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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามด้วยกูเกิลฟอร์ม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองบริหารศูนย์พัทยา 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลปัจจุบันมีความก้าวหน้ามีแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมายและสามารถน ามาประยุกต์
ในการท างานได้ เช่น Google Form เป็นแอพลิเคชั่น ส าหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ของ Google ที่เปิดให้บุคคล
ทั่วไปสามารถใช้ งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเผยแพร่แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล์ ทวิตเตอร์ ไลน์ เว็บไซต์ และสามารถสร้าง QR Code เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสแกน
และตอบแบบสอบถามบนโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนั้น ยังมีการรายงานผลการตอบแบบสอบถามให้ทราบโดยอัติโนมัติ
ในทันที เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการประมวลผลเป็นค่าสถิติร้อยละ ในรูปแบบแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่งที่
ทันสมัยสวยงาม 

โครงการอบรมการสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามออนไลน์ ด้วยกูเกิลฟอร์ม จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form เทคนิคการใช้รูปแบบข้อค าถามแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
แบบสอบถาม เพ่ือสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลในการท าวิจัยด้านสังคมศาสตร์ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล 
ไม่ต้องเสียเวลาในการลงรหัสข้อมูล สามารถแปลงผลเข้าโปรแกรม SPSS เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ผลด้วยสถิติขั้นสูงขึ้นต่อไป
ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยัง สามารถน าไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น การประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร หรือการสร้างแบบฟอร์ม เพ่ือใช้ส าหรับลงทะเบียนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
การฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรได้  

กองบริหารศูนย์พัทยา จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย
กูเกิลฟอร์ม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงาน ในการน าไปใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลความต้องการในการ
ด าเนินงานช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ประหยัดทรัพยากร และการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรูปแบบ รายละเอียด และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ Google Form 
2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form และเผยแพร่แบบสอบถามที่สร้างขึ้น

ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ หรือน าไปใช้ในเชิงธุรกิจ เช่นการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร 
หรือการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรได้ 
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4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
ทันสมัยให้แก่องค์กร 

5.เพื่อเป็นการสนับสนุนการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าแบบสอบถาม 

ก าหนดวันด าเนินกิจกรรม 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
 

งบประมาณ 
งบประมาณในการด าเนินการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเบิกจ่ายจากงบสนับสนุน แผนการจัดการความรู้ภายใน

หน่วยงาน สังกัดส านักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรมีความรู้ด้านการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพ่ือประสิทธิภาพการท างาน 
2. บุคลากรสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยา มธ. ศูนย์พัทยา และบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่นที่ประจ า   ณ   มธ. ศูนย์พัทยา  

จ านวน 25 คน 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 นางสาวสุภาณี แก้วมณี ผู้อ านวยการกองบริหารศูนย์พัทยา 
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ก าหนดการ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 11.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม 

- Google Form คืออะไร 

- แนะน ารายละเอียด และฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Google Form 

- ประเภทของข้อค าถามต่าง ๆ วิธีการใช้ประเภทข้อค าถาม ตัวอย่างข้อค าถามแต่ละประเภท 

- เมนูการตั้งค่าแบบสอบถามและเมนูส่วนเสริมที่ส าคัญ 

- การเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ 

- การสร้าง QR Code  

- การอ่านผลตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ 

- ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 

11.00 – 12.00 น. ทดสอบการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 

……………………………………………………………………. 

***หมายเหตุ : ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.Google Form คืออะไร  

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้

ส าหรับ รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถน าไปปรับ

ประยุกต์ใช้งาน ได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท า แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ 

การท าแบบฟอร์ม ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น 

 Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้

ส าหรับ รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถน าไปปรับ

ประยุกต์ใช้งาน ได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจ 

การท าแบบฟอร์ม ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น ทั้งนี้การใช้งานกูเกิลฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้าง

แบบฟอร์มจะต้องมีบัญชี ของ Gmailหรือ Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน 

Web Browser ได้เลย โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ทั้งสิ้น 

 มารู้จักฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูลใน Google Form กันเถอะ ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ว่าเราจะใช้งาน 

