
 
 

การนํา Google ฟอรม และ QR code 

ใชในงานตรวจสอบภายใน 

1. ความเปนมา 

สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรมนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว เสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง มาตรการลด คัดแยกขยะ

มูลฝอยในหนวยงานภาครฐั ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 กําหนดหลักเกณฑใหลดการใชกระดาษของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

เพ่ือใหกลุมตรวจสอบภายในปฏิบัติงานเปนไปตามกรอบแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการ

ดังกลาว จึงไดนํา Google ฟอรม และ QR code มาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดานการสํารวจขอมูลหรือ

รวบรวมขอมูล ซ่ึงเดิมใชกระดาษในการจัดทําแบบสํารวจ หรือแบบแสดงความคิดเห็น หรือแบบแสดงความพึงพอใจ

ในการรวบรวมขอมูลเบื้องตน ทําใหมีเอกสารในการปฏิบัติงานเปนจํานวนมากจากหนวยรับตรวจ และในการ

รวบรวมข อม ูลม ีความยุ งยาก ใช เวลานาน เก ิดความล าช าหร ือไม ท ันตามกําหนดเวลา บางครั ้ง 

เกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล ทําใหขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้น การนํา Google 

ฟอรม และ QR code มาใชในการปฏิบัติงานจึงทําใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว 

สามารถใชขอมูลตางๆ ไดทันเวลาและเปนปจจุบัน รวมท้ังประหยัดเวลา คาใชจาย และลดปริมาณการใช

กระดาษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม หรือแบบ

แสดงความพึงพอใจ โดยใช Google ฟอรม และ QR code 

3. ขอบเขตของคูมือ 

จัดทําแบบสอบถาม แบบแสดงความพึงพอใจโดยใช Google ฟอรม และ QR code 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 

ผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีเก่ียวของสามารถจัดทําแบบสอบถาม หรือแบบแสดงความพึงพอใจ โดย

การใช Google ฟอรม และ QR code ได 

5. การสราง Google ฟอรม และ QR Code  

Google Form เปนสวนหนึ่งในบริการของกลุม Google Docs ท่ีชวยใหเราสรางแบบสอบถาม
ออนไลน หรือใชสําหรับรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีไมตองเสียคาใชจาย ในการใชงาน Google Form 
ผูใชสามารถนําไปปรับประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบอาทิ เชน การทําแบบฟอรมสํารวจความคิดเห็น การทํา
แบบฟอรมสาํรวจความพึงพอใจ การทําแบบฟอรมลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เปนตน  
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ท้ังนี้การใชงานกูเก้ิลฟอรมนั้น ผูใชงานหรือผูท่ีจะสรางแบบฟอรมจะตองมีบัญชีของ Gmail หรือ 
Account ของ Google เสียกอน ผูใชงานสามารถเขาใชงานสรางแบบฟอรมผาน Web Browser ไดเลยโดยท่ี 
ไมตองติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ท้ังสิ้น 

5.1 วิธีการสราง Google ฟอรม  
1) คลิกท่ี “สรางบัญชี” จะปรากฏหนาตาง การสรางบัญชี Google 
2) กรอกขอมูล “ชื่อ” และ “นามสกุล” ของผูใชงาน 
3) กรอกขอมูลบัญชี Google ในชอง “ชื่อผูใช” โดยสามารถตั้งไดตามใจชอบ 
4) กําหนด “รหัสผาน” และยืนยันรหัสผานในการเขาบัญชี Google 
5) คลิก “ถัดไป” เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการสมัครบัญชี Google 
6) คลิกเลือก แอป google 
7) คลิกเลือก google ไดรฟ 
8) คลิกเลือก + ใหม เพ่ือเพ่ิมงานใหม 
9) เลือก เพ่ิมเติม 
10) เลือก Google ฟอรม 
11) เลือกแบบฟอรมเปลา หรือจากเทมเพลต 
12) การแบงสวนแบบทดสอบอาจมีไดหลายสวนตามขอมูลท่ีตองการจะเก็บ แลวแต

ผูออกแบบการทดสอบ โดยท่ีในสวนแรกอาจเปนขอมูลผูทําแบบทดสอบก็ได และสามารถใสคําชี้แจงหรือ
คําอธิบายในการทําแบบทดสอบได โดยข้ันตอนการแบงสวนแบบทดสอบมีดังนี้ 

(1) หลักจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการตั้งคาแบบทดสอบแลวใหคลิกท่ี “แบงสวนแบบสอบถาม” 
เพ่ือแบงสวนแบบทดสอบ 

(2) กําหนดชื่อในสวนท่ีตองการเชน สวนท่ี 1 คือ คําชี้แจงและขอมูลเบื้องตนผูทํา
แบบทดสอบ และสวนท่ี 2 ตั้งชื่อแบบทดสอบท่ีจะทดสอบ พรอมกับใสคําอธิบายแบบทดสอบ 

