
เอกสารประกอบการอบรม การใช Microsoft word 97 

คํานํา 
 
 

เอกสารประกอบการสอนวชิา 350 121 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการแพทย 
(Computer application in medicine)  2 หนวยกิต (1-3-4)  วิชาเลือกในหลักสตูรแพทยศาสตร
บัณฑิต การใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft word เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในวิชา 350 121 ผูสอน
ไดรวบรวมเรียงเรียบขึ้น เพือ่ใหเกดิประโยชนสําหรับการถายทอดองคความรูสูนักศึกษาแพทยชัน้ป
ที่ 1 เพื่อใหเกิดองคความรู ทักษะและสามารถใหผูเรียนใชประโยชนในการใชงานโปรแกรม 
Microsoft word ได  และจากประสบการณใชงานจริงๆ ของผูสอน จึงไดทาํเปนเอกสาร
ประกอบการสอน ในการใชงานขั้นพืน้ฐานใหสามารถใชงานใหงายที่สุด  หากเนื้อหาในเอกสาร
ฉบับนี้ขาดตกบกพรองประการใด ผูจัดทําขอนอมรับไวพิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไขในคราวตอไป  
 
 
      นางสายพิณ  สิมสาแกว 
       งานบริการการศึกษา 
                                                           มีนาคม 2550 

ผูจัดทําเอกสารประกอบการอบรม   สายพิณ  สิมสาแกว /   ปรับปรุงครั้งที่ 4 
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สารบัญ 
หนา 

 
1. การเขาสูโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft word 97      1 
2. การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย-อังกฤษ       1-2 
3.  สวนประกอบของโปรแกรม        3-6 
4.  เมนูแกไข          6 
5.  เมนูมุมมอง          7 
6.  หัวกระดาษและทายกระดาษ        8 
7. การใชคียลัด          9-10 
8. การเรียกโปรแกรมใชงาน Microsoft word 97      11 
9.  การเริ่มตนเอกสารใหม        11 
10.  การเปดเอกสารที่มีอยูแลว        12 
11. การจัดขอความ         13 
12. การเปดแฟมขอมูล         14 
13. การตั้งความกวางของกระดาษ        15 
14. การจัดรูปแบบตัวอักษร        15 
15. การจัดยอหนา         18 
16. การตั้ง TAB          19 
17. การเติมเครื่องหมายหนาหัวขอหรือเลขลําดับ      22 
18. การสรางตาราง         23 
19.การผสานคอลัมภ         23 
20.  การเปลี่ยนขอความใหเปนตาราง       24 
21. การปรับแตงตาราง         25 
22. การคํานวณในตาราง         26 
23. การใชดรรชนี         28 
24. การแทรกรูปภาพ         28 
25. การเปลี่ยนสีรูปภาพ         29 
26. การจัดเก็บบันทึกขอมูล        30 
27. การออกจากโปรแกรม        30 
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ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 
 

1.  รหัสวิชา  350 121  

2.  จํานวนหนวยกิต 2  หนวยกิต  (1-3-4) 

3.  ชื่อวิชา การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการแพทย (Computer application in medicine) 

4.  สังกัด ฝายวชิาการ  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.  รายชื่อผูสอน 

1.  นายไชยยงค  กงศร ี

2.  นางสายพณิ  สิมสาแกว 

3.  นางสาวสงศรี  ดีศรีแกว 

4.  นางบษุกร  อุสสาหกิจ 

6.   เงื่อนไขรายวิชา  เปนนักศึกษาแพทย  ชั้นปท่ี  1 

7.   สถานภาพของวิชา  วิชาเลือก  ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

8.   เนื้อหารายวิชาสังเขป  

  การประยุกตคอมพิวเตอรใชทางการแพทย   ประกอบดวยเนื้อหา   คือ   การจัดทําเอกสาร
หรือตําราดวยโปรแกรม  Microsoft  word ,  และโปรแกรม  Microsoft   Excel ,   

               การสืบคนขอมูลสารสนเทศทางการแพทย, การจัดทําสื่อการสอนดวยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint , 

               การสรางในกราฟกดวยโปรแกรม Adobe Photoshop  การสราง  Home  page  ดวย
โปรแกรม   Dreamweaver  

9.  วัตถุประสงคการเรียนรู 

  เพื่อใหนักศึกษาแพทยมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการใชคอมพิวเตอรดวย
โปรแกรม          ตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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10.     เนื้อหารายวิชา  (ภาคบรรยาย และปฏิบัติ) 

หัวขอที่สอน 

จํานวน
ชั่วโมง 

บรรยาย  

จํานวน
ชั่วโมง 

บรรยาย  

1. การจัดทําเอกสาร หรือตํารา ดวยโปรแกรม Microsoft Word 

2. การจัดทําฐานขอมูลทางการแพทย ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

