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การใช้ โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Word หรื อเรี ยกว่า word เป็ นโปรแกรมสาหรับการสร้างและจัดการเอกสารทุก
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นรายงาน คู่มือ หนังสื อ เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้ว word เป็ นโปรแกรมที่ อยู่ในชุ ดของ
Microsoft Office เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่ได้เรี ยนรู ้มาแล้ว และจะมีรูปแบบหน้าจอ
เมนู ค าสั่ ง เมนู บ าร์ ที่ ท างานเหมื อ นกัน เช่ น การปรั บ เปลี่ ย นขนาดตัวอัก ษร ปรั บ เปลี่ ย นสี ตวั อัก ษร ท า
ตัวอักษรให้เป็ นตัวหนา ตัวเอียง หรื อตัวขีดเส้นใต้ เป็ นต้น แต่จะมีขอ้ แตกต่างกันไปในรายละเอียดปลีกย่อย
ของแต่ละโปรแกรม ซึ่ งในเรื่ องนี้จะได้มาเรี ยนรู ้กนั ในส่ วนของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
การเข้ าสู่ การใช้ งานโปรแกรม Microsoft Word
เปิ ดเมนู Start -> คลิก Programs -> คลิก Microsoft Word

การใช้ โปรแกรม Microsoft Word

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดแล้วจะปรากฏเป็ นหน้าต่าง ดังรู ปซึ่ งจะประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
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รู ป หน้าจอการทางานของโปรแกรม Microsoft Word
ความหมายและหน้ าที่
พื้นที่การทางานของข้อความในเอกสาร
แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิ ดอยู่ โดยที่มุมขวาแสดงปุ่ มการ
ซ่อน ปิ ด และ ย่อ/ขยายหน้าต่าง
แสดงหัวข้อเมนูการใช้งานของ Microsoft Word
รู ปภาพหรื อปุ่ มที่ทาให้สะดวกต่อการใช้งานในบางคาสั่ง
แสดงข้อมูลของเอกสารที่กาลังทางาน
ใช้คลิกเพื่อไปยังส่ วนต่างๆในเอกสาร
ใช้คลิกเพื่อซ่อนงานของ Microsoft Word ไว้บน Task bar
ใช้คลิกเพื่อปิ ดงาน
ใช้คลิกเพื่อย่อหรื อขยายหน้าจอการทางาน
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หน้ าที่ของแถบเมนูบาร์ แต่ ละคาสั่ ง
เมนู File

เป็ นคาสั่งของการทางานที่สั่งให้จดั การเกี่ ยวกับแฟ้ มเอกสารเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น การสร้ าง
เอกสาร, การเปิ ด/ปิ ดเอกสาร, การบันทึ ก ข้อมู ลในเอกสารด้วยวิธี การต่า งๆ ลงในแฟ้ ม
เอกสาร เป็ นต้น

เมนู Edit

เป็ นคาสั่งของการทางานที่สั่งให้จดั การเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลเป็ นสาคัญ เช่ น การ
แก้ไข, การตัดแปะ และการทาสาเนาข้อมูล เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ รายการคาสั่งย่อยบางคาสั่ง
จะเป็ นตัวอักษรสี เทา ซึ่ งเป็ นคาสั่งที่ไมส่ ามารถจะเรี ยกใช้งานได้ในขณะนั้น เช่ นรายการ
คาสั่ง Cut จะใช้ไม่ได้ ถ้ายังไม่มีการพิมพ์ขอ้ มูลอะไรลงไปในเอกสาร

เมนู View

เป็ นคาสั่งของการทางานที่สั่งให้จดั การเกี่ยวกับมุมมองของแฟ้ มเอกสาร เช่น มุมมองแบบ
ปกติ, มุมมองแบบเค้าโครงร่ าง, การย่อ/ขยาย หน้าจอ, การแสดง/ซ่ อนแถบเครื่ องมือ เป็ น
ต้น

เมนู Insert

เป็ นคาสั่งของการทางาน ที่สั่งให้จดั การเกี่ยวกับแฟ้มเอกสารในลักษณะต่างๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะเป็ นการแทรกรายละเอียดลงในแฟ้ มเอกสาร เช่ น การแทรกคาอธิ บาย, การแทรกวันที่
และเวลา, การแทรกหมายเลขของหน้าเอกสาร, การแทรกสัญลักษณ์ และการแทรกรู ปภาพ
กราฟฟิ กต่างๆ เป็ นต้น

เมนู Format

เป็ นคาสั่ งของการทางานที่ สั่ง ให้จดั การเกี่ ยวกับการจัดรู ป แบบของพารากราฟ, การจัด
หน้ากระดาษ, การจัดการกับตัวอักษร, การสร้างกรอบและการแรเงา เป็ นต้น

