
 

 



 

Google Form เปน็ส่วนหนึ่งของบรกิาร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ Google Documents หรือมีชื่อเรียก

ย่อๆ ว่า Google Docs ที่ช่วยให้ผู้ใชง้านสามารถสร้างแบบฟอร์มตา่งๆ เชน่ แบบสอบถาม, แบบส ารวจ

ความคิดเห็น, แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบฟอร์มลงทะเบียน ฯลฯ เพื่อใช้ส าหรบัรวบรวมข้อมลูได้อย่าง

รวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในสว่นของการใช้งาน Google Form นั้น ผู้ใช้งานจ าเป็นตอ้งมีบัญช ี

Gmail หรือ Account ของ Google ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของ Google ได้ 

 

       การใช้งาน Google Forms 

สามารถเปิดใช้งาน Google Forms ได้จาก My Drive     
คลิกปุ่ม NEW > More เลือก Google Forms   
 

 

หรือเปิดจากปุม่ Google apps > more แล้วเลือก Google Forms 



 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o กรณีเลือกสร้างฟอร์มด้วยเทมเพลต (From a template) ในส่วนของ GENERAL 

 

 

จะมีหน้าต่างเทมเพลตรูปแบบต่างๆ แยกหมวดหมู่ให้ผูใ้ช้ได้เลือกมากมาย สามารถเลือกรูปแบบ
เพื่อน ามาปรับ/แก้ไขให้เป็นฟอร์มของตนเองได้ 
  

  
 



o กรณีเปิดเอกสารหนา้เปล่า  
 

 

 

       เมนูต่างๆ ในหน้าหลักของ Google Form 

 

1. ตั้งชื่อฟอร์ม 

2. ติดต้ัง feature เสริมเพิม่เติม 

3. ชุดสีและเทมเพลต สามารถปรับเปลีย่นสีและเทมเพลตได้ตามต้องการ 

4. แสดงตัวอย่าง ส าหรับการดแูบบฟอร์ม หลังจากที่เราได้สร้างหรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

5. เมนูส าหรับการตั้งค่า  

6. ส่งแบบฟอร์ม สามารถเลือกส่งทางอีเมล, ลิงค,์ ฝงัโค้ด, Facebook, Twitter ได้ 

  



       เมนูต่างๆ ส าหรับใช้ในการสร้าง Form 

 

 

 

 

 

 

   

1. เพิ่มค าถาม : เพิ่มหวัข้อค าถามต่างๆ เขา้ในแบบฟอร์ม  
2. การน าเข้าค าถาม : น าเข้าชุดค าถามจากฟอร์มเดิมที่มีอยู่มาใส่ในฟอร์มใหม ่
3. เพิ่มชื่อและรายละเอยีด : เพิ่มหัวข้อและรายละเอียดตา่งๆ  
4. เพิ่มรูปภาพ : เพิ่มรูปภาพในเนื้อหา เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิง่ขึ้น  
5. เพิ่มวีดีโอ : เพิ่มวีดีโอจาก youtube เพื่อเป็นสื่อประกอบเนื้อหาได้  
6. เพิ่มส่วน : กรณีแบบฟอร์มมีข้อค าถามที่ยาวเกินไป เราสามารถเพิ่มส่วน 

หรือตัดเป็นเพจข้ึนหน้าใหม่ได ้



       รูปแบบของค าตอบในแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Short answer : ค าตอบสัน้ๆ 

Paragraph : ย่อหน้า 

Multiple choice : หลายตวัเลือก  

Checkboxes : ช่องท าเครื่องหมาย หรือ Checkboxes 

Drop-down : เลื่อนลง หรือ Dropdown 

File upload : อัพโหลดไฟล ์

Linear scale : สเกลเชิงเส้น 

Multiple-choice grid : ตารางเลือกหลายหัวข้อ 

Tick box grid  : ตารางเลือกหลายหัวข้อแบบช่องท าเครื่องหมาย 

Date : วันที ่

Time : เวลา 
 



o Short answer : ค าตอบสั้นๆ 

 

ใช้กับค าถามที่ต้องการค าตอบสั้นๆ 

 

o Paragraph : ย่อหน้า 

 

ใช้กับค าถามที่ตอบได้หลายบรรทัด ส่วนมากจะเป็นค าตอบที่ไม่ตายตัว มีความยาวมากน้อยไม่เท่ากัน เช่น 

