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โดย 
ครูเทวัญ  ภูพานทอง 
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คู่มือการใช้งาน Google Form 
ตอน การสร้างและตรวจข้อสอบออนไลน์ 

  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ ครูนรินทร์ อนงค์ชัย  โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้
อนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าข้อมูลนี้ และเผยแพร่เป็นวิดีโอให้ผู้จัดท าได้ศึกษา ซึ่งท่านใดต้องการศึกษา
ในรูปแบบวิดีโอสามารถเข้าชมได้ที่ลิงค์นี้นะครับ  
https://www.youtube.com/watch?v=p8TnAsqYpl0 

การสร้างข้อสอบฟอร์มแบบสอบถาม  

  การที่จะใช้งาน Google Form ได้นั้น จะต้องมี Email ของ Google หรือ Gmail หรือ อีเมล์ของ 
GoogleApp for Education แล้วเข้าไปที่ https://drive.google.com  โดยผ่านการล็อกอิน ก็จะเข้ามายัง
หน้า Google Drive 

  จากนั้นกรอก   ชื่อผู้ใช้   และ   รหัสผ่าน   แล้วคลิกปุ่ม   ลงช่ือเข้าใช้  

 

 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อย  จะมาท่ีหน้า Google Drive  

  

https://www.youtube.com/watch?v=p8TnAsqYpl0
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ในหน้า Google ไดร์ฟ  คลิกท่ีปุ่ม  ใหม่  เลือก  เพิ่มเติม   และคลิกเลือก  Google ฟอร์ม 

 

 

  จะได้หน้าฟอร์มเปล่า  จุดแรกท่ีต้องไปท าการก าหนดค่าก่อนก็คือ การตั้งค่าฟอร์ม  จะเห็นว่ามี
เครื่องหมายถูก อยู่หน้าช่องในแถวแรก ให้ท าการคลิกเม้าส์หนึ่งครั้ง เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เพ่ือให้ผู้เข้า
ท าแบบทดสอบสามารถใช้งานแบบทดสอบได้โดยที่ไม่ต้อง Login เข้าอีเมล์ ของโรงเรียน  

 

 

เมื่อคลิกออกจะปรากฏหน้าจอ  คลิก  ตกลง 

 

  



คู่มือการใช้งาน Google Form : การสร้างและตรวจข้อสอบออนไลน์   3 
 

โดย  นายเทวัญ  ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม  สพม. 24 
Website : http://sites.google.com/site/dlitsesa24/   E-mail : krutae@namonpit.ac.th 

 

  จากนั้นท าการตั้งชื่อฟอร์ม  และในค าถามแรก ควรเป็นการถามชื่อผู้ท าข้อสอบ โดยเลือกประเภท
ค าถามเป็นแบบ ข้อความ  จากนั้นคลิก เสร็จ 

 

ต่อไปสร้างค าถามข้อแรก คลิกท่ีเพ่ิมรายการ เลือกประเภทค าถามเป็นแบบ หลายตัวเลือก 

 

จากนั้นใส่ค าถามในช่องหัวข้อค าถาม  และตัวเลือกค าตอบ 
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ตัวอย่างนี้จะสร้างข้อสอบตัวอย่างจ านวน 5 ข้อ   

 

เมื่อท าข้อสอบเสร็จครบ 5 ข้อ  คลิกที่   ดูฟอร์มออนไลน์ 

 
 

จะข้ึนหน้าจอแบบทดสอบออนไลน์ที่จะน าไปใช้งาน  ในตัวอย่างทดสอบการท าข้อสอบ จ านวน สองคน 

 

เมื่อท าเสร็จแต่ละคนจะแสดงหน้าจอนี้ 
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ให้ครูผู้สอนหรือเจ้าของข้อสอบเข้าไปท าข้อสอบ โดยให้ท าให้ถูกทั้งหมด  1 ชุด 
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การตรวจข้อสอบ 

  การตรวจข้อสอบออนไลน์ที่สร้างขึ้นจาก Google ฟอร์ม นี้สามารถท าได้โดยต้องใช้ส่วนเสริมที่ชื่อว่า 
Flubaroo  โดยคลิกที่แถบเมนูที่ชื่อว่า  ส่วนเสริม   แล้วเลือก  ดาวน์โหลดส่วนเสริม 

 

จะปรากฏหน้าจอส่วนเสริมของ Google ฟอร์มมาให้  คลิกเลือกที่  Flubaroo 

 

เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปที่  Flubaroo  รูปภาพจะเปลี่ยนไป และปรากฏเป็นค าว่า  + ฟรี  คลิกท่ีค านี้ 
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Flubaroo  จะแจ้งความต้องการก่อนเริ่มใช้งาน 

 

 

เลื่อนมาด้านล่างสุด   เลือก   อนุญาต 

 

  แต่ถ้าเคยติดตั้ง Flubaroo มาก่อนแล้วเมื่อชี้ที่ส่วนเสริมจะปรากฏชื่อ  Flubaroo เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปชี้ 
จะปรากฏดังภาพ  คลิกเลือกที่รายการ  Enable Flubaroo in this sheet 
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จากนั้นเลื่อนเม้าส์ไปคลิกท่ี  ส่วนเสริม  เลือก  Flubaroo  และเลือก  Grade Assignment   

