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เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโปรแกรมชุดส านักงานที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันนีค้งหนีไม่พ้น

โปรแกรมชุด Office ของ Microsoft ซึ่งได้มีการพฒันากนัมาต่อเนื่องโดยเฉพาะรุ่นใหม่ลา่สดุ “Office 2010”  

ที่มีคณุสมบตัิโดดเดน่ในหลายด้านเมื่อเทียบกบัรุ่นก่อนหน้านี ้ ในบทต่อไปนีจ้ะกลา่วถึงในรายละเอียดและลอง

มาเร่ิมต้นการใช้งานโปรแกรมส าหรับการสร้างเอกสารยอดฮิต ซึ่งไม่ว่าจะใช้สร้างจดหมาย รายงาน บันทึก

ข้อความ ฯลฯ 

เร่ิมต้นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 

บทที่ 1  
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ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม Word 

แนะน า Microsoft Word 2010 

ในชีวติประจ าวนัของเราแตล่ะวนัเราต้องท างานกบัเอกสารตา่งๆ มากมายตัง้แตท่ ารายงานการประชมุพมิพ์

จดหมาย และท าหนงัสอืคูม่ือตา่งๆ การบนัทกึข้อความเหลา่นีห้ากจดัท าด้วยการใช้มือเขยีนหรือการพิมพ์ด้วยการใช้

เคร่ืองพมิพ์ดีดอาจไมใ่ชว่ิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สดุ โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างและจดัการกบั

เอกสารทกุรูปแบบไมว่า่จะเป็นบนัทกึข้อความ จดหมาย รายงาน ใบปะหน้าแฟกซ์ ไปจนถึงการจดัท าคูม่ือและหนงัสอื โดย

มีระบบอตัโนมตัิที่ชว่ยในการจดัท าเอกสารหลากหลาย เช่น การตรวจค าสะกด การตรวจสอบไวยกรณ์ การใสข้่อความ

อตัโนมตัิ การจดัการหน้าเอกสาร เป็นต้น ซึง่ชว่ยให้เราใช้เวลาน้อยลงในการจดัรูปแบบตา่งๆ 

โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นหนึง่ในโปรแกรมชดุ Office 2010 ที่ปรับปรุงความสามารถให้มี

ประสทิธิภาพดีขึน้กวา่เดิม อีกทัง้มีหน้าจอสว่นติดตอ่ผู้ใช้งาน (Interface) ที่มุง่เน้นผลลพัธ์แบบใหมจ่ะแสดงเคร่ืองมือเมื่อ

ผู้ใช้ต้องการในลกัษณะที่มีการจดัเรียงและชดัเจน การแสดงตวัอยา่งเป็นภาพ และคลงัข้อมลูหรือภาพ (Gallery) ของ

ลกัษณะที่ก าหนดไว้ลว่งหน้า รูปแบบตารางอตัโนมตัิ และเนือ้หาอื่นๆ จะช่วยให้เราใช้งาน Microsoft Word ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ สามารถเลอืกข้อความ ตาราง ลกัษณะกราฟิก แบบอกัษร หรือแม้แตอ่งค์ประกอบของเนือ้หาที่ใช้

งานบอ่ยๆ ได้อยา่งงา่ยดาย 

เร่ิมต้นและรู้จกัส่วนประกอบของโปรแกรม 

การเร่ิมต้นเปิดใช้โปรแกรม 

 คลกิที่ปุ่ ม Start  เลือ่นตวัชีเ้มาส์ไปท่ี All Programs   

เลือ่นตวัชีเ้มาส์ตอ่ไปท่ี Microsoft Office  แล้วคลกิ 

ที่ช่ือโปรแกรม Microsoft Word 2010  

 จากนัน้จะปรากฏหน้าจอแรกซึง่ถือเป็นหน้าจอหลกัของ 

โปรแกรม Microsoft Word 2010 ดงัภาพ 
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ท าความรู้จกัส่วนประกอบของโปรแกรม 

 แท็บค าสั่ง (Tab) หรือริบบอน (Ribbon) 

หลงัจากเปิดโปรแกรมขึน้มาแล้วในหน้าจอหลกัจะเห็น Tab ค าสัง่ที่มีอยูด้่วยกนั 8 แท็บแตล่ะ Tab ค าสัง่

ประกอบด้วยค าสัง่แยกตามกลุม่การท างาน เราเรียกโดยรวมวา่ “ริบบอน” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title Bar 

Curser 

Ribbon

s 

Vertical Scrollbar 

Quick Access Toolbar 

Status Bar 

View Shortcuts 

Zoom Value & 
Zoom Slider 

Home Tab 

แท็บค าสัง่ทัว่ไปส าหรับจดัรูปแบบเอกสาร 

ในสว่นข้อความ ปรับสไตล์ สี  ในสว่นย่อหนา้ ตีกรอบ เป็นตน้ 

Insert Tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับแทรกตาราง รูปภาพ วตัถตุ่างๆ 

เช่น กราฟฟิก เป็นตน้ 

 

 

 

ฟ การเช่ือมโยง หรือสว่น 

 

หวั-ทา้ยกระดาษ เป็นตน้ 

Page Layout Tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับจดัการเคา้โครงหนา้เอกสาร 

เช่น ปรับขนาด ระยะขอบ ระยะห่างของยอ่หนา้ เป็นตน้ 
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File Tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับท างานกบัไฟล์เอกสาร 

ประกอบดว้ยค าสัง่ย่อยๆ ทีใ่ชใ้นการจดัการไฟล์ 

อาทิเช่น การสร้างไฟล์ใหม่ (New) การบนัทึกไฟล์ 

(Save) 

การเปิด (Open) หรือการปิด (Close) ไฟล์เอกสาร 

การสัง่พิมพ์เอกสารออกกระดาษ (Print) เป็นตน้ 

ซ่ึงในรุ่นก่อนหนา้นี ้Version 2007 จะหมายถึง 

ปุ่ มออฟฟิศ (Office Button) 

Reference Tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับการอา้งอิงถึงข้อมูลในเอกสาร 

เช่น สารบญัเนือ้หา ภาพ ตาราง หรือเชิงอรรถ เป็นตน้ 

Mailing Tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับสร้างจดหมายเวียน 

ซองจดหมาย ฉลาก หรือลาเบลต่างๆ 

Review Tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับการตรวจทานเอกสาร 

 เช่น ติดตามการเปล่ียนแปลงเนือ้หาและรูปแบบ เป็นตน้ 

View tab 

แท็บค าสัง่ส าหรับการปรับเปล่ียนมมุมองขณะท างาน 

เช่น ย่อ-ขยาย เปล่ียน จดัเรียงหนา้ต่างโปรแกรม เป็นตน้ 
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 แถบเคร่ืองมือด่วน (Quick Access Toolbar)  

เป็นแถบเก็บค าสัง่ที่ใช้งานบอ่ยๆ เอาไว้เพื่อเรียกใช้ได้ทนัทีโดยตรงไมต้่องผา่นเข้าไปยงัแท็บค าสัง่ต่างๆ เรา

สามารถก าหนดให้แถบเคร่ืองมือดว่นนัน้มีเฉพาะปุ่ มค าสัง่ที่เราเองมกัจะเรียกใช้งานเป็นประจ าได้ด้วยตนเอง ซึ่ง

สามารถท าได้โดย 

 

 แถบชื่อเร่ือง (Title Bar) 

เป็นแถบบอกช่ือโปรแกรมและช่ือ ไฟล์เอกสารที่ถกูเปิดขึน้มาใช้ในขณะนัน้ กรณีที่เปิดโปรแกรมขึน้มาใช้ครัง้

แรกจะเห็นวา่คา่เร่ิมต้นจะตัง้ช่ือไฟล์ว่า “Document1” 

 ตัวกระพริบ/จุดแทรกข้อความ (Curser) 

ตวักระพริบ/จดุแทรกข้อความจะอยูใ่นพืน้ท่ีท างาน (เสมือนหน้ากระดาษ) ท าหน้าที่บอกต าแหนง่ปัจจบุนั

ส าหรับการแทรกข้อความหรือป้อนข้อความใหม ่

 แถบเลื่อนหน้ากระดาษ (Scrollbar)  

แถบเลื่อนแนวตัง้ (Vertical Scrollbar) ใช้ส าหรับเลื่อนหน้ากระดาษขึน้หรือเลื่อนลง ส่วนแถบเลื่อน

แนวนอน (Horizontal Scrollbar) ใช้ส าหรับเลื่อนหน้ากระดาษไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวา   ต าแหน่งของ

แถบเลือ่นแนวนอนจะอยูต่ิดกบับริเวณแถบแสดงสถานะของโปรแกรม 

 แถบแสดงสถานะโปรแกรม (Status Bar)  

อยูด้่านลา่งสดุของหน้าจอโปรแกรมจะท าหน้าที่บอกถึงสถานะของโปรแกรมที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เช่น บอก

ต าแหนง่ของตวักระพริบ/จดุแทรกข้อความ บอกจ านวนค าที่นบัได้ในเอกสาร เป็นต้น 

 ปุ่มปรับเปลี่ยนมุมมอง (View Shortcuts)  

เป็นปุ่ มค าสัง่ทางลดัของแท็บ View กลุม่ Document View ใช้ในการปรับเปลีย่นมมุมองหน้ากระดาษ 

 ปุ่มย่อ-ขยายพืน้ที่ท างาน (Zoom Level & Zoom Slider)  

เป็นปุ่ มค าสัง่ทางลดัของแท็บ View กลุม่ Zoom ใช้เมื่อต้องการปรับยอ่-ขยายขนาดของพืน้ท่ีท างาน 

 คลิกปุ่มหวัลูกศรช้ีลง   คลิกบริเวณดา้นหนา้ค าสัง่ท่ีเรา 

ตอ้งการ ซ่ึงจะปรากฏเคร่ืองหมาย  ใหเ้ราเห็นตรง 

บริเวณดา้นหนา้ค าสัง่ท่ีถูกเลือกใช ้

หรือ… 

 ใชว้ธีิคลิกเลือกในค าสัง่เพ่ิมเติมจาก More Command… 
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การซ่อนหรือแสดง Ribbon 

การใช้งาน Ribbon ซึง่เป็นเคร่ืองมือที่เพิ่มเข้ามาใหมส่ าหรับชุด Office 2007 เป็นต้นมานัน้ในบางครัง้ในขณะท างาน

หากเราต้องการซ่อนเคร่ืองมือ Ribbon เพื่อให้เห็นพืน้ที่การท างานของเอกสารได้ทัง้หน้าก็สามารถท าการซ่อนหรือแสดง

เคร่ืองมือ Ribbon ได้โดยการกดแป้น  Ctrl  +  F1  หรือใช้วิธีดงันี ้

1. คลกิขวาที่แท็บ Ribbon ใดๆ 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Minimize the Ribbon 

 

การใช้ปุ่ มค าส่ังต่างๆ บน Ribbon 

สญัลกัษณ์ตา่งๆ บนริบบอนท่ีควรรู้จกัเพื่อการเรียกใช้ได้อยา่งถกูต้องในบทตอ่ๆ ไป 

 

 
 

Ribbon Tabs Group Button 

Ribbon Groups 

Contextual Tab 
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หลงัจากผู้ ใช้งานได้ทราบถึงส่วนประกอบและความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word 2010  

กนัไปแล้วนัน้ การจดัพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ นัน้ สิ่งที่ส าคญัที่สดุที่จะท าให้เอกสารฉบบันัน้น่าสนใจ  

ก็คือ การจัดรูปแบบที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบตวัอกัษร หรือการจัดวางต าแหน่งข้อความบน

หน้ากระดาษ ดงันัน้ หากต้องการให้เอกสารเหลา่นัน้ดนู่าสนใจ เราก็จ าเป็นจะต้องท าการจดัรูปแบบเอกสาร

ให้สวยงามด้วยเช่นกัน ในบทนีจ้ะเป็นการแนะน าการจัดการกับไฟล์เอกสารต่างๆ ในเบือ้งต้น รวมถึงการ

ปรับแตง่ตวัอกัษร ข้อความ และยอ่หน้าตา่งๆ 

 

บทที่ 2 

การจัดการกบัข้อความใน Microsoft Word 2010 
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การปรับแต่งรูปแบบตวัอกัษร (Format Fonts) 
การพิมพ์ข้อความในเอกสารท่ีเป็นเนือ้หายาวๆ จะดนูา่เบื่อหากเราไมแ่ตง่เติมหรือเพิ่มลกูเลน่ให้กบัตวัอกัษร ทัง้นี ้

นอกจากจะท าให้งานเอกสารของเราดนูา่สนใจมากขึน้แล้วยงัช่วยให้เราเกิดความคิดสร้างสรรในการผลติผลงานท่ีเป็น

เอกสารในรูปแบบตา่งๆ ได้ดีอีกด้วย การจดัการกบัรูปแบบตวัอกัษรหรือฟอนต์นัน้ สามารถท าได้หลายวธีิ ดงันี ้

วธีิการปรับแต่งรูปแบบตวัอกัษร 

โดยการใช้ค าสั่งบน Mini Toolbar ในการจดัการรูปแบบฟอนต์เบือ้งต้น เช่น ตวัหนา เอียง ขดีเส้นใต้ เปลีย่นส ีขนาด 

เป็นต้น 

1. ลากเมาส์คลมุค าวา่ “Windows 7” ก่อนแล้ว 

Mini Toolbar จะปรากฏขึน้ให้เหน็จางๆ  

2. คลกิปุ่ มบน Mini Toolbar เพื่อท าให้เป็น 

ตวัหนา ตวัเอยีง หรือขีดเส้นใต้ 

3. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

 

 

 

  

โดยใช้ค าสั่งบนแท็บ Home กลุ่ม Font เพื่อการจดัการรูปแบบฟอนต์ที่หลากหลายกวา่  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพ่ือเลือก
รูปแบบการขีด
เส้นใต้เพ่ิมเติม 

คลิกเพ่ือเลือก
ลกัษณะของ
ข้อความ 

ในรูปประโยค
ภาษาองักฤษ 

คลิกเพ่ือเลือก
ลกัษณะพิเศษ
ให้กบัตวัอกัษร 
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ตารางที่ 2.1  แสดงค าสัง่การจดัรูปแบบฟอนต์บนแท็บ Home กลุม่ Font 

ปุ่มค าสั่ง ชื่อค าสั่ง หน้าที่ 

 Font เปลีย่นแบบตวัอกัษร/ฟอนต์ 

 Font Size เปลีย่นขนาดตวัอกัษร 

 Glow Font ปรับขนาดตวัอกัษรเพิ่มขึน้ 

 Shrink Font ปรับขนาดตวัอกัษรลดลง 

 Clear Formatting ยกเลกิ/ล้างการจดัรูปแบบตวัอกัษร 

 Bold เปลีย่นตวัอกัษรให้เป็นตวัหนา 

 Italic เปลีย่นตวัอกัษรให้เป็นตวัเอยีง 

 Underline เปลีย่นตวัอกัษรให้เป็นตวัขีดเส้นใต้ 

 Strikethrough ขีดฆา่ตวัอกัษร 1 เส้น 

 Subscript เปลีย่นให้ตวัอกัษรเป็นตวัห้อย 

 Superscript เปลีย่นให้ตวัอกัษรเป็นตวัยก 

 Change Case เปลีย่นแบบตวัพมิพ์ของตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

 Text Effects เพิ่มลกัษณะพิเศษให้กบัตวัอกัษร 

 Text Highlight Color ปากกาเน้นข้อความ 

 Font Color เปลีย่นสตีวัอกัษร 

โดยการใช้  Font Dialog box ค าสัง่อื่นๆ บนหน้าต่าง Font ใช้เพื่อเลือกการจดัการกบัรูปแบบฟอนต์ในรายละเอียด 

ที่ครบถ้วนทกุค าสัง่ เพราะในหน้าต่าง Font นีจ้ะมีค าสัง่อีกมากมายที่ไม่สามารถแสดงเป็นปุ่ มค าสัง่ครบทัง้หมดได้บน 

Ribbon โดยสามารถเรียกใช้ค าสัง่ได้ดงันี ้
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1. คลกิที่แท็บ Home กลุม่ Font 

2. คลกิปุ่ ม   บนแท็บ Home กลุม่ Font เพื่อเปิด Font Dialog box 

3. คลกิเลอืกแท็บ Font หรือแท็บ Advanced 

4. คลกิเลอืกค าสัง่ที่ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับแต่งลกัษณะพเิศษเพิม่เตมิให้กบัฟอนต์ 

บางครัง้เราอาจจะต้องการปรับแตง่รูปแบบฟอนต์ในบางสว่นของเนือ้

งานเอกสาร ให้แตกตา่งจากคา่เร่ิมต้นตามปกติ ซึง่สามารถท าได้เองโดย... 

เปล่ียนขนาดฟอนต์ 
ลากเมาส์คลมุข้อความที่ต้องการเปลีย่นขนาดฟอนต์ก่อน 

1. คลกิที่แทบ็ Home กลุม่ Font  คลกิค าสัง่ Font Size 

2. เลอืกเปลีย่นขนาดฟอนต์ตามต้องการ 

คลิกเพ่ือเปิด Font 

Dialog box 
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ตวัอย่างเช่น 

Change Font Size = 14 point 

เปล่ียนแบบฟอนต์ 
ลากเมาส์คลมุข้อความที่ต้องการเปลีย่นแบบฟอนต์ก่อน 

3. คลกิที่แท็บ Home กลุม่ Font  คลกิค าสัง่ Font 

4. เลอืกเปลีย่นแบบฟอนต์ตามต้องการ 

ตวัอย่างเช่น   (ขนาดฟอนต์ตวัอยา่งที่แสดงนีเ้ทา่กนัคือ 14point) 

Algerian Cambria Impact Tahoma Vivaldi Stencil 

 

นอกจากนีย้งัสามารถปรับแตง่รูปแบบฟอนต์ในลกัษณะพิเศษอื่นๆ อีกได้ 

จาก Font Dialog box ในท่ีนีจ้ะลองปรับในสว่นท่ีเป็นกลุม่ค าสัง่ Effects ดจูากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ท าให้มีระยะห่างระหว่างตัวอักษร (Character Spacing) 

1. ลากเมาส์คลมุข้อความที่ต้องการท าให้มีระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษรหรือช่องไฟเพิ่มขึน้ 

2. เปิด Font Dialog box ขึน้มาก่อน  คลกิที่แท็บ Advance กลุม่ค าสัง่ Character Spacing 

3. ที่ช่อง Spacing: ให้คลกิเลอืกค าสัง่ Expanded 

4. ที่ช่อง By: ให้พิมพ์หรือคลกิเลอืกขนาดระยะหา่งตามต้องการ  คลกิปุ่ ม OK 

5. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

 

 

 

 
 

ดรูะยะหา่งที่ได้ 

คลมุข้อความ เลือกขยายระยะ 

ปรับระยะหา่ง 

แต่ละตวัอกัษรจะห่างกนัมากข้ึน 
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การจดัรูปแบบอย่างรวดเร็วด้วย Quick Style 
Quick Style คือ ช่ือรูปแบบของการจดัการรูปแบบตวัอกัษรซึง่รวมไปถึงขนาด ส ีลกัษณะ การเยือ้ง ระยะหา่งระหวา่ง

ยอ่หน้า เป็นต้น แตล่ะสไตล์จะแตกตา่งกนัและมีช่ือเรียกเฉพาะ การน า Quick Style มาใช้จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่ง

รูปแบบข้อความ ย่อหน้าหรือตวัอกัษรได้อย่างรวดเร็ว และสวยงาม กลุม่ค าสัง่ Styles จะอยู่ในแท็บ Home การเรียกใช้

งาน Quick Style ท าได้ดงันี ้

1. ลากเมาส์คลมุข้อความที่ต้องการ 

2. คลกิที่แท็บ Home กลุม่ Styles > คลกิปุ่ ม More 

3. เลอืกแบบ Quick Style ที่ต้องการ เช่น เลอืกแบบ Heading 

4. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

  

 

การยกเลกิการจดัรูปแบบหรือการใช้สไตล์ 
ส าหรับสไตล์ท่ีเลอืกใช้จดัรูปแบบฟอนต์ไปแล้วไมว่า่จะใช้ค าสัง่ Quick Style หรือจดัรูปแบบด้วยตนเองโดยวิธีอื่นๆ 

 ก็ตามที หากต้องการจะยกเลกิสิง่ที่ท าไว้ สามารถท าได้ดงันี ้

 ลากเมาส์คลมุข้อความที่ต้องการ 

 คลกิที่แท็บ Home กลุม่ Styles 

คลมุข้อความ 

คลิกปุ่ ม More 

เลือกแบบ Heading 

1  ดผูลลพัธ์ 
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1. คลกิเลอืกรูปแบบ Normal เพื่อท าให้กลบัคืนสูส่ภาพเดิมก่อนมีการจดัรูปแบบ (ตามคา่ Default)  

หรือ... 

2. คลกิที่ค าสัง่ Clear Formatting เพื่อล้างรูปแบบท่ีเคยก าหนดไว้  

(ในกลุม่ Font มีปุ่ มค าสัง่ Clear Formatting นีเ้ช่นกนั) 

 

การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) 
การพิมพ์เอกสารกบัไมโครซอฟต์เวิร์ดนัน้โดยปกติหากข้อความที่พิมพ์ยาวเกินความกว้างของหน้ากระดาษที่ก าหนด 

โปรแกรมก็จะท าการขึน้บรรทดัใหมใ่ห้อตัโนมตัิ และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทดัให้กบัแต่ละบรรทดัอตัโนมตัิเช่นกนั 

แตห่ากเราต้องการก าหนดระยะหา่งระหวา่งบรรทดัใหมใ่ห้สามารถเห็นข้อความ หรือตวัอกัษรได้ชดัเจนขึน้ก็สามารถท าได้

โดย 

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกข้อความที่ต้องการเว้นระยะหา่งระหวา่งบรรทดัใหม่ 

2. คลกิค าสัง่ Line spacing   ที่แท็บ Home กลุม่ Paragraph 

3. คลกิเลอืกระยะหา่งที่ต้องการ เช่น 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 เป็นต้น 

หรือ... 

4. คลกิที่ค าสัง่ Line Spacing Options… 

5. คลกิเลอืกและพิมพ์ตวัเลขระยะหา่งตามที่ต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม OK 
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การก าหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า (Paragraph Spacing) 
การเว้นระยะห่างระหว่างย่อหน้าช่วยให้การผลิตงานเอกสารโดยภาพรวมออกมาดูสวยงามมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของงานพิมพ์ เพราะตามปกติเราอาจใช้วิธีกดแป้น  Enter  1 ครัง้และปลอ่ยให้บรรทดันัน้ว่างไว้แล้วจึงกดแป้น  

Enter  อีก 1 ครัง้เพื่อเร่ิมพิมพ์ยอ่หน้าใหมซ่ึง่ไมใ่ช่วธีิที่ถกูต้องนกั ดงันัน้เราสามารถก าหนดระยะหา่งระหวา่งยอ่หน้าได้โดย 

1. คลกิเลอืกยอ่หน้าที่ต้องการก าหนดให้มีระยะหา่งระหวา่งยอ่หน้า 

2. คลกิค าสัง่ Spacing ในแท็บ Page Layout กลุม่ Paragraph 

3. คลกิในช่องที่ค าสัง่ Before  คือ ระยะหา่งในสว่นด้านบนของยอ่หน้าที่เลอืกไว้ ให้ใส่

ตวัเลขส าหรับระยะหา่งตามต้องการ (หนว่ยเป็น point) 

หรือ...  

4. ในช่องทีค่ าสัง่ After  คือ ระยะหา่งในสว่นด้านลา่งของยอ่หน้าที่เลอืกไว้ ให้ใสต่วัเลข

ส าหรับระยะหา่งตามต้องการ (หนว่ยเป็น point) 

5. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 
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การใส่สัญลกัษณ์หัวข้อย่อย (Bullets) 
การก าหนดให้มีเคร่ืองหมายหรือรูปสญัลกัษณ์หน้าหวัข้อย่อยนัน้ท าได้ 2 ลกัษณะ คือ การก าหนดสญัลกัษณ์หน้า

หวัข้อก่อนท่ีจะพิมพ์ข้อความ หรือพิมพ์ข้อความก่อนแล้วจึงคอ่ยก าหนดให้มีสญัลกัษณ์หน้าหวัข้อ ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

กรณีพิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้ว 

 
1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกข้อความที่ต้องการก าหนดให้มีสญัลกัษณ์หวัข้อยอ่ย 

2. คลกิที่หวัลกูศรชีล้งของค าสัง่ Bullets  ในแท็บ Home กลุม่ Paragraph 

3. คลกิเลอืกรูปแบบสญัลกัษณ์หวัข้อยอ่ยที่ต้องการ 

4. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 
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กรณเีลอืกรูปแบบสัญลกัษณ์หัวข้อย่อยก่อนพมิพ์ 
ก่อนพิมพ์ข้อความที่จะก าหนดให้เป็นหวัข้อยอ่ย  

1. คลกิที่หวัลกูศรชีล้งของค าสัง่ Bullets  ในแท็บ Home กลุม่ Paragraph 

2. คลกิเลอืกรูปแบบสญัลกัษณ์หวัข้อยอ่ยที่ต้องการ 

3. พิมพ์ข้อความทีเ่ป็นหวัข้อยอ่ยลงไป 

4. กดแป้น  Enter  เพื่อขึน้หวัข้อใหม ่

   

การยกเลกิการใช้หัวข้อที่เป็น Bullet & Numbering 
สามารถท าได้โดย 

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกหวัข้อที่ต้องการยกเลกิหมายเลขล าดบัหวัข้อ 

2. คลกิค าสัง่ Bullet หรือ Numbering  ในแท็บ Home กลุม่ Paragraph 

3. คลกิเลอืกค าสัง่ None 

4. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

รู้จกัตารางในงานเอกสาร  
เอกสารโดยทัว่ๆ ไปนัน้ อาจจะมีการน าตารางมาใช้ประกอบภายในเอกสาร ซึ่งช่วยให้สามารถอ่านข้อมลูภายในได้

ง่ายและสะดวกกว่าข้อความบรรยายในแบบย่อหน้า ลกัษณะของตารางจะประกอบด้วย แถวในแนวตัง้หรือที่เรียกกนัว่า 

คอลมัน์ (Column) และแถวในแนวนอนหรือ แถว (Row) เราใช้ตารางในการเก็บข้อมลูลงในแต่ละช่องตาราง หรือเซลล์ 

(Cell) ดงัภาพ 

    

    

    

    

แถว 

(Row) 

คอลมัน์ 

(Column) 

ชอ่งเซลล์

(Cell) 
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การสร้างตารางในงานเอกสาร  
ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดก็มีค าสัง่ในการสร้างตารางและจัดรูปแบบตารางให้สวยงาม ซึ่งสามารถท างานได้

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมถึงสามารถจดัรูปแบบตารางในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสวยงาม การสร้างตารางในโปรแกรม 

Word ท าได้ไมย่ากและมีหลายวิธีด้วยกนั ดงันี ้

การสร้างตารางอย่างง่าย 

หากในเอกสารที่พิมพ์ออกมานัน้ต้องการแทรกตารางลงไปประกอบในเอกสารอยา่งงา่ย สามารถท าได้โดย 

 คลกิเลอืกต าแหนง่วา่งบนเอกสารหรือต าแหนง่ที่ต้องการสร้างตาราง 

 คลกิที่แท็บ Insert กลุม่ Table 

1. ที่ค าสัง่ Insert Table ให้ลากเมาส์ผา่นช่องตารางสีเ่หลีย่มเลก็ๆ เพื่อก าหนดขนาดตาราง 

2. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้ว เช่น 4x4 Table (4 Rows x 4 Columns) ให้คลกิเมาส์ 1 ครัง้ 

3. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ ซึง่จะเห็นตารางที่มีขนาดพอดีกบัหน้ากระดาษอตัโนมตัิ  

(ขนาดตารางจะไม่เกินขอบเขตกัน้หนา้และกัน้หลงั และโปรแกรมจะเฉลีย่ขนาดความกวา้งของแต่ละคอลมัน์

ใหเ้ท่าๆ กนั) 

 

การสร้างตารางด้วยค าส่ัง Insert Table 

อีกหนึง่วิธีเมื่อต้องการสร้างตารางโดยระบรุายละเอียดของตารางเพิ่มเติม สามารถท าได้โดย 

 คลกิเลอืกต าแหนง่วา่งบนเอกสารหรือต าแหนง่ที่ต้องการสร้างตาราง 

 คลกิที่แท็บ Insert กลุม่ Table 

 คลกิเลอืกค าสัง่ Insert Table…  (เปิด Insert Table Dialog box ) 
1. ที่ Table size ใสต่วัเลขส าหรับก าหนดจ านวนคอลมัน์และแถว 
2. ที่ AutoFit behavior ให้ระบคุวามกว้างของคอลมัน์และลกัษณะตารางให้พอดีกบัเนือ้หาหรือหน้าตา่ง

โปรแกรม 
3. คลกิปุ่ ม OK เมื่อได้ตารางตามทีต้่องการ 
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การสร้างตารางจากแม่แบบอตัโนมตัิ (Insert Quick Tables) 

ตารางที่เราอยากจะสร้างขึน้มาอาจจะยงัไมถ่กูต้องตามต้องการหรืออาจจะยงัไมส่วยงามตรงใจนกั จึงควรท าความ

รู้จกักบัการสร้างตารางจากแมแ่บบอตัโนมตัิ ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกต าแหนง่วา่งบนเอกสารหรือต าแหนง่ที่ต้องการสร้างตาราง 
2. คลกิที่แท็บ Insert กลุม่ Table  คลกิเลอืกค าสัง่ Quick Table 
3. คลกิเลอืกรูปแบบของตารางแมแ่บบอตัโนมตัิที่ต้องการ จากนัน้ตรวจแก้ไขและพมิพ์ข้อมลูใหมล่งไปแทน 
4. คลกิเมาส์ด้านนอกตาราง เมื่อพมิพ์เสร็จ 
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การลบตารางและส่วนประกอบของโครงสร้างตาราง 

การลบตาราง (Delete Table) 

หากผู้ใช้งานต้องการลบตารางออกจากเอกสารก็สามารถท าได้เชน่กนั ซึง่มีขัน้ตอนในการลบตาราง ดงันี ้

 คลกิเลอืกตารางที่จะลบ 
หรือ…  

 เลือ่นตวัชีเ้มาส์ไปยงั ณ เซลล์ใดๆ ของตารางแล้วคลกิเมาส์วาง Curser 
(จะปรากฏ Contextual Tab หรือแท็บ Ribbon พิเศษ Table Tools ข้ึนมาใหเ้ห็น) 

 คลกิที่แท็บ Layout ของ Table Tools 
1. คลกิที่ค าสัง่ Delete 
2. คลกิเลอืกค าสัง่ Delete Table 

หรือ… 
3. เลอืกการลบสว่นประกอบอื่นๆ เช่น ลบเซลล์ ลบคอลมัน์ ลบแถว 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

การลบส่วนประกอบอืน่ๆ ของโครงสร้างตาราง 
ในการสร้างตารางแตล่ะครัง้นัน้ หากเราต้องการจะลดขนาดของตารางลงโดยการลบสว่นประกอบของตารางออกไป 

ไมว่า่จะเป็นการลบคอลมัน์ การลบแถว หรือการลงเซลล์ สามารถท าได้เช่นเดียวกนักลา่วคือ 

 การลบคอลัมน์ (Delete Columns) 

การลบคอลมัน์ออกจากโครงสร้างของตารางที่สร้าง สามารถท าได้ดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่คอลมัน์ที่ต้องการลบ 

2. คลกิที่แท็บ Layout ของ Table Tools 

3. คลกิที่ค าสัง่ Delete 

4. คลกิเลอืกค าสัง่ Delete Columns 
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 การลบแถว (Delete Rows) 

เช่นเดียวกนักบัการลบคอลมัน์ หากเราต้องการลบแถวก็สามารถท าได้ดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่แถวที่ต้องการลบ 

2. คลกิที่แท็บ Layout ของ Table Tools 

3. คลกิที่ค าสัง่ Delete  เลอืกค าสัง่ Delete Rows 

 การลบเซลล์ (Delete Cells…) 

และถ้าเราต้องการลบช่องเซลล์ของตารางอกีจะสามารถท าได้ดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการลบ 

2. คลกิที่แท็บ Layout ของ Table Tools 

3. คลกิเลอืก Delete  เลอืกค าสัง่ Delete cells  

4. ในหน้าตา่ง Delete Cells คลกิเลอืกรูปแบบการลบ ม ี4 แบบคือ 

4.1) Shift cells left: ลบเซลล์โดยที่เซลล์เดิมจะถกูเลือ่นไปด้านซ้าย 

4.2) Shift cells up: ลบเซลล์โดยที่เซลล์เดิมจะถกูเลือ่นขึน้ด้านบน 

4.3) Delete entire row: ลบแถวของเซลล์ที่ถกูเลอืก 

4.4) Delete entire column: ลบคอลมัน์ของเซลล์ที่ถกูเลอืก 

4.5) คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

 

การพมิพ์ข้อความในตาราง 
 คลกิเลอืกในเซลล์ที่ต้องการจะพิมพ์ข้อมลูลงไป 

 จากนัน้พิมพ์ข้อมลูตามต้องการ 

 การเลือ่นไปยงัเซลล์ถดัไป ท าได้หลายวิธีดงันี ้
1. คลกิเมาส์เลอืกเซลล์อื่นๆ 

2. กดแป้น Tab ที่แป้นพิมพ์ 

3. กดแป้นหวัลกูศร  หรือ   หรือ   หรือ   ที่แป้นพิมพ์ 

กรณีที่เรากดปุ่ ม Enter ที่แป้นพิมพ์จะเป็นการขึน้บรรทดัใหมภ่ายในเซลล์ ดงันัน้ หากต้องการน าบรรทดักลบัคืนมา

เช่นเดิม ให้กดแป้น   Backspace  หรือ  Delete.   

Note: - ในการแทรกและการลบเพ่ือแก้ไขโครงสร้างตารางไมว่า่จะเป็นการท างานกบัคอลมัน์ แถว หรือเซลล์ สามารถแทรกหรือลบได้ 

  จากการคลิกเมาส์ขวา ณ ต าแหน่งทีต้่องการแทรกหรือลบและเลือกค าสัง่ยอ่ยที่อยูภ่ายใน Shortcut 

- กรณีที่ต้องการการแทรกแถวสดุท้ายของตาราง เรายงัสามารถกดแป้น  Tab  บนแป้นพิมพ์ในขณะอยูใ่นชอ่งเซลล์สดุท้าย 

  ก็ท าได้เชน่เดียวกนั 
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การเลอืกข้อมูลในตาราง 
ในการท างานกบัตารางนัน้หากเราต้องการจดัรูปแบบข้อมลูหรือต้องการย้ายต าแหนง่ของข้อมลูทีพ่ิมพ์ลงไปในแตล่ะ

คอลมัน์ แถว หรือเซลล์ก็ตาม เราต้องท าการเลอืกข้อมลูในตารางก่อน ซึง่วธีิการเลอืกข้อมลูในตารางแทบจะไมแ่ตกตา่งกบั

การเลอืกข้อมลูในเอกสาร (พืน้ท่ีท างาน) และมีอยูห่ลายวิธีดงันี ้

วธิทีี ่1 การเลือกทัง้ตาราง 

1) ใช้ตวัชีเ้มาส์เลือ่นไปชีย้งัต าแหนง่มมุซ้ายบนของตาราง 

(ตวัชี้เมาส์จะเปลีย่นรูปร่างไปจากเดิมและจะปรากฏสญัลกัษณ์หวัลูกศรสีทิ่ศทางตรงมมุซ้ายบน

ข้ึนมาใหเ้ห็น ดงัภาพ) 

2) คลกิเมาส์ที่ต าแหนง่สญัลกัษณ์หวัลกูศรสีท่ิศทาง 

 

วธิทีี ่2 การเลือกทัง้คอลัมน์ 

1) ใช้ตวัชีเ้มาส์เลือ่นไปชีย้งัต าแหนง่ตรงเส้นขอบด้านบนของคอลมัน์ที่ต้องการเลอืก 

(ตวัชี้เมาส์จะเปลีย่นรูปร่างเป็นหวัลูกศรชี้ลงเล็กๆ สีด า ดงัภาพ) 

2) คลกิเมาส์ 

 

วธิทีี ่3 การเลือกทัง้แถว 

1) ใช้ตวัชีเ้มาส์เลือ่นไปชีย้งัต าแหนง่ตรงเส้นขอบด้านข้างทางซ้ายของตาราง 

(ตวัชี้เมาส์จะเปลีย่นรูปร่างเป็นหวัลูกศรกลบัดา้น) 

2) คลกิเมาส์ให้ตรงต าแหนง่แถวที่ต้องการเลอืก 
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วธิทีี ่4 การเลือกเซลล์ 

1) ใช้ตวัชีเ้มาส์เลือ่นไปยงัต าแหนง่ในตารางที่มมุซ้ายลา่งของเซลล์ที่ต้องการเลอืก 

(ตวัชี้เมาส์จะเปลีย่นรูปร่างจากเดิมและจะปรากฏสญัลกัษณ์หวัลูกศรสีทิ่ศทางตรงมุมซ้ายบนข้ึนมา

ใหเ้ห็น) 

2) คลกิเมาส์ที่ต าแหนง่สญัลกัษณ์หวัลกูศรสีท่ิศทาง 

 

Note: ในการเลอืกข้อมลูภายในตารางนัน้นอกจาก

จะใช้วิธีการคลกิเมาส์ตามสว่นตา่งๆ ของ

ตารางแล้ว เรายงัสามารถเลอืกข้อมลู โดย

การใช้ค าสัง่ Select บนแท็บ Layout ของ 

Table Tools ได้อีกด้วย  
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การแทรกคอลมัน์และแถว 
การสร้างตารางตามปกติเราได้ก าหนดขนาดของตารางวา่มีจ านวนก่ีคอลมัน์และจ านวนก่ีแถวตัง้แตค่รัง้แรกที่ท าการ

สร้าง แตถ้่าหากเราสร้างตารางเรียบร้อยแล้วแตม่ีความต้องการแทรกเพิ่มเติมภายหลงั สามารถท าได้โดย 

การแทรกคอลมัน์ (Insert Columns) 

1. เลอืกต าแหนง่คอลมัน์ทีต้่องการแทรก 

2. คลกิเลอืกรูปแบบการแทรก ท่ีแทบ็ Layout บน Table Tools ซึง่มด้ีวยกนั 2 แบบคือ 

2.1)  Insert left:  คือ การแทรกคอลมัน์ใหมไ่ว้ด้านซ้ายของคอลมัน์ที่เลอืก 

2.2)  Insert right:  คือ การแทรกคอลมัน์ใหมไ่ว้ด้านขวาของคอลมัน์ทีเ่ลอืก 
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การแทรกแถว (Insert Rows) 

1. เลอืกต าแหนง่แถวที่ต้องการแทรก 

2. คลกิเลอืกรูปแบบการแทรก ท่ีแทบ็ Layout บน Table Tools ซึง่มด้ีวยกนั 2 แบบคือ 

2.1) Insert above:  คือ การแทรกแถวใหมด้่านบนของแถวที่เลอืก 

2.2) Insert below:  คือ การแทรกแถวใหมด้่านลา่งของแถวที่เลอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแทรกเซลล์ (Insert Cells) 

1. เลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการแทรก 

2. คลกิที่  ในค าสัง่ Layout กลุม่ Rows & Columns บนแท็บ Table Tools  

3. ในหน้าตา่ง Insert Cells ที่ปรากฏขึน้มาให้คลกิเลอืกรูปแบบของการแทรก ซึง่มีด้วยกนั 4 แบบคือ 

3.1) Shift cells right: แทรกเซลล์ใหมโ่ดยเซลล์เดมิจะถกูเลือ่นไปด้านขวา 

3.2) Shift cells down: แทรกเซลล์ใหมโ่ดยเซลล์เดิมจะถกูเลือ่นไปด้านลา่ง 

3.3) Insert entire row: แทรกแถวใหมโ่ดยเลือ่นแถวของเซลล์เดิมไปด้านลา่ง 

3.4) Insert entire column: แทรกแถวใหมโ่ดยเลือ่นคอลมัน์ของเซลล์เดิมไปด้านขวา 

4. คลกิปุ่ ม OK 
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การจดัต าแหน่งข้อความในตาราง 
โดยปกติการจัดต าแหน่งของข้อความในตารางนัน้ เราจะใช้ค าสัง่ Alignment จากแท็บ Ribbon Home กลุ่ม 

Paragraph เพื่อจดัต าแหนง่ในแนวนอนให้ข้อความชิดขอบเซลล์ด้านซ้าย อยูก่ึ่งกลางเซลล์ หรือชิดขอบเซลล์ด้านขวา แต่

ส าหรับในช่องเซลล์ของตารางนัน้จะต้องมีค าสัง่เพิ่มเติมส าหรับการจัดต าแหน่งข้อความขึน้มาอีก ขัน้ตอนได้แก่ จัด

ต าแหน่งในแนวตัง้โดยจัดให้ชิดขอบเซลล์ด้านบน อยู่ตรงกึ่งกลางเซลล์ และชิดขอบเซลล์ด้านล่าง และยงัสามารถปรับ

ทิศทางของข้อความได้อีกด้วย ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. ในค าสัง่ Layout กลุม่ Alignment บนแท็บ Table Tools  

2. คลกิเลอืกรูปแบบการจดัวางข้อความ มี 9 รูปแบบ ดงันี ้

2.1)  Align Top Left  การจดัวางข้อความชิดขอบเซลล์ด้านบนซ้าย 

2.2)  Align Top Center การจดัวางข้อความอยูต่รงกึง่กลางเซลล์ด้านบนในแนวนอน 

2.3)  Align Top Right  การจดัวางข้อความชิดขอบเซลล์ด้านบนขวา 

2.4)  Align Center Left การจดัวางข้อความอยูต่รงกึง่กลางเซลล์ด้านซ้ายในแนวตัง้ 

2.5)  Align Center การจดัวางข้อความอยูต่รงกึง่กลางเซลล์ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน 

2.6)  Align Center Right การจดัวางข้อความอยูต่รงกึง่กลางเซลล์ด้านขวาในแนวตัง้ 

2.7)  Align Bottom Left  การจดัวางข้อความชิดขอบเซลล์ด้านลา่งซ้าย 

2.8)  Align Bottom Center การจดัวางข้อความอยูต่รงกึง่กลางเซลล์ด้านลา่งในแนวนอน 

2.9)  Align Bottom Right  การจดัวางข้อความชิดขอบเซลล์ด้านลา่งขวา 

เปิดหน้าตา่งค าสัง่ Insert Cells 
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การผสานเซลล์ (Merge Cells) 
การน าเซลล์หลายๆ เซลล์มารวมกนัให้กลายเป็นเพียงเซลล์เดยีว เพื่อจดัท าหวัตารางหรือหวัเร่ืองกึ่งกลางของตาราง 

เรียกวา่ “การผสานเซลล์” ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

 ลากคลมุหรือคลกิเลอืกเซลล์ที่ต้องการน ามารวมกนั 

 คลกิที่ค าสัง่ Merge Cells  ในแท็บ Layout บน Table Tools ดงัภาพ 

 

 

การจดัต าแหน่งข้อความในชอ่งเซลล์ 

การปรับทิศทางข้อความ 

การปรับระยะหา่งของข้อความจากขอบเซลล์ 

ตวัอย่างการปรบัทิศทางข้อความ 

ตวัอย่างการจดัต าแหน่งข้อความ 
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การแบ่งแยกเซลล์ (Split Cells) 
หลงัจากที่ได้ท าการรวมเซลล์นัน้หากเราต้องการท่ีจะแบง่เซลล์กลบัมาเป็นเหมือนเดิม จะต้องใช้ค าสัง่แบง่แยกเซลล์ 

ดงันี ้

 คลกิเลอืกเซลล์ที่ต้องการแบง่เซลล์ 

 คลกิที่ค าสัง่ Split Cells   ในแท็บ Layout บน Table Tools (จะปรากหนา้ต่าง Split Cells 

ข้ึนมาทนัที) 

 ในหน้าตา่ง Split Cells ให้ท าการดงันี ้

1. ก าหนดจ านวนคอลมัน์ในช่อง Number of columns: 

2. ก าหนดจ านวนแถวในช่อง Number of rows: 

3. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดจ านวนแถวทีต้่องการแบง่ออกมา 

ก าหนดจ านวนคอลมัน์ที่ต้องการแบง่ออกมา 

คลิกปุ่ มOK 
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การแบ่งแยกตาราง (Split Table) 
ตารางที่สร้างเสร็จแล้วนัน้ หากเราต้อกงารแยกตารางออกเป็นหลายๆ ตารางก็สามารถท าได้ด้วยวธีิง่ายๆ ดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่แถวที่ต้องการแยกตาราง 

2. คลกิที่ค าสัง่ Split Table  ในแท็บ Layout บน Table Tools 

3. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

 

รู้จกัแท็บ Design บน Table Tools 

 

หลงัจากที่เราพิมพ์ข้อมลูและปรับขนาดรวมถงึจดัต าแหนง่ข้อความในตารางเรียบร้อยแล้ว เราควรท าการตกแตง่

รูปแบบตารางให้สวยงาม โปรแกรม Word มีเคร่ืองมือตกแต่งรูปแบบตารางให้เราเลือกใช้งานได้มากมายหลาย

รูปแบบโดยที่เราเพียง แต่เปลี่ยนไปใช้แท็บ Design บน Table Tools เสียก่อน ดงันัน้เราจึงควรเรียนรู้วิธีการเรียกใช้

ค าสัง่ตกแตง่ตารางจากแท็บ Design นี ้อาทิเช่น 
การก าหนดสีพืน้ในตาราง 

หากผู้ใช้งานต้องการก าหนดสพีืน้ลงในตารางเองสามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกสว่นประกอบของตารางที่ต้องการก าหนดสี 

2. คลกิที่ค าสัง่ Shading   ในแท็บ Design บน Table Tools 

3. จากนัน้คลกิเลอืกสทีี่ต้องการเปลีย่น 

ตารางเดิมก่อนท าการแบง่แยกตาราง 

ตารางใหม ่2 ตารางที่ได้มาหลงัจาก 

ท าการแบง่แยกตารางออกมาแล้ว 
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การตีเส้นขอบตาราง (Border) 

เมื่อเราสร้างตารางเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการตกแตง่ตารางให้สวยงามเพิ่มเติมอกีครัง้ด้วยการก าหนดรูปแบบ

และสสีนัของเส้นขอบของตารางนัน้ก็สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกตารางที่ต้องการตีเส้นขอบ 

2. คลกิที่ค าสัง่ Border   ในแท็บ Design บน Table Tools 

3. จากนัน้เลอืกรูปแบบการตีเส้นตารางที่ต้องการ 

 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: การตีเส้นตารางนัน้ยงัสามารถตีเส้นได้เองโดยใช้ค าสัง่จากกลุม่ Draw Borders ในแท็บ 

Design  
บน Table Tools  

 รูปแบบของเส้น 

ขนาดความหนาของเส้น 

สีของเส้น 

วาดตาราง ลบเส้น 

เลือกลกัษณะการตีเส้นขอบตาราง หรือเลือกจาก 

ค าสัง่ Border and Shading… (ปุ่ มที่อยูล่า่งสดุ)  
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การใช้สไตล์จดัรูปแบบตาราง (Table Style) 
การใช้สไตล์เพื่อจดัรูปแบบให้ตารางชว่ยประหยดัเวลาตกแตง่รูปแบบด้วยตนเอง สไตล์ท่ีโปรแกรม Word เตรียม

ไว้ให้เราใช้นัน้ ท าให้งานเอกสารเราสวยงามแบบมืออาชีพมากขึน้ด้วย ซึง่สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกตารางที่ต้องการใช้สไตล์จดัรูปแบบ 

2. คลกิปุ่ ม More ที่ Table Styles ในแท็บ Design บน Table Tools 

3. จากนัน้เลอืกรูปแบบการตีเส้นตารางที่ต้องการ 

 

  

การแปลงข้อมูลในตาราง ให้เป็นข้อความ (Convert to Text) 

การใช้โปรแกรม Word สร้างตารางขึน้มานัน้ ท าให้เราสามารถน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางได้แตห่ากวา่ในตาราง

นัน้จ าเป็นต้องมกีารใสส่ตูรค านวณหาผลลพัธ์ เราก็สามารถใสส่ตูรค านวณอยา่งงา่ยลงไปในช่องเซลล์ได้โดยท าตาม

ขัน้ตอนดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกตารางที่ต้องการแปลงให้เป็นข้อความ 

2. คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ Convert to Text  กลุม่ Data ในแท็บ Layout บน Table Tools  

