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การสร้างแบบฟอร์ม

1. เข้าไปที�เว็บไซต์ https://www.google.com
แล้วคลิกที�ปุ�ม ลงชื�อเข้าสู่ระบบ

2. ลงชื�อเข้าใช้งานบัญชีอีเมล์ของคุณ 
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การสร้างแบบฟอร์ม

3. เมื�อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที�เมนู 9 จุด ดังภาพ

4. เลือกที�ไอคอน Forms

2



การสร้างแบบฟอร์ม

5. คลิก ว่าง เพื�อสร้างแบบฟอร์มขึ�นมาใหม่

6. หลังจากสร้างแบบฟอร์มว่างแล้ว ให้ทําการตั�งชื�อแบบฟอร์ม และใส่คําอธิบาย
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การสร้างคําถาม

การสร้างรายการคําถามมีเครื�องมือในการสร้าง ดังนี�

เพิ�มข้อคําถามต่อไป

นําเข้าคําถามจากฟอร์มอื�น ๆ

เพิ�มชื�อและรายละเอียด

เพิ�มรูปภาพ

เพิ�มวีดีโอ

เพิ�มส่วนของแบบฟอร์ม

รายละเอียดเมนู
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การสร้างคําถาม 

พิมพ์หัวข้อคําถามที�ต้องการ ดัวตัวอย่างด้านล่าง

1. การสร้างหัวข้อคําถาม คลิกที�        (เพิ�มชื�อและรายละเอียด) เพื�อสร้างหัวข้อ
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การสร้างคําถาม 

กรอกคําถาม ที�ต้องการ ลงในช่องว่าง

2. เพิ�มคําถาม คลิกที�     เพื�อเพิ�มคําถามข้อถัดไป
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การสร้างคําถาม 

3. การสร้างรายละเอียดตัวเลือกคําตอบ 

1

2

3

หมายเลข 1  รายละเอียดตัวเลือกตอบ
หมายเลข 2  คลิกที� เพิ�มตัวเลือก หากต้องการเพิ�มตัวเลือกคําตอบ หรือ
               คลิกที� เพิ�ม “อื�นๆ” หาก ต้องการเพิ�มคําว่า “อื�นๆ”
หมายเลข 3  เลือกรูปแบบของคําตอบ (11 รูปแบบ)
หมายเลข 4  เมื�อต้องการทําซํ�ารายการคําถาม
หมายเลข 5  เมื�อต้องการลบรายการคําถามที�สร้าง
หมายเลช 6  เพื�อป�องกันไม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามข้ามแบบสอบถามข้อนี�ไป
หมายเลข 7  ในแต่ละรูปแบบจะมีหน้าที�ไม่เหมือนกัน

4 5 6 7
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

รูปแบบของคําตอบสามารถกําหนดได้ทั�งหมด 11 รูปแบบ ดังนี�

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

 1.  รูปแบบคําตอบ คําตอบแบบสั�นๆ หมายถึง ข้อความสัั�นๆ ไม่เกิน 1 บรรทัด

 2.  รูปแบบคําตอบ ย่อหน้า หมายถึง ข้อความที�มีความยาว เกิน 1 บรรทัด

3.  รูปแบบคําตอบ หลายตัวเลือก หมายถึง สร้างได้หลายตัวเลือก และเลือกตอบได้
เพียง 1 ตัวเลือกเท่านัน เช่น การเลือกช่วงอายุ หรือช่วงเงินเดือน เป�นต้น
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

 4.  รูปแบบคําตอบแบบ ช่องทําเครื�องหมาย หมายถึง สร้างได้หลายตัวเลือก และเลือก
ตอบได้ หลายตัวเลือก

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ ช่องทําเครื�องหมาย
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

5. รูปแบบคําตอบแบบ เลื�อนลง หมายถึง ช่องตัวเลือกแบบดึงลงมาหลายรายการ และ
เลือกตอบได้ เพียง 1 ตัวเลือก

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ เลื�อนลง
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

6. รูปแบบคําตอบแบบ อัปโหลดไฟล์ หมายถึง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถอัปโหลด
ไฟล์ไปที�ไดรฟ� ของเจ้าของแบบฟอร์มได้ 

7. รูปแบบคําตอบแบบ สเกลเชิงเส้น หมายถึง คําถามแบบเลือกระดับคะแนนจากมากไป
หาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก จํานวน 1 แถว โดยผู้ตอบเลือกตอบได้เพียง 1 ระดับ
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ เลื�อนลง

8. รูปแบบคําตอบแบบ ตารางตัวเลือกหลายข้อ หมายถึง ฟอร์มสําหรับการสร้างตัว
เลือกในรูปแบบตาราง โดยที�ตัวเลือกเหล่านั�นจะถูกจัดอยู่ในตาราง ในแต่ละแถว แต่ละ
คอลัมน์ โดยที�ผู้กรอกสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั�น เช่น การสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ ตารางตัวเลือกหลายข้อ14



การกําหนดรูปแบบคําตอบ

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ ตารางกริดช่องทําเครื�องหมาย

9. รูปแบบคําตอบแบบ ตารางกริดช่องทําเครื�องหมาย หมายถึง ฟอร์มสําหรับการสร้าง
ตัวเลือกในรูปแบบตาราง โดยที�ตัวเลือกเหล่านั�นจะถูกจัดอยู่ในตาราง ในแต่ละแถว แต่ละ
คอลัมน์ โดยที�ผู้กรอกสามารถตอบได้แถวละหลายตัวเลือก และ เมื�อทําเครื�องหมายแล้ว
สามารถนําออกได้
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การกําหนดรูปแบบคําตอบ

