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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานฯ ของนักศึกษาโดยรวมและจ าแนกตามเพศ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน  หลังเรียนโดยใช้แผนการ
สอนแบบโครงงานฯ ของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของ
ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบโครงงานฯ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบโครงงานในรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 3) แบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณฯ   
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการสอนแบบโครงงานฯ และการทดสอบสมมติฐาน (One-way MANCOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการสอนแบบโครงงานฯ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.692  2) นักศึกษาโดยรวม
และจ าแนกตามเพศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวม หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน หลังเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบ
โครงงานฯ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
(p ≥ 0.110) และ 4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนด้วย
แผนการสอนแบบโครงงานฯ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: การเรียนการสอนแบบโครงงาน, ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์, ตัวแบบอาไจล์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to evaluate the effectiveness index of the lesson 

plans based on the project-based learning Software Development Process course using Agile 
Model, to compare the learning achievement and critical thinking on the result of before and 
after learning by using the lesson of all students and classification by gender, to compare the 
learning achievement and critical thinking on the result of after learning by using the lesson plans 
with the different gender and to study the satisfaction of all students with the depth of the      
instructor by using lesson plans. The sampling group was 36 undergraduate students majoring in 
Information Technology, 2nd semester in the 2016. The instruments of the research included     1) 
lesson plans based on the project-based learning 2) an achievement test 3) an critical thinking 
test 4) satisfaction questionnaires. The statistics that used in data analysis were t-test (Dependent 
Samples) and One- way MANCOVA. 
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The research findings showed that the analyze results of the effectiveness of the lesson 
plans based on the project-based learning approach was equal to 0.692. The learning 
achievement  and critical thinking of all students and classified by gender had higher 
achievement than before learning at the .05 level  of significance. The learning achievement and 
critical thinking with the different gender showed no differences (p ≥ 0.110) after learning by using 
the lesson plans based on the project-based learning. In addition, the student sample group was 
greatly satisfied with the depth of the instructor by using the lesson plans based on the project-
based learning in the overall aspect and in the each individual aspect was the highest level. 
Keywords: Project-Based Learning, Learning-Center, Software Development, Agile Model 
 

บทน า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน

ส าคัญที่สุด นอกจากน้ี ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและวิทยาการต่างๆ [1] ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฏีการเรียนรู้แบบ constructivism, contructionism และ
การเรียนรู้แบบร่วม มือ(cooperative learning) มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด 
และทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้[2] และสอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ก าลังได้รับความนิยมว่าสอดคล้องกับการเรียนรู้ของคนในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยสภาพการเรียนรู้
ของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ก็ต้องคล้อยตามสภาพบริบทชุมชนที่เปลี่ยนไป กิจกรรมต้องผ่านการ
ปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผ่านการท าโครงงานที่ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปรัชญาและวิธีการ
ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประการ คือ การให้การศึกษาคือความสัมพันธ์ (Educating is a 
Relationship) การให้การศึกษาเป็นองค์รวม (Education is Holistic) การให้การศึกษาเป็นการแนะน าการเรียนรู้ 
(Education is learning-oriented) และการให้การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Education is Learner 
Centered [3],[4] 

การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน (Project Based Learning) เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ และพัฒนาตนเองได้ โดยลักษณะที่ส าคัญของการเรียนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน คือ ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง [5]  

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแผนการสอนในรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถท าให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมวีิจารณญาณในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวแบบสกรัม (Scrum Method) ที่เป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของอาไจล์ (Agile Software Development) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด[6] ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้ 
แสดงความคิด เห็นในสิ่งที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้จากประสบการณ์ และได้ลงมือปฏิบัติ  
จริงในลักษณะของการท างานเป็นทีม อีกทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็น
การเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการน าเอาความรู้ที่ได้รับจากช้ันเรียนมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมที่จะน าไปสู่การ
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สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการแก้ปัญหาและการค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาของกระบวนการพัฒนาระบบด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความคิดวิเคราะหอ์ย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายดา้น 
ก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาโดยรวมและ
จ าแนกตามเพศ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความคิดวิเคราะหอ์ย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายดา้น 
หลังเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้ วย
แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 
 
2. สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาโดยรวมและจ าแนกตามเพศที่เรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 

2. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน หลังเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กฤษณา อุดมโภชน์ และคณะ [7] ได้ศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบโครงงานระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ และเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนฯ ระหว่างหลัง
เรียนกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

อรเกษม จันทร์สมุด[8] ได้ศึกษาพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ส าหรับนิสิตปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่างกัน มุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน และเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ส าหรับนิสิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้
ต่างกัน โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ านวน 62 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  กลุ่มที่ 1 จ านวน 32 
คน เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสม ผสาน และกลุ่มที่ 2 จ านวน 30 คน เรียนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ได้แก่ บทเรียนบนเว็บส าหรับเรียน 18 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทงการเรียน แบบวัดคุณลักษณะการน า
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บ และการทดสอบสมมติฐานใช้ 
paired   t-test และ F-test (Two-way MANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บฯ มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6568 นิสิตโดยรวมและจ าแนกตามลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้ที่ เรียนแบบปกติและบทเรียน   
บนเว็บแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตที่มีคุณลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้สูงที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์สูงกว่านิสิตที่มีลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้สูงและ
ต่ าที่เรียนแบบปกติและสูงกว่านิสิตที่มีลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่ าที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .025 นอกจากน้ี นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสาน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

มินตรา รื่นสุข และคณะ[9] ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนพิเศษส าหรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการ
บริหารโครงการรูปแบบ Scrum เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านความสามารถของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อ
หลักสูตรการสอนปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จากการประเมินผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจเป็นอย่างดีและคาดหวังท่ีจะน าแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile นี้ไปใช้ในอนาคต 

ปิยนาฎ มาลีแก้ว และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร[10] ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธี
ผสมผสานระหว่างสครัมและเอ็กซ์ตรีมโปรแกรมมิ่ง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยยึดกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยวิธีสครัมเป็นหลักและใช้ 6 กระบวนการเอ็กซ์พีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาในแต่ละ
รอบ(Sprint) ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบให้เข้าใจง่าย การเขียนโปรแกรมเป็นคู่ แบบแผนการเขียนโค้ด การร่วม
เป็นเจ้าของโค้ด การปรับปรุงโค้ด และการทดสอบ ข้อมูลที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการสังเกตและแบบสอบถาม 
ผลการประเมินพบว่า การใช้โมเดลนี้ ท าให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัดจากจ านวน
ข้อบกพร่องที่ลดลงและค่า Velocity ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละรอบ และความพึงพอใจของทีมและผู้ใช้อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และ 3.66 ตามล าดับ อีกทั้งโมเดลนี้ได้รับการยอมรับจากทีมและผู้ใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ยของ
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ใช้งานง่ายเท่ากับ 3.98 และ 3.78 ตามล าดับ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 แผนการสอนแบบโครงงานท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย

ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์แบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.814 ซึ่งได้จ านวนทั้งหมด 50 ข้อ 

1.3 แบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 
จ านวนด้านละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ ที่มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.20-0.70 และค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่
ระหว่าง 0.30 - 0.84 และค่าความเชื่อมั่นได้ค่าเท่ากับ 0.79 
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1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการ จัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ ได้ค่าความสอดคล้อง IOC จากผู้เช่ียวชาญเท่ากับ 1.00 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 2 จ านวนทั้งสิ้น 63 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากประชากรโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 2 กลุ่มเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559 จ านวน 36 คน 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

3.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการจัดท าแผนการสอนแบบโครงงาน ข้อมูลโครงสร้างและรายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการสอน 

