
สวสัดีนะครบั ทกุท่านครบั กย็ินดตีอ้นรบันะครบั เขา้สู่การฝึกปฏิบตัิอบรมนะครบั การใชง้านชดุของ Microsoft Office วนันี้

ผมจะมาแนะน านะครบั กลบับา้นไว ใชง้านคล่อง ตอ้ง Microsoft Office วนันีเ้ราจะแนะน าเก่ียวกบัเรื่องของการใชง้าน 

Microsoft Word นะครบั Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ส าหรบัส่ิงที่ทกุท่านเห็นอยู่ ณ ตอนนีน้ะครบั ผมก็

ตอ้งบอกอย่างนีน้ะครบั วา่ในการท างานในชดุของ Office เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ไดว้่า Microsoft Office ยงัเป็นชดุโปรแกรม

อรรถประโยชนน์ะครบั ในการใชง้านของการเรื่องของส านกังานนะครบั เรื่องของการใชง้านทั่วๆ ไปนะครบั ไม่ว่าจะเป็น

บคุลากรในเรื่องของการศกึษา บคุลากรในการท างานออฟฟิศนะครบั วนันีผ้มจะแนะน านะครบั Agenda ของเราใหด้กู่อนนิด

หน่ึงว่าหลงัจากที่เราไดม้ีการฝึกปฏิบตัิอบรมนะครบั หรือว่าการใชง้านชดุออฟฟิศไปแลว้เนี่ย เราจะไดอ้ะไรบา้งนะครบั เราจะ

มามองเห็นภาพนะครบั และก็สามารถใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กดิประโยชน ์ประสิทธิภาพสงูสดุนะครบั และก็ที่ส  าคญันะครบั วนันีเ้รา

จะมี Tips และเทคนิคที่จะชว่ยใหท้กุท่านท างานไดเ้รว็ขึน้นะครบั และก็คล่องขึน้ บทเรียนหรือวดิีโอวนันีน้ะครบั ตอ้งบอกก่อน

ว่าเราอาจจะไม่ไดเ้หมือนกบัการใชฝึ้กปฏิบตัิหรือวดิีโอทั่วๆ ไปนะครบั เราจะเนน้ไปเรื่องของการฝึกปฏิบตัิสามารถน าไปใชง้าน

ไดจ้รงิเลยนะครบั และก็ที่ส  าคญัเราใชง้านไดจ้รงิแลว้ เราจ าเป็นตอ้งไปถ่ายทอดนะครบั ใหก้บัเพื่อนร่วมงานของเราไดด้ว้ยนะ

ครบั ส าหรบัวนันีน้ะครบั เราก็จะมีเรื่องของ Word นะครบั Microsoft Word นะครบั ตอ้งบอกกอ่นว่าคอนเทนตห์รือวา่

เนือ้หาส าหรบัการอบรมเนี่ยนะครบั เราจะ Cover ตัง้แต่ Version 2016 2019 เลยนะครบั หรือ 365 ดว้ยเหมือนกนันะครบั 

เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั ส่ิงแรกที่ผมจะแนะน าใหก้บัทกุทา่นไดคุ้น้เคยก่อนก็คือเรื่องของ Microsoft Word นะครบั 

Microsoft Word เนี่ย หลายทา่นก็ทราบอยูแ่ลว้นะครบั เป็นโปรแกรมในเรื่องของโปรแกรมประมวลผลค านะครบั หรือวา่ใน

การใชใ้นเรื่องของการพิมพง์าน เนือ้หาวนันีน้ะครบั ผมกจ็ะแนะน าเรื่องของ Tips ต่างๆ นะครบั เรือ่งของเครื่องมือนะครบั ไม่วา่

จะเป็นเรื่องของการใช ้Tab นะครบั เรื่องของการจดัเล่มหนา้นะครบั หรือจดัเรื่องของเคา้โครงของหนา้นะครบั หลายท่าน

อาจจะมีปัญหาเก่ียวกบัเรื่องของการตัง้ค่าในกระดาษนะครบั เป็นทัง้แนวตัง้นะครบั เป็น Portrait หรือแนวนอนที่เป็น 

Landscape นะครบั การใส่หมายเลขหนา้นะครบั เราสามารถที่จะใส่หมายเลขหนา้และลบหมายเลขหนา้อย่างไรไดบ้า้งนะ

ครบั รวมถงึนะครบั การใชเ้ครื่องมือพิเศษนะครบั เราจะใช ้Tab เนี่ยมาสรา้งเป็นลกัษณะของฟอรม์นะครบั หรือว่าเอกสารใน

การท่ีเราคุน้เคย วนันีผ้มจะเหลืออยู่แค่ค  า...วนันีจ้ะไม่มี Basic นะครบั ไม่มี Advanced ดว้ยนะครบั ไม่มี Intermediate ใดๆ 

ทัง้สิน้ จะเหลือแค่รู ้ไม่รู ้เคยใช ้ไม่เคยใช ้เท่านัน้พอนะครบั เรากจ็ะมาลองดวูา่ขอ้มลูที่เรามีนะครบั หรือว่าเครื่องมือที่เราไดใ้ช้

กนัเนี่ยนะครบั มนัตอบโจทยอ์ยา่งไรบา้ง หลายคนเนี่ยคุน้เคยนะครบั ต่อการใช ้Microsoft Word ก็จรงินะครบั แต่อาจจะ

ไม่ไดเ้อาเครื่องมือหรือว่า Feature บางส่ิงบางอยา่งไปใชน้ะครบั วนันี ้Microsoft Word เนี่ยผมก็จะแนะน าเก่ียวกบัเรื่องของ

เครื่องมือนะครบั ที่ช่วยใหก้ารท างานล่ืนไหลขึน้นะครบั และก็ที่ส  าคญัคือเรื่องของการจดัรูปแบบหนา้นะครบั เราท ายงัไงให้

สามารถตอบโจทย ์ไม่วา่จะเรื่องของราชการนะครบั ที่เราจ าเป็นตอ้งพิมพเ์ก่ียวกบัเรื่องของตราสญัลกัษณน์ะครบั เราอาจจะ

ตอ้งมานั่งก าหนดย่อหนา้นะครบั ก าหนดเรื่องของการท าลายเซ็นต่างๆ อย่างเนี่ยนะครบั ใหม้นัตอบโจทยไ์ดง้่ายขึน้นะครบั 

และก็การท าเก่ียวกบัเรื่องของซองจดหมายนะครบั เราจะใชว้ิธีการประยกุตน์ะครบั ใหเ้ครื่องมือในการท่ีจะตอ้งพิมพซ์อง

จดหมาย พิมพใ์บประกาศอยา่งเนี่ยนะครบั หรือแมแ้ต่ท าหนงัสือเวียนในองคก์รใหไ้ดง้า่ยขึน้ บางคนอาจจะคุน้เคยแลว้นะครบั 

แต่ผมจะลด ละ เลกิ ตดัใหเ้หลือเฉพาะสิ่งที่เรานา่จะน าไปใช ้และก็ตอบโจทยใ์นการท างานนะครบั และที่ส  าคญัก็คือเราจะมี

เรื่องเครื่องมือนะครบั ของการ Review เอกสารนะครบั ว่าเอกสารบางเอกสารเนี่ยเราตอ้งการมา Proof นะครบั มาตรวจสอบ



หรือว่ามาเช็คว่าเอกสารใดซ า้กนั เอกสารใดไม่ซ  า้กนันะครบั เราม ีRewrite 1 ก็คือเอกสารครัง้แรกนะครบั และก็อาจจะมี

เอกสารครัง้ที่ 2 ที่เราท าขึน้มาแลว้เนี่ยอนัไหนมนัซ า้กนัหรือ Duplicate กนันะครบั เราก็สามารถใชเ้ครื่องมือไดน้ะครบั วนันีก้็

ตอ้งบอกก่อนวา่ตวัอย่างนะครบั ส่ิงที่เราจะใหท้กุทา่นไดม้ีโอกาสในการเอามาใช ้ในการท างานนะครบั จากตวัอยา่งที่ทกุท่าน

เห็นตอนนีน้ะครบั นี่คือสิ่งที่ทกุทา่นคุน้เคยนะครบั ถา้ถามผมว่านี่คือสิ่งที่เราคุน้เคยไหม เราคุน้เคยนะครบั ก็คือมเีรื่องของคอน

เทนตเ์อกสารนะครบั มีเรื่องของลายเซ็นนะครบั จากตวัอย่างเนี่ย ผมมีทัง้หมดอยู่ 3 Groups ลายเซ็นนะครบั เราจะท ายงัไงให้

ลายเซ็นทัง้หมดนะครบั หรือแมแ้ต่ชื่อนะครบั นามสกลุและก็ต าแหน่งนะครบั อยู่ตรงกลางอยู่กึง่กลางกนันะครบั เรากจ็ะใช้

เครื่องมือของการใช ้Tab เขา้มาเก่ียวขอ้งนะครบั คราวนีถ้ดัมานะครบั เราก็ตอ้งมาลองดนูดิหนึ่งนะครบั ว่า Tab เนี่ยนะครบั 

มนัก็จะมีอยู่หลายสญัลกัษณม์ากนะครบั มีอยู่หลายแบบมากนะครบั จรงิๆ แลว้เราเรียกวา่ Indent นะครบั Tab กจ็ะมี

ลกัษณะที่เป็น Tab ซา้ยนะครบั อนันีเ้ราเรียกวา่ Tab ซา้ยนะครบั เราก็จะสงัเกตเห็นว่า Tab ซา้ยเนี่ยจะเหมือนลกัษณะของตวั 

L เล็กๆ นะครบั อีกตวัหน่ึงนะครบั สีแดงตรงนีน้ะครบั ที่ผมตกีรอบใหด้อูยูต่รงนีค้ือเป็น Center Tabs นะครบั หรือ Tab 

กึ่งกลางนั่นเอง ก็จะคลา้ยๆ กบัตวั T คว ่าหวันะครบั ส่วนอีกอนัหนึง่นะครบั เป็นสีชมพแูลว้กนันะครบั หนา้ฟรุง้ฟริง้นิดหน่ึงนะ

ครบั เรากจ็ะเห็นว่าเป็นลกัษณะของ Tab ที่เป็นตวั L เหมือนกนั แต่จะหนัไปทางซา้ยมือนะครบั เป็น L กลบัดา้นนั่นเอง อนัเนี่ย

ตวัหนงัสือจะออกจากขวาไปหาซา้ยเสมอนะครบั ดจูากตวัอยา่งที่เห็นนะครบั ในสีน า้เงินท่ีผมตีกรอบใหด้ตูรงนีน้ะครบั ทกุท่าน

จะสงัเกตเห็นว่านี่ครบั เรากจ็ะมีรายละเอยีดในการเรียงอยู่คือถา้ผมใช ้Tab ซา้ยนะครบั ตวัหนงัสือจะออกจากซา้ยไปหาขวา 

Tab กึ่งกลางนะครบั ตวัหนงัสือจะออกกึง่กลางเสมอนะครบั และก็ Tab ขวา ส่วนอีก Tab หน่ึงนะครบั ในลกัษณะของสีแดง

กลมๆ ตรงนีเ้ราเรียกวา่ Decimal Tabs นะครบั กค็ือ Tab กึง่กลาง มีจดุทศนิยม เหมาะมากนะครบั ในท าเก่ียวกบัเรื่องของตวั

เลขนะครบั เหมาะมากนะครบั เก่ียวกบัเรื่องของการใชง้าน เมื่อกอ่นเนี่ยเราอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชต้ารางนะครบั ในการท า

เอกสารใหต้วัเลขตรงกนั ทศนิยมตรงกนั แตถ่า้เกิดวนันีค้รบั ทกุท่านใช ้Tab ที่เป็น Center Tabs ที่มี Decimal นะครบั มนัก็

จะช่วยใหเ้ราท างานไดง้า่ยขึน้นะครบั เดี๋ยวในบทเรยีนเนี่ยเราจะไดค้่อยมาฝึกปฏิบตัิกนันะครบั ตอนนีผ้มขออนญุาต Walk 

Through ใหด้กู่อนนะครบั วา่วนันีเ้ราจะไดเ้จออะไรบา้ง 

เนี่ยนะครบั จากตวัอยา่งเราจะเหน็ว่าผมมีสญัลกัษณ ์Tab นะครบั Tab ซา้ยเนี่ยนะครบั เราเรียกวา่ Left Tabs หรือ Tab ซา้ย 

ก็อย่างที่เห็นนะครบั กจ็ะมตีวัหนงัสือออกจากซา้ยไปหาขวาเสมอนะครบั Tab กึ่งกลางหรือ Center Tabs อย่างที่ผมบอกไป

แลว้นะครบั ตวัหนงัสือก็จะออกทัง้ซา้ยและขวานะครบั เทา่กนัเสมอนะครบั อีกอนัหนึ่งคือเราเรยีก Right Tabs หรือ Tab ขวา 

นะครบั ก็จะมีขอ้มลูที่เป็นตวัหนงัสือออกจากขวา เราใชง้านในกรณีไหน Tab ขวาเนี่ยนะครบั หลายคนเคยถามผม อนันีค้ณุ

เอกเราใชง้านในกรณีไหน อยา่งเช่นเราท าเรื่องของบาท หรือสตางคอ์ย่างเนี่ยนะครบั ตวัหนงัสือกบัตวัขา้งหลงัจะตรงกนันะครบั 

และก็ Decimal Tabs เนี่ย อนันีท้กุท่านจะเห็น หลายคนอาจจะคดิว่าการท าตวัหนงัสือ หรือว่าตวัเลขที่มีจดุทศนยิม

จ าเป็นตอ้งใชใ้น Microsoft Excel อยา่งเดียวนะครบั จรงิๆ ไม่ใช่นะครบั เราสามารถใชใ้น Microsoft Word ไดด้ว้ยนะครบั 

เนี่ยจากสิ่งที่ทกุทา่นเห็นนะครบั และก็ในอีกบทเรียนหนึ่งนะครบั เราก็จะท าเก่ียวกบัเรื่องของการจดัรูปแบบตวัอกัษรนะครบั 

จดัยงัไงใหอ้ยู่กึ่งกลาง จดั Paragraph เป็นแบบไหนนะครบั หลายคนเมื่อก่อนเนี่ย เวลาที่พมิพง์านเราอาจจะพมิพ ์ขออนญุาต

นะครบั เราอาจจะใช ้Font เดิมกค็ือ Angsana นะครบั ตวัหนงัสือ 18 ตวัหนา พอ Enter เสรจ็ก็กลายเป็น Angsana 16 



ตอนนีเ้ราเปล่ียนเป็นไทยสารบญัแลว้เนาะ เราก็สามารถใช ้Font พวกนีไ้ดน้ะครบั จดัรูปแบบไดน้ะครบั นี่คือตวัที่เป็นลกัษณะ

ของตวัที่เป็น Style นะครบั หรือการจดัรูปแบบนะครบั ในการใชง้านเพื่อใหง้่ายขึน้ บางท่านอาจจะไม่เคยใชน้ะครบั ในเรื่อง

ของการจดั Style ต่างๆ พวกนีน้ะครบั เดี๋ยววนันีเ้ราจะไดม้าเห็นกนันะครบั ว่าการใชง้าน Word เนี่ยเพื่อใหง้า่ย รวดเรว็นะ

ครบั และก็ถกูตอ้งเนี่ย ตามสโลแกนของผมเลยนะครบั กลบับา้นไว ใชง้านคล่องนะครบั เพราะฉะนัน้เราจะสงัเกตเห็นว่าผม

สามารถเลือก Style ตา่งๆ ไดน้ะครบั และการท า Style พวกนีน้ะครบั ช่วยใหเ้ราสามารถที่จะก าหนดเรื่องของ Format นะ

ครบั ก าหนดเรื่องของ Color หรือสี หรือโทนของเอกสารของเราไดง้่ายขึน้นะครบั ในท่ีนีน้ะครบั ทกุท่านจะสงัเกตเห็นแลว้ ผม

ขออนญุาตอยา่งนีค้รบั เขา้สู่บทเรียนเราเลยดีกว่านะครบั เพื่อใหท้กุท่านมีโอกาสไดใ้ชง้านเต็มประสิทธิภาพนะครบั  

ในบทเรียนแรกนะครบั ผมขออนญุาตเขา้สู่ Microsoft Word กอ่นนะครบั ผมก็เปิด Microsoft Word ขึน้มาเลยนะครบั 

เปิด Microsoft Word ขึน้มาเลยนะครบั จากในเครื่องของเรานั่นเองนะครบั หนา้นีท้ี่ทกุท่านเห็นนะครบั เราเรยีกวา่ตวัที่เป็น 

First Page หรือ Landing Page นะครบั มนัคือหนา้ตวัที่มีเรื่องของ Template ใหเ้ราเลือก ทกุท่านจะสงัเกตเห็นนะครบั วา่

ในบางครัง้ถา้เกิดเราอยากเริ่มเรยีนรูน้ะครบั Microsoft เนี่ย ในชดุของ Microsoft Office เราจะมีเรื่องของ Welcome มา

ใหน้ะครบั ไม่วา่จะเป็น Excel ไมว่่าจะเป็น Word หรือ PowerPoint นะครบั ทกุทา่นสามารถใชต้วัอยา่งตรงนีน้ะครบั เป็น 

Example มาใชใ้นการทดลองนะครบั หรือทดสอบ หรือว่าเรียนฝึกปฏิบตัิไดน้ะครบั และหรือนะครบั เรายงัคงมีเรื่องของ Blue 

Grey Resume ส าหรบัใครก็ตามนะครบั ที่จ  าเป็นตอ้งท า Resume เองเนี่ย ในนีเ้ราก็จะใหเ้ป็นลกัษณะของ Template มาให้

นะครบั เพื่อใหท้กุทา่นสามารถใชเ้ป็นตุ๊กตาก่อนนะครบั และเราอาจจะไปแกไ้ขในการสรา้ง Resume ได ้แต่ถา้เกิดทกุท่าน

มีไอเดียอยู่แลว้นะครบั ทกุทา่นกส็ามารถที่จะใชก้ารสรา้ง Resume ไดเ้องนะครบั หรือจะเป็นลกัษณะของตวัที่เป็น Calendar 

นะครบั หลายคนก็อาจจะคิดว่าในการสรา้ง Calendar เราก าลงัจะใกลง้านเทศกาลตา่งๆ เนี่ยนะครบั เราก็อาจจะตอ้งท าเป็น

เรื่องของ Calendar นะครบั หรือปฏิทินต่างๆ เนี่ยเขา้มาเก่ียวขอ้งได ้เพราะฉะนัน้นะครบั ทกุท่านสามารถเลือกที่ More 

Templates ตรงนีน้ะครบั เรากจ็ะมี Templates ใหเ้ยอะในหนา้ของตวัที่เป็น Templates เลยนะครบั จากสิง่ที่ทกุท่านเห็น

นะครบั ทกุท่านจะสงัเกตเห็นวา่ผมไม่ไดม้ีแค่ Calendar อย่างเดยีวนะครบั ผมยงัมเีรื่องของ Notes ตา่งๆ นะครบั มเีรื่องของ

การท า Appointment นะครบั หรือเรื่องของการท า Report ในองคก์รเนี่ยนะครบั ส่ิงส าคญัมากที่สดุคือในการท า Report 

ท า Proposal นะครบั ท าเรื่องของ Profile เองกด็ีนะครบั หรือท า Resume อื่นๆ กด็ี เราก็สามารถใชไ้ดน้ะครบั หรือแมแ้ต่ท า

ประกาศนียบตัร Certificate เหน็ไหมครบั ขา้งล่างเนี่ยก็มีรูปแบบในการท า Certificate ให ้ตอ้งบอกทกุท่านอยา่งนีน้ะครบั 

ว่าวนันีใ้นการใชง้าน Microsoft Word เนี่ย ผมเชื่อว่าหลายคนคุน้เคยนะครบั ในการใชง้าน เพราะฉะนัน้วนันีเ้ราลองมาดกูนั

สิว่าไหนเอกบอกวา่เราจะมเีรื่องของการ Tips และเทคนคิในการใชง้านนะครบั ผมก็ขออนญุาตอยา่งนีค้รบั เปิดเอกสารใหม่

เลยนะครบั เป็น Blank Document เพื่อใหท้กุทา่นไดรู้จ้กับางส่ิงบางอยา่งก่อนนะครบั ส่ิงที่ทกุทา่นเห็นนะครบั อนันีน้ะครบั 

เป็น Office Microsoft Word Version ใหม่ล่าสดุนะครบั เราเรียกวา่ Office 2019 หรือ 365 ก็ไดน้ะครบั คือ 2019 เนี่ย

เป็น Standalone ติดตัง้ลงไปในเครื่อง 365 เราสามารถดาวนโ์หลดมาจากบน Cloud ไดน้ะครบั และก็มาติดตัง้ ทกุท่าน

สงัเกตนะครบั ผมขออนญุาต Zoom นิดหน่ึงนะครบั ทกุท่านจะสงัเกตเห็นวา่เครื่องมือหรือ Ribbon ต่างๆ พวกนีน้ะครบั 

คุน้เคยนะครบั และก็เหมือนกบัส่ิงที่ทกุท่านใช ้เพยีงแต่วา่เราเพิ่มนะครบั Feature ขึน้ไปใหม่ๆ เพิม่ขึน้ใหน้ะครบั เพื่อใหเ้รา



สามารถท างานไดง้า่ยขึน้ เรากย็งัคงมี Home นะครบั ถา้เป็นเมนภูาษาไทยเราคือหนา้แรกนะครบั มี Insert เหมือนเดมินะ

ครบั ผมขออนญุาตอยา่งนีน้ะ ไล่ใหด้นูิดหน่ึง ส่ิงที่มีเพิม่ใหใ้หม่นะครบั ก็คือวา่เราจะมเีรื่องของตวัที่เป็น Idea Design เขา้มา

ใหด้ว้ยนะครบั มเีรื่องของการท า Editor นะครบั ถา้ทกุทา่นเห็นดา้นขวามือตรงนีน้ะครบั มีเรื่องของการท า Editor นะครบั 

หมายความวา่อยา่งไร หมายความว่าถา้เกิดสมมตเิราเขียนเอกสาร คู่มือนะครบั หรือว่าเนือ้หาจดหมายใดกต็าม เป็น

ภาษาองักฤษ มนักจ็ะชว่ยใหเ้ราท างานได ้อย่างเช่น ผมมีค าๆ หนึ่ง สมมตินะครบั Don’t อยา่งเนี่ยนะครบั มนัคือ Do not 

เนาะ ในบางเอกสารเนี่ย ค าว่า Don’t เนี่ย มนัไม่เหมาะควรตอ่การใช ้เขาก็จะ Suggest ใหเ้ลยวา่ใหเ้ปล่ียนเป็นค าวา่ Do not 

ดีกวา่ไหมนะครบั มนัดเูป็นทางการมากกวา่ อะไรแบบนีน้ะครบั ผมใหด้อูย่างนีค้รบั ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากจะใหท้กุทา่นใชง้านนะ

ครบั ผมขออนญุาตแนะน านะครบั และก็อยากใหท้กุทา่นเรียนเนน้ย า้ไวน้ิดหน่ึงนะครบั Microsoft มีปุ่ มมหศัจรรยห์น่ึงปุ่ มนะ

ครบั ปุ่ มนีเ้ราเรยีกว่าปุ่ ม Ctrl นะครบั นี่คือสิ่งที่ทกุท่านคุน้เคย ปุ่ ม Ctrl เนี่ยนะครบั ไปผนวกควบรวมกบัอะไรกต็าม จะ

กลายเป็น Function Key พเิศษนะครบั เช่นผมไปผนวกควบรวมกบั Enter นะครบั ปุ่ ม Enter เนาะ เราก็จะสามารถขึน้หนา้

ใหม่ไดน้ะครบั อยา่งนีน้ะครบั เดี๋ยวผมท าใหด้นูะครบั เพราะนัน้ในบทเรียนนีผ้มอยากใหท้กุท่านนะครบั ที่ Follow ตามผมจด

และจ าไวน้ิดหน่ึงนะครบั วา่ปุ่ ม Ctrl นะครบั คือปุ่ มมหศัจรรย ์เพราะฉะนัน้เราสามารถใชไ้ดท้กุงานของชดุ Office  

อนัดบัแรกครบั ผมอยากใหท้กุทา่นท าอยา่งนีค้รบั ผมขออนญุาตพิมพค์ าว่า Microsoft ก่อนนะครบั อย่างนีเ้นาะ ปกตเินี่ยนะ

ครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอนะครบั ถา้ผมอยากจะเปล่ียนตวัหนงัสือนีใ้หใ้หญ่ ผมก็ตอ้งท า Tab สีนะ

ครบั ท า Highlight นั่นเอง เมื่อกอ่นนีน้ะครบั เราอาจจะตอ้งไปคลิกที่ Text Size นะครบั หรือวา่ Font Size ในต าแหน่งนี ้แลว้

ก็เปล่ียนตวัหนงัสือถกูไหมครบั นี่คือสิ่งที่เราคุน้เคยนะครบั แตใ่นบางครัง้เราพิมพง์านอยูก่บั Keyboard เราตอ้งปล่อยมอืจาก 

Keyboard ไปจบัเมาสน์ะครบั เอาเมาสไ์ปคลิกเนี่ยนะครบั ถามวา่ไดไ้หม ไดน้ะครบั แต่มนัเสยีเวลานะครบั ถา้เกดิท าแบบนี ้

บ่อยๆ เรากจ็ะรูส้กึวา่เราเกิดเรื่องของตวั Office Syndrome นะครบั ผมเลยขออนญุาตแนะน าอยา่งนีน้ะครบั เราสามารถท า

อย่างนีไ้ดน้ะครบั ก็คือว่าเราสามารถกด Ctrl คา้งไวเ้นาะ และก็ตรง Keyboard ครบั ผมขออนญุาตแนะน าใหรู้จ้กั บ กบั ล 

จรงิๆ มนัไม่มี บ กบั ล นะครบั มนัคือวงเล็บเปิด กบัวงเล็บปิดนั่นเอง แต่วา่ภาษาองักฤษเนี่ยมนัไมม่ี บ กบั ล ถา้ทกุท่าน

สงัเกตเห็นเนาะ Ctrl ตรง ล เนี่ยมนัคือวงเล็บปิดนะครบั ผมกดอย่างนีน้ะครบั มนัคือการเพิม่ Font Size ขึน้ใหน้ะครบั ผมกด 

Ctrl ตรง บ มนักค็ือตวัลดขนาด Font Size ลงนะครบั เพราะนัน้ถามว่าถา้เกิดทกุท่านคุน้เคยต่อการใชง้านตวัที่เป็น Shortcut 

นะครบั เราจะท างานไดง้า่ยขึน้ เช่น ถา้ผมอยากจะจดักึ่งกลางนะครบั ก าลงัท างานอยู่นะ ไม่วา่จะเป็นรูปภาพนะครบั Icon 

Logo ใดๆ ก็ตาม อยา่งเช่น งานบางงานท่ีตอ้งใชส้ญัลกัษณน์ะครบั ขออนญุาตนะ ตราครุฑอยา่งเนน่ียนะครบั ตราครุฑตอ้งอยู่

กึ่งกลางหนา้กระดาษถกูไหมครบั ผมขออนญุาตใชต้วัหนงัสือที่เขยีนค าว่า Microsoft เป็นตวัอยา่งแลว้กนันะครบั ถา้ผมอยาก

จดักึง่กลางหนา้กระดาษ หรือจดัชิดขวานะครบั เมื่อก่อนเนี่ยเราตอ้งเอาเมาสไ์ปคลิกที่ชิดขวาถกูไหมครบั แต่ทกุทา่นสงัเกตนิด

หน่ึงนะครบั ถา้ทกุท่านสงัเกตนะครบั ผมเอาเมาสไ์ป Hover นะครบั เราก็จะเห็นค าวา่ Align Right หรือ Ctrl + R นั่นเอง ก็

คือ Ctrl + R นะครบั เพราะนัน้ในกรณีนีถ้า้เกิดเราอยากจดัเอกสารใหช้ดิขวา ผมสามารถกด Ctrl + R เขาก็ชดิขวาได ้แทนท่ี

เราจะปล่อยมือจาก Keyboard เอาไปจบัเมาสน์ะครบั หรือผมเลือกเป็น Ctrl + L ก็จะกลบัมาที่ชดิซา้ยเหมือนเดิมนะครบั 

เพราะฉะนัน้ทัง้รูปภาพก็ดีนะครบั หรือแมแ้ต่เรื่องของ Icon Logo ตา่งๆ เราสามารถใชค้  าสั่ง Shortcut แบบนีไ้ด ้ถา้จดั



กึ่งกลางนะครบั ทกุทา่นครบั จดักึ่งกลางลองทายสิครบั วา่เราใชเ้ป็น Function Key อะไรเอย่ ผมรูค้รบั ตอนนีท้กุท่านก าลงั

ตอบผิดครบั Ctrl + C ไม่ไดน้ะครบั เพราะ Ctrl + C เนี่ยมนัคือ Copy ถา้สมมติเราจะจดักึง่กลางตอ้งเป็น Ctrl + E นะครบั ก็

คือ Echo ตวันีน้ั่นเอง จรงิๆ ผมไม่ไดเ้กง่มาจากไหนนะครบั ถา้ทกุท่านสนใจและสงัเกตนะครบั เราสามารถเอาเมาสไ์ป Hover 

ทกุ Icon แบบนีน้ะครบั ทกุ Icon ที่อยู่บน Ribbon ตา่งๆ เนี่ยเขาจะมี Shortcut ปรากฏขึน้ใหน้ะครบั เพื่อใหก้ารท างานได้

ง่ายขึน้นะครบั คราวนีผ้มไดแ้ลว้เรียบรอ้ย ถดัมานะครบั ส่ิงที่อยากใหท้กุทา่นดคูือ ผมพิมพเ์อกสารแลว้เรียบรอ้ยนะครบั อนันี้

คือ Basic ก่อนเนาะ ครา่วๆ เพื่อใหท้กุท่านเห็นภาพ ผมขออนญุาตอย่างนีค้รบั ผมขอมเีอกสาร 1 หนา้นะครบั เอาสิง่ที่ทกุท่าน

คุน้เคยก่อนนะครบั ผมขออนญุาตพิมพเ์อกสารสกัครึง่หนา้แบบนีน้ะครบั หลายท่านอาจจะไม่คุน้เคย เอ๊ะ...อาจารย ์คณุเอก

เขาพิมพย์งัไงเนี่ย ท าไมมนัอยู่ๆ มาถงึครึง่หนา้เลย ผมขออนญุาตแนะน าอยา่งนีน้ะครบั ส าหรบัผูท้ี่จะไปฝึกปฏิบตัินะครบั ใน