3. การจัดทําสื่อการเรียนการสอน ดวย Microsoft PowerPoint 

4. การสรางงานกราฟก ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop 

5. การสืบคนขอมูลทางการแพทย 

6. การสราง Home page ดวยโปรแกรม Dreamweaver 

2 

2 

2 

3 

2 

4  

6 

6 

6 

9 

6 

12  

รวม 15  45  

 11.     วิธีจัดการเรียนการสอน 

ชั่วโมงบรรยาย        15  ชั่วโมง 

ชั่วโมงปฏิบตักิาร                    45  ชัว่โมง 

  ภาคบรรยาย  -  ตามหัวขอ  วัน  เวลา  สถานที่ท่ีกําหนด 

  ภาคปฏิบัต ิ  -  มีฝกปฏิบัตใินหองฝกอบรมคอมพิวเตอร  โดยมีการบรรยายหัว 
      ขอปฏิบตัิการเปนระยะสั้น ๆ กอนลงมอืปฏิบัติจรงิ 

12.     สื่อการสอน 

  สื่อการสอนดวยโปรแกรม  Microsoft  Power  Point 

  เอกสารประกอบการสอน 
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  เว็บไซของรายวิชา 

13.     การวัดผลการเรียน 

             Letter  Grade  A  B+  B  C+  C  D+  D  และ  F  ซ่ึงจะตัวสนิโดยอาศัยเกณฑการ 

      พิจารณาแบบอิงกลุมและอิงเกณฑรวมกัน 

         ภาคทฤษฎ ี  40  % 

          ภาคปฏิบัต ิ  60% 

14.     สถานที่เรียน 

  หองฝกอบรมคอมพิวเตอร  หนวยสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร   

        ฝายวชิาการ  คณะแพทยศาสตร 

15.     สื่อการเรียนรู 

15.1     เอกสารประกอบการสอน  (ตามหัวขอท่ีสอน) 

15.2     เว็บไซครายวิชา 
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ตารางสอน Summer 
วิชา 350 121 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการแพทย 
Computer Application in Medicine 
 

ว/ด/ป Lec. 08.00-09.00 Lab.09.00-
12.00 Lec.13.00-14.00 Lab.14.00-

17.00 

20 มี.ค. 50 การจัดทําเอกสาร/ตําราดวย 
MS.Word (สายพิณ)   การจัดทําเอกสาร/ตําราดวย 

MS.Word (สายพิณ)   

พฤ. 22 มี.ค.50 การจัดทําฐานขอมูลดวย 
MS.Exel (สายพิณ) 

  การจัดทําฐานขอมูลดวย 
MS.Exel (สายพิณ) 

  

อ. 27 มี.ค.50 
การสรางสื่อการเรียนการ
สอน ดวย 
MS. PowerPoint (ไชยยงค) 

  การสรางสื่อการเรียนการสอน ดวย 
MS. PowerPoint (ไชยยงค)   

พฤ. 29 มี.ค.50 
การสืบคนขอมูลทาง
การแพทย  
(สงศรี, บุษกร) 

  การสืบคนขอมูลทางการแพทย  
(สงศรี, บุษกร)   

อ. 3 เม.ย.50 การสรางงานกราฟก ดวย 
Adobe Photoshop (ไชยยงค) 

  การสรางงานกราฟก ดวย 
Adobe Photoshop (ไชยยงค) 

  

พฤ. 5 เม.ย.50 การสรางงานกราฟก ดวย 
Adobe Photoshop (ไชยยงค)   การสรางงานกราฟก ดวย 

Adobe Photoshop (ไชยยงค)   

อ. 10 เม.ย.50 
การสราง Homepage ดวย 
Macromedia Dreamweaver 
(ไชยยงค) 

  
การสราง Homepage ดวย 
Macromedia Dreamweaver  
(ไชยยงค) 

  

อ. 17 เม.ย.50 
การสราง Homepage ดวย 
Macromedia Dreamweaver 
(ไชยยงค) 

  
การสราง Homepage ดวย 
Macromedia Dreamweaver 
 (ไชยยงค) 

  

สอบ วันองัคารที่ 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น. หองคอมพิวเตอร หนวย CAI ชัน้ 6 ฝายวิชาการ 
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การเขาสูโปรแกรม Microsoft word 97 
โดย นางสายพณิ สิมสาแกว 

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
.................................................................................................................. 

ขั้นตอนการเขาสูโปรแกรม Microsoft Word 
 

 
 
  โปรแกรม Microsoft Word 97 เปนโปรแกรมประเภท Word Processor(ประมวลคํา)และอยูในกลุม
โปรแกรมMicrosoft Office การใชงาน Microsoft Word จะใชงานดานเอกสาร การพิมพ ออกแบบขอความ 
หรือ ส่ิงพิมพตางๆ  
 มีขั้นตอนการเขาสูโปรแกรม เพื่อเรียกใชงาน ดังนี้ คือ ใชเมาสคลิกที่ปุม Start ของแถบงานหรือ Taskbar 
จากนั้นเลื่อนเมาสตรงขึ้นไปที่ Programs แลวเล่ือนตอไปทางขวา เพื่อเลือกไปที ่Microsoft Word 
  รูปแบบคําสั่ง : Start > Programs > Microsoft Word 
2. การเปล่ียนเมนูภาษาไทย-อังกฤษ 
      เปล่ียนเมนูภาษา เปนการสลับภาษาไทย-อังกฤษบนเมนูบารของโปรแกรม Microsoft Office มีขั้นตอน 
ดังนี ้
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3. สวนประกอบของโปรแกรม    
 