13) การสรางคําถามท่ีตอบเปนขอความ เชน ชื่อ-สกุล โดยจะตองต้ังคําถามโดยพิมพใส 
ขอคําถามในชอง “คําถาม” วา “ชื่อ-สกุล”และกําหนดประเภทคําถามเปน“คําตอบ สั้น ๆ” เพ่ือเก็บขอมูล
ประเภทขอความ และตั้งคา “จําเปน” เพ่ือแจงเตือนใหผูทําแบบทดสอบอยาลืมกรอกขอมูลในสวนนี้ เม่ือ             
ทําแบบทดสอบเสร็จสิ้นแลว 

14) ฟอรมข้ันพ้ืนฐานจะมีดวยกันอยู 5 รูปแบบดังนี้ 
(1) ขอความ = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอความสั้นๆ ลงไปในชองกรอก เชน ชื่อ – 

นามสกุล หรือขอมูลสวนตัว เปนตน 
(2) ขอความยอหนา = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอความยาว ๆ ลงไปในชองกรอก 

เชน กลองแสดงความคิดเห็น ขอแนะนํา เปนตน 
(3) หลายตัวเลือก = เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกเลือกไดเพียง

ตัวเลือกเดียวเทานั้น เชน การเลือกชวงอายุ หรือเลือกชวงเงินเดือน เปนตน 
(4) ชองทําเครื่องหมาย = เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือก

ไดหลายตัวเลือก เชน งานอดิเรก รูจักเว็บไซตนี้ไดอยางไร เปนตน 
(5) เลือกจากรายการ =  เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือกแบบ Drop-Down โดย            

ผูกรอกสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทานั้น เชน เลือกสถานท่ี เลือกจังหวัด เลือกประเทศ เปนตน 
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15) ฟอรมข้ันพ้ืนฐานจะมีดวยกันอยู 4 ประเภทดังนี้ 
(1) สเกล =  เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือกไดเพียง

ตัวเลือกเดียว ซ่ึงจะเหมาะสําหรับการใชงานประเภท การใหคะแนน โดยขอมูลจะถูกเก็บเปนตัวเลขเทานั้น 
(2) ตาราง = เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือกในรูปแบบตาราง โดยท่ีตัวเลือกเหลานั้น

จะถูกจัดอยูในตาราง ในแตละแถวในแตละคอลัมน โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทานั้น 

เหมาะสําหรับการสรางแบบสอบถามท่ีมีการแบงหมวดหมูเปนลําดับ เชน การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ          

แบบประเมินการจัดฝกอบรม 

(3) วันท่ี = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรูปแบบวันท่ี วัน/เดือน/ป  เชน ฟอรมใชเก็บ

ขอมูลวันท่ี 

(4) เวลา = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรูปแบบเวลา เชน ฟอรมใชเก็บขอมูลเวลา 

16) คลิกท่ีปุม “สง” ซ่ึงจะอยูบนเมนูดานบนขวาสุดของ Google form 
17) เลือกประเภทการสงฟอรมขอสอบ ในท่ีนี้จะใหเลือกเปน “ลิงก (Link)” 
18) คัดลอกลิงกแบบทดสอบออนไลนไปสงตอเพ่ือใชงานตอไป โดยอาจใชบริการเว็บไซต

บริการ URLShortener เชน https://bitly.com เพ่ือยอใหลิงกแบบทดสอบสั้นลงสามารถนาไปใชไดงายข้ึน 
19) การนําขอมูลไปใชงาน เม่ือตองการนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ิมเติม หรือประเมินผล          

ตาง ๆ สามารถนําออกขอมูลไดโดยการสรางสเปรตชีต โดยคลิก       จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหคลิก “สราง” 
และจะปรากฏหนาตางขอมูลข้ึนมาก เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการตรวจสอบผลการตอบแบบตอบกลับ 

การยอ Url  
(1) ไปท่ี bitly.com 
(2) สมัครเขาใชงาน (Sing up) ผานบัญชี Google, Facebook, Twitter หรืออีเมลอ่ืน ๆ 
(3) เม่ือเขาเว็บไซตไดแลว ท่ีมุมขวาดานบนใหเลือก Create เพ่ือเริ่มตนยอ Url 

ระบบจะปรากฏหนาจอแลวกรอก Url ท่ีตองการยอในชอง Past long URL จากนั้นกด Create 

5.2 วิธีการสรางQR code พิมพ https://www.the-qrcode-generator.com/ หรือพิมพ 
http://www.qr-code-generator.com 

1) กรอก Url ใสตรงชอง FREE TEXT 
2) Save เปนไฟล .jpg หรือ .png  
3) ชองแสดง QR Code และนํา QR Code ไปใชงาน 

 
 

 

 

https://www.the-qrcode-generator.com/%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

