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คู่มือการใช้งาน Google Form 

การสร้างฟอร์มแบบสอบถาม  

  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   แล้วคลิกปุม่   ลงช่ือเข้าใช้  

 

 

เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อย  จะมาท่ีหน้า Google Drive  
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ขั้นตอนการสร้างฟอร์มแบบสอบถาม  

  คลิกปุ่ม ใหม่  เลือก เพิ่มเติม  แล้วเลือก  Google ฟอร์ม 

 

จะมายังหน้าจอการสร้างฟอร์ม   

       ในการเริ่มต้น ควรตั้งค่าฟอร์ม ก่อน ว่าใครจะเข้าดูฟอร์มได้บ้าง ควรเลือกรายการที่ 1  จ าเป็นต้อง
เข้าสู่ระบบ....เพื่อดูฟอร์มนี้  เพ่ือป้องกันการแก้ไขฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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  ในส่วนของการสร้างฟอร์ม มีรายละเอียดการกรอกข้อมูลดังภาพ 

 

ประเภทของค าถามมี 9 ประเภท ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมดังนี้  
1.  ข้อความ (Text) คือ ค าถามให้ตอบเป็นข้อความแบบสั้นๆ  
2.  ข้อความย่อหน้า (Paragraph text) คือ ค าถามให้ตอบเป็นค าบรรยายยาว  
3.  หลายตัวเลือก (Multiple choice) คือ ค าถามให้เลือกได้เพียงค าตอบเดียว  
4.  ช่องท าเครื่องหมาย (Checkboxs) คือ ค าถามให้เลือกได้หลายค าตอบ  
5.  เลือกจากรายการ (Chouse from a list) คือ ค าถามแบบมีรายการค าตอบให้เลือกเพียงค าตอบเดียว  
6.  สเกล (Scale) คือ ค าถามให้ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เป็นรายข้อ โดยจะให้ผู้ตอบเรียงให้คะแนน
จากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก  
7.  เส้นตรง (Grid) คือ ค าถามให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามารถสร้างทีละหลายข้อหรือรายชุดที่มี
ลักษณะแบบสอบเหมือนกันได้  
8.  วันที่ (Date) คือ ค าถามให้ระบุวันที่ และเวลา  
9.  เวลา (Time) คือ ค าถามให้ระบุเวลา 
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ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถาม 

  การสร้างค าถามประเภท ข้อความ  

 

 เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

เลือก “เพ่ิมรายการ” เพ่ิมสร้างค าถามข้อต่อไป 

การสร้างค าถามประเภท ข้อความย่อหน้า  
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เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

การสร้างค าถามประเภท หลายตัวเลือก (Mulitple choice) 
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เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

 

การสร้างค าถามประเภท ช่องท าเครื่องหมาย (Checkboxs) 
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เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

การสร้างค าถามประเภท เลือกจากรายการ (Choose from a list) 

 
เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 
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การสร้างค าถามประเภท สเกล (Scale) 

 

เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

การสร้างค าถามประเภท เส้นตาราง (Grid)  

 

  



คู่มือการใช้งาน Google Form  9 
 

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

เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

การสร้างค าถามประเภท วันที่  

 

เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 
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การสร้างค าถามประเภท เวลา 

 

เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

 

การก าหนดหัวข้อ การแบ่งหน้าและการแก้ไขปรับปรุง 

  การแบ่งส่วน และการก าหนดหัวข้อแบบสอบถาม แบบสอบถามจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ตามประเด็นที่
ต้องการประเมิน ในการเพ่ิมส่วนนี้จะเพ่ิมตอนเริ่มต้น ก่อนสร้างข้อค าถาม หรือภายหลังที่สร้างข้อค าถามเสร็จ
หมดแล้วก็ได้ การก าหนดหัวข้อแบบสอบถามสามารถท าได้โดยไปท่ี  แทรก  แล้วเลือก  ส่วนหัวของส่วน 
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ก็จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อเพ่ิมข้อความส่วนหัวและค าอธิบาย 

 

เมื่อคลิกปุ่ม  เสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบของค าถามดังภาพ 

 

การแบ่งหน้าแบบสอบถาม  

  ในกรณีที่แบบสอบถามของเรามีค าถามหลายข้อหรือจ านวนมาก เราสามารถแบ่งหน้าแบบสอบถาม
เป็นหลายตอน โดยไปท่ีเมนู  แทรก  และเลือก  ตัวแบ่งหน้า  ก็จะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกข้อมูลดังภาพ  
แล้วคลิก เสร็จ  ควรวางเม้าส์ไว้ในส่วนที่ต้องการแบ่งหน้า หรือสามารถเลื่อนต าแหน่งภายหลังก็ได้ ดังภาพ 
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  จะปรากฏหน้าต่างให้ระบุต าแหน่งที่จะแบ่งหน้าไปอยู่หน้าเว็บ ถ้าไม่ได้ก าหนดไว้ไม่ต้องเติม แล้วกด 
เสร็จ  ระบบจะบันทึกโดยอัตโนมัติ 

 

