
การใชง้านเบือ้งตน้ Application 

สร้างแบบฟอรม์สารพัดประโยชน์ 
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ท าความรูจ้กั Google Form 
ท่านอาจจะประสบปัญหา กับการจัดท าแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขนย้ายหรือจัดเก็บ

เอกสารจ านวนมาก การคัดลอกหรือจดข้อมูลต่างๆ หรือแม้กระทั่งงบประมาณในการพิมพ์กระดาษที่จ ากัด 

ปัญหาของท่านจะหมดไป เมื่อท่านเลือกใช้งาน Google Form หนึ่งในบริการ Web Application ของ

กลุ่ม Google Docs ซ่ึงช่วยให้เราสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้

อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 

ข้อมูลนี้จะอธบิายถึงประโยชน์ไปจนถึงขั้นตอนการใช้งาน Google Form และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 

ข้อดีของการท าแบบสอบถามออนไลน์ ( เมื่ อ เทียบกับแบบสอบถามทั่ ว ไป)  

 กระจายข้อมูลได้ทั่วถึง และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า การท าแบบสอบถามออนไลน์จะช่วยให้มีโอกาสได้

ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามที่ทั่วถึงกว่า ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นที่ที่เราสามารถเดินแจกแบบสอบถามเท่านั้น 

อีกทั้งเรายังส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่อยู่ภูมิภาคอื่นไปจนถึงผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถท า

แบบสอบถามให้เราได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย 

 ประหยดังบประมาณ การพมิพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษย่อมมีค่าใช้จ่าย การท าแบบสอบถาม

ในรูปแบบออนไลน์จะประหยัดงบประมาณไดเ้ป็นจ านวนมาก 

 สามารถยกตวัอยา่งใหเ้หน็รปูธรรมมากขึน้ หากต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เหน็ส่ิงที่ต้องการจะ

ส่ือมากขึ้น เช่น หากท าแบบประเมนิผลงานบางอยา่งทีเ่ปน็ส่ิงของ ก็สามารถใส่ภาพหรือวดิีโอของ

ส่ิงของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน์ได้เลย 

 ขอ้มลูถกูจดัเกบ็อยา่งเปน็ระเบยีบ หากข้อมูลมีความส าคญั การจัดเก็บเอกสารก็ยิ่งมสี าคัญตามไปดว้ย 

การทีเ่อกสารขอ้มูลถูกจัดอยา่งเปน็ระเบียบในบัญชี Google จะยิ่งง่ายต่อการค้นหา 

 สามารถน าขอ้มลูไปใชต้อ่ไดส้ะดวก เราสามารถน าผลลัพธ์จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ตอ่

ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟลเ์พื่อน าไปใช้ตอ่ได ้

 นอกจากเปน็แบบสอบถามยงัใชท้ าการสอบยอ่ยแบบออนไลนไ์ดอ้กีดว้ย สามารถใช้ Google Form 

เพื่อสรา้งข้อสอบส าหรับการสอบย่อยได้ โดยทีผู่้ท าข้อสอบสามารถตรวจค าตอบได้ทันทีอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรระวังในการใช้ง าน 

 ระวังการลืมลงชื่อออก (Log-out) เมื่อท าการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ในคอมพิวเตอร์หรอือปุกรณ์

สาธารณะ : เนื่องจาก Google Form ค่อนข้างสะดวกในการเช็คข้อมูล ดูความคืบหน้าว่ า

แบบสอบถามมีคนตอบมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงมีโอกาสที่จะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สาธารณะ

แล้วอาจลืมลงชื่อออก (Log-out) ได้ ถ้าหากท่านใดที่ใช้อีเมลหลักเป็นบัญชีเดียวกันแล้วด้วยนั้น 

ให้พึงระวังไว้เสมอว่าบัญชีที่ใช้ควรเก็บรักษาให้ดี เพราะหากมีใครเข้าถึงบัญชีจากการที่เราเปิดดูฟอร์ม

ทิ้งไว้ก็เท่ากับเค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลอีเมลของเราได้เช่นกัน 

 

สิ่งที่ควรรู้อื่นๆ 

 Google ได้แจ้งไว้ใน ข้อก าหนดในการให้บริการ ว่า Google สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม

นโยบายส่วนบุคคล: โดยถือว่าท่านได้อนุญาตให้ Google (และผู้ร่วมท างานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหา 

ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ท าซ้ า แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของเรา (เช่น งานการ

แปลภาษา การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ทาง Google ท าเพื่อให้เนื้อหาของท่าน

สามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของ Google) สรุปคือ ข้อมูลใดๆของท่านก็ตามที่อาจเป็น

ประโยชน์ต่อ Google นั้น ทาง Google สามารถน าข้อมูลของท่านไปใช้ต่อยอดได้บ้าง โดยถือว่า

ท่านสมัครใจในการแบ่งปันไปแล้วตั้งแต่เริ่มใช้งาน Google Form แต่ทาง Google จะยังคงเก็บ

ความลับให้ท่าน เพราะสิทธ์ิความเป็นเจ้าของข้อมูลยังอยู่ที่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/intl/th/policies/terms/


เริม่ตน้การใชง้าน Google Form 

ขั้นตอนในการเข้าใช้ง าน 

การที่จะเข้าไปใช้งาน Google Form ได้ ต้องมีบัญชี Google ก่อน ซ่ึงนักศึกษาและบุคคลากร

ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี สามารถใช้บัญชี Google ของทางมหาวทิยาลัยได้ (@ubu.ac.th) 

ถ้ามีบัญชี Google เรียบรอ้ยแล้ว ให้เขา้ไปที ่https://docs.google.com/forms และลงช่ือเข้าใช้

งาน จะปรากฏหนา้ตา่งแสดงแบบฟอร์มที่มีอยู่ ดังรูปภาพ 1.1 

 รูปภาพ 1.1 – หลังจากลงช่ือเขา้ใช้ใน https://docs.google.com/forms 

 

จากทีเ่ห็นในรปูภาพดา้นบน คือยังไม่มีแบบฟอร์มอยู่เลย หลังจากเข้ามาที่หนา้ตา่งแสดงแบบฟอร์มของทา่น

แล้ว ให้กดปุ่ม สรา้งแบบฟอรม์ใหม ่แล้วเริ่มขั้นตอนสรา้งแบบฟอร์มได้เลย 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms


เครื่องมือต่างๆ ในการใช้งาน 
 

 
 

รูปภาพ 2.1 – แนะน าแถบเมนูด้านบน และแถบเครื่องมือด้านข้าง 

 

เนื่องจากความสามารถของปุม่ต่างๆ ใน แถบเมนดูา้นบน ส่วนใหญ่จะถูกใช้ท าหลังจากสร้างแบบฟอร์มเสร็จ 

จะอธบิาย แถบเครือ่งมอืดา้นขา้ง ก่อน ซ่ึงแถบเครื่องมือนีม้ีไว้ส าหรับสรา้งค าถามต่างๆ ในแบบฟอร์ม 

 

 

เพิ่มค าถาม (Add question) 

ใช้ส าหรับเพิ่มค าถามในรปูแบบต่างๆ ค าถามแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและ

ความสามารถที่แตกตา่งกัน 

 

เพิ่มชื่อและรายละเอียด (Add title and description) 

ส าหรับเพิ่มแถบป้ายช่ือพร้อมรายละเอียดที่ตอ้งการแจ้งให้ทราบ 

เหมาะส าหรับใช้ในการแบ่งส่วน เช่น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตวั / ส่วนที ่2: การประเมนิ 



 

เพิ่มรูปภาพ (Add image) 

ส าหรับแทรกรปูภาพลงไปในแบบฟอร์ม 

สามารถแทรกได้จากการอัพโหลดรูปในเครื่อง หรอือา้งองิรูปที่มีอยู่บน Internet ได้ 

 

เพิ่มรูปภาพ (Add image) 

ส าหรับแทรกคลิปวิดีโอลงไปในแบบฟอร์ม สามารถเรียกวิดีโอจากบัญชี YouTube 

ของเรา หรือค้นหาจาก YouTube ผู้อื่นก็ได ้

 

เพิ่มส่วน (Add section) 

ใช้ในการแบ่งหนา้ และยังสามารถใช้แยกส่วนของแบบสอบถามออกจากกนัไดอ้ีกดว้ย 

 

ซึ่งรายละเอยีดของแถบเครือ่งมอืสว่นนีท้ัง้หมด สามารถอา่นเพิม่เตมิไดจ้าก การสรา้งแบบสอบถาม/ขอ้สอบ

ดว้ย Google Form >>> 
https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrP
YLtQUxw/edit

 

การตกแตง่ธมี การดตูัวอย่าง และการตัง้คา่ : แถบเมนดูา้นบน  

 

 

ชุดสี (Color Palette) 

ปรับแต่งสีและธีม ของแบบฟอร์มหรือสามารถแทรกรปูบน Header ก็ได ้

 

