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การใช้งาน Microsoft Forms 
Microsoft Forms คืออะไร 
 Microsoft Forms เป็นบริการใหม่ของ Office 365 Education ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้าง
แบบทดสอบ แบบส ารวจ แบบสอบถาม การลงทะเบียน และอ่ืนๆ ได้ง่าย เมื่อคุณสร้างฟอร์ม คุณสามารถเชิญ
บุคคลอื่นให้ตอบกลับโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ แม้กระทั่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับให้คุณใช้ในการ
วิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ หรือ ข้อมูลในไฟล์ Excel 

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเขา้ใช้ และสร้างฟอร์มแบบส ารวจ หรือ ฟอร์มแบบทดสอบ ใหม่ 

ขั้นตอนที่ 2: ปรับการตั้งค่าฟอร์มของคุณ 

ขั้นตอนที่ 3: ส่งฟอร์มของคุณให้กับผู้อื่น 

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบผลลัพธ์ของฟอร์ม 

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ และสร้างฟอรม์แบบส ารวจ หรือ ฟอร์มแบบทดสอบ ใหม่ 
1. เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ไมโครซอฟต์ http://login.microsoftonline.com 

 

ภาพที่  1 Office 365 

http://login.microsoftonline.com/
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2. เพ่ือเข้าสู่ระบบ ในช่องบัญชีผู้ใช้ให้ใส่ ชื่อบัญชีผู้ใช้แล้วตามด้วย @pit365.pit.ac.th (เช่น 

Kraiwood@pit365.pit.ac.th) และในช่องรหัสผ่านให้ใส่รหัสผ่านที่ได้รับจากทางสถาบัน (เป็นรหัสเดียวกัน
กับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต) (1) แล้วคลิก Sign in หรือ ลงช่ือเข้าใช้ (2) 

 

ภาพที่  2 การเข้าใช้งาน Office 365 

3. จะปรากฏหน้า Microsoft Office Home ดังรูป 

 

ภาพที่  3 หน้าแรก Office 365 

1 

2 
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4. จากนั้นเลือก Forms เพ่ือใช้งาน Forms Online App 

 

ภาพที่  4 Forms Online App 

สร้างฟอร์มแบบส ารวจ หรือ ฟอรม์แบบทดสอบ ใหม ่
1. คลิก New เพ่ือเริ่มสร้างแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ (1) 

 

1 
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2. คลิกท่ีช่อง Untitled form หรือ Input you title here (2) เพื่อตั้งชื่อ แบบสอบถาม หรือในกรณีท่ี
ต้องการเปลี่ยนชื่อแบบสอบถาม สามารถคลิกท่ีชื่อเดิมเพ่ือเปลี่ยนเป็นชื่ออ่ืนได้ 

3. คลิกท่ีช่อง Enter a description (3) เพ่ือใส่ค าอธิบายรายละเอียดให้กับแบบสอบถาม 

 

4. จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย (+) หรือ Add question (4) เพื่อสร้างค าถาม 

 

 

2

  

3 

4 
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5. จะปรากฏตัวเลือกประเภทของค าถามที่สามารถเลือกได้ 

 

 

5.1. Choice (A) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเป็นข้อๆ 

 

หรือ 

  

A 

A 
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5.1.1. คลิกท่ี Question (1) เพื่อตั้งค าถาม 
5.1.2. คลิกท่ี Option 1 หรือ Option 2 (2) เพ่ือตั้งตัวเลือกของค าตอบ 
5.1.3. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ข้างหลังค าตอบ หรือ Delete (3) เพ่ือลบตัวเลือกของค าตอบ 
5.1.4. คลิกท่ี + Add option (4) เพื่อเพ่ิมตัวเลือกของค าตอบ 
5.1.5. คลิกท่ี Add "Other" option (5) เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกค าตอบ “อ่ืนๆ” 
5.1.6. คลิกท่ี Multiple answers (6) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการให้ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
5.1.7. คลิกท่ี Required (7) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการบังคับให้ผู้ตอบต้องตอบค าถามนี้ 

  

1 

2 3 

4 

5 

6 7 
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5.1.8. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Subtitle (8) หากต้องการใส่ค าอธิบายให้กับค าถามข้อนี้ 
5.1.9. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นให้เลือก Shuffle options (9) หากต้องการให้ค าตอบมีการ

