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ความพึงพอใจของครูระดับช้ันมัธยม 
ตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน  
(Activity tracker) 

เกรียงไกร อติโรจนวงศ 
วชิราพรรณ แกวประพันธ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

บทคัดยอ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ครูระดับช้ันมัธยมตอระบบตดิตามคะแนนนักเรียน (Activity tracker) ของ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูหัวหนาแผนก
ระดับช้ันมัธยม และครูประจําบานโปรเจคระดับช้ันมัธยม บานวิศวกรรม 
(Engineering) บ านวิทยาศาสตร  (Life science and culture) บ าน
ดนตรีศิลปะและการออกแบบ (Music multimedia art and design) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามความพึงพอใจในดาน
ความสะดวกสบายในการใชงาน ดานการติดตามคะแนนนักเรียน ดานการ
นําคะแนนไปใช การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย
และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  ผลการศึ กษ าพบว าบ านวิศ วกรรม 
(Engineering) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดับมากท่ีสุด  บ าน
วิทยาศาสตร (Life science and culture) โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และบานดนตรีศิลปะและการออกแบบ (Music multimedia 
art and design) โดยรวมมี ความ พึ งพอใจอยู ในระดั บปานกลาง 
ขอเสนอแนะในการวิจัย ควรพัฒนาใหระบบสามารถรวมคะแนนพรอมกับ
คํานวณเกรดได และควรทําใหเขาถึงไดงายขึ้น 

คําสําคัญ: ระบบตดิตามคะแนนนักเรียน, นักเรียนมัธยม, การพัฒนาการเรยีนการสอน   
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Satisfaction of upper school 
teachers upon activity tracker 
system 

Kriangkrai Atirojwong 
Wacheerapan Kaewprapan 
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. 

Keywords: Activity tracker, upper school teacher, learning 
development 
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บทนํา 

ระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน (Activity tracker) จากกิจกรรม
เลาเรื่องผานกราฟ (Data story) และความเหมาะสมกับการใชงานเปนกลุม 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จึงนํามาออกแบบใหใชไดกับการเรียน
การสอนแบบโครงงาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
จากผูปกครอง และการบันทึกคะแนนสงงานจากครูประจําบานโปรเจค ระบบ
ติดตามความคืบหนาการสงงานสรางดวยกูเกิลชีท (Google sheet) สามารถ
แบงปนใหครูประจําบานโปรเจคทุกคนสามารถเขาไปแกไขขอมูลไดดวยอีเมล
ของกูเกิล (Gmail) ครูหัวหนาแผนกสามารถเขาดูไดทุกบานโปรเจคเพ่ือท่ีจะ
ไดรับคาขอมูลคะแนนลาสุด และไดแบงปนลิงคเปนสาธารณะใหผูปกครองท่ีมี
ลิงคสามารถดูขอมูลลาสุดของนักเรียนได ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําการวิจัยเชิง
สํารวจ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของครูท่ีมีตอระบบติดตามความคืบหนาการสง
งาน (Activity tracker) กับการเรียนการสอนแบบโครงงาน ประจําปการศึกษา
ท่ี 2559 ภาคเรียนท่ี 3 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการใชระบบติดตามความคืบหนาการสง
งาน (Activity tracker) กับการเรียนการสอนแบบโครงงานระดับ
มัธยม 

2. เพ่ือนําผลท่ีไดไปพัฒนาระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน 
(Activity tracker) ใหดียิ่งข้ึน 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูประจําบานโปรเจคระดับชั้น

มัธยม โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จํานวน 12 คน โดยใชเปนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
ท้ังหมด จํานวนท้ังสิ้น 10 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจยั 



ความพึงพอใจของครูระดับช้ันมัธยมตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน  
(Activity tracker) 
เกรียงไกร อติโรจนวงศ และวชิราพรรณ แกวประพันธ 

ThaiSim Journal: Learning Development                                                         48 

 

