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การประยุกต�ใช�โปรแกรมไมโครซอฟต�เวิร�ด 
 
 ไมโครซอฟต�เวิร�ดเป6นโปรแกรมที่เหมาะสําหรับงานด�านประมวลผลคํา (word 
processing) หรืองานด�านจัดการเอกสารในรูปแบบต	างๆ ได�อย	างสวยงามโดยมีเคร่ืองมือ
ต	างๆ ให�เลือกใช�ตามวัตถุประสงค�ของการใช�งาน การศึกษาเครื่องมือต	างๆ ของโปรแกรม
จึงเป6นเรื่องจําเป6นเน่ืองจากจะร	นระยะเวลาในการทํางาน และสามารถใช�ความสามารถ
ของโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบ 
  
1. การเข�าใช�โปรแกรม    

1.1 คลิกที่ปุJม Start  
1.2 เลือกโปรแกรม Microsoft Word 
1.3 จะแสดงโปรแกรม 

หมายเหตุ สามารถเข�าใช�
โปรแกรมผ	านไอคอน 
2. แนะนําจอภาพ 
 

 
 
แถบเคร่ืองมอืเข�าถึง (Quick Access toolbar) 

ริบ
บอ

น 

แถบเครื่องมือเข�าถึง 

พื้นที่สําหรับพิมพ� 

บรรทัดไม�บรรทัด  

มุมมองเอกสาร 

ย	อ-ขยาย 
ส	วนการพิมพ�

กลุ	มฟอนต� แสดงกรอบโต�ตอบ 

ไตเติ้ลบาร� Document1 : Microsoft Word 

แถบเลื่อนแนวนอน  

แถบเลื่อน
แนวตั้ง  

แถบสถานะ 

มุมมองภาพเหมือนพิมพ� 

ย	อ/แสดง 
ริบบอน แท็บ 

กรอบแสดงขอบเขต
สําหรับพิมพ� 
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 แถบเครื่องมือเข�าถึงที่ผู�ใช�สามารถกําหนดตําแหน	งเหนือริบบอนหรือใต�ริบบอน ซ่ึง
ผู�ใช�สามารถกําหนดเองตามความต�องการในใช�งานซ่ึงผู�ใช�สามารถเลือกจากรายการ
เบื้องต�นที่กําหนด หรือเลือกคําสั่งเพ่ิมเติม 
 
 

  
   

     
 
 
 
 
 
 

 
 
บรรทัดไม�บรรทัด (ruler line)  
 กรณีไม	แสดงให�คลิกแท็บ View และคลิกที่   ห น� า   จ ะ แ ส ด ง 

พร�อมแสดงบรรทัดไม�บรรทัด 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
แถบสถานะ (status bar) 

แท็บ View 

บรรทัดไม�บรรทัด 

เช็คบ็อกซ� 

แสดงเหนือริบบอน 

แสดงเหนือริบบอน 

คลิกเพื่อแสดงรายการ 

รายการเคร่ืองมือ กําหนดตําแหน	งริบบอน 

เลือกคําสั่งเพิ่ม 
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 จะแสดงข�อมูลเก่ียวกับเอกสารโดยจะเป6นแถบที่อยู	ด�านล	างซ�ายของกรอบจอภาพ 
ซ่ึงสามารถกําหนดใหม	ได�โดยคลิกขวาที่บรรทัดสถานะและเลือกรายการที่ต�องการให�แสดง 
โดยคลิกรายการที่ต�องการ 
 
   
 

 
 
 

 
 
การสร�างข�อมลูตัวอย2างเพื่อทดลองการใช�งาน 
 สําหรับผู�เร่ิมใช�งานและต�องการทดลองการใช�งานคําสั่ง และปุJมต	างๆ กับข�อความ 
ไมโครซอฟต�เวิร�ดมีคําสั่งสําหรับสร�างข�อความจํานวน 3 ย	อหน�า ด�วยคําส่ัง =rand() และ
กดปุJม Enter ซ่ึงจะแสดงข�อความ 3 ย	อหน�า 
 

 
 
 

แสดงหน�าที่และจํานวนหน�า 

   แสดงจํานวนคํา ดิกชันนาร ี

การสะกดคําและไวยากรณ� 

รายการเลือกของแถบสถานะ 
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 ข�อความดังกล	าวผู�ใช�เร่ิมต�นสามารถนํามาฝ`กหัดการใช�งาน กับปุJมลัดต	างๆ เช	น    

+ A (ดูปุJมลัดสําหรับไมโครซอฟต�เวิร�ดประกอบ) 
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การย2อขนาดริบบอน (Minimize the ribbon) 
 ให�ชี้เมาส�ที่ชื่อแท็บและดับเบิลคลิก ส	วนของริบบอนจะไม	แสดง ซึ่งจะทําให�มองเห็นส	วนของการพิมพ�เพิ่มขึ้น (กรณีต�องการให�แสดงริบบอนให�
ดับเบิลคลิกที่ชื่อแท็บ) 
 

                    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ อาจใช�ปุJมทีอ่ยู	มุมบนขวาของจอภาพ    
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ส	วนของคําสั่งต	างๆ จะประกอบด�วยแท็บและคําสั่งต	างๆ ภายใน ซึ่งประกอบด�วยแท็บ File Home Insert PageLayout References 
Mailings Review View โดย แท็บ File จะมีคําสั่งย	อยภายในในลักษณะรายการ ส	วนแท็บอื่นๆ จะมีส	วนคําสั่งแบบริบบอนและภายในริบบอนจะ
แบ	งเป6นกลุ	มคําสั่งที่อยู	ในหมวดหมู	เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช�งาน และอาจจัมีการแสดงกรอบโต�ตอบในบางคําสั่ง 