(จะปรากฏหนา้ต่าง Convert Table To Text  ข้ึนมาทนัที) 

คลิกปุ่ ม More เพือ่เลือกดูสไตล์

เพ่ิมเติม 

ตวัอย่างตารางทีใ่ช้สไตล์แบบ Light Grid-Accent2 
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3.   ในหน้าตา่ง Convert Table To Text คลกิเลอืกรายละเอยีด เช่น 

3.1) ในค าสัง่ Separate text with ให้คลกิเลอืกรูปแบบการแบง่ระหวา่งคอลมัน์เมื่อแปลงเป็นข้อความแล้ว 

เช่น เมื่อต้องการให้คัน่แตล่ะคอลมัน์ด้วย แท็บ ให้คลกิเลอืกที ่ Tabs 

3.2) คลกิ  ในค าสัง่ Convert nested Tables ซึง่จะใช้เฉพาะในกรณีที่เราแปลงตารางที่ซ้อนกนัเป็น

ข้อความแบบ Paragraph 

4. คลกิปุ่ ม OK 

5. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

 

 

 
 

 

 

ตวัอย่างผลลพัธ์จากการแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความแบบ Tab 
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หลงัจากที่เราได้ทราบถึงการใช้งานเบือ้งต้น รวมถึงการจดัรูปแบบหวัข้อ เนือ้หา ย่อหน้า  ในบทนีจ้ะเป็นการ

แนะน าการปรับแตง่เอกสาร เช่น  การตัง้คา่หน้ากระดาษ  การใช้งานชดุรูปแบบส าเร็จรูป การสร้างปกรายงาน การ

ก าหนดรูปแบบของหวักระดาษ-ท้ายกระดาษ เพื่อสร้างเอกสารให้นา่สนใจมากขึน้ 

 

บทที่ 3  

การก าหนดเค้าโครงหน้าเอกสาร 

และการน าเนือ้หากลับมาใช้ใหม่ 
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การก าหนดขอบกระดาษ (Margins) 
เอกสารที่เราสร้างขึน้มาใหมน่ัน้ โปรแกรมจะตัง้คา่ขอบกระดาษมาให้เป็นคา่พืน้ฐาน โดยคา่ทีใ่ช้จะเป็นคา่แบบปกติ 

(Normal) ซึง่เราสามารถเปลีย่นแปลงคา่ได้ โดยอาจจะเลอืกจากรูปแบบส าเร็จรูปท่ีโปรแกรมมมีาให้ ดงันี  ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Page Setup  

2. คลกิที่ค าสัง่ Margins 

3. เลอืกระยะขอบกระดาษแบบส าเร็จรูปท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือจะก าหนดระยะขอบกระดาษเองตามขัน้ตอนดงันี ้ 

4. คลกิค าสัง่ Custom Margins จะปรากฏหน้าตา่ง Page Setup เพือ่ให้เราก าหนดคา่ระยะขอบกระดาษ ดงันี ้
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5. Margins คือการก าหนดระยะขอบกระดาษ 

 Top คือการเว้นระยะขอบทางด้านบน 

 Bottom คือการเว้นระยะขอบทางด้านลา่ง 

 Left คือการเว้นระยะขอบทางด้านซ้าย 

 Right คือการเว้นระยะขอบทางด้านขวา 

 Gutter คือการเว้นระยะในการเข้าเลม่ 

6. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

การก าหนดขนาดกระดาษ (Size) 
การก าหนดขนาดของเอกสารสามารถก าหนดได้ตามความต้องการของการน าไปใช้ ซึง่อาจจะเป็นขนาดมาตรฐาน

หรือขนาด 

ที่เราก าหนดขึน้มาเอง สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Page Setup  

2. คลกิที่ค าสัง่ Size  

3. เลอืกขนาดกระดาษส าเร็จรูปซึง่เป็นขนาดมาตรฐาน  
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4. หรือคลกิค าสัง่ More Paper Size เพื่อเข้าไปในหน้าตา่ง Page Setup ในการก าหนดคา่ขนาดกระดาษตาม

ต้องการ 

5. เลอืกขนาดมาตรฐานหรือก าหนดขนาดกระดาษเองที่  

 Width: ความกว้าง 

 Height: ความสงู 

6. คลกิปุ่ ม OK 

การก าหนดแนวในการวางเอกสาร (Orientation) 
การก าหนดแนวในการวางเอกสาร ปกติหน้ากระดาษจะถกูก าหนดมาเป็นแนวตัง้ แตเ่ราสามารถเปลีย่นแนวในการ

วางกระดาษให้เหมาะสมกบัการใช้งาน สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Page Setup  

2. คลกิที่ค าสัง่ Orientation  

3. คลกิแนวในการวางกระดาษที่ต้องการ 

 Portrait แนวตัง้ 

 Landscape แนวนอน 

 

หรือก าหนดที่ หน้าตา่ง Page Setup 
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การปรับแต่งเอกสาร 
โดยปกติการท างานกบัไฟล์เอกสารเราสามารถใช้ค่าเร่ิมต้นที่โปรแกรมก าหนดมาให้กบัเอกสารใหม่ได้เลย และถ้า

หากเราต้องการสร้างความน่าสนใจ ความโดดเด่นให้กับเอกสารเพิ่มมากขึน้ โปรแกรม Word มีค าสัง่ให้เราใช้ตกแต่ง

เอกสารได้ง่ายขึน้ เช่น มีชดุรูปแบบส าเร็จรูปให้เลอืกใช้และสามารถปรับแตง่ได้เอง เป็นต้น ดงัจะได้กลา่วถึงตอ่ไปนี  ้

การปรับแต่งเอกสารด้วยชุด Themes 
Themes คือ ชุดรูปแบบส าเร็จรูปของเอกสาร ซึ่งเราสามารถน ามาใช้ในการจดัรูปแบบของเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

และง่ายดาย โดยชุดรูปแบบนีจ้ะประกอบไปด้วยการจดัรูปแบบของตวัอกัษร (Font) สี (Colors) และลกัษณะพิเศษของ

วตัถุ (Effect) ซึ่งเราสามารถเลือกใช้และปรับแต่งลงในงานเอกสารได้ตามความเหมาะสม ส าหรับการใช้งาน Themes 

สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Themes 

2. คลกิเลอืกแบบ Themes ที่ต้องการ 

 

 

ภายในชดุ Themes จะมีสว่นประกอบ

ยอ่ยอยูอ่ีก 3 สว่น ดงันีค้ือ  

 Theme Colors (สขีองชดุรูปแบบ) 

 Theme Fonts (แบบอกัษรของชดุรูปแบบ) 

 Theme Effects (ลกัษณะพเิศษของชดุ

รูปแบบ)    
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Theme Colors 

ใ ช้ ในการปรับแต่งชุดสีซึ่ งจะมีผลกับ 

Styles, สีพืน้ของ Text Box, สีของ Table ที่

จัดรูปแบบไว้, Shape, SmartArt และ Chart 

เป็นต้น สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Themes 

2. คลกิที่ปุ่ ม Colors 

3. คลกิเลอืกชดุสตีามที่ต้องการ 

(คา่เร่ิมต้นจะเป็น Theme สใีนชดุ Office) 

 

การก าหนดชุดสีใหม่ให้กับ Theme Colors 

เราสามารถปรับเปลีย่นหรือก าหนดชดุสี

ใหมไ่ด้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิปุ่ ม Colors 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Create New Theme Colors… 

3. เลอืกสสี าหรับสว่นประกอบตา่งๆ ในเอกสาร  

4. ตั้งช่ือชุดสีในช่อง Name 

5. คลกิปุ่ ม Save เพื่อบนัทกึชดุสทีี่ก าหนดขึน้มาใหมน่ัน้ให้เข้าไปอยูใ่นรายการชดุ Theme Colors 
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Theme Fonts 

ใช้ในการปรับแต่งชุดรูปแบบอักษรของ

เอกสาร ซึ่งจะมีผลกับตัวอักษรที่เป็นข้อความ 

Heading, ข้อความเนือ้หา, รูปแบบตวัอกัษรทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้เป็นชุด 

สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Themes 

2. คลกิที่ปุ่ ม Fonts 

3. คลกิเลอืกชดุรูปแบบอกัษรท่ีต้องการ 

(คา่เร่ิมต้นจะเป็น Theme แบบอกัษรในชดุ Office) 

 

Theme Effects 

ใช้ในการปรับแตง่ชดุรูปแบบลกัษณะพิเศษของ

เอกสาร ซึง่จะมีผลกบั วตัถตุา่งๆ บนเอกสาร เช่น สพีืน้ 

รูปแบบเส้น การแรเงา เป็นต้น สามารถท าได้ตาม

ขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Page Layout กลุม่ Themes 

2. คลกิปุ่ ม Effects 

3. คลกิเลอืกชดุรูปแบบลกัษณะพเิศษที่ต้องการ 

(คา่เร่ิมต้นจะเป็น Theme ลกัษณะพิเศษในชดุ Office) 
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การสร้างปกรายงาน (Cover Page) 
Cover Page คือ การสร้างปกรายงาน ปกหนงัสอื หรือปกเอกสารตา่งๆ ท่ีช่วยให้เราสร้างปกได้อยา่งรวดเร็วเนื่องจาก

มีรูปแบบปกส าเร็จรูปไว้ให้เลอืกหลายรูปแบบ ซึง่ปกที่สร้างขึน้จะแสดงอยูท่ี่หน้าแรกของเอกสารเสมอ สามารถท าได้ตาม

ขัน้ตอนดงันี ้  

1. คลกิเลอืกแท็บ Insert  คลกิค าสัง่ Cover Pages  

2. คลกิเลอืกรูปแบบของปกรายงานตามทีต้่องการ 

3. กรอกขอ้ความท่ีตอ้งการลงไปในส่วนประกอบต่างๆ ท่ีมีมาใหแ้ละสามารถจดัรูปแบบเพ่ิมเติมไดต้ามตอ้งการ 

4. เมื่อไมต้่องการปกรายงาน ก็สามารถยกเลกิได้ โดยคลกิทีค่ าสัง่ Remove Current Cover Page 
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การก าหนดรายละเอยีดหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ (Header-Footer) 
ในต าแหนง่ของหวักระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารเราสามารถใสข้่อความตา่งๆ ใสเ่ลขหน้า หรือรูปภาพ ลงไป

ได้ ซึง่สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงันี ้  

1. คลกิเลอืกแท็บ Insert กลุม่ Header  &Footer หรือ Double Click ตรงต าแหนง่ของหวักระดาษหรือท้ายกระดาษ 

 

 

 

 

2.  สามารถก าหนดรูปแบบหวักระดาษ-ท้ายกระดาษได้ที่ แท็บเคร่ืองมือ  Header & Footer Tools 

 

ในการก าหนดรูปแบบตา่งๆ ให้คลกิเลอืกต าแหนง่ที่เราต้องการในสว่นหวักระดาษหรือท้ายกระดาษ หลงัจากนัน้ 

ก็ก าหนดรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น การพิมพ์ข้อความ การใสรู่ป การใสเ่ลขหน้า 

 ถ้าต้องการเลอืกรูปแบบส าเร็จรูป (Built-In) เราสามารถเลอืกได้เลยจากที่โปรแกรมก าหนดมา  

 

 

 

 

 ถ้าเลอืกรูปแบบ แบบ Blank  สามารถกรอกข้อความลงไปในสว่นประกอบของหวักระดาษหรือท้ายกระดาษได้เอง  
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 นอกจากข้อความที่พิมพ์ลงไป เราสามารถก าหนดหวักระดาษและท้ายกระดาษโดยการแทรกวตัถอุื่นลงไปได้อีกเช่น

Date & Time, Quick Parts, Picture, ClipArt 

 

 

การปรับพืน้ที่ของหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ 
พืน้ท่ีในการแสดงหวักระดาษ-ท้ายกระดาษ สามารถปรับยอ่ขยายได้เพื่อให้เหมาะสมกบัเนือ้หา โดยคลกิที่กลุม่ 

Position แล้วก าหนดระยะ 

 Header From Top: คือการก าหนดระยะของหวักระดาษจากขอบด้านบน 

 Footer from Bottom: คือการก าหนดระยะของท้ายกระดาษจากขอบด้านลา่ง 

 

การก าหนดให้หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษให้ต่างกนั 
เมื่อใสเ่นือ้หาในสว่นหวักระดาษ-ท้ายกระดาษแล้ว สิง่ที่เราก าหนดจะไปปรากฏในทกุๆหน้าของเอกสาร เราสามารถ

ก าหนดให้หวักระดาษ-ท้ายกระดาษในแตล่ะสว่นตา่งกนัได้ โดยคลกิที่ กลุม่ Options แล้วคลกิ  เลอืกคา่ที่ต้องการ 

 Different First Page: คือการก าหนดให้หน้าแรกไมเ่หมือนหน้าอืน่ 

 Different Odd & Even: คือการก าหนดให้หน้าคูแ่ละหน้าคีต่า่งกนั 

 

การยกเลกิหัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ 
 คลกิปุ่ ม Header หรือ Footer  

 เลอืกค าสัง่ Remove Header หรือค าสัง่ Remove Footer 
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การอธิบายเนือ้หาภายในงานเอกสารที่มีแต่ข้อความจะง่ายขึน้มาก หากเราน าเอาการแทรกวัตถุ เช่น 

รูปภาพหรือกราฟิกต่างๆ มาใช้ประกอบ ซึ่งนอกจากเอกสารนัน้จะสวยงาม น่าดยูิ่งขึน้แล้ว ยงัท าให้เราได้ฝึกและ

รู้จกัใช้เคร่ืองมือต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในโปรแกรม Word ดีขึน้ด้วย ในบทนีจ้ะได้กลา่วถึงขัน้ตอนและวิธีการ

น าเอากราฟิกแบบต่างๆ มาใช้งานพร้อมทัง้บอกเทคนิคการปรับแต่งที่มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าโปรแกรม

ตกแตง่ภาพอื่นๆ เลยทีเดียว 

บทที่ 4  
การแทรกวตัถุและองค์ประกอบอื่นๆ 
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การแทรกภาพ (Insert Picture)และการปรับแต่งภาพ 
การแทรกรูปภาพใสล่งในเอกสารสามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ การแทรกภาพจากไฟล์รูปภาพท่ีเรามอียู ่และการ

แทรกรูปภาพส าเร็จของโปรแกรม Word หรือที่เรียกวา่ คลปิอาร์ต (Clip Art) ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

การแทรกภาพจากไฟล์รูปภาพท่ีมีอยู่ 

1. คลกิต าแหนง่ที่จะวางรูป  คลกิที่แท็บ Insert 

กลุม่ Illustrations  

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Picture  

(จะปรากฏหนา้ต่าง Insert Picture ข้ึนมาทนัที) 

3. ในหน้าตา่ง Insert Picture ให้คลกิ 

เลอืกแหลง่เก็บไฟล์รูปภาพจากหน้าตา่ง 

ด้านซ้ายมือ หรือช่องด้านบน 

4. คลกิเลอืกช่ือไฟล์รูปภาพท่ีต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม Insert 

 

 

 

 

การปรับขนาดภาพ (Resize a picture) 
ขนาดของไฟล์รูปภาพหรือวตัถทุี่ถกูแทรกเข้ามาในงานเอกสารนัน้ถ้ามีขนาดใหญ่มากๆ หลงัจากน าเข้ามาขนาดจะ

ลดลงเหลือเพียงไม่เกินขอบหน้ากระดาษ ซึ่งถ้าหากเป็นขนาดที่ไม่ตรงตามต้องการแล้วเราจะสามารถปรับขนาดเองได้

ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพหรือวตัถทุี่ต้องการจะปรับ 

ขนาดให้เห็นกรอบพืน้ท่ีของวตัถนุัน้ก่อน  

2. คลกิค้างที่บริเวณมมุใดๆ ของกรอบพืน้ท่ีโดย 

ให้สงัเกตตวัชีเ้มาส์เปลีย่นรูปร่างเป็นหวัลกูศร 

ที่มีลกัษณะตา่งๆ กนั เช่น     

3. ลากเมาส์ปรับขนาดตามต้องการ 

4. คลกิไปยงับริเวณอื่นๆ เมื่อปรับเสร็จ ก่อนปรบัขนาด 

หลงัปรบัขนาด 
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การตดัภาพ (Crop a picture) 
บางครัง้เราอาจจ าเป็นต้องปรับขนาดภาพโดยการตดัขอบภาพออกไปบ้าง ซึง่ท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกวตัถทุี่ต้องการปรับขนาด 

2. คลกิที่ค าสัง่ Crop ในแท็บ Format กลุม่ Size บน Picture Tools  

3. คลกิค้างที่บริเวณมมุตา่งๆ ของกรอบพืน้ท่ีแล้วลากเมาส์ปรับขนาดตามต้องการ  

โดยที่จะเห็นวา่ตวัชีเ้มาส์เปลีย่นรูปร่างเป็นลกัษณะตา่งๆ กนั ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

4. คลกิที่ค าสัง่ Crop อีก 1 ครัง้ 

5. คลกิไปยงัพืน้ที่นอกรูปภาพ เมื่อปรับเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหมุนหรือพลกิภาพ (Rotate or Flip) 
เมื่อท างานบนรูปภาพหรือวตัถแุตล่ะชิน้จะเห็นสญัลกัษณ์จดุกลมสเีขียว  นีอ้ยูบ่นบริเวณเหนือกรอบพืน้ท่ีของ

รูปภาพหรือวตัถนุัน้ๆ ซึง่เราสามารถหมนุรูปภาพหรือวตัถุตา่งๆ ได้ด้วยการคลกิเมาส์ค้างไว้ทีจ่ดุสเีขียวแล้วขยบัเมาส์หมนุ

ไปได้ทิศทางเป็นวงกลม 360 องศา แตถ้่าหากผู้ใช้งานต้องการเพยีงแคพ่ลกิกลบัด้านรูปภาพหรือวตัถเุทา่นัน้ก็จ าเป็น

จะต้องใช้ค าสัง่บนริบบอนเข้ามาช่วยในการท างาน ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

ภาพทีไ่ดห้ลงัจากท าการ Crop แลว้ 
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การหมุนภาพ (Rotate) 

1. คลกิเลอืกรูปภาพหรือวตัถทุี่ต้องการหมนุ (จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิเมาส์ค้างไว้ที่จดุสเีขียว 
3. ขยบัเมาส์หมนุไปตามทิศทางเป็นวงกลม 360 องศา 

 

             

การพลิกภาพ (Flip)  

1. คลกิเลอืกรูปภาพหรือวตัถทุี่ต้องการพลกิด้าน (จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิที่ค าสัง่ Rotate ในแท็บ Format กลุม่ Arrange บน Picture Tools 
3. คลกิเลอืกรูปแบบการกลบัด้านวตัถ ุมี 4 ลกัษณะดงันี ้

3.1) ที่ค าสัง่ Rotate Right 90๐ คือ การพลกิกลบัด้านไปทางขวา 90 องศา 
3.2) ที่ค าสัง่ Rotate Left 90๐  คือ การพลกิกลบัด้านไปทางซ้าย 90 องศา 
3.3) ที่ค าสัง่ Flip Vertical  คือ การพลกิกลบัไปตามแนวตัง้ 
3.4) ที่ค าสัง่ Flip Horizontal คือ การพลกิกลบัไปตามแนวนอน 

 

ภาพทีไ่ด้หลงัจากท าการหมนุ 

ภาพต้นฉบบัก่อนท าการพลิกกลบัดา้น 

ตวัอยา่งการพลกิกลบัด้านไปทางขวา 90 องศา 

Rotate  Rotate Right 90๐ 
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การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ (Brightness & Contrast) 
ภาพบางภาพที่ได้ท าการแทรกเข้ามาในงานเอกสารแล้วอาจจะมีสีสนัไม่สดใส เช่น มืดด าหรือสว่างจ้าจนเกินไป  

จึงท าให้ภาพนัน้ดูไม่ชัดเจน การปรับเพิ่มความสว่าง (Brightness) หรือความคมชัด (Contrast) จะช่วยให้ภาพนัน้ดู

สวยงามมากยิ่งขึน้ ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการปรับความสวา่งและความคมชดั (จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิที่ค าสัง่ Corrections ในแท็บ Format กลุม่ Adjust บน Picture Tools 
3. ในหวัข้อรายการ Brightness & Contrast ให้คลกิเลอืกปรับปรับความสวา่งและความคมชดั 

 

 

 

หรือ... 
4. คลกิที่ค าสัง่ Picture Correction 

Options… 
เพื่อเปิดหน้าตา่ง Format Picture  
ขึน้มาแล้วจึงปรับระดบัความสวา่งและ
ความคมชดั 

5. คลกิปุ่ ม Close เมื่อปรับเสร็จ 

  

 

พิมพ์ตวัเลขใสล่งไปแทนที่ 

ในชอ่งที่มีตวัเลข 0% 
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การเปลีย่นสีของภาพ (Color) 
เราสามารถปรับเปลีย่นสสีนัให้ดดูีและสวยงามเป็นพิเศษยิง่ขึน้ส าหรับรูปภาพท่ีเราได้ท าการแทรกเข้ามาในงาน

เอกสารแล้ว ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการปรับส ี(จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิที่ค าสัง่ Color ในแท็บ Format กลุม่ Adjust บน Picture Tools 
3. รายการ Color Saturation  คลกิเลอืกปรับเพิม่-ลดความจดัจ้านของส ี 

รายการ Color Tone  คลกิเลอืกปรับเปลีย่นโทนส ี 
รายการ Recolor   คลกิเลอืกเปลีย่นโทนสตีาม Theme ของโปรแกรม 

 

 
 

หรือ... 
4. คลกิที่ค าสัง่ Picture Correction 

Options… 
เพื่อเปิดหน้าตา่ง Format Picture  
ขึน้มาแล้วจึงปรับโทนสแีละระดบั
ความจดัจ้านของส ี

5. คลกิปุ่ ม Close เมื่อปรับเสร็จ 
 

พิมพ์ตวัเลขใสล่งไปแทนที่ 

หรือเลื่อน Scrollbar ก็ได้ 
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การใส่ลกัษณะพเิศษให้ภาพ (Artistic Effect) 
การตกแตง่รูปภาพด้วยการใช้แบบลกัษณะของเทคนิคพเิศษจะท าให้ดเูป็นมืออาชีพในการท างานเอกสาร ซึง่มี

รูปแบบให้เลอืกมากมายและยงัสามารถแสดงเห็นภาพตวัอยา่งในทนัทีก่อนตดัสนิใจเลอืกใช้ค าสัง่นัน้ๆ อีกด้วย ส าหรับ

รูปภาพท่ีเราได้ท าการแทรกเข้ามาแล้ว เราสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการใสล่กัษณะพิเศษ  
(จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 

2. คลกิที่ค าสัง่ Artistic Effects ในแท็บ Format  
กลุม่ Adjust บน Picture Tools 

3. คลกิเลอืกรูปแบบลกัษณะตามทีต้่องการ 
ในท่ีนีเ้ลอืกแบบ Plastic Wrap 

4. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 
 

 

ภาพต้นฉบบัก่อนท าใส่ลกัษณะพิเศษ 
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การบีบอดัไฟล์รูปภาพ (Compress Picture) 
การน าเข้าไฟล์รูปภาพในงานเอกสารนัน้จะท าให้ขนาดของไฟล์เอกสารใหญ่ขึน้ตามกนัไป การบีบอดัรูปภาพเป็น

ขัน้ตอนท่ีควรท าหลงัจากที่ได้มกีารน าเข้าไฟล์รูปภาพหรือได้มีการตดัขอบภาพไปแล้วเพื่อลดขนาดของไฟล์เอกสาร  

ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพใดๆ ก็ได้ (จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิที่ค าสัง่ Compress Pictures ในแท็บ Format กลุม่  Adjust  

บน Picture Tools (จะปรากฏหนา้ต่าง Compress Pictures ข้ึนมาทนัที) 
3. ในหน้าตา่ง Compress Pictures ให้ระบรุายละเอยีดของการบีบอดัภาพ ดงันี ้ 

3.1) ค าสัง่ Compression Options: ให้เลอืกและท าเคร่ืองหมาย  ด้านหน้าค าสัง่ 
- Apply only to this picture คือ ถ้าต้องการระบใุห้ท าการบีบอดัไฟล์ภาพท่ีเลอืกนีเ้ทา่นัน้ 
- Delete cropped areas to this pictures คือ ถ้าต้องการลบอยา่งถาวรในสว่นท่ีได้ท าการตดัขอบเอาไว้ 

3.2) ที่ค าสัง่ Target output ให้เลอืกและท าเคร่ืองหมาย  ด้านหน้าค าสัง่ 
Print (220 ppi):   การบีบอดัที่เหมาะส าหรับน าไปพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
Screen (150 ppi):   การบีบอดัที่เหมาะส าหรับน าไปใช้น าเสนอบนเว็บเพจหรือโปรเจคเตอร์ 
Email (96 ppi):   การบีบอดัที่เหมาะส าหรับน าไปใช้ในการแชร์ไฟล์หรือสง่อีเมล 
Use document resolution  การใช้ขนาดความละเอียดของไฟล์เอกสาร 

4. คลกิปุ่ ม OK 
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การเปลีย่นรูปภาพ (Change Picture) 
การแทรกไฟล์รูปภาพเข้ามาในงานเอกสารบางครัง้ก็อาจจ าเป็นจะต้องเปลีย่นรูป ซึง่เราสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการเปลีย่น (จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิที่ค าสัง่ Change Pictures ในแท็บ Format กลุม่ Adjust บน Picture Tools  

(จะปรากฏหนา้ต่าง Insert Pictures ข้ึนมาทนัที) 

 

3. ในหน้าตา่ง Insert Picture คลกิค้นหาและเลอืกไฟล์รูปภาพท่ีต้องการเปลีย่น 

 
4. คลกิปุ่ ม Insert  
5. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 
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การลบพืน้หลงัของรูปภาพ (Remove Background)  
ภาพบางภาพเมื่อแทรกเข้ามาแล้วสขีองพืน้หลงัไมส่วยหรือไมเ่หมาะสม เราสามารถลบพืน้หลงัเหลา่นัน้ทนัทีได้เอง 

โดยสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการลบสพีืน้หลงั  (จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิที่ค าสัง่ Remove Background ในแท็บ Format กลุม่ Adjust บน Picture Tools  

(จะปรากฏหนา้ต่าง Insert Pictures ข้ึนมาทนัที) 
3. เลอืกพืน้ท่ีที่ต้องการลบพืน้หลงัจากบนแท็บ Background Removal 
4. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 
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การยกเลกิการปรับแต่งภาพ (Reset Picture) 
การยกเลิกการปรับแต่งภาพใช้ในกรณีที่ต้องการให้ภาพนัน้กลบัคืนสู่สภาพเดิมที่ไม่มีการตกแต่งใดๆ จะเป็น

ภาพเหมือนต้นฉบบัในครัง้แรกที่แทรกเข้ามาในงานเอกสาร เราสามารถท าการยกเลกิการปรับแตง่ภาพได้ดงันี  ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการยกเลกิการปรับแตง่  
(จะปรากฏกรอบพืน้ทีร่อบๆ วตัถ)ุ 

2. คลกิที่ค าสัง่ Reset Picture ในแท็บ Format 
กลุม่ Adjust บน Picture Tools ซึง่จะมี 2 ค าสัง่ 
ให้เลอืกใช้ คือ 
2.1) Reset Picture  

คือ การยกเลกิการปรับแตง่ภาพเทา่นัน้ 
2.2) Reset Picture & Size  

คือ การยกเลกิการปรับแตง่ภาพและขนาด 
3. ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

 
 
 

 

การเปลีย่นสไตล์ของรูปภาพ (Picture Layout) 
ทกุครัง้ที่เราแทรกรูปภาพเข้ามาในเอกสารแล้วนัน้ ภาพท่ีเห็นก็จะเป็นภาพในกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาๆ แบนราบ และ

ไม่มีมิติ ถึงแม้ว่าเราจะได้ท าการตกแต่งสีสนัไปบ้างแล้วก็ตาม ดงันัน้หากเราเพิ่มเทคนิคลกูเลน่ในด้านการใช้สไตล์ของ

รูปภาพลงไปด้วยก็จะช่วยท าให้ภาพนัน้กลบัดโูดดเด่นขึน้มาอีกมากทีเดียว  การใช้สไตล์ของรูปภาพมีทัง้แบบส าเร็จรูปที่

สามารถเลอืกมาใช้ได้เลยและแบบท่ีต้องก าหนดให้มี effects ในลกัษณะตา่งๆ มาใช้เอง ซึง่เราสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปภาพท่ีต้องการเปลีย่นสไตล์ (จะปรากฏกรอบพืน้ท่ีรอบๆ วตัถ)ุ 
2. คลกิปุ่ ม More ที่ค าสัง่ Picture Style ในแท็บ Format กลุม่ Adjust บน Picture Tools 
3. คลกิเลอืกสไตล์ส าเร็จรูป (Picture Quick Style) แบบท่ีต้องการ 

 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้คือรูปภาพต้นฉบบั
ก่อนทีจ่ะมีการปรบัแต่ง 

ตวัอย่างการใช้ค าสัง่ Reset Picture เพือ่ยกเลิกการปรบัแต่งรูปภาพ 
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 ตวัอย่างการใช้สไตล์ส าเร็จรูปในแบบอืน่ๆ ปรบัแต่งรูปภาพเดียวกนั 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
54 

การแทรกรูปวาดหรือรูปทรง (Insert Shapes) 
รูปวาดหรือรูปทรง คือ รูปท่ีเราวาดเองโดยมีรูปทรงตา่งๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี ทรงกระบอก ทรงปิระมิด 

เป็นต้น หรือภาพวาดต่างๆ ในลกัษณะที่เราแทรกเข้ามาในงานเอกสารด้วยการใช้เมาส์คลิกค้างแล้วลากไปจนกว่าจะได้

ขนาดความกว้างและความสงูตามที่ต้องการจึงปลอ่ยเมาส์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “Shape”  นัน่เอง ซึ่งเราสามารถท าได้

ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Insert กลุม่ Illustrations 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Shapes  

3. คลกิเลอืก Shape ใดๆ ทีละ 1 รูปแล้ววาดในพืน้ท่ีวา่งของเอกสาร สงัเกตตวัชีเ้มาส์จะเปลีย่นรูปร่างไปเป็น  

4. ลากเมาส์เพื่อวาดขนาดให้ได้ตามที่ต้องการ 

Smiley Face 

ตวัอย่าง Shape แบบอืน่ๆ 

Heart 

Lightning 
Bolt 

Sun 

คลิกค้างแล้วลากเมาส์  
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การปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงโดยการใช้ Drawing Tools 
หลงัจากวาดรูปเรียบร้อยแล้วการปรับแตง่ Shape เหลา่นี ้เราจะใช้ Drawing Tools มาช่วย โดยสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกวตัถรูุปวาดใดๆ ก่อน 
 
 

 
 

2. คลกิเลอืกกลุม่ค าสัง่บน Drawing Tools ที่ต้องการใช้งานดงันีค้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: การวาดรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม หากต้องการให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรัุส (ด้านเทา่) หรือเป็นวงกลม 

ที่มีสดัสว่นเทา่กนั ให้กดแป้น  Shift  ค้างไว้ขณะลากเมาส์ด้วย 

Insert Shapes 

เป็นกลุม่ค าสัง่ส าหรับการแทรกวตัถรูุปวาดใหม่ 
แก้ไขรูปวาด และวาดกลอ่งข้อความ 

Shape Styles 

เป็นกลุม่ค าสัง่ส าหรับการปรับแตง่วตัถรูุปวาดในเร่ือง
ของพืน้หลงั เส้นขอบ ลกัษณะพเิศษตา่งๆ และ Quick 

Style ของวตัถรูุปวาด 

WordArt Styles 

เป็นกลุม่ค าสัง่ส าหรับการปรับแตง่วตัถรูุปวาดในเร่ือง
ของตวัอกัษรท่ีอยูภ่ายในวตัถรูุปวาด สสีนั เส้นขอบ 
ลกัษณะพิเศษตา่งๆ และ Quick Style ของตวัอกัษร 

Text 

เป็นกลุม่ค าสัง่ส าหรับการปรับแตง่วตัถรูุปวาดในเร่ือง
ของข้อความที่อยูภ่ายในรูปวาด ทิศทาง ต าแหนง่การ
จดัวาง และการสร้างจดุเช่ือมโยง 

Arrange 

เป็นกลุม่ค าสัง่ส าหรับการจดัเรียงวตัถุรูปวาด จดุวาง
หรือต าแหนง่ในเอกสาร การตดัข้อความ ล าดบั จดัเรียง 
จดักลุม่ และการหมนุหรือพลกิ 

Size 

เป็นกลุม่ค าสัง่ส าหรับการปรับขนาดวตัถรูุปวาด การ
ปรับอตัราสว่น ความสงูและความกว้าง 
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การแทรกและปรับแต่ง SmartArt 
SmartArt เป็นค าสัง่ใหมท่ี่มาแทนท่ีค าสัง่ Diagram แบบเดมิซึง่เพิ่มเข้ามาตัง้แตใ่นชดุ Office 2007 เราใช้ค าสัง่ 

SmartArt ส าหรับการสร้างงานกราฟิกประกอบเอกสารประเภทแผนผงัที่มีความสวยงามและยงัมเีทคนิคลกูเลน่ส าหรับการ

ตกแตง่ภาพอีกหลากหลาย เราสามารถเรียกใช้ค าสัง่ SmartArt ได้จากแท็บ Insert 

การแทรก SmartArt 

วิธีการสร้าง SmartArt รูปแบบตา่งๆ สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่ค าสัง่ SmartArt ในแท็บ Insert กลุม่ Illustrations (จะปรากฏหนา้ต่าง Choose a SmartArt Graphics 

ข้ึนมาทนัที) 

2. คลกิเลอืกรูปแบบของ SmartArt  เช่น แบบ List, Process, Cycle เป็นต้น 

 

3. คลกิเลอืกรูปแบบของ SmartArt  เช่น แบบ List, Process, Cycle เป็นต้น 

4. คลกิเลอืกรูปแบบยอ่ยของแตล่ะแบบตามทีต้่องการ 

5. คลกิปุ่ ม OK 
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6. พิมพ์ข้อความทีต้่องการลงไปในแตล่ะ Shape 

 

7. ตกแตง่และจดัรูปแบบให้สวยงามยิ่งขึน้โดยใช้ค าสัง่ในแท็บ Design และแท็บ Format บน SmartArt Tools 

 

 

SmartArt แบบ Basic Process ที่ตกแตง่และจดัรูปแบบส าเร็จแล้ว 

 

รูปแบบต่างๆ ของ SmartArt 

SmartArt มีหลายรูปแบบซึง่เหมาะส าหรับการใช้งานท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้

 แบบ List   

ตวัอย่างเช่น Basic Block List, Vertical Bullet List, Picture Accent List เป็นต้น 
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 แบบ Process 

ตวัอย่างเช่น Basic Process, Step Up Process, Continuous Block Process เป็นต้น 

 

 แบบ Cycle 

ตวัอย่างเช่น Basic Cycle, Continuous Cycle, Radial Cycle เป็นต้น 

 
 

 แบบ Hierarchy 

ตวัอย่างเช่น Organization Chart, Horizontal Multi-Level Hierarchy, Table Hierarchy เป็นต้น 
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 แบบ Relationship 

ตวัอย่างเช่น Balance, Funnel, Gear, Hexagon Cluster เป็นต้น 

 

 แบบ Matrix 

ตวัอย่างเช่น Basic Matrix, Titled Matrix, Grid Matrix, Cycle Matrix เป็นต้น 

 

 แบบ Pyramid 

ตวัอย่างเช่น Basic Pyramid, Inverted Pyramid, Segmented Pyramid เป็นต้น 
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 แบบ Picture 

ตวัอย่างเช่น Circular Picture Callout, Spiral Picture, Captioned Picture เป็นต้น 

 

การแทรกข้อความศิลป์ (Insert WordArt) 
ข้อความศิลป์ คือ รูปแบบของตวัอกัษรท่ีถกูออกแบบมาเพื่อเพิ่มความงดงามมีชีวิตชีวาให้กบักลุม่ค าหรือข้อความที่

เราได้จดัท าขึน้ส าหรับตกแต่งงานเอกสาร เราสามารถท าการแทรก WordArt  ได้ใน 2 กรณี คือ กรณีที่พิมพ์ข้อความไว้

ก่อนแล้ว และกรณีที่เลอืกแบบ WordArt ก่อนพิมพ์ข้อความ โดยท าตามขัน้ตอนดงันี ้

กรณีที่พิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้ว 

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกข้อความที่ต้องการ 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ WordArt ในแท็บ Insert กลุม่ Text 

3. คลกิเลอืกรูปแบบท่ีต้องการ  ตรวจดผูลลพัธ์ที่ได้ 

ตวัอยา่งผลลพัธ์ที่ได้ 
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กรณีที่เลอืกแบบ WordArt ก่อนพิมพ์ข้อความ 

1. คลกิเลอืกค าสัง่ WordArt ในแท็บ Insert กลุม่ Text 

2. คลกิเลอืกรูปแบบท่ีต้องการ 

3. พิมพ์ข้อความตามต้องการ (พิมพ์ข้อความลงไปแทนที่ค าวา่ “Your text here”) 

4. คลกิไปยงัต าแหนง่อื่นท่ีวา่งอื่นๆ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย 

 

การปรับแต่งข้อความศิลป์โดยการใช้ Drawing Tools 

ขณะท าการสร้าง WordArt เราจะเห็น Drawing Tools ปรากฏขึน้มาให้เรียกใช้ เราสามารถใช้ Drawing Tools ช่วย

ในการปรับแตง่ในรายละเอียดตา่งๆ ของข้อความศิลป์โดยท าตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. คลกิเลอืกข้อความศิลป์ที่ต้องการปรับแตง่ 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ตา่งๆ ของกลุม่ WordArt Style ในแท็บ Format บน Drawing Tools ดงันี ้

 
3. คลกิไปยงัต าแหนง่ทีว่า่งอื่นๆ เมือ่ปรับแตง่ข้อความเสร็จเรียบร้อย 

Text Fill สขีองข้อความ 

Text Outline สขีองเส้นขอบ 

Text Effects ลกัษณะพิเศษ เชน่ แสงเงา แสงสะท้อน 3-D 

Quick Style ของตวัอกัษร 
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การแทรกภาพจาก ClipArt 

1. คลกิต าแหนง่ที่จะวางรูป  คลกิที่แท็บ Insert กลุม่ Illustrations 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ ClipArt (จะปรากฏหนา้ต่าง ClipArt ข้ึนมาทางดา้นขวามือทนัที) 

3. ในหน้าตา่ง ClipArt คลกิที่ช่อง Search for: เพื่อพิมพ์ช่ือรูปภาพท่ีต้องการค้นหา เช่น พิมพ์ค าวา่ “flower” 

4. คลกิปุ่ ม Go (โปรแกรมจะท าการคน้หาไฟล์รูปภาพ ClipArt จากในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราข้ึนมา) 

5. คลกิบนไฟล์รูปภาพตวัอยา่งที่เลอืกจากหน้าตา่ง ClipArt หรือลากเมาส์เอามาวางในพืน้ท่ีเอกสาร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การแทรกและปรับแต่งกล่องข้อความ (Text Box) 

การแทรกกล่องข้อความ (Insert Textbox) 

กล่องข้อความ คือ รูปวาดทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถพิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้ สามารถตกแต่งสีพืน้ เส้นขอบ และ

เคลื่อนย้ายต าแหน่งได้อย่างอิสระเหมือนวตัถ ุดงันัน้ถือได้ว่ากลอ่งข้อความเป็นรูปวาดชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก

ส าหรับการพิมพ์ข้อความโดยไมต้่องค านงึถึงผลตอ่เส้นบรรทดัในงานเอกสาร เราสามารถแทรกกลอ่งข้อความโดยท าตาม

ขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Insert 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Text Box ในแท็บ Insert กลุม่ Text 

3. คลกิเลอืกรูปแบบท่ีต้องการจากหน้ารายการ Built-in  
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หรือ... 

1. คลกิที่แท็บ Insert 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Text Box ในแท็บ Insert กลุม่ Text 

3. คลกิเลอืกค าสัง่ Draw Text Box เพื่อวาดขนาดเอง 

4. พิมพ์ข้อความตามต้องการลงไป แล้วคลกิไปยงัต าแหนง่ที่วา่งอื่นๆ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย 
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การจดัท าเอกสารในรูปแบบท่ีเป็นรายงานทัว่ๆ ไปถือวา่เป็นเอกสารทางวิชาการที่ต้องจดัเรียงและตรวจทาน

ความถกูต้องให้ดีที่สดุ เพราะนอกจากจะมีเนือ้หาจ านวนมากมายหลายหน้าที่เป็นข้อความตวัอกัษรแล้วยงัจะมีการ

แทรกรูปภาพประกอบ มีหวั-ท้ายกระดาษ เลขหน้า สารบญัเนือ้หา สารบญัภาพ ดชันี เชิงอรรถ ฯลฯ ซึ่งเป็นการ

อ้างอิงข้อมลูภายในไฟล์เอกสาร และยงัมีเร่ืองการเช่ือมโยงเอกสาร ดงันัน้ในบทนีจ้ะได้กลา่วถึงวิธีการท างานเพื่อ

การจดัเรียงเนือ้หาและใช้เคร่ืองมืออ้างอิงดงักลา่ว 

 

บทที่ 5  
การสร้างจุดเช่ือมโยงในเอกสารและการอ้างองิ 
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การสร้างจุดเช่ือมโยง (Insert Hyperlinks) 
เราสามารถสร้างจุดเช่ือมโยงได้ในโปรแกรม Word การสร้างจุดเช่ือมโยงเอกสารจากจุดหนึ่งในเอกสารไปยงัอีกจุด

หนึง่ในเอกสารเดียวกนัหรือเอกสารอื่นๆ ภายนอก โดยใช้ข้อความ รูปภาพหรือวตัถใุดๆ ก็ตามเป็นตวัน าทางการเช่ือมโยง

ลกัษณะเช่นนีเ้ราเรียกสัน้ๆ วา่ การลงิค์ (Link) ซึง่ก่อนท าการสร้างลงิค์นัน้จะต้องมีองค์ประกอบ 2 สว่นด้วยกนัคือ 

 จุดเชื่อมโยงต้นทาง (Source Anchor) คือ ต าแหนง่ใดๆ ในเอกสารท่ีถกูก าหนดให้เป็นจดุเร่ิมต้นของการ

เช่ือมโยง ซึง่เมื่อเราน าเมาส์ไปชีย้งัที่ต าแหนง่นัน้ ตวัชีเ้มาส์จะเปลีย่นรูปร่างไปเป็นรูปมือทนัที 

 จุดเชื่อมโยงปลายทาง (Destination Anchor) คือ ต าแหนง่ใดๆ ท่ีถกูอ้างอิงให้เป็นปลายทางของการเช่ือมโยง 

ซึง่ในโปรแกรม Word สามารถก าหนดปลายทางได้ 4 แบบด้วยกนัดงันี ้

– การลงิค์ภายในเอกสารเดียวกนั (Place in this document) 

– การลงิค์ระหวา่งไฟล์ที่มีอยูแ่ล้วหรือเว็บเพจ (Existing File or Web Page) 

– การลงิค์ไปยงัเอกสารใหม ่(Create New Document) 

– การลงิค์ไปยงัที่อยูอ่ีเมล (E-Mail Address) 

ส าหรับวิธีการสร้างจดุเช่ือมโยงไปยงัปลายทางทัง้ 4 แบบนัน้ขัน้ตอนการสร้างจะใกล้เคยีงกนั ดงันัน้ในที่นีข้ออธิบาย

เฉพาะกรณีท าลงิค์ไปยงัเว็บเพจ ซึง่สามารถท าได้ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. คลกิต าแหนง่ที่ต้องการท าเป็นจดุเช่ือมโยงต้นทาง เช่น ข้อความหรือรูปภาพในเอกสาร 

2. คลกิที่ค าสัง่ Hyperlink ในแท็บ Insert กลุม่ Links 

3. ในหน้าตา่ง Insert Hyperlink ให้คลกิเลอืกจดุเช่ือมโยงปลางทางที่ค าสัง่ Link to:  

ถ้าต้องการเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์คลกิเลอืก Existing File or Web Page 

4. ในช่อง Address: ให้พิมพ์ URL (Uniform Resource Locator) ท่ีอยูข่องเอกสารบนอินเทอร์เน็ตลงไป 

5. คลกิปุ่ ม ScreenTip… เพื่อพิมพ์ข้อความแจ้งข้อมลูของจดุเช่ือมโยงในช่อง ScreenTip text:  คลกิปุ่ มOK 

6. คลกิปุ่ ม OK อีกครัง้ 
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การแก้ไขจุดเชื่อมโยง 
เมื่อสร้างจดุเช่ือมโยงต้นทางแล้วต าแหนง่ข้อความทีเ่ป็นจดุเช่ือมโยงนัน้จะเปลีย่นรูปแบบตวัอกัษรเป็นสนี า้เงินและ

ขีดเส้นใต้ ให้เราทดลองใช้งานโดยการน าเมาส์ไปชีย้งัต าแหนง่จดุเช่ือมโยงพร้อมกบักดแป้น  Ctrl  ค้างเอาไว้ เมื่อเมาส์

เปลีย่นเป็นรูปมือ ให้คลกิเมาส์ 1 ครัง้เพื่อลงิค์ไปยงัปลายทาง ดงัภาพ 

 

แตถ้่าหากต้องการแก้ไขลิงค์ เช่น เปลีย่นข้อความใน ScreenTipให้ท าตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการแก้ไขจดุเช่ือมโยงต้นทาง 

2. คลกิเมาส์ขวาและคลกิเลอืกค าสัง่ Edit Hyperlink…  (จะปรากฏหนา้ต่าง Edit Hyperlink ข้ึนมาทนัที) 

3. แก้ไขรายละเอยีดตา่งๆ ตามต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม OK 

การยกเลิกจุดเชื่อมโยง 
การยกเลกิจดุเช่ือมโยงนัน้ ให้ท าดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการยกเลกิจดุเช่ือมโยงต้นทาง 

2. คลกิเมาส์ขวาและคลกิเลอืกค าสัง่ Remove Hyperlink 

หรือ…  

3. คลกิที่ค าสัง่ Hyperlink ในแท็บ Insert กลุม่ Links 

4. ในหน้าตา่ง Edit Hyperlink ให้คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ Remove Hyperlink 

5. คลกิปุ่ ม OK 

การสร้างสารบัญเนือ้หา (Insert Tables of Contents) 
สารบญัเนือ้หาเป็นหวัใจส าคญัของงานเอกสารซึ่งจะบอกข้อมลูช่ือเนือ้เร่ืองและบอกเลขหน้าให้ทราบ เมื่อเราสร้าง

งานเอกสารในลกัษณะของหนงัสือ หลกัการสร้างสารบญัเนือ้หานัน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดรูปแบบข้อความให้เป็น

หวัข้อใหญ่และหวัข้อยอ่ย โดยการใช้สไตล์ตา่งๆ อาทิเช่น ใช้สไตล์ Heading 1 ส าหรับเนือ้หาข้อความที่เป็นหวัข้อหลกัและ

ใช้สไตล์ Heading 2 หรือ Heading 3 ส าหรับเนือ้หาที่เป็นหวัข้อรองลงไป ดงันัน้การสร้างสารบญัเนือ้หาสามารถท าได้

ตามขัน้ตอนดงันี ้
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1. คลกิเลอืกต าแหนง่ทีต้่องการวางสารบญัเนือ้หา ซึง่สว่นใหญ่มกัจะเป็นหน้าแรก 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Table of Contents ในแท็บ References กลุม่ Table of Contents 

3. คลกิเลอืกรูปแบบท่ีต้องการจากใน Built-in 

   

หรือ... 