สุ่มสลับต าแหน่งไปทุกครั้งที่มีการเปิดแบบสอบถามข้ึนมาท า 
5.1.10. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นให้เลือก Quiz (10) หากต้องการเปลี่ยนให้ค าถามข้อนี้เป็น

ค าถามแบบ Quiz (แบบทดสอบที่มีการตรวจค าตอบให้คะแนน) 
5.1.11. คลิกท่ี Copy question (11) หากต้องการคัดลอกค าถามข้อนี้ 
5.1.12. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ด้านบน หรือ Delete question (12) หากต้องการลบค าถามข้อนี้ 
5.1.13. คลิกท่ี Move question up (13) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ขึ้น 
5.1.14. คลิกท่ี Move question down (14) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ลง 
5.1.15. คลิก + Add question (15) เพื่อสร้างค าถามข้อต่อไป 

  

8 

9 

10 

11 

12 

13 14 

15 
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5.2. Quiz (B) เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเป็นข้อๆ โดยมีการระบุค าตอบที่ถูกต้อง (แบบทดสอบ) และ
สามารถก าหนดคะแนนให้กับแต่ละข้อค าถามได้ การปรับตั้งค่าคล้ายกับแบบ Choice เพียงแต่จะมี
การก าหนดว่าค าตอบใดเป็นค าตอบที่ถูก หรือเมื่อเลือกตอบข้อนี้แล้วจะมีข้อความตอบโต้อะไรปรากฏ
ขึ้นมาหรือไมแ่ละค าถามแต่ละข้อมีก่ีคะแนน 

 

5.2.1. คลิกท่ี Question (1) เพื่อตั้งค าถาม 
5.2.2. คลิกท่ี Option 1 หรือ Option 2 (2) เพ่ือตั้งตัวเลือกของค าตอบ 
5.2.3. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ข้างหลังค าตอบ หรือ Delete (3) เพ่ือลบตัวเลือกของค าตอบ 
5.2.4. คลิกท่ี Display a message to respondents who select this answer (4) เพ่ือใส่

ข้อความโต้ตอบกับผู้ที่เลือกตอบค าถามข้อนี้ 
5.2.5. คลิกท่ี Correct answer (5) เพ่ือก าหนดให้ตัวเลือกค าตอบนี้เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
5.2.6. คลิกท่ี + Add option (6) เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกของค าตอบ 
5.2.7. คลิกท่ี Points (7) ป้อนตัวเลขเพ่ือก าหนดคะแนนให้กับค าถามข้อนี้ 
5.2.8. คลิกท่ี Multiple answers (8) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการให้ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
5.2.9. คลิกท่ี Required (9) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการบังคับให้ผู้ตอบต้องตอบค าถามนี้ 

  

B 

1 

2 

4 
5 

6 

7 

3 

8 9 
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5.2.10.  คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Subtitle (10) ถ้าต้องการใส่ค าอธิบายให้กับค าถาม 
5.2.11.  คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นให้เลือก Shuffle options (11) หากต้องการให้ค าตอบมีการ

สุ่มสลับต าแหน่งไปทุกครั้ง 
5.2.12. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นให้เลือก Quiz (12) หากต้องการเปลี่ยนให้ค าถามนี้เป็นค าถาม

แบบ Quiz 
5.2.13. คลิกท่ี Copy question (13) หากต้องการคัดลอกค าถามข้อนี้ 
5.2.14. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ด้านบน หรือ Delete question (14) หากต้องการลบค าถามข้อนี้ 
5.2.15. คลิกท่ี Move question up (15) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ขึ้น 
5.2.16. คลิกท่ี Move question down (16) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ลง 
5.2.17. คลิก + Add question (17) เพ่ือสร้างค าถามข้อต่อไป 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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5.3. Text (C) เป็นค าถามแบบให้ตอบเป็นข้อความ 

 