3.2 ออกแบบและพัฒนาแผนการสอนแบบโครงงานตามรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์ 
ของรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดเชิงบรรยาย 4 
ขั้นตอนและแนวคิดเชิงปฏิบัติ 5 ขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นดังภาพที่ 1 จากนั้นจึงน าเสนอแผนการสอนต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผน การสอนแบบโครงงาน และ
แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นจึงน าแผนการสอนไปทดลอง(Try out) กับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 27 คน 
 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคดิเชิงบรรยาย 4 ขั้นตอนและแนวคดิเชิงปฏิบัติ 5 ขั้นตอนส าหรับรายวชิา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์โดยใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล ์

3.3 วิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเตรียมไว้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยแผนการสอนแบบโครงงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียน 
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  (2) ฝึกและพัฒนาทักษะตามจุดประสงค์ของรายวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแผนการ
สอนแบบโครงงาน   

  (3) ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความคิดวิเคราะห์อย่าง        
มีวิจารณญาณ หลังเรียน 

  (4) ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอ ใจต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ เมื่อสิ้นสุดการเรียน (16 สัปดาห์) 

  (5) วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินด้วยค่าทางสถิติ 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนแบบ
โครงงานฯ และการทดสอบสมมตฐิาน (One-way MANCOVA)  
  

ผลการวิจัย 
1. ผลค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแผนการสอนแบบโครงงานที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ มีประสิทธิผลการเรียน
เท่ากับ 0.692 แสดงว่านักศึกษาที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบโครงงานฯ มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
69.20 ปรากฏดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 

 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาโดยรวม
และจ าแนกตามเพศ 

ก่อนเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์  นักศึกษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (x̅=15.56 คิดเป็นร้อยละ 51.87 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และมี
คะแนนเฉลี่ยความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวม (x̅=14.28 คิดเป็นร้อยละ 35.69) และรายด้านทั้ง 4 
ด้าน (x̅=2.97-4.17 คิดเป็นร้อยละ 29.72 - 41.67 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม หลัง
เรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ นักศึกษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(x̅=25.56 คิดเป็นร้อยละ 85.20 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ50 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉลี่ย
ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน (x̅ = 4.17 - 4.83 คิดเป็นร้อยละ 41.67-

ผลการเรียน คะแนนเต็ม ก่อนเรียน หลังเรียน EI 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 15.56 25.56 0.692 
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48.33 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และนักศึกษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมหลังเรียนด้านที่ 1 ความสามารถในการพิจารณา
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต (Credibility of sources and observation) และด้านที่ 3 
ความสามารถในการอุปนัย (Induction) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญตามสถิติที่ระดับ .05 (p ≤ 0.004) 
ส่วนความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณอีก 2 ด้านท่ีเหลือไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนเรียน(p ≥ 0.056) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเรียนก่อนเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาโดยรวม 
 

ผลการเรียน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
�̅� ร้อยละ SD �̅� ร้อยละ SD 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15.56 51.87 2.550 25.56 85.20 3.360 -10.656 < .001* 
2 ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
  2.1 ด้านที่ 1 (10 ข้อ) 3.47 34.72 1.748 4.50 45.00 1.363 -2.858 0.004* 
  2.2 ด้านที่ 2 (10 ข้อ) 4.17 41.67 1.765 4.83 48.33 1.342 -1.633 0.056 
  2.3 ด้านที่ 3 (10 ข้อ) 2.97 29.72 1.320 4.50 45.00 1.464 -4.931 < .001* 
  2.4 ด้านที่ 4 (10 ข้อ) 3.67 36.67 1.352 4.17 41.67 1.828 -1.258 0.109 