4. คลกิเลอืกค าสัง่ Insert Table of Contents… เพื่อก าหนดรูปแบบด้วยตนเอง  

(จะปรากฏหนา้ต่าง Table of Contents ข้ึนมาทนัที) 

5. ในช่อง Formats: ให้คลกิเลอืกรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ 

6. คลกิปุ่ ม OK 

การปรับปรุงสารบัญเนือ้หา (Update Table of Contents) 

หลงัจากที่เราได้แทรกสารบญัเนือ้หาลงในงานเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสว่นเนือ้หาหวัข้อ

หรือเลขหน้า ตวัอยา่งเช่น เปลี่ยนเลขหน้าเร่ิมต้นเป็นหน้าที่ 15 เราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตารางสารบญัเนือ้หาได้ตาม

ขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเมาส์ขวาในตารางสารบญัเนือ้หา 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Update Field  

3. ในหน้าตา่ง Update Table of Contents คลกิเลอืกค าสัง่ Update page numbers only แล้วคลกิปุ่ ม OK 

หน้าตา่ง Table of Contents 
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ตวัอย่างสารบญัเนือ้หาก่อนท าการปรบัปรุงเขตข้อมูล 

ตวัอย่างผลลพัธ์สารบญัเนือ้หาหลงัจากได้ท าการปรบัปรุงเขตข้อมูลแล้ว 
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การสร้างบรรณานุกรมและเพิม่แหล่งข้อมูล (Bibliographies) 
การสร้างงานเอกสารในทกุครัง้ข้อมลูที่ได้น ามาจดัท าเนือ้หาตา่งๆ อาจได้มาจากแหลง่ค้นคว้าหลากหลาย เช่น 

นิตยสาร หนงัสอื ต ารา เอกสารตพีิมพ์เผยแพร่ รวมทัง้ที่เป็นรูปแบบสือ่อิเลก็ทรอนิกส์หรือบริการออนไลน์ เช่น ซีดีบทเรียน

คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) หรือข้อมลูจากเว็บเพจและเว็บไซต์ตา่งๆ เป็นต้น และหากเรา

น าเอาข้อมลูความรู้เหลา่นีม้าใช้งานแล้วนัน้เราควรอ้างองิไว้ในสว่นท้ายเอกสารที่เรียกวา่ “บรรณานกุรม” ด้วย  

ก่อนสร้างบรรณานกุรมเราต้องท าการกรอกข้อมลูรายละเอยีดเก็บไว้ก่อน ซึง่เราสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่ค าสัง่ Manage Sources ในแท็บ References กลุม่ Citations & Bibliography 

2. ในหน้าตา่ง Source Manager คลกิปุ่ ม New 

3. ในหน้าตา่ง Edit Source คลกิที่หวัลกูศรชีล้งของค าสัง่ Type of Source เพื่อเลอืกชนิดของบรรณานกุรม 

4. พิมพ์ข้อมลูรายละเอียดใสล่งไป  คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เร่ิมสร้างบรรณานกุรม ตามขัน้ตอนดงันี ้

5. คลกิต าแหนง่ที่ต้องการสร้างบรรณานกุรม 

6. คลกิที่ค าสัง่ Bibliography ในแท็บ References  

กลุม่ Citations & Bibliography 

 

 

 

 

ตวัอย่างผลลพัธ์ 
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ถ้าจ าเป็นต้องสง่จดหมายเชิญศิษย์เก่าให้มาร่วมงานเลีย้งรุ่นของสถาบนั เราต้องพิมพ์จดหมายที่มีเนือ้หา

แบบเดียวกนัและพิมพ์ออกกระดาษ จ่าหน้าซอง เพื่อท าการจดัสง่ทางไปรษณีย์คงเป็นเร่ืองยุ่งยากพอสมควร เพราะ

จดหมายทุกฉบับเหมือนกันต่างกันตรงช่ือและที่อยู่ของผู้ รับเท่านัน้ ดังนัน้การแก้ไขเฉพาะช่ือผู้ รับหรือที่อยู่ใน

จดหมายทีละฉบบักนัตามปกติคงไมใ่ช่วิธีที่ถกูต้องนกั หากแตโ่ปรแกรม MS Word สามารถช่วยจดัการความยุง่ยาก

เหลา่นีใ้ห้กลายเป็นเร่ืองง่ายและมีประสิทธิภาพ ในบทนีจ้ะกลา่วถึงขัน้ตอนวิธีการสร้างจดหมายเวียนและจดัพิมพ์

ซองจดหมาย 

 

 

บทที่ 6 

การสร้างจดหมายเวยีนและพมิพ์ซองจดหมาย 
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เรียนรู้หลกัการท างานเกีย่วกบัจดหมายเวยีน  

จดหมายเวียน คือ จดหมายที่มเีนือ้หาหรือข้อความเดิมซ า้ๆ กนัทกุฉบบั และจดหมายแตล่ะฉบบัจะมีข้อความที่

แตกตา่งกนัเฉพาะในบางสว่นเทา่นัน้ อาทิเช่น ช่ือผู้ รับ ต าแหนง่งาน หรือที่อยู ่เป็นต้น ตวัอยา่งจดหมายประเภทนี ้ได้แก่ 

จดหมายเรียนเชิญมาร่วมงานคืนสูเ่หย้า จดหมายเชิญประชมุตวัแทนจ าหนา่ยแตล่ะสาขา ฯลฯ ซึง่กรณีนีห้ากเราต้องสง่

จดหมายออกไปถงึทกุคนท่ีต้องการอาจต้องเสยีเวลามากในการแก้ไขเนือ้หาในจดหมายทีต่ าแหนง่เดียวกนัหลายๆ ครัง้  

ก่อนสร้างจดหมายเวียนเราควรเรียนรู้หลกัการสร้างจดหมายเวยีนกนัเสยีก่อน เพื่อให้ทราบถงึมีหลกัการสร้าง 

ขัน้ตอนการท างาน และการเตรียมการตา่งๆ ดงันีค้ือ 

การสร้างไฟล์จดหมายหลกั (Main Document) 

สิง่แรกที่ต้องท าก่อนสร้างจดหมายเวยีน ก็คือ การสร้างเนือ้ความในจดหมายหรือการจดัท าเอกสารที่มีเนือ้หา

เหมือนกนัในแตล่ะฉบบั ซึง่เราเรียกไฟล์เนือ้หาหรือจดหมายนีว้า่ “เอกสารหลกั” (Main Document) ท าได้ดงันี ้

1. พิมพ์ข้อความจดหมายโดยให้เราเว้นท่ีวา่งเฉพาะสว่นท่ีต้องใสช่ื่อ ที่อยู ่หรือข้อมลูอื่นๆ ที่จ าเป็นของผู้ รับ  

2. บนัทกึข้อมลู (Save) เป็นไฟล์เพื่อน าไปใช้งานตอ่ไป 

 

การสร้างจดหมายเวยีน (Mail Merge) 
การใช้ Microsoft Word ช่วยลดปัญหาการท างานท่ีซ า้ซ้อนดงักลา่วข้างต้นจะท าได้ง่ายขึน้โดยเราต้องสร้างจดหมาย

ที่มีข้อความจะใช้ร่วมกันไว้ก่อนจากนัน้จึงค่อยมาก าหนดต าแหน่งที่จะให้โปรแกรมดึงข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลผู้ รับโดย

อตัโนมตัิ ซึง่โปรแกรมสามารถสนบัสนนุแหลง่ข้อมลูจากไฟล์ฐานข้อมลูหลายๆ แบบได้ วิธีดงักลา่วมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้

ตวัอย่างเอกสารหลกั ซ่ึงในทีนี่เ้ป็นจดหมายเรียนเชิญมาร่วมงานสมัมนา 
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การสร้างจดหมายเวยีน 

ขัน้ตอนที่ 1 สร้างเนือ้ความในจดหมาย 

เร่ิมแรกของการท าจดหมายเวียน ก็คือ การจดัพิมพ์เอกสารหลกั (ตวัจดหมายที่มีข้อความที่จะใช้ร่วมกนั) ขึน้มาใหม่

ซึง่กลา่วมาแล้วข้างต้น หรือเปิดไฟล์เอกสารหลกัที่เคยบนัทึกไว้แล้วขึน้มาก่อน โดยเราต้องเว้นที่ว่างไว้ส าหรับใสช่ื่อ ที่อยู ่

หรือข้อมลูอื่นๆ ที่จ าเป็นของผู้ รับ จากนัน้ให้ท าดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลกิเลอืกค าสัง่ Start Mail Merge  ในแท็บ Mailings กลุม่ Start Mail Merge   

 คลกิที่ค าสัง่ Letter เพื่อเป็นการระบใุห้ใช้เอกสารท่ีเปิดขึน้มานีเ้ป็นเอกสารหลกั 

ขัน้ตอนที่ 2 สร้างตารางข้อมูลของผู้รับจดหมาย 

ขัน้ตอนนีเ้ราต้องน าเอาข้อมลูตา่งๆ ของผู้ รับจดหมายในไฟล์แหลง่เก็บข้อมลูที่ได้จดัเก็บเอาไว้กอ่นแล้ว เช่น ข้อมลูช่ือ 

ที่อยู ่ต าแหนง่ ช่ือบริษัท เป็นต้น ซึ่งข้อมลูเหลา่นีเ้ราสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ทกุเมื่อตามต้องการ แต่ส าหรับในกรณีที่ยงั

ไมไ่ด้สร้างเอาไว้ตอ่ไปนีจ้ะเป็นขัน้ตอนการสร้างไฟล์แหลง่เก็บข้อมลูขึน้ใหมจ่ากโปรแกรม Word โดยสามารถท าได้ดงันี ้

 คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ Select Recipients ในแท็บ Mailings กลุม่ Start Mail Merge 

 คลกิเลอืกค าสัง่ Type New List… (จะปรากฏหนา้ต่าง New Address List ข้ึนมาทนัที) 
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 ในหน้าตา่ง New Address List ให้คลกิปุ่ ม Customize Columns… เพื่อสร้างฟิลด์ (Field) เก็บข้อมลูในท่ีนีค้ าวา่

Field จะหมายถงึ แถวแนวตัง้หรือคอลมัน์ในตารางซึง่จะใช้เก็บข้อมลูชนิดเดียวกนั 

 แก้ไขรายละเอยีดของข้อมลูในไฟล์ ดงันี ้

1. คลกิเลอืกค าสัง่ Rename... เพื่อเปลีย่นช่ือ Field ตามชนิดข้อมลูที่ต้องการ 
2. คลกิปุ่ ม OK 

            

3. คลกิค าสัง่ Delete เพื่อลบ Field ที่ไมต้่องการใช้ออกไป 
4. คลกิปุ่ ม Yes  

 

 

 

 

 

 

5. เมื่อได้ช่ือ Field ครบตามต้องการแล้ว คลกิที่ปุ่ ม  OK…  
6. เพิ่มใสข้่อมลูลงไปในแตล่ะ Field พิมพ์เสร็จคลกิปุ่ ม OK และ Save ไฟล์นีเ้ก็บไว้ 
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ขัน้ตอนที่ 3 การเลือกแหล่งข้อมูลต่างๆ  

ในขัน้ตอนนีจ้ะต้องมีไฟล์แหลเ่ก็บข้อมลูอยูแ่ล้วจงึจะสามารถเรียกขึน้มาใช้งาน (ไฟล์นัน้อาจถกูจดัเก็บเป็นไฟล์

โปรแกรม Word ในรูปแบบตารางข้อมลู หรือจดัเก็บเป็นไฟล์โปรแกรม Excel ก็ได้) โดยสามารถท าได้ดงันี ้

 คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ Select Recipients ในแท็บ  

Mailings กลุม่ Start Mail Merge 

 คลกิเลอืก Use Existing List… 

 ในหน้าตา่ง Select Data Source คลกิเลอืกช่ือไฟล์ฐานข้อมลู 

ที่จดัเก็บไว้ 

 คลกิปุ่ ม Open 

ขัน้ตอนที่ 4 การเลือกผู้รับ 

เมื่อไฟล์ฐานข้อมลูพร้อมแล้วก็จะต้องเมื่อไฟล์ฐานข้อมลูพร้อมแล้วก็จะต้องเลอืก Field ที่ต้องการให้ออกมาวางตรง

ต าแหนง่ทีเ่ราเว้นวา่งไว้ในเอกสารหลกั โดยสามารถท าได้ดงันี ้

   

ขัน้ตอนที่ 5 ตรวจสอบผลลัพธ์และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลผู้รับ 

เมื่อเลอืก Field ที่ต้องการออกมาวางตรงต าแหนง่ทีเ่ราเว้นวา่งไว้ในเอกสารหลกัเรียบร้อยแล้ว เราควรทดลอง

ตรวจสอบดวูา่ข้อมลูถกูต้องก่อนสัง่พิมพ์ในขัน้ตอนถดัไป โดยสามารถท าได้ดงันี ้

การตรวจสอบผลลัพธ์ 

1. คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ Preview Results ในแท็บ 

Mailings กลุม่ Preview Results   

2. คลกิที่ปุ่ ม Next Record เพื่อเลือ่นไปดขู้อมลู

รายการตา่ง ๆ 

 

1. คลิกท่ีปุ่มค าสัง่ Insert Merge Field ในแท็บ Mailings กลุ่ม Write & Insert Fields 

2. คลิกเลือก Field ท่ีตอ้งการ 
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การแก้ไขข้อมูลผู้รับลงในจดหมายก่อนส่ง 

เมื่อผา่นขัน้ตอนการตรวจดผูลลพัธ์แล้ว หากเกิดมีข้อผิดพลาดทีต้่องแก้ไขในข้อมลูจากไฟล์ฐานข้อมลูที่ดงึมา เรายงั

สามารถแก้ไขได้เองที่ไฟล์โดยตรงหรือแก้ไขจากค าสัง่ในแท็บ Mailing ได้เช่นกนั ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ Auto Check for Errors ในแท็บ Mailings กลุม่ Preview Results เพือ่ให้โปรแกรม Word  

ช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดที่มีแบบอตัโนมตัิ (จะปรากฏหนา้ต่าง Checking and Reporting Error ข้ึนมาทนัที) 

2. คลกิเลอืกรูปแบบการตรวจสอบข้อผิดพลาด  คลกิปุ่ ม OK (หลงัการตรวจสอบแลว้จะไดไ้ฟล์ใหม่) 

 
หรือ... 

3. คลกิปุ่ มค าสัง่ Edit Recipient List ในแท็บ Mailing กลุม่ Start Mail Merge เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในแตล่ะ

รายการข้อมลูของผู้ รับด้วยตนเอง (จะปรากฏหนา้ต่าง Mail Merge Recipient ข้ึนมาทนัที)    
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ขัน้ตอนที่ 6 การส่ังพิมพ์จดหมายเวียน 

เมื่อตรวจสอบผลลพัธ์ที่ได้วา่ถกูต้องเรียบร้อยและเป็นท่ีนา่พอใจแล้ว ให้เราน าข้อมลูของผู้ รับใสล่งในจดหมายเพื่อท า

การจดัสง่ โดยที่เราสามารถเลอืกวิธีการสง่จากโปรแกรม Word ได้ 3 แบบ คือ ให้บนัทกึจดหมายที่ได้นีเ้ป็นไฟล์เอกสาร

ใหม ่หรือให้พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ในทนัที หรือให้สง่ไฟล์เอกสารจดหมายนีถ้ึงผู้ รับทาง E-mail  ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

การบันทึกจดหมายที่ได้เป็นเอกสารฉบับใหม่ 

1. คลกิเลอืกค าสัง่ Finish & Merge ในแท็บ Mailings กลุม่ Finish 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Edit Individual Document… (จะปรากฏหนา้ต่าง Merge to New Document ข้ึนมาทนัที) 

3. ในหน้าตา่ง Merge to New Document ให้ก าหนดรายละเอียดใน Merge Records ดงันี ้

3.1) คลกิที่  ด้านหน้าค าสัง่ All: เพื่อดงึข้อมลูจากตารางฐานข้อมลูทัง้หมด 

3.2) คลกิที่  ด้านหน้าค าสัง่ Current Record: เพื่อดงึข้อมลูเฉพาะรายการท่ีเปิดอยูใ่นปัจจบุนั 

3.3) คลกิที่  ด้านหน้าค าสัง่ From: และ To: เพื่อก าหนดช่วงของการดงึข้อมลูโดยจะต้องระบลุ าดบัของผู้ รับ

คนแรกในช่อง From: และล าดบัของผู้ รับคนสดุท้ายในช่อง To: 

4. คลกิปุ่ ม OK 

 

การพิมพ์จดหมายออกทางเคร่ืองพิมพ์ 

1. คลกิเลอืกค าสัง่ Finish & Merge ในแท็บ Mailings กลุม่ Finish 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Print Document… (จะปรากฏหนา้ต่าง Merge to Print ข้ึนมาทนัที) 

3. ในหน้าตา่ง Merge to Print ให้ก าหนดรายละเอียดใน Print Records ดงันี ้

3.1) คลกิที่  ด้านหน้าค าสัง่ All: เพื่อสัง่พิมพ์ข้อมลูจากตารางฐานข้อมลูทัง้หมด 

3.2) คลกิที่  ด้านหน้าค าสัง่ Current Record: เพื่อสัง่พิมพ์ข้อมลูเฉพาะรายการท่ีเปิดอยูใ่นปัจจบุนั 

3.3) คลกิที่  ด้านหน้าค าสัง่ From: และ To: เพื่อก าหนดช่วงของการพิมพ์ข้อมลูโดยระบลุ าดบัของผู้ รับคน

แรกในช่อง From: และล าดบัของผู้ รับคนสดุท้ายในช่อง To: 

4. คลกิปุ่ ม OK 
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การใส่ค าขึน้ต้นจดหมายโดยอตัโนมัต ิ
เราสามารถใสค่ าขึน้ต้นจดหมายโดยอตัโนมตัิ ในขัน้ตอนการท า  Mail Merge Click ที่ปุ่ ม Greeting Line ดงัรูป 

 

 เลอืกค าขึน้ต้นในช่อง Greeting Line  Click ปุ่ ม OK  โปรแกรมจะแสดงค าขึน้ต้นจดหมายให้ทนัที 
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ในบทนีจ้ะกลา่วถึงการตรวจสอบการก าหนดตวัเลอืกการตรวจสอบค าสะกดเวลาพิมพ์ข้อความในเอกสาร 

รวมไปถึงการแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดโดยอตัโนมตัิ ที่เรียกวา่ Autocorrect Options และ Check Spelling  

การก าหนดตวัเลอืกการตรวจพสูิจน์เอกสาร 

บทที่ 7  
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การตั้งค่าตรวจสอบค าสะกดขณะพมิพ์ 
 ในการตรวจสอบค าสะกดเราสามารถตัง้คา่การตรวจสอบค าสะกดในขณะท่ีพิมพข้ือความในเอกสารได้ โดย

ก าหนดจาก Tab File เลอืกค าสัง่ Option แล้ว Click ที่รายการตวัเลอืก Proofing  

 

 Click ยกเลกิตวัเลอืก Check spelling as you type ออกไป  

การตรวจสอบและแก้ไขค าสะกดและไวยากรณ์ (Spelling & Grammar) 
หลายครัง้ที่เราเองมกัพิมพ์ผิดหรือสะกดไมถ่กูต้องตามหลกัภาษาหรือไวยากรณ์ ซึ่งขณะพิมพ์งานโปรแกรม Word จะ

ช่วยตรวจสอบค าสะกดและไวยากรณ์ให้อยูต่ลอดเวลา (สงัเกตได้จากปุ่ มแสดงสถานะในขณะที่ไมม่ีข้อผิดพลาดจะเป็นรูปนี ้ 

 และในขณะท่ีมีข้อผิดพลาดก็จะเป็นรูปนี ้  บน Status bar) และเมื่อพบข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามโปรแกรม Word 

ก็ช่วยจะขีดเส้นใต้หยกัสีแดงที่แสดงว่าพิมพ์หรือสะกดผิด หรือขีดเส้นใต้หยกัสีเขียวที่แสดงว่าพิมพ์ผิดหลกัภาษาไว้ให้เรา

เห็นทนัที สว่นเร่ืองการแก้ไขข้อผิดพลาดเหลา่นัน้เราสามารถท าได้ไมย่าก ดงันี  ้
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การแก้ไขกรณีพิมพ์หรือสะกดผิด (Correcting Spelling) 

1. ลากคลมุหรือคลกิเมาส์บนค าที่มกีารขีดเส้นใต้หยกัสแีดง 

2. คลกิขวาบนค านัน้ แล้วเลอืกค าทีถ่กูต้องจาก Shortcut ทีป่รากฏ 

ตวัอย่างเช่น ถ้าต้องการแก้ไขค าสะกดผิด “wetermark” ให้เป็นค าที่ถกูต้องคือ “watermark” 

 
หรือ... 

3. ที่ค าสัง่ Spelling & Grammar    ในแท็บ Review กลุม่ Proofing 

4. คลกิเลอืกตวัอยา่งค าที่ถกูต้องจากในกลอ่ง Suggestion 

5. คลกิปุ่ ม Change เพื่อน าค าที่เลอืกไว้แทนที่ลงไป 

6. คลกิปุ่ ม Cancel เมื่อเสร็จสิน้การท างาน 
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การแก้ไขกรณีพิมพ์ผิดหลักไวยากรณ์ (Grammar Errors) 

1. ลากคลมุหรือคลกิเมาส์บนค าที่มกีารขีดเส้นใต้หยกัสเีขยีว 

2. คลกิขวาบนค านัน้ แล้วเลอืกค าทีถ่กูต้องจาก Shortcut ที่ปรากฏ 

ตวัอย่างเช่น ถ้าต้องการแก้ไขประโยคที่ใสเ่คร่ืองหมาย “,” ผิดต าแหนง่ 
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หรือ... 

3. ที่ค าสัง่ Spelling & Grammar    ในแท็บ Review กลุม่ Proofing 

4. คลกิเลอืกตวัอยา่งค าที่ถกูต้องจากในกลอ่ง Suggestions: 

5. คลกิปุ่ ม Change เพื่อน าค าที่เลอืกไว้แทนที่ลงไป 

6. คลกิปุ่ ม Cancel เมื่อเสร็จสิน้การท างาน 

 

การแก้ไขและแทรกข้อความอตัโนมตั ิ(Auto Correct Option) 
การแก้ไขข้อความโดยใช้ตวัชว่ยของโปรแกรมอยา่งในหวัข้อที่แล้วอาจมีข้อจ ากดัอยูบ้่าง อาทิ ค าบางค าในภาษาไทย

อาจไมม่ีในพจนานกุรมของโปรแกรม หรือค าบางค าที่เรามกัจะพิมพ์ผิดเองบ่อยๆ เช่นค าว่า “อนญุาติ” ซึ่งค าที่ถกูต้องนัน้

จะไม่มีสระอิ หรือค าอื่นๆ ที่เวลาเราพิมพ์เร็วๆ แล้วมักพิมพ์ผิด ปัญหาเหล่านีแ้ก้ไขได้โดยท าให้เป็นค าที่ถูกต้องโดย

อตัโนมตัิ (Auto Correct) ดงันี ้
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1. คลกิที่แท็บ File ในหน้ารายการ Help  Options 

2. คลกิที่ปุ่ มค าสัง่ AutoCorrect Options…  ในหน้าตา่ง Word Option  Proofing 

3. ในแท็บ AutoCorrect ให้พิมพ์ค าที่ผิดลงไปในช่อง Replace: และพิมพ์ค าที่ถกูต้องลงไปในช่อง With: 

4. คลกิปุ่ ม Add เพื่อน าเข้าไปเก็บไว้ในคลงัข้อมลู  คลกิปุ่ ม OK 

              

 

 

 

 

หมายเหตุ  นอกจากนัน้ยงัสามารถก าหนดในปุ่ ม Exception ใสค่ าที่ยกเลกิให้แก้ไขเป็นค าที่ถกูต้องโดยอตัโนมตัิได้ด้วย  
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หลงัจากที่เราได้ท าการสร้างไฟล์งานเอกสารจนครบถ้วนตามขัน้ตอนเรียบร้อยแล้วเราอาจต้องน าไฟล์

เอกสารนีไ้ปเผยแพร่ในที่อื่นๆ หรือน าไปใช้งานร่วมกันกบัผู้อื่น ก่อนน าไปแจกจ่ายเราควรจะจดัการแก้ไขหรือลบ

ข้อมูลส่วนตวัที่ติดไปกบัไฟล์เอกสารของเรา เช่น มีข้อความบางสว่นถูกซ่อนเอาไว้ มีการใส่หมายเหตุข้อคิดเห็น 

หรือมีร่องรอยการตรวจสอบเนือ้หาเหลา่นัน้ การบนัทกึเอกสาร การก าหนดคณุสมบตัิเอกสาร และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง

ในบทนีจ้ะได้กลา่วถึงตอ่ไป  

บทที่ 8  

การใช้งานและจัดการเอกสารร่วมกนั 
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การแสดงมุมมองเอกสารด้วยวธีิแตกต่างกนั  

(Viewing Documents in Different Ways) 
มมุมองในการท างานสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความถนดัของผู้ใช้โปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน 

ที่ท า ซึง่แตล่ะมมุมองก็มีประโยชน์ในการใช้งานท่ีตา่งกนัออกไป เราสามารถเปลีย่นมมุมองได้โดย 

 คลกิที่แท็บ View  ในกลุม่ Document Views 

 คลกิเลอืกมมุมองที่ต้องการ   

(การตัง้คา่ตามปกติจะเป็นมมุมองแบบ Print Layout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือจะคลกิเปลีย่นมมุมองที่ View Shortcuts บนแถบ Status Bar ดงันี ้

 
 

 

 

Full Screen Reading 
ส าหรับอา่นแบบเต็มหน้า 

Outline 

แสดงเค้าโครงเนือ้หา 

Print Layout 
เหมือนพิมพ์ออกกระดาษ 

Print Layout 

Full Screen Reading 

Web Layout 

Outline 

Draft 
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ประโยชน์ของการใช้งานมุมมองแบบต่างๆ 
ในการท างานกบัเอกสารนัน้เรามคีวามจ าเป็นต้องเลอืกมมุมองให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงานท่ีท า ซึง่มมุมอง 

แตล่ะแบบในโปรแกรม Word นัน้มีประโยชน์ใช้งานตา่งกนัดงันี ้

 

ตารางที่ 1.5  แสดงรูปแบบตา่งๆ ของมมุมองเอกสาร (Document Views) 

รูปแบบมุมมอง ประโยชน์ใช้งาน 

Print Layout มมุมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ใช้ส าหรับดอูงค์ประกอบตา่งๆ ของเอกสารเหมือนกบั 

การพิมพ์เอกสารนัน้ออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ 

Full Screen Reading มมุมองเค้าโครงการอา่น ใช้ส าหรับจดัมาตราสว่นเนือ้หาของเอกสารไป 

ยงัหน้ากระดาษ เพื่อให้พอดีกบัหน้าจอโดยอตัโนมตัิและงา่ยตอ่การอา่น 

Web Layout มมุมองเค้าโครงเว็บ ใช้ส าหรับสร้างเว็บเพจและสามารถเห็นพืน้หลงั ข้อความจะถกู 

ตดัให้พอดีกบัหน้าตา่ง และกราฟิกจะถกูวางในต าแหนง่เดียวกบัที่ปรากฎในเว็บบราวเซอร์ 

Outline มมุมองเค้าร่าง ใช้ส าหรับดโูครงสร้างของเอกสาร และเพื่อย้าย คดัลอก หรือจดัวาง

ข้อความใหมโ่ดยการลากจากหวัเร่ือง 

Draft มมุมองที่แสดงเฉพาะแตเ่นือ้หาทีเ่ป็นข้อความและไมแ่สดงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีไมใ่ช่เนือ้หา 

เช่น หวั-ท้ายกระดาษ เลขหน้า เป็นต้น 

แตห่ากต้องการจะปรับเปลีย่นมมุมองการท างานให้ยอ่-ขยายหน้าจอเฉพาะพืน้ท่ีส าหรับพิมพ์เอกสาร  

(Working Area) สามารถใช้ค าสัง่ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ View กลุม่ Zoom 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Zoom (เพื่อปรับขนาดหน้าจอเองโดยผู้ใช้)  

หรือ... 

3. คลกิเลอืกค าสัง่ 100% (เพื่อปรับขนาดหน้าจอให้เทา่กบั 100%) 

หรือ... 

4. คลกิเลอืกค าสัง่ อื่นๆ  

- One Page (เต็มหน้า) 

- Two Page (สองหน้า)  

- Page Width (ปรับขนาดหน้าจอให้กบัความกว้างของหน้ากระดาษ) 
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นอกจากนัน้ยงัสามารถท าได้โดยใช้ปุ่ ม Zoom Level กบัปุ่ ม Zoom Slider บนแถบ Status Bar ได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

การบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ (Save As) 
ตามปกติเมื่อสร้างงานเอกสารเสร็จแล้วต้องบนัทกึเก็บไว้เป็นไฟล์ ส าหรับการบนัทกึไฟล์ครัง้แรกเราต้องตัง้ช่ือไฟล์

และสรรหาที่จดัเก็บเพื่อให้ง่ายตอ่การค้นหาเมื่อต้องน ามาใช้ในครัง้ตอ่ไป ใน Word 2010 มีวิธีการบนัทกึไฟล์เอกสารโดย
สามารถท าได้ ดงันี ้

 

   
 

 

 

 

 

 

ตัง้ช่ือไฟล์ 

เลือกที่ตัง้ 

เลือกชนิด 

 คลิกท่ีแทบ็ File 

 คลิกเลือกค าสัง่ Save As 

1. เลือกท่ีตั้งไฟล ์

(ตามปกติจะตั้งค่าให้บันทึกใน Documents) 

2. คลิกในช่อง File name: เพ่ือตั้งช่ือไฟล ์

3. คลิกท่ีปุ่มหวัลูกศรช้ีลงของ Save as type: 

เพื่อเลือกชนิดของไฟลท่ี์ตอ้งการบนัทึก 

 

 

 ในหนา้ต่างค าสัง่ Save As 

4. คลิกปุ่ม New Folder 

5. พิมพช่ื์อโฟลเดอร์ใหม่ 

(ควรตั้งช่ือให้สอดคล้องกับงานเอกสารท่ีจัดเกบ็)  
 

Zoom Slider Zoom Level 
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การบนัทกึไฟล์โดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและค้นหาไฟล์ที่จดัเก็บงา่ย คล้ายการจดัเก็บแยกเป็นแฟ้มๆ ท าได้ดงันี ้

 

การบันทึกไฟล์แบบ PDF/XPS Document และการส่งเอกสารออกภายนอก (Save & 

Send)  

บางครัง้เราอาจจ าเป็นต้องบนัทกึไฟล์ไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบ PDF Document เพื่อให้สามารถน าไปใช้
งานแบบอา่นได้อยา่งเดียว (Read Only) หรือสง่ออกไปใช้ทาง E-mail ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ File 

2. คลกิที่หน้ารายการ Save & Send 

3. คลกิที่ค าสัง่ Create PDF/XPS Document จากนัน้เลอืกที่ตัง้ไฟล์เหมือนการบนัทกึไฟล์เอกสารตามปกติทัว่ไป 

  
หรือ... 

4. คลกิที่ค าสัง่ Send Using E-mail แล้วคลกิเลอืกรูปแบบของการจดัสง่ไฟล์ทาง E-mail เช่น Send as PDF 
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การเปิดไฟล์เอกสารเก่า 
ในการท างานนัน้อาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดไฟล์เอกสารเกา่ที่เคยบนัทกึไว้ขึน้มาใช้งานอกีครัง้ หรือเพื่อท าการ

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรืออื่นๆ ทัง้นีเ้ราสามารถเปิดไฟล์เอกสารเก่าขึน้มาได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ File  คลกิเลอืกค าสัง่ Open 
2. ในหน้าตา่ง Open คลกิเลอืกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่เก็บเอกสาร 
3. คลกิเลอืกช่ือไฟล์เอกสาร 
4. คลกิปุ่ ม Open หรือคลกิปุ่ มลกูศรชีล้งเพื่อเลอืกรูปแบบการเปิดไฟล์ 

 

การเปลีย่นที่จดัเกบ็ไฟล์เอกสาร 
เราสามารถเปลีย่นคา่ตัง้ต้นท่ีจดัเก็บเอกสาร เช่น เปลีย่นที่บนัทกึไฟล์ตัง้ต้น หรือเปลีย่นต าแหนง่ทีเ่ก็บไฟล์ที่มีการกู้

คืน โดย Click Tab File เลอืกค าสัง่ Option แล้ว Click ที่รายการ Save ดงัรูป 

- Auto Recover File Location คอื ต าแหนง่ทีเ่ก็บไฟล์กู้คืน 

- Default file location คือ ต าแหนง่ที่เก็บไฟล์ที่จะบนัทกึ 
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การแสดงรายละเอยีดไฟล์ (Document Properties) 
รายละเอียดของไฟล์เอกสาร คือ คณุสมบตัิตา่งๆ ที่มีประโยชน์ส าหรับการตรวจสอบและค้นหาไฟล์เอกสาร เช่น ช่ือ

ผู้สร้าง (Author) ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือหวัข้อ (Subject) และค าส าคญั (Keyword) เป็นต้น รายละเอียดทัง้หมดจะอยู่ในหน้า

รายการ Info ของแท็บ File และเราสามารถก าหนดให้ไฟล์เอกสารมีรายละเอียดคณุสมบตัิได้ตามต้องการ โดยสามารถ  

ท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ File 

2. ในหน้ารายการ Info ให้คลกิทีค่ าสัง่ Properties 

3. คลกิเลอืกค าสัง่ Show Document Panel 

4. ในหน้าตา่ง Document Properties พิมพ์หรือแก้ไขรายละเอียดตา่งๆ  

5. คลกิปุ่ ม  X  ปิด เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อย 
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การจ ากดัสิทธ์ิการใช้งานเอกสาร 
เราสามารถจ ากดัสทิธ์ิการเข้าใช้งานไฟล์เอกสารใน Microsoft Word ได้โดย Click ที่ Tab Review เลอืกค าสัง่ 

Restrict Editing  ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

การสร้างเอกสารแบบใช้ Templates 
เป็นแมแ่บบเอกสารที่โปรแกรมจดัเตรียมไว้ให้ (มาพร้อมกบัการติดตัง้โปรแกรม) ใช้เป็นแนวทางส าหรับการสร้างงาน

เอกสารที่มีรูปแบบเฉพาะอยา่ง เช่น แบบฟอร์มจดหมาย ประวตัิยอ่ บนัทกึข้อความ ใบปะหน้า FAX เป็นต้น ซึง่เราสามารถ

น ามาแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามต้องการได้ภายหลงั การสร้างเอกสารแบบใช้ Templates สามารถท าได้โดย 

 

 

1. Click ที่ปุ่ ม Restrict Editing  

2. Click เลอืกตวัเลอืก  Allow only this type of editing in 

the document หมายถงึ อนญุาตให้แก้ไขอะไรได้ในเอกสาร 

เช่น อนญุาตให้แก้ไขข้อคิดเห็น ได้เป็นต้น 

3. Click Start enforcement  
จะตัง้รหสัผา่นหรือไมต่ัง้ก็ได้ 

 คลิกท่ีแทบ็ File ในหนา้รายการ New 

 คลิกท่ี        เพื่อเลือกรูปแบบ Template 

                       จากตวัอยา่ง ดงัภาพ 

 

1. เลือกรูปแบบตามท่ีตอ้งการ 

(จะเห็นตัวอย่างของรูปแบบท่ีเราเลือกทางด้านขวามือ) 

2. คลิกท่ี Create 

 

 
Note: เราสามารถสร้างเอกสารแบบใช ้Templates จาก 

Office.com แต่ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเสียก่อนแลว้จึง

ท าการดาวน์โหลดมาติดตั้งภายในเคร่ือง 
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การแทรกข้อคดิเห็น (Comments) 
ข้อคิดเห็น คือ ข้อความบรรยายเพื่อใช้อธิบายหรือชีแ้จงเพิ่มเติมที่ใสล่งไป ณ ต าแหนง่ใดๆ ในเอกสาร ทัง้นีเ้พื่อให้เรา

และผู้ ใช้งานคนอื่นๆ สามารถอ่านเพื่อการตรวจทานหรืออาจใช้ประโยชน์ในแง่ของการเตือนความจ าได้อีกด้วย โดยเรา

สามารถแทรกข้อคิดเห็นตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการใสข้่อคดิเห็น 

2. คลกิที่ค าสัง่ New Comment ในแท็บ Review กลุม่ Comments 

3. พิมพ์ข้อความลงไป 

 

 
 

การแก้ไขข้อคดิเห็น (Edit Comment) 
การแก้ไขข้อคิดเห็นสามารถท าได้ง่ายมาก ดงันี ้

1. คลกิเมาส์ลงไปในบริเวณที่เป็นมารค์อพับอกต าแหนง่ 

2. พิมพ์ข้อความทีต้่องการแก้ไขลงไปแทนท่ี 

หรือ... 

3. คลกิเมาส์ขวาที่มารค์อพับอกต าแหนง่ 

4. เลอืกค าสัง่ Edit Comment 

5. พิมพ์แก้ไขตามต้องการ 
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การลบข้อคดิเห็น (Delete Comment) 
การลบข้อคิดเห็น สามารถท าได้ดงันี ้

1. ลากคลมุหรือคลกิเลอืกต าแหนง่มาร์คอพัท่ีต้องการ 

ลบข้อคิดเห็น 

2. คลกิที่ค าสัง่ Delete ในแท็บ Review กลุม่ Comments 

3. คลกิเลอืกรูปแบบการลบข้อคิดเหน็ ดงันี ้คือ 

3.1) ที่ค าสัง่ Delete  คือ การลบข้อคิดเห็นเฉพาะในต าแหนง่มาร์คอพัที่เลอืกอยู่ 

3.2) ที่ค าสัง่ Delete All Comments Shown คือ การลบข้อคดิเห็นทัง้หมดที่แสดงมาร์คอพั 

3.3) ที่ค าสัง่ Delete All Comments in Document คือ การลบข้อคดิเห็นทัง้หมดที่มีอยูใ่นไฟล์เอกสาร 

การซ่อนข้อคดิเห็น (Show Markup) 
หากเราไมต้่องการท่ีจะแสดงมาร์คอพัของต าแหนง่ข้อคิดเห็น เราสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่แท็บ Review 

2. คลกิที่ค าสัง่ Show Markup กลุม่ Comments 

3. คลกิที่  เพื่อยกเลกิการแสดงมาร์คอพัเฉพาะ 

ที่เป็น Comments 
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Microsoft Excel 2010 จดัเป็นโปรแกรมที่มีประสทิธิภาพ ที่ช่วยให้สามารถสร้างและ

จดัรูปแบบกระดาษค านวณ รวมถึงวิเคราะห์และใช้ข้อมลูร่วมกนั ด้วยลกัษณะอินเทอร์เฟซแบบ

ใหมท่ี่มุง่เน้นผลลพัธ์ ท าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้สะดวกและง่ายดายมากขึน้ และได้ผลลพัธ์

ของข้อมลูที่ถกูต้องแมน่ย า 

เร่ิมใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

 

บทที่ 1   
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แนะน า Microsoft Excel 2010 
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการจดัการค านวณ มีความสามารถในการค านวณสตูร

ตา่งๆ พร้อมทัง้ฟังก์ชนัท่ีช่วยในการค านวณทางคณิตศาสตร์ หรือจะจดัท าเป็นตารางงานก็ยิ่งสะดวกมากขึน้ ซึ่งถือว่าเป็น
โปรแกรมที่มีประโยชน์มากมาย ส าหรับ Excel เวอร์ชนั 2010 จะมีความคล้ายกบั Microsoft Excel 2007 อยู่พอสมควร 
แตก็่มีการพฒันาเทคนิคการใช้งานบางประการเพื่อให้เราสามารถท างานได้อย่างสะดวกมากขึน้ รวมไปถึงการวิเคราะห์
ข้อมลูและท าการตดัสินใจทางธุรกิจได้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมลู สร้างรูปแบบจ าลอง
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู เขียนสตูรเพื่อท าการค านวณกบัข้อมลู และการจดัรูปแบบข้อมลูในลกัษณะต่างๆ และน าเสนอ
ข้อมลูในแผนภมูิตา่งๆ อยา่งมืออาชีพ 

ความโดดเด่นของ Microsoft Excel 2010 

 สร้างแผนภมูิข้อมลูไว้ในเซลล์เดยีว  ด้วยค าสัง่ Sparklines 

 

 ตวักรองแบบใหมท่ี่นา่สนใจ ด้วยคณุลกัษณะตวัแบง่สว่นข้อมลูจากมมุมอง PivotTable และ PivotChart  
สามารถแบง่สว่นและกรองข้อมลูแบบไดนามิกเพื่อแสดงข้อมลูได้ตรงตามที่การ  

 

http://www.com5dow.com/microsoft-office-excel-2007.html
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 เมน ูAdd-in ของ PowerPivot ส าหรับรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว รวมถงึฐานข้อมลู แผน่งาน 
รายงาน และการจดัการชดุข้อมลูขนาดใหญ่เป็นล้านๆ แถวด้วยความเร็วสงู 

 ใช้งานร่วมกนัผา่น Excel Services   คือการรวม SharePoint Server 2010 และ Excel Services ท าให้ผู้ ใช้ด้าน
ธุรกิจสามารถใช้งานการวเิคราะห์และผลลพัธ์ร่วมกนัทัว่ทัง้องค์กรได้โดยการน าเสนอข้อมลูลงในเว็บ สร้างแดช
บอร์ดขา่วกรองธุรกิจและใช้งานข้อมลูทางธุรกิจที่ส าคญัร่วมกนักบัผู้ ร่วมงาน ลกูค้า และคูค้่าทางธุรกิจได้
กว้างขวางขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการพฒันาด้านความปลอดภยั 

 ฟังก์ชนัท่ีมคีวามสอดคล้องมากขึน้    เช่นฟังก์ชนัทางสถิติ  ฟังก์ชนัทางวิทยาศาสตร์และช่ือฟังก์ชนัอื่นๆ 
นอกจากนี ้ช่ือฟังก์ชนัใหมย่งัอธิบายถงึหน้าที่การใช้งานของฟังก์ชนัเหลา่นัน้อยา่งถกูต้องมากขึน้ด้วย  

 การค านวณที่รวดเร็วขึน้    ถ้าสมดุงานจ าเป็นตอ่กระบวนการทางธุรกิจที่ส าคญัในองค์กรของคณุ ความเร็วใน
การค านวณจะต้องไมเ่ป็นอปุสรรค  

 การวางทีม่ีการแสดงตวัอยา่งช่วยให้ประหยดัเวลาในการน าเนือ้หามาใช้ใหมภ่ายใน Excel 2010 หรือใน
โปรแกรมอื่นๆ โดยสามารถใช้คณุลกัษณะนีเ้พื่อแสดงตวัอยา่งตวัเลอืกการวางตา่งๆ การแสดงตวัอยา่งแบบทนัที
ช่วยให้มองเห็นวา่เนือ้หาที่วางจะมีลกัษณะอยา่งไรก่อนท่ีจะวางลงในแผน่งานจริงๆ  

 Microsoft Excel Web Appโดยการเพิม่ประสทิธิภาพการใช้ Excel ไปยงัเว็บเบราว์เซอร์ ท าให้สามารถท างาน
กบัสมดุงานบนเว็บไซต์ที่เก็บสมดุงานนัน้ได้โดยตรง Excel Web App เป็นสว่นหนึง่ของ Microsoft Office Web 
Apps และพร้อมใช้งานใน Windows Live SkyDrive และในองค์กรที่ได้ก าหนดคา่ Office Web Apps ไว้บน 
SharePoint 2010  ด้วย Excel Web App สามารถ ดสูมดุงานในเบราว์เซอร์   และ การแก้ไขสมดุงานใน
เบราว์เซอร์  เช่น เปลีย่นแปลงข้อมลู ป้อน หรือแก้ไขสตูร  

 Microsoft Excel Mobile 2010  ความสามารถท างานโดยใช้ Microsoft Excel Mobile 2010 ซึง่เป็นรุ่นเคลือ่นท่ี
ของ Excel ที่เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับสมาร์ทโฟนหรืออปุกรณ์อื่นท่ีท างานบน Windows Mobile โดย Excel 
Mobile 2010 เข้ากนัได้ 
กบั Excel 2010  

การเร่ิมใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 
การเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สามารถท าได้ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

1. คลกิปุ่ ม Start 
2. เลอืก All Programs 
3. เลอืก Microsoft Office  
4. เลอืก Microsoft Office Excel 2010 
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ท าความรู้จกัส่วนประกอบของโปรแกรม 
หลงัจากเปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วจะได้หน้าจอโปรแกรม  ซึง่มีสว่นประกอบหน้าจอดงันี ้

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบ หน้าที่ 
Quick Access Toolbar แสดงปุ่ มค าสัง่ทีใ่ช้งานบอ่ยเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ครัง้ตอ่ไป 
Title Bar แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือไฟล์ 
Ribbon แสดงแถบเคร่ืองมือภายใต้เมนคู าสัง่ให้คลกิเพื่อใช้งานได้ง่าย ไมซ่บัซ้อนเหมือนเวอร์ชัน่ก่อนหน้า 
Name Box แสดงช่ือเซลล์และกลุม่เซลล์ที่เลอืกไว้ 
Formula Bar แสดงสตูรและข้อมลูที่มกีารพิมพ์ลงในเซลล์ 
Column Header แสดงช่ือหวัคอลมัน์ซึง่มีทัง้หมด 16,384 คอลมัน์ 
Row Header แสดงช่ือหวัแถวซึง่มีทัง้หมด   1,048,576  แถว 
Worksheet Tab แสดงแผน่งานแตล่ะแผน่งานซึง่เป็นพืน้ท่ีในการสร้างงาน 
Scroll Button ปุ่ มเลือ่นไปยงัแผน่งานแตล่ะแผน่ 
Status Bar แสดงสถานะการท างานของโปรแกรม 
Scroll Bar เลือ่นหน้าจอซึง่มีทัง้แนวตัง้และแนวนอน 
Page Preview ปรับมมุมอง 
Zoom Button ยอ่หรือขยายหน้าจอการท างาน 
 

Column 

Header 
Formula Bar 

Ribbon Title Bar Quick Access Toolbar 

Row 

Heade

r Worksheet 

Tab 

Page Preview 

Name Box 

Zoom Button 

Scroll Bar 

Status Bar 
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การท างานกบั Ribbon 
เมนแูละแท็บค าสัง่  Ribbon คือค าสัง่ที่จดัเรียงเป็นชดุ แท็บ Ribbon จะแสดงค าสัง่ที่เก่ียวข้องมากที่สดุกบัพืน้ที่งาน

แตล่ะพืน้ที่ในโปรแกรม มีการจดักลุม่ค าสัง่ต่างๆ เช่น การแทรกวตัถ ุรูปภาพและตาราง การท าเค้าโครงหน้า การท างาน

กบัข้อมลูอ้างอิง การสง่จดหมาย และการตรวจทานเอกสาร เป็นต้น 

File Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัท างานกบัไฟล์

เอกสารประกอบดว้ยค าสัง่ย่อยๆ ทีใ่ชใ้น

การจดัการไฟล ์อาทเิช่น การสรา้งไฟล์

ใหม,่ การบนัทกึไฟล,์การเปิด การปิด 

ไฟลเ์อกสาร เป็นตน้ 

 

 

Home Tab 

แทบ็ค าสัง่ทัว่ไปส าหรบัจดั 

รปูแบบเอกสารปรบัสไตล ์ส ี ตกีรอบ 

เป็นตน้ 

 

Insert Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัแทรกตาราง 

รปูภาพ วตัถุต่าง ๆ การแทรกหมายเลข
หน้า เป็นตน้ 

 

 Page Layout Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัจดัการเคา้โครง

หน้าเอกสาร เช่น ปรบัขนาด ระยะขอบ 

ระยะห่างของย่อหน้า เป็นตน้ 

 

Formulas Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัป้อนสตูร และ

ฟงักช์นั ต่าง ๆ 

 

Data Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัจดัการกบัขอ้มลู

ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเรยีงขอ้มลู 

การกรองขอ้มลู การสรุปผลขอ้มลู 
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Review Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัการตรวจทาน

เอกสาร การแทรกขอ้คดิเหน็ การป้องกนั

ไฟลแ์ละขอ้มลูในแบบต่าง ๆ 

 

View Tab 

แทบ็ค าสัง่ส าหรบัการปรบัเปลีย่น

มุมมอง ขณะท างานเช่น ย่อ-ขยาย

จดัเรยีงหน้าต่างโปรแกรม เป็นตน้ 

 

                 

การเรียกใช้ค าสัง่บน Ribbon สามารถคลกิบนปุ่ มค าสัง่ของแตล่ะแท็บได้ทนัที 

 

นอกจากนัน้ในแตแ่ละแท็บค าสัง่จะมีค าสัง่ยอ่ยของแตล่ะกลุม่ค าสัง่ซอ่นอยู่ สามารถเรียกเปิดค าสัง่ยอ่ยได้โดย  

1. ไปยงักลุม่ค าสัง่ที่ต้องการคลกิสญัลกัษณ์       
2. จะปรากฏไดอะลอ็กบ็อกซ์ของกลุม่ค าสัง่ 

 
           

การเรยีกใชง้านค าสัง่ใน Ribbon 
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ในกรณีที่ต้องการเรียกค าสัง่เพิ่มเติมจาก Ribbon สามารถท าได้โดย 

