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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เซิงรุกร่วมกับแนวทางวิธีการทำงานแบบลกรัมผ่านระบบจัดการขั้น
เรียนฮอบไลบ์ ClassStart เพื่อส่งเสริมประสิทธีผลการเรียนและการทำงานเป็นทีม
ของนักศึกษาสาขาวิขาแอบิเมขั้นและดิจิหัสมีเดีย
The Organizing of Active Learning Activities with the Working SCRUM Methodology via
ClassStart Online Classroom for Encouraging Learning Effectiveness and Teamwork of the
Students in the Department of Animation and Digital Media
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บทคัดย่อ
งาบวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม ประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ประเมินการทำงานเป็นทีม และประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เซิง
รุก ร่ว มกับ แนวทางวิธ ีก ารทำงานแบบสกรัม ผ่า นระบบจัด การขั้น เรีย นออนไลน์ ClassStart เพื่อล่งเสริม
ประสิทธิผลการเรียนและการทำงานเป็นทีม'ของนักศึกษาสาขา'วิ1ขาแอนิเม1ขั้นและติจิทัลมิเดีย กลุ่มตัวอย่าง คือ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตริส าขาวิข าแอนิเมขั้น และดิจ ิท ัล มีเดีย จำนวน 18 คน เครื่อ งมือ ที่ใข้ใ นการวิจ ัย
ประกอบด้ว ย แผนการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ ๆ ระบบจัด การขั้น เรีย นออนไลน่ ClassStart แบบประเมิน
ประสิท ธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ แบบประเมินการทำงานเป็นทีมของ
นักศึกษา แบบสังเกตการทำงานเป็นทีม และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติที่ใซิในวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ ๆ ประกอบด้วย การกำหนดาภารกิจทีต้องทำตามความต้องการของ
ทีม การส่งมอบงานที่ต้องสำเร็จในแต่ละรอบ สมาซิกในทีมต้องรายงานผลความคืบหน้า และสมาซิกในทีมจะต้องมิ
การประขุมผ่านระบบจัดการขั้นเรียน ClassStart ผลการหาประสิทธิภาพของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๆ ประเมิน
จากผู้เขี่ยวขาญมิความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก น ิ = 4.19, ร.D.= 0.67) และผลประเมินคุณภาพจากกลุ่ม
ทดลองมีค่าประสิทธิภาพ 80.41/80.63 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลประเมิน ประสิท ธิผ ลการเรีย นรู้ม ิค ่าเท่ากับ
0.667 แสดงว่านักศึกษามิความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.7 ผลการประเมินการทำงานเป็นทีมของผู้เรียนอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.86, ร.อ.= 0.75) ผลการสังเกตการทำงานเป็นทีมของอาจารย์ผู้ลอน อยู่ในระดับ มาก น ิ= 3.95,

! อาจารย์ประจำลาขาวิซาแอนิเมซํ่นและด็จิห้’ลรเดีย คณะวิทยาคาสทร์นละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านลมเด็จเจ้าพระยา
(Lecturer.Department o f Animation and Digital Media, Faculty o f Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat
University)

2 อาจารย์ลาขาวิฃาระบบลารลนเทคและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบวิหารธุรกิจและเทคโนโลยีลารลนเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลุวรรณภูมิ
(Lecturer, Department o f Information System and Business Com puter Faculty o f Business Admininstration and Information
Technology, Rajamangala University o f Technology Suvarnabhumi)
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ร.D.= 0.54) และผลความคิดเห็นของนักศึกษาใบภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก (x= 4.15, ร.อ.= 0.70)
แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บี๋มความเหมาะสมนำมาใจัในการจัดการเรียนการลอนไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การเรีย นรู้เซงรุก ; แนวทางวธิก ารทำงานแบบลกรัม ; ประสิท ธิผ ลการเรีย น; การทำงานเป็นทํม;
ขั้นเรียนออนไลน่ ClassStart

A b stract
The purposes of this research were 1) to implement and study the effectiveness of
activities, 2) to assess the learning effectiveness of students, 3) to assess teamwork, and 4) to
assess the students' opinions during active learning activities with working SCRUM methodology
via ClassStart online classroom to encourage learning effectiveness and teamwork of the students
in Department of Animation and Digital media. The sample consisted of 18 undergraduate
students who were studying in the Department of Animation and Digital Media. The tools used
were 1) the learning activity plans, 2) the ClassStart online classroom system, 3) the learning
activity evaluation form, 4) the learning effectiveness evaluation form, 5) the student teamwork
evaluation form, 6) the teamwork observation form, and 7) the student’ s opinion evaluation form.
The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, and the efficiency of El / E2.
The results of this research showed that learning activities that have been developed
include 1) the prescription of the assignments according to the team's needs, 2) the delivery of
work was completed in each cycle, 3) the teams members reported the progress, and 4) the
teams members had the meeting via ClassStart, 4) the result of the effectiveness of learning
activities which evaluated by experts was suitability at a high level (x = 4.19, ร.D.= 0.67), 5) the
evaluation result of the quality from experimental group had an efficiency value of 80.41 / 80.63
which was higher than criteria 80/80, 6) the evaluation result of the effectiveness of learning was
0.667 which indicated that students increased the knowledge at 66.7 percent, 7) the evaluation
result of the students' teamwork was at a high level ( X = 3.86, ร. D. = 0.75), 8) the result of the
teamwork observation by the instructors was at a high level (x= 3.95, ร.D.= 0.54), and 9) overall,
the result of the students’ opinions was at a high level (x= 4.15, S.D.= 0.70) which indicated that
the learning activities were appropriate and could be used to manage the learning efficiently.
Keywords ะ Learning Activities; SCRUM methodology; Learning Effectiveness; Teamwork;

ClassStart online Classroom

บทนำ
สังคม'ปิจจุบัน กระแสความเจริญ อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ บุคคลจึง
จำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ กระบวนทัศนํของผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในปิจจุบัน จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ลอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาบัณฑิตตามกรอบการจัดการศึกษา
ตามพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติที่เน้นการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดขีวิตของบุคคลในสังคมทุก

