ชื่องานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องการออกเครือขายคอมพิวเตอรจาก พิมพเขียว กับแบบจําลองสามมิติ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
ชื่อผูวิจัย อาจารยสุธีรา พึ่งสวัสดิ์ และอาจารยสุปญญา อภิวงศโสภณ
ที่มาและความสําคัญ
รายวิชา CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย เปนวิชาที่เรียนรูถึงแนวคิดและองคประกอบการสื่อสาร
ขอมูล ตัวกลางและอุปกรณการสือ่ สาร ชนิดของเครือขาย สถาปตยกรรมโปรโตคอล การวางแผนและออกแบบ ระบบ
เครือขาย การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย แนวโนมและพัฒนาการเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและฝกปฏิบัติทสี่ ัมพันธกับทฤษฎี
ในการสอนของรายวิชา CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย ไดมโี ครงงานในรายวิชาคือการออกแบบ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปนกลุม โดยเปนการรวมทักษะ และความรูทั้งหมดในภาคทฤษฎีมาใชใน
การวางแผนและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรนี้ นักศึกษาในแตละกลุมจะไดแบบพิมพเขียวของสถานที่ ที่มีความ
แตกตางกันทางกายภาพ เชน รานอาหาร สํานักงาน รานกาแฟ เปนตน ดังนั้นนักศึกษาจะตองทําการวางแผนและทําความ
เขาใจในขั้นตอนของในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากพิมพเขียวที่ได โดยจะนําเสนอตออาจารยผสู อนใน
สัปดาหที่ 8 ของการเรียนการสอน อาจารยผสู อนจะทําการแนะนําใหแนวคิดในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรใน
แตละกลุมที่มีความแตกตางกัน หลังจากการนําเสนอนักศึกษาจะตองทําการสรางภาพกราฟก 3 มิติ โดยมีพิมพเขียวทีไ่ ดเปน
ตนแบบของการทําภาพเหลานั้น และทําการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรอีกครั้ง โดยผลทีไ่ ดจะนํามาเสนอในสัปดาห
ที่ 13 ของการเรียนการสอน นักศึกษาจะตองสงผลงานทั้งแบบพิมพเขียวและแบบกราฟก 3 มิติใหแกผูสอนเพื่อเปรียบเทียบ
การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกลุมตนเองที่ไดออกแบบมา

วัตถุประสงคการวิจัยชั้นเรียน
เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการออกเครือขายคอมพิวเตอรจาก พิมพเขียว กับ แบบจําลองสามมิติ

แผนการดําเนินการวิจัยชั้นเรียน
1. ประชากรที่ทําการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติที่ลงทะเบียนรายวิชา
CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คน
2. ระยะเวลาในการศึกษา
ไดแบงการทํางานของนักศึกษา 2 ชวงคือ

ในชวงที่ 1 สัปดาหที่ 4-8 นักศึกษาทุกกลุมจะไดแบบพิมพเขียว โดยนักศึกษาจะตองทําการวางแผนและ
ทําความเขาใจในขั้นตอนของในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากพิมพเขียวที่ได โดยจะนําเสนอตอ
อาจารยผูสอนในสัปดาหที่ 8
ในชวงที่ 2 สัปดาหที่ 9-13 นักศึกษาทุกลุมจะทําพิมพเขียวมาออกแบบแบบจําลองสามมิติ โดยมีพมิ พ
เขียวที่ไดเปนตนแบบของการทําภาพเหลานั้น และทําการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรอีกครัง้ โดยผลที่ได
จะนํามาเสนอในสัปดาหที่ 13
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบทดสอบความพึงพอใจในการออกแบบจากพิมพเขียว และแบบจําลองสามมิติ
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคา รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
5. ผลการวิจัย
เกณฑการประเมิน ผูสอนอางอิงจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุมเปาหมาย มีประสบการณในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ตารางที่ 1 สรุปผลรอยละระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจากการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากพิมพเขียว
ประเด็นคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความงายในการออกแบบระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ความงายในการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณ
เครือขายคอมพิวเตอร
ความงายในการคํานวณระยะทางของการวาง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ความงายในการคํานวณคาใชจายทั้งหมด
ใชเวลาในการออกแบบระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรนอย
ภาพรวมการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
จากแบบพิมพเขียว

เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
(4)
(5)
20 (4)
30 (6)

50 (10)

10 (2)

50 (10)

40 (8)

10 (2)

55 (11)

35 (7)

10 (2)
10 (2)

25 (5)
50 (10)

65 (13)
40 (8)

10 (2)

55 (11)

35 (7)

ปานกลาง
(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(1)

ตารางที่ 2 สรุปผลรอยละระดับความคิดเห็นของนักศึกษาจากการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากแบบจําลองสามมิติ
ประเด็นคําถาม
1.

ความงายในการออกแบบระบบเครือขาย

เห็นดวย
เห็นดวย
มากที่สุด
(4)
(5)
15 (3)
50 (10)

ปานกลาง
(3)
35 (7)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(1)

คอมพิวเตอร
2. ความงายในการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณ
15 (3)
50 (10)
เครือขายคอมพิวเตอร
3. ความงายในการคํานวณระยะทางของการวาง
25 (5)
30 (6)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4. ความงายในการคํานวณคาใชจายทั้งหมด
15 (3)
35 (7)
5. ใชเวลาในการออกแบบระบบเครือขาย
20 (4)
25 (5)
คอมพิวเตอรนอย
6. ภาพรวมการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร 15 (3)
45 (9)
จากแบบจําลองสามมิติ
ตารางที่ 3 สรุปคาเฉลีย่ ของการออกแบบเครือขายจากพิมพเขียวและแบบจําลองสามมิติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็นคําถาม
ความงายในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ความงายในการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร
ความงายในการคํานวณระยะทางของการวางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
ความงายในการคํานวณคาใชจายทั้งหมด
ใชเวลาในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรนอย
ภาพรวมการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร

35 (7)
45 (9)
50 (10)
55 (11)
40 (8)

พิมพเขียว
3.9
3.7

แบบจําลองสามมิติ
3.8
3.8

3.75

3.5

3.45
3.7
3.75

3.68
3.4
3.75

สรุปผลการวิจัยชั้นเรียน
จากแบบประเมินสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาใหความเห็นดานการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของพิมพเขียวงายกวา อยูที่รอยละ 3.9
2. นักศึกษาใหความเห็นดานการเลือกติดตั้งตําแหนงอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรของแบบจําลองสามมิติงายกวา
อยูที่รอยละ 3.8
3. นักศึกษาใหความเห็นดานการคํานวณระยะทางของการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรของแบบพิมพเขียวงาย
กวา อยูที่รอยละ 3.75
4. นักศึกษาใหความเห็นดานการคํานวณคาใชจายทั้งหมดของแบบจําลองสามมิติดีกวา อยูที่รอยละ 3.68
5. นักศึกษาใหความเห็นดานการเวลาในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรนอยกวา อยูที่รอยละ 3.7
6. นักศึกษาใหความเห็นภาพรวมของการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากแบบพิมพเขียวกับแบบจําลอง
สามมิติเทากัน อยูที่รอยละ 3.75

ทุกกลุมมีการเปลีย่ นแปลงตําแหนงในการออกแบบเครือขายในชวงที่ 1 ที่ออกแบบโดยพิมพเขียว โดยการออกแบบ
ในแบบจําลองสามมิติ ไดมีการยายตําแหนงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ประโยชนที่ไดรับจาการทําวิจัยชั้นเรียน
1. ทราบถึงกระบวนการวางแผน ในการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของนักศึกษาแตละกลุมทีม่ ีความ
หลากหลาย
2. นํามาพัฒนาตอใหการวางแผนการสอนในเทอมตอไปดานการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรในรายวิชา
CS3723 การสื่อสารและเครือขาย
3. นักศึกษาสามารถเรียนรูการออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง และเขาใจในองคความรูเพิ่มขึ้น