โดยรวม 14.28 35.69 2.914 18.00 45.00 3.043 -4.668 < .001* 

* มีนัยส าคัญตามสถิติที่ระดับ  .05 

ก่อนเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ นักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (x̅=15.21 คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และมี
คะแนนเฉลี่ยความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม (x̅=14.07 คิดเป็นร้อยละ 35.18 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และรายด้านทั้ง 4 ด้าน (x̅=2.50 - 4.36 คิดเป็นร้อยละ 25.00 - 43.57 ของคะแนน
เต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มหลังเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 
นักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (x̅=24.25 คิดเป็นร้อยละ 80.83 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉลี่ยความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม (x̅=19.64 คิดเป็นร้อย
ละ 49.11 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านที่ 2 
ความสามารถในการนิรนัย(Deduction) และด้านที่ 3 ความสามารถในการอุปนัย (Induction)   (x̅=4.14 - 4.64 
คิดเป็นร้อยละ 41.43 - 46.43 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แต่มีคะแนนเฉลี่ยด้านท่ี 1 
ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต  (Credibility of sources and 
observation) และด้านที่  4 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption identification) (x̅=5.36-
5.50 คิดเป็นร้อยละ 53.57-55.00 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มโดยนักศึกษาเพศหญิง
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านคือ 
ด้านที่ 1 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต  (Credibility of sources 
and observation) ด้านที่ 3 ความสามารถในการอุปนัย(Induction) และด้านที่ 4 ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption identification) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญตามสถิติที่ระดับ .05 
(p≤.003) แต่มีคะแนนเฉลี่ยด้านที่ 2 ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) ไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนเรียน  
(p=.299) ปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของ
นักศึกษาเพศหญิง 
 

ผลการเรียน 
เพศหญิง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

�̅� ร้อยละ SD �̅� ร้อยละ SD 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15.21 50.71 2.914 24.25 80.83 2.568 -4.714 < .001* 
2 
  
  
  
  
  

ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  
2.1 ด้านที่ 1 (10 ข้อ) 3.71 37.14 1.858 5.36 53.57 0.842 -3.371 0.003* 
2.2 ด้านที่ 2 (10 ข้อ) 4.36 43.57 2.023 4.64 46.43 1.082 -0.540 0.299 
2.3 ด้านที่ 3 (10 ข้อ) 2.50 25.00 1.454 4.14 41.43 1.167 -3.452 0.002* 
2.4 ด้านที่ 4 (10 ข้อ) 3.50 35.00 1.225 5.50 55.00 1.019 -4.770 < .001* 

โดยรวม 14.07 35.18 2.702 19.64 49.11 2.373 -5.916 < .001* 

* มีนัยส าคัญตามสถิติที่ระดับ  .05 

ส่วนนักศึกษาเพศชาย ก่อนเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (x̅ = 15.77 คิดเป็นร้อยละ 52.58 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และมี
คะแนนเฉลี่ยความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวม(x̅ = 14.41 คิดเป็นร้อยละ 36.02 ของคะแนนเต็ม) และ
รายด้านทั้ง 4 ด้าน(x̅=3.27 - 4.05 คิดเป็นร้อยละ 32.73 - 40.46 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม หลังจากเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชา
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (x̅ = 26.47 คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของคะแนนเต็ม) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และมี
คะแนนเฉลี่ยความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวม(x̅ = 16.95 คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของคะแนนเต็ม) และ
รายด้านทั้ง 4 ด้าน(x̅=3.77 - 4.95 คิดเป็นร้อยละ 37.73 - 49.55 ของคะแนนเต็ม) ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของ
คะแนนเต็ม โดยนักศึกษาเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
โดยรวมและรายด้านท่ี 3 ความสามารถในการอุปนัย(Induction) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญตามสถิติที่
ระดับ .05 (p≤.016) แต่มีคะแนนเฉลี่ยด้านที่ 1 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและ
การสังเกต(Credibility of sources and observation) ด้านที่ 2 ความสามารถในการนิรนัย (Deduction) และ
ด้านที่ 4  ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption identification) ไม่ปลี่ยนแปลงจากก่อนเรียน 
(p≥ .066) ปรากฏดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของ
นักศึกษาเพศชาย 
 

