
  
การสร้างแบบส ารวจผ่าน Google  Form 1 

 
  

แบบบันทึกการสรุปการเรียนรู้ 

ชื่อการประชุม/
เร่ืองที่เรียนรู้ 

การสร้างแบบส ารวจผ่าน Google  Form 
 

หมวด 
องค์ความรู้ 

ด้านงานค ารับรอง (PA)  
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/4.0) 
ด้านงานรางวัลคุณภาพ/พัฒนาการบริการ 

 อื่นๆ ท่ีส าคัญ (ระบุ) ................................................................. 
วัน/เวลา 
สถานที่ประชุม 

 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.10 – 12.00 น. ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 

ผู้ร่วมประชุม 
 

บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

เป้าหมายในการ
ประชุม/เรียนรู้ 
(ของตนเอง) 

เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้งานแบบส ารวจผ่าน Google Form ให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สามารถน าไปสนับสนุนการท างาน ปรับใช้และพัฒนาให้รูปแบบของแบบสอบถาม/ส ารวจ/
แบบทดสอบ มีความทันสมัย สะดวก เอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้ตอบเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการ
ยกระดับการสร้างแบบฟอร์มด้วยระบบออนไลน์ (Smart Survey) สู่การขับเคล่ือนองค์กร 4.0 

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม (ถ้ามี) 
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน โดยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง https://docs.google.com/forms/ 
- เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานท่ีส าคัญของการสร้าง Google Form 
- แลกเปล่ียนเทคนิคส าคัญในการสร้าง Google Form ให้น่าสนใจ 
- แลกเปล่ียนและต่อยอด Google Form สู่การแปลง Long Link เป็น Short Link ด้วย http://gg.gg 
- แลกเปล่ียนและต่อยอด การแปลง Link เป็น QR code ด้วย http://gg.gg 
- แลกเปล่ียนและต่อยอด การ Crop หน้าจอ จากการ Print Screen เป็นการใช้ tool ของ Line Application 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ (โดยสรุป) 
การสร้างแบบส ารวจผ่าน Google  Form 

 

 
 
 
 
 
 

Good for 

 
 
 
 
 

Google Form ท าอะไรได้บ้าง ? 
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์  
- การดึงข้อมูลการตอบแบบสอบถาม/แบบทดสอบอย่างเป็นระบบใน
รูป Excel 
- การใช้กราฟแสดงผลอย่างง่าย เพื่อการน าเสนอเบ้ืองต้น 
- การติดตาม การแสดงข้อมูลแบบ Real time  

ผูส้รา้ง 
 

Good 
for 

 

- กระจายข้อมูลได้ทั่วถึง และสามารถ
เข้าถึงได้เร็วกว่า 
- ประหยัดงบประมาณ 
- ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
- สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก 
- นอกจากเป็นแบบสอบถามยังใช้ท าการ
สอบย่อยแบบออนไลน์ได้อีกด้วย 

 

- เห็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
- กรณีแบบทดสอบระบบสามารถแสดง
คะแนนได้ทันทีแบบออนไลน์ได้อีกด้วย 

https://docs.google.com/forms/
http://gg.gg/
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- ท าความรู้จักเคร่ืองมือพื้นฐานส าคัญ 

 
- เคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถาม 

 
- การเสนอข้อมูล 

1) การดึงข้อมูล ในรูปแบบ Excel file                      2) การน าเสนอด้วยกราฟส าเร็จรูป 

 

1 

2 

คลกิ
ก 
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- เทคนิคส าคัญของการสร้างแบบส ารวจ  

 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน (Share And Learn)  

 
- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท า Google Form 

การใช้ภาษาท่ีไม่ก ากวม เข้าใจง่าย ส้ัน กระชับ และชัดเจน   
การใช้รูปภาพ/วีดีโอประกอบ สามารถดึงดูดความสนใจ เป็นการยกตัวอย่างหรือกล่าวถึงอย่างเป็นรูปธรรม 
การเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ เพื่อดึงความสนใจของผู้ตอบ เช่น ค่ันส่วนด้วยรูปภาพ วลี หรือบทความ  
การใช้รูปแบบค าถามแบบตัวเลือกตอบ ท าให้ง่ายต่อการกรองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  
หลีกเล่ียงค าถามปลายเปิด แต่หากมีผู้ออกแบบสอบถามต้องต้ังกรอบของค าตอบ เพื่อทิศทางการวิเคราะห์ท่ีชัดเจน 
ทางลัดของการ ส่ง link ให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถกดท่ี tool Preview แล้ว copy link ไปใช้ได้ 

- ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การแปลง Link ให้ส้ันลงและสามารถก าหนดช่ือ link ท่ีต้องการได้ โดยไปท่ี http://gg.gg  ดังนี ้

 1) วาง Link ท่ี ต้องการแปลง 
 2) คลิกท่ี Shorten URL 
 3) เพิ่มช่ือท่ีต้องการท้าย Link (หลัง gg.gg/………………) 
 4) การแปลง Link เป็น QR Code 

      

Share Share 

Do 

Learn 
Create 
& Grow 

   

http://gg.gg/
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การ Crop ภาพหน้าจอ โดยการใช้เครื่องมือจาก Line Application แทนการใช้ Print Screen (คุณภาพของภาพ
ชัดกว่า) สามารถซ่อนหน้าต่างแชทเมื่อจับภาพหน้าจอ เวลาเลือก Crop ได้ 

 
สิ่งที่จะน ามาพัฒนาต่อยอดในหน่วยงาน (โดยสรุป) 
1. ต่อตนเอง  

- การพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างแบบฟอร์ม เพื่อการส ารวจ/ทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น ในด้านต่างๆ อาทิ การใช้ภาษาของข้อค าถาม การใช้ภาพ-วีดีโอประกอบ  

- การแปลง Link เพื่อความเหมาะสมและการบ่งบอกถึงปัจเจกของส่ิงท่ีต้องการส่ือมากขึ้น ด้วยเว็บไซต์ของ gg.gg  
- การเรียนรู้จากการท างาน หา Gap ท่ีเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งต้องต่อยอดความส าเร็จด้วยการ

แลกเปล่ียนและแบ่งปัน สู่การสร้างความคิดหรือวิธีการท างานใหม่ๆ ขององค์กร  
2. ต่อหน่วยงาน  

- สนับสนุนเพื่อขยายการด าเนินงานสู่หน่วยงาน ยกระดับเป็น Smart Survey ของการท างาน  
 

 
 

โดย นางสาวมนัญญา เรือจิตร 
นักวิชาการสาธารณสุข  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
  

 

 