  
2.1 แท็บ File 

เป6นแท็บเฉพาะที่แสดงรายการสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับไฟล� ได�แก	  
การบันทึก (Save)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การบันทึก (Save as)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
การเปlดแฟmมเอกสาร (Open) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
การปlดแฟmมเอกสาร (Close) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข�อมูล (Info) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ไฟล�ล	าสุด (Recent) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
การสร�างเอกสารใหม	 (New) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ปริ้น (Print) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
บันทึกและจัดส	ง (Save & Send) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตัวช	วย (Help) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตัวเลือก (Option) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ออกจากโปรแกรม (Exit) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.2 แท็บ Home 

 

กลุ	ม Clipboard 
 
 
กลุ	ม Font 
 
 
กลุ	ม Paragraph 
 
 
กลุ	ม Styles 
 
 
กลุ	ม Editing 
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2.3 แท็บ Insert 

 
 
กลุ	ม Pages 
 
 
กลุ	ม Tables 
 
 
กลุ	ม Illustrations 
 
 
กลุ	ม Links 
 
 
กลุ	ม Header& Footer 
 



 

http://www.wachira.net ผู�ช�วยศาสตราจารย�วชิรา ปูชตรีรัตน� wachira2003@hotmail.com  

หน�าที่ 10 / 40 
 

กลุ	ม Text 
 
 
กลุ	ม Symbols 

 
 
 

2.4 แท็บ Page Layout 

 
 
กลุ	ม Themes 
 
 
 
กลุ	ม Page Setup 
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กลุ	ม Page Background 
 
 
กลุ	ม Paragraph 
 
 
กลุ	ม Arrange 
 
 
 

2.5 แท็บ References 

 
กลุ	ม Table of Contents 
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กลุ	ม Footnotes 
 
 
กลุ	ม Citations & Bibliography 
 
 
กลุ	ม Captions 
 
 
กลุ	ม Index 
 
 
 

2.6 แท็บ Mailings 
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กลุ	ม Create 
 
 
กลุ	ม Start Mail Merge 
 
 
กลุ	ม Write & Insert Fields 
 
 
กลุ	ม Preview Results 
 
 
กลุ	ม Finish 
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2.7 แท็บ Review 

 
 

กลุ	ม Proofing 
 
 
กลุ	ม Language 
 
 
กลุ	ม Comments 
 
 
กลุ	ม Tracking 
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กลุ	ม Changes 
 
 
กลุ	ม Compare 
 
 
กลุ	ม Protect 
 
กลุ	ม OneNote 

 
 
 

2.8 แท็บ View 
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กลุ	ม Documents Views 
 
 
กลุ	ม Show 
 
 
กลุ	ม Zoom 
 
 
กลุ	ม Window   
 
 
กลุ	ม Macro 
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3. การบันทึกเอกสาร 
เม่ือจัดทําเอกสารเรียบร�อยแล�ว ให�บันทึกเอกสารเพ่ือสามารถนํากลับมาใช�ใหม	ได� โดย

การบันทึกด�วยคําสั่ง Save หรือ Save As โดย 2 คําสั่งมีความเหมือนและแตกต	างกันดังน้ี 
ความเหมือนกันของคําสั่ง Save และ Save As คือถ�าใช�กับแฟmมใหม	และบันทึกคร้ัง

แรก  
ความต	างกันของคําสั่ง Save และ Save As คือถ�าใช�กับแฟmมที่มีการบันทึกไว�แล�ว 

คําสั่ง Save จะบันทึกด�วยชื่อเดิมที่กําหนดไว�ก	อนหน�าน้ัน ส	วนคําส่ัง Save As จะสามารถ
บันทึกด�วยช่ือที่กําหนดใหม	 (จํานวนแฟmมเพ่ิมข้ึนทุกคร้ังที่บันทึก) 

  
 ให�คลิกที่แท็บ File และเลือกคําส่ัง Save หรือ Save As 
 อาจใช�เคร่ืองมือ    บนแถบเคร่ืองมือเข�าถึง     

กรณีต�องการใช�คําสั่ง Save  
หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก�ไข และไม	ใช�คําสั่ง Save หรือ 
Save As แต	ใช� Exit จะแสดงกรอบโต�ตอบ 

 
 
 

 
เพ่ือให�ผู�ใช�ทราบว	าแฟmมมีการแก�ไขและไม	ได�บันทึก โดยมีปุJมให�เลือกใช�คือ   
ปุJม Save ถ�าต�องการบันทึก และออกจากโปรแกรม 
หรือปุJม Don’t Save ถ�าไม	ต�องการบันทึก และออกจากโปรแกรม 
หรือปุJม Cancel ถ�าต�องการยกเลิกและกลับไปยังเอกสาร 

 
การบันทึกควรจัดเก็บแฟmม
ในโฟลเดอร� (folder) 
และช่ือแฟmมที่สื่อ
ความหมาย 
 ตําแหน�งที่ 1  

    ระบุโฟลเดอร�สําหรับ
จัดเก็บแฟmม 
ตําแหน�งที่ 2 

    ระบุชื่อแฟmม 
ตําแหน�งที่ 3 

    คลิกปุJม Save 
3 
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4. การเปWดเอกสาร 
เอกสารที่บันทึกเรียบร�อยในหน	วยความจําสํารอง สามารถนํากลับมาใช�ใหม	ได�ด�วย