จะเห็นเส้นกั้น พร้อมแสดงจ านวนหน้า 

 

    เมื่อแบบสอบอยู่ในรูปแบบออนไลน์ จะปรากฏข้อมูลที่ละหน้า พร้อมทั้งมีเมนูให้เลื่อนไปหน้าต่อไป 
หรือย้อยกลับหน้าเดิม    
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การแก้ไขปรับปรุง  

  ทุกส่วนของแบบสอบถามสามารถแก้ไข คัดลอก และลบ ซึ่งจะอยู่มุมบนของแต่ละส่วน  ดังภาพ 

 

 

          แก้ไข        คัดลอก        ลบ 

การแก้ไข  

      เมื่อกดปุ่ม แก้ไข ก็จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ แล้วก็ท าการเพ่ิมเติม ลบข้อความ หรือ แก้ไขประเภท
ค าถาม เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้กดปุ่ม  เสร็จ 
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การคัดลอก  

    เมื่อกดปุ่ม   คัดลอก  จะปรากฏหน้าต่างบันทึกการคัดลอกโดยอนุมัติ ผลของการคัดลอกจะปรากกฎ
หน้าต่างการแก้ไขขึ้นมา หลังจะนั้นก็กดปุ่ม  เสร็จ   ก็จะได้ค าถามที่เหมือนกันขึ้นมา ดังภาพ 

 

การลบ 

  การลบ เมื่อคลิกปุ่ม ลบ  ค าถามนั้นก็จะโดนลบหายไป 
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การเพิ่มข้อความขอบคุณเมื่อเสร็จสิ้นการกรอกข้อแบบสอบถาม  

  การกล่าวค าขอบคุณเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว สามารถท าได้โดยการเลือกบล็อคสุดท้ายของ
แบบสอบถาม ส่วนของ หน้าเว็บยืนยัน จะมีช่องให้เพ่ิมข้อความยืน พิมพ์ข้อความขอบคุณ และเลือกแสดงลิงค์
เพ่ือส่งการตอบกลับอ่ืน ดังภาพ 

 

การเปลี่ยนธีม 

  การเปลี่ยนธีมคือการเปลี่ยนรูปแบบของแบบสอบถาม สามารถท าได้แต่ก่อนเข้ามาสร้างแบบสอบถาม 
หรือหลังจากได้สร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว โดยเลือกที่เมนู แสดง  แล้วเลือก เปล่ียนธีม ดังภาพ 

 

  ก็จะปรากฏหน้าต่างที่แสดงชุดธีม อยู่ด้านข้าง ให้เลือก ท าการเลือกชุดธีมตามความต้องการ โดยเมื่อ
คลิกเลือก หน้าฟอร์มก็จะแสดงผลตามธีมที่เลือกและบันทึกให้โดยอัตโนมัติ 
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การเผยแพร่แบบสอบถามทางออนไลน์  

  โดยคลิกปุ่ม “ส่งฟอร์ม” ที่ส่วนท้ายของแบบสอบถาม หรือมุมขวาบนของแบบสอบถาม ดังภาพ 

 

 

การส่ง e-mail  
  เมื่อปรากฏหน้าต่างให้เลือกวิธีการเผยแพร์ ให้พิมพ์ Email Address ที่ต้องการให้ตอบแบบสอบถาม
ลงไป สามารถเพ่ิม Email Address ได้ครั้งละหลายๆคน และสามารถพิมพ์รายละเอียดของแบบสอบถามได้ 
และยังสามารถ Copy link ไปส่งในอีเมล์ได้เช่นกัน ดังภาพ 
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การโพสต์แบบสอบถามไว้ที่เว็บไซต์ ทวิตเตอร์  หรือเฟส  
  เมื่อเราท าการ  ส่งฟอร์ม  ซึ่งจะอยู่ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม หรือมุมบนขวา ก็จะปรากฎหน้าต่าง 
ให้เลือกวิธีการเผยแพร่แบบสอบถาม เช่น Facebook เมื่อเลือก  Facebook   ก็จะแสดงหน้าต่าง การน าเข้า
สู่เฟสบุค แล้วเลือกพ้ืนที่จะแชร์ลิงค์ 

 

เมื่อกด แชร์ลิงค์  ก็จะปรากฏโพสต์ ในหน้า Facebook ของเรา หรือหน้าที่เราก าหนด 

 

การดูข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

      เมื่อเข้ามาในส่วนของแบบสอบ จะมีเมนูด้านบนให้เลือก   ดูการตอบกลับ  ดังภาพ 

 

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

  ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตอบรับจะแสดงในรูปของตาราง ดังภาพ ซึ่งสามารด Copy & paste ใน
โปรแกรม Excel เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลในรูปของกราฟ หรือแผนภูมิ โดยเลือกท่ีเมนู  การตอบกลับ  และก็
เลือก  ข้อมูลสรุปการตอบกลับ 
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โดย  นายเทวัญ  ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม  สพม. 24 
Website : http://sites.google.com/site/dlitsesa24/  E-mail : krutae@namonpit.ac.th 

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ ดังภาพ 

 

 

 


