
การใช้ Google Form 



การสร้างแบบสอบถาม 

P.1 

เปิด g-mail ขึน้มา แล้วท าการ Sign in  

ใส่ E-mail @dpu.ac.th 
คลิกถดัไป 

1 
2 



ใส่ Password 

ใส่ Password 

P.2 

คลิกลงช่ือเขา้ใช ้

1 
2 



จะเข้ามาที่หน้า E-mail 

คลกิที่ Google App (จุด 9 จุด) 

P.3 



เลือก ไดร์ฟ 

เลอืก ไดร์ฟ 

P.4 



เมื่อเข้ามาที่ไดร์ฟแล้ว ให้ท าการสร้างโฟลเดอร์ขึน้มาใหม่ 

เลอืก ใหม่ 

P.5 



เลือกโฟลเดอร์ 

เลอืก โฟลเดอร์ 

P.6 



ท าการตัง้ชื่อโฟเดอร์ 

ตั้งช่ือโฟลเดอร์ 

P.7 

กดสร้าง 

1 

2 



Double Click ที่โฟลเดอร์ Google form 

เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึน้ 

P.8 



เร่ิมการสร้างแบบสอบถาม 

คลกิ ใหม่ 

P.9 



เลือกสร้าง Google Form 

เลอืกเพิม่เติม 

เลอืก Google ฟอร์ม 

P.10 
1 

2 



จะเปิดมาที่หน้า Google Form ให้ท าการตัง้ชื่อแบบฟอร์ม  

ตั้งช่ือแบบฟอร์ม 

ตั้งช่ือแบบฟอร์ม 
อธิบายแบบฟอร์ม 

P.11 

1 

2 

3 



เลือกประเภทของการตอบให้แก่แบบสอบถามแต่ละข้อ 

เลอืกประเภทค าตอบ 

เช่น ช่ือ - นามสกุล 
ค าถามปลายเปิด 

เลอืกตอบได้เพยีง 1 ค าตอบ 
เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

Drop down list เลอืกได้ 1 ค าตอบ 

แบบให้ค่าคะแนน 

แบบเลอืก วนั/เวลา – วนัที่/เวลา 
P.12 



เคร่ืองมือต่างๆ 

เคร่ืองมือ 

เพ่ิมค าถาม 
เพ่ิมช่ือ หรือ เพ่ิมหวัขอ้ 
เพ่ิมรูปภาพ 
เพ่ิม VDO Youtube 
เพ่ิมส่วน / แบ่งหนา้ 

P.13 



การเปลี่ยนธีม / สี ให้แก่แบบสอบถาม 

คลกิที่รูปจานสี 

P.14 



เลือก Theme รูปแบบของข้อความที่ต้องการ 

เลอืกสีที่ต้องการ 

หรือเลอืกใช้ธีมที่เป็นรูปภาพ 
ให้แก่แบบสอบถาม / แบบทดสอบ 

P.15 



เลือก Preview เพื่อดูในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ดูในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

