Google Form

เพิมภาพตามเนื อหาของแต่ละบท

 Google Form เป็ นบริการจากบริษทั Google ทีใช้สร้าง
แบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอืนๆ แบบออนไลน์ ได้
อย่างรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น
 การวางแผนการจัดงาน (Event) ต่างๆ
 การสํารวจความพึงพอใจหรือความเห็น
 การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
 การทําแบบทดสอบ
 การลงคะแนนเสียง

การใช้ Google Form เพือสร้างแบบสอบถามออนไลน์
อ. กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช และ อ.ดร. รัศมีทิพย์ วิตา
204100 IT AND MODERN LIFE
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ขัน ตอนในการทํา
แบบสอบถาม [2]

ขันตอนในการทําแบบสอบถาม
 ขัน ตอนในการทําแบบสอบถาม Online ประกอบด้วย
 การสร้างแบบสอบถาม ซึง User สามารถสร้างจาก
แบบสอบถามเปล่า หรือเลือกจากTemplate ทีมีอยู่แล้ว
Online และสามารถตกแต่งรูปแบบเอกสารให้สวยงาม
 การเผยแพร่แบบสอบถามเพือเก็บข้อมูล
 การดูผลลัพธ์หรือข้อมูลทีผต้ ู อบแบบสอบถามตอบกลับ
ในรูปแบบแผนภูมิ หรือ ตาราง

3. ผลลัพธ์
2. การเผยแพร่แบบสอบถาม
1. การสร้างแบบสอบถาม
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Google Docs

Application จาก Google Docs

 Google Form เป็ นส่วนหนึ งของบริการกลุ่ม Google Docs
จากบริษทั Google

 Application ทีให้บริการ ประกอบด้วย

• Document
• Spreadsheet
• Presentation
• Form
• Drawing

 Google Docs เป็ น Freeware ประเภท Office Suite จาก
Google ทีทาํ งานในลักษณะ Web Application
โดยผูใ้ ช้จะใช้งานผ่าน
Web Browser
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คุณลักษณะเด่นของ Google Docs
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คุณลักษณะเด่นของ Google Docs [2]

 เป็ น Web Application ไม่จาํ เป็ นต้องติดตัง ลงในเครือง

 สามารถ Upload ไฟล์จากแอพพลิเคชัน Office อืนๆ ขึน ไป
เพือเปลียนเป็ น format ของ Google Docs

 สามารถแชร์เอกสาร โดยให้ผใ้ ู ช้อืนๆ สามารถแก้ไข
เอกสารหรือทํางานร่วมกันได้ (Collaboration)
 มีการจัดการผูม้ ีสิทธ3 ิ เข้าถึงเอกสาร (Access Control)

 และสามารถบันทึกไฟล์ลงมาทีเครืองใน Format ต่างๆ กัน
ได้

 สามารถจัดการเอกสารในโหมด Offline ได้
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ไฟล์ที Google Docs รองรับ

Step 1: การสร้างแบบสอบถาม

• Documents: .doc, .docx, .html, plain text (.txt), .rtf
• Spreadsheets: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .tsv, .txt, .tab
• Presentations: .ppt, .pps, .pptx
• Drawings: .wmf

 การสร้างแบบสอบถามหรือเอกสารต่างๆ ใน Google Docs
เราสามารถสร้างเอกสารได้ 2 วิธี
 สร้างจากเอกสารเปล่า
 เลือกจาก Template ทีมีอยู่แล้วโดยเข้าไปที
http://drive.google.com/templates แล้วเลือก Template
ทีต้องการ
 ในปฏิบตั ิ การนี จะทําการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร
เปล่า
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การสร้างเอกสาร Google Form
 สร้างเอกสาร Google Form ใน Google Drive โดยเลือก
New -> More -> Google Forms

ตัวอย่าง
แบบสอบถาม
Online

 จะมีฟอร์มถูกสร้างขึน ให้กรอกชือฟอร์มทีต้องการ
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การสร้างเอกสาร Google Form [2]

การสร้างเอกสาร Google Form [3]

 สามารถเลือก Theme ของฟอร์มทีต้องการ โดยการคลิกที
Color Palette ทีอยู่ด้านบนขวามือของหน้ าต่าง

 สามารถใส่คาํ อธิ บายฟอร์ม
(Form Description)
เพือบอกจุดประสงค์และ
รายละเอียดอืนๆ
 จากนัน ให้ตงั  คําถาม คําตอบ
และเลือกประเภทของคําถาม
(Question Type) ทีต้องการ
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การสร้างคําถามในแบบสอบถาม

Form Input
 ในการสร้างคําถามด้วย Google Form เราสามารถเลือก
ชนิดของคําถามได้ดงั นี

 ในแต่ละคําถามจะมีส่วนประกอบดังนี
Type of Question
(ประเภทของคําถาม)

Question (คําถาม)

Duplicate

Response (คําตอบ)
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Short answer (ข้อความ)
— ให้ผใู้ ช้กรอกข้อมูลสัน ๆ
Paragraph (ข้อความย่อหน้ า)
— ให้ผใู้ ช้กรอกข้อมูลทียาวขึน

Delete

Required question
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Multiple choice (หลายตัวเลือก)
— ให้ผใู้ ช้เลือกได้เพียงหนึ ง
ตัวเลือกเท่านัน
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Form Input [2]
Checkboxes (ช่องทําเครืองหมาย)
— ให้ผใู้ ช้เลือกรายการได้ไม่
จํากัดจํานวน ( ≥ 0)

Form Input [3]
 Multiple choice grid (เส้นตาราง) — ให้ User เลือกคําตอบ
ในชุดคําถามทีมีตวั เลือกของคําตอบเหมือนกัน ในทุกๆ
คําถามเช่น
ตัวเลือก

