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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซี
ทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการ
จัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่มมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 มาตรฐานต่าง ๆ ส่วนที่ 2 หลักการ ทฤษฎี ต่าง ๆ ส่วนที่ 3 การ
บริการจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ส่วนที่ 4 องค์ประกอบของห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ และส่วนที่ 5 ตัว
บ่งช้ีของรูปแบบ และ 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียน
ไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความ
เหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านมาตรฐานต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความเหมาะสมด้านหลักการ ทฤษฎี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความเหมาะสมด้านการบริการจัดการห้องเรียนไอซี
ทีแบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความเหมาะสมด้านของตัวบ่งช้ีรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมด้านกระบวนการการบริหาร
จัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด) 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, ห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to synthesize cooperative ICT models for classroom 
management, a case study of computer network system, and to survey the opinions of the 
experts toward the appropriateness of a model for classroom management. The target 
population was nine experts in information technology and computer network. The instrument 
was a questionnaire on the appropriateness of the model. The statistics used were mean and 
standard deviation. 
 The study showed that 1) the model consisted of five components: 1 standards, 2 
principles and theories, 3) cooperative ICT classroom management, 4) components of 
cooperative ICT classroom, 5) indicators for the model. 2) The overall opinion of the experts 
toward the appropriateness of the model was at the highest level. Five most appropriate items 
of the model were the standards, the principles and theories, the cooperative ICT classroom 
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management, the components of cooperative ICT classroom, the indicators for the model and 
the process for cooperative ICT classroom management respectively. 
 

Keywords: Laboratory Management, ICT Classroom Using Collaboration, Computer Network System 
  

บทน า 
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการประกาศใช้กรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ [1] โดยในสาขาคอมพิวเตอร์นั้น ได้มีประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยสามารถน าเสนอกรอบการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ได้ออกเป็น 5 
ด้านหลัก คือ ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน ประยุกต์เทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลตามสมาคม The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for 
Information Systems (AIS) และสถาบัน The Institute of Electrical and Electronics Engineer - 
Computer Society (IEEE-CS) [1] อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา 1 (มคอ.1) คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาในด้านการสอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเรียนการสอนทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น จ าเป็นต้องมีการใช้งานอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียน อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสองประเภทยังคงมีราคาสูงอยู่และมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ าลง และการเรียนส่วนใหญ่นั้นได้มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ผู้เรียนเข้าใจได้ยาก กิจกรรม
ปฏิบัติมีน้อย และสื่อการสอนไม่ตรงกับเนื้อหา อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่ง
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสองประเภทยังคงมีราคาสูงอยู่และมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ าลง[2] รูปแบบห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาการเรียนการสอนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติโดยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนสอน
ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือหน่วยงานทางด้านระบบสารสนเทศในการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อจ าลองเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้เกิดทักษะในการฝึกปฏิบัติจริง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้แบ่ง
ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ได้ออกเป็น 5 ด้านหลัก โดยวิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนหนึ่งของขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามแต่หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ       
  จากสภาวการณ์เบื้องต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาการเรียนการ
สอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการด าเนินงานสังเคราะห์รูปแบบได้ด าเนินการศึกษาด าเนินการศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความร่วมมือ 
สถานการณ์จ าลอง สภาพแวดล้อม รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบที่ได้จะน าไปสู่การใช้เป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากร
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไป  
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
 1.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1) [1] สาขาคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่มีความ
หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
เครือข่ายข้อมูล และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความ
หลากหลายจากรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานกลางสาขาคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี ระยะที่ 1 ปี 
พ.ศ. 2549 สามารถน ามาประยุกต์และจ าแนกสาขาคอมพิวเตอร์ออกเป็น ๕ สาขาวิชาหลัก ซึ่งแต่ละสาขาสาขาวิชา
หลักก็ได้มีการจัดการขอบเขตความรู้ของแต่ละสาขาออกเป็น 5 ด้านหลัก คือ ประเด็นด้ านองค์การและระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต์เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
และฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้ง 5 ด้านนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม The 
Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS) และ 
The Institute of Electrical and Electronics Engineer-Computer Society (IEEE-CS) โดยเนื้อหาแต่ละด้าน
จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาหลัก [1] 

