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The result of practical skills of Harrow and video sharing to promoting learning
achievement and practical skills in 3D digital sculpting subject
กัมปนาท คูศิริรัตน์*1* นุชรัตน์ นุชประยูร2 และ เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาตา-1----Kampanat Kusirirat11 Nuchsharat Nuchprayoon2 and Tiantada Hiranyachattada1
บทคัดย่อ
การวิจ ัย นี้ม ิว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เปรีย บเทีย บผลส้ม ฤทธิ้ก ารเรีย นก่อ นและหลัง การจัด กิจ กรรม เปรีย บเทีย บการปีก ปฏิบ ้ต ิห ลัง การจัด
กิจ กรรมกับ เกณฑ์ร อยละ80 และศึก ษาความคิด เห็น ของนัก ศึก ษาต่อ การจัด กิจ กรรมพัฒ นาทัก ษะการปีก ปฏิบ ัต ิต ามแนวคิด ของแฮร”โรว”"
ร่ว มกับ วิด ีโ อแชร"รีง เพื่อ ส่ง เสริม ผลส้ม ถุท ธิ้ก ารเรีย นและทัก ษะการปฏิบ ัต ิง าน รายวิช าประติม ากรรม 3 มิติ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย
คือ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตริ สาขาวิช าแอนิเมซั่น และดิจ ิท ัล มีเดีย ที่ล งทะเปีย นรายวิช าประติม ากรรม 3 มิติ จำนวน 28 คน โดยวิธ ีก าร
เ ทื อทอย่ าง ง ายS

3

g BBS Bf o Bs '

การปีก ปฏิบ ัต ิ แบบลัง เกตการปีก ปฏิบ ัต ิ แบบประเมิน ความคิด เห็น ของนัก ศึก ษา วิธ ีก ารดำเนิน การวิจ ัย มิ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
เตริยมการ ระยะที่ 2 การจัด กิจ กรรมตามแนวคิด ของแฮร่โ รว์ ระยะที่ 3 ประเมิน ผลและสรุป ผล สถิต ิท ี่ใ ช้ใ นวิจ ัย คือ ค่า เฉลี่ย เลขคณิต ส่ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน และ ค่า t-Test Dependent ผลการวิจ ัย พบว่า ผลการเปรีย บเทีย บส้ม ถุท ธิ้ก ารเรีย นมีค ะแนนหลัง การจัด กิจ กรรมสูง กว่า
ก่อ นจัด กิจ กรรม อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ .05 ผลการเปรีย บเทีย บทัก ษะการปีก ปฏิบ ัต ิม ิค ะแนนหลัง การจัด กิจ กรรมสูง กว่า เกณฑ์
ร้อ ย ล ะ 8 0 อย่า งม ิน ัย สำคัญ ท างสถิต ิท ี่ร ะดับ .05 ผลความคิด เห็น ของนัก ศึก ษาด้า นการจัด การเรีย นรู้ ด้า นกิจ กรรมการเรีย น ด้า น
ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ โดยภาพรวมเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มาก
คำสำคัญ : กิจ กรรมพัฒ นาทัก ษะการปีก ปฏิบ ัต ิ วิด ีโอแซริร ง แนวคิด ของแอร"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.
Keywords: Practical skills teaching activity/ VDO Sharing / Harrow Concept
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