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โปรแกรม Microsoft Word เป็ นโปรแกรมสําหรับสร้างเอกสารใบแบบต่างๆตั้งแต่เอกสารแบบง่ายๆ
เช่น รายงาน , ประกาศ , จดหมาย หรื อ บทความต่างๆ ไปจนถึงเอกสารที่ซบั ซ้อน เช่น ใบโฆษณา หรื อ
บทความประกอบภาพ เป็ นต้น โดยผูใ้ ช้งานสามารถพิมพ์ขอ้ ความ , จัดรู ปแบบข้อความ , แทรกข้อความ
WordArt , ใส่เลขหน้า , แทรกชาร์ต , แทรกรู ปภาพ หรื อตาราง แล้วสามารถสัง่ พิมพ์ออกจากทางเครื่ องพิมพ์เพือ่
นําไปใช้งาน ซึ่งโปรแกรม Microsoft Word 2013 นั้นเพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะพิเศษต่างๆพร้อมด้วย
ตัวช่วยมากมายที่ช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานระดับคุณภาพได้อย่างง่ายๆ

คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Word 2013

โปรแกรม Microsoft Word 2013 จะช่วยสร้างเอกสารที่ดูเป็ นมืออาชีพโดยการจัดชุดเครื่ องมือแบบ
ครอบคลุมสําหรับการสร้างและการจัดรู ปแบบเอกสารไว้ในส่วนติดต่อใหม่ ความสามารถในการตรวจทาน การ
ใส่ขอ้ คิดเห็น และการเปรี ยบเทียบอย่างละเอียด โดยความสามารถที่ เ พิ่ ม ขึ้ นมาในโปรแกรม Microsoft
Word 2013 มีดงั นี้
1. การจัดการเอกสารของคุณในมุมมอง Backstage
ในมุมมอง Microsoft Office Backstage จะสามารถทําทุกอย่างกับแฟ้มได้โดยที่ไม่ตอ้ งเข้าไปทําในแฟ้ม
นั้น นวัตกรรมล่าสุดในส่วนติดต่อผูใ้ ช้ Microsoft Office Fluent และคุณลักษณะเสริ มสําหรับ Ribbon นัน่ คือ
มุมมอง Backstage ซึ่งเป็ นที่ที่จะจัดการกับแฟ้มของเราได้ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้าง บันทึกเอกสารของเรา
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2. แท็บไฟล์ จะแทนที่ เมนูแฟ้ ม ที่ใช้ ใน Microsoft Office รุ่นก่ อนหน้ านี้
โดยแท็บไฟล์ จะอยูท่ ี่มุมบนซ้ายของโปรแกรม Microsoft Office 2013 เมื่อคลิกที่แท็บไฟล์
จะเห็นคําสัง่ พื้นฐานเช่นเดียวกับที่เห็นเมื่อคลิกทีแ่ ท็บแฟ้ม Microsoft Office รุ่ นก่อนหน้า ซึ่งจะพบกับคําสัง่
เปิ ด บันทึก และ พิมพ์ เช่นเดียวกับคําสัง่ ใหม่ของมุมมอง Backstage คือ
แถบบันทึกและส่ง ซึ่งจะมีตวั เลือกหลากหลายเพือ่ ส่งหรื อใช้เอกสารร่ วมกัน

3. การใส่ รูปภาพออนไลน์
ใน Microsoft Word 2013 เราสามารถใส่รูปภาพแบบออนไลน์ รู ปภาพประเภทหนึ่งที่นิยมมาใส่ในเอกสาร
ของเรา คือรู ปถ่ายที่เราถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของเรา โดยมีขอ้ แม้วา่ รู ปจากกล้องนั้นต้องเก็บลงมาไว้ที่เครื่ องของ
เราหรื ออินเตอร์เน็ต เช่น SkyDrive หรื อ Facebook ก็ได้ ก่อนที่นาํ มาใส่ใน Microsoft word 2013 เพราะจะได้รับ
ความสะดวกมากกว่า การนํารู ปจากกล้องดิจิตอลมาใส่ในเอกสารเราโดยตรง
1. ให้เลือกที่ แทรก จากนั้นให้เลือก รู ปภาพออนไลน์ จะเป็ นการเลือกรู ปภาพแบบออนไลน์
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2. ในที่น้ ีเราจะเลือกการค้นหารู ปบนเว็บไซต์ โดยไปให้พมิ พ์ชื่อที่เราต้องการค้นหาในช่องค้นหา เมื่อได้
รู ปภาพที่เราต้องการแล้วให้คลิกปุ่ ม แทรก (Insert) ได้เลย
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3. เพียงเท่านี้ เราจะได้รูปภาพจากออนไลน์ตามที่เราต้องการ

4. การเปลี่ยนมุมมองของ word 2013
เมื่อเราเปิ ดโปรแกรม word 2013 ขึ้นมา โดยปกติก็จะเห็นหน้าตาดังนี้
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นอกจากหน้ามาตรฐานที่เรี ยกว่า เค้าโครงเหมือนพิมพ์ แบบในรู ปตัวอย่างข้างบนแล้ว ยังมีรูปแบบอื่น
ให้เลือกอีก เพียงแค่คลิกเลือกจากปุ่ มวิวที่อยูด่ า้ นล่างของหน้าต่าง ในรู ปแบบนี้เป็ นรู ปแบบ เค้าโครงเว็บ

มุมมองแบบ Read Mode (โหมดการอ่าน) ที่ช่วยให้การอ่านแสดงผลใหญ่ข้ ึนจนเต็มจอ สามารถอ่าน
ข้อความได้อย่างสบายตา
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ในมุมมองของ Read Mode เราสามารถเปิ ดดูเอกสารหน้าถัดไป หรื อหน้าก่อนหน้านี้ได้ง่ายๆเพียงเลือก
ปุ่ มที่อยูด่ า้ นข้างของหน้าจอเท่านั้นเอง แล้วถ้าต้องการดูเอกสารแบบ Full Screen หรื อเต็มหน้าจอก็ให้เลือกปุ่ ม
Auto-hide Reading Toolbar ที่มุมบนด้านขวา
5. การแนบไฟล์ วีดีโอจาก YouTube
โปรแกรม Microsoft word 2013 นั้นสามารถแนบไฟล์วดี ีโอจาก Youtube ด้วยวิธีการดังนี้
1. เลือกคําสัง่ Online Video (วีดีโอออนไลน์) ภายใต้แท็บ Insert (แทรก)

2. ถ้าเราไม่เคยเพิม่ Youtube เข้าไปใน Account ของเรา พอหน้าต่าง Insert Video แสดงขึ้นมาให้เราเลือก
Also insert from Youtube (และยังแทรกจาก)
3. แล้วตัวเลือกสําหรับ Youtube ก็แสดงขึ้น เพือ่ ให้เราใส่ขอ้ ความเกี่ยวกับวีดีโอที่เราต้องการ เช่น ในที่น้ ีใส่
คําว่า “แมว” เข้าไป แล้วกดปุ่ ม Enter
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4. จะมีคลิปวีดีโอเกี่ยวกับแมว มาให้เลือกมากมาย ต้องการคลิปไหนเลือกคลิปนั้น ตามด้วยปุ่ ม insert
(แทรก)

5. จากนั้นคลิปวีดีโอก็จะมาปรากฏอยูใ่ นเอกสารของเราทันที สามารถเปิ ดดูได้โดยการเลือกปุ่ ม Play ที่อยู่
กลางรู ปคลิป
6. จากนั้นคลิปก็จะแสดงขึ้นมา เราต้องกด Play อีกครั้ง เหมือนเวลาเราดู Youtube และถ้าดูคลิปวีดีโอเสร็จ
แล้วต้องการกลับมาที่เอกสาร ให้ไปคลิกเลือกบริ เวณภายนอกคลิปวีดีโอ 1 ครั้งเท่านั้น เราก็จะกลับมาที่
เอกสาร word ของเราทันที
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7. เราสามารถปรับตําแหน่งการวางคลิปวีดีโอได้ดว้ ย โดยจะวางไว้ระหว่างกลางตัวหนังสือ หรื ออยูบ่ รรทัด
เดียวกับข้อความก็ทาํ ได้ท้งั นั้น เพียงคลิกหรื อแตะเลือกคลิปวีดีโอ แล้วกําหนดรู ปแบบการวางได้ที่ปุ่ม
Layout Options

6. การบันทึกไฟล์ ขนึ้ SkyDrive
การบันทึกไฟล์ข้ ึน SkyDrive เราสามารถเลือกได้วา่ จะเก็บไฟล์เอาไว้ใช้ส่วนตัว หรื อเป็ นสาธารณะก็ได้
โดยมีวธิ ีดงั นี้
1. เราสามารถทําการบันทึกไฟล์โดยใช้การกดปุ่ ม Ctrl+S คียบ์ อร์ดก็ได้ หรื อเลือกปุ่ ม Save ที่อยูใ่ น Quick
Access Toolbar ก็ได้ หรื อจะเลือกแท็บ File (ไฟล์) ตามด้วยคําสัง่ Save (บันทึก) หรื อ Save As (บันทึกเป็ น)
ก็ได้
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2. ปกติตวั เลือก Sky Drive มักถูกเลือกเอาไว้อยูแ่ ล้ว แต่เพือ่ ความมัน่ ใจเราสามารถเลือกเอาไว้ก่อนจะ
เลือกคําสัง่ Browse (เรี ยกดู)

3. รอสักครู่ จะมีหน้าต่าง Save As แสดงขึ้นมา แสดงว่าเราเชื่อมต่อกับ SkyDrive เรี ยบร้อยแล้ว เรา
สามารถเลือกโฟลเดอร์สาํ หรับเก็บไฟล์และตั้งชื่อได้ตามต้องการก่อนเลือกปุ่ ม Save (บันทึก)
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4. เพียงเท่านี้ไฟล์ของเราก็จะถูกเก็บไว้ใน SkyDrive ทันที แต่ข้ นึ อยูก่ บั ความเร็วและชนิดของไฟล์ดว้ ย
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7. การโพสต์ เอกสารขึน้ Social Networks
ในยุคที่สงั คมออนไลน์หรื อโซเชียลเน็ตเวิร์คเฟื่ องฟู การนําเสนอข้อมูลต่างๆ ก็ถูกพ่วงเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในสังคมนั้นด้วยใน Office 2013 ได้เพิม่ ความสามารถนี้เข้ามา ทําให้คุณโพสต์ (แชร์) ไฟล์เอกสารขึ้นไปบนไทม์
ไลน์ของ Facebook หรื อ Twitter ได้ง่ายผ่านโปรแกรมต่างๆ ในชุด Office 2013 ดังการโพสต์จาก word 2013 ได้
ดังนี้
การโพสต์ เอกสารขึน้ Facebook
ไฟล์เอกสารที่จะโพสต์ข้ ึน Facebook ได้น้ นั คุณต้องบันทึกเก็บไว้ที่ OneDrive ก่อน(บังคับ) คําสัง่ การ
Post to Social Networks จึงจะแสดงขึ้นมาให้เลือก (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย)

1 คลิกเมนู File > Account

2 คลิกปุ่ ม Add a service

3 คลิกเลือก Facebook
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4 แสดงชื่อบัญชีที่ใช้เชื่อมกับ Facebook ให้คลิกปุ่ ม Connect

5 ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ใช้เชื่อม
กับ Facebook ให้คลิกปุ่ ม Login

6 คลิกปุ่ ม เสร็จ (Done) ถ้าเชื่อมต่อสําเร็จ
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หลังเชื่อมต่อได้จะแสดงบริ การ

9 คลิกเลือก Facebook
และพิมพ์ขอ้ ความสถานะ
8 คลิกคําสัง่ Post to Social
Networks เพือ่ แชร์ไฟล์
10 คลิกปุ่ มโพสต์

7 คลิกเมนู File > Shear
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11 เปิ ดแอพฯ หรื อเรี ยกเข้าหน้า Facebook
ของคุณก็จะเห็นบนไทม์ไลน์

12 หากคลิกทีไ่ อคอนไฟล์ Word ที่แชร์กจ็ ะเปิ ดไฟล์แสดงลักษณะของ Word Web App ให้ใช้
งานผ่านหน้าเว็บซึ่งจะแสดงเวิร์กบุก๊ มีแท็บเวิร์กชีต และคําสัง่ บางส่วนให้ใช้งาน
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การโพสต์ เอกสารขึน้ Twitter

การโพสต์หรื อแชร์เอกสารขึ้นบน Twitter จะทําได้คล้ายๆ กับ Facebook คือขั้นแรกเราต้องสร้างการ
เชื่อมต่อเข้ากับบัญชี Twitter ก่อน จากนั้นจึงแชร์ไฟล์ข้ ึนไป (ไฟล์ที่จแชร์ตอ้ งบันทึกไว้บนบัญชี OneDrive
ออนไลน์ก่อนและต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย)

3 คลิกเลือก Twitter
2 คลิกปุ่ ม การแชร์
1 คลิกเมนู ไฟล์ > บัญชีผใู ้ ช้

4 แสดงชื่อบัญชีที่ใช้เชื่อมกับบัญชี Twitter ที่คุณมีให้คลิกปุ่ ม เชื่อมต่อ
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5 คลิกปุ่ ม เสร็จ (Done) ถ้าเชื่อมต่อกับชื่อบัญชีสาํ เร็จ

หลังเชื่อมต่อได้จะแสดงบริ การ Twitter ขึ้นมา

8 คลิกเลือก เครื่ องหมายถูก
ในช่อง Twitter
7 คลิกคําสัง่ ติดประกาศเพือ่ เครื อข่ายสังคม
เพือ่ แชร์ไฟล์
9 คลิกปุ่ ม ติดประกาศ
6 คลิกเมนู ไฟล์ > แชร์
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10 เปิ ดแอพฯ หรื อเรี ยกเข้าหน้า Twitter
ของคุณก็จะเห็นบนไทม์ไลน์มีโพสต์ใหม่
และเห็นลิงค์ไฟล์ word ที่แชร์
11 คลิกลิงค์

แสดงเอกสารที่แชร์ไว้
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การเรียกใช้ โปรแกรม Microsoft Word 2013

จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2013 ขึ้นมาดังรู ป
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ส่ วนประกอบของหน้ าต่ างโปรแกรม Microsoft Word 2013

 File (แฟ้ม) มีหน้าที่สาํ หรับเรี ยกใช้งาน Backstage เพือ่ จัดการไฟล์ทวั่ ไป เช่น การเปิ ดไฟล์ (Open) หรื อ
สร้างไฟล์ไฟล์ใหม่ (New) เป็ นต้น
 แถบเครื่ องมือด่ วน (Quick Access Toolbar)
แถบเครื่ องมือที่รวมคําสัง่ ที่ใช้งานเป็ นประจําเพือ่ ให้เรี ยกใช้ได้ง่าย เช่น คําสัง่ บันทึก เปิ ด สร้าง เป็ นต้น
ซึ่งสามารถกําหนดเองได้วา่ ต้องการให้มีเครื่ องมือตัวใดอยูบ่ น Quick Access Toolbar บ้าง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
» มุมบนซ้ ายถัดจาก

ปุ่ ม (ตําแหน่งที่ต้งั เริ่ มต้น)

ซึ่งหากไม่ตอ้ งการให้แถบเครื่ องมือด่วนแสดงในตําแหน่งที่ต้งั ปั จจุบนั ก็สามารถย้าย
แถบเครื่ องมือด่วนไปยังตําแหน่งที่ต้งั อื่น เช่นเราพบว่าตําแหน่งที่ต้งั เริ่ มต้นนั้นอยูห่ ่างจากพื้นที่ทาํ งานจนทําให้
ทํางานไม่สะดวก จึงต้องการย้ายแถบเครื่ องมือด่วนให้ใกล้พน้ื ที่ทาํ งานมากขึ้นโดยย้ายแถบเครื่ องมือด่วนลงมา
ด้านล่าง ดังนี้
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» ใต้ Ribbon

โดยมีวธิ ีการ คือ
1. คลิกที่ กําหนดแถบเครื่ องมือด่ วนเอง

ด้านข้างแถบเครื่ องมือด่วน

2. เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาํ สัง่ แสดงใต้ Ribbon

และหากต้องการให้ แถบเครื่ องมือด่วนกลับไปอยูท่ ี่ตาํ แหน่งเริ่ มต้นก็มีวธิ ีการเช่นเดียวกัน แต่คาํ สัง่ จะ
เปลี่ยนจาก แสดงใต้ Ribbon เป็ น แสดงเหนือ Ribbon นัน่ เอง
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การกําหนดคําสั่งในแถบเครื่ องมือด่วนเอง
1. คลิกที่ กําหนดแถบเครื่ องมือด่ วนเอง
ด้านข้างแถบเครื่ องมือด่วน
2. คลิกให้มีเครื่ องหมายถูกหน้าเครื่ องมือหรื อคําสัง่ ที่ตอ้ งการในรายการ หรื อ หากไม่มีคาํ สัง่ ที่ตอ้ งการให้
คลิกที่ปุ่ม คําสั่งเพิ่มเติม... แล้วทําการเลือกคําสัง่ ที่ตอ้ งการให้อยูบ่ นแถบเครื่ องมือด่วนขึ้นมา
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 แถบหัวเรื่ อง (Title Bar)
แสดงชื่อเอกสารที่กาํ ลังเปิ ดอยู่ รวมถึงโหมดในการสร้างเอกสารนั้น และแสดงชื่อโปรแกรม
 Help (ปุ่ มตัวช่ วย) ใช้สาํ หรับเรี ยกตัวช่วยเวลาใช้งานแล้วเกิดข้อสงสัยในการใช้งาน
ปุ่ มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
 Program Window Controls เป็ นปุ่ มจัดการกับหน้าต่างที่เปิ ดอยู่ ประกอบด้วย
ปิ ดโปรแกรม (Close)
ย่อหน้าต่าง
ยุบหน้าต่าง (Minimize)
ขยายหน้าต่างเต็มจอ (Maximize)
ตัวเลือกการแสดงริ บบ้อน (Ribbon Display Options)
 Microsoft Account ชื่ อผู้ที่ใช้ Signed In เข้ าใช้ Office 2013/365
 Ribbon (ริบบ้ อน) ศูนย์รวมคําสัง่ ทั้งหมดของ Office 2013/365 เพือ่ ใช้ในการสัง่ งาน

เมื่อต้องการใช้คาํ สัง่ ที่อยูใ่ นแท็บใดๆ สามารถทําได้โดยนําเมาส์ไปคลิกที่ชื่อแท็บที่ตอ้ งการ จากนั้นจะ
ปรากฏกลุ่มคําสัง่ ต่างๆในแท็บนั้นๆ และสามารถคลิกปุ่ มคําสัง่ ที่ตอ้ งการได้ทนั ที โดยที่โปรแกรมจะทําการ
เปลี่ยนรู ปแบบไปตามการเลื่อนของเมาส์ทาํ ให้ได้เห็นตัวอย่างก่อนการเลือกจริ ง ซึ่งเป็ นการสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งรายละเอียดของแต่ละแท็บมีดงั นี้
» แท็บไฟล์ (File) แท็บไฟล์ เป็ นศูนย์รวมการสัง่ งานพื้นฐาน เช่น การบันทึกไฟล์ การพิมพ์เอกสาร เป็ นต้น
1. อันดับแรกให้คลิกที่แท็บ FILE (ไฟล์) ในริ บบ้อน
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2. แล้วหน้าต่าง Backstage ก็จะเปิ ดขึ้นมาโดยหน้าต่างนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนโดยส่ วนด้านซ้ายที่เป็ น
ส่วนเล็ก เรี ยกว่า Backstage Commands ซึ่งเป็ นคําสัง่ ภายใน Backstage สําหรับส่วนที่อยูด่ า้ นขวาซึ่ง
เป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนไปตามคําสัง่ ของ Backstage Commands

สามารถสรุ ปคําสัง่ แต่ละคําสัง่ ของ Backstage Commands ได้ดงั นี้
เป็ นปุ่ มคําสัง่ สําหรับกลับไปหน้าเอกสารของโปรแกรมที่เราเปิ ดใช้งานอยู่
- Info (ข้ อมูล) แสดงรายละเอียดของไฟล์เอกสารที่เปิ ดใช้งานอยู่ เช่น ไฟล์ชื่ออะไรเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหน และ
ยังใช้ในการจัดการหลายๆ อย่างเกี่ยวกับไฟล์ เช่น การ Protect (การป้องกันเอกสาร) เป็ นต้น
- New (ใหม่) ใช้สาํ หรับสร้างไฟล์ใหม่ได้จากไฟล์เปล่าๆ หรื อสร้างจาก เท็มเพลต (Template)
- Open (เปิ ด) ใช้สาํ หรับเปิ ดไฟล์เดิมที่เคยสร้างเอาไว้แล้ว โดยสามารถเปิ ดจาก SkyDrive หรื อจากเครื่ องที่เราใช้
งานอยู่ และก็เปิ ดเอกสารที่ใช้งานอยูไ่ ด้อีกด้วย
- Save (บันทึก) เป็ นการบันทึกไฟล์ โดยสามารถเก็บบันทึกไว้ที่ SkyDrive หรื อจะเก็บไว้ในเครื่ องที่เราใช้งานอยู่
ก็ได้ แต่เฉพาะกับไฟล์สร้างใหม่เท่านั้นที่เราสามารถเลือกโฟลเดอร์ได้ ส่วนไฟล์ที่เคยบันทึกแล้ว เวลาสัง่ Save
ก็จะบันทึกไฟล์เดิม
- Save as (บันทึกเป็ น) เป็ นการบันทึกไฟล์แบบที่เราสามารถเปลี่ยนได้ท้งั ชนิดของไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
- Print (พิมพ์) ใช้ในการสัง่ พิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ หรื อเป็ นไฟล์ประเภท PDF หรื อ
ส่งไฟล์ไปเข้า OneNote ก็ได้
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- Share (แชร์ ) ใช้สาํ หรับแบ่งปั นไฟล์ให้คนอื่นใช้ดว้ ย ไม่วา่ จะเก็บเอาไว้บน SkyDrive ให้คนอื่นมาร่ วมใช้ดว้ ย
หรื อจะส่งไฟล์ผา่ นทางอีเมล์กไ็ ด้ จับใส่ Blog ก็ได้
- Export (ส่ งออก) ใช้สาํ หรับแปลงไฟล์เป็ นไฟล์ประเภทอื่น ซึ่งก็รวมไปถึง PDF หรื อ XPS ด้วย
- Close (ปิ ด) ใช้สาํ หรับปิ ดไฟล์ที่เปิ ดอยูแ่ ต่ไม่ได้ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
- Account (บัญชีผู้ใช้ ) หน้าที่หลักคือใช้จดั การชื่อผูใ้ ช้โปรแกรม Office 2013 เช่นการ Sign out หรื อการสลับชื่อ
ผูใ้ ช้ เป็ นต้น
- Option (ตัวเลือก) เป็ นคําสัง่ สําหรับเปิ ดหน้าต่าง Option โดยหน้าต่างนี้ทาํ หน้าที่ในการกําหนดรายละเอียด
ต่างๆ ของ โปรแกรมที่เราใช้งาน ตัวอย่างเช่นการเพิม่ ปุ่ มคําสัง่ เข้าไปใน Quick Access Toolbar แบบหัวข้อที่
ผ่านมานัน่ เอง
» แท็บหน้ าแรก ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือคลิปบอร์ด , แบบอักษร, ย่อหน้า , ลักษณะ
และ การแก้ไข
» แท็บแทรก ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือหน้า , ตาราง , ภาพประกอบ , การเชื่อมโยง , หัวกระดาษ
และท้ายกระดาษ , ข้อความ และ สัญลักษณ์
» แท็บออกแบบ ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือ การจัดรู ปแบบเอกสาร, พื้นหลังของหน้า
» แท็บเค้าโครงหน้ ากระดาษ ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือชุดรู ปแบบ , ตั้งค่าหน้ากระดาษ , ย่อหน้า
และ จัดเรี ยง
» แท็บการอ้ างอิง ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือสารบัญ , เชิงอรรถ , ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ,
คําอธิบายภาพ และ ดัชนี
» แท็บการส่ งจดหมาย ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือสร้าง , เริ่ มจดหมายเวียน , เขียนและแทรกเขต
ข้อมูล , แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ และ เสร็จสิ้น
» แท็บรีวิว ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือการพิสูจน์อกั ษร , ภาษา , ข้อคิดเห็น , การติดตาม ,
การเปลี่ยนแปลง , เปรี ยบเทียบ และ การป้องกัน
» แท็บมุมมอง ประกอบไปด้วย กลุ่มเครื่ องมือมุมมองเอกสาร , การแสดง , ย่อ/ขยาย , หน้าต่าง และ
แมโคร
» แท็บ Add-in ประกอบไปด้วย แถบเครื่ องมือที่ผใู ้ ช้กาํ หนดขึ้นเอง เช่น การลงโปรแกรมเพิม่ เติม เป็ นต้น
» แท็บเครื่ องมือของวัตถุต่างๆ เป็ นแท็บที่ปกติจะไม่ปรากฏขึ้น แต่หากมีการเลือกใช้งานวัตถุที่เป็ น
รู ปภาพ กล่องข้อความต่างๆ หรื อ ตาราง ก็จะปรากฏแท็บนี้ข้ ึนมาเอง ซึ่งแท็บนี้ จะเปลี่ยนไปเองตามวัตถุที่เรา
เลือกใช้งานซึ่งจะอยูต่ าํ แหน่งท้ายสุดของกลุ่มแท็บนัน่ เอง
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Note เมื่อต้องการกําหนดรายละเอียดเพิม่ เติมของวัตถุที่อยูใ่ นกลุ่มเครื่ องมือของแต่ละแท็บ ให้
นําเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มลูกศร ด้านล่างขวามือของกลุ่มเครื่ องมือแต่ละกลุ่ม จากนั้นจะปรากฏการ
กําหนดรู ปแบบของกลุ่มเครื่ องมือนั้นๆ
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เอกสาร
พื้นที่ทาํ งานของเอกสารใน Word 2013 เปรี ยบเสมือนกระดาษเปล่าที่สามารถ พิมพ์ขอ้ ความ และ
ใส่รูปภาพลงไปได้
 Work Area เป็ นบริ เวณที่ใช้แสดงหรื อใส่ ขอ้ มูล ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของโปรแกรมไม่วา่ จะเป็ น Excel word
หรื อ PowerPoint ก็มีส่วนนี้หมด
 Navigation Pane (แถบนําทาง) ใช้สาํ หรับนําทางไปตามส่วนต่างๆ ของไฟล์ที่เปิ ดใช้งานอยู่
 Status Bar (แถบสถานะ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิ ดอยู่

การเปิ ดปิ ดส่ วนต่ างๆของหน้ าต่ างโปรแกรม Word 2013
1. การย่ อ – ขยายและซ่ อน Ribbon
บ่อยครั้งที่เราอาจต้องการพื้นที่การแสดงเอกสารบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดใหญ่เรี ยกว่าถ้าใหญ่
กว่าหน้าจอได้จะดีมากเลย (แต่เป็ นไปไม่ได้) ทําได้อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่เต็มหน้าจอเท่านั้น
Microsoft Office 2013 มีตวั เลือกมากมายเพือ่ การนี้ โดยเฉพาะ จึงต้องเป็ นข้อๆ ดังนี้
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อแท็บ ใช้สาํ หรับซ่อนและแสดงคําสัง่ ภายใต้แท็บริ บบ้อน

2. คลิกที่ปุ่ม Collapse (ยุบ Ribbon) ที่ดา้ นขวาของแถบริ บบ้อน ซึ่งวิธีการนี้ จะเหมือนกับการกดปุ่ ม Ctrl +
F1 ที่คียบ์ อร์ด
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3. ใช้คาํ สัง่ ที่อยูใ่ นปุ่ ม Program Window Controls ทางด้านขวาของหน้าจอ

2. การแสดงไม้ บรรทัด เส้ นตาราง และบานหน้ าต่ างนําทาง
ทําโดยเลือกที่แท็บมุมมอง แล้วเลือกคําสัง่ ในกลุ่มแสดง โดยที่ตอ้ งการให้ส่วนใดแสดงขึ้นมา ก็ให้คลิก
ให้มีเครื่ องหมายถูกด้านหน้าคําสัง่ นั้น ในทางตรงข้ามหากต้องการยกเลิกการแสดงส่วนใดก็ให้คลิกอีกครั้ง
เพือ่ ให้เครื่ องหมายถูกหายไป
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3. การเรียกใช้ ส่วนช่ วยเหลือของเวิร์ด
เราสามารถขอความช่วยเหลือจากโปรแกรม Word 2013 ในระหว่างที่เราใช้งานได้ โดยวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1  คลิกที่ไอคอน
โปรแกรม

ซึ่งอยูท่ างขวามือ หน้าปุ่ มตัวเลือกการแสดงริ บบ้อน ของหน้าต่าง

วิธีที่ 2  กดปุ่ ม F1 ที่แป้นพิมพ์
โดยโปรแกรมจะปรากฏไดอะล็อคบล็อคสําหรับการช่วยเหลือขึ้นมาให้ โดยจะแสดง
รายละเอียดหัวข้อต่างๆ ของโปรแกรมขึ้นมา หรื อหากต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่ องที่ไม่มีในหัวข้อขั้นต้น
ก็สามารถที่จะพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการสอบถามหรื อหัวข้อที่ตอ้ งการค้นหาจากโปรแกรมลงในช่องว่างด้านหน้า
คําว่า ค้นหา เช่น หากต้องการทราบรายละเอียดของ Ribbon โดยให้พมิ พ์ขอ้ ความว่า Ribbon จากนั้นคลิกเมาส์
ที่ปุ่ม
หรื อกดปุ่ ม Enter โปรแกรมจะเริ่ มทําการค้นหาสิ่งที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ และแสดงเป็ น
หัวข้อให้เราเลือกคลิกรายละเอียดที่ตอ้ งการ
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การออกจากโปรแกรม

การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2013 นั้น มีดว้ ยกันหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีข้นั ตอนปฏิบตั ิ

ดังนี้
วิธีที่ 1
1. คลิกที่ปมุ่
2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกทีค่ าํ สัง่ Close

วิธีที่ 2
1. นําเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม

ของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2013

วิธีที่ 3
1. คลิกที่แท็บไฟล์
2. เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาํ สัง่ ปิ ด
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หลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั โดยส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนประกอบ
หลักๆ ดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

ต้องสามารถสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใช้งานได้
ต้องสามารถบันทึกแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้น เพือ่ นํามาใช้งานในภายหลังได้
ต้องสามารถเรี ยกแฟ้มข้อมูลเดิมทีม่ ีอยูม่ าใช้งานต่อได้
ต้องสามารถเรี ยกค้นหาแฟ้มข้อมูลที่อยูบ่ นอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลต่างๆได้

 ความหมายของแฟ้ มข้ อมูล
ในการทํางานกับเอกสารเราจะมีการบันทึกข้อความลงในกระดาษ จากนั้นก็จะรวบรวมกระดาษทีม่ ี
เนื้อหาเป็ นเรื่ องเดียวกันเก็บลงในแฟ้มเอกสารของเรื่ องนั้นๆ แล้วทําการตั้งชื่อแฟ้มเอกสารให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เราเก็บลงไป
ซึ่งเปรี ยบเทียบกับการเก็บข้อมูลของเครื่ องคอมพิวเตอร์จะได้วา่ แฟ้มเอกสาร คือ แฟ้มข้อมูล หรื อชื่อแฟ้ม
เอกสาร ส่วนหน้ากระดาษก็คือหน้าเอกสารในโปรแกรม Word
 นามสกุลของชื่ อแฟ้ มข้ อมูลและรูปแบบ Open XML
Microsoft Office 2013 ยังคงใช้รูปแบบแฟ้มที่ใช้ XML เช่น .docx, .xlsx และ .pptx ซึ่งเริ่ มใช้ใน ระบบ
Microsoft Office 2007 รู ปแบบและนามสกุลแฟ้มเหล่านี้จะนําไปใช้กบั Microsoft Word 2013, Microsoft Excel
2013 และ Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งจะกล่าวถึงประโยชน์ที่สาํ คัญของรู ปแบบดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายถึง
นามสกุลแฟ้ม ตลอดจนวิธีใช้แฟ้ม Office 2013 ร่ วมกับผูใ้ ช้ Office รุ่ นก่อนหน้านี้
รู ปแบบ Open XML มีประโยชน์ อย่ างไร
รู ปแบบ Office XML จะแนะนําประโยชน์ต่างๆ ไม่เพียงแต่สาํ หรับนักพัฒนาและโซลูชนั ที่ผเู ้ ขียน
โปรแกรมสร้างขึ้นเท่านั้น แต่ยงั มีประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ ไปและองค์กรทุกขนาดด้วย ดังนี้
1. กระชับแฟ้ม แฟ้มจะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติและในบางกรณี อาจมีขนาดเล็กลงถึง 75 เปอร์เซ็นต์
รู ปแบบ Open XML ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ Zip ในการเก็บเอกสาร จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
เนื่องจากลดพื้นที่ดิสก์ที่ตอ้ งใช้ในการเก็บแฟ้ม และลดแบนด์วธิ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการส่งแฟ้มผ่านอีเมล์ ,
ผ่านเครื อข่าย หรื อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อเปิ ดแฟ้ม แฟ้มจะถูกแตกโดยอัตโนมัติ และเมื่อบันทึกแฟ้ม แฟ้มจะ
ถูกบีบอัดอีกครั้ง ซึ่งไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Zip ใดๆ เป็ นพิเศษเพือ่ เปิ ดหรื อปิ ดแฟ้มข้อมูลใน
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โปรแกรม Microsoft Word 2013
2. การกูค้ ืนแฟ้มที่เสียหายได้รับการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน แฟ้มจะมีโครงสร้างแบบโมดูลซึ่งจะเก็บ
คอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันในแฟ้มแยกออกจากกัน การทําเช่นนี้เป็ นการอนุญาตให้เปิ ดแฟ้มได้ แม้คอมโพเนนต์
ภายในแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น แผนภูมิหรื อตาราง) จะเสียหายหรื อมีปัญหา
3. มีความเป็ นส่วนตัวมากขึ้นและสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีข้ ึน โดยสามารถใช้เอกสารร่ วมกัน
ได้โดยไม่รั่วไหล เพราะข้อมูลที่ทาํ ให้ระบุตวั บุคคลได้และข้อมูลทีม่ ีผลต่อธุรกิจ เช่น ชื่อผูส้ ร้าง ข้อคิดเห็น การ
เปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และเส้นทางแฟ้มสามารถระบุได้และเอาออกได้ง่ายโดยใช้ตวั ตรวจสอบเอกสาร
4. การตรวจหาเอกสารที่มีแมโครทําได้ง่ายขึ้น โดยแฟ้มที่บนั ทึกโดยใช้คาํ ต่อท้าย “x” ตามค่าเริ่ มต้น
(เช่น .docx, .xlsx และ .pptx) ไม่สามารถมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA) และแมโคร XLM ได้
เฉพาะแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้มลงท้ายด้วย “m” (เช่น .docm, .xlsm และ .pptm) เท่านั้นที่สามารถมีแมโครได้
นามสกุลแฟ้ ม XML คืออะไร
ตามค่าเริ่ มต้นเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word 2013 จะถูกบันทึกในรู ปแบบ XML โดยที่มีนามสกุลแฟ้มซึ่ง
เพิม่ “x” หรื อ “m” ลงในนามสกุลแฟ้มข้อมูลทีน่ ่าจะคุน้ เคยอยูแ่ ล้ว ซึ่ง “x” หมายถึง แฟ้ม XML ที่ไม่มีแมโคร
และ “m” หมายถึง แฟ้ม XML ที่มีแมโคร ตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกเอกสารใน Word 2013 ตามค่าเริ่ มต้นในขณะนี้
แฟ้มดังกล่าวจะใช้นามสกุลแฟ้ม .docx แทนนามสกุลแฟ้ม .doc ใน Word 97 – 2003
ตารางแสดงรายการนามสกุลแฟ้ มเริ่มต้ นใน Word 2013
ชนิดแฟ้ ม XML

นามสกุลแฟ้ ม

เอกสาร

.docx

เอกสารแบบใช้แมโคร
แม่แบบ
แม่แบบแบบใช้แมโคร

.docm
.dotx
.dotm

การสร้ างเอกสารใหม่

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรมจะสร้างหน้าเอกสารเปล่าขึ้นมาให้ 1 เอกสาร
(ชื่อว่าเอกสาร 1 หรื อ Document 1) และถ้าหากทํางานในหน้าเอกสารดังกล่าวเสร็จแล้ว และต้องการจะเปิ ด
หน้าต่างเอกสารใหม่เพิม่ เติมก็สามารถทําได้
1. การสร้ างเอกสารใหม่ แบบเอกสารเปล่า มีข้นั ตอนดังนี้
1. คลิกเลือกที่แท็บ ไฟล์

33

2. ใน Microsoft Office Backstage คลิกเลือกแถบ ใหม่
3. เลือกรู ปแบบ หรื อ ลักษณะของเอกสารที่ตอ้ งการจะสร้าง เช่น เอกสารเปล่า
4. คลิกที่ปมุ่

ใหม่

5. ถ้าเป็ น Star screen ก็สามารถเลือกไฟล์เอกสารเปล่าๆ ได้จากหน้าแรกตอนเปิ ดโปรแกรมขึ้นมาเลยก็ได้

2. การเปิ ดไฟล์ ใหม่ โดยใช้ เท็มเพลต
บางครั้งเราอาจไม่ตอ้ งไฟล์ใหม่แบบไม่มีอะไรเลย (ไฟล์เปล่าๆ) แต่ตอ้ งการไฟล์ที่มีอะไรมาให้บา้ ง
ซึ่งพวกนี้จะมีอยูใ่ น (เท็มเพลต) โดยเราสามารถเรี ยกใช้งานได้ดงั นี้
1. ถ้าเราเปิ ดไฟล์เดิมอยูแ่ ล้วให้เราเลือกแท็บ FILE (ไฟล์) ตามด้วยคําสัง่ New (ใหม่) แล้วเลือก
รู ปแบบเท็มเพลตที่เห็นเป็ นสีสวยๆ ทางด้านขวา หรื อจะลองพิมพ์ชื่อเท็มเพลตที่อยากได้เข้าไป
ในช่อง Online templates themes ดูก็ได้
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2. สําหรับหน้า Star Screen ก็มีเท็มเพลตให้เลือกใช้ อยูใ่ ต้ตวั เลือกสําหรับไฟล์เอกสารเปล่า สนใจ
แบบไหนเลือกได้เลย หรื อถ้าจะใช้เท็มเพลตแบบออนไลน์ก็ได้
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3. การใช้ เท็มเพลตแบบออนไลน์
ถ้าใครอยากได้เท็มเพลตแบบสวยงามแปลกตาก็ตอ้ งเลือกเท็มเพลตแบบออนไลน์โดยวิธีการก็ไม่ได้ยงุ่ ยาก
เพียงแต่ตอ้ งแต่อินเตอร์เน็ตเอาไว้ดว้ ยเท่านั้นเอง
1. เราสามารถใส่ชื่อเท็มเพลตที่เราอยากได้เข้าไปในช่องใส่ชื่อเท็มเพลตแบบออนไลน์ก็ได้แต่ในที่น้ ีของเลือกที่
เขาเตรี ยมเอาไว้ให้แล้ว
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2. รอสักครู่ ก็จะมีเท็มเพลตสวยๆ มาให้เลือก

3. แล้วการดาวน์โหลดก็เริ่ มขึ้น
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4. เพียงเท่านี้เราก็ได้ได้เท็มเพลตสวยๆ มาใช้งานแล้ว

การบันทึกข้ อมูล (Save)

เมื่อสร้างเอกสารต่างๆขึ้นมาแล้ว ก็ควรที่จะบันทึกเอกสารนี้เก็บไว้ เพือ่ ที่จะสามารถนําเอกสารเหล่านั้น
ไปใช้งานต่อได้ในอนาคต หรื อ จะต้องส่งไฟล์เอกสารนี้ให้กบั ผูอ้ ื่นต่อ โดยการบันทึกเอกสารนั้นมีอยู่ 2 กรณี และ
ใน 2 กรณี น้ ีจะสามารถบันทึกไฟล์ข้ นึ SkyDrive และบันทึกไว้ในเครื่ อง ดังนี้
 การบันทึกแฟ้ มข้ อมูลโดยใช้ คาํ สั่ ง บันทึก
ในกรณี ที่สร้างเอกสารใหม่ข้ นึ มา และต้องการบันทึกเอกสารที่สร้างขึ้นในครั้งแรก เมื่อใช้คาํ สัง่ บันทึก
โปรแกรมจะให้เลือกตําแหน่ งที่จะจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลดังกล่าว และ ตั้งชื่อไฟล์ขอ้ มูลนั้นตามต้องการ ในกรณี ที่เอกสารเคย
ทําการบันทึกครั้งแรกมาแล้ว หรื อ เป็ นการเปิ ดแฟ้มข้อมูลเก่าขึ้นมา แล้วทําการเพิม่ ลบ หรื อ แก้ไขข้อมูลต่างๆขึ้นใหม่
หากใช้คาํ สั่ง บันทึก จะเป็ นการบันทึกการแก้ไขนั้นทับแฟ้มข้อมูลเดิม ซึ่ งจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกนัน่ เอง
 การบันทึกแฟ้ มข้ อมูลโดยใช้ คาํ สั่ ง บันทึกเป็ น
ในกรณี ที่สร้างเอกสารใหม่ข้ นึ มา และต้องการบันทึกเอกสารที่สร้างขึ้นในครั้งแรก เมื่อใช้คาํ สั่ง บันทึกเป็ น
โปรแกรมจะให้เลือกตําแหน่ งที่จะจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลดังกล่าว และ ตั้งชื่อไฟล์ขอ้ มูลนั้นตามต้องการ ซึ่ งจะเหมือนกับการ
ใช้คาํ สัง่ บันทึก นัน่ เอง
ในกรณี ที่เอกสารของเราเคยทําการบันทึกครั้งแรกมาแล้ว หรื อ การเปิ ดแฟ้มข้อมูลเก่าขึ้นมา แล้วทําการเพิม่
ลบ หรื อ แก้ไขข้อมูลต่างๆขึ้นใหม่ หากเราใช้คาํ สัง่ บันทึกเป็ น จะเป็ นการบันทึกเอกสารที่ได้รับการแก้ไขขึ้นมาใหม่
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อีกหนึ่งเอกสาร ซึ่ งข้อมูลที่เราได้ทาํ การแก้ไขนั้นจะไม่กระทบ กระเทือนถึงข้อมูลในเอกสารเก่า เปรี ยบได้กบั การทํา
สําเนาเอกสารเก่าขึ้นมาอีก 1 ชุด แล้วจึงค่อยทําการแก้ไขในเอกสารที่สาํ เนาขึ้นมานัน่ เอง หากเราต้องการกลับไปดูขอ้ มูล
เดิมในเอกสารเก่าก็สามารถทําได้ และ อีกกรณี หนึ่งในการใช้คาํ สัง่ บันทึกเป็ น คือ ต้องการบันทึกไฟล์เอกสารเป็ น
เอกสาร Word ในเวอร์ชนั อื่นๆ เช่น เอกสาร Word 2003 เป็ นต้น
1.
ซึ่ งการเลือกใช้คาํ สัง่ บันทึก และ บันทึกเป็ นนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั จุดประสงค์ของผูใ้ ช้วา่ ต้องการแก้ไข
เอกสารเก่าไปเลย หรื อต้องการเก็บเอกสารเก่าเอาไว้อีกชุดหนึ่งเพือ่ ใช้อา้ งอิงถึงคราวต่อไป ซึ่ งมีวิธีในการ
บันทึก
ดังนี้
คลิกเลือกที่แท็บ แฟ้ ม
2. คลิกเลือกคําสัง่ บันทึก หรื อ บันทึกเป็ น
3. เลือกตําแหน่งที่จะจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล
4. ตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่สร้างขึ้น
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก
การบันทึกไฟล์ ขนึ้ SkyDrive
1. เราสามารถทําการบันทึกไฟล์โดยใช้การกดปุ่ ม Ctrl + s ที่คียบ์ อร์ดก็ได้ หรื อ เลือกปุ่ ม Save ที่อยูใ่ น Quick
Access Toolbar ก็ได้ หรื อจะเลือกแท็บ FILE (ไฟล์) ตามด้วยคําสั่ง Save (บันทึก) หรื อ Save as (บันทึกเป็ น)
ก็ได้

2. ปกติตวั เลือก Sky Drive มักถูกเลือกเอาไว้อยูแ่ ล้ว แต่เพือ่ ความมัน่ ใจเราสามารถเลือกเอาไว้ก่อนจะ
เลือกคําสัง่ Browse (เรี ยกดู) ก็ได้
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3. รอสักครู่ จะมีหน้าต่าง Save As แสดงขึ้นมา แสดงว่าเครื่ องเราเชื่อมต่อกับ Sky Drive เรี ยบร้อยแล้ว เรา
สามารถเลือกโฟลเดอร์สาํ หรับเก็บไฟล์และตั้งชื่อได้ตามต้องการก่อนเลือกปุ่ ม Save (บันทึก)
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4. เพียงเท่านี้ไฟล์ของเราก็จะถูกเก็บไว้ใน SkyDrive ทันที แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเร็ วของเน็ตและขนาดของไฟล์ดว้ ย

 ข้อสังเกต

หากบันทึกโดยเลือกชนิดของเอกสารเป็ นแบบ .docx นั้น จะไม่
สามารถนําเอกสารไปเปิ ดในโปรแกรม Microsoft Word 97- 2010 ได้ แต่ ถ้าหาก
บันทึกเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 97- 2010 แล้ วนํามาเปิ ดใน Word 2013
นั้นสามารถเปิ ดใช้ งานเอกสารได้ แต่ หลังชื่อของเอกสารจะมีคําแสดงว่ า โหมด
ความเข้ ากันได้
ข้ อสั งเกต จะเห็นว่าปุ่ ม Exit นั้นหายไปเมื่อเทียบกับ Office รุ่ นเก่า ทั้งนี้เพราะ Office
2013/365 นั้นเขาตั้งใจให้ 1 หน้าต่างคือ 1 ไฟล์ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมอะไรก็ตาม ดังนั้นแต่
ละหน้าต่างที่เปิ ดขึ้นมาจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน (ถ้าเราไม่สงั่ ) เวลาจะปิ ดโปรแกรมก็เลย
ต้องปิ ดทีละหน้าต่าง
เมื่อทําการบันทึกเอกสาร หรื อแฟ้มข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว เอกสารจะแสดงชื่อของเอกสารที่ดา้ นบนของ
หน้าต่างโปรแกรมในส่วนของแถบชื่อเรื่ อง ดังรู ป
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 Note

เพือ่ ความมัน่ ใจว่าข้อมูลทีส่ ร้างขึ้นในแฟ้ มข้อมูลต่างๆ จะไม่ สู ญ หายไป ในกรณี ที่
ไฟฟ้ าอาจจะดับขึ้นมาทันทีทนั ใด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการ HANG หรือค้างขึ้นมานั้น
ควรจะทําการบันทึกข้อมูลบ่อยๆ อาจบันทึกทุกๆ 15 นาที หรือ น้อยกว่านี้กไ็ ด้

การเปิ ดไฟล์เอกสาร

โดยปกติเมื่อเปิ ดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาใช้งาน โปรแกรมจะทําการเปิ ดหน้าต่างเอกสารเปล่าๆ
ขึ้นมาเสมอ แต่ในกรณี ที่มีไฟล์ขอ้ มูลทีไ่ ด้บนั ทึกไว้เรี ยบร้อยแล้ว เพียงแต่ตอ้ งการจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลบางส่ วน เช่น
เพิม่ เติมข้อมูล , เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรื อ เรี ยกมาใช้งานอีก และไม่วา่ เราจะบันทึกไฟล์ไว้ใน SkyDrive หรื อใน
เครื่ องเราก็ตาม สามารถเปิ ดหน้าต่างเอกสารนั้นขึ้นมาใหม่ได้
1. เราสามารถใช้คาํ สัง่ Ctrl + O หรื อจะใช้คาํ สัง่ Open (เปิ ด) ที่อยูภ่ ายใต้แท็บ File ที่ริบบ้อน
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2. ทางด้านขวาของหน้าต่าง Backstage จะมีตวั เลือก 3 ตัว

3. ตัวเลือกบนสุดที่ชื่อ Recent Workbooks/Document/Presentation (ขึ้นอยู่ Office ที่เปิ ดอยู)่ เป็ นการเปิ ด
ไฟล์ล่าสุดที่เคยเปิ ดขึ้นมาแล้ว โดยรายชื่อไฟล์จะแสดงอยูท่ างด้านขวา

4. ตัวเลือกถัดมาคือ SkyDrive เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เราจะเห็นว่าทางด้านขวาก็จะมีตวั เลือกแสดงมา
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5. ตัวเลือกสุดท้ายคือ Computer โดยตัวเลือกนี้จะมีหน้าตาและการใช้งานคล้ายกับตัวเลือกที่ 2
(SkyDrive)

6. ทั้ง 2 ตัวเลือก (SkyDrive และ Computer) จะมีคาํ สัง่ Browse (เรี ยกดู) เพือ่ ใช้ในการเปิ ดโฟลเดอร์อื่น โดย
จะมีหน้าต่างแบบนี้แสดงขึ้นมา Open (เปิ ด) ได้ตามต้องการ
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7. นอกจากนี้เรายังสามารถเปิ ดไฟล์ได้ต้งั แต่ตอนเปิ ด Start Screen ของโปรแกรมโดยสามารถเลือกได้ท้งั
ไฟล์ล่าสุด หรื อโฟลเดอร์อื่นก็ได้เช่นกัน
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การปิ ดแฟ้ มข้ อมูล

การปิ ดหน้าต่างเอกสารเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย หลังจากที่มีการใช้งานหน้าต่างเอกสารเหล่านั้นแล้ว ในกรณี ที่ไม่
ต้องการใช้งานหน้าเอกสารต่างๆ เหล่านั้นอีก เราจึงควรจะปิ ดการใช้งานหน้าต่างเอกสารนั้นเสี ยก่อน เพือ่ จะได้เป็ นการ
ประหยัดหน่ วยความจํา และไม่ทาํ ให้โปรแกรมเกิดอาการค้าง หรื อ Hang ขึ้น หรื ออาจทําให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทาํ งาน
ได้ชา้ กว่าปกติ สําหรับขั้นตอนการปิ ดหน้าต่างเอกสารวิธีการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คลิกที่แท็บ ไฟล์
2. คลิกที่คาํ สัง่ ปิ ด

หรื อเราสามารถปิ ดโปรแกรมได้อีกวิธีหนึ่ง ดังนี้

Note ก่อนทําการปิ ดหน้าต่างเอกสารทุกครั้ง ควรจะทําการบันทึกเอกสารก่อนทุกครั้งที่จะปิ ด
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ในกรณี ที่ไฟล์น้ นั ยังไม่ได้ทาํ การบันทึก หรื อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดไว้
เพือ่ ถามว่าจะต้องการบันทึกสิ่งที่ทาํ ไว้ล่าสุดหรื อไม่

จะปรากฏหน้าต่างขึ้น
ดังรู ป

ซึ่งหากต้องการบันทึกให้คลิกที่ บันทึก แต่หากไม่ตอ้ งการบันทึกให้คลิกที่ ไม่ บันทึก หรื อหากไม่ตอ้ งการ
ที่จะปิ ดเอกสารแล้ว ให้คลิกที่ ยกเลิก
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การเรี ยกใช้คาํ สั่งในมุมมองต่างๆ ของไมโครซอฟต์เวิร์ดสามารถทําได้หลายรู ปแบบด้วยกัน ซึ่งเรา
สามารถเลือกลักษณะการแสดงผล หรื อมุมมองของหน้าเอกสารได้ 5 แบบ ด้วยกัน คือ มุ มมองเค้าโครง
เหมือนพิมพ์ , มุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ , มุมมองเค้าโครงเว็บ , มุมมองเค้าร่ าง และมุมมองแบบ
ร่ าง รวมทั้งยังสามารถกําหนดค่าต่างๆของหน้ากระดาษให้เหมาะสมตามความต้องการของผูใ้ ช้ ซึ่ งจะมี
ประโยชน์ต่องานทางด้านเอกสารเป็ นอย่างมาก

 การตั้งค่ าหน้ ากระดาษ

โดยปกติก่อนการพิมพ์เอกสารเราจะต้องมีการกําหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น ระยะกั้นหน้า ระยะกั้นหลัง
ระยะขอบบน ระยะขอบล่าง เพือ่ ให้ขอ้ ความของเอกสารที่เราจะพิมพ์อยูใ่ นขอบเขตที่กาํ หนด ซึ่งการกําหนด
รู ปแบบหน้ากระดาษสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หลังจากที่พมิ พ์ขอ้ ความไปแล้วก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การกําหนดค่าของหน้ากระดาษ จะต้องเลือกทีแ่ ท็บ เค้าโครงหน้ ากระดาษ ซึ่ งจะปรากฏกลุ่ม
เครื่ อ งมือ การตั้งค่ าหน้ ากระดาษ ซึ่งจะประกอบด้วยคําสัง่ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้

โดยคําสัง่ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ ากระดาษ แต่ละคําสัง่ จะมีรายละเอียดเพิม่ เติมอีก ฉะนั้นจึงควรรู ้จกั
รายละเอียดส่วนย่อยๆ ของแต่ละคําสัง่ ดังนี้
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 ระยะขอบ
ระยะขอบกระดาษ คือ ช่องว่างรอบๆ ขอบของหน้ากระดาษ โดยทัว่ ไปจะแทรกข้อความและกราฟิ ก
ลงในพื้นที่วา่ งซึ่งสามารถพิมพ์ได้ระหว่างระยะขอบ อย่างไรก็ตาม เราสามารถจัดตําแหน่งบางรายการในระยะ
ขอบได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า เป็ นต้น โดยมีวิธีการกําหนดค่าดังนี้

เมื่อคลิกที่ ระยะขอบแบบกําหนดเอง... แล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อก การตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้น
ในส่วนของระยะขอบ ให้กาํ หนดค่าต่างๆของระยะขอบเองตามต้องการ
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 การวางแนว
เราสามารถเลือกการวางแนวของกระดาษไม่วา่ จะในแนวตั้ง (vertical) หรื อ แนวนอน (horizontal)
สําหรับเอกสารทั้งหมดหรื อบางส่วนได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนการวางแนวแล้ว แกลเลอรี่ ของตัวเลือกหน้า หรื อ
หน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนการวางแนวให้กบั เอกสารเราตามที่เลือก โดยมีวธิ ีการดังนี้
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 ขนาด
เราสามารถกําหนดขนาดกระดาษ หรื อ ขนาดของหน้าเอกสารได้ โดยที่โปรแกรมจะมีรายการของ
ขนาดต่างๆให้เลือก ไม่วา่ จะเป็ นขนาดกระดาษของจดหมาย ป้าย หรื อ A4 เป็ นต้น โดยมีวิธีการปฏิบตั ิ ดังนี้
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เมื่อคลิกที่ ขนาดกระดาษเพิ่มเติม แล้ว จะปรากกฎไดอะล็อคบล็อก ตั้งค่าหน้ากระดาษขึ้น ดังนี้

 คอลัมน์
คอลัมน์ คือ คําสัง่ ที่ใช้ในการแบ่งข้อความในหน้าเอกสารออกเป็ นส่วนๆในแนวตั้ง ซึ่งอาจแบ่งเป็ น
ส่วนๆที่เท่ากัน หรื อ ไม่เท่ากันก็ได้ ซึ่งเราสามารถแบ่งก่อนพิมพ์ขอ้ ความลงในเอกสาร หรื อ หลังจากที่พมิ พ์
ข้อความเสร็จแล้วก็ได้เช่นกัน โดยมีวธิ ีปฏิบตั ิ ดังนี้

52

เมื่อคลิกเลือกที่ คอลัมน์ เพิ่มเติม แล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกขึ้น ดังนี้

53

 ตัวแบ่ ง
เราสามารถใช้ตวั แบ่งส่วนเพือ่ เปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรื อจัดรู ปแบบเอกสารหนึ่งหน้าหรื อหลายหน้าใน
เอกสารทั้งหมด ตัวอย่างเช่น วางเค้าโครงบางหน้าเอกสารทั้งหมดให้แบบคอลัมน์เดียวแต่ตอ้ งการให้หน้า
สุดท้ายเป็ นแบบสองคอลัมน์ก็สามารถทําได้ หรื อ สามารถแยกบทต่างๆ ในเอกสารได้เพือ่ ให้ลาํ ดับเลขหน้าใน
แต่ละบทเริ่ มต้นด้วย 1 นอกจากนี้ยงั สามารถสร้างหัวกระดาษหรื อ ท้ายกระดาษที่แ ตกต่า งกัน ในบางส่ วน
ของเอกสารได้อีก ด้ว ย โดยชนิดของตัวแบ่งส่วนที่ส ามารถเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบได้ ได้แ ก่ ระยะขอบ
ขนาดกระดาษหรื อ การวางแนว แหล่งกระดาษสําหรับเครื่ องพิมพ์ เส้นขอบหน้ากระดาษ การจัดแนว
ข้อความตามแนวตั้งบนหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คอลัมน์ การใส่หมายเลขหน้า การใส่
หมายเลขบรรทัด เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่ อง มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
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ซึ่งเมื่อเราทําการแบ่งเสร็จแล้ว เราก็สามารถกําหนดค่าต่างๆ ของหน้าเอกสารที่แบ่งใหม่ได้ทนั ที
 หมายเลขบรรทัด
Microsoft Word สามารถนับบรรทัดในเอกสารได้โดยอัตโนมัติ และแสดงหมายเลขที่ถูกต้องข้าง
บรรทัดข้อความแต่ละบรรทัด ซึ่งจะเป็ นประโยชน์เมื่อต้องการอ้างถึงบรรทัดที่ระบุไว้ในเอกสาร ตามค่าเริ่ มต้น
Word ใส่หมายเลขให้ทุกๆ บรรทัดในเอกสาร ( ยกเว้นในตาราง เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่ อง กล่องข้อความ และ
หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ) ซึ่งสามารถเลือกแสดงหมายเลขบรรทัดทั้งหมดหรื อเพียงบางส่วนของเอกสาร
หรื อแสดงหมายเลขบรรทัดเป็ นช่วงๆ ก็ได้ เช่น ทุกสิบบรรทัด (10, 20, 30 และต่อไปตามลําดับ) โดยมีวธิ ีดงั นี้

ซึ่งแต่ละตัวเลือก จะมีการทํางานดังนี้
 ไม่ มี คือ ไม่มีการใส่ หมายเลขบรรทัดให้เห็น


ต่ อเนื่อง ใช้เมื่อต้องการใส่หมายเลขให้ต่อเนื่องกันทั้งเอกสาร



เริ่มนับใหม่ ในแต่ ละหน้ า ใช้เมื่อต้องการเริ่ มต้นด้วยหมายเลข 1 ในแต่ละหน้า



เริ่มนับใหม่ ในแต่ ละส่ วน ใช้เมื่อต้องการเริ่ มต้นด้วยหมายเลข 1 หลังแต่ละตัวแบ่งส่วน



