebook ตามลําดับ (ภาพที่ 5.4) 
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ภาพท่ี 5.4 : แหล-งข�อมูลด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี ท่ีเช่ือถือ 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

 ช+องทางท่ีผู�ตอบแบบสํารวจได�รับข+าวประชาสัมพันธ"ต+าง ๆ ของ สสวท. มากที่สุด ได�แก+ เว็บไซต" 
สสวท. ที่ร�อยละ 14.28 รองลงมาคือ Facebook page สสวท., สื่อโทรทัศน" และ YouTube ที่ร�อยละ 12.24, 
8.98 และ 7.61 ตามลําดับ (ภาพท่ี 5.5) โดยผู�ที่ได�รับข+าวประชาสัมพันธ"ส+วนใหญ+ได�รับข+าวสารของ สสวท. 
เฉลี่ยเดือนละ 2–3 คร้ัง และสัปดาห"ละ 2-3 คร้ัง (ภาพท่ี 5.6)  
 

ภาพท่ี 5.5 : ช-องทางที่ได�รับข-าวประชาสัมพันธ"ต-าง ๆ ของ สสวท. 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ภาพที่ 5.6 : ความถ่ีในการรับข-าวประชาสัมพันธ"ต-าง ๆ ของ สสวท. ผ-านช-องทางต-าง ๆ 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

อย+างไรก็ตาม ช+องทางท่ีผู�ตอบแบบสํารวจรับข�อมูลข+าวสารด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และ
เทคโนโลยีมากท่ีสุดกลับเป�นช+องทาง Facebook รองลงมาได�แก+ เว็บไซต", Instagram และ Twitter, เว็บไซต"
ชุมชนออนไลน"และ Web board ตามลําดับ ซ่ึงท้ังหมดเป�นช+องทางออนไลน" ในขณะที่ช+องทางออฟไลน" อาทิ 
นิตยสาร หนังสือ เอกสาร ผู�บริหารสถานศึกษา ครู เจ�าหน�าที่โรงเรียน ทีวี เป�นช+องทางที่ผู�ตอบแบบสํารวจ
ได�รับข�อมูลข+าวสารในสัดส+วนที่น�อยกว+าช+องทางออนไลน" (ภาพท่ี 5.7) 

 
ภาพท่ี 5.7 : ช-องทางในการรับข�อมูลข-าวสารด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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1.2) ข�อมูลข-าวสารหรือความรู�ผ-านกิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต" สสวท. ใน 5 ประเด็น ประกอบด�วย 1) การ

แข+งขันต+าง ๆ เช+น การเขียนโปรแกรม (Coding) / คอมพิวเตอร" / เคมี / คณิตศาสตร" / วิทยาศาสตร" โอลิมปkก 
2) กิจกรรมการให�ความรู�ต+าง ๆ แก+เด็กและเยาวชน เช+น ค+าย การอบรม นิทรรศการ ฯลฯ 3) งานเสวนา
วิชาการ 4) งานมอบรางวัลต+าง ๆ 5) การศึกษาดูงาน โดยประเด็นที่ได�คะแนนมากท่ีสุด ได�แก+ กิจกรรมการให�
ความรู�ต+าง ๆ แก+เด็กและเยาวชน 3.79 คะแนน รองลงมา คือ งานเสวนาวิชาการ 3.59 คะแนน และงานมอบ
รางวัลต+าง ๆ 3.53 คะแนน ซ่ึงใกล�เคียงกับการแข+งขันต+าง ๆ 3.52 คะแนน โดยการศึกษาดูงานเป�นประเด็นท่ี
ได�คะแนนความพึงพอใจต่ําที่สุด 3.46 คะแนน (ภาพท่ี 5.8) 

 
ภาพท่ี 5.8 : ความพึงพอใจในการเข�าร-วมกิจกรรมกับ สสวท. หรือการรับข�อมูลข�าวสาร หรือความรู�ผ-าน

กิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น แบ-งตามข�อคําถาม 

 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
นอกจากนี้ เม่ือสอบถามผู�ที่เคยติดต+อสื่อสาร/ประสานงานกับ สสวท. พบว+า ช+องทางที่ติดต+อได�

สะดวกท่ีสุด นั่นคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส" ร�อยละ 37.48 รองลงมาคือ โทรศัพท" ร�อยละ  17.16 Facebook 
page สสวท. ร�อยละ 16.63 และ จดหมาย/หนังสือเป�นทางการ ร�อยละ 15.46 Groupline ร�อยละ 9.38 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5.9) 
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ภาพท่ี 5.9 : ช-องทางที่สะดวกที่สุดในการติดต-อส่ือสาร/ประสานงานกับ สสวท. 
 