 
 

 
 
 
 

สวนท่ี 1 ชื่อโปรแกรม แถบรายการคําสัง่และเครื่องมือจัดการเอกสาร 
 จําแนกสวนประกอบตางๆของโปรแกรม 
1. แถบชื่อโปรแกรมและชื่อแฟมเอกสาร (Title bar)  
        สําหรับการเปดใชโปรแกรมครั้งแรกนั้น ช่ือแฟม โปรแกรมจะตั้งใหเองโดยอัตโนมัติ คือ เอกสาร1 
  สวนทางดานขวา เปนสวนควบคุมโปรแกรม ไดแก  
            ยอขนาดหนาตางโปรแกรม (Minimize)       
            ขยายขนาดหนาตางโปรแกรม (Maximize)  
           ปดหนาตางโปรแกรม (Close) 

Title bar 
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2. แถบรายการคําสั่ง (Menu bar) : เปนรายการคําสั่งหลัก เพื่อเลือกใชคาํสั่งยอยตางๆ ในการจดัการ

ูดวย 
เอกสารตามแบบที่ผูใชตองการ ในบางคําสั่งยอยจะมีแถบเครื่องมือเปนสัญลักษณรูป หรือ Icon (ไอ
คอน) แทน ซ่ึงผูใชสามารถคลิกเพื่อนํามาใชไดจากแถบเครื่องมือ และมีช่ือ คียลัด(Hotkey) แสดงอย

 
3. แถบเครื่องมือ (Tool bar) : เปนชุดคําสั่งที่ใชสัญลักษณรูป หรือ Icon(ไอคอน)เมื่อนําเมาสไปบนไอ
คอน (ไมตองคลิกเมาส) จะมีช่ือของไอคอนนั้นๆ แสดงเปนภาษาไทย  

 
  แถบเครื่องมือท่ีใชในโปรแกรม Microsoft Word97 ไดแก  

. สราง , เปด , บันทึก | พิมพ ,ตัวอยาง
 

 

 1 แถบเครื่องมือมาตรฐาน ประกอบดวย สัญลักษณรูปในคําสั่ง
กอนพิมพ , การสะกดและไวยากรณ , สลับอักขระภาษาองักฤษ/ไทย , พจนานุกรม | ตัด , คัดลอก , วาง
, จัดรูปแบบตวัวาดรูป | เลิกทํา , ทําซ้ํา | แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ , แถบเครื่องมือเวบ | ตารางและ
เสนขอบ, แทรกตาราง , แผนงาน Microsoft Excel , สดมภ (คอลัมน) , รูปวาด (เรียกใชแถบเครื่องมือ
รูปวาด)| แมปอักษร , ซอน/แสดง เครื่องหมายจบบรรทัด , ยอ-ขยาย (หนาเอกสาร) | ผูชวย office 

 
         

บเครื่องมือจัดรูปแบบ ประกอบดวย สัญลักษณรูปในคําสั่ง ลักษณะ (เอกสาร) , แบบอักษร ,    2.แถ
ขนาดแบบอักษร | ตัวหนา , ตัวเอียง , ขีดเสนใต | จัดชิดซาย , กึ่งกลาง , จัดขวา , ชิดขอบ , จัดคําแบบ
ไทย | ลําดับเลข , สัญลักษณแสดงหวัขอยอย , ลดการเยือ้ง , เพิ่มการเยือ้ง | เสนขอบ , เนน (คํา/
ขอความ) , สีแบบอักษร  

 
         

เครื่องมือรูปวาด ประกอบดวย สัญลักษณรูปในคาํสั่ง รูปรางอัตโนมัติ , เสน , ลูกศร , ส่ีเหล่ียม ,  3.แถบ
รูปใข (วงรี) , กลองขอความ, แทรกขอความศิลป | เติมสี , สีเสน , สีแบบอักษร , ลักษณะเสน ,ลักษณะ
เสนประ , ลักษณะลูกศร , เงา , สามมิติ 

 
 สวนท่ี 2 หนาเอกสาร ประกอบดวย ตัวกระพริบ (Cursor) , แถบเลื่อนหนาขึ้น-ลง และซาย-ขวา 

และมุมมองเอกสาร 

D:Saipin/อบรม/การจัดทําคูมือword97/รวบรวมเรียบเรียง   สายพณิ  สิมสาแกว/ ปรับปรุงคร้ังที่ 4  



   เอกสารประกอบกาอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft word 97  
5

 
 สวนท่ี 3 แถบสถานะการทํางาน 

 
               ประกอบดวย สถานะการบอกเลขหนา ( หนา 1 ) , เลขสวน , จํานวนหนาปจจุบันกับจํานวน
หนาทั้งหมด (1/2) , ที่ความหางจากขอบกระดาษ ดานบน ( 5.7") , เลขบรรทัด (15) , เคาะที่ในบรรทัด 
(1) 
 

