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บทคัดย่อ   

 การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ ๑) พฒันาบทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็ เรือ่ง การสรา้งเวบ็ไซต์

ส่วนงานเพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ๒) ประเมินทักษะ

ดา้นดจิิทลัของบคุลากรภาครฐัระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และ ๓) ประเมนิความพงึพอใจของบคุลากร

ภาครัฐที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ บุคลากรภาครัฐ 

ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทนจากผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ส่วนงานทั้งหมด จำานวน 

๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบประเมินคุณภาพ

ดา้นสือ่และดา้นเนือ้หาแบบประเมนิทักษะดา้นดิจทิลั และแบบประเมนิความพงึพอใจ สถติิทีใ่ช้ในการวิจยั

ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคา่ทีของกลุม่ตัวอยา่งทีไ่มเ่ปน็อสิระจากกนั ผลการ

วิจัยพบว่า ๑) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ 

และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๑ ๒) บุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัล  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๐.๕๖/๑๕.๑๕ และการทดสอบค่าทีก่อนเรียนและ
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หลงัเรยีนมีความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๕ และ๓) บคุลากรภาครัฐมคีวามพงึพอใจ

ต่อบทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓

คำาสำาคัญ: บทเรียนผ่านเครือข่าย, ทักษะด้านดิจิทัล, บุคลากรภาครัฐ

Abstract
 The objectives of the research were to 1) develop of the development of web-

based instruction on creating an office website to promote digital skills for government 

officials, 2) evaluation the digital skills of government officials before and after, and 3) 

evaluation the students’ satisfaction in learning with of web-based instruction on studying 

website. The samples of this study includes 30 government officials by samples random 

method with lottery method from website administrator. The research instruments to 

consist web-based instruction on creating an office website, quality evaluation guide to-

words media and contents, digital skills evaluation form, and satisfaction evaluation form.  

The statisticals used to analyze the data were mean, standard deviation, and t-test 

for dependent samples.The results showed that:1) web-based instruction on creating  

an office website to promote digital skills for government officials had quality of media 

at good level with an average of 4.39, quality of contents at good level with an aver-

age of 4.41, 2) government officials 's digital skills after studying through web-based  

instruction was higher than that before their studying with a mean 20.56/15.75 at a .05 

level of significant. and 3) Government officials were satisfied with web-based instruction 

at a high level an average of 4.43.

Keywords: web-based instruction, digital skills, government officials

บทนำา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างมาก รัฐบาลนี้ได้ตระหนักถึงความจำาเป็น 

เร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับ

รฐับาล ได้จัดทำาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ และสงัคม เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาดจิิทลั

ของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล ๔ ระยะ แผนพัฒนาดิจิทัล 

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม จงึได้กำาหนดยทุธศาสตร์การพฒันาไว้ ๖ ยทุธศาสตร์ทีส่่งเสรมิซึง่กนัและกนั มีการ
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กำาหนดเป้าหมายเพื่อให้สามารถติดตาม และประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และแผนงานเพื่อ 

ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์กำาหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำาหนดแนวทางการพัฒนา

ประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ท่ีต้อง 

อาศัยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนในการ 

ขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผลวาระเร่งด่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
1

 
สังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดำาเนินไป 

อย่างรวดเร็วมีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากข้ึนส่งผลให้

คุณลกัษณะเดก็เปลีย่นไปประกอบกบัรฐับาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มเีป้าหมายให้ประเทศไทย

ก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม 

และการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพสงูเพือ่การขบัเคลือ่นประเทศการศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืสำาคญั

ในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อเตรียมกำาลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำาคัญ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยการ 

จดัการศึกษาการบรูณาการเชิงสร้างสรรค์เพือ่ตอบสนองความต้องการของสงัคมทีก้่าวเข้าสูโ่ลกยคุดจิทิลั
2

 
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำาคัญและมีความจำาเป็นอย่างมาก เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นรากฐาน 

ทีส่ำาคญัในการผลกัดนัและขับเคลือ่นอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยดีจิทิลั ทีจ่ะช่วยให้บุคลากรมคีณุภาพและ

