การใช้งานเบือ้ งต้น Application
สร้างแบบฟอร์มสารพัดประโยชน์

•´¯`•» Puncharat.T «•´¯`•

ทาความรูจ้ กั Google Form
ท่า นอาจจะประสบปั ญ หา กั บการจั ด ท าแบบสอบถาม ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาการขนย้ า ยหรื อ จั ด เก็ บ
เอกสารจานวนมาก การคัดลอกหรือจดข้อมูลต่างๆ หรือแม้กระทั่งงบประมาณในการพิมพ์กระดาษที่จากัด
ปัญหาของท่านจะหมดไป เมื่อท่านเลือกใช้งาน Google Form หนึ่งในบริการ Web Application ของ
กลุ่ม Google Docs ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูลนี้จะอธิบายถึงประโยชน์ไปจนถึงขั้นตอนการใช้งาน Google Form และสามารถนาไปใช้งานได้จริง

ข้ อ ดี ข องการทาแบบสอบถ ามออนไลน์ (เมื่ อ เที ย บกั บ แบบสอบถ ามทั่ ว ไป)












กระจายข้อมูลได้ทั่วถึง และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า การทาแบบสอบถามออนไลน์จะช่วยให้มีโอกาสได้
ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามที่ทั่วถึงกว่า ไม่ใช่แค่เพียงในพื้นที่ที่เราสามารถเดินแจกแบบสอบถามเท่านั้น
อี ก ทั้ ง เรายั ง ส่ ง แบบสอบถามให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ภู มิ ภ าคอื่ น ไปจนถึ ง ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ต่ า งประเทศสามารถท า
แบบสอบถามให้เราได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย
ประหยัดงบประมาณ การพิมพ์แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษย่อมมีค่าใช้จา่ ย การทาแบบสอบถาม
ในรูปแบบออนไลน์จะประหยัดงบประมาณได้เป็นจานวนมาก
สามารถยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมมากขึน
้ หากต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เห็นสิ่งที่ต้องการจะ
สื่อมากขึ้น เช่น หากทาแบบประเมินผลงานบางอย่างทีเ่ ป็นสิ่งของ ก็สามารถใส่ภาพหรือวิดีโอของ
สิ่งของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลน์ได้เลย
ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หากข้อมูลมีความสาคัญ การจัดเก็บเอกสารก็ยิ่งมีสาคัญตามไปด้วย
การทีเ่ อกสารข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระเบียบในบัญชี Google จะยิ่งง่ายต่อการค้นหา
สามารถนาข้อมูลไปใช้ตอ่ ได้สะดวก เราสามารถนาผลลัพธ์จากการทาแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ตอ่
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะเราสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์เพื่อนาไปใช้ตอ่ ได้
นอกจากเป็นแบบสอบถามยังใช้ทาการสอบย่อยแบบออนไลน์ได้อกี ด้วย สามารถใช้ Google Form
เพื่อสร้างข้อสอบสาหรับการสอบย่อยได้ โดยทีผ่ ู้ทาข้อสอบสามารถตรวจคาตอบได้ทันทีอีกด้วย

ข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ ง าน


ระวังการลืมลงชื่อออก (Log-out) เมื่อทาการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
สาธารณะ: เนื่ อ งจาก Google Form ค่ อ นข้ า งสะดวกในการเช็ ค ข้ อ มู ล ดู ค วามคื บ หน้ า ว่ า
แบบสอบถามมีคนตอบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งมีโอกาสที่จะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สาธารณะ
แล้วอาจลืมลงชื่อออก (Log-out) ได้ ถ้าหากท่านใดที่ใช้อีเมลหลักเป็นบัญชีเดียวกันแล้วด้วยนั้น
ให้พึงระวังไว้เสมอว่าบัญชีที่ใช้ควรเก็บรักษาให้ดี เพราะหากมีใครเข้าถึงบัญชีจากการที่เราเปิดดูฟอร์ม
ทิ้งไว้ก็เท่ากับเค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลอีเมลของเราได้เช่นกัน

