
สร้างฟอร์มง่ายๆ ด้วยตัวเองกับ

งานส่งเสริมการเรียนรู้ 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GOOGLE FORMS



เทคนิคการสร้างฟอร์มและการใช้ Add-ons 

ใน Google Forms

ท าความรู้จักกับ Google Forms

3

4

2 ประเภทของค าถามใน Google Forms

หัวข้อ

การจัดการแบบฟอร์มใน Google Forms

1

5 ตัวอย่าง Google Forms



1 ท ำควำมรู้จักกับ Google Forms



Google Forms



กำรเปล่ียนภำษำเมนูใน Google

1

2

3

4

*เมนูของ Google Forms ในเอกสารประกอบการอบรมชดุนีจ้ะเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด



เริ่มต้นกำรสร้ำงฟอร์ม

สร้างจากเทมเพลตฟอร์ม

สร้างจากฟอร์มเปล่า
ฟอร์มที่สร้างแล้ว

1. คลิกที่นี่

2. เลือก Forms



หน้ำจอกำรท ำงำนของ Google Forms

ใส่ข้อค าถาม

คัดลอกค าถาม

ลบค าถาม

ตัวเลือกบังคับ/
ไม่บังคับตอบ

คลิกดูการ
ตั้งค่าเพ่ิมเติม

เครื่องมือเพ่ิม
องค์ประกอบในฟอร์ม 
เช่น ค าถาม ภาพ

ส่วนสร้าง
ข้อค าถาม

ส่วนหัวข้อ

ส่วนต้ังค่าฟอร์มส่วนสร้างค าถามฟอร์ม

ส่วนดูค าตอบฟอร์ม

แทรกรูปภาพ เลือกประเภทค าถาม เพ่ิมค าถาม

น าเข้าค าถาม

เพ่ิมหัวข้อและ
ค าอธิบาย

เพ่ิมรูปภาพ

เพ่ิมวีดิโอ

เพ่ิมส่วน



หน้ำจอกำรท ำงำนของ Google Forms

ส่วนสร้างค าถามฟอร์ม ส่วนดูค าตอบฟอร์ม ส่วนต้ังค่าฟอร์ม



ประเภทของค ำถำมใน Google Forms2



Short Answer (ค ำตอบส้ันๆ)

การแสดงผล

ตัวเลือก

ใช้ในกรณีทีต่้องการค าตอบเป็นข้อความสั้นๆ เช่น ชื่อ นามสกุล



Paragraph (ย่อหน้ำ)

การแสดงผล

ตัวเลือก

ใช้ในกรณีทีต่้องการค าตอบเป็นประโยคยาวๆ มากกว่า 2 ประโยคข้ึนไป 

หรือเป็นย่อหน้าทีไ่ม่สามารถแสดงภายในบรรทัดเดียวได้ครบถ้วน 



ใช้ในกรณีทีม่ีหลายตวัเลือก แต่ต้องการให้เลือกค าตอบเพียงข้อเดยีว 

Multiple Choice (หลำยตัวเลือก)

การแสดงผล

ตัวเลือก



Checkboxes (ช่องท ำเครื่องหมำย)

การแสดงผลตัวเลือก

ใช้ในกรณีทีม่ีหลายตวัเลือก และสามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ



Dropdown (เล่ือนลง)

การแสดงผล

ตัวเลือก
ใช้ในกรณีทีม่ีตวัเลือกมากเกนิกว่าจะแสดงในแบบ Multiple Choice เช่น จังหวัด 77 ตัวเลือก



Date/Time (วันท่ี/เวลำ)

การแสดงผล

ตัวเลือก

ใช้ในกรณีทีต่้องการให้ระบุวันที่และเวลาโดยการเลือกจากปฏิทนิและนาฬิกาของระบบ



File Upload (อัปโหลดไฟล์)

การแสดงผล

ตัวเลือก
ใช้ในกรณีทีต่้องการให้ระบุอัปโหลดไฟล์ เช่น หลักฐานการช าระเงิน (ต้องบังคับ Login) 



Linear Scale (สเกลเชิงเส้น)

การแสดงผล

ตัวเลือก
ใช้ในกรณีทีต่้องการให้ระบุคะแนนหรือระดับแบบตัวเลขเรียงเส้น 



Multiple Choice Grid (ตำรำงตัวเลือกหลำยข้อ )

