
12 
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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 

การประยุกต ใช  Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ สํานั ก งานคณบ ดี          

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการนําเทคโนโลยีแอป

พลิเคชันในกลุม Google drive ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของ Google เขาสูกระบวนการทํางาน 

เทคโนโลยีนี้คลายกับ Microsoft Excel ผานเว็บเบราวเซอร โปรแกรมสามารถกรอก และคํานวณ

ขอมูลในเซลลโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และ

ประเมินความพอใจของการนํา Google sheet มาประยุกตใชในการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้มี 12 

ตัวอยาง ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุมผูใช ประกอบดวย 

คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 คน 

เจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป 1 คน และบุคลากรในสังกัด 5 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง

ซึ่งแตละคนมีประสบการณมากกวา 8 ป วิธีการนี้แบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาปญหา และ

ความเปนไปได 2) ออกแบบ และสรางแอปพลิเคชัน 3) นําเสนอแอปพลิเคชัน 4) สรางแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของ

ผูใชงานระบบมีความเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.93  เสนอแนะวา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี       
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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 เอกสารของแตละหนวยงานมีจํานวนมากข้ึนทุกวัน การจัดเก็บ

เอกสารในรูปแบบแฟมในตูเก็บเอกสารจะมีขอจํากัดพื้นท่ีหากเปนเอกสารท่ีมีความจําเปนตองเก็บ

รักษาไวระยะเวลานาน จํานวนแฟม และตูเก็บเอกสารจะเพิม่ข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได กอใหเกิดปญหา

การคนหาเอกสาร เพื่อนํากลับมาใชงาน บางครัง้เอกสารท่ีเก็บไวนานอาจจะมีสภาพชํารุดหรอืสูญหาย

ได (วีณา เนตรสวาง, สุรัตนา สังขหนุน, 2555) 

           ในสวนการบริหารงานสารบรรณ สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระบบการรับเอกสารจะเปนแบบเดินหนังสือเวียน        

การลงทะเบียนจะเปนลักษณะลงในแฟมและลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีมีการทํางานแบบเด่ียว 

(Stand-alone) บางครั้งการสงและรับหนังสือจะอาศัยชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก อีเมล  

โทรสาร  โปรแกรมไลน ซึ่งฝายสารบรรณจะตองดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารเขามาในแตละวัน รวมถึง

การลงทะเบียนรับหนังสือภายในของหนวยงานสังกัด เชน  บันทึกขอความภายใน คําส่ัง  ประกาศ 

หนังสือตราครุต ฯลฯ เปนตน เอกสารท้ังหมด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  งานสารบรรณ จะตอง

ดําเนินการรับ สง ออกเลข ลงวันท่ี สําเนาบันทึกเก็บในโปรแกรมคอมพิวเตอร  และสงใหกับเจาของ

งานดําเนินการ  ซึ่งบางครั้งเจาของงานมีความจําเปนตองขอดูรายละเอียดเอกสารเดิมอีก แลวเจาของ

เรื่องจําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีงานสารบรรณใหคนหา  นับเปนปญหาท่ีสําคัญอยาง

มาก การประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารเปนทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช

บริหารเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากสามารถสรางลิงคเพื่อเก็บเอกสาร  ประมวณผล 

คํานวณ ตัวเลขได และกําหนดสิทธิ์การใชงานโปรแกรม ตลอดจนแชรขอมูลใหกับผูรวมงานได       

ทําใหการทํางานงายยิ่งข้ึน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพัฒนา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ        

 



15 

 

เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ การรับหนังสือ การสงหนังสือ การเก็บเอกสาร การสืบคน

จะชวยใหการบริหารงานเอกสารเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนา Google sheet เพื่อการจัดการเอกสาร สําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 

    คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสาร สําหรับสํานักงานคณบดี     

    คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

       การประยุ กต ใช  Google sheet เพื่ อก าร จัดก ารเอกสาร  สํ าหรับ สํานั ก งานคณ บ ดี  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มีผลการประเมินความ

พึงพอใจในระดับมาก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

             ประชากร ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน และกลุมผูใชงาน 

ไดแก เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรใน

สังกัด จํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 12 คน ประเมินความพึงพอใจของ Google sheet เพื่อการ

จัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

   ตัวแปรตน คือ การประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดเก็บเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสาร

สําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 8 ข้ันตอน ดังนี ้
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         1. ศึกษาปญหาและความเปนไปไดในระบบงานเดิม จากงานสารบรรณ สํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปญหาท่ีพบ การจัดเก็บ