ผลการเรียน 
เพศชาย 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

�̅� ร้อยละ SD �̅� ร้อยละ SD 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15.77 52.58 2.329 26.47 88.23 3.767 -4.957 < .001* 
2 ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  
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ผลการเรียน 
เพศชาย 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t p 

�̅� ร้อยละ SD �̅� ร้อยละ SD 
  2.1 ด้านที่ 1 (10 ข้อ) 3.32 33.18 1.701 3.95 39.55 1.362 -1.298 0.104 
  2.2 ด้านที่ 2 (10 ข้อ) 4.05 40.46 1.618 4.95 49.55 1.495 -1.565 0.066 
  2.3 ด้านที่ 3 (10 ข้อ) 3.27 32.73 1.162 4.73 47.27 1.609 -3.507 0.001* 
  2.4 ด้านที่ 4 (10 ข้อ) 3.32 33.18 1.445 3.77 37.73 1.729 -0.909 0.187 
  โดยรวม 14.41 36.02 3.096 16.95 42.39 3.000 -2.309 0.016* 
* มีนัยส าคัญตามสถิติที่ระดับ  .05 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน หลัง
เรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน 

หลังเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมไม่แตกต่างกัน (p = .192) ปรากฏดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมหลังเรียน 
โดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน (One-way MANCOVA) 
 

SOV Test Statistic F 
Hypothesis 

df 
Error df p 

Partial Eta 
Squared 

ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียน 
ก่อนเรียน 

Pillai's Trace 0.049 1 32 0.827 0.002 
Wilks' Lambda 0.049 1 32 0.827 0.002 
Hotelling's Trace 0.049 1 32 0.827 0.002 
Roy's Largest Root 0.049 1 32 0.827 0.002 

ความคิดวิ เคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนเรียน 

Pillai's Trace 2.776 1 32 0.105 0.080 
Wilks' Lambda 2.776 1 32 0.105 0.080 
Hotelling's Trace 2.776 1 32 0.105 0.080 
Roy's Largest Root 2.776 1 32 0.105 0.080 

เพศ 

Pillai's Trace 1.776 1 32 0.192 0.053 
Wilks' Lambda 1.776 1 32 0.192 0.053 
Hotelling's Trace 1.776 1 32 0.192 0.053 
Roy's Largest Root 1.776 1 32 0.192 0.053 

หลังเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยความคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1  ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมูลและการสังเกต ด้านที่ 2 ความสามารถในการนิรนัย ด้านที่ 3 ความสามารถในการอุปนัย และด้านที่ 
4 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นไม่แตกต่างกัน (p ≥ .110) ปรากฏดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณรายด้าน หลังเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบ
โครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ของนักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน (One-way ANCOVA) 

SOV df 
Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

F p 
Partial 

Eta 
Squared 

ด้านที่ 1  ความสามารถในการ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลและการสังเกต
(Credibility of sources and 
observation)  

ก่อนเรียน 1 0.001 0.001 0.000 0.984 < .0001 
เพศ 1 1.032 1.032 0.322 0.574 0.010 

ความคลาดเคลื่อน 33 105.629 
    

ด้านที่ 2  ความสามารถในการ
นิรนัย (Deduction) 

ก่อนเรียน 1 5.310 5.310 1.704 0.201 0.049 
เพศ 1 0.411 0.411 0.132 0.719 0.004 
ความคลาดเคลื่อน 33 102.859         

ด้านที่ 3  ความสามารถในการ
อุปนัย (Induction) 

ก่อนเรียน 1 0.183 0.183 0.109 0.744 0.003 
เพศ 1 4.542 4.542 2.692 0.110 0.075 
ความคลาดเคลื่อน 33 55.68         

ด้านที่ 4  ความสามารถในการ
ระบุข้อตกลง (Assumption 
identification) 

ก่อนเรียน 1 0.200 0.200 0.105 0.748 0.003 
เพศ 1 0.144 0.144 0.075 0.785 0.002 
ความคลาดเคลื่อน 33 63.163         

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
สอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์  

  นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์โดยรวมที่ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80) และรายด้าน
ทั้ง 4 ด้าน (�̅� = 4.56 - 4.68 คิดเป็นร้อยละ 91.20 - 93.60 ของระดับความพึงพอใจ) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
ของระดับความพึงพอใจ ปรากฏดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการสอนแบบ
โครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ 

ที่ รายการประเมิน (�̅� SD. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านความรู้ความสามารถในรายวิชาของผู้สอน 

1 
ความสามารถอธิบายความรู้ในเนื้อหาที่สอนหรือขั้นตอนการฝึก
ปฏิบัติ 

4.78 0.42 มากที่สุด 

2 การจัดเนื้อหาวิชาเป็นล าดับเหมาะสมกับนักศึกษา 4.67 0.48 มากที่สุด 
3 การส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 4.72 0.51 มากที่สุด 
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ที่ รายการประเมิน (�̅� SD. ระดับความพึงพอใจ 
4 การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสุข 4.50 0.65 มาก 
5 การสรุปบทเรียน เนื้อหาได้ถูกต้อง และง่ายต่อการเข้าใจ 4.72 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.52 มากที่สุด 
ด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน 

6 
ใช้วิธีสอน/กิจกรรม สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และความ
สนใจของนักศึกษา 

4.64 0.54 มากที่สุด 

7 
ความสามารถในการสื่อความหมายได้ชัดเจนให้นักศึกษาเข้าใจ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

4.58 0.60 มากที่สุด 

8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 4.56 0.61 มากที่สุด 

9 
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ซักถามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.61 0.49 มากที่สุด 

10 วิธีการการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสนใจเรียน 4.64 0.49 มากที่สุด 
11 วิธีการถ่ายทอดให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชา 4.67 0.48 มากที่สุด 
12 การสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมระหว่างเรียน 4.72 0.45 มากที่สุด 

13 
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์งานด้วยโจทย์ปัญหาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 

4.69 0.52 มากที่สุด 

14 
การมอบหมายงานให้นักศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่
สอน 

4.64 0.54 มากที่สุด 

 รวม 4.64 0.53 มากที่สุด 
ด้านการใช้สื่อการสอน 
15 สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 4.72 0.45 มากที่สุด 
16 เอกสารประกอบการสอน ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 4.61 0.49 มากที่สุด 
17 สื่อการสอนมีภาพและขั้นตอนการใช้เหมาะสม 4.64 0.49 มากที่สุด 
18 สื่อการสอนเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 4.78 0.42 มากที่สุด 

19 
ภาษาที่ใช้ในสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอนมีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

4.64 0.59 มากที่สุด 

  รวม 4.68 0.49 มากที่สุด 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
20 การวัดผลและประเมินผลหลากหลายวิธี 4.67 0.48 มากที่สุด 
21 การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.56 0.56 มากที่สุด 
22 การวัดผลและประเมินผลที่ยุติธรรม 4.53 0.65 มากที่สุด 
23 การวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 4.50 0.61 มาก 
  รวม 4.56 0.57 มากที่สุด 

  โดยรวม 4.64 0.53 มากที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชา

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีค่า
เท่ากับ 0.692 หมายความว่า นักศึกษามีความ ก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 69.20 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะแผนการสอนที่น าเสนอเป็นการใช้เทคโนโลยีของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถน ามาใช้ให้
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เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เนื้อหาของแผนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีขั้นตอนกระบวนการที่
ชัดเจน ไม่ซับซ้อน การใช้เทคนิคในการสื่อสารต่างๆ ท าให้นักศึกษาเข้าใจง่าย บทสรุปท้ายเล่มเอกสารประกอบการ
สอน และแบบฝึกหัดสามารถกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจเรียน และก่อให้เกิดการตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้
รวดเร็ว และท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เมื่อมีข้อสงสัย นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
ตนเอง เพราะมีการสื่อสาร สอบถามจากเพื่อนร่วมทีมด้วยกันเอง หรือจากอาจารย์ผู้สอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี
วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) ที่ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
ฝึกความรับผิดชอบในการท างานตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
วิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม(Co-Op Co-Op) ที่เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการให้
ผู้เรียนท างานร่วมกัน และวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) ที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหา
ความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดอย่างเหตุผลจนค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง เป็นต้น ฯลฯ ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรเกษม จันทร์สมุด [8] พบว่า บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน เรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นิสิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะการน าตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่างกัน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6568  