- ตัวแปรอิสระ ไดแก วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา, อายุ, จํานวนนักเรียน 
และระดับชั้นนักเรียน 
- ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอระบบติดตามความ
คืบหนาการสงงาน (Activity tracker) กับการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ประจําปการศึกษาท่ี 2559 ภาคเรียนท่ี 3 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. Activity tracker หมายถึง ระบบโปรแกรมท่ีนํามาใชในการติดตาม
ความคืบหนาการสงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

2. บานโปรเจค หมายถึง หองเรียนท่ีแบงกลุมนักเรียนตามความสนใจ
และตามความถนัดของแตละบุคคล 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีมีตอระบบโปรแกรมติดตาม
ความคืบหนาการสงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

4. ลิงค หมายถึง ชื่อเว็บไซตท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลการสงงาน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน 
(Activity tracker) กับการเรียนการสอนแบบโครงงาน ของผูวิจัยตอไป 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

Wolman (2016) ใหความหมายของความพึงพอใจ (gratification) 
ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดใหความจํากัดความไววา
หมายถึง ความรูสึกที่ดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย 
(goals) ความตองการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) 
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Mullinss (2016) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนเจตคติของบุคคลท่ีมี
ตอสิ่งตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เปนสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกของ
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย
จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะ
บรรลุถึงเปาหมายบางอยางเพ่ือท่ีจะสนองตอความตองการหรือตอความหวังท่ีมี
อยู และเม่ือบรรลุถึงเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพอใจเปนผลสะทอนกลับไป
ยังจุดเร่ิมตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) [3] ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจไววา พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจ 

วิจัยช้ันเรียนการใช Google Docs ในการทํางานออนไลนแบบรวมกันของ
นักศึกษา  

กูเกิลเอกสาร (Google Docs) สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือหนึ่งเพ่ือ
สงเสริมการทํางานรวมกันแบบออนไลนได เพราะทําใหชวยอํานวยความสะดวก
และสนับสนุนการเรียนแบบรวมกันสอดคลองกับงานวิจัยของ ภณิชญา ชม
สุวรรณ (2553) ท่ีพบวาการใชงานกูเกิลเอกสาร (Google Docs) เปนสื่อการ
เรียนรูหรือเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนแบบรวมกัน 
การใชกูเกิลเอกสารชวยใหผูเรียนสามารถรวมกันทํางานไดในเวลาเดียวกันได
และสามารถแสดงใหเห็นความรวมมือของสมาชิกท่ีรวมมือและไมรวมมือได อีก
ท้ังยังเปนชองทางหนึ่งท่ีเอ้ือโอกาสใหผูสอนสามารถติดตามการทํางานของ
นักศึกษาและใหคําแนะนําชวยเหลือไดอยางสะดวกแมจะยังมีขอกําจัดบาง
ประการของการใชกูเกิลเอกสาร เชน เทคนิคลูกเลนตาง ๆ แตก็พบวาในแงของ
การสนับสนุนการทํางานรวมกันออนไลนนั้น กูเกิลเอกสารถือวามีบทบาทท่ี
สําคัญ และจึงควรใหมีการสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีประยุกตใชเทคโนโลยี
ใหเปนประโยชนหรือเพ่ือเอ้ืออํานวยการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจและ
ทันสมัยในสังคมออนไลนมากข้ึน และเพ่ือใหการใชกูเกิลเอกสารสงเสริมการ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนควรเตรียมความพรอมในเรื่องการ
กําหนดรายละเอียดและวิธีการติดตามการทํางานรวมกันอยางเทาเทียมของ
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
และขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลบานโปรเจค และขอคําถาม
เก่ียวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน 
(Activity tracker) 

ข้ันตอนการวิจัย 

1. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1.1 สรางแบบฟอรมติดตามการสงงานแตละสัปดาห (ภาพท่ี 1) 
1.2 สรางแบบฟอรมติดตามการสงรูปเลมรายงาน (ภาพท่ี 2) 
1.3 สรางเครื่องมือวิจัย ศึกษาเอกสาร หลักการวิจัย กําหนดกรอบ

เนื้อหา และสรางแบบสอบถาม 
1.4 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณคาเครื่องมือวิจัย หาความ