เมนู Tools

เป็ นคาสั่งของการทางานที่ส่งให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความสมบูรณ์แบบ
ของไวยากรณ์ของเอกสาร ซึ่ งจะทาให้เอกสารที่เราสร้ างขึ้นมามีความน่ าเชื่ อถือมากที่สุด
พร้อมกันนั้น เรายังสามารถใช้เครื่ องมือต่างๆ ของคาสั่งเหล่านี้ มาช่วยอานวยความสะดวก
ในการทางานได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียว

เมนู Table

เป็ นค าสั่ ง ของการท างานที่ จ ัดการเกี่ ย วกับ การจัดท าตารางข้อมู ล โดยใช้เครื่ อ งมื ออัน
ทันสมัยมาช่ วยอานวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่ งเราจะพบว่าโปรแกรมไมโครซอฟท์
เวิร์ดได้ใช้คุณสมบัติพิเศษช่วยให้เราสร้างเอกสารที่มีความสวยงามและน่าสนใจ โดยมีการ
สร้างตารางข้อมูลที่มีสีสันสวยงามแทรกเข้าไปในเอกสาร ทาให้เอกสารน่าสนใจมากขึ้น

เมนู Window

เป็ นค าสั่ ง ของการท างานที่ สั่ ง ให้ จดั การเกี่ ย วกับ หน้า ต่ า งของเอกสาร เช่ นการจัด เรี ย ง
หน้าต่างเอกสารอย่างที่ไม่ให้ซอ้ นกันในกรณี ที่เราเปิ ดแฟ้มเอกสารออกมาใช้งานหลายหน้า
พร้อมกัน

เมนู Help

เป็ นคาสั่งของการทางานเกี่ ยวกับการให้ความช่ วยเหลื อต่างๆ ในกรณี ที่ผูใ้ ช้งานเกิ ดความ
ผิดพลาด, เกิดความสับสนไม่เข้าใจ และไม่รู้วา่ จะทาอย่างไร หรื อจะแก้ไขอย่างไร รวมถึง
การใช้งานคาสั่งบางคาสั่งที่เราไม่เคยใช้มาก่อน ก็สามารถใช้คาสั่ง Help ช่วยได้
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การสร้ างเอกสารใหม่
1. คลิกที่เมนู File -> คลิก New
2. บนแผ่นงาน General คลิก Blank Document จะปรากฏเป็ นหน้ากระดาษเปล่าพร้อมใส่ ขอ้ มูล

รู ป การสร้างเอกสารใหม่

รู ป การเลือกตัวคาสั่ง Blank Document จากเมนูดา้ นขวามือ
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1. การบันทึกและเปิ ดงานทีม่ ีอยู่
4.1 การบันทึกงานใหม่
1. คลิกที่เมนู File -> คลิก Save หรื อ คลิกที่ปุ่ม Save บน Standard toolbar หรื อ กด Ctrl + S จะ
ปรากฏกล่อง Save As Dialog บนหน้าจอ

รู ป การบันทึกเอกสารใหม่
2. ในช่อง File Name พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ตอ้ งการบันทึก ในการตั้งชื่ อไม่ควรใช้ตวั อักษรพิเศษ \ / * < >
และ | เป็ นส่ วนหนึ่งของชื่ อไฟล์
3. ถ้าต้องการเปลี่ยน folder หรื อ drive ใหม่ ในช่อง Save in คลิกที่ ▼ เพื่อเลือกตาแหน่งใหม่ที่
ต้องการ
4. ถ้าต้องการสร้าง folder ใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม new folder -> ใส่ ชื่อ folder -> ดับเบิ้ลคลิกที่ folder
ใหม่
5. ในช่อง Save as type คลิกที่ ▼ เพื่อเลือกรู ปแบบของเอกสารที่ตอ้ งการให้บนั ทึก โดยในช่อง
Save as type ใช้ในการกาหนดให้เอกสารที่ทาการบันทึกสามารถที่จะนาไปใช้งานกับโปรแกรม
Microsoft word ในเวอร์ ชนั ที่ตอ้ งการได้โดยข้อมูลภายในเอกสารจะไม่เกิ ดปั ญหาการเปลี่ ยน
ของตัวหนังสื อหรื อ รู ปแบบของเอกสารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น นาไปใช้กบั word
เวอร์ชนั 97 หรื อ word เวอร์ชนั 2000 เป็ นต้น ดังรู ป
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new folder

