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Abstract
A google sheet application for document management of dean office,
Faculty of home Economic Technology, Rajamangala university of Technology
Krungthep is the introduction of application technology in the Google Drive group
which is the new innovation of google to the work process. The technology is similar
to Microsoft Excel. Through the web browser, the program can be filled in and
calculated the data in cell without installing the program into the computer. The
present study intends to develop and assess the satisfaction of A google sheet
application for document management of dean office, faculty of home Economic
Technology, Rajamangala university of Technology Krungthep, There are 12 samples
of this research, composed of 5 experts on information technology and a group of
users comprised 1 faculty member of Home Economics Technology Department,
Rajamangala University of Technology Krungthep, 1 general administration
officer, and 5 personnel in the correspondence work affiliation, selected by a
purposive sampling method who each had more than 8 years experience. The
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Method is divided into 6 stages: 1) Study the problem and feasibility 2) Design and
build an application 3) Present the application 4) Create a satisfaction assessment 5)
Propose an assessment 6 ) Analyze data. The result of research found that The
overall satisfaction of the users of the system is at a high level. The average of 3.56
and standard deviation of 0.93 suggesting that A google sheet application for
document management of dean office, Faculty of home Economic Technology,
Rajamangala university of Technology Krungthep to may be applied in support the
tasks.
Keywords: A Google Sheet Application, Document Management, Faculty of home
Economic Technology Rajamangala university of Technology Krungthep
บทคัดยอ
การประยุ ก ต ใ ช Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณ บดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการนําเทคโนโลยีแอป
พลิ เคชั น ในกลุ ม Google drive ซึ่ ง เป น นวั ต กรรมใหม ข อง Google เข า สู ก ระบวนการทํ า งาน
เทคโนโลยีนี้คลายกับ Microsoft Excel ผานเว็บเบราวเซอร โปรแกรมสามารถกรอก และคํานวณ
ขอมูลในเซลลโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และ
ประเมินความพอใจของการนํา Google sheet มาประยุกตใชในการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12
ตัวอย าง ประกอบดวย ผูเชี่ ยวชาญดานเทคโนโลยี สารสนเทศ 5 คน และกลุม ผูใช ประกอบดว ย
คณาจารย ภ าควิ ชาเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลกรุง เทพ 1 คน
เจาหนาที่ธุรการทั่วไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ซึ่งแตละคนมีประสบการณมากกวา 8 ป วิธีการนี้แบงออกเปน 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปญหา และ
ความเปนไปได 2) ออกแบบ และสรางแอปพลิเคชัน 3) นําเสนอแอปพลิเคชัน 4) สรางแบบประเมิน
ความพึ งพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะห ขอ มูล ผลการวิจั ยพบวา ความพึ ง พอใจของ
ผูใชงานระบบมีความเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท า กั บ 0.93 เสนอแนะว า Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณบดี
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสามารถนําไปประยุกตใช
งานไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: การประยุกตใช Google sheet, การจัดการเอกสาร, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บทนํา
ในปจจุบันการจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยมีความจําเปน เนื่องจากมีการคนหาขอมูล
ดําเนินการ ในแตละฝายใหบรรลุผลสําเร็จ เชน งานประกันคุณภาพ งานแผนยุทธศาสตร งานประชุม
งานอาคาร งานพัสดุ ฯลฯ เปนตน เอกสารของแตละหนวยงานมีจํานวนมากขึ้นทุกวัน การจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบแฟมในตูเก็บเอกสารจะมีขอจํากัดพื้น ที่หากเปนเอกสารที่มีความจําเปนตองเก็บ
รักษาไวระยะเวลานาน จํานวนแฟม และตูเก็บเอกสารจะเพิม่ ขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดปญหา
การคนหาเอกสาร เพื่อนํากลับมาใชงาน บางครัง้ เอกสารที่เก็บไวนานอาจจะมีสภาพชํารุดหรือสูญหาย
ได (วีณา เนตรสวาง, สุรัตนา สังขหนุน, 2555)