คําสั่ง Open โดยคลิกที่แท็บ File และเลือกคําส่ัง 

 ตําแหน�งที่ 1 

  ระบุโฟลเดอร�ที่จดัเก็บ
แฟmม 
ตําแหน�งที่ 2 

  ระบุชื่อแฟmมหรืออาจ
เลือกจากรายชื่อแฟmมที่
ปรากฏ 
ตําแหน�งที่ 3 

  คลิกปุJม Open 

5. การสร�างเอกสารใหม2 
การสร�างเอกสารใหม	ขณะใช�โปรแกรมไมโครซอฟต�เวิร�ด ให�คลิกที่แท็บ File และเลือก

คําส่ัง New โดยรูปแบบเอกสารเริ่มแรกจะเป6นเอกสารว	าง ผู�ใช�สามารถเลือกเอกสารจาก
เทมเพลต 
 
 

 
 
 

1 

3 

เอกสารว	าง เทมเพลตเอกสาร ตัวอย	างเอกสารท่ีเลือก 

คลิกเพื่อสร�างเอกสาร 
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ตัวอย2างเอกสารจากเทมเพลต 
 

 
 
หมายเหตุ ผู�ใช�สามารถสร�างเทมเพลตสําหรับเอกสารที่ใช�งานบ	อยๆ ได�เพ่ือความสะดวก
ในการใช�งาน พร�อมกันน้ันอาจดาวน�โหลดเทมเพลตจากอินเทอร�เน็ต 
 
6. การตั้งค2าหน�ากระดาษ 

การตั้งค	าหน�ากระดาษ (Page Setup) เป6น
การกําหนดที่ควรจัดทําก	อนการพิมพ�เอกสาร
เน่ืองจากจะทําให�เอกสารเป6นแบบที่สามารถ
นําไปใช� งานได�ทันที ดังนั้นก	อนการจัดทํา
เอกสารใดๆ ก็ตาม ควรพิจารณารายละเอียด
ต	อไปนี้ คือหน	วยวัดของเอกสารควรเป6นแบบใด 
(เป6นหน	วยวัดนิ้วหรือหน	วยวัดเซ็นติเมตร) 
เอกสารเป6นแบบแนวต้ังหรือแบบแนวนอน 
เอกสารมีขนาดใด (A4 หรือขนาดอื่นๆ โดยปกติ
มีค	ามาครฐานคือเป6นกระดาษ A4) เอกสารเป6น
เอกสารที่มีการเย็บเล	มหรือไม	 เป6นเอกสารหน�า
เดียว หรือเป6นเอกสารที่มีการพิมพ�ด�านหน�า
และด�านหลัง ขอบกระดาษด�านบน ด�านล	าง ด�านซ�าย (ก้ันหน�า) ด�านขวา      (ก้ันหลัง) 
เอกสารเป6นแนวนอนหรือแนวตั้ง ระยะห	างจากขอบบนถึงเฮดเดอร� ระยะห	างจากขอบล	าง
ถึงฟุตเตอร�   
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การแปลงหน2วยวัดบรรทัดไม�บรรทัดเปZนนิ้ว/เซ็นติเมตร 
 ให�คลิกที่ แท็บ File คลิกที่ Options จะแสดงกรอบโต�ตอบ Word Options คลิก
ที่ Advanced เลือกหัวข�อ Display เปลี่ยนหน	วยวัดเป6นหน	วยที่ต�องการ ถ�าต�องการหน	วย
เป6นน้ิว เลือก Inches ถ�าต�องการเลือกหน	วยเป6นเซ็นติเมตร เลือกหน	วยเป6น Centimeter 
เมื่อเลือกหน	วยตามที่ต�องการเรียบร�อยแล�วให�คลิกปุJม  
หมายเหตุ การกําหนดหน	วยวัดเป6นน้ิวหรือเป6นเซ็นติเมตรหรือน้ิว ข้ึนกับลักษณะการใช�
งานของเอกสาร เช	นถ�าเป6นหนังสือนิยมกําหนดหน	วยวัดเป6นน้ิว กรณีเป6นแผ	นพับ หรือ
นามบัตรนิยมกําหนดหน	วยวัดเป6นเซ็นติเมตร     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย2างการพิจารณารายละเอียด 

            ขั้นตอนการตั้งค2าหน�ากระดาษ 
1. คลิกแท็บ Page Layout ให�คลิกที่
กรอบโต�ตอบของ Page Setup 
 
 
 
 
 

 
 

ระยะจาก 
ขอบบน  
ถึงเฮดเดอร� 

ระยะจาก 
ขอบล	าง  
ถึงฟุตเตอร� 

 1 

 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 
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2. จะแสดงกรอบโต�ตอบ Page Setup ซ่ึงจะประกอบด�วย 3 แท็บคือ แท็บ Margins 
แท็บ Paper และ แท็บ Layout โดยกําหนดรายละเอียดตามต�องการ และคลิกปุJม 

 
แท็บ Margins   
ขอบ (Margins)  
   กํ า ห น ด ข อ บ บ น  (Top) ข อ บ ล	 า ง 
(Bottom) ก้ันหน�า (Left) ก้ันหลัง (Right) 
ขอบสําหรับเย็บ (Gutter)  
สําหรับขอบ (Margins)  
เอกสาร (Orientation) 
    การกําหนดเอกสารแนวต้ัง (Portrait) 
หรือเอกสารแนวนอน (Landscape) 
 

หมายเหตุ การกําหนดขอบสําหรับเย็บมีความจําเป6นมากสําหรับเอกสารที่ต�องการปร้ินใน
กระดาษในแบบด�านหน�าและด�านหลัง 
 