แสดงตัวอยา่ง (Preview) 

ส าหรับดูตวัอยา่งแบบฟอร์มในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(สามารถดูไปแกไ้ขไป สลับกันไปมาได้) 

 

การตั้งค่า (Setting) 

ส าหรับแทรกรปูภาพลงไปในแบบฟอร์ม 

https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrPYLtQUxw/edit
https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrPYLtQUxw/edit


 
 

รูปภาพ 3.1 – การตั้งค่าทั่วไป 

 

 จ ากดัเพยีง 1 ค าตอบ จ ากัดให้ 1 คน สามารถท าแบบฟอร์มได้ครั้งเดียว โดยผู้ท าแบบฟอร์ม ต้องลงช่ือ

เข้าใช้เทา่นั้น 

 แกไ้ขหลงัจากสง่ อนุญาตใหผู้้ท าแบบฟอร์ม สามารถกลบัไปแก้ไขค าตอบได้ 

 ดสูรปุค าตอบ อนุญาตใหผู้้ท าแบบฟอร์ม สามารถกลับไปดูค าตอบที่ตนเองตอบได ้



 
 

รูปภาพ 3.2 – การตั้งค่างานน าเสนอ 

 

 แสดงความคบืหนา้: จะปรากฏเส้นแจ้งความคืบหน้า หากมีการแบ่งหน้า 

 
 สับเปลีย่นล าดบัของค าถาม: เรียงล าดับค าถามแบบสุ่ม (เหมาะกับการท าฟอร์มเปน็ข้อสอบ) 

 แสดงลงิคเ์พือ่สง่การตอบกลบัอืน่: อนุญาตใหผู้้ท าแบบฟอร์ม ส่งค าตอบเพิ่มได้มากกว่า 1 รอบ 

ข้อความยืนยัน: แสดงข้อความ หลังจากท าแบบฟอร์มเสรจ็ 

 

สว่นหวัขอ้สดุทา้ยจะเปน็การตัง้คา่ส าหรบัท าขอ้สอบ 

สามารถอา่นเพิม่เตมิไดจ้าก การสรา้งแบบสอบถาม /ขอ้สอบ ดว้ย Google Form >>> 
https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrP
YLtQUxw/edit 

 

https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrPYLtQUxw/edit
https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrPYLtQUxw/edit


การน า Google Form ทีส่รา้งส าเรจ็แลว้ไปใชง้าน 
 

เมื่อสร้างแบบสอบถามหรือขอ้สอบเสร็จแล้ว น าไปใช้งาน โดยกดที่ ปุ่ม ส่ง [Send] 

ซ่ึงสามารถส่งไปใช้งานได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค ์

 การแนบฟอร์มลงไปในอเีมล 

 การแทรกฟอร์มลงบนเว็บเพจที่ต้องการ 

 

การส่งฟอร์มต่อเป็นลิ งค์ [SEND VIA LINK] 

การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค์ เปน็การส่งแบบฟอร์มอยา่งง่าย โดยคัดลอกลงิค์ไปใหผู้้ตอบผ่านช่องทางไหน

ก็ได้ เช่น ส่งผ่านโปรแกรมพูดคุยต่างๆ ส่ือสังคมออนไลน์ที่สามารถส่งข้อความหากันได้ เมื่อผูต้อบได้รับลงิค์

จะสามารถเขา้ผ่านลงิค์เพือ่กรอกแบบฟอร์มไดท้ันท ี
 

 
 

รูปภาพ 4.1 – การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค ์

 

 

 

 

 

 

 



การส่งฟอร์มต่อผ่านอี เมล [SEND VIA EMAIL] 
 

 
 

รูปภาพ 4.2.1 – กรอกขอ้มูลของอีเมลและรายละเอียด ทีเ่ราตอ้งการส่งไปยังผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปภาพ 4.2.2 – การส่งฟอรม์ต่อผา่นอเีมล โดยให้เพียงลงิค์ตรงมายังแบบฟอร์ม 

example@mail.com 

mailto:example@mail.com


นอกจากนีเ้พียงแค่คลิกเลือก รวมฟอรม์ในอเีมล ก็จะสามารถแนบแบบฟอร์มไปกับอเีมลได้ทันที 
 

 
 

รูปภาพ 4.2.3 – การส่งฟอรม์ต่อผา่นอเีมล โดยแนบแบบฟอร์มลงในอีเมล (ผู้ตอบสามารถกรอกในอีเมลได้เลย) 

