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ความพึงพอใจของครูระดับชั้นมัธยม
ตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน
(Activity tracker)
เกรียงไกร อติโรจนวงศ
วชิราพรรณ แกวประพันธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
บทคัดยอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ครูระดับชั้นมัธยมตอระบบติดตามคะแนนนักเรียน (Activity tracker) ของ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูหัวหนาแผนก
ระดับชั้นมัธยม และครูประจําบานโปรเจคระดับชั้นมัธยม บานวิศวกรรม
(Engineering) บ า นวิ ท ยาศาสตร (Life science and culture) บ า น
ดนตรี ศิ ล ปะและการออกแบบ (Music multimedia art and design)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามความพึงพอใจในดาน
ความสะดวกสบายในการใชงาน ดานการติดตามคะแนนนักเรียน ดานการ
นําคะแนนไปใช การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย
แล ะค า เบี่ ยงเบน มาต รฐาน ผลการศึ ก ษ าพ บว า บ านวิ ศ วกรรม
(Engineering) โดยรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด บ า น
วิทยาศาสตร (Life science and culture) โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และบานดนตรีศิลปะและการออกแบบ (Music multimedia
art and design) โดยรวมมี ค วามพึ งพอใจอยู ใ นระดั บ ปานกลาง
ขอเสนอแนะในการวิจัย ควรพัฒนาใหระบบสามารถรวมคะแนนพรอมกับ
คํานวณเกรดได และควรทําใหเขาถึงไดงายขึ้น
คําสําคัญ: ระบบติดตามคะแนนนักเรียน, นักเรียนมัธยม, การพัฒนาการเรียนการสอน
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Satisfaction of upper school
teachers upon activity tracker
system
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King Mongkut's University of Technology Thonburi
Abstract The objective of this research is to investigate
satisfaction of upper school teachers upon activity tracker system.
The target users are the head of secondary teachers’ department
chief teachers in each project house (Engineering house, Life
science and culture house, Music multimedia art and design
house) The evaluation of satisfactory was based on survey which
consist of user friendliness, convenient in tracking score,
exporting data for further calculation and analyzing data with
statistical process. The usage result by engineering house has
shown the highest satisfactory and followed by Life science and
culture house and Music multimedia art and design house
respectively. The development of using the result in further grade
calculation is mentioned from the survey along with the user
friendliness.
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บทนํา
ระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน (Activity tracker) จากกิจกรรม
เล าเรื่องผ านกราฟ (Data story) และความเหมาะสมกับการใชงานเปนกลุ ม
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จึงนํามาออกแบบใหใชไดกับการเรียน
การสอนแบบโครงงาน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
จากผูปกครอง และการบันทึกคะแนนสงงานจากครูประจําบานโปรเจค ระบบ
ติดตามความคืบหนาการสงงานสรางดวยกูเกิลชีท (Google sheet) สามารถ
แบงปนใหครูประจําบานโปรเจคทุกคนสามารถเขาไปแกไขขอมูลไดดวยอีเมล
ของกู เกิ ล (Gmail) ครูหัวหนาแผนกสามารถเขาดูไดทุกบานโปรเจคเพื่ อที่จะ
ไดรับคาขอมูลคะแนนลาสุด และไดแบงปนลิงคเปนสาธารณะใหผูปกครองที่มี
ลิ งค ส ามารถดูขอ มู ล ล าสุ ดของนั ก เรียนได ดั งนั้ น ผู วิ จั ยจึงจัดทํ าการวิ จัย เชิ ง
สํารวจ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของครูที่มีตอระบบติดตามความคืบหนาการสง
งาน (Activity tracker) กับการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจําปการศึกษา
ที่ 2559 ภาคเรียนที่ 3

