
การสร้างแบบสอบถามเพือ่งานวจิัยหรือ
แบบประเมินความพงึพอใจด้วย 

Google Form

โดย นางสาวธญันนัท ์กระดาษ และ
นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์



การเริม่ตน้ใชง้าน Google Form

- ลงชื่อเขา้สูร่ะบบเพือ่ใชง้าน Gmail และคลกิสญัลกัษณ์ Application เลอืก “ฟอรม์”
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สว่นประกอบและเครือ่งมือตา่งๆ
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สว่นประกอบและเครือ่งมือตา่งๆ
1. ก าหนดชื่อของไฟล์

2. สว่นของค าถาม และสว่นของผลตอบกลบั

3. ชุดส ีการแสดงตวัอยา่งของฟอรม์ การตัง้คา่ ระบุการสง่เมือ่ตอ้งการสง่ฟอรม์ เพิม่เตมิ

4. ชื่อของฟอรม์และค าอธบิายเพิม่เตมิของฟอรม์

5. สว่นของการตัง้ค าถาม

6. เลอืกรปูแบบการตัง้ค าถาม

7. การเพิม่ค าถาม การเพิม่ชื่อและรายละเอยีด การเพิม่รปู การเพิม่วดิโีอ การเพิม่สว่น

8. การท าส าเนา การลบค าถาม ระบุความจ าเป็นของค าถาม เพิม่เตมิเพือ่แสดงในสว่นของค าถาม



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม(เริม่ตน้)
- ตัง้ชื่อเอกสารแบบฟอรม์ จากนัน้ชื่อจะปรากฎในชอ่งชื่อฟอรม์อตัโนมตัิ

- ใสค่ าอธบิายทีต่อ้งการ

- เลอืกเพิม่สว่น

- เริม่สรา้งค าถามโดยการคลกิเครือ่งหมาย 

- เลอืกประเภทของค าถามตามทีต่อ้งการ

- การเคลื่อนยา้ยต าแหน่ง” สามารถคลกิเมาสค์า้งไวท้ีร่ายการนัน้ๆ และลากเมาสไ์ปยงั
ต าแหน่งทีต่อ้งการ

- การเปิด/ปิดแบบฟอรม์ 



เริม่สรา้งแบบฟอรม์
- ตัง้ชื่อเอกสารแบบฟอรม์ จากนัน้ชื่อจะปรากฎในชอ่งชื่อฟอรม์อตัโนมตัิ

- ใสค่ าอธบิายทีต่อ้งการ
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รูปแบบขอ้ค าถาม
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รูปแบบขอ้ค าถาม

1

ค าตอบสั้นๆ (Short answer) จะเป็นการตอบแบบสั้นๆ เพียง 1 บรรทดั



รูปแบบขอ้ค าถาม

2

ยอ่หนา้ (Paragraph) จะเป็นการตอบแบบยาวหลายบรรทดั เหมาะกบัการใหข้อ้เสนอแนะ 



รูปแบบขอ้ค าถาม

3

หลายตวัเลือก (Multiple choice) แต่จะสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบ 



รูปแบบขอ้ค าถาม

4

ช่องท าเคร่ืองหมาย (Checkboxes) สามารถเลือกค าตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 



รูปแบบขอ้ค าถาม

5

เล่ือนลง (Drop-down) เป็นการเลือกค าตอบจากรายการท่ีก าหนดให ้เลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว 



รูปแบบขอ้ค าถาม

6



รูปแบบขอ้ค าถาม

7

สเกลเชิงเส้น (Linear scale) เป็นการเลือกระดบัของค าตอบ โดยตอ้งเลือกวา่จะให ้1 เป็นอะไร และ 5 เป็นอะไร 
ยกตวัอยา่งเช่น 1 = พอใจมาก 5 = ไม่พอใจ 



รูปแบบขอ้ค าถาม

8

ตารางตวัเลือกหลายขอ้ (Multiple-choice grid) 
เป็นการสร้างแบบสอบถามท่ีมีแถวและคอลมัน์ 
สามารถเลือกค าตอบไดเ้พียง 1 ตวัเลือกเท่านั้น 

1 ตวัเลือกเทา่น้ัน



รูปแบบขอ้ค าถาม

9

ตารางกริดช่องท าเคร่ืองหมาย (Tick box grid) 
เป็นการสร้างแบบสอบถามท่ีมีแถวและคอลมัน์ 
สามารถเลือกค าตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก

1 ตวัเลือก



รูปแบบขอ้ค าถาม

10

วนัท่ี (Date) เป็นการสร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัวนัท่ี 



รูปแบบขอ้ค าถาม

11

เวลา (Time) เป็นการสร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัเวลา 



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การดตูวัอยา่ง)

- วธิกีารดตูวัอยา่งแบบฟอรม์ทีเ่ราไดส้รา้งไว ้สามารถคลกิดไูดท้ีแ่ถบเครือ่งมอืดา้นบน 
“แสดงตวัอยา่ง“ (Preview)                              คลกิแกไ้ข           เพือ่กลบัมา
หน้าแบบฟอรม์



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การเผยแพรแ่บบฟอรม์)

- การแชรแ์บบฟอรม์ออนไลน์ หากตอ้งการทีจ่ะเผยแพรห่รอืแชรใ์หก้บัผูก้รอก
แบบสอบถามหรอืแบบทดสอบ ใหค้ลกิที ่“สง่“ (Send) บนแถบเครือ่งมอืดา้นบน