5.3.1. คลิกท่ี Question (1) เพื่อตั้งค าถาม 
5.3.2. ทีช่่อง Enter your answer (2) จะเป็นช่องส าหรับให้ผู้ตอบใส่ค าตอบที่เป็นตัวอักษร 
5.3.3. คลิกท่ี Long answer (3) หากต้องการให้สามารถตอบค าถามได้ยาวหลายบรรทัด 
5.3.4. คลิกท่ี Required (4) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการบังคับให้ผู้ตอบต้องตอบค าถามนี้ 

  

C 

1 

2 

3 4 
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5.3.5. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Subtitle (5) หากต้องการใส่ค าอธิบายให้กับค าถามข้อนี้ 
5.3.6. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Restrictions (6) หากต้องการก าหนดค่าของค าตอบที่

ผู้ตอบจะสามารถตอบให้เป็นตัวเลขและอยู่ในช่วงที่ต้องการ 
5.3.7. คลิกท่ี Number (7) เพ่ือก าหนดให้ป้อนค่าเป็นตัวเลข หรือ ก าหนดช่วงตัวเลขท่ีให้ตอบได้ 
5.3.8. คลิกท่ี Copy question (8) หากต้องการคัดลอกค าถามข้อนี้ 
5.3.9. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ด้านบน หรือ Delete question (9) หากต้องการลบค าถามข้อนี้ 
5.3.10. คลิกท่ี Move question up (10) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ขึ้น 
5.3.11. คลิกท่ี Move question down (11) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ลง 
5.3.12. คลิก + Add question (12) เพ่ือสร้างค าถามข้อต่อไป 

  

6 

5 

7 

12 

 

8 

9 10 

11 
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5.4. Rating (D) เป็นค าถามแบบให้ตอบเป็นค่าระดับคะแนน 

 

5.4.1. คลิกท่ี Question (1) เพื่อตั้งค าถาม 
5.4.2. คลิกท่ี Levels (2) เพ่ือเลือกระดับการให้คะแนน เช่น ระดับคะแนนเต็ม 5 หรือ 10 
5.4.3. คลิกท่ี Symbol (3) เพ่ือเลือกสัญลักษณ์แทนค่าระดับคะแนน เช่น ดาว หรือ ตัวเลข 
5.4.4. คลิกท่ี Required (4) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการบังคับให้ผู้ตอบต้องตอบค าถามนี้ 
5.4.5. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Subtitle (5) หากต้องการใส่ค าอธิบายให้กับค าถามข้อนี้ 
5.4.6. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Label (6) หากต้องการใส่ชื่อให้กับระดับคะแนน เช่น 

5=พอใจมากที่สุด, 1=พอใจน้อยที่สุด 
5.4.7. คลิกท่ี Copy question (7) หากต้องการคัดลอกค าถามข้อนี้ 
5.4.8. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ด้านบน หรือ Delete question (8) หากต้องการลบค าถามข้อนี้ 
5.4.9. คลิกท่ี Move question up (9) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ขึ้น 
5.4.10. คลิกท่ี Move question down (10) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ลง 
5.4.11. คลิก + Add question (11) เพ่ือสร้างค าถามข้อต่อไป 

 
11 

3 

4 

6 

5 

7 

10 8 

D 

2 

9 

1 
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5.5. Date (E) เป็นค าถามแบบต้องการค าตอบเป็นวันที่ 
5.5.1. คลิกท่ี Question (1) เพื่อตั้งค าถาม 
5.5.2. คลิกท่ี Required (2) ให้เป็นสีเขียว หากต้องการบังคับให้ผู้ตอบต้องตอบค าถามนี้ 
5.5.3. คลิกท่ี จุดสามจุด ... จากนั้นเลือก Subtitle (3) หากต้องการใส่ค าอธิบายให้กับค าถามข้อนี้ 
5.5.4. คลิกท่ี Copy question (4) หากต้องการคัดลอกค าถามข้อนี้ 
5.5.5. คลิกท่ีถังขยะที่อยู่ด้านบน หรือ Delete question (5) หากต้องการลบค าถามข้อนี้ 
5.5.6. คลิกท่ี Move question up (6) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ขึ้น 
5.5.7. คลิกท่ี Move question down (7) หากต้องการเลื่อนค าถามข้อนี้ลง 
5.5.8. คลิก + Add question (8) เพ่ือสร้างค าถามข้อต่อไป 

  