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานมากยิง่ขึน้ การฝึกอบรมเป็นวธิกีารพฒันาบคุคลอย่างหนึง่ ทีม่กีระบวนการ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำานาญ การพัฒนาฝีมือ ในการทำางานให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุง 

การปฏิบตังิานให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ การเสรมิสร้างศกัยภาพบคุลากรด้านเทคโนโลยดิีจิทลั จึงควรได้รับ

การพัฒนาและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3

 WordPress คือโปรแกรมสำาเร็จรูปท่ีมีไว้เพ่ือสร้างและจัดการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต พัฒนา 

ด้วยภาษาพีเอชพีและใช้ฐานข้อมูล MySQL มีสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GPL เร่ิมพัฒนาโดย Matt  

Mullenweg และ Mike Little ในปี ๒๐๐๓ หลังจากซอฟต์แวร์สร้างบล็อก Movable Type ของบริษัท 

 1
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๘), 
หน้า ๒.

 2
 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ ๔.๐, [ออนไลน์]  

แหล่งทีม่า : http://www.thaihealth.or.th/Content/ 33499 -ขบัเคลือ่นการศึกษาไทยสู่%20ไทยแลนด์%204.0.html, 
[๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑].

 3
 ศิริชัย กาญจนวาสี, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ การประชุมเชิงปฏิบัติ ครั้งที่ ๓ เรื่องหลักการและ 

วธิกีารวจิยัขัน้สงูเฉพาะการวจัิยและพฒันาระบบพฤตกิรรมในด้านต่าง ๆ , (กรงุเทพมหานคร : สำานกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หน้า ๒๖๑.
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Six Apart ได้เปลี่ยนแปลงการคิด ค่าใช้งานใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ใช้เดิมของ Movable Type จำานวนมาก 

จึงหันมาใช้ WordPress แทน เนื่องจากว่ามีรูปแบบการใช้งานคล้ายคลึงกัน WordPress สามารถติดตั้ง

บนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อสร้าง เว็บไซต์, (บล็อก) ตอนเริ่มแรก WordPress เป็นเครื่องมือไว้สำาหรับ 

สร้างบลอ็กแต่ได้รบัการพฒันามาจนสามารถสร้างเป็นเวบ็ไซต์ได้ โดยมรีะบบจดัการ บทความ (CMS) ทำาให้

สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังง่ายต่อการใช้งาน ปัจจุบัน WordPress 

ได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง อีกทั้งยังมีผู้ที่พัฒนาปลั๊กอิน 

(โปรแกรมเสริม) , ธีม (รูปแบบการแสดงผล) , รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับ WordPress ได้

เป็นจำานวนมากจึงทำาให้ WordPress ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง
4
 

 
หลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลือกที่จะนำา CMS มาใช้ในการ

พัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานของตัวเอง ซึ่งประกอบกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักหอสมุดและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นส่วนงานหลักในการรับผิดชอบในการจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS  

รวมถึงบริการพ้ืนท่ีเซิร์ฟเวอร์กับส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย  

หน่วยวิทยบริการ และห้องเรียนทั่วประเทศ พร้อมกับแนะนำาการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นด้วย 

WordPress

 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์  

“การบรูณาการและยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานรฐับาลดิจทิลัตามแผนพฒันารฐับาลดิจทิลัของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” โดยสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะรับผิดชอบในการยกระดับ

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้นำาด้านดิจิทัลในภาครัฐและการเพิ่ม 

ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ รวมทั้ง

สนบัสนนุการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรภาครัฐในการสร้างสรรค์นวตักรรมการทำางาน และการ

ให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการยกระดับงานของภาครัฐเป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High 

Value Job) นอกจากนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐ เน้นให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้แบบมีเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ไม่จำากัดเฉพาะการฝึกอบรมเท่านั้น การเรียนรู้เพี่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ท่ีมีการกำากับ

ติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบด้วยตามที่คณะรัฐมนตรี 

ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ใช้เป็น 

 4
 ณฐกร ทองอ่อน, ทำาเงินออนไลน์ให้รวยไม่รู้จบด้วย Amazon+wordpress, (กรุงเทพมหานคร : วิตตี้ กรุ๊ป, 

