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                                                       บทคัดย่อ    
 

                การประเมินส่วนใหญ่มีการประเมินการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เรื่อ การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
โปรแกรม Google sites  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12 และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในเรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับท่ี 1 เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.76,  มีค่า S.D.= 0.44  

ล าดับท่ี 2 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการท าส่ือการเรียนรู้ และข้อมูลท่ีทันสมัย มีผลประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.64 , ค่า S.D. = 0.49 

ล าดับท่ี 3 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่ว มีผลประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56, ค่า S.D. = 0.58   

ล าดับท่ี 4 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย  4.48, ค่า S.D. = 0.65   

 ล าดับท่ี 5 สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.40, ค่า S.D. = 0.76, อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.40, ค่า S.D. = 0.71, ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ 
มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.40, ค่า S.D. = 0.65  
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ล าดับท่ี 6 การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตอบค าถามเม่ือมีการซักถาม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.36, ค่า S.D. = 0.70 

ล าดับท่ี 7 เวลาในการน าเสนอโครงการเหมาะสมกับเนื้อหา มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉล่ีย  4.28, ค่า S.D. = 0.79 

ล าดับท่ี 8 การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.24, ค่า S.D. = 0.78 

 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

1. ในขั้นตอนของการสร้างคู่มือ ต้องอาศัยทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อนค่อนข้างสูง 
ผู้จัดท าควรกระตือรือร้น ค้นคว้าและศึกษาการใช้งานโปรแกรม google sites เบ้ืองต้นมาเป็นอย่างดีก่อนท่ีจะ
ด าเนินการจัดท าคู่มือ และควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรืออาจารย์ผู้สอนวิชาการใช้โปรแกรม google sites เพื่อ
ความถูกต้องของการสร้างคู่มือ 

 2. รายงานโครงการ 5 บท ควรให้ความส าคัญกับการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง สวยงาม ตามรูปแบบหรือ
โครงสร้างท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                กิตติกรรมประกาศ      
 

 การจัดโครงการนี้ส าเร็จด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ากล่าวได้
ท้ังหมดซึ่งผู้มีพระคุณท่ีจัดท าโครงการใคร่ขอกรายขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สมฤดี คชสาร  อาจารย์ณัฐ
ชานันท์  อุ่นสิวิลัย อาจารย์ภูวิศา  ชูธัญญะ และอาจารย์อุทุมพร บุญญา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ ผู้ให้ค าแนะน าในการค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ค าปรึกษา
ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดท าโครงการฉบับนี้สมบูรณ์ท่ีสุด ผู้จัดท าจึงใคร่ขอกราบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   

 

 นอกจากนี้คณะผู้จัดท าโครงการขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกสาขาวิชาท่ีได้ฝึกสอน ได้ให้ค าแนะน า
ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบัญชีท่ีคอยแลกเปล่ียนความรู้ 
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