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ผลการเรียนรู้ 
บอกลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได้  

บอกความเป็นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ดได้  

บอกคุณสมบัติเด่นของโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2010 ได้  

สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมและบอกส่วนประกอบของเวิร์ด 2010 ได้  

บอกลักษณะปุ่มแท็บไฟล์ (Tab File) ปุ่ม Quick Access Toolbar และเครื่องมือ

ต่างๆ ได้  

  

สาระการเรียนรู้ 
ลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing)  

ความเป็นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด  

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2010  

การเรียกใช้งานโปรแกรมและส่วนประกอบของเวิร์ด 2010  

ปุ่มแท็บไฟล์ (Tab File) ปุ่ม Quick Access Toolbar และ เครื่องมือต่างๆ 
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1.1 ลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) 

 
โปรแกรมประมวลผลคำ หรือที่เรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word 

Processor Program) เป็นโปรแกรมที่ใช้งานด้านการสร้าง แก้ไข ดัดแปลง ตัวหนังสือ

ขอ้ความหรอืเอกสารประเภทตา่งๆ  เชน่ รายงาน จดหมาย บนัทกึขอ้ความ ใบปะหนา้โทรสาร 

และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้สามารถ

เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด 

โปรแกรมประมวลผลคำทำงานด้วยการนำตัวอักษรหรือที่เรียกว่า ฟอนต์ (Font) มา

เรียงต่อเป็นคำ ประโยค และย่อหน้า คล้ายการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ดีดโดยที่ตัวอักษรจะถูก

ป้อนเข้าทางแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์และ

แสดงผลให้เห็นทางจอภาพ สามารถเก็บบันทึกเอกสารในสื่อบันทึกดิจิทัล เช่น ฮาร์ดดิสก์  

ซีดีรอม และเมมโมรีการ์ด เป็นต้น จึงสามารถนำไปใช้กับเครื่องอื่นได้ 

ลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคำส่วนใหญ่จะเน้นให้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า

เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา โดยจะประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เครื่องมือช่วยในการ

แก้ไขข้อมูล การควบคุมการแสดงตัวอักษรและการจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การแทรกภาพ

ประกอบ การออกแบบอักษรศิลป์ การทำจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย 

ลักษณะที่โดดเด่นของโปรแกรมประมวลผลคำโดยสรุป มีดังนี้ 

• ด้านการพิมพ์เอกสาร สามารถพิมพ์เอกสารได้เหมือนพิมพ์ดีดทุกประการ และยัง  

 มีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก เช่น ทำตัวเอน ตัวหนา ตัวขีดทับ ตัวยก ตัวห้อย   

 เปลี่ยนภาษาได้หลายภาษา และ มีคุณสมบัติที่เรียกว่า WYSIWYG (What you  

 see is what you get) หมายถึง จะมองเห็นตัวอักษรที่สร้างนั้นทันทีบนจอภาพ 

• ด้านการแก้ไขข้อมูล เป็นคุณสมบัติด้านการเปลี่ยนแปลงข้อความ เนื้อหาใน  

 เอกสารทั้งการลบ เพิ่มเติม ตัด คัดลอก ปะข้อความ การพิมพ์แทรก พิมพ์ทับ รวม  

 ทั้งการค้นหาและแทนที่ การตรวจทานไวยากรณ์ และการสะกดคำ 

• ด้านการจัดรูปแบบ เป็นคุณสมบัติด้านการตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนเอกสารให้  

 สวยงาม น่าอ่าน ทั้งในเรื่องแบบอักษร (Font) ย่อหน้า เว้นวรรค ใส่สัญลักษณ์  

 พิเศษ หัวกระดาษและกระดาษ แทรกตาราง รูปแบบ  และการใช้งานร่วมกับ  

 โปรแกรมอื่น 

• ด้านการพิมพ์ลงกระดาษ เป็นคุณสมบัติด้านการจัดการเกี่ยวกับการพิมพ์ลง  

 กระดาษ หรือสื่ออื่นๆ เช่น แผ่นใส ด้วยการจัดทำจำนวนชุด (สำเนา) ลักษณะการ  
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 พิมพ์ต่อหน้า พิมพ์ย้อนจากแผ่นหลัง การพิมพ์ซองจดหมาย จดหมายเวียน และ   

 การพิมพ์เอกสารสี เป็นต้น 

• ด้านส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติในการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้  

 งานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถส่งหรือเผยแพร่เอกสารไปยังบุคคลอื่น  

 ได้อย่างรวดเร็ว 

• ด้านสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติในการแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

 ในรูปแบบต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น PDF, e-Book ,HTML สำหรับเว็บเพจ   

 เป็นต้น 

ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคำได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก มีเครื่องมือต่างๆ ที่

ช่วยในการพิมพ์หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษ เช่น สร้างตาราง วาดภาพประกอบเอกสาร 

การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย การจัดแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ การตรวจสอบตัวสะกด การตรวจ

สอบไวยากรณ์ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ และความ

สามารถในการสร้างเว็บเพจ ดังนั้น โปรแกรมประมวลผลคำจึงถูกนำมาใช้แทนการใช้เครื่อง

พิมพ์ดีดและสามารถใช้งานได้เสมือนโรงพิมพ์ตั้งโต๊ะ 

โปรแกรมประมวลผลคำมีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและ

แบบที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ เช่น KWord, LibreOffice Writer, NeoOffice, OpenOffice.org 

Writer, Corel WordPerfect, Microsoft Word, StarOffice Writer, Atlantis Word 

Processor, IBM Lotus Word Pro, Kingsoft Writer, Scientific WorkPlace, Polaris 

Office, IStudio Publisher และ WordPad เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความ

ต้องการโดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไป แต่ความสามารถในการ  

สร้างเอกสารก็ใช้งานได้ดีทุกโปรแกรม 

โปรแกรม Star Office Write 
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โปรแกรม IBM Lotus Word Pro 

 

1.2 ความเป็นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) 
 

โปรแกรมประมวลผลคำที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ โปรแกรม 

Microsoft Word ของบริษัท ไมโครซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น โดยไมโครซอฟต์ได้สร้างและพัฒนา

โปรแกรมเวิร์ดรุ่นแรกขึ้นมาราว ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) โดยนายริชาร์ด  โบรดี (Richart 

Brodie) เพื่อใช้กับเครื่องไอบีเอ็มพีซี บนระบบปฏิบัติการดอส (DOS) เวิร์ดรุ่นต่อมาได้รับ

การพัฒนาให้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คอินทอช และในปี 1989 (พ.ศ. 2532) ใช้งาน

ร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

จนกระทั่ง ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ไมโครซอฟต์ได้ออกเวิร์ดรุ่น 6.0 เพื่อใช้กับระบบ

