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ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพื"อบูรณาการผลผลิตชิน% งานในรายวิชาการลําดับภาพ
และการตัดต่ อดิจทิ ลั มีเดีย
The effects of learning activities by project-based learning on agile approach
to integrate workpiece productivity in Digital Media Sequencing
and Editing Course
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือประเมินประสิทธิผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เป็ นฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์ 2) เพือประเมินพัฒนาการผลผลิตชินงานต่อการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เป็ นฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์ 3) เพือประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนว
ทางการทํางานแบบอไจล์ เพือบูรณาการผลผลิตชินงานในรายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั จํานวน 49 คน เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ทีลงทะเบียนในรายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื องมือที
ใช้ ในการวิจยั (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย ทีจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เป็ นฐานตามแนวทางวิธีการทํางานแบบอไจล์ 1 แผน (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนของนักศึกษา (3) แบบประเมินชินงาน
แบบคะแนนรู บริ คทีพิจารณาด้ านทักษะการปฏิบตั ิ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย
ผลการวิจยั พบว่า ผลประเมินประสิทธิ ผลการเรี ยนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.76 แสดงว่านักศึกษามีความรู้ เพิมขึนร้ อยละ 76.11 ผลการประเมิน
พัฒนาการผลผลิตชินงานนักศึกษามีพัฒนาการทีดีขึน และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.21, S.D.=0.60)
คําสําคัญ: แนวทางการทํางานแบบอไจล์ บูรณาการผลผลิตชินงาน การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to evaluate the effectiveness of students to project-based learning
on agile approach, 2) to evaluate the improvement of productivity to project-based learning on agile approach, 3) to
evaluate the satisfaction of project-based learning on agile approach to integrate work piece productivity in Digital
Media Sequencing and Edition Course. The sampling group included 49 students with purposive sampling in Digital
Media Sequencing and Editing Course, 1st semester of academic year 2563, major in animation and multimedia,
Bansomdejchaopraya Rajabhat university. The tools in this research were: (1) lesson plans in Digital Media Sequencing
and Editing Course, (2) learning achievement score form, (3) Rubric score evaluation form in Practical Skills 4)
Satisfaction assessment form. The statistics used in this research were mean and standard deviation. The research
results showed that the effectiveness of learning was 0.76, which indicated that the students had increased the
knowledge by 76.11 percent, the improvement of student’s productivity was significant, and the satisfaction was at
high level ( ̅ =4.21, S.D.=0.60).
Keywords: agile approach, integration the productivity, project-based learning

บทนํา
จากการศึกษาข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับปั ญหาทีพบ
ในการเรี ยนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชัน
และดิจิทลั มีเดีย พบว่า คุณภาพของชินงานเมือผู้เรี ยน
ผลิตผลงานร่วมกันผลผลิตจะไม่ได้ คณ
ุ ภาพ เนืองจาก
ผู้เรี ยนขาดทักษะการทํางานอย่างรวมกันอย่างเป็ นระบบ
ไม่เป็ นเอกภาพของชินงาน ด้ วยเกิดจากขาดการประสาน
และส่งต่อข้ อมูล ต่างคนต่างคิดและผลิตผลงานใน
แนวทางของตัวเองโดยไม่สรุ ปเป็ นความคิดเห็นส่วนรวม
และการกําหนดทิศทางของชินงานทีไม่สอดคล้ องกัน
รวมถึงส่งผลต่อผู้เรี ยนในการบูรณาการผลิตชินงาน
ร่ วมกับผู้อื น เมื อเข้ าสู่ตลาดแรงงาน สอดคล้ องกับ
Tiengpromp (2010) ทีกล่าวว่า การทํางานร่ วมกันมี
ความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน อีกทังช่วย
ให้ การทํางานเป็ นระบบทีดี ส่งผลต่อการบรู ณาการ
ผลิตชินงานทีมีคุณภาพ ทําให้ จากเหตุผลทีกล่าวมา
ผู้วิ จัย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการนํ า รู ป แบบการสอนแบบ

