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                                                 บทคัดย่อ    

 

           ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้การส่ือการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบธุรกิจ โดยใช้
โปรแกรม Crazy Talk Animator  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.12 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในเรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับท่ี 1 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัย มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.75,  มีค่า S.D.= 0.53 

ล าดับท่ี 2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.67, ค่า S.D. = 0.64 

ล าดับท่ี 3 การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54, ค่า S.D. 0.83, การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตอบค าถาม
เมื่อมีการซักถาม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.54, ค่า S.D. = 0.78,  
ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่ว มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.54, ค่า S.D. = 0.78 

ล าดับท่ี 4 ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉล่ีย  4.38, ค่า S.D. = 0.65 

ล าดับท่ี 5 เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย  4.36, ค่า S.D. = 0.70 
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ล าดับท่ี 6 สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.29, ค่า S.D. = 0.81 

ล าดับท่ี 7 อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย  4.21, ค่า S.D. = 0.78 
 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1. ในขั้นตอนของการสร้างคู่มือ ต้องอาศัยทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อน

ค่อนข้างสูง ผู้จัดท าควรกระตือรือร้น ค้นคว้าและศึกษาการใช้งานโปรแกรม Crazy Talk Animator
เบ้ืองต้นมาเป็นอย่างดีก่อนท่ีจะด าเนินการจัดท าคู่มือ และควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรืออาจารย์ผู้สอน
สาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อความถูกต้องของการสร้างคู่มือ 
 2. รายงานโครงการ 5 บท ควรให้ความส าคัญกับการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง สวยงาม ตาม
รูปแบบหรือโครงสร้างท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                กิตติกรรมประกาศ      

 

 การจัดโครงการนี้ส าเร็จด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน า
กล่าวได้ท้ังหมดซึ่งผู้มีพระคุณท่ีจัดท าโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณ 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 
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ปนัฐดา อุปพงษ์ 
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                                                  สารบัญ  
 
เร่ือง                  หน้า 
บทคัดย่อ          ก 
กิตติกรรมประกาศ         ข 
สารบัญ           ค 
สารบัญรูป          ง 
สารบัญตาราง                                                                                                 จ                                                                                
บทท่ี 1 บทน า          1 
บทท่ี 2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง       4 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานโครงการ                                                                     25  
บทท่ี 4 ผลการด าเนินงานโครงการ                  45  
บทท่ี 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอ       49 
เอกสารอ้างอิง          51 
ประวิติผู้จัดท าโครงการ         52 
ภาคผนวก          54 
แบบประเมินโครงการ         59 
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สารบัญภาพ 
                         หน้า 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย                                   2   
ภาพที่ 2 ภาพหน้าตาก่อนการเข้าโปรแกรม Crazy Talk                                            8 
ภาพที่ 3 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่โปรแกรม Crazy Talk Animator                                      8 
ภาพที่ 4 การแถบเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Crazy Talk Animator    9
ภาพที่ 5 ภาพการแสดงหน้าจอหลัก แสดงองค์ประกอบของโปรแกรม Crazy Talk             10 

ภาพที่ 6 ภาพการแสดงการจัดวางตัวการ์ตูนของโปรแกรม Crazy Talk            11
ภาพที่ 7 ภาพการเข้าโปรแกรม Crazy Talk Animator                                            12
ภาพที่ 8 ภาพหน้าต่างโปรแกรม                                 38 
ภาพที่ 9 Navigation (แผงน าทาง)                    39 
ภาพที่ 10 หน้าต่างของผู้จัดท า                 39 
ภาพที่ 11 แสดงแถบตัวละคร Project                40 
ภาพที่ 12 แสดงแถบท่าทางตัวละคร                40 
ภาพที่ 13 แถบเครื่องมือสร้างพื้นหลัง                41 
ภาพที่ 14 แถบเครื่องมือใส่ข้อความ Project                                                         41 
ภาพที่ 15 แถบเครื่องมือบันทึกไฟล์                42 
ภาพที่ 16 แถบเครื่องมือใส่เอฟเฟค                42 
ภาพที่ 17 ระยะเวลาของการท างาน                43 
ภาพที่ 18 แถบเครื่องมือการเพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร                                           44 
ภาพที่ 19 แถบเครื่องมือจัดการเอฟเฟค                45                
ภาพที่ 20 ภาพก่อนการเข้าโปรแกรม Crazy Talk Animator                                     45
ภาพที่ 21 หน้าต่างโปรแกรม Crazy Talk Animator              46 
ภาพที่ 22 ภาพแสดงการสร้างพื้นหลัง       46                
ภาพที่ 23 แสดงภาพตัวละคร                                                                          46 
ภาพที่ 24 ภาพแสดงการเลือกตัวละครท่ีจะอัดเสียง                47               
ภาพที่ 25 ภาพแสดงการใส่เสียงตัวละคร                          47 
ภาพที่ 26 ภาพแสดงการกดบันทึกเสียง Animator                48
ภาพที่ 27 ภาพแสดงการเลือกท่ีอัดเสียง               48                
ภาพที่ 28 ภาพแสดงการใส่เนื้อหา หรือข้อความ               49                
ภาพที่ 29 ภาพแสดงการส่งไฟล์ออก                                                      50 
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สารบัญตาราง 
                                                                                                                              

หน้า 
ตารางท่ี 1 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ    61 
ตารางท่ี 2 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ    61 
ตารางท่ี 3 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับช้ัน  61 
ตารางท่ี 4 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาขาวิชา  62         
ตารางท่ี 5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ส่ือการเรียนรู้    63 
 