คําสั่ง แถบเครื่องมือและคียบอรด 
 

 
พาะคําสั่งที่ใชกันมากๆ หรือบอยๆ 

 
  1. เมนูแฟม 

N .เปนคําสั่งที่ใชเพื่อใหสรางเอกสารใหม 
ับปรุงตกแตงเอกสารเดิม 

     สราง Ctrl+
     เปด. Ctrl+O. เปนคําสั่งที่ใชเพื่อเปดใช , แกไข หรือปร

จ นกรายการคําสั่งหลักแตละคําสั่ง โดยใหรูจักชื่อ หนาที่ และวิธีการใชอยางถูกตองรวดเร็ว โดยจะเลือก
เฉ

ําแ
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     ปด ใชเมื่อตองการปดเอกสารหลังจากที่ไมตอการใชแลว  
     บันทึก Ctrl+S.ใชเมื่อตองการเก็บเอกสารไวใชงานตอไปอี
โปรแกรมจะกาํหนดใหเก็บเอกสารลงในเครื่อง ( C:\>_) ในFolder ช่ือ My Documents บันทึกเปน ใชเมื่อ

ก หรือปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป โดยปกต ิ

 แฟมสุดทาย 

ทยไดอักขระไมเกนิ 

          2. เมนูแกไข 
กเลิกคําสั่งครั้งลาสุด 

งการวาง หลังจากใชคําสั่ง คัดลอก 
จากโปรแกรมภายนอก      

ตองการเก็บเอกสารไปยังแหลงตางๆ เชน แผน Disk (Floppy Disk 3.5")หรือ ไปยัง Folder อ่ืนๆ  
         แฟมเอกสารทั้ง 4 แฟม ที่ปรากฏในแถบเมนูยอย เปนแฟมที่ผูใชเพิ่งเปดใชมา จะแสดงเปน 4
ดังนั้นการเปดเอกสาร จึงสามารถเปดไดใน 4 แฟมสุดทาย ถาหากมีช่ือแฟมปรากฏอยู  
       หมายเหตุ : ผูใชสามารถตองชื่อแฟมในการบันทึกครั้งแรก โดยตั้งชื่อใหเปนภาษาไ
255 ตัว แต จํากัดการใชเครื่องหมาย เหลานี ้ในการตั้งแฟม คือ . " / \ [ ] : ; < > = + , 

 

     เลิกทํา เปนการย
     ทําซ้ํา เปนการเพิ่มคําสั่งเมื่อคร้ังที่แลว 
     ตัด ตัดคํา ขอความ หรือภาพ 
     คัดลอก ทําสําเนา 
     วาง กําหนดตําแหน
     วางแบบพิเศษ ใชกับการคัดลอกภาพ หรือ คํา ขอความ 

 
 
 

D:Saipin/อบรม/การจัดทําคูมือword97/รวบรวมเรียบเรียง   สายพณิ  สิมสาแกว/ ปรับปรุงคร้ังที่ 4  



   เอกสารประกอบกาอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft word 97  
7

          3. เมนูมุมมอง 
มุมมองท่ีใชในการพิมพ   จากคาปกติ คือ มุมมอง เคาโครงหนากระดาษ 

          แถบเครื่องมือ   จะมีคําสั่งยอยสําหรับเพิ่ม/ลดแถบเครื่องมือ 
ไมบรรทัด กําหนดการใชไมบรรทัด ตามมาตราสวนที่ตองการ เชน นิว้ หรือ ซม. 

  ะดาษและสวนทายกระดาษ         หัวกระดาษและทายกระดาษ เปนคําสั่งเพื่อกําหนดรายละเอียดของสวนหวักร
เชน หัวขอเร่ือง,บท,เลขหนา หรือ วันที่ เปนตน 

 

 
 การกําหนดใชแถบเครื่องมือ ใน Word97 มี 3 แถบเครื่องมือที่นิยมใชกันโดยทัว่ไป สวนแถบเครื่องมือที่เหลือ จะ
ใชงานเฉพาะไป แถบเครื่องที่ใชคือ มาตรฐาน , จัดรูปแบบ และรูปวาด 
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 ,

ปแบบเลขหนา เปนตน 
ถาตองการพิมพขอความที่หัวกระดาษ ใหคลิกลงในชองหัวกระดาษ (ดังตัวอยาง คูมือ 5 ส.) จากนั้น เคาะ 

Space bar ไปกําหนดเลขหนา โดยคลิกไอคอน แทรกเลขหนา ขอความที่พิมพลงไปในชอง หวักระดาษ ผูใช
สามารถกําหนด แบบอักษร,สี และขนาดตวัอักษรได ตามความตองการ 
การใชเลขหนาแบบกําหนดเอง 
ขั้นตอนการกําหนดเลขหนา 

