แนวปฏิบัติ
เรื่อง “แนวปฏิบัติการสร้างแบบประเมิน และทดสอบย่อยด้วย Google Forms”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญหลายประการ ทั้งส่วนของนักศึกษา อาจารย์
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มทักษะการเรียนและนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชี พ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการคือการนาสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการดาเนินการ ทาให้ผู้สอนเข้าถึงทรัพยากรการ
เรียน การเตรียมแผนการสอน การเตรียมการสอน การให้การบ้าน และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการประมวลผล ดังนั้นคณะวิ ทยาศาสตร์เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว
จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างแบบประเมิน และทดสอบย่อยด้วย Google Forms”
Google Form เป็นส่วนหนึ่งของ Google Apps for Education เป็นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความ
สะดวกด้านการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อให้ผู้ สอนมีเวลาที่ติดต่อสื่ อสารกับผู้เรียนมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันผู้เรียนก็มีเวลา ค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน Google Forms สามารถสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
Google Form สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทาแบบฟอร์มสารวจความคิดเห็น การ
ทาแบบฟอร์มสารวจความพึงพอใจ และการทาแบบทดสอบ ทั้งนี้การใช้งาน Google Forms ผู้ใช้งานหรือผู้ที่
จะสร้างแบบฟอร์มจาเป็นต้องมีบัญชี ของ Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้
งานสร้างแบบฟอร์มหรือใส่ลิงค์ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอีเมล นาฟอมร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อกหรือหน้า Web
page เมื่อผู้รับกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ยืนยันส่งกลับข้อมูลมายัง Google Spreadsheet ที่เชื่อมต่อกับฟอร์ม
นั้นๆ หลังจากนั้นสามารถนาข้อมูลมาทารายงานสรุป หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกต่อไปได้
แนวทางการสร้างแบบประเมิน และทดสอบย่อยด้วย Google Forms มีดังต่อไปนี้
1. การเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการทาแบบประเมิน และแบบทดสอบ
เตรียมข้อมูลโดยอาจพิมพ์ใส่ในไฟล์ word เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสร้างแบบฟอร์ม
2. การสมัครบัญชี ของ Gmail
ผู้ใช้งานต้องสมัครเข้าบัญชี ของ Gmail หรืออาจใช้บัญชี Gmail ของ @siam.edu ที่มีอยู่แล้วก็ได้
3. การเรียกใช้งาน Google Forms
สามารถเรียกใช้งานได้จากหลากหลายวิธี เช่น http://www.google.com/forms/ หรือเข้าไปที่
Google Drive แล้วเรียกใช้งาน Google Forms ก็ได้
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4. เริ่มสร้าง Google Forms ดังนี้
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ว่าจะใช้งาน Google Forms ในงานเก็บข้อมูลรูปแบบไหนก็สามารถ
ตอบโจทย์ให้ผู้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้
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ชื่อและคาอธิบายของฟอร์ม
ส่วนนี้ จะมีช่องกรอกข้อความ 2 ช่อง คือ
1. ชื่อฟอร์ม
เมื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่ขึ้นมา จะปรากฏเป็น “Untiled form หรือแบบฟอร์มไม่มีชื่อ” คลิกในช่อง
ข้อความเพื่อกรอก ชื่อแบบฟอร์ม หรือแบบสอบถาม ตามที่ต้องการ ให้คลิ๊ก 1
2. คาอธิบายของฟอร์ม
คลิกในช่อง “Form description หรือ คาอธิบายฟอร์ม” 2 เพื่อกรอกข้อความคาอธิบายเกี่ยวกับ
แบบฟอร์นี้ เพิ่มเติมได้ตามที่ต้อง (หากไม่มีก็เว้นว่างไว้ได้) และอาจเพิ่มเติมให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่าง
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3. การสร้างคาถาม
ในส่วนของการสร้างคาถาม จะประกอบด้วย
3.1 ปุ่มเครื่องมือ : ใช้สาหรับ แก้ไข สาเนา และลบคาถาม (ที่มุมขวาด้านบน)
3.2 หัวข้อคาถาม : สาหรับพิมพ์ข้อความที่ใช้เป็นคาถาม
3.3 ประเภทคาถาม : เป็นการเลือกประเภทของคาถามและส่วนของคาตอบ ซึ่งจะแปรผันไปตามประเภท
คาถามที่เลือก คาถามมี 9 ประเภท ได้แก่
1) กรอกข้อมูลสั้นๆ
2) กรอกข้อมูลที่ยาวขึ้น
3) หลายตัวเลือก ให้ผู้ตอบเลือกได้ เพียงหนึ่งตัวเลือก
4) หลายตัวเลือก ให้ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก
5) คล้ายๆ Multiple choice แต่จะแสดงในแบบ Dropdown list
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6) Upload ไฟล์ได้
7) เลือกระดับของคาตอบที่ต้องการในลักษณะลาดับขั้น เช่น จาก 1 ถึง 5
8) หลายข้อคาถาม หลายตัวเลือก แต่ละข้อคาถาม เลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือก
9) หลายข้อคาถาม หลายตัวเลือก แต่ละข้อความ เลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก
- กรอกข้อมูลรูปแบบวันที่ วัน/เดือน/ปี
- กรอกข้อมูลรูปแบบเวลา