ที่อยู่ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ 

o Multiple choice : หลายตวัเลือก  

 

ใช้กับค าถามที่ให้ผู้ตอบเลือกจากตัวเลือกที่ก าหนดให้ โดยสามารถเลอืกได้เพียงค าตอบใดค าตอบหนึ่ง 

 

o Checkboxes : ช่องท าเครือ่งหมาย หรอื Checkboxes 

 

ใกล้เคียงกับ Multiple Choice แตกต่างกนัที่รูปแบบค าถามนี้จะสามารถเลือกได้หลายค าตอบ 

 



o Drop-down : เลื่อนลง หรอื Dropdown 

 

ค าถามรูปแบบนี้เหมาะส าหรับค าตอบที่มีเป็นจ านวนมาก เช่น ให้เลือกคณะ, สงักัด ฯลฯ  ซึง่

ค าตอบจะมีปริมาณจ านวนมาก ท าให้ขนาดของช่องค าถามยืดยาว ซึ่งค าถามรูปแบบนี้จะช่วยรักษาพืน้ที่

ได้อย่างมาก 

 
o File upload : อัพโหลดไฟล ์

 
ให้ผู้ตอบสามารถอัพโหลดไฟลข์องตนเอง ไปที่ไดรฟ์ของเจ้าของแบบฟอร์มได้ 

ข้อควรระวัง: ควรเปิดให้อัพไฟล์ เฉพาะผู้ที่ไว้ใจได้เท่านั้น เพื่อป้องกนัการสง่มัลแวร ์

 

o Linear scale : สเกลเชิงเส้น 

 

ค าถามในรูปแบบเชิงปริมาณ ใช้เก็บข้อมลูเป็นจ านวนตวัเลข ได้สูงสุดตั้งแต่ 0-10 โดยจะเน้นการ

น าข้อมูลเหล่านี้ไปท าสถิติ 

 



o Multiple-choice grid : ตารางเลือกหลายหัวข้อ 

 

ค าถามในรูปแบบเชิงปริมาณ แต่สามารถแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อให้เลือกตอบได้หลายค าตอบ 

  



o Tick box grid : ตารางเลือกหลายหวัข้อแบบช่องท าเครื่องหมาย 

 

ค าถามในรูปแบบเชิงปริมาณ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อให้เลือกตอบได้หลายค าตอบในรูปแบบ

ช่องท าเครื่องหมาย 

 

o Date : วันที ่  

 

ค าถามที่ต้องการค าตอบเปน็วนัที่ จะมีรูปแบบเป็นปฏิทนิให้เลือก 

 

o Time : เวลา 

 

ค าถามที่ต้องการค าตอบเปน็เวลา 

  



       การส่งแบบฟอร์ม 

 

 

หลักจากสร้างแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม “SEND” เพื่อส่งแบบฟอร์ม 

 

จะปรากฏหนา้ต่าง Send form ขึ้นมา เพื่อให้เลือกรูปแบบในการส่งฟอร์ม 

 

  

รูปแบบที่ 1: ส่งทางอีเมล  

1. รูปแบบการส่งฟอร์มไปทางอเีมล  

2. ใส่ชื่ออีเมลของผู้รับ 

3. ชื่อเรื่อง 

4. ข้อความที่ต้องการสง่ไปพรอ้มแบบฟอร์ม 



 

 

รูปแบบที่ 2 : ส่งลิงค์ไปให้ผู้อื่นทางช่องทางต่างๆ หรือน าไปโพสบนเว็บไซต ์

1. รูปแบบการส่งฟอร์มด้วยการส่งลิงค ์

2. ลิงค์ของฟอร์ม (คลิกที่ช่อง Shorten URL หากต้องการท าให้ลิงค์สัน้ลง) 

3. เลือก COPY ลิงค ์และสามารถน าลิงคน์ั้นไปใช้ได้ทันท ี

 

 

การส่งแบบที่ 3 : แทรกเป็น HTML Code 
 

สามารถน าไปแทรกเป็น HTML Code บนเว็บไซต์ได ้หรอืแชร์ไปบนเว็บไซต์อื่นๆ  
เช่น Google+, Facebook, Twitter 
  



