
GOOGLE
FORM



1. เปิด web browser เชน่ Google Chrome

2. พิมพ ์url http://webmail.kmutnb.ac.th

หรือ www.gmail.com

3. กรอก Username และ Password

4. เขา้สูร่ะบบ

http://docs.kmutnb.ac.th
www.gmail.com


เขา้สู ่Google Drive เขา้สู ่Google Form



การสรา้งแบบฟอรม์
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การตั้งชื่อแบบฟอรม์



การตั้งค่าฟอรม์

คลิกเลือก      จ าเป็นตอ้งเขา้สูร่ะบบ kmutnb.ac.th เพ่ือดูฟอรม์น้ี 

- กรณีท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบแบบฟอรม์เป็นคนในมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน 

ผูท่ี้จะตอบแบบฟอรม์จะตอ้งเขา้สูร่ะบบดว้ย username ของ

มหาวิทยาลยั 



การตั้งค่าฟอรม์ (ต่อ)

คลิกเลือก      เก็บรวบรวมชื่อผูใ้ช ้kmutnb.ac.th ของผูต้อบกลบัโดย

อตัโนมติั 

- กรณีท่ีตอ้งการใหร้ะบบเก็บชื่อผูก้รอกขอ้มูลโดยอตัโนมติั ตอ้งใช ้

รว่มกบัตวัเลือกแรก



การตั้งค่าฟอรม์ (ต่อ)

คลิกเลือก      แสดงแถบความคืบหนา้ท่ีดา้นลา่งของแบบฟอรม์

- กรณีท่ีตอ้งการใหร้ะบบแสดงสถานะขณะท่ีผูใ้ชง้านก าลงักรอก

แบบฟอรม์



การตั้งค่าฟอรม์ (ต่อ)

คลิกเลือก      อนุญาตใหต้อบเพียงคนละหน่ึงค าตอบเท่าน้ัน

(ตอ้งลงชื่อเขา้ใช)้ 

- กรณีท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบเขา้สูร่ะบบดว้ย google account เพ่ือให้

สามารถตอบแบบฟอรม์ไดเ้พียง 1 ครั้ง/1 account เท่าน้ัน



การตั้งค่าฟอรม์ (ต่อ)

คลิกเลือก      สบัเปล่ียนล าดบัของค าถาม 

- กรณีท่ีไม่ตอ้งการเรียงขอ้ค าถาม ใหร้ะบบสุม่ล าดบัค าถามใหใ้หม่



ใส่ชื่อและรายละเอียดแบบฟอรม์

หมายเลข 1 ชื่อแบบฟอรม์

หมายเลข 2 รายละเอียดแบบฟอรม์ 



การสรา้งขอ้ค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

ปุ่มแกไ้ข 

ใชเ้ม่ือสรา้งค าถามไปแลว้ และตอ้งการแกไ้ขรายละเอียดของค าถาม

ปุ่มคดัลอก 

ใชเ้ม่ือตอ้งการท าส าเนาขอ้ค าถาม

ปุ่มลบ 

ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้ค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

กรอกหวัขอ้ค าถาม และขอ้ความชว่ยเหลือ



การสรา้งขอ้ค าถาม

- ขอ้ความ (Text) กรณีท่ีตอ้งการใหล้กัษณะของค าตอบเป็นขอ้ความ

สั้นๆ เชน่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์เป็นตน้

- ขอ้ความย่อหนา้ (Paragraph Text) กรณีท่ีตอ้งการใหล้กัษณะของ

ค าตอบเป็นขอ้ความท่ียาวข้ึน ตอบไดห้ลายบรรทดั เชน่ 

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น เป็นตน้

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

- หลายตวัเลือก (Multiple Choice) กรณีท่ีตอ้งการสรา้งตวัเลือกใหผู้ ้

กรอกเลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง เชน่ ประวติัการศึกษา เพศ เป็นตน้

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

- ช่องท าเครื่องหมาย (Checkboxes) กรณีท่ีตอ้งการสรา้งตวัเลือก

ใหผู้ก้รอกเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก เชน่ สิ่งท่ีสนใจ ชอ่ง

ทางการรบัรูข้า่วสาร เป็นตน้

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

- เลือกจากรายการ (Choose from a list) กรณีท่ีตอ้งการสรา้ง

ตวัเลือกใหผู้ก้รอกเลือกตอบไดเ้พียง 1 ตวัเลือก คลา้ยกบัประเภท

ค าถาม หลายตวัเลือก (Multiple Choice) แต่ผูต้อบจะไม่สามารถ

ระบุค าตอบเองได้

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

- สเกล (Scale) กรณีท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลเป็นตวัเลข สามารถ

ก าหนดค่าสเกลไดต้ั้งแต่ 0 -10

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

- ตาราง (Grid) กรณีท่ีตอ้งการถามหลายค าถาม ซ่ึงมีระดบัของ

ค าตอบเท่าๆ กนั

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

- ตาราง (Grid)

