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พรอมแลวไปกันเลย!!! 
กอนอื่นมารูจัก Google Form กันกอน Google Form ก็เปน Apps ในกลุมของ Google 

Drive หรือ Google Document ซึ่งใหเราสามารถสรางแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูล ไมวาจะเปน 
แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอรมอะไรก็ไดท่ีอยากใชในการเก็บขอมูล หรือ แมแตทําเปน
แบบทดสอบ (อันหลังสุดนี่ ตองเพ่ิม Add-on เพ่ือใชในการตรวจขอสอบ) ท้ังหมดท่ีวามา เรา
สามารถใช Google Form ในการสรางสวนรับขอมูลเอาไวใชงานไดเลย แถมยังใหเราใชงานแบบฟรีๆ 
อีกดวย (ก็เก็บขอมูลไดฟรี 15GB สําหรับ Gmail และ 30 GB สําหรับ กลุม Google apps for 
Education 

 

แลวมีวิธีการใช ??? 
ตองมีบัญชีผูใชของ Google ! 

1. พิมพ์ URL -> www.google.com 

 

 

คลิ๊กเพ่ือเขาสูระบบ 
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2. เข้าสู่ระบบเพ่ือใช้บริการ 

 
 
 

3. คลิ๊กที่สญัลกัษณ์         เพ่ือเริ่มต้นการสร้าง Form 
 

 
 
 
 
 

กรอกอีเมล์และรหัสผ่าน 

เลือกปุ่มเพื่อเริ่มต้น 
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4. หน้าต่างแรกสําหรับการสร้างแบบสอบถามโดย Google Form 

 
 

5. ส่วนประกอบสําคัญของ Google Form 

 

 
 

6. ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทําการ “บันทึก” ทุกครัง้ 

 
 

 

4.1 คลิ๊ก “ใหม่” เพื่อเลือก Google Form 

4.2 คลิ๊ก “Google ฟอร์ม”  

5.1 ชื่อแบบฟอร์มและเมนูในการการต้ังค่า 

5.2 Tab กําหนดค่ารูปแบบ การแจ้งเตือน 

การรับข้อมูลและการดูแบบฟอร์ม 
5.3 กําหนดให้มีการแสดง Process ขณะกรอกแบบฟอร์ม 

5.4 ชื่อฟอร์ม (เปล่ียนจากตรงน้ีก็ได้) 

ด้านล่างเป็นข้อความคําอธิบายฟอร์ม 5.5 รูปแบบของคําถามหรือแบบฟอร์มที่เราจะให้ผู้ใช้กรอก 

5.6 ตัวเลือกของคําถาม 

6.1 กดปุ่มบันทึกทุกคร้ังหลังจากการเปล่ียนแปลงฟอร์ม 
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7. มาถึงเมนูสําคัญ ของการสร้างฟอร์ม จะเป็นเมนูในการ Insert เครื่องมือ หรือ รูปแบบในการ

กรอกข้อมูล ในภาษาสร้างเว็บ จะเรียกว่า Object ซึ่งจะมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ตามลักษณะ

ข้อมูลที่เราต้องการให้ผู้ใช้งานกรอก (ขึ้นกับแบบฟอร์มที่เราจะทํา) 

 
 

8. เริ่มต้นการจากการสร้างคําถามแบบ “ข้อความ” 

 
 

 

 

 

7.1 รูปแบบการนําเข้าข้อมูลแบบท่ัวไป ใช้กับข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ 

ข้อมูลแบบตัวเลือก เช่น เพศ หรือวุฒิการศึกษา 

7.2 รูปการ Input ข้อมูล มักใช้ในรูปแบบที่ต้องการวัดระดับ เช่น 

ความพึงพอใจ ความเห็น เป็นต้น และก็ใส่ข้อมูลวันเวลา 

7.3 ส่วนเสริมของการออกแบบใส่ส่วนหัว รายละเอียด รูปภาพ

และวิดีโอ 

8.1 พิมพ์ข้อคําถาม 

8.2 เลือกประเภท “ข้อความ” 

8.3 กดปุ่ม “เสร็จส้ิน” 

** สังเกตได้ว่าจะเป็น

คําถามส่วนบุคคล 
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9. หลังจากกดคําว่า “เสร็จสิ้น” จะมีการแสดงรายการที่ได้เพ่ิม ดังรูป 

 
 

10. จากน้ันกดปุ่ม                        เพ่ือเพ่ิมคําถามต่อไป 

11. การจากการสร้างคําถามแบบ “หลายตัวเลือก” 

 
 

12. จากน้ันกดปุ่ม   หน้าต่างจะแสดงดังรูป 

 

9.1 ข้อคําถามแรกหลักจากบันทึก 

11.1 ข้อคําถามที่ต้องการถาม 

11.2 รายการตัวเลือก 
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13. การสร้างคําถามแบบ “ช่องเครื่องหมาย” 

 
 

14. หน้าต่าง “ช่องเครื่องหมาย” หลังจากการกดปุ่มเสร็จสิ้น 

 
 

15. การสร้างคําถามแบบ “สเกล” 

 
 

16. หน้าต่าง “สเกล” หลังจากการกดปุ่มเสร็จสิ้น 

 

13.1 พิมพ์ข้อคําถาม 

13.2 เลือกประเภท “ช่องทําเคร่ืองหมาย” 

13.3 พิมพ์คําตอบของคําถาม 

13.4 กรณีเลือกส่วนนี้บังคับให้ตอบคําถาม 
13.5 กดปุ่ม “เสร็จส้ิน” 

15.1 พิมพ์ขอคําถาม 

15.2 เลือกประเภท “สกล” 
15.3 กําหนดระดับ 

15.4 กดปุ่มเสร็จส้ิน 
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17. การสร้างคําถามแบบ “เส้นตาราง” โดยรูปแบบของแบบสอบถามจะมีลักษณะหน้าต่างดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. หลังจากกดปุ่ม “เสร็จสิน้” หน้าต่างที่ปรากฏ ดังรูป 

 
 

19. การนําแบบฟอร์มไปใช้งาน มขีั้นตอนดังน้ี 

 

  

15.3 กําหนดระดับ 

15.1 หัวข้อคําถาม 

15.2 รายการข้อคําถาม 

กดปุ่มส่งฟอร์ม เพ่ือสร้างลิงค์แบบฟอร์ม 
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20. จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยัน ให้กดคําว่า “เสร็จสิ้น” 

 
 

21. การดูผลลัพธ์ของการตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

22. “ดูการตอบกลับ” ของผู้ทําแบบสอบถาม ระบบจะส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ตาราง มีขั้นตอนดังน้ี  

กดปุ่ม     จะปรากฏหน้าต่าง ดังน้ี 

 

วิธีการเผยแพร่แบบสอบถาม โดยนําลิงค์ดังกล่าวไปเผยแพร่ 

จํานวนท่ีมีการตอบกลับของผู้ทําแบบสอบถาม 

ชื่อแบบสอบถาม สามารถกําหนดได้ 

กดปุ่มสร้างเพ่ือส่งออกไฟล์ 
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23. หน้าต่างไฟล์เก็บคําตอบ จะมีลักษณะดังน้ี 

 
 

 