สิ่ ง ที่ ค วรรู้ อื่ น ๆ


Google ได้ แ จ้ ง ไว้ ใ น ข้ อ ก าหนดในการให้ บ ริ ก าร ว่ า Google สามารถใช้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วตาม
นโยบายส่วนบุคคล: โดยถือว่าท่านได้อนุญาตให้ Google (และผู้ร่วมทางานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหา
ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ทาซ้า แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของเรา (เช่น งานการ
แปลภาษา การปรั บเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ทาง Google ทาเพื่อให้เนื้อหาของท่าน
สามารถใช้ ง านได้ ดี ขึ้ น ร่ ว มกับบริ ก ารของ Google) สรุ ป คื อ ข้ อ มู ล ใดๆของท่ า นก็ ต ามที่ อ าจเป็ น
ประโยชน์ต่อ Google นั้น ทาง Google สามารถนาข้อมูลของท่านไปใช้ต่อยอดได้บ้าง โดยถือว่า
ท่านสมัครใจในการแบ่งปันไปแล้วตั้งแต่เริ่มใช้งาน Google Form แต่ทาง Google จะยังคงเก็บ
ความลับให้ท่าน เพราะสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลยังอยู่ที่ท่าน

เริม่ ต้นการใช้งาน Google Form
ขั้ น ตอนในการเข้ า ใช้ ง าน
การที่จะเข้าไปใช้งาน Google Form ได้ ต้องมีบัญชี Google ก่อน ซึ่งนักศึกษาและบุคคลากร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถใช้บัญชี Google ของทางมหาวิทยาลัยได้ (@ubu.ac.th)
ถ้ามีบัญชี Google เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ https://docs.google.com/forms และลงชื่อเข้าใช้
งาน จะปรากฏหน้าต่างแสดงแบบฟอร์มที่มีอยู่ ดังรูปภาพ 1.1

รูปภาพ 1.1 – หลังจากลงชื่อเข้าใช้ใน https://docs.google.com/forms
จากทีเ่ ห็นในรูปภาพด้านบน คือยังไม่มีแบบฟอร์มอยู่เลย หลังจากเข้ามาที่หน้าต่างแสดงแบบฟอร์มของท่าน
แล้ว ให้กดปุ่ม สร้างแบบฟอร์มใหม่ แล้วเริ่มขั้นตอนสร้างแบบฟอร์มได้เลย

เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในการใช้ ง าน

รูปภาพ 2.1 – แนะนาแถบเมนูด้านบน และแถบเครื่องมือด้านข้าง
เนื่องจากความสามารถของปุม่ ต่างๆ ใน แถบเมนูดา้ นบน ส่วนใหญ่จะถูกใช้ทาหลังจากสร้างแบบฟอร์มเสร็จ
จะอธิบาย แถบเครือ่ งมือด้านข้าง ก่อน ซึ่งแถบเครื่องมือนีม้ ีไว้สาหรับสร้างคาถามต่างๆ ในแบบฟอร์ม
เพิ่มคาถาม (Add question)
ใช้สาหรับเพิ่มคาถามในรูปแบบต่างๆ คาถามแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะและ
ความสามารถที่แตกต่างกัน
เพิ่มชื่อและรายละเอียด (Add title and description)
สาหรับเพิ่มแถบป้ายชื่อพร้อมรายละเอียดที่ตอ้ งการแจ้งให้ทราบ
เหมาะสาหรับใช้ในการแบ่งส่วน เช่น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว / ส่วนที่ 2: การประเมิน

เพิ่มรูปภาพ (Add image)
สาหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอร์ม
สามารถแทรกได้จากการอัพโหลดรูปในเครื่อง หรืออ้างอิงรูปที่มีอยู่บน Internet ได้
เพิ่มรูปภาพ (Add image)
สาหรับแทรกคลิปวิดีโอลงไปในแบบฟอร์ม สามารถเรียกวิดีโอจากบัญชี YouTube
ของเรา หรือค้นหาจาก YouTube ผู้อื่นก็ได้
เพิ่มส่วน (Add section)
ใช้ในการแบ่งหน้า และยังสามารถใช้แยกส่วนของแบบสอบถามออกจากกันได้อีกด้วย
ซึ่งรายละเอียดของแถบเครือ่ งมือส่วนนีท้ งั้ หมด สามารถอ่านเพิม่ เติมได้จาก การสร้างแบบสอบถาม/ข้อสอบ
ด้วย Google Form >>>
https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrP
YLtQUxw/edit