P.16 



การตัง้ค่าแบบสอบถามทั่วไป 

การตั้งค่าแบบสอบถามทั่วไป 

P.17 



เร่ิมการสร้างแบบสอบถาม 

ตั้งช่ือแบบสอบถาม 

พมิพ์ช่ือแบบฟอร์มลงไป 

P.18 

1 

2 



เพิ่มหัวข้อให้แก่แบบสอบถาม 

เลอืกเพิม่หัวข้อ 

P.19 



พมิพ์หัวข้อลงไป 

พิมพ์หัวข้อลงไป 

จากนั้นสร้างค าถาม
ข้อที่ 1 

P.20 



เมื่อได้ค าถามแล้ว ท าการเพิ่มอีก 1 ค าถาม 

P.21 

ค าถามข้อที่ 1 
เสร็จแล้ว 

คลิ ก + เพือ่เพิม่ค าถาม 
1 2 



จะปรากฎค าถามเพิ่มมาอีก 1 ข้อ 

เร่ิมพมิพ์ค าถาม
ข้อที่ 2 

P.22 



ได้ค าถามข้อที่ 2 แล้ว ท าการเพิ่มค าถามข้อที่ 3 

ค าถามข้อที่ 2 คลิ ก + เพือ่เพิม่ค าถาม 

P.23 

1 2 



เลือกการตอบค าถามแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ 

ค าถามข้อที่ 3 

เลือกประเภทตาราง
ตวัเลือกหลายข้อ P.24 

1 

2 



ค าถามแบบตารางตัวเลือกหลายข้อ 

P.25 

จะเป็นลกัษณะแบบนี ้
เลือก + 

 เพือ่เพิม่ค าถาม 



แบบสอบถามข้อสุดท้ายเลือกประเภทเป็นค าตอบสัน้ๆ 

แบบสอบถาม 
ข้อสุดท้ายนี ้

เลือก ค าตอบส้ันๆ 

P.26 



เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ให้กด preview ดูในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพื่อแก้ไขและเช็คความถกูต้องก่อนเผยแพร่ 

กด Preview 

P.27 



เมือ่ตรวจเช็คความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว ให้ไปทีก่ารตั้งค่า 

P.28 

กด ตั้งค่า 



การตั้งค่าทัว่ไป 

P.29 



การตั้งค่าทัว่ไป เช่น การรวบรวมอเีมลล์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

P.30 



การตั้งค่างานน าเสนอ 

ตั้งค่าเสร็จแล้วกดบันทึก 

P.31 



การส่งแบบฟอร์ม 

กด ส่ง 

P.32 



เลือกส่งแบบฟอร์มตามต้องการ 

ส่งทาง E-mail 

สร้างลิงก์ 

ฝัง HTML 

แชร์ผ่าน Social  Media 

P.33 



1. ให้ลองส่ง E-mail ถงึตัวเอง 

ใส่ E-mail ผู้รับ 

ใส่ ช่ือเร่ือง / หัวข้อ 

กดส่ง 

P.34 

1 

2 

3 



เช็ค E-mail 

ท าการเปิดมาท่ีแทป็หนา้ต่าง E-mail 

จะเห็นว่ามีอเีมลล์แบบสอบถามส่งมา ให้ท าการเปิดแบบสอบถาม 

P.35 



คลิกเพื่อกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 

กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 

P.36 



P.37 

ทดลองท า
แบบสอบถาม 

จะปรากฎแท็ปหน้าต่างใหม่ขึน้มา 



เมื่อท าแบบสอบถามเสร็จ ให้กดส่ง 

กดส่ง 

P.38 



เมื่อกดส่งแล้วให้ปิดหน้าต่างนี ้

ปิดแท็ปหน้าต่างนี ้

P.39 



กลับมาที่หน้าแบบสอบถามจะเหน็ว่ามี 1 การตอบกลับ 

(เป็นการตอบกลับที่เราได้ทดลองตอบแบบสอบถามไปน่ันเอง) 

