
การจดัทําแบบประเมนิความพงึพอใจเว็บไซต ์สสช. 
เป็นสว่นหนึ�งของการปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
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ในขั �นตอนการประเมนิผลการทดลองใชน้วตักรรมบรกิาร
กลุม่เป้าหมายขอ้มลูพลงังานชมุชน (ม.ค.-ก.พ.’64)

รับผดิชอบโดย นายพรัิฐ อนิพานชิ 
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน สสช.สป.พน.

16/2/2564



(ม.ค.-ก.พ.’64)



https://accounts.mail.go.th/#1 https://www.facebook.com/

LINE : GROUP
http://ppp.energy.go.th/

ชอ่งทางการสง่แบบสอบถาม

บนัทกึจาก รก.ผอ.สสช.



สรปุแบบประเมนิความพงึพอใจเว็บไซต์
สาํนกัสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน (สสช.) ระหวา่งวนัที� 1-16 กมุภาพนัธ ์2564 

https://docs.google.com/forms/d/1yO5k2y7YjKY9J4ru6jDwXftshVUCkrA1-
fEKFYnVSO0/edit?fbclid=IwAR3okvelbVN-
KUFzgKWSg3lFS2unr6eusDGb7yqDxDKjiuBMkleKGRpqkIY#responses

172 หญงิ

190 ชาย



ตํ�ากวา่ 18 ปี 
1 (0.3%)

มากกวา่ 65 
ปี 2 (0.6%)

45-54 ปี
64 คน

35-44 ปี
138 คน

25-34 ปี
108 คน

55-64 ปี
34 คน



กศน. 1 
(0.3%)

กําลังศกึษา ป.ตร ี
1 (0.3%)

ป.โท 105 (29%)

สงูกวา่ ป.โท 15 
(4.1%)

ป.ตร ี221 (29%)

ตํ�ากวา่ ป.ตรี 29 
(8%)



อื�นๆ 119 คน 
(33.1%)

ขา้ราชการกระทรวง
พลังงาน 138 คน

พนักงานราชการกระทรวง
พลังงาน 48 คน

ผูป้ระสานงานโครงการ 56 คน
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ดา้นเนื�อหา



1. อยากใหม้กีารต์นู
2. อยากใหใ้สห่วัขอ้ที�เป็น highlight ไวใ้นสว่นแรก
3. ใหม้ปีระชาสมัพันธ ์สื�อเทคโนโลยพีลังงานแบบทันสมยั
4. ควรเพิ�มเตมิวธิกีารผลติตดิตั �งพลังงานชมุชนอยา่งละเอยีด
5. เอกสารไฟล ์pdf ดมีากครับ สามารถเผยแพรต่อ่ไดเ้ลย
6. ควรมีการเลือกใชส้ีของตัวอักษรหรือสีพื�นหลังเพื�อแยก

หมวดหมูข่องขอ้มลูใหช้ดัเจนขึ�น
7. อยากใหม้ขีอ้มลูเชงิเทคนคิ ที�สามารถนําไปใชทํ้าตามแลว้ใช ้

งานไดเ้ลย
8. 1) โครงการที�ดําเนนิรว่มกบัหน่วยงานในระดับจังหวดั/

ภมูภิาคน่าสนใจ ผูจ้ัดทําควรมกีารยอ่ยเนื�อหาและจัดใหอ้ยูใ่น
รปูแบบที�น่าสนใจเพื�อนําเสนอเฉพาะใจความสําคญัของ
โครงการหรอืกจิกรรมนั�นๆ กอ่นนําขึ�นเผยแพร ่เชน่ info
graphic การสรปุใจความสําคญัสั �นๆ กอ่น section ที�ให ้
ผูใ้ชง้านดาวนโ์หลดเอกสาร  2) ควรเพิ�มลงิคห์น่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัแตล่ะโครงการเพิ�มเตมิ

9. รายงานเทคโนโลยพีลังงานตา่งๆ ที�นําเสนอในเว็บไซตค์วรมี
รายงานเชงิวจิัยเพื�อรับรองผลการทดสอบคณุภาพเทคโนโลยี
ดว้ยเพื�อความน่าเชื�อถอืของประชาชน
10. นําเสนอซํ�าไปซํ�ามากับกลุม่เป้าหมายที�ดําเนนิการ
11. อยากใหเ้พิ�มเนื�อหา เทคโนโลยพีลังงานทดแทน ที�เป็น
มาตรฐานและมแีบบประเมนิราคาเพิ�มดว้ย
12. ควรเขยีนใหช้ดัเจนถกูตอ้งตามหลักหนังสอืราชการและ
เรยีงลําดบัความสําคญัใหถ้กูตอ้ง
13. มกีารประชาสมัพันธก์ารใชง้านและมพีื�นที�ให ้สพจ.ตา่งๆ 
หรอืบคุคลภายนอกที�สนใจเขา้มาใชป้ระโยชน์รว่มกัน อยา่งเชน่
กระดานเสนอความคดิเห็น เป็นตน้
14.เนื�อหาสามารถเป็นแรงขบัเคลื�อนใหป้ระชาชนสามารถ
ตดัสนิใจลงทนุเทคโนโลยพีลังงาน
15.ชอบภาพการต์นูมากๆ เขา้ใจงา่ยดี
16.อยากใหเ้พิ�มเนื�อหาเกี�ยวกบัเทคโนโลยพีลังงานชมุชนที�
สามารถคน้หาขอ้ดจีอ้เสยีของเทคโนโลย ีการใชง้านตา่งๆ

