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บทที่ 3
วิธีการดํ าเนินการวิจัย

ในการด ําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการศึกษาเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้

รูปท่ี 3.1 แผนผังขั้นตอนการดํ าเนินการวิจัย

เร่ิมตน

ศึกษาและรวบรวมตัวอยางเว็บเพจการสอนบนอินเทอรเน็ต

ศึกษาวิธีการออกแบบเว็บเพจรวมถึงโปรมแกรมที่นํ ามาใชประกอบการสรางเว็บเพจ

ศึกษาเนื้อหาวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

ออกแบบและสรางเว็บเพจ

ทดลองใชงานโดยกลุมตัวอยาง

ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข

น ําไปใชงานจริง
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3.1 ศึกษาและรวบรวมตัวอยางเว็บเพจการสอนบนอินเทอรเน็ต

ในปจจบุนัมีการทํ าเว็บเพจการสอนมากมายหลากหลายแบบบนอินเทอรเน็ต ในขั้นตอนนี้
ผูวจิยัไดศกึษาและรวบรวมตัวอยางเว็บเพจการสอนจากเว็บเหลานี้ ทั้งในสวนของวิธีการเขียน การ
ออกแบบหนาจอ การแบงเฟรมหนาจอ การจัดสัดสวนบนหนาจอ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูเขามา
เยี่ยมชม

3.2 ศึกษาวิธีการออกแบบเว็บเพจรวมถึงโปรมแกรมที่นํ ามาใชประกอบการสรางเว็บเพจ

เมือ่รวบรวมตัวอยางเว็บเพจจากเว็บไซตตาง ๆ ได ก็มาถึงขั้นตอนของการเลือกโปรแกรมที่
จะนํ ามาออกแบบเว็บเพจ ซ่ึงมีทั้งโปรแกรมสํ าเร็จรูปและโปรแกรมภาษา คือศึกษาในสวนของ
โปรแกรมที่ใชในการออกแบบและสรางเว็บเพจ

- โปรแกรมเพอรเซอนัลเว็บเซิรฟเวอร (Personal Webserver) เปนโปรแกรมสํ าหรับ
ก ําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลใหเปนเว็บเซิรฟเวอร (Web Server)
            - โปรแกรมเอดดิเตอร โนตแพด (Notepad) เปนโปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือในการเขียน
โคดเอชทีเอ็มแอล (HTML)

- โปรแกรมตกแตงรูปภาพโฟโตช็อป 6.0 (Photoshop 6.0) เปนโปรแกรมที่ใชในการตก
แตงภาพและตัวอักษร
            - โปรแกรมไมโครซอฟตแอ็กแซส 97 (Microsoft Access 97)  เปนโปรแกรมที่ใชเก็บฐาน
ขอมูลแบบทดสอบ, ฐานขอมูลกระดานขาว และฐานขอมูลขาวสาร
            - โปรแกรมยูลีด กิฟ แอนนิเมเตอร 3 (Ulead GIF Animator 3) เปนโปรแกรมที่ใชในการทํ า
ภาพเคลื่อนไหว
            - โปรแกรมซีดีอีเอกซ 1.40 (Cdex 1.40) เปนโปรแกรมที่ใชในการบันทึกเสียง
            - โปรแกรมดับเบิลยูเอสเอฟทีพี 32 (WS_FTP 32) เปนโปรแกรมสํ าหรับโอนยายขอมูลจาก
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไปยังเซิรฟเวอร
            - ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เปนโปรแกรมภาษาในการเขียนเว็บเพจ
            - ภาษาเอเอสพี (ASP : Active Server page) เปนโปรแกรมภาษาในการเขียนเว็บเพจโดยเนน
การดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงบนเว็บเพจ
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3.3 ศึกษาเนื้อหาวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