P.40 

คลกิดูการตอบกลบั 



จะมีข้อมูลสรุปและแบบแยกรายการ 

P.41 



ให้เลือกสร้างสเปรตชีต 

P.42 

สร้างสเปรตชีต 



สร้างสเปรตชีตใหม่ 

กดสร้าง 

P.43 



จะขึน้แท็ปหน้าต่างใหม่หน้าตาจะคล้าย Excel ให้ท าการเลือกเมนู ไฟล์ 

คลกิ ไฟล์ 

P.44 



จากนัน้ท าการ Download ออกมาเป็นไฟล์ Excel 

คลกิ ไฟล์ เลอืก Microsoft Excel 

P.45 

1 

2 3 



จะได้ไฟล์ Excel ออกมา 

ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
P.46 



จะได้ไฟล์ Excel ที่สามารถน าไปใช้งานได้ 

P.47 



2. การส่งแบบลิงก์  

คลกิ ลงิก์ 

ลงิก์ที่ได้ 

P.48 

2 

1 



เราสามารถท าลิงก์ของแบบฟอร์มให้สัน้ลงได้ 

ติ๊กเคร่ืองหมายถูกในช่องนี ้ 
กจ็ะได้ลงิก์ที่ส้ันลง 

กดคดัลอกลงิก์เพื่อน าไปใช้งานได้ 

P.49 
2 

1 



3. เลือกการส่งแบบฟอร์มโดยการฝังโค้ด HTML 

คลกิที่สัญลกัษณ์ <> 

โค้ดส าหรับน าไปใช้ 

กดคดัลอกเพือ่น าไปใช้งาน 

P.50 

1 

2 

3 



4. กดส่งผ่านทาง Social Network 

กดส่งตามต้องการ 

P.51 



เมื่อเสร็จแล้วให้ปิดหน้าต่างนี ้

P.52 



มาที่หน้าต่าง Google Drive  
เพื่อจะท าการสร้าง Google Form แบบทดสอบ 

เลอืก ใหม่ 

P.53 



เลือก Google Form เพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่ 

เลอืก เพิม่เติม 

เลอืก Google ฟอร์ม 

P.54 

1 

2 



จะเปิดแท็ปหน้าต่าง Google form ขึน้มาใหม่ 

คลกิเพือ่ตั้งค่า 

P.55 



ในหัวข้อทั่วไป ท าการตัง้ค่ารวบรวม E-mail  
และจ ากัดผู้ใช้การท าแบบสอบถามเฉพาะผู้ใช้ DPU 