รู ป การเลือกชนิดของเอกสารที่จะบันทึกให้เหมาะสม
หมายเหตุ หากนักศึกษาทราบว่าโปรแกรม Microsoft word ที่ตอ้ งการใช้งานเป็ นเวอร์ ชนั
เดียวกัน ก็ไม่จาเป็ นที่จะเลือกในตัวเลือกของ save as type โดยปกติแล้วโปรแกรม Microsoft word
เวอร์ ชนั ที่ใหม่กว่าจะเปิ ด document ที่ถูกสร้างจากโปรแกรม Microsoft word ที่เป็ นเวอร์ ชนั ต่ากว่า
ได้ แต่เวอร์ ชันต่ ากว่าอาจจะไม่สามารถเปิ ด document ที่สร้ างจากเวอร์ ชันใหม่กว่าได้ถูกต้อง
สาหรับแฟ้ มข้ อมูลทีถ่ ูกบันทึกด้ วยโปรแกรม Microsoft word จะมีนามสกุล .doc
6. คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อทาการบันทึก (หรื อ คลิกที่ปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกคาสั่ง)
4.2 การบันทึกงานขณะกาลังทางาน
1. คลิกที่เมนู File -> คลิก Save หรื อ คลิกที่ปุ่ม Save บน Standard toolbar หรื อ กด Ctrl + S
4.3 การบันทึกงานในชื่ อใหม่
1. คลิกที่เมนู File -> คลิก Save As จะปรากฏกล่อง Save As Dialog บนหน้าจอ
หมายเหตุ ขั้นตอนต่อมาดูการบันทึกงานใหม่
4.4 การเปิ ดงานทีม่ ีอยู่
1. คลิกที่เมนู File -> คลิก Open หรื อ คลิกที่ปุ่ม Open บน Standard toolbar หรื อ กด Ctrl + O จะ
ปรากฏกล่อง Open บนหน้าจอ
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2. เปลี่ยน folder หรื อ drive ใหม่ ในช่อง Look in คลิกที่ ▼ เพื่อไปยัง folder ที่ไฟล์อยู่
3. ดับเบิล้ คลิกที่ไฟล์ที่ตอ้ งการ หรื อ คลิกที่ไฟล์ที่ตอ้ งการ -> คลิกที่ปุ่ม Open

การกาหนดค่ าเริ่มต้ นให้ กบั เอกสารทีจ่ ะทางาน การกาหนดขอบกระดาษ (Margins)
1. คลิกเมนู File -> คลิก Page Setup จะปรากฏกล่อง Page Setup dialog

