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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

การใชงานสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

1. เขาสูเว็บ http://course.yonok.ac.th/yaowalak เว็บเพจหนาแรกจะปรากฏดังนี้

รูปท่ี ก.1 ส่ือการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
ในเว็บจะปรากฏสวนตาง ๆ เพื่อใหเลือก ดังนี้
- บทเรียน
- แบบทดสอบ
- คํ าศัพท
- ดรรชนี
- สวนเชื่อมโยง (Links)
- กระดานขาว
- ขาวสาร
- Admin
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ในการเลือกเขาไปในสวนตาง ๆ ดังกลาวขางตนสามารถเขาไปคลิกไดสองบริเวณคือ
- บริเวณแถบที่กั้นระหวางเฟรมบน (Top Frame) และ เฟรมลาง (Bottom Frame)
- บริเวณหัวขอที่อยูที่เฟรมลาง

2. คลิกเขาสูบทเรียน ซ่ึงจะปรากฏบทเรียนหัวขอตาง ๆ ดังนี้

รูปท่ี ก.2 เว็บของการเขาสูบทเรียน

เว็บเพจนีจ้ะประกอบดวยเฟรม 3 เฟรมคือ
- เฟรมบน เปนสวนที่แสดงขอความที่เปนชื่อของวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
- เฟรมซาย เปนสวนของรายการบทเรียนแตละบท ซ่ึงในแตละบทเรียนจะมีรายการเนื้อหา

ยอยของแตละบท ใหทํ าการคลิกเลือกบทที่ตองการศึกษา
- เฟรมขวา เปนสวนของแสดงเนื้อหา
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3. คลิกเขาสูหัวขอของบทเรียนที่ตองการศึกษา ซ่ึงจะปรากฏหัวขอยอย ๆ ในบทเรียนนั้น ๆ ดังนี้

รูปท่ี  ก.3 หวัขอยอย ๆ ในบทเรียนที่เลือก

ในสวนนี้จะปรากฏหัวขอยอยของบทเรียนที่เราเลือก ซ่ึงสามารถฟงเสียงบรรยายคราว ๆ
ของบทเรียนนี้ โดยการคลิกที่รูป จะปรากฏเสียงบรรยายออกมา
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4. เลือกรายการเนื้อหายอยที่ตองการศึกษา จะปรากฏสวนเนื้อหายอยที่เลือกนั้นอยูบริเวณเฟรมขวา
ดังนี้

รูปท่ี ก.4 เนือ้หายอยของหัวขอยอยในบทเรียนที่เลือก

ในสวนนี้จะปรากฏเนื้อหายอยของหัวขอยอยในบทเรียนที่เราเลือก และสามารถฟงเสียง
บรรยายของเนื้อหายอยนี้ โดยการคลิกที่รูป         จะปรากฏเสียงบรรยายเนื้อหายอยนี้ออก
มา

หลังจากศึกษาสวนนี้เรียบรอยแลว สามารถคลิกปุม           เพื่อเขาไปสูหนาเว็บ
ของเนื้อหายอยกอนหนา หรือคลิกที่ปุม    เพื่อเขาไปสูหนาเว็บที่แสดงรายการหัวขอ
ยอยดังรูปที่ ก.3 หรือคลิกที่ปุม                        เพื่อเขาไปสูหนาเว็บของเนื้อหายอยตอไป
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5. ในสวนของแบบทดสอบ จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือกแบบทดสอบจะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.5 หนาเว็บของสวนแบบทดสอบ

ในสวนนี้ โปรแกรมจะทํ าการสุมแบบทดสอบจากฐานขอมูลแบบทดสอบ โดยจะทํ าการ
สุมขึ้นมาจํ านวน 12 ขอ โดยแบบฝกหัดที่สุมขึ้นมานี้จะครอบคลุมทุกบทเรียนทั้ง 6 บทเรียน เฉลี่ย
แลวจะมีแบบทดสอบบทละ 2 ขอ

ในการตอบแบบทดสอบ สามารถนํ าเมาสไปคลิกเลือกคํ าตอบที่ตองการได หากทํ าแบบ
ทดสอบครบทุกขอแลวใหคลิกที่ปุม SendAns เพื่อสงคํ าตอบใหระบบตรวจคํ าตอบที่ตอบกับคํ า
ตอบที่ถูกตองในฐานขอมูล ซ่ึงปรากฏหนาเว็บเฉลยแบบทดสอบดังรูปที่ ก.6