10. รูปแบบคําตอบแบบ วันที� หมายถึง ให้ระบุวัน / เดือน / ป�

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ วันที�

11. รูปแบบคําตอบแบบ เวลา หมายถึง ให้ระบุเวลา

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบคําตอบแบบ เวลา
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การปรับแต่งธีมของแบบฟอร์ม

การปรับแต่งธีมทําได้โดย คลิกที�สัญลักษณ์

ปรับแต่ง ส่วนหัว คือ แทรกรูปภาพไปที�ส่วนหัวของ
แบบฟอร์มโดยเลือกรูปภาพได้

ปรับแต่ง สีพื�นหลัง คือ เลือกสีพื�นหลังของแบบ
ฟอร์มจากสีที�มีให้เลือก

ปรับแต่ง รูปแบบตัวอักษร คือ เลือกรูปแบบตัว
อักษรของแบบฟอร์ม

ปรับแต่ง สีธีม คือ เลือกสีพื�นหลังของชื�อส่วนต่าง
ๆ ในแบบฟอร์ม
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การแสดงตัวอย่างของแบบฟอร์ม

คลิกที�สัญลักษณ์        เพื�อดูการแสดงผลและการใช้งานแบบฟอร์มเสมือนจริงในมุม
มองของ ผู้ตอบแบบสอบถาม

มุมมองผู้ตอบแบบสอบถาม โโยสามารถคลิกที�สัญลักษณ์          เพื�อกลับมาแก้ไข
แบบสอบถามที�สร้างได้ 
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การตั�งค่าแบบสอบถาม

คลิกที� การตั�งค่า เพื�อทําการตั�งค่าแบบสอบถาม

กรณี จํากัดแค่บุคคลในองค์กรที�สามารถตอบแบบสอบถามได้ ให้คลิกเป�ดการทํางาน ที�
หมายเลข 1

1
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การนําแบบฟอร์มไปใช้

การส่งแบบฟอร์มจะมี 3 ช่องทาง คือ 1. ส่งผ่านอีเมล 2. ส่งลิงค์ 3. แชร์ผ่านโซเชียล
โดยคลิกที�คําว่า ส่ง

โดยวิธีที�ง่ายที�สุด คือการคัดลอกลิงค์และนําลิงค์ส่งไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป�าหมายที�ต้องการ
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ผลตอบกลับแบบสอบถาม

ผู้สร้างแบบสอบถามสามารถดูผลการตอบกลับได้โดยคลิก การตอบกลับ ในหน้าต่างดัง
ภาพตัวอย่าง

1. จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั�งหมด
2. ผลตอบกลับแบบสอบถาม แบบสรุป จะแสดงผลเป�นแผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่ง
3. ผลตอบกลับแบบสอบถาม แบบแยกรายการ จะแสดงผลการตอบกลับเป�นรายคน
4. ปุ�มเป�ด - ป�ดการรับคําตอบ เมื�อป�ดการรับคําตอบทําให้ผู้อื�นไม่สามารถตอบ
แบบสอบถามได้แล้ว (กรณีหมดเวลา)

1

2 3
4
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การสร้างผลการตอบกลับ

สร้างผลการตอบกลับใน สเปรดชีต (Excel) ซึ�งไฟล์ของผลการตอบกลับจะอยู่ใน
Google Drive จะ มีชื�อเดียวกับแบบสอบถาม แต่จะมี“(การตอบกลับ)” ต่อท้ายชื�อไฟล์
โดยคลิกที�สัญลักษณ์        ในหน้า การตอบกลับ

เมื�อคลิกแล้วจะขึ�นหน้าต่าง เลือกปลายทางของการตอบกลับ จากนั�นให้คลิกที� สร้าง
สเปรดชีตใหม่(กรณีต้องการสร้างชีตเก็บข้อมูลใหม่) หรือ เลือกสเปรดชีตที�มีอยู่ (กรณีมี
ชีตที�เคยสร้างไว้ก่อนแล้ว) จากนั�นคลิกที� สร้าง
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การสร้างผลการตอบกลับ

ผลการตอบกลับจะถูกแสดงผ่าน Google Sheet ดังภาพ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์มาใช้งาน เป�นไฟล์ Microsoft excel ได้
โดยคลิกที�เมนู 1. ไฟล์ 2. ดาวน์โหลด 3. Microsoft excel (.xlsx)
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เราสามารถนําลิงค์ของแบบสอบถามไปทําเป�น QR CODE เพื�อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถ สแกน QR CODE ตอบแบบสอบถามได้สะดวกมากขึ�น โดยคลิกที�คําว่า ส่ง

การสร้าง QR CODE ของแบบสอบถาม

1. คลิกที�ช่อง ตัด URL ให้สั�นลง แล้วคลิกที� คัดลอก เพื�อทําการคัดลอก URL

2. เข้าหน้า Google Search แล้วค้นหา “สร้าง QR CODE ฟรี” จากนั�นเลือก
เว็บไซต์ที�ต้องการ ในตัวอย่างจะใช้เว็บไซต์ตาม URL นี� https://qrcode.in.th/
3. ใส่ URL ของแบบสอบถามที�คัดลอกมา ลงในช่องใส่ เว็บไซต์ (URL)
4. แล้วคลิกสร้าง QR CODE ขึ�นมา
5. คลิก ไฟล์ PNG เพื�อทําการดาวน์โหลด QR CODE ลงคอมพิวเตอร์
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