รู ป การคลิกเมนู File - > Page Setup

รู ป Page Setup dialog
2. คลิกเลือกแผ่นงาน Margins
3. ในกล่องข้อความ Top, Bottom, Left และ Right ใส่ ระยะห่างจากขอบที่ตอ้ งการ
4. ในกล่องข้อความ Gutter พิมพ์ระยะที่ตอ้ งการให้บวกเพิ่มเพื่อการเข้าเล่ม
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5. ในส่ วน Orientation คลิกเลือกแนวตั้ง (Portrait) หรื อแนวนอน (Landscape) เพื่อเลือกรู ปแบบ
การจัดวางกระดาษ
6. ในส่ วน Apply To คลิกที่ ▼ เพื่อเลือก
- Whole Document ให้มีผลกับทั้งเอกสาร
- This Point Forward ให้มีผล ณ ตาแหน่งที่ cursor เป็ นต้นไป
- This Section ให้มีผลกับเฉพาะส่ วนของเอกสารนี้เท่านั้น
7. คลิก OK เพื่อเลือกกระทาในสิ่ งที่กาหนด หรื อ คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการเลือก
การกาหนดเส้ นขอบ
1. คลิกย่อหน้าที่จะใส่ เส้นขอบ
2. คลิกเมนู Format -> คลิก Border and Shading จะปรากฏกล่อง Border and Shading dialog
3. คลิกที่แผ่นงาน Borders
4. ในส่ วน Setting คลิกเลือกรู ปแบบเส้นขอบ
5. ในส่ วน Style เลือกรู ปแบบลักษณะของเส้นขอบ
6. ในช่อง Color คลิกเลือกสี ของเส้นขอบ
7. ในช่อง Width คลิกเลือกขนาดของเส้นขอบ
8. คลิก OK เพื่อเลือกกระทาในสิ่ งที่กาหนด หรื อ คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการเลือก
การกาหนดแสงเงา
1. คลิกย่อหน้าที่จะใส่ สี
2. คลิกเมนู Format -> คลิก Border and Shading จะปรากฏกล่อง Border and Shading dialog
3. คลิกที่แผ่นงาน Shading
4. ในส่ วน Fill คลิกสี ของพื้นเงาที่ตอ้ งการ
5. ในส่ วน Pattern: Style เลือกรู ปแบบลักษณะของพื้นเงา
6. คลิก OK เพื่อเลือกกระทาในสิ่ งที่กาหนด หรื อ คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการเลือก
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รู ป การกาหนดเส้นขอบและเงา
การจัดย่ อหน้ าและรู ปแบบข้ อความในเอกสาร
1. คลิกเมนู Format -> คลิก Paragraph จะปรากฏกล่อง Paragraph dialog
2. คลิกที่แผ่นงาน Indents and Spacing
3. ในส่ วน Alignment คลิกเลือกรู ปแบบการจัดข้อความว่าเป็ น ชิดด้านซ้าย ไว้กลางหน้าเอกสาร
ชิดด้านขวา หรื อ จัดขอบชิดซ้ายขวา
4. ในส่ วน Indentation ในช่อง left กาหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ในช่อง right กาหนดระยะห่าง
จากขอบขวา
5. ในส่ วน Spacing ในช่อง Before กาหนดช่องไฟบรรทัดก่อนหน้า ในช่อง After กาหนดช่องไฟ
บรรทัดที่ตามมา
6. คลิก OK เพื่อเลือกกระทาในสิ่ งที่กาหนด หรื อ คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการเลือก
หมายเหตุ 1. เราสามารถเลือก รู ปแบบการจัดข้อความว่าเป็ น ชิดด้านซ้าย ไว้กลางหน้าเอกสาร
ชิดด้านขวา หรื อจัดขอบชิดซ้ายขวา ได้จาก Formatting toolbar
2. สามารถกาหนดการย่อหน้าเอกสารผ่านไม้บรรทัด โดยที่
▽ หมายถึง ตาแหน่งย่อหน้าของบรรทัดแรก
△ ทางซ้าย หมายถึง ตาแหน่งย่อหน้าของบรรทัดอื่นที่ไม่ใช่บรรทัดแรก
△ ทางขวา หมายถึง ตาแหน่งย่อหน้าจากขอบด้านขวาของข้อความ
□ หมายถึง การปรับเปลี่ยนตาแหน่งย่อหน้าของทุกบรรทัด
8
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การกาหนดหมายเลขของหัวข้ อหรื อสั ญลักษณ์ หัวข้ อ
การกาหนดเลขของหัวข้ อหรื อสั ญลักษณ์ หัวข้ อ
1. เลือกข้อความที่ตอ้ งการกาหนดเลขของหัวข้อหรื อสัญลักษณ์หวั ข้อ
2. คลิกเมนู Format -> คลิก Bullets and Numbering จะปรากฏกล่อง Bullets and Numbering
dialog หรื อเลือกที่ Tools bar ที่สัญลักษณ์
สาหรับ Bullets หรื อ
สาหรับ
Numbering

รู ป สัญลักษณ์ Bullets และ Numberingใน Tools bar
3. คลิกเลือกแผ่นงาน Bulleted เพื่อกาหนดหัวบรรทัด (หรื อ Numbering เพื่อกาหนดเลขที่
บรรทัด)
4. เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการ
5. คลิก OK เพื่อเลือกกระทาในสิ่ งที่กาหนด หรื อ คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการเลือก
6. ในบางครั้งต้องการเลือกรู ปแบบของ Bullets หรื อ Numbering เป็ นรู ปแบบต่างๆ ตามต้องการ
และบางครั้งต้องการจัดทาหัวข้อของกลุ่มข้อความให้มีลาดับหัวข้อที่เป็ นหัวข้อใหญ่และหัวข้อ
ย่อย สามารถทาได้โดยการ เลือกเมนูคาสั่ง Format -> Bullets and Numbering หรื อทาแถบสี
ตรงกลุ่มข้อความที่ถูกสร้างโดย Bullets หรื อ Numbering -> คลิกเมาส์ดา้ นขวาในพื้นที่ที่ทา
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แถบสี -> เลือกรายการ Bullets and Numbering จะสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยน Bullets and
Numbering ได้ จะมี dialog ปรากฏดังรู ป
7. ในการจัดทาหัวข้อของกลุ่มข้อความให้มีลาดับหัวข้อที่เป็ นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ต่างๆ เมื่อได้
ระบุรูปแบบหัวข้อตามที่ตอ้ งการแล้ว โดยกาหนดให้เมนู Outline Numbered ในการใช้งานถ้า
จะต้องใช้ ปุ่ ม Tab หรื อ สัญลักษณ์
Decrease Indent สาหรับการเลื่อนลาดับหัวข้อให้
เป็ นหัวข้อใหญ่ข้ ึนทีละขั้น หรื อ
Increase Indent สาหรับการเลื่อนลาดับหัวข้อให้
เป็ นหัวข้อย่อยที่ลึกลงไปทีละขั้น ในการเลื่ อนลาดับของกลุ่มข้อความบรรทัดที่ตอ้ งการให้
เลื่ อนลาดับเป็ นหัวข้อย่อยของหัวข้อใหญ่ที่บรรทัดก่อนหน้า โดยเมื่อกด Tab 1 ครั้ง หรื อใช้
เมาส์คลิก Decrease indent หรื อ Increase Indent 1 ครั้ง จะเป็ นการเลื่อนลาดับหัวข้อย่อยให้ลึก
ลงไปทีละขั้น หรื อให้กลับมาเป็ นหัวข้อที่ใหญ่ข้ ึนทีละขั้นเช่นกัน