ตรงของเน้ือหาโดยการเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับครูท่ีเปนกลุมตัวอยางและ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดวยตนเอง 

2.2 ผูวิจัยตรวจสอบขอมูล และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
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ภาพท่ี 1  ตัวอยางการติดตามการสง
งานแตละสัปดาห 
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ภาพท่ี 2  ตัวอยางการติดตามการสงรูปเลมรายงาน 
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การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแปรอิสระ 
นําเสนอโดยใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) และสถิติรอยละ (Percentage) 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวโดยแยกวิเคราะหตามลําดับ ดังนี ้

ตอนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลประวัติการศึกษาและขอมูลท่ัวไป ลักษณะ
คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกับขอมูลบานโปรเจค ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกับความพึงพอใจของครูประจําบานโปรเจคตอระบบ
ติดตามความคืบหนาการสงงาน 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลประวัติการศึกษาและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลประวัติการศึกษาและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตามบานโปรเจค 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 3 คน ระดับปริญญาโท
จํานวน 7 คน 

2. ชวงอายุ 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. จํานวนนักเรียนในบานโปรเจค 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 ดานความสะดวกสบายในการใชงานพบวา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.80, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถแบงปน
ไฟลใหครูทานอ่ืนแกไขคะแนนได ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวได
พรอมกัน และครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน สวนขอท่ี
มีคาเฉลี่ยรองลงมา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ใชระบบของ 
Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ และใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึง
ขอมูล (ตารางท่ี 1)  

ตารางท่ี 1.  ผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงาน (บานโปรเจค 
Engineering) 

รายการประเมิน ดานความสะดวกสบายในการใชงาน  S.D. แปลผล 
ใชระบบของ Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ 4.50 0.71 มากท่ีสุด 
ใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล 4.50 0.71 มากท่ีสุด 
สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอ่ืนแกไขคะแนนได 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรยีนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการ 
สงงานของตนเองได 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.80 0.71 มากท่ีสุด 

1.2 ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงานพบวา มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ครูหัวหนา
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แผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงานและตามการสงงานได และมีแผนงาน
การสงงานท่ีชัดเจนในไฟลเดียวไดพรอมกัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา 
(คาเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.71) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คือ ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได 
(คาเฉลี่ย = 4.00, S.D. = 1.41) (ตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2.  ผลการประเมินดานดานการติดตามงานนักเรียน 
ของแตละโครงงาน (บานโปรเจค Engineering) 

รายการประเมิน ดานการติดตามงานนักเรียน 
ของแตละโครงงาน 

 S.D. แปลผล 

ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได 4.00 1.41 มาก 
ครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมลูของทุกโครงงานและตาม
การสงงานได 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

มีแผนงานการสงงานท่ีชัดเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.53 มากท่ีสุด 

1.3 ดานการนําไปใช พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย = 4.75, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความ
พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละ
สัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครอง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากท่ีสุดคือ สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมูล
การสงงาน (คาเฉลี่ย = 4.50, S.D. = 0.71) (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3.  ผลการประเมินดานการนําไปใช (บานโปรเจค Engineering) 

รายการประเมิน ดานการนําไปใช  S.D. แปลผล 
สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมลูการสงงาน 4.50 0.71 มากท่ีสุด 
สามารถช้ีแจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียน
ใหกับผูปกครอง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.75 0.71 มากท่ีสุด 
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2. บานโปรเจค Life science and culture 

2.1 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถแบงปนไฟลให
ครูทานอ่ืนแกไขคะแนนได (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) และ ครูสามารถ
ชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถตั้งคา
การแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพ่ือดูขอมูลการสงงานของตนเองได (คาเฉลี่ย = 
3.80, S.D. = 1.10) (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4.  ผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงาน (บานโปรเจค 
Life science and culture) 

รายการประเมิน ดานความสะดวกสบายในการใชงาน  S.D. แปลผล 
ใชระบบของ Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ 4.20 0.84 มาก 
ใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล 4.20 0.84 มาก 
สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอ่ืนแกไขคะแนนได 4.40 0.89 มาก 
ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน 4.40 0.89 มาก 
สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรยีนเขาถึงเพื่อดูขอมลูการ 
สงงานของตนเองได 

