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   โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน และส่ือการเรียนรู้ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ส่ือการเรียนรู้เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือการเรียนรู้เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ส่ือการเรียนรู้เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09   และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้
ประเมินมีความพึงพอใจในเรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับท่ี 1อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.86,  มีค่า S.D.= 0.43, เวลาในการน าเสนอโครงการเหมาะสมกับเนื้อหา  มีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.86, มีค่า S.D.= 0.36 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัย  มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.86, มีค่า 
S.D.= 0.36 

  ล าดับท่ี 2 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่ว  มีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 , มีค่า S.D. = 0.41, 

ล าดับท่ี 3 เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.74, มีค่า S.D. = 0.51, ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74, มีค่า S.D. = 0.44, การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือตอบค าถามเมื่อมี
การซักถาม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74, มีค่า S.D. = 0.51 

ก 



     

ล าดับท่ี 4 การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.71, มีค่า S.D. = 0.46   

ล าดับท่ี 5 ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.63, มีค่า S.D. = 0.60 

ล าดับท่ี 6 ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.57, มีค่า S.D. = 0.61 

 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1. ในขั้นตอนของการโปรแกรม Google sites ต้องอาศัยทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ค่อนข้างสูง ผู้จัดท าควรกระตือรือร้น ค้นคว้าและศึกษาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นมา
เป็นอย่างดี ก่อนท่ีจะด าเนินการจัดท าโปรแกรม Google sites และควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือ
อาจารย์ผู้สอนวิชาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี เพื่อความถูกต้องในการสร้างเว็บไซต์ 
Google sites 
 2. รายงานโครงการ 5 บท ควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารูปเล่มให้ถูกต้อง สวยงามจัดท า
ตามรูปแบบหรือโครงสร้างท่ีก าหนดให้ 
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ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดท า
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ค าแนะน าในการจัดท าโครงการฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบัญชีท่ีคอย

แลกเปล่ียนความรู้ 
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