รู ป เมื่อเลือกเมนู Bulleted

รู ปเมื่อเลือกเมนู Numbered

รู ป เมื่อเลือกเมนู Outline Numbered
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การใส่ สัญลักษณ์ แสดงหัวข้ อด้ วยรู ปภาพ
1. คลิกเมาส์ในย่อหน้าจะปรับแต่งบุลเลต หรื อเลือกย่อหน้าที่จะต้องการ
2. คลิกขวาแล้วเลือก Bullets and Numbering (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและ...) ดังรู ป

รู ป การคลิกขวา -> Bullets and Numbering
3. คลิกแท็บ Bulleted (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย)
4. คลิกเลือกรู ปแบบของบุลเลตที่ตอ้ งการ ดังรู ป
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5. คลิกปุ่ ม
6. คลิกปุ่ ม

(กาหนดเอง) เพื่อปรับแต่งรู ปแบบเพิ่มเติม
(รู ปภาพ) เพื่อเลือกรู ปภาพมาเป็ นบุลเลต ดังรู ป

7. คลิกเลือกรู ปภาพบุลเลตที่จะใช้ แล้วกดปุ่ ม OK ดังรู ป
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8. กดปุ่ ม OK
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9. ผลลัพธ์บุลเลตรู ปภาพ ดังรู ป

การยกเลิกการกาหนดหมายเลขของหัวข้ อหรื อสั ญลักษณ์ หัวข้ อ
1. เลือกข้อความที่ตอ้ งการยกเลิกการกาหนดหมายเลขของหัวข้อหรื อสัญลักษณ์หวั ข้อ
2. คลิกที่ปุ่ม Bullets หรื อปุ่ ม Numbering บน Formatting toolbar
การกาหนดรู ปแบบคอลัมน์
มีข้ นั ตอนการกาหนด ดังนี้
1. เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปคลิกที่เมนู Format -> Columns
2. เลือกคลิกที่รูปจานวนคอลัมน์ที่ตอ้ งการ หรื อพิมพ์ระบุจานวนคอลัมน์ที่ตอ้ งการได้
3. กาหนดความกว้างและระยะห่ างระหว่างคอลัมน์ ในกรอบของ Width and Spacing ถ้าต้องการ
ให้ทุกคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน ดังรู ป

รู ป dialog ของ Columns
4. เลือกปุ่ มเช็คบ็อกซ์ Equal column width ถ้าต้องการให้ทุกคอลัมน์มีความกว้างเท่ากัน
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5. เลือกปุ่ มเช็คบ็อกซ์ Line between ถ้าต้องการให้มีเส้นกั้นระหว่างคอลัมน์
6. กาหนดให้คอลัมน์น้ ีไปแสดงที่เฉพาะหน้าเอกสาร หรื อทั้งเอกสารโดยเลือก Apply to:
7. ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงจาก Preview แล้วคลิกปุ่ ม OK เมื่อตกลงการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ การสร้างเอกสารแบบแบ่งเป็ นคอลัมน์น้ ี จะต้องอยูใ่ นมุมมอง Page Layout View
ถ้าอยูใ่ นมุมมองของ Normal View จะมองทีละคอลัมน์เท่านั้น
การใส่ รูปภาพลงไปในเอกสาร
การใช้ภาพประกอบเอกสารที่สร้าง นอกจากจะช่วยเสริ มให้เอกสารดูโดดเด่นขึ้นแล้วยังมีส่วนช่วย
ในการอธิ บายข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย ซึ่ งใน Word เราสามารถนาภาพประกอบต่างๆ มาแทรกในเอกสาร
1. เลือกเมนู Insert -> Picture แล้วให้เลือกภาพที่ตอ้ งการนามาใส่ ในเอกสาร โดยหากต้องการภาพ
จากClip Art ก็ให้เลือกเมนู คาสั่งClip Art
หากต้องการภาพที่เตรี ยมมาเองให้เลือกเมนู คาสั่ง
From File
2. ทาการเลือกรู ปตามต้องการ แล้วให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Insert เพื่อแทรกรู ปที่ตอ้ งการลงในเอกสาร
ทั้งนี้ตาแหน่งของรู ปภาพที่จะแทรกลงไป จะพิจารณาจาก Cursor เป็ นหลัก