3.80 1.10 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.92 มาก 

2.2 ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวา มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.93) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ มีแผนงานการสงงาน
ท่ีชัดเจน (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) และสามารถติดตามงานไดทุกขณะ
เวลากัน (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.89) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียน
ได (คาเฉลี่ย = 3.80, S.D. = 0.84) (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5.  ผลการประเมินดานดานการติดตามงานนักเรียน 
ของแตละโครงงาน (บานโปรเจค Life science and culture) 

รายการประเมิน ดานการติดตามงานนักเรียน 
ของแตละโครงงาน 

 S.D. แปลผล 

ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได 3.80 0.84 มาก 
ครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงานและ
ตามการสงงานได 

4.20 1.10 มาก 

มีแผนงานการสงงานท่ีชัดเจน 4.40 0.89 มาก 
สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา 4.40 0.89 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.93 มาก 

2.3 ดานการนําไปใชพบวามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาห
ของนักเรียนใหกับผูปกครอง (คาเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.84) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถประเมินเกรด
ของนักเรียนไดจากขอมูลการสงงาน (คาเฉลี่ย = 4.00, S.D. = 1.00) (ตารางท่ี 
6) 

ตารางท่ี 6.  ผลการประเมินดานการนําไปใช (บานโปรเจค Life science and 
culture) 

รายการประเมิน ดานการนําไปใช  S.D. แปลผล 
สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมลูการสงงาน 4.00 1.00 มาก 
สามารถช้ีแจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียน
ใหกับผูปกครอง 

4.20 0.84 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.10 0.92 มาก 

3. บานโปรเจค Music multimedia art and design 

3.1 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวา มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.40, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ใชอินเตอรเน็ตในการ
เขาถึงขอมูล และสามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพ่ือดูขอมูลการสง
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งานของตนเองได (คาเฉลี่ย = 4.67, S.D. = 0.58) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอ่ืนแกไข
คะแนนได และครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน (คาเฉลี่ย 
= 4.33, S.D. = 0.58) (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7.  ผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงาน (บานโปรเจค 
Music multimedia art and design) 

รายการประเมิน ดานความสะดวกสบายในการใชงาน  S.D. แปลผล 
ใชระบบของ Google drive ทําใหเขาถึงไดจากทุกอุปกรณ 4.00 0.00 มาก 
ใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล 4.67 0.58 มาก 
สามารถแบงปนไฟลใหครูทานอ่ืนแกไขคะแนนได 4.33 0.58 มาก 
ครูสามารถชวยกันแกไขขอมูลในไฟลเดียวไดพรอมกัน 4.33 0.58 มาก 
สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรยีนเขาถึงเพื่อดูขอมูลการ 
สงงานของตนเองได 

4.67 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.46 มาก 

3.2 ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวา มีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 1.76) เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ครูหัวหนา
แผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงานและตามการสงงานได (คาเฉลี่ย = 
3.33, S.D. = 2.08) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง คือ ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได (คาเฉลี่ย = 
2.67, S.D. = 1.53) (ตารางท่ี 8) 

3.3 ดานการนําไปใชพบวา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 1.73) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ สามารถชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละ
สัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครอง และสามารถประเมินเกรดของนักเรียนได
จากขอมูลการสงงาน (คาเฉลี่ย = 3.00, S.D. = 1.73) (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 8.  ผลการประเมินดานดานการติดตามงานนักเรียน 
ของแตละโครงงาน (บานโปรเจค Music multimedia art and design) 

รายการประเมิน ดานการติดตามงานนักเรียน 
ของแตละโครงงาน 

 S.D. แปลผล 

ผูปกครองสามารถติดตามการสงงานของนักเรียนได 2.67 1.53 ปานกลาง 
ครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมลูของทุกโครงงานและตาม
การสงงานได 

