
การใช้ Google Form เพ่ือสร้างแบบสอบถาม Online 

Google Form เป็นบริการจากบริษัทGoogle ที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่น 
ๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น 

- การวางแผนการจัดงานต่าง ๆ  
- การส ารวจความพึงพอใจหรือความเห็น 
- การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ  
- การท าแบบทดสอบ 
- การลงคะแนนเสียง 

ขั้นตอนการท าแบบสอบถามออนไลน์  

๑. ให้ลงชื่อเข้าใช้ Google Account เพ่ือใช้บริการของ Google ก่อน 
๒. เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บของผู้ใช้งานจะกลับมายังหน้า Google search 
๓. คลิกไปที่ “App -> Drive” เพ่ือไปยัง Google Drive 

 
 

๔. เริ่มต้นสร้างแบบฟอร์ม โดยไปท่ี “ใหม ่-> เพ่ิมเติม -> Google ฟอร์ม“ 

 



 
๕. เมื่อเข้าสู่หน้าออกแบบฟอร์ม ขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้งานตั้งชื่อแบบฟอร์ม โดยไปท่ีมุมซ้ายบน(ดัง

รูปภาพด้านล่าง) 

 
 
๖. การสร้างแบบสอบถามซึ่งผู้ใช้ (user) สร้างจากแบบสอบถามเปล่า หรือเลือกจาก template ที่มี

อยู่แล้ว ซึ่งสามารถตกแต่งรูปแบบเอกสารให้สวยงาม 

 
๗. ตั้งชื่อแบบฟอร์ม “แบบส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ” เมื่อกรอกเสร็จให้คลิกท่ี “ตกลง“ 

 



๘. จากนั้นกรอกหัวข้อหลักของแบบสอบถาม และหัวข้อรองของแบบสอบถาม  

 
๙. ขั้นตอนต่อเป็นแทรกข้อความลงในแบบฟอร์ม ก่อนที่จะแทรกข้อความลงไปให้ท าการลบรูปแบบฟอร์มที่ถูก
สร้างอยู่แล้วออกก่อนโดยคลิกที่ รูปถังขยะของรูปแบบฟอร์มนั้นๆ  

 

๑๐. ต่อไปเราจะมาเริ่มท าแบบฟอร์ม โดยจะเริ่มต้นออกแบบจากตอนที่ 1 ของแบบสอบถามตัวอย่าง ซึ่งการ
แทรกข้อความลงในแบบฟอร์มเราสามารถใช้รูปแบบที่เป็น “ส่วนหัวของส่วนหัว” และใช้รูปแบบฟอร์ม ที่
สามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวนั้นก็คือรูปแบบ “หลายตัวเลือก“ 

 

 



๑๑. วิธีการแทรกข้อความลงในแบบฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานสามารถแทรกข้อความธรรมดาลงในแบบฟอร์มได้โดย
เลือกที่ “เพิ่มรายการ” จากนั้นเลือกท่ี “ส่วนหัวของส่วน“ 

 

๑๒. แทรกข้อความที่ต้องการแสดงลงไป  “ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน” เมื่อแทรกข้อความเสร็จแล้ว 
ให้คลิกท่ี “เสร็จ“ 

 

๑๓. ขั้นตอนต่อไป เราจะท าการเพ่ิมรูปแบบฟอร์ม “หลายตัวเลือก” ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล บุคลากรนอก
มหาวิทยาลัย, บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย, นักศึกษา โดยให้ผู้กรอกนั้นสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว
เท่านั้น วิธีการเพ่ิมฟอร์มให้ไปที่ “เพิ่มรายการ” -> “หลายตัวเลือก“ 



 

๑๔. กรอกหัวข้อค าถามลงไปในช่อง “หัวข้อค าถาม” และกรอกข้อความลงในตัวเลือก หลังจากกรอกข้อมูล
เสร็จแล้วให้ ติ๊กถูกที่ช่อง “ค าถามที่ต้องตอบ” เพ่ือก าหนดให้ผู้กรอกต้องตอบค าถามข้อนี้ในลงแบบฟอร์ม 
เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิกท่ี “เสร็จ“ 

 

 
 
 
 



๑๕. หลังจากท่ีเราได้สร้างรูปแบบฟอร์ม “หลายตัวเลือก” ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล บุคลากรนอกมหาวิทยาลัย
, บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย, นักศึกษา ในตอนที่ 1 นั้น ในหน้าของการออกแบบ เราจะสังเกตุเห็น
เครื่องหมาย * สีแดงปรากฏอยู่หลังหัวข้อค าถามเพ่ือให้ผู้กรอกได้ทราบว่าเป็นค าถามที่ต้องการค าตอบ  

 

๑๖. ต่อไปเป็นการออกแบบฟอร์มในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามตัวอย่าง โดยการแทรกข้อความ  “ส่วนหัว
ของส่วน” ของตอนที่ 2 นั้น เราจะไม่สร้างรูปแบบฟอร์มใหม่ แต่จะเป็นการท าส าเนาของรูปแบบฟอร์ม  “ส่วน
หัวของส่วน” ของตอนที่ 1 ขึ้นมาใหม่อีก 1 รายการและท าการแก้ไขและย้ายต าแหน่ง 
 
๑๗. วิธีการท าส าเนาใหม่ให้คลิกที่ รูปกระดาษซ้อนกัน ข้างหลังรูปแบบฟอร์มที่ต้องการท าส าเนา ในตัวอย่าง
ภาพด้านล่าง เราจะท าการท าส าเนาของ “ส่วนหัวของส่วน” ในตอนที่ 1 

 