โครงงานเป็ นฐานมาบริ ห ารจั ด การในการเรี ย น
เนืองจากช่วยส่งเสริ มทักษะการทํางานร่ วมกัน ทักษะ
การแก้ ปัญหา ทักษะการเป็ นผู้นําและผู้ตาม ทักษะ
ความคิดสร้ างสรรค์สอดคล้ องกับผลการทดสอบวัด
ความรู้เกียวกับทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที 21 ของ
Hiranoon (2019) พบว่านักศึกษายังขาดทักษะความคิด
สร้ างสรรค์ทีไม่มีความคิดหลากหลาย และทักษะการ
สือสารและการทํางานร่ วมกับผู้อืนยังขาดภาวการณ์
เป็ นผู้นํา ขาดความรับผิดชอบและชอบทํางานเดียว
มากกว่าทํางานกลุม่ และเพือให้ ผ้ เู รี ยนสามารถผลิต
ผลงานร่ วมกันได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังที Pitipontepin
(2015) ได้ กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐานเป็ นการจัด การเรี ย นรู้ อย่า งมี ค วามหมาย
โดยการทํางานเป็ นกลุม่ ทําให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนช่างสังเกต
มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ยอมรับ
ฟั งคําติชม และยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึงในเนือหาทีเรี ยน อีกทังส่งเสริ มในการผลิตชินงาน
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ทีมีคณ
ุ ภาพ โดยมีขนตอนในการจั
ั
ดกิจกรรม 6 ขันตอน
คือ ขันตอนที 1 การเตรี ยมความพร้ อม ขันตอนที 2
การคิดและเลือกหัวข้ อ ขันตอนที 3 การเขียนเค้ าโครง
ของโครงงาน ขันตอนที 4 การปฏิบตั ิโครงงาน ขันตอนที 5
การนําเสนอโครงงาน ขันตอนที 6 การประเมินผลโครงงาน
(KM Child-PBL, 2015) ด้ วยการยึดผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
อีกทังผู้เรี ยนจะต้ องทําการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ใน
การบูรณาการผลิตชินงานทีมีคณ
ุ ภาพ จึงนําแนวทางการ
ทํางานแบบอไจล์ทีใช้ กรรมวิธีแบบสกรัมมาร่ วมกับ
การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานจะช่วยทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
ส่วนรวมในการค้ นคว้ าข้ อมูล ทราบถึงความก้ าวหน้ าของ
การผลิตชินงาน รับรู้ปัญหาและหาวิธีการแก้ ไขปั ญหา
ร่ วมกัน ซึงแนวทางการทํางานแบบอไจล์มีกระบวนการ
คือ การทํางานเป็ นรอบการทํางานหรื อสปริ นท์ (sprint)
ประกอบด้ วย การวางแผน (sprint planning) การ
ออกแบบ (sprint design) รายงานความคืบหน้ า (daily
scrum) ตรวจสอบงานทีพัฒนา (sprint review)
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ าเนิ นงาน (sprint
retrospective) (Pressman, 2010) ถูกใช้ เพือแก้ ปัญหา
ที กํ า หนดขึ นและเปลี ยนแปลงแก้ ไขตามความ
เหมาะสมของกลุ่ม ที เน้ นใช้ ชุ ด รู ป แบบขันตอนที มี
ระยะเวลาสันเปลียนแปลงตามความต้ องการได้ ทันที
เนืองจากแนวทางการทํางานแบบอไจล์ให้ ความสําคัญ
กับ การสื อสารกับ ผู้เ กี ยวข้ อ งทุก ฝ่ ายและปรั บ ปรุ ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ตลอด เพื อตอบสนองผู้ใช้ งาน
และจากผลการวิจยั แนวทางการทํางานแบบอไจล์กบั
การทํางานเป็ นกลุ่มต่อประสิทธิ ภาพงานของ Bootla,
Rojanaponpun, & Mongkolnam (2015) ในส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
อยูใ่ นระดับมาก เนืองจากแนวคิดการทํางานแบบอไจล์