 แท็บ Paper 
 สําหรับกําหนดขนาดของกระดาษ 
(Paper size) โดยมีขนาดของกระดาษตาม
แบบมาตรฐานให�เลือกใช� นอกจากน้ีผู�ใช�
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษได�เอง
ตามความต�องการ 
 
 
แท็บ Layout  
 สําหรับกําหนดระยะห	างจากขอบ
บนของเฮดเดอร�และระยะห	างจากขอบล	าง
ของฟุตเตอร� (การกําหนดระยะห	างของ
ขอบบนและขอบล	างจะต�องข้ึนกับ     การ
กําหนดขอบบนและขอบล	 า งในแท็บ 
Margins) นอกจากน้ีจะกําหนดในลักษณะ
ของการพิมพ�ด�านหน�าและด�านหลังของ
กระดาษ โดยจะแสดงลักษณะสันขอบ 
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7. การกําหนดเฮดเดอร	และฟุตเตอร	 
ในเอกสารบางฉบับผู�ใช�ต�องการกําหนดข�อความให�แสดงในทุกหน�าในส	วนหัว 

(header) หรือส	วนท�ายของกระดาษ (footer) ในส	วนพ้ืนที่เฮดเดอร�และฟุตเตอร�
สามารถกําหนดเลขหน�าของเอกสารได�  
 
ตัวอย2างเอกสารท่ีมีเฮดเดอร	 ฟตุเตอร	 และเลขหน�า 
 
 

 

 

 
 
การกําหนดเฮดเดอร� ฟุตเตอร� และเลขหน�า กําหนดโดยการใช�แท็บ Insert และ

เลือกใช�กลุ	มคําส่ัง Header & Footer 
 

 

 

ฟุตเตอร� 

เฮดเดอร� 

เลขหน�า 
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การแทรกเฮดเดอร	 

 
 
การแทรกเลขหน�า 
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8. การจัดทําข�อความอตัโนมัติ 
ในเอกสารอาจมีคําซํ้าๆ กันซ่ึงการพิมพ�คําซํ้าๆ กันอาจทําให�เกิดข�อผิดพลาดได� วิธีการ

ที่สะดวกต	อการนําไปใช�งานคือการจัดทําข�อความอัตโนมัติ (AutoText) ซ่ึงจะทําให�ผู�ใช�
สามารถนําไปใช�งานโดยได�ข�อความที่เหมือนกันโดยใช�เวลาลดน�อยลง 

 
ขั้นตอน 
1. พิมพ�ข�อความที่ต�องการกําหนดให�เป6นข�อความอัตโนมัติในที่น้ีใช�ข�อความว	า 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และทําแถบแสงคลุมข�อความทีต่�องการ 
 

       
 

2. คลิกแท็บ Insert คลิก Quick Parts ในกลุ	มของ Text คลิก Save Select to 
Quick Part Gallery 
 
 

 
 
 

3. แสดงกรอบโต�ตอบ Create New Building Block ให�ระบุช่ือของข�อความ
อัตโนมัติ ในที่น้ีเดิมชือ่ (Name) คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เปล่ียนเป6น มหา และคลิกปุJม  
 

 

 1  2 

3 
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4. เม่ือต�องการใช�งานคําอัตโนมัติให�พิมพ� มหาและกดปุJม           จะแสดงข�อความ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หรือ ทาํตาม
ข้ันตอนข�อ 2 โดยจะมีข�อมูลเก่ียวกับ
คําอนุมัติและคําย	อที่กําหนดไว� ซ่ึง
สามารถไปคลิกที่ข�อมูลที่ต�องการ 

 

 

ตัวอย	างการมีข�อความอตัโนมัติ 2 
ข�อความ 

 
 

1 2 

 3 

F3 
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9. การสร�างจดหมายเวียน 
จดหมายเวียน (mail merge) คือ จดหมายที่มีเน้ือหาเหมือนกันแต	มีผู�รับแตกต	างกัน 

ซ่ึงอาจนําไปประยุกต�กับการจัดทําวุฒิบัตร รายงานผลการเรียน โดยจดหมายเวียนจะ
ประกอบด�วยแฟmม 2 แฟmมคือ แฟmมจดหมาย และแฟmมข�อมูลซ่ึงอยู	ในรูปแบบตาราง (อาจ
สร�างจากโปรแกรมอื่น เช	น โปรแกรมตารางงาน โปรแกรมฐานข�อมูล) โดยเม่ือมีการผสาน
จดหมายกับตาราง จดหมายจะแสดงข�อมูลตามที่กําหนดที่เชื่อมโยงได�จากตาราง จํานวน
ฉบับจะข้ึนกับรายการของตาราง 

 

 

 

 

       แฟmมที่ 1 จดหมาย                              แฟmมที่ 2 ตารางข�อมูล 

ในที่น้ีสมมุติต�องการแจ�งค	าใช�จ	ายของหอพัก WP โดยหอพักดังกล	าวมีผู�เข�าพักจํานวน 
5 ห�อง ซ่ึงมีข้ันตอนในการจัดทําคือ 

9.1 ออกแบบใบแจ�งค	าใช�จ	ายของหอพัก WP 
 

ตัวอย	างใบแจ�งค	าใช�จ	ายของหอพัก WP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมเป6i 
 
 
 

เอกสารต�นฉบับ 
ท่ีมีการระบุชื่อฟlลด�ของตาราง 

      

      

      

      

      

      

      