Dalibor Dobrilovic [3] ได้ศึกษาเรื่อง Expanding Usability of Virtual Network Laboratory in IT 
Engineering Education ได้กล่าวว่า มีวิธีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่หลายแบบด้วยกัน 
ซึ่งวิธีการแรกคือการฝึกในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์เครือข่ายจริงซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกจากการท างาน
ในห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์จริงแต่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และอีกวิธีคือการการน าซอฟต์แวร์การสร้าง
แบบจ าลองเครือข่ายน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์การท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Y.Khazri, A.Al Sabri, B. Sabir, H. Toumi, M.Moussetad, Ahmed Fahli [4] ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
Development And Management Of A Remote Laboratory In Physics For Engineering Education  
(E-LAB FSBM) ผลการศึกษาพบว่า การใช้ห้องปฏิบัติการระยะไกลจะมีความยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
มีการกระจายอย่างทั่วถึง สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและท าการทดลองได้จริง รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการฝึกปฏิบัติ วัสดุ ท่ีมีอยู่จ ากัด สามารถแบ่งปันทรัพยากรและใช้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาได้ 

Ruben Heradio, Luis de la Torre, Daniel Galan and Francisco Javier Cabrerizo [5] ได้
ท าการศึกษาเรื่อง Virtual and remote labs in education: A bibliometric analysis ผลการศึกษาพบว่า 
ห้องทดลองเสมือนจริงและห่างไกลลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติงานทั่วไป  นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น การเรียนรู้ทางไกล และเพิ่มความปลอดภัยในการทดลองที่เป็นอันตราย 
  กฤษดา หินเธาว์, ธรัช อารีราษฎร์ และวรปภา อารีราษฎร์ [6] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบร่วมมือ  ผลการศึกษาพบว่า มีกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
3) สถานการณ์จ าลอง 4) ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 5) ด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีที
แบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เช่ียวชาญส าหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คน โดยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ให้ระบุขั้นตอน หรือระยะที่ด าเนินการวิจัยเป็นข้อ ๆ ตามล าดับการวิจัย 
 3.1 ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสังเคราะห์กรอบแนวความคิด
รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 3.2 ส ารวจบริบท ปัญหาและความต้องการ กับอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์  
 3.3 ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ท าการสอนรายวิชาทางด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 
 3.4 สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
 3.5 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3.6 สรุปผลการวิจัย 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลน าคา่เฉลีย่ที่ไดเ้ทยีบกับเกณฑ์
ประเมิน มาวิเคราะหผ์ล ดังนี้  [7] 
   4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยมากท่ีสุด  
   3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยมาก  
   2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยปานกลาง  
   1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยน้อย  
   1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
  ผลการวิจัยจดัแบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
 1.1  ผลการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
   ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการวจิัยโดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกีย่วข้อง และสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ 
และน าผลมาสรุป ดังเสนอในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
  1.1.1 องค์ประกอบท่ี 1 มาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   1) มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 1 (มคอ.1) ทางด้านคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการประกาศใช้กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
ใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิต 
   2) The Association for Computing Machinery (ACM), The Institute of 
Electrical and Electronics Engineer - Computer Society (IEEE-CS) สมาคมมาตรฐานสากลทางด้าน
คอมพิวเตอร์โดยมีขอบเขตความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ 
   3) วิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย กล่าวถึง
แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
  1.1.2 องค์ประกอบท่ี 2 หลักการ ทฤษฎี ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
   1) การบริหารจัดการในห้องเรียน เป็นวิธีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการใช้
เวลา หรือการจัดตารางสอนอย่างเหมาะสม การจัดการบุคลากร 
   2) การบริหารแบบความร่วมมือ เป็นการท างานร่วมกันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การวางแผน การแบ่งปัน และการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม 
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   3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง 
ๆ มาเช่ือมต่อเพื่อท างานร่วมกัน โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
ดังกล่าว สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านตัวกลาง 
   4) สถานการณ์จ าลอง เป็นการจ าลองเหตุการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในการ
การท างานทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเหตุการณ์สมมติต่าง ๆ 
   5) หลักการยศาสตร์ เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกและเหมาะสม 
   6) ชุดการเรียน เป็นการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างประกอบกับนัดเข้าไว้
ด้วยกันเป็นชุด (Package) 
   7) การยอมรับ คือการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่
ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย 
  1.1.3 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ประกอบด้วย 
   1) กระบวนการ PAOR คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี
ลักษณะหมุนรอบตัวเองเป็นขั้น ๆ  
   2) ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้าน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ด้านอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ด้านช่องทางการสื่อสาร และ ด้านเครื่องมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
   3) คู่มือห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ เอกสารที่อธิบายถึงวิธีการ
บริหารจัดการ การใช้งานห้องเรียนไอซีที วิธีการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการท างานของ
อุปกรณ์แต่ละชนิด 
   4) ชุดการเรียนรู้ เป็นการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างประกอบกันเข้าไว้ด้วยกัน
เป็นชุด (Package) 
  1.1.4 องค์ประกอบท่ี 4 องค์ประกอบของห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ประกอบด้วย  
   1) ด้านระบบเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกปฏิบัติ ท่ีอยู่ภายในห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย 
   2) ด้านสถานการณ์จ าลอง เป็นการก าหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
   3)  ด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ จะลักษณะแบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อให้เหมาะสม
ต่อการเรียน การฝึกปฏิบัติ 
  1.1.5 องค์ประกอบท่ี 5 ตัวบ่งช้ีของรูปแบบ ประกอบด้วย 
   1) ตัวบ่งช้ีด้านรูปแบบ 
    1.1) คุณภาพของคู่มือห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
    1.2) ระดับความส าเร็จของการน ากระบวนการ PAOR มาใช้ 
     1.3) ระดับความส าเร็จของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน 
    1.4) คุณภาพของชุดการเรียน   
   2) ตัวบ่งช้ีด้านผู้เรียน 
    2.1) ผู้เรียนมีความรอบรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ 
    2.2) ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติที่ดีผ่านการฝึกปฏิบัติ 
    2.3) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
 1.2 กระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ   
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   จากรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ น ามาสู่การสังเคราะห์กระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 