การท างานใหง้า่ยและเรว็ขึน้ สมมติวา่เรามี Practice นะครบั หรือมีตวัอย่างเนี่ยนะครบั ตอ้งบอกอย่างนีน้ะครบั ในบทต่อๆ ไป

เนี่ยผมเอาไฟลต์วัอยา่งวางไวบ้น Cloud ใหแ้ลว้นะครบั ทกุท่านสามารถไปดาวนโ์หลดมาไดเ้นาะ แต่ในนีน้ะครบั ผมขอ

อนญุาตแนะน าอย่างนีค้รบั วา่มนัคืออะไร ผมมี =rand อย่างนีค้รบั Rand เนี่ยคือ Random นะครบั ???? หรือค าสั่งของมนั

คือ (x,x) แบบนีน้ะครบั ขออนญุาตอธิบายนิดหนึง่ เพื่อทกุท่านจะไดฝึ้กปฏิบตัิตามไปพรอ้มๆ ผมไดเ้ลยนะครบั X ตวัแรกตรงนี ้

นะครบั สีแดงเนี่ยคือจ านวน Paragraph หรือจ านวนย่อหนา้ Let’s say วา่ถา้เกดิสมมติผมพมิพค์ าวา่อย่างนีน้ะครบั 

=rand(5) หมายความว่าไปสุ่ม Help หรือคู่มือที่อยูใ่น Microsoft Word ที่ซ่อนอยู่ขา้งหลงันะครบั ออกมา 5 Paragraph 

นะครบั มี 5 Paragraph นะครบั สีแดงขา้งบน ผมบอกแลว้ว่า X ตวัแรกคือ Paragraph แลว้ X ตวัที่ 2 ล่ะ ดนูะครบั X ตวัที่ 2 

คืออะไร X ตวัที่ 2 เนี่ยมนัคือบรรทดัในแต่ละ Paragraph นะครบั คือบรรทดัในแต่ละ Paragraph ถา้สมมติผมเขียนนะครบั 

ขออนญุาตเนาะ เอาสีชมพนูี่แลว้กนันะครบั ผมเขียนค าสั่งแบบนีค้รบั เช่น =rand(50,50) หมายความวา่ใหผ้มไปสรา้งเอกสาร

ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบตัิอบรมนะครบั มา 50 Paragraph หรือ 50 ยอ่หนา้ ในแต่ละย่อหนา้มี 50 บรรทดั เพื่อที่จะใหค้นที่มาฝึก

ปฏิบตัิอบรมกบัเราเนี่ยสามารถที่จะสรา้งเอกสารไดง้่ายและเรว็ขึน้ เหมาะควรนะครบั ต่อการเอามาฝึกปฏิบตัินะครบั หลายคน

เนี่ยอาจจะตอ้ง...อาจารยบ์างท่านหรือหลายคนที่ท างานอยู่นะครบั หรือว่าในการเรยีนการสอนเนี่ย บางทีเราอาจจะตอ้งเตรียม 

Material เยอะๆ นะครบั แต่ถา้เกิดเรารูค้  าสั่งพวกนี ้เราก็สามารถใชง้านได ้เพราะฉะนัน้ผมท าใหด้นูะครบั อีทีหน่ึงนะ ผมก็

พิมพต์รงนีน้ะครบั =rand(5) หลงัจากนัน้ผมกด Enter เรากจ็ะไดเ้อกสารมา 5 Paragraph นะครบั โอเค ถามว่าเราไดม้าแลว้

ท าไมนะครบั ในบทเรยีนนีน้ะครบั ผมจะใหท้กุทา่นใชแ้บบ Basic ก่อนเนาะ เรายงัไม่ตอ้ง Advanced ใดๆ ทัง้สิน้นะครบั 

หลกัการคืออย่างนีค้รบั ในการท างานส่ิงที่ทกุท่านตอ้งเจอคือผมมีเอกสารอยู่ประมาณสกัครึง่หนา้ ส่ิงที่ผมตอ้งท าต่อคือผม

อยากขึน้หนา้ใหม่ ท ายงัไงเราถึงจะขึน้หนา้ใหม่ได ้หลายทา่นนะครบั ก็ Expert พอสมควร แต่หลายท่านยงัคงใชเ้หมือนเดิมนะ

ครบั คือใช ้Microsoft Word ผมเป็นเครื่องพิมพด์ีดเหมือนเดิมนะครบั หลกัการคืออย่างนี ้ถา้อยากขึน้หนา้ใหม่ท ายงัไงครบั 

ทกุท่านครบั อยากขึน้หนา้ใหม่ ขอบคณุมากนะครบั ที่ทกุท่านตอบผมมานะครบั หลายคนบอกว่าอยากขึน้หนา้ใหม่ คณุเอก 

คณุเอกก็กด Enter ไปเรื่อยๆ สิ แบบนี ้ไม่เห็นยากตรงไหนเลย ถามท าไมเนี่ย กก็ด Enter ไปเรื่อยๆ แบบนี ้เห็นไหมครบั 

ค าถามคือ ไดค้รบั แต่ไม่โปร ไม่โปรตรงไหน ดนูะครบั ผมถึงบอกวา่คลาสวนันี ้ คอรส์วนันีน้ะครบั กลบับา้นไว ใชง้านคล่อง ผม

จะให ้Tips และเทคนิคไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานของทกุท่านใหเ้ต็มประสิทธิภาพ ผมลองพิมพเ์อกสารใหด้อูกีทีหน่ึงนะครบั 

เพิ่ม ???? เดิมนะครบั สงัเกตนะครบั พอผมพิมพเ์สรจ็แลว้เรียบรอ้ย ทกุท่านจะรูว้่า ก็นี่ไงขึน้หนา้ใหม่เรียบรอ้ยแลว้ ใชค่รบั 



และถา้เกิดสมมติผมลืมเขียนนะครบั รายชื่อผูเ้ขา้ประชมุสายตารางในหนา้แรกนะครบั ส่ิงหน่ึงที่ทกุท่านตอ้งท าคือ ทกุท่านก็

ยา้ยเมาสค์รบั เหมือนอยา่งที่เมื่อกีบ้อกเลยเนาะ กย็า้ยเมาสม์าสิครบั คณุเอก ยา้ยมาตรงนี ้และกก็ดเพิ่มบรรทดัเพื่อเราจะได้

ใส่ตารางไดถ้กูไหมครบั แต่สิ่งที่เกิดขึน้คืออะไรครบั ทกุทา่นครบั เอกสารเนี่ยจะท าการกระเถิบเขยบิขยบั หลายคนก็บอกผมวา่ 

คณุเอกไมเ่ป็นไร เราลบได ้เราลบเป็น เราลบได ้และก็ลบแบบนีน้ะครบั 2 หนา้เนี่ย เรายงัใชเ้วลาในการลบเคาะเยอะมาก ถา้

สมมติวนันีเ้ราท าเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น Proposal นะครบั หรือ Profile ใดๆ กต็าม หรือ Company Profile อยา่งเนี่ยนะครบั 

เราตอ้งมานั่งเสียเวลาจดัแบบนีเ้ยอะมากนะครบั ผมขออนญุาตอย่างนีน้ะครบั ลืมไปซะ นี่คือสิ่งที่เราคุน้เคยและเคยใช ้ผมขอ

อนญุาตแนะน าอย่างนีน้ะครบั เป็น Tips และเทคนิคนะครบั ในการใชง้าน เทคนิคแรกนะครบั ดนูะครบั ผมมีเอกสารนะครบั 

จดและจ าไวน้ิดหน่ึงนะครบั ผมแนะน าทกุท่านไปแลว้ว่า Ctrl เนี่ยคือปุ่ มมหศัจรรยข์อง Microsoft นะครบั เพราะฉะนัน้ Ctrl 

ผนวกควบรวมกบัอะไรก็ตามจะกลายเป็น Function Key พิเศษ เพราะฉะนัน้ถา้เกิดทกุท่านขึน้หนา้ใหม่นะครบั เมื่อกีน้ีท้กุ

ท่านกด Enter ไปเรื่อยๆ เนาะ ทกุท่านก็สงัเกตเห็นวา่มนักข็ึน้หนา้ใหม่ไดห้ละ แต่คราวนีด้นูะครบั ถา้ผมอยากขึน้หนา้ใหม่นะ 

เรากด Ctrl คา้งไวแ้ละ Enter เราจะขึน้หนา้ใหม่ทนัทีนะครบั ดอูกีทีหน่ึงนะครบั ถา้เกดิสมมติผมจะขึน้หนา้ใหม่นะครบั จ าไว้

นะครบั ใหก้ดปุ่ ม Ctrl คา้งไวแ้ละ Enter เราจะขึน้หนา้ใหม่ทนัทีนะครบั หลงัจากนัน้พอเราพมิพเ์อกสารไปนะครบั ไม่ว่าจะ

เอกสารใดกต็าม และเสรจ็แลว้เรยีบรอ้ย เหมือนเดิมเลยนะครบั เราลืม ลืมใส่รายชื่อการประชมุในหนา้แรกนะครบั หรือลืมใส่

ตารางในหนา้แรก จ าไวน้ะครบั เราสามารถยา้ยเมาสข์ึน้ไปนะครบั ในหนา้แรกเลยเนาะ และเราเคาะเพิ่ม ดนูะครบั นี่คือสิ่งที่

มนัเกิดขึน้ เคา้จะไม่กระเถิบเขยบิขยบันะครบั เพราะฉะนัน้จะชว่ยใหเ้ราท างานไดง้่ายขึน้ อนันีค้ือเทคนิคนะครบั จดและจ าไว้

นิดหน่ึงแลว้กนันะครบั ส าหรบัวนันี ้ถา้เกดิสมมตใิครเรียนเรื่องของการใชง้าน Microsoft Word ไปแลว้ จดจ าอะไรไม่ไดน้ะ

ครบั จ าแค่ Ctrl + Enter ได ้ผมก็ Happy แลว้นะครบั เพราะฉะนัน้นะครบั ผูเ้รียนหรือว่าผูท้ี่รบัชมวิดีโอนีน้ะครบั ถา้อย่างไร

เนี่ยลองปรบันะครบั พฤตกิรรมหรือว่าปรบัการใชข้องเรานิดหนึง่นะครบั ขึน้หนา้ใหมใ่น Microsoft Word กดปุ่ ม Ctrl + 

Enter นะครบั โอเคนี่คือเรื่องแรก 

ถดัมาครบั ผมขออนญุาตกลบัมาที่เอกสารหนา้เดียวเหมือนเดิมนะครบั ส่ิงหน่ึงที่เราเจอนะครบั และส่ิงหน่ึงที่หลายคนคุน้เคย 

เคยท าเอกสาร Microsoft Word ไหมครบั เช่น เอกสารเราเนี่ยมหีลายหนา้นะครบั โดยปกติแลว้ หนา้ 1 เนี่ยคือแนวตัง้ถกู

ไหมครบั หนา้ 2 เนี่ยคือแนวนอนเจอไหมครบั แนวตัง้คือ Portrait เนาะ แนวนอนคือ Landscape นะครบั คราวนีผ้มก็เคยเจอ

นะครบั บางคน...สมมติผมขออนญุาตไม่พิมพต์วัหนงัสือนะ ผมท าใหด้ ูเรามีเอกสาร 2 หนา้เห็นไหมครบั ตอนนีเ้ป็นแนวตัง้ทัง้คู่

เนาะ ในบางการท างาน ในหน่วยงาน ในบรษิัทก็ดีนะครบั หรือแมแ้ต่ในหน่วยงานไหนก็ตามนะครบั ส่ิงที่ผมเคยเจอ ไม่ผิดนะ

ครบั ที่ทกุท่านท าอยู่ แต่วา่บางครัง้มนัเสียเวลา บางคนใชว้ิธีนี ้คณุเอกเราอยากใหห้นา้ที่ 2 เป็นแนวนอน แต่บางคนอาจจะไม่

คุน้เคยนะครบั หลายคนก็ท าแบบนีค้รบั เปิดเอกสารใหม่ 1 หนา้ และก็ไปตัง้คา่หนา้กระดาษนะครบั ไปท่ี Layout เนาะ และก็

ตัง้คา่หนา้กระดาษ และก็เลือกแนวนอน และก็กด OK นี่ไงคณุเอกเป็นแนวนอนแลว้ อนัไหนที่เราจะพิมพเ์ป็นแนวนอน เราก็มา

พิมพใ์นเอกสารที่เป็นแนวนอน อนัไหนจะพิมพแ์นวตัง้ เราก็มาพิมพเ์อกสารที่เป็นแนวตัง้ ค าถามคอื ไดค้รบั แต่ไม่โอเค เพราะ

อะไร ประเด็นคืออย่างนีค้รบั เอกสารบางอยา่งเนี่ย ควรอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ควรอยู่ในเนือ้หาเดียวกนั เพราะฉะนัน้ถา้เกิดทกุ

ท่านท าแนวตัง้ 1 เอกสาร หรือ 1 ไฟล ์แนวนอนนะครบั ท าเป็นอีก 1 ไฟล ์ค าถามคือตอนนีเ้รามี 2 ไฟลแ์ลว้เนาะ Print ครัง้แรก



โอเค แต่ถา้เกดิวนัดีคือดเีราจ าเป็นตอ้งเอาเอกสารพวกนีม้า Print เพิ่มนะครบั ท าจดัชดุเพิ่ม ค าถามคือเราจะจ าไดไ้หมว่าอนั

ไหนคือแนวตัง้ อนัไหนคือแนวนอน เราอาจจะ Missed ไปก็ไดน้ะครบั เราอาจจะ Print ไม่ครบก็ได ้เพราะฉะนัน้ต่อไปนีน้ะ

ครบั ใครที่จ  าเป็นตอ้งท าเอกสารแนวตัง้และแนวนอน ผมแนะน าท าอย่างนีน้ะครบั ดเูนาะง่ายๆ ครบั ถา้เรามีเรียง Sequence 

หรือการจดัระบบอย่างถกูตอ้งนะครบั เราไม่จ าเป็นตอ้งไปเปิดเอกสารหนา้หน่ึงเป็นแนวตัง้นะครบั เอกสารหนา้หน่ึงเป็น

แนวนอนแบบนี ้ไม่จ าเป็นนะครบั ไม่จ าเป็นตอ้งมานั่งเปิดเอกสารหนา้หน่ึงเป็นแนวตัง้ เอกสารหนา้หน่ึงเป็นแนวนอนนะครบั 

ใหเ้ราท าอยา่งนีค้รบั พิมพเ์อกสารใหเ้รียบรอ้ยเนาะ สมมติผมพิมพเ์อกสารเรยีบรอ้ย ใช ้Script ผมเมื่อกีก้็ไดน้ะครบั ผมกดเพิ่ม

เอกสารหนา้ใหม่ นึกออกไหมครบั ผมเพิ่มจากการใชง้านเอกสารหนา้ใหม่นะครบั คราวนีด้นูะครบั ประเด็นหลกัส าคญัคือ 

ต าแหน่งตรงนีค้รบั มนัคือ Cursor เนี่ยนะครบั ตรงที่มกีารกระพรบิๆ อยู่ตรงนีน้ะครบั มนัคือ Cursor ผมขออนญุาตนดิหนึ่งนะ

ครบั เปิด Highlight นิดหน่ึงนะครบั เพื่อใหท้กุทา่นจะไดเ้ห็นภาพนะครบั คือบางครัง้เนี่ยในการฝึกปฏิบตัิอบรม ทกุท่านตาม

เมาสไ์ม่ทนัเนาะ โอเค ผมท า Highlight แบบนีใ้หน้ะครบั ทกุท่านเห็น Cursor ตรงนีน้ะครบั เห็น Cursor ตรงนีเ้นาะ Cursor 

ตรงเนี่ยนะครบั ถา้ผมอยากใหห้นา้ไหนเป็นแนวนอน จ าไวน้ิดหน่ึงนะครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ สมมติ

ในหนา้ที่ 2 ตรงนีน้ะครบั ผมอยากใหห้นา้ที่ 2 เป็นแนวนอน ผมกเ็อา Cursor ไวบ้รรทดัแรกนะครบั แบบนีเ้ลยนะ ไวบ้รรทดั

แรก ส่ิงที่ผมตอ้งท าต่อคือ ดนูะครบั อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ จะอยู่ใน Home เสมอ ก็คือเมน ูHome นี่เองนะครบั เพิม่ ยดั ตดั ใส่ 

ส่วนใหญ่อยูใ่น Insert หรือแทรก เพราะนัน้ผมจะเพิ่มตวัหนงัสือ ผมจะเพิ่มตาราง ผมจะเพิ่มรูปภาพ ผมจะใส่ลายน า้นะครบั 

ผมจะใส่ Bookmark กค็ืออยูใ่น Insert หรือแทรก ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ขหนา้ หมายเลขหนา้ รูปแบบหนา้ โดยส่วนใหญ่

อยู่ที่ Layout นะครบั หรือเคา้โครงหนา้กระดาษ เพราะฉะนัน้ในท่ีนี ้ผมอยากใหห้นา้ที่ 2 เป็นแนวนอนนะครบั ผมก็ไปท่ี 

Layout หรือเคา้โครงหนา้กระดาษ ส าหรบั Ribbon ภาษาไทยนะครบั บาง Version เนี่ยผมยงัขยนัอยู่นะครบั ตอนนัน้ผมยงั

ใชเ้ป็น Page Layout อยู่ แต่รุน่หลงัๆ เนี่ยนะครบั ตัง้แต่ Version 2013 2016 2019 เนี่ยเราตดัค าวา่ Page ออกไปแลว้นะ

ครบั เหลือแค่ค าว่า Layout เนาะ ผมก็คลิกค าวา่ Layout นะครบั และในต าแหน่งนีค้รบั ขออนญุาต Zoom นิดหน่ึงนะครบั 

พอผมคลิกที่ Layout ส่ิงที่ทกุท่านจะเจอคือต าแหน่งนีค้รบั ที่เป็น Option เพิ่มเติมตรงนีน้ะครบั เขาเรียกวา่ Page Setup 

สงัเกตนดิหนึ่งนะครบั มนัจะตรงกบัต าแหน่งของ Page Setup กค็ลิกที่ต  าแหน่ง Page Setup ตรงนีไ้ดเ้ลยนะครบั ผมคลิกที่ 

Page Setup เหน็ไหมครบั คุน้เคยเลยเนาะ น่ีคือสิ่งที่เราคุน้เคย หลงัจากนัน้ครบั ท าเป็นแนวนอนเนาะ ผมก็เลือกเป็น 

Landscape หรือแนวนอนแบบนี ้แต่จดและจ าไวน้ิดหน่ึงครบั ใจเย็นๆ ไม่ตอ้งรีบนะครบั อยา่เพิง่กด OK ใหเ้ราดทูี่ต  าแหน่งนี ้

ครบั จะมีค าวา่ Apply to เห็นไหมครบั สีชมพูๆ  นีเ้นาะ Apply to หรือค าว่าน าไปใชน้ะครบั Default ตรงนีเ้นี่ย เขาเลือกค าว่า

ทัง้เอกสารหรือ Whole Document นะครบั ทัง้เอกสารหรือ Whole Document มนัคือทัง้เอกสาร ถา้เรากด OK เลย หนา้ 1 

หนา้ 2 เราจะกลายเป็นแนวนอนนะครบั ผมแนะน าอยา่งนีน้ะครบั ใหท้กุทา่นเลือกนะครบั Apply to เนี่ยเป็นค านีค้รบั ผมขอ

อนญุาต Zoom ใหด้นูิดหน่ึงนะครบั เป็นค าวา่ This point forward หรือภาษาไทยนะครบั จดุนีเ้ป็นตน้ไปนะครบั จดุนีเ้ป็น

ตน้ไป สงัเกตเห็นนะครบั ถา้ผมเลือกค าว่าจดุนีเ้ป็นตน้ไป ผมกด OK เนาะ สงัเกตเห็นไหมครบั นี่คอืหนา้แนวตัง้และหนา้

แนวนอน อยู่ในเอกสารไฟลเ์ดยีวกนั เช่นเดียวกนันะครบั ถา้ผมอยากไดห้นา้ 3 นะครบั เป็นแนวตัง้อีก ผมพิมพห์นา้แนวนอนให้

เรียบรอ้ยใส่ตารางนะครบั สมมตนิะ ผมลอง Insert นะครบั และก็ใส่ Table หรือตารางลงไป สมมตินะครบั อนันีย้งัไม่ท างาน

จรงิเนาะ ผมลองใส่ตารางเขา้ไปแบบนีน้ะครบั ผมสามารถใส่ตารางเขา้ไป ผมท าเนือ้หาอะไรใหเ้รียบรอ้ยนะครบั สมมตเินาะ 



อย่างนีน้ะครบั ผมใส่เนือ้หา เห็นภาพไหมครบั สมมตินี่คือแนวนอน ผมกด Ctrl + Enter นะครบั ทกุท่านอยา่ลืมเนาะ ถา้เรา

จะขึน้หนา้ใหม่ใหก้ดปุ่ ม Ctrl + Enter นะครบั ผมกด Ctrl + Enter เราก็จะกลบัมาเพิ่มเอกสารอกี 1 หนา้นะครบั สงัเกต

ตอนนีเ้อกสารหนา้ที่ 3 ของเรา ผมแนะน าอยา่งนีน้ะครบั ในการท าเอกสารท่ีดีที่สดุ เราควรท าไปทีละหนา้ อย่าไปเปิดเอกสารไว้

เยอะๆ นะครบั แลว้ค่อยไปนั่งแกไ้ขทีหลงั อนันัน้เป็นส่ิงที่ไม่ถกูตอ้งนะครบั ในกรณีนี ้น่ีคือหนา้ที่ 3 ของผม ผมอยากกลบัไป

เป็นหนา้แนวตัง้เหมือนเดิมนะครบั เราจะท าอย่างไร เหมือนเดิมเลยครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ Cursor 

ก็อยู่หนา้ที่ 3 นะครบั และก็ไปที่ Layout เนี่ยครบั เลือก Page Setup เห็นไหมครบั ถา้ทกุท่านคุน้เคย ทกุท่านเคยใช ้และก็ทกุ

ท่านจ าไดน้ะครบั หรือว่ามนัอยูใ่นความคุน้ชินแลว้เนี่ยจะไปไดง้า่ยขึน้ ผมก็เลือกครบั Page Setup เหมือนเดิมเนาะ สงัเกตนะ

ครบั คั่นมาหนา้เดมิเลยนะครบั เห็นไหมมี Page Setup และตรงนีค้รบั ผมก็แค่เลือกนะครบั Orientation หรือการจดัวางเนี่ย

นะครบั เป็น Portrait ก็คือแนวตัง้นั่นเองนะครบั ผมก็แค่คลิก Portrait หรือแนวตัง้ อยา่ลืมนะครบั อย่าเพิ่งรีบกด OK ใหม้าดู

ที่ค  าวา่ Apply to ก่อนหรือน าไปใช ้ถา้ตอนนีน้ะครบั ขออนญุาตนะครบั เวลาที่เราท าแลว้เรยีบรอ้ยเนี่ย เขาจะมีอีก 1 ค า

ปรากฏขึน้ใหแ้บบนีน้ะครบั ชื่อว่า This section แบบนี ้ผมแนะน าแบบนีค้รบั อย่าจ าเยอะครบั เดี๋ยวเครียด เมื่อกีน้ีเ้ราใชอ้ะไร

นะครบั ถกูตอ้งครบั เราใช ้This point forward เรากเ็ลือก This point forward ไปครบั ยงัไม่ตอ้งไปเลือก This section 

ใหเ้ลือก This point forward กด OK ครบั เราก็จะไดเ้อกสารเป็นแนวตัง้ ทวนอีกทีหนึ่งนะครบั เห็นภาพไหมครบั เริ่มงา่ยขึน้

เนาะ ผมขออนญุาตทวนอกีทีหน่ึงนะ ถา้ผมมีเอกสารแนวตัง้นะครบั ขออนญุาต Rerun อีกทีหน่ึงนะครบั ผมมีเอกสารแนวตัง้ 

ผมพิมพง์านใหเ้รยีบรอ้ยนะครบั ขึน้หนา้ใหม่ ผมแนะน าในการขึน้หนา้ใหม่นะครบั ใหใ้ช ้Ctrl + Enter เราจะไดเ้อกสารขึน้มา

ใหม่อีก 1 เอกสารนะครบั อีก 1 หนา้นั่นเองนะครบั แต่อยู่ไฟลเ์ดยีวกนัเนาะ พิมพง์านใหเ้รียบรอ้ย จดและจ าไวน้ิดหน่ึง ขึน้หนา้

ใหม่ใน Microsoft Word ใหก้ดปุ่ ม Ctrl + Enter หลงัจากนัน้หนา้ที่ 2 นะครบั ผมอยากใหเ้ป็นแนวนอนนะครบั Cursor ก็

ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งหนา้ที่ผมตอ้งการ หลงัจากนัน้ผมไปที่ Layout นะครบั หรือเคา้โคงหนา้กระดาษนั่นเอง ขออนญุาต Zoom 

ใหเ้ห็นชดัเนาะ Layout นะครบั หลงัจากนัน้ผมก็แคเ่ล่ือนเมาสน์ะครบั มาที่ค  าวา่ Page Setup เนี่ยนะครบั เห็นเนาะ ผมเล่ือน

มาที่ Page Setup ผมคลิกที่ Page Setup หนา้ต่างตรงนีค้รบั กจ็ะกลายเป็น Page Setup ปกตนิะครบั เราก็แค่เลือกลกัษณะ

ของการวางนะครบั วา่เราจะเป็นแนวตัง้หรือแนวนอน จากบทเรียนนีน้ะครบั ผมอยากไดเ้ป็นแนวนอน ผมก็เลือก Landscape 

นะครบั ผมก็เลือก Landscape เนาะ พอผมเลือก Landscape เสรจ็นะครบั อย่าลืมเนาะ ผมตอ้งมาเลือกที่ค  าวา่ Apply to 

ขา้งล่างตรงนีด้ว้ยนะครบั เพราะค่าตัง้ตน้เนี่ย คือเขาเลือกไวท้ัง้เอกสารหรือ Whole Document นะครบั ถา้เป็นภาษาไทยคือ

ทัง้เอกสาร ผมก็เลือกเป็น This point forward นะครบั ต าแหน่งนีเ้นาะ ภาษาไทยคือจุดนีเ้ป็นตน้ไปนะครบั ผมก็เลือก This 

point forward ผมกด OK เห็นนะครบั เอกสารเรากจ็ะมีทัง้แนวตัง้และแนวนอนนะครบั เพราะฉะนัน้ในอนาคตนะครบั ถา้เกดิ

ทกุท่านตอ้งพิมพง์านพิมพเ์อกสารดว้ย Microsoft Word ขอใหอ้ยู่ในไฟลเ์ดียวกนั เพราะเวลาที่เราสั่ง Print มนัจะเป็นรูป

ฟอรม์เอกสารเหมือนกนั อนัไหนเป็นแนวตัง้เขาก็จะ Print เป็นแนวตัง้ออกมา อนัไหนเป็นแนวนอนเขาก็ Print แนวตัง้ แต่

เนือ้หามนัคือแนวนอน นึกออกไหมครบั มนัจะอยู่ในไฟลเ์ดยีวกนันะครบั เพราะนัน้บทเรียนนีก้็หวงัวา่นะครบั ทกุท่านคงไดเ้ห็น

ภาพแลว้เนาะ ผมสามารถท าก่ีหนา้ก็ได ้แค่เอาเมาสน์ะครบั ไปคลิก Cursor ในต าแหน่งหนา้ที่ผมตอ้งการ ผมอยากไดเ้ป็น

แนวตัง้ผมก็คลิกที่ Layout เหมือนเดิมนะครบั และก็เลือก Portrait หรือแนวตัง้ หลงัจากนัน้ผมกเ็ลือก This point forward 

ถึงแมโ้ปรแกรมจะแนะน าเป็น This section นะครบั บางเรื่องเนี่ย ใชไ้ม่ไดจ้รงิในชวีิตประจ าวนัของ Culture ของเรานะครบั 



ในการท างาน แนะน าอยา่งนีน้ะครบั ไม่ตอ้งจ าเยอะครบั This point forward พอ เห็นภาพนะครบั เราก็จะไดล่้ะเรียบรอ้ยนะ

ครบั นี่คือการตัง้ขนาดของเอกสารเป็นแนวตัง้แนวนอน มีบางทา่นถามผมอกี คณุเอกผมเคยเห็นนะ ในการใชง้านเนี่ยมนัมีทัง้

แนวตัง้แนวนอนกจ็รงิ แต่ผมเคยเจอเป็นลกัษณะนะครบั หลาย Column เคยเห็น Column ใช่ไหมครบั เอกสารบางเอกสาร

เนี่ยพิมพเ์ป็น Column เดยีวนะครบั ก็คือทัง้หมดเลยอยู่ใน Paragraph เดียวกนั แต่บางขอ้มลูบางมมุ เราจ าเป็นตอ้งท าเป็น 2 

Columns หรือ 3 Columns เราจะใชว้ิธีเดิมเลยครบั ดนูะ วธีิการคืออย่างนีค้รบั สมมตวิ่าผมพิมพเ์อกสารนะครบั ผมพิมพ์

เอกสารนะ เหมือนเดมินะครบั ทกุท่านอยา่ลืมเนาะ Rand มนัคือไป Random ตวั Text มาเพื่อใหเ้ราสามารถใชง้านไดน้ะครบั 

=rand(3) สมมติผมใช ้3 แลว้กนัเนาะ อยา่งนีค้รบั ผมกจ็ะไดเ้อกสารมาประมาณสกั 3 Paragraph คราวนีใ้นเอกสารถดัมา

เนี่ย ผมอยากจะใหเ้ป็น 2 Columns นะครบั วิธีการท่ีดีที่สดุ ดตูรงนีน้ะครบั สงัเกตนะครบั ผมบอกไปแลว้ อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ 

จะอยู่ใน Home หรือหนา้แรก เพิ่ม ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยูใ่น Insert หรือแทรกนะครบั คราวนี ้ปรบัปรุง แกไ้ข รูปแบบหนา้ 

นะครบั หรือว่าเคา้โครงของหนา้เอกสารส่วนใหญ่อยู่ที่ Layout นะครบั ผมก็คลิกเลือกที่ Layout ดา้นซา้ยมือตรงนีค้รบั ทกุ

ท่านจะเห็น Group 1 นะครบั ที่เราเรียกว่าเป็นลกัษณะของ Margins คือระยะขอบนะครบั Orientation คือการวางหรือจดั

วาง Size นี่คือขนาดของเอกสารของเราเนาะ Size เนี่ยนะครบั และก็จะมีอะไรอีกหนึง่นะครบั สีแดงตรงนีเ้นาะ เราจะมีค าวา่ 

Columns ปรากฏอยูเ่ห็นไหมครบั Columns ตรงนีเ้ราสามารถเลือกไดเ้พราะมี Drop-Down นะครบั Drop Down List หรือ