๒๕๕๔), หน้า ๑๖๒ – ๑๖๓.
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กลไกสำาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำาลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

เร่งพฒันาตนเองและสนบัสนนุการพฒันาผู้อืน่อย่างต่อเนือ่ง และให้ทกุส่วนราชการ หน่วยงานของรฐัองค์กร

กลางบรหิารงานบคุคล และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดำาเนนิการให้มกีารนำาร่างแนวทางการพัฒนาทกัษะด้าน

ดจิทิลัดงักล่าวไปปรบัใช้ในการพฒันาและเสรมิสร้างกำาลังคนในสงักดั นอกจากนีส้ำานกังานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการ 

ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ ๑ รู้เท่าทัน

และใช้เทคโนโลยีเป็น Digital Literacyซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy ทักษะในการนำาเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ 

ทำางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมความสามารถ ๔ มิติ 

ได้แก่ 

  ๑)  การใช้ (Use)   ๒) เข้าใจ (Understand) 

  ๓)  การสร้าง(create)   ๔) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อีกทั้งได้แบ่งประเภทของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง ๙ ด้าน ได้แก่ 

  ๑)  การใช้งานคอมพิวเตอร์   ๒) การใช้โปรแกรมประมวลคำา 

  ๓)  การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล  ๔) การใช้งานอินเตอร์เน็ต 

  ๕) การใช้โปรแกรมตารางคำานวณ  ๖) การทำางานร่วมกันแบบออนไลน์ 

  ๗) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  ๘) การใช้โปรแกรมการนำาเสนอผลงาน 

  ๙) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

 รวมถงึแนวทางการพฒันาทักษะด้านดจิทัิลของข้าราชการและบคุลากรภาครฐัในข้อ ๔.๘.๔ กำาหนด

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

และหน่วยงานทีม่ภีารกจิด้านการจดัฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการและบุคลากรภาครฐั รวมถึงหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดดำาเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

แต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะกำาหนด 

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของภาครัฐทุกระดับให้มีความรู ้ความสามารถ 

ด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มี
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ความรู้ทางด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำาวิทยาการและเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
5

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำาให้ผู้วิจัยเห็นความสำาคัญในการดูแลเว็บไซต์ส่วนงานที่มีจำานวน 

มากนั้น จะต้องมีบุคลากรของแต่ละส่วนงานรับผิดชอบดูแล แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและจัดการ

ในส่วนต่างๆ ของเวบ็ไซต์ด้วยตนเอง เนือ่งมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มกีารปรับโครงสร้าง

เว็บไซต์ส่วนงานใหม่ โดยนำา WordPress มาใช้ ผู้ดูแลจึงต้องมีการศึกษา การใช้งาน WordPress ใหม่

ทั้งหมด และเพื่อรองรับปัญหาในการจัดการเว็บไซต์ที่จะตามมา เช่น การเปลี่ยนผู้ดูแลเว็บไซต์บ่อย ๆ  ของ

บางส่วนงาน จงึต้องมเีครือ่งมอืทีจ่ะช่วยสร้างทกัษะให้กบัผูด้แูลเวบ็ไซต์เกีย่วกบัข้ันตอนการพฒันาเวบ็ไซต์

ด้วย WordPress และรูปแบบของเครื่องมือหรือสื่อการสอนที่เหมาะสม นั่นคือบทเรียนผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต มกีารนำาสือ่ต่างๆ มาเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเนือ้หาความรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนโดยอาศยัเว็บไซต์ 

ในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได้ จากสถานท่ีใดก็ได้

ขึน้อยูก่บัความพร้อมของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนไม่จำาเป็นต้องเรยีนในห้องเรยีนเท่านัน้ เพยีงแค่ผูเ้รียนสามารถเชือ่ม

ต่ออินเทอร์เน็ตได้ ผู้เรียนก็สามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาในเร่ืองท่ีตนเองสนใจได้ นอกจากนั้นแล้วผู้เรียน 