เป็ นการทํางานวงรอบหลายวงรอบเพือต่อยอดความ
ต้ องการผู้ ใช้ จึ ง มี ค วามเหมาะสมต่ อ การนํ า มา
ประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนเพื อให้ ผ้ ูเ รี ย นรู้ ถึ ง
สถานการณ์จริ งในการทํางาน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิ จัยจึ งมี ความสนใจใน
การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทาง
การทํางานแบบอไจล์ เพือบูรณาการผลผลิตชินงาน
ในรายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย
เพือส่งเสริ มผลสัมฤทธิ@ทางการเรี ยนและบูรณาการผลผลิต
ชินงานของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทลั มีเดีย
ในการกํ าหนดเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและ
ข้ อ จํ า กัด ในการจัด การเรี ย นการสอนที พบ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพือประเมินประสิทธิ ผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา 2) เพือประเมินพัฒนาการผลผลิตชินงาน
และ 3) เพือประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงานในรายวิชาการลําดับภาพ
และการตัดต่อดิจิ ทัลมี เดี ย อันจะนําไปสู่การพัฒนา
การเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี ที มี คุณ ภาพ
และประสิทธิภาพ
วิธีการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนือ% หา
การวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพือบูรณาการผลผลิตชินงานในรายวิชา
การลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย ประกอบด้ วย
เนือหา 5 หน่วยเรี ยน ทีประกอบด้ วยภาพทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ ดังนี หน่วยการเรี ยนที 3 กระบวนการผลิตดิจิทลั
มีเ ดี ย หน่ว ยการเรี ย นที 4 ฉาก สี แสงและเสีย งใน

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 7(1) : 120-130 (2022)