เป็นลกัษณะของสามเหล่ียมเล็กๆ ผมใหน้ิยามของ Drop-Down ว่าอย่างนีค้รบั เราเห็น Drop-Down แบบนีท้ี่ใดกต็ามในโลก

ที่เรียกวา่คอมพิวเตอร ์กดเขา้ไปเถอะครบั มีใหเ้ลือกมากกว่า 1 นะ ในที่นีผ้มก็เลือกครบั Columns เราจะสงัเกตนะครบั ผมขอ

อนญุาต Zoom อีกทีหน่ึงเนาะ เราจะสงัเกตเห็น 1 Column เห็นไหมครบั และก็มีทัง้ 2 Columns นะครบั มี 3 Columns เขา้

มาเก่ียวขอ้ง ประเด็นคืออยา่งนีค้รบั ถา้เอกสารของเราจ าเป็นตอ้งการ 2 Columns ผมก็คลิก 2 Columns ตรงนี ้แตถ่ามวา่เรา

คลิกไดเ้ลยไหม ไม่ไดน้ะครบั เพราะถา้เกดิผม...ขออนญุาตดตูรงนีน้ะครบั ถา้ผมคลิก 2 Columns เลย เอกสารท่ีเราพิมพไ์ว้

ก่อนหนา้นี ้มนักจ็ะจดัเป็น Column ดว้ย มนัคอืทัง้เอกสารนะครบั เพราะฉะนัน้ส่ิงที่จะตอ้งท าใหง้า่ยที่สดุคืออย่างนีน้ะครบั ใน

บทเรียนนีน้ะ ส าหรบัการปรบัโครงหนา้นะครบั หรือการจดัหนา้นะครบั ผมไปที่ Column เหมือนเดมินะครบั แต่ยงัไม่ตอ้งรีบ

นะครบั ใจเย็นๆ ชา้ๆ นะครบั ขา้งล่างจะมีค าว่า More Columns นะครบั ขออนญุาต Zoom เนาะ เห็นนะครบั มนัจะมคี าว่า 

More Columns ตรงนีอ้ยู่นะครบั จะมีค าวา่ More Columns อยู่นะครบั หมายความว่าปรบัเพิ่มเติม เพราะฉะนัน้ผมกเ็ลือก

ที่ More Columns นะครบั และเรากจ็ะเจอต าแหน่งนีค้รบั ตรงนีน้ะครบั ทกุท่านก็จะเจอสญัลกัษณแ์บบนีค้รบั ปรากฏขึน้มา

เลยวา่เป็น More Columns เหน็ไหมครบั มี Column ที่ 1 นะครบั Column ที่ 2 ตามเงื่อนไขที่เราตอ้งการเนาะ และมี 

Column ที่ 3 นะครบั ตามเงื่อนไขที่เราตอ้งการ แต่เรายงัคงสามารถ...ใชสี้เหลืองๆ ตรงนีน้ะครบั กค็ือเป็นลกัษณะวา่ให ้

Column ดา้นซา้ยเล็กหรือดา้นขวาใหญ่ อนันีข้ึน้อยู่กบัเราในการออกแบบเอกสารนะครบั ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากใหด้คูอือนันีค้รบั 

สีน า้เงินท่ีผมท าเป็นวงรีใหด้ตูรงนีค้รบั สงัเกตไหมเราเจอค าวา่อะไรครบั เราเจอค าว่า Apply to เหมือนตอนท่ีเราตัง้ค่า

หนา้กระดาษเป็นแนวตัง้และแนวนอนเลย เห็นภาพนะครบั ในท่ีนีค้รบั ถา้สมมติผมอยากได ้2 Columns นะครบั ของเอกสาร

เนาะ ผมกต็อ้งเลือกนะครบั ไม่ Whole Document เพราะถา้เกิด Whole Document เนี่ยจะกลายเป็นทัง้เอกสาร ในที่นีผ้ม

ก็เลือกครบั เป็น 2 Columns ตรง Preview ตรงนีเ้ขากจ็ะแสดงผลเป็น 2 Columns ใหด้เูห็นไหมครบั ในต าแหน่งนีน้ะครบั 

เราจะมีอะไรดว้ยนะครบั เราจะมเีรื่องของนะครบั Line Between หมายความว่า มเีสน้ระหว่าง Column ตรงนีไ้หมนะครบั 



อนันีข้ึน้อยู่กบัเราในการออกแบบนะครบั เราอยากใหม้ีเสน้เรากเ็ลือกนะครบั ในต าแหน่ง Tick นะครบั ตรงนีเ้ขา้ไปเลยวา่ Line 

Between นะครบั เขาก็จะมีเสน้ใหเ้ราดงันี ้เห็นไหมครบั ก็จะมเีสน้ใหป้รากฏดงันีน้ะครบั แต่ถา้เกดิทกุท่านบอกว่า คณุเอก...

ไม่เอาเสน้ดกีวา่ เราก็ Tick ออกนะครบั แค่นีเ้อง ส่ิงส าคญัคือเราก็เลือกตรงนีค้รบั ในต าแหน่งของ Apply to เนาะ ผมเลือก

เป็น This point forward อยา่งนีน้ะครบั ต าแหน่งนีน้ะ Whole Document คือทัง้เอกสาร ใหเ้ลือกเป็น This point 

forward และผมกด OK นะครบั สงัเกตนิดหน่ึงดา้นบนตรงนีจ้ะปรากฏ Column ของเอกสารขึน้ เห็นไหมครบั จะปรากฏ

เอกสารขึน้ แตต่  าแหน่งสีแดงที่เราเคยพิมพไ์วใ้นต าแหน่งนีย้งัเป็น 1 Column อยู่เหมือนเดิมนะครบั ต าแหน่ง Cursor ที่อยู่

บรรทดันีจ้ะกลายเป็น 2 Columns นะครบั เพราะฉะนัน้เราก็พรอ้มที่จะพิมพเ์อกสารแบบ 2 Columns แลว้นะครบั ตรงนี ้ผมก็

เริ่มเลยครบั สมมติวา่ผมพิมพเ์อกสารโดยใช ้Script แลว้กนัเนาะ น่ีครบั เห็นไหมครบั เราก็จะไดเ้อกสารมาเป็นแบบนี ้คือผม 

Highlight ใหด้เูนาะ ต าแหน่งนีน้ะครบั Highlight ใหด้นูิดหน่ึง ตวัหนาแลว้กนัเนาะ นี่ครบั ตวัหนาเนี่ยก็จะเป็น 1 Column 

นะครบั เป็น 1 Column เห็นไหมครบั ส่วนบรรทดัถดัมาเนี่ย จะกลายเป็น 2 Columns ทัง้หมดเลย เพราะเราตัง้ใหเ้ป็น 2 

Columns เช่นเดยีวกนั ถา้เกิดทกุท่านท าเรื่องของ Report นะครบั ท าเรื่องของ Proposal Company Profile เราอาจจะมี

หวัขา้งบนเป็นเรื่องของรายละเอยีดของบรษิัทนะครบั มีเรื่องของวสิยัทศันน์ะครบั Vision ของบรษิทัอยู่ และก็ขา้งล่างเนี่ย

อาจจะเป็นเรื่องของรายละเอยีดต่างๆ ไมว่่าจะเป็น Product ใดก็ตาม อาจจะท าเป็น 3 Columns เราก็สามารถท าแบบนีไ้ด้

นะครบั อย่างกรณีนีน้ะครบั ผมกเ็ลือกในต าแหน่งนีเ้หมือนเดิมนะครบั อนันีค้ือ 2 Columns เนาะ ผมอยากจะเปล่ียน ผมก็

เลือก More Columns ลองเปล่ียนเป็น 3 Columns ดนูะครบั และก็ใชค้  าว่า This point forward เหมือนเดิม ผมแนะน านะ

ครบั ไม่จ าเป็นอย่าใช ้This section นะครบั ใช ้This point forward ผมกด OK ครบั เห็นไหมครบั เอกสารเราก็จะกลายเป็น 

3 Columns ง่ายไหมครบั ผม Rerun อีกหนึ่งรอบนะครบั อนัดบัแรกเลยนะครบั ปกติสิ่งที่เราเจอคือพอเราเปิดเอกสารมาแบบ

นีน้ะครบั 1 หนา้ 1 เอกสารเนี่ย เราก็พิมพเ์อกสารไปก่อนถกูไหมครบั 1 เลยคือพมิพเ์อกสารใหเ้รียบรอ้ย สมมตินะ เราก็พิมพ์

เอกสารใหเ้รียบรอ้ย หลงัจากนัน้พอเราพิมพเ์อกสารใหเ้รียบรอ้ย อนันีอ้าจจะเป็นรายละเอียดเนือ้หาของบรษิัทนะครบั เรา

อยากจะพิมพเ์นือ้หาเพิม่เติมนะครบั จะก่ี Column ก็แลว้แต่ ขึน้อยู่กบัเรานะครบั Cursor อยูใ่นบรรทดัที่เราตอ้งการนะครบั ที่

เราจะเพิ่มจากต าแหน่งนัน้เป็นหลาย Column เราก็ไปที่ Layout นะครบั ดนูะครบั 1 คือคลิกที่ Layout นะครบัเนี่ย 1 คือคลิก

ที่ Layout หลงัจากนัน้ 2 นะครบั ใหเ้ราเลือกที่ Column นะครบั 2 เนี่ยเราเลือกที่ Column เลยนะครบั ว่าเราอยากจะใชเ้ป็น

แบบไหนนะครบั ในท่ีนีผ้มแนะน าใหเ้ลือกที่ Drop-Down นะครบั และเลือกค าว่า More Columns นะครบั เรากจ็ะมีตวัที่

เป็นลกัษณะของ Window Column ปรากฏขึน้ใหน้ะครบั เราก็ลองมาดนูดิหนึ่งครบั เราอยากได ้1 Column 2 Columns 3 

Columns หรือ Column ซา้ยใหญ่กว่า Column ขวา Column ขวาใหญ่กว่าหรือเลก็กวา่ Column ซา้ย อนันีแ้ลว้แต่เรานะ

ครบั ไอเดียของเราเอง หลายคนถามผมว่า...คณุเอกมนัมตีวัอย่างแค่ 3 Columns ท าเป็น 4 Columns ไดไ้หม ผมก็จะบอก

อย่างนีค้รบัวา่ การท าเป็น 4 Columns 5 Columns เนี่ย ถา้เอกสารเราเป็น A4 มนัจะดเูล็กเกินไป แต่ถา้เกิดเป็นพวก F3 A3 

B3 ก็ท าไดเ้หมือนกนันะครบั เพราะฉะนัน้ในต าแหน่งนี ้เราสามารถใส่หมายเลขไดน้ะครบั เช่น ผมอยากได ้4 Columns เห็น

นะครบั ผมก็ใส่ Number of Column เขา้ไปเลย แบบนีก้็ไดน้ะครบั แต่ Default เนี่ย คา่ Standard ผมไม่ค่อยเคยเห็น

เอกสารท ากนัสกั 4 หรือ 5 Columns นะครบั Maximum สงูสดุ หรือมากสดุก็อาจจะเป็นสกั 3 Columns เนี่ยก าลงัดีนะครบั 

ในท่ีนีผ้มขออนญุาตเลือกเป็น 2 Columns เนาะ และก็อยา่ลืมครบั มนัมีใหเ้ราเลือกไดว้่า Column กวา้งเทา่กนัหรือใหญ่



เท่ากนันะครบั ต าแหน่ง Apply to คือส าคญัที่สดุนะครบั น าไปใชใ้หเ้ลือกเป็นจดุนีเ้ป็นตน้ไปหรือ This point forward ขอ

อนญุาตกด OK ครบั เนี่ยครบั และเราก็จะมีพรอ้มแลว้เห็นไหมครบั สงัเกตจากขา้งบนเนี่ยนะครบั สงัเกตจากตวัไมบ้รรทดัหรือ 

Ruler ขา้งบน เนี่ยครบั เขากจ็ะแบ่งเป็น 2 Columns แบบนีใ้ห ้ถา้เกดิทกุท่านสงัเกตเห็นขอบไมบ้รรทดัเนาะ นี่ครบั เขากจ็ะ

แบ่งเป็น 2 Columns แบบนีใ้ห ้เพราะฉะนัน้หมายความว่าเราสามารถก าหนดเอกสารของเราได ้ผมก็พิมพเ์ลยครบั อย่างนี ้

เนาะ เอกสาร สมมติสกั...เนี่ยครบั เป็น 2 Columns แลว้เรียบรอ้ยนะครบั เราปรบัแตง่ไดอ้ีกนะครบั คราวนีห้ลายคนถามอีก...

คณุเอกเคยเห็นเอกสารบางอยา่งเนี่ย หนงัสือภาษาไทย อนันีผ้มขออนญุาตใชเ้ป็น Text ภาษาองักฤษเนาะ เพราะเมนผูมหรือ 

Ribbon ผมเป็นภาษาองักฤษนะครบั เครื่องใครเป็น Ribbon ภาษาไทยมนัจะกลายเป็นภาษาไทยเนาะ หลายคนบอกคณุเอก

...เราเคยเจอกค็ือวา่เรามเีรื่องของการท าย่อหนา้ ภาษาไทยเนี่ยยอ่หนา้บรรทดัใหมเ่คยเห็นไหมครบั เอกสารภาษาองักฤษ

บางอยา่งมนัอาจจะเป็นซา้ยกบัขวาเทา่กนัเนาะ เราสามารถเลือกอย่างนีไ้ดน้ะครบั สมมติผม Highlight เนาะ ดนูะครบั ผมขอ

อนญุาตต่อเนื่องอกีสกั Tips หน่ึงนะครบั อนันีค้ือมีเอกสารนะครบั หลายคนบอกวา่แลว้ถา้เกิดท าใหซ้า้ยกบัขวามนัเทา่กนัล่ะ ดู

ตรงนีน้ะครบั ปกตดิา้นบนเนี่ย จะมีชิดซา้ยเห็นไหมครบั Align Left , Align Center คือชิดกึ่งกลางนะครบั Align Right หรือ

จดัใหช้ิดขวา และกม็ีต  าแหน่งนีค้รบั ที่เราเรียกว่า Justify Justify เนี่ยเหมาะแก่การเป็นตวัหนงัสือภาษาองักฤษ ดา้นซา้ยและ

ดา้นขวาเขาจะเทา่กนั ส่วนในต าแหน่งนีค้รบั ผมขออนญุาตตีกรอบสีแดงใหด้แูลว้กนันะครบั ต าแหน่งนีเ้ราเรียกว่า Thai 

Distributed นะครบั หมายความว่ามนัจะจดัค าแบบไทย ถา้ผมพิมพภ์าษาไทยใหใ้ชค้  าวา่ Thai Distributed ตรงนีน้ะครบั 

แต่ถา้เกิดจดัค าภาษาองักฤษ ขออนญุาตดนูะครบั ตอนนีข้วามือเนี่ยนะครบั ในต าแหน่งขวาเนี่ย เขาไม่เทา่กนัเห็นไหมครบั เขา

ยาวไมเ่ท่ากนั เขายงัมีอนันีเ้วน้เรือ่ยๆ เห็นไหม ถา้เกิดผมเลือกเป็นอย่างนีน้ะครบั จะเป็นตวั Justify เขาจะเท่ากนันะครบั คราว

นีด้นูะครบั ถา้เป็นภาษาไทยกใ็ช ้Thai Distributed นะครบั หลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุน้เคย หลายคนจะเป็นไทยภาษาองักฤษ

ไม่รูแ้หละ ใชอ้นันีเ้หมือนกนัหมดเลยนะครบั ใช ้Justify เหมือนกนัหมดเนี่ย บางครัง้ภาษาไทยจะตดัค าเพีย้นนะครบั สปัดาห์

อาจจะมีค าวา่ สปัอยู่ดา้นบน ดาหอ์ยู่ดา้นล่าง นึกออกใช่ไหมครบั จะมีค าวา่สปัอยู่ดา้นบน ดาหอ์ยูด่า้นล่างนะครบั 

เพราะฉะนัน้ใหใ้ชเ้ลือกใหถ้กูนะครบั คราวนีด้นูะครบั หลงัจากที่เราจดัหนา้มาแลว้เรยีบรอ้ย จดัเอกสารของเราเรยีบรอ้ย ส่ิงที่

เราเจอคือหลายคนเนี่ยจดัรูปแบบของย่อหนา้ไวเ้ลย ผมแนะน าอย่างนีน้ะครบั การท าเอกสารท่ีดีคอืเราพิมพไ์ปก่อนครบั พิมพ์

ใหเ้รียบรอ้ยและเราค่อยจดั Format ขออนญุาตนะครบั ดจูากผมเนาะ ผมเลือก Highlight นะครบั แบบนีเ้ลยนะ ผม 

Highlight ก็คือท าแถบสีนั่นเอง หลายคนยงัติดอยู่กบัค าวา่คลมุด านะครบั ขออนญุาตนะครบั เราจะไม่ใชค้  าว่าคลมุด านะครบั 

ทกุท่านครบั เวลาที่เราไปบอกเพื่อนเนี่ย เธอๆ คลมุด าสิ คือเดี๋ยวนี ้Software รุน่ใหม่ๆ เนี่ย มนัไม่ไดเ้ป็นสีด านะครบั ใหใ้ชค้  า

ว่า Highlight แทนเนาะ พอผม Highlight เสรจ็เรียบรอ้ยนะครบั ดา้นบนตรงนีค้รบั เราจะมี Ruler หรือไมบ้รรทดัปรากฏขึน้

เห็นไหมครบั และต าแหน่งนีค้รบั จะมีการ...ส่ิงที่เราเรยีกวา่เยือ้งนะครบั หรือ Indent นั่นเอง ถา้เครื่องใครนะครบั ไม่มีไม้

บรรทดั เราสามารถเลือกไดท้ี่ต  าแหน่งนีน้ะครบั ดเูนาะ ถา้เกดิใครมาถงึไม่มีไมบ้รรทดันะครบั ที่ทกุท่านสงัเกตเห็นเนี่ยนะครบั 

ไม่มีไมบ้รรทดัเนาะ ไมม่ี Score ทัง้หลายเนี่ยนะครบั เราไปท่ีมมุมองนะครบั หรือ View นะครบั ผมขออนญุาตใหด้กู่อนเนาะ 

ส าหรบัเครื่องใครไม่มแีถบไมบ้รรทดัหรือ Ruler นะครบั ปรากฏขึน้ ใหไ้ปท่ี View นะครบั คลิกที่ Ribbon View ตรงนีน้ะครบั 

คลิกที่ Ribbon View และก็กระเถิบมาซา้ยนิดหนึง่นะครบั ขออนญุาต Zoom เนาะ เราจะเจอกบักลุ่มที่เราเรียกว่า Show 

ตรงนีค้รบั เราจะมคี าว่า Ruler นะครบั มีค  าว่า Gridlines นะครบั Gridlines คือเป็นเสน้ตารางทัง้เอกสารเลยนะ ช่วยใหเ้รา



วาง Layout ไดง้่ายขึน้นะครบั หรือต าแหน่งนีค้รบั ที่ผมขีดเสน้ใต ้Navigation Pane เราเรียกวา่บานหนา้ตา่งน าทาง

ภาษาไทยเนาะ มนัมีประโยชนอ์ย่างไรบา้ง เดี๋ยวในบทต่อๆ ไปเนี่ยผมท าใหด้นูะครบั นี่คือสิ่งที่เราจ าเป็นตอ้งใชใ้น Microsoft 

Word เลยนะครบั อาจจะเป็นพระเอกอีกหนึง่คนก็ไดน้ะครบั ในที่นีถ้า้เกิดใครไม่มีไมบ้รรทดันะครบั เราไปที่ View นะครบั 

คลิกที่ Ruler นะครบั เราคลิกที่ Ruler เราก็จะมีแถบเครื่องมือไมบ้รรทดัปรากฎขึน้ ทัง้ดา้นบนนะครบั ที่เป็น Horizontal ตรง

นีน้ะครบั และก็ไมบ้รรทดัที่อยู่ดา้นขา้งตรงนีก้จ็ะปรากฎขึน้ใหน้ะครบั คราวนีด้เูนาะ พอเมื่อมีไมบ้รรทดัปรากฏขึน้ใหน้ะครบั 

เรากจ็ะมีต าแหน่งนะครบั ที่เราเรยีกวา่ Indent ตรงนีป้รากฎขึน้ดว้ยนะครบั เป็น First Line Indent ก็คือดา้นซา้ยชิดแบบไหน

นะครบั หรือว่าการย่อหนา้เป็นแบบไหนนะครบั ส่ิงที่ผมอยากท าใหด้คูือ ผมอยากจดันะครบั เป็นลกัษณะของ Paragraph 

หรือย่อหนา้นั่นเอง ผมก็ Highlight นะครบั แบบนีเ้นาะ ผมพมิพง์านเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้ผมก็เอาเมาสค์รบั ขึน้ไปคลิก

ต าแหน่งตรงนีเ้ลยครบั ดา้นบนท่ีเป็นสญัลกัษณห์า้เหล่ียมตรงนีน้ะครบั ที่เป็นสามเหล่ียมและกม็ีสี่เหล่ียมๆ เห็นภาพนะครบั ที่

สีน า้เงินคลิกอยู่ตรงนีน้ะครบั เราเรียกว่า First Line Indent เนาะ ผมก็แค่คลิกเล่ือนมาเลยครบั แบบนีเ้ห็นนะครบั 

เพราะฉะนัน้เราจะไดน้ะครบั Paragraph ตรงนีม้าใหแ้ลว้ เราจะมเีอกสารอยูก่ี่ Paragraph ไม่รู ้แต่จะย่อหนา้เทา่กนัหมด ผม

ไม่แนะน านะครบั ใหท้กุท่านมานั่งเคาะๆๆๆๆๆ มนัไม่ตรงกนันะครบั และเป็นการท างานท่ีไมถ่กูตอ้งนะครบั เพราะฉะนัน้ในการ

ท างานท่ีถกูตอ้งเนี่ยเราควรพิมพเ์อกสารใหเ้รยีบรอ้ยนะครบั และคอ่ยจดั Format ทีหลงันะครบั สงัเกตนะ พอผมท าแบบนี ้

หรือผมบอกว่า...ผม Highlight กลบัมาก่อนเนาะ ผมอยากจดัทัง้หนา้เลยล่ะ อย่างนีเ้ห็นไหมครบั ใน Column ตรงนีส่ิ้งที่ทกุ

ท่านเห็น สมมตเิป็นสีแดงตรงนีเ้นาะ ส่ิงที่ทกุท่านเห็นเนี่ยครบั ใน Column ก็ดี มนัยงัไม่ไดจ้ดั Paragraph ใหเ้ห็นไหมครบั 

รวมถงึสีน า้เงินดา้นบนก็ยงัไม่จดั Paragraph ให ้ผมแนะน าอย่างนีค้รบั พอเราพิมพเ์อกสารใหเ้รียบรอ้ย ผมเลือกทัง้หมดหรือ 

Select All นั่นเองนะครบั ภาษาไทยคือการเลือกทัง้หมด Shortcut Key ถา้ทกุทา่นคุน้เคยมนัคือ Ctrl + A นั่นเอง ผมก็คลิก 

Ctrl + A นะครบั แบบนีเ้ลยนะ ผมใหด้ตูรงนีเ้ลยนะครบั ผมคลิกนะครบั ดเูนาะ Ctrl + A จะ a ตวัเล็ก A ตวัใหญ่ก็ไดน้ะครบั 

มนัคือการเลือกทัง้หมดหรือ Select All นั่นเองนะครบั Ctrl + A เนี่ยนะครบั มนัคือ Select All หรือการเลือกทัง้หมดนั่นเอง 

เพราะฉะนัน้ผมท าเอกสารเรียบรอ้ยเนาะ ผมก็ไปที่ไมบ้รรทดัของผมเหมือนเดิมนะครบั ในต าแหน่งนีเ้นาะ ขึน้อยูก่บัวา่ตอนนี ้

เราเลือกฝ่ังไหนนะครบั ผมก็ยา้ยเลยครบั เป็น Left Indent เห็นไหมครบั ทัง้เอกสารผมเนี่ยนะครบั ดเูนาะ จะจดั Column 

และ Paragraph เท่ากนัเสมอ เพราะฉะนัน้มนัเป็นเรื่องที่งา่ยมากในการท าเอกสาร ถา้เราท าเอกสารหรือพิมพเ์อกสารไวก้่อน

ใหเ้รียบรอ้ยนะครบั พอเราพมิพเ์รียบรอ้ยเสรจ็แลว้เนี่ย และเราค่อยมาจดั Format มนัจะท างานไดง้่ายขึน้ แต่เมื่อก่อนเราท า

ยงัไงครบั เมื่อก่อน...ขออนญุาตอย่างนีน้ะครบั ส่ิงที่ผมเคยเจอคอืย่อหนา้ บางคนกใ็ชว้ิธีนีค้รบั เดี๋ยวผมท าใหด้นูะครบั นี่คือสิ่ง

ที่หลายหน่วยงานท านะครบั ก็คอืเคาะๆๆๆ ไปแบบนีใ้หด้งัเลย ภาษาไทยแลว้กนันะ การท างานในปัจจบุนัเราสามารถที่จะ

เขา้ใจการท างานว่ามีพืน้....อย่างนีเ้นาะ ก็พิมพอ์ย่างนีค้รบั พืน้ฐานทางดา้นนะครบั ต่อไปเรื่อยๆ ผมขออนญุาตขยายใหญ่แลว้

กนันะ อย่างนีน้ะครบั อย่างเนี่ย พอพิมพไ์ปเสรจ็แลว้ สมมตินะครบั พอพิมพไ์ปเสรจ็แลว้ บางคนพมิพเ์สร็จแลว้ Enter นะครบั 

เห็นไหมครบั ว่ามนัไม่ไดย้่อหนา้ให ้เราก็ตอ้งมานั่งคลิกเคาะๆๆๆๆๆ นะครบั และก็มาพิมพอ์กีนะครบั ขอ้ก าหนดในการท างาน 

นึกภาพออกนะครบั เพราะฉะนัน้ถา้ท าแบบนีเ้วลาที่เราปรบัเปล่ียนอะไรก็ตาม เราตอ้งมานั่งเสียเวลาเคาะ เพราะการเคาะ 1 

ครัง้นะครบั ผมแนะน าใหด้ตูรงนีค้รบั ผมขออนญุาตเปิด Hidden นิดหน่ึงนะครบั โชวส่ิ์งที่มนั Hide เห็นไหมครบั ถา้ผมเปิด

แบบนีแ้สดงวา่จดุๆๆ พวกนีน้ะครบั ...... พวกนีน้ะ มนัคือต าแหน่งที่เราเคาะ ส่วนในต าแหน่งของ...ลกัษณะของคลา้ยๆ ตวั  



ตรงนีน้ะครบั มนัคือการ Enter นะครบั มนัคือการ Enter นั่นเองแบบนีเ้นาะ เนี่ยครบั เพราะฉะนัน้หมายความวา่ถา้เรานะครบั 

ปรบัแต่งเอกสารโดยการใชเ้คาะแบบนี ้มนัจะท างานใหเ้อกสารเราดยูุง่ยากมากนะครบั เพราะฉะนัน้ทวนนะครบั หลกัการของ

ผมคืออยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ เราก็พมิพเ์อกสารใหเ้รยีบรอ้ยนะครบั ผมก็ขออนญุาตพิมพเ์อกสารไปก่อน

เลยแบบนีเ้นาะ หลงัจากนัน้พอผมพิมพเ์สรจ็ ผมก็แค่มา Highlight นะครบั และผมอยากย่อหนา้นะครบั ผมก็เลือกย่อหนา้ปก

ติ จะเอา 1.5 cm 2.54 cm หรือ 1 นิว้ ขึน้อยูก่บัเราไดเ้ลยนะครบั สงัเกตนะ เพราะฉะนัน้หลายคนถามบอกวา่คณุเอก และถา้

เกิดผมพมิพเ์อกสารเยอะๆ ล่ะ ดนูะครบั ขออนญุาตเนาะ ผมลองพิมพเ์อกสารสกั 50 หนา้อยา่งนี ้ผมจะมีเอกสารเพยีบเลยเห็น

ไหมครบั 50 หนา้ เห็นเนาะ ตอนนีเ้อกสารผมประมาณ 50 หนา้ เนี่ยครบั ประมาณ 50 หนา้ ท่ีอยูด่า้นล่างนี่นะครบั ที่ลกูศรชี ้

ประมาณ 50 หนา้ ค าถามคือคณุเอก และมนั 50 หนา้แลว้มนัจดัยงัไง ผมก็บอกวา่เอางา่ยครบั เราก็ย่อครบั ดตูรงนีค้รบั หลาย

คนอาจจะไม่คุน้เคย คณุเอกเขาท ายงัไงเนี่ย ท าไมมนัถงึย่อไดง้า่ยและไดเ้รว็ขนาดนี ้ดตูรงนีน้ะครบั จ าปุ่ มมหศัจรรยข์องเราได้

ใช่ไหมครบั ปุ่ มมหศัจรรยข์องเราคือปุ่ ม ถกูตอ้งครบั นี่ถา้มีของรางวลัเนี่ยผมเอาไปใหใ้นหนา้จอนีเ้ลยนะครบั ปุ่ มมหศัจรรยข์อง

เราคือปุ่ ม Ctrl นะครบั Ctrl ไปผนวกควบรวมกบัอะไรก็ตามจะกลายเป็น Function Key พิเศษ ขออนญุาตนิดหน่ึงนะครบั 

เมาสเ์นี่ยนะครบั เมาสส่ิ์งที่ทกุทา่นใชเ้นี่ยครบั เรามี 2 ปุ่ มถกูไหมครบั ปุ่ มซา้ยมีไว ้Yes No OK ตกลง เอา ไม่เอา เลือก ไม่เลือก 

ใช่ ไม่ใช่ ปุ่ มขวามีไวส้  าหรบัคลิกเพื่อใหใ้ช ้Function พิเศษ ระหวา่งเมาสเ์นี่ยนะครบั มนัมี Trackball อยู่เห็นไหมครบั ถา้เกดิ

สมมติวนันีน้ะครบั เรากด Ctrl คา้งไวเ้นาะ และเราเล่ือนลกูกลิง้ที่เมาสเ์ห็นไหมครบั มนัคือการ Zoom in Zoom out นะครบั 

แทนที่เมื่อก่อนหลายคนจะมาคลิกที่ต  าแหน่งของ Zoom ดา้นล่างขวานะครบั อย่างนีก้็ไดเ้หมือนกนันะครบั แต่อย่างที่ผมบอก

เนี่ยนะครบั บางครัง้ถา้เกิดเรารู ้Function Key บา้ง เราจะท างานไดง้่ายขึน้ ก็แค่กดปุ่ ม Ctrl คา้งไวท้ี่ Keyboard นะครบั และ