1 

2 

3 

4 

5 7 

6 

8 
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6. Branching (การแตกก่ิงค าถาม) 
ในบางกรณีแบบสอบถามอาจมีการก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถข้ามค าถามบางข้อแล้วไปท าข้ออ่ืน
ได ้เช่น หากค าถามข้อที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ไมใ่ช่” ให้ข้ามค าถามข้อที่ 2 ไปโดยไม่ต้องตอบแล้ว
ไปตอบค าถามข้อที่ 3 ได้เลย เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เราสามารถตั้งค่าใน Microsoft Forms ได้โดย 

6.1. ที่หน้าแรกของ Forms เลือกแบบสอบถามที่ต้องการท า Branching หรือ การแตกกิ่งค าถาม (1) 

  

1 
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6.2. คลิกท่ี จุดสามจุด ... ที่มุมบนขวา จากนั้นเลือก Branching (2) 

 

6.3. จะปรากฏหน้าต่าง Branching options (หากมีการตั้งค่า Branching options ไว้แล้วและต้องการ
ล้างค่าที่เคยตั้งไว้ทั้งหมด ให้คลิกที่ จุดสามจุด ... ทางขวามือจากนั้น คลิก Reset (3) 

 

2 

3 
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6.4. คลิกเลือกค าถามข้อที่จะตั้งค่า Branching (การแตกกิ่ง) จากนั้นคลิกท่ีหลังค าตอบที่ต้องการ (4) จะ
ปรากฏตัวเลือกค าถามที่สามารถกระโดดไปท าต่อได้ จากนั้นคลิกเลือกค าถามที่ต้องการให้กระโดดไป
ท า (5) เช่น หากต้องการให้ในค าถามที่ 1 ถ้าตอบว่า “ไม่ใช่” ให้ไปตอบข้อ 3 “ค าน าหน้าชื่อ” ทันที 

  

4 

5 
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7. เมื่อออกแบบค าถามเสร็จแล้ว หากต้องการให้แบบสอบถามมีสีสันก็สามารถเข้าไปเลือกรูปแบบการ
ตกแต่งได้โดยคลิกที่ Theme (1) จากนั้นเลือก Theme ที่ต้องการ (2) 

8. เมื่อสร้างค าถามเสร็จแล้วสามารถแสดงตัวอย่าง แบบสอบถาม หรือแบบทดสอบได้โดยการคลิกที่ 
Preview (3) 

  

2 

1 3 
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9. จะแสดงหน้าตาของแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นใน Computer 
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10. หากต้องการให้แสดงตัวอย่างแบบสอบถามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ตให้คลิก
เลือกที่ Mobile (4) เมื่อพอใจแล้วคลิก Back (5) เพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้า 

 

4 5 
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ขั้นตอนที่ 2: ปรับการตั้งค่าฟอร์มของคุณ 
1. การปรับตั้งค่าฟอร์มสามารถท าได้โดยคลิกท่ี Send form (1) จะปรากฏตัวเลือกในการตั้งค่าที่มุมขวาล่าง 
2. ถ้าต้องการเห็นตัวเลือกในการตั้งค่าทั้งหมดให้เลือก See All Settings (2) 

  

1 

2 
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2.1. ในส่วนของ Who can fill out this form คุณสามารถก าหนดได้ว่าจะให้ใครมีสิทธิ์ในการตอบ
แบบสอบถามนี้ โดยถ้าเลือก Only people in my organization (3) จะเป็นการก าหนดให้เฉพาะคน
ในองค์กรเท่านั้นที่สามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้ โดยต้อง Login ด้วย Account Office 365 ก่อนใน
การตอบแบบสอบถาม (ในกรณีท่ีเปิดให้บุคคลภายนอกองค์กรสามารถตอบแบบสอบถามได้ไม่ต้องมีการ 
log in ก่อนให้เลือก Anyone with a link (4)) 

2.1.1.และถ้าต้องการบันทึกว่าใครเป็นผู้ตอบแบบสอบถามให้คลิกท่ี Record the names of 
responders (5) (เจ้าของแบบสอบถามจะทราบชื่อผู้ตอบแบบสอบถามนั้นๆ) 

2.1.2.และสามารถก าหนดได้ว่าให้ตอบแบบสอบถามได้ครั้งเดียวโดยคลิกเลือก Allow only one 
response per person (6) 

