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บทคดัย่อ 
 
 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล (Personal Software Process: PSP) เป็น
กระบวนการท่ีช่วยให้นักพฒันาซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  า และลด
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้ ส่ิงท่ีส าคัญในการเรียนรู้และฝึกฝนถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆของ
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ส่วนบุคคลคือ แบบฝึกหดักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ส่วนบุคคล  

 ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดเ้ร่ิมมีการเรียนการสอนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์
ส่วนบุคคลเม่ือปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงผลจากการเรียนการสอนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนของ
ผูเ้รียนในหลายๆ ดา้น แต่ในทางกลบักนัยงัมีบา้งดา้นท่ีไม่ประสบความส าเร็จอยา่งมีนยัส าคญั โดย
ผลท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จน้ีอาจจะมาจากปัจจยั 2 ปัจจยัคือ ความซับซ้อนของแบบฝึกหัดและ
ระยะเวลาในการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคล้องกบัแบบฝึกหัด ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงท าการพฒันา
แบบฝึกหัดกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลข้ึนมาใหม่ เพื่อเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพ
ระหวา่งแบบฝึกหดัแบบทางการกบัแบบฝึกหดัแบบใหม่ โดยแบบฝึกหดัท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่นั้นได้
ใชเ้กมมาเป็นส่ือในการเรียนรู้ โดยเกมท่ีใชเ้ป็นแบบฝึกหดัคือเกม Tic Tac Toe หรือเกม OX จากผล
การทดลองพบว่า แบบฝึกหัดแบบใหม่มีประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจใน 3 ด้านคือ ด้านการ
ประมาณถึงขนาดในการพฒันาโปรแกรม,  ดา้นประสิทธิภาพการพฒันาโปรแกรมต่อหน่วยเวลา 
และดา้นความหนาแน่นของขอ้ผิดท่ีเกิดข้ึน ส่วนในดา้นการประมาณเวลาในการพฒันาโปรแกรม
นั้นทั้งแบบฝึกหัดแบบทางการกับแบบฝึกหัดแบบใหม่มีประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียงกนัและยงัไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดังนั้นจากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดแบบใหม่มี
ประสิทธิภาพโดยรวมดีกวา่แบบฝึกหดัแบบทางการ 
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Abstract 
 

The Personal Software Process (PSP) is a process that allows software developers to 
improve their software development process more efficient. It also enables software developers to 
develop software with accuracy and reduce errors that occur. The important thing to learn and 
practice the methods and procedures of the software development process is personal. Exercise 
the software development process. 

The University has begun the process of learning or personal development since 2553 as 
a result of the study showed a better performance of students in many ways, but in the back. Also, 
there are some aspects of the software development process to achieve significance. The results 
are not achieved, this may be from the second factor is the complexity of practice time teaching is 
not consistent with the practice. Therefore, this research was to develop a personal practice of 
software development process from scratch. To compare performance between official exercise 
and new exercise The practice has developed a new game using the medium for learning. The 
game is a game, practice or game Tic Tac Toe game OX. The results showed that Practice of 
software development process, the new performance is unsatisfactory in three aspects: the size of 
the program. This is the error in estimating, the efficiency of program development and the 
density of the error that occurred. In the amount of time to develop both formal exercises with 
new exercises have similar effectiveness and were not successful as they should. The results can 
be concluded that the new exercises effective overall control over the practice. 
 