ในขัน้ตอนนี้ผูวิจัยไดแบงการทํ างานออกเปน 2 สวน คือ

3.3.1 วเิคราะหเนื้อหาที่จะนํ ามาทํ าบทเรียน
         บทที่1 ความรูทั่วไป

       1.1 คํ าจํ ากัดความของการสื่อสาร
       1.2 หลักการทั่วไปของการสื่อสารขอมูล
       1.3 เครือขายการสื่อสารขอมูล(Data Communication Networks)
             1.3.1 ระบบเครือขาย WANs
                      1.3.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณปลายทาง
                      1.3.1.2 อุปกรณควบคุมการสื่อสาร (Communications Controllers)
                      1.3.1.3 ระบบสงสัญญาณ (Transmission Facilities)
                      1.3.1.4 โมเด็ม (Modems)
                      1.3.1.5 DSU/CSU (Digital Service Units / Channel Service Units)
                      1.3.1.6 มัลติเพล็กเซอร (Multiplexers)
             1.3.2 ระบบเครือขาย LANs

         บทที่2 หลักการสื่อสารเบื้องตน
               2.1 ชองสัญญาณสื่อสาร (Data Communication Channel)

                                  2.2 สัญญาณ (Signal)
                                        2.2.1 สัญญาณดิจิตอล
                                        2.2.2 สัญญาณอนาล็อค
                                  2.3 เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier)
                                  2.4 มัลติเพล็กซิ่ง (Multiplexing)
                                       2.4.1 ระบบมัลติเพล็กซิ่งแบงความถี่ (Frequency Divise Multiplex : FDM)
                                       2.4.2 ระบบมัลติเพล็กซิ่งแบงเวลา (Time Devise Multiples :TDM)
                                  2.5. สายสง (Transmission Media)
                                         2.5.1 สายคูตีเกลียว (Twist pair)
                                         2.5.2 สายโคแอกเชียล (coaxial)
                                         2.5.3 เคเบิลใยแกวนํ าแสง (Fiber-Optic)
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                                         2.5.4 ไมโครเวฟ (Microwave)
                                        2.5.5 สัญญาณดาวเทียม (Satellite)
                                        2.5.6 รูปแบบการสงสัญญาณ
                                                  2.5.6.1 Simplex Transmission
                                                  2.5.6.2 Half-duplex Transmission
                                                  2.5.6.3 Full-duplex Transmission
                                        2.5.7 รหัสขอมูล (data Code)
                                        2.5.7.1 รหัส ASCII
               2.5.7.2 รหัส EBCDIC
                          บทที่ 3 Modem และ DSU/CSU

                          3.1 คํ าจํ ากัดความ
                                      3.2 สวนประกอบพื้นฐานของโมเด็ม
                 3.2.1 หนวยเขารหัสขอมูล (Encoder)
                                            3.2.2 หนวยสรางพัสสนาฬิกา (Timming)
     3.2.3 โมดูเลเตอร (Modulator)
    3.2.4 หนวยปรับคาใหเทากัน (Equalizer)
     3.2.5 ฟลเตอร(Filter)
     3.2.6 แอมปลิไฟลเออร (Amplifier)
      3.2.7 ดีโมดูเลเตอร (Demodulator)
     3.2.8 หนวยถอดรหัสขอมูล (Decoder)
      3.2.9 โมดูเลชัน (modulation)
                                      3.3 เทคนิคการโมดูเลชัน
                  3.3.1 Amplitude Modulation หรือ AM
    3.3.2 Frequency Modulation หรือ FM
      3.3.3 Phase Modulation หรือ PM
             3.4 เทคนิคการโมดูเลชันชั้นสูง
                  3.4.1 Defferential Phase Shift Keying (DPSK)
    3.4.2 Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
    3.4.3 Treills Coded Modulation (TCM)
            3.5 ความแตกตางระหวาง BPS (Bit per Second) กับ Baud
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            3.6 Asynchronous Vs Synchronous
            3.7 มาตรฐานโมเด็ม
     3.7.1 Bell 212.A
     3.7.2 CCITT V.22
     3.7.3 CCITT V.29
     3.7.4 CCITT V.32
     3.7.5 CCITT V.33
     3.7.6 ITU V.34
            3.8 การควบคุมขอผิดพลาด (Error Control) และ การบีบอัดขอมูล
            3.9 DSU/CSUs
    3.9.1 Unipolar signal
    3.9.2 Bipolar signal