Google Form ในงานเก็บข้อมูลรูปแบบไหน เก็บข้อมูลประเภท ใด Google Form สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สร้าง

แบบสอบถามออนไลน์ได ้

2.แนะน ารายละเอียด และฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Google Form 

 

ในส่วนของปุ่มเมนูจะประกอบไปด้วย   
1. Untitled form ส าหรับเปลี่ยนชื่อฟอร์ม 

2. ปุ่ม Add-ons ส าหรับเพิ่มความสามารถในการท างานด้วยโปรแกรมเสริม 

3. ปุ่ม Color Palette ส าหรบัเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาแสดงผลของแบบสอบถาม 

4. ปุ่ม Preview ส าหรับดูหน้าจอการแสดงผลของแบบสอบถาม 

5. ปุ่ม Setting ส าหรับตั้งค่าเพ่ิมเติมของแบบสอบถาม 

6. ปุ่ม Send ส าหรับส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ 

7. ปุ่ม More ส าหรับเรียกใช้งานเมนูเพ่ิมเติม 
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แถบเครื่องมือด้านข้าง 

 เพ่ิมค าถาม 

 
เพ่ิมชื่อและรายละเอียด – ใช้ในการแบ่งส่วนของแบบฟอร์ม เช่น  
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว / ส่วนที่ 2: การประเมิน 

 
เพ่ิมรูปภาพ 

 เพ่ิมคลิปวีดิโอ 

 
เพ่ิม section – ในกรณีที่มีข้อมูลมาก ๆ มีหลายหัวข้อ 

 

แถบเครื่องมือด้านบน 

 
ปรับแต่งสีและธีม – เลือกจากท่ีมีอยู่แล้ว หรืออัพรูปในเครื่องขึ้นไปเป็น header ก็ได้ 

 
ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
ตั้งค่า 

 

3.ประเภทของข้อค าถามต่าง ๆ วิธีการใช้ประเภทข้อค าถาม ตัวอย่างข้อค าถามแต่ละประเภท 
รู้จักประเภทของค าถามในฟอร์มท่ีใช้เก็บข้อมูล ใน Google Form  
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ประเภทท่ี 1 คือข้อความ (Text) คือ ค าถามให้ตอบเป็นข้อความแบบสั้นๆ 

 

ประเภทท่ี 2 ข้อความย่อหน้า (Paragraph text) คือ ค าถามให้ตอบเป็นค าบรรยายยาว 

 

ประเภทท่ี 3 หลายตัวเลือก (Multiple choice) คือ ค าถามให้เลือกได้เพียงค าตอบเดียว 
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ประเภทท่ี 4 ช่องท าเครื่องหมาย (Checkbox) คือ ค าถามให้เลือกได้หลายค าตอบ 

 

ประเภทท่ี 5 เลือกจากรายการแบบเลื่อนลง ( Scroll down) คือ ค าถามแบบเลื่อนลงมีค าตอบให้เลือกเพียงค าตอบเดียว 

 

ประเภทท่ี 6 คือ อัพโหลดไฟล์ (Files Uploads) สามารถอัพโหลดได้ 1 หรือ >1 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าจ านวนไฟล์สูงสุด 
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สามารถแนบไฟล์จาก google drive หรือไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์โดย ผู้กรอกแบบสอบถามกดปุ่ม แนบไฟล์ 

 

ประเภทที่ 7 สเกลเชิงเส้น (Linear scale) คือ ค าถามให้ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เป็นรายข้อ โดยจะให้ผู้ตอบเรียง

ให้คะแนนจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก 

 

ประเภทท่ี 8 ตารางตัวเลือกหลายข้อ (Multiple choice grid) คือค าถามให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามารถสร้าง

ทีละหลายข้อหรือรายชุดที่มีลักษณะแบบสอบถามเหมือนกันหรืออยู่ในหมวดเดียวกันได้ แต่ละข้อสามารถเลือกตอบได้

ค าตอบเดียว 
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ค าถามแบบนี้อยู่ในรูปแบบเชิงปริมาณ ใช้เก็บข้อมูลเป็นจ านวนตัวเลข ได้สูงสุดตั้งแต่ 0–10 โดยจะเน้นการน าข้อมูลเหล่านี้