ก็เล่ือนเอานะครบั หมนุลกูกลิง้ด ูอย่างนีค้ือการ Zoom ใชไ้ดท้กุโปรแกรมนะครบั รวมถึงหนา้ Web Page ดว้ยนะ ใครเคยดู

บนหนา้ Web Page เคยอา่นหนงัสือ เคยอา่น Text อะไรตา่งๆ กไ็ดน้ะครบั ก็ไดเ้หมือนกนั ผมก็ยอ่เนาะ ผมกย็่อแบบนีเ้ห็น

ไหมครบั พอผมย่อเนี่ย 50 หนา้ผมมาเสรจ็แลว้ ท่ีเหลือผมอยากจดัย่อหนา้ทัง้หมด ผมกด Ctrl + A เราสามารถนะครบั กด

เลือกทัง้หมดได ้โดยการกดปุ่ ม Ctrl + A นะครบั ก็ขออนญุาตเรยีนเนน้ย า้กบัทกุคนนะครบั ถา้อยา่งไรเนี่ยการใชปุ้่ ม Ctrl นะ

ครบั เป็นปุ่ มมหศัจรรย ์เพราะฉะนัน้ในกรณีนีท้ี่ผมก าลงัเลือกทัง้หมดเนี่ย ผมกด Ctrl + A นะครบั พอเป็น Highlight เรียบรอ้ย

นะครบั บนไมบ้รรทดัของเราดา้นบนเหมือนเดมินะครบั ผมสามารถเล่ือนกระเถิบเห็นไหมครบั ผมสามารถจดัหนา้ Paragraph 

ไดเ้ลยนะครบั จะมก่ีี Paragraph ก็ไดน้ะครบั ตอนนีถ้า้ทกุท่านสงัเกตเห็น Paragraph มนัเลื่อนนะครบั ผมลองท าใหด้ใูหม่นิด

หน่ึง เอาเช่น เป็นใกล้ๆ  นะครบั สมมตวิ่าเมื่อกีน้ีผ้มท า 50 บรรทดัเนาะ อาจจะดยูากไปนิดหน่ึง สมมติวา่ผมท าอย่างนีน้ะครบั 

ลองดเูนาะ =rand นะครบั และผมลองสกั...และก็มีบรรทดัสกั 3 บรรทดั เราจะไดเ้ห็นภาพวา่เนี่ยนะครบั ทกุท่านจะสงัเกต

เนาะ วา่เราจะมี Paragraph ผมก็กด Ctrl + A เห็นไหมครบั ผมสามารถเล่ือนไดน้ะครบั แบบนีค้รบั ผมสามารถจดัหนา้ 

Default เนี่ยก็จะเป็นลกัษณะของมาเป็นปกติ ผมอยากจดันะครบั ย่อหนา้ผมก็แคเ่ล่ือนแบบนีไ้ดเ้ลย จะสงัเกตเห็นว่าทัง้

เอกสารเห็นไหมครบั เขาก็จะมีเรือ่งของการท าย่อหนา้ใหเ้ราเลยทเีดียว โดยที่เราไม่ตอ้งเคาะเวน้วรรคนะครบั นี่คือการท างาน

เอกสาร Microsoft Word ที่ถกูตอ้งนะครบั ถา้อยา่งไรเนี่ย ผมรบกวนเนาะ ใหท้กุทา่นลองเปล่ียนลกัษณะของการใชง้านหรือ

การย่อหนา้ ดใูหมอ่ีกทีนะครบั การท างานของเราก็จะง่ายขึน้ อนันีน้ะครบั ก็จะเป็นอกีหนึ่งเรื่องนะครบั ที่ทกุท่านเห็นภาพ คือ

เมื่อกีน้ีเ้ราไดม้ีโอกาสนะครบั ในการใชเ้รื่องของการจดัหนา้นะครบั การตัง้ค่าแนวตัง้และแนวนอนนะครบั ของเอกสารใหอ้ยูใ่น



ไฟลเ์ดียวกนันะครบั การท าเรื่องของ Column นะครบั ท า 2 Columns หรือ 3 Columns นะครบั หรือแมแ้ต่ 1 Column และ

ก็มีเรื่องของการก าหนดนะครบั เรื่องของการท าย่อหนา้ 

คราวนีใ้นบทเรียนถดัมา ผมจะเริม่เพิ่มความสามารถพเิศษใหน้ิดหน่ึง ส่ิงที่ผมเคยเจอนะครบั ผมตอ้งบอกกบัทุกทา่นอยา่งนีน้ะ

ครบั เอกสารบางเอกสารที่เราใชง้านเนี่ยนะครบั จ าเป็นตอ้งมีหมายเลขหนา้นะครบั จ าเป็นตอ้งมกีารลบหมายเลขหนา้ 

จ าเป็นตอ้งมีการ Running หมายเลขหนา้ ผมขออนญุาตท าใหท้กุท่านดอูยา่งนีน้ะครบั ในบทนีน้ะครบั ในแบบฝึกหดันีน้ะครบั 

ส าหรบัท่ีทกุท่านไดเ้รียนตามผมมานะครบั เมื่อกีท้กุทา่นเห็นภาพแลว้เนาะ เราจะมาเปล่ียนใหม่ครบั เราจะลองใส่หมายเลข

หนา้นะครบั เหมือนเดิมเลยครบั ผมขออนญุาตพมิพเ์อกสาร อย่าลืมนะครบั ฝึกปฏิบตัิใหง้า่ยใหเ้รว็นะครบั ใครอยากท าตาม

ดว้ยเนี่ยนะครบั กใ็ชค้  าสั่งที่เป็น Rand นะครบั =rand นะครบั สมมติผมพิมพ ์50,50 เนาะ ก็คือ 50 หนา้เหมือนเดมินะครบั 

แบบนีเ้นาะ คราวนีผ้มให ้Trick นิดหน่ึงครบั ทกุท่านครบั ถา้สมมติว่าเอกสารเราอยู่หนา้สดุทา้ยแบบนีน้ะครบั คือหนา้ที่ 50 

แบบนี ้เราจะกลบัไปหนา้แรกนะครบั เราจะท ายงัไงใหง้่ายและเรว็ขึน้ หลายคนบอกว่ายากตรงไหนคณุเอก เราก็ Scroll เมาส์

ไปเรื่อยๆ สิ นะครบั เราก็ Scroll เมาสไ์ปเรื่อยๆ แบบนีน้ะครบั เราก็ Scroll เมาสไ์ปเรื่อยๆ ค าถามคือ ไดค้รบั แต่หลายคนไม่

คุน้เคย หลายคนก็บอกวา่คณุเอก เรากก็ดปุ่ ม Ctrl ดตูรงนีน้ะครบั เห็น Cursor ตรงนีน้ะ เนี่ยนะครบั Cursor อยูต่รงนีน้ะครบั 

กดปุ่ ม Ctrl ไง ผมกดปุ่ ม Ctrl Cursor มนัจะกระโดดมาแถวแรกครบั ถา้ Ctrl เฉยๆ นะ ตวัแรกของบรรทดันัน้นะครบั ส่ิงที่

ถกูตอ้งคืออยา่งนี ้ดนูะครบั สมมติผมอยู่หนา้สดุทา้ย ผมอยากกระโดดไปหนา้แรกนะครบั กระโดดไปหนา้แรก วิธีการคือจ าปุ่ ม

มหศัจรรยไ์ดใ้ช่ไหมครบั Ctrl ไปผนวกควบรวมกบัอะไรก็ตามจะกลายเป็น Function Key พิเศษ เราก็กด Ctrl + Home เขาก็

จะกระโดดมาที่หนา้แรก ผมอยากกระโดดไปท่ีหนา้สดุทา้ย ผมมีสกั 500 หนา้ 1,000 หนา้ ผมกก็ด Ctrl + End นั่นเองนะครบั 

มนัก็จะกระโดดมาหนา้สดุทา้ย เห็นไหมครบั มนัท าใหเ้ราท างานไดง้่ายขึน้ เมื่อก่อนหลายคนใชว้ิธีการ Scroll เมาสน์ะครบั 

แบบนีน้ะ เรามีสกั 500 หนา้เนี่ยครบั กว่าเราจะมาถึงหนา้แรกไดเ้นี่ย ชีวิตรนัทดนะครบั และก็จะมเีสียงลกูกลิง้แบบนีน้ะครบั 

ดงัใหเ้ราร  าคาญใจอีกตา่งหาก เพราะนัน้วิธีการท่ีงา่ยที่สดุคอืกระโดดไปหนา้แรกนะครบั หนา้แรกเลยนะ กด Ctrl + Home มนั

จะกลบัไปท่ีหนา้แรก Ctrl + End ไปหนา้สดุทา้ยนะครบั หรือ Ctrl + End นั่นเอง ขออนญุาตกลบัมาที่หนา้แรก บทเรยีนนีน้ะ

ครบั ผมจะใหท้กุทา่นใส่หมายเลขหนา้นะครบั ลบหมายเลขหนา้นะครบั และก็เชค็วา่เลขหนา้เรายงัคง Running ต่อ

เหมือนเดิม ซึง่อนันีเ้ป็นส่ิงจ าเป็นนะครบั ในการใชง้าน ในการท าเอกสาร พรอ้มนะครบั 1 เลย ท าเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย พิมพ์

เอกสารใหเ้รียบรอ้ย ก่ีหนา้กต็ามนะครบั ในแบบฝึกนีผ้มก็พิมพเ์รยีบรอ้ยแลว้นะครบั เราใชค้  าสั่งเหมือนเดิมนะครบั = ทวนอีกที

หน่ึงเนาะ ถา้อยากไดเ้อกสารมาใชใ้นการฝึกอบรมนะครบั ใชค้  าสั่ง =rand(50,50) ทวนนะครบั 50 ในท่ีนีค้ือ X ตวัแรก กค็ือ 

50 ย่อหนา้หรือ 50 Paragraph นะครบั สีแดง 50 ตวัขา้งหลงักค็อืบรรทดัในแต่ละย่อหนา้นะครบั หมายความวา่มนัก็จะมี

เอกสารมา 50 Paragraph บรรทดั 50 บรรทดัใน 1 Paragraph เพราะฉะนัน้มี 50 Paragraph ก็นั่นแหละครบั ประมาณสกั 

50-60 หนา้ โอเคเนาะ เราจะไดไ้ม่ตอ้งมานั่งท ากด ก คา้ง โบราณมากนะครบั หลงัจากที่เราไดเ้อกสารแลว้ พรอ้มนะครบั เพิ่ม 

ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยูใ่น Insert หรือแทรก ในท่ีนีเ้ราอยากเพิม่หมายเลขหนา้ เราก็ไปเลยครบั ที่ Insert แบบนีน้ะครบั เราก็

คลิกที่ Insert หรือแทรก มองมาขวามือนิดหนึ่งนะครบั เราจะเจอกบัค าว่านี่ครบั ตรง Header and Footer นะครบั ใน 

Group ตรงนีน้ะ เราจะเจอชื่อค าๆ นีค้รบั Page Number หรือหมายเลขหนา้นะครบั ในต าแหน่งนีผ้มขออนญุาตนะครบั ผมก็



คลิกที่ Page Number อย่างนี ้ขออนญุาต Zoom นดิหนึ่งนะครบั ผมคลิกที่ Page Number นะครบั Page Number มี

อะไรบา้ง มี Top of Page คือดา้นบนของหวักระดาษนะครบั หรือมี Bottom of Page ดา้นล่างของเอกสารนะครบั ก็ขึน้อยู่

กบัเราเลือกนะครบั วา่เราจะใหห้มายเลขหนา้ของเรา หรือรายละเอียดของเอกสารเราเนี่ยอยูด่า้นบน หรือดา้นล่างนะครบั หรือ

ว่านะครบั มาปรบัแตง่หนา้กระดาษเป็น Page Margins เห็นไหมครบั มนัก็จะมเีรื่องของตวั Margins อยู่วา่เราจะใหเ้อกสาร

พวกเนี่ย อยู่ซา้ยหรืออยู่ขวานะครบั จะใหม้นัแนวตัง้หรือแนวนอนเห็นไหมครบั หลายคนเนี่ยชอบถามผมวา่แลว้ถา้เกิดสมมติ

เวลาที่เรา Print แลว้เนี่ย เราอยากจะใหต้วัเลขมนัแนวตัง้หรือแนวนอนเนี่ย มนัจะกลบักนัไหม มนัอยู่ตรงนีน้ะครบั มนัอยู่ที่ 

Page Margins นะครบั เห็นไหมครบั มี Vertical, Left เห็นไหมครบั ตวัหนงัสือก็จะตัง้เป็นแนวตัง้ หลายคนเนี่ยใชว้ิธีอยา่งนี ้

นะครบั สมยัก่อนเนี่ย Insert Text Box แลว้ไปหมนุเอานะครบั มนัก็ไดเ้หมือนกนั แต่วา่มนัไม่โปร เพราะเวลาที่เราใชง้านเนี่ย

ครบั มนัจะเริ่มรูส้กึว่าเราจ าเป็นตอ้งมาคอยหวงว่ามนัจะลน้ไหมนะครบั เพราะนัน้เอาแบบงา่ยๆ นะ ธรรมดาเลยนะ ผมเลือก 

Top of Page นะครบั ดา้นบนของหมายเลขหนา้ ขออนญุาตย่อนิดหน่ึงนะครบั เพื่อใหท้กุท่านเหน็ในแบบเรียนนีน้ะครบั ผม

ขออนญุาตใชห้มายเลขหนา้ตวัใหญ่นิดหน่ึงเนาะ เพื่อใหท้กุท่านเห็นภาพนะครบั ผมขออนญุาตเลือกเป็น Large Italics Icon 

2 นะครบั ตวันีเ้นาะ ผมคลิกเรากจ็ะเจอหมายเลขหนา้แลว้เห็นไหมครบั ผมขออนญุาต Zoom ใหด้ ูเรากจ็ะเห็นมีหมายเลข 1 

นะครบั เราจะมีหมายเลข 2 นะครบั คราวนีป้ระเด็นคือหมายเลขหนา้ก็จะ Running Number ไปเรื่อยๆ ระเบียบปฏิบตัิของ

เรานะครบั ตอ้งขออนญุาตอยา่งนี ้เอกสารเนี่ย เวลาที่เราใส่หมายเลขหนา้นะครบั หมายเลข 1 ตรงนีน้ะครบั โดยปกติจะไม่มี

หมายเลข มนัอาจจะเป็นค าน า สารบญั รายชื่อผูป้ระชมุ เคยเห็นใช่ไหมครบั หรือบทที่อย่างนีน้ะครบั เขาจะไมม่ีหมายเลขหนา้

นะครบั และเราจะท ายงัไงล่ะ เราจะลบยงัไง เคยท าไหมครบั น่ารกัมาก หลายคนตอบวา่...คณุเอกเคยท าค่ะ กใ็ช ้Insert Text 

Box แบบนีไ้ปลากคลมุสรา้งมนัเป็นกล่องเขา้มาและก็ไปคลมุไว ้หรือไปทบัไว ้เพื่อไม่ใหเ้ห็นหมายเลขหนา้ จรงิๆ มนัก็ไดน้ะครบั 

แต่มนัไม่โอเค มนัผิดหลกัในการท างาน วิธีการคืออยา่งนีค้รบั ดนูะครบั ทวนเนาะ เราพิมพเ์อกสารใหเ้รียบรอ้ยนะครบั และก็ไป

ที่แทรก และเรากเ็ลือก Page Number เรากจ็ะไดห้มายเลขหนา้มาแลว้เรียบรอ้ย หลงัจากนัน้นะครบั ดตูรงนีเ้นาะ ขา้งบนตรง

นีค้รบั เขาจะมีค า...ขออนญุาต Zoom นะครบั เขาจะมคี าว่า Header & Footer ที่เมื่อกีน้ีผ้มใส่หมายเลขหนา้เนาะ ผมคลิก

นะครบั ในต าแหน่งขา้งบนตรงนีค้รบั จะมีค าๆ หนึ่งที่เราน่าสนใจมากนะครบั มนัจะอยู่ประมาณสกักึ่งกลางจอ อยู่ใน Group 

ที่เราเรียกวา่ Option นะครบั ต าแหน่งนีน้ะครบั เราเรียกว่า Different First Page ภาษาไทยหนา้แรกต่างกนั ใหเ้รา Tick ไป

เลยครบั ตรงนีห้รือเจษฎาภรณเ์ขา้ไปนะครบั Tick เขา้ไปเลยนะ เราก็เลือกครบั Tick เขา้ไปเรียบรอ้ยนะครบั พอผม Tick 

หมายเลข 1 กจ็ะหายไปแลว้เห็นไหมครบั เราไม่มีหมายเลข 1 แลว้เห็นไหมครบั เห็นนะ หลายคนกบ็อกว่า...คณุเอกแลว้ท าไม

มนัไม่เท่ากนัล่ะ คือนิดหนึ่งครบั อย่าลืมว่าหมายเลขนีผ้มใชต้วัใหญ่มาก เพื่อใหเ้ป็นแบบทดสอบ แบบฝึกปฏิบตัิ ความเป็นจรงิ

ของชวีิต เราคงไม่ไดใ้ชห้มายเลขหนา้ตวัใหญ่ขนาดนีน้ึกออกไหมครบั เราใชเ้ป็นตวัเล็กเท่ากนักบั Text เพราะฉะนัน้ต่อใหเ้รา

ลบหมายเลข 1 ตรงนีไ้ปเนี่ยนะครบั มนัจะไม่มีการกระเถิบต าแหน่งนีน้ะครบั ต าแหน่งของหวักระดาษเนี่ย ไม่เทา่กนัเนี่ย ไม่

ตอ้งตกใจนะครบั อนันีผ้มแคใ่ชห้มายเลขตวัใหญ่เทา่นัน้เอง เห็นนะครบั ผมก็ Cursor อยู่หนา้แรก แลว้ผมก็เลือก Different 

First Page หนา้แรกก็จะหายไปแลว้นะครบั  



คราวนีม้าเจอเรื่องที่ไฮโซของเรานิดหน่ึงครบั สมมตวิ่าเราพมิพง์านไปแลว้เรียบรอ้ย หนา้ 4 ตรงนีค้รบั มนัคือบทที่ 1 นะครบั 

ขา้งบนอาจจะมีค าน า มกีิจกรรมประกาศ มีสารบญั มี Proposal มีรายชื่อผูถื้อหุน้ อะไรก็แลว้แต่นะครบั คราวนีห้นา้ 4 เนี่ย 

อาจจะเป็นอีก 1 บท อีก 1 เนือ้หา ซึ่งมนัไม่สมควรมีหมายเลขหนา้ เคยเจอไหมครบั ท าไงเอย่ หนา้ 1 เนี่ยสบายมาก ใชเ้ลยค า

ว่า Different First Page และคราวนีห้นา้ 4 ท าไงครบั คณุเอกคะ ท่ีเราเคยท าคือเราก็ Print ออกมาก่อนคะ และเราก็เอา

ลิควิดเปเปอรล์บ ไดค้รบั แต่ไม่โปรอีกเหมือนเดิม ใชว้ิธีนีค้รบั สโลแกนเดิมนะครบั ทกุท่านครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่ง

นัน้ก่อนเสมอ ผมอยากใหห้มายเลข 4 หาย เราก็แค่เอาเมาสค์รบั มาคลิกที่ต  าแหน่ง Area ของหมายเลข 4 เนาะ หลงัจากนัน้ 

ผมบอกไปแลว้ อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ จะอยูใ่น Home เพิ่ม ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยูใ่น Insert หรือแทรก ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 

แกไ้ขหนา้ หมายเลขหนา้ ส่วนใหญ่อยู่ใน ถกูตอ้งครบั Layout นะครบั เราก็ไปเลยครบั ที่ Layout อย่างนีน้ะครบั เหมือนเดิม

เลยนะ เราอยากใหห้มายเลข 4 นะ เราไปท่ี Layout เนาะ จ า Page Setup ในบทก่อนๆ หนา้นีไ้ดใ้ช่ไหมครบั ที่เราตัง้ค่า

แนวตัง้กบัแนวนอน เราไม่ไดไ้ปไหนไกลนะครบั ถา้เรารูจ้กัการ Adapt หรือประยกุตใ์ช ้ผมกเ็ลือกครบั ที่ Layout เหมอืนเดมิ

นะครบั Page Setup ผมกค็ลิกที่ Page Setup เหมือนเดิม ตรงนีไ้ม่ตอ้งไปตัง้แนวตัง้หรือแนวนอนนะครบั ใหส้นใจอนัเดียวพอ 

จ าไดใ้ช่ไหมครบั ถกูตอ้งมากครบั Apply to ใหเ้ลือกเลยครบั มนัมีค าว่า Whole Document เหมือนเดิมเห็นไหมครบั เรียน

กบัผมมาตัง้แต่แรก เนี่ยผมบอกแลว้ สนใจค าเดยีว This point forward โอเคนะครบั ผมก็เลือกเลยนะครบั อย่างนีเ้นาะ ขอ

อนญุาต Zoom เนาะ This point forward นะครบั This point forward จดุนีเ้ป็นตน้ไป กด OK ครบั สงัเกตหนา้ 4 หาย 

เห็นไหมครบั ง่ายมาก หนา้ 4 หาย ทวนนะครบั 3 ยงัคงอยูเ่นาะ 3 ยงัคงอยู่นะครบั หนา้ 4 หาย และก็ที่ส  าคญัคือหนา้ 5 ยงัคง 

Running Number ต่อนะครบั ทวนเนาะ 1 พิมพง์านใหเ้รียบรอ้ยนะครบั ทกุท่านก็พมิพง์านไปกอ่น จดัย่อหนา้เหมือนท่ีเมื่อกี ้

นี ้ในบทก่อนหนา้นีเ้ราท าใหด้นูะครบั ก็คือพิมพง์านใหเ้รียบรอ้ย จดัย่อหนา้ใหเ้รียบรอ้ยนะครบั หลงัจากนัน้ 2 ไปท่ี Insert จ า

ไดใ้ช่ไหมครบั ไปท่ี Insert เนาะ และเรากเ็ลือก Page Number นะครบั ก็คือไปท่ี Page Number นะครบั และก็เลือก

ต าแหน่งที่เราตอ้งการ ถา้ไวด้า้นบน ซา้ยหรือขวาขึน้อยูก่บัเรานะครบั สมมติผมเลือก Top of Page ก่อนเนี่ยครบั มนักจ็ะมี

ตวัอยา่งใหด้เูห็นไหมครบั เอาไวล้กัษณะของตวัที่อยู่ดา้นซา้ยนะครบั อยู่กึ่งกลาง อยูด่า้นขวา หรอืจะมีค าดว้ยไหม มีค  าวา่ 

Page ดว้ยไหม อนันีข้ึน้อยู่กบัเราเลือกนะครบั หรือจะไวด้า้นล่างนะครบั ของทา้ยกระดาษก็คือ Bottom of Page นะครบั อนั

นีข้ึน้อยู่กบัเราเลือก หลงัจากนัน้ พอเราแทรกหมายเลขหนา้เรียบรอ้ย ส่ิงที่เราตอ้งท าคือ ดนูะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าคือ หมายเลข 

1 เนี่ย เราตอ้งใหห้าย เราก็ไปแค่ Header & Footer อยา่ลืมนะครบั อนันีค้ือเป็น Trick ของผมเลยนะ เจษฎาภรณเ์ขา้ไปลย

นะครบั หรือ Tick นั่นเอง ค าว่า Different First Page ตรงนี ้เห็นภาพเนาะ พอเรา Tick ตรงนีเ้รยีบรอ้ยนะครบั หนา้หน่ึงเรา

จะหายไปแลว้นะครบั ในต าแหน่งนีเ้ราจะไม่มีหนา้ 1 แลว้นะครบั เราจะไมม่ีหนา้ 1 อยูใ่หก้วนใจเราแลว้นะครบั 

คราวนีถ้ดัมา หนา้ไหนที่เราตอ้งการใหห้าย เช่น เมื่อกีน้ีผ้มอยากใหห้นา้ 4 หาย ผมก็แคเ่อาเมาสม์าคลิกที่หนา้ 4 นะครบั และ

ผมก็ไปท่ี Layout นะครบั และผมก็เลือกที่ Page Setup หลงัจากนัน้เรากเ็ลือกเป็นค าว่า This point forward แลว้กด OK 

สงัเกตนะครบั ตัง้แต่แรกๆ ที่ทกุทา่นเรียนกบัผมมาเนี่ย ผมไม่พยายามใหท้กุท่านเลือกเยอะนะครบั เราเลือกแค่ This point 

forward หรือภาษาไทยคือจดุนีเ้ป็นตน้ไปนะครบั ลองอีกสกัอนัหนึ่งนะครบั เพื่อใหเ้ห็นภาพ สมมติว่าผมเล่ือนลงมานะครบั  

วนันีม้ีท  าไปบทท่ี 1 แลว้ สมมติผมอยากใหห้นา้ 11 หาย ดนูะครบั น่ีคือหนา้ 11 เนาะ เลื่อนมานดิหน่ึง กึ่งกลางจอ ผมอยากให้



หนา้ 11 หายท าไงครบั งา่ยมากครบั เหมือนเดมิเลย อยากท าอะไรกบัส่ิงไหนเลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ ผมก็เอาเมาสม์าคลกิครบั ที่

หนา้ 11 นะครบั ดา้นบนตรงนีเ้ลยนะ และผมก็ไปท่ี Layout เหมอืนเดิมนะครบั และก็คลิกที่ค  าวา่ Page Setup ตรงนีน้ะครบั 

คลิกที่ Page Setup นี่นะครบั เนี่ย ผมก็คลิกที่ Page Setup และก็เหมือนเดิมเลยครบั ถา้ทกุท่านคุน้เคย อย่าจ าเจอะครบั 

เดี๋ยวเครยีด Apply to หรือการน าไปใช ้เราก็กดเลยครบั This point forward นะครบั อยา่ลืมนะครบั ถึงแมเ้ขาจะมคี าว่า 

This Section อยู่ ผมแนะน านะครบั อย่าเลือก This Section ใหเ้ลือก This point forward ทกุท่านยงัไม่ไดม้าสอบ Certify 

นะครบั ทกุท่านก าลงัเอาไปใชง้านจรงิ เพราะฉะนัน้กด This point forward กด OK เห็นไหมครบั หนา้ 11 หาย 12 ยงัคงอยู่

เหมือนเดิม ไล่ไปเรื่อยเหมือนเดิมเลยนะครบั เห็นไหมครบั เนี่ยหนา้ 11 หาย เห็นภาพเนาะ งา่ย ชวิ ทวนนะครบั 1 พิมพ์

เอกสารใหเ้รียบรอ้ย 2 ใส่หมายเลขหนา้ 3 ไปท่ีตัง้ค่าหนา้กระดาษในต าแหน่งของ Layout นะครบั และก็เลือกตัง้ค่า

หนา้กระดาษ ก าหนด Apply to หรือการน าไปใชเ้ป็นจดุนีเ้ป็นตน้ไปนะครบั เรากจ็ะสามารถลบเลขหนา้อื่นๆ ได ้แต่ส่ิงส าคญั

ที่สดุ เราอยา่ลืม Tick ค าว่า Different First Page นะครบั กค็ือหนา้แรกตา่งกนัก่อนเนาะ หวงัวา่ตอนนีท้กุท่านคงฝึกปฏิบตัิ

ตามผมมาคราวนีแ้ลว้เรียบรอ้ยเนี่ย คงไดม้กีารปรบัเปล่ียนนะครบั เอาไปประยกุตใ์ช ้หลายคนเนี่ย ท าไมมนัดงู่ายจงั อย่างที่ผม

บอกนะครบั ถา้เรา Guideline หรือว่ามกีารแนะน าอยา่งถกูตอ้งเนี่ย เราจะใชง้านไดง้า่ยขึน้ เมื่อกอ่นหลายคนอาจจะใชว้ิธีการ 

Insert Text Box อยา่งที่ผมบอกไปตอนแรกนะครบั มาคลมุมนัไวเ้พื่อไมใ่หเ้ห็นตวัหนงัสือนะครบั นี่คือตวัอย่างเนาะ เราก็จะ

เห็นภาพแลว้นะครบั เราสามารถลบหมายเลขหนา้ได ้เราสามารถที่จะก าหนดหมายเลขหนา้ไดน้ะครบั โอเคผมขออนญุาต

อย่างนีน้ะครบั ลองปิดที่ Header & Footer เหมือนเดิมนะครบั เอาล่ะคราวนี ้เมื่อกีน้ีท้กุท่านไดเ้รยีนบทเรียนไปแลว้นะครบั 

ผมขออนญุาตใหด้อูีกทีหน่ึงเนาะ ก็คือเราเรียนเรื่องของการปรบัแต่งหนา้นะครบั แนวตัง้แนวนอนไปแลว้นะครบั เราเรียนเรื่อง

ของการใชง้านนะครบั เอกสารคอืการจดัย่อหนา้ดว้ยการใช ้First Line Indent หรือว่าตวัไมบ้รรทดัขา้งบนนะครบั คราวนีเ้รา

จะเพิ่มอกีนิดหนึ่งครบั เมื่อกีน้ีเ้ราสงัเกตเห็นวา่เรามีการใส่หมายเลขหนา้ไปแลว้นะครบั เราพมิพเ์อกสารไปแลว้นะครบั ส่ิงหน่ึง

ที่ส  าคญัมากใน Microsoft Word ในการท าเรื่องของเอกสาร ในการท าเรื่องของขอ้มลูนะครบั เรามีสิ่งหนึ่งครบั ที่ขาดไม่ได้

เลย ส าหรบัระเบียบปฏิบตัิของเรานะครบั ในการท างาน ทกุทา่นครบั สารบญัเคยท าไหมครบั เคยท าสารบญัอตัโนมตัิไหมครบั 

ผมใหด้ตูรงนีน้ะครบั ในการท าสารบญัเนี่ย Microsoft Word เนี่ย มีสารบญัอตัโนมตัินะครบั คลิกไม่ก่ีคลิกเราก็จะไดส้ารบญั

แลว้นะครบั ผมขออนญุาตท าใหด้ ูเอาแบบที่ทกุทา่นท าก่อนเนาะ สมมติเนาะ ผมขออนญุาตนะครบั ผมก็พิมพค์ าว่า ภาษาไทย

บา้งแลว้กนันะครบั วตัถปุระสงค ์อย่างนีน้ะครบั ผมขออนญุาตใช ้Text แบบ Random ขึน้มาแลว้กนันะครบั เป็น

ภาษาองักฤษนิดหน่ึงนะ ตรงนีท้กุท่านอยา่เพิง่ตกใจนะ กค็ือบางทีผม ผมขออนญุาตนะครบั ผมขีเ้กียจพิมพเ์ยอะนะครบั เราก็