ใบแจ�งค2าใช�จ2ายของหอพกั WP 
ประจําเดือน มีนาคม 2558 

ห�องพกัหมายเลข 101 
ชือ่ผู�เช2า            นางสาวสวยเลิศ เกิดมารวย 
 
ค2าใช�จ2าย 
ค2าห�องพัก          ห�องขนาด เล็ก                    ค2าเช2า    2,500  บาท 
ค2าไฟฟbาจํานวน   210 หน2วย หน2วยละ  10 บาท  เปZนเงิน  2,100  บาท 
ค2านํ้าจํานวน        15 หน2วย หน2วยละ  23 บาท  เปZนเงิน     345  บาท 
 
     รวมเปZนเงินทั้งหมด  4,945 บาท 
 

V  ผู�แจ�ง  
                                                (นางสาววีรยา  ประดิษฐ	เขียน) 
     

 หมายเหตุ กรุณานําเงินมาชําระที่ห�องสํานักงานภายในวันที่ 5 เมษายน  2558 
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ห�องพัก มี 3 ขนาด คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ	 ซ่ึงมีค	าเช	า 2,500 3,500 
และ 5,000 ตามลาํดับ 
 

9.2 ให�ขีดเส�นใต�ส	วนที่ต	างกัน (มีส	วนที่ต	างกัน 10 ส	วน) 
9.3 นําส	วนที่ต	างกันมาออกแบบตาราง โดยส	วนที่ต	างกันเป6นชื่อคอลัมน� (11 คอลัมน� 

ส	วนต	างกัน + ลําดับ) ส	วนจํานวนห�องเป6นจํานวนบรรทัด 
ในที่นี้สมมุมุติข�อมูลจํานวน 5 ห�อง 
 

ลํา
ดับ 

เดือน ห�อง ชือ่ 
ขนาด
ห�อง 

ค	าเช	า 
หน	วย
ไฟ 

ค	าไฟ 
หน	ว
ยนํ้า 

ค	านํ้า 
รวมเงิน 

1 มีนาคม 
2558 

101 นางสาว
สวยเลิศ 
เกิดมารวย 

เล็ก 2,500 210 2100 15 345 4,945 

2 มีนาคม 
2558 

102 นายสุดเดช 
สนุกสนาน 

เล็ก 2,500 300 3000 50 1150 6,650 

3 มีนาคม 
2558 

103 นายสุข
สรรค� 
สารพัดนึก 

กลาง 3,500 250 2500 40 920 5,945 

4 มีนาคม 
2558 

104 นางสาว
สวยสม สขุ
สมนึก 

ใหญ	 5,000 350 3500 60 1380 9,880 

5 มีนาคม 
2558 

105 นางสวยใส 
ไร�สต ิ

กลาง 3,500 280 3500 45 1035 5,945 

 
9.4 เปlดเอกสารใหม	และสร�างตารางตามที่กําหนดไว�ในข�อ 9.3 

เนื่องจากตารางมีจํานวนคอลัมน�มากควรกําหนดหน�าเอกสารเป6นแนวนอน 
การกําหนดเอกสารเปZนแนวนอน 
9.4.1 คลิกแท็บ Page Layout ที่กลุ	ม Page Setup  คลิกที่ Orientation คลิกที่ 

Landscape 
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9.4.2 สร�างตารางจาํนวน 10 คอลัมน� 6 บรรทัด (จํานวนบรรทัดข้ึนกับรายการ
ข�อมูล + 1 ในที่น้ีสมมุติมีข�อมูล 5 รายการ) 
ขั้นตอนการสร�างตาราง 

(1) คลิกแท็บ Insert กลุ	ม Table คลิกที่ปุJม  
(2) กําหนดขนาดตารางสามารถกําหนดได� 2 วิธีคือ 

 
 
วิธีที่ 1  
  คลิกที่ตารางกดเมาส�แช	และลากเมาส�ไปทางขวาเพ่ือกําหนด
คอลัมน�และลากลงเพ่ือกําหนดจํานวนบรรทัด และปล	อยเมาส�เมื่อได�
ตารางที่มีขนาดของคอลัมน�และบรรทัดตามต�องการ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
วิธีที่ 2 

1 

2 

3 

 

2 

1 

3 
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ให�เลือก Insert Table … จะแสดงกรอบโต�ตอบ Insert Table 
ให�ผู�ใช�กําหนดขนาดของตาราง ในที่น้ีกําหนดขนาดของคอลัมน�เป6น 10 
ส	วนบรรทัดกําหนดเป6น 6 และคลิกปุJม  

 
 
 

 
 
 
 

(3)  
 

 
 

 
1 

2 

3 

4 

5 
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ให�พิมพ�ข�อมูลในตารางตามข�อ 7.3 อาจปรับแต	งขนาดความกว�างของ
คอลัมน�ในตารางหรือไม	ปรับแต	ง ซ่ึงไม	ส	งผลต	อการผสานจดหมาย 
 

 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากมีการคํานวณถึงแม�ว	าไมโครซอฟต�เวิร�ดจะสามารถ
คํานวณได�แต	เม่ือมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลใหม	จะต�องสั่งให�คํานวณใหม	ซ่ึง
จะไม	สะดวกต	อการใช�งาน ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการคํานวณอาจสร�าง
ตารางในโปรแกรมตารางงานซ่ึงสามารถคํานวณได�โดยอัตโนมัต ิ