 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 
การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. เป�นการสํารวจเก่ียวกับ 8 ประเด็น ได�แก+                                 

1) เป�นองค"กรชั้นนําด�านการศึกษาในระดับประเทศ 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาความรู�ด�านวิทยาศาสตร" 
คณิตศาสตร" และเทคโนโลยีของประเทศ 3) ผลงานด�านการผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู�
ด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ 4) ผลงานด�านการผลิตหลักสูตร ส่ือ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยีมี
คุณภาพ 5) ผลงานด�านการศึกษาค�นคว�าวิจัยด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี 6) ผลงานด�านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7) ผลงานด�านการพัฒนาผู�มีความสามารถพิเศษ ด�านวิทยาศาสตร" และ 
คณิตศาสตร" 8) มีผลงานด�านการประเมินผลความรู�ด�านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีได�ตามมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ  

ในภาพรวม ผู�ตอบแบบสํารวจได�ให�การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. อยู+ท่ี 4.02 คะแนน 
โดยกลุ+มเครือข+ายเป�นกลุ+มที่ให�คะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงที่สุด ขณะท่ีกลุ+ม
ผู�ปกครองเป�นกลุ+มที่ให�การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. น�อยกว+ากลุ+มอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ"ที่กําหนดไว�พบว+าการดําเนินการของ สสวท. ยังคงอยู+ในระดับ 4 ซ่ึงแสดงให�เห็นว+า 
สสวท. สามารถดําเนินการในระดับดีเช+นกัน (ภาพท่ี 5.10) 
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ภาพที่ 5.10 : การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

เม่ือพิจารณาการยอมรับจําแนกตามประเด็น พบว+า ผลงานด�านการพัฒนาผู�มีความสามารถพิเศษ 
ด�านวิทยาศาสตร" และ คณิตศาสตร" เป�นประเด็นท่ีได�รับการยอมรับมากที่สุด โดยมีผลคะแนนเฉล่ียอยู+ที่ 3.96 
คะแนน ซ่ึงใกล�เคียงกับผลงานด�านการประเมินผลความรู�ด�านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีได�ตามมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ และ การขับเคลื่อนการพัฒนาความรู�ด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยีของ
ประเทศ ซ่ึงมีผลคะแนนเฉล่ียอยู+ที่ 3.95 คะแนน รวมถึงผลงานด�านการผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ซ่ึงมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู+ที่ 3.94 
คะแนน โดยประเด็นท่ีได�รับคะแนนน�อยที่สุด ได�แก+ องค"กรชั้นนําด�านการศึกษาในระดับประเทศ ซ่ึงมีผล
คะแนนเฉลี่ยอยู+ที่ 3.87 คะแนน (ภาพท่ี 5.11) 
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ภาพท่ี 5.11 : การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. แบ-งตามประเด็น  
 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
 ทั้งนี้ ผู�ตอบแบบสํารวจมองว+า บทบาทของ สสวท. ควรมุ+งเน�นหรือเพิ่มเติมมากที่สุด ได�แก+ การเป�น
องค"กรชั้นนําด�านการศึกษาในระดับประเทศ ร�อยละ 14.82 การผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู� ร�อยละ 12.47 รวมถึง การผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบดิจิทัลและ      
e-learning ร�อยละ 12.35 โดยเห็นว+า สสวท. ควรเพิ่มบทบาทในการส+งเสริมให�เด็กท่ีไม+มีโอกาสได�ศึกษา
ค�นคว�าหรือเข�าถึงข�อมูลได�ต+าง ๆ ได�มากข้ึนและง+ายข้ึน โดยไม+มีเง่ือนไขกีดกัน รวมถึงการจัดทําหนังสือเรียนให�
เพียงพอกับความต�องการ และการพัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับสภาพโรงเรียนทั่วไป ซ่ึงไม+มีอุปกรณ"และ 
ทรัพยากรมากพอที่จะทํากิจกรรมตามในหนังสือเรียนตลอดจนสร�างแผนการเรียนรู�ท่ีสามารถรองรับการ
ประเมินนานาชาติ PISA ตั้งแต+ระดับประถมศึกษา เพื่อให�ครูใช�เป�นแนวทางในการสอน (ภาพที่ 5.12) 
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ภาพที่ 5.12 : บทบาทท่ี สสวท. ควรมุ-งเน�น หรือเพ่ิมเติมให�เด-นชัด 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