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

  ในหน้าจอนี้จะเป็นการก าหนดว่าแต่ละข้อจะให้คะแนนเท่าใด ในแถวแรก เป็นชื่อ-สกุล ให้ก าหนด 
Grading Option เป็น Identifies Student  ซ่ึงเป็นการก าหนดให้ไม่มีคะแนนในส่วนนี้ 
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  ส่วนรายการที่เป็นข้อสอบ ให้ก าหนดเป็น Normal Grading  ซึ่งปกติโปรแกรมจะก าหนดไว้ให้แล้ว  
และคะแนนสามารถปรับคะแนนแต่ละข้อให้เท่า หรือไม่เท่ากันก็ได้ 

 

 

ก าหนดค่าหน้าต่อไป คลิกท่ีปุ่ม  Continue 
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ในหน้า  Flubaroo Gading Step 2  เป็นหน้าที่ให้ท าการเลือกผู้ที่ท าข้อสอบหรือแบบทดสอบถูกทุกข้อ  ใน
ที่นี้ก็คือ ผู้ท าแบบทดสอบที่ใช้ชื่อว่าครู เฉลย  คลิกเลือกที่ชื่อนี้ แล้ว  คลิก  Continue 

 

จะแสดงหน้าจอ  Flubaroo  Gading Complete  ก็คือ ท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก กากบาท ปิด
หน้าจอนี้ออกไปได้ 

 

จะได้หน้าจอที่แสดงผลการสอบ  ดังภาพ 
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การสลับค าตอบ 

  หากต้องการสลับตัวเลือกค าตอบในแต่ละข้อสามารถท าได้โดยไปที่หน้าจอแบบฟอร์มข้อสอบที่ได้
สร้างไว้ 

 

 การตั้งค่า 
  1. คลิกในช่อง ค าถามที่ต้องตอบ  หมายถึงผู้เข้าท าแบบทดสอบจะเว้นการตอบในข้อสอบไม่ได้ 
  2. คลิกท่ี การตั้งค่าขั้นสูง แล้วคลิกที่ช่อง สลับล าดับของตัวเลือก   

 

ท าอย่างนี้ในข้อสอบทุกข้อ  จะได้ผลตามภาพ 
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เมื่อลองเข้าข้อสอบใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าตัวเลือกมีการสลับต าแหน่ง ตามภาพ 

 

 

การสลับค าถาม (ข้อสอบ) 

  ข้อสอบที่สร้างจาก Google ฟอร์ม  สามารถท าการสลับข้อสอบได้  แต่ควรท าความเข้าใจก่อนว่าใน 
Google ฟอร์มนั้นจะนับค าถามทุกค าถามทุกประเภทเป็นข้อสอบทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่สับสนหากใน
ข้อสอบของเรามีค าถามเก่ียวกับข้อมูลผู้เข้าสอบ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น ต้องท าการแยกออกจากข้อสอบ
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  ไปที่  เพิ่มรายการ  ที่อยู่ด้านล่างต่อจากข้อสอบข้อสุดท้าย  เลือก  ตัวแบ่งหน้า 

 

  จะข้ึนหน้าจอมาให้กรอกชื่อหน้าเว็บ  อาจจะใส่ชื่อข้อสอบ ก็ได้ ในตัวอย่างใส่เป็น ท าแบบทดสอบ 
แล้วกดปุ่ม  เสร็จ 
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 จะได้ตามภาพ 

 

 

ท าการลากตัวแบ่งหน้าไปไว้ต่อจากค าถาม ชื่อ-สกุล 

 

  จะเห็นว่าแบบทดสอบถูกแบ่งออกเป็น 2 หน้า  หน้าแรกจะมีชื่อแบบทดสอบ  และค าถาม  ชื่อ-สกุล  
ส่วนหน้าที่สอง จะเป็นข้อสอบที่เริ่มจากข้อที่ 1 

  ขั้นต่อไปเลื่อนไปที่ด้านบนของฟอร์มข้อสอบ  ตรงการตั้งค่าฟอร์ม  ให้คลิกท่ีช่องหน้า  สับเปลี่ยน
ล าดับของค าถาม  เพื่อให้ระบบท าการสลับข้อค าถามในแต่ละครั้งที่เข้าท าแบบทดสอบ 

 

 

 



คู่มือการใช้งาน Google Form : การสร้างและตรวจข้อสอบออนไลน์   14 
 

โดย  นายเทวัญ  ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม  สพม. 24 
Website : http://sites.google.com/site/dlitsesa24/   E-mail : krutae@namonpit.ac.th 

 

 

จะได้ผลดังภาพ 

ภาพแรก  เป็นหน้าแรก  ที่มีชื่อแบบทดสอบ  และค าถาม ชื่อ – สกุล 

 

หน้าที่สองเป็นหน้าข้อสอบ  ที่มีการสลับข้อสอบแล้ว ตามภาพ 

 

  ข้อแนะน าในการท าข้อสอบแบบสลับข้อสอบ   
  - ไม่ควรใส่เลขหน้า  หน้าค าถาม(ข้อสอบ)  เพราะเมื่อมีการสลับค าถาม จะท าให้ผู้สอบเกิดการสับสน
ได้  
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การดูผลการท าแบบทดสอบ 

  ที่หน้า Google ไดร์ฟ  จะปรากฏไฟล์ที่ชื่อเดียวกันกับฟอร์มแบบทดสอบ  แต่จะมีค าว่า การตอบกลับ
อยู่ในวงเล็บ  เป็นไฟล์ ชีต ที่เก็บข้อมูลการท าแบบทดสอบ  สามารถเขา้ไปดูได้โดยท าการดับเบิ้ลคลิกท่ีไฟล์นี้ 

 

จะปรากฏหน้าจอตามภาพ 

 

 