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการใชระบบติดตามความคืบหนาการสง
งาน (Activity tracker) กั บ การเรี ย นการสอนแบบโครงงานระดั บ
มัธยม
2. เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปพั ฒ นาระบบติ ด ตามความคื บ หน า การส ง งาน
(Activity tracker) ใหดียิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการวิ จัยครั้งนี้ คื อ ครูป ระจําบานโปรเจคระดับ ชั้ น
มัธยม โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จํานวน 12 คน โดยใชเปนกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 10 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจยั
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- ตัวแปรอิสระ ไดแก วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา, อายุ, จํานวนนักเรียน
และระดับชั้นนักเรียน
- ตัวแปรตาม ไดแก ความพึ งพอใจของครูที่มีตอระบบติดตามความ
คื บ หน า การส ง งาน (Activity tracker) กั บ การเรี ย นการสอนแบบ
โครงงาน ประจําปการศึกษาที่ 2559 ภาคเรียนที่ 3

นิยามศัพทเฉพาะ
1. Activity tracker หมายถึง ระบบโปรแกรมที่นํามาใชในการติดตาม
ความคืบหนาการสงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
2. บานโปรเจค หมายถึง หองเรียนที่แบงกลุมนักเรียนตามความสนใจ
และตามความถนัดของแตละบุคคล
3. ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรูสึกที่ มีตอระบบโปรแกรมติดตาม
ความคืบหนาการสงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
4. ลิงค หมายถึง ชื่อเว็บไซตที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน
(Activity tracker) กับการเรียนการสอนแบบโครงงาน ของผูวิจัยตอไป

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความหมายของความพึงพอใจ
Wolman (2016) ให ค วามหมายของความพึ งพอใจ (gratification)
ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดใหความจํากัดความไววา
หมายถึง ความรูสึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย
(goals) ความตองการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation)
ThaiSim Journal: Learning Development
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Mullinss (2016) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนเจตคติของบุคคลที่มี
ตอสิ่งตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของ
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย
จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ ตนเองพยายามจะ
บรรลุถึงเปาหมายบางอยางเพื่อที่จะสนองตอความตองการหรือตอความหวังที่มี
อยู และเมื่อบรรลุถึงเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพอใจเปนผลสะทอนกลับไป
ยังจุดเริ่มตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) [3] ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจไววา พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ
ชอบใจ
วิจัยชั้นเรียนการใช Google Docs ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันของ
นักศึกษา
กูเกิลเอกสาร (Google Docs) สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งเพื่อ
สงเสริมการทํางานรวมกันแบบออนไลนได เพราะทําใหชวยอํานวยความสะดวก
และสนับสนุนการเรียนแบบรวมกั นสอดคล องกั บงานวิ จัยของ ภณิ ชญา ชม
สุวรรณ (2553) ที่พบวาการใชงานกูเกิลเอกสาร (Google Docs) เปนสื่อการ
เรียนรูหรือเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนแบบรวมกัน
การใชกูเกิลเอกสารชวยใหผูเรียนสามารถรวมกันทํางานไดในเวลาเดียวกันได
และสามารถแสดงใหเห็นความรวมมือของสมาชิกที่รวมมือและไมรวมมือได อีก
ทั้ งยังเปน ช องทางหนึ่งที่ เอื้ อโอกาสให ผู ส อนสามารถติด ตามการทํ างานของ
นักศึ กษาและให คําแนะนําช วยเหลื อ ไดอย างสะดวกแม จะยังมี ขอกํ าจัดบาง
ประการของการใชกูเกิลเอกสาร เชน เทคนิคลูกเลนตาง ๆ แตก็พบวาในแงของ
การสนับสนุนการทํ างานรวมกันออนไลนนั้น กูเกิ ลเอกสารถื อว ามีบทบาทที่
สําคัญ และจึงควรใหมีการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ประยุกตใชเทคโนโลยี
ใหเปนประโยชนหรือเพื่อเอื้ออํานวยการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจและ
ทันสมัยในสังคมออนไลนมากขึ้น และเพื่อใหการใชกูเกิลเอกสารสงเสริมการ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนควรเตรียมความพรอมในเรื่องการ
กําหนดรายละเอี ยดและวิธีการติดตามการทํ างานรวมกันอยางเท าเที ยมของ
ผูเรียน (ส. มโนวงศ, 2560)
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร 12 คน และกลุมตัวอยางเปนครูประจําบานโปรเจคระดับชั้น
มัธยม โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จํานวน 10 คน
เครื่องมือการวิจัย
เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ ขอมูลประวัติการศึกษา
และข อมู ลทั่ ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ข อมู ลบานโปรเจค และขอคํ าถาม
เกี่ ยวกั บ ความพึ งพอใจของผู เรียนตอระบบติด ตามความคื บ หนาการส งงาน
(Activity tracker)
ขั้นตอนการวิจัย
1. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 สรางแบบฟอรมติดตามการสงงานแตละสัปดาห (ภาพที่ 1)
1.2 สรางแบบฟอรมติดตามการสงรูปเลมรายงาน (ภาพที่ 2)
1.3 สรางเครื่อ งมื อวิ จัย ศึ กษาเอกสาร หลั ก การวิ จัย กํ าหนดกรอบ
เนื้อหา และสรางแบบสอบถาม
1.4 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณคาเครื่องมือวิจัย หาความ
ตรงของเนื้อหาโดยการเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับครูที่เปนกลุมตัวอยางและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดวยตนเอง
2.2 ผู วิ จั ย ตรวจสอบข อ มู ล และดํ า เนิ น การวิ เคราะห ข อ มู ล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
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ภาพที่ 1 ตัวอยางการติดตามการสง
งานแตละสัปดาห
51