 

การฝังฟอร์มลงเว็บเพจ [SEND VIA EMBED HTML] 

ส าหรับผู้ทีต่้องการสรา้งแบบฟอร์มที่ไม่เป็นความลับมาก และมีเว็บเพจเป็นของตนเอง การน าฟอร์ม

ฝังลงไปบนเว็บเพจ เป็นช่องทางทีด่ีในการเพิ่มผู้รว่มท าแบบทดสอบได้อยา่งดี 
 

 
 

รูปภาพ 4.3.1 – การส่งฟอรม์ด้วยวิธีการฝังฟอร์มลงเว็บเพจ 



โดย Code ที่ทาง Google Form ให้มา คือ iframe code เพียงแค่คัดลอกไปวางไว้ใน Code ของเว็บ

เพจบริเวณทีต่้องการแสดง ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จส้ิน ลองเซฟและเปิดเว็บเพจดไูด้ทนัท ีจะเห็นฟอร์มปรากฏอยู่

บนเว็บเพจเรียบร้อย 
 

 
 

รูปภาพ 4.3.2 – ตัวอยา่งฟอร์ม ด้วยวิธีการฝังฟอร์มลงเวบ็เพจ 

 



การตอบกลบัจากผูท้ าแบบฟอรม์ [RESPONSES] 

 

 
 

รูปภาพ 5.1 – การตอบกลับจากผู้ท าแบบสอบถาม 

 

การตอบกลับ แยกการดอูอกได้เป็นสองแบบ 

 แบบ ขอ้มลูสรปุ [SUMMARY]:  

เป็นมุมมองแบบแสดงค าถามตามล าดับมีคนตอบวา่อะไรบ้างในแต่ละขอ้ แสดงเป็นกราฟสรุปข้อมูลของ

แต่ละค าถาม 

 แบบ แยกรายการ [INDIVIDUAL]:  

เป็นมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม (รูปแบบคล้ายการเก็บกระดาษแบบสอบถาม) คือจะเห็นแบบ

ละเอียดวา่แต่ละคนตอบข้อไหนว่าอะไรบ้าง ซ่ึงหากมีคนตอบเยอะจ านวนหน้าก็จะเยอะตาม แต่ข้อดีคือ

สามารถท าใหเ้ราดูได้วา่ใครตอบอย่างไรบ้าง และเหมาะส าหรับการตรวจข้อสอบรายบุคคลอีกด้วย 

 

การน าข้อมูลไปใช้ในรปูแบบอื่นๆ (ปุ่มบริเวณทางขวา) 

 สรา้งสเปรดชตี [Create Spreadsheet]:  

ก าหนดว่าขอ้มูลที่ได้รับมาจะน าไปเก็บไวใ้น สเปรดชีตไหน เช่น ใช้สเปรดชีตทีเ่ก็บข้อมูลเก่า หรอื

สร้างใหม่ 

 เปดิรบัค าตอบ [Accepting responses]:  

ก าหนดว่าให้แบบฟอร์มของเราเปิดรับค าตอบในเวลานั้นๆหรือไม่ 

 อืน่ๆ:  

– รบัการแจง้เตอืนทางอเีมลเมือ่มคี าตอบใหม ่[Get email notifications for new responses]: 

เมื่อมีค าตอบใหม่ จะมีข้อความส่งไปบัญชี gmail ที่เราลงช่ือเข้าใช้เพื่อสรา้งแบบฟอรม์ 

– เลอืกปลายทางของการตอบกลบั [Select response destination]: แก้ไขข้อมูล สเปรดชีต ที่

จะท าการเก็บขอ้มูล 

– ยกเลกิการเชือ่มโยงแบบฟอรม์ [Unlink form]: ยกเลกิการลงิคแ์บบฟอร์มนี้กับสเปรดชตีปัจจุบัน 



– ดาวนโ์หลดการตอบ (.csv) [Download responses (.csv)]: 

ดาวน์โหลดข้อมูลการตอบเปน็ไฟล์ .csv ซ่ึงสามารถน าไป import ลงโปรแกรมอื่นๆ ได ้

– พิมพค์ าตอบทัง้หมด [Print all responses]: 

ส่ังพมิพ์ค าตอบ (ผลลัพธ์การพิมพ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบแสดงผลที่เราเลือกในปัจจุบัน) 

– ลบการตอบกลบัทัง้หมด [Delete all responses]: ล้างข้อมูลจากการตอบกลับทั้งหมด 

 
 

 

อา้งองิขอ้มลู 
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