  หนา จะปรากฏกรอบ ดังภาพ           1. คลิกเมนู แทรก > เลข

 
            2. ใหวาง ตําแหนงและจัดตําแหนงเลขหนา บนเอกสาร และดูตวัอยางทีแ่สดงไวทางดานขวา  
           3. ถาไมตองการใหแสดงเลขหนาในหนาแรก ใหคลิก 
เครื่องหมายถกูออก   
           4. การเปลี่ยนร 

 5. หัวกระดาษและทายกระดาษ 

การกําหนดหัวกระดาษ จะมแีถบเครื่องมือที่ชวยในการจดัทํา ไดแก แทรกเลขหนา , แทรกจํานวนหนา  ทํา
รู

 

ูปแบบตัวเลขหนา 
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            5. การใชคียลัด (Hotkeys) 

ในการกําหนดคียลัดจากแถบเครื่องมือ ใหคลิกที่ มุมมอง>แถบเครื่องมือ>กําหนดเอง 

 
เมื่อเขาไปยังกรอบ กําหนดเอง ให คลิกทีปุ่ม แปนพิมพ จะปรากฏกรอบ "กําหนดแปนพิมพ" 
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                           Ctrl+F12 ,Alt+Ctrl+F12 ถาตองการกําหนดแปนลัดใหม ใหคลิกในชอง กดแปนลัดใหม : 
แลวกดแปนใหมเชน Ctrl+F1 (ดังภาพ) 
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การเรียนโปรแกรม Microsoft word 
1. การเรียกใชงานบนโปรแกรมวินโดวส 
2. ดับเบิลคลิกที่กลุม Microsoft office จะปรากฏไอคอนของไมโครซอฟตเวิรดขึน้มา 
3. ดับเบิลคลิกที่ Microsoft word  จะปรากฏหนาจอดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุมขยายจอ 

พ้ืนที่ทํางาน 

เมนูบาร ไตเติลบาร 

สโครลบารแนวต้ัง 

ปุมปดแฟม 

ปุมปด

ทูลบาร 

ไมบรรทัด 

เคอรเซอร 

การเริ่มตนเอกสารใหม 
 ถาคุณเริ่มสรางเอกสารใหม หรือเคยสรางเอกสารไปแลว แตตองการสรางไฟลสําหรับ
เอกสารใหม ใหทําตามขั้นตอนดังนี ้
1. เปดเมนู แฟม   เลือก สราง  เลือกแบบเอกสาร แบบวางเปลา   

 เลือกคลิกที่   ตกลง
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การเปดเอกสารที่มีอยูแลว 
สําหรับเอกสารที่คุณสรางไวแลวนั้น สามารถนํามาใชงานไดตลอดเวลา และยังสามารถ

เปดไดหลายๆ เอกสารในเวลาเดียวกัน โดยทําตามขั้นตอนดังนี ้
1. เปดเมน ูแฟม  เลือก เปด  
 

เลือกเปด 

3 

เลือกไดเรกทอรี ที่เกบ็ขอมูลเดมิ 
เลือกช่ือแฟมขอมูลเดมิ 

2 
1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารที่สรางไวเดิมจะปรากฏขึ้นมา 
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การจัดการเทก็ซ(ขอความ) 
 
 
 
 

     ใสขอความลงในเอกสารไดทันที คุณสามารถใสขอความไดมากตามตองการโดย
ไมตองกด Enter แตถาคุณตองการขึ้นบรรทัดใหมจึงกด Enter ใหคุณลองใสเท็กซ 

การจัดขอความ ขนาด สี แบบตัวอักษร  
1. เลือก คําสั่งรูปแบบ เลือก แบบอักษร จะปรากฏดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีของตัวอักษร  

ขนาดตัวอักษร  

กดปุมตกลง  

ลักษณะของแบบอกัษร  

แบบตัวอักษร ถาเปน
ภาษาไทย ตองม ีUPC 

ขางหลังเสมอ 
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การเปดแฟมขอมูล 

สามารถเปดได 2 วิธีคือ 

1. เปดแฟมโดยใช menu bar ดงัรูป โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 
 

 เลือกหัวขอ “เปด” จากรายการ “แฟม” ใน menu bar จากนั้น จะปรากฏหนาตาง 
“เปด” เพื่อใหเลือกแฟมที่ตองการ 
 กดปุมตกลง 

 
2. เปดแฟมโดยใช tool bar โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 กดปุม  จาก tool bar จากนั้นจะปรากฏหนาตาง “เปด” เพื่อใหเลือกแฟมที่
ตองการ 
 กดปุมตกลง 

D:Saipin/อบรม/การจัดทําคูมือword97/รวบรวมเรียบเรียง   สายพณิ  สิมสาแกว/ ปรับปรุงคร้ังที่ 4  



   เอกสารประกอบกาอบรมการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft word 97  
15

การตั้งความกวางของกระดาษ 

มีขั้นตอนดังนี ้

 เลือกหัวขอ “วางแบบหนากระดาษ” จากรายการ “แฟม” ใน menu bar จากนั้นจะ
ปรากฏหนาตาง “วางแบบหนากระดาษ” 
 ตั้งความกวางของขอบ ขนาดกระดาษ แหลงกระดาษ และการวางแบบของ
กระดาษ 
 กดปุมตกลง 