              บทที่ 4 โปรโตคอลสื่อสารขอมูล
            4.1 โปรโตคอล
            4.2 แบบจํ าลอง OSI
                 4.2.1 ฟสิคอลเลเยอร (Physical layer)
    4.2.2 ดาตาลิงกเลเยอร (Data-link layer)
    4.2.3 เน็ตเวรกเลเยอร (Network layer)
    4.2.4 ทรานสปอรตเลเยอร (Transport layer)
    4.2.5 เซสชันเลเยอร (Session layer)
    4.2.6 พรีเซนเตชันเลเยอร (Presentation layer)
    4.2.7 แอปพลิเคชันเลเยอร (Application layer)
           4.3 Physical Layer Protocol - RS-232
    4.3.1 วงจรสํ าคัญของ RS-232
    4.3.2 วงจรทุติยภูมิของ RS-232
           4.4 Data Link Protocols
    4.4.1 Asynchronous (Async) Protocol
            4.4.2 File Transfer Protocols
    4.4.3 Binary Synchronous (Bisync) Protocol
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    4.4.4 ปญหาของ character-oriented protocol
    4.4.5 Synchronous Data Link Control (SDLC)

                          บทที่ 5 การติดตั้งโมเด็ม และ DSU/CSU
           5.1 เกณฑในการเลือกโมเด็ม
    5.1.1 ความเร็ว (line speed)
    5.1.2 ชนิดของการเชื่อมโยง
    5.1.3 โหมดของการสงสัญญาณ
    5.1.4 โปรโคตคอล Asynchronous กับ Synchronous
    5.1.5 การแกไขขอผิดพลาดและการบีบอัดขอมูล
    5.1.6 มาตรฐานโมเด็มและคุณสมบัติ
          5.2 ซอฟแวรส่ือสาร
          5.3 การติดตั้งโมเด็ม
    5.3.1 การติดตั้งโมเด็มภายใน
    5.3.2 การติดตั้งโมเด็มภายนอก
    5.3.3 การตรวจสภาพการทํ างานของโมเด็ม
                 5.3.4 เปรียบเทียบโมเด็มภายนอกกับภายใน
           5.4 การจัดตั้งคาโมเด็ม (Configuring a Modem)
                 - การจัดตั้งคาโมเด็มดวย โปรแกรมบน Windows 95
           5.5 การตอโมเด็มบนระบบ WAN
           5.6 โมเด็มแบบ PCMCIA
           5.7 การติดตั้ง DSU/CSU

                          บทที่ 6 เทคโนโลยีที่นาสนใจ
          6.1 X.25
          6.2 ATM
          6.3 Frame Relay
          6.4 TCP/IP
          6.5 ISDN

                                     6.6 Gigabit Ethernet
          6.7 Wireless Networks
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3.3.2 ออกแบบองคประกอบตางๆ ที่จะตองใชในสื่อการสอนบนเว็บ ไดแก
- บทเรียน แบงเปนบท ๆ แตละบทจะจะแบงเปนหัวขอยอย ตามเนื้อหาที่ได

วเิคราะหแลวขางตน
- แบบทดสอบ
- ดรรชนี
- คํ าศัพท
- ขาวสาร
- กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส
- การลิงคไปยังเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการเรียนการสอน
- สวนการบริหารเว็บ

3.4 ออกแบบและสรางเว็บเพจ

ในขัน้ตอนนี้ผูศึกษาไดออกแบบโครงสรางของเว็บเพจออกเปน 2 ระดับ คือ
1.โครงสรางระดับที่ 0 จะแสดงโครงสรางระดับบนสุดที่ผูใชทุกคนสามารถมองเห็นได
2. โครงสรางระดับที่ 1 จะแสดงโครงสรางยอยจากระดับที่ 0 ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงในหัว

ขอที่สนใจได
1.โครงสรางระดับที่ 0

จะเปนโครงสรางระดับบนสุด โดยจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ 8 สวน
1. บทเรียน เปนสวนของเนื้อหาวิชา โดยแบงเปนบท ๆ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 บท
2. แบบทดสอบ เปนสวนของแบบทดสอบความรูในเนื้อหาทั้ง 6 บท ซ่ึงตัวแบบทดสอบ

จะถูกจัดเก็บในฐานขอมูลแอ็กแซส และใชโปรแกรมภาษาเอเอสพีที่ทํ าการสุมแบบทดสอบที่จัด
เกบ็ในฐานขอมูลมาแสดงบนเว็บเพจครั้งละ 12 ขอ โดยเฉลี่ยแบบฝกหัดบทละ 2 ขอ