ปฏิบัติการวินโดวส์ 3.1 ซึ่งเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ หลายด้าน เช่น การวาดภาพ การใส่

ตาราง การสร้างจดหมายเวียน ฯลฯ จึงมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และได้รวมไว้

ในชุดเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ เรียกว่า ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ (Microsoft Office) หมายถึง 

โปรแกรมพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในสำนักงาน 

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีประวัติการพัฒนาโดยสรุป ดังนี้ 
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รุ่นที่ใช้กับระบบปฏิบัติการเอ็มเอส-ดอส (MS-DOS)  
 

ปี ชื่อ รายละเอียด

1983(2526) Word 1

1985(2528) Word 2

1986(2529) Word 3

1987(2530) Word 4

1989(2532) Word 5

1991(2534) Word 5.1

1991(2534) Word 5.5 เป็นรุ่นแรกที่ดอสใช้อินเทอร์เฟชเหมือนวินโดวส์ 

1993(2536) Word 6.0

 

รุ่นที่ใช้กับระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Macintosh - Mac OS and Mac OS X)  
 

ปี ชื่อ รายละเอียด

1985(2528) Word 1

1987(2530) Word 3

1989(2532) Word 4 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 1.0 และ 1.5

1991(2534) Word 5 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 3.0•	

1992(2535) Word 5.1 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 3.0•	

1993(2536) Word 6 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 4.2•	

ใช้ code และ อินเทอร์เฟชเดียวกันกับเวิร์ด •	

รุ่นที่ใช้งานกับ Windows 6

1998(2541) Word 98 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 98 รุ่นสำหรับ Macintosh•	

2000(2543) Word 2001 เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office 2001•	

รุ่นสุดท้ายที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Mac OS•	

2001(2544) Word v. X เป็นส่วนหนึ่งของ Office v. X•	

รุ่นแรกที่ใช้กับเฉพาะ Mac OS X •	

2004(2547) Word 2004 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 2004

2008(2551) Word 2008 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 2008

2010(2553) Word 2011 เป็นส่วนหนึ่งของ Office 2011
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รุ่นที่ใช้กับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์  (Microsoft Windows) 
 

ปี ชื่อ รุ่น รายละเอียด

1989(2532) Word for Windows 1.0

1990(2533) Word for Windows 1.1 1.1 ชื่อรหัสว่า Bill the Cat

1990(2533) Word for Windows 1.1a 1.1a ใช้กับ Windows 3.1

1991(2534) Word for Windows 2.0 2.0 ชื่อรหัสว่า  Spaceman Spiff

1993(2536) Word for Windows 6.0 6.0 ชื่อรหัสว่า T3 

1995(2538) Word 95 7.0 รวมอยู่ในชุด Office 95

1997(2540) Word 97 8.0 รวมอยู่ในชุด Office 97

1998(2541) Word 98 8.5 ขายเฉพาะในชุด Office 97 

ใช้งานร่วมกับ Word 98, 

เฉพาะในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

1999(2542) Word 2000 9.0 รวมอยู่ในชุด Office 2000

2001(2544) Word 2002 10.0 รวมอยู่ในชุด Office XP

2003(2546) Office Word 2003 11.0 รวมอยู่ในชุด Office 2003

2006(2549) Office Word 2007 12.0 รวมอยู่ในชุด Office 2007

2010(2553) Word 2010 14.0 รวมอยู่ในชุด Office 2010

2013(2556) Word 2013 15.0 รวมอยู่ในชุด Office 2013

  

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในรุ่นแรกๆ จะเป็นโปรแกรมเดี่ยว ต่อมารุ่นหลังได้นำไป

รวมอยู่ในชุดไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ (Microsoft Office) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมหลักคือ 

Word, Excel, PowerPoint และ Access โดยผู้ผลิตได้จำหน่ายเป็นชุดมีทั้งชุดมาตรฐานซึ่ง

จะมีเครื่องมือเท่าที่จำเป็นต้องการใช้งานและชุดที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่มีเครื่องมือครบ

ถ้วน 
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1.3 ภาพรวมของ Microsoft Office Word 2010* 
 

Microsoft Word 2010 ทำให้การทำงานร่วมกันและการนำทางในเอกสารขนาดยาว

ทำได้ง่ายขึ้น คุณลักษณะใหม่ต่างๆ นอกจากจะเน้นสร้างความสวยงามของเอกสารที่เสร็จ

สมบูรณ์แล้ว ยังเพิ่มความประทับใจ ด้วยคุณลักษณะใหม่ๆ ที่หลากหลายและรูปร่างหน้าตา

คล้ายกับ Word ในเบราว์เซอร์และโทรศัพท์มือถือ 

1.3.1 การทำงานด้วย Word จากทุกที่ 
ใน Word 2010 สามารถเรียกใช้ได้ในทุกที่ที่ต้องการ สามารถดู นำทาง และแก้ไข

เอกสารจากเบราว์เซอร์และจากโทรศัพท์มือถือ โดยยังคงความสมบูรณ์ของเอกสารไว้ได้ 

Word Mobile 2010 สำหรับ Windows Phone 7 

ถ้าผู้ใช้มีโปรแกรม Windows Phone 7 ก็สามารถใช้ Microsoft Office Mobile 2010 

ทำงานกับแฟ้มข้อมูลได้จากทุกที ่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือระหว่างการเดินทาง  

Word Mobile 2010 เป็นส่วนหนึ่งของ Office Mobile และมีอยู่แล้ว

บน Windows Phone 7 ใน Office Hub ดังนั้น จึงไม่ต้องดาวน์

โหลดหรือติดตั้งสิ่งอื่นใดอีก 

Word Mobile สามารถเรียกดูและแก้ไขเอกสารต่างๆ ที่เก็บ

ไว้บนโทรศัพท์มือถือ  ส่งไฟล์แนบกับอีเมล หรือได้รับการโฮสต์บน

ไซต์ SharePoint 2010 ผ่านทาง SharePoint Workspace Mobile 

2010 เมื่อแก้ไขเอกสารทาง SharePoint Workspace Mobile 

สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงกลับไปยังไซต์ SharePoint ได้ 

*สรุปจากเว็บไซต์ http://www. office.microsoft.com/th-th/word-help 

เวิร์ด 2007 เวิร์ด 2010 
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นอกจากนี้ Word Mobile ยังสามารถสร้างหรือปรับปรุงเอกสารโดยใช้เครื่องมือจัดรูป

แบบจำนวนมากที่มีใช้งานอยู่แล้วใน Word รุ่นสำหรับเดสก์ท็อป เพิ่มข้อคิดเห็นต่างๆ และ