 
การจัดรูปแบบตัวอักษร 

คาปกติเมื่อเร่ิมตน (ขึ้นกับการตั้งคา)  
1. แบบอักษร (font) จะถูกกําหนดใหเปน ........................................ CordiaUPC 
2. รูปแบบอักษร (ปกติ ตวัเอน ตัวหนา ตัวหนาเอน) จะถูกกาํหนดใหเปน ปกติ 
3. ขนาดตัวอักษร (point size) มีคาเปน ............................................ 14 point 
4. สีของตัวอักษรตั้งไวที่ .................................................................. สีอัตโนมัติ 

ถาตองการเปลี่ยนแบบตวัอักษร สามารถกําหนดได 2 วิธี 

1. กําหนดจาก menu bar ดังรูป โดยมีขั้นตอนดังนี ้
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 สรางแถบสีใหขอความที่ตองการ 
 เลือกหัวขอ “แบบอักษร...” จากรายการ “รูปแบบ” ใน menu bar จากนัน้จะปรากฏ
หนาตาง “แบบอักษร” 
 ปรับเล่ียนคาตางๆ ตามที่ตองการ 

 แบบอักษร 
 รูปแบบอักษร 
 ขนาด 
 ขีดเสนใต 
 ตีเสนทับ 
 ตัวยก 
 ตัวหอย 
 ตัวซอน 
 ตัวยกเล็ก 
 ตัวยกทั้งหมด 
 ระยะหางระหวางตัวอักษร (ชองไฟ) 

 กดปุมตกลง 
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2. กําหนดจาก tool bar โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

 เปล่ียนแบบอกัษร 

  กดปุมลูกศรชี้ลงใน  เพื่อแสดงรายชื่อแบบอักษร 
  เลือกแบบอักษรที่ตองการจากรายชื่อ 
 เปล่ียนขนาดตวัอักษร 

 กดปุมลูกศรชีล้งใน  เพื่อแสดงขนาดตวัอักษร 
 เลือกแบบอักษรที่ตองการ 

 เปล่ียนรูปแบบอักษร 
 กดปุม  เมื่อตองการอักษรตวัหนา และกดอีกครั้งเมื่อตองการยกเลิก 
 กดปุม  เมื่อตองการอักษรตวัเอน และกดอีกครั้งเมื่อตองการยกเลิก 
 กดปุม  เมื่อตองการอักษรขดีเสนใต และกดอีกครั้งเมื่อตองการยกเลิก 
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การจัดยอหนา 
สามารถจัดได 2 วิธีคือ 
1. กําหนดจาก menu bar ดังรูป โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 
 

 สรางแถบสีใหยอหนาที่ตองการ 
 เลือกหัวขอ “ยอหนา...” จากรายการ “รูปแบบ” ใน menu bar จากนัน้จะปรากฏ
หนาตาง �“ยอหนา” 
 ปรับเล่ียนคาตางๆ ตามที่ตองการ 

 การเยื้องจากขอบซายขวาของกระดาษ 
 ระยะหางระหวางยอหนา 
 การวางของยอหนา ซ่ึงประกอบดวย การจัดชิดซาย การจัดชิดขวา การจัด
กึ่งกลาง และการจัดชิดขอบซายขวา 

 กดปุมตกลง 
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2. กําหนดจาก tool bar โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

 กดปุม  เมื่อตองการใหจดัขอความชิดซายของกระดาษ 
 กดปุม  เมื่อตองการใหจดัขอความอยูกึ่งกลางของกระดาษ 
 กดปุม  เมื่อตองการใหจดัขอความชิดขวาของกระดาษ 
 กดปุม  เมื่อตองการใหจดัขอความชิดทั้งขอบซายและขอบขวาของกระดาษ 
 การจัดระยะหางจากขอบของกระดาษ โดยการกดปุมตางๆ บนแถบไมบรรทัด 
แลวลากเพื่อยายตําแหนงไปตามที่ตองการ ดังรูป 

 

 

การตั้ง tab 

สามารถจัดได  2 วิธีคือ 

1. กําหนดจาก menu bar ดังรูป โดยมีขั้นตอนดังนี ้
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 สรางแถบสีใหยอหนาที่ตองการ 
 เลือกหัวขอ “แท็บ...” จากรายการ “รูปแบบ” ใน menu bar จากนั้นจะปรากฏ
หนาตาง “แท็บ...” 
 ปรับเปลี่ยนคาตางๆ ตามที่ตองการ 

 ตําแหนงแท็บ 
 การวาง 
 ตัวนํา 
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 กดปุมตกลง 

 
 
2. กําหนดจากแถบไมบรรทัด โดยมีขั้นตอนดงันี้ 

 กดปุม 
  เมื่อตองการใหแท็บอยูทางซายของขอความ หรือ 
  เมื่อตองการใหแท็บอยูทางกึ่งกลางของขอความ หรือ 
  เมื่อตองการใหแท็บอยูทางขวาของขอความ หรือ 
  เมื่อตองการใหจัดขอความที่มีจุดทศนยิมอยูในตําแหนงของแท็บ 

