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Abstract  

       A Google forms  for reserve room , Faculty of Home Economic Technology, 

Rajamangala University of Technology Krungthep  is the introduction of application 

technology in the new google forms to the work process. The technology is similar to 

through web browser, the program can manage  the data without installing the 

program into the computer. This research aims  to study and assess the satisfaction 

of a google forms    for reserve room,  Faculty of Home Economic 

Technology ,Rajamangala University of Technology Krungthep The samples of  group 

comprised of   2 users on information technology,  1  Faculty of Home Economic 

technology ,Rajamangala University of Technology Krungthep administrators selected 

by a purposive sampling method who each had more than 8 years experience, 3 

General Administration Officer, Correspondence Work. 4 Personnel in the Affiliation. 

All totaling 10 users . The 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 data was 

analyzed  using the arithmetic mean and standard deviation .The result of  research 
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found that  All personnels are satisfied with the program because the process of the 

program satisfaction of users was validated at a “high” level. 

 

Keywords: A Google forms  ,A  reserve room, Faculty of home Economic Technology  

               Rajamangala university of Technology Krungthep 

บทคัดยอ 

     Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการนําเทคโนโลยีแอปพลิเคชันกลุม Google  Forms 

ใหมเขาสูกระบวนการทํางาน ผานเว็บเบราวเซอร โปรแกรมสามารถกรอกขอมูลในเซลลโดยไมตอง

ติดต้ังโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และประเมินความพอใจของ

การนํา Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ กลุมตัวอยาง กลุมผูใช ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน ผูบริหาร คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 1 คน คัดเลือกโดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงซึ่งแตละคนมีประสบการณมากกวา 8 ป เจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป งาน

สารบรรณ จํานวน  3 คน บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 คน รวมกลุมผูใชงาน 10 คน วิธีการดําเนินการ

นี้แบงออกเปน 6 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาปญหา และความเปนไปได 2) ออกแบบ และสรางแอปพลิเค

ชัน 3) นําเสนอแอปพลิเคชัน 4) สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะห

ขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ียเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  บุคลากร

ทุกคนพอใจกับโปรแกรมเพราะกระบวนการของโปรแกรมมีความพึงพอใจของผูใชไดรับการตรวจสอบ

ในระดับ "มาก" 

 

คําสําคัญ : Google  Forms, การจองหอง, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

              ราชมงคลกรุงเทพ 

บทนํา  

            ในปจจุบันการจองหองเรียนเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับผูท่ีตองการปฏิบัติงาน 

ไดแก การอบรม การสัมมนา การเรียนการสอน เปนตน  เนื่องจากบุคลากรมีการอบรม สัมมนา การ

เรียนการสอนเพิ่มข้ึนทุกวัน การจัดการหองของหนวยงานจะเปนรูปแบบเอกสารในลักษณะแฟม เพื่อ

แจงเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการ ซึ่งปจจุบันเอกสารจะเปนแบบฟอรมการของใชหอง แตมีขอจํากัด
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เรื่องทรัพยากร และหากแฟมเอกสารสูญหายอาจจะกอใหเกิดปญหาการสืบคน และนํากลับมาใชงาน

ทําใหตองใชเวลานานในการคนหาซึ่งบางครั้งอาจจะเส่ียงตอการชํารุด และสูญหายของขอมูลได 

              คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดมีการดําเนิน

กิจกรรมในมหาวิทยาลัยเปนประจํา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา  การ

ประชุม การทําโครงการวิจัย เปนตน ปจจุบันงานการขอใชหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนระบบการเสนอเอกสารหรือแบบฟอรมการขอใชหอง

เพื่อดําเนินการทํากิจกรรม ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดูแลหองจะเก็บขอมูลในรูปแบบแฟม แลว

แจงใหบุคลากรทราบ เปนตารางการการขอใชหองของแตละวัน ในบางครั้งเอกสารอาจจะเกิดการสูญ

หาย ซึ่งเวลาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาจจะเปนปญหาในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในการรับเรื่อง 

การจองหองเพื่อขอใหบริการกับอาจารย เจาหนาท่ีบุคคลภายนอก นักศึกษา ดําเนินการทํากิจกรรม  

การนํา Google  Forms มาจัดการในการจองหอง เปนทางเลือกท่ีชวยแจงการบริหารงานไดเร็ว 

สามารถ คนหาจํานวนผูใชหอง วันเวลา สถานท่ี ได รวมถึงรายงานสถิติบุคลากรการขอใชหองได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา Google  Forms เพื่อการจองหองคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีสามารถ รายงานสถิติการ

จองหองของบุคลากร และชวยลดปญหาการทํางานของเจาหนาท่ีทําใหการบริหารงานการบันทึก

ขอมูลการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเปนไปอยางมีระบบ เเละมีประสิทธิภาพ 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษา Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