ใช้บานหน้าต่างเค้าร่างใหม่เพื่อข้ามไปยังหัวเรื่องหรือข้อคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว 

Word Web Application 

คุณสมบัติ  Word Web Application เป็นการจัดเก็บเอกสารไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ

ใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บของ Word เพื่อเปิดเอกสารนั้นบนเบราว์เซอร์ได้  สามารถ  

ดูเอกสาร รวมทั้งเปลี่ยนแปลงได้แม้ไม่มีโปรแกรมเวิร์ดในเครื่อง 

1.3.2 การทำให้ความคิดที่ยอดเยี่ยมเป็นจริงขึ้นมา 
Word 2010 มีคุณลักษณะการทำงานต่างๆ เช่น ตาราง, หัวกระดาษและท้าย

กระดาษ และชุดลักษณะที่โดดเด่นสะดุดตา คุณลักษณะข้อความใหม่ และการนำทางที่ง่าย

ยิ่งขึ้น กล่าวคือ 

1) จัดรูปแบบข้อความและภาพไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความกลมกลืนเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน 

Word 2010 มีลักษณะพิเศษแนวศิลป์สำหรับทั้งรูปภาพและข้อความ และเมื่อใช้

ลักษณะพิเศษกับข้อความ  ยังสามารถเรียกใช้การตรวจและการสะกดคำได้  ดังตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 1  การจัดรูปแบบรูปภาพและข้อความธรรมดา 

ภาพที่ 2  รูปภาพและข้อความที่มีการจัดรูปแบบเงา 
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2) ปรับแต่งข้อความด้วยคุณลักษณะ  OpenType 

Word 2010 ให้การสนับสนุนคุณลักษณะการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการ

ตั้งค่าตัวอักษรควบแบบต่างๆ และตัวเลือกของชุดอักษรดัดแปลงและรูปแบบตัวเลข 

สามารถใชค้ณุลกัษณะใหมเ่หลา่นีก้บัแบบอกัษร  OpenType  จำนวนมากเพือ่ใหไ้ดง้านพมิพ ์ 

ที่สวยงามขึ้นอีกระดับ ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ข้อความธรรมดา 

ภาพที่ 2  ข้อความที่มีการใช้ตัวอักษรควบ 
 

3) คุณลักษณะเนื้อหาใหม่อื่นๆ 

Word 2010 ได้ปรับปรุงลักษณะพิเศษอื่นๆ อีกหลายประการ เพื่อช่วยในการสร้าง

และแก้ไขเอกสาร เช่น 

(1) รูปแบบลำดับเลขใหม่ 

Word 2010 มีรูปแบบลำดับเลขที่มีการกำหนดจำนวนหลักใหม่ เช่น 001, 002, 

003... และ 0001, 0002, 0003... 

(2) ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย 

สามารถเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายลงในฟอร์มหรือรายการได้อย่างรวดเร็ว 

(3) ข้อความแสดงแทนในตาราง 

สามารถเพิม่ชือ่เรือ่งลงในตารางและสรปุ เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเพิม่เตมิได้ 

4) ไปตามตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารที่ยาวมากๆ ด้วย บานหน้าต่างนำทาง

เอกสาร และการค้นหาแบบใหม่ 

สามารถไปตามตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารขนาดยาวได้อย่างรวดเร็ว  สามารถ  

จัดระเบียบเอกสารใหม่ได้ง่ายๆ ด้วยการลากแล้วปล่อยส่วนหัว แทนการคัดลอกและวาง 

และสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยการใช้การค้นหาเพิ่มเติม ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทราบถึง

สิ่งที่กำลังค้นหาอย่างแน่นอนในการค้นหาสิ่งนั้น 
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สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ 

• ย้ายไปมาระหว่างหัวเรื่องต่างๆ ในเอกสารโดยการคลิกที่ส่วนต่าง ๆ ในผังเอกสาร 

• ยุบระดับเค้าร่างเพื่อซ่อนหัวเรื่องที่ซ้อนกันอยู่ ซึ่งช่วยให้ทำงานกับผังได้โดยง่าย   

 แม้แต่ในเอกสารขนาดยาวที่ซับซ้อนและมีโครงสร้างซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมาก  

 ก็ตาม 

• พิมพ์ข้อความลงในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในทันที 

• ลากแลว้ปลอ่ยหวัเรือ่งภายในเอกสารเพือ่จดัเรยีงโครงสรา้งใหม ่ สามารถลบ ตดั หรอื  

 คัดลอกหัวเรื่องและเนื้อหาได้ 

• เลือ่นระดบัหรอืลดระดบัหวัเรือ่งทีร่ะบ ุ หรอืหวัเรือ่งใดหวัเรือ่งหนึง่พรอ้มดว้ยหวัเรือ่ง  

 ที่ซ้อนกันทั้งหมดของหัวเรื่องนั้น ขึ้นหรือลงภายในลำดับชั้น 

• เพิ่มหัวเรื่องใหม่ลงในเอกสารเพื่อสร้างเค้าร่างพื้นฐานหรือแทรกส่วนหัวใหม่โดยไม่  

 ต้องเลื่อนดูภายในเอกสาร 

• ทราบได้ว่าบุคคลอื่นกำลังแก้ไขเนื้อหาโดยการเรียกดูหัวเรื่องที่มีตัวบ่งชี้การเขียน  

 ร่วมกัน 

• ดูรูปขนาดย่อของหน้าทั้งหมดในเอกสาร และคลิกที่รูปเหล่านั้นเพื่อย้ายไปมา  

 ภายในเอกสาร  

5) ใช้ภาพสื่อความคิด 

ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติด้านกราฟิกจำนวนมากมาให้ใช้งาน เพื่อที่จะสามารถสร้าง

ความประทับใจตามต้องการได้อย่างง่ายดาย ดังนี้ 
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(1) เค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt ใหม่ 

สามารถใช้เค้าโครงรูปภาพกราฟิก SmartArt แบบใหม่ เพื่อเล่าเรื่องราวด้วยรูปถ่าย

หรือรูปอื่นๆ ได้ เพียงแค่แทรกรูปภาพในรูปร่าง SmartArt ของเค้าโครงไดอะแกรมรูปภาพ 

รูปร่างแต่ละรูปสามารถมีคำอธิบายภาพหรือเพิ่มข้อความอธิบายได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ามีรูปภาพในเอกสารอยู่แล้วสามารถแปลงรูปภาพให้เป็นกราฟิก 

SmartArt ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับข้อความ 

การใช้เค้าโครงนี้ในการสร้างกราฟิก SmartArt สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 

1. แทรกเค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt 

2. เพิ่มภาพถ่าย 

3. เขียนข้อความอธิบาย 

 