ในส ว นการบริ ห ารงานสารบรรณ สํ า นั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ ระบบการรั บ เอกสารจะเป น แบบเดิ น หนั ง สื อ เวี ย น
การลงทะเบียนจะเปนลักษณะลงในแฟมและลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีการทํางานแบบเดี่ยว
(Stand-alone) บางครั้ ง การส ง และรั บ หนั ง สื อ จะอาศั ย ช อ งทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ได แ ก อี เมล
โทรสาร โปรแกรมไลน ซึ่งฝายสารบรรณจะตองดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารเขามาในแตละวัน รวมถึง
การลงทะเบียนรับหนังสือภายในของหนวยงานสังกัด เชน บันทึกขอความภายใน คําสั่ง ประกาศ
หนังสือตราครุต ฯลฯ เปน ตน เอกสารทั้งหมด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ จะตอง
ดําเนินการรับ สง ออกเลข ลงวันที่ สําเนาบันทึกเก็บในโปรแกรมคอมพิวเตอร และสงใหกับเจาของ
งานดําเนินการ ซึ่งบางครั้งเจาของงานมีความจําเปนตองขอดูรายละเอียดเอกสารเดิมอีก แลวเจาของ
เรื่องจําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่งานสารบรรณใหคนหา นับเปนปญ หาที่สําคัญ อยาง
มาก การประยุก ตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารเปนทางเลือกหนึ่งที่ สามารถนํามาใช
บริหารเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถสรางลิงคเพื่อเก็บเอกสาร ประมวณผล
คํา นวณ ตั วเลขได และกํ า หนดสิท ธิ์ก ารใช ง านโปรแกรม ตลอดจนแชรข อ มู ล ให กับ ผู ร วมงานได
ทําใหการทํางานงายยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพัฒ นา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ
สํ า นั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
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เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ การรับหนังสือ การสงหนังสือ การเก็บเอกสาร การสืบคน
จะชวยใหการบริหารงานเอกสารเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อพั ฒ นา Google sheet เพื่ อ การจั ดการเอกสาร สํ าหรับ สํ านั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสาร สํ าหรั บ สํ านั กงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมมุติฐานการวิจัย
การประยุ ก ต ใ ช Google sheet เพื่ อก ารจั ด ก ารเอ กสาร สํ า หรั บ สํ า นั ก งาน คณ บ ดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับมาก
ขอบเขตการศึกษา
1. ประชากร
ประชากร ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุมผูใชงาน
ไดแก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน บุคลากรใน
สังกัด จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ประเมินความพึงพอใจของ Google sheet เพื่อการ
จัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
ตัวแปรตน คือ การประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดเก็บเอกสารสําหรับสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมิน ความพึง พอใจ Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสาร
สําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การดําเนินงานวิจัยออกเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึกษาป ญ หาและความเปน ไปไดในระบบงานเดิม จากงานสารบรรณ สํานั กงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปญหาที่พบ การจัดเก็บ
เอกสารไมเปนระบบ และโปรแกรมการเก็บเอกสารงานสารบรรณการทํางานแบบเดี่ยว (Standalone) ทําใหไมสามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานได
2. ออกแบบ และสร า ง Application Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ
สํานั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูใชงาน ไดแก Google sheet การออกแบบหนาจอเปนหนาตางการ
ลงทะเบียนหนังสือราชการ ทํางาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการรับหนังสือราชการ โดยใชแผนภาพการ
ทํางานของระบบอธิบาย ดังภาพที่ 1
3. นําเสนอแอปพลิเคชัน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5. เสนอแบบประเมิ น Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณบดี
คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพให ผู เชี่ ย วชาญด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุม ผูใชงาน ไดแก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ จํานวน 1
คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน บุ คลากรในสัง กัด จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ประเมิ น
ความพึงพอใจ
6. วิ เคราะห ข อ มู ล ของ Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ าหรับ สํ านั ก งานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด
มาก