จะได ้Text มาแลว้เรียบรอ้ย เห็นไหมครบั นี่คือวตัถปุระสงคเ์นาะ หลงัจากนัน้นะครบั ผมพิมพต์่อเป็น การน าไปใช ้โอเคนะ

ครบั ผมได ้2 หวัขอ้แลว้นะ ผมขออนญุาตนะครบั คือตรงนีเ้ขา้ใจเนาะ คือเมนผูมหรือวา่ Ribbon ผมเป็นภาษาองักฤษ พอ

เวลาผมใช ้Random Text ขึน้มาเนี่ย มนัเป็นภาษาองักฤษ แต่ในการฝึกปฏิบตัิบทเรียนนะครบั ทกุท่านอาจจะพมิพเ์ป็น

ภาษาองักฤษก็ไดน้ะ เป็น Objective เป็น Something Whatever นะครบั แตว่่าผมขออนญุาตแยกใหด้นูิดหน่ึง และผมก็

ลองเลือกเป็นอย่างนีค้รบั 2 Paragraph เหมือนเดิมเนาะ อยา่ลืมนะครบั =rand(ใส่หมายเลขที่เราตอ้งการ) นะครบั ตอนนีผ้ม

ได ้2 หวัขอ้แลว้เห็นไหมครบั ขออนญุาตทวนทกุท่านนิดหนึง่ครบั ขึน้หนา้ใหมใ่น Microsoft Word ท ายงัไงนะครบั ถกูตอ้ง

ครบั Ctrl + Enter เรากจ็ะไดเ้อกสารใหม่ 1 หนา้นะครบั ท าไดเ้นาะ เราก็จะไดห้นา้ใหม่ล่ะ ผมกพ็ิมพข์อ้ที่ 3 นะครบั เช่น ผลที่



คาดว่าจะไดร้บันะครบั และผมกพ็ิมพเ์อกสารเหมือนเดิมเลยนะ อนันีส้กั 3 Paragraph แลว้กนั ทกุท่านดคูรบั อนันีค้ือตวัอย่าง 

ผมท ามาแลว้เรยีบรอ้ยนะครบั สมมตวิ่าเรามี 2 หนา้เห็นไหมครบั มีหมายเลข 1 กบัหมายเลข 2 เนาะ หมายเลข 1 เนี่ย ผมลบ

หมายเลขไปแลว้นะครบั แต่หมายเลข 1 หนา้ที่ 1 เนี่ยนะครบั มนัมีค  าว่าวตัถปุระสงคอ์ยู่ มคี  าว่าการท าไปใชอ้ยู่ เห็นนะครบั 

และหนา้ที่ 2 ของผมเนี่ย มีค  าว่าผลที่คาดวา่จะไดร้บั อยูใ่นหนา้ที่ 2 โอเคนะครบั เราจะพมิพก่ี์หนา้ก็ตามนะ เราใชห้ลกัการ

เดียวกนันะครบั ท าดงันีน้ะครบั ดเูนาะ สมมติวา่ผมท าเอกสารเรยีบรอ้ย ส่ิงหน่ึงที่เพิม่เตมิ ส่ิงหน่ึงที่หลีกเล่ียงไม่ได ้ดนูะครบั ถา้

ผมท าแบบนีเ้รียบรอ้ยนะครบั เอกสารทัง้เอกสารเนี่ย Text จะกลายเป็นค าว่าปกติหรือ Normal ผมรูไ้ดย้งัไงวา่ Normal ดู

ตรงนีน้ะครบั ในต าแหน่งของเอกสารนะครบั จะมีค าวา่ Style ตรงนีอ้ยู่ จ าไดไ้หมครบั ตอนที่ผมเริ่มเกริ่นใหด้นูะครบั เราจะใช ้

Style ของเอกสารเขา้มาเก่ียวขอ้ง ต าแหน่งนีค้รบั Style เนี่ยเราจะมี Heading นะครบั อยู่ทัง้หมด Microsoft เนี่ยอนญุาตให้

เรามีหวัเรื่องหรือ Heading ทัง้หมดอยู่ 9 Levels นะครบั ขอ้ 1 ใหญ่ ขอ้ 2 ใหญ่ ขอ้ 3 ใหญ่ ไล่ไปเรื่อยๆ Level ที่ 2 คอื 1.1 

1.2 1.3 อนัเนี่ยเราเรยีกวา่หวัเรื่องที่ 2 หรือหวัเรื่องยอ่ย หรือมี 1.1.1 อยา่งเนี่ยครบั นี่คือหวัเรื่องที่ 3 ในการท างานของเราใน

ปัจจบุนัเนี่ยนะครบั ถึงแม ้Microsoft จะใหท้ัง้หมดอยู่ 9 Levels นะครบั แต่วา่เทา่ที่ผมเคยเห็นเนาะ เรื่องของกฎหมายกด็ีนะ

ครบั อย่างมากก็แค่ 4 Levels 1.1.1.1 นะครบั แค่นีเ้อง หรือมาตราที่ 1 แลว้แต่นะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้ราก าหนดได ้ส่ิงที่

ทกุท่านเห็นนะครบั อา้ว...คณุเอก เมื่อกีค้ณุเอกบอกเองไม่ใช่หรอ ว่ามีทัง้หมดอยู่ 9 หวัขอ้ หรือ 9 ล าดบั ท าไมอนันีม้นัมีแค่ 2 

ล่ะ แน่นอนนะครบั เรายงัไม่ไดใ้ชอ้นัท่ี 1 เลย 3 จะยงัไม่มานะครบั อย่าตกใจนะ เดี๋ยวจะคิดว่า Microsoft Word เรามีปัญหา 

ไม่ใช่นะครบั มนัมีทัง้หมด 9 ก็จรงิ ตอนนี ้Default ที่มนัโชว ์คือมนัโชวห์วัเรื่อง 1 กบัหวัเรื่อง 2 หรือ Heading 1 กบั Heading 

2 ถา้เราใชห้วัเรื่อง 1 เรียบรอ้ยนะครบั เดี๋ยวหวัเรื่อง 3 มนัจะมาเองนะครบั เราใชห้วัเรื่อง 2 หวัเรื่อง 4 จะมานะครบั 

เพราะฉะนัน้ดนูะครบั มนัคืออะไร ดงันีน้ะ เอกสารตรงนีค้รบั ค าวา่วตัถปุระสงคเ์นี่ยนะครบั ค าวา่การน าไปใช ้ค าว่าผลที่คาดว่า

จะไดร้บัเนี่ย มนัคือหวัเรื่องนั่นเอง หรือ Heading นะครบั เพราะฉะนัน้ทกุคนเป็นคนพิมพเ์อกสารเอง ทกุคนจะรูว้า่อนัไหนคือ

ขอ้ 1 ใหญ่ หวัเรื่องที่ 1 อนัไหนคอืขอ้ 1.1 อนันีค้ือหวัเรื่องที่ 2 เคลียเนาะ เพราะฉะนัน้ครบั ส่ิงที่ตอ้งท าคือยอ้นกลบัมา

เหมือนเดิมครบั เราพิมพม์าใหเ้รยีบรอ้ย วตัถปุระสงคต์อนนีม้นัก็เลือกเป็น Normal เห็นไหมครบั ผลที่คาดวา่จะไดร้บัมนัก็เป็น 

Normal เหมือนเดิมเห็นไหมครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าให ้Microsoft Word ทราบวา่เราจะท าอนัเนี่ยนะครบั เป็นสารบญัอตัโนมตัิ

ดว้ยนะ คือใส่หวัเรื่อง ใส่ Style เขา้มาเก่ียวขอ้ง จรงิๆ คือถา้เป็นเอกสารต่างประเทศนะครบั เราสามารถเลือก Style พวกนีไ้ด้

เยอะนะครบั มนัก็จะเปล่ียนใหเ้ลย แต่วา่ระเบียบปฏิบตัิของเราในการท างาน ปกติก็จะเป็นหวัเรื่องธรรมดาเนาะ ผมก็ท าอยา่ง

นีค้รบั ดเูนาะ อยา่งที่ผมบอกไปนะครบั ว่าทกุทา่นเนี่ยพิมพเ์อกสารใหเ้รยีบรอ้ยนะครบั และเราก็ Highlight อ่อ...นิดหน่ึง ผมมี 

Trick นิดหน่ึงนะครบั สอดแทรกส าหรบัคนท่ีท าเอกสาร ดตูรงนีน้ิดหน่ึงนะครบั ดเูนาะ เมาสเ์นี่ยนะครบั มนัมีสญัลกัษณอ์ยู่ 2 

แบบ แบบแรกตรงนีท้ี่ทกุทา่นเหน็เนี่ยนะครบั ที่ขยบัๆ อยูต่รงนีน้ะ มนัคือคลา้ยๆ ตวั I เราเรยีกมนัว่า Cursor นะครบั ตรงนีท้ี่

ผมดงึมาขา้งนอกเนี่ยนะครบั เหน็ไหมครบั ที่เป็นรูปหวัลกูศร นี่คอื Pointer ถา้ผมจะ Highlight เมื่อก่อนเราตอ้งท ายงัไงครบั 

บางคนก็ใชว้ิธีการคลิกและ Highlight แบบนีน้ะครบั ถามว่าไดไ้หม ได ้แต่ถา้เกิดผมมีเอกสารอยูเ่ยอะ ผมตอ้งมา Highlight 

แบบนีเ้นี่ย สโลแกนผมเลยนะ ได ้แต่ไม่โปร ท าอย่างนีค้รบั ด ูปกตผิมตอ้งมานั่ง Highlight แบบนี ้เสียเวลาเห็นไหมครบั เสีย

เวลาเนาะ ผมอยากจะ Highlight Paragraph ไหน บรรทดัไหน ผมแค่น าเมาสเ์นี่ยนะครบั เปล่ียนจากตวั Cursor ไปเป็น 

Pointer หรือตวัหวัลกูศร ถา้ผมไปไวด้า้นหนา้นะครบั ผมคลิก 1 ที มนัจะ Highlight เฉพาะบรรทดันีใ้ห ้บรรทดัที่ Pointer 



เลือก ถา้ผมกด Double Click นะครบั Double Click แบบนี ้มนัจะเลือกทัง้ Paragraph ให ้หมายความว่าถา้เอกสารนี ้ผมมี 

1 Paragraph มี 100 บรรทดั มนัจะเลือกทัง้ 100 บรรทดัให ้เคลยีนะครบั เพราะฉะนัน้การท างานเนี่ย มนัจะรวดเรว็มาก 

ขึน้อยู่กบัเราใชอ้ย่างถกูตอ้ง เพราะฉะนัน้ในกรณีนีด้นูะครบั ผมกต็อ้ง Highlight ถกูไหม วตัถปุระสงคเ์นี่ย เพื่อจะเปล่ียน 

Style ใหเ้ป็นหวัเรื่องหนึง่นะครบั เพราะวตัถปุระสงคม์นัคือขอ้ 1 ใหญ่ การน าไปใชค้ือขอ้ 2 ใหญ่ นึกภาพออกนะครบั ผมก็แค่

เอาเมาสม์าคลิกตรงนี ้มนักจ็ะเลือกวตัถปุระสงคใ์หน้ะครบั คราวนีด้ตู่อ ผมก็เอาเมาสม์าคลิกที่การน าไปใช ้อา้ว...เกิดอะไรขึน้ 

การ Selection ครบั หรือการเลอืกที่ทกุท่านคุน้เคย จะโปรแกรมไหนก็ดีนะครบั การเลือกเนี่ยจะม ี2 แบบ การ Selection เนี่ย

นะครบั มี 2 แบบ ผมขออนญุาตใชศ้พัทง์่ายๆ เนาะ เลือกตามใจเรา กบัเลือกตามใจมนั มนัคือ Single Selection กบั Multi-

Selection ในกรณีนีม้นัคือ Single Selection คือเลือกตามใจมนั แต่ถา้เกิดผมบอกวา่ผมอยากเลือกวตัถปุระสงคแ์ละการ

น าไปใชด้ว้ยล่ะ นี่คือเลือกตามใจเรา คือ Multi-Selection วิธีการท าคืออยา่งนีค้รบั จ าปุ่ มมหศัจรรยข์องเราไดใ้ช่ไหมครบั 

ส าหรบัหลายคนท่ีคุน้เคย ถา้ผมอยากเลือกวตัถปุระสงคเ์นาะ น่ีนะครบั ผมก็แค่ย่อเอกสารลงมาแบบนี ้จ าไดน้ะครบั วิธีการท า

ของผมคือเราท าง่ายๆ ผมท าใหเ้รียบรอ้ย หลงัจากนัน้ผมก็เลือกครบั คลิกที่วตัถปุระสงค ์กดปุ่ มมหศัจรรยข์อง Microsoft ครบั 

กด Ctrl คา้งไว ้และผมก็คลิกเลือกที่การน าไปใช ้ผมคลิกเลือกที่ผลที่คาดวา่จะไดร้บั เห็นไหมครบั เริ่ม Friendly กบัเรามาก 

ง่ายกบัเรามากในการท างาน ผมได ้3 หวัขอ้แลว้เรียบรอ้ย หลงัจากนัน้นะครบั ผมก็ไปท่ี Style นะครบั Style หรือลกัษณะ

นั่นเอง ผมก็เลือกหวัเรื่อง 1 นะครบั Heading 1 เขาก็จะเปล่ียนใหว้่าค าวา่วตัถปุระสงค ์การน าไปใช ้ผลที่คาดว่าจะไดร้บัเนี่ย 

เป็นหวัเรื่องที่ 1 แต่ระเบียบปฏิบตัินะครบั ของเราในบา้นเราเนี่ยคอืเขาคงไม่ชอบท าหวัเรื่องเป็นสีๆ เนาะ เราก็คงมาเปล่ียนสี

ตรงนีไ้ดน้ะครบั ใหเ้ป็น Automatic นะครบั หรือสีด า อยา่ลืมนะครบั เหมือนเดมิเนาะ ถา้เกดิผมอยากจะเลือก Paragraph 

แบบนีผ้มก็แค่คลิก Ctrl คา้งไวเ้หน็ไหมครบั ผมสามารถขา้มหวัเรือ่งพวกนีไ้ด ้และกจ็ดัย่อหนา้เหมอืนเดิม เห็นไหมครบั งาน

ของเราก็จะเริ่มง่ายขึน้ เห็นภาพเนาะ เมื่อก่อนหลายคนไม่ไดท้ า Sequence แบบนี ้หรือเรียง Step แบบนีเ้นี่ย หลายคนอาจจะ

ตอ้งมานั่งปรบัเปล่ียน เสียเวลาเยอะมากนะครบั พอดนูะครบั สงัเกตนิดหน่ึง Recheck Again นะครบั ผมคลิกที่ตวัหนงัสือ 

ตวัหนงัสือตรงนีอ้ยูใ่น Normal หรือปกติเห็นไหมครบั ตรงนีเ้นาะ สีน า้เงินผมตกีรอบใหด้ ูตวัหนงัสือธรรมดาเนี่ย อยู่ที่ 

Normal ปกติ ถา้ผมคลิกที่หวัเรือ่ง เช่น วตัถปุระสงค ์เขาจะไปอยู่ที่ค  าว่า ดนูะครบั Heading 1 เห็นภาพนะ เพราะฉะนัน้การ

น าไปใชก้ด็ีนะครบั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัก็ดีเนี่ย มนัอยู่ที่ Heading 1 ทัง้หมดเลยนะครบั เห็นภาพนะครบั เพราะฉะนัน้ประเด็น

ของเราคือเราเป็นคนท าเอกสาร เรารูอ้ยู่แลว้นะครบั ว่าอนัไหนคือหวัเรื่อง อนัไหนคือเนือ้เรื่อง อนัไหนคือหวัขอ้ย่อย หรือหวัเรื่อง

ย่อยนะครบั ขอ้ 1 ใหญ่ ขอ้ 1.1 ขอ้ 3.1 ขอ้ 1.1.1 อนันีแ้ลว้แตเ่รา เพราะฉะนัน้ผมก าหนดแลว้เรียบรอ้ย ดนูะครบั การท าแบบ

นีท้  าอะไรไดอ้ีกนะครบั 

……………………………………………….. 

สมมติผมพิมพ ์2 หนา้ สมมตินะครบั จรงิๆ เรามีเยอะกว่านีเ้นาะ ผมอยากไดส้ารบญัล่ะ ค าถามของผมคือ สารบญัท าก่อนหรือ

ท าหลงัครบั ทกุท่านครบั ถกูตอ้งนะครบั หลายคนอาจจะตอบวา่ท าก่อนไม่ไดน้ะครบั ถา้ทกุท่านท าสารบญัก่อนเนี่ย ทกุท่าน

เทพมากเลยนะครบั เนือ้หาทกุทา่นยงัไม่ทนัพิมพเ์ลยนะครบั ทกุท่านท าสารบญัเสรจ็แลว้ สารบญัตอ้งท าทีหลงั แต่อยู่ขา้งหนา้

ถกูตอ้งไหมครบั เพราะฉะนัน้ผมก็พิมพง์านใหเ้รียบรอ้ย หลงัจากนัน้ สมมติผมพิมพเ์สรจ็แลว้เนาะ ผมก็เปิดเอกสารใหม่อีก 1 



หนา้ นึกภาพออกนะ เหมือนกบัที่เมื่อกีท้ี่เราเรยีนมาเลย คราวนีใ้นหนา้ที่ 3 ลบหมายเลขหนา้ไดถ้กูไหมครบั เมื่อกีเ้ราลบเป็น

แลว้เนาะ ผมขออนญุาตไม่ลบนะครบั ส่ิงที่ผมตอ้งท าคือ ท าสารบญัอตัโนมตัิ ดนูะครบั เมื่อก่อนทกุท่านท ายงัไง ผมขออนญุาต

ท าใหด้เูนาะ ทกุทา่น Print เอกสารนีอ้อกมา และทกุท่านกเ็ปิดเอกสารใหม่ 1 หนา้ แบบนีน้ะครบั เมื่อก่อนนะ ถา้เกดิทกุท่าน

เป็นคนท านะครบั ทกุท่านอาจจะพิมพอ์ย่างนี ้สารบญั Enter จดัชิดซา้ย ดนูะครบั จดัชดิซา้ยเนาะ แบบนี ้

วตัถปุระสงค…์………………………………… อยา่งนีถ้กูไหมเนี่ย ทกุท่านตอ้งท าอยา่งเนี่ย บางคนท าอย่างนีจ้รงิๆ นะ และก็หนา้ 1 

อย่างเนี่ยครบั ใส่เลข 1 ไป Enter การน าไปใช.้................................................ อย่างนีน้ะ และกอ็ะไรนะ หนา้ 2 เนี่ย ทกุทา่น

ก็ตอ้งท าอยา่งนีน้ะครบั ค าถามของผมคือ ไดไ้หม ได ้ผมบอกแลว้สโลแกนของผมวนันีค้ืออะไร กลบับา้นไว ใชง้านคล่อง ตอ้ง 

Microsoft Office นะครบั ทกุท่านครบั ประเด็นคืออย่างนีค้รบั ท าแบบนีไ้ม่ผิดนะ ไม่ผิด ได ้แต่ไมโ่อเค ไม่โปรดว้ย กลบัมา

เหมือนเดิมครบั ทกุทา่นครบั วิธีการท่ีทกุท่านมาเรียนกบัเราในคลาสนีน้ะครบั หรือในคอนเทนตพ์วกนี ้ผมก าหนดแลว้นะครบั 

เรียบรอ้ยวา่วตัถปุระสงคค์ือ Heading 1 เนือ้เรื่องคือ Normal นะครบั หลงัจากนัน้ทกุท่านท าอยา่งนีค้รบั อยากท าอะไรกบัส่ิง

ไหน เลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ ผมอยากสรา้งสารบญัในหนา้สดุทา้ยนะครบั ก็คือผมพิมพเ์สรจ็แลว้เรียบรอ้ย จดัทกุอยา่งเรียบรอ้ย 

ผมก็เอาเมาสน์ะครบั ต่อไปนีเ้ป็นขัน้ตอนการสรา้งสารบญันะครบั ผมก็เอาเมาสน์ะครบั มาคลิกในหนา้สดุทา้ยที่ผมจ าเป็นตอ้ง

เอาสารบญัมาไวน้ะครบั และหรือผมก็ไปท่ีดา้นบนครบั เห็นเมนไูหมนะครบั หรือบน Ribbon บน Ribbon เนี่ยนะครบั มนัก็จะ

มี Home อยา่งที่ผมบอกนะ อะไรก็ตามใชบ้่อยๆ จะอยู่ใน Home นะครบั เพิ่ม ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยู่ใน Insert หรือแทรก 

จ าไดใ้ช่ไหมครบั และกเ็รามาปรบัแต่งของหนา้กค็ือ Layout นี่คอืส่ิงที่วนันีเ้ราใชง้านกนันะครบั ส่ิงที่ทกุท่านเรียนกบัผมมา

ตัง้แตต่อนเชา้ๆ เนี่ยนะครบั หรือว่าชว่งแรกๆ เนี่ย นี่คอืส่ิงที่เราใชง้านกนั อีกสิง่หน่ึงที่ผมอยากใหด้คูรบั สีชมพแูลว้กนัเนาะ 

ฟรุง้ฟริง้นิดหน่ึง น่ีครบั เราจะเจอค าวา่ References นะครบั หรือการอา้งอิง สารบญัมีไวท้  าเพื่อใหเ้ราอา้งอิงและรูว้่าขอ้มลู 

คอนเทนตข์องเราอยู่ตรงไหนถกูไหมครบั เพราะฉะนัน้อีก 1 เมนทูี่ผมจะแนะน านะครบั หรือ 1 Ribbon ที่ผมจะแนะน าใหท้กุ

ท่านรูจ้กัคือ นะครบั Ribbon References นะครบั References หรือการอา้งอิง ผมก็คลิกครบั ที่ References นะครบั จ าไว้

นิดหน่ึง อะไรก็ตามที่มนั Advanced Highlight เสมอเนี่ย Microsoft มกัจะวางไวอ้ยูซ่า้ยมือนะครบั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การตกแต่งรูป ไมว่่าจะเป็นเรื่องของการท าตารางในการวเิคราะหน์ะครบั เพราะฉะนัน้วนันี ้ผมกค็ลิกที่ References เห็นไหม

ครบั ผมคลิกที่ References ซา้ยมือสดุครบั จะมีค าวา่ Table of Contents ตารางและดชันี หรือสารบญัและดชันี หรือ

สารบญัและตาราง แลว้แต่เมนขูองใครเป็นภาษาไทยภาษาองักฤษ ถา้เป็นภาษาองักฤษจะใชค้  าวา่ Table of Contents นะ

ครบั หลงัจากนัน้ดนูะครบั ผมก็คลิกเลือกที่ References ไม่ตอ้งท าอะไรครบั ซา้ยมือผมคลิกที่ Table of Contents เขาจะ

ขึน้มามีนะครบั ใหเ้ราเลือกเห็นไหมครบั มี Built-in ใหเ้รยีบรอ้ย ก็เป็นอะไรล่ะนะครบั มี Automatic นะครบั อตัโนมตัิ 1 

อตัโนมตัิ 2 Manual Table นึกออกไหมครบั ระดบัเทพอยา่งเราครบั อย่าคดิเยอะเดี๋ยวเครียด เราเลือกเลยครบั อตัโนมตัิ 1 

หรือ 2 ก็ไดน้ะครบั กดไป ซา้ยมือตรงนีเ้ห็นไหมครบั เรากจ็ะไดส้ารบญัปรากฏขึน้แลว้เนี่ยครบั สารบัญอตัโนมตัิมาปรากฏท่ีนี่ 

เราไม่ตอ้งมานั่งพิมพเ์องนะครบั ผมขออนญุาต Zoom ใหด้นูิดหนึ่ง เห็นเนาะ เนี่ยครบั ตรงคอนเทนตต์รงนี ้ผมก็สามารถจดั

กึ่งกลางนะครบั เปล่ียนเป็นค าวา่ สารบญั ภาษาไทยไดเ้ลย เห็นภาพเนาะ กดแค่ 2 ครัง้ 2 Click ดว้ยซ า้ไป ท าเอกสารให้

เรียบรอ้ย ใส่หมายเลขหนา้ บอก Microsoft Word ว่าอนัไหนคือหวัเรื่อง อนัไหนคือหวัเรื่องย่อย อนัไหนคือเนือ้เรื่อง หลงัจาก

นัน้ เราก็พิมพไ์ปเรื่อยๆ ครบั จะ 100 หนา้ 1,000 หนา้ 500 หนา้ ขึน้อยู่กบัเราเลยนะ หลงัจากนัน้หนา้สดุทา้ย เราก็แค่คลิก



ครบั และก็ไปที่ References ซา้ยมือสดุเราจะเจอค าวา่ Table of Contents ภาษาไทย ตารางและดชันี หรือสารบญัและ

ดชันี เราก็แค่คลกิเลือกครบั เลือกเป็นอตัโนมตัิ เรากจ็ะไดเ้อกสารมาแลว้เห็นไหมครบั เราก็จะเจอนี่เลยครบั ผมขออนญุาต 

Zoom ใหด้เูนาะ ขยายใหญ่นิดหนึ่ง เนี่ยครบั เราก็จะเจอค าว่าวตัถปุระสงคห์นา้ 1 จ าไดใ้ช่ไหมครบั การน าไปใชก้็หนา้ 1 นะ

ครบั ผลที่คาดวา่จะไดร้บัหนา้ 2 ส่ิงที่มนัเจง๋คืออะไร สารบญัที่ทกุท่านท าครบั ท าไวเ้พื่อใหเ้ราทราบว่าเนือ้หา คอนเทนตอ์นันัน้

อยู่ที่ไหน ถกูตอ้งไหมครบั ผมก็แค่ไปถึงนะครบั เอาเมาสไ์ป Hover หรือวางไวข้า้งบนเขา จะสงัเกตเห็นนะครบั ขออนญุาต 

Zoom นดิหนึ่งเห็นไหมครบั เขาบอกว่า Current Document ต าแหน่งเอกสารปัจจบุนั สมมติสารบญัเราอยู่หนา้สดุทา้ยจ าได้

เนาะ สมมติผมมีอยู่ 500 หนา้เนาะ สารบญัอยู่หนา้สดุทา้ย ผมกเ็อาเมาสไ์ป Hover ครบั ผมอยากกระโดดไปท่ีค าวา่

วตัถปุระสงคน์ะครบั เขาบอกว่าอะไร Current Document ต าแหน่งเอกสารปัจจบุนัใหก้ด Ctrl + Click ดนูะครบั ผมกดปุ่ ม 

Ctrl เมาสจ์ะเปล่ียนเป็นรูปมือเหน็ไหมครบั พอเปล่ียนเป็นรูปมือ ใครที่เคยใช ้Internet อยู่จะรูว้่า พอมนัเปล่ียนรูปมือเนี่ย มนั

คลิกได ้ผมก็กดคลิกครบั วตัถปุระสงคต์รงนีน้ะ ดนูะครบั ผมขออนญุาตย่อนะ ผมคลิก น่ีครบัมนัจะกระโดดมาที่วตัถปุระสงค ์

เห็นไหมครบั มนัก็จะกลบัมาที่วตัถปุระสงค ์สมมติผมอยากไปหวัขอ้อื่น สมมติผมมี 500 หนา้ เมื่อกอ่นผมตอ้ง Scroll ด ู

ถกูตอ้งไหมครบั ประเด็นคอือย่างนี ้จ าไดใ้ช่ไหมครบั ที่ผมบอก คณุจะมีก่ีหนา้ก็ตาม กระโดดไปหนา้แรกคือกด...น่ารกัมาก 

Ctrl + Home กระโดดไปหนา้สดุทา้ยคือ Ctrl + End นั่นเอง เนี่ยครบั เรากจ็ะกลบัมาหนา้สดุทา้ยที่มีสารบญัอยู่ ผมอยากไปที่

ค  าวา่ผลที่คาดวา่จะไดร้บั ผมก็แค่กด Ctrl คา้งไว ้และผมกเ็อาเมาสไ์ปคลิกที่ค  าว่าผลที่คาดวา่จะไดร้บั เขากจ็ะกระโดดมาที่ค  า

ว่าผลที่คาดวา่จะไดร้บั เห็นภาพไหมครบั นี่คือ Microsoft Word เอกสารท าแบบนีน้ะครบั เจ๋งไปกว่านัน้นิดหนึ่ง หลายคนก็

ถามผมอกีเหมือนกนั คณุเอกมีแบบนีม้านานหรือยงั ตอบใหช้ื่นใจเลยนะครบั มีตัง้แต่ Version แรกครบั ท าแบบนีไ้ด ้มีตัง้แต่ 

Version แรก เพราะฉะนัน้ผมเขา้มา Concept เดิมนะครบั วนันีไ้ม่มีค  าว่า Basic Intermediate Advanced มีแค่ค าว่า รู ้ไม่

รู ้เคยใช ้ไม่เคยใช ้เท่านัน้พอนะครบั เพราะฉะนัน้หวงัวา่ทกุท่านนะครบั คงไดเ้ห็นล่ะ อรรถประโยชน์ในการใชง้าน คราวนีด้นูะ

ครบั มีเพิ่มอีกนดิหนึ่ง สงัเกตเห็นว่าผมไดส้ารบญัมาแลว้เรียบรอ้ยนะครบั โอเคมนัเป็นการท าที่ง่ายมาก คลิก 2 คลิกเราได้

สารบญัแลว้ มี 100 หนา้ 1,000 หนา้ เหมือนกนันะครบั ดีกวา่ไปท าแบบนีเ้นาะ เหมือนท่ีทกุทา่นท าอยู่นะครบั ถา้ทกุทา่นไป

ท าแบบนีน้ะครบั ผมมีอยู่ 500 หนา้ เก็กซิมเลยนะ ผมใหเ้วลาสกั 2 ชั่วโมงอ่ะ กวา่ทกุทา่นจะท าสารบญัเสรจ็ เห็นภาพนะครบั 

ลืมวิธีการท าแบบนีไ้ปเลยนะ ที่ทกุท่านเคยท านะครบั ลืมไปเลยนะครบั ผมขออนญุาตปิด ฝังกลบ ลบหนีไ้ปเลยนะครบั ไม่เอา

เลยนะครบั ใหก้ลบัมาเหมือนเดมิ คราวนีด้นูะครบั ผมมีสารบญัเรียบรอ้ย ดเูนาะ ผมมีแค่ 3 หวัขอ้เห็นไหมครบั มีวตัถปุระสงค ์

การน าไปใช ้ผลที่คาดว่าจะไดร้บั เคลียเนาะ บงัเอิญนะครบั ผมจ าเป็นตอ้งเพิม่นิดหนึ่ง เช่น ผมจ าเป็นตอ้งเพิ่มหวัขอ้ย่อยใน

