
• Google Form คืออะไร 

• Google Form เปนสวนหน่ึงในบริการของกลุม Google Docs ท่ีชวยใหเราสรางแบบสอบถาม

ออนไลน หรือใชสําหรับรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีไมตองเสียคาใชจาย ในการใชงาน 

Google Form ผูใชสามารถนําไปปรับประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบอาทิ เชน การทํา

แบบฟอรมสํารวจความคิดเห็น การทําแบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจ การทําแบบฟอรม

ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เปนตน 

• ท้ังน้ีการใชงานกูเก้ิลฟอรมน้ัน ผูใชงานหรือผูท่ีจะสรางแบบฟอรมจะตองมีบัญชีของ Gmail 

หรือ Account ของ Google เสียกอน ผูใชงานสามารถเขาใชงานสรางแบบฟอรมผาน Web 

Browser ไดเลยโดยท่ีไมตองติดต้ังโปรแกรมใด ๆ ท้ังส้ิน 
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วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 



สรางบัญชี Google 
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วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 

1) คลิกท่ี “สรางบัญชี” จะปรากฏหนาตาง การสราง

บัญชี Google 

2) กรอกขอมูล “ชื่อ” และ “นามสกุล” ของผูใชงาน 

3) กรอกขอมูลบัญชี Google ในชอง “ชื่อผูใช” โดย

สามารถตั้งไดตามใจชอบ 

4) กําหนด “รหัสผาน” และยืนยันรหัสผานในการเขา

บัญชี Google 

5) คลิก “ถัดไป” เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการสมัครบัญชี 

Google 

 

 



ลงชื่อเขาใชงาน Google.com 
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1. คลิกเลือก แอป google 

2. คลิกเลือก google ไดรฟ 
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คลิกเลือก + ใหม เพ่ือเพ่ิมงานใหม 
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วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 

1. เลือก เพิ่มเติม 

2. เลือก Google ฟอร์ม 

3. เลือกแบบฟอร์มเปล่า หรือจากเทมเพลต 
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วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 

การแบงสวนแบบทดสอบ 

แบบทดสอบอาจมีไดหลายสวนตามขอมูลที่ตองการจะเก็บ
แลวแตผูออกแบบการทดสอบ โดยที่ในสวนแรกอาจเปน
ขอมูลผูทําแบบทดสอบก็ได และสามารถใสคําชี้แจงหรือ
คําอธิบายในการทําแบบทดสอบได 

โดยขั้นตอนการแบงสวนแบบทดสอบมีดังนี้ 

1) หลักจากเสร็จส้ินขั้นตอนการต้ังคาแบบทดสอบแลว 

ใหคลิกที่ “แบงสวนแบบสอบถาม” เพื่อแบง 

สวนแบบทดสอบ 

2) กําหนดชื่อในสวนที่ตองการเชน สวนที่ 1 คือ คําชี้แจง
และขอมูลเบื้องตนผูทําแบบทดสอบ และ 

สวนที่ 2 ต้ังชื่อแบบทดสอบที่จะทดสอบ พรอมกับใส
คําอธิบายแบบทดสอบ 
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การสรางคําถามท่ีตอบเปน

ขอความ เชน ชื่อ-สกุล 

โดยจะตองตั้งคําถามโดยพิมพใส

ขอคําถามในชอง “คําถาม” วา 

“ชื่อ-สกุล”และกําหนดประเภท

คําถามเปน“คําตอบ สั้น ๆ” เพ่ือ

เก็บขอมูลประเภทขอความ และ

ตั้งคา “จําเปน” เพ่ือแจงเตือนให

ผูทําแบบทดสอบอยาลืมกรอก

ขอมูลในสวนนี้ เม่ือทํา

แบบทดสอบเสร็จสิ้นแลว 

วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 



ฟอรมข้ันพื้นฐานจะมีดวยกนัอยู 5 รูปแบบดังนี้ 

1. ขอความ = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอความส้ันๆ ลงไปในชองกรอก เชน ชื่อ – นามสกุล หรือ

ขอมูลสวนตัว เปนตน 

 