ตัวอย่างการสร้าง SmartArt 

 

 

 

 

(2) ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ใหม่ 

สามารถนำลักษณะพิเศษ “แนวศิลป์” ที่ซับซ้อนมาใช้กับรูปภาพ เพื่อทำให้รูปภาพ  

ดูเหมือนเป็นภาพร่าง ภาพวาด หรือภาพระบายสี ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการปรับรูปโดย  

ไม่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขรูปภาพอื่นๆ เพิ่มเติม  

ลักษณะพิเศษแนวศิลป์แบบใหม่นี้ รวมถึงภาพร่างด้วยดินสอ ภาพวาดที่เป็นเส้น 

ฟองน้ำสีน้ำ ฟองโมเสค กระจก สีซีดแบบเรียบ พลาสติกหุ้ม ถ่ายสำเนา และเส้นขีดสี 

เป็นต้น 

(3) การแก้ไขรูปภาพ 

สามารถแปลงรูปให้กลายเป็นภาพที่ดึงดูดใจและมีชีวิตชีวาได้ โดยการปรับแต่งความ

เข้มของสี (ความอิ่มตัว) โทนสี (อุณหภูมิสี) ของรูปภาพ และยังสามารถปรับความสว่าง 

ความคมชัด ความชัด และความพร่ามัว หรือ สามารถเปลี่ยนสีภาพเพื่อให้เข้ากับเนื้อหา

เอกสาร ซึ่งจะทำให้เอกสารมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
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(4) การเอารูปภาพพื้นหลังออกโดยอัตโนมัติ 

ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งใน Word 2010 ก็คือ ความสามารถใน

การเอาส่วนของภาพที่ไม่ต้องการ เช่น พื้นหลัง ออกโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นหรือทำให้ภาพ

เด่นขึ้น หรือนำรายละเอียดที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไป 

(5) การบีบอัดและการครอบตัดรูปภาพที่ดียิ่งขึ้น 

ใช้เครื่องมือแก้ไขรูปภาพที่ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อตัดแต่งภาพ

และทำให้ได้ภาพแบบที่ต้องการ  สามารถควบคุมความสมดุลของการแลกเปลี่ยนระหว่าง

คุณภาพของรูปกับการบีบอัดได้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับสื่อ (สิ่ง

พิมพ์ หน้าจอ หรืออีเมล) ที่เอกสารจะใช้ได้ 

(6) การแทรกภาพหน้าจอ 

เพิ่มภาพหน้าจอเพื่อจับและรวมภาพประกอบลงในงาน  Word 2010 หลังจากที่เพิ่ม

ภาพหน้าจอแล้วยังสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บเครื่องมือรูปภาพในการแก้ไขและปรับ

รูปภาพได้ เมื่อนำภาพหน้าจอมาใช้ใหม่ในเอกสารต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ของคุณลักษณะ 

แสดงตัวอย่างก่อนวาง เพื่อดูว่าสิ่งที่เพิ่มเข้าไปจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนที่จะปล่อยสิ่ง

นั้นลง 

(7) ตัวเลือกภาพตัดปะและ Clip Organizer 

สามารถใช้ ส่ง หรือค้นหาภาพตัดปะใหม่ๆ นับพันภาพของชุมชนได้ นอกเหนือจาก

รูปภาพ วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถเพิ่มลงในเอกสาร  สามารถดูว่าบุคคลใดเป็นผู้ส่งภาพ

ตัดปะที่ชุมชนส่งมา และรายงานเมื่อภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยได้ 

1.3.3 การทำงานที่ง่ายยิ่งขึ้น 
ใน Word 2010  สามารถกำหนดพื้นที่ทำงานเอง เพื่อรวมคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ ให้อยู่ใน  

ที่เดียวกันได้  สามารถเข้าถึงเอกสารรุ่นก่อน และทำงานกับข้อความภาษาอื่นได้ง่าย  

ยิ่งขึ้น 

1) การกำหนด Ribbon เอง 

สามารถใช้การกำหนดเองเพื่อปรับ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ 

Microsoft Office Fluent ให้เป็นส่วนตัวในแบบที่ต้องการได้  สามารถสร้างแท็บและกลุ่ม

แบบกำหนดเอง ซึ่งมีคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุดได้ 

2) มุมมอง Microsoft Office Backstage 

ในมุมมอง Microsoft Office Backstage เป็นนวัตกรรมล่าสุดในส่วนติดต่อผู้ใช้ 

Microsoft Office Fluent และคุณลักษณะเสริมสำหรับ Ribbon จะจัดการกับแฟ้ม  ไม่ว่าจะ
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เป็นการสร้าง บันทึก ตรวจหา Metadata หรือ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่และตัวเลือกการตั้ง

ค่าต่างๆ 

 

 

 

 

3) การกู้คืนงานที่ยังไม่บันทึก 

การกู้คืนเอกสาร Word ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะปิดแฟ้มข้อมูลโดยไม่ได้บันทึก หรือ

ต้องการตรวจทานหรือกลับไปยังรุ่นก่อนหน้าของแฟ้มที่กำลังทำงานอยู่ก็ตาม เช่นเดียวกับ

ใน Word รุ่นก่อนๆ การเปิดใช้งาน การกู้คืนอัตโนมัติจะเป็นการบันทึกรุ่นไว้ในขณะที่

ทำงานกับแฟ้มตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ 

สามารถเก็บแฟ้มรุ่นที่ถูกบันทึกอัตโนมัติครั้งล่าสุดไว้ได้ ในกรณีที่บังเอิญปิดแฟ้มนั้น

โดยยังไม่ได้บันทึก เพื่อที่จะสามารถคืนค่าแฟ้มดังกล่าวในครั้งต่อไปที่เปิดแฟ้มนั้น นอกจาก

นี้ ขณะที่กำลังทำงานกับแฟ้มก็สามารถเข้าถึงรายการแฟ้มที่ถูกบันทึกอัตโนมัติได้จากมุม

มอง Microsoft Office Backstage 

4) ชี้ไปที่ข้อความเพื่อดูคำแปล 

เมื่อเปิดการใช้ตัวแปลขนาดเล็กสามารถชี้เมาส์ไปที่คำหรือวลีที่เลือก และดูคำแปลใน

หน้าต่างขนาดเล็กได้ ตัวแปลขนาดเล็กยังมีปุ่ม เล่น เพื่อให้สามารถได้ยินการออกเสียงของ

คำหรือวลี และปุ่ม คัดลอก เพื่อให้สามารถวางคำแปลในเอกสารอื่นได้ 

5) การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาที่ง่ายขึ้น 

ผู้ใช้แบบหลายภาษาสามารถใช้กล่องโต้ตอบเพียงกล่องเดียวในการตั้งค่าภาษาที่ใช้

ในการแก้ไข การแสดง คำแนะนำบนหน้าจอ และวิธีใช้ได้โดยง่าย ถ้าไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์

หรือรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้ไว้ จะได้รับการแจ้งและระบบจะแสดงการเชื่อมโยง

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

1.3.4 พัฒนาการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
Word 2010 ช่วยให้ทำงานกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Word 2010 

ยังรวมเอาคุณลักษณะที่รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับผู้อื่น และปกป้อง

ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากแฟ้มที่อาจไม่ปลอดภัย  
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1) ทำงานบนเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกัน 

สามารถทำงานร่วมกันได้ใน Word โดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่แนบกับอีเมล หรือ

บันทึกเอกสารแบบร่างด้วยชื่อต่างๆ เช่น สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่เปิดเอกสารและเริ่มทำงาน 

จะสามารถเห็นได้ว่ามีบุคคลอื่นกำลังทำงานร่วมกันอยู่หรือไม่ และยังเห็นตำแหน่งที่บุคคล

นั้นทำการแก้ไขได้อีกด้วย 

เมื่อเปิดเอกสารที่ใช้ร่วมกัน Word จะแคชเอกสารนั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อจะสามารถ

เปลี่ยนแปลงเอกสารนั้นแบบออฟไลน์ จากนั้น Word จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นตรงกัน

โดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์อีกครั้ง หากต้องทำงานนอกสำนักงานก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยว

กับการบันทึกสำเนาภายในเครื่อง หรือการผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปยังเอกสาร

เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองเมื่อกลับมาที่สำนักงานอีกต่อไป 

ผู้สร้างหลายรายสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมๆ กัน และการเปลี่ยนแปลง

ของแต่ละคนจะยังคงตรงกันได้ ผู้สร้างสามารถบล็อกการเข้าถึงขอบเขตเอกสารในขณะที่

กำลังทำงานกับเอกสารเหล่านั้นได้ 

2) ปลอดภัยกว่าด้วยมุมมองที่ได้รับการป้องกัน 

ในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน แฟ้มจะถูกเปิดขึ้นโดยปิดใช้งานฟังก์ชันการแก้ไขไว้ 

แฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้งอาจไม่ปลอดภัย เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ สิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือ

แฟ้มที่มีเนื้อหาแบบแอกทีฟ เช่น มาโคร การเชื่อมต่อข้อมูล หรือ ตัวควบคุม ActiveX จะ

ถูกตรวจสอบและสามารถเปิดได้ในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน  สามารถเปิดใช้งานแฟ้มจาก

แหล่งที่เชื่อถือได้โดยคลิกที่ เปิดใช้งานการแก้ไข หรือสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มนั้นในมุม

มอง Microsoft Office Backstage ได้ 

3) ค้นหาและเอาข้อมูล  metedata และข้อมูลส่วนบุคคลที่ซ่อนอยู่ในแฟ้ม

ต่างๆ ออก  

กอ่นทีจ่ะใหผู้อ้ืน่รว่มใชเ้อกสาร สามารถใชต้วัตรวจสอบเอกสาร เพือ่ตรวจหา Metadata 

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่อาจเก็บอยู่ในเอกสารนั้นได้  

ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาข้อมูลต่อไปนี้ คือ 

• ข้อคิดเห็น 

• รุ่น 

• การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม 

• คำอธิบายประกอบ 

• ข้อความที่ซ่อน 
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• คุณสมบัติเอกสาร 

• ข้อมูล XML แบบกำหนดเอง 

• ข้อมูลในส่วนหัวและส่วนท้าย 

ตัวตรวจสอบเอกสารจะช่วยให้สามารถแน่ใจได้ว่าเอกสารที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่มีข้อมูล

ส่วนตัว หรือเนื้อหาที่องค์กรอาจไม่ต้องการให้เผยแพร่ซ่อนอยู่ นอกจากนี้ องค์กรยัง

สามารถกำหนดตัวตรวจสอบเอกสารเองเพื่อเพิ่มการตรวจหาเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ชนิดอื่นๆ  

ได้อีกด้วย 

4) ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงบนเอกสารรุ่นสุดท้าย 

ก่อนที่จะให้ผู้อื่นร่วมใช้เอกสารรุ่นสุดท้ายสามารถใช้คำสั่ง กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย 

เพื่อทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าเรากำลังให้ผู้อื่นร่วมใช้

เอกสารที่เป็นรุ่นสุดท้าย เมื่อเอกสารหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย คำสั่งพิมพ์ แก้ไข 

และเครื่องหมายในการพิสูจน์อักษรจะถูกปิดใช้งาน และบุคคลที่ดูเอกสารนี้จะไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงเอกสารนี้โดยบังเอิญได้ 

5) ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง 

ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงจะช่วยระบุและแก้ปัญหาการเข้าถึงในเอกสาร 

เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้ผู้ทุพพลภาพไม่สามารถเข้าถึง

เนื้อหาได้ 

ถ้าเอกสารมีปัญหาการเข้าถึงใดๆ มุมมอง Microsoft Office Backstage จะแสดงการ

แจ้งเตือนเพื่อให้ทำการตรวจทานและแก้ไขปัญหา (ถ้าจำเป็น) ในเอกสาร สามารถดูการ

แจ้งเตือนได้ด้วยการคลิกแท็บ แฟ้ม ภายใต้ เตรียมสำหรับการใช้ร่วมกัน ให้คลิก ตรวจ

หาปัญหา แล้วคลิก ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง 

 

1.4  การเรียกใช้งานและหน้าจอแรกของ Word 2010 

 
การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft  Word 2010 มีวิธีการใช้งาน ดังนี้ 

วิธีแรก 

1. คลิกที่ปุ่ม Start  (Windows7) หรือปุ่ม  (XP) 

2. เลือกคำสั่ง All Programs 

3. เลือกคำสั่งย่อย Microsoft Office 
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4. เลือกโปรแกรม Microsoft  Word 2010 

วิธีที่ 2 

ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Microsoft Word 2010 บนเดสก์ท็อป (ใช้ในกรณีที่มีไอคอน

โปรแกรม word 2010 บนหน้าจอซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วที่สุด) 

 

 

  

 

วิธีที่ 3 

1. คลิกที่ปุ่ม Start เลือกคำสั่งย่อย Run…  

เลือกโปรแกรม Word 2010 

คลิกที่ปุ่ม Run 
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4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะได้ส่วนประกอบของหน้าต่าง Word 2010 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ Path   