การน าไปใช ้ดนูะครบั วธีิการ  ผมเพิ่มในหวัขอ้ย่อย ผมก็พมิพค์รบั การน าไปใชท้ี่บา้น แบบนีเ้นาะ และก็พิมพ ์การน าไปใชท้ี่

ท  างาน ผมเพิ่มเนือ้หานิดหนึง่นะครบั อนันีเ้ขา้ใจตรงกนัเนาะ วา่ผมขออนญุาตใช ้Script นะครบั เราจะไดไ้ม่ตอ้งพิมพเ์ยอะๆ 

เนาะ ผมก็พมิพ ์=rand เหมอืนเดิมนะครบั แบบนีใ้ส่เลข 1 กค็ือ 1 Paragraph นะครบั การใชท้ี่ท  างานผมก็พิมพเ์หมือนเดิม

นะ สมมตินะ อนันีข้ึน้อยู่กบัเรานะครบั คือผมขออนญุาตนะ ผมเป็นมนษุยข์ีเ้กียจท าเยอะนั่นเองนะครบั ผมก็ใชแ้บบนีน้ะครบั 

เป็น 1 Paragraph เหมือนกนัล่ะกนั นี่ครบั เรากจ็ะไดเ้อกสารมาเห็นไหมครบั แต่อย่าลืม เราคือคนท าเราก็ตอ้งบอก 

Microsoft Word ว่าอนันีค้ือหวัเรื่อง 1 นะ การใชท้ี่บา้นกบัการใชท้ี่ท  างานเนี่ย มนัคอืหวัเรื่อง 2 จ าไดใ้ช่ไหมครบั Microsoft 

อนญุาตใหเ้ราท าไดท้ัง้หมดอยู่ 9 Hierarchies หรือ 9 หวัเรื่อง เพราะฉะนัน้ผมก็เลือกครบั Highlight การน าไปใชท้ี่บา้นกบั



น าไปใชท้ี่ท  างาน และอะไรกต็ามใชบ้่อยๆ จะอยูใ่น Home จ าไดน้ะครบั มนัคือ Style นั่นเอง ผมก็เลือก Heading 2 สงัเกต

ไหมครบั พอผมกด Heading 2 ส่ิงที่เรามาแลว้เรียบรอ้ย เป็นหวัเรื่อง 3 มาแลว้เรียบรอ้ยครบั เห็นป่ะครบั เพราะนัน้ไม่ตอ้ง

ตกใจนะ บางคนตกใจ คณุเอกมนับอกว่ามนัมีทัง้หมดอยู่ 9 หวัเรือ่ง หวัเรื่อง 3 มนัไปไหน ก็ 2 ยงัไม่ไดใ้ช ้3 จะมาเพื่อ เคลีย

เนาะ ตรงนีเ้ขา้ใจเนาะ เพราะฉะนัน้ครบั เราก็ตอ้งเลือกครบั เป็นหวัเรื่อง 2 เหมือนเดมิเลยครบั อีกตวัหวัเรื่อง 2 เนี่ย มนักจ็ะ

ปรากฎค าว่าการน ามาใช ้ระเบียบปฏิบตัิราชการบา้นเราครบั หรือระเบียบปฏิบตัิในการใชง้านบา้นเราครบั ตอ้งเป็นสีด า 

เช่นเดียวกนั เราก็ยา้ยโดยการใช ้First Line Indent เห็นไหมครบั เช่นเดยีวกนั Paragraph ผมก็สามารถจดั Paragraph 

แบบนีป้กติ เห็นเนาะ เพราะฉะนัน้ไม่ตอ้งซเีรียสนะครบั ไม่ตอ้งมานั่งเคาะอะไรใหยุ้ง่ยาก นี่คือระเบยีบหรือเอกสารท่ีเราท ากนั

อยู่ เห็นเนาะ ส่ิงที่มนัเจ๋งคืออะไร ตอนนีผ้มท าเรยีบรอ้ย ดนูะครบั ผมท าเรียบรอ้ย มาล่ะ ผมก็ไดก้ารน าไปใชท้ี่บา้น อา้ว...คณุ

เอกแลว้อกีสารบญัเราเนี่ย ดนูะครบั ขออนญุาตนะ มาหนา้สดุทา้ย สารบญัเราเนี่ย ท ายงัไงละคณุเอก ท าไมมนัมีแคเ่นี่ย แลว้

การใชท้ี่บา้นและการใชท้ี่ท  างานมนัไม่เห็นขึน้ล่ะ Microsoft Word ครบั ใหเ้ราตดัสินใจนิดหนึ่งวา่ตกลงเราจะเอายงัไงแน่ 

หมายความวา่เราท าก่อน หรือท าหลงัก็ไดน้ะครบั ส าหรบัการสรา้งสารบญัอตัโนมตัิ สมมติผมท าเอกสารไปแลว้เรียบรอ้ย และ

ผมมีการเพิ่มนะครบั เพิม่คอนเทนตเ์ขา้ไป เพิม่เรื่องของตวั Table เขา้ไป หรือเพิ่มสารบญัเขา้ไป อย่าตกใจครบั เราไปที่นี่ครบั 

อยากท าอะไรกบัส่ิงไหน เลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ ในกรณีนีเ้ราอยากแกส้ารบญันะครบั สารบญัเราอยูห่นา้ไหน เราก็คลิกที่สารบญั

ครบั ดา้นมมุซา้ยครบั จะมีค าว่านี่ครบั Update Table นะครบั ใน Update Table ถา้เกิดเราคลิกเขา้ไปนะครบั เราจะเจออยู่ 

2 Options ใหเ้ราเลือก Update Page Numbers Only นะครบั กบั Update Entire Table ถา้เราคลิกครบั Update Page 

Numbers Only มนัคือ Update หมายเลขหนา้ใหอ้ยา่งเดยีว อนันีม้นัเหมาะควรนะครบั เวลาที่เราจดัเรื่องของการใส่ Org-

Chart การใส่ตารางการประชมุ เพิ่มหนา้เขา้ไป แทรกหนา้เขา้ไป ไม่ตอ้งสนใจนะครบั เดี๋ยวมนัไปปรบัเปล่ียนใหเ้องโดย

อตัโนมตัิ แต่อยา่คิดเยอะครบั ผมแนะน าอย่างนี ้เลือกเลยครบั Update Entire Table ทัง้เอกสารเลย จบเรื่องจบราวไป พอ

ผมกด ดนูะครบั ผมเลือก Update Entire Table ผมคลิก OK ขอ้ 2 มาแลว้เห็นไหมครบั การใชท้ี่บา้น การใชท้ี่ท  างาน เคลีย

เนาะ เคยใชอ้นันีน้ะครบั อนันีค้ือการท าสารบญัอตัโนมตัิ แต่ผมบอกว่าอนัเนี่ย โบ...โบราณ เพราะอะไร จ าตอนแรกที่ผมบอก

ไดไ้หมครบั ตอนที่เราเอาไมบ้รรทดัขึน้มา มนัจะมี Feature จ าไดเ้นาะ ที่เราไปที่ View และผมบอกว่ามนัเป็นพระเอกอีกคน

หน่ึงเลยนะครบั ในต าแหน่งที่เรียกว่า Navigation Pane ดนูะครบั ผมขออนญุาตคลิกที่ View เหมือนเดิมเนาะ ของเดิมเนี่ย

เราไปดงึไมบ้รรทดัขึน้มาจ าไดใ้ชไ่หมครบั นี่คือไมบ้รรทดัที่เราดงึขึน้มาเนาะ และ Gridline มนัคือการแสดงเป็นตารางแบบนี ้

นะครบั ใหใ้นเอกสาร คือเราใชใ้นกรณีที่เราท าเรื่องของ Layout นะครบั อาจจะวางรูปภาพ อาจจะวางเรื่องของการจดั Ads 

ต่างๆ อย่างเนี่ยนะครบั ผมขออนญุาตเอา Gridline ออกนะครบั นี่ครบั คือพระเอกอีกหนึง่รายของเรานะครบั เราเรียกว่า 

Navigation Pane ดตูรงนีเ้นาะ หรือภาษาไทยนะครบั ในมมุมองของเราอาจจะเรียกวา่บานหนา้ต่างน าทางนะครบั ผมขอ

อนญุาตคลิก Navigation Pane แบบนีค้รบั เราก็จะได ้Navigation Pane มาแลว้ครบั เมื่อกีน้ีผ้มตอ้งกระโดดไปหนา้สดุทา้ย

ถกูไหม เพื่อไปหนา้สารบญัก่อนเนาะ และผมก็กด Ctrl คา้งไว ้และก็ Click ถกูไหมครบั แตใ่นกรณีนีผ้มคลิกเลยครบั ไปผลที่

คาดว่าจะไดร้บั มนัก็ไปผลที่คาดว่าจะไดร้บั ผมอยากไปการน าไปใชท้ี่ท  างาน ผมคลิกมนักจ็ะไปการใชท้ี่ท  างาน ผมอยากไป

วตัถปุระสงคผ์มก็แค่คลิกวตัถปุระสงค ์นึกภาพออกนะครบั เพราะฉะนัน้ในการท าเอกสารเยอะๆ นะครบั ผมลองดนูะ ผมลอง

เพิ่มเอกสารในการน าไปใชแ้บบนี ้ผมลองพิมพเ์พิ่มนะครบั เช่น ใสไ่ป 10 แลว้กนัเนาะ และก็ 12 ผมเพิ่มหนา้ ดนูะครบั เพิ่ม



แบบนี ้เห็นนะ เอกสารเนี่ยมนัมีอยู่แลว้เห็นไหมครบั มนัเพิ่มหนา้ให ้ผมคลิกผลที่คาดวา่จะไดร้บั มนัก็มาที่ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

ผมไปที่การท างาน มนักจ็ะไปท่ีการท างานนะครบั การใชท้ี่บา้น มนัก็ไปใชท้ี่บา้น ผมไปวตัถปุระสงค ์มนัก็ไปวตัถปุระสงค ์แต่

ในหนา้สดุทา้ยครบั ผมกด Ctrl + End เห็นไหมครบั ตอนนีส้ารบญัตรงเนี่ยมนัยงัไม่ Update หนา้ใหเ้ห็นป่ะ เห็นภาพนะครบั 

ผมเพิ่มเอกสาร เพราะฉะนัน้ใน Microsoft Word เนี่ยมนัใหเ้วลาเราตดัสินใจก่อน เฮย้... You จะเอายงัไงบา้งนะครบั ผมท า

อย่างนีใ้หด้นูะ ผมเพิ่มการใชท้ี่ท  างานตรงนีน้ะครบั ดเูนาะ ผมเพิม่อีกนิดหนึ่ง สมมตินะครบั ผมพมิพเ์ป็นการใชท้ี่หน่วยงาน 

อย่างนีน้ะครบั และผมก็พิมพเ์อกสารเพิ่มเนาะ ดนูะครบั ดตูรงนีด้ีๆ  เนาะ ผมพิมพเ์พิ่มกค็ือการใชท้ี่หน่วยงานเห็นไหมครบั และ

ผมก็เลือกที่หน่วยงาน ขออนญุาตทกุท่านสงัเกตตรงนีน้ะครบั ซา้ยมือเนาะ ตอ้งย่อลงมานิดหน่ึง ดตูรงนีด้ีๆ นะครบั ดซูา้ยมือ

นะ พอผมเลือกค าว่าการใชท้ี่หน่วยงานนะครบั ผมมาเปล่ียนตรงนีเ้ป็นหวัเรื่อง 2 เหมือนกนัถกูไหมครบั เพราะมนัคืออยูใ่น 

Section ของการใชท้ี่บา้น การใชท้ี่ท  างาน ผมเพิ่มการใชท้ี่หน่วยงาน ดนูะครบั ผมคลิก Heading 2 นี่ครบั มนัเพิ่มการใชท้ี่

หน่วยงานมาใหเ้ลยนะครบั และที่เหลือผมก็แค่มาจดันะครบั เป็น Automatic ถกูไหมครบั จดั Indent หรือ First Line 

Indent ใหเ้ป็นปกติ เนี่ยง่ายมาก สารบญัเรา Update ไหม ไหนมาดสิู สารบญัเราที่อตุส่าหท์ ามา อา้ว...มนัยงัไม่ Update 

เลยคณุเอก ตอนนีเ้ป็นหนา้ 4 หนา้ 5 หนา้ 6 แลว้ อย่าลืมครบั เราก็แคค่ลิกครบั และเลือก Update Entire Table จ าไดใ้ช่

ไหมครบั ขออนญุาต Zoom นะครบั Update Entire Table เราก็จะเจอ Page Numbers Only หรือ Update ทัง้ตารางนะ

ครบั ลองคลิก Update Page Only ดสิูคลิก มนัเปล่ียนใหแ้ลว้ เหน็ไหมครบั การใชท้ี่บา้นอยู่หนา้ 4 ถกูไหม ไหนดสิู ผมก็คลิก 

Ctrl เนี่ยครบั มนัอยู่หนา้ 4 เห็นไหมการใชท้ี่บา้น การใชท้ี่ท  างานก็อยู่หนา้ 4 การใชท้ี่หน่วยงานกอ็ยู่หนา้ 4 เคลียเนาะ เห็นไหม

ครบั เพราะฉะนัน้การท างานเอกสารมีใหเ้ลือกครบั ถา้เกิดทกุท่านท าตาม Sequence อย่างถกูตอ้ง ผมคลิกการใชท้ี่บา้นมนัก็

กลบัไปการใชท้ี่บา้น ผมคลิกวตัถปุระสงคม์นัก็ไปท่ีวตัถปุระสงค ์เห็นนะครบั เพราะฉะนัน้น่ีคือขอ้ที่ดี หลงัจากที่ทกุท่านไดฝึ้ก

ปฏิบตัิอบรมนะครบั เราจะสงัเกตเห็นวา่เราใชเ้รื่องของการตัง้ค่าหนา้กระดาษนะครบั เป็นแนวตัง้นะครบั แนวนอนก็ดีนะครบั 

คือเราสามารถใชง้านไดน้ะครบั โดยการไปท่ี Page Setup จ าไดเ้นาะ และก็เลือก Portrait หรือ Landscape นะครบั ส่ิง

ส าคญัที่สดุคือ ขออนญุาตเรยีนเนน้ย า้ไวนะครบั เราตอ้งเลือกค าว่าการน าไปใชใ้หถ้กูตอ้ง ถา้มนัเลือกค าว่าทัง้เอกสารนัน้คือทัง้

เอกสาร แตถ่า้เกิดเราอยากจะเลือกใหห้นา้ 1 เป็นแนวตัง้ หนา้ 2 เป็นแนวนอนนะครบั เราก็ตอ้งเลือกค าว่าจดุนีเ้ป็นตน้ไป 

เหมือนกนัครบั เราอยากท าเอกสารใหเ้ป็น Column นะครบั เรากต็อ้งเลือกที่ Column เหมือนกบัการท าเรื่องของตวัสารบญั

เหมือนกนันะครบั เรากต็อ้งก าหนดใหถ้กูตอ้ง ว่าอนัไหนคือเนือ้เรือ่ง อนัไหนคือหวัเรื่องนะครบั หรืออนัไหนคือเนือ้หาที่เรา

ตอ้งการ สมมติผมเพิ่มอีกนะครบั ผมท าอนันีใ้หด้นูิดหนึง่นะ เพื่อใหท้กุท่านเห็นภาพ ขออนญุาตเพิม่นิดหนึ่งนะครบั การใชท้ี่

บา้นเนี่ยนะครบั สมมติวา่นะครบั ผมพิมพเ์ป็น 2.1 อย่างนีเ้นาะ เห็นไหมครบั พอผมพิมพค์ าว่าการใชท้ี่บา้นเป็น 2.1 ตรง 

Navigation Pane เปล่ียนเป็น 2.1 ใหเ้ราดว้ย เห็นไหมครบั ตรงนีเ้นาะ ขออนญุาต Zoom เนาะ ผมพิมพต์รงนีเ้ป็น 2.1 

Navigation Pane ก็เปล่ียนใหเ้ราเป็น 2.1 ดว้ย ผมพิมพเ์พิ่มนะครบั ขออนญุาตเนาะ เป็น 2.2 แลว้กนัเนาะ อย่างเช่น 2.2 

อย่างนีน้ะครบั หรือการใชท้ี่หน่วยงานเป็น 2.3 แบบนีน้ะครบั มนัก็เปล่ียนให ้สงัเกตนดิหนึ่งนะครบั ในหนา้จอที่ทกุท่านเห็นอยู่

นะครบั ผมเล่ือน...เขาจะมีสามเหล่ียมเล็กๆ เห็นไหมครบั มนัคือซ่อนไดด้ว้ยนะ Drop-Down ของการซ่อนเนี่ยครบั ผม

อยากจะดเูป็นหวัขอ้ก็ได ้เห็นไหมครบั ผมจะไดส้รุปหนา้มาใหด้ไูดค้รา่วๆ เพราะฉะนัน้อนันีค้รบั มนัสามารถที่จะท าเป็น

ลกัษณะของเป็น Pop-up นะครบั หรือว่าเป็น Drop-Down ใหเ้ราแสดงผล Tree ออกมาก็ไดน้ะครบั Expand ออกมานะ



ครบั อนันีเ้ป็น 2.1 2.2 2.3 เนาะ หลกัการเดมิครบั สารบญัของเราเนาะ ตอนนีม้นัไม่ Update ถกูไหมครบั เราก็ตอ้งมาคลิก

เหมือนเดิม Update Entire Table เห็นภาพนะครบั มนัก็จะมีตวัขอ้มลูใหน้ะครบั ตอนนีท้กุท่านก็ไดเ้รียนรูม้าสกัครึง่ทางแลว้

นะครบั ส าหรบัการใชง้านเรื่องของการจดัรูปแบบนะครบั การใชง้านเรื่องของการท าสารบญันะครบั การใชง้านเรื่องของการท า

หมายเลขหนา้นะครบั เดี๋ยวในบทถดัๆ ไปนะครบั ผมจะแนะน าใหท้กุท่านใชอ้ะไรท่ีมนั Advanced กว่านีน้ดิหนึ่งนะครบั ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการวาง Layout รูปนะครบั การใช ้Tab เขา้มาเก่ียวขอ้งนะครบั ตอนนีก้็หวงัว่านะครบั ในช่วงนีท้กุทา่นก็ได้

เพิ่มประสบการณใ์นการใชน้ะครบั ใชท้กุสิ่งทกุอย่างเหมือนที่ทาง Microsoft ใชน้ะครบั หรือผมใชเ้นี่ย อย่าลืมนะครบั ถา้ไป

ฝึกปฏิบตัินะครบั จ าค าสั่งในการดงึ Text เขา้มาใหไ้ดน้ะครบั =rand นะครบั ปุ่ มมหศัจรรยน์ะครบั คือปุ่ ม Ctrl นะครบั ผนวก

ควบรวมกบัอะไรก็ตามจะกลายเป็น Function Key พิเศษนะครบั สงัเกตไหมวนันี ้ผมสามารถท างานไดง้า่ยขึน้ โดยที่ใชแ้ค่ปุ่ ม 

Ctrl โดยที่ใชแ้คก่ารเรียง Sequence ปกตินะครบั เดี๋ยวในบทถดัมานะครบั ผมจะใหท้กุทา่นเริ่มมกีาร Advanced เพิ่มเติม

มากขึน้นะครบั 

เอาล่ะครบั ทกุทา่นครบั ในชว่งแรกเนี่ยทกุทา่นไดเ้ห็นภาพนะครบั ในการใชง้านเรื่องของ Basic ไปบา้งแลว้นะครบั ก็คืออนันัน้

คือเป็นลกัษณะของการท างานปกติทั่วๆ ไปนะครบั คราวนีเ้ดี๋ยวผมจะเพิม่ Advanced ใหอ้ีกนดิหนึ่ง อย่าเรียกว่า Advanced 

เลยนะครบั จรงิๆ แลว้มนักค็ือการท างานทั่วๆ ไปของเรานั่นแหละ เพียงแต่วา่บางคนอาจจะคุน้เคย บางคนอาจจะเคยใชน้ะ

ครบั หรือบางคนอาจจะไม่เคยใชก้็แลว้แต่ เดี๋ยวเรามาดกูนันะครบั Concept เดมิเนาะ กลบับา้นไว ใชง้านคล่องนะครบั ตอ้ง 

Office ของ Microsoft นะครบั วนันีน้ะครบั ผมก็ขออนญุาตเปิด Word อีกทีหน่ึงแลว้กนันะครบั ผมก็คลิก Microsoft 

Word เหมือนเดิมเนาะ ทกุทา่นจ าไดน้ะครบั ผมกเ็ปิดเอกสารใหม่นะครบั เมื่อตอนช่วงแรกเลยนะครบั ผมไดเ้กริ่น 

เก่ียวกบัเรื่องของการใชง้าน Tab เขา้มาเก่ียวขอ้งในตอนแรกนะครบั ถามวา่ท าไมผมถึงเอา Tab ขึน้ก่อนในการเกริ่นครัง้แรก

เลย เพราะว่าอนันีม้นัเป็นส่ิงส าคญัมากนะครบั ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากจะใหท้กุทา่นดคูืออะไรนะครบั วนันีน้ะครบั สมมติเนาะ ส่ิงที่

เราเจอกนัในการท างาน ผมขออนญุาตนะครบั ผมพิมพอ์ย่างนีน้ะครบั ขออนญุาตนะ พจนน์าถ นะครบั และเรากเ็คาะ อย่างนี ้

นะครบั พฒุพฤษ น่ีคือสิง่ที่เราใช ้และผมพิมพอ์ีกนะครบั ศภุรตัน ์และผมก็เคาะๆๆๆๆๆๆ อย่างนีน้ะ จรูะมงคล อนันีค้ือสิง่ที่เรา

คุน้เคย ผมเคาะอีกนะครบั ทรงวฒุิ อย่างนีน้ะครบั เคาะๆๆๆๆๆๆ ศรีสวุรรณ นะครบั อย่างนีเ้นาะ หรือ นนัทกาวฒุิ เริม่ยาวขึน้

แลว้เห็นไหมครบั ทกุท่านครบั ผมก็เคาะๆๆๆ กิจจาพิพฒันธ์นกลุ อย่างนีเ้นาะ สมมติวา่ผมพิมพเ์อกสารนะครบั ในหวัขอ้ในการ

ท าแบบนีน้ะครบั เยอะมาก สกั 10 คน คนสดุทา้ยดนัมีชื่อชัน้ยศมาดว้ยนะครบั นาวาอากาศตรี ชวพงศธร ไวสารกิรรม 

สงัเกตเห็นไหมครบั พอมีชื่อชัน้ยศ ดนัอยู่คนสดุทา้ยเนี่ย ส่ิงที่เราเจอคืออะไร คณุแรกจนถึงคนสดุทา้ยมนัไม่ตรงถกูไหมครบั ส่ิง

ที่เราเจอคือทกุคนก็ตอ้งมานั่งเคาะใหม่แบบนีค้รบั เคาะๆๆๆๆๆๆๆ อันนีค้ือสิ่งที่ทกุท่านคุน้เคย ผมขออนญุาตเคาะใหเ้สียง 

Keyboard ดงัๆ ดว้ยนะครบั แบบนีเ้ป็นส่ิงที่ไม่โอเคนะครบั ในการท างานจรงิๆ ของเรานะครบั หลายคนก็ยงัใชว้ิธีการเคาะ

แบบนีอ้ยู่ ซึ่งมนัผิด ดนูะครบั วิธีการท่ีถกูตอ้งคืออะไร วิธีการท่ีถกูตอ้งคืออย่างนีค้รบั ผมขออนญุาตนะ เลื่อนขึน้มานดิหนึ่งก่อน

นะครบั ในการท างานครบั สญัลกัษณผ์มบอกไปแลว้ ดตูรงนีน้ะครบั สญัลกัษณท์ี่บนเครื่องมือที่อยู่บนไมบ้รรทดั เราจะมีตวั L 

จ าไดใ้ช่ไหมครบั ที่ผมเปิดใหด้ตูอนแรกนะครบั เราจะมีตวั L ตวันีท้ี่เราเรียกวา่ Left Tabs นะครบั ถา้ทกุทา่นจ าไดน้ะครบั ส่ิง

หน่ึงที่ผมเปิดใหท้กุท่านดคูือนะครบั ในต าแหน่งที่ผมเปิดสไลดใ์หด้ตูอนแรกเลยนะ ก็คือตวันีค้รบั เดี๋ยวผมเปิดใหท้กุท่านดนูิด



หน่ึงนะครบั ขออนญุาตเนาะ ผม Open ใหด้นูดิหนึ่งวา่เมื่อเชา้นี ้ที่ผมเปิดใหท้กุท่านดนูะครบั ในตอนท่ีเราก่อนจะเริ่มนะครบั ก็

คือตวันีน้ะครบั ผมใหด้ตูรงนีน้ิดหน่ึงนะครบั ขออนญุาตสรุปตรงนีน้ิดหน่ึงก่อนที่เราจะเริ่มนะครบั เขา้มาใชง้านกนั ดตูรงนีค้รบั 

นี่ครบั เมื่อเชา้นีผ้มมีโอกาสใหท้กุท่านไดเ้ห็นส่ิงที่เราเรียกวา่การใชง้านใน Microsoft Word ซึ่งผมท าสรุปมาเป็นตวัอย่างใหดู้

เลยก็คือต าแหน่งนีค้รบั เอาล่ะ ใหท้กุท่านดตูรงนีค้รบั เมื่อเชา้นีผ้มใหท้กุทา่นไดเ้ห็นภาพนะครบั ก็คือ Tab นะครบั ก็จะมีอยู่

หลายลกัษณะมากนะครบั จะมีเรื่องของการท า Tab ที่เป็น Left Tabs, Center Tabs นะครบั หรือ Right Tabs หรือ 

Decimal Tabs เห็นไหมครบั เพราะฉะนัน้วนันีน้ะครบั เราจะมาลอง Advanced กนันิดหนึง่นะครบั ก็คือเพิ่มเติม ผมขอ

อนญุาตเนาะ ไปท่ี Microsoft Word สงัเกตนะครบั ที่ต  าแหน่งของ Ruler หรือไมบ้รรทดัที่มมุนะครบั ก็จะมีสญัลกัษณท์ี่

เรียกว่า Left Tabs นะครบั ถา้เป็น Left Tabs เราไปคลิกที่บนไมบ้รรทดันะครบั ตรงไหนก็ไดน้ะครบั สญัลกัษณก์็จะกลายเป็น 

Left Tabs นะครบั หรือ Tab ซา้ยนั่นเองเห็นไหมครบั หลกัการคอื อยากท าอะไรกบัส่ิงไหน เลือกส่ิงนัน้ก่อนเสมอ ถา้ผมคลิกที่ 

Tab อีก 1 ครัง้นะครบั มนัคือ Tab กึ่งกลาง ผมเอาไปคลิกบนไมบ้รรทดัต าแหน่งไหนกต็าม มนัจะมสีญัลกัษณก์ึ่งกลางปรากฎ

ขึน้ เห็นนะครบั ผมคลิกอีกเป็น Right Tabs ผมเอาเมาสไ์ปคลิกที่ไมบ้รรทดัมนัก็จะกลายเป็น Right Tabs ผมคลิกอีก 1 ครัง้

นะครบั จะกลายเป็น Decimal Tabs มนักจ็ะกลายเป็น Decimal Tabs นะครบั Tab กึ่งกลางคอือะไร ดนูะครบั ผมพิมพ์

เอกสารอะไรก็ตาม อยา่งนีน้ะครบั ผมพิมพ ์การท างาน มนักจ็ะออกจากกึ่งกลางเสมอนะครบั ผมมีตรงนีเ้ป็น Left Tabs ผมกด

ปุ่ ม Tab อีกทีนะ ผมพิมพค์ าว่า เอก มนัก็จะออกจากซา้ยไปหาขวานะครบั ผมพิมพอ์ีกตวัหน่ึงเนาะ ผมคลิกอย่างนีน้ะครบั 

ไมโครซอฟท ์อย่างนีน้ะครบั เห็นไหม ตวัหนงัสือเนี่ยก็จะออกจากขวามาหาซา้ยนะครบั ผมพิมพอ์กีนิดหนึ่งนะครบั สมมตินะ 

150.75 นะครบั ต าแหน่งนีเ้ราเรยีกวา่ Center Tabs หรือ Decimal Tabs นะครบั ก็คือมีจดุทศนิยมดว้ย ถา้ผมพิมพแ์บบนี ้

นะครบั และผมกด Tab อีกทีหน่ึงนะ สมมตวิ่าท างานเฉยๆ เนาะ ท างาน เห็นไหมครบั ท างานกบัการท างานเนี่ยจะอยูก่ึ่งกลาง

ตรงกนัเสมอ ผมกดปุ่ ม Tab นะครบั ผมพิมพค์ าวา่ เจี๊ยบ อย่างนีน้ะครบั ผมพิมพอ์ีกเหมือนกนันะครบั สมมติว่าเป็น

ภาษาองักฤษนะ Microsoft นะครบั ผมกดปุ่ ม Tab อกี สมมตินะครบั 5500.50 เห็นไหมครบั จดุทศนิยมจะตรงกนั อนันีค้ือ

การใช ้Tab คราวนีเ้รามาดกูนันะครบั ว่าเราจะไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานอยา่งไรบา้งนะครบั ผมใหด้ตูรงนีน้ะครบั ดเูนาะ ผม

ขออนญุาตลบต าแหน่งนีท้ิง้ไปกอ่นนะครบั ผมลบตรงนีท้ิง้ไปนะครบั และดเูนาะ ผมยอ้นกลบัมา ผมคลิก 1 ครัง้นะครบั ให้

กลบัมาเป็น Tab ซา้ยเหมือนเดมิก่อนเนาะ ขอ้มลูจะออกจากซา้ยไปหาขวาเสมอ เช่น ผมพมิพช์ื่อนะครบั สมมติผมมีนอ้งๆ ใน

ทีมเนาะ ผมพมิพช์ื่อนะครบั เช่นนะครบั พจนน์าถ อยา่งนีน้ะครบั พจนน์าถนะครบั อยา่งนีเ้นาะ แลว้นะครบั ผมก็เลือก

สญัลกัษณ ์Tab ก่อนนะครบั แทนที่เราจะเคาะนะครบั ผมกต็อนนีเ้ป็น Tab ซา้ย ผมก็มาคลิกก่อนท่ีต าแหน่งสกั 2cm แลว้กนั

นะครบั แบบนีน้ะ 2cm และผมกก็ดปุ่ ม Tab ที่ Keyboard นะครบั พฒุพฤษ อยา่งนีเ้นาะ Enter นะครบั ศภุรตัน ์อย่างนีน้ะ

ครบั และผมก็กด Tab เห็นไหมครบั Cursor จะกระโดดไปท่ีต าแหน่งของนามสกลุเทา่กนัเสมอนะครบั จรูะมงคล เห็นนะ ผม