หากตองการปรับแกคํ าตอบใหมของทุกขอ กอนที่จะคลิกปุม SendAns ใหคลิกที่ปุม Reset
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6. หลังจากคลิกตอบแบบทดสอบเรียบรอยแลว แลวคลิกปุม SendAns จะปรากฏหนาเว็บเฉลยดังรูป
ที่ ก.6

รูปท่ี ก.6 หนาเว็บของสวนเฉลยแบบทดสอบ

หนาเว็บนี้จะเปนหนาเฉลยแบบทดสอบ ซ่ึงจะแสดงโจทยคํ าถามพรอมทั้งคํ าเฉลย หาก
ตอบถูกในขอใด จะแสดงคํ าวา “ถูกตอง” ใตคํ าเฉลย หากตอบผิดในขอใด จะแสดงคํ าวา “คํ าตอบที่
คณุเลือกคือ ค เปนคํ าตอบที่ผิด พยายามใหมอีกครั้ง” นั่นคือคุณเลือกขอ ค. ซ่ึงเปนคํ าตอบที่ผิด
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7. ในสวนของคํ าศัพท จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือกคํ าศัพทจะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.7 หนาเว็บของสวนคํ าศัพท

ในสวนของคํ าศัพทนี้ เฟรมซายจะเปนสวนของคํ าศัพทโดยจะเรียงตามลํ าดับตัวอักษร A-Z
สวนเฟรมขวาจะเปนสวนอธิบายคํ าศัพทดานซายเปนภาษาอังกฤษ
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8. ในสวนของดรรชนี จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือกดรรชนีจะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.8 หนาเว็บของสวนดรรชนี

ในสวนของดรรชนีนี้ เฟรมซายจะเปนสวนของคํ าหรือขอความที่ตองการคนหาในบทเรียน
ทั้ง  6 บททีส่รางขึ้น โดยจะเรียงตามลํ าดับตัวอักษร A - Z และ ก – ฮ สวนเฟรมขวาจะเปนสวนของ
การแสดงบทเรียนที่เกี่ยวของกับคํ าหรือขอความที่เลือกทางดานซาย ดังตัวอยางในรูปที่ ก.9
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รูปท่ี ก.9 หนาเว็บของสวนดรรชนีที่มีการคลิกเลือกคํ าหรือขอความที่ตองการ

ในตวัอยางเมื่อเลือกคํ าวา Asynchronous vs Synchronous  เฟรมดานซายมือจะปรากฏราย
ละเอยีดเนื้อหาที่เกี่ยวของกับคํ าวา Asynchronous vs Synchronous ในบทเรียนที่ 3 Modem และ 
DSU/CSU หวัขอยอย Asynchronous vs Synchronous
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9. ในสวนของ Links จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือก Links จะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.10 หนาเว็บของสวน Links

ในสวนของ Links นี ้จะแบงเปน 2 สวน คือ
1. สวนที่เชื่อมโยง (Links) ไปยงัเวบ็เพจอื่นที่เปนเว็บการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร

ขอมูลและเครือขาย
2. สวนที่เชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บเพจอืน่ ทีเ่ปนเว็บขององคกรที่ทํ าเกี่ยวกับการสื่อสาร

ขอมลูและเครือขาย ซ่ึงมีทั้งเว็บของผูผลิตอุปกรณเครือขาย เว็บของผูเขียนบทความ หรือขาวเกี่ยว
กับการสื่อสารขอมูลและเครือขายเปนตน
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10. ในสวนของกระดานขาว จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือกกระดานขาว จะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.11 หนาเว็บของสวนกระดานขาว

ในสวนของกระดานขาวนี้ จะประกอบดวย 2 สวน
1. สวนแสดงรายการกระทูของหัวขอความคํ าถามเรียงลํ าดับตามวันเวลากอนหลัง
2. สวนของฟอรมสํ าหรับการสงกระทูคํ าถาม ซ่ึงจะประกอบดวยช่ือผูสงกระทูขอความ,

หวัขอของกระทูขอความ และรายละเอียดของกระทูขอความ
หากคลกิไปทีร่ายการกระทูขอความใดขอความหนึ่ง ก็จะแสดงรายละเอียดของหัวขอกระทู

ขอความนั้น ดังรูปที่ ก.12
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รูปท่ี ก.12 หนาเว็บของสวนกระดานขาวที่มีการดูกระทูขอความ