ระงับสํ าหรับย่ อหน้ าปัจจุบัน ใช้เมื่อต้องการเอาหมายเลขบรรทัดออกจากย่อหน้าเดียว

หากต้องการเพิม่ รายละเอียดในการใส่เลขหน้า ให้คลิกเลือกที่ ตัวเลือกการใส่หมายเลขบรรทัด
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เมื่อคลิกเลือกที่ ตัวเลือกการใส่ หมายเลขบรรทัด จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกขึ้น ดังนี้
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เมื่อคลิกเลือกที่ หมายเลขบรรทัด... จะปรากฏ ไดอะล็อคบล็อกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

 การใส่ ยัติภังค์
ยัติภงั ค์ คือ การใส่เครื่ องหมาย – ระหว่างคําที่ไม่สามารถอยูใ่ นบรรทัดเดียวกันได้ แล้วส่วนท้ายของ
คํานั้นจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งในกรณี ที่คาํ ยาวเกินไปที่จะจัดพอดีกบั จุดสิ้นสุดบรรทัด Microsoft Word จะ
ย้ายคํานั้นไปขึ้นบรรทัดใหม่แทนที่จะใส่ยตั ิภงั ค์ อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้คุณลักษณะการใส่ยตั ิภงั ค์เพือ่ ใช้
เครื่ องหมายยัติภงั ค์เชื่อมข้อความด้วยตนเองหรื อโดยอัตโนมัติ เพือ่ แทรกยัติภงั ค์เผือ่ เลือกหรื อยัติภงั ค์ไม่แยก
และเพือ่ ตั้งค่าขนาดช่องว่างสูงสุดที่อนุญาตให้มีระหว่างคําและระยะขอบขวาโดยไม่มีการใส่ยตั ิภงั ค์ในคําได้
เมื่อเราใช้การใส่ยตั ิภงั ค์โดยอัตโนมัติ Word 2013 จะแทรกยัติภงั ค์ในตําแหน่งที่เราต้องการ เมื่อเรา
ใช้การใส่ ยตั ิภงั ค์ดว้ ยตนเอง และWord จะค้นหาข้อความเพือ่ ใส่เครื่ องหมายยัติภงั ค์และถามว่าต้องการแทรก
ยัติภงั ค์ในข้อความหรื อไม่ โดยมีวธิ ีการปฏิบตั ิ ดังนี้
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ซึ่งเมื่อคลิกเลือก

ตัวเลือกการใส่ ยัติภังค์แล้ ว

ซึ่งเมื่อเราทําการใส่ยตั ิภงั ค์ให้กบั คําแล้ว

 การใส่ เส้ นขอบให้ หน้ ากระดาษ

จะปรากกฎไดอะล็อคบล็อกขึ้น

ดังนี้

จะได้ดงั นี้
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การใส่ขอบหน้ากระดาษจะทําให้เอกสารนั้นดูโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น โดยสามารถใส่สี
หรื อรู ปภาพเพือ่ เพิม่ ความสวยงาม ซึ่งเหมาะกับการสร้างปกรายงาน หัวข้อการประชุม การสร้างป้ายประกาศ
เป็ นต้น
โดยการใส่ เส้นขอบให้หน้ากระดาษมีข้นั ตอนดังนี้
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เมื่อกําหนดค่าต่างๆของเส้นขอบหน้ากระดาษแล้ว โปรแกรมจะใส่ขอบให้กบั หน้าเอกสาร ดังนี้

 การกําหนดหัวกระดาษ และท้ ายกระดาษ
เอกสารที่ใช้ในบริ ษทั หรื อ องค์กรต่างๆ มักจะมีฟอร์ม หรื อรู ปแบบที่ใช้เฉพาะ เช่น อาจมีชื่อ หรื อ
โลโก้ของบริ ษทั อยูบ่ ริ เวณด้านบนกระดาษ หรื อ มีที่อยูข่ องบริ ษทั ด้านล่างของเอกสาร เราเรี ยกการใส่ขอ้ ความ
ทั้งสองแบบนี้วา่ การใส่หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ
ทั้งส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษสามารถใส่ขอ้ ความ วันที่ รู ปภาพ และอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยมี
ขั้นตอนในการกําหนดหัวกระดาษ และท้ายกระดาษดังนี้

 หัวกระดาษ
หัวกระดาษ คือ พื้นที่ในระยะขอบด้านบน ของแต่ละหน้าในเอกสาร ซึ่งสามารถแทรกข้อความ หรื อ
ใส่รูปภาพลงไปได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการเพิม่ หมายเลขหน้า วันที่และเวลา โลโก้ของบริ ษทั ชื่อเอกสาร ชื่อแฟ้ม
หรื อชื่อผูส้ ร้างก็ได้ โดยสิ่งที่ใส่ลงไปในหัวกระดาษนั้นจะปรากฏอยูด่ า้ นบนของทุกๆหน้าในไฟล์เอกสาร
โดยมีวธิ ีการใส่หวั กระดาษดังนี้
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โปรแกรมจะเข้าสู่ส่วนของพื้นที่หวั กระดาษ ให้พมิ พ์ขอ้ ความที่จะให้ปรากฏอยูบ่ นหัวกระดาษลงไป

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ปิ ดหัวกระดาษและท้ายกระดาษแล้ว หัวกระดาษจะมีลกั ษณะจางๆ โดยที่เราไม่สามารถ
นําเมาส์มาคลิกแก้ไขได้ ดังรู ป
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แต่หากต้องการกลับไปแก้ไขหัวกระดาษ สามารถทําได้โดย ไปที่แท็บ แทรก และคลิกที่
หัวกระดาษ เหมือนกับการใส่ หัวกระดาษ แต่ให้เลือกที่คาํ สัง่ แก้ ไขหัวกระดาษ แล้วจึงค่อยทําการแก้ไข หรื อ
ดับเบิล้ คลิกบริ เวณหัวกระดาษ และถ้าหากไม่ตอ้ งการใส่หวั กระดาษแล้ว ให้คลิกเลือกที่ เอาหัวกระดาษออก
 ท้ ายกระดาษ
ท้ายกระดาษ คือ พื้นที่ในระยะขอบด้านล่าง ของแต่ละหน้าในเอกสาร ซึ่งสามารถแทรกข้อความ หรื อ
ใส่รูปภาพลงไปได้เหมือนกับหัวกระดาษ โดยสิ่งที่ใส่ลงไปในท้ายกระดาษนี้จะปรากฏอยูด่ า้ นล่างของทุกๆ
หน้าในเอกสารเหมือนกับหัวกระดาษ โดยมีวธิ ีการใส่ทา้ ยกระดาษดังนี้
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โปรแกรมจะเข้าสู่ส่วนของพื้นที่ทา้ ยกระดาษ ให้พมิ พ์ขอ้ ความที่จะให้ปรากฏอยูท่ ี่ทา้ ยกระดาษลงไป

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ปิ ดหัวกระดาษและท้ายกระดาษแล้ว ท้ายกระดาษจะมีลกั ษณะจางๆ โดยที่เราไม่สามารถ
นําเมาส์มาคลิกแก้ไขได้ ดังรู ป

แต่หากต้องการกลับไปแก้ไขท้ายกระดาษ สามารถทําได้โดย ไปที่แท็บ แทรก และคลิกที่
ท้ ายกระดาษ เหมือนกับการใส่ ท้ายกระดาษ แต่ให้เลือกที่คาํ สัง่ แก้ ไขท้ ายกระดาษ แล้วจึงค่อยทําการแก้ไข
หรื อ ดับเบิล้ คลิกบริ เวณท้ายกระดาษ และถ้าหากไม่ตอ้ งการใส่ทา้ ยกระดาษแล้ว ให้คลิกเลือกที่ เอาท้ าย
กระดาษออก
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 การใส่ หมายเลขหน้ า
ในการใส่หมายเลขหน้าให้กบั เอกสารสามารถใส่ในส่วนของหัวกระดาษ หรื ออาจใส่ในส่ วนของท้าย
กระดาษก็ได้ ซึ่งการใส่หมายเลขหน้าทําได้โดยการคลิกเมาส์ที่แท็บ แทรก แล้วคลิกที่คาํ สั่ง หมายเลขหน้ า จะ
ปรากฏรายการคําสัง่ ต่างๆให้เลือกตามต้อ งการ โดยมีวธิ ีการหมายเลขหน้าดังนี้

เมื่อเลือกลักษณะที่ตอ้ งการได้แล้ว โปรแกรมจะทําการใส่หมายเลขหน้าลงไปให้ ดังรู ป
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เมื่อปิ ดแล้วหมายเลขหน้าจะปรากฏเป็ นสีจางลง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเดียวกันกับ
การพิมพ์ขอ้ ความทัว่ ไปในเอกสาร ดังรู ป

แต่หากต้องการกลับไปแก้ไขหมายเลขหน้า สามารถทําได้โดย ไปที่แท็บ แทรก และคลิกที่
หมายเลขหน้ า แล้วเลือกลักษณะใหม่ที่ตอ้ งการได้เลย หรื อ ดับเบิ้ลคลิกบริ เวณหมายเลขหน้า และถ้าหากไม่
ต้องการใส่หวั กระดาษแล้ว
ให้คลิกเลือกที่
เอาหมายเลขหน้ าออก
 การดูเอกสารในมุมมองต่ างๆ
วิธีที่ 1
การใช้ ปมคํ
ุ่ าสั่ งในกลุ่ม

มุมมองเอกสาร

ที่แท็บมุมมอง

ทําโดย
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วิธีที่ 2 การเปลี่ยนมุมมองอย่ างรวดเร็ว

โดยรู ปแบบของแต่ละมุมมองมีลกั ษณะ ดังนี้
 มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout )
เมื่อเปิ ดเอกสารครั้งแรก ก็จะพบกับมุมมองนี้ เป็ นมุมมองที่แสดงผลลัพธ์เหมือนกับเอกสารที่พมิ พ์
ออกจากเครื่ องพิมพ์จริ งๆ โดยจะแสดงรู ปภาพ เลขที่หน้า หรื อ หัวกระดาษ ระยะเว้นระหว่างข้อความกับ
ขอบกระดาษที่เรากําหนดไว้ให้เห็น

รู ปภาพ แสดงมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์
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 มุมมองโหมดการอ่าน ( Reading Mode)
เราสามารถอ่านข้อมูลภายในเอกสารคล้ายกับการอ่านหนังสือ โดยมีการแบ่งออกเป็ น 2 หน้า และจัด
เอกสารโดยอัตโนมัติ ให้มีฟอนต์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถอ่านได้อย่างสะดวก ซึ่งหากต้องการเปิ ดหน้าถัดไป
ให้คลิกที่ปุ่ม
ที่มุมล่างด้านขวา หรื อหากต้องการกลับไปหน้าที่แล้วให้คลิกที่ ปุ่ ม
ที่มุมล่าง
ด้านซ้าย หรื อ ถ้าต้องการดูเอกสารแบบ Full Screen หรื อเต็มหน้าจอก็ให้เลือกAuto hide Reading toolbar ที่มุม
บนด้านขวา เอกสารก็จะแสดงแบบเต็มจอทันที

รู ปภาพ แสดงโหมดการอ่าน
 มุมมองเค้าโครงเว็บ (Web Layout )
ในมุมมองนี้เราสามารถอ่าน และค้นหาหัวข้อในเอกสารได้ง่าย โดยมุมมองนี้คล้ายกับมุมมอง Print
Layout แต่ขนาดของฟอนต์ ความยาวของบรรทัด ความยาวของหน้าที่ใช้แสดงข้อความจะแตกต่างกัน เพือ่ ให้
อ่านง่ายขึ้น เหมาะสมสําหรับการอ่านเอกสารในเว็บ
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รู ปภาพ แสดงมุมมองเค้าโครงเว็บ
 มุมมองเค้าร่ าง (Outline View)
มุมมองเค้าร่ างเป็ นมุมมองที่แสดงเฉพาะข้อความเพียงอย่างเดียว โดยแสดงเป็ นโครงสร้างของเอกสาร
ว่าประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้าง และแต่ละหัวข้อมีหวั ข้อย่อยลงไปอีกกี่ระดับ มุมมองนี้มีประโยชน์สาํ หรับจัด
โครงสร้างเอกสาร ซึ่งเหมาะสําหรับใช้จดั ลําดับการนําเสนอของเนื้อหา

รู ปภาพ แสดงมุมมองเค้าร่ าง
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 มุมมองแบบร่ าง (Draft View)
แสดงเอกสารเป็ นแบบร่ างเพือ่ ให้แก้ไขข้อความได้อย่างรวดเร็ ว โดยซ่อนองค์ประกอบบางตัวไว้ เช่น
หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ เป็ นต้น

รู ปภาพ แสดงมุมมองแบบร่ าง
 การเลื่อนหน้ าต่ างเอกสารของโปรแกรม Microsoft Word
การเลื่อนหน้ าต่ างเอกสาร คือ การเลื่อนขึ้น - ลง เมื่อมีขอ้ มูลมากกว่าหนึ่งหน้าต่างเอกสารหรื อ เลื่อนไป
ทางซ้าย - ขวาของหน้าเอกสารเมื่อหน้าต่างเอกสารใหญ่กว่าหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word โดยจะ
ปรากฏสกรอลล์บาร์ที่ดา้ นขวา และด้านล่างของหน้าเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 การเลื่อนหน้ าต่ างเอกสารขึน้ หรื อ ลงทีละบรรทัด

 การเลื่อนหน้ าต่ างเอกสารขึน้ ลงอย่ างรวดเร็ว

ข้ อสั งเกต เราสามารถดูได้ขณะที่เลื่อนหน้าเอกสารนั้นอยูท่ ี่หน้าใด โดยสังเกตตัวเลขที่แสดงในกรอบสีเหลี่ยม
เล็กๆด้านซ้ายมือ เมื่อไปยังตําแหน่งที่ตอ้ งการ
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 การเลื่อนหน้ าต่ างเอกสารไปทางซ้ าย หรื อขวา
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 การเลื่อนหน้ าต่ างเอกสารไปทางซ้ าย หรื อขวาอย่างรวดเร็ว

กรณีนี้ใช้ คยี ์ บอร์ ดจะได้ รับความสะดวกมากทีส่ ุ ด
คียล์ ดั

หน้าที่

Ctrl+Home

เลื่อนไปทีอ่ กั ษรตัวแรกของเอกสาร

Ctrl+End

เลื่อนไปทีอ่ กั ษรตัวสุดท้ายของเอกสาร

Ctrl+PageUp

เลื่อนขึ้นทีละ 1 หน้ากระดาษ

Ctrl+PageDown เลื่อนลงทีละ 1 หน้ากระดาษ
PageUp

เลื่อนขึ้นทีละ 1 หน้าจอ

PageDown

เลื่อนลงทีละ 1 หน้าจอ

 การย่ อ / ขยายหน้ าเอกสาร Microsoft Word 2013
วิธีที่ 1 การย่อ / ขยายโดยการใช้เครื่ องมือที่ แท็บมุมมอง
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โดยเครื่ องมือที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ มีท้งั หมด 5 เครื่ องมือด้วยกัน ได้แก่
1. ย่ อ / ขยาย
เป็ น
เครื่ องมือที่เราสามารถกําหนดความกว้างของเอกสารเป็ นเปอร์เซ็นต์ได้เองโดยเมื่อ
คลิกปุ่ ม ย่ อ/ขยาย แล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบ็อกซ์ดงั รู ปภาพ

2. 100 %
เมื่อคลิกที่เครื่ องมือนี้ แล้ว โปรแกรมจะทําการปรับค่าหน้าเอกสารเป็ น 100 % อัตโนมัติ
3. หนึ่งหน้ า
เมื่อคลิกที่เครื่ องมือนี้ แล้ว โปรแกรมจะปรับค่าหน้าเอกสารให้เห็นเป็ นหน้าเอกสารเต็มแผ่น 1 หน้า
4. สองหน้ า
เมื่อคลิกที่เครื่ องมือนี้ แล้ว โปรแกรมจะปรับค่าหน้าเอกสารให้เห็นเป็ นหน้าเอกสารเต็มแผ่น 2 หน้า
5. ความกว้ างของหน้ า
เมื่อคลิกที่เครื่ องมือนี้ แล้ว โปรแกรมจะทําการปรับค่าหน้าเอกสารให้ใหญ่พอดีกบั หน้าต่างโปรแกรม
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วิธีที่ 2 การย่ อ / ขยายเอกสารอย่ างรวดเร็ว
บนแถบสถานะด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม ให้ใช้เมาส์คลิกตัวเลื่อน การย่ อ/ขยาย เพื่อเลื่อนการ
ตั้งค่าการย่อ/ขยายเป็ นเปอร์เซ็นต์ตามต้องการ
ข้ อสั งเกต เราสามารถใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ได้เองที่แถบสถานะ โดยการคลิกที่ตวั เลขเปอร์เซ็นต์
ข้างหน้าแถบเลื่อน เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกเหมือนกับเวลาที่กดปุ่ มเครื่ องมือ ย่อ/
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ความสามารถหลักของ Microsoft Word 2013 คือช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
โดยการพิมพ์งานเอกสารทําได้โดยพิมพ์จากแป้นคียบ์ อร์ด และผลลัพธ์จะไปปรากกฎที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถตรวจทาน และสามารถจัดการกับข้อมูลได้ก่อนการพิมพ์ออกมาทางกระดาษจริ ง
ซึ่งถือว่าช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจัดการข้อมูล หมายถึง การป้อนข้อมูลเข้า และทําการแก้ไขข้อมูล เมื่อมีการพิมพ์ผดิ หรื อต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การคัดลอก
ข้อมูลในกรณี ทมี่ ีขอ้ ความเหมือนกัน โดยที่ไม่ตอ้ งทําการพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาใน
การพิมพ์ การล้างข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งการลบออก การแทรกข้อมูลเมื่อมีการพิมพ์ตกหล่น การค้นหาข้อมูล และการ
แทนที่ขอ้ มูลจากค่าหนึ่งไปเป็ นอีกค่าหนึ่ง

 การป้ อนข้ อมูล

การป้อนข้อมูลสามารถทําได้โดย นําเมาส์ไปคลิกยังตําแหน่งที่ตอ้ งการป้อนข้อมูลเพือ่ ให้เกิด
เคอร์เซอร์กระพริ บขึ้น หรื อเลื่อนจากปุ่ มลูกศรที่แป้นพิมพ์ จึงค่อยทําการพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการลงไป
 การพิมพ์ ข้อความ
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เมื่อพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการจนครบจะปรากฏตัวอย่าง ดังนี้

 ข้ อสั งเกต

เมื่อ เราเข้ า มาในโปรแกรม Microsoft Word 2013 เมาส์ พ อยน์ เ ตอร์
จะมีรูป ร่ างแตกต่ างกันไป มีลักษณะดังนี้
ตําแหน่ งตัวชี้

รูปร่ างตัวชี้

หมายถึง

กึ่งกลางของหน้า

รายการนั้นจะถูกจัดให้อยูก่ ่ึงกลางหน้า

ใกล้ขอบซ้ายของหน้า

รายการนั้นจะถูกจัดชิดซ้าย

บริ เวณย่อหน้า

รายการจะถูกจัดเป็ นเริ่ มต้นย่อหน้า

ใกล้ขอบขวาของหน้า

รายการนั้นจะถูกจัดชิดขวา

 การแก้ไขข้ อมูล

ในกรณี ที่มีการพิมพ์ขอ้ มูลผิด หรื อข้อความผิดแล้วต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขโดยการพิมพ์ขอ้ ความ
ใหม่แทนที่ขอ้ ความเดิม , การลบตัวอักษร , การเรี ยกข้อมูลมาแก้ไข , การแทรกตัวอักษร หรื อโดยการแก้ไข
ส่วนรายละเอียดภายในข้อความจากแถบเมนูก็ได้ เพราะมีคาํ สัง่ แก้ไขเลิกทําการป้อนข้อมูล , ทําซํ้าการพิมพ์
ป้อน ในขณะเดียวกันเราสามารถใช้แป้นพิมพ์ หรื อเมาส์ในการเลือกข้อความที่ผดิ มาแก้ไข อีกทั้งเรายังสามารถ
ใช้แบบตัวอักษรที่มีความต่างกันได้ ดูในการเปลี่ยนแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และสีของตัวอักษร
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 การเลื่อนไปยังตําแหน่ งที่จะแก้ ไขข้ อมูล
งานเอกสารมักจะมีปริ มาณของงานเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นการเลื่อนตําแหน่งเพือ่ ไปยังจุดที่ตอ้ งการได้
อย่างรวดเร็ ว จะทําให้การทํางานเอกสารนั้นๆ เกิดผลสําเร็จอย่างรวดเร็วตามไปด้วยโปรแกรม Word เตรี ยม
คําสั่งเกี่ ยวกับการเลื่ อ นตําแหน่ งทั้งการเลื่ อ นตําแหน่ ง Cursor และการเลื่อนจอภาพส่ วนเส้นตั้งกระพริ บ
อยูต่ ลอดเวลาจะเป็ นตัวบอกถึงตําแหน่ งที่เราจะพิมพ์ขอ้ ความลงไป การกําหนดตําแหน่งของตัวบอก
ตําแหน่งการพิมพ์จะกระทําได้ดงั นี้
 เลื่อนตัวชี้ของเมาส์ไปยังตําแหน่งทีต่ อ้ งการ แล้วคลิกเมาส์ให้เกิดเคอร์เซอร์กระพริ บ



จะใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ ม

ตําแหน่ ง



เลื่อนขึ้น 1 บรรทัด



เลื่อนลง 1 บรรทัด



เลื่อนไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร



เลื่อนไปทางขวา 1 ตัวอักษร

<Home>

เลื่อนไปยังต้นบรรทัดของบรรทัดนั้นๆ

<End>

เลื่อนไปยังท้ายบรรทัดของบรรทัดนั้นๆ

<PageUp>
<PageDown>

เลื่อน Scroll ขึ้น
เลื่อน Scroll ลง

<Ctrl> + 

เลื่อนขึ้น 1 ย่อหน้า

<Ctrl> + 

เลื่อนลง 1 ย่อหน้า

<Ctrl> +

เลื่อนไปที่คาํ ที่อยูก่ ่อนหน้า

<Ctrl> +

เลื่อนไปที่คาํ ที่อยูถ่ ดั ไป

<Ctrl> + <PageUp>

เลื่อนไปยังต้นของจอภาพ

<Ctrl> + <PageDown>

เลื่อนไปยังท้ายของจอภาพ

<Ctrl >+ <Home>

เลื่อนไปยังต้นเอกสาร

<Ctrl> + <End>
<Shift> + <F5>

เลื่อนไปท้ายเอกสาร
ไปตําแหน่งที่แก้ไขครั้งล่าสุด
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 ปุ่ มต่ างๆที่แป้ นพิมพ์ ซึ่งใช้ ในการแก้ ไขข้ อมูล
T/E
Delete

Enter
Tab

เปลี่ยนสลับระหว่างภาษาไทย – อังกฤษ (ปุ่ มมุมบนซ้าย)
ลบตัวอักษรที่อยูห่ ลังตัวบอกตําแหน่ งการพิมพ์ทีละตัว
Backspace ลบตัวอักษรที่อยูห่ น้าตัวบอกตําแหน่ งการพิมพ์ทีละตัว
ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่
ใช้ในการเลื่อนระยะในการพิมพ์

 การเลือกข้ อมูล (Selection)

การเลือกข้อมูล (Selection) หมายถึง เป็ นการกําหนดกลุ่มข้อมูล เพือ่ ทํางานใดๆ ในช่วงหนึ่ง ซึ่งใน
กรณี ของการเลือกข้อมูลที่เป็ นข้อความมักจะใช้คาํ ว่า “การระบายแถบสี” ซึ่งเป็ นสิ่งจําเป็ น สําหรับผูใ้ ช้งาน
ในโปรแกรมต่างๆ ที่ทาํ งานบนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ท วั่ ไป และมีส่วนดีในจุดที่มีหลักการทํางาน
คล้ายคลึงกันเกือบทุกโปรแกรมข้อมูลที่ถูกเลือกไว้สามารถนําไปทํางานตามที่ตอ้ งการได้
 จุดประสงค์ที่มีการเลือกข้ อมูล ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรู ปแบบตัวอักษร (เช่นตัวปกติ เป็ นตัวหนา หรื อตัวเอียง หรื อเปลี่ยนขนาด)
2. ยกเลิกรู ปแบบเดิม (ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ยกเลิกสภาวะขีดเส้นใต้ตวั อักษรออก)
3. จัดแต่งหรื อปรับปรุ งเพือ่ ใส่คุณสมบัติอื่นๆ
 การเลือกข้ อมูล
ก่อนการทํางานกับข้อความในเอกสาร เช่น การคัดลอก การย้าย หรื อการจัดรู ปแบบให้กบั ข้อความ
จึงจําเป็ นที่เราจะต้องระบุขอ้ ความที่เราต้องการจะทํางานด้วยเสียก่อน โดยการเลือกข้อความนั้นๆ จากนั้นจึง
ค่อยใช้คาํ สัง่ ต่างๆ หรื อค่อยทํางานกับข้อความเหล่านั้นได้ การเลือกข้อความทําได้หลายวิธี ดังนี้
 การเลื อ กข้ อ ความโดยการใช้ เมาส์
1. การเลือกข้ อความตามต้ องการ
เป็ นวิธีที่ใช้เลือกข้อความตามที่เราต้องการ เป็ นการเลือกที่ไม่มีรูปแบบตายตัวว่าเลือกเพียง 1 คํา หรื อ
1 บรรทัด ซึ่งการเลือกจะขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้วา่ ต้องการเลือกข้อมูลจากจุดใดไปถึงจุดใดในหน้าเอกสาร มีวธิ ีการ
คือ ให้เราคลิกเมาส์ที่ตาํ แหน่งเริ่ มต้นของข้อความที่ตอ้ งการเลือก แล้วคลิกเมาส์คา้ งไว้ จากนั้นลากเมาส์ให้
เกิดแถบสีดาํ คลุมข้อความไปจนถึงจุดสิ้นสุดของข้อความที่ตอ้ งการแล้วจึงค่อยปล่อยเมาส์
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2. การเลือกเฉพาะคําในเอกสาร
หากต้องการเลือกเฉพาะคําใด คําหนึ่งในข้อความ ก็ให้ดบั เบิล้ คลิกที่คาํ นั้นได้เลย ซึ่งจะเกิดแถบสีฟ้าคลุม
คํานั้นๆ ซึ่งหมายความว่าคํานั้นได้ถูกเลือกแล้ว
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3. การเลือกทั้งบรรทัด
หากต้องการเลือกข้อความทั้งบรรทัด ให้เลื่อนเมาส์มาที่หน้าบรรทัดที่ตอ้ งการเลือก
โดยที่ให้เมาส์พอยท์เตอร์เปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศร หน้าประโยคที่ตอ้ งการ และให้คลิก 1 ครั้งที่หน้าประโยค
นั้น หรื อหากต้องการเลือกหลายบรรทัดก็ให้คลิกเมาส์คา้ งไว้และลากลงมาคลุมประโยคอื่นๆที่ตอ้ งการเลือก
เพิม่ เติม

4. การเลือกทั้งย่อหน้ า
หากต้องการเลือกข้อความทีละย่อหน้า ให้เลื่อนเมาส์มาที่หน้าย่อหน้าที่ตอ้ งการเลือก
โดยที่ให้เมาส์พอยท์เตอร์เปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศร หน้าย่อหน้าที่ตอ้ งการ และ ให้ดบั เบิ้ลคลิก
(คลิกเมาส์ 2 ครั้งติดกัน) ที่หน้าย่อหน้านั้นๆ
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5. การเลือกข้ อความทั้งหมดในเอกสาร
หากต้องการเลือกข้อความทั้งเอกสารให้นาํ เมาส์พอยท์เตอร์มาทางด้านซ้ายของเอกสารให้เปลี่ยนเป็ นรู ป
ลูกศร จากนั้นให้คลิกเมาส์ 3 ครั้งติดกันที่ตาํ แหน่งใดก็ได้ โปรแกรมจะทําการเลือกข้อความให้ท้งั เอกสาร
หรื อสามารถใช้คาํ สัง่ จากแป้นพิมพ์ได้เช่นกัน โดยที่กดปุ่ ม Ctrl + A พร้อมๆกัน

 การเลื อ กข้ อ ความโดยใช้ แป้ น พิ ม พ์
เมื่อต้ องการเลือก

วิธีทํา

อักขระทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT+RIGHT ARROW

อักขระทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT+LEFT ARROW

คําที่อยูท่ างขวาของเคอร์เซอร์

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่ มต้นของคํา แล้วกด
CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW

คําที่อยูท่ างซ้ายของเคอร์เซอร์

วางเคอร์เซอร์จุดสิ้นสุดของคํา แล้วกด
CTRL+SHIFT+LEFT ARROW

บรรทัดจากจุดเริ่ มต้นถึงจุดสิ้นสุด

กด HOME แล้วกด SHIFT+END

บรรทัดจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่ มต้น

กด END แล้วกด SHIFT+HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กด END แล้วกด SHIFT+DOWN ARROW

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กด HOME แล้วกด SHIFT+UP ARROW

ย่อหน้าจากจุดเริ่ มต้นถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายจุดชี้ไปที่จุดเริ่ มต้นของย่อหน้า แล้วกด
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CTRL+SHIFT+DOWN ARROW
ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่ มต้น

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้า แล้วกด
CTRL+SHIFT+UP ARROW

เอกสารจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่ มต้น

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร แล้วกด
CTRL+SHIFT+HOME

เอกสารจากจุดเริ่ มต้นถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดเริ่ มต้นของเอกสาร แล้วกด
CTRL+SHIFT+END

จากจุดเริ่ มต้นของหน้าต่างถึง
จุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดเริ่ มต้นของหน้าต่าง แล้วกด
ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

ทั้งเอกสาร

กด CTRL+A

กลุ่มข้อความแนวตั้ง

กด CTRL+SHIFT+F8 แล้วกดแป้นลูกศร จากนั้นกด ESC
เพือ่ ปิ ดโหมดการเลือก

อักขระที่อยูใ่ กล้ที่สุด

กด F8 เพือ่ เปิ ดโหมดการเลือก แล้วกด LEFT ARROW
หรื อ RIGHT ARROW จากนั้นกด ESC เพือ่ ปิ ดโหมดการ
เลือก

