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ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตาม
รูปแบบชิมพ์ฃันผ่านสือสังคมออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมซั่นและดิจิทัลมีเดีย
กัม ปนาท คูศ ิร ิร ัต น์1* และนุช รัต น์ นุช ประยูร 2
1สาขาวิชาแอนิเมขึ้นและติจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ-ป้านสมเด็จเจ้าพระยา
2สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์รุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ajdankampanat@gmaiLcom (corresponding author)
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทาง'ภาพตาม
แนวความคิดชองชิมพ์ชันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหว่างทสุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวคิดของชิมพึชันฝานสื่อสังคมออนใลน่สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและติจิทัลปีเดียกับกสุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยวิรีการเรียนการสอนปกติ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ม ี^ น ํม ีม ู่ม ีร ิม ี^

รอนใลนัสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชนและติจิทัลมีเดีย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
แอนิเมขึ้นและติจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการลำดับภาพและตัดต่อ
ติจิทัร์ฌีเศึย ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลากกลุ่มหมู่เรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม จำนวน 22 คน และกลุ่ม
ปกติ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวิดของ
ชิมทชัน แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบสังเกตการดักปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวิดของชิมพ์ชัน
ในภาพรวมมืศวามเหมาะสมอย่ในระดับมากและการนำไปโช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 7 ขึ้นตอน คือ ขึ้น ที่ 1 ขึ้น การรับ รู้ข ึ้น ที่ 2 ขึ้นการเตรียมความพร้อม ขึ้น ที่ 3 ขึ้นตอบสนองภานใต้
การควบคุม ขึ้น ที่ 4 ขึ้นการให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำได้เอง ขึ้น ที่5 ขึ้นการกระทำอย่างชำนาญ ขึ้น ที่
6 ขึ้น ปรับ ปรุงและประยุกต์ใช้แ ละขึ้น ที่ 7 ขึ้นการคิดริเริ่ม ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียน ด้านทักษะดักปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : ทักษะปฏิบัติซอฟต์แวร์จัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพ แนวความคิดซองซิมพ์ชัน สื่อสังคมออน'1ลบ์
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Abstract
The purposes o f this research were 1) to develop activities to promote practical skills Use Software
to create special visual techniques based on Simpson's conceptualization via social media, 2) to compare
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that study by normal teaching methods and 3) to assess Students' satisfaction with software skills
promoting activities to promote practical skills Use Software to create special visual techniques based on
Simpson's conceptualization via social media. The population and samples used in the research were
students in animation and digital media. Bansomdejchaopraya Rajabhat University Registered fo r the
course Digital media image sequencing and editing using sample random sampling by divided the students
into 2 groups, 22 control groups and 25 students in a normal group. Tools used include activities to
promote practical skills. Practice Skill Test, observation form and questionnaires fo r learning activities.
Statistics used in the analysis were average, percentage, standard deviation and t-Test Dependent.
Results o f the research revealed that the overall skills promotion activities were suitable at a high
level and the usage was at a high level. The skills' development activities that were developed consisted
o f 1 steps which were 1 perception stage, 2 Preparedness, 3 Responsive Control stage, 4 Action until
became a mechanism that can be done by yourself, 5 expert action, 6 improve and apply, and 7 initiative.
Comparison o f the group o f students learning by using skills promoting activities were higher than those in
the normal learning groups. With statistical significance at the level o f .05. student opinions in learning
management Learning activities Skills, practice with averaging at a high level.
Keyword: Practical skills Using make special effects software, Simpson's conceptualization, Social Media
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