ลงในช่อง Open 

คลิกปุ่ม Browse 

2. จะได้หน้าต่าง Run ที่ช่อง Open แล้วพิมพ์ชื่อ โฟลเดอร์ และไฟล์ Winword  

3. หรือ คลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์เวิร์ด 

2 

4 

5 

6 

8 12 

14 

1 

13 

9 10 11 

3 

7 
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 1. แถบชื่อ (Title bar) เป็นแถบที่บอกชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิดใช้งานใน  
  ขณะนั้น 

 2. เครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นแถบที่บรรจุคำสั่งหรือเครื่องมือ  
  สำคัญหรือที่ใช้งานบ่อย 

 3. แท็บไฟล์ (File Tab) เป็นแถบที่บรรจุคำสั่งซึ่งใช้สำหรับจัดการกับแฟ้มข้อมูล 
 4. แถบรบิบอน (Ribbon) เปน็แถบทีบ่รรจเุครือ่งมอืและคำสัง่สำหรบัใชง้านในเวริด์  

  ทั้งหมด 
 5. ปุ่มแท็บ (Tab Button) เป็นปุ่มสำหรับเลือกรูปแบบการตั้งแท็บ 
 6. ไม้บรรทัด (Ruler) เป็นแถบแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด 
 7. จุดพิมพ์เอกสาร (Insert Point) เป็นจุดที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่สำหรับพิมพ์ตัว  

  อักษร 
 8. หนา้ตา่งเอกสาร (Document Window) เปน็หนา้แผน่เอกสารเนน้พืน้ทีส่ำหรบั  

  สรา้งงาน โดยปกตจิะมขีนาดเทา่กบักระดาษขนาด เอ 4 ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นแปลง  
  ได้ตามความเหมาะสม 

 9. แถบสถานะ (Status Bar) แถบแสดงสถานะของการสร้างเอกสารนั้นๆ เช่น   
  จำนวนหน้า จำนวนคำ 

 10. ปุ่มปรับมุมมอง (View Button) เป็นปุ่มสำหรับปรับมุมมองเอกสารให้เหมาะสม  
  กับการทำงาน 

 11. แถบเลื่อนย่อ/ขยายเอกสาร (Zoom Slider) เป็นแถบสำหรับเลื่อนเพื่อย่อหรือ  
  ขยายเอกสาร 

 12. แถบเลื่อนหน้าจอแนวตั้ง (Vertical Scroll bar) เป็นแถบสำหรับเลื่อนหน้า  
  เอกสารขึ้นหรือลง 

13. ปุ่มย่อ/ขยายริบบอน (Minimize Ribbon) ปุ่มสำหรับลดหรือเพิ่มขนาดแถบ  
  ริบบอน 

 14. ปุ่มควบคุมโปรแกรม (Close Button) ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับ  
  ควบคุมการทำงานของโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ปุ่ม คือ ปุ่มย่อหน้าต่าง   
  (Minimize) ใช้ย่อหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ให้เล็กลงเป็นไอคอนที่ทาสก์บาร์ ปุ่ม  
  ขยายหน้าต่าง (Restore Down) ปรับย่อหน้าต่างให้เล็กลงเพื่อให้มองเห็นหน้า  
  จอด้านหลังและปรับขนาดหน้าต่างให้ใหญ่เท่ากับที่เคยทำไว้ครั้งก่อน ปุ่มปิด   
  (Close ) ใช้สำหรับปิดหรือออกจากโปรแกรม 
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1.5 ปุ่มไฟล์แท็บ (File Tab) ปุ่มเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar)   

 และเครื่องมือต่างๆ  

 
1.5.1 ปุ่มไฟล์แท็บ (File Tab) 
ปุ่มไฟล์แท็บ (File Tab) เป็นปุ่มที่บรรจุคำสั่งที่ใช้จัดการกับแฟ้มข้อมูล เช่น บันทึก 

(Save) เปิด (Open) ปิด (Close) เป็นต้น ทำหน้าที่คล้ายปุ่ม Office Button ของเวิร์ด 
2007 โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม  จะพบคำสั่งย่อยๆ ให้เลือกใช้งาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ของคำสั่งย่อยต่างๆ 
Save  จัดเก็บหรือบันทึกเอกสารไว้ในหน่วยความจำ 
Save As  จดัเกบ็หรอืบนัทกึเอกสารทีบ่นัทกึครัง้แรกหรอืเปลีย่นแปลงชือ่ใหม่ 
Open  เปิดเอกสารเก่าที่ได้จัดเก็บหรือบันทึกไว้ 
Close  ปิดเอกสารที่กำลังใช้งานอยู่ 
Info  แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น 
Recent  แสดงรายการเอกสารที่เพิ่งเรียกใช้งานล่าสุด 
New  เปิดเอกสารใหม่ 
Print  สั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
Save & Send บันทึกเอกสารและส่งเอกสารไปยังอีเมลหรือผ่านเครือข่าย 
Help  ขอความช่วยเหลือจากตัวช่วยของ Microsoft Office 
Option  สำหรับปรับแต่งการทำงานของ Word 
Exit  ออกจากโปรแกรม 

 

1.5.2. ปุ่มเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) 
ปุ่ม Quick Access Toolbar เป็นปุ่มที่อยู่บนสุดด้านซ้ายมือของแถบไตเติลบาร์ ปุ่มนี้

จะบรรจุเครื่องมือจำเป็นหรือต้องใช้งานบ่อย ๆ เช่น บันทึกเอกสาร เรียกคืนเอกสาร  
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สั่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดเครื่อง
มือในแถบนี้ได้ 

 
 
     
 
 
การเพิ่มปุ่มเครื่องมือทำได้ ดังนี้ 
1. คลิกที่ปุ่ม Customize Quick Access Toolbar ด้านขวาสุด 
2. จะมปีุม่คำสัง่หรอืเครือ่งมอืยอ่ยใหเ้ลอืกโดยเครือ่งมอืทีม่เีครือ่งหมายถกูอยูข่า้งหนา้ 

แสดงว่าได้เลือกไว้แล้ว 
 

ปุ่ม Customize 

 
3. คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ เช่น Quick Print 
4. ถ้าต้องการเลือกเครื่องมืออื่นๆ ที่ไม่มีในรายการ ให้คลิกที่ More Commands… 
 
 

ปุ่ม Quick Access Toolbar 

ปุ่ม More Commands 



31บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010 • 

5. คลิกที่ Quick Access Toolbar  ด้านซ้ายมือของหน้าต่าง  Word  Options 
6. เลือกปุ่มเครื่องมือที่ต้องการ เช่น Cut ,Copy แล้วคลิกปุ่ม  

 
 