ความพึงพอใจของครูระดับชั้นมัธยมตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน
(Activity tracker)
เกรียงไกร อติโรจนวงศ และวชิราพรรณ แกวประพันธ

ภาพที่ 2 ตัวอยางการติดตามการสงรูปเลมรายงาน
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การวิเคราะหขอมูล
วิ เคราะห ข อ มู ล โดยใช เทคนิ ค ทางสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่เปนตัวแปรอิสระ
นําเสนอโดยใช ส ถิ ติคาความถี่ (Frequency) และสถิติรอยละ (Percentage)
เพื่อทดสอบสมมติฐานทีต่ ั้งไวโดยแยกวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ ยวกั บข อมู ล ประวั ติการศึ กษาและขอมู ล ทั่ ว ไป ลั กษณะ
คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล บ า นโปรเจค ลั ก ษณะคํ า ถามเป น แบบ
เลือกตอบ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความพึ งพอใจของครูประจําบานโปรเจคตอระบบ
ติดตามความคืบหนาการสงงาน

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลประวัติการศึกษาและขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม
การวิ เคราะห ข อ มู ล ประวั ติ ก ารศึ ก ษาและข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตามบานโปรเจค
1. วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจํานวน 3 คน ระดับ ปริญ ญาโท
จํานวน 7 คน
2. ชว งอายุ 21-30 ป จํานวน 5 คน 31-40 ป จํานวน 4 คน และ
มากกวา 50 ป จํานวน 1 คน
การวิเคราะหบานโปรเจค
1. จํานวนครูประจําบานโปรเจค Life science and culture 5 คน
บานโปรเจค Engineering house 2 คน และบานโปรเจค Music
multimedia art and design 3 คน
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2. จํานวนนั ก เรียนในบ านโปรเจค Life science and culture 11
คน บานโปรเจค Engineering house 11 คน และบานโปรเจค
Music multimedia art and design 13 คน
การวิเคราะหความพึงพอใจของครู แบงกลุมตามบานโปรเจค
บานละ 3 ดาน ดังขอมูลตอไปนี้
1. บานโปรเจค Engineering
1.1 ด า นความสะดวกสบายในการใช งานพบว า มี ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.80, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ สามารถแบงปน
ไฟลใหครูทานอื่นแกไขคะแนนได ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวได
พรอมกัน และครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน สวนขอที่
มี ค าเฉลี่ ย รองลงมา มี ค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ใช ระบบของ
Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ และใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึง
ขอมูล (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. ผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงาน (บานโปรเจค
Engineering)
รายการประเมิน ดานความสะดวกสบายในการใชงาน
ใชระบบของ Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ
ใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล
สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอื่นแกไขคะแนนได
ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน
สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการ
สงงานของตนเองได
เฉลี่ยรวม