3. คํ าศัพท เปนสวนของการแสดงคํ าศัพทและคํ าอธิบายศัพทเปนภาษาอังกฤษ
4. ดรรชนี เปนสวนของการคนหาคํ าหรือขอความที่ตองการโดยจะทํ าการเชื่อมโยง 

(Links) ไปในสวนของบทเรียนที่สรางไว
5. กระดานขาว เปนสวนของการแสดงความคิดเห็น, ค ําแนะนํ า และขอเสนอแนะจากผู

เรียนและผูสนใจทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
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6. ลิงค (Links) เปนสวนของการรวบรวมและเชื่อมโยงไปสูเว็บเพจการสอนที่มีเนื้อหา
เกีย่วกบัการสื่อสารขอมูลและเครือขาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาเพิ่มเติมได รวมถึงเปนที่
รวบรวมเว็บไซตขององคกรที่ทํ าเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

7. ขาวสาร เปนสวนของการรวบรวมขาวสารและขาวเทคโนโลยีปจจุบันของการสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย ที่ไดมาจากเว็บไซตตางๆ

8. สวนบริหารเว็บ (Admin) เปนสวนของการบริหารฐานขอมูลที่ใชบนเว็บ

โดยมีโครงสรางดังรูป 3.2

รูปท่ี 3.2 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 0 ของเว็บไซต

หนาหลัก

6.0 กระดานขาว

 1.0 บทเรียน

2.0 แบบทดสอบ

3.0 คํ าศัพท

4.0 ดรรชนี

8.0 Admin

7.0 ขาวสาร

5.0 Links
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2. โครงสรางระดับที่ 1
จะแสดงโครงสรางยอยจากระดับที่ 0 ซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงในหัวขอที่สนใจได

2.1 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของบทเรียน จะประกอบไปดวย
1. บทที่ 1 ความรูทั่วไป
2. บทที่ 2 หลักการสื่อสารเบื้องตน
3. บทที่ 3 MODEM และ DSU/CSU
4. บทที่ 4 โปรโตคอลสื่อสารขอมูล
5. บทที่ 5 การติดตั้งโมเด็ม และ DSU/CSU
6. บทที่ 6 เทคโนโลยีที่นาสนใจ

โดยมีโครงสรางดังรูปที่ 3.3

รูปท่ี 3.3 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนบทเรียน

หนาหลัก

บทท่ี 4 โปรโตคอลสื่อสารขอมูล

บทเรียน

บทท่ี 1 ความรูท่ัวไป

บทท่ี 2 หลักการสื่อสารเบื้องตน

บทท่ี 3 MODEM และ DSU/CSU

บทท่ี 5 การติดตั้งโมเด็ม และ DSU/CSU

บทท่ี 6 เทคโนโลยีท่ีนาสนใจ
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2.2 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของแบบทดสอบ จะประกอบไปดวย แบบทดสอบความรูของ
เนื้อหาวิชาสื่อสารขอมูลและเครือขายทั้ง 6 บทเรียน โดยจะทํ าการสุมมาจากฐานขอมูลแบบทดสอบ
ขึน้มาแสดงบนหนาเว็บจํ านวน 12 ขอ เฉลี่ยแลวจะมีแบบฝกหัดบทละ 2 ขอ โดยมีโครงสรางดังรูป
ที่ 3.4

รูปท่ี 3.4 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนแบบทดสอบ

หนาหลัก

แบบทดสอบ
สุมแบบทดสอบขอท่ี 1

สุมแบบทดสอบขอท่ี 12

สุมแบบทดสอบขอท่ี 11

สุมแบบทดสอบขอท่ี 10

สุมแบบทดสอบขอท่ี 9

สุมแบบทดสอบขอท่ี 8

สุมแบบทดสอบขอท่ี 7

สุมแบบทดสอบขอท่ี 6

สุมแบบทดสอบขอท่ี 5

สุมแบบทดสอบขอท่ี 4

สุมแบบทดสอบขอท่ี 3

สุมแบบทดสอบขอท่ี 2
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2.3 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของคํ าศัพท จะประกอบไปดวย คํ าศัพทและคํ าอธิบายศัพท