การผลิตดิจิทลั มีเดีย หน่วยการเรี ยนที 5 การเขียนบท
และแผนผังดําเนินเรื อง หน่วยเรี ยนที 6 การประกอบ
ภาพดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย และเสี ย ง และหน่ ว ยเรี ยนที 7
การลําดับภาพ การตัดต่อภาพและเสียง
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก ศึ ก ษา
สาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทลั มีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ทีลงทะเบียนการลําดับภาพและการตัดต่อภาพดิจิทลั
มีเดีย จํานวน 2 หมูเ่ รี ยน ใน ปี การศึกษา 1/2563 โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาทังหมด 2 หมู่เรี ยน
จํานวน 49 คน
เครื"องมือที"ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาการลําดับภาพ
และการตัดต่อดิจิทัลมีเดีย ทีจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางวิ ธี ก ารทํ า งาน
แบบอไจล์ 1 แผน ประกอบด้ วยเนือหา 5 หน่วยเรี ยน
ทีผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ ความสอดคล้ อง (IOC)
จากผู้เชียวชาญ 3 คน มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 และได้
ทําการหาค่าประสิทธิ ภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ กับ
กลุม่ ทดลองทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง ด้ วยค่าประสิทธิภาพ
การจัดกิ จกรรม (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 80.44/80.67
เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด เพือนําไปใช้ จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาที
มีต่อการผลิตชินงาน มีลกั ษณะเป็ นตัวเลือก 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้ อ ทีผ่านการหาความยากง่ายอยู่ในช่วง
0.37-0.79 มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.23-0.66
และวิเคราะห์แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ ทงฉบั
ั บได้ ค่า
ความเทียง 0.83
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3. แบบประเมิ น ชิ นงานผู้ เรี ย น มี ล ัก ษณะ
เป็ นแบบคะแนนรู บริ ค (rubric score) ทีพิจารณา
ด้ านทักษะการปฏิบัติ ที ผ่า นการหาค่า สัม ประสิท ธิ
ความสอดคล้ อง (IOC) จากผู้เชียวชาญ 3 คน มีค่า
ระหว่าง 0.80-1.00
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
เป็ นลักษณะข้ อคําถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ทีผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ ความสอดคล้ อง (IOC)
จากผู้เชียวชาญ 3 คน มีคา่ ระหว่าง 0.80-1.00
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ นํ าแผนการจั ด
กิ จกรรมเรี ย นรู้ แบบโครงงานเป็ นตามแนวทางการ
ทํางานแบบอไจล์ทีผ่านการหาค่าประสิทธิ ภาพการ
จัดกิ จกรรมไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนหน่ว ย
เรี ยน 5 หน่วยเรี ยน ทีประกอบด้ วยกิจกรรมการเรี ยน
การสอนแบบโครงงานเป็ นฐานทีประกอบด้ วยขันตอน
การเตรี ยมความพร้ อม การกํ าหนดและเลือกหัวข้ อ
การเขียนเค้ าโครงของโครงงาน การปฏิบตั ิการโครงงาน
การนํ าเสนอผลงาน และประเมินโครงงาน ร่ วมกับ
แนวทางการทํางานแบบอไจล์ทีได้ นํากรรมวิธีทํางาน
แบบสกรัม (scrum) เป็ นรอบการทํางานในแต่ละรอบ
หรื อสปริ นท์ ประกอบด้ วย การวางแผน การออกแบบ
รายงานความคื บ หน้ า ตรวจสอบงานที พั ฒ นา
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยใช้ เวลา
การทํางานกิจกรรม จํานวน 10 สัปดาห์ ตังแต่เดือน
กัน ยายน ถึง เดื อนพฤศจิ ก ายน 2563 แบ่ง ขอบเขต
ของการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ประเมิ น ประสิท ธิ ผ ลการเรี ย นรู้
ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เป็ นฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์ ดังนี
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1. ผู้วิจยั ทําการวางแผนการทดลอง โดยเตรี ยม
กลุม่ ตัวอย่างในการทดลอง แผนการจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้
จัดเตรี ยมกิจกรรม และเครื องมือทีใช้ ในการทดลอง
2. ผู้วิจยั ได้ ปฐมนิเทศก่อนเรี ยนและให้ ผ้ เู รี ยน
ทําแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาก่อนทีจะเรี ยน
3. เมือสินสุดระยะเวลาการทดลอง ผู้วิจัยให้
นักศึกษาทําแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
หลังเรี ยน
4. เก็ บ รวมรวมข้ อมู ล และนํ า ผลข้ อมู ล ไป
วิเคราะห์ผลประเมินประสิทธิ ผลการเรี ยนรู้ ด้ วยการ
หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ขันตอนที 2 ประเมินพัฒนาการผลผลิตชินงาน
ต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานตาม
แนวทางการทํางานแบบอไจล์ โดยมีกิจกรรมดังนี
1. ทําการแบ่งกลุม่ นักศึกษาทีเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
แบ่งเป็ น 10 กลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน โดยกําหนดชินงาน
4 ชินงาน ภายใต้ โครงงาน 1 โครงงานต่อกลุม่
2. จัดทําโครงงานตามกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานงานเป็ นฐานร่ วมกับแนวทางการทํางานแบบ
อไจล์ทีใช้ กรรมวิธีแบบสกรัม เริ มจากการเตรี ยมความ
พร้ อม การกําหนดและเลือกหัวข้ อ การเขียนเค้ าโครง
ของโครงงาน การปฏิ บัติ การโครงงาน การนํ าเสนอ
ผลงาน และประเมินโครงงาน โดยกําหนดให้ พบกลุม่
2 ครังต่อสัปดาห์ด้วยการนํากรรมวิธีทํางานแบบสกรัม