4.50
4.50
5.00
5.00
5.00

S.D.
0.71
0.71
0.00
0.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80 0.71 มากที่สุด

1.2 ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงานพบวา มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ ครูหัวหนา
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แผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงานและตามการสงงานได และมีแผนงาน
การส งงานที่ ชั ดเจนในไฟล เดียวไดพรอมกั น ส วนขอที่ มีคาเฉลี่ ยรองลงมา มี
ความพึ งพอใจอยูในระดับมากที่ สุด คื อ สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา
(คาเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.71) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีความพึงพอใจ
อยู ในระดั บ มาก คื อ ผู ป กครองสามารถติ ด ตามการส ง งานของนั ก เรี ย นได
(คาเฉลี่ย = 4.00, S.D. = 1.41) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2. ผลการประเมินดานดานการติดตามงานนักเรียน
ของแตละโครงงาน (บานโปรเจค Engineering)
รายการประเมิน ดานการติดตามงานนักเรียน
ของแตละโครงงาน
ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได
ครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงานและตาม
การสงงานได
มีแผนงานการสงงานที่ชัดเจน
สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา
เฉลี่ยรวม

S.D.

แปลผล

4.00 1.41 มาก
5.00 0.00 มากที่สุด
5.00 0.00 มากที่สุด
4.50 0.71 มากที่สุด
4.63 0.53 มากทีส่ ุด

1.3 ดานการนําไปใช พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ย = 4.75, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุ ด คือ สามารถชี้แจงเส นทางการทํ างานในแตล ะ
สัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา มีความพึ ง
พอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมูล
การสงงาน (คาเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.71) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3. ผลการประเมินดานการนําไปใช (บานโปรเจค Engineering)
รายการประเมิน ดานการนําไปใช
S.D. แปลผล
สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมูลการสงงาน
4.50 0.71 มากที่สุด
สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด
ใหกับผูปกครอง
เฉลี่ยรวม
4.75 0.71 มากที่สุด
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2. บานโปรเจค Life science and culture
2.1 ด านความสะดวกสบายในการใช ง าน พบว า มี ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวมในระดั บมาก (ค าเฉลี่ ย = 4.20, S.D. = 0.92) เมื่ อ พิ จารณารายข อ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถแบงปนไฟลให
ครูทานอื่นแกไขคะแนนได (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) และ ครูสามารถ
ชวยกันแกไขขอมู ลในไฟลเดียวไดพรอมกั น (คาเฉลี่ ย = 4.40, S.D. = 0.89)
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถตั้งคา
การแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการสงงานของตนเองได (คาเฉลี่ย =
3.80, S.D. = 1.10) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4. ผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงาน (บานโปรเจค
Life science and culture)
รายการประเมิน ดานความสะดวกสบายในการใชงาน
ใชระบบของ Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ
ใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล
สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอื่นแกไขคะแนนได
ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน
สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการ
สงงานของตนเองได
เฉลี่ยรวม

4.20
4.20
4.40
4.40
3.80

S.D. แปลผล
0.84 มาก
0.84 มาก
0.89 มาก
0.89 มาก
1.10 มาก

4.20 0.92

มาก

2.2 ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวา มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ มีแผนงานการสงงาน
ที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) และสามารถติดตามงานไดทุกขณะ
เวลากัน (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียน
ได (คาเฉลี่ย = 3.80, S.D. = 0.84) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5. ผลการประเมินดานดานการติดตามงานนักเรียน
ของแตละโครงงาน (บานโปรเจค Life science and culture)
รายการประเมิน ดานการติดตามงานนักเรียน
ของแตละโครงงาน
ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได
ครู หั ว หน า แผนกสามารถเห็ น ข อ มู ล ของทุ ก โครงงานและ
ตามการสงงานได
มีแผนงานการสงงานที่ชัดเจน
สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา
เฉลี่ยรวม

S.D.