2.1.3.เมื่อเสร็จแล้วให้กด Back (13) 

 

3 

4 

5 

6 

13 
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2.2. ในส่วนของ Options for responses เป็นส่วนในการก าหนดค่าในการเปิดให้ท าแบบสอบถาม 
2.2.1.เลือก Accept responses (7) เพ่ือเปิดรับให้คนอ่ืนเข้ามาท าแบบสอบถาม หากไม่เลือกแสดงว่า

แบบสอบถามนี้ไม่สามารถตอบได้แล้ว 
2.2.2.เลือก Apply deadline (8) เป็นการก าหนดวันสิ้นสุดที่จะสามารถท าแบบสอบถามได้ 
2.2.3.เลือก Shuffle questions (9) เป็นการก าหนดให้ค าถามมีการสลับล าดับก่อนหลัง 

 

2.3. ในส่วนของ Options for Quiz เป็นส่วนในการก าหนดค่าในการตอบแบบทดสอบ 
2.3.1.เลือก Display the correct answers after responders submit the form (10) เพ่ือแสดง

ค าตอบที่ถูกต้องหลังท าแบบทดสอบเสร็จและกด Submit 
2.3.2.เลือก Show question points to responders (11) เป็นการแสดงคะแนนของค าถามแต่ละข้อ

ให้ผู้ตอบได้ทราบ 
2.3.3.เลือก Open with the Take a Test app (12) เป็นการก าหนดให้เปิดแบบทดสอบด้วย Take a 

Test app 

  

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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ขั้นตอนที่ 3: ส่งฟอร์มของคุณให้กับผู้อื่น 
 การส่งฟอร์มที่ออกแบบเสร็จแล้วให้กับผู้อื่นตอบแบบสอบถาม หรือ แบบทดสอบ ให้เปิดแบบสอบถามท่ี
ต้องการส่ง 

  



24 
 

 

 จากนั้นคลิกที่ Send จะปรากฏหน้าต่างตัวเลือกในการส่งแบบสอบถาม ดังภาพ 
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 ตัวเลือกในการส่งแบบสอบถาม 
 

 
 

1.  Copy and paste the link 

 Microsoft Forms จะสร้างลิงค์ให้กับแบบสอบถามแต่ละแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ เราสามารถคัดลอก
ลิงค์นี้เพื่อส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามน าไปวางใน URL Address ของเว็บบราวเซอร์เพื่อเข้ามาท าแบบสอบถามได้ 

1.1. ที่หน้า Microsoft Forms เลอืกแบบสอบถามที่ต้องการ 
1.2. คลิก Send form 
1.3. ที่ข้างใต้หัวข้อ Copy and paste the link คลิก Copy 
1.4. จากนั้นน าลิงค์ท่ีได้ Copy แล้วไปวางในที่ที่ต้องการให้มีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาคลิกเพ่ือเข้าท า

แบบทดสอบ เช่น ที่หน้าเว็บไซต์ในหัวข้อ “คลิก” เพ่ือเข้าท าแบบทดสอบ เป็นต้น 

 

2.  Email the link 

 เป็นการส่งอีเมลเชิญชวนให้ผู้คนที่เรามี E-mail Address เข้ามาท าแบบสอบสอบถามของเรา 

2.1. ที่หน้า Microsoft Forms เลอืกแบบสอบถามที่ต้องการ 
2.2. คลิก Send form 
2.3. คลิก Email the link  
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2.4. จากนั้นโปรแกรม email editor ที่เราใช้งานอยู่จะถูกเปิดใช้งานขึ้นมา ที่ช่องผู้รับให้กรอกผู้รับที่เรา
ต้องการส่งเมลไปเชิญชวนให้มาตอบแบบสอบถาม Microsoft Forms จะสร้างลิงค์และข้อมูลคร่าวๆ 
เกี่ยวกับแบบสอบถามให้ในเนื้อหาของอีเมลที่จะส่งไป เพ่ือให้ผู้รับสามารถคลิกที่ลิงค์เพ่ือมายัง
แบบสอบถามได้ 

2.5. เมื่อพร้อมที่จะส่ง คลิก Send 

 