สําหรับสิ่งที่ผู�ตอบแบบสํารวจนึกถึงเม่ือเอ+ยถึง สถาบันส+งเสริมการสอนวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี 
(สสวท.) บทบาทของ สสวท. 3 ลําดับแรกท่ีผู�ตอบแบบสํารวจนึกถึงมากที่สุด ได�แก+ การให�ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี และการพัฒนาและส+งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางด�าน
วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี เช+น ทุน พสวท., ทุน สควค., ทุนโอลิมปkกวิชาการ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อวิชาวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี สะท�อนให�เห็นว+า บทบาทของ สสวท. ด�านการ
ให�ความรู�และพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ถือเป�นจุดเด+นท่ีคนส+วนใหญ+
ให�การยอมรับ (ภาพที่ 5.13)  
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ภาพท่ี 5.13 : สิ่งที่นึกถึงเม่ือเอ-ยถึง สสวท. 

 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 

 ผลข�างต�นสอดคล�องกับมุมมองท่ีผู�ตอบแบบสํารวจมีต+อ สสวท. เม่ือสอบถามประเด็นท่ีมีความ
เก่ียวข�องกับ สสวท. ซ่ึงผู�ตอบแบบสํารวจส+วนใหญ+มองว+า สสวท. เก่ียวข�องกับประเด็นเร่ืองการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี มากที่สุด รองลงมาได�แก+ หนังสือ / อุปกรณ"วิทยาศาสตร" 
คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี และ การอบรมครูวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี ตามลําดับ (ภาพท่ี 
5.14) 
 

ภาพท่ี 5.14 : ประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข�องกับบทบาทของ สสวท. 

 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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5.2 ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู�วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ของ
เยาวชน 

การพัฒนาระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู�วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และ
เทคโนโลยีของเยาวชนเป�นพันธกิจท่ีสําคัญอย+างหน่ึงของสถาบันส+งเสริมการสอนวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ดังนั้นจึงจําเป�นต�องมีการวัดระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู�วิทยาศาสตร" 
คณิตศาสตร" และเทคโนโลยีของเยาวชน เพื่อให�ทราบถึงระดับความรู�และความตระหนักของเยาวชนในปpจจุบัน 
ซ่ึงจะเป�นประโยชน"ในการพัฒนาการดําเนินงาน สสวท. ต+อไป 

 การสํารวจระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญในงานชิ้นน้ีแบ+งออกเป�น 2 ส+วนคือ 1) ระดับ
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)  และ 2) ระดับความตระหนัก
ในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ซ่ึงการสํารวจครอบคลุมกลุ+มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 1,516 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 729 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 651 คน และ
เยาวชนท่ัวไปที่เป�นนักเรียน นักศึกษา 274 คน รวมท้ังสิ้น 3,170 คน ทั้งน้ีการสํารวจความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ใช�แบบสํารวจซ่ึงพัฒนาคําถามจาก National 
Science Foundation (NSF) สห รั ฐอ เ ม ริ ก า  แล ะ  International Center for the Advancement of  
Scientific Literacy มหาวิทยาลัยมิชิแกน ในขณะท่ีการสํารวจความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" 
คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ใช�แบบสํารวจที่ พัฒนามาจากแบบสอบถามของ Faculty of Education, 
University of Cambridge 

โดยผลการสํารวจพบว+า ระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี (Scientific 
Literacy) มีคะแนนเฉลี่ยถ+วงน้ําหนัก 3.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และระดับความตระหนักใน
ความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยถ+วงน้ําหนัก 3.88 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงคะแนนระหว+าง 3.4 - 4.2 คะแนน จะถือว+าอยู+ในช+วงเกณฑ"การให�คะแนนระดับ 4 
กล+าวคือ สามารถดําเนินการได�ดี โดยมีรายละเอียดดังต+อไปนี้ 
 

1) ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)  
เป�นการประเมินระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี โดยแบบสํารวจระดับ

ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี ประกอบด�วยคําถาม 11 ข�อ ให�ผู�ตอบระบุว+า เห็นด�วย 
ไม+เห็นด�วย หรือ ไม+ทราบ โดยในการคิดคะแนนจะนับเฉพาะคนที่ตอบว+า “ทราบ” เกินคร่ึงหนึ่งของคําถาม
ทั้งหมด เนื่องจากถือว+าเป�นกลุ+มที่มีความรู�ความเข�าใจในวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยีได�ระดับหน่ึง  

โดยภาพรวมระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 3.73 
คะแนน โดยกลุ+มเยาวชนทั่วไปที่เป�นกลุ+มนักเรียนนักศึกษาเป�นกลุ+มท่ีมีระดับความรู�ความเข�าใจมากที่สุด        
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ กลุ+มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ+มมัธยมศึกษาตอนต�น และประถมศึกษา 
ตามลําดับ ที่คะแนนเฉลี่ย 3.67 3.63 และ 3.62 คะแนนตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมกับเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�ในช+วง 3.5 – 4.2 คะแนน พบว+าระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร"
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และเทคโนโลยีของกลุ+มนักเรียน และเยาวชนทั่วไป อยู+ในระดับเกณฑ" 4 กล+าวคือโดยทั่วไปกลุ+มนักเรียน และ
เยาวชนทั่วไปมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยีในระดับดี (ภาพท่ี 5.15) ทั้งนี้จะเห็นว+า
กลุ+มเยาวชนท่ัวไปที่โดยส+วนใหญ+เป�นนักศึกษา เป�นกลุ+มที่มีความรู�ความเข�าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร"และ
เทคโนโลยีมากกว+ากลุ+มอ่ืน ๆ ซ่ึงเป�นไปตามสมมติฐานที่นักเรียนในระดับชั้นสูงกว+าจะมีความรู�ทางด�าน
วิทยาศาสตร"มากกว+านักเรียนในระดับชั้นต่ํากว+า  

 
ภาพที่ 5.15 : ระดับความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) 

 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
ภาพท่ี 5.16 แสดงจํานวนร�อยละของแต+ละกลุ+มตัวอย+างแยกประเภทตามระดับชั้น ท่ีสามารถตอบ

คําถามความรู�ด�านวิทยาศาสตร"ได�อย+างถูกต�องในแต+ละข�อ โดยพบว+ากลุ+มตัวอย+างส+วนมากสามารถตอบคําถาม
วิทยาศาสตร"พื้นฐานได�อย+างถูกต�อง โดยกว+าร�อยละ 80 ทราบว+า 1) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย" 2) ใจกลางโลกมี
ความร�อนสูงมาก 3) การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย"ใช�เวลา 1 ปy 4) ผืนแผ+นดินที่เราอยู+นี้เกิดจากการ
เคลื่อนที่มาเป�นล�านปy และยังเคลื่อนที่ต+อไป และ 5) มนุษย"ทุกวันน้ีวิวัฒนาการจากสัตว"โบราณยุคแรก ในขณะ
ที่กลุ+มตัวอย+างที่ตอบคําถามถูกรองลงมา มีจํานวนกว+าร�อยละ 60 ท่ีเห็นด�วยว+า จักรวาลเร่ิมต�นจากการระเบิด
คร้ังใหญ+ และอิเล็กตรอนเล็กว+าอะตอม 

ทั้งนี้กลุ+มตัวอย+างส+วนมากยังไม+สามารถตอบคําถามเก่ียวกับความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร"ในระดับ
มัธยมปลายได�อย+างถูกต�อง โดยส+วนใหญ+เห็นด�วยว+า 1) ยีน (Gene) ของพ+อเป�นสิ่งที่กําหนดว+า ลูกจะเกิดมา
เป�นผู�หญิงหรือผู�ชาย 2) กัมมันตภาพรังสีทุกประเภทบนโลกนี้ เป�นสิ่งที่มนุษย"สร�างข้ึน 3) ยาแก�อักเสบ 
(Antibiotics)  ฆ+าได�ท้ังเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย และ 4) แสงเลเซอร"ทํางานโดยการรวมคลื่นเสียง ซ่ึงเป�น
คําตอบที่ผิด โดยจะเห็นว+ากลุ+มเยาวชนทั่วไปสามารถตอบคําถามเก่ียวกับความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร"ในระดับ
มัธยมปลายได�อย+างถูกต�องในจํานวนท่ีสูงกว+าค+าเฉลี่ยอย+างมีนัยสําคัญ ซ่ึงถือว+าเป�นสิ่งท่ีสมเหตุผลเนื่องจาก
กลุ+มผู�ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+ในกลุ+มเยาวชนคือกลุ+มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังนี้ผลการตอบ
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แบบสอบถามเพื่อสํารวจระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีแสดงให�เห็นถึงโอกาสใน
การปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรในระดับมัธยมปลายเน่ืองจากกลุ+มตัวอย+างในระดับมัธยมปลายเองน้ันก็ยังไม+
สามารถตอบคําถามความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร"ในระดับมัธยมปลายได�อย+างถูกต�อง ดังนั้นจึงเป�นประเด็นท่ี 
สสวท. และหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องควรให�ความสําคัญต+อไป 