Dropdown (เลือกจากรายการ)
— ให้ผใู้ ช้เลือกได้เพียงหนึ งตัวเลือก
เท่านัน จากรายการ ทีอยู่ในรูปแบบ Pull-down
Menu
Linear scale (สเกล)
— ให้ User เลือกระดับของคําตอบที
ต้องการในลักษณะ เป็ นลําดับขัน (Scale)
เช่น จาก 1 ถึง 5

คําถาม

• Date (วันที) — ให้ User เลือกวันทีจากปฏิทิน
• Time (เวลา) — ให้ User เลือกเวลา หรือกําหนดระยะเวลา
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การสร้างคําถามในแบบสอบถาม [2]
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การสร้างคําถามในแบบสอบถาม [3]

 เมือตัง คําถามและเลือก Question Type พร้อมใส่ตวั เลือก
เสร็จแล้ว และต้องการเพิมคําถามใหม่ให้คลิกที
“Add question”
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 เราสามารถคัดลอก
ตอบคําถามใดๆ ได้

ลบ

และตัง ให้ผใ้ ู ช้จาํ เป็ นต้อง
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การสร้างคําถามในแบบสอบถาม [4]

การดูแบบสอบถามออนไลน์

 เราสามารถแทรกไฟล์รปู ภาพ (Image) หรือไฟล์วิดีโอ
(Video) ลงในแบบฟอร์มได้

 เราสามารถดูแบบสอบถาม
Online ได้โดยการกดปุ่ ม
Preview

 ซึงจะแสดงแบบสอบถามใน
รูปแบบทีพร้อมจะให้มีการ
กรอกข้อมูล

• หากต้องการแบ่ง Form เป็ น
Section ย่อยๆ สามารถทําได้
โดยการคลิกที Add section
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การเผยแพร่แบบสอบถาม
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การเผยแพร่แบบสอบถาม
 ส่วนของ Presentation สามารถเลือกได้ดงั นี

 ส่วนของ Setting ของฟอร์มจะมี checkbox
ให้เลือกดังนี
ต้องการเก็บทีอยู่อีเมล

แสดงความก้าวหน้ าของการตอบ

การตอบแบบฟอร์มจําเป็ นต้อง
ลงชือเข้าใช้ โดยสามารถตอบได้
1 ครัง / 1 คน

สลับลําดับของคําถาม
แสดงลิ งค์สาํ หรับตอบแบบฟอร์มอีก
ครัง

ผูต้ อบสามารถแก้ไขคําตอบ
หลังจากการส่งได้

ระบุข้อความตอบกลับเมือผู้ตอบ
แบบสอบถามกดส่งแล้ว

ผูต้ อบสามารถดูแผนภูมิสรุป
และคําตอบได้
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การเผยแพร่แบบสอบถาม [2]

ปลายทางการตอบกลับ

 เมือคลิกทีปมุ่ Send จะปรากฏหน้ าต่างพร้อมตัวเลือกใน
การเผยแพร่ฟอร์ม ซึงมีหลายรูปแบบ ได้แก่
 Email
 Social Media ต่างๆ เช่น
 Google+
 Facebook
 Twitter
 Link
 Embedded HTML

 เราสามารถกําหนดปลายทางการตอบกลับ ให้เป็ นแบบ
Spreadsheet ได้ โดยการเลือก Responses -> Select
response destination
 โดยสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ
 Create a new spreadsheet
 Select existing spreadsheet
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การเปิด-ปิดการรับข้อมูล
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Step 3: การดูผลลัพธ์

 หากต้องการหยุดการรับข้อมูล (งดกรอกแบบฟอร์มเพิม)
สามารถทําได้โดยการกดปุ่ ม Accepting responses
(ยอมรับการตอบกลับ)

 เราสามารถดูจาํ นวนผูต้ อบ (Responses) ได้จาก เมนู
Responses

 จะทําให้การแสดงผลบนปุ่ มเปลียนเป็ น Not accepting
responses (ไม่ยอมรับการตอบกลับ)

27

28

การดูผลลัพธ์แบบ Chart

การดูผลลัพธ์จาก Spreadsheet

 ผลการตอบแบบสอบถามจะอยู่ในรูปของแผนภูมิ (Chart)
พร้อมบอกร้อยละ (%) ของแต่ละคําตอบ

 นอกเหนื อจากการเรียกดูผลลัพธ์แบบแผนภูมิ ผ่านเมนู
Response แล้ว หากเราเคยกําหนดปลายทางการตอบกลับ
เป็ นแบบ Spreadsheet จะสามารถดูผลการตอบกลับ ใน
รูปแบบ Spreadsheet ได้ โดยการคลิกทีปมุ่ “View
responses in sheet”

 สําหรับ Spreadsheet ทีถกู สร้างขึน จะมีชือเดียวกับชือ
ฟอร์มโดยมีคาํ ว่า “(Responses)” ต่อท้าย
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การดูผลลัพธ์จาก Spreadsheet
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การ Download ผลลัพธ์จาก Spreadsheet

 คําถามแต่ละข้อในแบบฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในแต่ละ
Column ของ Spreadsheet

 เราสามารถ Download ผลลัพธ์เป็ นไฟล์ใน Format .csv
เพือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ในแต่ละแถว จะมีเวลาทีกรอกแบบฟอร์ม (Timestamp)
กํากับไว้
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Summary
Google Form คืออะไร
ขัน ตอนในการทําแบบสอบถามออนไลน์
การสร้างบัญชี Google
การสร้างแบบสอบถาม
 การกําหนดปลายทางการตอบกลับ
 การดูแบบฟอร์มออนไลน์
 การเผยแพร่แบบสอบถาม
 การเปิด/ปิดการรับข้อมูล
 การดูผลลัพธ์
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