Work Shop I สร้างแบบสอบถามออนไลน ์

o ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได ้จากตัวอย่าง 1 แบบฟอร์ม  

o สามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อใชใ้นการเก็บข้อมูลรูปแบบต่างๆ ได ้

o สามารถตรวจสอบข้อมูลส่งกลับจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามได ้

 

Work Shop I 
ตัวอย่าง : แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 

1. เริ่มต้นการสรา้งแบบฟอร์มโดยการไปที ่Drive (ไดรฟ์) แล้วคลิกที่ปุม่ใหม่ 

 

2. คลิกเลือกเมนู Google ฟอรม์ 

 



จะปรากฏค่าเริ่มต้นของฟอรม์ว่างเปล่า 

 

 

3. ให้ตั้งชื่อฟอร์มลงในช่อง “ฟอร์มไม่มีชื่อ” (ชือ่ที่ตั้งใหม่จะมาแสดงในสว่นแรกของฟอรม์โดยเป็นชื่อ

เดียวกัน) ในช่องชุดค าถามจะแสดงค่าเริ่มต้นมาให้อัตโนมัติคือ ชุดค าถามประเภทหลายตัวเลือก  

 

 

4. ให้แบ่งชุดค าถามออกเป็นส่วนๆ เพื่อความเป็นระเบียบ และช่วยให้ผู้ตอบสามารถตอบค าถามได้

สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งสว่นของชุดค าถามออกเป็นดงันี ้

        สว่นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

        สว่นที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

        ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากนั้นท าการเพิ่มชุดค าถามลงในแบบฟอร์ม โดยแยกประเภทออกไปตามส่วนต่างๆ  

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยชุดค าถามประเภทหลายตวัเลือก (Multiple choice) 

 

  



 

 

 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยชุดค าถามประเภทตารางตัวเลือกหลายข้อ (Multiple-choice grid) 

  



 
 

ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยชุดค าถามประเภทย่อหน้า (Paragraph) 

 

5. การส่งแบบสอบถามออนไลน์   

 

เมื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลกิที่ปุ่ม “สง่” เพื่อท าการส่งแบบฟอร์มถึงผู้รบั 

 

6. การส่งฟอร์มรูปแบบต่างๆ  

 

1) ส่งทางอีเมล 

2) ส่งด้วยลงิก ์(Link) ไปให้ผู้อื่นตามช่องทางต่างๆ  

3) แทรกแบบ HTML Code เพื่อน าไปโพสลงในเว็บไซต ์

4) แชร์ผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ  



7. การตรวจสอบข้อมูลการตอบกลับ 

สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทางคือ  

7.1 ตรวจจากแถบเมนู การตอบกลับใน Form ที่สร้างขึน้  

 

 

จะแสดงรายละเอียดและสรุปเป็นกราฟของผู้ที่ตอบกลับมาให้โดยอัตโนมัติ 

 

7.2 สร้าง Spreadsheet (ตารางสถิติ) ขึ้นใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบสถิติ 

                     

 

คลิกเพื่อสร้าง Spreadsheet ใหม ่ 

 



 

 

เอกสารสเปรดชีต (Google Sheets) จะมลีักษณะการท างานคล้ายกบัโปรแกรม MS 

Excel ข้อมูลทีไ่ด้จะอยู่ในรูปแบบของตาราง Column และ Low สามารถ Export ออกไปใช้งานใน

สกุลของ Ms Excel ได้ ด้วยการคลิกที่เมน ูไฟล์> ดาวน์โหลดเป็น > Microsoft Excel(.xlsx) เพื่อ

น าข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดหรือสรุปข้อมูลในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม 

  



การสร้าง QR code จากเว็บไซต์ QR code Generator ทั่วไป  
ตัวอย่าง  เว็บไซต์ www.qr-code-generator.com  

 
 

 ให้น าชื่อลิงคท์ี่ได้จากฟอร์ม วางลงในช่อง Website (URL) 

 กดปุ่ม Create code เพื่อท าการ Generate 

 QR code ที่ถูก Generate แล้วจะไปปรากฏในช่องทางด้านขวา 

 

 คลิกปุ่ม Download  จะได้ QR code ที่เป็นสกุลไฟล์ภาพ(JPG) สามารถน าไปใชง้านได้เลย 

 

 

http://www.qr-code-generator.com/