เอกสารไมเปนระบบ และโปรแกรมการเก็บเอกสารงานสารบรรณการทํางานแบบเด่ียว (Stand-

alone) ทําใหไมสามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานได 

         2. ออกแบบ และสร าง  Application Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูใชงาน ไดแก  Google sheet การออกแบบหนาจอเปนหนาตางการ

ลงทะเบียนหนังสือราชการ ทํางาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการรับหนังสือราชการ โดยใชแผนภาพการ

ทํางานของระบบอธิบาย ดังภาพท่ี 1 

      3.  นําเสนอแอปพลิเคชัน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

          4. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

          5. เสนอแบบประเมิน Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพใหผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุม ผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 

คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรในสังกัด จํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 12 คน ประเมิน

ความพึงพอใจ 

          6. วิเคราะหขอมูลของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และ 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด  ใหคะแนน    5  คะแนน 

 มาก  ใหคะแนน   4  คะแนน 

 ปานกลาง ใหคะแนน   3  คะแนน 

 นอย ใหคะแนน   2  คะแนน 

 นอยท่ีสุด ใหคะแนน   1   คะแนน 
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          7. กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2558) 

                     4.51-5.00  หมายถึง  เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

                     3.51-4.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับมาก,        

                     2.51-3.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับปานกลาง 

                     1.51-2.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับนอย  

                     0.00-1.50  หมายถึง  เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด  

         8. การทดสอบการใชงานของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะเวลาการทดสอบ    

ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 8 กรกฎาคม 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย Google sheet เพื่อการการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   สามารถอธิบายได ในภาพท่ี 2-6 และผล 

การหาความพึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางท่ี 1 

 

        เริ่มตน ลงทะเบียนการใช

งานกลูเกิ้ลชีท 

ใช่ 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการทํางานของ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ภาพท่ี 2    การเขาสูระบบ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3    การเขาสู Google sheet 
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ภาพท่ี 4    การเลือก Google sheet เพื่อการจัดเก็บเอกสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 5    หนาจอการใชงาน 

 
ภาพท่ี 6    หนาจอรายงานการรับหนังสือ 
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2. ผลการประเมินการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการ

เอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานตรงกับความตองการ 

1.1 สามารถทํางานไดถูกตองและสมบูรณตามความ

ตองการ 

3.50 0.90 มาก 

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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ตารางท่ี 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 

สรุปผลการประเมินเฉลีย่หมด 3.56 0.93 มาก 

 

ตารางท่ี 1 ผูประเมิน พบวาการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับ

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความพึง

พอใจในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.93 

สรุปผลการวิจัยการประยุกตใช Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี ้

       1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ 

3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.01 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได 

       2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ  

3.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได 

       3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย เทากับ  3.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 เทากับ สามารถประมวลผลขอมูลไดรวดเร็ว 

       4  ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย เทากับ 3.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.87 ระบบมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

สอดคลองกับการใชงาน 

 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการประยุกตใช Google sheet เพื่อการ

จัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
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ราชมงคลกรุ ง เทพ  มี ระ ดับความความพึ งพอใจอยู ใน ระ ดับมาก  ค า เฉ ล่ีย เท ากับ  3.56                     

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.93  สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิ จัย  พบวาการประยุกต ใช  Google sheet เพื่ อการจัดการเอกสารสําหรับ   

สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยู

ในระดับมาก ผานการประเมินความพึงพอใจผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน กลุมผูใชงาน 

ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 1 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากร   

ในสังกัด จํานวน 5 คน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอน กระบวนการเพื่อพัฒนา 

และประเมินความพึงพอใจ Google sheet เพื่อการจัดการเอกสารสําหรับสํานักงานคณบดี       

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2559; อรรถพล  จันทรสมุด, นรินทร บุญพราหมณ , 2559; 

ภาคภูมิ มาตรทอง, 2560,2013 ; พรเพ็ญ จันทราม เพ็ญพักตร, แกลวทนงค, ภัทราภรณ เพ็ชร

จํารัส,2561; I.NBurtylev, Mokhun, Bodnya,Yukhnevich,2013) ท่ีกลาวถึง หลักการพัฒนาระบบ

สารสนเทศประกอบดวยการวิเคราะหระบบ  การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ และ

การประเมินผล        

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

           1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหการใชงานระบบสมบูรณมากข้ึน เชน ระบบการสนับสนุน    

การตัดสินใจ ระบบผูเช่ียวชาญ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชทุกระดับ 

           2. ควรนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหผลประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

3. ควรศึกษาโมดูนจาก Google Application เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบ 
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