
ชื่องานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์องการออกเครือขายคอมพิวเตอรจาก พิมพเขียว กับแบบจําลองสามมิติ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556  

ชื่อผูวิจัย  อาจารยสุธีรา  พ่ึงสวัสด์ิ และอาจารยสุปญญา  อภิวงศโสภณ 

ท่ีมาและความสําคัญ 

รายวิชา CS 3723  การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย  เปนวิชาท่ีเรียนรูถึงแนวคิดและองคประกอบการสื่อสาร

ขอมูล ตัวกลางและอุปกรณการสือ่สาร ชนิดของเครือขาย สถาปตยกรรมโปรโตคอล การวางแผนและออกแบบ ระบบ

เครือขาย การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย แนวโนมและพัฒนาการเก่ียวกับการสื่อสารขอมูลในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและฝกปฏิบัติท่ีสัมพันธกับทฤษฎี  

ในการสอนของรายวิชา CS 3723  การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย ไดมโีครงงานในรายวิชาคือการออกแบบ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปนกลุม โดยเปนการรวมทักษะ และความรูท้ังหมดในภาคทฤษฎีมาใชใน

การวางแผนและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรน้ี นักศึกษาในแตละกลุมจะไดแบบพิมพเขียวของสถานท่ี ท่ีมีความ

แตกตางกันทางกายภาพ เชน รานอาหาร สํานักงาน รานกาแฟ เปนตน ดังน้ันนักศึกษาจะตองทําการวางแผนและทําความ

เขาใจในข้ันตอนของในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากพิมพเขียวท่ีได โดยจะนําเสนอตออาจารยผูสอนใน

สัปดาหท่ี 8 ของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนจะทําการแนะนําใหแนวคิดในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรใน

แตละกลุมท่ีมีความแตกตางกัน หลังจากการนําเสนอนักศึกษาจะตองทําการสรางภาพกราฟก 3 มิติ โดยมีพิมพเขียวท่ีไดเปน

ตนแบบของการทําภาพเหลาน้ัน  และทําการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรอีกครั้ง โดยผลท่ีไดจะนํามาเสนอในสัปดาห

ท่ี 13 ของการเรียนการสอน นักศกึษาจะตองสงผลงานท้ังแบบพิมพเขียวและแบบกราฟก 3 มิติใหแกผูสอนเพ่ือเปรียบเทียบ

การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกลุมตนเองท่ีไดออกแบบมา 

 

วัตถุประสงคการวิจัยชั้นเรียน 

 เพ่ือการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการออกเครือขายคอมพิวเตอรจาก พิมพเขียว กับ แบบจําลองสามมิต ิ

 

แผนการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน 

1. ประชากรท่ีทําการศึกษา 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลมิเกียรติท่ีลงทะเบียนรายวิชา 

CS 3723  การสื่อสารขอมลูและระบบเครือขาย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คน 

2. ระยะเวลาในการศึกษา 

ไดแบงการทํางานของนักศึกษา 2 ชวงคือ 



ในชวงท่ี 1 สัปดาหท่ี 4-8  นักศึกษาทุกกลุมจะไดแบบพิมพเขียว โดยนักศึกษาจะตองทําการวางแผนและ

ทําความเขาใจในข้ันตอนของในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากพิมพเขียวท่ีได โดยจะนําเสนอตอ

อาจารยผูสอนในสัปดาหท่ี 8 

ในชวงท่ี 2 สัปดาหท่ี 9-13 นักศึกษาทุกลุมจะทําพิมพเขียวมาออกแบบแบบจําลองสามมิต ิโดยมีพิมพ

เขียวท่ีไดเปนตนแบบของการทําภาพเหลาน้ัน  และทําการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรอีกครัง้ โดยผลท่ีได

จะนํามาเสนอในสัปดาหท่ี 13 

3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบทดสอบความพึงพอใจในการออกแบบจากพิมพเขียว และแบบจําลองสามมิต ิ

4. การวิเคราะหขอมลู 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

5. ผลการวิจัย 

เกณฑการประเมิน ผูสอนอางอิงจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  

กลุมเปาหมาย มีประสบการณในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ตารางท่ี 1  สรุปผลรอยละระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจากการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากพิมพเขียว 

ประเด็นคําถาม 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นดวย 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

1. ความงายในการออกแบบระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

20 (4) 30 (6) 50 (10)   

2. ความงายในการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณ

เครือขายคอมพิวเตอร 

10 (2) 50 (10) 40 (8)   

3. ความงายในการคํานวณระยะทางของการวาง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

10 (2) 55 (11) 35 (7)   

4. ความงายในการคํานวณคาใชจายท้ังหมด 10 (2) 25 (5) 65 (13)   

5. ใชเวลาในการออกแบบระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอรนอย 

10 (2) 50 (10) 40 (8)   

6. ภาพรวมการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร

จากแบบพิมพเขียว 

10 (2) 55 (11) 35 (7)   

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลรอยละระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจากการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากแบบจําลองสามมิต ิ

ประเด็นคําถาม 

เห็นดวย

มากท่ีสุด 

(5) 

เห็นดวย 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

(1) 

1. ความงายในการออกแบบระบบเครือขาย 15 (3) 50 (10) 35 (7)   



คอมพิวเตอร 

2. ความงายในการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณ

เครือขายคอมพิวเตอร 

15 (3) 50 (10) 35 (7)   

3. ความงายในการคํานวณระยะทางของการวาง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

25 (5) 30 (6) 45 (9)   

4. ความงายในการคํานวณคาใชจายท้ังหมด 15 (3) 35 (7) 50 (10)   

5. ใชเวลาในการออกแบบระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอรนอย 

20 (4) 25 (5) 55 (11)   

6. ภาพรวมการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร

จากแบบจําลองสามมติ ิ

15 (3) 45 (9) 40 (8)   

ตารางท่ี 3 สรุปคาเฉลีย่ของการออกแบบเครือขายจากพิมพเขียวและแบบจําลองสามมิต ิ

ประเด็นคําถาม พิมพเขียว แบบจําลองสามมิต ิ

1. ความงายในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3.9 3.8 

2. ความงายในการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณเครือขาย

คอมพิวเตอร 

3.7 3.8 

3. ความงายในการคํานวณระยะทางของการวางระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

3.75 3.5 

4. ความงายในการคํานวณคาใชจายท้ังหมด 3.45 3.68 

5. ใชเวลาในการออกแบบระบบเครอืขายคอมพิวเตอรนอย 3.7 3.4 

6. ภาพรวมการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3.75 3.75 

 

สรุปผลการวิจัยชั้นเรียน 

 จากแบบประเมินสรุปไดดังน้ี 

1. นักศึกษาใหความเห็นดานการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของพิมพเขียวงายกวา อยูท่ีรอยละ 3.9 

2. นักศึกษาใหความเห็นดานการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรของแบบจําลองสามมิติงายกวา 

อยูท่ีรอยละ 3.8 

3. นักศึกษาใหความเห็นดานการคํานวณระยะทางของการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรของแบบพิมพเขียวงาย

กวา อยูท่ีรอยละ 3.75 

4. นักศึกษาใหความเห็นดานการคํานวณคาใชจายท้ังหมดของแบบจําลองสามมติิดีกวา อยูท่ีรอยละ 3.68 

5. นักศึกษาใหความเห็นดานการเวลาในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรนอยกวา อยูท่ีรอยละ 3.7 

6. นักศึกษาใหความเห็นภาพรวมของการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากแบบพิมพเขียวกับแบบจําลอง

สามมติิเทากัน อยูท่ีรอยละ 3.75 



 

 ทุกกลุมมีการเปลีย่นแปลงตาํแหนงในการออกแบบเครือขายในชวงท่ี 1 ท่ีออกแบบโดยพิมพเขียว โดยการออกแบบ

ในแบบจําลองสามมิติ ไดมีการยายตําแหนงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  

ประโยชนท่ีไดรับจาการทําวิจัยชั้นเรียน 

1. ทราบถึงกระบวนการวางแผน ในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของนักศึกษาแตละกลุมท่ีมีความ

หลากหลาย 

2. นํามาพัฒนาตอใหการวางแผนการสอนในเทอมตอไปดานการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรในรายวิชา 

CS3723 การสื่อสารและเครือขาย 

3. นักศึกษาสามารถเรยีนรูการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง และเขาใจในองคความรูเพ่ิมข้ึน 