กด Enter อีกนะครบั ผมพิมพ ์ทรงวฒุิ อยา่งนีน้ะครบั ไวสารกิรรม นะครบั Enter นะครบั หรือแมแ้ต่ เอก เห็นไหมครบั และก็ 

ศรีสวุรรณ เคลียเนาะ เราจะสงัเกตเห็นวา่ตอนนีพ้อเราพิมพเ์อกสารแบบนีน้ะครบั ตวัหนงัสือไม่วา่จะเป็นชื่อ และนามสกลุจะ

ตรงกนัเสมอ ต่อใหเ้ราเจอคนสดุทา้ยนะครบั ที่มชีื่อชัน้ยศยาวมากเลย สมมตินะ นาวาอากาศตรี ชวพงศธร อย่างนีน้ะครบั และ

เรากก็ด Tab ไปก่อนนะ ไวสารกิรรม อย่างนีค้รบั สงัเกตนะครบั วา่ตอนนีเ้นี่ย ในต าแหน่งนีน้ะครบั ขอ้มลูของนามสกลุเนี่ยจะ

เท่ากนั แตว่่ามีคนสดุทา้ยเห็นไหมครบั ที่ถกูเยือ้งเลยขึน้มาตรงนีน้ะครบั เราสามารถท าอยา่งนีค้รบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหน 



เลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ ในที่นีถ้า้เกดิผมจะปรบัใหเ้ท่ากนั ผมก็แค่ Highlight ครบั และผมก็ไปเลือกสญัลกัษณ ์Tab ขา้งบนเห็น

ไหมครบั มนัสามารถ ยืด ลด หด ขยายได ้เห็นไหมครบั เพราะฉะนัน้ผมสามารถปรบัต าแหน่งนีท้ีเดียวใหม้นัตรงกนัก็ได ้โดยที่

ผมไม่ตอ้งกดเคาะนะครบั เพราะนัน้ผมแนะน านะครบั ในการท างาน กรุณาใชส้ญัลกัษณ ์Tab เขา้มาเก่ียวขอ้ง เดี๋ยวผมจะ

เริ่มท าใหม้นัดเูพิ่มเติมมากขึน้นะครบั คราวนีส้งัเกตนะ เมื่อกีน้ีค้ือการพิมพร์ายชื่อ พิมพช์ื่อและนามสกลุเนี่ย เราสามารถใช ้

Tab เขา้มาเก่ียวขอ้งไดน้ะครบั เดี๋ยวเราจะมาลองท าแบบฝึกหดัสกัแบบฝึกหดัหนึ่งนะครบั เช่น สมมตินะ ผมพิมพช์ื่อผูเ้ขา้

ประชมุนะครบั สมมติวา่ นายสมชาย และผมกเ็ลือก Tab นะครบั ไวท้ี่ 2cm อยากใหส้ญัลกัษณ ์Tab อยู่ตรงไหนกต็ามนะครบั 

เราก็สามารถก าหนดไดน้ะ ผมขออนญุาต Zoom นิดหน่ึงนะครบั เราจะไดเ้ห็นภาพชดั นายสมชาย กดปุ่ ม Tab นะครบั ดีมาก 

ในท่ีนีน้ะครบั ผมอยากใหข้อ้มลูอยู่กึ่งกลางแลว้กนันะครบั ผมก็ไปคลิกนะครบั มีหวัขอ้ตรงกึง่กลางนะครบั และผมก็มาคลิก

ต าแหน่งนีส้กั 6cm ก่อนแลว้กนันะ เป็นกึ่งกลาง ผมกด Tab สมมติต าแหน่งของเขาคือ ผูต้รวจสอบบญัชี สมมติอยา่งนีค้รบั ผู้

ตรวจสอบบญัชี แลว้ที่เหลือนะครบั ผมลองเลือก Decimal นะครบั กดอีก 1 ที ใหเ้ป็น Tab กึง่กลาง มจีดุทศนิยมนะครบั 

สมมติผมคลิกที่ 13cm นะครบั แบบนีน้ะ มนัคือจดุกึ่งกลางนะครบั หรือ Tab กึ่งกลางมีจดุทศนิยมนะครบั อนันีเ้ราเรียกว่า 

Decimal Tabs หรือ Tab มจีดุทศนิยมนะครบั สมมติผูต้รวจสอบบญัชี ผมกด Tab อกีนะครบั สมมติวา่ 25650.75 อยา่งนี ้

เนาะ และผมพิมพอ์กี นางสมศรี นะครบั ขออนญุาต Zoom เนาะ จะไดเ้ห็นชดัๆ นะครบั นางสมศรี ผมกด Tab เห็นไหมครบั ดี

ที่สดุ ผมกด Tab อีกนะครบั ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและตรวจสอบ สงัเกตไหมครบั ค าว่าผูต้รวจสอบบญัชีกบัผูจ้ดัการแผนกบญัชี

และตรวจสอบเนี่ย จะอยูก่ึ่งกลางกนันะครบั เรามาประยกุตใ์ชง้านแบบนีไ้ดน้ะครบั เพราะฉะนัน้ขึน้อยู่กบัการก าหนดนะครบั 

ว่าเราใช ้Tab เป็นแบบไหน ถาเราใช ้Tab ซา้ยตวัหนงัสือจะเทา่กนัเสมอ อย่างเช่น นามสกลุดมีากกบัดีที่สดุ ผมลองกด Tab 

อีกทีหน่ึงนะครบั และผมก็พิมพต์วัเลขนะครบั อยา่งเช่น 150,250.50 แบบนีเ้ห็นไหมครบั สงัเกตเนาะ น่ีครบั จดุทศนยิมจะ

ตรงกนัเด๊ะเลยนะครบั เห็นไหมครบั เพราะฉะนัน้มนัชว่ยใหเ้ราท างานไดง้า่ยขึน้ในการพิมพข์อ้มลูใน Microsoft Word นะ

ครบั ใครที่ไม่เคยใช ้Tab ลองใช ้Tab ดบูา้งนะครบั Tab เนี่ยจรงิๆ เราใชอ้ยู่กม็ีแค่ 4 Tabs เท่านัน้เอง มี Left Tabs คือ Tab 

ซา้ย มี Center Tabs คอื Tab กึง่กลาง มี Right Tabs คือ Tab ขวา มี Decimal Tabs คือ Tab กึ่งกลางมจีดุทศนยิมตรงกนั

นะครบั มนัเอาไปประยกุตใ์นการท าเอกสาร ท าหนงัสือ การส่งขอ้มลูต่างๆ ได ้

คราวนีเ้ราจะมาลองสรา้งฟอรม์ดนูิดหน่ึงนะครบั ขออนญุาตดงันีค้รบั ผมขออนญุาตลบไปก่อนเนาะ และผมท าใหด้วู่าเราเคย

เจอแน่ๆ คือเอกสารคลา้ยๆ แบบนีค้รบั พรอ้มเนาะ ผมขออนญุาตประยกุตใ์ชน้ะครบั เช่น อย่างนีน้ะครบั เรื่องก่อนนะครบั เรื่อง

นะครบั ถา้เป็นเมื่อก่อนทกุท่านท าไงนะครบั ส่ิงที่ผมไม่อยากใหท้กุท่านเคาะคืออะไร ดตูรงนีด้ีๆ  นะครบั ตรงค าวา่เรื่อง ผมเคาะ

นะ 1 2 3 4 5 และผมพิมพค์ าว่า การอบรมคอมพวิเตอรน์ะครบั และผมพิมพค์ าว่า เรยีน เคาะ 5 เคาะนะ 1 2 3 4 5 เสกสรร 

แลว้กนันะ เสกสรร อย่างนีน้ะครบั ดีที่สดุ ทกุท่านดตูรงนีน้ะครบั และก็ที่เหลือผมขออนญุาตใช ้Script แลว้กนัเนาะ ผมก็ท า

ปกติ อย่างนี ้ทกุทา่นดนูะครบั ส่ิงที่เกดิขึน้คืออะไร ตรงนีเ้ขา้ใจนะ ท่ีผมใชภ้าษาไทยภาษาองักฤษเนี่ยนะครบั คือผมไม่ไดม้เีมนู

หรือ Ribbon เป็นภาษาไทย มนัเลยใช ้Script เป็นภาษาองักฤษ คราวนีด้ตูรงนีน้ะครบั ค าถามของผมคืออะไร สงัเกตตรงนี ้

ครบั เราเคาะ 5 เคาะเท่ากนันะครบั และก็ค าวา่เรื่องเนี่ยนะครบั มตีวัหนงัสืออยู่ 4 ตวัเทา่กนั เรียนกม็ีตวัหนงัสืออยู่ 4 ตวัเท่ากนั 

เห็นนะครบั ค าถามผมงา่ยๆ คิดว่าค าวา่การอบรมคอมพิวเตอรก์บัค าวา่เสกสรรเนี่ยตรงกนัไหม อา้ว...ท าไมหลายคนบอกวา่



ตรงกนั หรือหลายคนบอกวา่ไม่ตรงกนัล่ะ ดนูะครบั ผมเคาะ 5 เคาะเหมือนกนันะ ขออนญุาต References ใหด้นูิดหน่ึงนะ

ครบั ค าวา่การตรงนีน้ะครบั ผมคลิกค าวา่การ เห็นไหมครบั วา่เกิดอะไรขึน้ ในต าแหน่งของค าวา่เสกสรรเนี่ยครบั ตวัหนงัสือ

หรือ Space เนี่ยมนัไมเ่ท่ากนัครบั ค าวา่เสกสรรเนี่ยนะครบั ถา้เกดิดดูีๆ มนัจะมชี่องว่างต่างกนัอยูเ่นาะ มนัมาจากตรงไหน มนั

มาจากตรงนีค้รบั ดนูะครบั เรื่องเนี่ยมี 4 ตวัเท่ากนัเห็นไหมครบั แต่ ง ตวันีน้ะ ง กบั น เนี่ย Space ไม่เท่ากนั ทกุทา่นสงัเกตนะ

ครบั เพราะฉะนัน้ถา้เกดิเราเคาะไปเท่ากนักจ็รงิ แต่ขอ้มลูจะไม่เทา่กนั ไม่ตรงกนั เพราะการเคาะเนี่ย Space แต่ละตวัจะไม่

เท่ากนั วธีิที่จะท าใหเ้ท่ากนัคือการใช ้Tab นะครบั เพราะนัน้ผมถงึเรียนเนน้ย า้ทกุทา่นวา่ ถา้ในการท าหนงัสือ ท าเอกสาร ส่ง

ขอ้มลูต่างๆ แนะน าใหใ้ช ้Tab เพราะฉะนัน้ในกรณีนี ้ค าวา่เรื่องกบัค าวา่เรยีนเนี่ยนะครบั ผมแนะน าใหท้กุท่านท าอยา่งนีน้ะ 

ผมขออนญุาตนะครบั ผมท าใหด้นูะ ผมพิมพอ์ย่างนีน้ะครบั เรื่องนะครบั ดนูะ เรื่อง และผมก็ไปตัง้สญัลกัษณ ์Tab จ าไดใ้ช่ไหม

ครบั สมมติวา่ผมตัง้ไวท้ี่ 1cm เนาะ น่ีคือ 1cm ผมแทนที่จะเคาะ 5 เคาะ ผมกด 1 ทีท่ีปุ่ ม Tab ที่ Keyboard นะครบั ผมคลิก

นะครบั 1 ทีนะ และผมพิมพค์ าวา่ การอบรมคอมพิวเตอร ์ผมกด Enter สญัลกัษณ ์Tab ตรงนีค้รบั ก็จะยงัเกาะมาดว้ย

เหมือนเดิมนึกออกใช่ไหมครบั สญัลกัษณ ์Tab กจ็ะตามแบบนีม้าเหมือนเดิม เพราะฉะนัน้หมายความวา่เราตัง้ Tab แลว้ใน

บรรทดัถดัมาเนี่ย เราไม่ตอ้งมานั่งตัง้ค่าเพิ่มนะครบั ผมก็พมิพต์่อนะ เป็นค าว่าเรียน เห็นนะครบั และผมก็ไม่ตอ้งเคาะ 5 เคาะ

แลว้นะ ผมก็แค่กดปุ่ ม Tab ที่ Keyboard นะครบั และผมก็พิมพค์ าวา่ เสกสรร นะครบั แบบนีเ้นาะ สงัเกตครบั พอผมพิมพ์

แบบนีเ้รียบรอ้ยนะครบั ผมลอง References ใหด้นูะครบั เห็นไหมครบั ว่าเขาจะตรงกนัเด๊ะเลย จากของเดมิดา้นบน สีแดง

ขา้งบนนะครบั ผมลองท า References ใหด้ ูดา้นบนเนี่ยใชว้ิธีการเคาะ 5 เคาะนะครบั ก็คอืขา้งบนเนี่ยครบั ใช ้5 เคาะนะครบั 

ขา้งบนเนี่ยเราใช ้5 เคาะแบบนีเ้นาะ ส่วนขา้งล่างสีน า้เงินเนี่ย เราใชว้ิธีการใช ้Tab เขา้มาเก่ียวขอ้งนะครบั เพราะฉะนัน้นะครบั 

ผมกราบเรียนเนน้ย า้ทกุท่านนะครบั ในการท างานจรงิๆ แลว้เนี่ย ในการเวน้วรรค ในการพิมพช์ื่อ พมิพน์ามสกลุ หรือพิมพ์

หนงัสือเอกสารใดกต็าม ใหอ้ยูใ่นลกัษณะของแนวหรือต าแหน่งที่เท่ากนัเนี่ยนะครบั ควรใช ้Tab นะครบั ควรใช ้Tab Tab กม็ี

ใหเ้ลือกอยู่ 4 Tabs Tab ซา้ย Tab ขวา Tab กึ่งกลาง Tab กึง่กลางมีจดุทศนิยม เพราะฉะนัน้ขึน้อยูก่บัเราเลือกเลยนะครบั 

เห็นภาพแลว้นะ นี่คือที่มานะครบั ว่าท าไมผมถึงอยากเรียนเนน้ย า้ใหท้กุทา่นใช ้Tab คราวนีค้รบั ผมท าต่อนิดหนึง่เนาะ ผม

พิมพเ์รื่องอย่างนีน้ะครบั ดนูะครบั ผมพิมพเ์รื่องนะครบั และผมกดปุ่ ม Tab นะ การอบรมคอมพวิเตอรน์ะครบั เรียนนะครบั 

เสกสรร อย่างนีแ้ลว้กนันะ เสกสรรนะครบั ดีที่สดุ และผมก็พิมพเ์นือ้หาถกูตอ้งไหมครบั อนันีผ้มขออนญุาตใช ้Script 

ภาษาองักฤษนิดหน่ึงนะ โอเค เรยีบรอ้ยล่ะนะครบั นี่คือเอกสารที่เราพิมพ ์ปกติแลว้เนี่ยหนงัสือของเราเองหรือเรียนใครเนี่ย เขา

ก็จะมีรายละเอยีดของ...มาจากกระทรวงไหน มาจากบรษิัทอะไร นึกออกไหมครบั อาจจะมวีนัวอเวลานอวนัท่ีเนาะ ก็แลว้แต่ 

อนันีผ้มขออนญุาตท าเป็นตวัอยา่งครา่วๆ คราวนีพ้อผมท าแบบนีเ้รียบรอ้ยนะ พอผมท าแบบนีเ้รียบรอ้ย ส่ิงที่เราตอ้งเจอคือ

อะไรครบั ส่ิงที่เราตอ้งเจอคือขา้งล่างเนี่ยนะครบั ต าแหน่งล่างๆ เนี่ย เราจะมีลายเซ็นใหก้บัผูอ้นมุตัิของเราในการเซ็นถกูไหม

ครบั หรือบางคนเนี่ยจะมีทัง้พยาน มีทัง้คู่คา้นะครบั วิธีการท่ีง่ายที่สดุคืออย่างนี ้ดนูะครบั ผมจะลองสรา้งสญัลกัษณข์ึน้มานิด

หน่ึง หรือสรา้ง Tab เอาวธีิงา่ยๆ ก่อนแลว้กนันะ ซา้ยมือเนี่ย ผมจะพิมพอ์ะไรล่ะ วงเล็บถกูไหมครบั และก็ปกติแลว้กต็อ้งเป็น

จดุอยา่งนีถ้กูไหมนะครบั และเราก็พิมพว์งเล็บถกูไหมครบั คราวนีท้ี่ถดัมาตรงนี ้ที่ถดัมานะครบั เราก็สามารถใช ้Tab แบบนีไ้ด้

นะครบั ก็เป็น...ผมแนะน าใหเ้ป็น Tab กึ่งกลางนะครบั ผมก็คลิกที่ Tab กึ่งกลางแบบนีเ้นาะ เอาไวท้ี่ 13cm และผมกดปุ่ ม 

Tab ผมกดวงเล็บ จะกดจดุคา้งไวก้็ไดน้ะครบั ตรงนีไ้ม่ไดซ้ีเรยีสนะ แต่จรงิๆ แลว้เดี๋ยวมีอกีวิธีหน่ึง เนี่ยครบั ผมกจ็ะได ้2 อนั



แลว้ ท่ีเหลือนะครบั ตอนนีม้ีลายเซ็น 2 ที่เนาะ ผมกด Enter ต าแหน่งนีด้นูะครบั ถา้ต าแหน่งของวงเล็บขา้งบนตรงนีผ้มใช ้Tab 

ดว้ยจะดีกว่า แต่ถา้เกิดผมเผลอไปใชว้ธีิการคือชิดซา้ยไปแลว้ ผมก็มาคลิกสญัลกัษณ ์Tab ใหม้นัอยู่กึ่งกลางเห็นไหมครบั พอ

ผมคลิกกึ่งกลาง ผมกด Tab ผมก็พิมพช์ื่อนะครบั ศภุรตันน์ะครบั อย่างนีน้ะ จลูะมงคล อีกอนัหนึง่ผมกด Tab กจ็ะอยูก่ึ่งกลาง

พอดี ชวพงศธรนะครบั  ไวสารกิรรม เห็นภาพนะครบั ผมกด Enter นะครบั ต าแหน่งเป็น สมมติวา่ผูจ้ดัการพฒันาชมุชน อยา่ง

นีค้รบั ผมกด Tab อีกทีหน่ึง ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษทางดา้นเทคโนโลยีนะครบั อย่างเนี่ยครบั เห็นภาพเนาะ เราก็จะเห็นแลว้ครบัว่า 

ทัง้พี่ศภุรตันเ์องก็ดี หรือชวพงศธรเองกด็ีเนี่ยเห็นไหมครบั ตวัหนงัสือจะอยู่กึง่กลางของวงเล็บท่ีส าหรบัในการพิมพ ์ในการ

เซ็นชื่อเห็นไหมครบั มนัไม่ตอ้งเคาะดว้ยนะครบั ตรงนีผ้มกใ็ชแ้ค่ Tab ที่เราเรยีกว่า Tab กึ่งกลาง เหน็นะครบั ตรงนีค้ือ Tab กึ่ง

กลางเนี่ย สญัลกัษณเ์ขาก็จะบอกอยู่แลว้ว่าเนี่ย ผมใช ้Tab กึง่กลางเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่วนอนันีน้ะครบั ของอีกชื่อหน่ึงเนี่ย ผมก็

ใช ้Tab กึ่งกลางเขา้มาเก่ียวขอ้งเหมือนกนั ตรงนีน้ะครบั กใ็ช ้Tab กึ่งกลางเขา้มาเก่ียวขอ้งเหมือนกนั เพราะฉะนัน้เราพิมพ์

แบบนีค้รบั ถา้มชีื่อบรษิัทกจ็ะงา่ยขึน้ หรือที่เหลือเนี่ย เราก็สามารถก าหนดได ้หรือในเอกสารราชการบางงานนะครบั ถ้าเกิดทกุ

ท่านเคยเจอเนาะ ถา้เรามีสญัลกัษณต์ราครุฑนะครบั เคยเห็นเนาะ ขอ้มลูจึงเรยีนมาเพื่อทราบตอ้งอยู่ขาครุฑขา้งซา้ย วนัท่ีเวลา

ตอ้งอยู่หางครุฑตรง ???? อะไรอย่างเนี่ยนะครบั เราสามารถใช ้Tab เขา้มาเก่ียวขอ้งได ้เห็นภาพนะครบั เพราะฉะนัน้อนันีค้ือ

การจดัรูปแบบ หรือว่าการใชเ้รื่องของ Tab นะครบั ในการท าเรื่องของเอกสาร คราวนีผ้มจะ Advanced เขา้ไปนิดหนึ่งครบั อนั

นีท้กุท่านเห็น Tab แลว้เนาะ ผมจะ Advanced อกีนิดหนึ่ง ผมขออนญุาตนะครบั ลบอนันีท้ิง้ ต่อไปนีเ้ป็นส่วนเสรมิครบั ในการ

ท า Advanced เพิ่มเติมนิดหน่ึงนะครบั คืออะไร ดนูะ ผมเลือกอย่างนีค้รบั ผมเลือกขอ้คดิเห็นนะครบั สมมติวา่ผมมีขอ้คิดเห็น

แบบนีน้ะครบั และปกตินี่คือสิ่งที่ทกุท่านคุน้เคย เอกสารบางอยา่งเนี่ย ตอ้งมีพืน้ท่ี มีจดุ มีเสน้อะไรใดๆ ก็ตาม เพื่อใหก้รอก

ขอ้มลู นึกออกใช่ไหมครบั หลายที่ก็ท  าแบบนีค้รบั ไม่วา่จะเป็นบรษิัท องคก์ร เวลาที่เราท าเรื่องของขอ้คิดเห็นนะครบั หรือว่าเรา

เสนอแนะอะไรต่างๆ อย่างเนี่ยครบั ส่ิงที่ผมเคยเจออยา่งนีค้รบั หลายคนก็จะมจีดุเคาะมาเป็นแบบนี ้น่ีเลยนะครบั ดเูนาะ 

หลายคนกใ็ชว้ิธีนีน้ะครบั ก็คลิกจดุมา น่ีไงคณุเอกเคยท าแบบนี ้และก็ท ายงัไงต่อเนาะ แลว้ก็ Highlight ถกูไหมครบั 

Highlight แถบสี กด Copy และก็ท าอะไรนะ กดวางลงมา น่ีไงคณุเอกเสรจ็แลว้ เราก็จะได ้Print ออกมาเป็นเสน้ ค าถามของ

ผมคือ ไดค้รบั แต่มนัไม่โปร เพราะถา้เกิดสมมติผูบ้รหิาร เจา้นายเราก็ดีนะครบั หรือว่าในการท างานของเราบอกวา่ เราไม่

ตอ้งการเสน้แบบเนี่ยทัง้หนา้ เราตอ้งการสกัครึง่หนา้ ส่ิงที่ตอ้งท าคือทกุท่านกต็อ้งมาลบเสน้พวกนีอ้อกไป ลบจดุพวกนีค้รบั ลบ

ออกไปก่อนนะ และทกุท่านกม็านั่งกดจดุใหม่ถกูไหมครบั แบบนีเ้นาะ กดจดุเขา้ไปจดุใหม่แบบนี ้สมมติครึง่หนา้ และก็ท า 

Highlight Copy อีกทีหน่ึง และทกุท่านกว็างไปอีกทีหน่ึง นึกภาพออกใช่ไหมครบั อนันีค้ือสิ่งที่ทกุท่านคุน้เคย ถา้ถามว่าไดไ้หม 

ก็ได ้แต่อย่างที่บอกนะครบั เรียนกบัผมมาแลว้ ในชว่งแรกๆ นะครบั ลด ละ เลิก นะครบั ท ายงัไงก็ไดใ้หม้นัท างานไดง้า่ย กลบั

บา้นไว ใชง้านคล่องนะครบั ผมสรุปมาใหแ้ลว้ ในการเอาไปพฒันาในเรื่องของการท างานนะครบัในอนาคต เพราะฉะนัน้ดนูะ

ครบั การท างานท่ีดคีือการท างานใหข้อ้มลูถกูตอ้ง รวดเรว็ และสามารถมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ถา้วนันีท้กุท่านท า

แบบนีน้ะครบั ส่ิงหน่ึงที่ท  าคือถา้สมมติเจา้นายบอกว่า คณุเอกเราไม่อยากไดค้รึง่หนา้ล่ะ เราอยากไดก้ลบัมาเป็นค่อนหน้า

เหมือนเดิม ทกุท่านก็ตอ้งมานั่งลบครบั และก็กดจดุใหม่พวกเนี่ยนะครบั ยาวไปค่อนหนา้ เกือบจะเต็มหนา้แบบนีถ้กูไหมครบั 

และทกุท่านก็ Highlight เหมือนเดิมเนาะ และกว็าง เห็นไหมครบั วนันีผ้มแนะน าอยา่งนีค้รบั ผมอยากจะใหท้กุท่านมองภาพ

โดยรวมเป็นลกัษณะว่า สมมติผมท าวงกลมเนาะ ผมท าวงกลม ผมเปล่ียนแค่แกนใดแกนหนึ่งนะครบั เปล่ียนจากวงกลมเนาะ 



ไปเป็นส่ีเหล่ียม เปล่ียนจากสี่เหล่ียมแกนใดแกนหนึง่ไปเป็นสามเหล่ียม อย่างเนี่ยมนัจะท างานไดง้า่ยขึน้ มีการปรบัเปล่ียนของ

ขอ้มลูไดง้่ายขึน้ เพราะฉะนัน้ท าอย่างนีค้รบั ดเูนาะ ผมก็จะไมใ่ชจ้ดุกดจดุเอง จ าที่เมื่อกีเ้ราเรียนไดใ้ช่ไหมครบั ผมขออนญุาต

นะ กลบัไปเป็น Tab ซา้ยนดิหนึ่งก่อนเนาะ จ าที่เมื่อกีเ้ราเรยีนไดใ้ช่ไหมครบั ว่าผมบอกแลว้ว่าสญัลกัษณ ์Tab เนี่ย มนัสามารถ

ที่จะก าหนดขอ้มลู หรือให ้Cursor กระโดดไปที่ไหนก็ไดน้ะครบั Tab จรงิๆ แลว้เนี่ยมี 4 ลกัษณะ จ าไดเ้นาะ ซา้ย ขวา กึง่กลาง 

กึ่งลางมีจดุทศนิยม แต่ Tab มี 2 แบบ แบบแรกคือตามใจมนันะครบั ก็คือถา้สมมติผมกดปุ่ ม Tab ที่ Keyboard โดยที่ผม

ไม่ไดก้ าหนดสญัลกัษณ ์Tab มนัจะกระโดดไปท่ีต าแหน่ง 1.47cm แต่ถา้เกดิสมมติผมใส่สญัลกัษณ ์Tab ไปเอง เช่นผมคลกิที่ 

8cm ผมกด 1 ครัง้ มนัจะโดดมาที่ 8cm อนันีค้ือตามใจเรา นึกออกใช่ไหมครบั เป็นการ Fix ให ้Tab ตามใจเรา เพราะฉะนัน้

นะครบั ในการท างาน เราสามารถก าหนดสญัลกัษณ ์Tab ตรงไหนก็ได ้ 

ส่ิงที่ผมอยากจะแนะน าคืออยา่งนีค้รบั ตวัหนงัสือ สมมติวา่ผมมี น หน่ึงตวันะครบั ดนูะ ผมมี น หน่ึงตวั น หนึ่งตวัเนี่ย ถา้เกิด

ผม Highlight ที่ น เนาะ น หน่ึงตวัเนี่ยมนัตเีสน้ใตไ้ดเ้ห็นไหมครบั อย่างเนี่ยนะ ท่ีผมเลือกนะ มนัตีเสน้ใตไ้ด ้ตเีสน้ปะ ตีเสน้

อะไรก็แลว้แต่อยา่งเนี่ยครบั ไดห้มดเลยเนาะ ไดห้มดเลย หลกัการคืออะไร หลกัการคือ Tab ครบั เปรียบเหมือนตวัหนงัสือ 

ตวัหนงัสือ 1 ตวั ตีเสน้ใตไ้ด ้Tab ก็สามารถตเีสน้ใตไ้ด ้เพราะฉะนัน้ต่อไปนีน้ะครบั เป็น Trick พเิศษ หาไม่ไดต้ามหนงัสือทั่วไป

นะครบั ตอ้ง Experience ลว้นๆ เพื่อผมประยกุตใ์ชล่้ะเรียบรอ้ย ใหท้กุท่านเอาไปท างาน ดนูะครบั ถา้เมื่อกีน้ีผ้มจ าเป็นตอ้ง

สรา้งเสน้มาเพื่อใหเ้ราใส่ขอ้คดิเหน็ ทกุท่านอาจจะเคยกดจดุธรรมดานะ ดนูะครบั ผมกแ็ค่ท าอย่างนีค้รบั สญัลกัษณเ์ป็นซา้ย

เนาะ ขออนญุาต Zoom นิดหน่ึงนะ สญัลกัษณเ์ป็นซา้ย ผมก็แค่เอาเมาสม์าคลิกก่อนครบั ตรงไหนก็ได ้สมมติ 16cm แลว้

กนัเนาะ และผมก็ไปเปล่ียนเสน้ใตค้รบั ตรงนี ้Underline เห็นไหมครบั ตวัหนา ตวัเอียง ตวั Underline ธรรมดา และผมเลือก

เป็นเสน้ปะ ตามที่เราตอ้งการนะครบั เสน้ปะนี่เราก็สามารถที่จะไปใส่ขนาดเพิ่มเติมไดน้ะครบั จะเป็นเสน้ปะเป็นแบบไหน เราก็

เลือกเอาเองนะครบัเนี่ย จะเป็นเสน้ปะแบบไหนก็ไดน้ะครบั หรือจะเป็นเสน้ปะเฉยๆ เป็น Dropline ก็แลว้แต่เรานะครบั เอา

ตามเสน้ปะที่เราตอ้งการเลยนะครบั เอาขนาด Size ขนาดไหน สีอะไรก็ว่ากนัไปนะครบั ผมขออนญุาตเอาเลือกแค่นี ้ธรรมดา

เนาะ แลว้ดนูะครบั 1 คือผมก าหนดสญัลกัษณ ์Tab ที่ไมบ้รรทดัเรียบรอ้ย 2 คือผมเลือกเป็นเสน้ใตเ้รียบรอ้ย 3 ผมอยากไดเ้สน้ 

ผมแค่กดปุ่ ม Tab ที่ Keyboard ครบั แบบนี ้เราก็จะไดเ้สน้มาแลว้เรียบรอ้ย ท่ีเหลือผมกด Enter กด Tab Enter กด Tab กด 

Enter กด Tab กด Enter กด Tab เรากจ็ะไดเ้สน้มาแลว้เห็นไหมครบั เราไปเจอเจา้นายนะครบั ผมเนี่ยเป็นมนษุยเ์รื่องมากๆ 