หมายเลข 1 คลิกเลือกกรณีท่ีตอ้งการใหค้ าตอบในแต่ละค าถามไม่ซ า่กนั

สามารถระบุขอ้ความแจง้เตือนไดเ้อง

หมายเลข 2 คลิกเลือก เม่ือไม่ตอ้งการเรียงล าดบัขอ้ค าถามในตาราง

หมายเลข 3 คลิกเลือก เม่ือตอ้งการใหผู้ต้อบ ตอบค าถามทุกขอ้ในตาราง





การสรา้งขอ้ค าถาม

- วนัท่ี (Date) กรณีท่ีตอ้งการค าตอบเป็นวนัท่ี

เลือกประเภทค าถาม

คลิกเลือก    รวมปี เม่ือตอ้งการใหผู้ต้อบระบุปีดว้ย

คลิกเลือก    รวมเวลา เม่ือตอ้งการใหผู้ต้อบระบุเวลาดว้ย



การสรา้งขอ้ค าถาม

- เวลา (Time) กรณีท่ีตอ้งการค าตอบเป็นเวลา

เลือกประเภทค าถาม



การสรา้งขอ้ค าถาม

ตวัเลือก “ค าถามท่ีตอ้งตอบ (Required question)”

- กรณีท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบตอบค าถามขอ้น้ันเสมอ



การสรา้งขอ้ค าถาม

ตวัเลือก “ไปท่ีหนา้เว็บโดยอา้งอิงค าตอบ (Go to page based on

answer)”

- สามารถระบุเง่ือนไขใหก้บัขอ้ค าถามท่ีเป็น หลายตวัเลือก 

(Multiple Choice) หรือเลือกจากรายการ (Choose from a list) 

ใชใ้นกรณีท่ีแยกผูต้อบแบบสอบถามออกเป็นกลุม่ เชน่ ท่านเคยใช ้

สินคา้ตวัน้ีหรือไม่ ถา้ตอบวา่ เคย ใหไ้ปตอบค าถาม ขอ้ 4-7 ถา้

ตอบวา่ไม่เคย ใหไ้ปตอบค าถามขอ้ 8 -10 เป็นตน้ โดยจะตอ้ง

แยกขอ้ค าถามแต่ละกลุม่กลุม่ละหนา้ เชน่ สรา้งขอ้ค าถาม 4-7 ไว ้

ท่ีหนา้ 2 ขอ้ค าถาม 8-10 ไวท่ี้หนา้ 3 เป็นตน้



การสรา้งขอ้ค าถาม

การตั้งค่าขั้นสูง “ตวัเลือกการตรวจสอบขอ้มูล (Data Validation)”

- เพือ่ระบุเง่ือนไขของค าตอบท่ีใหต้อบได ้

ตวัอยา่ง 

1. ตอ้งการค าตอบท่ีเป็นตวัเลขเท่าน้ัน

1. ตอ้งการค าตอบท่ีเป็น E-mail Address



การสรา้งขอ้ค าถาม

การตั้งค่าขั้นสูง “ตวัเลือกการตรวจสอบขอ้มูล (Data Validation)”

- เพือ่ระบุเง่ือนไขของค าตอบท่ีใหต้อบได ้

ตวัอยา่ง 

1. ตอ้งการค าตอบท่ีเป็นตวัเลขเท่าน้ัน

1. ตอ้งการค าตอบท่ีเป็น E-mail Address



การสรา้งขอ้ค าถาม

เพ่ิมรายการอ่ืนๆ

1. สว่นหวัของสว่น (Section header) กรณีตอ้งการเพ่ิมหวัขอ้ยอ่ย

2. ตวัแบ่งหนา้ (Page break) กรณีท่ีตอ้งการแบ่งขอ้ความออกเป็น

หลายหนา้

3. รูปภาพ (Image) กรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมรูปภาพในแบบฟอรม์

4. วีดีโอ (Video) กรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมวีดีโอในแบบฟอรม์



การสรา้งขอ้ค าถาม

เพ่ิมรายการอ่ืนๆ

1. สว่นหวัของสว่น (Section header) กรณีตอ้งการเพ่ิมหวัขอ้ยอ่ย

2. ตวัแบ่งหนา้ (Page break) กรณีท่ีตอ้งการแบ่งขอ้ความออกเป็น

หลายหนา้

3. รูปภาพ (Image) กรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมรูปภาพในแบบฟอรม์

4. วีดีโอ (Video) กรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมวีดีโอในแบบฟอรม์



การตั้งค่าหน้าเว็บยืนยนั

- ใสข่อ้ความท่ีตอ้งการใหร้ะบบแสดง เม่ือผูต้อบสง่ค าตอบแลว้

- คลิกเลือก     แสดงลิงกเ์พ่ือสง่การตอบกลบัอ่ืน กรณีท่ีตอ้งการให้

ระบบแสดงลิงกข์องแบบสอบถาม เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

สามารถคลิกลิงกเ์พ่ือตอบค าถามอีกครั้ง



การตั้งค่าหน้าเว็บยืนยนั

- คลิกเลือก     เผยแพรแ่ละแสดงลิงกส์าธารณะไปยงัผลลพัธข์อง

ฟอรม์ กรณีท่ีตอ้งการใหแ้สดงสรุปขอ้มูลท่ีกรอกไปแลว้ เหมาะ

ส าหรบัแบบฟอรม์ท่ีเป็นโพล ผลโหวต เม่ือผูต้อบสง่ค าตอบแลว้จะ

สามารถดูผลโหวตไดเ้ลย



การตั้งค่าหน้าเว็บยืนยนั

- คลิกเลือก     อนุญาตใหผู้ต้อบแกไ้ขค าตอบไดห้ลงัจากการสง่ กรณี

ท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบแกไ้ขค าตอบไดห้ลงัจากสง่แบบฟอรม์เรียบรอ้ย

แลว้



การตกแต่งแบบฟอรม์
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เปล่ียนธีม (Theme)

- สามารถก าหนดรูปภาพ Header 

ตวัอกัษร ขนาดของตวัอกัษรในแต่ละ

สว่นของแบบสอบถามไดเ้อง



การส่งแบบฟอรม์
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หมายเลข 1 คลิกเลือกเมื่อตอ้งการ

ใหแ้สดงลิงกเ์ป็นแบบสั้น

หมายเลข 2 กรอก e-mail ของผูท่ี้ตอ้งการให้

ตอบแบบสอบถาม

- คลิกเลือก “รวมฟอรม์ในอีเมล”

กรณีท่ีตอ้งการใหแ้สดงแบบสอบถาม

ในอีเมลใหผู้ร้บัตอบในอีเมลไดเ้ลย

- คลิกเลือก “ส่งส าเนาใหฉ้นั” กรณี

ท่ีตอ้งการใหส้่งอีเมลใหต้วัเองดว้ย

หมายเลข 3 กรอกชื่อเร่ืองอีเมล

หมายเลข 4 กรอกขอ้ความท่ีตอ้งการระบุในอีเมล

หมายเลข 5 คลิกเพือ่ส่งแบบฟอรม์ใหก้บัผูร้บั



การเพิ่มผูท้ างานร่วมกนั
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หมายเลข 1 ระบุอีเมลของบุคคลท่ีตอ้งการใหเ้ขา้ถึงฟอรม์ได้

หมายเลข 2 คลิกเลือก “แจง้บุคคลอ่ืน” เมื่อตอ้งการใหส้่งอีเมลแจง้การแชร์

หมายเลข 3 คลิกเลือก “ส่งส าเนาใหต้นเอง” เมื่อตอ้งการใหส้่งอีกเมลใหต้นเองดว้ย

หมายเลข 4 คลิกเลือก “ก าหนดใหผู้แ้กไ้ขไม่สามารถเปลี่ยนสทิธ์ิและเพิม่คนใหม”่ 

เมื่อไม่ตอ้งการใหผู้ท่ี้ท างานร่วมกนัแชรแ์บบฟอรม์ใหผู้้อ่ืนได้

หมายเลข 5 คลิกปุ่ม “ส่ง” เพือ่ส่งใหผู้อ่ื้นท างานร่วมกนั



การตรวจสอบผลการตอบแบบฟอรม์
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หมายเลข 1 แสดงจ านวนของผูต้อบ

หมายเลข 2 คลิกเพือ่เปิดหรือปิดรบัค าตอบ

หมายเลข 3 แสดงขอ้มูลสรุปค าตอบในรูปแบบกราฟ

หมายเลข 4 เปิดเอกสาร Spreadsheet เพือ่ดูค าตอบทั้งหมด

หมายเลข 5 ระบุเอกสาร Spreadsheet ท่ีตอ้งการใหเ้ก็บขอ้มูลค าตอบ

หมายเลข 6 ลา้งขอ้มูลการตอบกลบัทั้งหมด



การก าหนดปลายทางการตอบกลบั (1)

ระบบจะเก็บขอ้มูลลงในเอกสาร Spreadsheet ตามท่ีไดก้ าหนดชื่อไว้



การก าหนดปลายทางการตอบกลบั (2)



การใชง้านสูตรใน Spreadsheet 

เพื่อประมวลผลค าตอบ
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Google Sheet (Spreadsheet)

ค าตอบของแบบสอบถามจะถูกบนัทึกลงใน Google 

Sheets (Spreadsheet) มีลกัษณะเป็นตาราง คลา้ยกบั

โปรแกรม Microsoft Excel ผูใ้ชง้านสามารถผูกสูตรเพ่ือ

ประมวลค าตอบไดเ้ชน่เดียวกบัการใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel 



การนับจ านวนขอ้ความ (COUNTIF)

ตวัอยา่ง นับจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามวา่เป็นเพศ

ชายก่ีคน เพศหญิงก่ีคน



การหาค่าเฉล่ีย (AVERAGE)

เพ่ือหาค่าเฉล่ียในชว่งของขอ้มูลท่ีก าหนด



การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (STDEV)

เพ่ือหาค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม่ขอ้มูลท่ีก าหนด