การแสดงผลตัวเลือก

ใช้ในกรณีทีต่้องการให้ระบุคะแนนหรือระดับแบบรวมกนัหลายข้อ แต่ละแถวจะเลือกได้เพียง
ค าตอบเดียว เช่น การประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน



Checkbox Grid (ตำรำงกริดช่องท ำเครื่องหมำย)

การแสดงผลตัวเลือก

ใช้ในกรณีทีต่้องการให้ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบในแตล่ะแถวได้มากกว่า 1 ค าตอบ 



3
เทคนิคกำรสร้ำงฟอร์มและกำรใช้ 

Add-ons ใน Google Forms



กำรน ำเข้ำค ำถำมจำกฟอร์มอ่ืน

2

1

3



กำรแทรกหัวข้อและค ำอธิบำย

2

1

ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมเนือ้หาทีแ่บ่งเป็นข้อๆ หรือเป็นย่อหน้า ควรใช้ตัวเลือกนีแ้ทน



กำรแทรกรูปภำพ

2

1

ใช้ในกรณีทีต่้องการแทรกรูปภาพประกอบส่วนอธิบาย (ไม่ใช่ข้อค าถาม)



กำรแทรกวีดิโอ

2

1

ใช้ในกรณีทีต่้องการแทรกวีดิโอประกอบส่วนอธิบาย (ไม่ใช่ข้อค าถาม)



กำรเพ่ิมส่วน
ในกรณีที่ฟอร์มมข้ีอค าถามจ านวนมาก และมีหลายประเด็น สามารถแยกเป็นแต่ละส่วนได้

1

2



กำรเพ่ิมเงื่อนไขกำรตอบ
กรณีที่ต้องการเพ่ิมเง่ือนไขการตอบ โดยให้ไปยังส่วนต่างๆ ของแบบฟอร์มตามค าตอบทีเ่ลือก

1

2

ก าหนดให้ไปยังส่วนต่างๆ ตาม

ค าตอบท่ีเลือก เช่น ตอบใช่ ให้ไป

ส่วนท่ี 2 ตอบ ไม่ใช่ ให้ไปส่วนท่ี 3

3



กำรสร้ำง Quiz แบบมีคะแนน
ในกรณีที่ต้องการสร้างแบบทดสอบที่สามารถให้คะแนนได้

ตัวเลือกการประกาศคะแนน

- ประกาศทันทีหลังจากส่งฟอรม์

- ประกาศหลังจากการตรวจ 

(ต้องเปิดการรวบรวมอีเมลด้วย)

แสดงข้อค าถามท่ีตอบผิด

แสดงข้อค าถามท่ีตอบถูก

แสดงคะแนนรวมและแต่ละขอ้

ต้ังค่าคะแนนพ้ืนฐานของค าถามใหม่ 

(สามารถปรับแก้ไขได้ภายหลัง)

คลิกเพ่ือเปิดการตั้งคา่ Quiz

1

2



กำรจัดกำรแสดงผลแบบฟอร์ม
ใช้ในกรณีทีต่้องการเปล่ียนแปลงการแสดงผล เช่น ข้อความหลังส่งแบบฟอร์ม

แสดงแถบความคืบหน้าของการตอบแบบฟอร์ม

ปิดการบันทึกอัตโนมตัิ 

(ไม่สามารถใช้ได้ หากมีค าถามประเภทอัปโหลดไฟล์)

สลับค าถามในแบบฟอร์ม (กรณีที่สร้างเป็นแบบทดสอบ

หรือฟอร์มที่ไม่ต้องมีค าถามในต าแหน่งตายตัว)

เปิดให้ผู้ตอบแบบฟอร์มสามารถ

สรุปผลการตอบกลับทั้งหมด

แสดง Link เพ่ือให้ส่งแบบฟอร์มเพ่ิมเติม

เปลี่ยนข้อความที่แสดงหลังส่งแบบฟอร์ม



กำรเปล่ียน Template
1

เลือกภาพส่วนหัว 

(ดูตัวอย่างท่ีฟอร์ม)

เลือกธีมสี

(กรณีที่อัปโหลดภาพส่วนหัวแลว้ 

จะแสดงธีมสีและสีพ้ืนหลงั

ทีเ่ข้ากันโดยอัตโนมตัิ)