17.ความหลากหลายขอ้มลู แบง่หมวด  ภาพรวมสถานการณ์
ปัจจบุนักบัการนําไปจรงิ แตล่ะเทคโนโลยทีี�ตรงกับความ
ตอ้งการพื�นที�     
18. อยากใหม้ชีอ่งทางสนับสนุนดสูะดวกขึ�น                            
19. บางสว่นไม ่update เชน่ สนิคา้พลังงาน
20. ควรเพิ�มชอ่งทางการสื�อสารสูส่าธารณะใหง้า่ยขึ�น
21. อยากใหม้กีารอบรมการทําเตาเผาถา่นไรค้วันในชมุชน
22. เนื�อหาเกี�ยวกบัพลังงานทดแทนและเซลลเ์ชื�อเพลงิ
ไฮโดรเจน

23. ไมท่ราบกลุม่เป้าหมายที�มาใชบ้รกิารเว็บไชต ์แตถ่า้เป็น
ประชาชนทั�วไป บทความมรีายละเอยีดนอ้ย และ content 
บางอยา่งนํามาจาก facebook และ youtube สสช. และ กยผ. 
ควรทํางานรว่มกนัในการสื�อสารองคก์รกับกลุม่เป้าหมายทกุ
ระดบั
24. เมนู เยอะมากเกนิไป
25. หากคนทั�วไปตอ้งการทําเองจะหาอปุกรณ์ไดท้ี�ไหน

ขอ้เสนอแนะดา้นเนื�อหา
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ดา้นการออกแบบและรปูแบบเว็บไซต์