ไปท าสถิติ:tส่วนใหญ่ 

 

ประเภทที่ 9 ตารางกริดช่องท าเครื่องหมาย (Checkbox grid) จะมีความคล้ายคลึงกับ ประเภทที่ 8 ตารางหลายตัวเลือก 

แต่สามารถตอบค าถามได้ > 1 ข้อ 

 

ประเภทท่ี 10 วันที่ (Date) คือ ค าถามให้ระบุ วัน/เดือน/ปี 
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ประเภทท่ี 11 เวลา (Time) คือ ค าถามให้ระบุเวลา 

 

4.เมนูการตั้งค่าแบบสอบถามและเมนูส่วนเสริมท่ีส าคัญ 

            เป็นการปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ส าหรับการท างานของแบบฟอร์ม เช่น การตั้งค่าทั่วไปต่าง ๆ การตั้งค่าการแสดงผล 
และการตั้งค่าแบบฟอร์มส าหรับท าเป็นข้อสอบย่อย โดยคลิกเลือก เมนู  จะแสดงหน้าจอดังรูป 

 

จากภาพในส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจ าเป็นต้อง

ลงชื่อเข้าใช้ โดยประกอบไปด้วย 

            1. Restrict to Phuket Rajabhat University users ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการตอบกลับเฉพาะคนในองค์กร 

            2. Collect email address ส าหรับเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลของการตอบกลับ 

            3. Limit to 1 response ส ากรับการจ ากัดการตอบกลับเพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
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จากภาพในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการท างานเพ่ิมเติมให้กับผู้ตอบแบบสอบถามพลังจากที่ได้ตอบแบบสอบถามและส่ง

แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว โดยประกอบไปด้วย   

1. Edit after submit ก าหนดให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาแก้ไขการตอบกลับในภายหลังได้ 

2. See a summary of responses ก าหนดให้สามารถดูผลการสรุปของแบบสอบถาม           

5.การอ่านผลตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ 

คลิกท่ีปุ่ม "ดูการตอบกลับ" ในแถบเครื่องมือด้านบน 

 

จะเห็นข้อมูลในลักษณะ สเปรตชีต เหมือนกับไฟล์ Excel 
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หากต้องการ download  ข้อมูลการตอบกลับ ให้คลิกที่ เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลดเป็น > Microsoft Excel  (หรือสามารถ

ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ เอกสารรูปแบบอื่น ๆ ได้)  

 

การดูสรุปผลการตอบกลับ คลิกท่ีแถบเมนู การตอบกลับ (...) รายการ ด้านบน 
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จะเห็นสรุปข้อมูลการตอบกลับในลักษณะกราฟ และแสดงค่าร้อยละ เรียงล าดับตามหัวข้อในแบบสอบถาม 

 

6.การเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ 1.คลิกที่แถบเมนู  ไฟล์ > ฝัง  
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2.จะปรากฎกรอบหน้าต่างให้คัดลอกสคริปต์ในรูปแบบ HTM เพ่ือน าไปเขียนค าสั่งในการสร้างหน้าเว็บ แบบสอบถามจะ 

ปรากกฎอยู่ในหน้าเว็บไซต์ ตามขนาดความกว้างและความสูงส่วนที่ก าหนด 

 

เมื่อส าเนาสคริปต์แล้ว คลิกปุ่มเสร็จสิ้น แล้วน าสคริปต์ไปวางในหน้า HTML ของการเขียนเว็บไซต์ ซึ่งวิธีนี้ ผู้ใช้ควรมีความรู้ 

พ้ืนฐานเรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML บาง จึงจะวางได้ถูกต้องตามต าแหน่งที่ต้องการ  

2. ส่งแบบสอบถามทางอีเมล์ ไปให้ผู้ที่เราเจาะจงจะให้ตอบแบบสอบถาม  

2.1 คลิกท่ีแถบเมนูด้านบน   ไฟล์ > ส่งแบบฟอร์ม จะปรากฎกรอบหน้าต่างให้เลือกรูปแบบการส่งแบบฟอร์ม  