ใหคะแนน
ใหคะแนน

5
4

คะแนน
คะแนน

ปานกลาง ใหคะแนน
นอย
ใหคะแนน

3
2

คะแนน
คะแนน

นอยที่สุด ใหคะแนน

1

คะแนน
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7. กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2558)
4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก,
2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย
0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอยที่สุด
8. การทดสอบการใชงานของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะเวลาการทดสอบ
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 8 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนการใช

เริ่มตน

งานกลูเกิ้ลชีท

ผลการวิจัย

ใช่

ภาพที่ 1 กระบวนการทํ า งานของ Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ
สํานักงานคณบดีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ จั ย Google sheet เพื่ อ การการเอกสารสํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถอธิบายได ในภาพที่ 2-6 และผล
การหาความพึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางที่ 1
17

ภาพที่ 2 การเขาสูระบบ

ภาพที่ 3 การเขาสู Google sheet

18

ภาพที่ 4 การเลือก Google sheet เพื่อการจัดเก็บเอกสาร

ภาพที่ 5 หนาจอการใชงาน

ภาพที่ 6 หนาจอรายงานการรับหนังสือ
19

2. ผลการประเมินการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจการประยุกตใช Google sheet เพื่ อ การจัดการ
เอกสารสําหรับ สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
หัวขอประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ดานตรงกับความตองการ
1.1 สามารถทํ า งานได ถู ก ต อ งและสมบู ร ณ ต ามความ 3.50 0.90
มาก
ตองการ
1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว
3.66 1.07
มาก
1.3 การลบ แกไขขอมูลตาง ๆ ถูกตอง
3.58 1.16
มาก
1.4 มีรูปแบบตรงตามความตองการ
3.50 0.90
มาก
รวม
3.56 1.01
มาก
2. ดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรม
2.1 ความถูกตองในการแสดงขอมูล
3.66 0.65
มาก
2.2 ตวามถูกตองในการประมวลผลขอมูล
3.50 0.79
มาก
2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว
3.66 1.15
มาก
2.4 การจัดการขอมูลทําไดงายสะดวกรวดเร็ว
3.66 1.15
มาก
รวม
3.62 0.93
มาก
3. ดานความสามารถในการติดตอกับผูใชงาน
3.1 ความงายในการใชงานแบบสอบถาม
3.58 1.16
มาก
3.2 ความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบ
3.50 0.52
มาก
3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน
3.50 0.90
มาก
3.4 การแสดงผลลัพธเขาใจงาย
3.50 1.16
มาก
3.5 รูปแบบการประเมินไมซับซอน
3.58 0.79
มาก
รวม
3.53 0.91
มาก
4. ดานการรักษาความปลอดภัย
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการ
เอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ (ตอ)
หัวขอประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
4.1 การกําหนดสิทธิ์การใชงาน
3.58 0.79
มาก
4.2 การกําหนดกลุมผูใชงาน
3.50 0.52
มาก
4.3 การเขาสูระบบ
3.50 0.79
มาก
4.4 การตรวจสอบความถูกตองขอมูลกอนเขาสูระบบ
3.50 1.38
มาก
รวม
3.52 0.87
มาก
สรุปผลการประเมินเฉลีย่ หมด
3.56 0.93
มาก
ตารางที่ 1 ผูประเมิน พบวาการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง
พอใจในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93
สรุปผลการวิจัยการประยุกตใช Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี้
1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ
3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.01 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได
2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ
3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได
3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย เทากับ 3.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 เทากับ สามารถประมวลผลขอมูลไดรวดเร็ว
4 ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย เทากับ 3.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.87 ระบบมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
สอดคลองกับการใชงาน
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการประยุกตใช Google sheet เพื่อการ
จัด การเอกสารสําหรับ สํานั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลกรุ ง เทพ มี ร ะดั บ ความความพึ งพ อใจอยู ใ นระดั บ ม าก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.56
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93 สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย พบว า การประยุ ก ต ใ ช Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยู
ในระดับมาก ผานการประเมินความพึงพอใจผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุมผูใชงาน
ไดแก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน บุคลากร
ในสังกัด จํานวน 5 คน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนขั้นตอน กระบวนการเพื่อพัฒนา
และประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google sheet เพื่ อ การจั ด การเอกสารสํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณบดี
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ มี ความสอดคลองกั บ
งานวิจัย ของ (อรรถพล จัน ทรส มุ ด,2559; อรรถพล จั นทร สมุ ด , นริน ทร บุ ญ พราหมณ , 2559;
ภาคภู มิ มาตรทอง, 2560,2013 ; พรเพ็ ญ จันทราม เพ็ ญ พั กตร, แกลวทนงค, ภัท ราภรณ เพ็ ช ร
จํารัส,2561; I.NBurtylev, Mokhun, Bodnya,Yukhnevich,2013) ที่กลาวถึง หลักการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประกอบดวยการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ และ
การประเมินผล
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป
1. ควรศึ กษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ก ารใชง านระบบสมบู ร ณ ม ากขึ้ น เชน ระบบการสนั บ สนุ น
การตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชทุกระดับ
2. ควรนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหผลประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ
3. ควรศึกษาโมดูนจาก Google Application เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบ
เอกสารอางอิง
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