ขอ้เสนอแนะดา้นการออกแบบและรปูแบบเว็บไซต์

1. อยากใหห้นา้เว็บไซตม์กีารใสภ่าพกราฟิกใหเ้ขา้กบั

เนื�อหาของเว็บ หรอืใสส่สีนัทําใหเ้ว็บมคีวาม

น่าสนใจและน่าอา่น

2. 1) ควรเพิ�มการแสดงผลขอ้มลูสถติทิี�ไดต้ั �งแต่

ดําเนนิโครงการระดับจังหวัด และระดับภมูภิาค 

เพื�อใหผู้ใ้ชง้านภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหลา่นี�

ไดส้ะดวกมากยิ�งขึ�น 2) ควรมกีารแบง่ Section 

ขอ้มลูตามประเภทเทคโนโลยพีลังงานที�ได ้

ดําเนนิการไปทั �งหมดเพราะรปูแบบการนําเสนอ

ขึ�นกบัวา่หน่วยงานมกีจิกรรมใดอยู ่ณ ขณะนั�น ทํา

ใหย้ากในการสบืคน้ 3) ลงิคบ์างอนัไมส่ามารถคลกิ

เพื�อเขา้ไปดเูนื�อหาได ้

3. การออกแบบในเว็บไซตร์ปูแบบไมด่งึดดูใจ

เทา่ที�ควร ควรเพิ�มสว่นที�เป็น Highlight สว่นที�

แสดงใหเ้ห็นเป็นภาพรวมแบบ info graphics เพื�อ

แสดงใหเ้ห็นวา่แตล่ะ content หลักนั�นมกีาร 

movement อยา่งไร

4. อยากใหห้นา้เว็บไซตม์กีารใสภ่าพกราฟฟิกใหเ้ขา้

กบัเนื�อหาของเว็บ หรอืใสส่สีนัทําใหเ้ว็บมคีวาม

น่าสนใจและน่าอา่น

5. กลอ่งแสดงผลจาก Facebook ซอ้นกบัตัวหนังสอื 

กรณีเปิดเว็บจาก pc

6. ทําใหท้ันสมัยและงา่ยตอ่การดใูหม้ากขึ�น

7. ภาพไมค่อ่ยโหลด หรอืโหลดชา้ จําพวกภาพ 

headline กบั cover photo  ดา้นบนเป็นตน้ ลองลด

ขนาดไหมครับ

8. ใหส้ามารถหาไดง้า่ยโดยกําหนดตามความสนใจ

9. ปานกลาง ยังไมท่ันสมัยและดงึดดูความสนใจ 

รวมถงึยังไมค่อ่ยอพัเดทสถานการณ์ในปัจจบุัน

10. ควรปรบัแพลตฟอรม์ใหด้ดูงึดดูและนา่สนใจ

กวา่นี� ม ีBackground

11. ชอบแนวภาพประกอบ ออกแบบภาพใหด้นู่าสนใจ 

12. Mind Map ตามเทคโนโลย ี พื�นที�  วัตถดุบิ ศนูย์

เรยีนรู ้ อส.พน. ชมุชน ตน้แบบ มกีารปรับใหท้ันสมัย

ตามยคุ

13. หนา้ home ม ีcontents เยอะไป สบัสน

14. ปรับภาพใหค้มชดั ,เพิ�มQR code ในการupload 

ขอ้มลู-

15. เมนู มากเกนิไป

16. มที ี�วา่งดา้นขา้งซา้ยขวามากเกนิไป ตวัอกัษร

บางหมวดคอ่นขา้งเล็ก ควรเพิ�มเมนูซา้ยมอืแลว้

ลงิคไ์ปยงัขอ้มลู หนา้ webpage คอ่นขา้งเลอะ



ดา้นประโยชนแ์ละการนําไปใช้
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ขอ้เสนอแนะดา้นประโยชนแ์ละการนําไปใช้

1. แบบพรอ้มรายละเอยีดอปุกรณ์ที�ใช ้ที�

สามารถนําไปปฏบิตัติามได ้

2. ขอ้มลูบางรายการควรมกีารทวนสอบความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูจากผูเ้ชี�ยวชาญกอ่น

เผยแพร่

3. ถา้มรีายงานเชงิวจัิยที�อา้งองิไดแ้ละมี

มาตรฐานในการรับรองเทคโนโลยพีลงังาน

มากกวา่นี�จะมคีวามน่าเชื�อถอืตอ่การ

นําไปใชใ้นการอา้งองิขอ้มลู

4. การรูจั้กการใชพ้ลงังานอยา่งพอเพยีง

5. เพิ�มกระบวนการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้

6. คน้หาไดง้า่ย

7. เนื�อหาสามารถคน้ไดจ้ากแหลง่อื�น

กระทรวงพลงังานควรจะใหข้อ้มลูเชงิลกึได ้

มากกวา่แหลง่ขอ้มลูอื�น

8. มกีารอพัเดตอยูเ่สมอ เชน่เครอืขา่ย

พลงังาน

9. เป็นแหลง่ขอ้มลูใหส้ถาบนัตา่ง ให ้

ประชาชนเขา้ถงึและใชง้านงา่ย

10. ยังไมส่ามารถคน้หาความรูแ้ละนําไปใช ้

ได ้เชน่ คลงัความรูม้ขีอ้มลูนอ้ย และไม่

น่าสนใจที�จะนําไปใชต้อ่ได ้

11. เพิ�มความรูใ้นการนําไปปฏบิตั ิเป็นขอ้มลู

สื���
���
���

อสารใหก้บัชมุชน  ร.ร. และผูท้ี���
��
สนใจ

12. เป็นคําแนะนําที�เป็นประโยชนอ์ยา่งมาก

กบัผูร้ว่มกจิกรรม

13. เนื�อหาในสว่น "คลงัความรู"้ นําไปใช ้

ประโยชนไ์ดน้อ้ย มแีตต่ารางและตวัอกัษร 

ขอ้มลูไมอ่พัเดต

14. มคีวามเหมาะสม สามารถนําไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้
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โดยภาพรวมทา่นมคีวามพงึพอใจกบัเว็บไซต ์สํานัก
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน มากนอ้ยเพยีงใด
คําตอบ 360 ขอ้

46.1%
(166) 28.3%

(102)
22.5%

(81)



ขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ

1. สว่นที�เป็นหวัขอ้ และชอ่งคน้หาอยากใหใ้สส่สีัน

ใหช้ดัเจนและหาไดง้า่ย 

2. โดยภาพรวมดมีากคะ่ อยากใหเ้พิ�มความถี�ใน

การโพส ทกุกจิกรรมทั �งในสว่นกลางและสว่น

ภมูภิาคคะ่ 

3. สง่เสรมิกระบวนการเชื�อมโยงเครอืขา่ยมากขึ�น

4. สว่นที�เป็นหวัขอ้ และชอ่งคน้หาอยากใหใ้สส่สีัน

ใหช้ดัเจนและหาไดง้า่ย 

5. ตดิตอ่เรา หาไมเ่จอครับ contact อยูใ่น footer 

อาจจะสะดวกในการคน้หานะครับ

6. เร ื�องของสว่นรว่มกบัประชาชน อาจจะตอ้ง

เขยีน headline สรปุออกมาใหด้งึความ

สนใจมากกวา่ครบั เหมอืนจะเป็นรายงาน

ซะเยอะ  ควรอพัเดตขอ้มลูโดยสมํ�าเสมอ 

7. เจา้หนา้ที�ที�มหีนา้ที�ตอบคําถามควรจะเป็นผูร้อบ
รูแ้ละแกปั้ญหาไดต้รงจดุควรตอบเพื�อใหผ้า่นๆ
ไป