หัวข้อ ทั่วไป 
แนะน าให้ติ๊กเคร่ืองหมายถูก  

เพือ่เกบ็รวบรวม E-mail ของผู้ท าแบบทดสอบ  

P.56 

2 
1 



การตัง้ค่าในหัวข้อแบบทดสอบ 

หัวข้อ แบบทดสอบ 

คลกิเปิดให้เป็นแบบในรูป 

เลอืกประกาศคะแนนทันที
หลงัท าแบบทดสอบ 

ตั้งค่าเสร็จแล้วกด บันทึก 

P.57 

1 

2 

3 

4 



ท าการตัง้ชื่อแบบทดสอบ 

ตั้งช่ือแบบทดสอบ 

P.58 

2 

1 



เพิ่มหัวข้อค าถาม 

คลกิที่ค าถามไม่ระบุช่ือ 

P.59 



เลือกประเภทของการตอบค าถาม 

พมิพ์ช่ือ - นามสกลุ 

จากน้ันเลอืกประเภทของการตอบค าถาม 

P.60 

2 

1 



เลือกค าตอบแบบสัน้ 

เลอืกค าตอบส้ันๆ 

P.61 



ข้อนีเ้ราจะก าหนดให้ผู้ตอบจ าเป็นต้องตอบค าถาม 

คลกิเพือ่เปิด จ าเป็นต้องตอบค าถาม P.62 



ท าการเพิ่มค าถาม 

คลกิ + 

P.63 



จะได้ค าถามเพิ่มมาอีก 1 ข้อ 

คลกิที่ค าถาม 

P.64 



พิมพ์ค าถามแล้วเลือกประเภทของการตอบค าถาม 

พมิพ์ รหัสนักศึกษา 

จากน้ันเลอืกประเภทของการตอบ 
P.65 2 

1 



เลือกค าตอบแบบสัน้ 

เลอืกค าตอบส้ันๆ 

P.66 



ก าหนดให้จ าเป็นต้องตอบข้อนีเ้ช่นกัน 

คลกิเพือ่เปิด จ าเป็นต้องตอบค าถาม 
P.67 



เร่ิมท าหัวข้อค าถาม 

คลกิ  TT 

P.68 



จะได้หัวข้อเพิ่มมา 

พมิพ์หัวข้อลงไป 

P.69 



เมื่อได้หัวข้อมาแล้ว ให้ท าการเพิ่มค าถาม 

คลกิ + 

P.70 



เร่ิมการสร้างค าถาม 

พมิพ์ค าถามและ
ตัวเลอืกลงไป 

P.71 



เม่ือได้ค าถามแล้ว ให้ท าการเลือกค าตอบที่ถกูต้องและตัง้ค่าคะแนน 

คลกิที่เฉลยค าตอบ P.72 



ท าการตัง้ค่าเลือกค าตอบที่ถกูต้องและก าหนดค่าของค าถามนัน้ 

เลอืกค าตอบที่ถูกต้อง 
ก าหนดคะแนน 

เสร็จแล้วคลกิแก้ไขค าถาม P.73 

1 2 

3 



จากนัน้ท าการเพิ่มค าถาม 

กด + 

P.74 



ท าการเลือกประเภทของการตอบค าถาม 

คลกิเพือ่เลอืกประเภทการตอบค าถาม 

P.75 



ให้เลือกเป็น ช่องท าเคร่ืองหมาย (ค าตอบที่ถกูจะมีมากกว่า1ข้อ) 

เลอืก ช่องท าเคร่ืองหมาย 

P.76 



พิมพ์ค าถามและ Choice ค าตอบ 

พมิพ์ค าถามและ
ตัวเลอืกลงไป 

คลกิ เฉลยค าตอบ P.77 



ตัง้ค่าคะแนนและเลือกค าตอบที่ถกูต้อง 

ตั้งค่าคะแนน 

ติ๊กเลอืกค าตอบ
ที่ถูกต้อง 

เสร็จแล้วคลกิ
แก้ไขค าถาม 

P.78 



แบบสอบถามประเภท Multiple Choice / Checklist / Dropdown list 
สามารถสลับค าตอบภายในข้อได้ 

คลกิที่ จุด 3 จุด 

P.79 



จากนัน้เลือกสลับล าดับของตวัเลอืก 

เลอืกสลบัล าดบัของตัวเลือก 

P.80 



กด Preview เพื่อดูในมุมมองของผู้ท าแบบทดสอบ 

กด Preview 

P.81 



ท าลองท าแบบทดสอบของตวัเอง 

P.82 



ส่งแบบทดสอบที่ท าเสร็จแล้ว 

ท าแบบทดสอบเสร็จแล้วกดส่ง 

P.83 



เมื่อส่งค าตอบแบบทดสอบแล้วให้ปิดแท็ปหน้าต่างนี ้

P.84 



จากนัน้คลิกดูการตอบกลับ 

คลกิ การตอบกลบั 

P.85 



หน้าการตอบกลับจะมีการตอบกลับแบบข้อมูลสรุป 

มีค่าเฉล่ีย / ค่ามธัฐาน  / ช่วง (Renge) / การแจกแจงความถ่ีในรูปกราฟ เม่ือเอาเมา้ส์ไปช้ีจะแสดงจ านวน  / 
 ค  าถามท่ีตอบพลาดบ่อย (ถา้ตอบถูกนอ้ยกวา่ 50% จะแสดง) 

P.86 



การตอบกลับแบบแยกรายการ 
(จะแสดงข้อมูลทีละคน) 

P.87 

คลกิ เพือ่เลอืกดูการท าแบบทดสอบ 
ของนักศีกษาเป็นรายบุคคล 



กรณีที่เป็นแบบทดสอบแบบที่ให้นักศึกษาพิมพ์ตอบแล้วอาจารย์
เข้ามาตรวจเองทีละข้อ ต้องท าการตัง้ค่าแบบทดสอบก่อน 