 จากภาพที่ 2 กระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นการวางแผนขั้นการเรียนรู้ ขั้นการประยุกต์ใช้ และขั้นการสะท้อนผล ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.2.1 ขั้นที่ 1. ขั้นการวางแผน ในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมที่ผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ดังนี้ 
          1) นัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
          2) ประชุมเพื่อร่วมกันเพื่อวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          3) สรุปผลการประชุม และจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการด าเนินงาน 
  1.2.2 ขั้นที่ 2. ขั้นปฏิบัติการ ในข้ันนี้จะเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนท่ี 1 ได้แก่ 
   1) ก าหนด แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
   2) คู่มือห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
   3) พัฒนาชุดการเรียนรู้ 
  1.2.3 ขั้นที่ 3. ขั้นสังเกตการณ์ ในข้ันนี้เป็นการด าเนินการใช้งานห้องเรียน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) ฝึกปฏิบัติผู้เรียนตามตารางเวลา แต่ละหัวข้อที่ได้ระบุไว้ในชุดการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์และ/
หรือผู้ช่วย คอยให้ค าแนะน าปรึกษา 
   2) สรุปผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 
  1.2.4 ขั้นที่ 4. ขั้นประเมินผล ในขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนที่ประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ด าเนินการมา 
โดยมีกิจกรรมในขั้นตอนนี้ดังต่อไปนี้ 
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   1) จัดประเมินการรับรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ 
   2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ของทุกกิจกรรมที่ได้ก าเนินการมา 
   3) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานท้ังหมดที่ได้ด าเนินการมา 
 
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ผู้วิจัยได้น ารูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้น เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบฯ 

รายการ  SD. ระดับความเหมาะสม 
1. ความเหมาะด้านองค์ประกอบของรูปแบบห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   

1.1 มาตรฐานต่าง ๆ 4.78 0.44 มากที่สุด 
1.2 หลักการ/ทฤษฎี 4.89 0.33 มากที่สุด 
1.3 การบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.4 องค์ประกอบของห้องเรียนไอซีที 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.5 ตัวชี้วัด 4.22 0.83 มาก 

2. ความเหมาะสมด้านมาตรฐานต่าง ๆ    
2.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 4.89 0.33 มากที่สุด 
2.2 มาตรฐาน ACM / IEEE 4.44 0.88 มาก 
2.3 วิชาทางด้านระบบเครือข่าย 4.33 1.00 มาก 

3. ความเหมาะสมด้านหลักการ ทฤษฎี    
3.1 การบริหารจัดการในห้องเรียน 4.89 0.33 มากที่สุด 
3.2 การบริหารแบบความร่วมมือ 4.89 0.33 มากที่สุด 
3.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.4 สถานการณ์จ าลอง 4.78 0.44 มากที่สุด 
3.5 หลักการยศาสตร์ 4.67 0.50 มากที่สุด 
3.6 ชุดการเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.7 การรับรู้ 4.78 0.44 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมด้านการบริการจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ    
4.1 กระบวนการ PAOR 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.2 ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.3 คู่มือห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.4 ชุดการเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ    
5.1 ด้านระบบเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.2 ด้านสถานการณ์จ าลอง 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.3 ด้านสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมด้านของตัวบ่งชี้รูปแบบ    
6.1 ตัวบ่งชี้ด้านรูปแบบ    