8. สว่นที�เป็นหวัขอ้ และชอ่งคน้หาอยากใหใ้สส่สีัน
ใหช้ดัเจนและหาไดง้า่ย 

9. พัฒนาฐานขอ้มลู - องคค์วามรูแ้ละนํามาผลติ

เป็นสื�อที�สามารถนําไปใชไ้ดง้า่ย แบบน่าสนใจ เชน่ 

info graphic  / หารปูภาพประกอบ

10. ขอ้มลูไมอ่พัเดทเป็นปัจจบุัน เชน่เครอืขา่ย

พลังงานจังหวดัรายชื�อ กบัจังหวดัไมต่รงกนั ที�

สําคัญการรวบรวมขอ้มลู เพื�อเป็นฐานขอ้มลูสําหรับ 

ผูท้ี�สนใจ  ซึ�งขาดการสง่เสรมิ ประชาสมัพันธใ์นแต่

ละจังหวดั ทําใหค้วามตอ่เนื�อง จงึเกดิผลนอ้ย

11. หากมกีาร update เนื�อหาจะสมบรูณ์และมี

ประโยชนม์าก เชน่ ยทุธศาสตรก์ระทรวง/

สสช. หมดอายแุลว้ / ที�อยูต่ดิตอ่ของเครอืขา่ย

ตา่งๆ  อยากใหส้ง่เสรมิความรูแ้กค่นในชุมชน

อยา่งตอ่เนื�อง

12. เพิ�มสื�อประชาสมัพันธ ์แบบสอบถาม ถาม

เกนิไป

13. หวัขอ้ยทุธศาสตรน์า่จะเปลี�ยนใหเ้ป็น

ปจัจบุนัมากขึ�นเป็นแผนปฏบิตัริาชการระยะ5ปี

ของกระทรวงพลงังาน

14. อยากใหม้กีารประชาสมัพันธเ์กี�ยวกับพลังงาน
ใหม้ากขึ�นเพื�อคนทั�วไปจะไดม้คีวามรูม้ากขึ�น
15. เพิ�มภาษาองักฤษ



แผนการปรบัปรงุระยะส ั�น 2 เดอืน  จากขอ้เสนอแนะ

• ขอ้เสนแนะเพิ�มเตมิขอ้ 11 : หากมกีาร update เนื�อหาจะสมบรูณ์และมี
ประโยชนม์าก เชน่ ยทุธศาสตรก์ระทรวง/สสช. หมดอายแุลว้ / ที�อยูต่ดิตอ่
ของเครอืขา่ยตา่งๆ 

• ขอ้เสนแนะเพิ�มเตมิขอ้ 13. หวัขอ้ยทุธศาตรน่์าจะเปลี�ยนใหเ้ป็นปัจจบุนัมาก
ขึ�นเป็นแผนปฏบิตัริาชการระยะ5ปีของกระทรวงพลงังาน

แผนการปรบัปรงุระยะกลาง 3 เดอืน จากขอ้เสนอแนะ

• ขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิขอ้ 6 : เรื�องของสว่นรว่มกบัประชาชน อาจจะตอ้งเขยีน 
headline สรปุออกมาใหด้งึความสนใจมากกวา่ครับ เหมอืนจะเป็นรายงานซะ
เยอะ  ควรอพัเดตขอ้มลูโดยสมํ�าเสมอ 

แผนการปรบัปรงุระยะยาว 6 เดอืน จากขอ้เสนอแนะ

• ขอ้เสนแนะการออกแบบเว็บ ขอ้ 10 : ควรปรับแพลตฟอรม์ใหด้ดูงึดดูและ
น่าสนใจกวา่นี� ม ีBackground

• ขอ้เสนแนะการออกแบบเว็บ ขอ้ 16 : ปรับที�วา่งดา้นขา้งซา้ยขวาที�มาก
เกนิไป ตวัอกัษรบางหมวดคอ่นขา้งเล็ก ควรเพิ�มเมนูซา้ยมอืแลว้ลงิคไ์ปยัง
ขอ้มลู หนา้ webpage คอ่นขา้งเลอะ



แผนงานเดอืน มนีาคม 2564