7. เครื่องมือจะไปปรากฏอยู่ที่ช่อง Customize Quick Access Toolbar ทางขวามือ  
8. ถา้ตอ้งการยกเลกิใหค้ลกิทีไ่อคอนหรอืคำสัง่ทีช่อ่งทางขวามอืแลว้เลอืกปุม่ Remove 
9. ปุ่ม Reset ใช้สำหรับปรับค่าให้กลับมาสู่ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม 
10. เสรจ็แลว้คลกิปุม่ OK (สงัเกตวา่เครือ่งมอืทีเ่ลอืกจะมาปรากฏอยูท่ี ่ Quick Access 

Toolbar ) 
 

1.5.3 เครื่องมือในแถบริบบอน (Ribbon)  
แถบริบบอน (Ribbon) เป็นแถบบรรจุคำสั่งและไอคอนเครื่องมือต่างๆ เช่น คำสั่ง 

Home, Insert เป็นต้น ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Word 2007 

 

แถบริบบอน 
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การใช้งานคำสั่งบนริบบอนให้คลิกที่แท็บคำสั่ง เช่น Home ก็จะปรากฏไอคอนเครื่อง

มือย่อยในกลุ่มคำสั่งดังกล่าวขึ้นมา หรือ คลิกที่แท็บคำสั่ง Insert ก็จะมีคำสั่งย่อยขึ้นมาให้

เลือกใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้ต้องเรียนรู้และจำให้ได้ว่าคำสั่งที่ต้องการใช้งานอยู่ในหมวดคำสั่ง

หรือเครื่องมือใดบนริบบอน เช่น หากต้องการสร้างจดหมายเวียนให้เลือกที่แท็บ Mailings 

เป็นต้น 

คำสั่งและเครื่องมือในริบบอนประกอบด้วยเมนูหลัก 7 เมนู ดังนี้ 
1. Home เป็นคำสั่งแรกใช้สำหรับจัดการกับข้อความ ตัวอักษร ย่อหน้า และสไตล์ 

เป็นต้น ประกอบด้วยคำสั่งย่อย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 

กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Clipboard ใช้สำหรับเก็บบันทึกข้อความ ภาพ หรือวัตถุที่เกิดจากคำสั่ง Copy 
หรือ Cut

Font ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวอักษร แบบอักษร ตัวหนา ตัวเอน สีตัวอักษร 
ฯลฯ

Paragraph ใช้สำหรับจัดรูปแบบย่อหน้า จัดกลาง จัดชิดขอบ และหัวข้อ

Styles ใช้สำหรับจัดสไตล์หรือแบบสำเร็จรูปที่เวิร์ดเตรียมไว้ให้

Editing ใช้สำหรับแก้ไขคำหรือข้อความ ค้นหาและเปลี่ยนคำ
 

2. Insert เปน็คำสัง่ทีใ่ชส้ำหรบัแทรกสว่นเพิม่เตมิลงไปในหนา้เอกสาร เชน่ แทรกตาราง  
แทรกรูปภาพ แทรกแผนภูมิ ฯลฯ การตกแต่งเอกสารให้สวยงามก็มักจะใช้ตัวเลือกในเมนูนี้ 
แบ่งย่อยออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Pages ใช้สำหรับปรับแต่งลักษณะหน้ากระดาษ เช่น 
ออกแบบหน้าปกรายงาน

Tables ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งตาราง

Illustrations ใช้สำหรับแทรกและตกแต่งภาพกราฟิก แผนภูมิ และรูปร่างอัตโนมัติ

Links ใช้สำหรับเชื่อมโยงเอกสาร

Header & Footer ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

Text ใช้สำหรับจัดการกับข้อความพิเศษ เช่น เวิร์ดอาร์ต กล่องข้อความ

Symbol ใช้สำหรับสร้างสัญลักษณ์และสมการ

 

3. Page Layout เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับออกแบบหรือตกแต่งหน้ากระดาษ เช่น 
กำหนดขนาดของกระดาษ พื้นหลัง การจัดย่อหน้า เป็นต้น ประกอบด้วยคำสั่งย่อย ดังนี้ 

 
 
 
 
 

กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Themes ใช้สำหรับจัดการกับชุดรูปแบบ

Page Setup ใช้สำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษ

Page Background ใช้สำหรับจัดการกับพื้นหลังของหน้าเอกสาร

Paragraph ใช้สำหรับจัดรูปแบบย่อหน้า

Arrange ใช้สำหรับจัดวางตำแหน่งของข้อความ

 

4. References เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดการกับเชิงอรรถอ้างอิง เช่น การทำสารบัญ 
การใส่บันทึกช่วยจำและการสร้างบรรณานุกรม เป็นต้น ประกอบด้วยคำสั่งย่อย ดังนี้ 
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กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Table of Contents ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขสารบัญ

Footnotes ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขเชิงอรรถ

Citations & Bibliography ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม

Captions ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขคำอธิบายภาพ

Index ใช้สำหรับแทรกและปรับปรุงแก้ไขดัชนี

 

5. Mailing เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างและจัดการกับป้ายผนึกจดหมายและจดหมาย
เวียน ประกอบด้วยคำสั่งย่อย ดังนี้ 

 
 
 

 
 

กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Create ใช้สำหรับสร้างซองจดหมายและป้ายผนึก

Start Mail Merge สำหรับเริ่มต้นสร้างจดหมายเวียน เลือกผู้รับและแก้ไข 
รายชื่อผู้รับ

Write & Insert Fields ใช้สำหรับเขียนและแทรกเขตข้อมูล

Preview ใช้สำหรับแสดงตัวอย่างรายการต่างๆ ที่สร้างไว้ในจดหมาย

Finish ใช้สำหรับแก้ไข พิมพ์ หรือส่งข้อความทางอีเมล 
เมื่อสร้างจดหมายเสร็จ

 

6. Review เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับทบทวน ตรวจทาน และปรับปรุงเอกสาร มีคำสั่ง
ย่อย ดังนี้ 

 



35บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2010 • 

กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Proofing ใช้สำหรับการพิสูจน์อักษร (ตรวจสอบคำถูกคำผิด)

Language ใช้สำหรับแปลภาษาและปรับตัวเลือกภาษา

Comment ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขความคิดเห็น

Tracking ใช้สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

Changes ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

Compare ใช้สำหรับแสดงการเปรียบเทียบเอกสารต่างๆ

Protect ใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสาร

 

7. View เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับปรับมุมมองเอกสาร ประกอบด้วยคำสั่งย่อย ดังนี้ 
 
 

 

 

 

กลุ่มคำสั่งย่อย หน้าที่/การใช้งาน

Document Views ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองเอกสาร

Show/Hide ใช้สำหรับแสดง/ซ่อนเครื่องมือ

Zoom ใช้สำหรับย่อ/ขยายหน้าเอกสาร

Window ใช้สำหรับจัดการกับหน้าต่าง

Macros ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขมาโคร
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กิจกรรมที่ 1.1 
 