2. นักศึกษาโดยรวมและจ าแนกตามเพศที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะวิธีการน าเสนอของแผนการสอนแบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
มีเทคนิคและวิธีการสอนที่น่าสนใจ ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
และเกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์โจทย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของ
นักศึกษาในการน ามาช่วยในการคิดหาวิธีส าหรับการพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษณาและคณะ [7] ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบโครงงาน มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรเกษม จันทร์สมุด [8] ที่พบว่า นิสิตโดยรวมและจ าแนกตามลักษณะการน าตนเอง 
เพื่อการเรียนรู้ที่เรียนแบบปกติและบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักรบ บุญถาวร 
[11] พบว่า นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิทธิพล อาจอินทร์และธีรชัย 
เนตรถนอมศักดิ์[12] พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
พร้อมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.72 
คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 

3. นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน หลังเรียนโดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับ
วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความ สามารถในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต ด้านความสามารถในการนิรนัย ด้านความสามารถในการอุปนัย และด้าน
ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นไม่แตกต่างกัน ผลปรากฏเช่นนี้เนื่องจากนักศึกษามีความพยายามในการ
เรียนรู้ด้วยแผนการสอนแบบโครงงานมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยพึ่งพาเพื่อนๆ และอาจารย์ให้น้อยที่สุด จึงท าให้การเรียนประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยแผนการสอนแบบโครงงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
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ประสบการณ์ตรงที่ให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบกลุ่มนี้ไปบูรณาการกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างช านาญ และท า
ให้ซอฟต์แวร์มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้ รับ
มอบหมายของตนเองในการเรียนเป็นทีมอย่างมีอิสรภาพ และช่วยเหลือกันทั้งในทีมและระหว่างทีม เมื่อมีการ
น าเสนอและอภิปรายรายงานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee 
Work Method) ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการท างานเป็นทีม และฝึกทักษะในการแก้ปัญหา
ตามวิธีการวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method) ที่มุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น พูดเป็น 
และสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยด้วยการแสดงออกที่ถูกต้อง  

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้ความ สามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการ
สอนแบบโครงงานท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ ใช้รูปแบบการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถในรายวิชาของผู้สอน 
ด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรเกษม จันทร์สมุด[9] ที่พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการเรียนด้วยแผนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับวิชากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีรูปแบบการเรียน กิจกรรม
การเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเอง ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบเอง ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลิน และที่ส าคัญท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันด้วยขั้นตอนวิธีที่ทันสมัยที่ได้รับ
ความนิยม สอดคล้องกับเพ็ญประภาและคณะ[6] ที่ได้น าเทคนิคสกรัม (Scrum) มาใช้ในการท างานในลักษณะกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนการสอนแบบโครงงาน 
 1.1 การพัฒนาแผนการสอนแบบโครงงาน ต้องการความร่วมมือในการวางแผนการสอนร่วมกัน

หลายฝ่าย เช่น อาจารย์ผู้สอน นักพัฒนาระบบ ตลอดจนบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ที่เน้นการน าเทคโนโลยีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบอาไจล์มาใช้ในองค์กร เพื่อน าไปสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

  1.2 ควรมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการน าแผนการสอนแบบโครงงานไปใช้ 
  ควรมีการน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาบังคับหรือรายวิชาอื่นในช้ันปีท่ีสูงขึ้น 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในช้ันปีท่ี 1 ที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสามารถด้านความคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 
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