2.2  กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการส่งแบบสอบถาม ในช่องใต้ข้อความ "ส่งแบบฟอร์มผ่านทางอีเมล์"  

2.3 คลิกปุ่มเสร็จสิ้น  
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3. แชร์ลิงค์ของแบบสอบถามผ่านทาง social media  เช่น  google+  Facebook Twitter หรือ line 

3.1 คลิกท่ีแถบเมนูด้านบน ไฟล์ > ส่งแบบฟอร์ม จะปรากฏกรอบหน้าต่างให้เลือกรูปแบบการส่งแบบฟอร์ม 

3.2 คลิกไอคอน  หรือส าเนา URL ใตข้้อความ "ลิงก์ท่ีจะแชร์" แล้วน าไปวางใน line 

Fcebook หรือ twitter ก็ได้เช่นกัน 
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สรุปผลการประเมิน 

๑.สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู   เรื่อง  การสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามด้วยกูเกิลฟอร์ม จ านวน ๑๖ คน           

ประกอบดวย 
๑) เพศหญิง จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓  
๒) เพศชาย  จ านวน   ๖ คน    คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๘ 

รวม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖ คน 
๒. ระดับความคิดเห็น 

 ๑). เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

  ดีมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
  ดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔ 
  ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓ 
  น้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒ 
  น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ 
 ๒). เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย 

  ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก   
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

๓. ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑).ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 
  ล าดับที่ ๑ ระดับ ปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ 
  ล าดับที่ ๒ ระดับ น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ 
 จากการประเมิน พบว่าก่อนเข้าอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ น้อย          
คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ ๒.๔๐ 

๒). ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลัง การอบรม 
  ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ 
  ล าดับที่ ๒ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ 
 จากการประเมิน พบว่าหลังเข้าอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในเรื่องท่ีเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ ดี              
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๕๐ 
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๓).เนื้อหาที่จัดอบรมตรงกับสิ่งท่ีต้องการทราบ 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๓ 

  ล าดับที่ ๒ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๕ 
จากการประเมิน พบว่าเนื้อหาที่จัดอบรมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบในการอบรมอยู่ในระดับ ดีมาก                              

คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๘๐                                            
๔).เนื้อหาที่จัดอบรมสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๘ 
  ล าดับที่ ๒ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ 
 จากการประเมิน พบว่าเนื้อหาที่จัดอบรมสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับ ดีมาก                         
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๗๐                        

๕).มีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีอบรม 
ล าดับที ่๑ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ 

  ล าดับที่ ๒ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๘ 
 จากการประเมิน พบว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้อยู่ในระดับ ดี                       
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๕๐ 

๖).มีเทคนิควิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 

  ล าดับที่ ๒ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๘        
 จากการประเมิน พบว่ามีเทคนิควิธีการน าเสนอเนื้อหาที่ เหมาะสมในการจัดอบรมอยู่ ในระดับ ดี                          
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๕๐                                                      

๗).จัดเนื้อหาได้เหมาะสมกับเวลา 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๘ 

  ล าดับที่ ๒ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 
 จากการประ เ มิน  พบ ว่าจั ด เนื้ อหา ได้ เ หมา ะสมกั บ เ วลา ในการจั ด อบรมอยู่ ใ น ร ะดั บ  ดี มาก                                                        
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๖๐ 

๘).สถานที่ท่ีในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

 จากการประเมิน พบว่าสถานที่ที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในการจัดอบรมอยู่ในระดับ ดีมาก                                                        
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๕.๐๐ 

๙).ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๘ 
ล าดับที่ ๒ ระดับ ดี   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ 
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 จากการประเมิน พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสมในการจัดอบรมอยู่ในระดับ ดีมาก                                                        
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๖๐ 

๑๐).การสื่อสารที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ 
ล าดับที่ ๒ ระดับ ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 

 จากการประเมิน พบว่าการสื่อสารที่ใช้ในการอบรมมีความเหามาะสมในการจัดอบรมอยู่ในระดับ ดี                                                       
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๒๐ 