- การจดัเกบ็ทีอ่ยูอ่เีมลของผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้ลกิที ่ 



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การจดัสง่ฟอรม์ออนไลน)์

วธิทีี ่1 การสง่ฟอรม์ผา่นทางอเีมล (E-Mail) 
เป็นการสง่แบบฟอรม์ไปเชญิใหก้รอก
แบบสอบถามหรอืแบบทดสอบผา่นชอ่งทาง
อเีมล ระบุอีเมล

แชร์การใชง้านใหค้นอ่ืน



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การจดัสง่ฟอรม์ออนไลน)์

ทางดา้นของผูร้บัจะปรากฎ



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การจดัสง่ฟอรม์ออนไลน)์

วธิทีี ่2 การสง่ลงิก ์(URL)แบบฟอรม์ วธิกีาร
คอืคดัลอกลงิก ์และน าลงิกแ์บบฟอรม์สง่ไป
เผยแพรใ่หก้บักลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการ ผู้
กรอกขอ้มลูกส็ามารถกดลงิกท์ีใ่หไ้ป แลว้เขา้
ท าแบบทดสอบไดเ้ลย

คลิกเลือกเพ่ือตดัลิงคใ์หส้ั้น

ลิงคท่ี์ได้



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การจดัสง่ฟอรม์ออนไลน)์

วธิทีี ่3 การสง่ลงิกร์ปูแบบโคด้ฝัง HTML จะ
ปรากฏโคด้ HTML สาหรบัน าไปฝังหรอืวาง
บนเวบ็ไซตห์รอืเวบ็บลอ็ก เพือ่น าฟอรม์ขึน้
แสดงในเวบ็นัน้ๆ Code HTML

ก าหนดขนาด

การแชรล์งิคผ์า่น Facebook และ Twitter



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การดผูลและสรุปผล)

- การตรวจดกูารตอบกลบัและการสรุปผลการตอบกลบั เมือ่ตอ้งการดรูายละเอยีดของ
ขอ้มลูการตอบแบบสอบ ขอ้มลูจะถูกแสดงขึน้มาทัง้รปูแบบ ตวัอกัษร และกราฟ
ต่างๆ โดยแยกออกเป็น 2 สว่น ดงัน้ี



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การดผูลและสรุปผล)

- ขอ้มลูสรปุ ซึง่เป็นการสรุปผลลพัธใ์น
การตอบทัง้รปูแบบ ตวัอกัษร และ
กราฟต่างๆ



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การดผูลและสรุปผล)

- ขอ้มลูแยกรายการ เป็นการ
รวบรวมการตอบกลบัเป็น
รายบุคคล



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การดผูลและสรุปผล)

- ในกรณีทีต่อ้งการดาวน์โหลดผลการตอบ
กลบัออกมาเป็นไฟล ์Excel



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การแชรไ์ฟลแ์บบฟอรม์เพ่ือท างานรว่มกนั)

- การแชรไ์ฟลใ์หก้บัผูอ้ื่นไดใ้ชง้านรว่มกนั การแชรไ์ฟลแ์บบฟอรม์ลงบน Google Drive ใหส้ามารถ
ใชง้านรว่มกนัได ้ไมว่า่จะเป็นการเพิม่ลบแกไ้ข หรอืจะก าหนดสทิธิใ์หผู้ใ้ชง้านอื่นๆ สามารถเขา้ไป
ดแูละดาวน์โหลดไดอ้ยา่งเดยีวไมส่ามารถเพิม่ลบหรอืแกไ้ขได ้การแชรไ์ฟลจ์ะมอียู่ 2 วธิี



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การแชรไ์ฟลแ์บบฟอรม์เพ่ือท างานรว่มกนั)

- การแชรไ์ฟลใ์หก้บัผูอ้ื่นไดใ้ชง้านรว่มกนั การแชรไ์ฟล์
แบบฟอรม์ลงบน Google Drive ใหส้ามารถใชง้านรว่มกนั
ได ้ไมว่า่จะเป็นการเพิม่ลบแกไ้ข หรอืจะก าหนดสทิธิใ์ห้
ผูใ้ชง้านอื่นๆ สามารถเขา้ไปดแูละดาวน์โหลดไดอ้ยา่ง
เดยีวไมส่ามารถเพิม่ลบหรอืแกไ้ขได ้การแชรไ์ฟล์จะมอียู ่
2 วธิี



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การแชรไ์ฟลแ์บบฟอรม์เพ่ือท างานรว่มกนั)

- วธิทีี ่1การแชรไ์ฟลแ์บบระบุเจาะจงตวั
บุคคล โดยการกรอกอเีมล (E-mail) ผู้
ทีจ่ะตอ้งการแชรข์อ้มลูให้

เพิม่อเีมล์

ก าหนดสทิธิ ์



ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม (การแชรไ์ฟลแ์บบฟอรม์เพ่ือท างานรว่มกนั)

- วธิทีี ่2 การแชรไ์ฟลแ์บบแชรล์งิก ์โดย
ไมเ่จาะจงผูร้บั หรอืแชรแ์บบเปิดเผย

ลิงคท่ี์ตอ้งการแชร์

ก าหนดสิทธ์ิ



Thank You

Thanyanan.k@icit.kmutnb.ac.th

Temi.c@icit.kmutnb.ac.th