การตกแต่งธีม การดูตัวอย่าง และการตัง้ ค่า : แถบเมนูดา้ นบน
ชุดสี (Color Palette)
ปรับแต่งสีและธีม ของแบบฟอร์มหรือสามารถแทรกรูปบน Header ก็ได้
แสดงตัวอย่าง (Preview)
สาหรับดูตวั อย่างแบบฟอร์มในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม
(สามารถดูไปแก้ไขไป สลับกันไปมาได้)
การตั้งค่า (Setting)
สาหรับแทรกรูปภาพลงไปในแบบฟอร์ม

รูปภาพ 3.1 – การตั้งค่าทั่วไป





จากัดเพียง 1 คาตอบ จากัดให้ 1 คน สามารถทาแบบฟอร์มได้ครั้งเดียว โดยผู้ทาแบบฟอร์ม ต้องลงชื่อ
เข้าใช้เท่านั้น
แก้ไขหลังจากส่ง อนุญาตให้ผู้ทาแบบฟอร์ม สามารถกลับไปแก้ไขคาตอบได้
ดูสรุปคาตอบ อนุญาตให้ผู้ทาแบบฟอร์ม สามารถกลับไปดูคาตอบที่ตนเองตอบได้

รูปภาพ 3.2 – การตั้งค่างานนาเสนอ


แสดงความคืบหน้า: จะปรากฏเส้นแจ้งความคืบหน้า หากมีการแบ่งหน้า



สับเปลีย่ นลาดับของคาถาม: เรียงลาดับคาถามแบบสุ่ม (เหมาะกับการทาฟอร์มเป็นข้อสอบ)
แสดงลิงค์เพือ่ ส่งการตอบกลับอืน
่ : อนุญาตให้ผู้ทาแบบฟอร์ม ส่งคาตอบเพิ่มได้มากกว่า 1 รอบ
ข้อความยืนยัน: แสดงข้อความ หลังจากทาแบบฟอร์มเสร็จ



ส่วนหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการตัง้ ค่าสาหรับทาข้อสอบ
สามารถอ่านเพิม่ เติมได้จาก การสร้างแบบสอบถาม /ข้อสอบ ด้วย Google Form >>>
https://sites.google.com/d/1URqDfILbN2MbZSWYUgftw1znjQhW3tSw/p/1eB2enXyar5ZyCgSjee3YiVXrP
YLtQUxw/edit

การนา Google Form ทีส่ ร้างสาเร็จแล้วไปใช้งาน
เมื่อสร้างแบบสอบถามหรือข้อสอบเสร็จแล้ว นาไปใช้งาน โดยกดที่ ปุ่ม ส่ง [Send]
ซึ่งสามารถส่งไปใช้งานได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
 การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค์
 การแนบฟอร์มลงไปในอีเมล
 การแทรกฟอร์มลงบนเว็บเพจที่ต้องการ

การส่ ง ฟอร์ ม ต่ อ เป็ น ลิ ง ค์ [SEND VIA LINK]
การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค์ เป็นการส่งแบบฟอร์มอย่างง่าย โดยคัดลอกลิงค์ไปให้ผู้ตอบผ่านช่องทางไหน
ก็ได้ เช่น ส่งผ่านโปรแกรมพูดคุยต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถส่งข้อความหากันได้ เมื่อผูต้ อบได้รับลิงค์
จะสามารถเข้าผ่านลิงค์เพือ่ กรอกแบบฟอร์มได้ทันที

รูปภาพ 4.1 – การส่งฟอร์มต่อเป็นลิงค์

การส่ ง ฟอร์ ม ต่ อ ผ่ า นอี เ มล [SEND VIA EMAIL]

example@mail.com

รูปภาพ 4.2.1 – กรอกข้อมูลของอีเมลและรายละเอียด ทีเ่ ราต้องการส่งไปยังผูต้ อบแบบสอบถาม

รูปภาพ 4.2.2 – การส่งฟอร์มต่อผ่านอีเมล โดยให้เพียงลิงค์ตรงมายังแบบฟอร์ม

นอกจากนีเ้ พียงแค่คลิกเลือก รวมฟอร์มในอีเมล ก็จะสามารถแนบแบบฟอร์มไปกับอีเมลได้ทันที

รูปภาพ 4.2.3 – การส่งฟอร์มต่อผ่านอีเมล โดยแนบแบบฟอร์มลงในอีเมล (ผู้ตอบสามารถกรอกในอีเมลได้เลย)