คำชี้แจง เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. คุณสมบัติเด่นของ Word 2010 มีอะไรบ้าง (ยกตัวอย่างมา 5 ประการ) 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. บอกคำสั่งย่อยของเมนูต่อไปนี้ เมนูละ 3 คำสั่งย่อย 

2.1 Home คำสั่งย่อย …………………………………………………………………. 

2.2 Insert คำสั่งย่อย ………………………………………………………………….. 

2.3 Mailings คำสั่งย่อย ………………………………………………………………. 

3. Tab File ประกอบด้วยคำสั่งอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. การเพิ่มปุ่มเครื่องมือบน Quick Access Toolbar มีวิธีทำอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. คำสั่ง Page Layout ใช้สำหรับจัดการเอกสารในด้านใด 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. คำสั่ง Mail ใช้ประโยชน์อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่ 1.2 
 
คำชี้แจง เติมคำเพื่อบอกชื่อส่วนประกอบของหน้าต่าง Word 2010 ดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

ใบงานที่ 1 เรียนรู้และฝึกพิมพ์สัมผัส 
 
คำชี้แจง ให้เปิดโปรแกรม Word 2010 และฝึกพิมพ์สัมผัสตามที่กำหนด 

 

แป้นพิมพ์เหย้า 
แป้นพิมพ์เหย้า คือ แป้นพิมพ์ที่เป็นพื้นฐานหรือแป้นหลักในการพิมพ์ตัวอักษรแถว

อื่นๆ ไม่ว่าจะก้าวนิ้วสัมผัสไปยังแป้นพิมพ์ใดๆ นิ้วจะต้องกลับมาที่แป้นเหย้าเสมอ 
 
 
 

1 

4 

5 

2 

3 
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แป้นพิมพ์เหย้าจะอยู่แถวที่ 3 ของแป้นพิมพ์นับจากล่างขึ้นมา อักษรที่อยู่บนแป้น

เหย้าเรียงจากซ้ายไปขวาประกอบด้วย 
ฟ           ห          ก         ด       ่         า         ส         ว 
 

การวางมือ มีวิธีทำ ดังนี้ 

มือซ้าย        มือขวา    

นิ้วชี้  วางที่แป้น  ด   นิ้วชี้       วางที่แป้น   ่       

นิ้วกลาง วางที่แป้น  ก   นิ้วกลาง วางที่แป้น  า  

นิ้วนาง  วางที่แป้น  ห   นิ้วนาง  วางที่แป้น  ส  

นิ้วก้อย  วางที่แป้น  ฟ   นิ้วก้อย  วางที่แป้น  ว 

 

ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า 

ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ 

ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ  ฟฟฟ 

หหห  หหห  หหห  หหห  หหห  หหห 

หหห  หหห  หหห  หหห  หหห  หหห 

กกก  กกก  กกก  กกก  กกก  กกก 

กกก  กกก  กกก  กกก  กกก  กกก 

ดดด  ดดด  ดดด  ดดด  ดดด  ดดด 

ดดด  ดดด  ดดด  ดดด  ดดด  ดดด 

ด่  ด่  ด่  ด่  ด่  ด่  

ด่  ด่  ด่  ด่  ด่  ด่  

กา  กา  กา  กา  กา  กา 

หา  หา  หา  หา  หา  กา 

สสส  สสส  สสส  สสส  สสส  สสส 

สสส  สสส  สสส  สสส  สสส  สสส 

ววว  ววว  ววว  ววว  ววว  ววว   

ววว  ววว  ววว  ววว  ววว  ววว 

ดาวหาฟาก หกสาวหาฟาก หาดาวกว่าหา  สาวกาวกด   หากว่า       กาหาฟาก 
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ตอนที่ 1  ปรนัย  
คำชี้แจง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  

1. โปรแกรม Word 1 รุ่นแรกใช้กับระบบ  

 ปฏิบัติการใด  

 ก  Linux  

 ข  Ms-Dos  

 ค  Apple Macintosh  

 ง  Windows 3.11  

2. เมนูใดใช้จัดการกับการปรับมุมมอง  

 เอกสาร  

 ก  Home  

 ข  Insert  

 ค  View  

 ง  Review  

3. คำสั่ง Find เป็นส่วนประกอบของเมนู  

 คำสั่งใด  

 ก  Editing  

 ข  Styles  

 ค  Text  

 ง  Arrange  

4. Ribbon หมายถึงอะไร  

 ก  ย่อ/ขยายหน้าจอ  

 ข  ปุ่มปิดหน้าต่าง  

 ค  แถบบรรจุเครื่องมือ  

 ง  เรียกเมนูลัด  

5. Contextual Tabs หมายถึงอะไร  

 ก  ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด  

 ข  เมนูที่แทรกขึ้นมา  

 ค  แท็บสำหรับจัดชิดซ้าย  

 ง  คำสั่งเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ 

6. ปุ่มใดหมายถึงการจัดเก็บไฟล์แบบ  

 เปลี่ยนชื่อใหม่   

 ก    

 ข    

 ค    

 ง   

7. คำสั่ง Zoom ปรากฏอยู่ในเมนูใด  

 ก  View  

 ข  Review  

 ค  Format  

 ง  Customers 

8. คำสั่ง Index หมายถึงข้อใด  

 ก  เขียนและแทรกเขตข้อมูล  

 ข  สร้างและแก้ไขคำอธิบายภาพ  

 ค  แทรกและปรับปรุงแก้ไขดัชนี  

 ง  สร้างและแก้ไขจดหมายเวียน  

9. ขอ้ใดไมอ่ยูใ่นกลุม่คำสัง่ของเมน ูView  

 ก  Zoom  

 ข  Show/Hide  

 ค  Compare  

 ง  Macros 

10. ข้อใดกล่าวผิด  

 ก  ปุ่ม Reset ใช้สำหรับปิดเอกสาร  
 ข  การจัดการหน้ากระดาษอยู่ในคำสั่ง   
  Page Layout  
 ค  Smart Art เป็นคุณสมบัติใหม่ของ   
  Word 2010  
 ง Editing ใช้สำหรับแก้ไขคำหรือ  
  ข้อความ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 1 
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ตอนที่ 2 อัตนัย  
คำชี้แจง  ตอบคำถามหรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  

1. โปรแกรมประมวลผลคำ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

2. การสร้างเอกสารใหม่มีขั้นตอนอย่างไร  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

3. ปุ่มควบคุมโปรแกรม หมายถึง  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

4. คำสั่ง More Commands หมายถึง  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

5. การปิดเอกสารและออกจากโปรแกรมใช้คำสั่งใดบ้าง  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 