    2. เพื่อประเมินความพงึพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ 

Google  Forms เพื่อการจองหอง  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

รายงานผลการ

จองหอง 
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ขอบเขตการศึกษา 

        ประชากร ประกอบดวย ผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุมผูใชงาน ไดแก 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรในสังกัด 

จํานวน 4 คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทาน ประเมินความพึงพอใจของกู Google  Forms เพื่อการ

จองหอง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   ตัวแปรตน คือ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

             ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี ้

         1. ศึกษาปญหาในระบบงานเดิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลกรุงเทพ ปญหาท่ีพบ การจัดเก็บขอมูลการจองหองไมเปนระบบจึงทําใหเกิดปญหาการ

สืบคนขอมูล 

         2. ศึกษาการ คูมือ เอกสารการจัดทํา Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

         3. ออกแบบ และสราง Google  Forms เพื่ อการจองหอง สําหรับสํานักงานคณบดี       

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูใชงาน ดังนี้ 

          3.1  Google forms เปนหนาตางเริ่มตนในการทํางานการจองหอง การออกแบบใหใช

เครื่องมือสรางหนาจอการจองหอง หลังจากท่ีดําเนินออกแบบหนาตางเสร็จ ใหดาวโหลดปล๊ักอิน 

Choice Removal ทําการติดต้ัง และดําเนินการ 

          3.2 Google sheet เปนหนาตางรายงานการจองหอง ทํางาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการจอง

หองสําหรับสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

      4.  นํ าเสนอ  Google  Forms เพื่ อการจองห อ ง  คณะ เทคโน โลยี คหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

          5. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยี  

คหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9CW.Zr_9grhoA5jtXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1627398169/RO=10/RU=https%3a%2f%2fchrome.google.com%2fwebstore%2fdetail%2fplugins%2fcgfbnlgdibmanpfbojinebljcicbfoch%3fhl%3dth/RK=2/RS=fXHVgnpoGVq9QL6s44zXV8qy25Q-
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          6. เสนอแบบประเมิน Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหกับผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุม

ผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  

บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของ 

Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

          7 วิเคราะหขอมูลความพึ งพอใจการใชงานของ  Google  Forms เพื่ อการจองหอง        

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ไดแก 

4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด, 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก, 2.51-3.50 

หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย และ 0.00-1.50 

หมายถึง เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด (ประคอง กรรณสูต, 2558) 

 

ผลการวิจัย 

       1 ผลการวิจัย Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถอธิบายไดในภาพท่ี 2-6 และผลการหาความ

พึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางท่ี 1 

 

        
 

ภาพท่ี 2    หนาจอการเขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 3    หนาจอการของ Google  Forms 

 

 
ภาพท่ี 4  หนาจอการเลือก Google  Forms เพื่อการจองหอง 
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ภาพท่ี 5   หนาจอการใชงาน 

 
 

ภาพท่ี 6    หนาจอรายงานการจองหอง 
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  2. ผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดังแสดงในตารางท่ี 1 

  

ตารางท่ี  1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่ อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานตรงกับความตองการ 

1.1 สามารถทํางานไดถูกตองและสมบูรณตามความ

ตองการ 

3.70 1.05 มาก 

1.2 สามารถประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.60 0.51 มาก 

1.3 การลบ แกไขขอมูลตาง ๆ ถูกตอง 3.70 0.67 มาก 

1.4 มีรูปแบบตรงตามความตองการ 3.50 0.52 มาก 

รวม 3.62 0.69 มาก 

2. ดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรม 

2.1 ความถูกตองในการแสดงขอมูล 3.70 0.94 มาก 

2.2 ตวามถูกตองในการประมวลผลขอมูล 3.60 0.69 มาก 

2.3 ระยะเวลาในการระมวลผลเร็ว 3.60 0.51 มาก 

2.4 การจัดการขอมูลทําไดงายสะดวกรวดเร็ว 3.62 0.67 มาก 

รวม 3.63 0.70 มาก 

3. ดานความสามารถในการติดตอกับผูใชงาน 

3.1 ความงายในการใชงานแบบสอบถาม 3.70 1.05 มาก 

3.2  ความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบ 3.60 0.69 มาก 

3.3 ความชัดเจนความเหมาะสมกับการรายงาน 3.60 0.69 มาก 

3.4 การแสดงผลลัพธเขาใจงาย 3.70 0.67 มาก 

3.5 รูปแบบการประเมินไมซับซอน 3.70 0.82 มาก 

รวม 3.66 0.79 มาก 
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ตารางท่ี  1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่ อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ตอ) 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย 

4.1 การกําหนดสิทธิ์การแชร Google  Forms 3.60 0.51 มาก 

4.2 การต้ังคา Google  Forms 3.50 0.70 มาก 

4.3 การจํากัดสําหรับผูใชงาน  3.50 0.52 มาก 

4.4 การตอบกลับทางอีเมล 3.50 0.52 มาก 

รวม 3.52 0.56 มาก 

สรุปผลการประเมินเฉลีย่หมด 3.60 0.68 มาก 

 