 
ภาพที่ 5.16 : ระดับความรู�ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร" และเทคโนโลยี  (Scientific Literacy) 

จํานวนร�อยละของเยาวชนท่ีตอบถูกในแต-ละระดับชั้น 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
2) ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี 

การสํารวจระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ใช�แบบ
สํารวจความคิดเห็น 7 ข�อความ โดยแบ+งระดับความเห็นด�วยเป�น 5 ระดับ คือ เห็นด�วยน�อย เห็นด�วยค+อนข�าง
น�อย ไม+ทราบ เห็นด�วยค+อนข�างมาก และเห็นด�วยมาก คลอบคลุมกลุ+มตัวอย+างนักเรียน และเยาวชนทั่วไป
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จํานวน 3,170 คน โดยในการคิดคะแนนเฉลี่ยน้ัน สถาบันฯได�ให�น้ําหนักของกลุ+มนักเรียนที่ร�อยละ 80 และให�
น้ําหนักของกลุ+มเยาวชนท่ัวไปร�อยละ 20  

จากผลการสํารวจระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงกลุ+มเยาวชนท่ัวไปที่โดยส+วนมากเป�นนักเรียนนักศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียเท+ากับ 3.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยกลุ+มเยาวชนท่ัวไปมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยีสูงกว+ากลุ+มอ่ืนท่ี 4.03 คะแนน รองลงมาคือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี 3.88 คะแนน ตามมาด�วยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต�น   
ที่ 3.85 และ 3.82 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ"ที่กําหนดไว�ในช+วง         
3.5 – 4.2 คะแนน จะพบว+าระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี
ของกลุ+มนักเรียน และเยาวชนทั่วไปอยู+ในระดับเกณฑ" 4 ซ่ึงถือว+ามีความตระหนักในความสําคัญเป�นอย+างดี 
(ภาพที่ 5.17) 

 
ภาพท่ี 5.17 : ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร" และเทคโนโลยี 

 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
ภาพที่ 5.18 แสดงคะแนนเฉลี่ยของแต+ละข�อคําถามท่ีบ+งชี้ถึงความตระหนักในความสําคัญของ

วิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ในแต+ละกลุ+มตัวอย+างแยกประเภทตามระดับชั้น โดยผลสํารวจพบว+า
กลุ+มตัวอย+างในทุกระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยในแต+ละข�อคําถามอยู+ในช+วง 3.7 – 4.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ"ที่กําหนดไว�ในช+วง 3.5 – 4.2 คะแนน จะถือว+าอยู+ในระดับเกณฑ" 4 ซ่ึง
หมายความว+ากลุ+มนักเรียน และเยาวชนท่ัวไปในทุกระดับชั้นมีความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" 
คณิตศาสตร"และเทคโนโลยีในทุก ๆ มิติเป�นอย+างดี 

ทั้งนี้หากพิจารณาตามข�อคําถาม จะเห็นได�ว+ากลุ+มคําถามที่เก่ียวข�องกับความตระหนักรู�ว+าวิชา
วิทยาศาสตร"มีประโยชน"โดยท่ัวไปได�รับคะแนนสูง ตามมาด�วยกลุ+มคําถามท่ีบ+งชี้ถึงความสําคัญของวิชา
วิทยาศาสตร"ต+อชีวิตตนเอง และความชอบในวิชาวิทยาศาสตร" ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงโอกาสในการเพ่ิมความ
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ตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี โดย สสวท. สามารถมุ+งเน�นในการเพิ่ม
ความตระหนักถึงความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร" และคณิตศาสตร"ต+อตัวนักเรียนเอง  

นอกจากนั้นจะเห็นได�ว+ากลุ+มเยาวชนท่ัวไป และกลุ+มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความตระหนัก
ในความสําคัญในระดับสูงกว+าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ+มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น และกลุ+มนักเรียน
ประถมศึกษา ซ่ึงสามารถเป�นกลุ+มเป?าหมายที่สําคัญสําหรับ สสวท. หรือหน+วยงานที่เก่ียวข�อง ในการเพ่ิมความ
ตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี ตามพันธกิจหลักของ สสวท. ต+อไปใน
อนาคต 

ภาพท่ี 5.18 : คะแนนระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร" 
              คณิตศาสตร"และเทคโนโลยี จําแนกตามระดับช้ัน 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 