ที ต้ อ งร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ มาเป็ นแนวทางการจัดทํ า
ชินงานในโครงงานและจดบันทึกการประชุมทุกครัง
3. ผู้วิจยั ทําการประเมินชินงานด้ วยแบบประเมิน
ชิ นงานผู้เ รี ย น มี ล ัก ษณะเป็ นแบบคะแนนรู บ ริ ค ที
พิจารณาด้ านทักษะการผลิตชิ นงาน ประกอบด้ ว ย
การวางแผนในการผลิตชินงาน การวิเคราะห์ชินงาน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้ เครื องมือในการผลิต
ชินงานทีเหมาะสม และการนําออกไฟล์ทีเหมาะสมใน
การนําเสนอ จากนันนําไปวิเคราะห์ผลข้ อมูลพัฒนาการ
ขันตอนที 3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ระหว่างเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เป็ นฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์ ดังนี
1. หลังจากการทดลองจัดกิ จกรรม ผู้วิจัยได้
แจกแบบประเมินความพึงพอใจกับนักศึกษา
2. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
1. ผล ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้
ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงาน
เป็ น ฐาน ตาม แนว ทาง การ ทํ า ง านแ บบอ ไจ ล์
เพือบูรณาการชินงานในรายวิชาการลําดับภาพและ
การตัด ต่ อ ดิ จิ ทัล มี เ ดี ย จากกลุ่ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน
49 คน ดัง (Table 1)

Table 1 Evaluation results of the effectiveness of students to project-based learning on agile approach.
list
before
after

full score
40
40

total score
171
935

percentage
30.83
83.48

effectiveness index
0.76
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จาก (Table 1) ผลประเมินประสิทธิผลการเรี ยนรู้
ของนัก ศึ ก ษาต่ อ การจัด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ มี ค่ า ดัช นี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.76 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผลที
ยอมรั บ ได้ (0.50) แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้
เพิ มขึนร้ อยละ 76.11 จึ ง สรุ ป ได้ ว่า การจัด กิ จ กรรม
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงานในรายวิชาการลําดับ
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ภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดียทําให้ ผ้ เู รี ยนมีผลการ
เรี ยนรู้เพิมขึน
2. ผลประเมิ น พั ฒ นาการผลผลิ ต ชิ นงาน
ต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานตาม
แนวทางการทํางานแบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงาน
ในรายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย
ดัง (Table 2) และ (Figure 1)

Table 2 Evaluation results of the productivity improvement with project-based learning on agile approach.
score
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mean

(X1)
22.00
(73.33%)
21.00
(70.00%)
16.00
(53.33%)
19.00
(63.33%)
23.00
(76.67%)
20.00
(66.67%)
22.00
(73.33%)
21.00
(70.00%)
13.00
(43.33%)
21.00
(70.00%)
19.80
(66.00%)

(X2)
25.00
(83.33%)
23.00
(76.67%)
20.00
(66.67%)
22.00
(73.33%)
26.00
(86.67%)
23.00
(76.67%)
25.00
(83.33%)
23.00
(76.67%)
17.00
(56.67%)
24.00
(80.00%)
22.80
(76.00%)

(X3)
(X4)
27.00
30.00
(90.00%) (100.00%)
25.00
28.00
(83.33%) (93.33%)
25.00
27.00
(83.33%) (90.00%)
24.00
28.00
(80.00%) (93.33%)
27.00
30.00
(90.00%) (100.00%)
27.00
29.00
(90.00%) (96.67%)
26.00
29.00
(86.67%) (96.67%)
27.00
27.00
(90.00%) (90.00%)
24.00
26.00
(80.00%) (86.67%)
27.00
28.00
(90.00%) (93.33%)
25.90
28.20
(86.33%) (94.00%)