2. ขอความยอหนา = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอความยาว ๆ ลงไปในชองกรอก เชน กลองแสดง

ความคิดเห็น ขอแนะนํา เปนตน 
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3. หลายตัวเลือก = เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทาน้ัน 

เชน การเลือกชวงอายุ หรือเลือกชวงเงินเดือน เปนตน 

 

 

4. ชองทําเครื่องหมาย = เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือกไดหลาย

ตัวเลือก เชน งานอดิเรก รูจักเว็บไซตน้ีไดอยางไร เปนตน 

 

 

5. เลือกจากรายการ =  เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือกแบบ Drop-Down โดยผูกรอกสามารถ

เลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทาน้ัน เชน เลือกสถานท่ี เลือกจังหวัด เลือกประเทศ เปนตน 
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ฟอรมข้ันพื้นฐานจะมีดวยกนัอยู 4 ประเภทดังนี้ 

๑. สเกล =  เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือก โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว ซึ่งจะ

เหมาะสําหรับการใชงานประเภท การใหคะแนน โดยขอมูลจะถูกเก็บเปนตัวเลขเทาน้ัน 

 

 

2. ตาราง = เปนฟอรมสําหรับสรางตัวเลือกในรูปแบบตาราง โดยท่ีตัวเลือกเหลาน้ันจะถูกจัดอยูใน

ตาราง ในแตละแถว ในแตละคอลัมน โดยท่ีผูกรอกสามารถเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียวเทาน้ัน 

เหมาะสําหรับการสรางแบบสอบถามท่ีมีการแบงหมวดหมูเปนลําดับ เชน การสรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ แบบประเมินการจัดฝกอบรม 
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๓. วันท่ี = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรูปแบบวันท่ี วัน/เดือน/ป  เชน ฟอรมใชเก็บขอมูลวันท่ี 

 

 

 

 

4. เวลา = เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรูปแบบเวลา เชน ฟอรมใชเก็บขอมูลเวลา 
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สง 

1) คลิกท่ีปุม “สง” ซ่ึงจะอยูบนเมนู

ดานบนขวาสุดของ Google form 

2) เลือกประเภทการสงฟอรมขอสอบ 

ในท่ีนี้จะใหเลือกเปน “ลิงก (Link)” 

3) คัดลอกลิงกแบบทดสอบออนไลน

ไปสงตอเพ่ือใชงานตอไป โดยอาจใช

บริการเว็บไซตบริการ URL 

Shortener เชน https://bitly.com 

เพ่ือยอใหลิงกแบบทดสอบสั้นลง

สามารถนาไปใชไดงายข้ึน 

คัดลอก 
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วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 

การนําขอมูลไปใชงาน เม่ือตองการนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ิมเติม หรือประเมินผลตาง ๆ สามารถนําออกขอมูลไดโดยการสรางสเปรตชีต โดยคลิก       

จะปรากฏหนาตางข้ึนมาใหคลิก “สราง” และจะปรากฏหนาตางขอมูลข้ึนมาก เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอนการตรวจสอบผลการตอบแบบตอบกลับ 
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วิธีการสราง QR code 

 พิมพ https://www.the-qrcode-generator.com/ 

วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 

1. กรอก Url ใสต่รงชอ่ง FREE TEXT 

2. Save เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png  

3. ชองแสดง QR Code และนํา 

QR Code ไปใช้งาน 
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วธีิการสร้าง Google ฟอร์ม และ QR Code 

พิมพ http://www.qr-code-generator.com 

http://www.qr-code-generator.com/


อางอิง  Google form แบบสอบถามออนไลน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

http://bit.ly/2lO0tdf คูมือ Google form  

 

 

 

 

http://bit.ly/2lSQ6ov Bitly ยอ Url 

 

 

 

 

อางอิง  วิธีสรางฟอรมลงทะเบียนออนไลนดวย Google Form ของ OFFICEMANNER.COM 

http://bit.ly/2lVFQvC 
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http://bit.ly/2lO0tdf
http://bit.ly/2lSQ6ov
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