คํา ประโยค ย่อหน้า หรื อเอกสาร

กด F8 เพือ่ เปิ ดโหมดการเลือก แล้วกด F8 หนึ่งครั้งเพือ่
เลือกคํา สองครั้งเพือ่ เลือกประโยค สามครั้งเพือ่ เลือกย่อ
หน้า หรื อสี่ครั้งเพือ่ เลือกเอกสาร จากนั้นกด ESC เพือ่ ปิ ด
โหมดการเลือก

การเลื อ กข้ อ ความโดยใช้ คํา สั่ ง เลื อ ก

เครื่ องมือเลือก บน Ribbon จะอยูท่ ี่ แท็บหน้ าแรก ในกลุ่มเครื่ องมือ การแก้ ไข ซึ่งเครื่ องมือเลือก
ยังแบ่งเป็ นเครื่ องมือย่อยๆ อีก 3 เครื่ องมือ ได้แก่ เลือกทั้งหมด เลือกวัตถุ และ เลือกข้ อความที่รูปแบบ
คล้ ายกัน โดยวิธีการเลือกทําได้โดยนําเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มคําสัง่ เลือก จะปรากฏกลุ่มคําสัง่ ย่อยขึ้น ดังนี้
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1. เลือกทั้งหมด เป็ นการเลือกข้อความทั้งเอกสาร ซึ่งจะเหมือนกับการกดปุ่ ม Ctrl+A ที่แป้นพิมพ์โดยมี
วิธีการเลือก คือ นําเมาส์ไปคลิกที่เครื่ องมือ เลือกทั้งหมด โปรแกรมจะทําการเลือกข้อความทั้งหมดใน
เอกสารให้ทนั ทีที่คลิก
2. เลือกวัตถุ เป็ นการเลือกวัตถุที่อยูใ่ นหน้าเอกสาร อาจใช้ในกรณี ที่กาํ หนดให้วตั ถุอยูด่ า้ นหลังข้อความ ซึ่ง
หากคลิกเลือกแบบปกติอาจทําให้คลิกเลือกยาก แต่คาํ สัง่ นี้จะสามารถเลือกวัตถุได้ทนั ที โดยวัตถุในเอกสาร
Word ที่สามารถใช้คาํ สัง่ นี้ ได้แก่ รู ปร่ าง , กล่ องข้ อความ และ รู ปภาพ โดยมีวธิ ีการเลือกดังนี้
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3. เลือกข้ อความที่มีรูปแบบคล้ ายกัน เป็ นการเลือกข้อความที่มีลกั ษณะ หรื อ รู ปแบบที่เหมือนกัน เช่น มี
แบบอักษร ขนาดตัวอักษร ขีดเส้นใต้เหมือนกัน เป็ นต้น โดยมีวธิ ีการเลือก ดังนี้
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 ข้อสังเกต

ถ้าต้องการเลือกข้อความในตําแหน่ งทีต่ ่างกัน จะทําอย่างไร

เราสามารถเลือกข้อความหรือรายการในตารางทีไ่ ม่ตดิ กันได้ ตัวอย่างเช่ น สามารถเลือกย่อ
หน้าบนหน้าหนึ่งและประโยคบนอีกหน้าได้ โดยมีวธิ ดี งั นี้
1. เลือกข้อความหรือประโยคในส่วนแรก
2. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ในขณะทีเ่ ลือกส่วนอืน่ ๆทีไ่ ม่ตดิ กัน

 การยกเลิกส่ วนทีเ่ ลือกไว้

ในกรณี ที่เลือกข้อความไปแล้ว เกิดเปลี่ยนใจต้องการยกเลิกข้อความที่ได้เลือกไว้ สามารถทําได้โดย
 คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่ตาํ แหน่งใดๆก็ได้บนเอกสาร



กดปุ่ มลูกศร ปุ่ มใดก็ได้ 1 ครั้ง

 การลบข้ อมูล

การลบข้ อมูล หมายถึง การลบข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการออกไปจากหน้ากระดาษเอกสาร ในกรณี ลบ
ข้อมูลทีอ่ ยูข่ า้ งบนและด้านล่างจะเลื่อนขึ้นมาแทนที่ตามลําดับ ส่วนกรณี ที่ลบคอลัมน์ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นคอลัมน์
ไปทางขวาจะเลื่อนเข้ามาแทนที่ตามลําดับ
 การลบตัวอักษรทีละตัว มีข้นั ตอนการปฏิบัติ ดังนี้
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 นอกจากนี้สามารถกดแป้นคียบ์ อร์ดที่ปุ่ม “ Delete ” เพือ่ ลบตัวอักษรได้เช่นกัน ซึ่งจะลบตัวอักษร
ทางด้านขวาของเคอร์ เซอร์ ซึ่ งก็คือ หากต้องการลบตัวอักษรตัวใดก็ให้นาํ เมาส์พอยน์เตอร์  ไปไว้
ด้านหน้าตัวอักษรที่ตอ้ งการลบ จากนั้น ก็กดแป้นคียบ์ อร์ดที่ปุ่ม “ Delete ”
 การลบข้ อความทั้งประโยค หรื อ ทั้งย่อหน้ า มีข้นั ตอนการปฏิบัติ ดังนี้
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 การแทรกข้ อความ
การแทรกข้อความ คือการพิมพ์ตวั อักษรเพิม่ เติมลงไปจากข้อความเดิม สามารถทําได้ โดยการ
เลื่อนเมาส์พอยน์เตอร์ไปหน้าข้อความ หรื อหน้าตัวอักษรที่ตอ้ งการแทรกข้อความนั้น แล้วให้กดเมาส์ หนึ่งครั้ง
เพือ่ เป็ นการกําหนดที่แทรกข้อความ(เคอร์เซอร์)ในบรรทัดนั้น ซึ่งมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้

 การเคลื่อนย้ ายข้ อมูล
การเคลื่อนย้ายข้อมูลในกระดาษทําการ หมายถึง การย้ายข้อมูลหรื อข้อความ จากตําแหน่งหนึ่งไป
ยังตําแหน่งใหม่ การเคลื่อนย้ายข้อมูลต่างจากการคัดลอก คือ ผลจากการคัดลอกจะทําให้มีขอ้ มูลเพิม่ ขึ้นจาก
เดิม ส่วนผลจากการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะไม่ทาํ ให้มีขอ้ มูลเพิม่ ขึ้น เพียงแต่เป็ นการย้ายข้อมูลจากที่เดิมไปอยูท่ ี่
ตําแหน่งใหม่
การย้ายข้อมูลที่เลือกไว้ และจัดเก็บลงในคลิปบอร์ด คือ สิ่งที่เลือกไว้น้ นั ไม่ว่าจะเป็ นประโยค ,
ข้อความ หรื อตัวอักษรจะถูกลบออกไปจากหน้ากระดาษ แต่จะถูกเก็บเข้าไปอยูใ่ นคลิปบอร์ด ด้วยคําสัง่
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“ ตัด ” และเนื้อหาที่ตดั ออกมาสามารถนําไปวางลงในกระดาษทําการใหม่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะเปลี่ยนไปทํา
การตัดข้อความอื่นๆแทน
วิธีที่ 1 การย้ ายข้ อมูลโดยการใช้ เมาส์
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วิธีที่ 2 การย้ ายข้ อมูลโดยการใช้ คาํ สั่ ง ตัด(Cut) และ วาง(Paste)
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 การคัดลอก (Copy)
การคัดลอก จะใช้เมื่อต้องการป้อนข้อมูลทีม่ ีขอ้ ความเหมือนกันในหลายๆตําแหน่งบนกระดาษทํา
การ ซึ่งเราสามารถทําการคัดลอกข้อความนั้นๆและนําไปวางในตําแหน่งอื่นๆได้ ซึ่งจะเป็ นการง่ายกว่าการที่
จะต้องป้อนข้อมูลลงไปใหม่หลายๆ ครั้งโดยที่เป็ นข้อมูลเดียวกัน วิธีการเหมือนกับการย้ายข้อความทุกอย่าง
เพียงแค่เปลี่ยนไปใช้คาํ สัง่ Coppy (คัดลอก) แทน Cut (ตัด) หรื อจะใช้การลากไปวางแบบการย้ายข้อความก็
ได้ สามารถทําได้ดงั นี้
วิธีที่ 1 เลือกข้อมูลที่ตอ้ งการ แล้วกดปุ่ ม Ctrl ค้างไว้ระหว่างแดร็กเมาส์ไปวางที่จุดเป้าหมาย

91

วิธีที่ 2 ใช้ คาํ สั่ ง Coppy (คัดลอก) อยู่ที่แท็บ Home (หน้ าแรก) แล้ วนําเมาส์ ไปคลิกที่บริเวณเป้ าหมาย ตาม
คําสั่ ง Past (วาง)

วิธีที่ 3 เหมือนกับการย้ายข้อความคือถ้าไม่ถนัดในการใช้คาํ สัง่ ในริ บบ้อน ก็ใช้การกดปุ่ ม Ctrl + c
คียบ์ อร์ดเพือ่ ทําการ Copy (คัดลอก) และใช้การกดปุ่ ม Ctrl + v ที่คียบ์ อร์ดแทนการใช้คาํ สัง่ paste (วาง) ที่
แท็บ HOME (หน้าแรก) ก็ได้

ตัวเลือกการวาง Past Option
หลังจากที่เราทําการวางข้อมูลด้วยคําสัง่ Past (วาง) แล้ว เราจะเห็นเครื่ องหมาย
อยู่
ด้านหลังข้อความ เครื่ องหมายนี้ มีชื่อว่า Past Option (ตัวเลือกการวาง) ทําหน้าที่เป็ นตัวเลือกว่าเราต้องการ
วางข้อมูลในลักษณะไหน โดยสามารถคลิกเลือกคําสัง่ ย่อยได้
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ในที่น้ ีจะมี 3 ตัวเลือก ซึ่งแต่ละตัวเลือกมีความหมายดังนี้
Keep source Formatting (K) : ใช้รูปแบบเหมือนกับต้นฉบับ
Merge Formatting (M) : ใช้รูปแบบของเอกสารปลายทาง
Keep Text Only (T) : สําเนาเฉพาะข้อความ ไม่สนใจรู ปแบบ
สําหรับวงเล็บตัวอักษร K, M และ T นั้นเป็ นคําสัง่ ย่อ วิธีการใช้งานก็เพียงกดปุ่ ม Ctrl เมื่อเห็น
แสดงขึ้นมา จากนั้นค่อยกดปุ่ ม K, M และ T

 การค้ นหาข้ อมูล

เอกสารที่มีความยาวหลายหน้า การหาคําที่ตอ้ งการบางตัวนั้น หากต้องเลื่อนหน้าเอกสารเพือ่ หา
ข้อมูล คงต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เราสามารถใช้เครื่ องมือที่มีในโปรแกรม Microsoft Word เพือ่ ช่วยใน
การค้นหาได้ ซึ่งจะทําให้ผใู ้ ช้ทาํ งานได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึ้น ซึ่งมีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
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 การแทนที่ข้อมูล

ในการแทนที่ขอ้ มูลจะเป็ นการค้นหาคําที่ตอ้ งการแล้วใส่คาํ ใหม่ลงไปในแทนที่คาํ เดิม เช่น ในกรณี ที่
เราต้องการหาคําที่พมิ พ์ผดิ และเปลี่ยนแปลงคําที่ผดิ นั้นทั้งเอกสาร เราสามารถใช้คาํ สัง่ ของโปรแกรมได้
โดยที่ไม่ตอ้ งหาคําผิดนั้นด้วยตนเองแล้วมาเปลี่ยนเป็ นคําที่ถูกต้องทีละคํา ซึ่งจะทําให้การทํางานสะดวก
รวดเร็ วและถูกต้องมากยิง่ ขึ้นด้วย
การทํางานของคําสัง่ แทนที่ขอ้ มูลจะมีลกั ษณะคล้ายกับการทํางานของคําสัง่ ค้นหาข้อมูล แต่ต่างกันที่
คําสัง่ แทนที่ขอ้ มูลจะทําการค้นหาข้อมูลแล้ว จะแทนที่คาํ เดิมด้วยคําใหม่ที่ตอ้ งการแทนลงไป โดยมี
วิธีการใช้คาํ สัง่ ดังนี้
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การจัดรูปแบบข้อมูล
การจัดรู ปแบบข้อมูลของไมโครซอฟท์เวิร์ดสามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่น เน้นข้อความ โดยใช้
ตัวอักษรหนา การขีดเส้นใต้ นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้สีเข้ามาประกอบ ขนาดตัวอักษรที่มีหลายขนาด และ
หลายรู ปแบบ สามารถจัดย่อหน้า สามารถแรเงา หรื อตีกรอบพื้นที่ที่ตอ้ งการให้เด่นได้ ทําให้งานเอกสารที่ได้
มีรูปแบบที่สวยงาม

 การกําหนดรูปแบบตัวอักษร

การกําหนดรู ปแบบตัวอักษรในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดสามารถกําหนดค่าได้หลายๆอย่าง เช่น
แบบอักษร , ขนาด และสีของตัวอักษร เป็ นต้น โดยสามารถทําได้ท้งั ก่อนที่จะพิมพ์ขอ้ ความ หรื อหลังจากที่
พิมพ์ขอ้ ความแล้วก็ได้ ซึ่งถ้ากําหนดรู ปแบบตัวอักษรหลังจากพิมพ์ขอ้ ความแล้ว ต้องทําการเลือกข้อความที่
จะเปลี่ยนรู ปแบบก่อน เพือ่ เป็ นการกําหนดพื้นที่ที่ตอ้ งการและพื้นที่ทถี่ ูกกําหนดจะปรากฏเป็ นแถบสีฟ้า
จากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่แท็บหน้ าแรก โดยเครื่ องมือที่ใช้กาํ หนดรู ปแบบตัวอักษร จะอยูใ่ นกลุ่ม แบบอักษร
ซึ่งคําสัง่ ที่อยูใ่ นกลุ่มแบบอักษรมีดงั นี้

1. แบบอักษร
คือ ลักษณะของตัวอักษร หรื อ อาจเรี ยกง่ายๆว่าหน้าตาของตัวอักษร
2. ขนาดแบบอักษร
คือ ขนาดต่างๆของตัวอักษรซึ่งมีค่าเป็ นตัวเลข โดยที่ค่าน้อย
หมายถึงมีขนาดเล็กและค่าตัวเลขมากหมายถึงมีขนาดใหญ่
3. ขยายขนาดแบบอักษร คือ การเพิม่ ขนาดให้กบั ตัวอักษรที่เลือก โดยตัวอักษรจะขยาย
ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆตามจํานวนการคลิกเมาส์
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4. ลดขนาดแบบอั ก ษร

คื อ การลดขนาดให้ ก ับ ตัว อัก ษรที่ เลื อ ก โดยตัว อัก ษรจะเล็ ก ลง
เรื่ อยๆตามจํานวนการคลิกเมาส์
5. การเปลี่ ย นตั ว พิ ม พ์
คื อ การเปลี่ ย นข้อ ความที่ เลื อ กให้ เป็ น ตัวพิ ม พ์ใหญ่ ตัว พิม พ์เล็ ก
หรื อ การสลั บ ตั ว พิ ม พ์ จ ากที่ เ ป็ น ตั ว เล็ ก เป็ น ตั ว ใหญ่ เป็ น ต้ น
ซึ่งจะใช้ได้สาํ หรับข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น
6. ล้ างการจั ด รู ป แบบ
คื อ ล้า งการจัด รู ป แบบทั้ง หมดที่ ก ํา หนดให้ กั บ ข้อ ความ เช่ น
ตั ว ห น า ขี ด เส้ น ใ ต้ ตั ว เอี ย ง สี แ ล ะ อื่ น ๆ อ อ ก จ า ก
ข้อความที่เลือกให้กลับเป็ นลักษณะการจัดรู ปแบบเริ่ มต้น
7. ลักษณะแบบอักษร คือ ลักษณะต่างๆของตัวอักษร ได้แก่ ตัวหนา และ ตัวเอน
8. ขีดเส้ นใต้
คือ การใส่เส้นใต้ให้กบั ตัวอักษร
9. ลั ก ษณะตั ว อั ก ษรพิ เ ศษ คื อ ลั ก ษณ ะอื่ น ๆที่ ไ ม่ มี ใ นลั ก ษณ ะแบบอั ก ษรปกติ เช่ น
การขีดทับข้อความ , การทําตัวห้อย หรื อ ตัวยกกําลัง
10. ลั ก ษณะพิ เศษข้ อ ความ คื อ ลัก ษณะพิ เศษที่ ใช้ก ับ รู ป ร่ า ง หรื อ รู ป ภาพ เช่ น การใส่ เงา ,
การเรื องแสง หรื อ การสะท้อน เป็ นต้น
11. สี เน้ นข้ อความ
คือ การทําให้ขอ้ ความดู เหมื อ นถู กขีดทับด้วยปากกาเน้น ข้อ ความ
หรื อ เรี ยกง่ายๆว่า การทําไฮไลท์ให้กบั ตัวอักษรนัน่ เอง
12. สี แบบอักษร
คือ การกําหนดสีให้กบั ตัวอักษร

 การเปลีย่ นแบบอักษร (Font)

การเปลี่ยนแบบตัวอักษร หมายถึง เปลี่ยนรู ปร่ างหน้าตา หรื อ ลักษณะของตัวอักษร ซึ่งแต่ละแบบ
อักษรจะมีรูปร่ างต่างกัน เช่น มีส่วนเว้า ส่วนโค้งของเส้นตัวอักษรไม่เหมือนกัน ซึ่งมีวธิ ีดงั นี้
วิธีที่ 1 การเปลี่ยนแบบอักษร โดยปุ่ มคําสัง่ บน Ribbon
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 ข้อสังเกต

เราสามารถดู ตัวอย่ างแบบอั กษรได้ โดยนําเมาส์ ไปวางที่ชื่อของแบบ
อั กษร ข้ อความที่เราเลือกก็จะเปลี่ย นไปตามรู ป แบบที่เมาส์ ชี้อยู่
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วิธีที่ 2 การเปลี่ยนแบบอักษร โดยแถบเครื่ องมือขนาดเล็ก ( Mini Toolbar )

เมื่อสิ้นสุดคําสัง่ โปรแกรม จะทําการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของตัวอักษรที่เลือกไว้ ดังรู ป
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 การทําตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้ นใต้ ให้ กับข้ อความ
วิธีที่ 1 การทําตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ โดยปุ่ มคําสัง่ บน Ribbon โดยมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้

โดยที่คาํ สัง่ ขีดเส้นใต้น้ นั หากคลิกเมาส์ที่ปุ่ม ด้านหลังไอคอนนั้น เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏ
รู ปแบบของเส้นใต้แบบต่างๆ ซึ่งหากต้องการแบบใด ให้คลิกเลือกที่รูปแบบนั้นๆได้เลย ดังนี้
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วิธีที่ 2 การทําตัวหนา และเอียง โดยแถบเครื่ องมือขนาดเล็ก ( Mini Toolbar ) แต่วธิ ีน้ ี จะไม่สามารถใช้
คําสัง่ ขีดเส้นใต้ตวั อักษรได้ ทําได้เพียงตัวหนา และตัวเอียงเท่านั้น ดังนี้
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เมื่อสิ้นสุดคําสัง่ โปรแกรมจะทําการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของตัวอักษรที่เราเลือกไว้ ดังรู ป

 สังเกตว่าเมื่อเราใช้ คําสัง่ ต่างๆไปแล้ ว ปุ่ มคําสัง่ ที่ใช้ จะมีลกั ษณะเป็ นสีส้ม เวลาที่เลือกข้ อความนันอยู
้ ่

 ข้อสังเกต

ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนตัวอักษรของคําที่กาํ ลังพิมพ์อยู่ เราไม่จาํ เป็ นต้องทํา
แถบสีเลือกคําๆนั้น เราสามารถใช้คาํ สัง่ เปลี่ยนรู ปแบบต่างๆได้ทนั ที ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า
กรณี ที่ไม่ได้เลือกตัวอักษรใดๆ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะเปลี่ ยนลักษณะของ
ตัวอักษรให้กบั คําที่กาํ ลังพิมพ์อยู่ หรื อ คําที่มีเคอร์เซอร์กระพริ บอยูใ่ ห้โดยทันที
 การเปลีย่ นขนาดตัวอักษร
การเปลี่ยนขนาดข้อมูล หรื อ ขนาดแบบอักษร หมายถึง ขนาดความใหญ่เล็กของตัวอักษร ซึ่งมี
หน่ วยวัดเป็ นพอยต์ (Point) ซึ่ งยิง่ จํานวนพอยต์ยงิ่ มาก ตัวอักษรจะยิง่ ใหญ่ โดยขั้นตอนการเปลี่ยนขนาด
ตัวอักษร มีวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1 การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร โดยปุ่ มคําสัง่ ขนาดแบบอักษรบน Ribbon โดยมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
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วิธีที่ 2 การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร โดยแถบเครื่ องมือขนาดเล็ก ( Mini Toolbar )
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เมื่อเลือกขนาดอักษรที่ตอ้ งการได้แล้ว โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะทําการ เปลี่ยนขนาดอักษรให้
ทันที ดังรู ป

 ข้ อ สังเกต เราสามารถเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรด้วยการระบุ ขนาดของตัวอักษรที่
ต้องการได้เลย โดยการนําเมาส์พอยน์เตอร์ไปคลิกในช่ องขนาด จากนัน้ ลบขนาดของตัวอักษร
เก่าออกไป และพิมพ์ขนาดใหม่ที่ตอ้ งการลงไปได้เลย จากนัน้ กดปุ่ ม Enter ซึ่งวิธนี ้ ี นัน้ สามารถ
กําหนดขนาดได้นอกเหนือจากขนาดทีโ่ ปรแกรมมีไว้ให้เลือกอีกด้วย

วิธีที่ 3 การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร โดยปุ่ มคําสัง่ ขยายขนาดแบบอักษร และลดขนาดแบบอักษร
บน Ribbon มีวิธีปฏิบตั ิดงั นี้
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เมื่อคลิกที่คาํ สัง่ ขยายแบบอักษร ตัวอักษรจะขยายไปเรื่ อยๆตามจํานวนการคลิกเมาส์ และเช่นเดียวกัน
เมื่อคลิกปุ่ มคําสัง่ ลดขนาดแบบอักษรนั้น ตัวอักษรก็จะลดขนาดลงเรื่ อยๆ ตามจํานวนการคลิกเมาส์
วิธีที่ 4 การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร โดยปุ่ มคําสัง่ ขยายขนาดแบบอักษร และลดขนาดแบบอักษร
บนแถบเครื่ องมือเล็ก ( Mini Toolbar ) มีวิธีปฏิบตั ิดงั นี้
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เมื่อเราทําการคลิกปุ่ มคําสั่งขยาย หรื อลดขนาดแบบอักษรแล้ว โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะทําการ
เปลี่ยนขนาดอักษรให้ ดังรู ป

 การเปลี่ยนสี ของตัวอักษรในหน้ าเอกสาร มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
วิธีที่ 1 การเปลี่ยนสีตวั อักษร โดยปุ่ มคําสัง่ บน Ribbon โดยมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
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หากในรายการสีทีโปรแกรมมีให้น้ นั ไม่มีสีที่ตอ้ งการ ก็สามารถเลือกสีเพิม่ เติมเองได้ โดยคลิกที่
คําสัง่ เพือ่ กําหนดสีต่าง ๆ โดย
จะปรากฏไดอะล็อคบล็อคของสีข้ ึนมาให้เลือก ซึ่งหาก
ต้องการสีใด ให้คลิกที่สีน้ นั ๆ แล้วคลิกที่ปมุ่ ตกลง ดังรู ป

วิธีที่ 2 การเปลี่ยนสีตวั อักษร โดยแถบเครื่ องมือขนาดเล็ก ( Mini Toolbar )

เมื่อสิ้นสุดคําสัง่ ในการเลือกสีของข้อมูล โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะทําการเปลี่ยนสีให้เป็ นสีที่
เราต้องการ ดังรู ป
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 การเน้ นข้ อความด้ วยการ Highlight
สําหรับการเน้นข้อความโดยการทําให้อกั ษรเป็ นตัวหนา ตัวเอียง หรื อ การขีดเส้นใต้แล้ว ยังมี
วิธีการเน้นข้อความด้วยการ Highlight ซึ่งคล้ายกับการใช้ปากกาสะท้อนแสงขีดเน้นข้อความ ซึ่งมีข้นั ตอน
ปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเมาส์ที่ปมุ่
เพื่อเปลี่ยนเมาส์ให้ กลายเป็ นปากกาเน้ นข้ อความ หรื อ
หากต้ องการเลือกสีของปากกาให้ คลิกที่ปมุ่ ลูกศรด้ านหลัง แล้ วใช้ เมาส์คลิกที่สีที่ต้องการ

 สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรูปปากกา
ให้ เรานําเมาส์ลากคลุม
ข้ อความที่ต้องการเน้ น หรื อ ทําการเลือกข้ อความที่ต้องการเน้ นนัน่ เอง
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เมื่อปล่อยเมาส์โปรแกรมจะทําการใส่สีพ้นื หลังให้กบั ข้อความที่เราเลือก เหมือนกับการเน้นด้วย
ปากกาสะท้อนแสง ดังรู ป

นอกจากนี้ เรายังสามารถกําหนดรู ปแบบต่างๆของตัวอักษร จากการเปิ ดไดอะล็อคบล็อคของ
แบบอักษรได้เช่นกัน ซึ่ งยังรวมไปถึงการใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆ ที่ไม่มีบน Ribbon อีกด้วย โดยสามารถ
เรี ยกใช้ได้จากปุ่ ม
ด้านขวาล่างของกลุ่มคําสั่ง แบบอักษร จะปรากฏไดอะล็อคบ็อกซ์ข้ ึนมาดังนี้
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 การจัดตําแหน่ งของข้ อมูล

โดยปกติเวลาพิมพ์ขอ้ ความลงบนเอกสารจะถูกจัดให้ชิดซ้ายโดยอัตโนมัติ แต่ในโปรแกรม Word
นั้น สามารถจัดการวางแนวข้อความรู ปแบบอื่นๆได้อีก ซึ่งการจัดตําแหน่งหรื อการวางแนวของข้อความใน
หน้าเอกสาร มีท้งั หมด 5 แบบ ได้แก่
1. การจัดแนวข้ อความชิดซ้ าย คือ การจัดข้อความให้อยูช่ ิดซ้ายหน้ากระดาษ
2. การจัดแนวข้ อความกึ่งกลาง คือ การจัดข้อความให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ
3. การจัดแนวข้ อความชิดขวา คือ การจัดข้อความให้อยูช่ ิดขวาหน้ากระดาษ
4. การจัดข้ อความเต็มแนว คือ การจัดข้อความชิดระยะขอบทั้งซ้าย ขวา โดยจะเพิม่
ช่องว่างพิเศษระหว่างคําตามความจําเป็ น ทําให้อ่านง่ายดูเป็ นทางการ
5. การจัดข้ อความแบบการกระจายแบบไทย คือ การจัดข้อย่อหน้าชิดทั้งระยะขอบซ้าย
และขวาด้วยการเพิม่ ช่องว่างเพิม่ เติมระหว่างแต่ละอักขระ ซึ่งจะทําให้ดูสวยงาม
ซึ่งวิธีการจัดแนวข้อความในรู ปแบบต่างๆ มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
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ใช้สาํ หรับให้ขอ้ ความชิดซ้าย
ใช้สาํ หรับกําหนดให้ขอ้ ความอยูแ่ นวตรงกลาง
ใช้สาํ หรับกําหนดให้ขอ้ ความชิดขวา
ใช้สาํ หรับกําหนดให้ขอ้ ความตรงแนวทั้งซ้ายและขวา (จะเห็น
ได้ชดั เมื่อมีขอ้ ความหลายบรรทัด)
ใช้ในการจัดการตัวอักษรให้กระจายเกลี่ยเท่ากันทั้งบรรทัด
เหมาะกับงานพวกสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเราจะเห็นการเรี ยงตัวอักษร
แบบนี้ได้ตามนิตยสารและพ็อกเก็ตบุค๊
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 การกําหนดระยะห่ างระหว่างบรรทัด
สําหรับการกําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดนั้น ก็เพือ่ ให้อ่านข้อความได้อย่างสบายตา โดย
ข้อความแต่ละบรรทัดจะไม่ติดกันจนเกินไป ซึ่งมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
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เลือกย่อหน้า หรื อ กลุ่มข้อความที่ตอ้ งการกําหนดระยะห่างของบรรทัด
คลิกที่ปุ่มคําสัง่

เพือ่ เลือกระยะความห่างที่ตอ้ งการได้ทนั ที หรื อ หากไม่มี

ระยะห่างที่ตอ้ งการสามารถกําหนดเองได้ โดยคลิกเลือกที่
ซึ่งหากคลิกเลือกทีค่ าํ สัง่ ตัวเลือกระยะห่ างของบรรทัด จะปรากฏไดอะล็อคบล็อคขึ้นดังนี้
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 การย่อหน้ าข้ อมูล
เราสามารถจัดการกับย่อหน้า หรื อพารากราฟได้อย่างรวดเร็ ว โดยการใช้ปุ่มจัดย่อหน้าแบบต่างๆ ที่
อยูบ่ นแถบเครื่ องมือการจัดรู ปแบบ ทุกๆ ครั้งที่กดปุ่ มในการจัดย่อหน้าข้อมูลโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
จะเยือ้ งข้อความทุกๆ ข้อความที่เราทําการเลือกไว้ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
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 การตั้งจุดกั้นหน้ า – กั้นหลัง และย่ อหน้ า
การพิมพ์ขอ้ ความเข้าไปในแต่ละย่อหน้านั้นจะเริ่ มที่ตาํ แหน่งกั้นหน้า และจบที่ก้ นั หลัง ซึ่งการตั้ง
กั้นหน้า และกั้นหลัง จะช่วยให้หน้าเอกสารดูอ่านง่ายและสวยงาม โดยที่
การกั้นหน้ า คือ การเว้นขอบด้านซ้ายของเอกสาร เพือ่ ให้พมิ พ์ขอ้ ความลงไปโดยไม่ชิดขอบ
ด้านหน้าเอกสารมากเกินไป
การกั้นหลัง คือ การทําให้เหลือพื้นที่ดา้ นขวาของเอกสาร เพือ่ ให้พมิ พ์ขอ้ ความลงไปโดยไม่
ชิดขอบด้านหลังเอกสารมากเกินไป
การย่อหน้ า คือ การแสดงประโยคเริ่ มต้นของพารากราฟใหม่ ซึ่งเราสามารถกําหนดตําแหน่ง
ย่อหน้าตามความเหมาะสมได้
โดยวิธีการเปลี่ยนตําแหน่งกั้นหน้า กั้นหลัง และย่อหน้านั้น มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้