 
9.4.3 ให�บันทึกแฟmมตารางในที่น้ีสมมุติชื่อ DataCondo 

 
9.5 เปlดเอกสารใหม	เพ่ือสร�างใบแจ�งค	าใช�จ	าย โดยพิมพ�เฉพาะส	วนที่เหมือนกัน      

(ไม	ต�องพิมพ�ส	วนที่ขีดเส�นใต� ตามที่กําหนดในข�อ 7.2) สามารถตบแต	งให�สวยงาม
ตามความต�องการ 
 

 
 
ให�บันทึกใบแจ�งค	าใช�จ	ายในที่น้ีกําหนดช่ือ LetterCondo 
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9.6 การผสานจดหมายโดยผสานแฟmม LetterCondo และ DataCondo  

โดยอยู	ในแฟmม LetterCondo 
 

9.6.1 คลิ กแท็ บ  Mailing ที่ กลุ	 ม  Start 
Mail Merge เ ลือกปุJ ม  Start Mail 
Merge ค ลิ กที่  Letters เ ป6 น ก า ร
กําหนดลักษณะของเอกสาร 

 
 
 
 
 

 
9.6.2 คลิกแท็บ Mailing ที่กลุ	ม 

Start Mail Merge เ ลื อ ก
ปุJ ม  Select Recipients 
คลิกที่ Use Existing List 
เพ่ือกําหนดแหล	งข�อมูลซ่ึง
ก็คือแฟmมที่จัดเก็บตารางใน
ที่น้ีคือแฟmม DataCondo 

9.6.3 การแทรกชื่อฟlลด� ณ ตําแหน	งที่ต�องการ สามารถทําได�โดยคลิกที่ตําแหน	ง
ที่ต�องการแทรกเอกสาร คลิกแท็บ Mailing ที่กลุ	ม Write & Insert Fields 
เลือกปุJม Insert Merge Field คลิกที่ เดือน จะทําการแทรกชื่อฟlลด� ณ 
ตําแหน	งเคอร�เซอร� ในที่นี้แสดง <<เดือน>> ซ่ึงคือชื่อฟlลด� 
 
 

1 

3 

 2 

 

1  

2 

3 

 

2 
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ให�แทรกช่ือฟlลด�ตามข้ันตอนข�อ 7.6.3 หังจากแทรกชื่อฟlลด�ที่ต�องการ
เรียบร�อยแล�วจะได�แฟmมจดหมายมีลักษณะดังน้ี 
 

 
 

9.6.4 การแสดงข�อมูล 
ให�คลิกที่ปุJม Preview Results ซ่ึงเป6นปุJมที่สลับมุมมองชือ่ฟlลด�และข�อมูล 
  

 
 
มุมมองข�อมูล ผู�ใช�สามารถดูข�อมูลในรายการอื่นด�วย 
โดยหมายเลข 1 คือข�อมูลในรายการที่ 1 
 

1 

3 
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9.6.5 การปริ้นจดหมายเวียน 
การปร้ินจดหมายเวียนจะมีความแตกต	างการการปร้ินเอกสาร โดยทั่วไป 

เน่ืองจาการการปร้ินจดหมายเวียนจะปร้ิน
จดหมายตามจํานวนรายการ ที่ปรากฏ  ใน
ตาราง ซ่ึงจะสามารถปร้ินได�ด�วยการเลือก
รายการเม่ือกดปุJม Finish & Merge จะมี
รายการให� เลือก โดยแต	ละรายการมี
ความหมายของรายการดังนี้ 

 
 

รายการ กรอบโต�ตอบ ความหมายของรายการ 
Edit Individual 
Documents… 

 

ผสานจดหมายกับตารางข�อมูล
โดยมีจํานวนฉบับตามรายการ
ข�อมูล เม่ือต�องการปร้ินสามารถ
ใช�วิธีปริ้นเช	นเดียวกับเอกสาร
ท่ัวไป  

Print Documents …            

 

ปริ้นจดหมายตามจํานวน
รายการท่ีปรากฏในตาราง 
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รายการ กรอบโต�ตอบ ความหมายของรายการ 
Send E-mail 
Message … 

 

ส	ง e-mail 

 
9.6.6 ให�บันทึกแฟmม LetterCondo อีกคร้ังในส	วนของการผสานจดหมาย 
 
หมายเหตุ  แฟmมจดหมายเวียนเมื่อมีการเรียกใช�จะแสดงกรอบโต�ตอบ โดยการ

คลิกปุJม  หมายถึงจดหมายมี
การเช่ือมโยงกับตารางข�อมูล คลิกปุJม  

  ห ม า ย ถึ ง ไ ม	 ต� อ ง ก า ร
เช่ือมโยงจดหมายกับตารางข�อมูลส	วน
ปุJม  สําหรับขอความช	ยเหลือ 
 

 
10. การแทรกภาพและการจัดทําสารบัญภาพอัตโนมติั 

การจัดทําเอกสารบางคร้ังมีการแทรภภาพ โดยให�มีหมายเลขใต�ภาพตามลําดับของ
ภาพ อาจมีการลบหรือแทรกภาพหรือสลับตําแหน	งของภาพ ในกรณีดังกล	าวถ�าผู�ใช�ไม	
ทราบคําส่ังการจัดทําลําดับที่ของภาพ และจัดทําด�วยตนเอง โอกาสกําหนดลําดับที่ของ
ภาพไม	สอดคล�องกับลําดับที่ของภาพในความเป6นจริงมีโอกาสสูงมาก พร�อมกันน้ัน
ภายหลังจากจัดทําเอกสารเรียบร�อยแล�วจําเป6นต�องจัดทําสารบัญภาพด�วยตนเองก็จะไม	
สะดวกเช	นกัน เพราะผู�ใช�ต�องจดจําข�อมูลของแต	ละภาพในการจัดทําสารบัญ ใน
ไมโครซอฟต�เวิร�ดมีคําส่ังสําหรับการแทรกภาพ การอ�างอิงลําดับที่ของภาพและจัดทํา
สารบัญอัตโนมัติ 