3.33 2.08 ปานกลาง 

มีแผนงานการสงงานท่ีชัดเจน 3.00 1.73 ปานกลาง 
สามารถติดตามงานไดทุกขณะเวลา 3.00 1.73 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.00 1.76 ปานกลาง 

 

ตารางท่ี 9.  ผลการประเมินดานการนําไปใช (บานโปรเจค Music 
multimedia art and design) 

รายการประเมิน ดานการนําไปใช  S.D. แปลผล 
สามารถประเมินเกรดของนักเรียนไดจากขอมลูการสงงาน 3.00 1.73 ปานกลาง 
สามารถช้ีแจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียน
ใหกับผูปกครอง 

3.00 0.73 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.00 1.73 ปานกลาง 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. บานโปรเจค Life science and culture 
ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวามีความพึงพอใจในระดับ

มาก เพราะสามารถแบงปนไฟลใหครูทานอ่ืนแกไขคะแนนได สามารถแกไขได
พรอม ๆ กัน ทําใหมีความสะดวกมากข้ึนและขอมูลถูกอัพเดทใหเปนปจจุบันอยู
ตลอด สวนการตั้งคาแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพ่ือดูขอมูลการสงงานของตนเอง
ไดครูบางทานมีความพึงพอใจท่ีนอยเพราะไมถนัดและคุนชินกับระบบออนไลน 

ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เพราะมีแผนงานการสงงานท่ีชัดเจน สามารถติดตามงานไดทุก
ขณะเวลา 



ความพึงพอใจของครูระดับช้ันมัธยมตอระบบติดตามความคืบหนาการสงงาน  
(Activity tracker) 
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ดานการนําไปใช พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะสามารถ
ชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครองได ทําให
การสื่อสารเขาใจกันมากข้ึน สวนการนําคะแนนไปประเมินเปนเกรดยังมีครูบาง
ทานมีความพึงพอใจนอยเพราะระบบยังไมสามารถรวมคะแนนใหได ครูตองนํา
ขอมูลไปใสสูตรเอง 

 
2. บานโปรเจค Engineering 

ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวามีความพึงพอใจในระดับ
มากท่ีสุด เพราะสามารถแบงปนไฟลใหครูทานอ่ืนแกไขขอมูลไดพรอมกันและ
ตั้งคาใหนักเรียนสามารถเขาดูขอมูลคะแนนของตัวเองได สวนการเขาถึงขอมูลมี
ความพึงพอใจนอยลงมาเพราะตองใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงทําใหไมสะดวก
ในบางครั้ง 

ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด เพราะครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลของทุกโครงงาน
และตามการสงงานไดทําใหสะดวกสบาย และสงตอขอมูลงายข้ึน สวนการให
ผูปกครองสามารถติดตามสงงานของนักเรียนไดมีความพึงพอใจนอยกวา
เล็กนอย เพราะอาจมีหลายข้ันตอนในการแบงปนขอมูลใหกับบุคคลภายนอก 

ดานการนําไปใช พบวามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ สามารถ
ชี้แจงเสนทางการทํางานในแตละสัปดาหของนักเรียนใหกับผูปกครอง เพราะ
เปนหลักฐานชัดเจนทําใหมีขอมูลสื่อสารกันเขาใจมากข้ึน 

 
3. บานโปรเจค Music multimedia art and design 

ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวามีความพึงพอใจในระดับ
มาก คือ สามารถตั้งคาการแบงปนใหนักเรียนเขาถึงเพ่ือเขาดูขอมูลการสงงาน
ของตนเองได เพราะเปนหลักฐานการสงงานท่ีชัดเจน 

ดานการติดตามงานนักเรียนของแตละโครงงาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง การใหครูหัวหนาแผนกสามารถเห็นขอมูลไดทําใหสะดวกตอ
การสื่อสาร มีแผนการสงงานท่ีชัดเจน 
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ดานการนําไปใช พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ สามารถ
ชี้แจงขอมูลการสงงานใหกับผูปกครองได และสามารถประเมินเกรดของ
นักเรียนไดลวงหนา ซึ่งอาจมีความยุงยากหลายข้ันตอน 
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