compare the development rate per piece
(X2-X1)
(X3-X2)
(X4-X3)
3.00
2.00
3.00
(10.00%)
(6.67%)
(10.00%)
2.00
2.00
3.00
(6.67%)
(6.67%)
(10.00%)
4.00
5.00
2.00
(13.33%)
(16.67%)
(6.67%)
3.00
2.00
4.00
(10.00%)
(6.67%)
(13.33%)
3.00
1.00
3.00
(10.00%)
(3.33%)
(10.00%)
3.00
4.00
2.00
(10.00%)
(13.33%)
(6.67%)
3.00
1.00
3.00
(10.00%)
(3.33%)
(10.00%)
2.00
4.00
0.00
(6.67%)
(13.33%)
(0.00%)
4.00
7.00
2.00
(13.33%)
(23.33%)
(6.67%)
3.00
3.00
1.00
(10.00%)
(10.00%)
(3.33%)
3.00
3.10
2.30
(10.00%)
(10.33%)
(7.67%)

mean
2.67
(8.90%)
2.33
(7.76%)
3.67
(12.23%)
3.00
(10.00%)
2.33
(7.76%)
3.00
(10.00%)
2.33
(7.76%)
2.00
(6.67%)
4.33
(14.43%)
2.33
(7.76%)
2.80
(9.33%)
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group 10
group 9
group 8
group 7
group 6
group 5
group 4
group 3
group 2
group 1
score
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Figure 1 Graph of evaluation results of productivity improvement with project-based learning on
agile approach.
จาก (Table 2) และ (Figure 1) แสดงผลการ
ประเมินพัฒนาการผลผลิตชินงานต่อการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงานในรายวิชาการลําดับ
ภาพและการตัดต่อดิจิ ทัล มีเ ดีย มีอัตราพัฒ นาการ
จากคะแนนชิ นงานจํ า นวน 4 ชิ นงาน ต่อ โครงงาน
ของทังหมด 10 กลุม่ พบว่า ชินงานที 1 (X1) มีค่าเฉลีย
คะแนน 19.80 คิ ด เป็ นร้ อยละ 66 ชิ นงานที 2 (X2)
มีค่าเฉลียคะแนน 22.80 คิดเป็ นร้ อยละ 76 ชินงานที
3 (X3) มีค่าเฉลียคะแนน 25.90 คิดเป็ นร้ อยละ 86.33
และชินที 4 (X4) มีค่าเฉลียคะแนน 28.20 คิดเป็ นร้ อย
ละ 94 และเมือพิจารณาถึงคะแนนพัฒนาการบูรณา
การชิ นงานเฉลียในภาพรวมมี ค ะแนนต่อ ชิ นงานที
คะแนน 2.80 คะแนนต่อชิ นงาน จึ งทํา ให้ เ ห็นได้ ว่า
การสอนด้ วยการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ น
ฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์ เพือบูรณาการ

ผลผลิต ชิ นงาน สามารถส่ง ผลต่อ การผลิต ชิ นงาน
ทีมีพฒ
ั นาการเพิมขึนพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการ
ในภาพรวม
3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงานในรายวิชาการลําดับ
ภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย ดัง (Table 3)
จาก (Table 3) ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐานตาม
แนวทางการทํางานแบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงาน
ในรายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทลั มีเดีย
พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =4.21, S.D.=0.60) และเมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับ
มาก ( ̅ =4.20, S.D.=0.61) ด้ านกิจกรรมการเรี ยน
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.21, S.D.=0.63) และด้ าน
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ประโยชน์ทีได้ รับ อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =4.23, S.D.=0.57) เพื อบู ร ณาการชิ นงานในรายวิ ช าการลํ า ดับ ภาพ
แสดงให้ เห็นว่าการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู้ แบบโครงงาน และการตัดต่อดิจิทัลมีเดียมีความเหมาะสมในการ
เป็ น ฐาน ตาม แนว ทาง การ ทํ า ง านแ บบอ ไจ ล์ นํามาใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้
Table 3 Students’ satisfaction evaluation results (n=49).
list
studying management
1. circumstance of studying opened the chance for the students to participated in doing the activities
2. circumstance of studying made the students have responsibility to themselves and teams
3. circumstance of studying opened the chance for the students to do the activities independently
4. circumstance of studying opened the chance for the students think differently
average score
learning activities
5. learning activities appropriated with the content
6. learning activities supported the student to exchange their knowledge and opinion
7. learning activities supported thinking and decision making
8. learning activities made the students dare to think and answer
9. learning activities allowed the students to have a chance to express their opinion
10. learning activities made the students understand the content increasingly
11. learning activities supported learning together
average score
acquired benefit
12. learning management made the students understand the content easily
13. learning management made the students remember the content for a long time
14. learning management helped the students create knowledge and understand by themselves
15. learning management made the students apply learning method to other subjects
16. learning management made the students developed practical skills to higher level
17. learning management made the students integrated and applied knowledge in real work
18. learning activities can be used in daily life
average score
total average score

