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Abstract
Google doc system for a collaborative document management Dean office,
Faculty of home Economic Technology ,Rajamangala university of Technology
Krungthep is a powerful tool. Collaboration usually can be done by attaching
documents to e-mail and sending them to collaborators. By using Google Docs, one
needs to have only one copy of document which is kept in the web. To collaborate,
Administrator needs to create a Google document and invite others as collaborators.
The document owner needs to allocate tasks to collaborators so that each of the
collaborators knows which part they are supposed to contribute. This research aims
1 ) to study google docs as a useful collaborating document for Dean office, Faculty
of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep 2)
to assess satisfaction Google Docs as a useful collaborating document for Dean office
Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology
Krungthep. There are 12 samples of this research, composed of 5 experts
oninformation technology and a group of users comprised 1 faculty member of
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Home Economics Technology Department, Rajamangala University of Technology
Krungthep, 1 general administration officer, and 5 personnel in the correspondence
work affiliation.
The research methodology consisted of six phases: 1) Study document
Management System 2) Study google documents Manual 3) Study you Tube video
tutorials on How to Work with Google Documents 4) Literature Review 5) Experiment
with google documents 6) Present an assessment form 7 ) Analyze the data
according to the satisfaction assessment criteria. The overall satisfaction of the users
of the system is at a high level.The average of 3.70 and standard deviation of 0.60,
suggesting that Google doc system for a collaborative document management Dean
office, Faculty of home Economic Technology ,Rajamangala university of Technology
Krungthep may be applied to support the tasks.
Keywords: Google doc system , a collaborative document management, Faculty
of home Economic Technology Rajamangala university of Technology
Krungthep
บทคัดย่อ
ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว
การทำงานร่ ว มกัน สามารถทำได้ โดยแนบเอกสารไปกั บ อี เมล และส่ งให้ ผู้ ท ำงานร่ว มกั น การใช้
ระบบงาน Google doc จำเป็นต้องมีสำเนาเอกสารเพียงชุดเดียวที่เก็บไว้ในเว็บ ในการทำงานร่วมกัน
เจ้าหน้ าที่ ต้องสร้างเอกสาร Google doc และเชิญ ผู้ อื่นเป็น ผู้ท ำงานร่ว มกัน เจ้าของเอกสารต้อง
จั ดสรรงานให้ กับ ผู้ ท ำงานร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ผู้ ท ำงานร่ว มกั น แต่ ล ะคนทราบว่าควรมีส่ ว นร่ว มส่ ว นใด
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1 ) เพื่อศึกษาระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ในสำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบงาน Google doc เป็นเอกสารการทำงานร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ในสำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และ
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กลุ่มผู้ใช้ ประกอบด้วย คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน วิธีการการดำเนินงาน
วิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร 2) ศึกษาคู่มือการใช้ Google
doc 3) ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc 4) ทบทวนวรรณกรรม
5) ทดลองการใช้ Google doc 6) นำเสนอแบบประเมิน 7) วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีค วามเห็นภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.70 และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.60 สรุป ว่า สามารถนำ ระบบงาน
Google doc เพื่ อการจั ด การเอกสารร่ว มกั น สำนั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประยุกต์นำไปใช้การทำงานได้
คำสำคัญ : ระบบงาน Google doc, การจัดการเอกสารร่วมกัน, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บทนำ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีการแบ่งส่วนราชการภายในประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารงานทั่ วไป แบ่งเป็น งานสารบรรณ งาน
บุคลากร งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2) ฝ่ายวิจัยและการ
บริการวิช าการ แบ่งเป็ น งานบริการวิชาการ และฝึกอบรม งานวิเทสสั มพันธ์ งานทะเบียน งาน
เอกสารการพิมพ์ งานพัฒ นาหลักสูตร งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพ งานสหกิจศึกษา 3) ฝ่าย
กิจการนักศึกษา แบ่งเป็น งานบริหารทรัพย์สิน งานแนะแนวการศึกษา งานยานพาหนะ งานอาคาร
สถานที่ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีความรับผิดชอบของหน่วยสังกัดในขณะที่การบริหารงานการดำเนินงานทุก
คนจะรับผิดชอบในเรื่องเอกสารการส่งข้อมูล ปกติจะใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft
Office) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเอกสารแล้ ว สำเนาส่ ง ต่ อ ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามลำดับสายงาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่ การจัดการเอกสารร่วมกันแบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกที่จะทำให้งานในแต่ละฝ่ายสำเร็จ การจัดการเอกสารร่วมกันสามารถแชร์ แนบ
ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงกับเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารได้ อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขเอกสาร
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติได้ (อรรถพล จันทร์สมุด, 2560) ซึ่งการทำงานของระบบ Google doc แบบ
ร่วมกันทางออนไลน์ มีเครื่องมือมากมาย เช่น Google doc, Zoho, Window Live และเร็ว ๆ นี้ ใน
บทความ จะกล่าวถึงสิ่งที่ ระบบงาน Google doc เพื่อจัดการเอกสารร่วมกัน ที่สามารถเสนอให้กับ
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การทำงานร่วมกันกับผู้ใช้งานจำนวนมาก การทำงานใช้วิธีการแชร์ข้อมูลเอกสารเพื่ออำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายในส่งข้อมูลเพื่อสะดวกกับผู้ใช้งานที่ต้องการการพิมพ์หนังสือราชการร่วมกันแบบ
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าผู้ทำงานร่วมกันไม่ต้อง
รอปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ซึ่งต่อไปใน ระบบงาน Google doc จะมีผู้เข้าร่วม 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าของ
เอกสาร ผู้ดู และผู้ทำงานร่วมกัน เอกสารเจ้าของ คือ ผู้สร้างเอกสาร สามารถเชิญผู้ชมให้ดูเอกสารได้
แล้วยังสามารถเชิญผู้ทำงานร่วมกันแก้ไขเอกสารได้ ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระบบงาน
Google doc เพื่ อการจั ด การเอกสารร่ว มกัน สำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อให้การจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาคภูมิ มาตรทอง (2560) ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการจัดเก็บสถิติการ
ปฏิบัติงาน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี Application ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ของ Google มีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กับ Microsoft Excel สามารถ ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงไปใน
Cell ได้ คำนวณสูตรต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งที่เครื่อง สามารถใช้งานบน Web ได้ โดยไฟล์ จะถูก
บันทึกไว้ที่ Server ของ Google ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงมี Web browser
และ อินเตอร์เน็ต ก็สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้ การประยุกต์ใช้งานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อการจัดเก็บสถิติประจำวันของบุคลากร 2) เพื่อรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน 3) เพื่อลดการ
ใช้กระดาษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจำนวน 8 คน วิธีการ
ดำเนินงาน เป็นการนำเอา App Google Sheet มาประยุกต์ใช้งานในการจัดเก็บสถิติการปฏิบัติงาน
ประจำวัน รายเดื อนและรายปี ผลการดำเนิ นงาน พบว่า บุ คลากรทุ กคนมี ความพึ งพอใจการใช้
Google Sheet เนื่องจากลดขั้นตอนในการทำงาน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้งานง่าย และสามารถใช้งาน
ได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระงานในการรวบรวมสถิติทั้งรายเดือนและรายปี และหัวหน้างาน ผู้บริหาร
สามารถเข้าดูและนำสถิติไปใช้ได้แบบ Real-time ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้
พรเพ็ญ , เพ็ญพักตร และภัทราภรณ์ (2561) ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้ Google Sheet ใน
การเก็บสถิติการปฏิบัติงานประจำวัน พบว่า การประยุกต์ใช้ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
เสรี ร่ว มกับ แนวทางการบริ ห ารจั ดการแบบเสรี ซึ่งเป็น แนวคิดที่ มุ่งลดความสู ญ เปล่ าจากการใช้
ทรัพยากร ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของระบบงาน
เดิม และระบบงานใหม่ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้ Google Application ทั้ง 6 รูปแบบ ของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ซึ่ ง
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ประกอบด้วย การแจ้งเตือนกิจกรรม และการจองห้องประชุมด้วย Google Calendarระบบรับสมัคร
และแบบสอบถามออนไลน์ ด้ ว ย Google Form ระบบสารบรรณฝ่ าย ด้ว ย Google Sheet และ
เอกสารงานประกันด้วย Google Docs ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการแบบลีบค้น และลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเฉลี่ย จากร้อยละ
49.70 เป็นร้อยละ 83.68 โดยระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลงเฉลี่ยจาก 113 นาที เหลือเพียง 36
นาที และขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดลงเฉลี่ยจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์ สำหรับ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่ อประเมิ น ความพึ งพอใจระบบงาน Google doc เพื่ อการจัดการเอกสารร่ว มกัน ที่ เป็ น
ประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย
การดำเนินงานวิจัยออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาระบบการจัดการเอกสาร ได้แก่ การพิมพ์ห นังสือราชการให้ กับหน่วยงานภายใน
หน่ ว ยงานภายนอก พบว่า ไม่ มี ก ารจั ด การเอกสารด้ ว ยระบบงาน Google doc แต่ มี ก ารจัด การ
เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft office ) โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้ทำ
การร่าง พิมพ์ และส่งเอกสารแบบเสนอเอกสารให้กับผู้บริหารทำให้ได้มาไม่ทันสมัย และยากต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดงถึงระบบงานเดิม และระบบงาน
ใหม่ ภาพที่ 3 แสดงผังการทำงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกการร่วมกันสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ศึกษาคู่มือการใช้ระบบงาน Google doc
3. ศึกษาวิดีโอแนะนำยูทูปเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับ ระบบ Google doc
4. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ วิ ธี ที่ ก ารใช้ ระบบงาน Google doc จากนั ก วิ ช าการที่ มี
ประสบกาณ์ 5 ปีขึ้นไป
5. ทดลองการใช้ระบบงาน Google doc ในการเขียนพิมพ์ ร่างหนังสือราชการเพื่อปฏิบัติงาน
แล้วทบทวนการทำงานร่วมกัน ที่เป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรม
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะเวลาการทดสอบ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 20
กรกฎาคม 2564
6 เสนอแบบประเมินระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกันที่เป็นประโยชน์
สำหรับสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ จำนวน 1 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน บุคลากรในสังกัด จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด
จำนวน 12 คน ประเมินความพึงพอใจ
7 วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของระบบงาน Google doc เพื่อการ
จั ดการเอกสารร่ว มกัน ที่ เป็ น ประโยชน์ ส ำหรับ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุงเทพโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย ( ) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจ (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ คือ
ความพึงพอใจ สูงที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 5 คะแนน
ความพึงพอใจ สูง
ให้น้ำหนักคะแนน 4 คะแนน
ความพึงพอใจ ปานกลาง ให้น้ำหนักคะแนน 3 คะแนน
ความพึงพอใจ ต่ำ
ให้น้ำหนักคะแนน 2 คะแนน
ความพึงพอใจ ค่ำที่สุด ให้น้ำหนักคะแนน 1 คะแนน
โดยการนำคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และการแปรผลจะถือเกณฑ์ ดังนี้ (ยุทธ
ไกยวรรณ์ ,2546)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพสูงที่สุด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพสูง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพต่ำ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพต่ำที่สุด
เริ่มต้น

