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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 เพื่ อการจองห องสํ าหรับ สํานั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนการนําเทคโนโลยีแอปพลิเคชันกลุม Google Forms
ใหมเขาสูกระบวนการทํางาน ผานเว็บเบราวเซอร โปรแกรมสามารถกรอกขอมูลในเซลลโดยไมตอง
ติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และประเมินความพอใจของ
การนํา Google Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ กลุมตัวอยาง กลุมผูใช ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน ผูบริหาร คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ จํานวน 1 คน คัดเลือกโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงซึ่งแตละคนมีประสบการณมากกวา 8 ป เจาหนาที่ธุรการทั่วไป งาน
สารบรรณ จํานวน 3 คน บุคลากรในสังกัด จํานวน 4 คน รวมกลุมผูใชงาน 10 คน วิธีการดําเนินการ
นี้แบงออกเปน 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปญหา และความเปนไปได 2) ออกแบบ และสรางแอปพลิเค
ชัน 3) นําเสนอแอปพลิเคชัน 4) สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 5 ) เสนอแบบประเมิน 6) วิเคราะห
ขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
ทุกคนพอใจกับโปรแกรมเพราะกระบวนการของโปรแกรมมีความพึงพอใจของผูใชไดรับการตรวจสอบ
ในระดับ "มาก"
คําสําคัญ : Google Forms, การจองหอง, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
บทนํา
ในป จจุบั น การจองห องเรียนเปน การอํานวยความสะดวกสําหรับผูที่ ตองการปฏิบั ติง าน
ไดแก การอบรม การสัมมนา การเรียนการสอน เปนตน เนื่องจากบุคลากรมีการอบรม สัมมนา การ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้นทุกวัน การจัดการหองของหนวยงานจะเปนรูปแบบเอกสารในลักษณะแฟม เพื่อ
แจงเจาหนาที่ทราบและดําเนินการ ซึ่งปจจุบันเอกสารจะเปนแบบฟอรมการของใชหอง แตมีขอจํากัด
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เรื่องทรัพยากร และหากแฟมเอกสารสูญหายอาจจะกอใหเกิดปญหาการสืบคน และนํากลับมาใชงาน
ทําใหตองใชเวลานานในการคนหาซึ่งบางครั้งอาจจะเสี่ยงตอการชํารุด และสูญหายของขอมูลได
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดมีการดําเนิน
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยเปน ประจํา ไดแก การจัดการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา การ
ประชุม การทํ าโครงการวิจัย เป น ตน ปจจุบั นงานการขอใชหอ ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนระบบการเสนอเอกสารหรือแบบฟอรมการขอใชหอง
เพื่อดําเนินการทํากิจกรรม ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดูแลหองจะเก็บขอมูลในรูปแบบแฟม แลว
แจงใหบุคลากรทราบ เปนตารางการการขอใชหองของแตละวัน ในบางครั้งเอกสารอาจจะเกิดการสูญ
หาย ซึ่งเวลาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาจจะเปนปญหาในการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการรับเรื่อง
การจองหองเพื่อขอใหบริการกับอาจารย เจาหนาที่บุคคลภายนอก นักศึกษา ดําเนินการทํากิจกรรม
การนํ า Google Forms มาจัดการในการจองหอง เป นทางเลื อกที่ช วยแจง การบริหารงานไดเร็ว
สามารถ คนหาจํานวนผูใชหอง วันเวลา สถานที่ ได รวมถึงรายงานสถิติบุคลากรการขอใชหองได
ดัง นั้น ผูวิจัยจึ งไดสนใจศึ กษา Google Forms เพื่อ การจองหอ งคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สามารถ รายงานสถิติการ
จองหองของบุคลากร และชวยลดปญ หาการทํางานของเจาหนาที่ทําใหการบริหารงานการบันทึก
ขอมูลการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเปนไปอยางมีระบบ เเละมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษา Google Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจ Google Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรอบแนวคิด
สารสนเทศ
การบริหารจัดการ

Google Forms เพื่อการจองหอง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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รายงานผลการ
จองหอง

ขอบเขตการศึกษา
ประชากร ประกอบดวย ผูใชง านดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุมผูใชงาน ไดแ ก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน บุคลากรในสังกัด
จํานวน 4 คน รวมผูใชงานทั้งหมด 10 ทาน ประเมินความพึงพอใจของกู Google Forms เพื่อการ
จองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตั ว แปรต น คื อ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมิน ความพึงพอใจ Google Forms เพื่อการจองหอง คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาปญ หาในระบบงานเดิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุง เทพ ปญ หาที่พ บ การจัดเก็บ ขอมูลการจองหองไมเปนระบบจึงทําใหเกิดปญ หาการ
สืบคนขอมูล
2. ศึกษาการ คูมือ เอกสารการจัดทํ า Google Forms เพื่ อการจองหองสําหรับสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. ออกแบบ และสร า ง Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง สํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณบดี
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ เพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการของผูใชงาน ดังนี้
3.1 Google forms เป น หน าต างเริ่ ม ต น ในการทํ า งานการจองห อ ง การออกแบบให ใ ช
เครื่องมือสรางหนาจอการจองหอง หลัง จากที่ดําเนินออกแบบหนาตางเสร็จ ใหดาวโหลดปลั๊กอิน
Choice Removal ทําการติดตั้ง และดําเนินการ
3.2 Google sheet เปนหนาตางรายงานการจองหอง ทํางาน อัตโนมัติเพื่อรายงานการจอง
หองสํ าหรับ สํานั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
กรุงเทพ
4. นํ าเสน อ Google Forms เพื่ อการจองห อง คณ ะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5. สรางแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27