แปลผล

3.80 0.84
4.20 1.10

มาก
มาก

4.40 0.89
4.40 0.89
4.20 0.93

มาก
มาก
มาก

2.3 ด า นการนํ า ไปใช พ บว า มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ มาก
(คาเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาห
ของนั ก เรี ย นให กั บ ผู ป กครอง (ค า เฉลี่ ย = 4.20, S.D. = 0.84) ส ว นข อ ที่ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถประเมินเกรด
ของนักเรียนไดจากขอมูลการสงงาน (คาเฉลี่ย = 4.00, S.D. = 1.00) (ตารางที่
6)
ตารางที่ 6. ผลการประเมินดานการนําไปใช (บานโปรเจค Life science and
culture)
รายการประเมิน ดานการนําไปใช
S.D. แปลผล
สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมูลการสงงาน
4.00 1.00 มาก
สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียน 4.20 0.84 มาก
ใหกับผูปกครอง
เฉลี่ยรวม
4.10 0.92 มาก

3. บานโปรเจค Music multimedia art and design
3.1 ด านความสะดวกสบายในการใช ง าน พบว า มี ค วามพึ ง พอใจ
โดยรวมในระดั บมาก (ค าเฉลี่ ย = 4.40, S.D. = 0.46) เมื่ อ พิ จารณารายข อ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ใชอินเตอรเน็ตในการ
เขาถึงขอมูล และสามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการสง
57

ความพึงพอใจของครูระดับชั้นมัธยมตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน
(Activity tracker)
เกรียงไกร อติโรจนวงศ และวชิราพรรณ แกวประพันธ

งานของตนเองได (คาเฉลี่ย = 4.67, S.D. = 0.58) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
มีความพึ งพอใจอยูในระดับมาก คื อ สามารถแบงปนไฟล ใหครูทานอื่ นแกไข
คะแนนได และครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน (คาเฉลี่ย
= 4.33, S.D. = 0.58) (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7. ผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงาน (บานโปรเจค
Music multimedia art and design)
รายการประเมิน ดานความสะดวกสบายในการใชงาน
ใชระบบของ Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ
ใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล
สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอื่นแกไขคะแนนได
ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน
สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการ
สงงานของตนเองได
เฉลี่ยรวม

4.00
4.67
4.33
4.33
4.67

S.D. แปลผล
0.00 มาก
0.58 มาก
0.58 มาก
0.58 มาก
0.58 มาก

4.40 0.46

มาก

3.2 ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวา มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 1.76) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ครูหัวหนา
แผนกสามารถเห็นข อมู ล ของทุ กโครงงานและตามการส งงานได (คาเฉลี่ ย =
3.33, S.D. = 2.08) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด มีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง คือ ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได (คาเฉลี่ย =
2.67, S.D. = 1.53) (ตารางที่ 8)
3.3 ดานการนําไปใชพบวา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 1.73) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละ
สัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครอง และสามารถประเมินเกรดของนักเรียนได
จากขอมูลการสงงาน (คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 1.73) (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 8. ผลการประเมินดานดานการติดตามงานนักเรียน
ของแตละโครงงาน (บานโปรเจค Music multimedia art and design)
รายการประเมิน ดานการติดตามงานนักเรียน
ของแตละโครงงาน
ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได
ครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงานและตาม
การสงงานได
มีแผนงานการสงงานที่ชัดเจน
สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา
เฉลี่ยรวม

S.D.