 กดที่แถบไมบรรทัดในตําแหนงที่ตองการ จะไดตําแหนงของแท็บ 
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การเติมเคร่ืองหมายหนาหัวขอหรือเลขลําดับ 

สามารถจัดได 2 วิธีคือ 

1. กําหนดจาก menu bar ดังรูป โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 
 สรางแถบสีใหยอหนาที่ตองการ 
 เลือกหัวขอ “เครื่องหมายหนาหัวขอและเลขลําดับ...” จากรายการ “รูปแบบ” ใน 
menu bar จากนั้นจะปรากฏหนาตาง “เครื่องหมายหนาหัวขอและเลขลําดับ” ซ่ึง
สามารถเลือก “ทําเครื่องหมายหนาขอ” หรือ “แบบตัวเลข” หรือ “หลายระดับ” ดัง
รูป 

 
 ปรับเล่ียนคาตางๆ ตามที่ตองการ โดยเลือกรูปแบบที่ตองการ 
 กดปุมตกลง 

2. กําหนดจากแถบ tool bar โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 สรางแถบสีใหยอหนาที่ตองการ 
 กดปุม 

  เมื่อตองการเตมิเครื่องหมายไวหนาขอความ 
  เมื่อตองการเตมิตัวเลขลําดับไวหนาขอความ 
  เมื่อตองการใหจัดขอความใหสูงขึ้น 1 ระดับ 
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  เมื่อตองการใหจัดขอความใหต่ําลง 1 ระดบั 

การสรางตาราง 
การแทรกตาราง 
 - เลือกเมนู ตาราง  เล่ือนเมาสมาท่ี แทรก  เลือก ตาราง    
 

 
 
ใสจํานวนคอลมัภ ท่ีเราตองการ 

 
กดปุม  ตกลง  
การผสานคอลัมภ 
 เลือกเซลล หรือ คอลัมภ ท่ีตองการผสาน  
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เลือก  ตาราง  เล่ือนมาที่เมนู   ผสานเซลล    ดังรปู 

 
 

1. การเปลี่ยนขอความใหเปนขอความในตาราง 

การเปลี่ยนขอความใหเปนขอความในตาราง มี 1 วิธี คือ 

1. สรางแถบสีใหยอหนาหรือขอความที่ตองการ (ควรเปนขอความที่มกีารจัดแบงแยก
ระหวางเนื้อหาไวแลว โดยมแีท็ปเปนตวัแบง เปนตน) 

2. เลือกหัวขอ “ปรับเปลี่ยนขอความเปนตาราง...” จากรายการ “ตาราง” ใน menu bar ดัง
รูป จากนั้นจะปรากฏหนาตาง “ปรับเปลี่ยนขอความเปนตาราง” 

 
3. ปรับเปลี่ยนขอมูลใหเหมาะสมกับขอความ 
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 จํานวนคอลัมน 
 จํานวนแถว 
 ความกวางคอลัมน 
 แบงขอความดวย 

4. กดปุมตกลง 

 

2. การปรับแตงตาราง 

การปรับแตงตารางประกอบดวย 

1. จัดใหตารางอยูชิดขอบซาย ขอบขวา หรือกึ่งกลางของกระดาษ 
2. การจัดความกวางของคอลัมน 
3. การจัดความกวางของแถว 
4. ระยะหางระหวางเซลล 

การปรับแตงโดยการเลือกตารางหรือสวนของตารางที่ตองการปรับ จากนั้นจึงเลือกหัวขอ 
“ความสูงและความกวางเซลล...” จากรายการ “ตาราง” ใน menu bar ดังรูป จากนั้นจะ
ปรากฏหนาตาง “ความสูงและความกวางของเซลล” 
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3. การขีดเสนใหตาราง 
  ปุมใหแสดงเครื่องมือสําหรับการขีดเสน 
  ปุมกําหนดใหขีดเสนที่ขอบบน 
  ปุมกําหนดใหขีดเสนที่ขอบลาง 
  ปุมกําหนดใหขีดเสนที่ขอบขางซาย 
  ปุมกําหนดใหขีดเสนที่ขอบขางขวา 
  ปุมกําหนดใหขีดเสนที่ขอบภายในของตาราง 
  ปุมกําหนดใหขีดเสนที่ขอบภายนอกของตาราง 
  ปุมกําหนดไมใหมีการขีดเสนทั้งหมด 

การขีดเสนสามารถขีดโดย 

1. กดปุม  เพื่อใหเครื่องมือที่ชวยในการขีดเสนปรากฏใต tool bar 
2. เลือกตาราง หรือสวนของตาราง ซ่ึงอาจเปนเซลล เปนแถว หรือเปนคอลัมนที่ตองการ