1. คลกิเมาส์ขวาที่ปุ่ มใดก็ได้บน  Ribbon 
                     

 
 

2. จะปรากฎเมนคู าสัง่ให้เลอืกดงันี ้

 

การซ่อน หรือแสดงแถบ Ribbon 
แท็บ Ribbon นัน้ประกอบไปด้วยกลุม่เคร่ืองมือจ านวนมาก จงึใช้พืน้ท่ีบนหน้าจอคอ่นข้างมาก ในกรณีที่ต้องการ

ซอ่นแท็บ Ribbon เพื่อให้มีพืน้ท่ีการใช้งานมากขึน้ สามารถท าได้โดย  

1. คลกิขวาบนแท็บ Ribbon (บริเวณใดก็ได้) 
2. เลอืกค าสัง่ Minimize the Ribbon 

 

ค าสั่งจากการคลกิขวา  หน้าที่การท างานของค าสั่ง  

Add Group to Quick Access Toolbar เพิ่มปุ่ มที่เลอืกไปไว้บน Quick Access Toolbar 

Customize Quick Access Toolbar… เพิ่ม/ยกเลกิปุ่ มเคร่ืองมือบน Quick Access Toolbar  

Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon แสดง Quick Access Toolbar ไว้ใต้ Ribbon 

Customize the Ribbon ก าหนดคา่ตา่ง ๆ บน Ribbon เอง 

Minimize the Ribbon  ยบุ Ribbon ชัว่คราว ท าให้หน้าจอการท างานกว้างขึน้  
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ในกรณีที่ต้องการให้แท็บ Ribbon แสดงขึน้มาเหมือนเดมิ สามารถท าได้โดย 

1. คลกิขวาบนแท็บ Ribbon 
2. เลอืกค าสัง่ Minimize the Ribbon อีกครัง้ เพือ่เอาเคร่ืองหมายถกูหน้าค าสัง่ออก 

 

การใช้งาน Quick Access Toolbar 
แถบเคร่ืองมือ Quick Access Toolbar (แถบเคร่ืองมือด่วน) คือสว่นที่รวบรวมค าสัง่ที่ใช้งานบ่อย ๆ เอาไว้ เพื่อให้

สามารถใช้งานค าสัง่ได้อยา่งรวดเร็ว โดยจะมีปุ่ มพืน้ฐานอยู ่3 ปุ่ ม ได้แก่ Save, Undo และ Redo หากต้องการเพิ่มหรือลบ

ปุ่ มค าสัง่ สามารถท าได้โดย 

การเพิม่ปุ่ มค าส่ังใน Quick Access Toolbar 

1. คลกิปุ่ ม Customize Quick Access Toolbar 
2. คลกิเลอืกค าสัง่ที่ต้องการ 

 

 

อีกวิธีหนึง่คือ คลกิขวาปุ่ มค าสัง่ที่ต้องการใน Ribbon เลอืกค าสัง่ Add to Quick Access Toolbar 

 

 

 

 

  

การยกเลกิปุ่ มค าส่ังใน Quick Access Toolbar 

1. คลกิขวาปุ่ มทลูบาร์ที่ไมต้่องการใช้งานแล้ว ในแถบ Quick Access Toolbar จะปรากฎค าสัง่ให้เลอืก  
2. คลกิที่ค าสัง่ Remove from Quick Access Toolbar    

ปุ่ มทลูบาร์นัน้ก็จะหายไปจากแถบ Quick Access Toolbar 
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ในบทนีจ้ะกลา่วถงึการจดัการกบัข้อมลูในช่องเซลล์ หลงัจากป้อนข้อมลูลงในช่องเซลล์แล้ว 

เช่น การคดัลอกและวางข้อมลูในช่องเซลล์ การคดัลอกและวางแบบพิเศษ การเติมข้อมลูอตัโนมตั ิ

(Autofill) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการข้อมูลในช่องเซลล์ 

 

บทที่  2 

2555555

5 5 
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การคดัลอก การย้ายและการวางข้อมูล (Copy, Cut, Paste) 
 การคัดลอกข้อมูล (Copy) 

ส าหรับการคดัลอกข้อมลูสามารถคดัลอกข้อมลูได้โดย มีขัน้ตอนดงันี ้

1. เลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ที่ต้องการคดัลอก 
2. คลกิเลอืกปุ่ ม Copy            ที่แท็บ Home  หรือกดปุ่ ม Ctrl + C 
3. คลกิเลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการน าข้อมลูไปวาง 
4. คลกิเลอืกปุ่ ม Paste           ที่แท็บ Home  หรือกดปุ่ ม Ctrl + V 

 

 

 การย้ายข้อมูล (Cut) 
ในการท างานอาจมีบางครัง้ที่พิมพ์ข้อมลูผิดต าแหน่งเซลล์ ดงันัน้เพื่อสะดวกต่อการท างาน ผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องพิมพ์

ข้อมลูเดิมที่ต าแหนง่ใหม ่ผู้ใช้สามารถใช้วิธีการตดัหรือการย้ายข้อมลูได้เลย ซึง่มีขัน้ตอนดงันี  ้
1. เลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ที่ต้องการย้าย 
2. คลกิเลอืกปุ่ ม Cut          ที่แท็บ Home หรือกดปุ่ ม Ctrl + C 
3. คลกิเลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการน าข้อมลูไปวาง 
4. คลกิเลอืกปุ่ ม Paste         ที่แท็บ Home หรือกดปุ่ ม Ctrl + V 

 
 

 

 

 

 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
105 

การวางข้อมูลแบบพเิศษ (Paste Special) 
การวางข้อมลู (Paste) จากการใช้ค าสัง่คดัลอกและค าสัง่ย้าย เป็นการวางข้อมลูจากต้นแบบท่ีมีลกัษณะเหมือนเดิม   

แตจ่ะมีการวางข้อมลูอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Paste Special สามารถเลือกวางข้อมลูได้หลายรูปแบบ เช่น การวางรูปแบบ

ข้อมลู, วางเฉพาะสตูร เป็นต้น ส าหรับความสามารถใหม่ใน Excel 2010  ในการท าส าเนาข้อมลูนัน้ สามารถมองเห็น

ข้อมลูก่อนวางได้จริง การวางข้อมลูแบบพิเศษ    สามารถท าได้ดงันี ้

1. คดัลอกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการน าข้อมลูไปวาง 
3. คลกิเลอืกปุ่ มค าสัง่ Paste ที่แท็บ Home   
4. คลกิเลอืกค าสัง่ Paste Special… 
5. เลอืกรูปแบบการวาง  
6. คลกิปุ่ ม OK 

 

ค าสั่ง รายละเอียดค าสั่ง 

 All  การวางข้อมลูทัง้ข้อมลู สตูรและรูปแบบของข้อมลู 

 Formulas  การวางข้อมลูเฉพาะสตูร แตจ่ะแสดงผลลพัธ์ของสตูรนัน้ด้วย 
 Values  การวางข้อมลูเฉพาะตวัเลขเทา่นัน้ 
 Formats  การวางข้อมลูเฉพาะรูปแบบข้อมลูที่ก าหนดไว้ 
 Comments  การวางข้อมลูเฉพาะค าอธิบายข้อมลู 
 Validation  การวางข้อมลูเฉพาะข้อก าหนดของข้อมลู 
 All expect borders  การวางข้อมลูทัง้หมดยกเว้นเส้นขอบ 
 Skip Blank  การวางข้อมลูทบัข้อมลูเดมิ แตจ่ะข้ามเซลล์ที่วา่ง 
 Transpose  การวางข้อมลูจากแนวนอนเป็นแนวตัง้ หรือจากแนวตัง้เป็นแนวนอน 
 Link  การเช่ือมโยงข้อมลู  
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การคดัลอกรูปแบบ (Format Painter)  
การจัดรูปแบบข้อมูลในเซลล์ โดยทัว่ไปมักจะเป็นการจัดรูปแบบตัวอักษร สีสนั เส้นตาราง เป็นต้น บางครัง้การ

จดัรูปแบบของข้อมลูที่มีรูปแบบเหมือนกนั    ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาจดัรูปแบบเดิมซ า้อีกครัง้  ซึ่งการใช้เคร่ืองมือ  Format 
Painter จะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยการคดัลอกวิธีนีจ้ะคดัลอก
เฉพาะรูปแบบเทา่นัน้ ไมม่ีผลใดๆ ตอ่ข้อมลูในเซลล์ วิธีการจดัรูปแบบด้วยการคดัลอกรูปแบบ    ได้ดงันี  ้

 
1. เลอืกเซลล์ที่ต้องการคดัลอกรูปแบบ (ต้นแบบ) 

2. คลกิปุ่ ม       (Format Painter) ที่แท็บ Home   
3. คลกิที่เซลล์ที่ต้องการจดัรูปแบบ (ปลายทาง) 
 

 

การป้อนข้อมูลแบบอตัโนมัต ิ(AutoFill) 
บางครัง้ในการป้อนข้อมลู  ผู้ใช้อาจต้องการป้อนข้อมลูแบบล าดบัเรียงกนัไป เช่น 1 ถึง 100  หรือช่ือเดือน มกราคม 

ถึง ธนัวาคม  เป็นต้น  โปรแกรม Microsoft Excel  สามารถช่วยท างานลกัษณะเชน่นีไ้ด้อยา่งรวดเร็ว โดยอาศยัวิธีการป้อน

ข้อมลูในแบบท่ีเรียกวา่ Auto Fill ซึง่สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิที่เซลล์ที่ต้องการใสข้่อมลูเร่ิมต้น 
2. คลกิที่จดุ Handle มมุลา่งด้านขวาของเซลล์ สญัลกัษณ์ของเมาสจ์ะเป็นรูปเคร่ืองหมาย + 
3. กดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปยงัต าแหนง่ที่ต้องแล้วปลอ่ยเมาส์ 
   ** สามารถป้อนข้อมลูลกัษณะนีไ้ด้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน** 

ผลลพัธจ์ากการคดัลอกรปูแบบ 

Fill handle 
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การเช่ือมโยง (Hyperlink) 
การเช่ือมโยงเอกสารหรือการท าให้ไฟล์เอกสารสามารถเปิดถึงกนัได้ หรือเปิดไปยงัไฟล์หรือเว็บไซต์ตา่ง ๆ ที่ต้องการ 

การเช่ือมโยงระหว่างไฟล์เอกสาร 

การเช่ือมโยงระหวา่งไฟล์เอกสาร เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งไฟล์ หรือเป็นการเช่ือมโยงแบบข้ามไฟล์ ซึง่มีวิธีการดงันี ้

1. เลอืกจดุเช่ือมโยงเอกสาร 
2. คลกิแท็บ Insert  
3. เลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Hyperlink 
4. เลอืก Link to เป็น Existing File or Web Page 
5. คลกิเลอืกโฟลเดอร์และไฟล์ที่ต้องการ 
6. คลกิปุ่ ม OK 
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การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ 

การเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ คือ การเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์อื่นๆ ตามที่ได้ระบุ URL ไว้ ซึ่งการเช่ือมโยงประเภทนีต้้อง

อาศยัการเช่ือมตอ่กบัระบบอินเทอร์เน็ตด้วย การเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์มีขัน้ตอนดงันี ้

1. เลอืกจดุเช่ือมโยงเอกสาร 
2. คลกิแท็บ Insert  
3. เลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Hyperlink 
4. เลอืก Link to เป็น Existing File or Web Page 
5. พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการในช่อง Address 
6. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเช่ือมโยงไปยงัเวร์ิคชีทอืน่ในไฟล์เดยีวกนั 

การเช่ือมโยงไปยงัเวิร์คชีทภายในไฟล์เดียวกนั มีขัน้ตอนดงันี ้
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1. เลอืกจดุเช่ือมโยงเอกสาร 
2. คลกิแท็บ Insert  
3. เลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Hyperlink 
4. เลอืก Link to เป็น  

Place in This Document 
5. เลอืกช่ือเวิร์คชีทท่ีต้องการเช่ือมโยง 
6. พิมพ์ช่องเซลล์ที่ต้องการเช่ือมโยง 
7. คลกิปุ่ ม OK 

 
 

 
 
 

การเช่ือมโยงไปยงั E-Mail 

การเช่ือมโยงไป E-mail  มีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกจดุเช่ือมโยงเอกสาร 
2. คลกิแท็บ Insert  
3. เลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Hyperlink 
4. เลอืก Link to เป็น E-mail Address 
5. พิมพ์ E-mail ที่ต้องการในช่อง Address 
6. คลกิปุ่ ม OK 
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การยกเลกิจุดเช่ือมโยง 
จดุเช่ือมโยงที่สร้างขึน้สามารถยกเลกิได้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. เลอืกจดุเช่ือมโยงเอกสาร 
2. คลกิแท็บ Insert  
3. เลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Hyperlink 
4. คลกิปุ่ ม Remove Link 
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ส าหรับในบทนีจ้ะได้ศกึษาถึงการจดัรูปแบบให้กบัเอกสาร ได้แก่ การจดัรูปแบบข้อมลูชนิดตวัเลข 

ตวัอกัษร การตีเส้นตาราง และการก าหนดลวดลาย การรวมเซลและจัดต าแหน่งเซล การซ่อนแถวและ

คอลมัน์ ตลอดจนในเร่ืองของการพิมพ์หวัแถว คอลมัน์ซ า้ๆกนัทกุหน้า การตัง้ค่าหน้ากระดาษ การสร้าง

และใช้งาน Cell Style และหวัข้อท้ายเป็นการใช้ค าสัง่ Format As Table 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดรูปแบบเซลล์และแผ่นงาน 

บทที่ 3  
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การจดัรูปแบบข้อมูลตวัเลข (Number) 
ตวัเลขภายในเซลล์ที่ป้อนข้อมลูนัน้  เพื่อความสวยงามจะต้องท าการจดัรูปแบบตวัเลขด้วย  เพราะจะง่ายตอ่การอา่น

คา่ ซึง่ขัน้ตอนการจดัรูปแบบตวัเลข   มีดงันี ้

1. คลกิเลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ตวัเลขที่ต้องการจดัรูปแบบ 
2. คลกิเลอืกค าสัง่จากกลุม่ค าสัง่ Number บนแท็บ Home  

 

 

  

 

ส าหรับการจัดรูปแบบตัวเลขนัน้ สามารถจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้อีก  โดยการคลิกค าสั่งย่อย เพื่อเรียกหน้าต่าง  

Number ส าหรับใช้ในการจดัรูปแบบ 

 

ชนิดตวัเลข ความหมาย 
General ข้อมลูปกต ิ
Number ก าหนดรูปแบบข้อมลูตวัเลข 
Currency ก าหนดรูปแบบข้อมลูตวัเลขแบบการเงิน 
Accounting ก าหนดรูปแบบข้อมลูตวัเลขแบบการบญัชี 
Date ก าหนดรูปแบบวนัท่ี 
Time ก าหนดรูปแบบเวลา 
Percentage ก าหนดรูปแบบตวัเลขเปอร์เซ็นต์ 
Fraction ก าหนดรูปแบบเศษสว่น 
Scientific ก าหนดรูปแบบตวัเลขทางวิทยาศาสตร์ 
Text ก าหนดให้ข้อมลูในเซลล์นัน้เป็นแบบข้อความ 
Special รูปแบบข้อมลูประเภทอื่นๆ เช่น โทรศพัท์,รหสัไปรษณีย์ 
Custom รูปแบบข้อมลูที่ก าหนดขึน้เองได้ 

ชนิดตวัเลข 

รปูแบบตวัเลขบญัช ี

รปูแบบตวัเลขเปอรเ์ซน็ต ์ เพิม่จุดทศนิยม 

ลดจุดทศนิยม 

เรยีกหน้าต่าง Number 

ใส่เครือ่งหมายจุลภาค 

จดัรปูแบบ 

ชนิดตวัเลข 
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การลบข้อมูลในเซลล์ (Delete) 
เมื่อป้อนข้อมลูในเซลล์แล้ว  หากต้องการลบข้อมลูออกจากเซลล์สามารถท าได้ดงันี ้

1. เลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ที่ต้องการลบ 
2. คลกิแท็บ Home   
3. เลอืกค าสัง่ Clear   
4. เลอืกประเภทการลบ 

 Clear All  : ลบทัง้หมด 
 Clear Format : ลบรูปแบบ 
 Clear Content : ลบเนือ้หา 
 Clear Comment : ลบหมายเหต ุ  

 

 

 

 

การผสานและแยกเซลล์  
 การผสานเซลล์ถือเป็นเร่ืองส าคญัอีกเร่ืองหนึง่ในสว่นของการจดัรูปแบบ  ซึง่ท าหน้าทีใ่นการจดัการรวมเซลล์ยอ่ย

ตา่งๆ ท่ี Excel แบง่ไว้ให้รวมเป็นเซลล์เดียวกนั โดยมีขัน้ตอนการรวมเซลล์ดงันี ้

1. คลกิเลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการรวมกนั 
2. คลกิปุ่ ม            Merge & Center จากแท็บ Home   
3. เลอืกลกัษณะการรวมที่ต้องการ 
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ค ำส่ังกำรรวมเซลล์ 

 Merge & Center รวมเซลล์และจดัข้อมลูให้อยูก่ึง่กลาง 
 Merge Across รวมเซลล์ในแนวนอน (แนวบรรทดั) 
 Merge Cells  รวมเซลล์แตไ่มจ่ดัต าแหนง่ข้อมลู 
 Unmerge Cells ยกเลกิการรวมเซลล์ 

 

ในกรณีที่ต้องการแยกเซลล์ที่ท าการรวมไว้แล้วสามารถคลกิที่เซล์ที่ท าการรวมไว้  และคลกิปุ่ มค าสัง่ Unmerge Cells  

 

การจดัต าแหน่งข้อมูลในเซลล์ (Alignment) 
ข้อมลูในเซลล์หากไมม่ีการจดัรูปแบบ ข้อมลูชนิด  Character จะชิดซ้ายของเซลล์ และข้อมลูที่ค านวณได้จะชิดขวา 

ซึง่บางครัง้อาจดไูมเ่ป็นระเบียบสวยงาม    ดงันัน้จึงควรศกึษาถึงวิธีการจดัต าแหนง่ข้อมลูซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเลอืกเซลล์หรือต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการจดัต าแหนง่ 
2. คลกิเลอืกค าสัง่จากกลุม่ค าสัง่ Alignment  บนแท็บ  Home 

 

การรวมเซลลแ์บบ Merge & Center การรวมเซลลแ์บบ Merge Across 
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 และเช่นเดียวกนักบัการจดัรูปแบบอื่น ๆ หากต้องการจดัต าแหน่งข้อมลูที่มากขึน้กว่าที่เคร่ืองมือการจดัต าแหน่ง

ข้อมลูมีให้นัน้จะต้องคลกิค าสัง่ยอ่ยเพื่อเข้าสูห่น้าตา่งการจดัต าแหนง่ข้อมลู 

     

 

การจดัวางต าแหน่งขอ้มลู 

การก าหนดแนวการวางขอ้มลู 

การจดัการขอ้มลู 

ทศิทางการวางขอ้มลู 

จดัขอ้มลูชดิดา้นบน 

จดัขอ้มลูชดิดา้นซา้ย 

จดัขอ้มลูอยูต่รงกลางแนวตัง้ จดัแนวการจดัวางขอ้มลู 

การตดัค า 

การรวมเซลล ์

เพิม่ระยะเยือ้ง 

ลดระยะเยือ้ง 

จดัขอ้มลูชดิขวา 

จดัขอ้มลูกึง่กลาง 

เรยีกหน้าต่าง Alignment 

จดัขอ้มลูชดิดา้นล่าง 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
116 

 รายละเอียดรูปแบบการวางข้อมูล 
 Text Alignment  การจดัต าแหนง่ข้อความ 

 Horizontal  การจดัวางในแนวนอน 
o General   ตามคา่เร่ิมต้นของโปรแกรม 
o Left (Indent)  ชิดซ้ายและก าหนดยอ่หน้าได้ 
o Center   กลางเซลล์ 
o Right   ชิดขวา 
o Fill   ใสจ่นเตม็เซลล์ 
o Justify   ตดัค าขึน้บรรทดัใหม ่(ไมน่ิยม) 
o Center Across Selection  จดักึง่กลางระหวา่งหลายเซลล์ 
o Distributed  ขยายระยะหา่งให้พอดีกบัความกว้างของเซลล์ 

 Vertical  การจดัวางในแนวนอน 
o Top   จดัชิดขอบบนของเซลล์ 
o Center   กลางเซลล์ 
o Bottom   จดัชิดขอบลา่งของเซลล์ 
o Justify   ตดัค าขึน้บรรทดัใหม ่
o Distributed  ขยายระยะหา่งให้พอดีกบัเซลล์ในแนวตัง้ 

 Orientation ก าหนดแนวการแสดงข้อความ 
 Text Control การท างานกบัข้อความ  

 Wrap Text ตดัข้อความขึน้บรรทดัใหม ่
 Shrink to fit  บีบข้อความให้อยูใ่นเซลล์ 
 Merge Cells รวมเซลล์ / ยกเลกิการรวมเซลล์ 
 

 

 

จดัชดิขวา 

จดักึง่กลาง 

  จดัชดิซา้ย 
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การปรับความกว้างของคอลมัน์และความสูงของแถว 
หลงัจากพิมพ์ข้อมลูและจดัรูปแบบเรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่เกิดขึน้ที่มกัเป็นปัญหาคือ ขนาดความกว้างของคอลมัน์มาก

หรือน้อยเกินไปไมส่ามารถแสดงข้อมลูได้ทัง้หมด หรือความสงูของแถวน้อยเกินไป  ซึ่งปัญหาเหลา่นีส้ามารถแก้ไขได้ด้วย

การก าหนดขนาดความกว้างของคอลมัน์และการก าหนดความสงูของแถว 

การก าหนดความกว้างของคอลมัน์ 

1. เลอืกคอลมัน์ที่ต้องการก าหนดความกว้าง 
2. คลกิปุ่ ม Format                            ที่แท็บ Home  
3. เลอืกค าสัง่ Column Width… 
4. ระบหุมายเลขความกว้างของคอลมัน์ตามต้องการ 
5. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 การก าหนดความกว้างของคอลัมน์โดยใช้เมาส์ 
การก าหนดความกว้างของคอลมัน์โดยใช้เมาส์นี ้ผู้ใช้จะต้องใช้เมาส์ชีบ้ริเวณเส้นแบ่งคอลมัน์ จนสญัลกัษณ์ของ          

เมาส์เป็นรูป            จากนัน้ท าการลากเมาส์ปรับขนาดความกว้างของคอลมัน์ตามต้องการ 

 

 Note:  หากตอ้งการจดัใหข้นาดความกวา้งของคอลมัน์ใหพ้อดกีบัขอ้มลู   ใหเ้ลอืกค าสัง่ AutoFit Column Width 

หรอือาจใชว้ธิกีารดบัเบิล้คลกิเมาส ์
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การก าหนดความสูงของแถว 

1. เลอืกแถวที่ต้องการก าหนดความสงู 
2. คลกิปุ่ ม   Format                          ที่แท็บ  Home  
3. เลอืกค าสัง่ Row Height… 
4. ระบหุมายเลขความสงูของแถวตามต้องการ 
5. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 
 การก าหนดความสูงของแถวโดยใช้เมาส์ 

 การก าหนดความสงูของแถวโดยใช้เมาส์นี ้ จะต้องใช้เมาส์ชีบ้ริเวณเส้นแบ่งแถว จนสญัลกัษณ์ของเมาส์เป็นรูป          

จากนัน้ลากเมาส์ปรับขนาดความสงูของแถวตามต้องการ   และถ้าต้องการให้ความสงูของแถวพอดีกบัข้อมลู   ให้ท า

การดบัเบิล้คลกิเมาส์บริเวณเส้นแบง่แถว 

 

 

 

Note: หากตอ้งการปรบัความสงูของแถวพอดกีบัขอ้มลู ใหเ้ลอืกค าสัง่  AutoFit Row Height   หรอือาจใชว้ธิกีารคลกิเมาส ์

เพิม่-ลดความสงูของแถวที ่2 
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การซ่อน/แสดง แถวและคอลมัน์  
การสร้างข้อมลูลงไปภายในเวิร์คชีท ข้อมลูที่แสดงอยูอ่าจมีบางสว่นที่ไม่ต้องการแสดง สามารถสัง่ซ่อนได้ทัง้ในสว่น

ของแถวและคอลมัน์  

 การซ่อนแถว (Hide Row) 

การซอ่นแถวสามารถท าได้ดงันี ้
1. คลกิขวาที่หมายเลขหวัแถวที่ต้องการซอ่น 
2. เลอืกค าสัง่ Hide 

 

 

การยกเลกิการซ่อนแถว (Unhide Row)  

การยกเลกิการซอ่นแถว สามารถท าได้ดงันี ้
1. ลากคลมุหวัแถวก่อนและหลงัแถวที่ถกูซอ่นไป 
2. คลกิขวาที่หวัแถว เลอืกค าสัง่ Unhide 

แถวทีเ่ลอืกจะถูกซ่อนไป 
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การซ่อนคอลมัน์ (Hide Column) 

การซอ่นคอลมัน์ สามารถท าได้ดงันี ้
1. คลกิขวาที่หวัคอลมัน์ที่ต้องการซอ่น 
2. เลอืกค าสัง่ Hide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอลมัน์ทีเ่ลอืกจะถูกซ่อน

ไป 

แถวทีซ่่อนจะแสดงขึน้มา 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
121 

การยกเลกิการซ่อนคอลมัน์ (Unhide Column) 

การยกเลกิการซอ่นคอลมัน์ สามารถท าได้ดงันี ้
1. ลากคลมุหวัคอลมัน์ก่อนและหลงัแถวทีถ่กูซอ่นไป 
2. คลกิขวาที่หวัคอลมัน์  เลอืกค าสัง่ Unhide 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การก าหนดให้พมิพ์ส่วนหัวตารางซ ้า (Print Title) 
ส าหรับตารางข้อมลูใน Microsoft Excel นัน้ ข้อมลูที่เก็บในปริมาณมาก ๆ มกัจะมีหวัตารางหรือหวัคอลมัน์เดียวกนั 

และจะประสบปัญหาเมื่อมีการสัง่พิมพ์เอกสารแล้วหวัตารางจะไม่ปรากฎในทกุ ๆ หน้าของเอกสาร ดงันัน้หากต้องการให้
สว่นหวัตารางปรากฎในหน้าเอกสารทกุๆ หน้า โดยไม่ต้องคดัลอกไปวางเองใหม่ สามารถก าหนดได้จากเคร่ืองมือ  Print 
Title ดงันี ้

1. คลกิเลอืก Print Titles 
2. เลอืกแถวที่ต้องการให้พิมพ์ซ า้ 
     ในช่อง Row to repeat at top: 
3. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

คอลมัน์ทีซ่่อนจะแสดงขึน้มา 
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การก าหนดขอบกระดาษ (Margin) 
ขอบกระดาษหรือ Margin คือการเว้นขอบกระดาษแต่ละด้านไว้ การก าหนดขอบกระดาษนัน้จะมีตวัเลือกให้ผู้ ใช้

เลอืกส าเร็จรูปอยูแ่ล้ว แตห่ากเป็นการก าหนดขอบกระดาษที่ผู้ใช้ต้องการก าหนดเอง สามารถท าได้โดย 

1. คลกิเลอืกแท็บ Page Layout 
2. คลกิปุ่ ม Margin  
3. เลอืก Custom Margins… 
4. ก าหนดรายละเอยีด 

Left :   ขอบซ้าย 

Right : ขอบขวา 

Top :    ขอบบน 

Bottom : ขอบลา่ง 

5. คลกิปุ่ ม OK 
 

 

 

 

การก าหนดขนาดกระดาษ (Size) 
ขนาดส าหรับพิมพ์งานปกติคือ A4 ซึง่เป็นขนาดมาตรฐาน แต่เราสามารถเลือกขนาดอื่น ๆ ได้ เช่นขนาดส าหรับซอง

จดหมาย หรือกระดาษขนาดใหญ่ เช่น A3 เป็นต้น การเปลีย่นขนาดกระดาษสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกแท็บ Page Layout 
2. คลกิปุ่ ม Size 
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การก าหนดทิศทางการพมิพ์ (Orientation) 
ทิศทางในการพิมพ์งานปกติจะเป็นตามแนวตัง้ของกระดาษ ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนทิศทาการพิมพ์ให้เป็น

แนวนอน สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกแท็บ Page Layout 
2. คลกิปุ่ ม Orientation 
3. เลอืกแนวกระดาษที่ต้องการ 

 

 

การจดัรูปแบบเซลล์ด้วยสไตล์ (Cell Style) 
เราสามารถจดัรูปแบบเซลล์โดยใช้รูปแบบส าเร็จรูป หรือ Cell Style  ท าการจดัรูปแบบได้ภายในขัน้ตอนเดียว โดย

ค าสัง่จะจดัรูปแบบให้ทัง้ในสว่นของ  แบบตวัอกัษร  ขนาด  ส ี เส้นขอบเซลล์  สีพืน้เซลล์ รูปแบบตวัเลข เป็นต้น  ซึ่งท าได้
รวดเร็วและสวยงาม 

การจดัรูปแบบเซลล์ด้วยสไตล์ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. เลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม  (Cell Styles) จากแท็บ Home   
3. เลอืกรูปแบบสไตล์ท่ีต้องการ 

 

 

 ขอ้มลูทีต่กแต่งโดย Cell Style 
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การจดัรูปแบบข้อมูลทั้งตาราง (Format As Table) 
การจัดรูปแบบในโปรแกรม Excel บางครัง้อาจท าให้เสียเวลาในการจัดรูปแบบ โปรแกรม  Excel จึงได้จัดให้มี

เคร่ืองมือที่ใช้ในการจดัรูปแบบท่ีสะดวก รวดเร็วและสวยงาม โดยการจดัรูปแบบอตัโนมตัิซึง่นอกจากจะจดัรูปแบบเอกสาร

แล้ว ยงัเสริมความสามารถในการกรองข้อมลูให้กบัตารางอีกด้วย  ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Format As Table จากแท็บ Home   
2. เลอืกรูปแบบตารางที่ต้องการ 
3. เลอืกกลุม่เซลล์ 
4. คลกิปุ่ ม OK 

 

         

การปรับแต่งตาราง 
เมื่อจัดรูปแบบตารางแล้วหากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตารางให้เป็นลกัษณะอื่น ๆ หรือต้องการปรับแต่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมให้กบัตาราง เพื่อเพิ่มความนา่สนใจให้กบัตาราง สามารถท าได้โดย 

1. คลกิเลอืกเซลล์ภายในตาราง 
2. คลกิเลอืกแท็บ Design ของเคร่ืองมือ Table Tools 
3. กลุม่ค าสัง่ Table Styles เลอืกรูปแบบตารางที่ต้องการ 

 

3. เลอืกรูปแบบสไตล์ท่ีต้องการ 
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หากต้องการก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่นการแสดงหวัเร่ือง หรือการสลบัสีแถว และสีคอลมัน์ สามารถ

ก าหนดได้ที่ชดุค าสัง่ Table Style Options  

 

 

ค าสั่ง ความหมาย 

Header Row แสดงสว่นของหวัข้อ 
Total Row  แสดงแถวที่เป็นสรุปผลรวมของตาราง 
First Column แสดงคอลมัน์แรกเป็นตวัหนา 
Last Column  แสดงคอลมัน์สดุท้ายเป็นตวัหนา 
Banded Rows แสดงแถบสเีน้นสลบัระหวา่งแถว 
Banded Columns แสดงแถบสเีน้นสลบัระหวา่งคอลมัน์ 
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การท างานสว่นใหญ่ใน Microsoft Excel คือการสร้างตารางและค านวณ ซึ่งในบทที่ผ่านมาจะ

ได้ทราบถึงการท างานและ การจดัการกบัเวิร์คชีทเรียบร้อยแล้ว ในบทนีจ้ะได้ศกึษาการใช้งานในด้านการ

ค านวณ  ซึง่นบัวา่เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่เด่นชดัของ Microsoft Excel รวมไปถึงฟังก์ชนัซึ่งก็คือสตูร

การค านวณที่ถกูสร้างไว้ มีลกัษณะเหมือนค าสัง่ส าเร็จรูป การท างานเพียงแคร่ะบช่ืุอฟังก์ชนัลงไปภายใน

เซลล์ที่ต้องการ  หลงัจากนัน้ฟังก์ชันจะคืนค่าผลลพัธ์กลบัมาให้ ฟังก์ชันภายใน Excel มีให้เลือกใช้

มากมาย ทัง้ฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัทางการเงิน ฟังก์ชนัทางสถิติ ฟังก์ชนัทางข้อความ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

  

สูตรการค านวณ 

 

บทที่ 4 
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รูปแบบของสูตรค านวณ 
การป้อนข้อมูลประเภทสูตรค านวณ (Formula) นัน้จะต้องน าหน้าด้วยเคร่ืองหมาย  เท่ากับ “=”  และต้อง

ประกอบด้วยตวัถกูด าเนินการ (Operand) และตวัด าเนินการ (Operator)  

 

 

 

 

ตวัถูกด าเนินการ (Operand) 

ตวัถกูด าเนินการ หรือ Operand สามารถก าหนดได้ในสตูรค านวณ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. ค่าคงที่ (Constant)    คือตวัเลข ตวัอกัษร หรือข้อความเฉพาะตา่งๆ 
2. ชื่อเซลล์ (Cell Name) คือ ช่ือเซลล์ที่บรรจขุ้อมลูอยู ่

  

 

 

ตวัด าเนินการ (Operator)  

ตวัด าเนินการ หรือ Operator  แยกตามประเภทดงัน้ี 

 ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Operator) 
Operator ความหมาย ตัวอย่าง 
+ บวก = A1 + A3 

- ลบ = B3 – B5 

* คณู = C3 * 5 

/ หาร = A1/100 

^ ยกก าลงั = 2 ^ A2 

% เปอร์เซ็นต์ = A1 * 20% 

( ) วงเลบ็ =( (A3+2)*20)/100 

 

Operator 

เคร่ืองหมายเท่ากบั 

Operand 

ค่าคงท่ี ช่ือเซลล ์
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 ตวัด าเนินการทางการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) 

Operator ทางการเปรียบเทียบนัน้จะได้ค่าจากการค านวณเป็น  TRUE (จริง) หรือ FALSE (เท็จ) เท่านัน้ 

โดยทัว่ไปจะใช้เพื่อน าไปตดัสนิใจหาทางเลอืกในฟังก์ชัน่ 

Operator ความหมาย ตัวอย่าง 
= เทา่กบั =5=6  คา่ที่ได้จะเป็น False เพราะ 5ไมเ่ทา่กบั 6 
> มากกวา่ =5>6  คา่ที่ได้จะเป็น False เพราะ 5 น้อยกวา่ 6 
< น้อยกวา่ =5<6  คา่ที่ได้จะเป็น True เพราะ 5 น้อยกวา่ 6 จริง 
>= มากวา่หรือเทา่กบั =5>=6 คา่ที่ได้จะเป็น False เพราะ 5 น้อยกวา่ 6 
<= น้อยกวา่หรือเทา่กบั =5<=6 คา่ที่ได้จะเป็น True เพราะ 5 น้อยกวา่ 6 จริง 
<> ไมเ่ทา่กบั =5<>6  คา่ที่ได้จะเป็น True เพราะ 5 ไมเ่ทา่กบั 6 

 

 ตวัด าเนินการทางข้อความ (Text Operator) 
เคร่ืองหมายด าเนินการทางข้อความคือเคร่ืองหมาย & ซึง่ท าหน้าที่เช่ือมข้อความหรือสตูรค านวณ ท าให้สามารถ

แสดงผลที่ตอ่เนื่องกนัได้ 

 

 

 

 ตวัด าเนินการอ้างอิง (Reference Operator) 
ใช้ในการอ้างอิงต าแหน่งบนเวิร์คชีท โดยใช้เคร่ืองหมาย ,(comma) : (colon) หรือเว้นวรรค (space) ในการ

อ้างอิงกลุม่เซลล์บนเวิร์คชีท 

Operator ความหมาย ตัวอย่าง 
, (comma) ใช้อ้างองิช่วงเซลล์ทัง้หมดที่อ้างถงึ =sum(B2:B5,D2:D5) 
: (colon)   ใช้อ้างองิช่วงเซลล์จากต าแหนง่แรกไปจนถึง

ต าแหนง่เซลล์สดุท้ายตอ่เนื่องกนั 

=sum(B2:B5) 

เว้นวรรค (space) ใช้อ้างองิเฉพาะเซลล์ที่ซ า้กนัในชว่งเซลล์ที่ระบ ุ =sum(B2:D4 C3:E5)  น าข้อมลูที่ซ า้กนั

ในช่วง B2 ถึง D4 และ C3 ถึง E5 มา

บวกกนั ในท่ีนีค้ือเซลล์ C3 C4 D3 D4 
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ระดบัความส าคญัของตวัด าเนินการ  
ตวัด าเนินการตา่งๆนัน้มีล าดบัความส าคญัตา่งกนั ซึง่โปรแกรมจะประมวลผลจากตัวด าเนินการระดบัสงูไปยงัระดบั

รองลงมา หากภายในสตูรค านวณเดียวกนันัน้มีตวัด าเนินการที่มีระดบัความส าคญัเท่า ๆ กนั จะค านวณจากซ้ายไปขวา

จนครบ 

ล าดับที่ ตัวด าเนินการ ความหมาย 
1 ( ) วงเลบ็ 

2 % 
เปอร์เซ็นต์ เช่น 50% โปรแกรมจะแปลงคา่เป็น 0.5 ก่อนแล้วจึง

ค านวณคา่อื่นๆ 
3 ^ ยกก าล าง เช่น 2^5 
4 * และ / คณู และหาร 
5 + และ - บวก และลบ 
6 & น าข้อความตัง้แตส่องข้อความมาเช่ือมกนั 
7 =, <, >, <=, >=, <> ตวัด าเนินการเปรียบเทียบ 

การสร้างสูตรค านวณ (Formula) 
หากต้องการใช้งานสตูรค านวณใน Excel นัน้ สิ่งหนึ่งที่ต้องท าก่อนเสมอคือ  “คลิกเลือกเซลล์ที่ ต้องการให้ผล

ลัพธ์ แล้วจึงป้อนสูตรค านวณ”  

การใส่สูตรลงในเซลล์ท าได้โดยคลิกเซลล์ที่ต้องการ แล้วพิมพ์สูตรลงไปในเซลล์โดยตรง หรือพิมพ์บนแถบสูตร     

(Formula Bar) ซึง่มีการใช้งานดงันี ้

 

 

 

การอ้างองิเซลล์ (Reference)  
หากกล่าวถึงเร่ืองการค านวณแล้ว การอ้างอิงเซลล์จัดเป็นเร่ืองที่ควบคู่กนั กล่าวคือหากมีการใช้งานสตูรค านวณ

จะต้องมีการอ้างอิงข้อมลูที่บรรจุอยู่ในเซลล์ต่างๆ กนั เพื่อให้สตูรการค านวณที่สร้างขึน้นัน้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน 

มากกวา่การระบตุวัเลขคา่คงที่ลงไปทัง้หมดเอง เพราะเมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรือตวัเลขใดๆ ในเซลล์ข้อมลู ผลลพัธ์

ตา่งๆ ก็จะถกูเปลีย่นแปลงไปด้วย ท าให้ผู้ใช้ไมต้่องเสยีเวลาในการป้อนสตูรค านวณอีกรอบ    การอ้างอิงเซลล์นัน้สามารถ

ก าหนดได้หลายรูปแบบดงันี ้

ยกเลกิสตูร 

ใชส้ตูรทีพ่มิพ ์

แทรกฟงักช์นั 

แถบส าหรบัพมิพส์ตูร 

ขยายแถบสตูร 
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การอ้างอิงเซลล์ภายในเวิร์คชีทเดียวกัน 
การอ้างอิงเซลล์ที่อยูใ่นเวิร์คชีทเดียวกนัจะต้องมีช่ือคอลมัน์และช่ือแถวในการอ้างอิงดงัรูปแบบ 

 

 

 

 

การอ้างอิง ความหมาย 

=A1 อ้างองิข้อมลูที่อยูใ่นเซลล์ A1 

=A1:A12 อ้างองิข้อมลูตัง้แตเ่ซลล์ A1 ถึง A12 

=A1,A12,A14 อ้างองิข้อมลูในเซลล์ A1 , A12 และ A14 

=A1:A12,C1:C12 อ้างองิข้อมลูตัง้แตเ่ซลล์ A1 ถึง A12 และตัง้แต ่C1 ถึง C12 

=A1:A12 A1:F5 
อ้างองิข้อมลูเซลล์ข้อมลูตัง้แต ่A1 ถึง A12 และ A1 ถึง F5 

ซึง่ก็คือ A1:A5 นัน้เอง เป็นการอ้างองิเซลล์ร่วมกนั 

การอ้างอิงเซลล์ท่ีอยู่ในเวิร์คชีทอ่ืน 
การอ้างอิงเซลล์ที่อยูใ่นเวิร์คชีทอื่นนัน้ จะต้องมีช่ือเวิร์คชีทต้นทางแล้วตามด้วยเคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) แล้วจึงค่อย

พิมพ์ช่ือเซลล์ ดงัรูปแบบ 

 

       

 

 

 

การอ้างอิงเซลล์ท่ีอยู่ในเวิร์คบุ๊คอ่ืน 
การอ้างอิงเซลล์ที่อยูใ่นเวิร์คบุ๊คอื่นนัน้ จะต้องมีการอ้างอิงถึงช่ือของไฟล์เวิร์คบุ๊คแล้วตามด้วยช่ือเวิร์คชีท และ 

ช่ือเซลล์ตามล าดบั 

              

รปูแบบ 

  = ช่ือเซลล ์

 เช่น =A1 
 

รปูแบบ 

  = ช่ือเวิรค์ชีท! ช่ือเซลล ์

 เช่น =Sheet2! A1  
 

รปูแบบ 

  = [ช่ือไฟลเ์วิรค์บุค๊.XLS] ช่ือเวิรค์ชีท! ช่ือเซลล ์

 เช่น = [งานค านวณ.XLS] Sheet1! A1 
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การอ้างอิงเซลล์แบบเจาะจง 
เมื่อผู้ใช้ท าการคดัลอกสตูรภายในเซลล์ต่างๆ ที่ถกูก าหนดไว้ในสตูรจะเปลี่ยนแปลงเองอตัโนมตัิ แต่ในบางกรณีเรา

ไม่ต้องการให้เซลล์เปลี่ยน ต้องการระบุเจาะจงที่เซลล์เดียว หรือกลุ่มเซลล์เพียงกลุ่มเดียว สามารถระบุได้ โดยการใช้

สญัลกัษณ์ $ (Dollar Sign) ใสไ่ว้หน้าเซลล์ เช่น $A1 คือเจาะจงคอลมัน์ แถวเปลี่ยนแปลงได้ หรือ A$1 คือเจาะจงแถว 

คอลมัน์เปลีย่นแปลงได้ หรือ $A$1 คือเจาะจงแถว และคอลมัน์  

        

 

 

การอ้างอิงเซลล์แบบเฉพาะเจาะจง สามารถกดปุ่ มฟังก์ชนั F4 ที่คีย์บอร์ดเพื่อท าการใสเ่คร่ืองหมาย $ โดย 

กดครัง้ที่ 1  จะเป็นการใส ่$ ทัง้หน้าคอลมัน์และแถว ($A$1) 

กดครัง้ที่ 2  จะเป็นการใส ่$ หน้าแถว (A$1) 

กดครัง้ที่ 3  จะเป็นการใส ่$ หน้าคอลมัน์ ($A1) 

การตั้งช่ือเซลล์และกลุ่มเซลล์ 
การค านวณข้อมลูภายในเซลล์นัน้เป็นการอ้างอิงต าแหน่งเซลล์หรือการระบช่ืุอเซลล์ เช่น A4+B3 เป็นต้น ทัง้นีเ้รา

สามารถอ้างอิงต าแหนง่เซลล์ได้อีกลกัษณะหนึง่คือ การตัง้ช่ือให้กบัเซลล์ซึง่อาจจะเป็นเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการอ้างอิงถึงต าแหนง่เซลล์จ านวนมาก ในการเข้าถึงข้อมลูหรือการน าไปค านวณ 

การตั้งช่ือเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ด้วย Name Box 

Name Box ใช้ในการแสดงช่ือต าแหนง่เซลล์ที่เลอืกอยู ่และสามารถตัง้ช่ือเซลล์หรือกลุม่เซลล์ได้ โดยสามารถท าตาม 
ขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ที่ต้องการตัง้ช่ือ 
2. พิมพ์ช่ือลงไปใน Name Box และกดปุ่ ม Enter ที่คีย์บอร์ด 

 

                        

 

รปูแบบ 

      = $ช่ือเซลล ์

           เช่น     =$A1 
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การตั้งช่ือเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ด้วย Define Name  

Define Name ใช้ในการตัง้ช่ือกลุม่เซลล์ โดยการก าหนดขอบเขตการใช้งานและใสข้่อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งสามารถท า

ได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกเซลล์หรือกลุม่เซลล์ที่ต้องการตัง้ช่ือ 
2. เลอืกแท็บ Formulas 
3. คลกิปุ่ ม Define Name 
4. ที่ช่อง Name ตัง้ช่ือเซลล์ 
5. ที่ช่อง Scope เลอืกขอบเขตการเรียกใช้งานช่ือเซลล์  หรือคลกิที่ Refers to เพื่ออ้างอิงกลุม่เซลล์ใหม่ 
6. ที่ช่อง Comment  ระบขุ้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
7. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

การตั้งช่ือเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ตามหัวคอลมัน์หรือหัวแถว 

การตัง้ช่ือเซลล์โดยการน าเอาช่ือหวัรายการในกลุม่ข้อมลูมาตัง้ช่ือเซลล์   โดยใช้วธีิเลอืกช่ือหวัคอลมัน์หรือหวัแถวมา

ตัง้ช่ือให้เซลล์  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิกลุม่เซลล์ทัง้หมดพร้อมหวัรายการ 
2. เลอืกแท็บ Formulas 
3. คลกิปุ่ ม Create from Selection 
4. คลกิเลอืกคา่จากเซลล์ด้านท่ีจะน ามาท าช่ือเซลล์ 
5. คลกิปุ่ ม OK 
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ค าสั่ง ความหมาย 
Top row ใช้คา่ในแถวบนสดุมาเป็นช่ือเซลล์ 
Left column ใช้คา่ของเซลล์ในคอลมัน์ซ้ายสดุเป็นช่ือเซลล์ 
Bottom row ใช้คา่ในแถวลา่งสดุเป็นช่ือเซลล์ 
Right column ใช้คา่ของเซลล์ในคอลมัน์ซ้ายสดุเป็นช่ือเซลล์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขช่ือหรือช่วงของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ 

หลงัจากท าการตัง้ช่ือเซลล์ หากต้องการแก้ไขหรือจดัการกบัช่ือเซลล์ที่ได้สร้างขึน้ เช่น การเปลีย่นช่ือเซลล์ หรือการ
ลบเซลล์เป็นต้น เราสามารถท าได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิปุ่ ม    (Name Manager) บนแท็บ Formulas 
2. คลกิเลอืกช่ือเซลล์ที่ตัง้ไว้เพื่อท าการแก้ไข 
3. คลกิปุ่ ม Edit เพื่อแก้ไข หรือคลกิปุ่ ม Delete เพื่อลบ 
4. ท าการแก้ไขช่ือเซลล์หรือรายละเอียดอื่น ๆ 
5. คลกิปุ่ ม OK 
6. คลกิปุ่ ม Close 
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การเรียกใช้ช่ือเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ 

เมื่อท าการตัง้ช่ือเสร็จเรียบร้อย เราสามารถเรียกใช้งานช่ือเซลล์ได้โดย การเรียกช่ือเซลล์เพื่อไปท างานยงักลุม่เซลล์ที่

อ้างอิง  หรือน าช่ือเซลล์มาอ้างอิงในการค านวณ  โดยระบช่ืุอเซลล์ลงในสตูรค านวณ  

 การเรียกชื่อเซลล์เพื่อไปยงักลุ่มเซลล์ที่อ้างอิง   
ท าโดยการคลกิเลอืกช่ือเซลล์จาก Name Box หลงัจากนัน้กลุม่เซลล์ที่อ้างถึงจะแสดงขึน้มา 
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 การเรียกชื่อเซลล์ในสูตรค านวณ    
ท าโดยการสร้างสตูรค านวณโดยปกติและน าช่ือเซลล์ที่ตัง้ขึน้ใสล่งไปภายในสตูรด้วย 

 

 การเรียกชื่อเซลล์ในสูตรค านวณ    
 ท าโดยการสร้างสตูรค านวณโดยปกติและน าช่ือเซลล์ที่ตัง้ขึน้ใสล่งไปภายในสตูรด้วย 