ยังสามารถติดต่อสื่อสาร สนทนา อภิปรายกับผู้เรียนด้วยกัน หรือกับผู้สอนได้อีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ความประสงค์ที่จะพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อส่งเสริม

ทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ที่จะช่วยให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน มีทักษะ 

ความสามารถ และนำาไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์หรือดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน หรือโครงการ นอกจากนี ้

ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress ที่สามารถนำาความรู้จากบทเรียนนี้

ไปใช้พัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  ๑.  เพือ่พฒันาบทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอร์เนต็ เร่ือง การสร้างเวบ็ไซต์ส่วนงาน เพือ่ส่งเสริมทักษะ

ด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณภาพระดับดี

  ๒.  เพื่อประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากร

ภาครัฐ 

 ๓.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐที่มีต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ 

 5
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ, สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ๒๕๖๐), หน้า ๒๘๙ – ๒๙๐. 
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สมมติฐานการวิจัย
  บุคลากรภาครัฐที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน  

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ มีทักษะด้านดิจิทัลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .๐๕

ขอบเขตของการวิจัย
  ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา

    เนื้อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ WordPress ประกอบไปด้วย

  บทที่ ๑  รู้จักกับ WordPress 

     ทำาความรู้จักกับ WordPress

     เรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์

  บทที่ ๒  การติดตั้งโปรแกรม 

     การติดตั้ง Xampp Server

     การติดตั้งโปรแกรม WordPress

  บทที่ ๓  แนะนำา Dashboard และการปรับแต่ง Customize

     เรียนรู้ Dashboard

     เรียนรู้การปรับแต่ง Customize

  บทที่ ๔  การตั้งค่าทั่วไป (Settings)

     เรียนรู้การตั้งค่าทั่วไป

     เรียนรู้ตั้งค่าการเขียน

     เรียนรู้ตั้งค่าการอ่าน

     เรียนรู้ตั้งค่าการสนทนา

     เรียนรู้ตั้งค่าสื่อ

     เรียนรู้การตั้งค่าลิ้งค์

  บทที่ ๕  การจัดการเนื้อหาใน WordPress

     เรียนรู้การสร้างหน้า(Page)

     เรียนรู้การสร้างเรื่อง(Post)

     เรียนรู้การจัดการไฟล์สื่อ Media
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  บทที่ ๖  การทำางานกับธีม (Theme)และปลั๊กอิน (Plugin)

     เรียนรู้เกี่ยวกับธีม (Theme)

     เรียนรู้เกี่ยวกับปลั๊กอิน (Plugin)

  บทที่ ๗  การปรับแต่งเมนู (Menu)และวิดเจ็ด (Widgets)

     เรียนรู้การสร้างเมนู (Menu)

     เรียนรู้การจัดการวิดเจ็ด (Widgets)

  บทที่ ๘  จัดการผู้ใช้งาน (Users)

     เรียนรู้การจัดการผู้ใช้งาน (Users)

     เรียนรู้สิทธิ์การเข้าถึง (Users)

     เรียนรู้การตั้งค่าโปรไฟล์ (Users)

  ๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

    ๒.๑ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรภาครัฐผู้ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำานวน ๙๖ คน 

    ๒.๒ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรผู้ที่ผิดชอบดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก 

เลือกตัวแทนจากผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ส่วนงานทั้งหมด จำานวน ๓๐ คน

 ๓.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน ด้วย 

WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ 

   ตัวแปรตาม ได้แก่

    ๑) ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

    ๒) ความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ

  ๔.  ระยะเวลาที่ใช้ได้แก่ ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

 

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑.  ได้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วน ด้วย WordPress สามารถ 

นำาไปใช้ได้จริงและเป็นต้นแบบสำาหรับบทเรียนอื่นๆ ในการนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 ๒.  เป็นแนวทางในการบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย 

WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาวิชาอื่นๆ

 ๓.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วน

งาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐและนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น กระตุ้นให้มีการคิดค้นและการพัฒนาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้าง

เว็บไซต์ส่วนงาน ด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ผู้วิจัยได้เสนอ 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเรียงตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ

 คุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ เมื่อพิจารณารายด้าน พบ

ว่าความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย และบทเรียนมีลักษณะจูงใจ และน่าสนใจ อยู่ในระดับดี

มาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กับ ๕.๐๐ รองลงมา ไดแ้ก ่ความเหมาะสมในการนำาเขา้สูบ่ทเรียน ความสมบรูณข์องการ 

เช่ือมโยง และความสะดวกในการใช้บทเรียน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ และความ 

เหมาะสมในการจัดวางรูปแบบและองค์ประกอบของหน้าจอ ความเหมาะสมของปุ่มต่างๆ และความ 

เหมาะสมของการเปลี่ยนหน้าจอ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ตามลำาดับ

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เรื่องการสร้างเว็บไซต์ส่วนงานเพื่อ

ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล สำาหรับ

บุคลากรภาครัฐ

ทักษะด้านดิจิทัลของ

บุคลากรภาครัฐ

ความพึงพอใจของ

บุคลากรภาครัฐ
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 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา

 คุณภาพเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านเนื้อหา บทที่ ๒ การติดตั้งโปรแกรม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๗ รองลงมา ได้แก่  

บทที่ ๖ การทำางานกับธีม (Theme) และปลั๊กอิน (Plugin) อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ 

และบทที่ ๑ รู้จักกับ WordPress และบทที่ ๕ การจัดการเนื้อหาใน WordPress อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๔.๔๔ ตามลำาดับ

 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัล

  ผลการวเิคราะห์ทกัษะดา้นดจิทิลัของผูเ้รยีนหลังจากการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อและรายด้าน 

 ตารางที่ ๔.๓ แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ก่อนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับ

บุคลากรภาครัฐ

คะแนนเต็ม คณะแนนเฉลี่ย S.D. t p

ก่อนเรียน ๒๔ ๑๕.๗๖ ๒.๒๕

หลังเรียน ๒๔ ๒๐.๕๖ ๑.๔๐ -๑๓.๐๓* .๐๐

 *นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 จากตารางที่ ๔.๓ ผลคะแนนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 

บทเรยีนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เรือ่ง การสรา้งเวบ็ไซต์ส่วนงานด้วย เพ่ือส่งเสริมทกัษะด้านดิจิทลัสำาหรับ

บุคลากรภาครัฐ พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๕.๗๖ คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่

ที่ ๒๐.๕๖ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ มีผลการทดลอง 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 ผลการวิเคราะห์ความถึงพอใจของผู้เรียน

  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนผ่าน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากร 

ภาครัฐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อและรายด้าน บุคลากรภาครัฐ

มีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress 

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓  
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และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านจัดกิจกรรมการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ 

รองลงมา ได้แก่ ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ตามลำาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย 

WordPress เพือ่ส่งเสรมิทักษะด้านดิจทัิลสำาหรบับคุลากรภาครฐั ตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐานของการ

วิจัย ซึ่งผลการวิจัยนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 ๑.  ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้านเนื้อหาของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง  

การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ คุณภาพ

สือ่โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั ๔.๓๙ คณุภาพเนือ้หาโดยรวมอยูใ่นระดับดี มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

๔.๔๑ โดยผูว้จิยัได้นำาหลกัของ ADDIE model มาเป็นหลักในการสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ  

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จำานวน ๓ ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ

ด้านเนื้อหา ๓ ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และปฎิบัติงานด้านเว็บไซต์ ได้ประเมินและ 

นำาข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข จึงทำาให้ได้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ  

ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัฐานันท์ พันทวีศักดิ์ (๒๕๕๗) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีด้วย WordPress พบว่า บทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ทีผ่่านการประเมนิจากผูท้รงคณุวฒุิ

มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๔.๔๓
6
 ผลการวิจัยของ สุภาพรรณ มาลัย (๒๕๕๙) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส สำาหรับ

นักเรยีนระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี พบว่า บทเรยีนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็เพือ่การทบทวนมคุีณภาพ

ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
7

 6
 รัฐานันท์ พันทวีศักดิ์, การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย WordPress, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ.