อภิปรายผล
ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ น
ฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์เพือบูรณาการ
ผลผลิตชินงานในรายวิชาการลําดับภาพและการตัดต่อ

̅

S.D.

satisfaction
level

4.08
4.31
4.12
4.31
4.20

0.57
0.55
0.63
0.65
0.61

high
high
high
high
high

4.14
4.16
4.22
4.51
4.29
4.12
4.00
4.21

0.61
0.69
0.55
0.62
0.65
0.70
0.50
0.63

high
high
high
high
high
high
high
high

4.33
3.90
4.20
4.10
4.33
4.37
4.37
4.23
4.21

0.59
0.51
0.41
0.51
0.63
0.60
0.60
0.57
0.60

high
high
high
high
high
high
high
high
high

ดิจิทลั มีเดีย ได้ โครงงานในรายวิชาการลําดับภาพและ
การตัดต่อดิจิทลั มีเดีย 10 โครงการ มีผลพัฒนาการ
เพิมขึนและผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพทุกโครงการ เนืองจาก
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ตามแนวทางอไจล์ทีใช้ กรรมวิธีแบบสกรัม
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ทีนิยมใช้ เพือแก้ ปัญหาทีกําหนดขึนและเปลียนแปลง
แก้ ไขตามความเหมาะสมตามความต้ องการได้ ทนั ที
จึงมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนทีส่งผลต่อประสิทธิผลการเรี ยนรู้ จากผลสัมฤทธิ@
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึนกว่าเกณฑ์ประสิทธิผลที
ยอมรับได้ สอดคล้ องกับ Salee, Rakbumrung, & Laloknum
(2020) ทีได้ ศกึ ษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรี ยนออนไลน์
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผลทียอมรับทีเป็ นเช่นนันเนืองจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีได้ กําหนดไว้ ในแต่
ละแผนการเรี ยนรู้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิตามการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน ซึงผู้เรี ยนได้ ทําการลงมือ
ปฏิบตั ิด้วยตนเอง ด้ วยการทํางานตามแนวทางอไจล์ที
ใช้ กรรมวิธีแบบสกรัม ทําให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างความรู้ ด้ วย
ตนเอง ประยุกต์ใช้ ความรู้และนําความรู้ทีได้ มาบูรณาการ
ผลิต ชิ นงาน รวมถึ งให้ เลือกหัวข้ อตามที ตนเองและ
กลุม่ สนใจส่งผลให้ คา่ ประสิทธิผลมีคา่ เป็ นไปตามเกณฑ์
สอดคล้ องกับ Kongmanus (2016) พบว่า การจัดการ
การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้
และการทํางาน ให้ ได้ รับประสบการณ์ตรง เข้ าถึงความรู้
และเชื อมโยงความรู้ ที หลากหลาย พัฒ นาทัก ษะ
ความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนจึงได้ ทําการผลิต
ชินงานตามความสนใจ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ
ใฝ่ รู้ มีการบูรณาการชินงานจากการเรี ยนรายวิชาการ
ลําดับภาพและการตัดต่อดิจิทัลมีเดียด้ วยตนเองจึง
ได้ รับประสบการณ์และความรู้ จากการค้ นคว้ า ปรึ กษา
หารื อในกลุ่มทีส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
ฝึ กทักษะการคิด ทักษะการค้ นคว้ าสารสนเทศ ทักษะ
การทํางานเป็ นทีม ทักษะการร่ วมมือระหว่างบุคคล
ทักษะผู้นํา ผู้ตามทีดี สามารถตัดสินใจและแก้ ปัญหาใน

