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                                         บทคัดย่อ    

 

          ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เรื่อง การท าเงินเดือนด้วย
โปรแกรม Excel  โดยใช้โปรแกรม Sony Vegas pro 13 ในการน าเสนอโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉล่ีย  4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15   และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ประเมินมีความ
พึงพอใจในเรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับท่ี 1 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัย มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.47, ค่า S.D. = 0.69 

ล าดับท่ี 2 การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.33, ค่า S.D. = 0.71  

ล าดับท่ี 3 การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตอบค าถามเม่ือมีการซักถามมีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.27, ค่า S.D. = 0.78 

ล าดับท่ี 4 เวลาในการน าเสนอโครงการเหมาะสมกับเนื้อหา มากท่ีสุดมีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.24, ค่า S.D. = 0.93, ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ 
มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.24, ค่า S.D. = 0.91 

ล าดับท่ี 5 สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท มีค่าเฉล่ีย  4.22, ค่า S.D. = 1.00 

ก 



     

ล าดับท่ี 6 อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.18, ค่า S.D. = 0.96 

 ล าดับท่ี 7 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่ว มีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท  มีค่าเฉล่ีย 4.13 , ค่า S.D. = 1.10, ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและ
ชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.13, ค่า S.D. = 1.08 

ล าดับท่ี 8 เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย  4.07, ค่า S.D. = 1.05 
 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 1. ควรศึกษาโปรแกรมท่ีใช้ในการด าเนินงานให้เข้าใจมากกว่านี้ 
 2. ควรมีการวางแผนการด าเนิน และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้   
 3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ค้นคว้า สอบถามข้อมูลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ท า
ส่ือจากผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรม 
 4. ผู้จัดควรมีการสืบค้นข้อมูลในหลายๆทาง เช่น การค้นหาจากต าราเรียนสอบถามอาจารย์
ประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

                                                กิตติกรรมประกาศ      
 

 การจัดโครงการนี้ส าเร็จด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน า
กล่าวได้ท้ังหมดซึ่งผู้มีพระคุณท่ีจัดท าโครงการใคร่ขอกรายขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สมฤดี คชสาร   
อาจารย์ณัฐชานันท์  อุ่นสิวิลัย อาจารย์ภูวิศา  ชูธัญญะ และอาจารย์อุทุมพร บุญญา  ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ผู้ให้ค าแนะน าในการค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจทานและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดท าโครงการฉบับนี้สมบูรณ์
ท่ีสุด ผู้จัดท าจึงใคร่ขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   

 นอกจากนี้คณะผู้จัดท าโครงการขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกสาขาวิชาท่ีได้ฝึกสอน ได้ให้
ค าแนะน าในการจัดท าโครงการฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบัญชีท่ีคอย
แลกเปล่ียนความรู้ 

 
 
  
 
 

ขนิษฐา   หมู่แสนกอ 
จักราพรณ์   แก้วมูลตรี 

ปริยากร   ท่าดี 
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บทคัดย่อ           ก 
กิตติกรรมประกาศ          ข 
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สารบัญรูป           ง 
สารบัญตาราง                                                                                                   จ 
บทท่ี 1 บทน า           1 
บทท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง        4 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานโครงการ         15 
บทท่ี 4 ผลการด าเนินงานโครงการ         32 
บทท่ี 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอ        36 
เอกสารอ้างอิง           38 
ประวิติผู้จัดท าโครงการ          40 
ภาคผนวก           43 
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สารบัญภาพ 
             หน้า 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย     2
ภาพที่ 2 ความหมายของค่าแรง                                                                     4 
ภาพที่ 3  การควบคุมเกี่ยวกับค่าแรง                      5
ภาพที่ 4 การท าเงินเดือน                                       7 
ภาพที่ 5 แสดงองค์ประกอบ Sony Vegas       10 
ภาพที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับเสียง                      11
ภาพที่ 7 แสดงการสร้างข้อความ         12 
ภาพที่ 8 ภาพการเข้าโปรแกรม Sony Vegas pro 13          13 
ภาพที่ 9 หน้าต่างโปรแกรม        14 
ภาพที่ 10 แสดงการเพิ่มรูปภาพไฟล์ภาพ เสียง เข้ามายัง หน้าต่างการท างาน   15 
ภาพที่ 11 แสดงการเพิ่มไฟล์ภาพอเสียงเข้ามายังหน้าต่างการท าผลงาน   15 
ภาพที่ 12 แสดงไฟล์ภาพที่เลือกไว้ขึ้นมาทางซ้ายมือ      16 
ภาพที่ 13 แสดงการตั้งค่า Project โปรแกรม Sony Vegas     16
ภาพที่ 14 แสดงการตั้งช่ือ Project       17 
ภาพที่ 15 แสดงการแทรก project       17 
ภาพที่ 16 แสดงการตั้งค่า Project        18 
ภาพที่ 17 แสดงการบันทึก Project       18 
ภาพที่ 18 แสดงการน าไฟล์งานเข้ามายังโปรแกรม      19
ภาพที่ 19 แสดงการใส่ตัวอักษร        20 
ภาพที่ 20 แสดงกรอบข้อความ        20 
ภาพที่ 21 แสดงการ Save ไฟล์        21 
ภาพที่ 22 แสดงการ save และการตั้งช่ือไฟล์      21 
ภาพที่ 21 แสดงการSaveไฟล์        22
ภาพที่ 22 แสดงการsaveและการตั้งช่ือไฟล์      23 
ภาพที่ 25 แสดงการน าไฟล์เสียงมาใส่และระยะเวลาของไฟล์เสียง    23 
ภาพที่ 26 แสดงหน้าต่างโปรแกรมท่ีจะน าภาพมาใส่      23 
ภาพที่ 27 แสดงภาพที่ต้องการแล้วกด open      23 
ภาพที่ 28 แสดงภาพไฟล์เสียงและไฟล์รูป        24 
ภาพที่ 29 แสดงภาพการปรับไฟล์เสียงให้เหมาะสมกับไฟล์รูปภาพเรียบร้อยแล้ว  24 
ภาพที่ 30 แสดงการบันทึกไฟล์        24 
ภาพที่ 31 แสดงการsaveไฟล์ไปท่ี dektop และต้ังช่ือไฟล์ และ Save    25
ภาพที่ 32 save ไฟล์ท่ีสามารถแก้ไขได้       26 

 
 

   ง 



     

สารบัญตาราง 
        หน้า 

ตารางท่ี 1 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ    29
ตารางท่ี 2 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ    29 
ตารางท่ี 3 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับช้ัน  30 
ตารางท่ี 4 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาขาวิชา  30          
ตารางท่ี 5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ส่ือการเรียนรู้    30 
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