 7
 สภุาพรรณ มาลยั, การพัฒนาบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เพือ่การทบทวน เร่ือง ความรูเ้บือ้งต้นโปรแกรม 

ไมโครซอฟต์แอคเซส สำาหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี, วทิยานพินธ์ศกึษาศาสตร์บณัฑติ,  (สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๙), บทคัดย่อ.
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 ๒.  ด้านทักษะดิจิทัลของผู้บุคลากรภาครัฐที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง  

การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ พบว่า  

ผลคะแนนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ เรือ่ง การสร้างเวบ็ไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพือ่ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบคุลากร

ภาครัฐ พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๕.๗๖ คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๐.๕๖ 

เมือ่เปรยีบเทยีบผลคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ด้วยบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ เรือ่ง การสร้าง

เว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ มีผลการทดลอง

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรีชา  

ใจหาญ (๒๕๕๘) เรื่องการพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องอักษรคันจิชั้นต้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ ่นในเกณฑ์ตำ่าโดยใช้บทเรียนบน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องอักษรคันจิช้ันต้น สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
8
 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงค์ลักษ์ สมมี (๒๕๕๙) เรื่อง การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 ๓.  ด้านความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง  

การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ พบว่า 

บคุลากรภาครฐัมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ือง การสร้างเวบ็ไซต์ส่วนงานด้วย 

WordPress เพือ่ส่งเสรมิทักษะด้านดจิทัิลสำาหรบับคุลากรภาครัฐโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 

๔.๔๓ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านจัดกิจกรรมการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๔.๓๕ รองลงมา ได้แก่ ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ตามลำาดับสอดคล้องกับ 

ผลงานวจัิยของ นงค์ลกัษ์ สมม ี(๒๕๕๙) เรือ่ง การพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครอืข่าย

อนิเทอร์เน็ต วชิาคณติศาสตร์คอมพวิเตอร์ด้วยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน พบว่า นกัเรยีน

มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชา

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านอยู่ในระดับดีมาก
9

 8
 ปรีชา ใจหาญ, การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องอักษรคันจิชั้นต้น, โครงการวิจัย, (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๘), บทคัดย่อ.

 9
 นงค์ลักษ์ สมมี, การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์, 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), บทคัดย่อ.
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 ข้อสังเกตที่พบในระหว่างการเรียนรู้จากบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์

ส่วนงานด้วย WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐผู้เรียนมีความตั้งใจและมี

ความกระตอืรอืร้น ในการเรยีน สามารถปฏิบัตติามบทเรยีนได้อย่างสนกุสนาน ถกูต้องเป็นระเบยีบ มคีวาม

เช่ือมั่นในการทำางานในตำาแหน่งเว็บมาสเตอร์ ของส่วนงานมากข้ึนเพราะทุกคนได้ปฏิบัติจริงช่วยให้เกิด

การเรียนรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รวมทั้งสามารถเรียนรู ้ 

ได้เองโดยอิสระ ทำาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพด้านทักษะดิจิทัล

ข้อเสนอแนะ
 ๑.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

   ๑) ก่อนใช้งานบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย  

WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ควรแนะนำาการใช้งานบนเรียนเบื้องต้น

ให้กับผู้เรียน

  ๒) ในการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ส่วนงานด้วย  

WordPress เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ควรเพิ่มสื่ออื่นๆ เช่น สื่อ อินโพกราฟิก 

ส่ือความจริงเสริม (Augmented Reality) มาปรับใช้ในการจำาลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง 

มาประกอบในบนเรียน

 ๒.  ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

   ๑) การพฒันาบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เรือ่ง การสร้างเวบ็ไซต์ส่วนงานด้วย WordPress 

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ควรมีการคำาบรรยายใต้วิดีโอ

  ๒) การพฒันาบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เรือ่ง การสร้างเวบ็ไซต์ส่วนงานด้วย WordPress 

เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับบุคลากรภาครัฐ ให้รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย หรือ พัฒนาเป็น 

โมบายแอปพลิเคชัน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น
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