เมื่อเลือกข้อความแล้ว ให้ใช้แดรกเมาส์ลากตัวกั้นต่างๆมาที่ระยะที่ตอ้ งการ โดยตัวกั้นแต่ละตัวมีการ
ทํางานดังนี้
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 การตั้งตําแหน่ งแท็บ (Tab)
ในการพิมพ์ขอ้ ความลงไปในเอกสารนั้น หากเราทําการเว้นวรรคข้อมูลโดยที่ใช้ปุ่ม
สแปซบาร์ และข้อมูลนั้นมีหลายบรรทัด นับเป็ นเรื่ องยากที่จะให้บรรทัดที่สองนั้นเว้นวรรคตรงกันกับ
บรรทัดแรก ฉะนั้นวิธีที่สามารถทําให้การเว้นวรรคข้อความของทุกๆบรรทัดในหน้าเอกสารเท่ากัน ก็คือ
การใช้ปุ่ม Tab ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ ซึ่งแท็บ (Tab) ก็คือ ตําแหน่งที่เคอร์เซอร์จะย้ายจากตําแหน่งเดิมไป
อยูท่ ี่ตาํ แหน่งอื่นในเอกสาร ทันทีที่กดปุ่ ม Tab บนแป้นพิมพ์ โดยปกติจะมีการเว้นย่อหน้าประมาณครึ่ งนิ้ว
ต่อการกดปุ่ ม Tab 1 ครั้ง แต่ถา้ เราต้องการกําหนดระยะของการกดปุ่ ม Tab แต่ละครั้งเอง ก็สามารถทําได้
โดยรายละเอียดของแท็บแต่ละแบบมีดงั นี้
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แท็บซ้ าย จะเป็ นการตั้งค่าตําแหน่งเริ่ มต้นของข้อความที่จะเลื่อนไปทางขวา
ขณะที่พมิ พ์ขอ้ ความ
แท็บกึ่งกลาง จะเป็ นการตั้งค่าตําแหน่งกึ่งกลางของข้อความ โดยข้อความจะ
จัดกึ่งกลางลงในตําแหน่งนี้ขณะทีพ่ มิ พ์ขอ้ ความ
แท็บขวา จะตั้งค่าด้านขวาสุดของข้อความ ขณะที่คุณพิมพ์ขอ้ ความ ข้อความ
จะเลื่อนไปทางซ้าย
แท็บจุดทศนิยม จะจัดแนวตัวเลขรอบจุดทศนิยม ไม่วา่ ตัวเลขจะมีกี่หลัก
จุดทศนิยมจะอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน
แท็บแถบ จะไม่กาํ หนดตําแหน่งของข้อความ แท็บแถบจะแทรกแถบแนวตั้งที่
ตําแหน่งแท็บ
ใช้กาํ หนดตําแหน่งเยือ้ งของบรรทัดแรกของทั้งย่อหน้า
ใช้กาํ หนดตําแหน่งเยือ้ งซ้ายของทั้งย่อหน้า

ซึ่งวิธีการตั้งแท็บต่างๆมีวิธีทาํ ดังนี้
1. ก่อนจะใช้แท็บได้เราต้องมี Ruler (ไม้บรรทัด) แสดงอยูบ่ นขอบหน้าต่าง word ก่อน โดยสามารถ
เรี ยกคําสัง่ นี้ได้ที่แท็บ view (มุมมอง) ของริ บบ้อน
2. พอ Ruler (ไม้บรรทัด) แสดงขึ้นมา เราก็จะเห็นปุ่ มกําหนดแท็บที่มุมบนด้านซ้ายของเอกสาร (ซ้าย
สุดของ Ruler ด้านบน)
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3. เพือ่ ความเข้าใจต้องขอกําหนดสถานการณ์ก่อน โดยในที่น้ ีสมมติวา่ เรามีขอ้ มูลรายชื่อหนังสือ รหัส
หนังสือ (ISBN) และราคาอยู่ แล้วเราต้องการทําสรุ ปข้อมูลให้ดูง่ายๆ
4. เวลาจะใช้งานปุ่ มพวกนี้ก็ตอ้ งไปเลือกช่วงข้อมูลที่ตอ้ งการกําหนดแท็บกันก่อน จากนั้นให้หยิบมา
ใช้งานโดยคลิกปุ่ มกําหนดแท็บจนได้รูปแบบที่ตอ้ งการจากนั้นให้นาํ เมาส์คลิกที่ Ruler อีก 1 ครั้ง

5. หลังที่เรากําหนดแท็บเสร็จยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะยังไม่เสร็จ (บางท่านถอดใจไม่ใช้แท็บก็เพราะ
มีข้นั ตอนเยอะนี่แหละ) เราต้องไปเปิ ดการใช้งาน Paragraph Marks กันก่อน โดยคําสัง่ จะอยูใ่ นแท็บ
Home (หน้าแรก)
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6. ทีน้ ีก็ให้เลือกบริ เวณหลัง ISBN ชื่อหนังสือ ราคาหนังสือ แล้วกดปุ่ ม Tab ที่คียบ์ อร์ดโดยทําทีละ
บรรทัด แล้วเอกสารเราก็จะเป็ นแบบนี้ โดยพวกสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เราไม่ได้ป้อนเข้าไป จะแสดง
เฉพาะบนหน้าจอ เวลาพิมพ์ออกกระดาษจะไม่ออกมาด้วย

7. ที่เห็นเป็ นลูกศรชี้ไปทางด้านขวา นัน่ คือเครื่ องหมายบอกให้รู้วา่ ตรงนั้นมีการกดปุ่ ม Tab ซึ่งอาจกวน
สายตานิดหน่อย เราสามารถซ่อนได้โดยการยกเลิกการใช้ Paragraph Marks
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การยกเลิกระยะแท็บ
เวลาเราใส่ แท็บ (หรื อคนอื่นใส่มาให้) แล้วเกิดต้องการยกเลิกระยะแท็บที่กาํ หนดไว้ วีการยกเลิกมี
ดังนี้
1. เลือกข้อความที่ตอ้ งการยกเลิกระยะแท็บ แล้วเลือกแท็บ Home (หน้าแรก) ตามด้วยปุ่ มเปิ ด
ไดอะล็อกบ็อกซ์ของคําสัง่ Paragraph (ย่อหน้า)

2. พอหน้าต่าง paragraph (การย่อหน้า) แสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่ ม Tabs (แท็บ)
3. หน้าต่าง Tabs จะแสดงขึ้นมา จะเห็นว่าระยะแท็บทั้งหมดที่กาํ หนดไว้จะแสดงอยูใ่ นช่อง Tabs stop
position (แท็บหยุดเริ่ มต้น) ดังนั้น ถ้าจะลบระยะแท็บไหนก็แค่เลือกตัวเลขระยะแท็บที่ตอ้ งการแล้ว
คลิกปุ่ ม Clear (ล้าง) หรื อถ้าจะยกเลิกระยะแท็บทั้งหมดก็ให้คลิก Clear All (ล้างทั้งหมด) เสร็จแล้ว
ให้คลิกปุ่ ม OK (ตกลง)
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4. สุดท้ายเมื่อระยะแท็บทั้งหมดหายไป เอกสารของเราก็จะกลับมาอ่านยากเหมือนเดิม
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 ข้อสังเกต

ถ้าต้องการลบ Tab ที่สร้างเอง หรือเรียกใช้จากโปรแกรมก็สามารถลบได้
โดยการนํ าเมาส์พ อยน์เตอร์ไปคลิก ที่ส ญั ลัก ษณ์ ข องTab ตรงไม้บ รรทัด แล้ว ให้ท ําการลาก
Tab ลงทีพ่ ้ นื ที่ว่าง จากนัน้ Tab จะหายไปเอง หรือเปิ ดไดอะล็อคบล็อคของ Tab ขึ้นมาแล้วคลิก
เลือกทีป่ ่ ุม ล้างเพือ่ ลบ Tab ในหน้าเอกสารนัน้ ๆ หรือ ล้างทัง้ หมดเพือ่ ลบTab ในเอกสารทัง้ หมด
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 การแทรกสั ญลักษณ์ แสดงหัวข้ อย่ อย และตัวเลขลําดับ

ข้อความบางอย่างในหน้าเอกสารจําเป็ นต้องใส่เลขแสดงลําดับ หรื อ หัวข้อย่อย (Bullets)
เช่น การพิมพ์ข้นั ตอน ข้อกําหนด หรื อหัวข้อตัวอย่าง เป็ นต้น โดยในโปรแกรม Word 2013
สามารถใส่ลาํ ดับตัวเลขให้โดยอัตโนมัติ เช่น 1 , 2 , 3... หรื อเปลี่ยนเป็ นตัวอักษรในการแสดงลําดับอย่าง ก ,
ข , ค... หรื อ a , b , c... ก็ได้เช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 การใส่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้ อย่ อย
เราสามารถใส่สญ
ั ลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบง่ายๆ บน แท็บหน้าแรกได้เลย
ซึ่งมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้

หากคลิกเลือกที่ กําหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้ อย่อยใหม่ ... จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกขึ้น ดังนี้
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เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วจะปรากฏขึ้นมาแสดงในหน้าเอกสาร
ทันที ดังรู ป
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 การใส่ ลําดับเลข
เราสามารถใส่ลาํ ดับเลขได้จากแท็บหน้าแรกเหมือนกับการใส่สญ
ั ลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยนัน่ เอง
ซึ่งมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้

เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบของเลขลําดับแล้ว จะปรากฏลําดับเลขขึ้นมาแสดงในหน้าเอกสาร ดังรู ป
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 การใส่ รายการหลายระดับ
ในกรณี ที่หวั ข้อเรื่ องของเรามีระดับย่อยๆลงไปอีก โปรแกรม Word ก็ยงั มีรูปแบบของการแสดง
รายการข้อย่อยลงไปอีก ซึ่งมีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
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เมื่อเลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว โปรแกรมจะทําการใส่รายการหลายๆระดับให้กบั ข้อความที่เลือกไว้
ข้างต้น ดังรู ป

 การจัดข้ อความเป็ นคอลัมน์

การจัดการข้อความในหน้าเอกสารให้เป็ นคอลัมน์เหมือนในนิตยสารหรื อ หนังสือพิมพ์น้ ัน นับเป็ น
การจัดข้อความที่น่าสนใจไม่นอ้ ย ทําให้ขอ้ ความของเราดูน่าสนใจยิง่ ขึ้น ซึ่ งในบทเรี ยนที่แล้ว เป็ นการจัดการ
หน้าเอกสารให้เป็ นคอลัมน์ก่อนการพิมพ์ขอ้ ความลงไป แต่ในบทเรี ยนนี้ เราจะทําการพิมพ์ขอ้ ความลงไปก่อน
จึงค่อยจัดการกับข้อความให้เป็ นคอลัมน์ โดยความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือ
ในกรณี ที่เราทําการจัดการหน้าเอกสารให้เป็ นคอลัมน์ก่อน โปรแกรมจะทําการแบ่งหน้าเอกสารให้เป็ น
คอลัมน์ทุกๆหน้าในเอกสาร ต่างกับการพิมพ์ขอ้ ความลงไปก่อน แล้วค่อยทําการจัดให้เป็ นคอลัมน์ โปรแกรมจะ
แบ่งข้อความเป็ นคอลัมน์แค่เพียงข้อความที่เราเลือกเท่านั้น ซึ่ งในส่วนอื่นๆของเอกสารหรื อ หน้าอื่นๆ ในเอกสาร
ก็จะยังคงเป็ นหน้าเอกสารที่เป็ นหนึ่ งคอลัมน์ ซึ่ งก็คือเหมือนตอนที่ยงั ไม่มีการจัดคอลัมน์นนั่ เอง โดยขั้นตอนการ
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จัดข้อความให้เป็ นคอลัมน์มีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้

เมื่อคลิกเลือกลักษณะของคอลัมน์ได้แล้ว โปรแกรมจะจัดการข้อความที่เราเลือก ให้เป็ นคอลัมน์ ดังนี้

สังเกตว่าข้อความที่เราเลือกเท่านั้นที่กลายเป็ นคอลัมน์ แต่ขอ้ ความอื่นๆก็ยงั คงเป็ นเหมือนเดิม
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ถ้าคอลัมน์แค่ 2 3 ไม่พอ แต่เราต้องการมากกว่านี้ก็สามารถทําได้โดยไปที่ปุ่ม More Columns (คอลัมน์
เพิม่ เติม) ต้องการกี่คอลัมน์ก็กาํ หนดที่ช่อง Number of columns (จํานวนคอลัมน์) แล้วเอกสารก็จะถูกแบ่ง
คอลัมน์ตามที่เรากําหนดทันที
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การสร้ างตาราง และ สร้ างแผนภูมิ
ภายในเอกสารนั้น นอกจากจะมีขอ้ ความอธิ บายถึงเนื้ อหาแล้ว ก็อาจจะมีตารางที่เป็ นส่ วนประกอบใน
หน้าเอกสารด้วย สังเกตได้จากเอกสารประเภทที่ตอ้ งใช้การอธิ บายข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ เช่น การตารางการ
ประชุม หรื อ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เป็ นต้น ซึ่ งโปรแกรมเวิร์ดนั้นมีเครื่ องมือสาหรับการสร้างตารางในรู ปแบบ
ต่างๆ โดยมีเนื้อหาในการทางานของโปรแกรมดังนี้

 การสร้ างตาราง
ตาราง เป็ นอุปกรณ์สาคัญที่จะทาให้เราสามารถจัดเรี ยงข้อความภายในแบบฟอร์มให้เป็ นระเบียบได้
อย่างรวดเร็ ว และง่ายดายทุก ๆ คน คงจะคุน้ กับรู ปร่ างของตารางเป็ นอย่างดี
คาว่า “ตาราง” หมายถึง
ส่ วนของเส้นในแนวดิ่ง และแนวนอนที่ตดั กัน ทุกๆ ครั้งที่เส้นตรงแนวดิ่ง และเส้นตรงแนวนอนตัด
กัน จะเกิ ดช่ องว่างที่ เรี ยกว่า เซลล์ ขึ้น ซึ่ งเราสามารถที่จะใส่ ขอ้ ความ หรื อรู ปภาพใดๆ เข้าไปภายในเซลล์ได้
อย่างง่ายดาย ตารางที่เกิดขึ้นจากการตัดกันเส้นตรงนี้ ต่างจากตารางที่สร้างจากแป้ นแท็ปตรงที่ขอ้ ความภายใน
ตารางที่เกิดจากการตัดกันของเส้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง หากมีการลบข้อความภายในตาราง
รู้จักกับส่ วนประกอบต่ างๆ ของตาราง
ส่ วนประกอบของตารางประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลักๆ ที่เรี ยกว่า คอลัมน์ ( Column ) คือ แถวของตาราง
ในแนวตั้ง และ แถว ( Row ) คือ แถวของข้อมูลในแนวนอน โดยที่แต่ละช่องในตารางเราเรี ยกว่า เซลล์ ( Cell )
ดังนี้
แถว (Row)

คอลัมน์ (Column)

เซลล์ (Cell)

จากรู ปข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า ตารางนี้ ประกอบไปด้ ว ย คอลั ม น์ จ านวน 3 คอลั ม น์ แถวจ านวน
4 แถว และ มีเซลล์จานวนทั้งหมดเท่ากับ 12 เซลล์ ดังนั้นเมื่อเรารู้ จกั กับส่ วนประกอบของตารางไปแล้ว
ต่อไปเราจะมาเริ่ มต้นการสร้างตารางลงในเอกสาร ซึ่ งมีวธิ ีการสร้างดังนี้
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 การสร้ างตาราง
วิธีที่ 1 การสร้ างตาราง โดยการแดรกเมาส์ มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้

 คลิกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ ตาราง

 จะปรากฏจานวนช่อง
ของตาราง ให้ ใช้ เมาส์แดรก
เลือกจานวนช่องของตาราง
ที่ต้องการ เมื่อได้ จานวนที่
ต้ องการแล้ ว ให้ คลิกเมาส์
หนึง่ ครัง้

เมื่อคลิกเมาส์แล้ว โปรแกรมจะสร้างตารางลงในหน้าเอกสารให้เท่ากับจานวนช่องที่เรา
แดรกเมาส์เลือกดังรู ปข้างบน
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วิธีที่ 2 การสร้ างตาราง โดยการเรียกใช้ คาสั่ งแทรกตาราง มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก
 คลิกที่ปมค
ุ่ าสัง่ ตาราง

 เลือ่ นเมาส์ลงมาคลิก
ทีป่ มค
ุ่ าสัง่ แทรกตาราง

เมื่อคลิกที่ปุ่มคาสั่ง แทรกตารางแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของการแทรกตารางขึ้น ดังนี้
 พิมพ์ตวั เลขระบุจานวนคอลัมน์
 พิมพ์ตวั เลขระบุจานวนแถว

 เมื่อกาหนดคอลัมน์และ
แถวแล้ ว คลิกที่ปมุ่ ตกลง

เมื่ อ คลิ ก ที่ ปุ่ ม ตกลง แล้ ว โปรแกรมจะท าการสร้ า งตารางให้ เ ท่ า กั บ จ านวนคอลั ม น์ แ ละแถว
ที่เรากาหนดลงไป ดังนี้
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วิธีที่ 3 การสร้ างตาราง โดยการเรียกใช้ คาสั่ งวาดตาราง มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก
 คลิกที่ปมค
ุ่ าสัง่ ตาราง

 เลือ่ นเมาส์ลงมาคลิก
ทีป่ มค
ุ่ าสัง่ วาดตาราง

จากนั้น เมาส์ของเราจะเปลี่ยนเป็ นรู ปดินสอ

ให้ทาการลากเมาส์เพื่อสร้างตาราง ดังนี้

 จากนันลากเมาส์
้
เพื่อสร้ างกรอบตาราง โดยที่คลิกเมาส์
ค้ างไว้ และเมื่อได้ กรอบตารางรางแล้ วจึงค่อยปล่อยเมาส์
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 ลากเมาส์ในแนวตรงเพื่อสร้ างคอลัมน์

 ลากเมาส์ในแนวนอนเพื่อสร้ างแถว

การสร้างตารางด้วยการวาดเองนั้น เราสามารถใส่ เส้นอื่นๆได้นอกเหนื อจากเส้นในแนวนอนและแนวดิ่ง
เช่น เส้นทแยงมุม ลงในตารางได้ดว้ ย ดังนี้
 ใช้ เมาส์ลากเส้ นจากมุมหนึง่
ไปยังอีกมุมหนึง่ ให้ เป็ นเส้ นทแยงมุม

เมื่อวาดตารางตามแบบที่ตอ้ งการเสร็ จแล้ว จะปรากฏรู ปแบบตารางที่เราสร้างขึ้น ดังนี้
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วิธีที่ 4 การสร้ างตาราง ให้ เหมือนกับตารางในโปรแกรม Excel มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้

 คลิกที่แท็บ แทรก
 คลิกที่ปมค
ุ่ าสัง่ ตาราง

 เลือ่ นเมาส์ลงมาคลิกที่ปมุ่
คาสัง่ กระดาษคานวณ Excel

จากนั้นจะปรากฏตารางขึ้นมาให้ โดยมีรูปแบบเหมือนตารางในโปรแกรม Excel ดังนี้

และเมื่อนาเมาส์มาคลิกที่พ้นื ที่วา่ งด้านนอกตาราง โปรแกรมก็จะแสดงผลเหมือนเป็ นตารางปกติทว่ั ไป ดังนี้

 เมื่อคลิกที่พื ้นที่ด้านนอก
ตาราง จะได้ ตารางแบบปกติ
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วิธีที่ 5 การสร้ างตาราง สาเร็จรู ปจากโปรแกรม มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกที่แท็บ แทรก
 คลิกที่ปมค
ุ่ าสัง่ ตาราง

 เลือ่ นเมาส์ลงมาคลิก
ทีป่ มค
ุ่ าสัง่ ตารางด่ วน

 จะปรากฏรูปแบบตารางสาเร็จรูปที่โปรแกรมมีมาให้ จากนันให้
้ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการได้ เลย

เมื่อคลิกเลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว โปรแกรมจะสร้างตารางให้ตามรู ปแบบที่เราเลือก
ซึ่งจะมีขอ้ มูลตัวอย่างติดมาให้ดว้ ย แต่เราสามารถลบแล้วใส่ ขอ้ มูลของเราลงไปเองได้ ดังรู ป
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 การใส่ ข้อความลงในตาราง
เมื่ อ เราได้ ท าการสร้ า งตารางกั น ไปแล้ ว ขั้ นต่ อ ไปก็ คื อ การพิ ม พ์ ข ้ อ ความลงในตาราง
ไม่วา่ จะเป็ นตัวอักษร หรื อ ตัวเลขก็ตาม ซึ่ งการพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆ ลงในตาราง มีข้ นั ตอนดังนี้

 นาเมาส์ไปคลิกลงในช่อง
ที่ต้องการพิมพ์ข้อความลงไป
เพื่อให้ เกิดเคอร์ เซอร์ กระพริ บขึ ้น

 พิมพ์ข้อความลงไปตามปกติ

หากต้ อ งการพิ ม พ์ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ลงไปใ นช่ องอื่ นๆของตาราง ก็ มี วิ ธี การท าเช่ นเดี ย วกั น
ซึ่งเมื่อใส่ ขอ้ มูลต่างๆเสร็ จแล้วตารางของเราก็จะมีขอ้ มูลอยูใ่ นนั้น ดังนี้
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ข้อสังเกต นอกจากเราจะใช้เมาส์คลิกลงในช่ องที่ตอ้ งการพิมพ์ขอ้ มูลลงไปแล้ว

ยัง สามารถใช้ป่ ุ มบนแป้ นพิ ม พ์ เพื่ อ เป็ นการเลื่ อ นช่ อ ง หรื อ เลื อ กเซลล์อื่ น ๆ เพื่ อ พิ ม พ์
ข้อ มู ล ลงไปได้เ ช่ น กัน โดยเราจะใช้ป่ ุ ม ลู ก ศร ทัง้ 4 ปุ่ ม ได้แ ก่ ปุ่ มลู ก ศรขึ้ น ปุ่ มลู ก ศรลง
ปุ่ มลู ก ศรซ้า ย และปุ่ มลู ก ศรขวา บนแป้ นพิ ม พ์ใ นการเลื่ อ นไปยัง ช่ อ งหรื อ เซลล์ที่ ต อ้ งการ

 การเลือกส่ วนต่ างๆของตาราง
วิธีการเลือกตารางนับเป็ นขั้นตอนแรกในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขตาราง ซึ่ งจาเป็ นต้องเลือกว่าเราต้องการ
แก้ไขตารางส่ วนใด แล้วจึงค่อยทาการปรับแต่งหรื อแก้ไขข้อมูลที่ได้เลือกไว้ในตาราง
ซึ่ งวิธีการเลือก
ตารางมีอยูห่ ลายแบบ เช่น การเลื อกเพียงเซลล์เดียว การเลือกทั้งแถว การเลือกทั้งคอลัมน์ หรื อการเลือกทั้ง
ตาราง เป็ นต้น โดยแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้

 การเลือกเซลล์ เซลล์เดียว
วิธีที่ 1

เลือกโดยการใช้คาสั่ง มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 นาเมาส์ไปคลิกใน
เซลล์ที่ต้องการเลือก
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 คลิกเมาส์ทปี่ มุ่ เลือก จะปรากฏรายการคาสัง่ ขึ ้น ให้ เลือกที่คาสัง่ เลือกเซลล์

วิธีที่ 2 เลือกโดยการคลิกเมาส์ มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้

 นาเมาส์ไปชี ้ที่เซลล์ที่ต้องการเลือก จากนัน้
เมาส์จะเปลีย่ นเป็ นรูป
ให้ คลิกเมาส์หนึง่ ครัง้

ซึ่ งเมื่ อ ท าการเลื อ กเซลล์ โ ดยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ งข้ า งต้น แล้ ว โปรแกรมจะท าการเลื อ กเซลล์ ใ ห้ เ รา
โดยจะมีแถบสี ฟ้าที่เซลล์ที่เราเลือก ดังนี้
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 การเลือกคอลัมน์
วิธีที่ 1

เลือกโดยการใช้คาสั่ง มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 นาเมาส์ไปคลิกใน
คอลัมน์ที่ต้องการเลือก

 คลิกเมาส์ทปี่ มุ่ เลือก จะปรากฏรายการคาสัง่ ขึ ้น ให้ เลือกที่คาสัง่ เลือกคอลัมน์
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วิธีที่ 2

เลือกโดยการใช้เมาส์ มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 นาเมาส์ไปชี ้บนคอลัมน์ที่ต้องการเลือก จากนันเมาส์
้
จะเปลีย่ นเป็ นรูป

ให้ คลิกเมาส์หนึง่ ครัง้

ซึ่งเมื่อทาการเลือกคอลัมน์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นแล้ว โปรแกรมจะทาการเลือกคอลัมน์ให้เราโดยจะ
มีแถบสี ฟ้าที่คอลัมน์ที่เราเลือก ดังนี้
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 การเลือกแถว
วิธีที่ 1

เลือกโดยการใช้คาสั่ง มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 นาเมาส์ไปคลิกใน
แถวที่ต้องการเลือก

 คลิกเมาส์ทปี่ มุ่ เลือก จะปรากฏรายการคาสัง่ ขึ ้น ให้ เลือกที่คาสัง่ เลือกแถว
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วิธีที่ 2

เลือกโดยการใช้เมาส์ มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้

 นาเมาส์ไปชี ้หน้ าแถวทีต่ ้ องการ
เลือก จากนันเมาส์
้
จะเปลีย่ นเป็ นรูป
ให้ คลิกเมาส์หนึง่ ครัง้

ซึ่ งเมื่ อ ท าการเลื อ กแถวโดยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ งข้ า งต้น แล้ ว โปรแกรมจะท าการเลื อ กแถวให้ เ รา
โดยจะมีแถบสี ที่แถวที่เราเลือก ดังนี้
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 การเลือกตาราง
วิธีที่ 1

เลือกโดยการใช้คาสั่ง มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 นาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ใด
ก็ได้ ในตารางที่เราจะเลือก

 คลิกเมาส์ทปี่ มุ่ เลือก จะปรากฏรายการคาสัง่ ขึ ้น ให้ เลือกที่คาสัง่ เลือกตาราง
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วิธีที่ 2

เลือกโดยการใช้เมาส์ มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 นาเมาส์ไปชี ้ที่มมุ บนซ้ ายของตารางจะปรากฏรูป
เมื่อนาเมาส์ไปชี ้จะเปลีย่ นเป็ นรูป

และ

ให้ คลิกเมาส์หนึง่ ครัง้

ซึ่ งเมื่ อ ท าการเลื อกตารางโดยวิ ธี ใดวิ ธี หนึ่ งข้ า งต้ น แล้ ว โปรแกรมจะท าการ เลื อ กตาราง
ให้เราโดยจะมีแถบสี คลุมตารางที่เราเลือกทั้งตาราง ดังนี้
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 การปรับขนาดของตาราง
การสร้ า งตารางที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการวาดตารางขึ้ นมาเองนั้ น บางครั้ งก็ อ าจไม่ ไ ด้ ข นาด
ตามที่เราต้องการ แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของเซลล์ แถว คอลัมน์ หรื อ ของตารางได้ โดยมีวธิ ีดงั นี้
วิธีที่ 1

การปรับขนาดโดยการระบุค่า มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกที่แถว หรื อ คอลัมน์
ที่ต้องการปรับขนาด

 ใส่คา่ ตัวเลขขนาดใหม่ที่ต้องการในช่องความสูง หรื อ ความกว้ าง
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วิธีที่ 2

การปรับขนาดโดยการใช้เมาส์ มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 การปรับขนาดแถว

 นาเมาส์ไปชี ้ที่แถวทีต่ ้ องการปรับขนาด
จากนันเมาส์
้
จะเปลีย่ นเป็ นรูป

 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากเมาส์เพื่อปรับขนาด
โดยจะปรากฏเส้ นประให้ เราสังเกต และเมื่อได้
ขนาดที่ต้องการแล้ วให้ ปล่อยเมาส์

 โปรแกรมจะปรับขนาดของแถวให้ ใหม่ดงั รูป
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2.1 การปรับขนาดคอลัมน์

 นาเมาส์ไปชี ้ที่คอลัมน์ที่ต้องการปรับ
ขนาด จากนันเมาส์
้
จะเปลีย่ นเป็ นรูป

 โปรแกรมจะปรับขนาดของคอลัมน์ให้ ใหม่ดงั รูป

 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากเมาส์เพื่อปรับ
ขนาด โดยจะปรากฏเส้ นประให้ เราสังเกต และ
เมื่อได้ ขนาดที่ต้องการแล้ วให้ ปล่อยเมาส์