เลอืกตั้งค่า 

P.88 



ในหน้าตัง้ค่าเลือกหวัข้อ แบบทดสอบ 

เลอืกแบบทดสอบ 

เลอืกภายหลงัจากการตรวจด้วยตัวเอง 

P.89 แล้วกดบันทึก 

1 

2 

3 



คลิก + เพื่อเพิ่มค าถามขึน้มาอีก 1 ข้อ 

คลกิ + 

P.90 



เลือกประเภทของการตอบค าถาม 

เลอืกประเภทของการ
ตอบค าถาม 

P.91 



เลือกการตอบแบบย่อหน้า 

เลอืกแบบย่อหน้า 

P.92 



พิมพ์ค าถามลงไป 

P.93 

พมิพ์ค าถามข้อที่ 3 

คลกิเฉลยค าตอบ 



ท าการตัง้ค่าคะแนนเตม็ของค าถามนี ้

ตั้งค่าคะแนนของค าถามข้อนี ้

P.94 



กด Preview เพื่อดูในมุมมองของผู้ท าแบบทดสอบ 

เลอืก Preview 

P.95 



ลองท าแบบทดสอบแล้วกดส่ง 

P.96 

ท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว กดส่ง 



ปิดแท็ปหน้าต่างนี ้

P.97 



คลิกดูการตอบกลบั 

เลอืก การตอบกลบั 

P.98 



เลือกตรวจแบบทดสอบของนักศึกษาทลีะคน 

คลกิเพือ่เลอืกรายช่ือนักศึกษา 

P.99 



เลือกตรวจแบบทดสอบของนักศึกษาทลีะคน 

เลอืกรายช่ือนักศึกษาที่ต้องการ
ตรวจการท าแบบทดสอบ 

P.100 



ท าการตรวจแบบทดสอบและให้คะแนน 

ตรวจและให้คะแนนข้อนี ้

P.101 
ตรวจเสร็จแล้วกดบันทึก 

1 

2 



เลือกประกาศคะแนน 

เลอืกประกาศคะแนน 

P.102 



เลือกรายชื่อผู้ท าแบบทดสอบที่ต้องการประกาศคะแนนให้ทราบ 

เลอืกเสร็จแล้วคลกิส่ง 

P.103 



ท าการสร้างสเปรตชีต 

เลอืกสร้างสเปรตชีต 

P.104 



ท าการสร้างสเปรตชีต 

เลอืก สร้าง 

P.105 



จะปรากฎข้อมูลการท าแบบทดสอบในลักษณะ Google Sheet 

เลอืก ไฟล์ 

P.106 



จะปรากฎข้อมูลการท าแบบทดสอบในลักษณะ Google Sheet 

เลอืก ดาวน์โหลเป็น 

เลอืก Microsoft Excel 

P.107 

2 

1 



ไฟล์จะถกู Download ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ไฟล์ที่เรา Download มา 
P.108 



เมื่อเปิดขึน้มาก็จะเป็นไฟล์ Excel ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้ 

P.109 



จากนัน้ให้เปิดรายวิชาใน Google Classroom  
ที่ต้องการทน าแบบสอบถาม / แบบทดสอบ ไปใส่ 

คลกิ + 
P.110 



เลือกสร้างประกาศ 

เลอืกสร้างประกาศ 
P.111 



สามารถสร้าง ประกาศ หรือ สั่งงานชิน้เดียวกันให้กับกลุ่มหรือรายวิชาอื่นได้ 
โดยการการสร้างเพียงครัง้เดียว 

เลอืกกลุ่มหรือรายวชิาที่ต้องการแชร์โพสต์นีร่้วมด้วย 

P.112 



ตัง้ชื่อประกาศ 

ตั้งช่ือประกาศ 
คลกิสร้างหัวข้อ (จะสร้างหรือไม่สร้างกไ็ด้) 

P.113 



แนบไฟล์แบบทดสอบ 

เลอืกแนบไฟล์จาก Google Drive 
P.114 



ท าการเลือกโฟลเดอร์ Google form  

เลอืกไดรฟ์ของฉัน 

ดบัเบิล้คลกิที่โฟลเดอร์ Google form 

P.115 

1 

2 



เลือกไฟล์แบบทดสอบที่ต้องการ 

เลอืกไฟล์แบบทดสอบ 

กด เพิม่ 
P.116 2 

1 



เมื่อตัง้ชื่อประกาศ และแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กดโพสต์ 

โพสต์ สามารถ
ก าหนดเวลาโพสต์

ได้โดยกด 

P.117 



แบบทดสอบที่เราสร้างไว้ก็เข้ามาอยู่ในรายวิชาที่มีใน Google Classroom แล้ว 

คลกิที่แบบทดสอบ และลงมือท าได้ทันที 

เม่ือนักศึกษา หรือผู้ท าแบบทดสอบเข้ามาท่ีรายวิชาน้ีก็จะเห็นประกาศและเข้าไปท าได้ทันท ี

P.118 