เฉลยคาตอบ

คาถามที่ต้องตอบ

เพิ่มคาถามซ้า
ลบคาถาม
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3.4 คาถามที่ต้องตอบ : หากเลือกรายการนี้ เป็นการบังคับว่าต้องตอบคาถามข้อนี้ จึงจะส่งแบบสอบถาม
ได้ หากไม่ได้ตอบ จะมีคาเตือนให้กลับไปตอบข้อนั้นก่อน จึงจะคลิกส่งแบบสอบถามได้
3.5 เสร็จสิ้น : คลิกเพื่อสิ้นสุดการสร้างคาถามให้ข้อนี้
3.6 เพิ่มรายการ : เป็นการเพิ่มคาถามข้อต่อไป หรือส่วนของการออกแบบอื่น ๆ เช่น ข้อความส่วนหัว ตัว
แบ่งหน้า รูปภาพ โดยจะมีเมนูรายการให้เลือกประเภทรายการที่ต้องการ ดังภาพ
4. การออกแบบ
ในส่วนของการออกแบบนี้ หมายถึงการแทรกข้อความส่วนหัว แทรกรูปภาพ วิดีโอ และแทรกหน้า
ฟอร์มเพิ่มเป็น 2 หน้า หรือ 3 หน้า ตามต้องการ
4.1 เพิ่มคาถาม = การเพิ่มคาถาม
เพิ่มคาถาม
4.2 เพิ่มชื่อและรายละเอียด = เพิ่มรายละเอียดของคาถาม
เพิ่มชื่อและรายละเอียด
4.3 รูปภาพ = สามารถแทรกรูปภาพลงในแบบฟอร์มได้ โดย
การอัพโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ search หาข้อมูล
เพื่อรูปภาพ
จาก website ต่างๆ
4.4 วิดีโอ = สามารถแทรกวิดีโอลงในแบบฟอร์มได้ ต้องเป็น
เพิ่มวิดีโอ
วิดีโอที่ถูกอัพโหลดไว้บน YouTube เท่านั้น
4.5 ตัวแบ่งหน้า = สร้างหน้าแบบฟอร์มเพิ่มมาอีก 1 หน้า
เพิ่มส่วน
หรืออีกหลายๆ หน้าตามที่ต้องการ
5. การส่งแบบสอบถามออนไลน์
กดคาว่า SEND ด้านบนกว่า แล้วกรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึง e-mail ที่ต้องการส่ง ดังภาพ
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การส่งฟอร์มจะมีอยู่ 3 วิธี
1. ส่งลิ้ง
2. การแชร์ผ่าน Social
3. ส่งฟอร์มผ่าน E-mail
โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคงจะเป็นวิธีที่ 1 คือการ Copy ลิ้ง และนาลิ้งแบบฟอร์มส่งไปเผยแพร่ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
6. การดูข้อมูลการตอบกลับ
เมื่อเผยแพร่แบบสอบถามแล้ว เมื่อต้องการดูข้อมูลตอบกลับ สามารถดูได้ทั้งข้อมูลในลักษณะ sheet
เหมือนกับไฟล์ Excel และดูสรุปผลการตอบกลับในลักษณะกราฟและค่าร้อยละได้ด้วยเช่นกัน
สามารถกดที่ Responses เมื่อดูจานวนผู้ตอบกลับ และสามารถแสดงรายเอียดต่างๆ ของผู้ตอบกลับ
และสรุปผลในรูปแบบต่างๆ

กดที่ Responses

สรุปข้อมูลใน Excel
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