 

การใช้งานฟังก์ชัน 
ฟังก์ชนัซึง่คือสตูรการค านวณที่ถกูสร้างไว้ มีลกัษณะเหมือนค าสัง่ส าเร็จรูป การท างานเพียงแค่ระบช่ืุอฟังก์ชนัลงไป

ภายในเซลล์ที่ต้องการ หลงัจากนัน้ฟังก์ชนัจะคืนค่าผลลพัธ์กลบัมาให้ ฟังก์ชันภายใน Excel มีให้เลือกใช้มากมาย ทัง้

ฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัทางการเงิน ฟังก์ชนัทางสถิติ ฟังก์ชนัทางข้อความ เป็นต้น 

ส่วนประกอบของฟังก์ชัน 

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชนันัน้จะคล้ายกบัการป้อนสตูรค านวณคือจะต้องน าหน้าด้วยเคร่ืองหมายเทา่กบั (=) จากนัน้

ตามด้วยช่ือฟังก์ชนัและคา่ข้อมลู 

ชื่อฟังก์ชัน   คือ  ช่ือของฟังก์ชนัตามที ่Excel ได้ก าหนดไว้ เช่นฟังก์ชนั SUM,COUNT เป็นต้น 

ค่าข้อมูล (Argument) คือ  คา่ที่ต้องสง่ให้ฟังก์ชนั ซึง่จะอยูภ่ายในวงเลบ็ และการอ้าง Argument  นัน้

อาจจะใช้การอ้างองิช่ือเซลล์แทนก็ได้ 
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การใส่ฟังก์ชัน 
การสร้างสตูรค านวณด้วยฟังก์ชนั สามารถเลือกใช้ฟังก์ชนัโดยพิมพ์ช่ือฟังก์ชันลงไปเอง หรือเลือกฟังก์ชนัจากกลุ่ม

ค าสัง่ Function Library  โดยมีวิธีการดงันี ้
การพิมพ์ฟังก์ชันลงในเซลล์ 

วิธีนีใ้ช้ในกรณีที่ทราบช่ือฟังก์ชนัและอาร์กิวเมนต์อยู่แล้ว โดยพิมพ์ช่ือฟังก์ชันลงไปโดยตรงบนแถบสตูร แล้วเลือก

อาร์กิวเมนต์ที่ใช้ส าหรับฟังก์ชันนัน้ๆ ส าหรับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นช่ือเซลล์ จะพิมพ์ลงไปเอง หรือคลิกเมาส์เลือกก็ได้ และ

ส าหรับฟังก์ชนัท่ีใช้ในกลุม่เซลล์ช่วงหนึง่เป็นอาร์กิวเมนต์  ก็อาจใช้วิธีการลากเมาส์เพื่อใสช่ื่อกลุม่เซลล์ได้ด้วย 

1. คลกิในเซลล์ใสเ่คร่ืองหมาย = 

2. แสดงตวัชว่ยใสส่ตูรอตัโนมตัิ Formula Auto Complete ท าการดบัเบิลคลกิที่ฟังก์ชนัท่ีจะใช้ 

3. ใสว่งเลบ็เปิด 

4. พิมพ์หรือเลอืกชว่งเซลล์ที่จะใช้เป็นคา่อาร์กิวเมนต์  (ช่วงเซลล์ G3:G11) 

5. กดปุ่ ม Enter 
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การเลอืกฟังก์ชันจากไลบราร่ี 
Excel 2010  ได้รวบรวมรายช่ือฟังก์ชนัไว้ให้เรียกใช้งานได้อยา่งสะดวกใน Ribbon ช่ือ Formulas โดยอยูใ่นกลุม่ช่ือ    

Function Library และจะแยกฟังก์ชนัออกเป็นประเภทการใช้งานตา่ง ๆ  

 

ค าสั่ง ความหมาย 
Insert Function เปิดไดอะลอ็กบ็อกซ์แทรกฟังก์ชนั 
AutoSum เลอืกฟังก์ชนัอตัโนมตัิ 
Recently Used เลอืกฟังก์ชนัท่ีใช้ลา่สดุ 
Financial เลอืกฟังก์ชนัทางการเงิน 
Logical เลอืกฟังก์ชนัทางตรรกะ 
Text เลอืกฟังก์ชนัข้อความ 
Date & Time เลอืกฟังก์ชนัวนัท่ีและเวลา 
Lookup & Reference เลอืกฟังก์ชนัการค้นหาและอ้างองิ 
Math & Trig เลอืกฟังก์ชนัคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ 
More Function เลอืกฟังก์ชนัอื่นๆเพิม่เตมิ 

การเรียกใช้ฟังก์ชนัจากไลบราร่ี   สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกเซลล์ที่จะให้ปรากฏผลลพัธ์ 

2. คลกิกลุม่ฟังก์ชนั 

3. คลกิเลอืกฟังก์ชนั 

4. บนไดอะลอ็กบ็อกซ์ Function Arguments คลกิเลอืกช่วงเซลล์ที่จะน ามาค านวณ 

5. คลกิปุ่ ม OK 
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ประเภทของฟังก์ชัน 
ฟังก์ชนัภายใน Excel มีหลากหลายชนดิ เราสามารถแบง่ออกตามกลุม่การท างานดงันี ้

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig)  ใช้ค านวณหาค่าทางคณิตศาสตร์หรือรีโกณมิติ เช่นค่าผลรวม ค่าจ านวนเต็ม ค่ารากท่ีสอง เป็นต้น 

ฟังก์ชนั หน้าที่ 
=INT(ตัวเลข) คืนคา่จ านวนเตม็ปัดทศนยิมทิง้ 
=TRUNC(ตัวเลข,จ านวนทศนิยม) คืนคา่ตวัเลขและทศนิยมตามจ านวนที่ต้องการ โดยปัดเศษทิง้ 
=ABS(ตัวเลข) คืนคา่สมับรูณ์ของตวัเลข 
=SQRT(ตัวเลข) คืนคา่รากที่สองของตวัเลข 
=ROUND (ตวัเลข,จ านวนทศนิยม) คืนคา่ตวัเลขและทศนิยมตามจ านวนที่ต้องการ  
=MOD(ตัวตัง้,ตัวหาร) คืนคา่เศษที่เหลอืจากการหาร 
=Sum (ช่วงเซลล์) หาผลรวม 
=SumIF (กลุ่มเซลล์ที่ตรวจสอบ,“เงื่อนไข”,  

กลุ่มเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม) 
หาผลรวมตามเง่ือนไข 

  

ตวัอยา่งการเรียกใช้งานฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์ 

 

 

 

ตวัอยา่งการใช้ฟังก์ชนัในการหาผลรวมแบบมีเง่ือนไข (SUMIF) 

ฟังก์ชนั SUMIF คือฟังก์ชนัท่ีใช้ในการหาผลรวม แตเ่ป็นการหาผลรวมแบบมีเง่ือนไข ซึง่มีรูปแบบของฟังก์ชนัดงันี ้

         รูปแบบ  =SUMIF (กลุ่มเซลล์ที่ตรวจสอบ, “เงื่อนไข”, กลุ่มเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม) 

 

 

 

 

 

ฟังก์ชนัทางสถิต ิ(Statistical) เป็นฟังก์ชนัการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ใช้ค านวณหาคา่ทางสถิตติา่ง ๆ เช่นคา่เฉลีย่ 

คา่สงูสดุ คา่ต า่สดุ การนบัตวัเลข เป็นต้น 
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ฟังก์ชนั หน้าที่ 
=MAX(กลุ่มเซลล์) คา่สงูสดุในกลุม่เซลล์ 
=MIN(กลุ่มเซลล์) คา่ต า่สดุในกลุม่เซลล์ 
=AVERAGE(กลุ่มเซลล์) คา่เฉลีย่ในกลุม่เซลล์ 
=AVERAGEIF(กลุ่มเซลล์, เงื่อนไข) คา่เฉลีย่ในกลุม่เซลล์ตามเง่ือนไข 
=AVERAGEIFS(กลุ่มเซลล์, เงื่อนไข,กลุ่มเซลล์, 

เงื่อนไข, .....) 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เซลล์ตามเง่ือนไขโดยสามารถหาได้หลาย

เง่ือนไข หลายชว่งข้อมลู 
=MEDIAN(กลุ่มเซลล์) คา่กึง่กลางในกลุม่เซลล์ 
=MODE(กลุ่มเซลล์) คา่ที่เกิดซ า้หรือเกิดบอ่ยที่สดุในกลุม่เซลล์ 
=COUNT(กลุ่มเซลล์) นบัจ านวนข้อมลูเฉพาะตวัเลข 
=COUNTA(กลุ่มเซลล์) นบัจ านวนข้อมลูทัง้ตวัเลขและข้อความ 
=COUNTBLANK(กลุ่มเซลล์) นบัจ านวนเซลล์วา่ง 
=COUNTIF(กลุ่มเซลล์, เงื่อนไข) นบัจ านวนข้อมลูตามเง่ือนไข 
=COUNTIFS(กลุ่มเซลล์, เงื่อนไขกลุ่มเซลล์, 

เงื่อนไข, .....) 

นบัจ านวนข้อมลูตามเง่ือนไขโดยสามารถหาได้หลายเง่ือนไข 

หลายชว่งข้อมลู 

ตวัอยา่งการใช้งานฟังก์ชนัทางสถิติ 

 

 

 

 

 

ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์   ใช้ค านวณแบบก าหนดเง่ือนไข เช่น การเปรียบเทียบค่าท่ีให้ผลลพัธ์เป็นจริงหรือเท็จ ได้แก่ 
   ฟังก์ชัน IF ตรวจสอบเงื่อนไขการท างาน 

ฟังก์ชนั IF ใช้ส าหรับทดสอบเง่ือนไขและการตดัสนิใจในการท างาน ตามเง่ือนไขที่ก าหนดซึง่จะใช้กบัข้อมลูที่มี
ทางเลอืกในการตดัสนิใจหลาย ๆ ทาง โดยโปรแกรมจะน าเง่ือนไขไปทดสอบและสง่คา่กลบัเป็นตรรกศาสตร์วา่จริง
หรือเท็จ ถ้าจริงจะให้ท าอะไร ถ้าเท็จจะให้ท าอะไร 

IF แบบเงื่อนไขเดียว  มีรูปแบบดงันี ้
 =IF (เงื่อนไข, ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง, ค่าที่ได้เมื่อเงื่อนไขเป็นเทจ็) 

 

ให้คา่ตามผลของเง่ือนไขวา่  เป็นจริง (True) หรือเป็นเท็จ (False) 

กลุ่มเซลล ์
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ส าหรับการใช้งานฟังก์ชนั IF นัน้สิง่ส าคญัที่สดุคือการก าหนดเง่ือนไข ผู้ ใช้จะต้องทราบว่าอะไรคือเง่ือนไข และจะตัง้

เง่ือนไขอยา่งไร ดงัตวัอยา่ง 

ตัวอย่าง 

 ในกรณีที่ต้องการแสดงผลการเรียนจากคะแนนของนกัเรียนโดยมีเง่ือนไขดงันี ้ถ้านกัเรียนมีผลการเรียนตัง้แต่ 60 

คะแนนขึน้ไปให้แสดงผลการเรียนวา่ “ผา่น” แตถ้่าคะแนนต ่ากวา่ 60 คะแนน ให้แสดงผลการเรียนว่า “ไม่ผ่าน”  เง่ือนไขที่

สามารถเป็นไปได้คือ   

เงื่อนไขที่ 1. ถ้าผลการเรียนตัง้แต ่ 60 คะแนนขึน้ไป แสดงผลวา่ “ผา่น” ถ้าผลการเรียนต ่ากวา่ 60 คะแนน 

แสดงผลวา่ “ไมผ่า่น” 

เงื่อนไขที่  2. ถ้าผลการเรียนต ่ากว่า 60 คะแนน แสดงผลว่า “ไม่ผ่าน” ถ้าผลการเรียนมากกว่า 60 คะแนน 

แสดงผลวา่ “ผา่น” 

 ดงันัน้เมื่อตัง้เง่ือนไขได้แล้ว  จึงตดัสินใจว่าจะเลือกใช้เง่ือนไขใด  แล้วจึงค่อยน าเง่ือนไขที่เลือกมาแปรเป็นรูปแบบ

ฟังก์ชนัท่ี Excel สามารถเข้าใจ 

 

 หลงัจากตัง้เง่ือนไขได้แล้ว และแปรเป็นรูปแบบฟังก์ชนัแล้ว ผู้ใช้จงึเร่ิมพมิพ์สตูรในเซลล์ผลลพัธ์ได้ 

 

 

  เงื่อนไข  
ฦฦฦ? 

ค่าทีไ่ดเ้มื่อเงื่อนไขเป็นจรงิ ค่าทีไ่ดเ้มื่อเงื่อนไขเป็นเทจ็ 

จรงิ เทจ็ 

ขอ้มลู 
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การใช้งานใน Excel สว่นใหญ่เป็นการจดัเก็บ และประมวลผลข้อมลูที่เป็นข้อความหรือตวัเลข 

นอกเหนือจากนัน้ยงัสามารถแทรกวตัถใุนลกัษณะตา่งๆ  เพื่อแสดงรายละเอียดประกอบข้อมลูให้ชดัเจน

มากขึน้ เช่น การแทรก SmartArt Diagram เพื่อน าเสนอข้อมลู แทรกรูปภาพ ปรับแตง่ให้ภาพตา่งๆ มี

ความนา่สนใจเพิม่ขึน้อีก นอกจากนัน้ยงัสามารถสร้างแผนภมูิในรูปแบบตา่งๆ เพื่อน าเสนอข้อมลูอีกทาง

หนึง่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

การน าเสนอข้อมูล 

บทที่ 5 
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การสร้างแผนภูมิ (Chart) 
 แผนภมูิ คือ การสรุปผลข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูให้แสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟิก หรือแผนภมูิในลกัษณะ

ตา่งๆ เช่นแผนภมูิแทง่ แผนภมูิวงกลม เป็นต้น ท าให้เราสามารถเข้าใจถึงข้อมลูตา่งๆ ได้ง่ายขึน้  

การสร้างแผนภมูินัน้มีขัน้ตอนโดยสรุปดงันี ้

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกแท็บ Insert  
3. เลอืกชนิดของแผนภมูิ 
4. เลอืกรูปแบบของแผนภมู ิ

 

 

 

การปรับแต่งแผนภูม ิ
 แผนภมูิที่ถกูสร้างขึน้อาจดไูมน่า่สนใจมากเทา่ที่ควร เราสามารถปรับแตง่แผนภมูิให้สวยงามน่าสนใจ และรวมไปถึง
การใสร่ายละเอียดให้กบัแผนภมูิให้แสดงเนือ้หาอยา่งครบถ้วน 

เคร่ืองมือส าหรับจัดการแผนภูมิ (Chart Tool) 

ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการจดัการแผนภมูินัน้มีอยู ่3 สว่นด้วยกนัคือ Design, Layout และ Format ดงันี ้

 แท็บค าสั่ง  Design 
แท็บค าสัง่ในกลุม่นีจ้ะเก่ียวข้องกบัการจดัรูปแบบ การแสดงผลโดยภาพรวมทัง้หมดของแผนภมูิ 

แผนภูมทิีส่รา้งขึน้ 
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 แท็บค าสั่ง  Layout 
แท็บค าสัง่กลุม่นีจ้ะจดัการกบัสว่นต่างๆ ของแผนภมูิ โดยจะจดัการเป็นสว่นๆ รวมถึงการแทรกรูปภาพ 

กลอ่งข้อความ และการสัง่ซอ่นหรือแสดงสว่นประกอบตา่งๆ ของแผนภมูิและการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย 

 

 

 

เปลีย่นรปูแบบแผนภมู ิ

ชนิดแผนภมู ิ

บนัทกึรปูแบบแผนภมู ิ

สลบัขอ้มลูแนวแถว/คอลมัน์ 

เลอืกแหล่งขอ้มลู 

ก าหนด Layout ส าเรจ็รปู 

จดัรปูแบบอตัโนมตั ิ ยา้ยต าแหน่งแผนภมู ิ

จดัรปูแบบส่วนต่างๆ ของแผนภมู ิ แทรกรปูภาพ แทรกรปูทรงเรขาคณติ 

แทรกกล่องขอ้ความ 

การจดัการชือ่แผนภมู ิ

การจดัการค าอธบิายแกน 

การจดัการค าอธบิายสญัลกัษณ์ 

การจดัการค าอธบิายแท่งแผนภมู ิ

การจดัการตารางขอ้มลู 

การจดัการเสน้แกน  

การจดัการเสน้ 

แนวตัง้และแนวนอน  

การจดัการแผนภมู ิ3 มติ ิ

การจดัการวเิคราะหข์อ้มลู 

ล 
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 แท็บค าสั่ง  Format 
แท็บค าสัง่กลุม่ของ Format จะเป็นเร่ืองของการจดัรูปแบบสว่นตา่งๆ ของแผนภมูิ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของ

การจดัรูปแบบตวัอกัษร การจดัรูปแบบพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ ของแผนภมูิ เส้นแกนตา่งๆ เป็นต้น 

 

 

 

การเปลีย่นชนิดและรูปแบบของแผนภูมิ (Chart Type) 

แผนภมูิที่สร้างขึน้จาก Microsoft Excel นัน้ หากผู้ใช้ต้องการเปลีย่นแปลงรูปแบบการแสดงผล เช่น จากแผนภมูิแทง่ 

ต้องการเปลีย่นเป็นแผนภมูิทรงกลม หรือรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถท าได้อยา่งง่ายดาย ไมจ่ าเป็นต้องเร่ิมสร้างแผนภมูิใหม่  

การเปลีย่นชนิดและรูปแบบแผนภมูิมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเลอืกแผนภมู ิ
2. เลอืกแท็บ Design  
3. คลกิปุ่ มเคร่ืองมือ Change Chart Type 
4. เลอืกชนิดแผนภมู ิ
5. เลอืกรูปแบบแผนภมูิที่ต้องการ 
6. คลกิปุ่ ม OK 

จดัรปูแบบวตัถุส าเรจ็รปู 

ล 

ก าหนดสพีืน้ 

ล ก าหนดสเีสน้ 

ล 
ก าหนดลกัษณะพเิศษ 

ล 

จดัรปูแบบตวัอกัษรส าเรจ็รปู 

ล 

สตีวัอกัษร 

ล 

สเีสน้ขอบตวัอกัษร 

ล 

ลกัษณะพเิศษส าหรบัตวัอกัษร 

ล 

จดัการล าดบั 

ล 

จดัการต าแหน่ง 

ล 

ปรบัขนาด 

ล 
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การก าหนดโครงร่างของแผนภูมิอตัโนมัติ (Chart Layout) 

ความสามารถในการก าหนดโครงร่าง การแสดงผลแบบอตัโนมตัิ ท าให้ผู้ ใช้สะดวกในการใช้งานมากขึน้ ซึ่งในสว่น

ของการก าหนดโครงร่างนัน้ จะมีการก าหนดให้มีการแสดงค าอธิบายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการคิดค่าเปอร์เซ็นต์ให้กบั

แผนภมูิด้วย โดยขัน้ตอนในการก าหนดโครงร่างมีดงันี ้

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ 
2. คลกิแท็บ Design  
3. คลกิเลอืกรูปแบบโครงร่างที่ต้องการจากกลุม่เคร่ืองมือ Chart Layouts 

 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
147 

การเปลีย่นต าแหน่งการวางแผนภูมิ (Chart Location) 

ต าแหนง่การวางแผนภมูินัน้ เราสามารถก าหนดให้แผนภมูิมีการแสดงผลที่แยกเป็นเวิร์คชีทอิสระของตนเองได้ โดยมี

วิธีการดงันี ้

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ 
2. คลกิแท็บ Design  
3. คลกิเลอืกค าสัง่ Move Chart  
4. เลอืกต าแหนง่การวางแผนภมูิ 
5. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

การปรับแต่งรายละเอยีดต่างๆ ของแผนภูม ิ
 หลงัจากการสร้างแผนภมูิเสร็จสิน้ เราสามารถกลบัไปปรับแตง่รายละเอียดต่างๆ และสว่นประกอบย่อยของแผนภมูิ

ได้ เช่น ถ้าแผนภูมิที่สร้างไม่มีหวัข้อหรือช่ือแกน เราสามารถกลบัไปเพิ่มได้โดยการคลิกเมาส์ที่แผนภูมิ จะปรากฏแถบ

เคร่ืองมือ Chart Tools ให้คลกิเลอืกแท็บ Layout จะปรากฏกลุม่ค าสัง่ต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับปร้บแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของ

แผนภมูิ 
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การตั้งช่ือแผนภูมิ (Chart Title) 

แผนภมูิที่สร้างขึน้ในเบือ้งต้นนัน้ยงัไมม่ีช่ือ การตัง้ช่ือให้กบัแผนภมูิท าได้โดย 

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ  

2. เลอืกแท็บ Layout  

3. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels คลกิปุ่ ม Chart Title  

4. เลอืกต าแหนง่การวางแผนภมูิ  

 
 
 
 
 
 

การตั้งช่ือแกน (Axis Title) 

ตัง้ช่ือแกนเพื่ออธิบายคา่ในแผนภมูิทัง้ของแกน X และแกน Y ท าได้โดย 

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ  

2. เลอืกแท็บ Layout  

3. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels คลกิปุ่ ม Axis Title  

4. เลอืกแกนของแผนภมูิและต าแหนง่การวาง 

o Primary Horizontal Axis Title :แสดงค าอธิบายแนวแกน X 

o Primary Vertical Axis Title :แสดงค าอธิบายแนวแกน Y 
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แสดงและก าหนดต าแหน่งจัดวางค าอธิบายแผนภูมิ (Legend) 

เราสามารถก าหนดให้แสดงค าอธิบายแผนภมูิ (Legend) ในแผนภมูิได้โดย 

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ  

2. เลอืกแท็บ Layout  

3. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels คลกิปุ่ ม Legend  

4. เลอืกรูปแบบการจดัวางค าอธิบายแผนภมูิ  

 

 

 

การใช้ค่าก ากบัข้อมูลในแผนภูมิ 

เราสามารถก าหนดให้แสดงค่าก ากับข้อมูลในแผนภมูิ ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไปได้

อยา่งชดัเจน สามารถท าได้โดย 

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ  

2. เลอืกแท็บ Layout  

3. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels คลกิปุ่ ม Data Labels  

4. เลอืกรูปแบบการแสดงคา่ก ากบัข้อมลู  

 

แสดงตารางข้อมูลในแผนภูมิ 

เราสามารถก าหนดให้แสดงตารางข้อมลูที่ใช้สร้างแผนภมูใิต้รูปแผนภมูิ ได้โดย 

1. คลกิเลอืกแผนภมูิ  

2. เลอืกแท็บ Layout  

3. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels คลกิปุ่ ม Data Table 

4. เลอืกรูปแบบการวางตารางข้อมลู  
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การปรับแต่งส่วนประกอบย่อยในแผนภูม ิ
 แผนภมูิที่เราสร้างประกอบด้วยส่วนย่อยที่เราสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้ตัง้แต่สี รูปแบบ ตวัอกัษร ต าแหน่ง 

และการจดัวาง เป็นต้น 

การปรับเปลีย่นข้อความบนแผนภูมิ 

ข้อความตา่งๆ ท่ีแสดงอยูบ่นแผนภมูินัน้ เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นข้อความตามที่เราต้องการได้ โดยการคลิกที่

ข้อความนัน้ๆ แล้วจึงคอ่ยพิมพ์ข้อความอื่นๆ ที่ต้องการลงไปแทนท่ี พร้อมทัง้สามารถจดัรูปแบบตา่งๆ ได้จากแท็บ Home  

 

และเมื่อท าการปรับเปลีย่นข้อความตา่งๆ ตามต้องการเรียบร้อยแล้ว การจดัรูปแบบเพื่อความสวยงามนัน้ สามารถ

จดัรูปแบบได้โดยการแยกสว่นต่างๆ ของแผนภมูิเพื่อจดัรูปแบบ ซึ่งเป็นการจดัรูปแบบที่เร่ิมมีการพฒันาให้มีรายละเอียด

เพิ่มมากขึน้ โดยการจดัรูปแบบตามสว่นตา่งๆ นัน้สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกสว่นของแผนภมูิที่ต้องการจดัรูปแบบ 
2. คลกิเลอืกแท็บ Format  
3. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ                                                     (Format Selection) 
4. ก าหนดรายละเอียดตามต้องการ 
5. คลกิปุ่ ม Close  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิเพือ่พมิพข์อ้ความทีต่อ้งการ 
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การปรับแต่งแผนภูมิแบบ Sparklines 
Sparklines คือการสร้าง Mini Chart หรือแผนภมูิขนาดเลก็ ๆ บนเซลล์ที่ต้องการ ในลกัษณะของแนวโน้มที่คาดวา่

จะเกิดขึน้ กบัข้อมลูบางชดุ สามารถท าได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. คลกิแท็บ Insert 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Sparklines เลอืกรูปแบบกราฟที่ต้องการ 
3. ที่ช่อง Data Range เลอืกกลุม่ข้อมลูที่จะสร้างกราฟ 
4. ที่ช่อง Location Range  เลอืกต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการวางกราฟ 
5. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

  รายการค าสั่ง ค าอธิบาย 

Series Option ก าหนดขนาด ความกว้าง-ความลกึของแทง่แผนภมูิ 
Shape ก าหนดลกัษณะของแทง่แผนภมูิ 
Fill ก าหนดสพีืน้ของแทง่แผนภมูิ  
Border Color ก าหนดสขีองเส้นขอบ 
Border Style ก าหนดลกัษณะของเส้นขอบ 
Shadow ก าหนดเงา ลกัษณะการแสดงเงา 
3-D Format ก าหนดลกัษณะการแสดงผลแบบสามมิติ 

Mini Chart จาก Sparklines 
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หากต้องการปรับแตง่รูปแบบแผนภมูิแบบ Sparklines สามารถท าได้โดย  

1. คลกิที่แผนภมูิที่ต้องการปรับแตง่ 
2. ปรับแตง่รูปแบบแผนภมูิโดยใช้เคร่ืองมือที่แท็บ Design  

 

 

 

 

การแทรก และการตกแต่งรูปภาพ (Picture) 
 ภาพท่ีแสดงในเวิร์คชีทมีความแตกตา่งจากข้อมลู เพราะไมไ่ด้อยูใ่นเซลล์ใดเซลล์หนึง่ แตเ่ป็นภาพท่ีถกูน ามาวาง

ไว้บนเวิร์คชีทเทา่นัน้ ดงันัน้รูปภาพกบัข้อมลูในตารางจะไมเ่ก่ียวข้องกนั กลา่วคือสามารถย้ายหรือปรับแตง่ภาพได้โดยไมม่ี

ผลกบัข้อมลูแตอ่ยา่งใด และถึงแม้รูปภาพจะบดบงัข้อมลูในเวิร์คชีท แตย่งัสามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้มาใช้งานได้ตามปกติ  

แทรกภาพจากคลปิอาร์ต (Clip Art) 

คลปิอาร์ต หรือภาพตดัปะ เป็นรูปภาพส าเร็จรูปท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทนัที เมื่อเราติดตัง้โปรแกรมจะมีคลิปอาร์ต

ติดมาด้วย ซึง่เราสามารถน าภาพคลปิอาร์ตเหลา่นัน้มาวางบนเวิร์คชีทได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1. คลกิเลอืกแท็บ Insert  

2. คลกิเลอืกปุ่ ม Clip Art 

3. ปรากฏหน้าตา่ง Clip Art ให้พิมพ์ช่ือภาพหรือช่ือกลุม่ของภาพที่เราต้องการค้นหาลงในช่องSearch for:  

4. คลกิเมาส์ปุ่ ม Go เพื่อค้นหาภาพท่ีต้องการใช้ 

5. คลกิเลอืกภาพท่ีต้องการแทรก  
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แทรกภาพจากไฟล์ (Picture) 
นอกจากใช้ภาพจากคลิปอาร์ต ยงัสามารถน าภาพที่เก็บเป็นไฟล์ภายในเคร่ืองมาใสใ่นเวิร์คชีทได้เช่นกนั โดยมี

ขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิเลอืกแท็บ Insert  

2. คลกิเลอืกปุ่ ม Picture 

3. คลกิเลอืกแหลง่ที่เก็บภาพ 

4. คลกิเลอืกภาพ 

5. คลกิปุ่ ม Insert  

 

 

 

 

 

 

การเคลือ่นย้ายต าแหน่งภาพและการปรับขนาดภาพ  

ภาพที่น ามาวางในเวิร์คชีทนัน้ สามารถคลิกเมาส์ที่ภาพเพื่อย้ายต าแหน่ง ไม่ให้บังพืน้ที่ของข้อมูล รวมทัง้

ปรับเปลีย่นขนาดของภาพได้อยา่งง่าย ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ภาพจะถูกแทรกเขา้ใปในเวริต์ชที 
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 การย้ายต าแหน่งภาพ  

ท าได้โดยน าเมาส์ชีท้ี่กลางรูปให้เป็นลกูศรสีท่ิศ    และท าการลากภาพไปวางยงัจดุที่ต้องการ 

 

 การย่อ-ขยายภาพ  
เราสามารถปรับขนาดภาพได้โดยใช้จดุปรับขนาดสีเ่หลีย่มหรือวงกลมสขีาว เรียกวา่จดุแฮนเดิล ทีอ่ยู่

บริเวณรอบ ๆ ภาพ ซึง่จะมีทัง้หมด 8 จดุ ซึง่เราต้องน าเมาส์ไปชีท้ีจ่ดุแฮนเดิลในต าแหนง่ที่ต้องการ ชีใ้ห้เป็น
รูปลกูศรสองหวั และท าการลากลกูศรไปตามทิศทางทีต้่องการปรับขนาด 

 

 

 การหมุนภาพ   
ท าได้โดยชีเ้มาส์ไปท่ีจดุวงกลมสเีขียว ซึง่อยูบ่นสดุของรูปภาพ และลากเมาส์ปรับหมนุทิศทางได้ตาม

ต้องการ 
 

 

ชีท้ีจุ่ดแฮนเดลิ 

 

ชีท้ีจุ่ดแฮนเดลิรปูวงกลมสเีขยีว 
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การตกแต่งรูปภาพ 
เมื่อคลิกที่ภาพบนเวิร์คชีท โปรแกรมจะแสดงแถบเคร่ืองมือ Picture Tools โดยรวบรวมค าสัง่ส าหรับปรับแต่ง

ภาพเพื่อให้เราท าการตกแต่งภาพได้ง่ายขึน้ ซึ่งสามารถเรียกใช้ค าสัง่ได้จากแท็บ Format ในการปรับแต่งภาพเช่น ปรับ

ความสว่าง ปรับความคมชัด การเปลี่ยนสีรูปภาพ หรือจะเป็นการใส่สไตล์ให้กบัรูปภาพ รวมไปถึงการใส่ลกัษณะพิเศษ

ให้กบัภาพ เป็นต้น ภาพท่ีถกูปรับแตง่ก็ออกมาสวยงามนา่สนใจทีเดียว 

 ปรับความสว่าง (Brightness) และความคมชดั (Contrast)  
ภาพท่ีน ามาใช้บางครัง้อาจจะมืดหรือสวา่งเกินไป เราสามารถปรับความสวา่งและความคมชดัให้กบัภาพได้ 

1. คลกิเลอืกรูปภาพ 
2. เลอืกแท็บ Format 
3. ที่กลุม่ค าสัง่ Adjust คลกิที่ปุ่ ม Corrections 
4. เลอืกเปอร์เซ็นต์การเพิ่ม/ลด ความสวา่งและความคมชดั 

 

 

 ปรับโหมดสีรูปภาพ (Recolor)  เราสามารถปรับโหมดสใีห้กบัภาพได้โดย 
1. คลกิเลอืกรูปภาพ 
2. เลอืกแท็บ Format 
3. ที่กลุม่ค าสัง่ Adjust คลกิที่ปุ่ ม Color 
4. เลอืกสทีี่ต้องการ 
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 การปรับแต่งสไตล์ภาพ   
สไตล์คือรูปแบบท่ีใช้ปรับแตง่การแสดงผลของภาพให้อยูใ่นลกัษณะตา่ง ๆ เช่น ใสข่อบภาพ ท าให้ภาพ

เบลอ ท าภาพนนู ปรับมมุมองสามมิติ ท าเงาสะท้อน เป็นต้น ซึง่จะท าให้ภาพนา่สนใจและสวยงามมากขึน้ 
เราสามารถใสส่ไตล์ให้กบัภาพได้โดย 

1. คลกิเลอืกรูปภาพ 
2. เลอืกแท็บ Format 
3. ที่กลุม่ค าสัง่  Picture Style  เลอืกสไตล์ท่ีต้องการ 

 

  

ภาพทีเ่กดิจากการใส่สไตล ์
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สไตล์ที่มีอยู่เป็นสไตล์ที่โปรแกรมสร้างไว้แล้วส่วนหนึ่ง หากต้องการปรับแต่งเองสามารถท าได้ทัง้ในส่วนของ

รูปทรง ลกัษณะขอบภาพ หรือเอฟเฟ็คต์ตา่ง ๆ 

การเปลีย่นรูปทรงให้กบัภาพ สามารถเรียกใช้ได้จากรูปทรงส าเร็จ โดยสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกภาพท่ีต้องการ 
2. เลอืกแท็บ Format 
3. คลกิปุ่ ม Picture Layout 
4. คลกิเลอืกรูปทรงที่ต้องการ 

 

 

 

การใสเ่อฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ คือการใสล่กัษณะพิเศษท่ีก าหนดให้ภาพ เช่นมีแสงเงาที่ขอบภาพ ท าภาพนนู หรือเงา

สะท้อน เป็นต้น สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกภาพท่ีต้องการ 
2. ที่แท็บ Format คลกิปุ่ ม Picture Effects 
3. เลอืกกลุม่เอฟเฟ็คต์ 
4. คลกิเลอืกรูปแบบเอฟเฟ็คต์ทีต้่องการ 
 
 

 

ภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นรปูทรง 

ภาพทีเ่กดิจากการใส่เอฟเฟ็คต์ 
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การแทรกและตกแต่งรูปวาด (Shapes) 
รูปวาด คือรูปทรงต่างๆ ที่สามารถน าไปวาดบนเวิร์คชีทโดยเรียกใช้จากกลุ่มของรูปทรงส าเร็จ สามารถเรียกใช้

ค าสัง่ได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกแท็บ Insert 
2. คลกิปุ่ ม Shapes 
3. เลอืกรูปทรงที่ต้องการ 
4. ตวัชีเ้มาส์จะกลายเป็นสญัลกัษณ์บวก + ท าการแดรกเมาส์ตามขนาดของรูปวาดที่ต้องการ  เมื่อได้ขนาด 

ที่ต้องการแล้วให้ปลอ่ยเมาส์  

               

การตกแต่งรูปวาด 
เมื่อท าการวาดรูปลงบนเวิร์คชีทแล้ว โปรแกรมจะแสดงแถบเคร่ืองมือ Drawing Tools โดยรวบรวมค าสัง่ส าหรับ

ปรับแตง่รูปวาด เพื่อให้เราท าการตกแตง่ภาพได้ง่ายขึน้ 
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 การใส่สไตล์ให้รูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้
1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. เลอืกแท็บ Format 
3. ที่กลุม่ค าสัง่ Shape Styles เลอืกรูปแบบสไตล์ท่ีต้องการ 

 

สไตล์ที่มีอยู่เป็นสไตล์ที่โปรแกรมสร้างไว้แล้วสว่นหนึ่ง หากต้องการปรับแต่งเองสามารถท าได้ทัง้ในสว่นของสีสนั 

ลกัษณะขอบ หรือเอฟเฟ็คต์ตา่ง ๆ 

การเติมสสีนัให้รูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้
1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. คลกิปุ่ ม Shape Fill 
3. เลอืกสตีามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

การใสรู่ปภาพภายในรูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. คลกิปุ่ ม Shape Fill 
3. เลอืกค าสัง่ Picture… 
4. เลอืกแหลง่ที่เก็บภาพ 
5. เลอืกภาพท่ีต้องการ 
6. คลกิปุ่ ม Insert 
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การใสส่แีบบไลร่ะดบัให้รูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. คลกิปุ่ ม Shape Fill 
3. เลอืกค าสัง่ Gradient 
4. เลอืกรูปแบบการไลร่ะดบัส ี

 

 

 

 

การตกแตง่ลายพืน้ผิวให้รูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. คลกิปุ่ ม Shape Fill 
3. เลอืกค าสัง่ Texture 
4. เลอืกลายพืน้ผิว 

 

 

 

การใสเ่ส้นขอบให้รูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. คลกิปุ่ ม Shape Outline 
3. คลกิเลอืกสขีอบ 
4. คลกิเลอืกขนาดเส้น 
5. คลกิเลอืกลกัษณะเส้น 
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การใสเ่อฟเฟ็คต์ให้รูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. คลกิปุ่ ม Shape Effects 
3. เลอืกกลุม่เอฟเฟ็คต์ 
4. คลกิเลอืกรูปแบบเอฟเฟ็คต์ 

 

 

 

 

การใสข้่อความในรูปวาด สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกรูปวาด 
2. พิมพ์ข้อความทีต้่องการ 
3. จดัรูปแบบข้อความ 

 

การแทรกและการตกแต่ง SmartArt 
SmartArt หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Diagram คือการแสดงข้อมลูในรูปแบบของรูปภาพ หรือ กราฟิก ที่มีล าดบั

ขัน้ตอน เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึน้ การสร้าง SmartArt สามารถท าได้โดย 

1. เลอืกแท็บ Insert 
2. คลกิปุ่ ม SmartArt 
3. เลอืกกลุม่ของ SmartArt 
4. เลอืกชนิด SmartArt 
5. คลกิปุ่ ม OK 
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ประเภท ความหมาย 

All แสดงรายการทัง้หมด 
List แสดงกลุม่ข้อมลูที่เป็นล าดบัและไมเ่ป็นล าดบั 
Process แสดงความคืบหน้าของกระบวนการท างาน 
Cycle แสดงความสมัพนัธ์ตอ่ความคิดหลกัในรูปแบบของวงกลม 
Hierarchy แสดงความสมัพนัธ์แบบล าดบัชัน้ 
Relationship แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดหรือใช้ในการเปรียบเทียบ เช่นแนวคดิที่ตรงข้ามกนั 
Matrix แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลูสว่นท่ีแยกประเภทออกมากบักลุม่ข้อมลูรวม  
Pyramid แสดงความสมัพนัธ์ตามสดัสว่น ความสมัพนัธ์ที่เช่ือมโยงกนั โดยแบง่เป็นชัน้ ๆ 

การปรับแต่ง SmartArt  
เมื่อท าการสร้าง SmartArt เข้ามาแล้ว จะปรากฏแถบเคร่ืองมือชดุ SmartArt Tools เพื่อใช้ในการปรับแต่ง SmartArt 

ทีส่ร้างขึน้ 

 

การพิมพ์ข้อความลงใน SmartArt สามารถท าได้ 2 วิธีคือ การพิมพ์ข้อความลงในรูปทรงโดยตรง หรือพิมพ์ลงใน

กรอบข้อความที่แสดงอยูด้่านข้าง 

 

พมิพข์อ้ความในรปูทรง 

พมิพข์อ้ความในกรอบขอ้ความ 
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การเพิม่รูปทรง  

SmartArt ที่น ามาใช้งานจะมีรูปทรงตามจ านวนของลกัษณะที่เลือกมาใช้งานซึ่งอาจจะไม่เท่ากัน บาง

ลกัษณะจะสามารถเพิ่มรูปทรงเข้าไปได้ บางลกัษณะก็ไมส่ามารถเพิ่มรูปทรงเข้าไปได้ เราสามารถเพิ่มรูปทรงได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกต าแหนง่รูปทรง 
2. เลอืกแท็บ Design 
3. คลกิปุ่ ม Add Shape 
4. เลอืก Add Shape After หรือ Add Shape Before 

 

การเปลีย่นเค้าโครง 

หลงัจากที่ท าการแทรก SmartArt เข้ามาแล้วหากต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของ SmartArt ให้เป็นแบบอื่น 

สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเลอืกกรอบ SmartArt 
2. เลอืกแท็บ Design 
3. ที่กลุม่ค าสัง่ Layout 

เลอืกรูปแบบเค้าโครงแบบใหม่ 

ที่ต้องการ 

 

 

 

 

รปูทรงทีถู่กเพิม่เขา้มา 

รปูทรงทีเ่ปลีย่นเคา้โครง 
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การเปลีย่นสี SmartArt 

สทีี่แสดงให้เห็นบน SmartArt ตัง้แต่แรกนัน้จะเป็นสีจากชุดพืน้ฐาน ซึ่งจะเป็นโทนสีเดียวกนั เราสามารถเปลี่ยน

ชดุสใีหมไ่ด้ดงันี ้

1.  คลกิเลอืกกรอบ SmartArt 
2.  เลอืกแท็บ Design 
3.  คลกิปุ่ ม Change Colors 
4.  เลอืกชดุสทีี่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

การใส่สไตล์ให้ SmartArt 

 หากต้องการให้ SmartArt แสดงกราฟิกที่โดดเดน่ และนา่สนใจมากขึน้ โดยใสส่ไตล์เพิ่มเข้าไป เราสามารถท าได้

ดงันี ้

1.  คลกิเลอืกกรอบ SmartArt 
2.  เลอืกแท็บ Design 
3.  ที่กลุม่ค าสัง่ SmartArt Styles  
      เลอืกรูปแบบสไตล์ท่ีต้องการ 

 

 

สทีีเ่ปลีย่นไปของ Smart Art 
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Microsoft Excel จัดเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในด้านของการจัดการเก็บข้อมูล

โดยเฉพาะในเวอร์ชนันีไ้ด้เพิ่มเนือ้ที่ในการจดัเก็บข้อมลูมากยิ่งขึน้ ด้วยการเพิ่มจ านวนแถว จ านวนคอลมัน์ที่

มากขึน้กวา่เดิม ท าให้ความสามารถในด้านนีข้อง Excel มีจดุเดน่ขึน้มาอยา่งชดัเจน 

การวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูล 

บทที่ 6 
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การเรียงล าดบัข้อมูล (Sort) 
การเรียงล าดับข้อมูลจัดว่าเป็นอีกความสามารถหนึ่งที่มาพร้อมกับการจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติซึ่งการ

เรียงล าดบันัน้จะมีลกัษณะการเรียงคือ 

1. เรียงจากมากไปหาน้อย 
2. เรียงจากน้อยไปหามาก  

โดยสามารถเรียงได้ทัง้ตวัอกัษร ตวัเลข และวนัท่ี ซึง่มีลกัษณะตวัเลอืกในการเรียงล าดบัดงัรูป 

 

การเรียงล าดบัเบือ้งต้นสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเซลล์ในคอลมัน์ที่ต้องการเรียงล าดบั 
2. คลกิเคร่ืองมือ Sort & Filter ที่แท็บ Home  
3. เลอืกประเภทการเรียงล าดบั 
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การกรองข้อมูล (Filter)  

เมื่อจดัรูปแบบตารางแล้วจะสงัเกตไุด้วา่ที่หวัตารางจะปรากฎตวักรองข้อมลู   เพื่อใช้ในการเรียกดขู้อมลูบาง 

ประเภทตามต้องการ เช่นต้องการดขู้อมลูเฉพาะคนท่ีขึน้ต้นด้วย “นาย” เป็นต้น  

ความสามารถในการกรองข้อมูลของตารางที่ได้ผ่านการจัดรูปแบบแล้ว มีวิธีการใช้งานเคร่ืองมือในการกรอง

ข้อมลูดงันี ้

1. คลกิปุ่ มลกูศร    ที่หวัคอลมัน์ 
2. เลอืกข้อมลูที่ต้องการกรอง 
3. คลกิปุ่ ม OK 

                    

 

รูปแบบในการกรองข้อมลูนัน้สามารถเปลีย่นแปลงไปได้อิสระตามข้อมลู เช่น ข้อมลูที่เป็นตวัเลข ข้อมลูตวัอกัษร 

หรือข้อมลูที่เป็นวนัท่ี ตวัเลอืกตา่งๆ ของแตล่ะฟิลด์จะเปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ ตามข้อมลูที่บรรจอุยูใ่นคอลมัน์นัน้ๆ 

การกรองข้อมูลโดยการก าหนดเงือ่นไขเอง (Custom Filter) 

การกรองข้อมลูนัน้ นอกจากจะใช้วิธีการเลอืกจากตวัเลอืกที่โปรแกรมมีให้แล้ว ยงัสามารถก าหนดได้เองจากการ

เลือกตวัเลือก Filters เช่น ต้องการกรองข้อมูลเงินเดือนพนกังานที่มีค่าเป็นช่วง หรือต้องการหาค่าเฉลี่ยของเงินเดือน

พนกังาน เป็นต้น ในการกรองข้อมลูเองนีส้มมติวา่ต้องการกรองข้อมลูที่เป็นตวัเลขเงินเดือน ซึง่สามารถท าได้ดงันี  ้
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1. คลกิปุ่ มลกูศร 
2. เลอืกค าสัง่ Number Filters (หากเป็นข้อมลูประเภทอื่นก็เช่นเดียวกนั) 
3. เลอืกเง่ือนไขที่ต้องการ 
4. ก าหนดตวัเลขตามเง่ือนไขทีต้่องการ 
5. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

 

การจดัรูปแบบอย่างมีเงือ่นไข (Conditional Formatting) 
การจดัรูปแบบเอกสารนัน้ บ่อยครัง้ที่จะต้องจดัรูปแบบโดยมีการก าหนดเง่ือนไข เช่น ต้องการจดัรูปแบบตวัเลข

ในกลุ่มเซลล์ มากกว่า 10,000 บาท  ให้ตวัเลขเป็นสีแดง  Excel มีเคร่ืองมือการจัดรูปแบบอย่างมีเง่ือนไขขึน้มาซึ่งมี

ขัน้ตอนดงันี ้

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ Condition Formatting ที่แท็บ Home  บน Ribbon  ที่กลุม่ค าสัง่ Styles 
3. เลอืกรูปแบบเง่ือนไขที่ต้องการ 
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ส าหรับการจดัรูปแบบอยา่งมีเง่ือนไข ได้มีการพฒันาให้มีรูปแบบการใช้งานท่ีง่ายและสะดวกขึน้ รวมถึงสามารถ

วิเคราะห์ข้อมลูและจดัรูปแบบการแสดงผลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   ดงัรายละเอียดดงันี ้

การเปรียบเทยีบค่า (Compare) 

 การเปรียบเทียบคา่จะมรีายละเอียดคือ เปรียบเทียบวา่มากกวา่ น้อยกวา่ เทา่กบัหรือไม ่ซึง่สามารถ เปรียบเทียบ

คา่ได้ทัง้ตวัเลข และข้อความ   ซึง่มีลกัษณะการใช้งานดงันี ้

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ Conditional Formatting ที่แท็บ Home บน Ribbon ที่กลุม่ค าสัง่ Styles 
3. เลอืก Highlight Cells Rules 
4. เลอืกเง่ือนไขในการเปรียบเทียบท่ีต้องการ 
5. ก าหนดคา่ที่ต้องการเปรียบเทียบ 
6. เลอืกลกัษณะการจดัรูปแบบ 
7. คลกิปุ่ ม OK 

เงื่อนไข ความหมาย 
Greater Than… เปรียบเทียบคา่มากกวา่ 
Less Than… เปรียบเทียบคา่น้อยกวา่ 
Between… เปรียบเทียบคา่ที่อยูร่ะหวา่ง 
Equal To… เปรียบเทียบคา่เทา่กบั 
Text that Contains… เปรียบเทียบคา่ที่ประกอบด้วยตวัอกัษรหรือข้อความ 
A Date Occurring… เปรียบเทียบคา่ทีเ่ก่ียวข้องกบัตวัเลขวนัท่ี 
Duplicate Values… เปรียบเทียบหาคา่ซ า้ 
More Rules… ตัง้เง่ือนไขเอง 
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การหาค่าสูงสุด/ต ่าสุด (Top/Bottom) 

ส าหรับหาคา่สงูสดุต ่าสดุนีเ้ป็นการหาคา่โดยสรุป หมายถึง การสรุปข้อมลูจากตาราง เพื่อหาคา่สงูสดุ ต ่าสดุหรือการ

หาคา่สงูสดุ 10 อนัดบัแรก หรือการหาคา่เฉลีย่เป็นต้น  สามารถท าได้ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ Conditional Formatting ที่แท็บ Home  
3. เลอืก Top/Bottom Rules 
4. เลอืกเง่ือนไขที่ต้องการ 
5. ก าหนดคา่ที่ต้องการสรุป 
6. เลอืกลกัษณะการจดัรูปแบบ 
7. คลกิปุ่ ม OK 