สถานการณ์ได้ ดี และเมือศึกษาผลประเมินพัฒนาการ
ผลิตชินงานต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ พบว่า มีค่าเฉลีย
ชินงานทีเพิมขึนในทุกรอบ และเมือพิจารณาถึงคะแนน
พัฒนาการชินงานในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย 2.80 คะแนน
ต่อชินงาน จึงทําให้ เห็นได้ วา่ การสอนด้ วยการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางาน
แบบอไจล์ เพือบูรณาการชินงาน สามารถส่งผลต่อการ
บูรณาการชินงานทีพัฒนาการทีดีขึนอย่างชัดเจน ทังนี
อาจเป็ นเพราะผู้เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิชินงานด้ วยตัวเอง
ผู้เ รี ย นได้ ทํ างานเป็ นกลุ่ม แลกเปลียนความคิด เห็ น
ร่วมกัน รวมทังการนําแนวทางอไจล์มาใช้ เป็ นปั จจัยที
ส่งผลต่อการผลิตชินงานทีรวดเร็ ว สอดคล้ องกับ Bootla,
Rojanaponpun, & Mongkolnam (2015) ได้ นําเทคนิค
สกรัมมาใช้ ในการทํางานเป็ นกลุม่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงาน ในส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู้ อยู่ในระดับมาก ทังนีเนื องจาก
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ เน้ นการปฏิบตั ิในกลุม่ ทําให้ เกิด
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ ในกลุม่ แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ร่ ว มกัน รั บ รู้ ปั ญ หาและแก้ ไ ขปั ญ หาร่ วมกัน
ผ่านแนวทางทํางานแบบอไจล์ทีใช้ กระบวนการสกรัมมา
ผลิตชินงาน สอดคล้ องกับ Prapin, & Kongmanus (2020)
ได้ ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วย PS2C2RPE
model ทีนักศึกษาพอใจต่อการเรี ยนรู้ ทีสนุก ค้ นคว้ า
ข้ อมูลด้ วยตนเอง การทํางานมีการร่ วมกัน โดยการ
ช่ ว ยเหลื อ จากสมาชิ ก ภายในกลุ่ม สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ รวมทังการสร้ างบรรยากาศ
ทีเป็ นมิตรสําหรับการทําโครงงานและอาจารย์ผ้ สู อน
คอยช่วยเหลือทําให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีความสุข
ตามที Dechakup, & Yindeesuk (2015) ได้ กล่าวว่าการ
สร้ างบรรยากาศการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยสําคัญ
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ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีสขุ ภาพจิตทีดี มีความตังใจ ใช้ เวลา ซึงกันและกันอย่างสมําเสมอกับผู้เรี ยน เพือให้ การจัด
เรี ยนเต็มทีทําให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
แนวทางในการวิจยั ครังต่อไป คือ ศึกษาผลทีเกิด
จากแรงจูงใจ ความคงทนในการเรี ยน หรื อเจตคติใน
สรุ ป
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ การเรี ยน เพือให้ มีการจัดการเรี ยนรู้ทีเหมาะสมกับผู้เรี ยน
โครงงานเป็ นฐานตามแนวทางการทํางานแบบอไจล์
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34-41. (in Thai)
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