150

2.1 การปรับขนาดตาราง

 นาเมาส์มาชี ้บริ เวณมุมล่างด้ านขวาของ
ตาราง จากนันเมาส์
้
จะเปลีย่ นเป็ นรูป

 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากเมาส์เพื่อปรับ
ขนาด โดยจะปรากฏเส้ นประให้ เราสังเกต
และเมื่อได้ ขนาดที่ต้องการแล้ วให้ ปล่อยเมาส์

 โปรแกรมจะปรับขนาดของตารางให้ ใหม่ดงั รูป
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 การเคลือ่ นย้ ายตาราง มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 นาเมาส์ไปชี ้ที่รูป
มุมบนซ้ ายของ
ตารางและเมื่อนาเมาส์ไปชี ้ เมาส์จะ
เปลีย่ นเป็ นรูป

 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากเมาส์เพื่อย้ าย
ตาแหน่งตาราง โดยจะปรากฏเส้ นประให้ เรา
สังเกต และเมื่อได้ ตาแหน่งใหม่ทตี่ ้ องการแล้ ว
ให้ ปล่อยเมาส์

 เมื่อเราปล่อยเมาส์แล้ ว ตารางก็จะย้ าย
ไปอยู่ ณ ตาแหน่งใหม่ที่เราได้ ลากไป ดังรูป
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 การเพิม่ เซลล์ แถว และคอลัมน์ ในตาราง
ในกรณี ที่ตอ้ งการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง ที่ได้สร้างไว้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เราจาเป็ นที่จะต้องแทรกเซลล์
แถว หรื อคอลัมน์เพิ่มใหม่ลงไปในตาราง เพื่อที่จะใส่ ขอ้ มูลเพิ่มเติมลงไป ซึ่ งวิธีการแทรกเซลล์ แถว หรื อ
คอลัมน์น้ นั มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
วิธีที่ 1 มีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกในตาแหน่งที่ต้องการแทรกเซลล์
แทรกแถว หรื อแทรกคอลัมน์

 นาเมาส์ไปคลิกที่ปมุ่

มุมขวาล่างของกลุม่ คาสัง่ แถวและคอลัมน์
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เมื่อคลิกเมาส์ที่ปุ่ม

แล้ว จะปรากฏหน้าไดอะล็อคบ็อกซ์ การแทรกเซลล์ ขึ้นมาดังนี้

คลิกเมาส์หน้ ารูปแบบของการ
เพิ่มเซลล์วา่ ต้ องการเพิ่มแบบใด

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง เพื่อแทรกเซลล์ใหม่

เมื่อสิ้ นสุ ดคาสั่งโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะทาการแทรกเซลล์ , แถว หรื อ คอลัมน์ ให้ดงั นี้

สังเกตว่า หน้ าเซลล์ อ.3 จะปรากฏเซลล์ใหม่เพิม่ ขึ ้นมา

สังเกตว่าด้ านหน้ าเซลล์ อ.3 จะปรากฏคอลัมน์ใหม่เพิ่มขึ ้นมา
สังเกตว่าด้ านบนเซลล์ อ.3 จะปรากฏแถวใหม่เพิ่มขึ ้นมา
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วิธีที่ 2 มีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกในตาแหน่งที่ต้องการ
แทรกแถว หรื อ แทรกคอลัมน์

 เลือกรูปแบบ หรื อ คาสัง่ ที่ต้องการ

เมื่อสิ้ นสุ ดคาสัง่ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะทาการแทรกแถว หรื อ คอลัมน์ ให้เหมือนกับวิธีที่ 1

 ข้อสังเกต การเพิ่มส่วนของตารางในวิธที ี่ 1 นัน้ สามารถเพิ่มได้ทงั้ เซลล์ , คอลัมน์ และ
แถว ส่วนในวิธที ี่ 2 นัน้ จะมีเพียงคาสัง่ เพิ่มคอลัมน์ และแถวเท่านัน้ จะไม่มคี าสัง่ ให้แทรกเซลล์
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 การลบเซลล์ คอลัมน์ แถว หรือตาราง มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกในตาแหน่งที่ต้องการลบเซลล์ ,
ลบแถว , ลบคอลัมน์ หรื อ ลบตาราง

 คลิกเลือกคาสัง่ ลบ จะปรากฏรายการ
การลบขึน้ มา ให้ เราคลิกเลือกคาสัง่ ทีต่ ้ องการทา

เมื่อสิ้ นสุ ดคาสัง่ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด จะทาการลบเซลล์ , แถว หรื อ คอลัมน์ ให้ตามคาสัง่ ที่เลือก
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ในกรณีที่เลือกลบเซลล์
เมื่อคลิกเลือกคาสั่งลบเซลล์แล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบ็อกซ์ ลบเซลล์ ขึ้นมา ดังนี้

 คลิกเลือกรูปแบบของการลบเซลล์

 คลิกปุ่ ม ตกลง

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตกลง แล้วโปรแกรมจะทาการลบเซลล์ให้ตามรู ปแบบที่เราได้เลือกไว้ ดังนี้

สังเกตว่า เซลล์ อ.3 ในตารางจะหายไป และเซลล์ที่เหลือจะขยับมาตามรูปแบบที่เลือก
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 การรวมเซลล์ และ แยกเซลล์
สาหรั บเนื้ อหาในตารางอาจมี การแบ่งเป็ นหัวข้อย่อยๆลงไป หรื อมีการรวมหัวข้อต่างๆในตาราง เป็ น
หัวข้อใหญ่หัวข้อเดี ยว ซึ่ งอาจต้องสร้ างตารางขึ้นมาใหม่ และจะเป็ นการยุ่งยาก แต่เราสามารถใช้วิธีการที่
เรี ยกว่า การรวมเซลล์(Merge Cells) และการแยกเซลล์(Split Cells) ช่วยได้ดงั นี้
 การรวมเซลล์ ( Merge Cells ) มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจะรวมกัน

 คลิกเลือกคาสัง่ ผสานเซลล์

เซลล์ที่เลือกไว้ ทงั ้ 2 เซลล์
ได้ รวมกันเป็ นเซลล์เดียวแล้ ว
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 การแยกเซลล์ ( Split Cells ) มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บเค้ าโครง ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการ
จะแบ่งเซลล์ยอ่ ยๆอีก

 คลิกเลือกคาสัง่ แยกเซลล์

 ใส่จานวนที่ต้องการจะแยกเซลล์
 คลิกปุ่ ม ตกลง

 เซลล์ที่เลือกไว้ จะถูกแบ่ง
ออกตามจานวนที่ระบุไป
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 การใส่ สี ใ ห้ ต าราง และสี เ ส้ นขอบของตาราง
การใส่ สีลงในตารางจะช่วยเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจให้กบั ตาราง โดยอาจจะเน้นในส่ วนที่
เป็ นหัวข้อของตาราง เพื่อให้ผอู ้ ่านดูขอ้ มูลได้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่ งการตกแต่งตารางให้สวยงามโดยการใส่ สีให้กบั
ตาราง มีวธิ ีการดังนี้

 การใส่ สี พื้น หลั ง ให้ ต าราง มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกเลือกทีแ่ ท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือตาราง

 คลิกเลือกเซลล์ คอลัมน์ หรื อแถวที่ต้องการจะใส่สพี ื ้นหลัง

 คลิกที่ปมค
ุ่ าสัง่

เลือ่ นเมาส์ไปยังสีที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างสีที่เมาส์ชี ้อยูใ่ ห้ ทนั ที

 คลิกสีที่ต้องการอีกครัง้ เพื่อยืนยันการเลือก

โปรแกรมจะทาการใส่ สีพ้ืนให้กบั เซลล์ คอลัมน์ หรื อ แถวที่เราเลือกไว้ให้
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 การใส่ สี เ ส้ นขอบให้ ต าราง มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกที่แท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือตาราง
 ปรับค่าต่างๆของเส้ นขอบ ได้ แก่
ลักษณะเส้ น ความหนา และสีของ
เส้ น โดยคลิกเลือกที่รูปลูกศร
ด้ านหลังของคาสัง่ ต่างๆ เพื่อเปิ ด
รายการของคาสัง่ นันๆ
้

 ให้ สงั เกตว่าที่ปมวาดตารางจะ
ุ่
เป็ นสีส้ม และเมาส์ของเราจะ
เปลีย่ นเป็ นรูป แต่หากเมาส์ไม่
เปลีย่ นเป็ นรูป ให้ นาเมาส์ไป
คลิกที่ปมค
ุ่ าสัง่ วาดตาราง

 นาเมาส์ไปคลิก หรื อ ลากไปที่เส้ น
ขอบของตารางที่เราต้ องการเปลีย่ นสี
จากนันจึ
้ งปล่อยเมาส์

 เมื่อปล่อยเมาส์ สีของเส้ นขอบ
ตารางที่ใช้ เมาส์ลากผ่านจะเปลีย่ น
ให้ ตามสีที่กาหนด

ซึ่งการตกแต่งโดยการใส่ สีพ้ืน และเส้นขอบให้ตารางแล้ว ก็จะทาให้ตารางมีสีสันและดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
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 การแทรกแผนภูมิ (Chart)
การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิน้ นั เป็ นการนาเสนอข้อมูลในเชิงเปรี ยบเทียบ หรื อ ข้อมูลการสรุ ปผล หรื อ
ใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ซึ่ งการนาเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิน้ นั จะใช้การพิมพ์
ข้อมูลลงในตาราง จากนั้นโปรแกรมจะทาการแปลงตารางไปเป็ นแผนภูมิต่อไป ซึ่ งขั้นตอนการแทรกแผนภูมิ
ลงในหน้าเอกสารมีวธิ ี การดังนี้

 คลิกเลือกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ แผนภูมิ

เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อก เพื่อเลือกรู ปแบบของแผนภูมิ ขึ้นมาให้ ดังนี้
 เลือกประเภทและลักษณะของแผนภูมิที่ต้องการ

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตกลง แล้ว โปรแกรมจะทาการสร้างแผนภูมิ ขึ้นมาให้ตามรู ปแบบที่เราเลือกไว้ พร้อมกับ
สร้างเอกสารที่เป็ นไฟล์ Excel ขึ้นมาให้ดว้ ย ดังนี้
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 ใส่ข้อมูลแผนภูมิลงไปในตารางโปรแกรม Excel แผนภูมิจะเปลีย่ นตามข้ อมูลที่ใส่

ซึ่ งค่าต่างๆที่ใส่ ลงในตารางโปรแกรม Excel จะไปปรากฏอยูบ่ นแผนภูมิในหน้าของเอกสาร Word ให้
หรื อหากต้องการใส่ ขอ้ มูลเพิ่มเติม หรื อลบข้อมูลบางส่ วนออก ก็ให้เปลี่ยนแปลงค่าที่ตารางในโปรแกรม Excel
ค่าต่างๆที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะไปปรากฏอยู่ที่แผนภูมิในเอกสาร Word ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่ น ครั้งแรกที่สร้าง
แผนภูมิมาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนค่าต่างๆ จะได้แผนภูมิดงั รู ปนี้

และข้อมูลของแผนภูมิที่อยูใ่ นตารางโปรแกรม Excel จะเป็ นดังนี้
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ซึ่ งหากเราต้อ งการเปลี่ ย นแปลงค่ า ในแผนภู มิ ใ ห้ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ เ ราต้อ งการจะน าเสนอ ก็ จ ะต้อ งมา
เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆที่ตารางในโปรแกรม Excel ดังนี้

เมื่อเราเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในตาราง Excel แล้ว แผนภูมิใน Word จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนี้

ซึ่งเมื่อเราทาการแก้ไขข้อมูลในตาราง Excel แล้ว ให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม Excel ได้เลย

164

 การแก้ไขข้ อมูลในแผนภูมิ
หลังจากแทรกแผนภูมิลงในเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรื อ แก้ไขข้อมูลภายใน
แผนภูมิใหม่ ต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลในตารางของโปรแกรม Excel เหมือนกับในตอนแรกที่ใส่ ขอ้ มูลลงไป
และวิธีการเปิ ดตารางข้อมูลในโปรแกรม Excel ขึ้นมาแก้ไข้ขอ้ มูลนั้นมีวธิ ีการดังนี้

 คลิกเลือกที่แผนภูมิ ให้ มีกรอบสีเ่ หลีย่ มล้ อมรอบแผนภูมิ

 คลิกเลือกที่แท็บออกแบบ ของเครื่ องมือแผนภูมิ

 คลิกที่คาสัง่ แก้ ไขข้ อมูล ในกลุม่ คาสัง่ ของข้ อมูล

โดยเมื่อคลิกที่คาสั่งแก้ไขข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะทาการเปิ ดตารางข้อมูล Excel ขึ้นมาให้ ซึ่ งเมื่อเปิ ด
ตารางข้อมูลขึ้นมาได้แล้ว ก็ให้ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆลงไปในตารางได้เลย และเมื่อทาการแก้ไขเสร็ จ
แล้ว ก็ให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม Excel ลงไป จากนั้น ข้อมูลในแผนภูมิของเราก็จะเปลี่ยนแปลงค่าตามข้อมูลใน
ตารางโปรแกรม Excel ที่ปิดไป
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 การปรับแต่ งแผนภูมิ
เมื่อเราสร้ างแผนภูมิข้ ึ นมา และ แก้ไขข้อมูลลงไปได้แล้ว เรายังสามารถแก้ไขรู ปแบบของแผนภูมิ ที่
โปรแกรมสร้ า งมาให้ในตอนแรกได้ เช่ น หากไม่ช อบสี ของแท่ง แผนภูมิ หรื อ อยากเปลี่ ย นแบบอักษรใน
แผนภูมิก็สามารถทาได้โดย

 การแก้ไขตัวอักษรในแผนภูมิ มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้

 คลิกที่บริ เวณตัวอักษรที่
ต้ องการแก้ ไข สังเกตว่าจะ
ปรากฏกรอบล้ อมรอบตัวอักษร
ที่เราเลือก

 คลิกเลือกที่แท็บหน้ าแรก เพื่อให้
กลุม่ คาสัง่ ของแบบอักษรปรากฏขึ ้นมา

เมื่อเปิ ดกลุ่มคาสั่งของแบบอักษรขึ้นมาแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนรู ปแบบของตัวอักษรได้เหมือนปกติ เช่ น
เปลี่ยนแบบอักษร ขนาดอักษร หรื อ สี ของตัวอักษร ซึ่ งเมื่อแก้ไขตัวอักษรแล้วจะได้ดงั นี้
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 การเปลีย่ นสี และลักษณะในแผนภูมิ มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
วิธีที่ 1 เปลี่ยนสี และลักษณะโดยการกาหนดเอง

 คลิกเลือกที่แท่งแผนภูมิที่ต้องการ
เปลีย่ นสี หรื อ เปลีย่ นลักษณะซึง่ จะมีกรอบ
ล้ อมรอบแท่งแผนภูมิที่เป็ นชนิดเดียวกัน

 คลิกเลือกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือแผนภูมิ

 คลิกที่คาสัง่ ที่ต้องการในกลุม่ ของลักษณะรูปร่าง

ซึ่งการปรับค่าส่ วนต่างๆของแผนภูมิน้ นั ก็มีวิธีการคล้ายๆกัน คือต้องการปรับแต่งที่ส่วนใดก็ให้คลิก
เลื อกที่ ส่ วนนั้นๆ ให้มี ก รอบล้อมรอบขึ้ นมา จากนั้นจึ งค่ อยทาการเลี่ ย นคาสั่ง ใหม่ ล งไป และ เมื่ อปรั บ ค่ า
ส่ วนต่างๆภายในแผนภูมิท้ งั หมดแล้ว จะได้ดงั นี้
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วิธีที่ 2 ใช้ลกั ษณะด่วนจากโปรแกรม
 คลิกเลือกที่แท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือแผนภูมิ

 คลิกเลือกลักษณะที่ต้องการ
จากกลุม่ คาสัง่ ลักษณะแผนภูมิ

 คลิกเลือกที่แผนภูมิที่ต้องการเปลีย่ นลักษณะ

โดยเมื่อเลือกลักษณะที่ตอ้ งการแล้ว โปรแกรมจะเปลี่ยนแผนภูมิไปเป็ นตามลักษณะที่เลือก ดังรู ป
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การแทรกรู ปภาพ และ รูปร่ างอัตโนมัติ
สาหรับการใส่ รูปภาพ และรู ปร่ างอัตโนมัติลงในเอกสารนับเป็ นอีกวิธีหนึ่ ง ที่ช่วยทาให้หน้าเอกสาร
สวยงาม และน่าสนใจยิง่ ขึ้น อีกทั้งรู ปภาพยังสามารถสื่ อความหมายเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเอกสารได้เป็ นอย่างดี
ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Word นั้น สามารถแทรกรู ปภาพจากคลิปอาร์ ต และ การแทรกรู ปภาพต่างๆที่มีอยูใ่ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการแทรกรู ปภาพ มีหลายวิธีดว้ ยกัน ดังนี้

 การแทรกรู ปภาพจากไฟล์ทมี่ อี ยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การแทรกรู ปภาพที่มีอยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั เป็ นการนาภาพที่บนั ทึกเก็บไว้ เช่น ภาพถ่ายจาก
กล้องดิจิตอล หรื อ ภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์ เน็ต เข้ามาใส่ ในเอกสารซึ่งมีข้ นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ รูปภาพ

 คลิกให้ เกิดเคอร์ เซอร์ ณ
ตาแหน่งทีต่ ้ องการแทรกรูป

 คลิกเลือกตาแหน่งทีเ่ ก็บรูปภาพไว้

 คลิกเลือกที่รูปที่ต้องการ

 คลิกที่ปมุ่ แทรก
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เมื่อคลิกปุ่ ม แทรก แล้ว โปรแกรมจะแทรกรู ปภาพที่เราเลือกลงในหน้าเอกสารให้ ดังนี้

รู้ จักกับ Clip Art
คลิปอาร์ ต (Clip Art) หรื อที่เราเรี ยกว่า ภาพตัดปะนั้น หมายถึง ภาพสาเร็ จรู ปที่สามารถนาไปใช้กบั งาน
เอกสารได้ทนั ที เช่ น รู ปภาพวิวทิวทัศน์ รู ปสิ่ งของเครื่ องใช้ หรื อภาพสัตว์ต่างๆ เป็ นต้น คลิปอาร์ ตจะถูก
จัดเรี ยงออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้งานตามความเหมาะสม

 การแทรกรู ปภาพออนไลน์
นอกจากรู ปของเราที่เตรี ยมไว้เองแล้ว สาหรับ Microsoft Word 2013 ยังเตรี ยมรู ปไว้ให้ดว้ ย โดยรู ปที่
เตรี ยมไว้ให้น้ ี เรี ยนกว่า Online Pictures
 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ ภาพประกอบ
 คลิกที่คาสัง่ รูปภาพออนไลน์

 คลิกให้ เกิดเคอร์ เซอร์ ณ
ตาแหน่งทีต่ ้ องการแทรกรูป
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เมื่ อคลิ กค าสั่ ง รู ปภาพออนไลน์ แล้วจะปรากฏ บานหน้าต่ างงานภาพตัดปะขึ้ นมาให้ ทางขวามื อ
ของหน้าต่างโปรแกรม ดังนี้
 ในช่อง ค้ นหา ให้ พิมพ์คาเกี่ยวกับรูปที่ต้องการค้ นหาลงไป
 เมื่อพิมพ์คาที่ค้นหาแล้ ว
ให้ คลิกที่แว่นขยาย

 หากโปรแกรมพบรูปภาพที่ต้องการ
ก็จะแสดงขึ ้นมาให้ และหากต้ องการ
รูปภาพใดให้ คลิกที่รูปภาพนัน้ 1 ครัง้

เมื่อคลิกที่รูปภาพนั้นๆแล้ว รู ปภาพที่เลือกก็จะปรากฏบนเอกสาร
ตามตาแหน่งที่เคอร์ เซอร์ อยู่ ดังนี้
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 การแทรกภาพหน้ าจอโดยใช้ คาสั่งสกรีนซ็อต
ในโปรแกรม Microsoft 2010 สามารถเพิ่มภาพหน้าจอลงในหน้าเอกสารได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย
เพื่อช่วยให้จบั ภาพได้โดยไม่ตอ้ งออกจากโปรแกรม Word ที่กาลังทางานอยู่ และสามารถใช้เพื่อจับรู ปภาพของ
หน้าต่างทั้งหมด หรื อบางส่ วนของหน้าต่างที่เปิ ดอยูบ่ นคอมพิวเตอร์ โดยการแทรกภาพหน้าจอทาได้ดงั นี้

1. การแทรกภาพทั้งหน้ าต่ าง ทาโดย
 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกคาสัง่ ภาพหน้ าจอ
จะปรากฏภาพของบานหน้ าต่าง
ที่กาลังเปิ ดอยู่ ณ ขณะนันขึ
้ ้นมา

 หากต้ องการแทรกภาพหน้ าต่างใดให้ คลิกเลือกที่หน้ าต่างนัน้

 โปรแกรมจะแทรกภาพหน้ าต่างทีเ่ ลือกลงในเอกสาร
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2. การแทรกภาพบางส่ วนของหน้ าต่ าง ทาโดย
 คลิกเลือกแท็บ แทรก

 คลิกคาสัง่ ภาพหน้ าจอ

 คลิกคาสัง่ การคลิปหน้ าจอ

 โปรแกรมจะย่อหน้ าต่างโปรแกรม Word ลง จากนันให้
้ ใช้ เมาส์คลิกลากผ่านส่วนที่ต้องการบนหน้ าจอ แล้ วปล่อยเมาส์
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 โปรแกรมจะแทรกภาพทีเ่ ลือกจากหน้ าจอ ใส่ลงไปในเอกสารให้ ทนั ที

 การปรับแต่ งรู ปภาพให้ สวยงามและเหมาะสม
หลังจากที่ได้แทรกรู ปภาพมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับแต่งรู ปภาพ เพื่อความเหมาะสม สวยงาม
และตรงตามความต้องการของเรา โดยการปรับแต่งรู ปภาพนั้นมีอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การเคลื่อนย้ายรู ปภาพ
การปรับขนาด การหมุนรู ปภาพ เป็ นต้น ซึ่งก่อนที่จะทาการปรับแต่งรู ปภาพกันนั้น ให้ทาการแทรกรู ปภาพโดย
วิธีใดก็ได้มา 1 รู ป และคลิกเมาส์ ที่รูปภาพเพื่อเป็ นการเลือกรู ปภาพ ซึ่ งการเลือกรู ปภาพเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากใน
การทางานแก้ไขหรื อเคลื่อนย้ายวัตถุในโปรแกรม Microsoft Word โดยสามารถสังเกตได้วา่ รู ปภาพนั้นถูกเลือก
แล้วหรื อยัง จากจุด 8 จุดที่อยูร่ อบๆรู ปภาพนั้น ดังรู ป

จากนั้นคลิกเมาส์เลือกแท็บ รู ปแบบ ของเครื่ องมือรู ปภาพ จะปรากฏคาสั่งต่างๆในการ ปรับแต่ง หรื อการ
เปลี่ยนแปลงของรู ปภาพทั้งหมดแสดงขึ้นมาบน Ribbon
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เมื่อแทรกรูปแล้ วให้ คลิกเลือกรูปภาพนันก่
้ อน จากนันจึ
้ งคลิกเลือกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือรูปภาพ

ซึ่งคาสั่งเกี่ยวกับรู ปภาพนั้น จะแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มคาสั่ง ได้แก่ ปรับ , สไตล์ รูปภาพ , จัดเรียง และ
ขนาด โดยแต่ละกลุ่มคาสัง่ จะมีรายละเอียด ดังนี้

 ปรั บ เป็ นการปรับค่าต่างๆของรู ปภาพดั้งเดิม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

1. เอาพืน้ หลังออก เป็ นคาสั่งที่ใช้ตดั พื้นหลังหรื อส่ วนที่ไม่ตอ้ งการของรู ปภาพออกให้โดยอัตโนมัติ หรื อ หาก
ต้องการกาหนดบริ เวณที่จะตัดออกด้วยตนเองก็สามารถทาได้เช่นกัน ดังนี้
 คลิกที่คาสัง่
เอาพืน้ หลังออก

 เลือกรูปที่ต้องการ
ตัดภาพพื ้นหลังออก
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 กาหนดพื ้นที่ที่จะตัดออกด้ วย เครื่ องมือต่างๆ
เสร็ จแล้ วคลิกที่ปมุ่ คงการเปลี่ยนแปลงไว้
โปรแกรมจะตัดพื ้นหลังหรื อส่วนที่เป็ นสีมว่ งออกให้

2. การแก้ไข เป็ นคาสั่งที่ใช้ปรับค่าความคมชัด , ความสว่างหรื อ ความชัดของรู ปภาพ ซึ่ งสามารถใช้คาสั่งนี้
โดยการคลิกที่ลูกศรด้านหลัง ซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะปรากกฎรายการต่างๆ ดังนี้

176

ปกติค่าเริ่ มต้นของความคมชัด และความสว่างจะมีค่าเป็ น 0 หากต้องการปรับความสว่างให้เพิ่มขึ้น หรื อ
ลดลง ก็สามารถใช้เมาส์คลิกเลือกค่าที่ตอ้ งการได้เลย โดยที่โปรแกรมจะแสดงรู ปตัวอย่างให้เห็นก่อนด้วย
3. สี เป็ นการเปลี่ยนโทนสี ของรู ปภาพที่เลือก ซึ่ งสามารถใช้คาสั่งนี้โดยการคลิกที่ลูกศรด้านหลัง ซึ่ งเมื่อ
คลิกแล้วจะปรากกฏรายการต่างๆ ดังนี้

ให้คลิกเลือกโทนสี ของรู ปภาพที่ตอ้ งการได้ทนั ที โดยที่โปรแกรมจะแสดงรู ปตัวอย่างให้เห็นก่อนด้วย
4. เอฟฟิ กส์ แนวศิ ลป์ เป็ นการเพิ่มลักษณะพิเศษต่างๆลงในรู ปภาพ เพื่อให้ดูเหมือนเป็ นภาพร่ าง หรื อ ภาพเขียน
เป็ นต้น ซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏรายการลักษณะพิเศษต่างๆขึ้นมา ดังนี้

ให้คลิกเลือกลักษณะพิเศษที่ตอ้ งการได้ทนั ที โดยที่โปรแกรมจะแสดงรู ปตัวอย่างให้เห็นก่อนด้วย
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5. บีบอัดรู ปภาพ เป็ นการบีบอัดรู ปภาพเพื่อลดขนาดของรู ปภาพเดิม ซึ่ งสามารถใช้คาสัง่ นี้โดยการคลิกที่ลูกศร
ด้านหลัง ซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกการบีบอัดรู ปภาพขึ้นมา ดังนี้

คลิกเมาส์ให้มีเครื่ องหมายถูกหน้าช่อง นาไปใช้กบั รู ปภาพนี้เท่านั้น แล้วเลือกรู ปแบบขนาดที่ตอ้ งการจากนั้น
คลิกที่ปุ่ม ตกลง
6. เปลีย่ นรู ปภาพ เป็ นการเปลี่ยนจากรู ปภาพที่เลือกเป็ นรู ปภาพอื่นแทนให้คลิกที่คาสั่งเปลี่ยนรู ปภาพ
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ซึ่งเมื่อคลิกที่คาสั่งเปลี่ยนรู ปภาพแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของการเลือกรู ปแบบของการแทรกรู ปขึ้นมา
เพื่อแทรกไฟล์รูปภาพใหม่ ถ้าเราเลือกจากไฟล์ ให้คลิกที่ เรียกดู

จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของการแทรกรู ปขึ้นมา เพื่อแทรกไฟล์รูปภาพใหม่ ดังนี้

ให้คลิกเลือกรู ปภาพใหม่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แทรก โปรแกรมจะทาการเปลี่ยนรู ปใหม่ ให้เราแทน
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7. ตั้งค่ ารู ปภาพใหม่ จะทาการล้างค่าต่างๆที่เราได้กาหนดไปให้กบั รู ปภาพที่เลือก เช่น การปรับความความ
สว่าง หรื อ การเปลี่ยนสี ให้กบั รู ปภาพ ให้กลับมาเป็ นค่าเริ่ มต้นเดิมของรู ปภาพ ซึ่ งเมื่อคลิกที่ปุ่ม ตั้งค่ ารู ปภาพ
ใหม่ แล้ว รู ปภาพที่เราเลือกจะกลับคืนสู่ ค่าเดิมเหมือนกับครั้งแรกที่แทรกรู ปลงในหน้าเอกสาร

 สไตล์ รู ป ภาพ เป็ นการปรับแต่งลักษณะพิเศษต่างๆให้กบั รู ปภาพ เพื่อให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น

1. สไตล์ รูปภาพ จะเป็ นการรวมรู ปแบบของลักษณะพิเศษต่างๆที่โปรแกรมมีให้โดยสาเร็ จรู ป เพื่อสะดวกใน
การใช้งาน โดยสามารถเปิ ดลักษณะพิเศษที่โปรแกรมจัด ไว้ให้น้ ี ได้จากการ คลิกที่ปุ่ม ด้านหลังกรอบ
ลักษณะพิเศษต่างๆ ซึ่ งเมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏรายการลักษณะพิเศษของรู ปภาพขึ้นมา ดังนี้
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โดยสามารถดูตวั อย่างก่อนที่จะเลือกได้ โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ลกั ษณะนั้นๆ รู ปภาพที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะที่เมาส์ช้ ีอยู่ และหากต้องการลักษณะใด ก็ให้คลิกเลือกลักษณะนั้นได้เลย
2. เส้ นขอบรู ป เป็ นการกาหนดขอบของรู ปภาพ ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดค่าสี ความหนา และลักษณะของ
เส้น ซึ่งเมื่อคลิกที่ปุ่มคาสั่งแล้ว จะปรากฏรายการคาสั่งต่างๆ ดังนี้
ซึ่ งหากต้องการใส่ สีให้กบั เส้นขอบของรู ปภาพ ก็ให้คลิกที่สีที่ตอ้ งการได้เลย
และถ้าต้องการเพิ่มความหนาให้กบั เส้นขอบให้เลื่อนเมาส์มาที่คาสั่ง น้าหนัก
จะปรากฏรายการความหนาขึ้นมาให้คลิกเลือกที่ความหนาที่ตอ้ งการได้เลย
หรื อ หากต้อ งการก าหนดลัก ษณะของเส้ น ขอบให้ เ ลื่ อ นเมาส์ ม าที่ ค าสั่ ง
เส้ นประ จะปรากฏรายการลักษณะต่างๆของเส้นขึ้นมาให้คลิกเลือกลักษณะ
ที่ตอ้ งการได้เลย