แปลผล

2.67 1.53 ปานกลาง
3.33 2.08 ปานกลาง
3.00 1.73 ปานกลาง
3.00 1.73 ปานกลาง
3.00 1.76 ปานกลาง

ตารางที่ 9. ผลการประเมินดานการนําไปใช (บานโปรเจค Music
multimedia art and design)
รายการประเมิน ดานการนําไปใช
S.D. แปลผล
สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมูลการสงงาน
3.00 1.73 ปานกลาง
สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียน 3.00 0.73 ปานกลาง
ใหกับผูปกครอง
เฉลี่ยรวม
3.00 1.73 ปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
1. บานโปรเจค Life science and culture
ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวามีความพึ งพอใจในระดับ
มาก เพราะสามารถแบงปนไฟลใหครูทานอื่นแกไขคะแนนได สามารถแกไขได
พรอม ๆ กัน ทําใหมีความสะดวกมากขึ้นและขอมูลถูกอัพเดทใหเปนปจจุบันอยู
ตลอด สวนการตั้งคาแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการสงงานของตนเอง
ไดครูบางทานมีความพึงพอใจที่นอยเพราะไมถนัดและคุนชินกับระบบออนไลน
ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เพราะมีแผนงานการสงงานที่ชัดเจน สามารถติดตามงานไดทุก
ขณะเวลา
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ความพึงพอใจของครูระดับชั้นมัธยมตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน
(Activity tracker)
เกรียงไกร อติโรจนวงศ และวชิราพรรณ แกวประพันธ

ดานการนําไปใช พบวามีความพึ งพอใจในระดับมาก เพราะสามารถ
ชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครองได ทําให
การสื่อสารเขาใจกันมากขึ้น สวนการนําคะแนนไปประเมินเปนเกรดยังมีครูบาง
ทานมีความพึงพอใจนอยเพราะระบบยังไมสามารถรวมคะแนนใหได ครูตองนํา
ขอมูลไปใสสูตรเอง
2. บานโปรเจค Engineering
ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวามีความพึ งพอใจในระดับ
มากที่สุด เพราะสามารถแบงปนไฟลใหครูทานอื่นแกไขขอมูลไดพรอมกันและ
ตั้งคาใหนักเรียนสามารถเขาดูขอมูลคะแนนของตัวเองได สวนการเขาถึงขอมูลมี
ความพึงพอใจนอยลงมาเพราะตองใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงทําใหไมสะดวก
ในบางครั้ง
ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด เพราะครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงาน
และตามการสงงานไดทําใหสะดวกสบาย และสงตอขอมูลงายขึ้น สวนการให
ผู ป กครองสามารถติ ด ตามส ง งานของนั ก เรี ย นได มี ค วามพึ งพอใจน อ ยกว า
เล็กนอย เพราะอาจมีหลายขั้นตอนในการแบงปนขอมูลใหกับบุคคลภายนอก
ดานการนําไปใช พบวามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ สามารถ
ชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครอง เพราะ
เปนหลักฐานชัดเจนทําใหมีขอมูลสื่อสารกันเขาใจมากขึ้น
3. บานโปรเจค Music multimedia art and design
ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวามีความพึ งพอใจในระดับ
มาก คือ สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพื่อเขาดูขอมูลการสงงาน
ของตนเองได เพราะเปนหลักฐานการสงงานที่ชัดเจน
ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง การใหครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลไดทําใหสะดวกตอ
การสื่อสาร มีแผนการสงงานทีช่ ัดเจน
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ดานการนําไปใช พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ สามารถ
ชี้ แ จ งข อ มู ล การส งงานให กั บ ผู ป กครองได และสามารถประเมิ น เกรดของ
นักเรียนไดลวงหนา ซึ่งอาจมีความยุงยากหลายขั้นตอน
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