การฝั ง ฟอร์ ม ลงเว็ บ เพจ [SEND VIA EMBED HTML]
สาหรับผู้ทตี่ ้องการสร้างแบบฟอร์มที่ไม่เป็นความลับมาก และมีเว็บเพจเป็นของตนเอง การนาฟอร์ม
ฝังลงไปบนเว็บเพจ เป็นช่องทางทีด่ ีในการเพิ่มผู้รว่ มทาแบบทดสอบได้อย่างดี

รูปภาพ 4.3.1 – การส่งฟอร์มด้วยวิธีการฝังฟอร์มลงเว็บเพจ

โดย Code ที่ทาง Google Form ให้มา คือ iframe code เพียงแค่คัดลอกไปวางไว้ใน Code ของเว็บ
เพจบริเวณทีต่ ้องการแสดง ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น ลองเซฟและเปิดเว็บเพจดูได้ทน
ั ที จะเห็นฟอร์มปรากฏอยู่
บนเว็บเพจเรียบร้อย

รูปภาพ 4.3.2 – ตัวอย่างฟอร์ม ด้วยวิธีการฝังฟอร์มลงเว็บเพจ

การตอบกลับจากผูท้ าแบบฟอร์ม [RESPONSES]

รูปภาพ 5.1 – การตอบกลับจากผู้ทาแบบสอบถาม
การตอบกลับ แยกการดูออกได้เป็นสองแบบ


แบบ ข้อมูลสรุป [SUMMARY]:
เป็นมุมมองแบบแสดงคาถามตามลาดับมีคนตอบว่าอะไรบ้างในแต่ละข้อ แสดงเป็นกราฟสรุปข้อมูลของ
แต่ละคาถาม



แบบ แยกรายการ [INDIVIDUAL]:
เป็นมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม (รูปแบบคล้ายการเก็บกระดาษแบบสอบถาม) คือจะเห็นแบบ
ละเอียดว่าแต่ละคนตอบข้อไหนว่าอะไรบ้าง ซึ่งหากมีคนตอบเยอะจานวนหน้าก็จะเยอะตาม แต่ข้อดีคือ
สามารถทาให้เราดูได้วา่ ใครตอบอย่างไรบ้าง และเหมาะสาหรับการตรวจข้อสอบรายบุคคลอีกด้วย

การนาข้อมูลไปใช้ในรูปแบบอื่นๆ (ปุ่มบริเวณทางขวา)


สร้างสเปรดชีต [Create Spreadsheet]:
กาหนดว่าข้อมูลที่ได้รับมาจะนาไปเก็บไว้ใน สเปรดชีตไหน เช่น ใช้สเปรดชีตทีเ่ ก็บข้อมูลเก่า หรือ
สร้างใหม่



เปิดรับคาตอบ [Accepting responses]:
กาหนดว่าให้แบบฟอร์มของเราเปิดรับคาตอบในเวลานั้นๆหรือไม่



อืน
่ ๆ:
– รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมือ่ มีคาตอบใหม่ [Get email notifications for new responses]:
เมื่อมีคาตอบใหม่ จะมีข้อความส่งไปบัญชี gmail ที่เราลงชื่อเข้าใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์ม
– เลือกปลายทางของการตอบกลับ [Select response destination]: แก้ไขข้อมูล สเปรดชีต ที่
จะทาการเก็บข้อมูล
– ยกเลิกการเชือ่ มโยงแบบฟอร์ม [Unlink form]: ยกเลิกการลิงค์แบบฟอร์มนี้กับสเปรดชีตปัจจุบัน

– ดาวน์โหลดการตอบ (.csv) [Download responses (.csv)]:
ดาวน์โหลดข้อมูลการตอบเป็นไฟล์ .csv ซึ่งสามารถนาไป import ลงโปรแกรมอื่นๆ ได้
– พิมพ์คาตอบทัง้ หมด [Print all responses]:
สั่งพิมพ์คาตอบ (ผลลัพธ์การพิมพ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบแสดงผลที่เราเลือกในปัจจุบัน)
– ลบการตอบกลับทัง้ หมด [Delete all responses]: ล้างข้อมูลจากการตอบกลับทั้งหมด

อ้างอิงข้อมูล
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