 
 
 
 
 
 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการก าหนดค่า 
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เงื่อนไข ความหมาย 

Top 10 Items… สรุปข้อมลูสงูสดุ 10 อนัดบัแรก (10 รายการ) 

Top 10%... สรุปข้อมลูสงูสดุ 10 เปอร์เซนต์ของรายการทัง้หมด 

Bottom 10 Items… สรุปข้อมลูต ่าสดุ 10 อนัดบัแรก (10 รายการ) 

Bottom 10%... สรุปข้อมลูต ่าสดุ 10 เปอร์เซนต์ของรายการทัง้หมด 

Above Average… สรุปข้อมลูที่มีคา่มากกกวา่คา่เฉลีย่ของข้อมลูทัง้หมด 

Below Average… สรุปข้อมลูที่มีคา่น้อยกวา่คา่เฉลีย่ของข้อมลูทัง้หมด 

More Rules… ตัง้เง่ือนไขเอง 

 

 

 

การสรุปผลข้อมูลโดยใช้เฉดสี (Data Bar) 

วิธีนีเ้ป็นการเปรียบเทียบข้อมลูทัง้หมดแล้วมีการ Highlight เป็นเฉดสลีงบริเวณข้อมลู ซึง่ท าให้สามารถเห็น  ผลลพัธ์

และเปรียบเทียบข้อมูลได้จากการสงัเกตที่เฉดสี  เหมาะส าหรับแสดงค่าข้อมูลที่เปรียบเทียบเป็นปริมาณมาก -น้อย  ได้

อยา่งชดัเจน   ซึง่มีวิธีการดงันีค้ือ 

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกปุ่ มเคร่ืองมือ Conditional Formatting ที่แท็บ Home  
3. เลอืก Data Bar 
4. เลอืกเฉดสทีี่ต้องการ 
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การสรุปผลข้อมูลโดยใช้สี (Color Scale) 

วิธีนีเ้ป็นการเปรียบเทียบข้อมลูทัง้หมดแล้วมีการใช้สทีี่แตกตา่งกนัลงบริเวณข้อมลู ซึง่ท าให้สามารถเห็นผลลพัธ์และ

เปรียบเทียบข้อมลูได้จากการสงัเกตที่สทีี่ใสล่งในเซลล์   โดยจะแสดงแบบ 2 ระดบัส ี (คา่น้อยที่สดุกบัค่ามากที่สดุ) หรือ 3 

ระดบัส ี(คา่มาก, คา่กลาง และคา่น้อย)  ซึง่มีวิธีการดงันีค้ือ 

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ Conditional Formatting ที่แท็บ Home  
3. เลอืก Color Scales 
4. เลอืกเฉดสทีี่ต้องการ 

 

การสรุปผลข้อมูลโดยใช้รูปภาพ (Icon Sets) 

วิธีนีเ้ป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทัง้หมดแล้วมีการใช้รูปภาพที่แตกต่างกันลงบริเวณข้อมูล ซึ่งท าให้ สามารถเห็น  

ผลลพัธ์และเปรียบเทียบข้อมลูได้จากการสงัเกตที่รูปภาพ ซึง่มีวิธีการดงันีค้ือ 

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ Conditional Formatting ที่แท็บ Home  
3. เลอืก Icon Sets 
4. เลอืกรูป Icon ที่ต้องการ 
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การลบเงื่อนไข (Clear  Rules) 

เง่ือนไขที่สร้างขึน้และเรียกใช้ให้กบัเซลล์ตา่ง ๆ หากต้องการลบออก   สามารถท าได้ดงันี  ้

1. เลอืกกลุม่เซลล์ที่ต้องการ 
2. คลกิเลอืกเคร่ืองมือ Conditional Formatting ที่แท็บ Home   
3. เลอืกค าสัง่ Clear Rules 
4. เลอืกรูปแบบการลบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการลบ ความหมาย 

Clear Rules from Selected Cells ลบกฏในพืน้ท่ี ท่ีเลอืกเทา่นัน้ 
Clear Rules from Entire Sheet ลบกฏทกุกฏที่มีในเวิร์คชีท 
Clear Rules from This Table ลบกฏที่ใช้บนตารางทีเ่ลอืก 
Clear Rules from This PivotTable ลบกฏจากรายงาน PivotTable 

 

 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการก าหนดค่า 
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เอกสารหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่จัดเก็บในเวิร์คบุ๊ค บางครัง้อาจมีการใช้งานร่วมกันหลายคน โดยอาจมีการ

สร้างไฟล์ส่วนกลางเอาไว้ แล้วน ามาจ่ายให้คนที่เก่ียวข้องเข้าไปเปิดดูหรือแก้ไข แต่การใช้งานร่วมกันอาจมี

ปัญหาที่จะตามมาได้ เช่น คนที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาเปิดดหูรือแก้ไข เป็นต้น ซึ่งท าให้เอกสารไม่มีความปลอดภยั

เทา่ที่ควร หรือคนที่เก่ียวข้องเข้ามาดแูตไ่มเ่ข้าใจวา่คืออะไร เราสามารถใช้รายละเอียดตา่ง ๆ  ตามต้องการเพื่อให้

ไฟล์แสดงข้อมลูได้ครบถ้วนรวมถึงการป้องกนัไฟล์เอกสารด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

  

การใช้งานเวิร์คบุ๊คร่วมกัน 

บทที่ 7 
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การบันทึกไฟล์แบบ PDF/XPS Document 
Portable Document Format (PDF) คือไฟล์ประเภทหนึ่งที่สร้างมาจากโปรแกรมประเภท PDF Creator 

คณุสมบตัิเบือ้งต้นของไฟล์ PDF คือ เป็นไฟล์งานท่ีแก้ไขไมไ่ด้ และรูปแบบไมผิ่ดเพีย้นไปจากต้นฉบบัเดิม จึงเหมาะที่จะใช้

ส าหรับ การท าเอกสารตวัอยา่ง, ใบเสนอราคา, คูม่ือ, ตวัอย่างรูปภาพ  โดยเฉพาะในการท า e-Document, e-Paper หรือ 

e-Book เนื่องจากไฟล์ที่ได้มีคณุภาพสงู ไม่

ผิดเพีย้นจากต้นฉบับ และผู้ ใช้ก็ไม่สามารถ

แก้ไขรายละเอียดในไฟล์ PDF นัน้ได้ 

นอกจากนี ้ยังรองรับการอ่านข้อมูลผ่านทาง 

web page   

การบนัทกึไฟล์แบบ PDF/XPS 

Document สามารถท าได้ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. คลกิแท็บ File 
2. เลอืกค าสัง่ Save & Send 
3. เลอืกค าสัง่  Create PDF/XPS Document 
4. คลกิปุ่ ม Create PDF/XPS 

การใช้งานข้อคดิเห็น (Comment) 
ข้อคิดเห็นสร้างเพื่อชีแ้จงหรืออธิบายเนือ้หาลงไปในแต่ละเซลล์ได้ เพื่อให้ผู้ ใช้คนอื่นที่เข้ามาอ่านท าความเข้าใจ

กบัข้อมลูได้ง่ายขึน้ หรือใช้เพื่อเตือนความจ า เป็นต้น  

    การแทรกข้อคิดเห็น   
สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเซลล์ที่จะแทรกข้อคิดเห็น 
2. คลกิเลอืกแท็บ Review 
3. คลกิปุ่ ม New Comment 
4. ป้อนข้อความที่ต้องการ 
5. คลกิที่เซลล์ใด ๆ เพื่อออกจากการป้อนข้อความ  



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
176 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 เซลล์ที่ใสข้่อคิดเห็นจะมีเคร่ืองหมายสามเหลี่ยมสีแดง อยู่ที่มมุบนขวาของเซลล์ เมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือเซลล์ ก็

จะแสดงข้อคิดเห็นภายในเซลล์ขึน้มาให้อา่น 

การแก้ไขข้อคิดเหน็   
สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น 
2. คลกิปุ่ ม Edit Comment 
3. แก้ไขข้อคิดเห็น 

 

 

 

การลบข้อคิดเหน็   
สามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น 
2. คลกิปุ่ ม Delete 

 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในบทนีจ้ะได้กลา่วถงึการจดัการเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมรอบๆ Worksheet ซึง่จะกลา่วถึง เร่ืองการเลือ่นไป

ยงัช่องเซลล์ การก าหนดมมุมองในการพิมพ์ การพิมพ์งานออกทางเคร่ืองพมิพ์ การก าหนดสถานะให้กบัเอกสาร 

และเร่ืองสดุท้ายเป็นเร่ืองการตรวจสอบเอกสาร 

 

 

 

 

การจัดการสภาพแวดล้อมของ Worksheet 

บทที่ 8 
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การเลือ่นเซลล์ 
การเลือ่นต าแหนง่เซลล์ใน Microsoft Excel   มีวิธีการหลายแบบดงันี ้

 การเลือ่นเซลล์โดยการใช้เมาส์คลกิต าแหนง่เซลล์ เลือ่นเมาส์ไปคลกิยงัต าแหนง่เซลล์ที่ต้องการ 
 การเลือ่นเซลล์โดยการใช้ปุ่ มบนคีย์บอร์ด  มีความหมายดงันี ้

 
ชื่อคีย์ ความหมาย 

 ,  ,  ,   เลือ่นตามทศิทางลกูศรครัง้ละ 1 เซลล์ 

Ctrl +  ,  ,  ,   เลือ่นไปยงัเซลล์สดุท้ายที่มีข้อมลู ตามทิศทางลกูศร 
Home  เลือ่นไปยงัคอลมัน์ A ของแตล่ะแถว 

Ctrl + Home  เลือ่นไปยงั A1 
Ctrl + End  เลือ่นไปยงัเซลล์สดุท้ายที่ใช้บนเวร์ิคชีท 

PgUp  เลือ่นขึน้ครัง้ละ 1 หน้าจอ 
PgDn  เลือ่นลงครัง้ละ 1 หน้าจอ 

Alt+PgDn  เลือ่นไปทางขวาครัง้ละ 1  หน้าจอ 
Alt+PgUp  เลือ่นไปทางซ้ายครัง้ละ 1 หน้าจอ 
Ctrl+PgUp  เลือ่นไปยงัชีทก่อนหน้า 
Ctrl+PgDn  เลือ่นไปยงัชีทถดัไป 

 

การเลือ่นเซลล์โดยระบุเซลล์เป้าหมายโดยตรง  

   สามารถท าได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. คลกิแท็บ Home 
2. คลกิปุ่ มค าสัง่ Find & Select   
3. เลอืก  Go to … 
4. พิมพ์ช่ือเซลล์ที่ต้องการในช่อง Reference: 
5. คลกิปุ่ ม OK 

       หรือ    

1. กดปุ่ ม F5 ที่คีย์บอร์ด 
2. พิมพ์ช่ือเซลล์ที่ต้องการในช่อง Reference: 
3. คลกิปุ่ ม OK 
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การจดัการกบั Page Break Preview 
Page Break Preview เป็นมมุมองการแบง่หน้าเวิร์คชีท ช่วยในการจดัหน้าสมดุงานก่อนการพิมพ์ สะดวกในการ

ก าหนดขอบเขตการพิมพ์ สามารถเรียกใช้ค าสัง่ได้โดย 
1. คลกิแท็บ View 
2. คลกิปุ่ ม Page Break Preview 

 

 
 
 

ในกรณีที่ต้องการย้ายเส้นแบ่งหน้า สามารถท าได้โดย น าตวัชีข้องเมาส์ไปวางที่เส้น Page Break เป็นรูป  
แล้วลากเมาส์เพื่อย้ายเส้นนัน้ไปวางระหวา่งคอลมัน์ที่ต้องการ  
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การดูเอกสารก่อนพมิพ์ (Print Preview) 
 ในการพิมพ์เอกสารนัน้ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่สัง่พิมพ์ออกมานัน้ถูกต้อง ดังนัน้จึงควรดูเอกสารก่อนพิมพ์ 

เพราะหากมีข้อผิดพลาดใดเกิดขึน้ในการก าหนดค่าหน้ากระดาษต่างๆ จะได้ท าการแก้ไขได้ก่อนที่จะสัง่พิมพ์ออกไป  ซึ่ง

สามารถดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ได้ดงันี ้

1. คลกิแท็บ File 
2. เลอืกค าสัง่ Print 
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การตรวจสอบเอกสาร (Inspector Document) 
 การตรวจสอบเอกสาร เป็นความสามารถ ที่ช่วยตรวจสอบว่า ในไฟล์งานปัจจุบนัมีข้อมลูอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

ข้อมูลปกติค้างอยู่หรือไม่ เช่น Comments, Headers and Footers, Hidden Rows and Columns, Hidden 

Worksheets, ฯลฯ แล้วให้เลอืกได้วา่ ต้องการใช้เคร่ืองมือ Inspect Document เพื่อท าการลบข้อมลูสว่นนัน้ออกจากไฟล์

งานได้อยา่งรวดเร็ว โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิแท็บ File 
2. เลอืกค าสัง่ Info 
3. คลกิที่ค าสัง่ Check for Issues 
4. คลกิที่ค าสัง่ Inspector Document 
5. จะปรากฎไดอะลอ็กบ็อกซ์ Document Inspector ให้เลอืกวา่ต้องการตรวจสอบเร่ืองใดบ้างในไฟล์งาน 

จากตวัอยา่งนี ้คลกิ  ทกุหวัข้อ  
6. คลกิปุ่ ม Inspect 
7. โปรแกรมเร่ิมท าการตรวจสอบข้อมลูในงานเอกสาร รอสกัครู่ 
8. เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงรายงานให้ทราบวา่มีข้อมลูประเภทใดค้างอยูใ่นไฟล์งานบ้าง 
9. ถ้าต้องการลบข้อมลูแตล่ะสว่นออกจากไฟล์งาน ให้คลกิปุ่ ม Reinspect ของสว่นนัน้  
10. เมื่อท าการตรวจสอบข้อมลูครบทกุรายการแล้ว คลกิที่ปุ่ ม Close 
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การส่ังพมิพ์เอกสาร (Print) 
 หลงัจากท าการตัง้ค่าเอกสารและดตูวัอย่างก่อนพิมพ์แล้ว ถ้าต้องการสัง่พิมพ์เอกสาร สามารถสัง่พิมพ์ได้ทัง้ใน

สว่นของข้อมลูทัว่ไป รูปภาพกราฟิกในลกัษณะตา่ง ๆ เป็นต้น 

 การสั่งพิมพ์ข้อมูล 
การพิมพ์ข้อมลูคือเนือ้หาที่ปรากฏภายในตาราง สามารถท าได้ดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. คลกิแท็บ File  
2. เลอืกค าสัง่ Print    
3. ก าหนดรายละเอยีด 

3.1 ที่ Printer เลอืกช่ือเคร่ืองพิมพ์ 
3.2 ที่ Setting ก าหนดคา่ในการสัง่พมิพ์ 

- เลอืกเวิร์คชีทท่ีต้องการพิมพ์ 

Selection: พิมพ์เฉพาะกลุม่เซลล์ที่เลอืก 

Active Sheet(S): พิมพ์ที่ชีทปัจจบุนั 

Entire Workbook: พิมพ์ทัง้เวิร์คบุ๊ค 
  - Pages: ระบหุน้าเอกสารท่ีจะพมิพ์ 

       - Collated: ก าหนดการเรียงชดุเอกสาร 

  - Orientation: ก าหนดแนวการพิมพ์ 

  - Size: ก าหนดขนาดกระดาษ 

  - Margins: ก าหนดระยะขอบกระดาษ 

 3.3 ที่ Copies: ก าหนดจ านวนส าเนา 

4. คลกิปุ่ ม Print 
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การก าหนดคุณสมบตัใิห้กบัสมุดงาน (Workbook Properties) 
ไฟล์เอกสารทัว่ ๆ ไป จะมีข้อมลูสว่นหนึ่งที่ติดตวัเอกสาร เพื่อเป็นตวับ่งบอกเอกลกัษณ์ หรือข้อมลู ของเอกสาร

นัน้ๆ เช่น โปรแกรมที่ใช้สร้างเอกสารชิน้นีข้ึน้มา ช่ือผู้ผลติ คีย์เวิร์ดส าหรับการค้นหา เป็นต้น เราสามารถใสค่ณุสมบตัิต่าง 

ๆ เหลา่นีใ้ห้กบัไฟล์ได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิแท็บ File 
2. เลอืกค าสัง่ Info 
3. เลอืกค าสัง่ Properties 
4. เลอืกค าสัง่ Show Document Panel 
5. จะแสดงแถบ Document Properties ให้พิมพ์รายละเอยีดในแตล่ะช่อง 
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Worksheet (เวิร์คชีท) หมายถึง แผน่กระดาษงานอเิลก็ทรอนิกส์ ในแตล่ะเวิร์คบุ๊คจะมี
จ านวนแผน่กระดาษหรือ ที่เรียกวา่ Worksheet (เวิร์คชีท) ได้หลายๆ แผน่งานด้วยกนั โดยการเร่ิมต้น
นัน้แตล่ะเวิร์คบุ๊คจะมีจ านวนเร่ิมต้นท่ี 3 เวิร์คชีท คอื Sheet1, Sheet2, Sheet3 ซึง่หากต้องการใช้งาน
มากกวา่นี ้ สามารถเพิ่มเวิร์คชีทในภายหลงัได้ รวมไปถึงการจดัการกบัหน้าตา่งหน้าจอ เช่น การปรับ
ขยายหน้าจอ การสร้างมมุมองแบบก าหนดเอง และการสลบัหน้าตา่งการเปิดไว้หลายๆหน้าตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการ Worksheet และ Workbook 

บทที่ 9  
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การเปลีย่นสีเวร์ิคชีทแท็บ (Tab Color) 
  บนแท็บช่ือเวิร์คชีทโดยปกติจะแสดงเฉพาะช่ือเวิร์คชีทอย่างเดียว ในกรณีที่มีเวิร์คชีทจ านวนมากอาจใสส่ีให้กบั

แท็บของเวิร์คชีทเพื่อให้ดแูตกตา่งกนั และใช้งานได้ง่ายขึน้ ขัน้ตอนการเปลีย่นสเีวิร์คชีทแท็บสามารถท าได้ดงันี ้

1. คลกิขวาบนเวิร์คชีทท่ีต้องการ 
2. เลอืกค าสัง่ Tab Color 
3. คลกิเลอืกสจีากตารางส ี

  

 

การย้ายต าแหน่งเวร์ิคชีท (Move) 
 เวิร์คชีทที่มีงานสมัพนัธ์กันนัน้ควรจะจัดเรียงเวิร์คชีทไว้ใกล้ ๆ กัน  เพื่อความสะดวกในการท างาน  โดยผู้ ใช้

จะต้องท าการย้ายเวิร์คชีทไปยงัต าแหนง่ที่ต้องการ  ซึง่การย้ายต าแหนง่เวิร์คชีทนัน้มีขัน้ตอนดงันี  ้

1. คลกิขวาที่ช่ือเวิร์คชีทท่ีต้องการย้าย 
2. เลอืกค าสัง่  Move or Copy… 
3. เลอืกต าแหนง่ที่จะย้ายไป  

 To Book :  เป็นการก าหนดช่ือของเวิร์คบุ๊คที่ต้องการน าชีทท่ีเลอืกไปไว้ 

 Before Sheet :  เป็นการก าหนดล าดบัของชีท 
4. คลกิปุ่ ม OK 

 

 

 

Note:  หากตอ้งการยกเลกิสแีทบ็เวริค์ชที คลกิเลอืกทีค่ าสัง่ No Color 
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การคดัลอกเวร์ิคชีท (Copy) 
ในการท างานใดๆ อาจมีเวิร์คชีทที่ต้องการให้มีลกัษณะคล้ายกนั แตอ่าจแตกตา่งกนัในรายละเอยีดข้อมลูเทา่นัน้ 

ดงันัน้เพื่อไมใ่ห้เสยีเวลาในการท างานลกัษณะนี ้ จงึควรทราบถงึวิธีในการคดัลอกเวิร์คชีทซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิขวาที่เวิร์คชีทท่ีต้องการคดัลอก 
2. เลอืกค าสัง่ Move or Copy... 
3. เลอืกต าแหนง่ที่ต้องการน าเวิร์คชีทไปไว้ 
4. ท าเคร่ืองหมาย  ที่ช่อง Create a copy 
5. คลกิปุ่ ม OK 

 
 

 

 
Note:  เพื่อความรวดเรว็ในการคดัลอกเวริค์ชที ผูใ้ชส้ามารถกดปุม่ Ctrl ทีค่ยีบ์อรด์คา้งไว ้จากนัน้ 

คลกิเมาสท์ีเ่วริค์ชทีทีต่อ้งการแลว้ลากไปวางยงัต าแหน่งทีต่อ้งการบน Worksheet Tab   โดยในขณะลาก

เมาสน์ัน้เมาสจ์ะตอ้งเป็นสญัลกัษณ์ดงัรปู    

 

หลงัจากคดัลอกเวริค์ชทีแลว้จะมเีวริค์ชทีเพิม่ขึน้มา โดยสงัเกตจากชื่อชทีจะมเีครื่องหมายวงเลบ็

ต่อทา้ย ตวัอย่างเช่น Sheet1 (2) หมายถงึชทีนี้เป็นตวัส าเนาของ Sheet1 ซึง่หากผูใ้ชต้้องการเปลีย่นชื่อ

ชทีกส็ามารถท าได ้โดยกลบัไปดหูวัขอ้ การเปลีย่นชื่อเวริค์ชที 
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มุมมองต่างของ Worksheet 
 ใน Excel ประกอบด้วยมมุมองการแสดงงานดงัตอ่ไปนี ้

มุมมองแบบ Normal 

เป็นมมุมองปกติที่ใช้แสดงข้อมลูตา่งๆ บน Worksheet ใช้ในการป้อนข้อมลู แสดงผลข้อมลู ตลอดจนการแทรก

สิง่ตา่งๆ เพิ่มเติมก็จะมองเห็นในมมุมองดงักลา่วนี ้

 

มุมมองแบบ Page Layout 

เป็นมมุมองส าหรับการแทรกหวักระดาษ ท้ายกระดาษ ใสเ่ลขหน้า และเป็นมมุมองที่จะแสดงเหมือนกบัเวลา

พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ด้วย 
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มุมมองแบบ Page Break Preview 

เป็นมมุมองที่ใช้แสดงการแบง่จ านวนหน้าใน Worksheet และยงัสามารถก าหนดหน้าเองโดยการ

ลากเส้นแบง่หน้าในมมุมองนีอ้ีกด้วย 

 

การปรับเปลีย่นมมุมอง    ท าได้โดย Click ทีT่ab ค าสัง่ View แล้วเลอืกค าสัง่ในการเปลีย่นมมุมองดงัรูป 

  

การปรับ ย่อ/ขยายมุมมองสมุดงาน 
การท างานข้อมลูจ านวนมาก ๆ บางครัง้ไมส่ามารถแสดงข้อมลูทัง้หมดในหน้าจอเดยีวได้ เพื่อให้เห็นภาพรวม

ทัง้หมดอาจจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือเพื่อยอ่-ขยายข้อมลูตามความเหมาะสม เคร่ืองมือดงักลา่วอยูใ่นสว่น Zoom ใน Tab 

View มีรูปแบบให้เลอืกดงันี ้
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การสร้างมุมมองแบบก าหนดเอง (Custom view) 
 Custom view คือ มมุมองนีเ้ป็นมมุมองที่ถกูก าหนดเองโดยผู้ใช้ โดยเราสามารถกาหนดคา่มมุมองในรูปแบบใด

ก็ได้ จากนัน้ก็สามารถบนัทกึมมุมองนัน้ไว้ดใูนภายหลงัได้  

วิธีการสร้าง Custom view ท าได้ดงันี ้

1. ก าหนดมมุมองหน้าจอตามต้องการ เช่น ก าหนดการยอ่ ขยายหน้าจอ โดยปรับมมุมองการแสดงบน

หน้าจอ ซึง่จะยอ่หรือขยายตามความต้องการ 

2. Click Tab View เลอืกที่ค าสัง่ Custom view  แล้ว Click ปุ่ ม Add ตัง้ช่ือในช่อง Name แล้วกดปุ่ ม OK 

3. เวลาแสดงให้กดปุ่ ม Show 

          

การสลบัหน้าต่าง (Switch Windows) 
 การสลบัการท างานระหว่างเวิร์คบุ๊คหนึ่งไปยงัเวิร์บุ๊คหนึ่ง โดยเวิร์คบุ๊คที่เลือกใช้งานอยู่จะบงัเวิร์ คบุ๊คที่ไม่ได้ใช้

งานโดยอตัโนมตัิ สามารถท าได้ดงันี ้

1.  คลกิแท็บ View 
2.  คลกิปุ่ ม Switch Windows 
3.  คลกิเลอืกช่ือเวิร์คบุุ๊คที่ต้องการสลบัไปท างาน 
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ความหมายและประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม PowerPoint เป็นสิง่แรกที่ต้องกลา่วถึงและล าดบั

ตอ่มาของการเร่ิมสร้างงานน าเสนอควรรู้จกัสว่นประกอบของโปรแกรม แถบเคร่ืองมือเพื่อให้ง่ายแก่การใช้ค าสัง่

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนัน้ก็จะเป็นการเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือ Quick access bar และการท างานกบั 

Ribbon bar ของโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

บทที่1  

เร่ิมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
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ความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint และประโยชน์การใช้งาน 
โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมการบรรยายหรือน าเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ ฟังหรือผู้ ชม โดยอาจมีอุปกรณ์

ประกอบการบรรยายหรือไม่ก็ได้ เช่น การบรรยายหน้าชัน้เรียนของนกัศึกษา การน าเสนอผลิตภณัฑ์สินค้าของพนกังาน

ขาย การน าเสนอผลยอดขายของลกูน้องต่อผู้บังคับบญัชา ที่สามารถน าเสนอผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการ

น าเสนอผ่านอุปกรณ์อย่างเคร่ืองฉายสไลด์โปรเจคเตอร์ และเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการน าเสนองานที่หลากหลายรูปแบบ

ตลอดจนการสร้างเนือ้หาให้เหมาะสมกบังานท่ีน าเสนอ โดยผู้สร้างงานไมต้่องออกแบบหรือตกแตง่ลวดลายให้ยุง่ยากเพยีง

แคส่ร้างงานน าเสนอจากแมแ่บบก็ได้งานน าเสนอท่ีสวยงามพร้อมใช้ รวมทัง้การเลอืกใช้เคร่ืองมือและค าสัง่ต่างๆ ของการ

สร้างสไลด์ การท างานในมุมมองต่างๆ ของโปรแกรมพร้อมลูกเล่นต่างๆในการน าเสนอ  เช่น สามารถใส่ภาพ เสียง 

ตลอดจนภาพเคลือ่นไหวในสไลด์ได้อยา่งสะดวก  มีล าดบัขัน้ตอนง่ายรวดเร็ว และยงัสามารถบนัทึกไฟล์น าเสนอให้อยู่ใน

รูปแบบไฟล์ PowerPoint Show ที่สามารถเปิดขึน้มาใช้งานในเคร่ืองที่ไมม่ีโปรแกรม PowerPoint ได้ทนัทีท าให้ได้รับความ

นิยมเป็นอยา่งมากในยคุปัจจบุนั 

เร่ิมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

การเร่ิมต้นเปิดใช้โปรแกรม 

 คลกิที่ปุ่ ม Start  All Programs 

 คลกิ Microsoft Office  Microsoft PowerPoint 2010  

 จากนัน้จะปรากฏหน้าจอแรกซึง่ถือเป็นหน้าจอหลกัของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ที่สร้างงาน 

Slide Area 

แสดงล าดบัสไลด์ 

Slide 

Thumbnail/Outline 

Status Bar 

Ribbon 

Note ใสค่ าอธิบาย 
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ท าความรู้จกัส่วนประกอบของโปรแกรม 
หลงัจากเปิดโปรแกรมขึน้มาแล้วในหน้าจอหลกัจะเห็น Tab แตล่ะ Tab ประกอบด้วยค าสัง่แยกตามกลุม่การ

ท างานเรียกวา่ Ribbon ประกอบด้วย 

Home Tab: แท็บค าสัง่ของการจดัรูปแบบในสว่นข้อความ เพิ่มสไลด์ ปรับสไตล์ สี  จดัยอ่หน้า  เป็นต้น 

 
 

Insert Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับแทรกตาราง รูปภาพ วตัถตุา่งๆ เชน่ กราฟ การเช่ือมโยง หรือสว่นหวั-ท้ายกระดาษ เป็นต้น 

 

Design Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับจดัการพืน้สไลด์ ปรับหน้าสไลด์ ขนาดสไลด์ ระยะขอบ  เป็นต้น 

 
Transition Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับใสค่า่การเคลือ่นไหวขณะเปลีย่นสไลด์ 

 

Animation Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับใสก่ารเคลือ่นไหวให้วตัถ ุ(Object) ปรับแตง่คา่การแสดงของ Animation 

 

Slide Show Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับการน าเสนอ 

 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
193 

File Tab: 

แท็บค าสัง่ส าหรบัท างานกบัไฟล์เอกสาร 

ประกอบดว้ยค าสัง่ย่อยๆ ทีใ่ช้ในการจดัการ

ไฟล์อาทิเช่น การสร้างงานน าเสนอใหม่ 

(New) การบนัทึกไฟล์ (Save) การเปิด 

(Open) หรือการปิด (Close) ไฟล์งาน 

การสัง่พิมพ์ลงสู่กระดาษ (Print) เป็นตน้ 

ซ่ึงในรุ่นก่อนหนา้นี ้Version 2007 จะ

หมายถึงปุ่ มออฟฟิศ (Office Button) 

Review Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับการตรวจสอบสไลด์ ตรวจสอบความถกูต้องของข้อความ ใสข้่อคดิเห็น 

 

View Tab: แท็บค าสัง่ส าหรับการปรับเปลีย่นมมุมองขณะท างาน เช่น ยอ่-ขยาย เปลีย่น จดัเรียงหน้าตา่งโปรแกรม  

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

การซ่อนหรือแสดงริบบอน (Ribbon) 
 การใช้งาน Ribbon ซึง่เป็นเคร่ืองมือที่เพิ่มเข้ามาใหมส่ าหรับชดุ Office 2007 เป็นต้นมานัน้ในบางครัง้ในขณะ

ท างานหากเราต้องการซอ่นเคร่ืองมือ Ribbon เพื่อให้เห็นพืน้ท่ีการท างานของงานน าเสนอได้ทัง้หน้าก็สามารถท าการซอ่น

หรือแสดงเคร่ืองมือ Ribbon ได้โดยการกดแป้น  +  หรือใช้วิธีดงันี ้

1. คลกิขวาที่แท็บ Ribbon ใดๆ 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Minimize the Ribbon 
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ล าดบัตอ่มาของการใช้งานในโปรแกรม PowerPoint คือเรียนรู้วิธีการสร้างงานน าเสนอแบบตา่งๆ ทัง้ที่

เป็นการน าเสนอแบบวา่งเปลา่ การน าเสนอโดยใช้แมแ่บบหรือการประหยดัเวลาในการสร้างงานน าเสนอด้วย

การดาวน์โหลดแม่แบบ (Template) มาใช้ได้ทนัที และเลือกใช้เค้าโครง (Slide Layout) ของสไลด์ให้ถกูต้อง

เหมาะสมกบัเนือ้เร่ืองที่น าเสนอ เป็นต้น 

 

 

 

เบือ้งต้นสร้างงานน าเสนอใหม่ 

 

บทที่ 2  
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เรียนรู้วธีิการสร้าง และจดัการงานน าเสนอ 
 การสร้างงานน าเสนอเปล่า (Blank Presentation) 

เป็นการสร้างงานน าเสนอ (Presentation) ใหมท่ี่มีแตห่น้าสไลด์ ไมม่ีการจดัรูปแบบใดๆ และใช้การตัง้คา่

ตา่งๆ ตามคา่เร่ิมต้น (Default) ของโปรแกรมเทา่นัน้ โปรแกรมที่เปิดขึน้ใช้งานทกุครัง้ไฟล์งานน าเสนอแรกในแต่

ละครัง้จะได้ไฟล์งานน าเสนอใหมช่ื่อวา่ presentation 1 

 

 การสร้างงานน าเสนอแบบใช้ตัวอย่างแม่แบบ (Sample Templates) 

เป็นแมแ่บบ (Templates) ของโปรแกรมที่มาพร้อมกบัการติดตัง้โปรแกรม ประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว และ

ใช้เป็นแมแ่บบในการสร้างน าเสนอ เช่น งานน าเสนอแบบ Introduction PowerPoint งานน าเสนอแบบ Classic 

Photo Album สามารถปรับแตง่แก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับเปลีย่นรูปแบบได้ภายหลงั การเรียกใช้ Templates ท าได้

โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกแท็บ File 

2. คลิกค าสัง่ New 

3. คลิกท่ี Blank presentation 

4. คลิกท่ีปุ่ม Create 

1. คลิกแท็บ File 

2. คลิกค าสัง่ New 

3. คลิกท่ี                  เพื่อเลือก 

รูปแบบ Template 

4. เลือก Template ท่ีตอ้งการ 

5. คลิกปุ่ม Create   
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การท างานกบัภาพน่ิง (Slide) 

การสร้างสไลด์ 

เมื่อสร้างงานน าเสนอและมีการเพิ่มหรือสร้างแผ่นสไลด์ใหม่เมื่อใดก็จะปรากฏรูปแบบเค้าโครงสไลด์  (Slide 
Layout)ให้เลอืกใช้ให้เหมาะกบัเนือ้งาน ส าหรับการสร้างสไลด์จะมีเค้าโครงให้เลือกหลายแบบ  โดยในแต่ละแบบนัน้จะมี
รูปแบบเฉพาะในการจดัวางองค์ประกอบข้อมลูในสไลด์ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ และตารางข้อมลู  การสร้างสไลด์ท า
ได้โดย คลกิแท็บ Home เลอืกค าสัง่ New Slide ได้อธิบายขัน้ตอนตามล าดบัดงัรูป 

  
 

 การสร้างสไลด์จากเนือ้หาส าเร็จรูป 
การเพิ่มสไลด์แผน่ใหมใ่นมมุมองตา่ง ๆ มีหลายวิธีให้ใช้ด้วยกนั โดยสไลด์แผ่นที่เพิ่มขึน้ใหม่จะมี Slide 

Layout ตามรูปแบบท่ีได้เลอืกใช้ก่อนหน้านัน้เสมอ แตเ่ราสามารถจะเปลีย่นเป็นแบบอื่น ๆ ที่ต้องการได้ภายหลงั 

ได้อธิบายขัน้ตอนตามล าดบั ดงัรูป 

จะได้สไลด์แผน่ใหมท่นัที 

ดชูือ่ของ Layout 

Layout ของสไลด ์เลอืกรปูแบบ 

Layout ของสไลด ์
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การลบสไลด์ 

สไลด์ที่ได้สร้างขึน้ หากต้องการลบทิง้ สามารถท าได้ทัง้ใน Normal View หรือ Sorter View  
วิธีที่ 1 โดยการใช้เมาส์ 

1. คลกิขวาที่สไลด์ในต าแหนง่ของการแสดงสไลด์ภาพเลก็ (Slide Thumbnail)   
2. คลกิเลอืกค าสัง่ Delete Slide 

วิธีที่ 2 โดยการใช้ Keyboard 
1. คลกิเลอืกสไลด์ที่ต้องการลบในต าแหนง่ของการแสดงสไลด์ภาพเลก็ (Slide Thumbnail)   
2. กดปุ่ ม         บน Keyboard 

 

 

 
 

 

 

 

 

การเปลีย่นรูปแบบ Slide Layout  

หลงัจากได้เพิ่ม หรือก าหนดสไลด์ตามรูปแบบที่ต้องการเสร็จแล้วอาจมีการเปลี่ยนใจต้องการเปลี่ยน Slide 
Layout ใหมโ่ดยไมต้่องเสยีเวลาพิมพ์ หรือสร้างองค์ประกอบบนสไลด์นัน้ใหม่ทัง้หมด ท าได้โดยคลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 
จากนัน้คลกิที่แท็บ Home เลอืกค าสัง่ Layout เลอืกรูปแบบใหมต่ามต้องการ ได้อธิบายขัน้ตอนตามล าดบั ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 

 

เลือกรูปแบบทีต้่องการ 

 จากตวัอย่างเปลีย่นจาก 

Slide Layout แบบ Two 

Content เป็น Title and 

Content ต าแหน่งของ 

Object อาจจะผดิต าแหน่ง

ผูส้รา้งตอ้งจดัเนื้อหานัน้ใหม่

อกีครัง้ 
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การเพิม่สไลด์โดยดึงข้อความจาก Microsoft Word 

หากข้อมลูที่มีหรือข้อมลูที่ต้องการเป็นข้อมลูที่อยูใ่นโปรแกรม Microsoft Word สามารถน าข้อมลูนัน้น ามาแทรก
ไว้ในสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Home  คลกิค าสัง่ New Slide 
2. เลอืกค าสัง่ Slide from Outline 
3. คลกิเลอืกไฟล์ที่ต้องการ  คลกิปุ่ ม Open 

  ผลลพัธ์ที่ได้จะมีข้อมลูจาก Word มาอยูบ่นสไลด์ใน โปรแกรม PowerPoint 
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 หลงัจากสร้างงานน าเสนอเสร็จจะต้องบนัทกึงานน าเสนอแบบต่างๆ โดย บนัทึกเป็นไฟล์น าเสนอแบบ

เวอร์ชัน่เดิม บนัทึกเป็นไฟล์ PDF บนัทึกเป็นแบบการน าไปใช้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม PowerPoint สามารถ

เปิดไฟล์แล้วแสดงผลทนัที ในบทเรียนนีจ้ะได้กลา่วถึงเร่ืองนีท้ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  

 การบันทึกงานน าเสนอแบบต่างๆ 
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การบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ (Save As) 
เมื่อสร้างงานน าเสนอทกุครัง้สิง่ส าคญัคือจะต้องท าการบนัทกึไฟล์เก็บไว้ หากเป็นงานน าเสนอท่ีเร่ิมสร้างครัง้แรก จะ

ท าการบนัทกึไฟล์ และสถานท่ีจดัเก็บเพื่อให้ง่ายในการน ามาใช้ในครัง้ตอ่ไป ใน PowerPoint 2010 มีวิธีการบนัทกึไฟล์งาน
น าเสนอสามารถท าได้โดย 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกแท็บ File  คลิกค าสัง่ Save As 

2. เลือกสถานท่ีในการจดัเก็บไฟล ์และ ตั้งช่ือไฟลใ์นช่อง File name 

3. Save as type: เลือกชนิดของไฟลง์านน าเสนอท่ีตอ้งการ 

 

 เลือกที่จดัเก็บ 

ตัง้ช่ือไฟล์ 

เลือกประเภทไฟล ์
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การบันทึกไฟล์แบบ PowerPoint Show     
งานน าเสนอที่จะต้องน าเสนอในสถานที่ต่างๆ บางครัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้ติดตัง้โปรแกรม PowerPoint  

ในการบนัทกึงานน าเสนอท่ีง่าย และไม่จ าเป็นต้องเปิดงานน าเสนอผ่านโปรแกรม จึงจ าเป็นต้องบนัทึกไฟล์แบบสไลด์โชว์  
หรือต้องการบนัทกึแบบแมแ่บบเพื่อน างานน าเสนอนัน้ไปใช้ตอ่ได้ภายหลงัท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ File 
2. คลกิค าสัง่ Save & Send 
3. ในค าสัง่ Presentation File Types เลอืกประเภทไฟล์ที่ต้องการ 

 

จากตวัอยา่ง ต้องการบนัทกึไฟล์งานน าเสนอแบบไมต้่องเปิดไฟล์ผา่นโปรแกรม PowerPoint เลอืก PowerPoint Show 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกไฟล์แบบ Template     
งานน าเสนอที่ได้จัดรูปแบบตามฟอร์มของบริษัท หรือองค์กรที่ เป็นแม่แบบต้นฉบับ โดยจะต้องน าไฟล์นี  ้

ไปใช้ที่จะต้องมีรูปแบบเหมือนกนั จึงจะต้องท าการบนัทึกแบบแม่แบบ (Template) เพื่อน างานน าเสนอนัน้ ไปใช้ต่อได้
ภายหลงั ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ File 
2. คลกิค าสัง่ Save & Send 
3. ในค าสัง่ Presentation File Types เลอืกประเภทไฟล์ที่ต้องการ จากตวัอยา่งเลอืก Template 

 
 
 

 

ผลลพัธ์ จะไดเ้ป็นไฟลเ์ม่ือดบัเบิ้ลท่ีไฟลจ์ะ

แสดงงานน าเสนอนั้นทนัที 
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การบันทึกไฟล์แบบ PDF     
ไฟล์ PDF หรือไฟล์ Portable Document Format ซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งของโปรแกรมชุด Office ที่มีพร้อม

กบัโปรแกรมจะช่วยลดขนาดไฟล์ เหมาะส าหรับในการสง่อีเมล์ และยงัป้องกนัการแก้ไขงานน าเสนอ ในการเปิดไฟล์ PDF 
จะต้องเปิดอา่นกบัโปรแกรม Adobe Reader การบนัทกึเป็นไฟล์ pdf และ xps ท าได้โดย  

1. คลกิแท็บ File 
2. คลกิค าสัง่ Save & Send 
3. คลกิค าสัง่ Create PDF / XPS Document 

ผลลพัธ์ จะได้เป็นไฟล์ PDF 

เหมาะส าหรับในการตรวจเช็ค

งานน าเสนอ หรือสง่อีเมล์ 

ผลลพัธ์ จะได้เป็นไฟล์แมแ่บบ 
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 การบันทึกไฟล์โดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 

 เพื่อความเป็นระเบียบ และค้นหาไฟล์ที่จดัเก็บง่าย ควรมีการจดัเก็บแยกเป็นแฟ้มๆ ท าได้ดงันี ้

1. ขณะอยูท่ี่หน้าตา่งค าสัง่ Save As คลกิปุ่ ม New Folder 

2. พิมพ์ช่ือโฟลเดอร์ใหม ่กดปุ่ ม Enter 

3. Click ปุ่ ม Save  

 

 

 

 

 

 

 

 

การปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  
เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมจนท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีการปิดโปรแกรมท าได้โดย 

 

 

 

 

 

1. คลิกแท็บ File  คลิกค าสัง่ Close 

เม่ือตอ้งการปิดไฟลเ์อกสารปัจจุบนัท่ีถูกเปิดใชง้านในขณะนั้น หรือ... 