 
 
 
ขั้นตอนการแทรกภาพและคําอธิบายใต�ภาพ 
1. ให�แทรกภาพ ณ ตําแหน	งที่ต�องการ คลิกแท็บ Insert และ 

ปุJม Picture โดยระบุชื่อแฟmมที่ต�องการ หรือปุJม Clip Art 
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2. ณ ตําแหน	งใต�ภาพ ให�คลิกแท็บ References และคลิกปุJม Insert Caption จะ
ปรากฏกรอบโต�ตอบ Caption ให�เลือกเลเบลที่ต�องการ กรณีไม	มีให�กําหนดใหม	
ด�วย  

               
 
     

 
 
 
 

3.  
       
ขั้นตอนการแทรกสารบัญภาพอัตโนมัติ 
1. เล่ือนเคอร�เซอร�ไปยังตําแหน	งที่ต�องการ 
2. คลิกแท็บ References และ ปุJม Insert Table of Figures จะแสดงกรอบโต�ตอบ 

Table of Figures ให�ระบุรายละเอียดในส	วนต	างๆ ตามต�องการและคลิกปุJม  
 
 

          
 

 

 

1 

2 

 

 

2 
1 

 3 
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11. เทมเพลตหน�าปก 

ไมโครซอฟต�เวิร�ดได�จัดทําเทมเพลตหน�าปกสําหรับเอกสารโดยมีแบบให�เลือกใช� ผู�ใช�
สามารถปรับแต	งรายละเอียดในแบบที่ให� โดยกรอกรายละเอียดที่ต�องการเก่ียวกับเอกสาร 
อาจเพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนได�ตามความเหมาะสมซ่ึงข้ึนกับวัตถุประสงค�ของการใช�งาน 
หรืออาจนํามาเป6นแบบเพ่ือสร�างเทมเพลตใหม	 

ขั้นตอน 
1. คลิกแท็บ Insert 
2. คลิกปุJม  

 
 

3. แสดงรายการเทมเพลตที่สร�างไว� คลิกเลือกเทมเพลตที่ต�องการ และปรับแต	ง 
 

            

 
12. การกําหนดสไตล	ของอกัขระเพื่อจัดทําสารบัญอตัโนมัติ 
      การจัดทําเอกสารเป6นเล	มจําเป6นต�องมีสารบัญของเน้ือหา ความคุ�นเคยเดิมๆ คือ  
เปlดเอกสารดูและจดเลขหน�าไว� จากน้ันนํามาจัดพิมพ�เม่ือมีการปรับเปล่ียนข�อมูลใหม	 

   2 

 

  1 

  3 

 

 4 



 

http://www.wachira.net ผู�ช�วยศาสตราจารย�วชิรา ปูชตรีรัตน� wachira2003@hotmail.com  

หน�าที่ 37 / 40 
 

หัวข�อที่แสดงในสารบัญเปลี่ยนแปลงหน�าทําให�เสียเวลาและบางคร้ังอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการจัดทํา โปรแกรมไมโครซอฟต�เวิร�ด ได�เตรียมคําสั่งพร�อมทั้งข้ันตอน      
การดําเนินงานเพ่ือให�ผู�ใช�สามารถจัดทําสารบัญในแบบอัตโนมัติ สารบัญดังกล	าวสามารถ
สร�างความเช่ือมโยงไปยังเอกสารในส	วนที่ กําหนดตามหัวข�ออัตโนมัติ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหม	ได�สะดวกกว	า 

เพ่ือให�ง	ายก	อนการจัดทําเอกสาร ควรกําหนดหัวข�อให�กับเอกสาร โดยหัวข�อน้ันๆ 
ต�องแบ	งเป6นแบบลดหลั่นตามความสําคัญ เพ่ือให�ง	ายต	อการพิมพ�และการดําเนินการ 
(กรณีพิมพ�เอกสารไว�แล�ว สามารถจัดทําได�เช	นเดียวกัน โดยทําแถบแสงคลุมหัวข�อที่
ต�องการเลือกสไตล�อักขระ เช	น Heading หรือ Heading1เป6นต�น) 

เร่ิมแรก ให�นําเอกสารมากําหนดสไตล�ให�กับหัวข�อในระดับต	างๆ เช	นHeading ใน
ระดับต	างๆ Heading1 Heading2 Heading3 …. ข้ึนกับจํานวนหัวข�อที่กําหนดลําดับไว� 
ในที่น้ีจะนําเสนอตัวอย	างเพ่ือเป6นแนวทางการจัดทําเอกสารสําหรับผู�ใช�ในการนําไป
ประยุกต�ใช�งานในการจัดทําเอกสารต	อไป 
 
ตัวอย2างการจัดทําเอกสารที่มีการกําหนดสไตล	 

การสร�างเอกสารใหม�   

การสร�างเอกสารใหม�ด�วยโปรแกรมไมโครซอฟต�เวิร�ด …..... 

ขั้นตอนการจัดทําหัวตาราง 

(1) ทําแถบแสงคลุมหัวตาราง 

(2) คลิกแท็บ Layout คลิกปุEม       
   

การบันทึกเอกสาร 

การบันทึกเอกสารด�วยโปรแกรมไมโครซอฟต�เวิร�ด ... 
 