ในสวนนีจ้ะแสดง รายละเอียดของกระทูขอความที่เลือกดู พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของ
กระทูขอความตอบที่มีผูตอบกระทูนี้ และ แสดงแบบฟอรมสํ าหรับใหผูที่ตองการตอบกระทูขอ
ความ โดยตองกรอกชื่อผูตอบกระทูขอความ และรายละเอียดของกระทูขอความตอบ
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11. ในสวนของขาวสาร จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือกขาวสาร จะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.13 หนาเว็บของสวนขาวสาร

ในสวนนีจ้ะแสดงหัวขอขาวสารที่ไดรวบรวมมาจากที่ตาง ๆ โดยเรียงตามวันที่จากมากไป
นอย เมื่อคลิกเลือกหัวขอขาวสารที่สนใจ จะปรากฏรายละเอียดของขาวสารดังรูปที่ ก.14
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รูปท่ี ก.14 หนาเว็บของสวนรายละเอียดของหัวขอขาวสารที่เลือก

ในสวนนีโ้ปรแกรมจะไปดึงรายละเอียดขาวสารซึ่งเก็บไวในฐานขอมูลออกมาแสดงบน
หนาเว็บ
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12. ในสวนของ Admin จากเว็บหนาแรกเมื่อคลิกเลือก Admin จะปรากฏหนาเว็บดังนี้

รูปท่ี ก.15 หนาเว็บของสวน Admin

ในสวนเปนสวนที่ผูบริหารฐานขอมูลจะเขาไปปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ที่ใชบนเว็บ โดย
จะตองกรอกรหัสผูใชและรหัสผานใหถูกตอง จึงจะเขาไปสูหนาเว็บของปรับปรุงฐานขอมูลดังรูปที่ 
ก.16
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รูปท่ี ก.16 หนาเว็บของสวน Admin หลังจากกรอกรหัสผูใชและรหัสผานถูกตอง

ในสวนนี้ จะมีปุมใหเลือกวาตองการปรับปรุงฐานขอมูลแบบทดสอบ หรือ ปรับปรุงฐาน
ขอมูลกระดานขาว หรือ ปรับปรุงฐานขอมูลขาวสาร ซ่ึงเมื่อคลิกเลือกปุมปรับปรุงฐานขอมูลแบบ
ทดสอบ จะปรากฏหนาจอภาพการปรับปรุงดังรูปที่ ก.17 หรือ คลิกเลือกปุมปรับปรุงฐานขอมูล
กระดานขาว จะปรากฏหนาจอภาพการปรับปรุงดังรูปที่ ก.18 หรือ คลิกเลือกปุมปรับปรุงฐานขอมูล
ขาวสาร จะปรากฏหนาจอภาพการปรับปรุงดังรูปที่ ก.19
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รูปท่ี ก.17 หนาเว็บสวนของการปรับปรุงฐานขอมูลแบบทดสอบ

ในสวนจะเปนสวนที่บริการผูบริหารฐานขอมูลใหสามารถเพิ่มแบบทดสอบ ลบแบบ
ทดสอบ หรือแกไขแบบทดสอบจากหนาเว็บนี้ไดเลย แทนที่จะไปแกไขจากฐานขอมูลโดยตรง
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รูปท่ี ก.18 หนาเว็บสวนของการปรับปรุงฐานขอมูลกระดานขาว

ในสวนจะเปนสวนที่บริการผูบริหารฐานขอมูลใหสามารถลบกระทูทั้งกระทูหลักและ
กระทูยอย หรือ แกไขลบกระทูทั้งกระทูหลักและกระทูยอย จากหนาเว็บนี้ไดเลย แทนที่จะไปแกไข
จากฐานขอมูลโดยตรง
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รูปท่ี ก.19 หนาเว็บสวนของการปรับปรุงฐานขอมูลขาวสาร

ในสวนจะเปนสวนที่บริการผูบริหารฐานขอมูลใหสามารถเพิ่มขาวสาร ลบขาวสาร หรือ  
แกไขขาวสารจากหนาเว็บนี้ไดเลย แทนที่จะไปแกไขจากฐานขอมูลโดยตรง
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ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพื่อนํ าขอมูลไปประกอบการคนควาแบบอิสระ หัวขอ 
“การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย” ของนักศึกษาปริญญาโท สาขา
วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลักษณะคํ าตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 อันดับดังนี้

มากที่สุด หมายถึง เมือ่ผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความ
รูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด

มาก หมายถึง เมือ่ผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความ
รูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก

ปานกลาง หมายถึง เมือ่ผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความ
รูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง

พอใช หมายถึง เมือ่ผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับความ
รูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย

ควรปรับปรุง หมายถึง เมื่อผูตอบเหน็วาขอความในประโยคนั้นตรงกับความ
รูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด

ใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นลงในตาราง ข.1 ดังนี้
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ตารางที่ ข.1 แบบสอบถาม

ใหผูตอบแบบสอบถามใสเครื่องหมาย ในชองแสดงความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็นคํ าถาม
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง

1. สวนการออกแบบ
1.1 ขอความและรูปแบบตัวอักษร
1.2 ความสะดวกในการใชงาน
1.3 ความสวยงาม
1.4 การออกแบบหนาจอ
2. สวนเนื้อหา
2.1 รายละเอียดของเนื้อหาถูกตอง สมบูรณ ชัดเจน
2.2 การเรียงลํ าดับเนื้อหา
2.3 แบบทดสอบความรูสามารถวัดความรูได
2.4 ประโยชนของการใชกระดานขาว
2.5 ประโยชนของสวนขาวสาร
2.6 ประโยชนของสวนการเชื่อมโยง (Links)
2.7 ประโยชนของคํ าศัพท
2.8 ประโยชนของดรรชนี

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ผูวิจัย

การใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑดังนี้
มากที่สุด 5 คะแนน
มาก 4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
พอใช 2 คะแนน
ควรปรับปรุง 1 คะแนน
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การประเมินประสิทธิภาพในการใชงาน  ใชเกณฑตามตาราง ข.2 ดังนี้

ตารางที่ ข.2 คาเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพในการใชงาน

คาเฉล่ียของระดับประสิทธิภาพในการใชงาน การแปรผล
4.50 – 5.00 มากที่สุด
3.50 – 4.49 มาก
2.50 – 3.49 ปานกลาง
1.50 – 2.49 พอใช
1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง
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ผลการวิเคราะห
จากการตอบแบบสอบถามจากกลุมนักศึกษา จํ านวน 30 คนไดผลการวิเคราะหตามตาราง

ข.3 ดังนี้
ตารางที่ ข.3 ผลการวิเคราะหขอมูล

ขอคํ าถาม คาผลการวิเคราะห การแปลความหมาย
1. สวนการออกแบบ
1.1 ขอความและรูปแบบตัวอักษร 4.00 มาก
1.2 ความสะดวกในการใชงาน 4.63 มากที่สุด
1.3 ความสวยงาม 4.20 มาก
1.4 การออกแบบหนาจอ 4.10 มาก

คาคะแนนเฉลี่ยสวนการออกแบบ 4.23 มาก
2. สวนเนื้อหา
2.1 รายละเอียดของเนื้อหาถูกตอง สมบูรณ ชัดเจน 3.90 มาก
2.2 การเรียงลํ าดับเนื้อหา 3.37 ปานกลาง
2.3 แบบทดสอบความรูสามารถวัดความรูได 3.53 มาก
2.4 ประโยชนของการใชกระดานขาว 3.03 ปานกลาง
2.5 ประโยชนของสวนขาวสาร 4.00 มาก
2.6 ประโยชนของสวนการเชื่อมโยง (Links) 4.23 มาก
2.7 ประโยชนของคํ าศัพท 2.87 ปานกลาง
2.8 ประโยชนของดรรชนี 3.50 มาก

คาคะแนนเฉลี่ยสวนเนื้อหา 3.55 มาก
คาเฉล่ียคะแนนของเว็บเพจ 3.78 มาก
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล

การสรางสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย ในสวนของการออกแบบ 
คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการใชงานเว็บเพจการสอน มีคาการแปลผล 4.23 อยูในระดับมาก และในสวน
ของเนื้อหา คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการใชงานเว็บเพจการสอน มีคาการแปลผล 3.55 อยูในระดับมาก
และคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการใชงานเว็บเพจการสอนของทั้งสองสวน มีคาการแปลผล 3.78 อยูใน
ระดับมาก
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ นางเยาวลักษณ  งามแสนโรจน

วนั เดือน ปเกิด 3 กุมภาพันธ 2514

ประวัติการศึกษา ส ําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยโยนก ลํ าปาง
ปการศึกษา 2536

ต ําแหนงงาน ผูชวยหัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

สถานที่ทํ างาน วทิยาลัยโยนก ลํ าปาง

E-mail yaowalak@yonok.ac.th

 