รู ป เมนูในการใส่ รูปภาพให้แก่เอกสาร
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การจัดการรู ปภาพ
ภาพที่เราเลือกมาแทรกลงบนเอกสารนั้น อาจต้องมีการปรับแต่งอีก เช่น ต้องลดขนาดภาพลง
เพราะมีขนาดใหญ่มาก หรื อต้องปรับลดความสว่างของภาพให้ดูคมชัดขึ้น เป็ นต้น ในส่ วนนี้เราจะมาดูถึง
การจัดการภาพแบบต่างๆกัน
21.1 การย้าย และปรับขนาดภาพ
หากภาพที่วางบนเอกสารอยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม เราสามารถเคลื่อนย้ายตาแหน่งภาพ ได้โดย
การคลิกที่ภาพ และลากไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการได้ทนั ที
1. คลิกที่ภาพ
2. แดรกไปยังตาแหน่งใหม่
ถ้าต้องการปรับขนาดภาพ ให้คลิกที่ภาพ จะปรากฏสัญลักษณ์  ล้อมรอบขอบภาพ จากนั้นให้
คลิกเมาส์ที่  และลากปรับขนาดได้ตามต้องการ เมื่อเสร็ จแล้วให้กดคีย ์ <Esc> เพื่อจบขั้นตอนการปรับ
ขนาด
1. เลือกที่มุมขอบภาพ
2. แดรกเมาส์เพื่อปรับขนาดภาพ
ปรับความเข้ ม ความจาง และสี ของรู ป
หากภาพที่นามาวางสว่างหรื อมืดมากเกินไป เราสามารถปรับความเข้ม ความจาง และสี ของรู ปได้
โดยการคลิกรู ปภาพที่ตอ้ งการ และเลือกใช้ปุ่มคาสั่งในแถบเครื่ องมือ Picture ดังนี้

Automatic
Grayscale
Black & White
Washout

กาหนดการแสดงสี ของภาพโดยอัตโนมัติ
ปรับภาพเป็ นการไล่โทนเทา
ปรับภาพเป็ นขาวดา
ปรับภาพเป็ นภาพจาง (ภาพลายน้ า)
เพิ่ม/ลดความสว่างรู ป (Brightness)
เพิ่ม/ลดความคมชัดรู ป (Contrast)
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กาหนดรู ปแบบการวางภาพ
ภาพที่วางในครั้งแรกนั้นจะแทรกระหว่างบรรทัดในเอกสารนั้นๆ แต่หากเราต้องการวางภาพใน
แบบอื่นๆ เช่น ให้ขอ้ ความอยูล่ อ้ มภาพ หรื อวางซ้อนอยูห่ ลังข้อความ ก็สามารถเลือกกาหนดได้
1. คลิกขวาบนรู ปที่ตอ้ งการกาหนดการวาง
2. เลือกคาสั่ง Format Picture

3. ไปที่แท็บ Layout
4. เลือกรู ปแบบการตัดข้อความรอบรู ป สาหรับวิธีการตัดข้อความรอบรู ป (Text Wrapping) ที่
เลือกใช้ได้ มีดงั นี้
In Line With Text
ให้ภาพเป็ นเหมือนข้อความ เป็ นส่ วนหนึ่งในบรรทัด
Square
ให้ขอ้ ความล้อมรอบภาพ ในลักษณะกรอบสี่ เหลี่ยม
Tight
ให้ขอ้ ความล้อมรอบภาพ ตามโครงรู ปของภาพนั้น
Behind Text
ให้ภาพถูกนาไปวางไว้หลังข้อความ
In Front Of Text
ให้ภาพถูกนาไปวางไว้หน้าข้อความ
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5. คลิกเมาส์ OK
การเลือกวิธีตดั ข้อความรอบรู ปนี้ เราสามารถเลือกได้อย่างรวดเร็ วจากแถบเครื่ องมือ Picture โดย
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
(Text Wrapping) และเลือกวิธีการวางที่ตอ้ งการ
1. คลิกเลือกรู ป
2. คลิกเมาส์
3. เลือกวิธีตดั ข้อความรอบรู ป ดังรู ป
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ในวิธีเราสามารถเลือกรู ปแบบอื่นๆ ได้อีกดังนี้
Top And Bottom
ให้ขอ้ ความอยูใ่ นแนวบนและล่างของภาพ
Through
ให้ขอ้ ความอยูช่ ิ ดภาพมากที่สุด
Edit Wrap Points
กาหนด/แก้ไขจุดล้อมรอบภาพของข้อความเอง
การสร้ างตาราง
การแทรกตาราง
1. คลิกเมนู Table -> คลิก Insert Table จะปรากฏกล่อง Insert Table dialog
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รู ป การสร้างตาราง