2. คลิกแท็บ File  คลิกค าสัง่ Exit  

เม่ือตอ้งการปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint  2010 

Note: เราอาจปิดโปรแกรมโดยคลกิปุ่ มเคร่ืองหมายกากบาทบน Title Bar หรือ Task Bar ก็ได้ 

คลิกท่ี X บน Title Bar 
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ภาษาที่ใช้สื่อสารในการบรรยายงานน าเสนอที่จะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึน้คือ ข้อความ 
ตวัอกัษร  ดงันัน้หลกัการพิมพ์ข้อความ การสร้างสื่อด้วยตวัอกัษรถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งในการสร้าง
งานน าเสนอ   

ลกัษณะของสีตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษรความมีลกัษณะที่เด่นชดั ไม่ขดักบัพืน้สีของสไลด์ 
หรือ การวางตวัอกัษรในต าแหน่งที่เหมาะสม อ่านง่าย เห็นชัด หรือแบ่งส่วนได้ชดัเจน เช่น อยู่ในย่อ
หน้าแตล่ะยอ่หน้า ควรมีหวัข้อย่อยแสดงรายละเอียดย่อยให้ชดัเจน ด้วยความสามารถของโปรแกรม
ในเร่ืองการปรับแต่งตวัอกัษรที่มีค าสัง่ที่ง่าย และได้ผลอย่างรวดเร็วในการปรับแต่งค่ารูปแบบของ
ตวัอกัษร เช่น การสร้างตวัอกัษรส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

บทที่4  

การปรับแต่งข้อความและกล่องข้อความ 
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การท างานกบัข้อความบนสไลด์ 

การพมิพ์ข้อความจาก Placeholder 

 สามารถพมิพ์ข้อความที่ต้องการลงในต าแหนง่ Placeholder ที่มากบั Slide Layout ได้ทนัทีท าให้สะดวกและ
รวดเร็ว ง่ายตอ่การใช้งาน และสามารถปรับแตง่รูปแบบตามต้องการ ท าได้โดย 

1. คลกิเลอืกสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ 
2. คลกิเมาส์ไปท่ีต าแหนง่ Placeholder จากนัน้พิมพ์ข้อความตามต้องการ 

การพมิพ์และแก้ไขข้อความจากกล่องข้อความ (Text Box) 

จากวิธีป้อนข้อความลงในสไลด์ด้วย Placeholder แล้วยงัสามารถพิมพ์ข้อความ โดยข้อความจะถกูจ ากัดใน
บริเวณสีเ่หลีย่มที่เป็นเท็กช์บ๊อกซ์ (Text Box) หรือที่เรียกอีกช่ือวา่ “ กลอ่งข้อความ ” มีลกัษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมว่างๆ ที่
สามารถใสข้่อความ หรือรูปภาพต่างๆ ลงไปได้ และยงัสามารถที่จะท าการปรับแต่งตวัอกัษรใน Text Box ได้ หรือเปลี่ยน
ทิศทางของข้อความ Text Box สามารถที่จะย้ายต าแหนง่ ใช้เมาส์ลากย้าย ต าแหนง่หรือปรับขนาดได้ตามต้องการ 

 การแทรก Text Box  

1. คลกิแท็บ Insert  คลกิค าสัง่ Tex Box สญัลกัษณ์ของเมาส์จะเป็นรูป   

2. คลกิเมาส์บนพืน้ท่ีสไลด์ เพื่อเร่ิมพิมพ์ข้อความ 

คลิกเมาส์พิมพ์ข้อความ จากตวัอยา่ง

เป็นการพิมพ์ที่ต าแหน่ง Title 

คลิก 
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ระยะหา่งตวัอกัขระ (Character Spacing) 

เปลีย่นตวัพมิพ์ (Character Case)    

สตีวัอกัษร (Font Color) 

 การจัดรูปแบบตวัอกัษรใน Text Box 
การท าให้ตวัอกัษรที่แสดงใน สไลด์เป็น ตวัหนา ตวัเอียง  ขีดเส้นใต้ ตวัเงา หรือที่ผสมลกัษณะ
แตกตา่งกนัไปก็จะท าให้งานน าเสนอดสูวยงามยิ่งขึน้นา่สนใจขึน้ ท าได้โดย 

1. เลอืกคลมุข้อความที่ต้องการ  
 

 
คลกิแท็บ Home ของกลุม่ค าสัง่ Font  ดงัอธิบายความหมาย ดงันี ้
 

 
 

 ก าหนดตวัหนาให้กบัข้อความ(Bold)     ก าหนดตวัเอียงให้กบัข้อความ (Italic) 

 ขีดเส้นใต้ให้กบัข้อความ (Underline)    สร้างเงาให้กบัข้อความ     (Text Shadow) 

 ขีดเส้นกึ่งกลางตวัอกัษร (Strike Through)        
 

 

 

 

 

     

คลมุข้อความ 

ระยะหา่งแนน่มาก 

ระยะหา่งชิด 

ระยะหา่งปกต ิ

ระยะหา่งหลวม 
ระยะหา่งหลวมมาก 
ระยะหา่งเพิ่มเติม 

ขึน้ต้นตวัพมิพ์ใหญ่ 

ตวัพิมพ์เลก็ 

ตวัพิมพ์ใหญ่ 

ท าแตล่ะค าให้เป็นตวัพมิพ์ใหญ่ 
สลบัตวัพิมพ์ใหญ่และเล็ก 
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คลมุข้อความ 

จากผลลพัธ์เลือกรูปแบบชื่อ Intense Effect-

Red, Accent 2 

 ก าหนดต าแหน่งข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชดิขวาหรือจัดชดิขอบ 

โดยปกติเมื่อพิมพ์ข้อความในสไลด์ไม่ว่าจะพิมพ์จาก Placeholder หรือ Text Box ข้อความนัน้ก็
จะถกูจดัชิดซ้ายของกลอ่งข้อความเสมอ หากต้องการเปลี่ยนต าแหน่งให้ข้อความจดัอยู่กึ่งกลาง 
ชิดซ้าย หรือชิดขวาสามารถท าได้โดย 

1. เลอืกคลมุข้อความที่ต้องการ   
2. คลกิแท็บ Home ของกลุม่ค าสัง่ Paragraph  

 ก าหนดให้ตวัอกัษรอยูต่ าแหนง่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

  ก าหนดให้ตวัอกัษรอยูต่ าแหนง่กึง่กลาง (Align Text Center) 

  ก าหนดให้ตวัอกัษรอยูต่ าแหนง่ชิดขวา (Align Text Right) 

  ก าหนดให้ตวัอกัษรอยูต่ าแหนง่จดัชิดขอบแบบหน้า หลงัเทา่กนั (Justify) 

  ก าหนดให้ตวัอกัษรให้ตวัอกัษรไทยกระจาย (Thai Distributed)  
 

 การจัดรูปแบบ Text Box 

 
สามารถปรับแตง่เพิ่มเติมเพือ่ความสวยงามได้ที่ Ribbon ด้านบนของแท็บ Format 
o การปรับรูปแบบ Text Box ที่กลุม่ค าสัง่ Shape Style 

เป็นค าสัง่ปรับแต่งสีสนัที่สวยงามและรวดเร็วทนัใจ จะเป็นการเรียกใช้ค าสัง่ที่มีในโปรแกรม 
หรือจะปรับแตง่ความสวยงามให้กบัตวัอกัษร รูปแบบด้วยตนเอง ท าได้โดย 
1. เลอืกคลมุข้อความที่ต้องการ 
2. คลกิแท็บ Format  
3. เลอืก Styles เลอืกรูปแบบต้องการ 
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การใส่,ปรับแต่งสัญลกัษณ์หัวข้อย่อยและเลขล าดบัหน้าข้อความ  

(Bullets and Numbering) 
 สัญลักษณ์หวัข้อย่อย (Bullets) 

ข้อความต่างๆ ที่อยู่ในย่อหน้าแต่ละย่อหน้าที่มีความจ าเป็นต้องแสดงรายการปลีกย่อยที่มีอยู่หรือ  
แยกออกเป็นหวัยอ่ยๆ เพื่อขยายความหวัข้อนัน้ๆ เพิ่มขึน้หรือต้องการให้แยกชดุของรายการตา่งๆ อยา่งเป็น
ขัน้ตอนเพื่อง่ายแก่การอ่านจึงท าให้ต้องมีการใส่สญัลกัษณ์หรือเลขล าดบัหน้าข้อความเพื่อให้ผู้อ่านเกิด
ความเข้าใจสามารถแยกแยะและล าดบัขัน้ตอนได้อยา่งรวดเร็วการใส่ Bullets ท าได้โดย 

1. เลอืกคลมุข้อความที่ต้องการ 
2. คลกิแท็บ Home 
3. ที่กลุม่ค าสัง่ Paragraph  คลกิค าสัง่ Bullets  เลอืกสญัลกัษณ์ Bullets ที่ต้องการ 

 

 วิธีการเพิ่มรูปภาพภายนอกมาเป็น Bullets 
จะเป็นขัน้ตอนเดียวกบัการใส ่Bullets ท าได้โดย  

คลกิแท็บ Home จากนัน้ท าขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
4. คลกิค าสัง่ Bullets  Bullets and Numbering 
5. คลกิปุ่ ม Picture 
6. คลกิปุ่ ม Import 
7. เลอืกรูปภาพท่ีต้องการ  คลกิปุ่ ม Add 

 
 
 
 

 

 

คลมุข้อความ ผลลพัธ์ จากการเปลี่ยน Bullets 

เลือกรูปภาพ 
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 ใส่เลขล าดับหน้าหัวข้อ (Numbering) 
1. เลอืกคลมุข้อความที่ต้องการ 
2. คลกิแท็บ Home 
3. กลุม่ค าสัง่ Paragraph  คลกิค าสัง่ Numbering  
4.  เลอืกรูปแบบท่ี Numbering  ที่ต้องการ 

 

การตั้งค่าการเยือ้งของข้อความ 

 เป็นการลดระดบัความส าคญัให้กบัหวัข้อและรายละเอียดยอ่ยในกาตัง้คา่การเยือ้งจะมีผลมากกบัชดุข้อความที่
เป็นหวัข้อยอ่ยที่มีการแจกแจงรายละเอียดยอ่ย การตัง้คา่การเยือ้งท าได้โดย 

1. คลกิบรรทดัที่ต้องการ  
2. คลกิแท็บ Home  ที่กลุม่ค าสัง่ Paragraph 
อธิบายสญัลกัษณ์การเยือ้ง ได้ดงันี ้
                เพิ่มการเยือ้งของข้อความ (Demote ข้อความจากขวาไปซ้าย)  

                              ตรงกบัค าสัง่ช่ือวา่ Increase Indent 
 

ผลลพัธ์หลงัจากการเปลี่ยน 

Bullets เป็นรูปภาพ 

รูปที่น าเข้า 
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แบ่งข้อความในText Box เป็นหลายคอลมัน์ (Column) 

เป็นการก าหนดข้อความใน Text Box หรือ Placeholder ให้แบง่เป็นหลายคอลมัน์เพื่อง่ายในการอา่นหรือเหมาะ
กบัประโยคข้อความที่มีจ านวนยาวๆท าได้โดย  

1. เลอืกคลมุข้อความที่ต้องการ  คลกิแท็บ Home 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Paragraph  คลกิค าสัง่ Column เลอืกจ านวน Column 
3. หากต้องการก าหนดช่องวา่งระหวา่ง Column  เลอืกค าสัง่ More Columns ก าหนด Spacing 

 
 

ตวัอยา่งการเยือ้ง 

ผลลพัธ์ของข้อความที่แบง่เป็น 2 คอลมัน์  
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การก าหนดระยะห่างบรรทดั  Line Spacing   

การก าหนดช่องวา่งระหวา่งบรรทดัเหมาะกบังานน าเสนอท่ีมีข้อความเป็นจ านวนมากเพื่อให้งานน าเสนออา่นได้
ง่ายและสบายสายตา โดยปรับระยะหา่งระหวา่งบรรทดัให้แคบลงและเพิ่มช่องวา่งบรรทดั สามารถท าได้โดย 

1. เลอืกคลมุบรรทดัที่ต้องการ  คลกิแท็บ Home 
2. กลุม่ค าสัง่ Paragraph  คลกิค าสัง่ Line Spacing 
3. ก าหนดคา่ Line Spacing option  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลือกคา่เพิ่มเติม 

คลมุข้อความ 
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การสร้างงานน าเสนอให้ดูสวยงามน่าสนใจอย่างมืออาชีพนัน้ เราต้องออกแบบและตกแต่ง

องค์ประกอบตา่งๆ ของสไลด์ไมว่า่จะเป็นสพีืน้สไลด์ ชุดรูปแบบข้อความ การจดัรูปแบบการจดัวางให้

เหมาะสมหรือตกแต่งพืน้หลงัของสไลด์ เช่น การใส่สีพืน้ ใส่พืน้ผิว หรือน ารูปภาพมาท าเป็นพืน้หลงั 

ก าหนดขนาดของสไลด์ด้วยตนเอง ก็จะท าให้สไลด์มีความสวยงาม โดดเด่นและน่าสนใจ รวมไปถึง

เร่ืองการตัง้หน้าสไลด์  การก าหนดขนาด การก าหนดหวักระดาษและท้ายกระดาษเป็นต้น 

 

บทที่ 5  

การจดัรูปแบบและจดัการแผ่นสไลด์ (Format Slide) 
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การตั้งค่าขนาดและเปลีย่นการวางแนวของสไลด์ 

ก าหนดขนาดของสไลด์ 

 ภาพที่แสดงบนจอธรรมดามีสัดส่วนที่ 4:3 คือ กว้าง 4 ส่วน สูง 3 ส่วน แต่ส าหรับจอแบบ Wide 

Screen แล้วจะมีสดัสว่นอยูท่ี่ 16:9 ดงันัน้พอแสดงภาพแบบเต็มจอภาพก็จะกว้างออก การปรับขนาดท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Design  คลกิค าสัง่ Page Setup 

2. จะปรากฏ Dialog Box ของ Page Setup เลอืกขนาดที่ต้องการในช่อง Slide sized for: 

เปลีย่นการวางแนวสไลด์ที่ Orientation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดและตั้งค่าหัวและท้ายสไลด์ (Header and Footer) 

ในการท างานน าเสนอในบางครัง้จะมีจ านวนหน้าสไลด์ที่เป็นจ านวนมาก เพื่อให้ผู้ เข้าชมงานน าเสนอได้
เข้าใจง่ายถึงการเรียงล าดบัข้อมลู หรือแสดงรายละเอียดให้กบัคู่มือที่ได้จดัพิมพ์ซึ่งมีหลายหน้า หรือแสดงความ
เป็นเจ้าของผู้จดัท า การใสโ่ลโก้บริษัท หมายเลขล าดบั วนัที่ การก าหนดข้อความที่ Header and Footer ท าได้
โดย 

1. คลกิแท็บ Insert 
2. เลอืก Header & Footer 
3. ปรากฏ Dialog Box ของ Header and Footer 

ก าหนดการวาง 
แนวกระดาษ 
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 ก าหนดรายละเอียด Header and Footer ของสไลด์ ได้ดังนี ้

คลกิแท็บ Slide ก าหนดรายละเอยีดได้ดงัตอ่ไปนี ้

 Date and time ใสว่นัท่ีและเวลา  
o Update automatically เป็นการเลอืกรูปแบบของวนัท่ีและจะปรับปรุงวนัท่ีทกุครัง้ถ้ามีการเปิดไฟล์ 
o Fixed เป็นการพิมพ์วนัท่ีแบบก าหนดวนั เดือน ปีเอง 

 Slide number ใสเ่ลขหน้า 

 Footer ใสข้่อความที่ต้องการแสดง เช่น ผู้จดัท า ช่ือบริษัท เบอร์โทร  E-mail 

 Don’t show on title slide คลกิเคร่ืองหมายถกู หากไมต้่องการให้แสดงรายละเอียดที่สไลด์หน้าแรก 

 เมื่อก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลกิ  
o Apply มีรายละเอียดเฉพาะสไลด์นีส้ไลด์เดียว 
o Apply to All จะปรากฏรายละเอยีดนีท้กุสไลด์ 

คลกิแท็บ Notes and Handouts ก าหนดรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

หากต้องการใส ่Header & Footer ในเอกสารประกอบค าบรรยายหรือหน้าบนัทกึยอ่ (Handout) จะแสดง 

รายละเอียดในด้านบน หรือด้างลา่งของในแตล่ะหน้า เพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆ หน้า ท าได้โดย 

 Date and time ใสว่นัท่ีและเวลา 
o Update automatically เป็นการเลอืกรูปแบบของวนัท่ีและจะปรับปรุงวนัท่ีทกุครัง้ถ้ามีการเปิดไฟล์ 
o Fixed เป็นการพิมพ์วนัท่ีแบบก าหนดวนั เดือน ปีเอง 

 Header  ใสข้่อความที่ต้องการแสดงในสว่นหวักระดาษ 

 Page number ใสเ่ลขหน้า 

 Footer  ใสข้่อความที่ต้องการแสดงในสว่นท้ายกระดาษ   

ก าหนดรายละเอียด 

http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Footer
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Footer
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 เมื่อก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลกิ  
o Apply to All  จะปรากฏรายละเอียดนีท้กุหน้า 

 

 

 

 

 

การปรับแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบธีม (Theme) 
การจดัรูปแบบสไลด์ด้วยธีม (Themes) เป็นการจดัรูปแบบที่มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ช่วยให้การสร้าง

งานน าเสนอท าได้ง่ายขึน้และไมเ่สยีเวลาในการจดัรูปแบบสไลด์ทีละหน้า เพราะการเลอืกรูปแบบของ Themes จะเลอืกใช้

กบัสไลด์ทกุหน้าที่มีอยูใ่นงานน าเสนอหรือบางสไลด์ก็ได้ การเลอืก Theme ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Design 

2. ที่กลุม่ค าสัง่ Theme  เลอืกรูปแบบ Theme ที่ต้องการ 
 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดรายละเอียด 

ตวัอยา่งสไลด์ที่เรียกใช้ Theme ชื่อ 

Flow  
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สามารถเลอืก Theme เพื่อน าไปใช้กบัสไลด์บางแผน่หรือทกุสไลด์ได้ โดยคลกิขวาที ่Theme แล้วเลอืกค าสัง่ 
 Apply to Matching Slides   น าไปใช้กบั Slideที่ตรงกนั 
 Apply to All Slide   น าไปใช้กบั Slide ทัง้หมด 
 Apply to Selected Slide   น าไปใช้กบั Slide ที่เลอืก 
 Set as Default Theme   ตัง้เป็นชดุรูปแบบเร่ิมต้น 
 Add Gallery to Quick Access Toolbar เพิ่มแกลเลอรีลงในแถบเคร่ืองมือดว่น 

 

 

 

 

 

 

 เปลีย่นสีชุด Theme ด้วย สีของชุดรูปแบบ (Theme Colors) 

 สีของชุดรูปแบบ (Theme Colors) คือชุดโครงร่างสีขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นค่าสีท่ีไดจ้าก Theme 

ท่ีไดเ้รียกใชไ้วก้บัชุด Theme หากสีชุดท่ีโปรแกรมก าหนดมาใหไ้ม่ชอบ สามารถเปล่ียนแปลงสีชุดของ Theme 

โดยเลือกจาก Theme Colors ไดอ้ธิบายขั้นตอนตามล าดบั ดงัรูป 

 

 

 

 สร้างชุดสีใหม่ 

สามารถสร้างสชีดุใหมต่ามที่ต้องการได้ โดยคลกิทีค่ าสัง่ Create New Theme 

Colors… และเลอืกสทีี่ต้องการ 

 

 

 

 

ตวัอยา่งสไลด์แที่เรียกใช้ 

Theme  

เลือกชดุสี 

สร้างชดุสีใหม ่

เลือกสีที่ต้องการเปลี่ยน 
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 เปลีย่นรูปแบบฟอนต์ ด้วย แบบอกัษรของชุดรูปแบบ (Theme Fonts) 

 เช่นเดียวกนัในสว่นของการเลอืกรูปแบบของตวัอกัษร ในโปรแกรมจะมชีดุของตวัอกัษรให้เลอืก การเลอืก 

Theme Fonts ได้อธิบายขัน้ตอนตามล าดบั ดงัรูป 

 

 

 

 

 

การตั้งค่าและเปลีย่นพืน้หลงัสไลด์ (Slide Background) 

พืน้หลงัของสไลด์ปกติจะเป็นพืน้สีขาว ท าให้ดแูล้วเป็นพืน้สไลด์ที่ธรรมดา ซึ่งนอกจากจะปรับแต่งด้วย Theme 

แล้วการตกแตง่พืน้หลงัของสไลด์ เช่น การใสส่พีืน้ ใสพ่ืน้ผิว หรือน ารูปภาพมาท าเป็นพืน้หลงัของสไลด์ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธี

ที่ท าให้งานน าเสนอดสูวยงามนา่สนใจยิ่งขึน้  การเปลีย่นพืน้หลงัสไลด์ท าได้โดย  

1. คลกิแท็บ Design  คลกิค าสัง่ Background Styles 
2. เลอืกรูปแบบท่ีต้องการ 
3. หากต้องการเลอืกรูปแบบพืน้หลงัแบบอื่นให้คลกิทีค่ าสัง่ Format Background 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการก าหนดคา่ของพืน้หลงัให้กบัสไลด์ ได้รูปแบบ สสีนัท่ีชอบแล้ว ให้คลกิปุ่ ม Apply to All 

หากต้องการเปลีย่นทกุสไลด์ หรือคลกิปุ่ ม Close หากต้องการเปลีย่นเฉพาะสไลด์ที่เลอืกอยูเ่ทา่นัน้ 
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ตวัเลือกการเรียงรูปภาพตอ่กนั 

และก าหนดคา่ความโปร่งใส 

เลือกรูปแบบลวดลาย 

อธิบายรูปแบบการจดัการพืน้หลงั (Format Background) มีให้เลอืก ดงันี ้

เลอืกสีพืน้แบบ Fill 

 Solid Fill เลอืกสพีืน้แบบสเีดียว สามารถเลอืกปรับคา่เพิ่มเตมิไดที่ Fill Color 

           
 Gradient Fill เลอืกสพีืน้ แบบเติมไลร่ะดบัส ี

 

                      
 Picture or Texture Fill เลอืกรูปภาพหรือลวดลายมาท าพืน้หลงั 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของการไลส่ีแนวตัง้ 
แนวนอน      

ไลจ่ากมมุตา่งๆ 

เลือกรูปแบบคา่ส ี

เลือกทิศทาง 
การแสดงคา่ส ี

ก าหนดจดุเปลี่ยนของ

การไลร่ะดบัสี สามารถ

เพ่ิมจดุเปลี่ยนได้โดย

คลิกที่เมาส์บนแถบ 

จดุเปลี่ยน 

ตัง้ความสวา่งและ 
ความโปร่งใส 

องศาของการไลส่ ี

เลือกสีพืน้ 

ก าหนดคา่ความโปร่งใส 
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เลอืกไฟล์รูปภาพมาสร้างเป็นพืน้หลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกไฟล์รูปภาพ 

ตวัอยา่งพืน้สไลด์แบบรูปภาพ 
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ใน PowerPoint สิ่งที่เป็นตวัส าคญัที่สดุของการใช้โปรแกรม คือการแทรกวตัถตุ่าง ๆ ที่เป็น

รูปภาพและกราฟิก ตาราง กราฟ ประกอบบนสไลด์ รูปภาพท่ีน ามาเสนอนัน้ควรเป็นรูปภาพที่น่าสนใจ 

อาจเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เพิ่มความบนัเทิงควรแทรกเสียงเพลง รูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่

เป็นวิดีโอ ก็ถือวา่เป็นสิง่ที่เร้าใจ ดงึดดู ท าให้งานน าเสนอนา่ติดตามขณะก าลงัน าเสนองานสามารถสือ่

ให้กลุม่ผู้ ฟังเข้าใจความหมายได้ง่ายจะท าให้การน าเสนอประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  

 

 

 

  

การตกแต่งสไลด์ด้วยการแทรกวตัถุ และองค์ประกอบอืน่ (Graphic 

Element) 

 

บทที่ 6  
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การแทรกวตัถุ และองค์ประกอบอืน่ (Graphic Element) 

เรียนรู้ และเข้าใจความหมายของค าว่าวตัถุ (Object) 

 วตัถใุน PowerPoint คือสิ่งต่างๆที่ท าการแทรก ใสห่รือพิมพ์ ลงไปในพืน้ที่บนสไลด์ เช่น ข้อมลูประเภทกราฟิก 

รูปภาพ รูปร่าง (Shape) ตาราง Text Box SmartArt Word Art Chart VDO และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีอยูบ่นสไลด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการแทรกวตัถุ (Object) จาก Ribbon และ Placeholder 

 สามารถแทรกรูปภาพหรือ Object ต่างๆ ได้จากการเรียกใช้ที่ค าสัง่จาก Ribbon ที่แท็บค าสัง่ Insert เลือก 

Object ที่ต้องการแทรกจากลุม่ค าสัง่ Table, Images, Illustrations, Text หรือ Media และสามารถแทรก Object ต่าง ๆ 

ได้ที่ Placeholder  ทัง้นีจ้ะต้องขึน้อยูก่บั Layout ของสไลด์นัน้ๆ วา่จะมี Object ที่ต้องการด้วยหรือไม ่

 การแทรก Object จาก Ribbon 
โปรแกรมมีค าสัง่ที่งา่ยในการเรียกใช้ค าสัง่ทีต้่องการแทรกบนสไลด์ที่ Ribbon โดยแบง่เป็นกลุม่ของแตล่ะ 

Object ไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้

กลุม่ค าสัง่ Table     เป็นการแทรกตาราง 

กลุม่ค าสัง่ Images   เป็นการแทรกรูปภาพ, สร้าง Album รูป,จบัพืน้ท่ีหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

กลุม่ค าสัง่ Illustrations  เป็นการแทรกรูปร่าง, SmartArt,Chart 

กลุม่ค าสัง่ Text     เป็นการสร้างตวัอกัษร ข้อความ 

กลุม่ค าสัง่ Media     เป็นการแทรกไฟล์บนัเทงิ มลัติมเีดียตา่งๆ 
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การแทรก Object จาก Placeholder 

เป็นวิธีที่ถือวา่ง่ายส าหรับผู้ใช้โปรแกรมที่จ าค าสัง่การแทรก Object ไมแ่มน่ย า เพียงแคค่ลกิที่รูปสญัลกัษณ์ใน 

Placeholder ก็สามารถเลอืกหรือสร้าง Object ที่ต้องการได้ทนัที 

สญัลกัษณ์ที่แสดงใน Placeholder  

 เป็นการแทรกตาราง    เป็นการแทรก Chart        

 เป็นการแทรก SmartArt     เป็นการแทรกรูปภาพจากภายนอก  

 เป็นการแทรกรูปในโปรแกรม    เป็นการแทรกมลัติมีเดียตา่งๆ   

 เป็นการคลกิเพื่อพิมพ์ข้อความบนสไลด์ 

 

การแทรกรูปภาพ, ภาพคลปิอาร์ต 

 จุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของโปรแกรม PowerPoint ที่ท าให้งานน าเสนอดูสวยงาม คือการแทรกภาพ และกราฟิก

ประกอบบนสไลด์ รูปภาพท่ีน ามาเสนอนัน้ควรเป็นรูปภาพที่น่าสนใจอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้  โดยรูปภาพ

สามารถสือ่ให้กลุม่ผู้ ฟังเข้าใจความหมายได้ง่ายเพราะจะท าให้การน าเสนอประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้และ

สามารถตกแตง่แก้ไขและจดัต าแหนง่ภาพด้วยเคร่ืองมือที่มีในโปรแกรม 

วิธีการท า 
คลิกเมาส์ที่ไอคอน 
ที่ต้องการแทรก 

 

 

Placeholder 
 

 

Placeholder 
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การแทรกรูปภาพมด้ีวยกนั 2 วธีิ คือ 

1. สามารถแทรกรูปภาพจากภายนอกโปรแกรมหรือรูปภาพจากการสแกน  

2. สามารถแทรกรูปภาพจากภาพคลปิอาร์ต (Clip Art) ทีเ่ป็นภาพมากบัตวัโปรแกรม Office  

 วิธีการแทรกรูปภาพจากภายนอกโปรแกรมหรือรูปภาพจากการสแกน ท าได้โดย 
1. คลกิแท็บ Insert  คลกิค าสัง่ Picture 

2. เลอืกสถานที่ของการเก็บไฟล์รูปภาพนัน้ 

3. คลกิรูปท่ีต้องการ  คลกิปุ่ ม Insert 

 วิธีการแทรกรูปภาพจากภาพคลิปอาร์ต (Clip Art) ที่เป็นภาพมากับตัวโปรแกรม   
1. คลกิแท็บ Insert คลกิค าสัง่ Clip Art 

2. พิมพ์ช่ือรูปท่ีต้องการ ในช่อง Search for:  คลกิปุ่ ม GO 

3. จะปรากฏรูปท่ีค้นหาในต าแหนง่ด้านลา่ง 

4. ต้องการรูปใดให้น าเมาส์ไปคลกิที่รูป หรือคลกิเลอืกค าสัง่เพิ่มเติมที่สญัลกัษณ์  

 

 

 

การแทรกรปูแบบ 

Picture 

การแทรกรปูแบบ 

Clip Art 
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เลอืก Object มากกว่าหนึ่งชิน้ 

การปรับแต่ง แก้ไขรูปภาพ 
 หลังจากที่ได้แทรกรูปภาพบนสไลด์สิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อจากนัน้คือการปรับแต่งรูปภาพให้เหมาะสม 

สวยงามยิ่งขึน้ ด้วยความสามารถของค าสัง่ที่มีในโปรแกรม PowerPoint โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะที่ไว้ปรับแตง่

รูปภาพก็สามารถปรับแตง่รูปภาพ พร้อมบนัทกึเป็นไฟล์รูปภาพตา่งๆเพื่อน าไปใช้กบัโปรแกรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

 การเลือก Object บนสไลด์ (Select Object) 

 ขัน้ตอนท่ีส าคญัอีกขัน้ตอนหนึง่ คือ การเลอืก Object ที่ต้องการน ามาปรับแตง่ จะถือวา่เป็นค าสัง่ที่

ส าคญัที่สดุของบางค าสัง่ทีจ่ะต้องเลอืก Object ให้ถกูต้องเสยีก่อน 

 วิธีเลือก Object ชิน้เดียว ให้น าเมาส์คลกิที่ Object ที่ต้องการ 

 วิธีเลือก Object มากกว่าหน่ึงชิน้ ให้น าเมาส์คลกิที่ Object แรกพร้อมทัง้กดปุ่ ม Shift ที่ 
Keyboard และน าเมาส์ไปคลกิที ่Object อื่นท่ีต้องการ  

ลกัษณะของ Object ที่ถกูเลอืกจะมีจดุจบั (Handle) ปรากฏรอบรูปท่ีเลอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืก Object ชิน้เดยีว 

Handle 
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การปรับขนาดรูปภาพ (Size) 

 เมื่อแทรกรูปภาพบนสไลด์แล้ว รูปภาพท่ีแทรกอาจมีขนาดใหญ่หรือเลก็เกินไป  สามารถที่จะยอ่หรือ

ขยายรูปภาพได้โดย 

 เปลีย่นขนาดของรูปภาพโดยใช้เมาส์  

คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะปรากฏจุดวงกลม และจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีขาว (เรียกว่าจุด 

handle ) รอบๆ รูป จะใช้ในการปรับขนาดของรูปโดยคลิกเมาส์ที่จุดด้านใดด้านหนึ่งที่ต้องการ

ปรับจากนัน้ลากเมาส์ออก หรือเข้าหาจุดศูนย์กลางรูปจะเป็นการย่อ หรือขยายรูปนัน่เอง  หรือ

คลกิเมาส์ค้างไว้ที่มมุของรูปภาพมมุใดมมุหนึ่ง จะเป็นการจะปรับขนาดรูปโดยยึดมมุตรงข้ามนัน้

เป็นหลกั  

                 

 เปลีย่นขนาดของรูปภาพโดยใช้ค าสัง่ที่ Ribbon  

1. คลกิที่รูปท่ีต้องการ  Format 

2. ก าหนดขนาดที่กลุม่ค าสัง่ Size 

 Shape Height  ใสค่า่ตวัเลข เพือ่ก าหนดความสงูของรูปภาพ 

 Shape Width  ใสค่า่ตวัเลข เพื่อก าหนดความกว้างของรูปภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

การย่อรปู 
น าเมาสค์ลกิคา้งทีห่วัมมุของรปู  ลากเมาสไ์ปหา
ศนูยก์ลางของรปูตามขนาดทีต่อ้งการแลว้ปล่อยมอื 
 
การขยายรปู 
น าเมาสค์ลกิคา้งทีห่วัมมุของรปู  ลากเมาสอ์อกจาก
ศนูยก์ลางของรปูตามขนาดทีต่อ้งการแลว้ปล่อยมอื 

เลอืกรปูภาพทีต่อ้งการ 
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การ Compress รูปภาพ 

คือการบีบอดัรูปภาพ ให้รูปภาพมีการลดขนาดของไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง  เพื่อให้สามารถน าไฟล์ไป

ใช้ได้อยา่งสะดวกหรือสง่ผา่นทางอีเมล์ได้ง่ายขึน้ การบีบอดัไฟล์ท าได้โดย 

1. คลกิที่แท็บ Format  คลกิค าสัง่ Compress Pictures 

2. ปรากฏ Dialog Box  ของ Compress Pictures 

 

 

 

 

3. ที่ค าสัง่ Compression option ก าหนดคา่ได้ที่  
 Apply only to this picture   ก าหนดให้บีบอดัรูปแครู่ปนีรู้ปเดยีว 

 Delete cropped areas of pictures  ลบพืน้ท่ีที่ตดั 

 การหมุนรูปภาพ (Rotate) 
รูปภาพที่ได้ท าการแทรกบนสไลด์ อาจจะไม่ใช่ทิศทางของรูปภาพที่ต้องการ สามารถท าการหมนุเพื่อให้ได้

ต าแหนง่ หรือทิศทางที่ถกูต้องเหมาะสม การหมนุท าได้ 2 วิธี 

Print (220 ppi):  คุณภาพดีเยีย่มส าหรับเคร่ืองพิมพแ์ละหนา้จอส่วนใหญ่ 
Screen (150ppi):  เหมาะส าหรับเวบ็เพจและเคร่ืองฉายภาพ 
E-mail (96 ppi):  ลดขนาดเอกสารใหเ้ลก็สุดเพ่ือใชร่้วมกนั 
Use Document resolution   ใชค้วามละเอียดของเอกสาร 
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 หมนุรูปภาพโดยใช้เมาส์ รูปภาพแตล่ะภาพจะมจีดุจบัหมนุรูป     สามารถปรับหมนุรูปภาพโดยใช้

เมาส์ลากที่จดุจบัหมนุ      ซึง่จะสามารถหมนุได้แบบอิสระ 360◦ 

 หมนุรูปภาพโดยใช้ค าสัง่ที่ Ribbon  อธิบายความหมายของค าสัง่ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิเมาสค์า้งไวท้ีจุ่ดหมนุ  
หมนุตามทศิทางทีต่อ้งการ 

หมนุทางซา้ย 90 องศา 

หมนุกลบัดา้นแนวนอน 

 
ค่าการหมนุเพิม่เตมิ 

หมนุกลบัดา้นแนวตัง้ 

หมนุทางขวา 90 องศา 

ปรบัองศาของการหมนุ

ภาพ 

ตัง้ค่าเพิม่เตมิเกีย่วกบัขนาด 

และการหมนุของ Object 

คลกิ

ปิด

ค าสัง่ 

ตัง้ค่าความสงู และ

ความกวา้งของ Object 

ยกเลกิการตัง้ค่าทัง้หมด 
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เลอืกรปูแบบที่

ตอ้งการ 

 การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพ (Corrections) 

รูปภาพบางรูปอาจะมีความสวา่งและความคมชดัไมเ่หมาะสม มีจดุบกพร่องที่ยงัไมไ่ด้แก้ไข เช่น มืดไป 

สวา่งไป ในการท่ีจะน าไปใช้งาน  ควรปรับความสวา่งและความคมชดัของภาพโดย 

1. คลกิที่รูปภาพท่ีต้องการ  คลกิแท็บ Format  

2. ที่กลุม่ค าสัง่ Adjust  คลกิค าสัง่ Corrections เลอืกความสวา่ง หรือ คมชดัตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลีย่นรูปทรง กรอบรูปภาพ  สร้างลกัษณะพเิศษให้รูปภาพ ด้วย Picture Style 

รูปภาพที่น ามาแทรกบนสไลด์ อาจจะเป็นรูปภาพที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดา ไม่มีกรอบของรูปภาพ ยังไม่

สวยงาม สามารถใสห่รือเปลี่ยนกรอบรูปของภาพ เช่น ปรับแต่งสี กรอบของรูปภาพ เส้นกรอบรูปภาพ เงา เรืองแสง การ

สะท้อน ขอบนุม่ ยกนนู   หรือน ารูปภาพตา่งๆ ท่ีต้องการมาเปลีย่น เป็นรูปทรงตา่งๆ ของ SmartArt ได้อีกด้วย เพื่อให้ภาพ

มีความแปลกใหมม่ากขึน้ หรือดงึดดูความนา่สนใจตอนน าเสนอ การเปลีย่นท าได้โดย 

1. คลกิที่รูปภาพท่ีต้องการ  
2. ที่แท็บ Format  คลกิค าสัง่ Picture Style 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างทีเ่ลอืก 
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การใสก่รอบให้ Picture (Picture Border) เพิ่มรูปแบบให้กรอบของรูป ค าอธิบายค าสัง่แสดงได้ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 การใส่ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ให้กับภาพ (Artistic Effects) 

รูปภาพท่ีได้แทรกบนสไลด์ ไมว่า่จะเป็นรูปภาพจากการถา่ยด้วยกล้องดิจิตอลหรือรูปภาพทัว่ไป

สามารถน ามาปรับแตง่ภาพให้มลีกัษณะที่พิเศษด้วยการน าลกัษณะพิเศษแนวศิลป์มาใช้โดยไมต้่องใช้

โปรแกรมอื่นช่วยแก้ไขรูปภาพ ท าให้รูปภาพดเูป็นศิลปะยิง่ขึน้ เชน่ การใสฟิ่ลเตอร์ให้กบัรูปภาพ เช่น 

ฟิลเตอร์ภาพเบลอ ลกัษณะรูปแบบแปรงทาส ีและรูปภาพสนี า้ สามารถท าได้โดย คลกิที่แท็บ Format  

กลุม่ค าสัง่ Adjust เลอืก Artistic Effects แล้วเลอืกรูปแบบดงัรูป 

 

 

ตวัอย่างรปูหลงัปรบัแต่ง ดว้ย Picture Style 

รปูแบบเสน้กรอบ 

ใส่กรอบรปูภาพ 

ลกัษณะพเิศษ

แบบ นูน ยก 
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   การลบลกัษณะพเิศษแนวศิลป์ 

ในการลบลกัษณะพิเศษแนวศิลป์ที่ได้ก าหนดไว้ในรูปภาพแล้ว สามารถยกเลิกลกัษณะพิเศษต่างๆ 

ได้ อาทิเช่น ก าหนด Corrections หรือ Color ให้กบัรูปภาพแล้วต้องการยกเลิก จะต้องคลิกที่รูปที่ต้องการ

ยกเลกิรูปแบบลกัษณะพิเศษ จากนัน้คลกิที่แท็บ Format  กลุม่ค าสัง่ Adjust เลอืก Reset Picture   

แต่ถ้าก าหนดทัง้รูปแบบลกัษณะพิเศษ และมีการปรับขนาดให้กบัรูปภาพด้วย แล้วต้องการยกเลิก

ทัง้รูปแบบลกัษณะพิเศษและขนาดรูปภาพให้คลกิที่ค าสัง่ Reset Picture & Size 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างรปูภาพ หลงัใช้

ค าสัง่ Artistic Effects 

 

คนืค่ากลบัของรปูภาพทีม่กีาร

ก าหนดลกัษณะพเิศษและปรบัขนาด 

คนืค่ากลบัของรปูภาพทีม่ ี

การก าหนดลกัษณะพเิศษ 



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
231 

การแทรกและปรับแต่งรูปร่าง (Shape) 
จดุเดน่ท่ีท าให้สไลด์นา่สนใจ โดยการเพิม่ Shape ประกอบสไลด์เพื่อให้ผู้ชมประทบัใจ และเข้าใจงานน าเสนอได้

อยา่งรวดเร็วและงา่ยขึน้  พร้อมทัง้ปรับแตง่ Shape ให้สวยงามได้ยิ่งขึน้ การแทรก Shape ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Insert 

2. เลอืกค าสัง่ Shapes 

3. เลอืกรูปแบบ Shape ที่ต้องการ 

4. เมาส์จะเป็นรูป + น ามาวาดบนสไลด์ 

 

 

 

 

 

 

 ปรับแตง่ Shape ที่แท็บค าสัง่ Format 

การปรับแตง่รูปแบบ หรือการตกแตง่สพีืน้ (Shape Fill) ให้ Shapes  ได้ที่กลุม่ค าสัง่ Shape Styles   

Shape Styles  ลกัษณะรูปร่าง 

Shape Fill   เติมสใีห้รูปร่าง 

Shape Effects  ลกัษณะพิเศษรปร่าง 

Shape Outline  เส้นกรอบรูปร่าง 

ตวัอย่างการวาดรปูดว้ย Shape 
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ขัน้ตอนการปรับแตง่ Shape Fill 

1. เลอืก Shape ที่ต้องการตกแตง่  คลกิแท็บ Format 

2. กลุม่ค าสัง่ Shape Styles  Shape Fill เลอืกสพีืน้ ซึง่มีอยู ่4 แบบ คือ 

 More Fill Colors  เลอืกสพีืน้เป็นส ี

 Picture  เลอืกสพีืน้เป็นรูปภาพ 

 Gradient  เลอืกสพีืน้เป็นไลร่ะดบัสี 

 Texture  เลอืกสพีืน้เป็นแบบพืน้ผิว 

เลอืกรปูแบบสพีืน้ 

เลอืกรปูแบบ Shape Styles 
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 ขัน้ตอนการปรับแตง่ Shape Outline 
1. เลอืก Shape ที่ต้องการตกแตง่ คลกิแท็บ Format 

2. กลุม่ค าสัง่ Shape Styles  Shape Outline เลอืกรูปแบบเส้น ซึง่มีอยู ่4 แบบ คือ 

 More Outline Colors  เลอืกสกีรอบของ Shape เพิ่มเตมิ 

 Weight  เลอืกขนาดของสกีรอบ  

 Dashes   เลอืกรูปแบบของกรอบ  

 Arrows  เลอืกประเภทหวัลกูศร  

การตกแตง่ Shapes Effects ที่กลุม่ค าสัง่ Shape Styles ได้อธิบายขัน้ตอนตามล าดบั ดงัรูป 
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กรอกขอ้ความ 

เลอืกรปูแบบ 

การใส่ข้อความให้กับ Shape 
เป็นการเพิ่มข้อความลงใน Shape ที่วาดเพื่อแสดงความหมายของรูปร่างที่วาด 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

การปรับรูปร่างของ Shape 

อีกหนึง่วิธีในการปรับแตง่รูปแบบ Shape ได้อยา่งรวดเร็วด้วยค าสัง่ Quick Style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแทรกและปรับแต่ง SmartArt ลงในเอกสาร 
 การแทรก SmartArt ที่ Ribbon 
 SmartArt เป็นการแสดงข้อมลูในรูปแบบของกราฟิก โดยสามารถเลอืกรูปแบบได้จากเค้าโครงที่โปรแกรมมี ท าให้

สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึน้ การแทรก SmartArt ท าได้โดย 

1. คลกิที่แท็บ Insert 

2. ที่กลุม่ค าสัง่ Illustrations  คลกิค าสัง่ SmartArt  
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3. เลอืกรูปแบบท่ีต้องการ 

  
 

 

การปรับแต่ง SmartArt 
1. คลกิที่ SmartArt ที่ต้องการปรับแตง่  
2. คลกิที่แท็บ Design ปรับแตง่ สสีนั การวางของ SmartArt การปรับเปลีย่นรูปแบบใหมข่อง SmartArt ได้ 

เลอืกรปูแบบ SmartArt 

SmartArt แบบ Bubble Picture 

List SmartArt แบบ Bubble Picture 

List 

คลกิ 

SmartArt 
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คลกิ SmartArt 

แปลง SmartArt เป็นขอ้ความ 

แปลง SmartArt เป็นรปูร่าง 

คลกิ SmartArt 

แปลง SmartArt เป็นขอ้ความ 

แปลง SmartArt เป็นรปูร่าง 

การแปลง SmartArt เป็นข้อความ (Convert To Text) 
เป็นการแปลงข้อมลูจากการท่ีน าข้อมลูนัน้สร้างเป็น SmartArt แต่ในบางครัง้ต้องการข้อมลูที่อยู่ใน SmartArt เป็น

ตวัหนงัสอืหรือข้อความ ท าโดย 

1. คลกิที่ SmartArt ที่ต้องการ 

2. ปรากฏแท็บ Design  

3. ที่กลุม่ค าสัง่ Reset เลอืกค าสัง่ Convert  Convert  to Text 

 

การแปลง SmartArt เป็นรูปร่างอัตโนมัต ิ(Convert To Shapes) 
เป็นการแปลงข้อมลูที่ได้สร้างเป็น SmartArt แล้วแปลงไปเป็น Shape ข้อดีจะ Object มีรูปร่างที่สวยงามที่สร้าง

จาก SmartArt  ท าได้โดย 

1. คลกิที่ SmartArt ที่ต้องการ 

2. ที่แท็บ Design  ที่กลุม่ค าสัง่ Reset  เลอืกค าสัง่ Convert  Convert to Shapes 
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คลกิ SmartArt 

รปูแบบ SmartArt Style 

คลกิ SmartArt 

เปลีย่นส ีSmartArt 

 การปรับแต่ง SmartArt Styles  

 การปรับแตง่ สขีอง SmartArt (Change Color)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
การปรับเปลี่ยนเค้าโครง  SmartArt (SmartArt Layout)  

คลกิ SmartArt 

รปูแบบเคา้โครง SmartArt 
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 SmartArtแบบ Hexagon 

Cluster 

เปลีย่นเคา้โครงเป็น Bubble 

Picture List 

ก าหนด Shape Outline สแีดง 

ก าหนดค่าของ Picture Effect 

แบบ 3D 

 การปรับแต่ง SmartArt ที่แท็บ Format ของรูปร่างใน SmartArt 
 

 

 การปรับแต่ง SmartArt ที่แท็บ Format ของรูปภาพใน SmartArt 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแทรกและแก้ไขข้อมูล,ปรับแต่งแผนภูมิ (Chart) 

การแทรก Chart 

แผนภมูิ (Chart) เป็นการน าข้อมลูจากตารางมาแสดงในรูปของกราฟ รวมทัง้การแสดง Chart ที่มีรูปแบบเฉพาะ

เพื่อสือ่ความหมายข้อมลูได้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยการสร้าง Chart ในโปรแกรม PowerPoint จะต้องน าข้อมลูไปพิมพ์ในตาราง

ของโปรแกรม Excel เสยีก่อน การสร้าง Chart ท าได้โดย 

1. ที่แท็บ Insert 

2. ที่กลุม่ค าสัง่ Illustrations  คลกิค าสัง่ Chart 

3. ปรากฏ Dialog Box ของ Insert Chart ให้เลอืกรูปแบบกราฟทีต้่องการ  
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เลอืกรปูแบบของกราฟ 

ปรากกฎโปรแกรม MS. Excel เพือ่

กรอกขอ้มลูในการแสดงกราฟ เมือ่

กรอกเรยีบรอ้ยปิดโปรแกรม Excel 
จะไดข้อ้มลูในMS. Excel อยู่บน

สไลดข์อง MS. PowerPoint 

ปิด 
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แทบ็ Design 

แทบ็ Layout 

แทบ็ Format 

การแก้ไข และปรับแต่ง Chart 
เมื่อได้ท าการแทรกกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว บางครัง้จะต้องน าคา่ของ Chart มาปรับเปลีย่นรวมทัง้ปรับแตง่รูปแบบ

ของ Chart ใหมอ่ีกครัง้ สามารถท าการเปลีย่นและแก้ไขได้โดยไมต้่องเสยีเวลาสร้าง Chart ใหมท่กุครัง้ ในการแก้ไข Chart 
ให้คลกิที่ Chart ที่ต้องการ จะปรากฏแท็บค าสัง่ที่เก่ียงข้องด้วยกนั 3 แท็บ คือ แท็บ Design แท็บ Layout และแท็บ 
Format แสดงต าแหนง่ค าสัง่ ดงัรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การปรับแต่ง Chart ที่แท็บ Design   
เป็นการปรับแตง่ Style ความสวยงามให้กบั Chart เปลีย่นชนิดของ Chart ใหมโ่ดยไมต้่อง

เสยีเวลาลบ Chart เก่าแล้วเร่ิมสร้างขึน้มาใหม ่ 

o การใช้กลุม่ค าสัง่  Change Chart Type   
เป็นการเปลีย่นชนิดของ Chart จากเดิม Chart ที่ได้เร่ิมต้นสร้างเสร็จเรียบร้อย

แล้ว ภายหลงัอยากจะเปลีย่นประเภทชนิดของ Chart ใหมอ่ีกครัง้ โดยยงัคงยดึ
ตารางข้อมลูเดิม จงึไมจ่ าเป็นต้องเสยีเวลาสร้างใหม่ การเปลีย่นชนิดให้คลกิเลอืก 
Chart ที่ต้องการ แล้วคลกิค าสัง่ได้โดย 

1. คลกิที่แท็บ  Design  
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Type    เลอืกค าสัง่ Change Chart Type  

 

 

 

 

 

 
เลอืกชนิดของ Chart ใหม่ 

ตวัอย่างการเปลีย่น Chart Type 
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o การใช้กลุม่ค าสัง่  Chart Layouts 

เป็นการเปลี่ยนเค้าโครงของ Chart เพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนต าแหน่ง 
ค าอธิบาย ข้อมลูตารางตา่ง ๆ ที่มีอยู่บนพืน้ท่ีของ Chart 

1. คลกิที่ Chart ที่ต้องการ 
2. คลกิที่แท็บ  Design 
3. ที่กลุม่ค าสัง่ Chart Layouts   คลกิปุ่ ม 
4. เลอืกรูปแบบท่ีต้องการ 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืกรปูแบบ 

เปลีย่นเป็น Layout 7 

ตวัอย่างการเปลีย่น Chart Layouts 
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o การใช้กลุม่ค าสัง่  Chart Styles 

คลกิเลอืก Chart เพื่อเปลีย่นส ีChart เพื่อความรวดเร็วในการก าหนดสใีห้กบั Chart   

1. คลกิที่แท็บ  Design 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Chart Styles   คลกิปุ่ ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปรับแต่ง Chart ที่แท็บ Layout 

ค าสัง่ Chart Title เป็นการปรับโครงสร้างให้กบั Chart  หรือต้องการเพิ่ม แก้ไขสิ่งที่ไม่ได้ท าไว้

ตัง้แต่ตอนเร่ิมสร้าง  Chart เช่น อาจจะลืมใสช่ื่อกราฟหรือช่ือแกนต่างๆ , การก าหนด หรือเลือก

แกนให้กบั Chart 

เปลีย่นเป็น Style 27 

ตวัอย่างการเปลีย่น Chart Style 

เลอืกรปูแบบ 
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o การใช้กลุม่ค าสัง่  Labels 

ค าสัง่ Chart Title เป็นการใส ่ค าอธิบาย ช่ือ Chart ข้อมลูตารางตา่ง ๆ ที่มีอยูบ่น

พืน้ท่ี 

ของ Chart 

1. คลกิที่แท็บ  Layout 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Label   คลกิที่ค าสัง่ Chart Title 

 

 

 

 

 

 

 

o การใช้กลุม่ค าสัง่  Labels 

ค าสัง่ Axis Titles เป็นการแสดงช่ือแกนของ Chart 

1. คลกิที่แท็บ  Layout   
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels   คลกิค าสัง่ Axis Titles 
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o การใช้กลุม่ค าสัง่  Labels 

ค าสัง่ Legend เป็นการใสค่ าอธิบายช่ือชดุข้อมลู ท่ีมีอยูบ่นพืน้ท่ีของ Chart 

1. คลกิที่แท็บ  Layout 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels   คลกิค าสัง่ Legend 

 
 

 

 

 

 

 

 

o การใช้กลุม่ค าสัง่  Labels 

ค าสัง่ Data Labels เป็นการใสค่ าอธิบายคา่ของชดุข้อมลู ประเภทของข้อมลู และคา่

ในแกนของ Chart 

1. คลกิที่แท็บ  Layout 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Labels   คลกิค าสัง่ Data Labels 
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o การใช้กลุม่ค าสัง่  Axes 

ค าสัง่ Axes เป็นการก าหนดค าอธิบายคา่ของแกนหลกัของ Chart  ในแนวตัง้และ

แนวนอน 

1. คลกิที่แท็บ  Layout 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Axes   คลกิค าสัง่ Axes 

 

ค าสัง่ Gridlines เป็นการแสดงเส้นบอกแนวระดบัข้อมลูของ Chart 

1. คลกิที่แท็บ  Layout 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Axes   คลกิค าสัง่ Gridlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสัง่ Plot Area เป็นพืน้หลงัของ Chart 

1. คลกิที่แท็บ  Layout 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Background  คลกิค าสัง่ Plot Area 
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การปรับแต่ง Chart ที่แท็บ Format 
เป็นค าสัง่ทีใ่ช้ในการจดัรูปแบบพืน้ผิว ลกูเลน่ความสวยงามของสขีอบ ข้อความแบบ
ศิลป์ และปรับขนาดของ Chart  

 

การแทรกและแก้ไขตาราง (Table) 

การแทรก Table 

การแทรกตารางเป็นค าสัง่ที่ส าคญัอีกหนึง่ค าสัง่ เพราะในบางครัง้ข้อมลูที่มีอาจจะมีปริมาณมาก เช่น ข้อมลูที่เป็น

ประวตัิพนกังาน ข้อมลูแสดงเงินเดือนพนกังาน หรือสร้างตารางสรุป ถ้าน าข้อมลูนัน้มาจดัพิมพ์ในรูปแบบของตาราง จะ

เป็นการง่ายและเข้าใจยิ่งขึน้  

การพิมพ์ข้อมลูในตารางจะพิมพ์ไว้ในต าแหน่งแถวและคอลมัน์ จุดตดัของแถวและคอลมัน์เรียกว่าเซลล์ ก าหนด