3. เอฟเฟ็ กต์ ของรู ปภาพ เป็ นการใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆให้กบั รู ปภาพคล้ายๆกับลักษณะของรู ปภาพในข้อแรก
แต่ในคาสัง่ นี้ จะมีรายละเอียดเพิม่ เติมลงไปอีก เช่น การใส่ เงา เรื องแสง หรื อการสะท้อน เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อคลิก
ที่ปุ่มคาสั่งแล้วจะปรากฏรายการคาสั่งพิเศษต่างๆ ขึ้นมา ดังนี้
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ให้สังเกตว่าหลังคาสั่งแต่ละคาสั่งจะมีรูปลูกศรอยู่ แสดงว่ายังมีรายละเอียดย่อยๆอยูอ่ ีก ซึ่ งเมื่อนาเมาส์ไปชี้
ที่คาสั่งใด ก็จะปรากฏรายการคาสั่งย่อยๆขึ้นมาให้ ดังนี้

ซึ่งเมื่อเรานาเมาส์ไปวางไว้ที่ลกั ษณะใด รู ปภาพที่เราเลือกก็เปลี่ยนไปตามลักษณะที่เมาส์ช้ ีอยู่
และหากได้ลกั ษณะที่ตอ้ งการแล้ว ให้คลิกเลือกที่ลกั ษณะนั้นได้ทนั ที
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4. เค้ าโครงรู ปภาพ เป็ นการเปลี่ยนรู ปภาพที่เลือกให้กลายเป็ น SmartArt ซึ่ งเมื่อคลิกที่ปุ่มคาสั่งแล้วจะปรากฏ
รู ปแบบต่างๆของ SmartArt ขึ้นมาให้ โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ เค้ าโครงรูปภาพ

 เลือกรูปภาพทังหมดที
้
่
ต้ องการเปลีย่ นเป็ น SmartArt

 คลิกเลือกรูปแบบ SmartArt ที่ต้องการ โดยที่โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างให้ เห็นก่อนด้ วย
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 จั ด เรี ย ง เป็ นการกาหนดการวางตาแหน่งของรู ปภาพกับตัวอักษร หรื อลาดับก่อนหลังของรู ปภาพกับ
วัตถุอื่นๆ ในหน้าเอกสาร

1. ตาแหน่ ง เป็ นการกาหนดตาแหน่งของรู ปภาพกับข้อความ ในกรณี ที่เนื้อหาในหน้าเอกสารมีท้ งั ข้อความและ
รู ปภาพอยู่รวมกัน โดยจะกาหนดว่ารู ปภาพจะอยู่ที่ตาแหน่ งใด เมื่อมีขอ้ ความอยู่ด้วยซึ่ งเมื่อคลิ กที่ปุ่มคาสั่ง
ตาแหน่ ง แล้ว จะปรากฏรายการการวางตาแหน่ง ดังนี้

ซึ่งเมื่อเรานาเมาส์ ไปชี้ ที่รูปแบบใด รู ปภาพและที่เราเลือกและข้อความในหน้าเอกสารก็จะเปลี่ยนไปตาม
รู ปแบบที่เมาส์ช้ ีอยู่ และหากต้องการการวางตาแหน่งแบบใด ให้คลิกที่รูปแบบการวางตาแหน่งนั้น
2. การตัดข้ อความ เป็ นการกาหนดลักษณะการตัดรู ปภาพกับข้อความ ซึ่ งเมื่อคลิกที่คาสั่ง การตัดข้ อความ แล้ว
จะปรากฏรายการการตัดข้อความ ดังนี้
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หากต้องการรู ปแบบใดให้คลิกเลือกรู ปแบบการตัดข้อความของรู ปภาพได้ทนั ที
3. ลาดับของวัตถุ คือการกาหนดลาดับก่อนหลังของรู ปภาพกับวัตถุอื่นๆ เช่น รู ปภาพ กับ กล่องข้อความ หรื อ
รู ปภาพกับรู ปร่ างอื่นๆ โดยปกติวตั ถุที่แทรกลงมาก่อนจะอยูข่ า้ งหลังสุ ด ส่ วนวัตถุที่แทรกเข้ามาที่หลังสุ ด จะอยู่
ข้างหน้าสุ ด ซึ่งหากเราต้องการเปลี่ยนลาดับก่อนหลังให้กบั รู ปภาพก็สามารถทาได้ โดยคาสั่งลาดับนั้น จะมีอยู่
2 แบบ ด้วยกัน การนาไปไว้ขา้ งหน้า และ การนาไปไว้ขา้ งหลัง ซึ่ งวิธีการเรี ยกใช้คาสั่งทาโดย คลิกที่ลูกศร
ด้านหลังคาสั่ง จะปรากฏรายการขึ้นมา ดังนี้

และหากต้องการให้รูปภาพที่เราเลือกมีลาดับก่อนหลังอย่างไร ก็ให้คลิกเลือกที่คาสัง่ ลาดับนั้น
4. บานหน้ าต่ างส่ วนที่เลือก เป็ นการเปิ ดบานหน้าต่างส่ วนที่เลือกขึ้นมาเพื่อช่วยเลือกแต่ละวัตถุในหน้าเอกสาร
และ เพื่อเปลี่ยนลาดับและการมองเห็นวัตถุเหล่านั้น ซึ่ งเมื่อคลิกที่คาสั่งแล้วโปรแกรมจะเปิ ดหน้าต่างส่ วนที่เลือก
ขึ้นมาทางด้านขวามือของหน้าต่างโปรแกรม ดังนี้


คลิก เลือ กรู ป ภาพที่
ต้ องการ โดยโปรแกรมจะแสดง
ลาดับของรูปภาพที่อยู่ข่างหน้ า
สุด ไล่ ล งไปข้ างหลัง สุ ด จาก
ตัวอย่างคือรู ปที่อยู่หน้ าสุดหรื อ
บนสุด คื อ รู ป ที่ 2 จากนัน้ คื อ
รูปที่ 1 และ 3 เรี ยงลงมา
 สามารถเปลี่ยนลาดับของ
รู ป ภาพที่เ ลือ กได้ จ ากปุ่ มค าสั่ง
ของการจัดลาดับใหม่
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5. การจัดแนว เป็ นการจัดตาแหน่งรู ปภาพที่เลือก กับขอบหน้ากระดาษ ซึ่ งคล้ายๆกับการจัดตาแหน่ งของ
ข้อมูล โดยที่จะมีการจัดอยู่ ชิดขอบซ้าย ชิดขอบขวา หรื อ อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษ เป็ นต้น ซึ่ งเมื่อคลิกที่คาสั่ง
จัดแนว แล้ว จะปรากฏรายการคาสั่งการวางแนวของรู ปภาพ ดังนี้

ซึ่ งหากต้องการให้รูปภาพมีการวางแนวแบบใด ก็ให้คลิกเลือกที่
รู ปแบบนั้นๆได้เลย
6. การจัดกลุ่มของวัตถุ เป็ นการรวมวัตถุหลายๆวัตถุให้เป็ นวัตถุเดียวกัน โดยมีข้ ึนตอนดังนี้
 เลือกวัตถุทงหมดที
ั้
่ต้องการรวมกลุม่

 โปรแกรมจะรวมกลุม่ วัตถุทเี่ ลือก

 คลิกที่ จัดกลุ่ม จากนันคลิ
้ กที่คาสัง่ จัดกลุ่ม อีกครัง้ หนึง่
โปรแกรมจะรวมวัตถุให้ เป็ นชิ ้นเดียวกัน หรื อในกรณีที่เคยรวม
วัตถุไปแล้ ว ต้ องการจะยกเลิกให้ คลิกที่คงั่ ยกเลิกการจัดกลุ่ม
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7. การหมุน เป็ นการกาหนดรู ปภาพให้หมุนไปในทิศทางต่างๆ ซึ่งเมื่อคลิกที่คาสั่งแล้วจะปรากกฎรู ปแบบการ
หมุนให้กบั รู ปภาพ ดังนี้

ซึ่งเมื่อนาเมาส์ไปชี้ที่รูปแบบการหมุนต่างๆ รู ปภาพที่เลือกจะเปลี่ยนการหมุนไปตามรู ปแบบที่เมาส์ช้ ีอยู่ และ
หากต้องการให้รูปภาพหมุนไปแบบใด ให้คลิกเลือกที่รูปแบบนั้น

 ขนาด คือ กลุ่มเครื่ องมือที่ใช้เปลี่ยนรู ปร่ าง และ กาหนดขนาดความกว้าง , ความสู งของรู ปภาพ

1. ครอบตัด คือการตัดบางส่ วนของรู ปภาพออกไปจากภาพเดิม หรื อ เปลี่ยนรู ปร่ างของรู ปภาพจากสี่ เหลี่ยมให้
กลายเป็ นรู ปร่ างอื่นๆเช่น วงกลม , หัวใจ เป็ นต้น โดยมีคาสั่งหลักๆดังนี้
 ครอบตัด

 เมื่อคลิกทีค่ าสัง่ ขอบของรูปภาพที่
เลือกจะเปลีย่ นเป็ นขีดสีดา

มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้

 นาเมาส์ไปชี ้ที่ขอบรูป จากนัน้
คลิกเมาส์ค้างไว้ และลากเมาส์เพื่อ
ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้ วปล่อยเมาส์

 โปรแกรมจะตัดส่วนที่
ไม่ต้องการออกให้ ดงั รูป
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 ครอบตัดตามรู ปร่ าง มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
 เลือกรูปภาพที่ต้องการตัด

 คลิกที่ครอบตัด แล้ วเลือกคาสัง่ ครอบตัดตามรูปร่ าง
จากนันให้
้ คลิกเลือกรูปร่างทีต่ ้ องการ

 โปรแกรมจะตัดรูปให้ ตามรูปร่างที่เลือกให้ ดงั รูป

2. ความสู ง และ ความกว้ างของรู ปภาพ เป็ นการกาหนดค่าความสู งและความกว้างที่แน่นอนให้กบั รู ปภาพ โดย
การใส่ ค่าตัวเลขลงไปเอง ซึ่งทาโดย คลิกเลือกที่รูปภาพนั้นๆ จากนั้นจึงใส่ ค่าที่เป็ นตัวเลขลงไป ในช่องความสู ง
และ ความกว้างของรู ปภาพ ดังนี้
 ใส่คา่ ความสูง
 ใส่คา่ ความกว้ าง
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 การแทรกรู ปร่ างอัตโนมัติ (AutoShape)
รู ปร่ างอัตโนมัติ คือรู ปภาพสาเร็ จที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ซึ่ งสามารถนาไปใช้งานในเอกสารได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะแบ่งออกเป็ นกลุ่มๆเพื่อง่ายต่อการเรี ยกใช้ เช่น เส้นต่างๆ รู ปร่ างพื้นฐาน เป็ นต้น ซึ่ ง
การแทรกรู ปร่ างอัตโนมัติลงในเอกสาร มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกที่แท็บ แทรก

 คลิกเลือกที่คาสัง่ รูปร่ าง

 จะปรากฏรูปร่างต่างๆขึ ้นมา ให้ คลิกเลือกที่รูปร่างที่ต้องการ
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 เมาส์จะเปลีย่ นเป็ นรูป

ให้ คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากให้ เกิดรูปร่างขึ ้น จากนันจึ
้ งปล่อยเมาส์

เมื่อปล่อยเมาส์ แล้ว จะเกิ ดเคอร์ เซอร์ ข้ ึน ในรู ปร่ างอัตโนมัติเพื่อให้เราใส่ ขอ้ ความลงไปได้ ให้พิมพ์
ข้อความลงไปได้เลย หรื อถ้าหากไม่ตอ้ งใส่ ขอ้ ความก็ให้คลิก 1 ครั้งนอกรู ปร่ างอัตโนมัติ หรื อในกรณี ที่ปล่อย
เมาส์แล้วไม่เกิดเคอร์ เซอร์ ข้ ึน ให้คลิกขวาที่รูปร่ างแล้วเลือกคาสั่ง เพิม่ ข้ อความ

 เมื่อเกิดเคอร์ เซอร์ ขึ ้น ให้ พิมพ์ข้อความลงไปได้ เลย

เมื่อพิมพ์ขอ้ ความเสร็ จแล้ว ให้นาเมาส์มาคลิกด้านนอกของรู ปร่ าง ก็จะได้รูปร่ างอัตโนมัติที่มีขอ้ ความอยู่
ข้างใน ดังนี้
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 การปรับแต่ งรู ปร่ างอัตโนมัติ
เมื่อเราทาการแทรกรู ปร่ างอัตโนมัติลงในหน้าเอกสาร และพิมพ์ขอ้ ความลงในรู ปร่ างอัตโนมัติเรี ยบร้อย
แล้ว หากต้องการปรับแต่งรู ปร่ างอัตโนมัติให้สวยงามยิง่ ขึ้นได้อีกด้วย ซึ่ งขั้นตอนการปรับแต่งรู ปร่ างอัตโนมัติ
มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
 คลิกเลือกที่แท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือการวาด หรื อ บางรูปร่างจะเป็ นเครื่ องมือกล่องข้ อความ

โดยกลุ่มคาสั่ง สาคัญที่ใช้สาหรับการตกแต่งรู ปร่ างอัตโนมัติ ได้แก่
 สไตล์ รูปร่ าง หรือ ลักษณะกล่องข้ อความ เป็ นการกาหนดลักษณะต่างๆให้กบั รู ปร่ าง ได้แก่

1. สไตล์ รูปร่ าง เป็ นการใส่ ลกั ษณะด่วนให้กบั รู ปร่ าง ซึ่งมีรูปแบบที่โปรแกรมจัดไว้ให้สาเร็ จรู ป สามารถใช้ได้
ทันที ซึ่งสามารถเปิ ดรายการลักษณะพิเศษทั้งหมด โดย

 คลิกเมาส์ที่ปมุ่

 เมื่ อ ลัก ษณะต่ า งๆถู ก เปิ ดขึ น้ มา ให้ ใช้
เมาส์คลิกเลือกลักษณะที่ต้องการได้ เลย หรื อ
สามารถดูตัวอย่างของแต่ละลักษณะก่อนได้
โดยการนาเมาส์ไปชี ้ที่ลกั ษณะนัน้ รู ปร่ างที่เรา
เลือกจะเปลีย่ นไปตามลักษณะที่เมาส์ชี ้อยู่

เพื่อเปิ ดลักษณะพิเศษทังหมดขึ
้
้นมา
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2. การเติมสี รูปร่ าง เป็ นการใส่ สีพ้ืนหลังให้กบั รู ปร่ างอัตโนมัติ ซึ่ งสามารถใส่ สีพ้ืนให้กบั รู ปร่ างอัตโนมัติได้
โดยคลิกที่คาสัง่ จะปรากฏรายการสี พ้ืนต่างๆ ขึ้นมาให้ ดังนี้

ให้ ค ลิ ก เลื อ กสี ที่ ต้ อ งการได้ เ ลย หรื อหากต้อ งการสี อื่ น ที่ ไ ม่ มี ใ นรายการให้ ค ลิ ก เลื อ กที่ ค าสั่ ง
สี เพิ่มเติม หรื อหากต้องการลักษณะพิเศษอื่นๆให้พ้ืนหลังของรู ปร่ างเป็ นรู ปภาพให้คลิกเลือกที่คาสั่ง รู ปภาพ ,
ไล่ระดับสี , พืน้ ผิว หรื อ ลวดลาย
3. เส้ นกรอบรู ปร่ าง เป็ นการกาหนดกรอบของรู ปร่ าง โดยการกาหนดค่าสี ความหนา และลักษณะของเส้น ซึ่ง
เมื่อคลิกที่ปุ่มคาสั่งแล้ว จะปรากฏรายการคาสั่งต่างๆ ดังนี้
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ซึ่ งหากต้องการใส่ สีให้กบั เส้นขอบของรู ปภาพ ก็ให้คลิกที่สีที่ตอ้ งการได้เลย และถ้าต้องการเพิ่มความ
หนาให้กบั เส้นขอบให้เลื่อนเมาส์มาที่คาสัง่ น้าหนัก จะปรากฏรายการความหนาขึ้นมาให้คลิกเลือกที่ความหนา
ที่ตอ้ งการได้เลย หรื อหากต้องการกาหนดลักษณะของเส้นขอบให้เลื่อนเมาส์ มาที่คาสั่ง เส้ นประ จะปรากฏ
รายการลักษณะต่างๆของเส้นขึ้นมาให้คลิกเลือกลักษณะที่ตอ้ งการได้เลย หรื อ หากต้องการใส่ ลวดลายให้กบั
เส้นกรอบ ก็ให้คลิกเลือกที่คาสั่ง ลวดลาย จะปรากฏลวดลายต่างๆขึ้นมาให้คลิกเลือกลักษณะที่ตอ้ งการ จากนั้น
ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง
4. เอฟเฟ็ กรู ปร่ าง เป็ นการใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆให้กบั รู ปร่ าง เช่น ใส่ เงา , ใส่ การเรื องแสง , ใส่ ขอบนุ่ม เป็ น
ต้น ซึ่งเมื่อคลิกที่คาสั่งแล้ว จะปรากฏรายการรู ปร่ างต่างๆที่โปรแกรมมีมาให้ ดังนี้

ให้เลือกลักษณะพิเศษต่างๆที่ตอ้ งการ ซึ่ งเมื่อเราทาการปรับแต่ง หรื อกาหนดลักษณะพิเศษต่างๆให้กบั
รู ปร่ างอัตโนมัติแล้ว จะได้ผลดังนี้

รูปร่างอัตโนมัติที่ได้ ทาการใส่
ลักษณะพิเศษต่างๆลงไปแล้ ว
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การแนบไฟล์ วิดีโอจาก YouTube
สาหรับ Microsoft word 2013 นั้นสามารถแนบไฟล์วิดีโอจาก YouTube ด้วยวิธีการดังนี้
1. เลื อกคาสั่ง Online Video (วิดีโอแบบออนไลน์) ภายใต้แท็บ Insert (แทรก)

2. ถ้าเราไม่เคยเพิ่ม YouTube เข้าไปใน Account ของเรา พอหน้าต่าง Insert Video แสดงขึ้นมา ให้เราเลือก
Also insert from YouTube (และเรายังแทรกจาก)
3. แล้วตัวเลือกสาหรับ YouTube ก็จะแสดงขึ้น เพื่อให้เราใส่ ขอ้ ความเกี่ ยวกับวิดีโอที่เราต้องการ แล้วกดปุ่ ม
Enter

4. จะมีคลิปวีดีโอเกี่ยวกับคาที่เราค้นหามาให้เลือกมากมาย ถ้าเราต้องการคลิกไหนก็สามารถกดเลือกวีดีโอนั้น
ได้เลย หลังจากนั้นก็กดปุ่ ม แทรก (Insert)
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5. จากนั้นคลิปวีดีโอก็จะมาปรากฏอยูใ่ นเอกสารของเราทันที สามารถเปิ ดดูได้โดยการเลือกปุ่ ม play ที่อยูก่ ลาง
รู ปคลิป
6. จากนั้นคลิ ปก็จะแสดงขึ้นมาบนเอกสาร ซึ่ งเราต้องกด Play อีกครั้งเหมือนเวลาที่เราดูวิดีโอจาก YouTube
ทัว่ ไปและถ้าดูคลิปวีดีโอเสร็ จแล้วต้องการกลับมาที่เอกสาร ให้ไปคลิกเลือกบริ เวณภายนอกคลิปวีดีโอ 1 ครั้ง
เท่านั้น เราก็จะกลับมาที่เอกสาร Word ของเราทันที
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7. เราสามารถปรั บตาแหน่ งการวางคลิ ปวิดีโอได้ด้วย โดยจะวางไว้ระหว่างกลางตัวหนังสื อ หรื ออยู่บรรทัด
เดี ยวกับข้อความก็ทาได้ท้ งั นั้น เพียงคลิกหรื อแตะเลือกคลิปวีดีโอ แล้วกาหนดรู ปแบบการวางได้ที่ปุ่ม Layout
Options
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การแทรกสั ญลักษณ์ อักษรศิลป์ และ แผนผัง
นอกจากรู ปภาพจะช่ วยสื่ อความหมายถึงเนื้ อหาภายในเอกสารได้แล้ว ยังมีสัญลักษณ์ต่างๆ ( Symbol ) ,
อักษรศิลป์ ( WordArt ) และ แผนผัง ( SmartArt ) ที่จะทาให้งานในเอกสารน่าสนใจ และมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
โดยแต่ละคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดและรู ปแบบการใช้งาน ดังนี้

 การแทรกสั ญลักษณ์ หรือ แทรกอักขระพิเศษ ( Symbol )
นอกจากการพิ มพ์ตวั อัก ษรปกติ ทว่ั ไปลงในหน้า เอกสารแล้ว ยังสามารถใส่ สัญลัก ษณ์ พิเศษเพื่อช่ วย
ประกอบในหน้าเอกสารให้สอดคล้องกับเนื้อหานั้นๆได้ เช่น การให้ทาเครื่ องหมาย  หรื อ เครื่ องหมาย 
เป็ นต้น ซึ่งสัญลักษณ์ท้ งั 2 นี้ ไม่สามารถพิมพ์ลงไปได้จากแป้ นพิมพ์ ฉะนั้นจึงต้องใช้การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
นี้ช่วย ซึ่งการแทรกสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
 คลิกที่ แท็บแทรก

 คลิกให้ เกิดเคอร์ เซอร์ บน
ตาแหน่งทีต่ ้ องการใส่สญ
ั ลักษณ์

 คลิกเลือกที่คาสัง่ สัญลักษณ์
จะปรากฏสัญลักษณ์ตา่ งๆขึ ้นมา
จากนันให้
้ คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ที่
ต้ องการ 1 ครัง้
 โปรแกรมจะแทรกสัญลักษณ์ที่เลือกลงไปให้
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ในกรณี ที่ตอ้ งการหาสัญลักษณ์อื่นๆนอกจากที่โปรแกรมปรากฏขึ้นมา ให้เลื่อนเมาส์ ลงมาคลิกเลือกที่
คาสัง่ สัญลักษณ์เพิม่ เติม ดังนี้
 เลือกรูปแบบของสัญลักษณ์โดยคลิกเมาส์ที่ปมุ่
สังเกตว่า
สัญลักษณ์ที่แสดงในช่องด้ านล่างจะเปลีย่ นไปตามรูปแบบทีเ่ ลือก

 เลือ่ นเมาส์ลงมาคลิก
เลือกที่คาสัง่ สัญลักษณ์
เพิ่มเติม
 คลิกเลือกสัญลักษณ์ทตี่ ้ องการแทรก

 คลิกที่ปมุ่ แทรก

เมื่อคลิกเลือกที่ปุ่ม แทรก แล้วโปรแกรมจะทาการใส่ สัญลักษณ์ที่เราเลือกลงในเอกสารให้ ดังนี้
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 การแทรกอักษรศิลป์ ( WordArt )
อักษรศิลป์ ( Word Art ) เป็ นรู ปแบบอักษรสาเร็ จรู ปที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม เพื่อใช้ในการ
ตกแต่งเอกสารให้ดูน่าสนใจ และสามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที โดยการแทรกอักษรศิลป์ มีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกที่แท็บ แทรก

 คลิกคาสัง่ อักษรศิลป์ แล้ วคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

โปรแกรมจะสร้ างกล่องข้ อความเพื่อ
ให้ พิมพ์ข้อความทีต่ ้ องการลงไป

ข้ อความใหม่ที่ได้ ตาม
รูปแบบอักษรศิลป์ที่เลือก
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 การแก้ไขข้ อความอักษรศิลป์
ในกรณี ที่ตอ้ งการแก้ไขข้อความใหม่ เช่น พิมพ์ผดิ หรื อ ต้องการลบตัวอักษรบางตัวออกสามารถทาได้โดย

 คลิกเมาส์ที่อกั ษรศิลป์เพื่อให้ เกิดเคอร์ เซอร์ ขึ ้น

 แก้ ไขข้ อความโดยการพิมพ์เพิ่ม หรื อ ลบตัวอักษรได้ ตามต้ องการ

 การปรับแต่ งข้ อความอักษรศิลป์
ในกรณี ที่ตอ้ งการเปลี่ยนสี หรื อ เพิ่มเติมลักษณะพิเศษอื่นๆให้กบั อักษรศิลป์ ก็สามารถทาได้โดย
 คลิกเลือกข้ อความศิลป์ที่ต้องการแก้ ไข จากนัน้ คลิกเลือกแท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือการวาด

เมื่อคลิกที่แท็บรู ปแบบของเครื่ องมืออักษรศิลป์ แล้ว จะปรากฏกลุ่มคาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการอักษร
ศิลป์ โดยกลุ่มคาสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งอักษรศิลป์ ได้แก่ สไตล์ อักษรศิลป์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ลักษณะด่ วน คือ การเปลี่ยนสไตล์อกั ษรศิลป์ ใหม่ ให้กบั ข้อความเดิ ม ซึ่ งเมื่อเราเลื อกข้อความที่ตอ้ งการ
เปลี่ยนลักษณะแล้ว นาเมาส์ไปชี้ที่สไตล์อกั ษรศิลป์ อื่นๆ ข้อความศิลป์ ของเราก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะที่เมาส์
ชี้ อยู่ ซึ่ ง หากต้องการเปิ ดลัก ษณะอัก ษรศิ ล ป์ ขึ้ นมาทั้ง หมด ท าโดยคลิ ก ที่ ปุ่ ม
ด้ า นหลัง สไตล์ อ ัก ษร
ศิลป์ โปรแกรมก็จะเปิ ดรายการลักษณะอักษรศิลป์ ขึ้นมา ดังนี้
 คลิกที่ปมุ่
เพื่อเปิ ดแบบ
อักษรศิลป์แบบอื่นๆขึ ้นมา

 คลิกเลือกลักษณะใหม่ทตี่ ้ องการ
โปรแกรมจะทาการเปลีย่ นสไตล์
อักษรศิลป์ให้ ทนั ที

2. สี เติมข้ อความ
คือ การใส่ สีพ้ืนให้กบั อักษรศิลป์ เช่น ในกรณี ที่เราไม่ชอบสี ของลักษณะที่โปรแกรม
ให้มา ก็สามารถเปลี่ยนสี พ้ืนของตัวอักษรในข้อความได้เช่นกัน โดยมีวธิ ี การคือ คลิกที่ลูกศรด้านหลังคาสั่งแล้ว
เลือกสี ที่ตอ้ งการได้ทนั ที
3. เส้ นกรอบรู ปร่ าง
คือ การใส่ สีเส้นขอบให้กบั ตัวอักษรศิลป์ เช่น ในกรณี ที่เราไม่ชอบสี หรื อ
ลักษณะเส้นขอบที่โปรแกรมให้มา เราก็สามารถเปลี่ยนเส้นขอบของตัวอักษรในข้อความได้เช่ นกัน โดยมี
วิธีการคือ คลิกที่ลูกศรด้านหลังคาสั่งแล้วเลือกคาสั่งที่ตอ้ งการอีกครั้งหนึ่ง
4. สร้ างลักษณะพิเศษให้ ข้อความ
คือ การใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆให้กบั อักษรศิลป์ เช่น การสะท้อน ,
การเรื องแสง เป็ นต้น โดยมีวิธีการทางาน และรู ปแบบเหมือนกับการใส่ ลกั ษณะพิเศษให้กบั รู ปภาพนัน่ เอง
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 การแทรกแผนผัง ( SmartArt )
สมาร์ ทอาร์ ต (SmartArt) ในโปรแกรม Microsoft word 2013 นับเป็ นคุณสมบัติที่จะช่วยให้สร้างแผนผัง
และข้อมูลต่างๆ ในรู ปแบบลาดับขั้นตอนภายในเอกสารให้ดูสวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้
ยัง ใช้อ ธิ บ ายโครงสร้ า งหรื อ ล าดับ ต าแหน่ ง หน้า ที่ ภายในองค์ก รในรู ป แบบต่ า งๆได้อี ก ด้วย ซึ่ ง การสร้ า ง
SmartArt นั้นมีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกที่แท็บ แทรก

 คลิกที่คาสัง่ SmartArt

 คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

 คลิกเลือกลักษณะ
ของสมาร์ ทอาร์ ต

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

 โปรแกรมจะแทรกแผนผังลงในหน้ าเอกสารให้
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 คลิกในกล่องข้ อความเพื่อให้ เกิดเคอร์ เซอร์ จากนันพิ
้ มพ์
ข้ อความลงไปในกล่องข้ อความ

 เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็ จแล้ ว
ให้ คลิกด้ านนอก SmartArt 1 ครัง้

 การแก้ไข ปรับแต่ งสมาร์ ทอาร์ ต
หลังจากที่เราแทรกสมาร์ ทอาร์ ตลงในหน้าเอกสารแล้ว หากต้องการลบ เพิ่มกรอบข้อความหรื อ ทาการ
ปรับแต่งค่าต่างๆในสามร์ ทอาร์ ตก็สามารถทาได้ดงั นี้

 การเพิม่ หรือ ลบกรอบข้ อความออกจากสมาร์ ทอาร์ ต
ในกรณี ที่รูปแบบของสามาร์ ทอาร์ ตที่เราเลือก มีลาดับขั้นมาให้น้อยกว่า หรื อ มากกว่าที่เราต้องการ เรา
สามารถเพิม่ หรื อ ลบกรอบข้อความได้ โดยให้คลิกเลือกที่แท็บ ออกแบบ ของเครื่ องมือ SmartArt แล้วเลือกใช้
คาสั่งที่อยู่ในกลุ่มของ สร้ างกราฟิ ก โดยคาสั่งในกลุ่มนี้ จะประกอบไปด้วยคาสั่งที่ใช้จดั การกล่องข้อความใน
แผนผัง เช่น เพิ่มกล่องข้อความ , เปลี่ยนตาแหน่ง หรื อลาดับของกล่องข้อความ ดังรู ป
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ซึ่งคาสั่งต่างๆในกลุ่มนี้จะไม่เหมือนกันทุกครั้ง แต่จะแตกต่างกันไปตามชนิดของ SmartArt ที่สร้างในเอกสาร

 การเพิม่ สี สันให้ กบั สมาร์ ทอาร์ ต
หลังจากได้สมาร์ ทอาร์ ตในรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว หากต้องการใส่ สีเพื่อเพิม่ ความสวยงามให้กบั แผนผัง
ของเราก็สามารถทาได้ โดยมีวธิ ี ดงั นี้
วิธีที่ 1 เปลี่ยนสี จากชุดรู ปแบบสี
 คลิกแท็บออกแบบของเครื่ องมือ SmartArt

 คลิกคาสัง่ เปลี่ยนสี

 เลือกรูปแบบสีที่ต้องการ

 SmartArtจะเปลีย่ นสีไปตามแบบสีที่เลือก
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วิธีที่ 2 เปลี่ยนสี ดว้ ยการกาหนดเอง

 คลิกเลือกกล่องข้ อความที่ต้องการใส่สี

 คลิกแท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือ SmartArt

โดยกลุ่มคาสั่งที่ใช้ตกแต่งกล่องข้อความในแผนผังได้แก่กลุ่มคาสั่ง ลักษณะรูปร่ าง โดยมีคาสั่งต่างๆดังนี้

1.
2.
3.
4.