๑๘. จากนั้นท าการแก้ไขข้อความ ให้เปลี่ยนเป็นตอนที่ 2 “ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ…” เมื่อ
แก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ “เสร็จ“ 

 

๑๙. หลังจากกดเสร็จสิ้นแล้ว รูปแบบฟอร์ม “ส่วนหัวของส่วน” ที่เราท าส าเนาขึ้นมาใหม่ จะปรากฏอยู่
ด้านล่างของต้นฉบับที่เราได้ท าส าเนา 
๒๐. ต่อไป เราจะท าการย้ายต าแหน่ง “ส่วนหัวของส่วน” ของตอนที่ 2 ให้ลงมาอยู่ด้านล่างสุด วิธีการย้าย
ต าแหน่งนั้น เราสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้ที่รายการนั้นๆ และลากเมาส์ไปยังต าแหน่งที่ต้องการ  

 

 
 
 
 
 



๒๑. หลังจากปล่อยเมาส์ รายการนั้นๆ ก็จะถูกย้ายไปยังต าแหน่งที่เราต้องการ 

 

๒๒. ขั้นตอนต่อไป ในส่วนของตอนที่ 2 ของแบบฟอร์มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบตาราง 
ซ่ึง Google form ก็สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางได้เช่นกัน ส่วนวิธีการสร้างรูปแบบฟอร์มนั้น ให้
ไปที่ “เพิ่มรายการ” -> “เส้นตาราง“ 

 

๒๓. จากนั้นให้เรากรอกหัวข้อค าถาม ซึ่งหัวข้อค าถามก็คือหัวข้อหลักของแต่ละตาราง ต่อไปให้กรอกป้าย
ก ากับแถวแนวนอน นั้นก็หมายถึง หัวข้อย่อยในการประเมินของหัวข้อหลัก และคอลัมน์ก็คือค่าคะแนน ซึ่ง
วิธีการนี้สามารถน าไปสร้างทั้ง 3 ตาราง ที่อยู่ในตอนที่ 2  นั้นก็คือ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้อง,  
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ส่วนวิธีการสร้างตารางทั้ง 3 
นั้นใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด 
๒๔. เมื่อกรอกข้อมูล หัวข้อค าถาม ป้ายก ากับ คอลัมน์ ลงในรูปแบบฟอร์มของตารางเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปให้คลิกที่ “เสร็จ” และการสร้างตารางต่อไปนั้น เราจะท าส าเนาใหม่และแก้ไขข้อมูล หรือสร้างรายการ 
“เส้นตารางใหม่” ขึ้นก็ได้ 



 

๒๕. ตัวอย่างรูปแบบตารางตอนที่ 2 ของ Google form 

 



๒๖. ต่อไปในส่วนของ ตอนที่ 3 จะเป็นการแทรกรายการที่ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรที่มีจ านวนมาก 
ซึ่งรูปแบบฟอร์มรับข้อมูลเราจะใช้เป็น “ข้อความย่อหน้า“ 
๒๗. ในส่วนของข้อความ “ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป”  ใช้รูปแบบรายการแบบ  “ส่วนหัวของส่วน” 
เหมือนกับข้อความตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

 

๒๘. ในการเพิ่มรายการกล่องข้อความนั้น ซึ่งรูปแบบฟอร์มรับข้อมูลแบบกกล่องข้อความกล่องใหญ่ ควรจะใช้
เป็นรายการ “ข้อความย่อหน้า” การเพ่ิมรายการเราสามารถเพ่ิมได้ที่ “เพิ่มรายการ” -> “ข้อความย่อหน้า“ 

 

๒๙. แทรกหัวข้อลงไปในช่องหัวข้อค าถาม จากนั้นกด “เสร็จ“ 
๓๐. ในตัวอย่างแบบฟอร์มส ารวจ จะมีหัวห้อค าถามอยู่ 3 ข้อ โดยทั้ง 3 ข้อจะใช้วิธีการเพ่ิมรายการรูปแบบ
เดียวกัน นั้นก็คือ “ข้อความย่อหน้า“ 



 

๓๑. หลังจากออกแบบฟอร์มส ารวจแบบความพึงพอใจตามตัวอย่างท่ีให้ไปเสร็จสิ้น ทีนี้เราลองมาเปลี่ยน
มุมมองแบบฟอร์มที่เราได้สร้างไว้แล้วกันดีกว่า ว่ารูปร่างหน้าตาแบบฟอร์มที่เราได้ออกแบบไว้จะเป็นหน้าตา
อย่างไร 
 
วิธีดูตัวอย่างแบบฟอร์มออนไลน์ 
๑. โดยวิธีการดูตัวอย่างแบบฟอร์ม สามารถคลิกดูได้ที่ “ดูฟอร์มออนไลน์“ 

 

 

 



เริ่มแชร์แบบฟอร์มออนไลน์ 
๑. หลังจากดูตัวอย่างฟอร์มที่เราได้ออกแบบแล้ว หากต้องการที่จะเผยแพร่หรือแชร์ให้กับผู้กรอก ให้คลิกท่ี 
“ส่งฟอร์ม“ 

 

๒. การส่งฟอร์มจะมีอยู่ 3 วิธี 1. ส่งลิ้ง2. การแชร์ผ่าน Social 3. ส่งฟอร์มผ่าน E-mail 
๓. โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคงจะเป็นวิธีที่ 1 คือการ Copy ลิ้ง และน าลิ้งแบบฟอร์มส่งไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการ 

 

ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ Google form ไม่ซับซ้อน ซึ่งมีประโยชน์สามารถน ามาใช้สร้างแบบ
ประเมินโครงการ วิทยากร และการทดสอบ ท าให้หน่วยงานสามารถรวบรวมและรับทราบผลประเมินได้           
อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 