โดยมีโครงสรางดังรูปที่ 3.5

รูปท่ี 3.5 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนคํ าศัพท

2.4 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของดรรชนี จะประกอบไปดวย คํ าศัพทหรือขอความที่
ตองการคนหาวาอยูในสวนใดของบทเรียน โดยมีโครงสรางดังรูปที่ 3.6

รูปท่ี 3.6 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนดรรชนี

หนาหลัก

คํ าศัพท

คํ าอธิบายศัพท

หนาหลัก

ดรรชนี

คํ าหรือขอความ

หนาเว็บของบทเรียน
ท่ีเก่ียวของกับคํ าหรือ

ขอความนั้น
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2.5 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของกระดานขาว จะประกอบไปดวยสวนของการแสดงราย
การกระทูขอความที่เขียนเขามาถามในกระดานขาว และสวนของแบบฟอรมการเขียนกระทูขอ
ความใหมโดยมีโครงสรางดังรูปที่ 3.7

รูปท่ี 3.7 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนกระดานขาว

2.6 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของลิงค จะประกอบไปดวยสวนกลุมของลิงคที่เชื่อมโยงไป
ยังเว็บเพจการสอนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขาย และกลุมของลิงคที่เชื่อมโยงไปยัง
เวบ็เพจขององคการที่ทํ าเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและเครือขาย โดยมีโครงสรางดังรูปที่ 3.8

หนาหลัก

กระดานขาว

รายการกระทูขอความ
ท่ีสงเขามา

รายการขอความที่ตอบ
กระทู

ฟอรมสํ าหรับสงกระทู
ขอความใหม

ฟอรมสํ าหรับสงขอ
ความตอบกระทูขางตน
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รูปท่ี 3.8 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนลิงค

2.7 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของขาวสาร จะประกอบไปดวยสวนกลุมขาวสารที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารขอมูลและเครือขายที่รวบมาจากเว็บไซตตาง ๆ โดยมีโครงสรางดังรูปที่ 3.9

รูปท่ี 3.9 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวนขาวสาร

หนาหลัก

ลิงค

กลุมเว็บเพจการสอนที่เก่ียวกับการสื่อสารขอมูล
และเครือขาย

กลุมเว็บเพจขององคกรท่ีทํ าเกี่ยวกับการสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย

หนาหลัก

ขาวสาร

แสดงหัวขอรายการขาวสาร

รายละเอียดขาวสาร
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2.8 โครงสรางระดับที่ 1 สํ าหรับสวนของ Admin จะเปนสวนของการปรับปรุงฐานขอมูลที่มีอยูใน
เว็บ โดยผูที่มีสิทธิในการปรับปรุงฐานขอมูลไดตองกรอกรหัสผูใชและรหัสผานกอน โดยมีโครง
สรางดังรูปที่ 3.10

รูปท่ี 3.10 แสดงผังโครงสรางระดับที่ 1 ของสวน Admin

3.5 ทดลองใชงานโดยกลุมตัวอยาง
เมื่อทํ าเว็บเพจเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางคือนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก ลํ าปาง เขาไปลองใชเว็บเพจ
ส่ือการสอนเรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขายพรอมทั้ง ใหตอบแบบสอบถามของการใชเว็บเพจนี้
เพือ่ทบทวนบทเรียนนอกเหนือจากที่ไดเรียนไปแลวในหองเรียน นอกจากนี้ยังไดสอบถามถึงความ
คดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3.6 ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข

ท ําการวิเคราะหตรวจสอบขอบกพรอง พรอมกับปญหาที่เกิดขึ้นจากกลุมทดลองใช และทํ า
การปรับปรับปรุงเพื่อใหไดเว็บเพจที่เปนที่ตองการ
3.7 นํ าไปใชงานจริง

เมือ่มกีารตรวจสอบแกไขขอบกพรองแลว ไดนํ าไวใสไวที่โฮมเพจของวิทยาลัยโยนก เพื่อ
ใหนกัศกึษาหรอืผูที่สนใจไดเขาไปใชทบทวนบทเรียนหลังจากที่ไดเรียนไปแลวในหองเรียน

หนาหลัก

Admin

กรอกรหัสผูใชและรหัสผาน

ปรับปรุงฐานขอมูลแบบทดสอบ

ปรับปรุงฐานขอมูลกระดานขาว

ปรับปรุงฐานขอมูลขาวสาร

 