เอกสาร
โปรแกรม
ไมโครซอฟท์
ออฟฟิศ
ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
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แฟ้ม

รายงาน

ระบบ Google doc บนคลาวด์

ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการ

ระเบียบงานสารบรรณ

เอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะ

รายงาน

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่

ภาพที่ 3 ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ผลการวิจัย
ผลการการศึกษา ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การใช้งาน Google doc
จำเป็นต้องมี Google Mail สามารถอธิบายได้ในภาพที่ 4- 13 และตารางที่ 1

ภาพที่ 4 หน้าต่างการใช้งาน Google doc

ภาพที่ 5 หน้าต่างหน้าแรกของ Google doc
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ภาพที่ 6 การลงคำค้นหา Google doc

ภาพที่ 7 หน้าต่างการค้นหา Google doc
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ภาพที่ 8 การลงชื่อใช้งาน Google doc

ภาพที่ 9 หน้าต่างการจัดการ Google doc

67

ภาพที่ 10 การลงทะเบียน Google doc

ภาพที่ 11 หน้าต่าง Google doc

68

ภาพที่ 12 การสร้างหนังสือราชการด้วย Google doc

ภาพที่ 13 การแชร์เอกสารผ่านชื่อผู้ร่วมงาน (อิทธิพล มะโนน้อม,2557)
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกัน
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หัวข้อประเมิน
1. ด้านตรงกับความต้องการ
1.1 สามารถทำงานได้ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ต ามความ
ต้องการ
1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว
1.3 การลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง
1.4 มีรูปแบบตรงตามความต้องการ
รวม
2. ด้านความถูกต้องการประมวลผลข้อมูล
2.1 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล
2.2 ตวามถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล
2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว
รวม
3. ด้านความสามารถในการติดต่อกับผู้ใช้งาน
3.1 ความง่ายในการใช้งาน
3.2 ความเหมาะสมกับการจัดวางองค์ประกอบ
3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน
3.4 การแสดงผลลัพธ์เข้าใจง่าย
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
4.2 การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
รวม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมด

S.D. ระดับความพึงพอใจ
3.66 0.77

สูง

3.58
3.66
3.91
3.70

0.51
0.49
0.90
0.67

สูง
สูง
สูง
สูง

3.66
3.75
3.91
3.77

0.65
0.75
0.28
0.56

สูง
สูง
สูง
สูง

3.83
3.66
3.66
3.66

0.57
0.49
0.49
0.65

สูง
สูง
สูง
สูง

3.66
3.58
3.65
3.70

0.77
0.51
0.64
0.60

สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางที่ 1 ผู้ป ระเมิน พบว่าการระบบงาน Google doc เพื่ อการจัดการเอกสารร่วมกัน
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง
พอใจในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60
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สรุปผลการศึกษา
ระบบงาน Google doc เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่มีประโยชน์สำหรับบุคลากร
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.60 สรุปว่าสามารถนำระบบงาน Google doc ไปประยุกต์ใช้การทำงานได้
การอภิปรายผล
ตัวอย่างระบบงาน Google doc เพื่อการจัดการเอกสารร่วมกันนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานใน
การสร้ างเอกสารวัตถุป ระสงค์ งานวิจัยศึ กษาระบบงาน Google doc เพื่ อจัด การเอกสารทำงาน
ร่วมกันมีความสอคล้องกับงานวิจัยของ (พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์ ,ภัทราภรณ์ เพ็ชร
จำรัส,2561; Dekeyser & Watson,2006; Mansor,2012) ที่กล่าวถึงการทำงานเอกสารร่วมกันของ
ระบบงาน Google
ข้อเสนอแนะการนำไปใช้
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยควรนำระบบงาน Google doc ไปใช้ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
การร่างหนังสือที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ การแปลเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ การ
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์โมบาย ดีไวซ (Mobile Device) การใส่สัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร การนำ
ลิงค์ที่อยู่ของรูปภาพไปใช้ในเอกสาร การรับรู้ได้เมื่อมีบุคคลทั่วไปแก้ไขงาน รวมถึงการค้นงานงานวิจัย
ซึ่งผู้ วิ จั ย ได้เสนอเครื่ องมื อเป็ น ทางเลื อ กการใช้ ระบบงาน Google doc เพื่ อ จัด การเอกสารแบบ
อั ต โนมั ติ ให้ มี ความรวดเร็ ว ง่ า ย ลดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง าน ลดการใช้ เอกสารทำให้ ก ารทำงานมี
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น การทำงานร่ว มกั นผ่ านอี เมล นอกจากนั้ น การทำงานร่ว มกั น ในการเขีย น
บทความที่มีผู้แต่งหลายคนแล้ว นักวิชาการหรือผู้ใช้ยังสามารถใช้ ระบบงาน Google doc เอกสารใน
การตรวจสอบเอกสารงานวิจัยของนักศึกษาในการดำเนินการ เนื่องจากต้องสร้างเอกสาร สำหรับ
นั กศึ กษาทุ กคนหรื อทุ กกลุ่ ม โดยขอให้ บุ คลากรเชิญ เข้าร่วมแบ่ งปั นเอกสารได้เช่น กัน ทำให้ เห็ น
ความก้าวหน้าของการใช้ระบบงาน Google doc
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาครั้งต่อไป
1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า ส่งผลให้คำพิมพ์ และกรดำเนินการออกมาช้ามากจึงส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้
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2. ไม่มีการวางรูปภาพโดยตรง ซึ่งหากผู้แก้ไขต้องการวางภาพหน้าจอพิมพ์ลงใน ระบบงาน Google
doc
3. ไม่มีฟังก์ชันการวางโดยตรงเหมือนที่ทำใน Word ตัวแก้ไขต้องบันทึกภาพก่อนแล้วแทรกรูปภาพลง
ในเอกสาร Google
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