6. เสนอแบบประเมิน Google Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหกับผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุม
ผูใชง าน ได แก เจาหนาที่ บริห ารงานทั่วไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบ ริหาร จํ านวน 1 คน
บุ ค ลากรในสั ง กั ด จํ านวน 4 คน รวมผู ใช ง านทั้ ง หมด 10 ท า น เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
Google Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
7 วิ เ คราะห ข อ มู ล ความพึ ง พอใจการใช ง านของ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย ไดแก
4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด, 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก, 2.51-3.50
หมายถึ ง เหมาะสมระดั บ ปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึ ง เหมาะสมระดั บ น อ ย และ 0.00-1.50
หมายถึง เหมาะสมระดับนอยที่สุด (ประคอง กรรณสูต, 2558)
ผลการวิจัย
1 ผลการวิ จั ย Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สามารถอธิบายไดในภาพที่ 2-6 และผลการหาความ
พึงพอใจของระบบสามารถอธิบายได ในตารางที่ 1

ภาพที่ 2 หนาจอการเขาสูระบบ
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ภาพที่ 3 หนาจอการของ Google Forms

ภาพที่ 4 หนาจอการเลือก Google Forms เพื่อการจองหอง
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ภาพที่ 5 หนาจอการใชงาน

ภาพที่ 6 หนาจอรายงานการจองหอง
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2. ผลการประเมินความพึง พอใจ Google Forms เพื่อการจองหอง คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หัวขอประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ดานตรงกับความตองการ
1.1 สามารถทํ า งานได ถู ก ต อ งและสมบู ร ณ ต ามความ 3.70 1.05
มาก
ตองการ
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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ตารางที่ 1 สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ตอ)
หัวขอประเมิน
S.D. ระดับความพึงพอใจ
4. ดานการรักษาความปลอดภัย
4.1 การกําหนดสิทธิ์การแชร Google Forms
3.60 0.51
มาก
4.2 การตั้งคา 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
สรุปผลการประเมินเฉลีย่ หมด
3.60 0.68
มาก
ตารางที่ 1 ผู ป ระเมิ น พบว า ความพึ ง พอใจ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีความเหมาะสมในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68
สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google Forms เพื่ อ การจองห อ งสํ าหรับ สํ านั ก งาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อธิบายได ดังนี้
1.ผลการทดสอบดานความตองการของโปรแกรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.69 สามารถจัดเก็บขอมูลและคนหาได
2. ผลการทดสอบดานความถูกตองการทํางานของโปรแกรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ
3.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.70 สามารถ บันทึก แกไขขอมูลได
3. ผลการทดสอบดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ค าเฉลี่ ย เทากับ 3.66 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เท ากั บ สามารถประมวลผลขอ มู ล ได
รวดเร็ว
4. ผลการทดสอบดานการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ค า เฉลี่ ย เทากั บ 3.52 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท า กั บ 0.56 ระบบมี ก ารตรวจสอบอย า ง
สม่ําเสมอ สอดคลองกับการใชงาน
สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในภาพรวมของ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 สรุปวาสามารถประยุกตการทํางานได
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย พบว า Google Forms เพื่ อ การจองห อ งสํ า หรั บ สํ า นั ก งานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบวาอยูในระดับมาก ผานการ
ประเมินความพึงพอใจผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน และกลุมผูใชงาน ไดแก เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ จํานวน 3 คน ผูบริหาร จํานวน 1 คน บุคลากรในสังกัด จํานวน 4
คน รวมผูใชงานทั้งหมด 10 ทานผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเปนขั้นตอน วัตถุประสงคเพื่อศึกษา และ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจ Google Forms เพื่ อ การจองห อ ง คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพมีสอดคลองกับงานวิจัยของ (กลุมขอมูลและสารสนเทศ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 4, 2557; จิตตานันท ติกุล, อนุรักษ เผยกลาง, 2559; เอเชีย โอยามะ,
พงษ พั น ธ นาคสว างพร, 2560; นพดล วรรารุ ณ , 2563; Mondal, Ghosal, Mondal, Mondal,
2019; Vasantha Raju & N, Harinarayana, 2016) ที่ ก ล า วถึ ง การสร า งแบบสอบถาม Google
Forms
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหระบบการจองหองสมบูรณ เชน การนํา Google Script มาใช
กับ Google Forms
2. ควรศึกษาปลั๊กอินของ Google Forms เพื่อใหระบบการจองหองสมบูรณมากขึ้น
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