ลักษณะด่ วน
เป็ นรู ปแบบสาเร็ จรู ปที่โปรแกรมมีมาให้
เติมสี รูปร่ าง
เป็ นการใส่ สีพ้ืนให้กบั กล่องข้อความ
เส้ นกรอบรู ปร่ าง
เป็ นการกาหนดสี และลักษณะเส้นขอบของกล่องข้อความ
สไตล์ รูปร่ าง เป็ นการใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆ เช่น เงา , การเรื องแสงให้กบั กล่องข้อความ

ซึ่ ง วิธี การใช้ง านคาสั่ง ต่า งในกลุ่ ม นี้ ก็ จะเหมือนกับการตกแต่ งรู ปร่ างเช่ นกัน คือให้เราคลิ ก ที่รูปลู กศร
ด้านหลังของคาสั่งต่างๆ ก็จะปรากฏตัวเลือกของคาสั่งนั้นๆขึ้นมา ให้เราคลิกเลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการได้เลย หรื อ
ให้นาเมาส์ ไปชี้ที่รูปแบบต่างๆ กรอบข้อความก็จะเปลี่ยนไปตามรู ปแบบที่เมาส์ช้ ี อยู่ และเมื่อได้แบบที่ตอ้ งการ
แล้วก็ให้คลิกเลือกที่รูปแบบนั้น
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 การใส่ สีให้ กบั ตัวอักษรในสมาร์ ทอาร์ ต
หลังจากที่ตกแต่งกล่องข้อความสมาร์ ทอาร์ ตไปแล้ว หากต้องการใส่ สีให้กบั ตัวอักษรภายในเพื่อให้
แผนผังดูน่าสนใจ และสวยงามยิง่ ขึ้น สามารถทาได้โดยมีวธิ ี ดงั นี้
 คลิกเลือกกล่องข้ อความที่ต้องการใส่สี

 คลิกแท็บ รูปแบบ ของเครื่ องมือ SmartArt

โดยกลุ่มคาสั่งที่ใช้ตกแต่งตัวอักษรในแผนผังได้แก่กลุ่มคาสั่ง ลักษณะอักษรศิลป์ โดยมีคาสั่งต่างๆดังนี้

1.
2.
3.
4.

ลักษณะด่ วน
สี เติมข้ อความ
เส้ นกรอบข้ อความ
เอฟเฟกต์ ข้อความ

เป็ นรู ปแบบตัวอักษรสาเร็ จรู ปที่โปรแกรมมีมาให้
เป็ นการใส่ สีพ้ืนให้กบั ตัวอักษร
เป็ นการกาหนดสี และลักษณะเส้นขอบของตัวอักษร
เป็ นการใส่ ลกั ษณะพิเศษต่างๆ เช่น เงา , การเรื องแสงให้กบั ตัวอักษร

ซึ่ งวิธีการใช้งานคาสั่งต่างในกลุ่มนี้ ก็คือ ให้คลิกที่รูปลูกศรด้านหลังของคาสั่งต่างๆ ก็จะปรากฏตัวเลือก
ของคาสั่งนั้นๆขึ้นมา ให้เราคลิกเลือกลักษณะที่ตอ้ งการได้เลย หรื อให้นาเมาส์ไปชี้ ที่รูปแบบต่างๆ ข้อความก็จะ
เปลี่ยนไปตามลักษณะที่เมาส์ช้ ีอยู่ และเมื่อได้ลกั ษณะที่ตอ้ งการแล้วก็ให้คลิกเลือกที่ลกั ษณะนั้นๆ
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การสร้างจดหมาย จดหมายเวียน และซองจดหมาย
นอกจากโปรแกรม Microsoft

Word จะใช้สร้างงานเอกสาร รายงาน และงานเอกสารอื่นๆแล้ว

ยังสามารถสร้ างจดหมาย และซองจดหมายได้อีกด้วย ซึ่ งในWord 2013 นี้ จะมีตวั ช่ วยสร้างจดหมาย และ
แม่แบบสาเร็ จรู ปต่างๆ ให้เลื อกมากมาย หลายรู ปแบบ ซึ่ งสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสาหรับผูท้ ี่ไม่
ถนัดในการวางรู ปแบบของจดหมายต่างๆ ซึ่ งรายละเอียดของการสร้างจดหมายและ ซองจดหมาย มีดงั นี้

 การสร้ างจดหมาย
จดหมายนั้น มีอยูด่ ว้ ยกันหลายประเภท เช่น จดหมายธุรกิจ จดหมายทางราชการ หรื อ จดหมาย
ส่ วนตัวที่ส่งถึงเพื่อนสนิท ซึ่ งแต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดและเนื้ อหาภายในจดหมายที่แตกต่างกันออกไป
โดยในโปรแกรม Microsoft Word 2013 นั้น ได้มีเครื่ องมือช่วยสร้างจดหมายอัตโนมัติรูปแบบต่างๆที่มีความ
สวยงาม ง่าย และสะดวกในการสร้างจดหมาย ซึ่ งขั้นตอนในการสร้างจดหมายอัตโนมัติมีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้

 คลิกที่แท็บ แฟ้ม

 คลิกที่ ใหม่
 คลิกที่แม่แบบ จดหมาย
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 คลิกเลือกประเภทของจดหมายทีจ่ ะสร้ าง

 โปรแกรมจะแสดงแม่แบบของประเภทจดหมายทีเ่ ลือก
คลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการ
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 คลิกที่ปมุ่ สร้ าง โปรแกรมจะทาการดาวน์โหลดแม่แบบมาให้
 โปรแกรมจะสร้ างจดหมายรูปแบบที่เลือกให้ โดยอัตโนมัติ

ซึ่ งโปรแกรมจะแสดงเนื้ อความตัวอย่างขึ้นมาให้และมีการจัดรู ปแบบของจดหมายมาให้ดว้ ย และเมื่อ
ได้รูปแบบของจดหมายมาแล้ว ให้พิมพ์รายละเอียดของแต่ละส่ วนลงไป ซึ่ งโปรแกรมจะมีคาอธิ บายบอกว่า
แต่ละส่ วนนั้นต้องพิมพ์อะไรลงไป โดยสามารถคลิกเลือกแต่ละส่ วนของจดหมายแล้วใส่ รายละเอียดที่เรา
ต้องการลงไปแทน
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 การสร้ างจดหมายเวียน
จดหมายเวียน (Mail Merge) คือ จดหมายที่มีขอ้ ความเดิมซ้ าๆ กันทุกๆ ฉบับ โดยจะมีเฉพาะ
บางส่ วนของจดหมายเท่านั้น ที่มีความแตกต่าง ตัวอย่าง จดหมายประเภทนี้ ได้แก่ จดหมายเชิญผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
ซึ่ งเนื้ อหาของจดหมายนี้ จะมีขอ้ ความเชิ ญมาประชุมเหมือนกันทุกฉบับ แต่ผรู้ ับของแต่ละฉบับจะแตกต่างกัน
ไปตามชื่ อหรื อหน่วยงานของแต่ละบุคคล เราสามารถจัดทาจดหมายประเภทนี้ ได้อย่างสะดวก ซึ่ งข้อความที่
แตกต่างกันนั้นจะถูกใส่ โดยอัตโนมัติ มีวธิ ี ดงั นี้

 ขั้นตอนการทาจดหมายเวียน
1. สร้ างเอกสารหลัก
การสร้างเอกสารหลัก คือ การพิมพ์ขอ้ ความลงในเอกสารที่เป็ นเนื้ อความของจดหมาย ซึ่งเหมือนกับการ
สร้างเอกสารทัว่ ไป และในส่ วนที่ตอ้ งการใส่ รายละเอียดที่แตกต่างกันของแต่ละฉบับ เช่น ชื่อ และนามสกุล
ของผูท้ ี่เขียนถึง ให้เว้นว่างเอาไว้ก่อน ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
ตัวอย่างเนือ้ ความจดหมายเวียน
เรื่ อง การสัมมนา และอบรมครู ผสู้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ ประจาปี การศึกษา 2557
เรี ยน ( ชื่ อ และนามสกุลของผู้ทเี่ ขียนถึง ให้ เว้ นว่ างไว้ ก่อน )
ตามที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสัมมนา และอบรมบุคลากรผูส้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรี ยนที่ได้
มอบความไว้ว างใจให้ ก ับ ทางบริ ษ ัท ฯ ในการจัด ห้ อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ต กแต่ ง ห้ อ งเรี ย น
คอมพิ วเตอร์ เ ป็ นประจ าทุ ก ปี โดยมี เป้ าหมายว่า ในแต่ ล ะปี การศึ ก ษาจะมี ก ารอบรมสัม มนาครู ผูส้ อนวิช า
คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 20 วัน ซึ่ งในปี การศึ ก ษา 2557 นี้ ทางบริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด การอบรมการสอนวิ ช า
คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ให้แก่ครู ผสู้ อนวิชาคอมพิวเตอร์ไปแล้วเป็ นเวลา 18 วัน
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยน ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงได้
จัดให้มีการสัมมนา และอบรมขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 25 และวันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 21.00 น.
ณ อาคารบริษัท บางกอกซอฟแวร์ จากัด โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โปรแกรม
MS-PowerPoint 2013 กลุ่มที่ 2 โปรแกรม Photoshop CS5 (ผูเ้ ข้าสัมมนา 1 ท่าน สามารถเลือกกลุ่มสัมมนาได้
เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น) ในการนี้ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอเชิญครู ผสู้ อนวิชาคอมพิวเตอร์จานวน 2 ท่าน เข้ารับการอบรม
ตามกาหนดการฯ ดังกล่าว
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เมื่อพิมพ์เอกสารหลักเสร็ จแล้ว ให้ทาการตั้งค่าเอกสารหลักให้เป็ น จดหมาย โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกแท็บ การส่ งจดหมาย

 คลิกเลือกคาสัง่ เริ่มจดหมายเวียน จากนันให้
้ เลือกรูปแบบเป็ นแบบ จดหมาย

2. เชื่อมต่ อเอกสารกับแหล่งข้ อมูล
แหล่ งข้อมูล คือ แฟ้ มที่ มีขอ้ มูลที่ จะผสานเข้าไปในเอกสาร ตัวอย่างเช่ น ชื่ อและที่อยู่ของผูร้ ับของ
จดหมาย ซึ่ งเมื่อต้องการผสานข้อมูลลงในเอกสารหลัก จะต้องทาการเชื่ อมต่อเอกสารหลักกับแหล่งข้อมูล
ที่มีอยู่ หรื อหากยังไม่มีแฟ้ มข้อมูล ก็สามารถสร้างแฟ้ มข้อมูล ขึ้นใหม่ในระหว่างกระบวนการสร้างจดหมาย
เวียนได้ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้

 คลิกที่ เลือกผู้รับ ซึง่ ในกรณีที่ยงั ไม่มีแฟ้ มข้ อมูลอยู่ ให้ เลือกทีค่ าสัง่ พิมพ์ รายชื่อใหม่
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เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อคของรายการที่อยูใ่ หม่ ขึ้นมาให้ดงั นี้
 พิมพ์รายละเอียดของแต่ละเขตข้ อมูลลงไป เช่น ในเขตข้ อมูล คานาหน้ าชื่อ ให้ พิมพ์เป็ น นาย,นาง หรื อ นางสาว เป็ นต้ น

 การเพิม่ รายการผู้รับ หากพิมพ์รายละเอียดของผูร้ ับคนแรกครบทุกเขตข้อมูลแล้ว และต้องการจะ
เพิม่ ผูร้ ับคนอื่นๆอีก ก็สามารถทาได้โดยมีวธิ ี การเพิม่ รายละเอียดดังนี้

 คลิกที่ปมุ่ รายการใหม่ เพื่อเพิ่มจานวนของผู้รับ

ให้เราทาการเพิม่ ข้อมูลของผูร้ ับไปเรื่ อยๆจนครบ
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 การลบหรือแก้ ไขเขตข้ อมูล ในกรณี ที่เขตข้อมูลที่โปรแกรมมีมาให้น้ นั มีมากเกินที่เราต้องการ หรื อ
ในบางกรณี อาจจะไม่มีเขตข้อมูลที่ เราต้องการ เราก็สามารถเพิ่ม ลบ หรื อ แก้ไขเขตข้อมูลเองได้ โดยมีวิธี
ปฏิบตั ิดงั นี้

 คลิกเลือกที่ปมุ่ กาหนดคอลัมน์ เอง

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของการ กาหนดรายการทีอ่ ยู่เอง ขึ้นมาให้ดงั นี้
 คลิกเลือกที่ชื่อเขตข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข

 เลือกคาสัง่ ทีต่ ้ องการแก้ ไขเขตข้ อมูลนันๆ
้ ซึง่ ใน
กรณีนี ้จะทาการลบเขตข้ อมูลนี ้ จะเลือกคาสัง่ ลบ
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ซึ่งเมื่อเลือกคาสั่งลบแล้ว โปรแกรมจะถามว่าต้องการลบแน่หรื อไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใช่ ไป ดังรู ป

จากนั้นให้ทาการลบเขตข้อมูลอื่นๆที่ไม่ตอ้ งการออกให้หมด ก็จะได้ดงั รู ปด้านล่างนี้

 เมื่อกาหนดเขตข้ อมูลเสร็ จแล้ ว ให้ คลิกที่ปมุ่ ตกลง

เมื่อกาหนดเขตข้อมูลแล้ว ให้สังเกตว่าเขตข้อมูลด้านบนจะเปลี่ยนไปตามที่เรากาหนดไว้ ดังรู ป
 สังเกตว่า เขตข้ อมูลจะเปลีย่ นไปจากเดิม
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เมื่อทาการกาหนดเขตข้อมูลที่ตอ้ งการได้แล้ว ให้ใส่ รายละเอียดของผูร้ ับลงไป และหากต้องการเพิ่ม
ข้อมูลของผูร้ ับก็ให้คลิกที่ปุ่ม สร้ างรายการ เหมือนกับตอนแรก และเมื่อใส่ รายละเอียดข้อมูลผูร้ ับจนครบแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ดังนี้

 เพิ่มผู้รับครบแล้ ว คลิกที่ปมุ่ ตกลง

จากนั้นโปรแกรมจะให้ทาการบันทึกข้อมูลของผูร้ ับลงในแฟ้ มข้อมูล ดังนี้

 ตังชื
้ ่อแฟ้ มทีเ่ ก็บข้ อมูลผู้รับ

 คลิกที่ปมุ่ บันทึก

เมื่อคลิกที่ปุ่มบันทึกแล้ว โปรแกรมจะทาการบันทึกข้อมูลของผูร้ ับที่จะใช้เชื่อมต่อกับเอกสารให้ทนั ที
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ในกรณี ที่ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลของผูร้ ับ เช่ น เปลี่ยนนามสกุล , เปลี่ยนคานาหน้า หรื อ เพิ่มชื่ อผูร้ ับนั้น
สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของผูร้ ับโดย
 คลิกที่ แก้ ไขรายชื่อผู้รับ เพือ่ เปิ ดหน้ าต่างผู้รับจดหมายเวียนขึ ้นมา

 คลิกที่ชื่อไฟล์ข้อมูลผู้รับ

 คลิกที่ปมุ่ แก้ ไข

โปรแกรมจะเข้ามาในส่ วนของการแก้ไขแหล่งข้อมูล ให้ทาการแก้ไขข้อมูลต่างๆตามต้องการ

 เมื่อแก้ ไขข้ อมูลเสร็ จแล้ ว
ให้ คลิกที่ปมุ่ ตกลง
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โปรแกรมจะถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรื อไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใช่ ดังรู ป

จากนั้นก็จะกลับเข้ามาสู่ หน้าที่แสดงรายละเอียดของผูร้ ับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งหากข้อมูลของผูร้ ับถูกต้องแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง ในหน้าต่างของผูร้ ับจดหมายเวียน ดังรู ป

โปรแกรมจะบันทึกค่า และ นาข้อมูลที่แก้ไขใหม่มาเชื่อมต่อกับเอกสารหลักให้ทนั ที

217

3. เพิ่มตัวยึดหรื อเขตข้ อมู ลจดหมายเวีย นลงในเอกสารหลัก
เมื่อทาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผูร้ ับและเอกสารหลักแล้ว จะต้องทาการแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียน
หรื อ แทรกรายละเอียดของผูร้ ับ ลงในส่ วนที่เว้นว่างไว้ตอนแรกในเอกสารหลัก เพื่อทาให้จดหมายสมบูรณ์
พร้อมที่จะทาการส่ ง ซึ่งการแทรกเขตข้อมูลลงในเอกสารหลักมีวธิ ีดงั นี้

 คลิกที่คาสัง่ แทรกเขตข้ อมูลผสาน และเลือ่ นเมาส์ลงมาคลิกที่ชื่อเขตข้ อมูลที่ต้องการแทรกลงไป

 นาเคอร์ เซอร์ ไปอยูท่ ี่ตาแหน่งที่ต้องการแทรกเขตข้ อมูล

เมื่อทาการแทรกเขตข้อมูลทั้งหมดลงในเอกสารหลักแล้ว จะได้ดงั นี้
 จะปรากฏชื่อเขตข้ อมูลต่างๆที่แทรกลงไป
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เมื่ อท าการแทรกเขตข้อมู ล ลงในเอกสารหลัก แล้ว หากต้องการดู ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ หรื อ ดู ตวั อย่า งของ
จดหมายก่อนที่จะส่ ง มีวธิ ี การดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ แสดงตัวอย่ างผลลัพธ์

 โปรแกรมจะทาการแสดงตัวอย่างของจดหมาย โดยการแทนที่ชื่อเขตข้ อมูลด้ วยรายละเอียดของผู้รับแทน

โดยโปรแกรมจะแสดงข้อ มู ล ของผูร้ ั บ คนแรกในแฟ้ มข้อ มูล ผูร้ ั บ
จดหมาย ที่จะส่ งไปยังผูร้ ับคนอื่นๆ ก็สามารถทาได้ดงั นี้

ซึ่ งหากต้อ งการจะดู ตวั อย่า ง

 คลิกที่ปมถั
ุ่ ดไป เพื่อดูข้อมูลผู้รับคนอื่นๆ

 โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลของผู้รับคนอื่นๆ
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4. เสร็จสิ้นการผสาน
เมื่อทาการผสานข้อมูลผูร้ ับกับเอกสารหลักเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุ ดท้ายของการสร้างจดหมายเวียนก็
คือการพิมพ์เอกสาร เพื่อนาไปจัดส่ งให้แก่ผรู ้ ับต่อไป ซึ่ งวิธีการพิมพ์จดหมายเวียนนั้นมีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ เสร็จสิน้ และผสาน จากนัน้ เลือ่ นลงมาคลิกเลือกที่คาสัง่ พิมพ์ เอกสาร

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของการผสานไปยังเครื่ องพิมพ์ข้ ึนมาให้ดงั นี้
 คลิกเลือกลักษณะทีต่ ้ องการพิมพ์

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

โดยที่แต่ละคาสั่งมีการใช้งานดังนี้
ทั้งหมด

จะเป็ นการสั่งพิมพ์จดหมายตามข้อมูลของผูร้ ับทุกคน

ระเบียนปัจจุบัน

จะเป็ นการสั่งพิมพ์จดหมายเฉพาะหน้าของผูร้ ับที่เปิ ดอยูใ่ นขณะนั้น

จาก – ถึง

จะเป็ นการสั่งพิมพ์เฉพาะผูร้ ับที่ตอ้ งการ โดยให้ใส่ ลาดับที่ตอ้ งการว่าต้องการ
พิมพ์ผรู ้ ับลาดับที่เท่าไหร่ ถึงลาดับที่เท่าไหร่
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 การสร้ างซองจดหมาย
หลังจากที่ได้สร้างจดหมายในแบบต่างๆแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การจ่าหน้าซองจดหมายเพื่อส่ งจดหมาย
ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้น ก็มีคาสัง่ ที่ใช้สาหรับการสร้างซองจดหมายให้ดว้ ย ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ ซองจดหมาย

 คลิกที่แท็บ การส่ งจดหมาย

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของ ซองจดหมายและป้ ายผนึกขึ้นมาให้ ดังนี้

 พิมพ์ชื่อและที่อยูข่ องผู้รับลงไป

 พิมพ์ชื่อและที่อยูข่ องผู้สง่ ลงไป

 คลิกที่ปมุ่ ตัวเลือก

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก แล้วจะเข้าไปกาหนดรายละเอียดต่างๆของซองจดหมาย ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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 คลิกที่แท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย

ในแท็บตัวเลือกซองจดหมายจะเป็ นการกาหนด ขนาดของซองจดหมาย ตาแหน่งและแบบอักษรที่ใช้
บนซองจดหมาย ซึ่ งเมื่อกาหนดรายเอียดต่างๆแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการกาหนดการพิมพ์ ดังนี้
 คลิกที่แท็บ ตัวเลือกการพิมพ์

 คลิกที่ปมุ่ ตกลง

ในแท็บตัวเลือกการพิมพ์จะเป็ นการกาหนด วิธีการใส่ ซองจดหมายที่เครื่ องพิมพ์
เมื่อกาหนดค่าตัวเลือกต่างๆเสร็ จแล้ว และคลิกที่ปุ่ม ตกลง และกลับมาในส่ วนของซองจดหมายและป้ ายผนึก
อีกครั้ง ดังนี้
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 คลิกที่ปมุ่ พิมพ์

จากนั้น โปรแกรมจะถามว่าต้องการบันทึกที่อยูข่ องผูส้ ่ งไว้เป็ นค่าเริ่ มต้นหรื อไม่ ดังรู ป

ซึ่งหากต้องการเก็บค่าที่อยูข่ องผูส้ ่ งเอาไว้ ก็คลิกที่ปุ่ม ใช่ หรื อหากไม่ตอ้ งการก็คลิกที่ปุ่ม ไม่ ใช่ จากนั้น
เครื่ องพิมพ์ก็จะทาการพิมพ์ขอ้ ความที่หน้าซองจดหมายออกมาให้ทางเครื่ องพิมพ์
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การสั่ งพิมพ์ เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
เมื่อเราทาการพิมพ์เอกสารเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เราก็ตอ้ งมีการนาเสนอเอกสารนั้นต่อผูอ้ ื่นถ้า เอกสาร
นั่น อยู่ใ นรู ป สื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ของคอมพิ ว เตอร์ ก็ จ ะไม่ ส ะดวกต่ อ การนาเสนอ ฉะนั้น จึงจาเป็ นที่โปรแกรม
ต้องมีความสามารถกาหนดลักษณะของการพิมพ์เ อกสาร เช่ น การดูตวั อย่า งก่ อนพิม พ์ การพิม พ์เ อกสาร
เฉพาะหน้า หรื อพิมพ์เอกสารเฉพาะส่ วน เป็ นต้น

 การดู ตัวอย่ างเอกสารก่ อนพิมพ์ จริ ง (Print Preview)
ก่ อนที่ จะพิ มพ์เอกสารออกมาทางเครื่ องพิมพ์ จาเป็ นจะต้องตรวจดู เนื้ อหาภายในหน้าเอกสาร เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง หรื อดูวา่ ข้อความนั้นตกขอบที่ต้ งั ค่าไว้ เพราะหากว่าพิมพ์เอกสารออกมาแล้ว เราจะไม่
สามารถแก้ไขข้อความในกระดาษได้แล้ว และทาให้เป็ นการสิ้ นเปลืองน้ าหมึกและกระดาษโดยใช่เหตุ ซึ่ งถ้า
หากไม่ถูกต้อง เราก็สามารถกลับไปแก้ไขได้ก่อนที่จะพิมพ์ลงในกระดาษ และภายในหน้าต่าง Print Preview
เราสามารถเห็นภาพรวมของเอกสารทั้งฉบับ จึงทาให้ง่ายต่อการตรวจทานข้อมูล หรื อ รู ปแบบของหน้าเอกสาร
ทาให้เราไม่ตอ้ งสั่งพิมพ์ขอ้ มูลชุดเดิมซ้ าอีก ซึ่ งวิธีการดูตวั อย่างก่อนพิมพ์มีวธิ ีปฏิบตั ิดงั นี้
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1. คลิกแท็บแฟ้ ม จากนั้น ใน Microsoft Office Backstage คลิกเลือกแถบ พิมพ์ โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างหน้า
เอกสารขึ้นมาให้
2. สามารถเลื่อนดูเอกสารหน้าอื่นๆได้จากปุ่ ม
3. เลื่อนแถบเพื่อย่อ-ขยายดูหน้าเอกสารแต่ละหน้า
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 การพิมพ์หน้ าเอกสาร
หลังจากที่ดูภาพตัวอย่างหน้าเอกสาร และได้ตรวจทานรายละเอียดต่างๆเรี ยบร้อยแล้ว ต่อมาก็คือการ
กาหนดค่าต่างๆ หรื อ รายละเอียดในการพิมพ์ จากนั้นขั้นสุ ดท้ายจึงค่อยสั่งพิมพ์เอกสารออกมาทางเครื่ องพิมพ์
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 เลือกหน้ ากระดาษในการพิมพ์ เช่น ทังหมด
้
หรื อ เฉพาะบางหน้ า
ซึง่ หากเลือกเฉพาะหน้ า ให้ ใส่หมายเลขหน้ าลงในช่อง หน้ า : ลงไป
 เลือกว่าจะพิมพ์ด้านเดียว หรื อ สองด้ านของกระดาษ
 เลือกรูปแบบการเรียงว่าต้ องการพิมพ์เป็ นชุด หรื อพิมพ์เป็ นหน้ า
 กาหนดการวางแนวของกระดาษให้ เป็ นแนวตัง้ หรื อ แนวนอน
 กาหนดขนาดของกระดาษทีใ่ ช้ พิมพ์
 กาหนดระยะขอบของกระดาษที่ใช้ พมิ พ์
 กาหนดจานวนหน้ าเอกสารต่อการพิมพ์ในหน้ ากระดาษ 1 หน้ า

ซึ่งเมื่อกาหนดค่าการพิมพ์ต่างๆเรี ยบร้อยแล้วต้องการที่จะพิมพ์เอกสารออกมา ทาโดย
 กาหนดจานวนชุดที่ต้องการพิมพ์
 คลิกที่ปมุ่ พิมพ์ โปรแกรมจะพิมพ์
เอกสารออกมาให้ ทางเครื่ องพิมพ์ที่เลือก

 เลือกเครื่ องพิมพ์ที่จะใช้ พมิ พ์ ในกรณีที่มีการติดตังเครื
้ ่ องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่ อง
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เพิ่มเติม
1. ในการเลื อกเครื่ องพิมพ์น้ นั เราสามารถเลือกพิมพ์ออกเป็ น PDF หรื อ XPS ก็ได้
2. ถ้าเราใช้เครื่ องพิมพ์ประเภท Multi Function ที่ส่ง Fax ได้ เราก็สามารถส่ ง Fax ได้เลย
3. เครื่ องพิมพ์รุ่นใหม่หลายรุ่ น สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแบบ 2 หน้าได้
4. ในการเรี ยงกระดาษ เหมาะสาหรับการสั่งพิมพ์แบบหลายสาเนา เช่ น เราอาจสั่ง 3 ชุ ด ถ้าเรา
กาหนดแบบในรู ปในรู ปตัวอย่างก็จะพิมพ์เอกสารตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าสุ ดท้าย 3 รอบ แต่ถา้ เรากาหนดเป็ น
อีกแบบ (Uncollated) ก็จะพิมพ์เอกสารหน้าเดียวกันทีละ 3 ใบ จนถึงหน้าสุ ดท้ายของเอกสาร

การสั่ งพิมพ์เอกสารอย่างรวดเร็ว
เราสามารถสัง่ พิมพ์เอกสารอย่างรวดเร็ วได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยคาสัง่ ที่ Backstage เพียงกด
ปุ่ ม Ctrl+P ที่คียบ์ อร์ด เราก็จะได้หน้าต่างแบบการพิมพ์ออกมาได้รวดเร็ วขึ้น