เลือกพ้ืนหลัง

เม่ือคลิกแล้ว ให้เลือกภาพส่วน

หัวจากธีมท่ี Google มีให้ หรือ

อัปโหลดภาพท่ีมีอยู่

ขนาดภาพส่วนหัว (Header) ควรอยู่ท่ี 400x1600 px400 px

1600 px

3

4

เลือกรูปแบบและขนาด

ข้อความส่วนหัว

เลือกรูปแบบและขนาด

ข้อความส่วนค าถาม

เลือกรูปแบบและขนาด

ข้อความท่ัวไป

2



กำรเปิดแจ้งเตือนเม่ือมีค ำตอบใหม่

1

2

3

เมื่อมีผู้ตอบแบบฟอร์มเข้ามาใหม ่

ผู้สร้างจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนทกุคร้ัง



กำรเพ่ิม Add-ons
1

2

Add-ons คือส่วนเสริมที่ชว่ยเพ่ิมลูกเล่นและเง่ือนไขการท างานของฟอร์ม



ตัวอย่ำง: Certify’em
สร้ำงใบประกำศนียบัตรและจัดส่งให้ทำงอีเมลของผู้กรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ



ตัวอย่ำง: Certify’em
สร้ำงใบประกำศนียบัตรและจัดส่งให้ทำงอีเมลของผู้กรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ



ตัวอย่ำง: Formfacade
แปลง Google Forms ให้หน้ำตำเหมือนกับฟอร์มบนเว็บไซต์ เพ่ือเพ่ิมควำมสวยงำม



ตัวอย่ำง: Formfacade
แปลง Google Forms ให้หน้ำตำเหมือนกับฟอร์มบนเว็บไซต์ เพ่ือเพ่ิมควำมสวยงำม



ตัวอย่ำง: Form Limit
จ ำกัดจ ำนวนกำรตอบกลับตำมกำรตั้งค่ำ เช่น วันท่ี จ ำนวนคน



4
กำรจัดกำรแบบฟอร์มใน 

Google Forms



กำรแชร์แบบฟอร์ม
สำมำรถท ำได้หลำยวิธี แต่วิธีท่ีนิยมท่ีสุดคือกำรแชร์ผำ่น Link

1

เลือกเป็นการส่ง Link (รูปโซ่)2

คัดลอก Link ด้านล่าง 3

*เลือก Shorten URL เพ่ือ



กำรดูผลกำรตอบกลับ
เจ้ำของฟอร์มสำมำรถดูกำรตอบกลับได้หลำยรูปแบบ ท้ังแบบภำพรวมและรำยบุคคล

จ านวนค าตอบท้ังหมดท่ีได้รับ

ดูสรุปค าตอบท่ีได้รับโดยภาพรวม

ดูค าตอบแบบแยกตามค าถาม

ดูค าตอบแบบแยกรายบุคคล



กำรสร้ำงสเปรดชีต

1

2

สร้างสเปรดชีตใหม่ (ตั้งช่ือฟอร์ม)

เลือกสเปรดชีตท่ีมีอยู่แล้ว (สามารถเพ่ิมเข้าไปในชีตอ่ืน โดยไม่ต้องสร้างใหม่)

สเปรดชีตเป็นรำยงำนผลกำรตอบแบบฟอร์ม (รูปแบบตำรำงเหมือน Excel)



ตัวอย่ำงสเปรดชีต

คนที่ 2

คนที่ 1 แสดงผลการตอบของรายบุคคลในรูปแบบแนวนอน



กำรเพ่ิมผู้ท ำงำนร่วมกัน
1

2

เพ่ิมอีเมลของผู้ท างานรว่มกัน3

ส่ง Link เชิญให้แก้ไขร่วมกัน (ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร)4

ผู้ท่ีท ำงำนร่วมกันจะสำมำรถแกไ้ขเน้ือหำได้ (อยู่ในฐำนะ Editor)



กำรโอนสิทธ์ิกำรเป็นเจ้ำของ

1

เจ้ำของฟอร์มสำมำรถโอนสิทธ์ิกำรเปน็เจ้ำของให้ Editor ท่ีเพ่ิมเข้ำมำได้ 

2



5 ตัวอย่ำง Google Forms



ตัวอย่ำง Google Forms

1 .  แบบฟอร์ ม ลงท ะ เ บี ย น
พร้ อ มแบบทดสอบ

2 .  แบบสอบถ ำมกลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำย ท่ี
ต้ อ งก ำ ร จ ำ น วน  5  คน

https://forms.gle/Ev8X4UZmFNSchh8A9
https://forms.gle/bjtaegdB43KnV9K38

