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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ม ิว ัตถุประสงค์เพ ื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธิ้การเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เปรียบเท ียบการป ีกปฏ ิบ ้ต ิหล ังการจ ัด 

ก ิจกรรมกับเกณฑ์รอยละ80 และศ ึกษาความคิดเห ็นของน ักศ ึกษาต่อการจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาท ักษะการป ีกปฏ ิบ ัต ิตามแนวคิดของแฮร”โรว”" 
ร่วมกับวิด ีโอแชร"รีง เพ ื่อส ่งเสริมผลส ้มถ ุทธ ิ้การเร ียนและท ักษะการปฏ ิบ ัต ิงาน รายวิชาประต ิมากรรม 3 มิติ กล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ใช ้ในการว ิจ ัย 
คือ น ักศึกษาระดับปริญญาตริ สาขาวิชาแอน ิเมซ ั่นและด ิจ ิท ัลม ีเด ีย ท ี่ลงทะเป ียนรายวิชาประต ิมากรรม 3 มิติ จำนวน 28 คน โดยว ิธ ีการ 
เ ทื อทอย่ าง ง ายS 3 g BBS Bf o Bs  ' 
การป ีกปฏ ิบ ัต ิ แบบล ังเกตการป ีกปฏ ิบ ัต ิ แบบประเม ินความค ิด เห ็นของน ักศ ึกษา ว ิธ ีการดำเน ินการว ิจ ัยม ิ 3 ระยะ คือ ระยะท ี่ 1 การ 
เตริยมการ ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮร่โรว์ ระยะที่ 3 ประเม ินผลและสรุปผล สถ ิต ิท ี่ใช ้ในว ิจ ัย คือ ค ่าเฉล ี่ยเลขคณ ิต ส ่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-Test Dependent ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเท ียบส ้มถ ุทธิ้การเร ียนม ีคะแนนหลังการจ ัดก ิจกรรมส ูงกว่า 
ก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ระดับ .05 ผลการเปรียบเท ียบท ักษะการป ีกปฏ ิบ ัต ิม ิคะแนนหล ังการจ ัดก ิจกรรมส ูงกว ่าเกณ ฑ ์ 
ร ้อ ย ล ะ 8 0 อ ย ่างม ิน ัย ส ำค ัญ ท างส ถ ิต ิท ี่ระด ับ .05 ผลความค ิด เห ็นของน ักศ ึกษ าด ้านการจ ัดการเร ียนร ู้ ด ้านก ิจกรรมการเร ียน  ด ้าน 
ประโยชน์ที่ได้ร ับ โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คำสำค ัญ: กิจกรรมพัฒนาทักษะการปีกปฏิบ ัติ ว ิด ีโอแซริรง แนวคิดของแอร"โรวั

Abstract
The purpose of this research were to compare the learning achievement, to compare practical skills and to find out the 

satisfaction of the learning method. The sample were 28 students from Department of Animation and Digital media whom enroll เท 3D 
digital sculpting subject selected by using simple random sampling. The research tools were: activity learning plan, VDO sharing, 
observation form, learning achievement test, practical skills assessment test and satisfaction evaluation form for students. The 
research consist of 3 phases: first phase was the preparing phase, second phase was the practical skills of Harrow learning activity 
and the third phase were evaluation and conclusion phase. Data was analyzed using mean, standard deviation and dependent t-test. 
The result found that: the students learning achievement after learning was higher than before learning at .05 level of significance, the 
students practical skills after learning was higher than before learning at .05 level of significance, students practical skills was higher 
than 80% criteria at .05 level of significance and the students' satisfaction in learning management topic, learning activity topic, 
benefits topic were all at high level.
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