3.  Download and send the QR Code 

 Microsoft Forms จะสร้าง QR Code ให้กับแบบสอบถามแต่ละแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ เราสามารถ
ดาวน์โหลด QR Code นี้เพื่อส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามถ่ายด้วย Smart Phone เพ่ือเข้ามาท าแบบสอบถามได้ 

3.1. ที่หน้า Microsoft Forms เลอืกแบบสอบถามที่ต้องการ 
3.2. คลิก Send form 
3.3. คลิก Download and send the QR Code เพ่ือเปิดดู QR Code ที่ Microsoft Forms สร้างให้ 
3.4. คลิก Download เพ่ือดาวน์โหลด QR Code เป็นไฟล์รูปภาพ แล้วไปวางในที่ที่ต้องการให้มีผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้ Smart Phone หรือ Mobile Device Scan เพ่ือเข้าท าแบบทดสอบ 

 

4.  Embed in a webpage 

 Microsoft Forms จะสร้าง Code ส าหรับฝังในหน้าเว็บไซต์ให้กับแบบสอบถามแต่ละแบบสอบถามโดย
อัตโนมัติ เราสามารถคัดลอก Code นี้เพื่อน าไปฝังในหน้าเว็บเพจที่เราต้องการได้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้ามาตอบแบบสอบถาม 

4.1. ที่หน้า Microsoft Forms เลอืกแบบสอบถามที่ต้องการ 
4.2. คลิก Send form 
4.3. คลิก Embed in a webpage เพ่ือเปิดดู Code ส าหรับฝังในหน้าเว็บเพจที่ Microsoft Forms สร้างให้ 
4.4. คลิก Copy เพ่ือคัดลอก Code แล้วไปฝังไว้หน้าเว็บเพจที่ต้องการให้แสดง แบบสอบถามอยู่ข้างในหน้า

เว็บเพจนั้นๆ  
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ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบผลลัพธ์ของฟอรม์ 
 Microsoft Forms มีความสามารถในการสรุปข้อมูลสารสนเทศแบบ real-time ของข้อมูลทั้งชุด หรือ 
แยกดูข้อมูลของแต่ละบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบสอบถาม หรือ แบบทดสอบ อีกทั้งยังสามารถส่งออกข้อมูล
ไปในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ที่ลึกและละเอียดมากยิ่งข้ึนได้อีกด้วย 

 การดูสรุปข้อมูลสารสนเทศของแบบสอบถาม 
 หลังจากสร้างฟอร์มแบบสอบถามเสร็จ ปรับตั้งค่าต่างๆ และได้จ่ายแจกแบบสอบถามออกไปให้ทุกคนท า
แล้ว ก็มาถึงการดูผลลัพธ์ในการตอบแบบสอบถาม ใน Microsoft Forms เปิดแบบสอบถามที่คุณต้องการดู
ผลลัพธ์ จากนั้นคลิก Responses 
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 ที่ด้านบนคุณจะเห็นผลรวมของข้อมูลของแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ เช่น จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
(1) เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามจนเสร็จ (2) และสถานะของ Form (ว่ายังเปิดให้คนเข้ามาตอบ
แบบสอบถามอยู่หรือไม่) (3) 

  

1 
2 3 
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 หากต้องการแยกดูข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม สามารถดูได้โดยเลือก Individual 
(รายบุคคล) และสามารถคลิกที่ลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนดูคนก่อนหน้าหรือถัดไปได้ 
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 การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามใน Excel 
 คุณสามารถดูข้อมูลผลการตอบแบบสอบถามในรูปแบบตาราง Excel โดยคลิกที่ Open in Excel ใน
แท็บ Response 

 

 แนวตั้งหรือคอลัมน์จะแทนค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม และแนวนอนหรือแถวจะแทนแบบสอบถาม
แต่ละชุด สี่คอลัมน์แรกจะแสดง เวลาที่เริ่มท า, เวลาที่ส่งค าตอบ, อีเมล์ของผู้ตอบ และ ชื่อผู้ตอบ ที่ด้านขวาจะ
ปรากฏ Excel add-in ซึ่งจะดึงข้อมูลล่าสุดจาก Microsoft Forms มาแสดงให้ในไฟล์ Excel โดยอัตโนมัติ 

 