รู ป Insert Table dialog ของการแทรกตารางลงในเอกสาร
2. ในกล่อง Number of rows ใส่ จานวนแถวในตาราง
3. ในกล่อง Number of columns ใส่ จานวนสดมภ์ในตาราง
4. คลิก OK เพื่อเลือกกระทาในสิ่ งที่กาหนด หรื อ คลิก Cancel เพื่อยกเลิกการเลือก
หมายเหตุ ในการกาหนดจานวนแถวหรื อสดมภ์สามารถคลิกที่ลูกศร ▲ หรื อ ▼
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การเลือกแถวหรื อสดมภ์
1. คลิกที่แถวหรื อสดมภ์ที่ตอ้ งการเลือก
2. คลิกเมนู Table -> คลิก Select Row เพื่อเลือกแบบแถว (หรื อคลิก Select Column เพื่อเลือก
แบบสดมภ์)
การลบแถวหรื อสดมภ์
1. เลือกแถวหรื อสดมภ์ที่ตอ้ งการลบ
2. คลิกเมนู Table -> คลิก Delete Row เพื่อเลือกลบแถว (หรื อคลิก Delete Column เพื่อเลือกลบ
สดมภ์)
การเพิม่ แถวหรื อสดมภ์
1. เลือกแถวหรื อสดมภ์ที่ตอ้ งการแทรกเพิ่มก่อนหน้า
2. คลิกเมนู Table -> คลิก Insert Row เพื่อเลือกแทรกแถว (หรื อคลิก Insert Column เพื่อเลือก
แทรกสดมภ์)
การตกแต่ งตารางให้ สวยงาม
ตารางส่ วนใหญ่มกั จะมีแต่ขอ้ ความและตัวเลข ทาให้ดูแล้วไม่น่าสนใจ หรื อบางครั้งข้อมูลมีหลาย
คอลัมน์ดว้ ยกันทาให้มองไม่ออกว่าข้อมูลอยูใ่ นแถวหรื อบรรทัดเดียวกันหรื อเปล่า การตกแต่งตารางด้วยการ
ตีเส้นแนวตาราง หรื อใส่ สีพ้นื ให้กบั แต่ละแถว จะช่วยให้อ่านง่ายและดูสวยงามขึ้น
ใน word จะมีแถบเครื่ องมือ Tables and Borders (ตารางและเส้นขอบ) ซึ่ งใช้ทางาน ตกแต่งสิ่ งต่างๆ
ในตาราง โดยต้องสั่งแสดงแถบเครื่ องมือนี้ เองด้วยการคลิกที่ปุ่ม
บนแถบเครื่ องมือ Standard หรื อคลิก
ขวาที่แถบเครื่ องมือใดๆแล้วคลิกที่ Tables and Borders จากนั้นจะปรากฏแถบเครื่ องมือดังนี้

วาดตารางเพื่อแบ่งเซลล์
ยางลบ ใช้ลบเส้นแบ่งตาราง
ลักษณะเส้น
น้ าหนักเส้น
สี เส้นขอบ
เส้นขอบ
21

การใช้ โปรแกรม Microsoft Word

สี พ้นื
แทรกตาราง
รวมเซลล์
แยกเซลล์
จัดข้อความให้ชิดด้านใน
กระจายแถวให้สม่าเสมอ
กระจายคอลัมน์ให้สม่าเสมอ
รู ปแบบตารางอัตโนมัติ
เปลี่ยนทิศทางของข้อความ
เรี ยงจากน้อยไปมาก
เรี ยงจากมากไปน้อย
หาผลรวมอัตโนมัติ
ใส่ สีพนื้ ให้ ตาราง
การใส่ สีพ้นื นั้นมักจะใส่ ในแถวที่เป็ นหัวแถวของตาราง หรื อใช้แทนการตีเส้น โดยการใส่ สีพ้นื
อ่อนแก่ในแถวเว้นแถวหรื อคอลัมน์เว้นคอลัมน์ ทาให้อ่านข้อมูลได้สะดวกขึ้น
1. เลือกกลุ่มเซลล์ แถวหรื อคอลัมน์ที่ตอ้ งการใส่ สีพ้นื ด้วยการคลิกลากเมาส์ให้คลุม
2. คลิกลูกศรข้างปุ่ ม