หรือจดัรูปแบบแต่ละเซลล์ได้แบบเดียวกนัทัง้ตาราง รวมทัง้สามารถผสานหรือรวมเซลล์เป็นเซลล์เดียวกนั หรือแบ่งเซลล์

ออกเป็นหลายเซลล์ได้ การแทรกตารางท าได้โดย 

ปรบัรปูร่าง ลกัษณะพเิศษของ Chart 

ปรบัขอ้ความศลิป์ จดัล าดบั และขนาดของ Chart 

 
คลกิ เพือ่ปรบัรปูแบบไดพ้รอ้มกนัทุกค าสัง่ 
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1. คลกิแท็บ Insert  คลกิ Table 

2. เลอืกรูปแบบของการสร้าง Table ซึง่มใีห้เลอืกอยู ่3 รูปแบบ 

 Insert Table 

 Draw Table 

 Excel Spreadsheet 

 ตวัอยา่งการสร้างตารางแบบ Insert Table 

ใส่จ านวนคอลมัน์ 

ใส่จ านวนแถว 

ผลลพัธข์องการสรา้งตาราง 5 X  3 
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คลกิ All เลอืกแสดงเฉพาะชุด

รปูแบบ 

 

การพมิพ์ข้อมูลในตาราง  

 วิธีการพิมพ์ โดยน าเมาส์มาวางในบริเวณตาราง สญัลกัษณ์ของเมาส์จะเป็นรูป  l  ให้คลกิเมาส์ในต าแหนง่เซลล์

ที่ต้องการ 

 การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยงัต าแหน่งต่าง ๆ ของตาราง 

 วิธีที่ 1  น าเมาส์มาคลกิในต าแหนง่ช่องเซลล์ใดเซลล์หนึง่ที่ต้องการ 

 วิธีที่ 2 ใช้กดปุ่ ม  ที่ Keyboard เพื่อเลือ่นเคอร์เซอร์ไปยงัต าแหนง่ตา่งๆ ของตาราง 

วิธีที่ 3  ใช้ปุ่ มควบคมุลกูศร (Arrow Key)                ที่ Keyboard เพื่อเลือ่นเคอร์เซอร์ไปยงัต าแหนง่

ตา่งๆ ของตาราง 

การแก้ไขตาราง 
เมื่อสร้างตารางเสร็จเรียบร้อยจะได้ผลลพัธ์ของตารางเป็นเส้นตารางสีด า สามารถท าการแก้ไขตารางให้สวยงาม 

ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการพิมพ์ข้อมลู โดยคลิกเลือกตารางที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏแท็บค าสัง่อตัโนมตัิ 2 แท็บ คือ 

แท็บ Design และแท็บ Layout 

 การแก้ไขด้วยแท็บ Design เป็นการแก้ไขตาราง ด้านรูปแบบส ีกรอบของตาราง 
o การใช้กลุม่ค าสัง่  Table Styles   

เป็นการใช้ค าสัง่สร้างตารางแบบส าเร็จรูป มีส ีและเส้นตารางให้เลอืก 

1. คลกิที่แท็บ  Design 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Table Styles   Table Styles   
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ก าหนดรปูแบบตารางดว้ยตนเอง 

 

หากต้องการสร้างตารางแบบปรับแตง่สสีนั  ลกัษณะพิเศษ และเส้นตารางก าหนดได้ที่แท็บ Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขด้วยแท็บ Layout เป็นการแก้ไขตาราง ของต าแหนง่ข้อความในตาราง หรือจดัการด้านแถว และคอลมัน์ 

 

 

 

 

 

 
ค าสัง่จดัการแถว (Row) และคอลมัน์(Column) 

Insert Above  หมายถงึ การแทรกแถวดา้นบน 

Insert Below หมายถงึ การแทรกแถวดา้นล่าง 

Insert Columns to the Right  หมายถงึ การเพิม่คอลมัน์ไปทางดา้นขวา 

Insert Columns to the Left  หมายถงึ การเพิม่คอลมัน์ไปทางดา้นซา้ย 

ค าสัง่จดัการต าแหน่งขอ้มลูในตาราง 

Cell Margins  หมายถงึ ก าหนดต าแหน่งเซลล ์

Text Direction หมายถงึ หมุนทศิทางของตวัอกัษร 

Align Text  หมายถงึ จดัต าแหน่งตวัอกัษร 

Height หมายถงึ ความสงูของตาราง 

Width หมายถงึ ความกวา้งของตาราง 

Lock Aspect Ratio หมายถงึ ลอ็กค่าสดัสว่นของตาราง 

ใหค้งเดมิเมื่อเปลีย่นแปลงความสงู 

และความกวา้ง  



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
250 

เริม่สรา้ง Album 

ใหม ่แกไ้ข Album ทีม่อียู่

แลว้ 

 

การสร้าง และตั้งค่ารูปภาพอย่างเร็วด้วย Photo Album 
            การจดัการรูปถา่ยทีม่ีจ านวนมากแล้วจะต้องการน ามาแสดงในสไลด์ PowerPoint มีค าสัง่ที่สามารถน ารูปเหลา่นัน้ 

มาจดัท าเป็นอลับัม้รูป เพียงแตเ่ลอืกรูปและก าหนดรายละเอียดตา่งๆ จากนัน้โปรแกรมจะสร้างสไลด์ที่มีรูปเหลา่นัน้ให้ 

พร้อมทัง้จดัวาง และตกแตง่กรอบรูปอยา่งสวยงามด้วยลกัษณะพเิศษ การสร้าง Photo Album ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Insert 

2. ที่กลุม่ค าสัง่ Image  Photo Album 

3. เลอืกค าสัง่ New Photo Album เพื่อสร้างใหม ่

4. ปรากกฎ Dialog Box ของ Photo Album  คลกิปุ่ ม File/Disk 

5. เลอืกรูปภาพท่ีต้องการ  คลกิปุ่ ม Insert  

6. รูปภาพท่ีเลอืกจะอยูใ่น Photo in Album 
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ตัง้คา่รูปเพิ่มเติมได้ อาทิเช่น หมนุรูปภาพ ปรับความสวา่ง สามารถปรับความเข้ม ได้ 

7. New Text Box ใช้แทรกข้อความประกอบรูปภาพ โดยจะแทรกสไลด์ตอ่จากสไลด์ที่ถกูเลอืกอยู ่และ
ข้อความจะใสภ่ายหลงัจากที่กดปุ่ ม Create  

8. Picture layout ใช้ก าหนดรูปแบบของรูปในหน้าสไลด์ เช่น แบบเต็มหน้าจอ รูปแบบมีกรอบ จ านวนรูป
ในแตล่ะหน้า เลอืกแล้วมีแสดงให้ดลูกัษณะทางขวามือ แตจ่ะแสดงเหมือนกนัทกุหน้าสไลด์ 

9. Frame Shape เป็นการก าหนดรูปร่างของกรอบภาพท่ีเลอืกไว้ เชน่รูปเหลีย่ม และรูปวงกลม  
วงรีก็สามารถท าได้ โดยดตูวัอยา่งทางขวามือ 

10. Picture Options  ก าหนดคา่ขาว-ด าให้รูป 
11. คลกิปุ่ ม Create เพื่อน าภาพใสล่งแผน่สไลด์ 
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การสร้างและตั้งค่าจุดเช่ือมโยง (Hyperlink) 
Hyperlink เป็นการเช่ือมโยงคล้ายกบัในการเช่ือมโยงในเว็บไซต์ไปอีกเว็บไซต์หนึง่ แตใ่น PowerPoint สามารถ

สร้างจดุเช่ือมโยงไปยงัสไลด์หน้าอื่นๆ หรือเว็บไซต์ หรือไฟล์ หรือชดุกลุม่สไลด์ที่ท าไว้ สามารถเลอืก Object ที่ต้องการ

สร้างลิง้ค์ เช่นคลมุข้อความ แล้วคลกิเลอืกค าสัง่ ดงัรูป  

1. คลกิที่แท็บ Insert 

2. ที่กลุม่ค าสัง่ Links  Hyperlink 

ลกัษณะของการเช่ือมโยงแบง่ได้ 4 แบบ 

 Existing File or Web Page เป็นการเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ตา่งๆ 

 

 Place in this Document เป็นการเช่ือมโยงภายในงานน าเสนอ โดยเลอืกหน้าสไลด์ที่ต้องการ หรือลงิค์ไปยงั

สไลด์หน้าแรก หรือหน้าสดุท้าย 

 Create New Document เป็นการสร้างไฟล์ PowerPoint ขึน้มาใหม ่  โดยใสช่ื่อที่ช่อง Name of new document  

ถ้าจะเปลีย่น path หรือเส้นทางทีเ่ก็บไฟล์ ให้กดที่ Change 

พมิพช์ือ่เวบ็ไซต์ทีต่อ้งการ 

เลอืกสไลดท์ตีอ้งการ 
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 Link to E-Mail Address หมายถึง คลกิลงิค์นีเ้พื่อสง่อเีมล์ผา่นโปรแกรม Outlook 

การยกเลกิ Hyperlink ให้คลกิขวาที่ Object  หรือข้อความที่ได้ก าหนดจดุเช่ือมโยงไว้  เลอืกค าสัง่ Remove 

Hyperlink 

การแทรกวดิโีอ  
 การแทรกวดีีโอ (Video) 

 เนือ้หาในงานน าเสนอของสไลด์นอกจากจะมีข้อความและรูปภาพแล้วหากต้องการน าเสนอสไลด์ที่

สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้ เช่น งานน าเสนอตวัสินค้าที่ต้องการแสดงแบบอตัโนมตัิหรืองานแต่งงานควรน าเสียง 

และภาพเคลือ่นไหวประเภทวิดีโอเข้ามาใสเ่พิ่มได้ ซึง่จะท าให้งานน าเสนอนัน้นา่สนใจมากยิ่งขึน้ 

 ในการแทรก Video ในงานน าเสนอใน PowerPoint เวอร์ชัน่ก่อนหน้านี ้ถ้าน างานน าเสนอไปใช้กบั

คอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นที่ไมใ่ช้เคร่ืองที่ใช้สร้างงานน าเสนอ หากไมไ่ด้ท าส าเนาไฟล์ Video ไปด้วยจะไมส่ามารถ

แสดง Video ได้แตใ่น PowerPoint เวอร์ชัน่ 2010 ได้พฒันาเคร่ืองมือในการแทรก Video ที่จะท าให้วีดีโอ

ดงักลา่วฝังลงไปในงานน าเสนอและสามารถน าไปแสดงในเคร่ืองอืน่ๆ ได้ทนัที การแทรก Video ท าได้

โดย…………………………………… 

พมิพช์ือ่อเีมล 

เลอืกไฟล ์
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คลิกปุ่ ม play เพ่ือแสดง 

VDO 

ปุ่ มเดินหน้าและถอยกลบัของ VDO 

 

1. คลกิแท็บ Insert 

2. ที่กลุม่ Media  คลกิค าสัง่ Video  เลอืกค าสัง่ Video from File 

3. คลกิเลอืกไฟล์ Video ที่ต้องการ  คลกิปุ่ ม Insert จะได้ Video วางอยูบ่นสไลด์ 

4. คลกิปุ่ ม Play เพื่อทดสอบเลน่ Video ในสไลด์งานน าเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแทรกเสียง ตดัต่อเสียง  
การแทรกเสียงเพ่ือประกอบบนงานน าเสนอ ใหน่้าต่ืนเตน้เร้าใจขณะท่ีก าลงัชมการน าเสนอ  หรือเพ่ิมความ

น่าสนใจใหก้บัสไลดใ์นงานน าเสนอ ท าไดโ้ดย  

1. คลกิแท็บ Insert 

2. ที่กลุม่ Media คลกิค าสัง่ Audio 

3. เลอืกค าสัง่ Audio from File 

4. เลอืกไฟล์เสยีงจากทีจ่ดัเก็บ  คลกิปุ่ ม Insert 

 

 

คลิกไฟล์ 

VDO 

ท าการบนัทกึเสียงเอง 

เลือกคลิปเสียงจากโปรแกรม 

เลือกไฟล์เสียงจากภายนอก 
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อีกหนึ่งความสามารถที่โปรแกรม PowerPoint ทุกๆเวอร์ชั่นมี และเป็นความโดดเด่นของ

โปรแกรม นัน่ก็คือความสามารถในการสร้าง Animation หรือท าให้ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่น 

ๆ บนสไลด์ สามารถเคลือ่นไหวได้ตามที่ก าหนด หรือตามความต้องการ ซึง่ค าสัง่เหลา่นีถื้อว่าเป็นหวัใจ

ของโปรแกรม ปัจจุบนัการสร้าง Animation มีรูปแบบ ลกูเล่นการแสดงให้เลือกเพิ่มขึน้อีกมากมาย 

โดยเฉพาะถ้าต้องการก าหนดให้ Object มีทิศทางการเคลื่อนไหวแบบก าหนดเส้นทางการเคลื่อนไหว

เอง ตวัโปรแกรมมีเคร่ืองมือของการก าหนดเส้นทางการเคลือ่นไหวของ Object ช่ือวา่ Motion Part หรือ

ตวัเลอืกอื่นอีกมากมายที่ช่วยสร้างงานน าเสนอได้อยา่งมืออาชีพ 

 

 

 

 

บทที่ 6  

การเคลือ่นไหวขณะเปลีย่นแผ่นสไลด์และการเคลือ่นไหวของวัตถุ 
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การก าหนดการเคลือ่นไหวให้กบัวตัถุบนสไลด์ (Animation Effect) 
บนสไลด์ของงานน าเสนอท่ีประกอบด้วย Object ตา่งๆ  ที่เป็นทัง้ข้อความ  รูปภาพ  และรูปทรง SmartArt นัน้

สามารถน ามาใส ่ Animation เพื่อให้แสดงการเคลือ่นไหวออกมาได้อย่างนา่ตื่นเต้น  โดยจะใช้  Animation Style ซึง่เป็น

ค าสัง่ส าเร็จรูปท่ีชว่ยก าหนดการเคลือ่นไหวให้กบัวตัถใุนสไลด์ได้งา่ยและรวดเร็วไมต้่องเสยีเวลาก าหนดรูปแบบการแสดง

หรือทิศทางการแสดงของ Animation ของ Object 

แต่ถ้าต้องการก าหนดรูปแบบการแสดง ก าหนดทิศทางการแสดงของ Object หรือก าหนด Animation ตาม

ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถออกแบบรูปแบบการแสดงของแต่ละ  Object ได้เอง  นอกจากนัน้ยงัสามารถเพิ่มความ

ตื่นเต้นด้วยการใช้เสียงประกอบในระหว่างการแสดงหรือก าหนดช่วงเวลาการแสดง Animation ได้อีกด้วย  การใส ่

Animation ท าได้โดย 

1. คลกิวตัถทุี่ต้องการ 

2. คลกิแท็บ Animation  คลกิค าสัง่ Animation Styles เลอืกรูปแบบที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์ 
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ลกัษณะการเคลื่อนไหวเข้า 

ลกัษณะการเคลื่อนไหวออก 

3. คลกิที่รูปภาพเพื่อปรับแตง่ Animation เพิ่มเติมที่ Effect Option  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ใน PowerPoint 2010 เลอืก Animation เพิ่มเติมจากค าสัง่ Add Animation  เพิ่มได้มากกวา่หนึง่ 

Animation 

 

 

 

 

 

การก าหนดและปรับแตง่คา่การเคลือ่นไหวเพิ่มเติม (Customizing Animation Effects) มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดคา่ Effect Option 

เพ่ิมเติม 

คา่ที่ปรากฏจะต้องขึน้อยูก่บั 

Animation 

ก าหนดคา่ Animation เพ่ิมเติม

ได้มากกวา่ 1 Animation ตอ่ 1 

Object 

ลกัษณะการเคลื่อนไหวภายในสไลด์ 
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Animation ที่ได้ใสใ่ห้กบั Object สามารถน ามาปรับแตง่แก้ไขให้สวยงามยิ่งขึน้ โดยเรียกใช้ค าสัง่ 

Animation Pane (บานหน้าตา่งภาพเคลือ่นไหว) ในการปรับแตง่เพิ่มเติมได้ อาทเิช่น สลบัการแสดงก่อนหลงัของ 

Object หรือเลอืกลบ Animation ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Animation  คลกิค าสัง่ Animation Pane 

2. คลกิ Object ที่ต้องการปรับแตง่ Animation จะปรากฏสญัลกัษณ์                                          

หมายถึงแสดง Animation เป็นล าดบัท่ี 1 เป็นประเภท Object แบบข้อความค าวา่ ARIT หรือ 

  หมายถึงแสดง Animation เป็นล าดบัท่ี 2 เป็นประเภท Object แบบ

รูปภาพ จากนัน้คลกิ          หรือคลกิขวาเพื่อ ปรับแตง่คา่ตามต้องการ 

3. คลกิ More Options  เลอืกค าสัง่ Effect Options  ปรับแตง่คา่ตามแท็บที่ต้องการ  จากตวัอยา่ง

เป็นการปรับแตง่คา่เพิม่เตมิของ Object ที่เป็นข้อความ แสดงค าอธิบายค าสัง่ ดงัรูป 

ลกัษณะเส้นทางการเคลื่อนไหว 
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การลบ Animation ที่ไม่ต้องการ 

เป็นการลบ Animation ที่ได้สร้างหรือก าหนดขึน้ออก 

จากแสดงการเคลือ่นไหว จะเรียกใช้ค าสัง่ Remove  

จาก Animation Pane 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก Object 

เพ่ิมลกูเลน่การแสดง 

ก าหนดเวลาการเลน่ 

รูปแบบการเคลื่อนไหวตวัอกัษร 
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การก าหนดการแสดงผลและเวลาการเคลือ่นไหวของวตัถุ 
โดยปกติการแสดง Animation ของแตล่ะ Object จะเปลีย่นล าดบัถดัไปได้ก็ตอ่เมื่อจะต้องคลกิเมาส์ จึงแสดง 

Animation ของล าดบัถดัไปได้ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในการเปิดแสดงภาพ แตบ่างครัง้เราอาจก าหนดเวลาไมเ่หมาะสม

ส าหรับการแสดงในแตล่ะObject สามารถเลอืกก าหนดชว่งการแสดงผลอธิบายดงัรูป 

 

การสลบัล าดบัของการแสดงการเคลือ่นไหว (Re-Order) 
ในการสร้างงานน าเสนอ สไลด์หนึ่งแผ่นจะประกอบด้วยหลาย  Object  สามารถก าหนดได้ว่าต้องการให้แสดง

วตัถุใดก่อนหลงัเพื่อให้สอดคล้องกับค าบรรยาย เช่น  ให้แสดงข้อความที่เป็นหวัข้อก่อน  แล้วจึงแสดงภาพ เพื่อความ 

แมน่ย า ไมใ่ห้เกิดการผิดพลาดขณะน าเสนอ ท าได้โดย  

1. เลอืกวตัถทุี่ต้องการ 

2. สลบัล าดบัท่ีค าสัง่ Reorder Animation หรือสลบัล าดบัที Animation Pane ที่ค าสัง่รูป     

เร่ิมเม่ือคลิกเมาส์ 

เร่ิมพร้อมกบัเหตกุารณ์ก่อนหน้า 

เร่ิมเม่ือเหตกุารณ์ก่อนหน้าแสดงเสร็จ 

ล าดบัของ Animation 

หรือใช้ที่ Ribbon 

เลื่อนขึน้ทีละ 1 ล าดบั  เลื่อนลงทีละ 1 ล าดบั  



โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหมผู่้มีวินยัใช้ไอซีที ปีที่ 2 
 

  
261 

ดูตวัอย่างของการแสดงผล Animation 
  วธีิการทดสอบการเคล่ือนไหวของวตัถุในสไลด ์สามารถเรียกดูไดใ้นมุมมอง Normal  ถา้ตรวจสอบมีส่วนใดส่วน

หน่ึงไม่เป็นไปอยา่งท่ีตอ้งการหรืออยากจะแกไ้ขก็จะสามารถแกไ้ขไดท้นัที ท าใหไ้ม่เกิดปัญหาขณะน าเสนองาน  

ท าไดโ้ดย 

1. คลิกแท็บ Animation 

2. คลกิค าสัง่ Preview เพื่อตรวจสอบการแสดงผล Animation ในงานน าเสนอ 

 

 

 

 

การใส่และปรับแต่งค่าการเคลือ่นไหวให้แผ่นสไลด์ (Transition to This Slide)   
 การใส่ค่า Transition to This Slide  

ในขณะท่ีสไลด์ก าลงัแสดงจบ และเปลีย่นไปเป็นสไลด์หน้าใหม ่หรือมีการเปลีย่นแผน่สไลด์จากแผน่หนึง่ไปยงัอีก

แผ่นหนึ่ง สามารถก าหนดค่าการเคลื่อนไหวให้กับแผ่นสไลด์ เรียกว่า  Transition  เพื่อให้งานน าเสนอน่าติดตาม 

นา่สนใจยิ่งขึน้ขณะท่ีก าลงัด าเนินการน าเสนอ 

ตัวอย่าง ขณะที่ก าลังน าเสนอสไลด์ปัจจุบันจบลงแล้ว ต้องการให้สไลด์ถัดไปแสดงขึน้มาตามล าดับ โดย

ก าหนดให้สไลด์แผ่นใหม่ที่เลื่อนมาทบัสไลด์แผ่นเดิมก่อนหน้านีห้ายจากด้านซ้ายของจอภาพ หรือให้สไลด์แผ่นใหม่

ค่อยๆ ปรากฏแบบหมุนทบัแผ่นสไลด์เดิมก่อนหน้า  เป็นต้น  ยงัสามารถก าหนดให้มีเสียงประกอบได้อีกด้วย และ

ก าหนดช่วงเวลาในการเปลีย่นแผน่สไลด์แบบอตัโนมตัิ หรือเปลีย่นแผน่สไลด์เมื่อท าการคลกิเมาส์ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

 

 

 

ยกเลิกการใส ่

Transition 

น ารูปแบบที่เลือก 

ใช้กบัทกุสไลด์ 
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การตัง้ค่าเสียง และเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ 

 ขณะที่ก าลงัเปลีย่นฉากของสไลด์ต้องการให้มีเสยีงประกอบเพื่อความน่าสนใจเสียงที่น ามาใสใ่นขณะ

เปลี่ยนสไลด์นัน้อาจจะเป็นเสียงที่ถูกบนัทึกเก็บเอาไว้เป็นไฟล์ หรือเลือกเสียงที่โปรแกรมมีเตรียมไว้ให้เลือก 

อธิบายค าสัง่ตา่ง ๆได้ดงัรูป 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกเสียง 
แสดงสไลด์ถดัไปเม่ือคลิกเมาส์ 

ตัง้เวลาให้สไลด์ 

แสดงอตัโนมตัิ 

ยกเลิกเสียง 
ก าหนดเวลาของ 

การแสดง Transition 
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สิ่งที่ส าคัญก่อนการน าเสนอคือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวอักษร 

รูปภาพ และในการแสดง Animation ก่อนที่จะน าออกสู่สาธารณชน รวมทัง้หาข้อมลูของ

กลุม่เป้าหมายหรือกลุม่ผู้ ฟัง ซึง่หมายถึงการจดักลุม่ในงานน าเสนอให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้ ฟัง

ที่เข้าร่วมฟังหรือร่วมประชุม การจัดล าดบัก่อน - หลงัของการแสดงผลของสไลด์ และควร

เตรียมงานน าเสนอที่เป็นรูปแบบเอกสารประกอบการบรรยาย จดัท าคู่มือให้อ่าน เพื่อความ

เข้าใจได้ง่ายขึน้ขณะท่ีก าลงัน าเสนอ  

 

 

 

บทที่ 7  

การจัดเตรียมงานก่อนการน าเสนอ 
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การฝึกซ้อมการบรรยาย และก าหนดเวลาให้กบังานน าเสนอ  

(Rehearse Timings) 
ก่อนท าการน าเสนอจริงต่อหน้าที่ประชุม หรือที่ชุมชน ควรจะต้องมีการซกัซ้อม ฝึกหดัน า เสนอสไลด์แต่ละแผ่น 

จึงต้องมีการซ้อมหรือก าหนดเวลาที่ชดัเจนวา่ในสไลด์แตล่ะแผน่จะต้องใช้เวลาพดูหรือน าเสนอเป็นเวลาเท่าไรจะต้องนาน
ไม่เกินเท่าไหร่ เพื่อให้ล าดบัของงานโดยรวมด าเนินไปได้ด้วยดีซึ่งการเตรียมเนือ้หาและค าบรรยายจะต้องมีความยาวที่
พอเหมาะพอดีกบัเวลาที่ก าหนด  ท าได้โดย 

1. ที่แท็บ Slide Show  คลกิค าสัง่ Rehearse Timings 
2. ฝึกพดูบรรยายสไลด์ที่เปิดอยู ่เมื่อบรรยายเสร็จคลกิปุ่ มลกูศรเลือ่นไปซ้อมบรรยายที่สไลด์ถดัไป  
3. เมื่อบรรยายสไลด์จนครบแล้ว จะปรากฏ Dialog Box แจ้งเวลาทัง้หมดที่ฝึกซ้อมบรรยาย  คลกิปุ่ ม Yes  

 

 

 

 

เวลาที่ใช้น าเสนอของสไลด์นี ้

เวลาที่ใช้น าเสนอทัง้หมด 

เร่ิมฝึกซ้อมการบรรยายสไลด์นีใ้หม ่

คลิกไปยงัสไลด์ถดัไป 

หยดุชัว่คราว 
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การล้างเวลาที่บันทึกอยู่ในสไลด์ 
 เมื่อเราทดสอบจบัเวลาการน าเสนอสไลด์แล้ว ในสไลด์จะมีเวลาเฉลีย่ของแตล่ะสไลด์ขึน้มา ดงันัน้ถ้าเราต้องการ

ลบเวลาในแตล่ะสไลด์ออก ท าได้ดงันี ้

1. Click ที่ Tab View เลอืกค าสัง่ Record Slide Show  
2. Click ที่ค าสัง่ Clear Timing on All Slide  ถ้าต้องการลบเวลาออกทัง้หมด แตถ้่าจะลบแคส่ไลด์ที่เลอืกไว้ 
เลอืกค าสัง่ Clear Timing on Current Slide เป็นต้น 

 

 

 

การสร้าง Custom Slide Show 
บางครัง้การน าเสนอในต่างสถานที่ในแต่ละโอกาส แต่ละกลุม่ผู้ชม  อาจไม่จ าเป็นต้องแสดงสไลด์ทัง้หมดแต่ใช้

ไฟล์น าเสนอเดียวกนัสามารถก าหนดเลอืกสไลด์บางสไลด์และตัง้ช่ือเฉพาะของกลุม่ผู้ชม ถ้าต้องการน าเสนอให้แต่ละกลุม่

ก็สามารถเลอืกจากค าสัง่ Custom Slide Show และเลอืกช่ือชดุที่ต้องการแสดงได้ทนัที เป็นข้อดีที่ไม่จ าเป็นต้องท าส าเนา

งานน าเสนอไว้หลายชดุเพื่อไปเปิดให้ตรงกบักลุม่ผู้ชม วิธีการก าหนดท าได้โดย 
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1. คลกิแท็บ Slide Show 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Start Slide Show คลกิที่ค าสัง่ Custom Slide Show  เลอืกค าสัง่ 

Custom Show 
3. คลกิปุ่ ม New เพื่อสร้างกลุม่ผู้ชม 

 
 
 
 

 

4. พิมพ์ช่ือกลุม่ทีช่่อง Slide show name: 
5. คลกิเลอืกสไลด์ที่ต้องการน าเสนอให้เฉพาะกลุม่นี ้
6. คลกิปุ่ ม Add>> เพื่อเพิ่มสไลด์เข้าในกลุม่ 
7. เมื่อเพิม่สไลด์เข้าในกลุม่จนครบแล้ว คลกิปุ่ ม OK 
8. จะปรากฏหน้าตา่ง Custom Shows สามารถคลกิปุ่ ม Show เพือ่น าเสนอเฉพาะกลุม่ที่ได้

สร้างไว้ในทนัที หรือหากยงัไมท่ าการน าเสนอ ให้คลกิปุ่ ม Close 
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 การแสดงงานน าเสนอตามชื่อชุดที่ได้สร้าง 
1. คลกิแท็บ Slide Show 
2. ที่กลุม่ค าสัง่ Start Slide Show คลกิที่ค าสัง่ Custom Slide Show  
3. คลกิเลอืกกลุม่ผู้ชมที่ต้องการน าเสนอ  สามารถน าเสนอได้ทนัที  

 
หากต้องการแก้ไข หรือยกเลกิกลุม่ที่ได้สร้างไว้ ท าได้โดย 

4. เลอืกค าสัง่ Custom Shows… 
5. เลอืกกลุม่ผู้ชมที่ต้องการแก้ไข 
6. คลกิปุ่ มที่ต้องการแก้ไข ตามต้องการประกอบด้วย 

 Edit… แก้ไขกลุม่ที่เลอืก 

 Remove ลบกลุม่ผู้ชมที่เลอืก 

 Copy คดัลอกกลุม่ทีเ่ลอืก 
7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลกิปุ่ ม Close 
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เป็นการน าเสนอเทา่กบัหน้าตา่ง 

PowerPoint ที่เปิดอยู ่

เป็นการน าเสนอแบบเต็มจอ 

เป็นการน าเสนอผลงานแบบ Touch 

Screenฉายวนไปเร่ือยๆ ใช้ปากกาวาด
หรือเน้น สว่นที่ต้องการไมไ่ด้ 

ก าหนดสขีองปากกาที่ใช้วาดขณะน าเสนอ 

 
สีของเลเซอร์ตอนน าเสนอ  

(กด Ctrl + Click) 

 

การตั้งค่าการน าเสนอ (Setup Slide Show)  
 ปกติคา่เดมิของโปรแกรม PowerPoint จะถกูก าหนดคา่ใดคา่หนึง่ตามหน้าที่การใช้งานโดยทัว่ไป หากต้องการ

ตัง้คา่ให้เหมาะกบังานน าเสนอท่ีได้สร้างขึน้ ท าได้โดยคลกิค าสัง่ Set Up Slide Show ที่แท็บ Slide Show เลอืกปรับตัง้คา่

ได้ตามต้องการ 

 

เลือกแสดงสไลด์บางชว่ง 

เลือกแสดงเฉพาะสไลด์ 

ที่ก าหนดไว้ใน Custom 

Show  

แสดงสไลด์ทัง้หมด 

น าเสนอโดยไมแ่สดงเสียงบรรยายทีบ่นัทกึไว้ในสไลด์ 

ฉายสไลด์วนซ า้ไปเร่ือยๆ จนกวา่จะกดปุ่ ม Esc 

น าเสนอโดยไมแ่สดง animation ที่ใสไ่ว้ในสไลด์ 
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พิมพ์ชื่อ CD 

 

การส่งออกงานน าเสนอ (Package Presentation for CD) 
โดยปกติในการน าเสนออาจใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างเคร่ืองกัน ดังนัน้การน าเสนอจริงในห้องประชุมหรือ  

นอกสถานที่จึงต้องเตรียมงานน าเสนอให้พร้อมเพื่อไม่ให้มีปัญหาขณะน าเสนอ เช่น ตัวอักษรเปลี่ยนไปไม่เหมือน  
ที่ได้สร้างจริง หรือไฟล์รูป ไฟล์เสียงบางไฟล์ไม่แสดงผล ด้วยความสามารถของ PowerPoint ที่สามารถท าการบนัทึก 
งานน าเสนอลงแผ่น CD ได้โดยตรงไม่ต้องใช้โปรแกรมเขียนแผ่น  CD จึงมีประโยชน์เมื่อต้องการน าเสนอที่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น โดยแผน่ CD นีส้ามารถน าไปน าเสนอได้ทนัทีโดยไม่จ าเป็นต้องติดตัง้โปรแกรม หรือ Font ที่ไม่เป็น
มาตรฐาน ที่ได้ใสล่งไปในงานน าเสนอนัน้รวมถึงสามารถแจกจ่าย CD ให้กบัผู้ เข้าชมได้อีกด้วย วิธีการบนัทึกงานน าเสนอ
ลงแผน่ CD ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ File  คลกิค าสัง่ Save & Send 
2. คลกิค าสัง่ Package Presentation for CD  คลกิปุ่ ม Package for CD 
3. คลกิปุ่ ม Options เพื่อก าหนดคา่เพิ่มเติม  คลกิปุ่ ม OK 
4. คลกิปุ่ ม Copy to CD เพื่อบนัทกึงานน าเสนอลงแผน่ CD 

เช่ือมโยงไฟล์ตา่งๆ ที่ใช้ในงานน าเสนอ 

 
ฝังแบบอกัษรที่อา่นได้บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ 

 ก าหนดรหสัผ่านป้องกนั 
การเปิด และแก้ไข 
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การน า CD ไปใช้งาน และการตดิตั้ง PowerPoint Viewer 
หลงัจากท าการบันทึกงานน าเสนอไปยังแผ่น CD เรียบร้อยแล้ว สามารถน าไปเปิดใช้ในเคร่ืองที่มีการติดตัง้ 

Microsoft PowerPoint 2010 ได้ทนัทีแต่หากเคร่ืองที่น าไปเปิดไม่ได้ติดตัง้โปรแกรมไว้ ต้องมีการติดตัง้โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint Viewer ลงในเคร่ืองที่จะน าเสนอด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมติดตัง้ได้โดย  

1. เปิดโฟลเดอร์ Presentation Package  
2. เปิดไฟล์ PresentationPackage.html  
3. จะปรากฏหน้าตา่งให้ดาวน์โหลด PowerPoint Viewer  คลกิปุ่ ม Download Viewer 
4. คลกิปุ่ ม Download 

 

5.  คลกิปุ่ ม Run เพื่อติดตัง้ Microsoft PowerPoint Viewer 
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6. ยอมรับเง่ือนไขการใช้งานโปรแกรม โดยคลกิทีช่่อง คลกิ  Click here to accept the Microsoft 

Software License Terms  คลกิปุ่ ม Continue 

7. คลกิปุ่ ม Next เข้าสูข่ัน้ตอนการติดตัง้ 

8. เลอืกต าแหนง่ที่ต้องการติดตัง้โปรแกรม  คลกิปุ่ ม Next 

9. รอจนกวา่จะปรากฏหน้าตา่งแจ้งวา่ตดิตัง้โปรแกรมเสร็จสิน้แล้ว  คลกิปุ่ ม OK และเร่ิมน าเสนอ

งานจากแผน่ CD ได้ตามปกต ิ
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การจดัพมิพ์งานน าเสนอ และจดัพมิพ์คู่มือ (Printing) 
งานน าเสนอท่ีสร้างเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพใ์ห้กบัผูร่้วมเขา้ฟังการบรรยาย การพิมพง์าน

น าเสนอดงักล่าวมีผลลพัธ์ และมีวธีิการพิมพห์ลายวธีิ เช่น การพิมพเ์ฉพาะสไลด,์ พิมพส์ไลดพ์ร้อมกบัค าบรรยาย, การพิมพ์

เฉพาะโครงร่าง เป็นตน้ วธีิการพิมพง์านน าเสนอ ไดอ้ธิบายความหมายของค าสัง่และขั้นตอนตามล าดบั ดงัรูป  

1. คลกิแท็บ File 

2. คลกิค าสัง่ Print  เลอืกก าหนดคา่การพิมพ์ตา่งๆ ตามความต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม Print เพื่อสัง่พิมพ์งานน าเสนอ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดจ านวนชดุ 

 

คลิกเลือกสว่นที่จะพิมพ์ 

 

คลิกเลือกเคร่ืองพิมพ์ 

 

ก าหนดการจดัเรียงล าดบัการพิมพ์ กรณีพิมพ์ส าเนาหลายชดุ 

 เลือกรูปแบบสีที่ต้องการพิมพ์ 

 แสดงหน้าปัจจบุนัจากทัง้หมด 

ยอ่ ขยายตวัอยา่ง 

ทัง้หมด 

เลือกเค้าโครงการพิมพ์ และก าหนดจ านวนสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ ตอ่ 1 หน้า 

 

พิมพ์สไลด์ปัจจบุนั 

 

พิมพ์ทกุสไลด์ 

 

เลือกพิมพ์เฉพาะกลุม่ของสไลด์ที่ได้ก าหนดไว้ใน Custom Shows  

 

พิมพ์สไลด์ที่ถกูซอ่นด้วย 

 

ระบหุมายเลขสไลด์ทีต้่องการพิมพ์เอง 

 

เลือกพิมพ์เฉพาะสไลด์ที่ได้แบง่ Section ไว้ 

อธิบายสว่นการตัง้คา่ 
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หลงัจากที่ได้สร้างงานน าเสนอเสร็จสมบรูณ์แล้ว สิง่ที่ส าคญัของการน าเสนอคือการตรวจสอบ

การเคลื่อนไหวของ Object นัน้ๆ ในแต่ละสไลด์ ในการทดสอบการแสดงผลในมมุมอง Slide Show 

สามารถคลิกที่ปุ่ มค าสัง่โดยตรงที่ Slide Show หรือเพื่อความรวดเร็วให้กดปุ่ ม F5 บน keyboardจะ

แสดงสไลด์แบบเต็มจอคอมพิวเตอร์เหมือนกับการฉายสไลด์ สามารถเปลี่ยนไปยงัสไลด์หน้าต่างๆ 

รวมทัง้ตัง้คา่การน าเสนอสไลด์ให้ท างานตามค าสัง่หรือท างานอย่างต่อเนื่อง ให้แสดงภาพเคลื่อนไหว

ของข้อความ และภาพกราฟิกในสไลด์ แสดงการเคลื่อนไหวระหว่างการน า เสนอสไลด์ หรือเน้นสว่น 

ที่ต้องการขณะน าเสนอสไลด์ได้ 

การท างานขณะน าเสนอ (Slide Show) 

 

บทที่ 8  
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การท างานขณะน าเสนอ (Slide Show) 

วธีิการไปยงัล าดับของสไลด์ในงานน าเสนอ 

 การน าเสนอบางครัง้อาจจ าเป็นท่ีจะต้องข้ามสไลด์บางสไลด์ หรือบางครัง้การบรรยายไมจ่ าเป็นต้องบรรยายแบบ

ล าดบัตอ่เนื่องเสมอไป เช่น ต้องการอธิบายหรือน าเสนอสไลด์ที่ 5 ซึง่ปัจจบุนัก าลงัเปิดสไลด์ที่ 2 สามารถกระโดดไปสไลด์

นัน้ หรือต้องการไปยงั Section ที่มใีนงานน าเสนอได้อยา่งง่ายและรวดเร็ว ท าได้โดย 

1. ที่มมุมอง Slide Show  คลกิขวา 

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Go to Slide 

3. คลกิเลอืกหมายเลขหน้าสไลด์ที่ต้องการแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปยงั Section ที่ต้องการ 

ไปยงักลุม่ของสไลด์ที่ก าหนดเอง 
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การใช้ชนิดปากกา และสีของปากกาขณะน าเสนอ 
 ขณะที่ก าลงัน าเสนองานสามารถวาด หรือเน้นสว่นท่ีต้องการบนหน้าสไลด์ได้ หากต้องการจะเปลี่ยนสญัลกัษณ์

ของตวัชีเ้มาส์จากลกูศรให้เป็นปากกา หรือขณะท าการน าเสนอต้องการเน้นค าที่ส าคญัด้วย Highlighter ท าได้โดย 

1. ที่มมุมอง Slide Show  คลกิเมาส์ขวา  

2. คลกิเลอืกค าสัง่ Pointer Options 

3. เลอืกประเภทของปากกา  Pen หรือ Highlighter 

  

สีหมึกของปากกาจะถูกก าหนดไว้ เมื่อเลือกปากกาขึน้มาเขียนจะได้ค่าสีเดิมของปากกานัน้ (โดยค่าเดิมของ

ปากกาจะถกูก าหนดไว้ที่ Set Up Slide Show) สามารถเปลีย่นสขีองหมกึปากกาได้ตามต้องการ โดย 

1. เลอืกค าสัง่ Ink Color 

2. เลอืกสขีองปากกาตามที่ต้องการ 

การยกเลกิ หรือจัดเกบ็ปากกาทีไ่ด้เขียนบนสไลด์ 

หากมกีารใช้ปากกาวาด หรือ Highlighter บนสไลด์ เมื่อจบการน าเสนอก่อนที่จะออกจากมมุมอง Slide Show จะ

ปรากฏ Dialog Box ให้เลอืกวา่ต้องการเก็บสิง่ที่ได้วาด หรือเน้นไว้บนสไลด์หรือไมห่ากจ าเป็นต้องเก็บไว้ท าได้โดยคลกิที่ปุ่ ม 
Keep  
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ได้อธิบายขัน้ตอนตามล าดบั ดงัรูป…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………….…… 
 

 

เมื่อกลบัมายงัมมุมองปกติจะมีสขีองปากกาและ highlighter ก็ยงัปรากฏอยูบ่นสไลด์นัน้ 

ไมเ่ก็บหมกึที่เขียนบนสไลด์ 

 เก็บคา่สิ่งที่เน้นไว้ 

 

ที่มมุมอง Slide Show มีการเน้นข้อความ 

 

เลือกสีปากกา    
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วิวฒันาการของโปรแกรมสมยัใหม่ ท าให้การสร้างงานน าเสนอ และการท างานร่วมกบัผู้อื่นที่
เป็นเร่ืองยากกลายเป็นเร่ืองง่าย สามารถใช้งานน าเสนอร่วมกนัอยา่งงา่ยดายด้วยการออกอากาศผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต  โปรแกรม PowerPoint 2010 มีความสามารถในการใช้งานน าเสนอร่วมกนัในรูปแบบ
ใหม่ ที่สามารถเปิดใช้งาน และแก้ไขพร้อมกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่ต่างๆกัน อีกทัง้ยงัสามารถ
ติดตอ่สือ่สารได้โดยตรงจากการรับ-สง่อีเมล์ด้วยโปรแกรม PowerPoint ที่มีคณุลกัษณะของการท างาน
ร่วมกนัผ่านทาง Windows Live เพียงแค่มีบญัชีผู้ ใช้ Windows Live ก็สามารถสร้างงานน าเสนอในระดบั
เครือขา่ย รวมทัง้ตรวจสอบคณุสมบตัิของงานได้อยา่งถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 
การใช้งานน าเสนอร่วมกนั  

(Share and Review Presentations) 
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การแทรก และจดัการกบัข้อคดิเห็น (Comments) 
 ในการสร้างงานน าเสนอบางครัง้จะต้องใช้งานน าเสนอร่วมกนั หรือตรวจสอบร่วมกนัหลายๆ คน วิธีที่จะทราบถึง

การแก้ไข หรือเพิ่มเติมที่ดีและรวดเร็ว จึงจ าเป็นจะต้องใช้งานสว่น Comment เพื่อแสดงให้หลายๆ คนได้เห็นเหมือนกนั และ

ยงัสามารถท าการพิมพ์ Comment ได้ง่าย การแทรก Comment หากต้องการใสท่ี่ข้อความจะต้องคลกิเลอืกข้อความที่ต้องการ

นัน้เสยีก่อน หรือหากต้องการใส ่Comment ให้กบัแผน่สไลด์ สามารถท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ Review 

2. คลกิค าสัง่ New Comment  

3. จะปรากฏสญัญลกัษณ์ Comment สามารถพมิพ์ข้อคดิเห็นตา่งๆ ได้ตามต้องการ 

หากต้องการแก้ไข Comment ที่ได้ใสไ่ว้แล้ว สามารถดบัเบิล้คลกิที่สญัลกัษณ์ Comment และแก้ไขได้ทนัที 

 

 

การลบข้อคิดเหน็ (Comment) 

1. คลกิแท็บ Review 

2. คลกิค าสัง่ Show Markup เพื่อแสดง Comment ที่ได้ใสไ่ว้ในแตล่ะไสลด์  

(หากต้องการซอ่นข้อคิดเห็นให้ยกเลกิการใช้งานค าสัง่ Show Markup) 

3. คลกิ Comment ที่ต้องการลบ คลกิค าสัง่ Delete  เลอืกลบ Comment ตามความต้องการ 

ลบ Comment ที่เลือก 
ลบ Comment บนสไลด์ปัจจบุนั

ทัง้หมด ลบ Comment ทกุสไลด์ 

ไปยงั Comment 

ถดัไป 

ไปยงั Comment ก่อนหน้า 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ 
สญัลกัษณ์ Comment 

พิมพ์ข้อความ Comment  
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ป้องกนัเปิด และแก้ไขของงานน าเสนอ  

(Encrypt Password-Protecting Presentations) 
เป็นความปลอดภยัในแบบใสร่หสัก่อนเปิดใช้งาน โดยมกีารใสร่หสัผา่น (Password) เพื่อป้องกนัการถกูเปิดของ

ไฟล์งาน การป้องกนั ท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ File 
2. เลอืกค าสัง่ Info 
3. คลกิปุ่ ม Protect Presentation  
4. คลกิค าสัง่ Encrypt with Password  กรอกรหสัผา่น  คลกิปุ่ ม OK 
5. ยืนยนัรหสัผา่นอีกครัง้  คลกิปุ่ ม OK 

 
หลกัจากได้ก าหนดรหสัผา่นเรียบร้อยแล้ว ไฟล์งานนัน้จะถกูป้องกนัการเปิดทนัที ในการเปิดไฟล์งานนีค้รัง้ต่อไป

จะต้องใสร่หสัในการเปิดไฟล์ใช้งานเสยีก่อน หากผู้ เปิดไมท่ราบรหสัผา่นจะไมส่ามารถเปิดเข้าใช้ไฟล์งานนีไ้ด้ โดยเมื่อเปิด

ไฟล์ จะปรากฏ Dialog Box ของ Password ให้กรอกรหสัผา่นให้ถกูต้อง หากกรอกผิดจะมี Dialog Box แจ้งเตือนสามารถคลกิปุ่ ม 

OK เพื่อกรอกรหสัใหมอ่ีกครัง้ 

 

กรอกรหสัผ่าน 
กรอกรหสัผ่านผิด 

กรอกรหสัผ่าน 

กรอกรหสัผ่านอีกครัง้ 
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การตรวจสอบเอกสารอย่างละเอยีด (Inspect Document) 
เป็นการตรวจสอบว่าในงานน าเสนอมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หาค้างอยู่หรือไม่เช่น Comments, Ink 

annotations, Document Properties, Off-Slide Content, ฯลฯ ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็วเหมาะกบังาน

น าเสนอท่ีมีสไลด์จ านวนมาก การตรวจสอบท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ File  

2. คลกิค าสัง่ Info 

3. คลกิปุ่ ม Check for Issues 

4. คลกิค าสัง่ Inspect Document  

5. ปรากฏ Dialog Box ของ Document Inspector  คลกิ  เลอืกหวัข้อที่ต้องการตรวจสอบ   

คลกิปุ่ ม Inspect 

6. โปรแกรมจะท าการตรวจสอบว่ามีรายละเอียดของหวัข้อที่เลือกหรือไม่ถ้ามีรายละเอียดนัน้จะแสดงปุ่ ม 

Remove All ด้านข้างของหัวข้อหากต้องการลบข้อมูลส่วนนัน้ออกจากงานให้คลิกปุ่ ม Remove All 

รายละเอียดส่วนที่เลือกตรวจสอบจะถูกลบทิง้อย่างรวดเร็ว เมื่อเลือกลบได้ตามต้องการแล้วให้คลิกปุ่ ม 

Close เพื่อปิด Dialog Box            
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การป้องกนังานน าเสนอเป็นล าดบัสุดท้าย (Mark as Final) 
 งานน าเสนอท่ีได้สร้างเสร็จสมบรูณ์ และมีการตรวจทานหรือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต้องการสง่ตอ่ให้ผู้อื่นชมงาน

น าเสนอ โดยที่ผู้ชมสามารถเปิดชมสไลด์ได้อยา่งเดยีวไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูใดๆ ได้สามารถท าได้โดย 

1. คลกิแท็บ File 
2. เลอืกค าสัง่ Info 
3. คลกิปุ่ ม Protect Presentation  
4. คลกิค าสัง่ Mark as Final  คลกิปุ่ ม OK 
5. ปรากฏ Dialog Box ให้คลกิ ปุ่ ม OK อีกครัง้ 

  

  

หลงัจาก Mark as Final ให้กบังานน าเสนอแล้วที่ Ribbon จะไมส่ามารถคลกิปุ่ มค าสัง่เพื่อแก้ไขข้อมลูใด้ หากต้องการ

แก้ไขข้อมลูในงานน าเสนอให้ยกเลกิการ Mark as Final โดยคลกิปุ่ ม Edit Anyway

คลิกเพ่ือให้แก้ไขงานน าเสนอได้ 



Certification