 ตารางท่ี 1 ผูประเมิน  พบวาความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความเหมาะสมในระดับมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.68 

      สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี ้

        1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

เทากับ 3.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได 

        2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย เทากับ  

3.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.70 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได 

        3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ  3.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 เทากับ สามารถประมวลผลขอมูลได

รวดเร็ว 

        4. ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56 ระบบมีการตรวจสอบอยาง

สม่ําเสมอ สอดคลองกับการใชงาน 

            สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ Google  Forms เพื่อการจองหอง  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

เทากับ 3.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68  สรุปวาสามารถประยุกตการทํางานได 
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อภิปรายผลการศึกษา 

          ผลการวิจัย พบวา Google  Forms เพื่อการจองหองสําหรับสํานักงานคณบดี คณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยูในระดับมาก ผานการ

ประเมินความพึงพอใจผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุมผูใชงาน ไดแก เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน  บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 

คน รวมผูใชงานท้ังหมด 10 ทานผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเปนข้ันตอน วัตถุประสงคเพื่อศึกษา และ

ประเมินความพึงพอใจ Google  Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีสอดคลองกับงานวิจัยของ (กลุมขอมูลและสารสนเทศ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 4, 2557; จิตตานันท ติกุล, อนุรักษ เผยกลาง, 2559; เอเชีย  โอยามะ, 

พงษพันธ นาคสวางพร, 2560; นพดล  วรรารุณ, 2563; Mondal, Ghosal, Mondal, Mondal, 

2019; Vasantha Raju & N, Harinarayana, 2016) ท่ีกลาวถึงการสรางแบบสอบถาม Google  

Forms    

     

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหระบบการจองหองสมบูรณ เชน การนํา Google Script มาใช 

กับ Google  Forms 

2. ควรศึกษาปล๊ักอินของ Google  Forms เพื่อใหระบบการจองหองสมบูรณมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 

กลุมขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานศึกษาธิการภาค 4. (2557). การประยุกตใชแบบฟอรมออนไลน   

        ของกูเก้ิลไดรฟ.คนเมื่อ 17 ธนัวาคม 2564 คนจาก http://www.reo2.moe.go.th/ 

        web/images/download/2557-reo4-km- formgoogledrive.pdf.   

จิตตานันท ติกุล,อนุรักษ เผยกลาง. (2559). ประสิทธิภาพของการแจงเวียนเอกสารโดยการ 

        ประยุกตใช Google Forms.วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2. 

นพดล วรรารุณ. (2563). ผลการใชสื่อออนไลน (google form) ผานสมารทโฟน ( smart  

        phone) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

        ในรายวิชาฟสิกส ๒ รหัสว๓๑๒๐๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔/๑ภาคเรียนท่ี ๒ ป 

        การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม. สืบคนเมื่อ 17 ธันวาคม 2564 จาก  

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9CW.Zr_9grhoA5jtXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1627398169/RO=10/RU=https%3a%2f%2fchrome.google.com%2fwebstore%2fdetail%2fplugins%2fcgfbnlgdibmanpfbojinebljcicbfoch%3fhl%3dth/RK=2/RS=fXHVgnpoGVq9QL6s44zXV8qy25Q-


34 

 

       http://wppschool.ac.th/main/2021/03/18/%  

       e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8 

       %a3%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5 %e0%b8%87%e0 

       %b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8 

      %b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2/. 

ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข).  

      กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ ดร. ศรีสงา. 340 หนา.    

เอเชีย  โอยามะ , พงษพันธ  นาคสวางพร . (2560). การสรางใบสมัครงานออนไลน โดยใช 

      แอปพลิเคช่ัน Google Forms. รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาควิชาการโรงแรม       

      คณะศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม. 

Mondal, H. Ghosal, T. Mondal, S. Mondal, S. 2019. Using Google Forms for Medical  

      Survey: A Technical Not. Accessed on February 26  2021 

      Retrieved from https://www. researchgate net/publication/338260253. 

Vasantha Raju N, Harinarayana N.S.2016. Online survey tools: A case study of  

      Google Forms .Accessed on February 26  2021 Retrieved from  
     https://www.researchgate.net/publication/326831738_Online_survey_tool 

      A_case_study_of_Google_Forms. researchgate net/publication 

      /338260253.  

     

   
     

 


	Vasantha Raju N, Harinarayana N.S.2016. Online survey tools: A case study of
	Google Forms .Accessed on February 26  2021 Retrieved from
	https://www.researchgate.net/publication/326831738_Online_survey_tool
	A_case_study_of_Google_Forms. researchgate net/publication       /338260253.