Shading Color (สี แรเงา) แล้วคลิกเลือกสี จากชุดสี ที่แสดง
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จัดตาแหน่ งข้ อความในเซลล์
ข้อมูลที่อยูใ่ นเซลล์สามารถจาดให้อยูก่ ่ ึงกลางเซลล์ หรื อชิ ดด้านใดก็ได้ ดังนี้
1. เลือกกลุ่มเซลล์ แถวหรื อคอลัมน์ที่ตอ้ งการจัดวางข้อความใหม่
2. คลิกที่ปุ่ม
แล้วเลือกรู ปแบบการจัดตาแหน่งที่ตอ้ งการ

2. การวาดรู ป (Drawing)
ในการวาดรู ปจะต้องทาการเรี ยก Tool bar Drawing
ขึ้นมา โดยเรี ยกได้จากเมนู View บน
เมนูบาร์ แล้วเลือกคาสั่ง Tool bar ให้คลิกที่ Drawing เพื่อให้ Tool bar แสดงออกมาบนหน้าจอ ดังรู ป

รู ป ลักษณะของ Tool bar เมื่อเลือก Drawing
Draw
ให้จดั การกับรู ปภาพในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดกลุ่ม, การจัดลาดับ, การซ้อน เป็ นต้น
Select Object
ใช้สาหรับการเลือกรู ปภาพขึ้นมาแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
Free Rotate
ใช้สาหรับหมนุรูปภาพในทิศทางที่ตอ้ งการอย่างอิสระ
AutoShapes
ให้นกั ศึกษาเลือกรู ปแบบที่โปรแกรมสร้างไว้แล้ว
Line
ใช้สาหรับการวาดเล้นตรง
Arrow
ใช้สาหรับวาดลูกศร
Rectangle
ใช้สาหรับวาดรู ปสี่ เหลี่ยม
Oval
ใช้สาหรับวาดรู ปวงกลม หรื อวงรี
Text box
ใช้สาหรับวาดกล่องข้อความ สามารถใส่ ขอ้ ความ สัญลักษณ์ สู ตร หรื อรู ปภาพได้
Insert WordArt
เรี ยกใช้รูปอักษรข้อความศิลปะ
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Fill Color
Line Color
Font Color
Line Style
Dash Style
Arrow Style
Shadow
3D

ใส่ สีลงบนพื้นที่ภายในของรู ปทรงปิ ด หรื อ Auto Shape ทรงปิ ด
ใช้เปลี่ยนสี หรื อเพิ่มสี ให้กบั เส้นต่างๆ
ใช้เปลี่ยนสี หรื อเพิม่ สี ให้กบั ตัวอักษร
ใช้กาหนดรู ปแบบต่างๆ ของเส้น
ใช้กาหนดรู ปแบบของเส้นประ
ใช้กาหนดรู ปแบบของลูกศร
ใช้กาหนดเงาในแบบต่างๆ ให้กบั รู ปภาพ
ใช้กาหนดรู ปที่วาดให้เป็ นแบบ 3 มิติ

3. เทคนิคการเลื่อนตาแหน่ งอย่ างละเอียดของวัตถุ (object) หรื อ กรอบข้ อความ หรื อ Auto Shape
มีข้ นั ตอนวิธีการดังนี้
1. คลิกที่วตั ถุ หรื อ กรอบข้อความ หรื อ Auto Shape ที่ตอ้ งการเลื่อนตาแหน่ง โดยสังเกตุวา่ จะเกิด
เป็ นลักษณะมีกรอบล้อมสิ่ งที่เลือก หรื อเกิดเป็ นจุดสนใจล้อมสิ่ งที่ตอ้ งการเคลื่อนย้าย ดังรู ป

รู ปลักษณะของ Auto Shape ที่คลิกเพื่อต้องการจะเลื่อนตาแหน่ง
2. ให้กดแป้ นคีย ์ Ctrl ค้างไว้ แล้วใช้การเลื่อนตาแหน่งโดยกดลูกศร ระบุทิศทางที่ตอ้ งการเคลื่อน
วัตถุ หรื อกรอบข้อความ หรื อ Auto Shape สังเกตุวา่ ตาแหน่งที่จะเลื่อนไปได้ในพิกดั ที่ละเอียด
กว่าการไม่ได้กดปุ่ ม Ctrl ร่ วมกับการเลื่อนตาแหน่งวัตถุ

24