การกําหนดขนาดกระดาษ 

ปกติขนาดของกระดาษจะกําหนดเริ่มแรกที ่A4 สําหรับจัดทําเอกสารในกระดาษ 

…... 

ขั้นตอนการกําหนดขนาดกระดาษ 

     (1) คลิกท่ีแท็บ Page Layout ... 
 

ระดับที่ 1 
ใช�สไตล� Heading 1 

ระดับที่ 2 
ใช�สไตล� Heading 2 

ระดับที่ 1 
ใช�สไตล� Heading 1 

ระดับที่ 1 
ใช�สไตล� Heading 1 

ระดับที่ 1 
ใช�สไตล� Heading 1 

ระดับที่ 2 
ใช�สไตล� Heading 2 
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การกําหนดเลขหน�า 

การจัดทําเอกสารจําเปQนต�องมีเลขหน�าเพ่ือให�สามารถอ�างอิงเลขหน�าใน...... 

ขั้นตอนการแทรกเลขหน�าแบบง�าย 

(1) …... 

ขั้นตอนการแทรกเลขหน�าแบบผสมข�อความ 

(1) ….... 

 
ขั้นตอนการจัดทําสารบัญอัตโนมัต ิ
1. กําหนดระดับให�กับหัวข�อในแต	ละระดับเพ่ือให�ง	ายต	อการจัดทําเอกสาร ในที่น้ีมี 2 
ระดับ คือระดับที่ 1 กําหนดเป6นสไตล� Heading 1 และระดับที่ 2 กําหนดเป6นสไตล� 
Heading 2 
2. กําหนดสไตล�ของข�อความในแต	ละระดับ ชนิดฟอนต� ขนาดฟอนต� และรูปแบบอื่นๆ 
เช	น ระดับที่ 1 กําหนดสไตล�เป6น Heading 1 ชนิดฟอนต� TH Kodchasal ขนาดฟอนต�
เป6น 22 โดยเป6นข�อความตัวหนาและพิมพ�ข�อความที่ต�องการกดปุJม Enter ให�พิมพ�
ข�อความในรายการอื่นๆ และเม่ือถึงข�อความที่ต�องกําหนดสไตล�ให�ทําตามข้ันตอนเดิม 
 
3. หลังจากจัดทําเอกสารเรียบร�อยแล�วให�คลิกที่แท็บ Reference คลิกปุJม Table of 
Contents และเลือกแบบสารบัญ 

 

 
 

ระดับที่ 2 
ใช�สไตล� Heading 2 

ระดับที่ 2 
ใช�สไตล� Heading 2 
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4. จะแสดงสารบัญตามรูปแบบที่กําหนด ซ่ึงกรณีมีการแก�ไขข�อมูลให�คลิกเมาส�ซ�าย        ที่
สารบัญและคลิกเมาส�ขวา เลือก Update Field เพ่ือทําการอัพเดทสารบัญ 
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ปุfมลัดสําหรับไมโครซอฟต	เวิร	ด (shortcut key) 

ปุJมลัด สําหรับ  ปุJมลัด สําหรับ 
F1 เปlด help  F4 ทําซํ้าแอคชันก	อนหน�า 
F5 ค�นหาและแทนที่ผ	านกรอบ

โต�ตอบ 
 F7 ตรวจสอบตัวสะกดและ

ไวยากรณ� 
F12 บันทึก (save as)  F3 แสดงข�อความอัตโนมัติ 

+M แทรกย	อหน�า   +A  เลือกข�อมูลท้ังหมด 
+B ข�อความท่ีเลือกเป6นอักขระ

เน�น 
 +I   ข�อความที่เลือกเป6นอักขระ

เอน 
+U  ขีดเส�นใต�ข�อความท่ีเลือก  +C คัดลอกข�อความท่ีเลือก 
+V วางข�อความที่เลือก  +X ตัดข�อความที่เลือก 
+Z ยกเลิกแอคชันล	าสุด  +Y ไม	ยกเลิกแอคชันล	าสุด 
+F เปlดกล	องค�นหา  +K เชื่อมโยงข�อความ 
+S  บันทึกเอกสาร  +P   เปlดหน�าต	างการปร้ิน 
+E  จัดข�อความก่ึงกลาง  +L   จัดข�อความชิดซ�าย 
+R   จัดข�อความชิดขวา    
+1   เว�น 1 บรรทัด  +2  เว�น 2 บรรทัด 
+5   เว�น 1.5 บรรทัด    
+F1   เปlดทาสก�เพน  +F2   แสดงมุมมองการปร้ิน 

 

ปุJมลัด สําหรับ 
+ ลบคําทางด�านซ�ายของเคอร�เซอร� 

+ ลบคําทางด�านขวาของเคอร�เซอร� 

+ เลื่อนเคอร�เซอร�ไปท�ายเอกสาร 

+ เลื่อนเคอร�เซอร�ไปต�นเอกสาร 

+ เปลี่ยนฟอนต�ในแถบแสงให�เป6นดีฟ�ลต�ฟอนต� 

+ � เลื่อนไปต�นคําของบรรทัด/ย	อหน�า 

+ � เลื่อนไปต�นคําของย	อหน�า/บรรทัดถัดไป 

+  เลื่อนไปคําแรกของเอกสาร 

+  เลื่อนไปท�ายสุดของเอกสาร 

+             + 1 เปลี่ยนข�อความเป6น heading 1 

+             + 2 เปลี่ยนข�อความเป6น heading 2 

+             + 3 เปลี่ยนข�อความเป6น heading 3 

 

 

 

 BackSpace 

 Delete 

 End 

Home  Home 

Alt 

Alt 

 Alt 

 


