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ช่ือเรื่อง : การสรางสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตร ี

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ผูวิจัย : วิศกรณ โสภาภิมุข โสพัฒน โสภาภิมุข  และอชิตพล มีมุย 

ปการศึกษา  : 2563 

 

     บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ท่ี

เรียนโดยใชสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ไดกลุม

ตัวอยางในการวิจัยท้ังสิ้นจำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก สื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัส

โควิด 19 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เหมาะสมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แบบประเมินคุณภาพสำหรับ

ผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง

พอใจสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test  

ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูใน

ระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 81.00/82.44 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังจากเรียนดวยสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง ไวรัสโควิด 19 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความพึงพอใจในสื่อแอนิเมชัน 3D เรื่อง 

ไวรัสโควิด 19 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to 1) develop 3D animation media about 

COVID 19 for undergraduate students. Bangkok Thonburi University to have quality 

and efficiency according to the criteria 80/80 2) Compare the test scores before 

studying with the learners' achievement scores. Studying using 3D animation on 

COVID 19 for undergraduate students. Bangkok Thonburi University 3) to study 

student satisfaction with 3D animation media about COVID 19 for undergraduate 

students. Bangkok Thonburi University 

 The sample used in this research is undergraduate students. Bangkok 

Thonburi University, Semester 2, Academic Year 2019, by simple random sampling, a 

total of 30 subjects were collected in the research. The research instruments were 

3D animation media on COVID 19 for undergraduate students. Bangkok Thonburi 

University The quality and efficiency are suitable for undergraduate students. 

Bangkok Thonburi University. Quality assessment form for experts Pre-study test and 

achievement test And the satisfaction questionnaire for undergraduate students 

Bangkok Thonburi University The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and t-test. 

 The results of the research were as follows: 1) 3D animation media about 

COVID 19 for undergraduate students. Bangkok Thonburi University Evaluated by 

content experts and media production, the quality was very good. And efficiency is 

81.00 / 82.44 2) Student achievement test scores after studying with 3D animation 

about Covid 19 for undergraduate students Bangkok Thonburi University. Significantly 

higher than the pre-test scores at the .05 level. 3) Undergraduate students. Bangkok 

Thonburi University Satisfaction in 3D animation media about COVID 19 for 

undergraduate students. Bangkok Thonburi University Very level. 


