
Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 1 January – April, 2020
176
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile สําหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น 2) ประเมินทักษะการทํางาน
เป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 3) หาคุณภาพของโครงงานของผู้เรียนหลังเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ 
ระดับอุดมศึกษาที่เรียนรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบจัดการ
เรียนรู้ PjBL-SCRUM แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม แบบประเมิน
คุณภาพโครงงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการประเมิน
ทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) คุณภาพของโครงงานหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
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Abstract 
The objectives of this research were 1) Compare the learning achievement of students before 

and after learning with the project-based learning model through Agile Software development to 
enhance computer students’ teamwork skills, 2) Evaluate teamwork skills of students taught by the 
developed model, 3) Determine the project quality after implementing the developed model, and 4) 
Study students’ satisfaction with the developed model.  The sample of this study consisted of students 
in three levels, including basic education, vocational and higher education levels who studied the 
project course or related courses. The research instruments consisted of PjBL-SCRUM Learning 
Management System, pre-test and post-test, teamwork assessment scale, project quality scale, and 
satisfaction questionnaire. Data were analyzed using statistics including percentage, mean and standard 
deviation. Hypotheses were tested using statistics including t-test. The results of this study indicated 
that 1) The learning achievement of the respondents showed that post-test score was higher than pre-
test score with a statistical significance level of .01, 2) Overall teamwork skill of the respondents was at 
the highest level, 3) After learning with the developed model, overall project quality was at a high 
level, and 4) The satisfaction of the respondents with the developed model was at the highest level.   
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