ขีดเสน 
3. เลือกรูปแบบและขนาดของเสน 
4. กดปุมตามความหมายที่ตองการ 

4. การคํานวณในตาราง 

การคํานวณโดยการเลือกตารางหรือสวนของตารางที่ตองการ จากนั้นจึงเลือกหัวขอ 
“สูตร...” จากรายการ “ตาราง” ใน menu bar ดังรูป จากนัน้จะปรากฏหนาตาง “สูตร” 
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ภายในหนาตาง ”สูตร” จะตองใสสูตรซึ่งครอบคลุมตําแหนงของเซลลที่จะทําการคาํนวณ 
และอาจกําหนดรูปแบบของผลลัพธที่จะแสดง ดังรูป 

 
ขั้นตอนการคาํนวณ 
1. เลือกตําแหนงของเซลลที่จะวางผลลัพธ 
2. เรียกหนาตาง “สูตร” 
3. กําหนดคาตางๆ 
4. กดปุมตกลง 
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การใชดรรชน ี
    ดรรชนี (Index) จะชวยใหเปดระบบชวยเหลือตามหวัขอที่ตองการไดอยางรวดเรว็ โดยเลือกจาก
อักษร A จนถงึ Z ตามลําดับ การใชดรรชนีใหทําดังนี ้

1. เปดเมนู คําสั่ง แทรก เลือก ดัชนแีละตาราง  หลังจากนั้นใหเล่ือนเมาสไปยังทาย file ที่

ตองการพิมพดรรชนี  ดูรูปภาพดังนี ้
 

2. เลือกคําสั่งดรรชนี และเลอืกใหรูปแบบ ทางการ กด OK แลวรอสักครู เครื่องจะทําการ
จัดการรูปแบบของดรรชนีใหตามพจนานกุรม 

3. กรณีที่มีคําสั่งการทําดรรชนีใหทําในลกัษณะเดยีวกนั(เลือกขอความ Shift + Alt + X เลือกทํา
เครื่องหมายทัง้หมด)  
    หลังจากนัน้ใหเล่ือนเมาสไปยังตําแหนงที่ทําดรรชนี แลวเลือกระบายใหหมด กด F9 รอสักครูเครื่อง
จะจดัทําใหเอง 
 
การแทรกรูปภาพ 
 -      ใหเล่ือนเมาสไปยังตําแหนงที่ตองการแทรก   รูปภาพ  เลือกภาพจากแฟม หรือ  ภาพ
ตัดปะ 

- หลังจากนัน้ ใหเลือกเมนู แทรก  เลือกคําสั่ง รูปภาพ  
- เลือก คําสั่ง ภาพตัดปะ  หรือ จากแฟม  โดยใชเมาสคลิก 1 คร้ัง 
- หนาจอจะปรากฏ ขอความ หรือไปยัง ไดรที่จัดเก็บรูปภาพไว ขึ้นมา  ใหกด OK 
- เลือกกลุมรูปที่ตองการ เล่ือนเมาสไปยงัรูปท่ีตองการ แลวกด Insert 
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-  
 
การเปล่ียนสีรูปภาพ 

- หลังจาก (Insert) ภาพ แลวใหคลิกเลือกรูปภาพ สังเกตจะมีปุม สีเหล่ียม 8 ปุม 
- เล่ือนเมาสไปที่คําสั่ง รูปวาด  อยูมุมซายดานลาง คลิกเมาส 1 คร้ัง ใหเลือกคําสั่ง แยก

สวน ของ 
รูปภาพกอน เพื่อเปลี่ยนสีของรูปภาพ โดยคลิกสวนที่ตองการเปลี่ยนสี  เล่ือนเมาสไป
ยัง Icon ถังเทสี คลิกที่ลูกศรชี้ลง เลือกสีที่ตองการ กรณทีี่เปล่ียนสีหรือแยกสวนแลว 
อยายายรูปภาพ จะตอง รวมรูปภาพกอน 

- คลิกเลือกรูปภาพ 1 คร้ัง  เล่ือนเมาสไปที่คําสั่ง รูปวาด  อยูมุมซายดานลาง คลิกเมาส 1 
คร้ัง ใหเลือกคาํสั่ง  จัดกลุม  สามารถยายรูปภาพได 

 

 
หมายเหตุ  ถาเปนรูปภาพที่ถายไมสามารถเปลี่ยนสีได ตองเปนรูปที่สามารถแยกสวนของ

รูปภาพไดนะ 
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การจัดเก็บบันทึกขอมูล 

- เลือกเมนู แฟม   เลือกคําสั่ง  บันทึกแฟมเปน หรือ บันทึก หรือ แผนดกิส ตรงเมนู   
กําหนดชองทางเก็บขอมูล เชน D:/saipin/อบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

- ตั้งชื่อ File  ตองไมเปนตวัเลขหรือเวนวรรคตัวอักษร 
 
การออกจากโปรแกรม 

- ปดโปรแกรมที่เราใชงานอยูกอน โดยใชคาํสั่ง เลือกเมนู แฟม  
- เลือก จบการทํางาน 
- เล่ือนเมาสไปที่ เร่ิม Start เลือก Trun off  Computer 
- เลือก  Trun off  
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