6.1.1 คุณภาพของคู่มือห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 4.56 0.88 มากที่สุด 
6.1.2 ระดับความส าเร็จของการน ากระบวนการ PAOR มาใช ้ 4.67 0.50 มากที่สุด 
6.1.3 ระดับความส าเร็จของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน 4.56 0.53 มากที่สุด 
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รายการ  SD. ระดับความเหมาะสม 
6.1.4 คุณภาพของชุดการเรียน 4.33 1.00 มาก 

6.2 ด้านผู้เรียน-ผู้สอน    
6.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4.78 0.44 มากที่สุด 

  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4.78 0.44 มากที่สุด 
6.2.3 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในระดับที่ก าหนด 4.11 0.78 มาก 

7. กระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ    
7.1  ขั้นที่ 1. ขั้นการวางแผน       

7.1.1 นัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีที
แบบร่วมมือ 

4.89 0.33 มากที่สุด 

7.1.2 ประชุมเพื่อร่วมกันเพื่อวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4.67 0.50 มากที่สุด 

7.1.3 สรุปผลการประชุม และจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการ
 ด าเนินงาน

4.56 0.73 มากที่สุด 

7.2 ขั้นที่ 2. ขั้นปฏิบัติการ        
7.2.1 ก าหนด แต่งต้ัง ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ 4.78 0.44 มากที่สุด 
7.2.2 คู่มือห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 4.67 0.50 มากที่สุด 
7.2.3 พัฒนาชุดการเรียนรู้ 4.56 0.88 มากที่สุด 

7.3 ขั้นที่ 3. ขั้นประยุกต์ใช้          
7.3.1 ฝึกปฏิบัติผู้เรียนตามตารางเวลา แต่ละหัวข้อที่ได้ระบุไว้ในชุดการเรียนรู้ 
โดยมีอาจารย์และ/หรือผู้ช่วย คอยให้ค าแนะน าปรึกษา 

4.89 0.33 มากที่สุด 

7.3.2 สรุปผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 4.78 0.44 มากที่สุด 
7.4 ขั้นที่ 4. ขั้นประเมินผล         

7.4.1 จัดประเมินการรับรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ 5.00 0.00 มากที่สุด 
7.4.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล ของทุกกิจกรรมที่ได้ก าเนินการมา 5.00 0.00 มากที่สุด 
7.4.3 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ได้ด าเนินการมา 4.67 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 4.77 0.52 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเหมาะสมด้านความเหมาะด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) ความเหมาะสมด้านมาตรฐานต่าง ๆ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80)  ความเหมาะสมด้านหลักการ ทฤษฎี อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35) ความเหมาะสมด้านการบริการจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบ
ร่วมมืออ ยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00) ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ
ห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00) ความเหมาะสมด้าน
ของตัวบ่งช้ีรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00) ความเหมาะสมด้าน
กระบวนการการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 มาตรฐานต่าง ๆ ส่วนที่ 2 หลักการ ทฤษฎี ต่าง ๆ ส่วนที่ 3 การบริการ
จัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ส่วนที่ 4 องค์ประกอบของห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ ส่วนที่ 5 ตัวบ่งช้ีของ
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รูปแบบ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ดังนี้ ศึกษาเอกสารและสังเคราะห์กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการห้องเรยีนไอซีทีแบบร่วมมอื กรณีศึกษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ บทความเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
โครงงาน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากนั้นท าการ
สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการสัมภาษณ์ประเด็นบริบท ปัญหา ความต้องการ จากนั้นท าการ
สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การส ารวจ การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และท าการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผู้เช่ียวชาญ จึงส่งผลให้ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Dalibor Dobrilovic [3] ที่มีการน าซอฟต์แวร์การสร้างแบบจ าลองเครือข่ายน ามาใช้เพื่อ
วิเคราะห์การท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Y.Khazri, A.Al Sabri และคณะ[4] ที่มีการใช้
ห้องปฏิบัติการระยะไกลจะมีความยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้มีการกระจายอย่างทั่วถึง สามารถช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและท าการทดลองได้จริง 
  โดยงานวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะน ารูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบร่วมมือ กรณีศึกษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น น าไปพัฒนาคู่มือ ชุดการเรียน และพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตามโครงสร้างที่ กฤษดา หินเธาว์ และคณะ [6] ได้เสนอไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลที่ได้การวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนไอซีทีแบบรว่มมือ กรณีศึกษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หากจะน าผลวิจัยไปใช้ควรน ารูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น น าไปจัดท าเป็นคู่มือ ชุดเรียนรู้ และการ
จัดการห้องปฏิบัติการเครือข่ายข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อไป 
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