๑๑).เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 
ล าดับที่ ๑ ระดับ ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ 
ล าดับที่ ๒ ระดับ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ 

 จากการประเมิน พบว่าเอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสมในการจัดอบรมอยู่ในระดับ ดี                                                        
คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ี ๓.๘๐ 
๔. หัวข้อฝึกอบรมที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม 

- Microsoft forms 
- การใช้ Photoshop 
- รูปแบบการท าแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
- การตัดต่อรูปภาพ 
- การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) 
- อบรมเทคนิคการน าเสนอด้วย infographic 
- BOI 

๕.ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรม 
- เอกสารควรชัดเจนมากกว่านี้ 
- ขนาดตัวอักษรของเอกสารการอบรมขอขนาดใหญ่กว่านี้ 
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ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การสร้างแบบส ารวจ/แบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์ม 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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ล าดับ หัวข้อมประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ย แปรผล ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑ 
 

ก่อนเข้าอบรม ท่านมีความรู้ใน
หัวข้อเรื่องท่ีเข้ารับการอบรม 

จ านวน ๒ ๐ ๕ ๔ ๕ ๑๖ 
๒.๔๐ 

น้อย 
 ร้อยละ ๑๒.๐๕ ๐.๐๐ ๓๑.๐๓ ๒๕.๐๐ ๓๑.๐๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒ หลังเข้าอบรม ท่านมีความรู้ใน
หัวข้อเรื่องท่ีเข้ารับการอบรม 

จ านวน ๐ ๐ ๒ ๕ ๙ ๑๖ 
๔.๕๐ 

ดี 
ร้อยละ ๓๑.๐๓ ๒๕.๐๐ ๓๑.๐๓ ๐.๐๐ ๑๒.๐๕ ๑๐๐.๐๐ 

๓ เนื้อหาที่จัดอบรมตรงกับสิ่ งที่
ต้องการทราบ 

จ านวน ๑๓ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑๖ 
๔.๘๐ 

ดีมาก 
ร้อยละ ๘๑.๐๓ ๑๒.๐๕ ๖.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔ เ นื้ อ ห าที่ จั ด อบ รมส ามารถ
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน ๑๑ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑๖ 
๔.๗๐ 

ดีมาก 
 ร้อยละ ๖๘.๐๘ ๓๑.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙.๑๑ 

๕ มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่
อบรม 

จ านวน ๗ ๙ ๐ ๐ ๐ ๑๖ 
๔.๕๐ 

ดี 
ร้อยละ ๔๓.๐๘ ๕๖.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๖ มีเทคนิควิธีการน าเสนอเนื้อหาที่
เหมาะสม 

จ านวน ๘ ๗ ๑ ๐ ๐ ๑๖ 
๔.๕๐ 

ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๔๓.๐๘ ๖.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ จัดเนื้อหาได้เหมาะกับเวลา จ านวน ๑๑ ๔ ๑ ๐ ๐ ๑๖ 
๔.๖๐ 

ดีมาก 
ร้อยละ ๖๘.๘ ๒๕.๐๐ ๖.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙.๑๑ 

๘ สถานที่ที่ ใช้ในการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

จ านวน ๑๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖ 
๕.๐๐ 

ดีมาก 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๙ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมี
ความเหมาะสม 

จ านวน ๑๑ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑๖ 
๔.๖๐ 

ดีมาก 
ร้อยละ ๖๘.๘ ๓๑.๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ จ านวน ๙ ๓ ๔ ๐ ๐ ๑๖ ๔.๒๐ ดี 
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การสื่อสารอบรมใช้การอบรมมี
ความเหมาะสม 

ร้อยละ ๕๖.๐๓ ๑๘.๐๘ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๑ เอกสารประกอบการอบรมมี
ความเหมาะสม 

จ านวน ๕ ๓ ๘ ๐ ๐ ๑๖ 
๓.๘๐ 

ดี 
ร้อยละ ๓๑.๐๓ ๑๘.๐๘ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ค่าเฉล่ียโดยรวม ๔.๕๒* ดีมาก 
* เป็นค่าเฉลี่ยของข้อ ๒-๑๑  

** ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก   
    ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดี 
    ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

 