ผมสั่งลกูนอ้งเสมอว่า ผมไมต่อ้งการเต็มหนา้ ผมอยากครึง่หนา้นะครบั และถา้เป็นลกูนอ้งผมนะครบั เขาก็จะท าอยา่งนีค้รบั 

Highlight มาเรียบรอ้ยนะครบั และเขากม็าเลือกสญัลกัษณ ์Tab ใหด้คูรบั พี่เอกครบั พี่เอกจะเอาก่ีเซนครบั เห็นไหม ต่อลอ้

ต่อเถียงไดด้ว้ยนะ ผมบอกเอา 10cm เนี่ยมนัก็ท าใหด้คูรบั ผมขออนญุาตเลือกเป็น 10cm มนัก็เป็น 10cm เห็นไหมครบั ไม่

ตอ้งมานั่งลบ เคาะๆ ลบเหมือนเดิม เราสามารถท าแบบนีไ้ด ้เฮย้...สมศรี สมชาย ไม่ไดอ้ยากไดค้รึง่หนา้แบบนี ้อยากไดค้่อน

หนา้ น่ีเขาก็จะเปล่ียนใหด้คูรบั นัน้เอาอยา่งนีค้รบั พี่เอกครบั เอาเป็น 14cm แลว้กนันะครบั เราก็เลือกเป็น 14cm แบบนีไ้ด ้

นึกออกใช่ไหมครบั เพราะสญัลกัษณ ์Tab เนี่ย ถา้จ าตอนที่ผมพิมพช์ื่อและนามสกลุได ้มนัยดื ลด หด ขยายได ้นึกภาพออกใช่

ไหมครบั เพราะฉะนัน้ถา้เราใชง้าน Tab แบบ Advanced แบบนีน้ะครบั เราจะสามารถท าใหเ้ครื่องมือหรือขอ้มลูเนี่ยนะครบั 

เปล่ียนแปลงตามเราไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้ในท่ีนีผ้มอยากไดเ้สน้นีเ้ต็มเลยนะครบั ทัง้ Paragraph แบบนีน้ะครบั หรือเต็ม



บรรทดัที่ 16.5cm ผมก็ท าแบบนีไ้ดแ้ลว้ ผมไม่แนะน านะครบั ใหก้ด Tab คา้งไว ้อยา่งนีด้นูะครบั ท าไมผมถึงตอ้งบอกวา่ใหก้ด 

Tab + Enter Tab + Enter บางคนบอกพี่เอก มนักด Tab คา้งไดน้ี่พี่เอกเนี่ย มนักด Tab คา้งแบบนีไ้ด ้ไม่ผิดนะครบั กดคา้ง

ไดก้็จรงิ แตถ่า้เมื่อใดกต็ามที่เราจ าเป็นตอ้งเล่ือนสญัลกัษณ ์Tab Tab เนี่ยมนัจะต่อเนื่องแบบนีถ้กูไหมครบั เป็น Continuity 

ไปนะครบั เป็น Continuity ไป เราท าแบบนีค้รบั ถา้เกดิเล่ือนสญัลกัษณ ์Tab สมมตวิ่าเล่ือนอยู่ 10cm มนัจะเหลือไม่ก่ี

บรรทดั นึกออกนะครบั นี่คือที่มาว่าหา้มกดสญัลกัษณ ์Tab คา้งแบบนีเ้ด็ดขาด ใหใ้ชว้ิธีการคือ Tab นะครบั Enter กด Tab 

กด Enter กด Tab กด Enter กด Tab กด Enter กด Tab แลว้ในท่ีนีเ้ราก็มาปรบัเอาครบั วา่เราจะใหม้ีความกวา้งความยาว

ของเสน้ท่ีเราตอ้งการเนี่ย มากนอ้ยขนาดไหน ตรงนีเ้คลียเนาะ เหน็ไหมครบั นี่คือ Trick เล็กๆ นอ้ยๆ ในการท างานนะครบั ผม

เชื่อวา่นะครบั หลายคนในที่นีก้็ไม่ทราบวา่มนัท าแบบนีไ้ด ้ยงัใชว้ธีิการกดจดุคา้งเสมอ อยา่งที่ผมบอกนะครบั วนันีเ้ราจะไมม่ี 

Basic นะครบั เราจะไมม่ี Intermediate ระดบักลาง เราจะไม่ม ีAdvanced No!! เราจะไมม่ีนะครบั เราจะมีแค่ลกัษณะใน

การเอาไปใชง้านนะครบั เพื่อใหต้อบโจทยน์ะครบั กลบับา้นไว ใชง้านคล่องนะครบั ในการท างานของเราเนี่ย ขอ้มลูพวกนีม้นั

คือขอ้มลูหรือวา่รูปแบบในการท างาน และเราก็ไปประยกุตใ์ช ้คราวนีผ้มเพิ่มใหอ้กีนิดหนึ่ง น่ีคอืเราเห็นแลว้นะครบั ว่าเราได้

เรื่องของขอ้คิดเห็นในการท า Tab กนัแลว้นะ เราก็ไป Print ไดถ้กูไหมครบั เรากใ็หเ้ขาเขียนรายละเอียดไดน้ะครบั คราวนีผ้ม

ใหไ้อเดียอย่างนีค้รบั ผมขออนญุาตกด Delete ทิง้เลยนะ ทกุท่านเคยเจอแบบนีไ้หมครบั ตอไปนีเ้ราจะลองท าฟอรม์ในการ

กรอกขอ้มลู อย่างเช่นสมคัรงานอย่างเนี่ยครบั ในบางบรษิัทเนี่ยเขาก็จะท าฟอรม์มาเนาะ HR ก็จะท าเป็นฟอรม์มาให ้ก็คือมี

อย่างนี ้ชื่อ นึกออกใช่ไหมครบั ผมขยายใหญ่นดิหนึ่งนะ มชีื่อ และบางคนก็กดจดุแบบนีม้า อยา่งนี ้ผมท าใหด้เูนาะ มกีดจดุ

อย่างนีน้ะ อนันีเ้อาแบบราณก่อนนะ ที่ทกุคนเคยท าเนาะ และกม็ีอะไรนะ นามสกลุ และก็กดจดุอย่างนีน้ะ และผมก็เลือก 

Enter แผนก อยา่งนีน้ะครบั แผนก กดจดุอีกเหมือนเดมินะครบั และก็อะไรนะ แผนกเสรจ็ ต าแหน่งใช่ไหม มตี  าแหน่ง สมมติ

ต าแหน่งอะไร เราก็กดจดุอย่างนี ้ขา้งล่างนะครบั จะเป็นความเชี่ยวชาญช านาญการบา้นเลขที่ก็แลว้แต่เราเนาะ แต่ส่ิงที่เราเจอ

คืออะไรครบั ดนูะครบั สมมติอนันี.้..น่ีคือสิ่งที่ทกุท่านเคยท าเนาะ ผมเชื่อว่าทกุทา่นเคยท าแบบนี ้ยงัท าอยูถ่กูไหมครบั ส่ิงที่มนั

มีประเด็นคืออะไร ลองพิมพด์คูรบั ผมเอาเมาสไ์ปคลิก ลองพิมพด์นูะ ขออนญุาตนะครบั ผมพิมพช์ื่อ ขออนญุาตนะ ชวพงศธร 

เห็นไหมครบั ว่าเกิดอะไรขึน้ 1 เลยนะครบั ชื่อที่ผมพิมพเ์นี่ยนะครบั ชื่อตวันีน้ะท่ีผมพิมพเ์นี่ย ไม่ไดอ้ยู่บนเสน้ เห็นนะ 2 ผม

พิมพช์ื่อไปแลว้เรียบรอ้ยนะครบั ผมพิมพช์ื่อไปแลว้เรยีบรอ้ยนะ เนี่ยผมพิมพไ์ปแลว้นะ มนัดนักระเถิบเขยิบขยบันึกออกใช่ไหม

ครบั คือขอ้มลูนามสกลุเนี่ย มนัตอ้งอยู่กบัท่ีสิ มนัหา้มกระเถิบ ผมพิมพอ์ะไรลงไปอย่างเนี่ยครบั สมมติผมเคาะอย่างเนี่ยเห็น

ไหมครบั มนัก็กระเถิบไปเรื่อยๆ นะครบั เพราะนัน้มนัไมถ่กูตอ้ง ส่ิงที่ถกูตอ้งคือเราจะไม่ท าแบบนี ้พี่เอกหนทู าแบบนีม้าก่อนค่ะ 

แต่หนลูบเป็นนะคะพี่ หนลูบไดน้ะคะเนี่ย มนัก็กลบัมาแลว้ ไม่เห็นตอ้งยุง่ยากเลยค่ะพี่ หนกู็ท าแบบนีไ้ปเรื่อยๆ ถามว่า ไม่ผิดนะ

ครบั ถา้เราท าแบบนีส้กั 20 คน เราตอ้งมาเคาะลบๆ เคาะๆ ลบๆ ลบๆ เคาะนะครบั แลว้ชื่อ นามสกลุก็จะไม่อยูใ่นต าแหน่งที่

ตรงกนันะครบั ถามว่าท าไดไ้หม แต่มาตรฐานหรือ Standard ไม่มีนะครบั ต่อไปนีผ้มจะให ้Trick พิเศษ ดเูนาะ เราจะใช้

หลกัการของการท างาน Tab แบบเมื่อกีท้ี่ทกุทา่นคุน้เคย ในตอนท่ีเราท าขอ้คิดเห็น ผมขออนญุาต References ใหด้นูะครบั ดู

เนาะ พิมพเ์หมือนกนัเลยนะ ผมพิมพช์ื่อเนาะ อย่างนีน้ะครบั ผมพิมพช์ื่อ ตรงนีค้รบั ด ูต าแหน่งนีค้รบั มนัไม่ใช่นะครบั มนัไม่ใช่

จดุ แต่เราสามารถท าเป็น Box หรือว่า Text Key-in แบบนีไ้ด ้เมื่อก่อนทกุท่านนะครบั อาจจะมีบางคนนะ เคยท าแบบนีน้ะ ขอ

อนญุาตนะครบั Insert Text Box นะครบั และเลือกอะไรนะ Drawing Text Box และก็ไปวางใหม้นัทบัเสน้แบบนี ้ค าถามคือ



ไดไ้หมนะครบั และก็ไปเปล่ียนสี ไม่ใหม้นัแสดงอย่างนีน้ะครบั ค าถามคือได ้ไม่ผิด นั่นคือเมื่อก่อนที่ทกุคนท าแบบนีน้ะครบั แต่

ถามว่าพอท าแบบนีเ้นี่ย สมมติผมพิมพน์ะ พิมพอ์ะไรลงไปก็ตามนะครบั มนัก็อยู่บนเสน้กจ็รงิ แตข่อ้เสียคือทกุทา่นตอ้งมานั่ง

ท าแบบนี ้มนัไม่โอเค ส่ิงที่ผมแนะน านะครบั งา่ยกว่านีเ้ยอะนะครบั และไฮโซกว่านีเ้ยอะ ซึง่การท าแบบนี ้ผมไม่โอเคนะครบั 

เพราะอะไร พิมพ ์10 คนเนี่ยชวีิตรนัทดเลยนะ เราใชเ้วลาครึง่ชั่วโมง มนัสมควรท่ีจะพมิพ ์10 คน ใชเ้วลาแค่ 5 วิพอ ดนูะครบั 

ผมเลือก ชื่อเหมือนกนั หลกัการคืออย่างนี ้กล่องตรงเนี่ยครบั หรือจดุตรงนีท้ี่ผมพมิพช์ื่อ ชวพงศธร ไวสาระน่ีนะครบั มนัคือ

อะไร ถา้เปรียบเทยีบดดูีๆ นะ มนัคือตรงนีค้รบั มนัคือต าแหน่งของ Tab กึ่งกลาง ถา้เมื่อกีน้ีท้กุทา่นคุน้เคย มนัคือต าแหน่งของ 

Tab กึ่งกลาง นึกออกใช่ไหมครบั ต าแหน่ง Tab กึ่งกลางเนี่ยมนัคอือะไร ก็คือการสรา้ง Key-in ตรงเนี่ยครบั ขึน้มาเห็นไหมครบั 

มนัก็คือต าแหน่งของ Tab กึ่งกลาง เพราะฉะนัน้เดี๋ยวผมสามารถใช ้Tab กึ่งกลางตรงนีไ้ด ้ส่วนค าว่านามสกลุเนี่ยนะครบั สี

แดงเนาะ มนัตอ้งอยูค่งที่หา้มกระเถิบเขยิบขยบัเมื่อผมพิมพช์ื่อค าวา่ไวสาร หรือวา่พิมพช์ื่อคนอื่นไปก็ตาม ในต าแหน่งนีม้นัคือ 

Tab ซา้ยนั่นเอง นึกภาพออกใช่ไหมครบั เพราะฉะนัน้ส่ิงที่ผมตอ้งการใชก้็คือ ผมใชแ้ค่ 2 Tabs กค็อื Tab กึ่งกลางและ Tab 

ซา้ยนั่นเองนะครบั ดเูนาะ ผมก็พมิพแ์บบนีค้รบั ผมพิมพช์ื่อแลว้นะ ผมก็ไปเปล่ียนต าแหน่งของ Tab ผมดา้นบน ขออนญุาต 

Zoom นะครบั ดา้นบนตรงนีเ้นาะ เป็นกึ่งกลาง คือคลิก 1 ทีนะครบั คลิก 1 ที ผมก็เอามาวางก่อน ต าแหน่งไหนก็ได ้สมมติวา่

ผมวางที่ 3cm เนาะ หลงัจากนัน้ผมก็ไปเลือกสญัลกัษณ ์Underline ตรงนีน้ะครบั เป็นเสน้ปะหรือเลือกเป็น More 

Underline นะครบั เราจะเอาเสน้ใหม้นัเป็นเสน้ปะสวยๆ ก็ไดอ้ยา่งนีน้ะครบั และผมกก็ด OK ผมกด Tab 1 ครัง้นะครบั เสน้ก็

จะมาแลว้ถกูไหมครบั แต่อยา่เพิง่พิมพค์ าวา่นามสกลุ เพราะนามสกลุเนี่ยตอ้งอยู่คงที่เฉยๆ ผมก็ไปเปล่ียนสญัลกัษณ ์Tab ตรง

นีค้รบั ใหเ้ป็น Tab ซา้ย ผมกค็ลกิไปครบั สกั 6 ครัง้ หรือไม่ตอ้งนบัก็ไดเ้นาะ คลกิไปจนกวา่มนัจะเปล่ียนเป็น Tab ซา้ย สมมติ

ดนูะ 1 2 3 4 5 6 เห็นไหมครบั เป็น Tab ซา้ย แม่นเป๊ะนะครบั พดูเกือบทกุวนัเลยเรื่องนีน้ะครบั เราก็เลือกครบั พอเป็น Tab 

ซา้ยเสรจ็ ผมก็มาคลิกที่ต  าแหน่งสกัต าแหน่งหน่ึง 6cm ก่อนแลว้กนัเนาะ หลงัจากนัน้ผมกดปุ่ ม Tab ครบั เรากจ็ะไดช้่อง

มาแลว้เห็นไหมครบั ผมพิมพค์ าวา่นามสกลุ ดนูดิหนึ่งครบั ขออนญุาต Zoom เนาะ อยา่เพิง่ตกใจ ค าวา่นามสกลุเนี่ย มนัอยู่

บนเสน้เฉยๆ ไวก้่อน แต่สิ่งที่เราไดค้ืออะไร เราไดช้่อง Fill in ถกูไหมครบั เราไดช้่อง Fill in ตรงนีน้ะ ที่มนัคือกึ่งกลางเรียบรอ้ย

ล่ะ เห็นไหมครบั และการท า Tab กึ่งกลางแบบนีน้ะครบั เรายดื ลด หด ขยาย เราปรบัไดเ้นาะ เราไม่ตอ้งซีเรียส เราวาง 

Layout ไปก่อนตรงไหนก็ได ้โอเค ผมไดน้ามสกลุแลว้เรียบรอ้ย คราวนีด้ตูรงนีน้ะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าต่อคืออะไร ส่ิงที่เราตอ้ง

ท าต่อคือเรากต็อ้งสรา้งช่องอีกเนี่ยนะครบั ของนามสกลุเพิ่มเตมิขึน้มา หลกัการคืออะไร ของเดิมเนี่ยเราใช ้Tab กึ่งกลางเห็น

ไหมครบั เราใช ้Tab กึง่กลางเนาะเนี่ยกบั Tab ซา้ย เพราะฉะนัน้หลกัการเดิมครบั ถา้เราจะท ากึ่งกลางของ Fill นีน้ะครบั เราก็

ตอ้งมาเลือกต าแหน่งของกึ่งกลาง Cell ตรงเนี่ยครบั เป็น Tab กึง่กลางเหมือนกนั ตรงนีน้ะเราตอ้งใชเ้ป็น Tab กึ่งกลางตรงนีน้ะ

ครบั เหมือนกนักค็ือเป็นสญัลกัษณข์องกึง่กลาง และถา้เกิดสมมตนิะครบั ต าแหน่งซา้ยมือตรงนีน้ะครบั เหมือนนามสกลุเลย 

เรากต็อ้งเลือกเป็น Tab ซา้ยแบบนีน้ะครบั ก็คือเป็น Tab ซา้ยนั่นเอง แบบนีเ้ห็นไหมครบั นี่คือ Tab ซา้ย เพราะนัน้บรรเลงเลย

ครบั ไม่ยาก เราก็มาครบั ไป Tab กึ่งกลาง เลือกคลิกก่อน ต าแหน่งใดก็ไดถ้กูไหมครบั สมมติผมมาที่ต  าแหน่งนี ้ผมกดปุ่ ม ยงั

ไม่ตอ้งกดก็ไดน้ะครบั หรือผมเลือกทีเดียวเป็น Tab ซา้ยเลยก็ไดน้ะครบั ก็กดไปจนกว่าจะเป็น Tab ซา้ย พอเป็น Tab ซา้ยเสรจ็ 

สมมติ 14cm กว่าๆ นีเ้นาะ และผมกดปุ่ ม Tab ที่ Keyboard เราก็จะไดแ้ลว้เห็นไหมครบั คราวนีด้ ูผมกด Enter นะครบั 

สญัลกัษณ ์Tab ที่ผมเลือกไวต้อนแรกเนี่ย จากต าแหน่งตรงนีเ้นาะ มนัก็มาดว้ยเห็นไหมครบั มนักจ็ะมาดว้ย เพราะฉะนัน้



หมายความวา่ผมท าแค่ครัง้เดียวนะครบั สญัลกัษณก์็จะมาปกติเนาะ เนี่ยสญัลกัษณก์็จะมาปกติ เพราะฉะนัน้ไม่ตอ้งซีเรยีสว่า

เราตอ้งมานั่งก าหนด Tab ใหม่นะครบั พอเรากด Enter ผมก็พิมพน์ะครบั แผนก อย่าเพิง่ตกใจนะ ถึงแมจ้ะอยู่บนเสน้ เดี๋ยวเรา

เคลียทีหลงั ผมกก็ด Tab กด Tab ไป แผนกเนี่ยมนัน่าจะยาวกว่าต าแหน่งถกูไหม เราก็พิมพไ์ปก่อนนะครบั ต าแหน่ง แบบนี้

เนาะ และผมกก็ด Tab กด Tab เพราะอะไร เพราะต าแหน่งของ Cursor หรือ Tab เนี่ยครบั มนัยดื ลด หด ขยายได ้จ าตอนที่

เราพิมพเ์รื่องของชื่อและนามสกลุไดถ้กูไหมครบั ผมก็กระเถิบมาได ้และผมก็จดั Layout ใหส้วยงามนะครบั วา่แผนกมนัน่าจะ

อยู่กึ่งกลางเนาะ ต าแหน่งนีก้็เหมอืนกนันะครบั ผมก็จดัมาใหเ้รยีบรอ้ย 

คราวนีด้นูะครบั พอผมจดัแลว้เรยีบรอ้ย ส่ิงที่เรามีประเด็นคืออะไร ดนูะครบั ค าวา่นามสกลุของเราเนี่ยนะครบั ค าว่าแผนกเนี่ย

นะครบั และก็ค าว่าต าแหน่งเนี่ย เขาอยู่บนเสน้เห็นไหมครบั เราไมต่อ้งซเีรียสนะครบั ส่ิงที่เราตอ้งท าคือเราก็ Highlight อย่างที่

ผม Highlight นะครบั Highlight แบบนีเ้ราเรียกว่า Multi-Selection หรือเลือกตามใจเรานะครบั ใชส้โลแกนผมไดเ้ลยนะ 

จ าไดเ้นาะ พอผมเลือกเสรจ็ ผมกแ็ค่ไปปลดเสน้ออกครบั เห็นไหมครบั ว่าตอนนีเ้ราจะไม่มีเสน้ใตอ้ยู่ที่ค  าว่านามสกลุ แผนก 

หรือต าแหน่งแลว้ ท่ีเหลือเราก็บรรเลงครบั แค่นีเ้ลย ผมก็เอาเมาสไ์ปคลิกครบั และก็พิมพช์ื่อนะครบั สมชาย เห็นไหมครบั ค าวา่

สมชายอยู่บนเสน้อยา่งสวยงาม และค าว่านามสกลุไม่กระเถิบ สมมติผมพิมพค์ าว่าสมชายนะจ๊ะ อย่างนีค้รบั นะจ๊ะ น่ีเห็นไหม

ครบั มนัก็จะเป็นสมชายนะจ๊ะ นามสกลุผมก็ยา้ยมาที่ช่องนามสกลุ อย่างนีน้ะครบั ผมกย็า้ยมาที่ชอ่งนามสกลุ และผมก็พมิพ์

ค าวา่ดมีาก ยา้ยมาที่แผนก สมมตินะครบั เป็นแผนกบญัชี เห็นไหมครบั ต าแหน่งนะครบั ก็เป็นต าแหน่งผูต้รวจสอบบญัชี เห็น

เนาะ เราพิมพอ์ยู่บนเสน้ได ้และเราลบ ลบไดไ้หม อา้ว...สมมติพิมพผิ์ด ลบๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสน้ก็ไม่หาย อตุ๊ะ ท าแบบนีไ้ดด้ว้ย ไม่

เคยรูม้าก่อนเลย ไม่ผิดครบั มนัคอืการใชง้าน Advanced Tab เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะฉะนัน้อย่างนีน้ะครบั ผมพิมพผิ์ด

เรียบรอ้ยและผมก็ลบไดเ้ลย เพราะนัน้ทกุคนจะอยูใ่น Format เดียวกนันะครบั เนี่ยผมก็คลิกลบไปก่อนนะครบั อย่างนีน้ะ ผม

ลบดีมากทิง้ไป ขา้งบนจ าไดไ้หมครบั ผมพิมพอ์ะไรก็ตาม สมมติแผนกบญัชีเนี่ย มนัจะกระเถิบยาวเป็นกิโล ซึ่งลืมอนันีไ้ปซะ 

อนัเนี่ยไม่โอเค อนัเนี่ยไม่โอเคนะครบั อนัเนี่ยไม่โอเคนะ ไม่โอเคนะครบั ใชว้ิธีแบบนี ้ไม่เอา เลิก เรยีนกบัผมแลว้ตอ้ง Adapt นิด

หน่ึง ตอ้งไฮโซและโอเค เหมาะควรต่อการเอาไปประยกุตใ์นการใชง้าน นึกภาพออกนะครบั 

คราวนีด้ตู่อ สมมตวิา่ผมท าแบบนีไ้ดเ้รียบรอ้ยแลว้ ผมอยากพมิพบ์คุลากรในองคก์รสกั 500 คน เอา 20 คนของแผนกตวัเอง

ก่อนแลว้กนั 20 คนพอ ค าถามของผมคือ พิมพค์น 20 คน Detail แค่ชื่อ นามสกลุ แผนก ต าแหน่งเนี่ย ใชเ้วลาก่ีนาทีครบั ถา้

พิมพ ์20 คน เยอะคณุเอกเยอะอยู่ ไม่ผิดครบั บางคนก็ใชว้ิธีนีน้ะ บางคนก็ใชว้ิธีนีน้ะครบั ดนูะๆ อตุส่าหท์ าแบบนีไ้ดแ้ลว้นะ 

บางคนก็ Ctrl + C Copy เนาะ เอกมนับอกว่าขึน้หนา้ใหม่ กด Ctrl + Enter ถกูไหมครบั ก็วางไปเรื่อยๆ ถกูไหมครบั และก็

พิมพไ์ป 20 คน ค าถามคือ ก็ได ้แต่ไม่โอเคอีก อตุสา่หเ์รียนกบัผมมาแลว้นะครบั ผมท าอยา่งนีใ้หด้เูนาะ วิธีการท่ีง่ายที่สดุคือ

ทกุท่านครบั ตอนนีเ้ราสรา้ง Key-in แบบนีเ้ขา้มาแลว้เรยีบรอ้ย ดเูนาะ เราสรา้ง Fill ตรงนีใ้นการกรอกขอ้มลู ผมจะกรอกเป็น

ภาษาไทยภาษาองักฤษนะครบั มีค่าเท่ากนันึกออกไหมครบั มนัไม่มีกระเถิบ เนี่ยนะครบั เนี่ย มนัไม่มีกระเถิบ เพราะฉะนัน้ผม

จะลบยงัไงก็ได ้แต่ผมจะไมแ่นะน าใหท้กุทา่นกรอกขอ้มลูเอง ประเด็นคืออย่างนี ้ถา้เราท ารายชื่อลกูคา้ เราอาจจะมี Data นะ

ครบั หรือขอ้มลูนั่นเองเนาะ จาก Excel ก็ไดน้ะครบั ที่มีรายชื่อลกูคา้อยู่ ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ แผนก ต าแหน่ง หรือแมแ้ต่บุคลากร 

หรือ Staff ในองคก์รนะครบั เราอยากจะที่จะมาพิมพเ์องเป็นเหมอืนกบัโปรไฟลเ์ขาเก็บไวน้ะครบั เราสามารถสรา้ง Database 



ขึน้มาเองได ้หรือเราสามารถที่จะเอาขอ้มลูจาก Excel ได ้เช่น ดนูะ สมมติตอนนีผ้มท างานใน Word เนาะ แตใ่นความเป็นจรงิ

ของชวีิต ผมอยากใหใ้ชง้านใน Excel มากกวา่นะครบั Excel มากกวา่ในท่ีนีค้อือะไร คือการเก็บขอ้มลูนะครบั การเก็บขอ้มลูก็

คือ List รายการตา่งๆ แตใ่นท่ีนีน้ะ เราท า Word อยู่ ผมท าใหด้นูะครบั ผมขออนญุาตเพิ่มเอกสารใหม่ 1 อนั ดนูะครบั การ

ท างานขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ควรเก็บขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง ในที่นีน้ะครบั ผมก็เลือก Insert เนาะ แทรก เห็นค าว่าตารางไหม

ครบั Table เนาะ ผมก็เลือกตารางเนาะ และผมกเ็ลือกตารางแบบนีน้ะครบั 4 Columns นะครบั 4 Columns เนาะ 1 Row 

ถามว่าท าไมผมถงึเลือก 4 Columns 1 Row เพราะขอ้มลู Fill in เมื่อกีน้ีข้องผมมชีื่อ นามสกลุ แผนก และก็ต าแหน่ง มนัคือ 4 

Columns ถกูไหมครบั ผมก็เลือก 4 Columns ถา้วนันีเ้ราจะเก็บ Detail มากกวา่นัน้ สมมติ 20 Columns บา้นเลขท่ีนะครบั 

ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ชื่อภรรยา ชื่อลกู ชื่อหลาน เบอรโ์ทรศพัทก์ิ๊ก อะไรก็ใส่ไปเถอะนะครบั ไดห้มดนะครบั เพราะฉะนัน้ดเูนาะ 

พอผมท าแบบนีเ้รียบรอ้ยนะครบั ผมก็ใส่ตารางแบบนีเ้นาะ ใส่ไป 4 Records แบบนี ้อ่ะดคูรบั พอผมใส่เสรจ็ครบั เมื่อกีม้ีอะไร 

มีชื่อใช่ไหม ผมก็พิมพไ์ปก่อนนะ ชื่อ นิดหน่ึงนะครบั เพิม่เตมิ เห็นค าวา่ตารางใช่ไหมครบั เห็นเป็นสญัลกัษณข์องตารางเนาะ 

ผมอยากจะมากระโดดนะครบั มาพิมพข์อ้มลูตรงนีน้ะครบั หลายคนก็ใชเ้มาสค์ลิกอยา่งที่ผมบอกนะ เราพยายามใชเ้มาสใ์ห้

นอ้ยลงนิดหนึ่งนะครบั เพราะว่าถา้เราพิมพช์ื่อเสรจ็ ปล่อยมือจาก Keyboard มาจบัเมาส ์เอาเมาสไ์ปคลิก และก็ปล่อยมือ

จากเมาสม์าพมิพง์านต่อ ท าแบบนีช้ีวิตจะเริ่มรนัทด เพราะมนัจะเหน่ือยมากนะครบั วธีิการท่ีดีที่สดุคือ ดเูนาะ เราสามารถนะ

ครบั ไปอีก 1 ตารางได ้หรือ 1 Column ไดเ้นี่ย โดยการกดที่ Keyboard ก็ไดน้ะครบั ที่เป็นลกูศรบนล่างซา้ยขวาเนาะ หรือผม

แนะน าอยา่งนีค้รบั งา่ยสดุเลย กดปุ่ ม Tab ครบั เนี่ยมนักจ็ะกระโดดไปอีก 1 ตาราง หรือ 1 ช่อง หรือ 1 Column ผมก็พมิพ์

อะไรนะ นามสกลุนะครบั นามสกลุแบบนีเ้นาะ 

………………………………………………………………………………… 

ผมกระโดดไปอีก 1 ครัง้นะครบั ผมก็พิมพค์ าวา่แผนก ผมโดดอีกนะ พิมพค์ าว่าต าแหน่ง เห็นไหมครบั มนัเริ่มงา่ยขึน้เนาะ โดย

การใช ้Keyboard คราวนีป้ระเดน็ของเราคืออะไร คณุเอกคะ ตารางของเราหมดแลว้ค่ะ เราจะเพิ่มตารางยงัไงนะครบั หลาย

คนท าดว้ยความเคารพเนาะ หลายคนใชว้ิธีเดิมมากก็คือ อ๋อ...ผมก็มีค  าถามแบบนีใ้นหลายหน่วยงานนะ ทกุท่านครบั ตาราง

หมดแลว้ท ายงัไงต่อ เพิ่มตารางอกีแถวหน่ึง อ๋อ...เราก็ตอ้งไป Insert ตารางค่ะ เรากต็อ้งไป Insert Table ใช่ไหม และกเ็ลือก 

Insert Table อยา่งเนี่ย เพิ่มเตมิอย่างเนี่ยครบั มนัก็จะเป็น...ถามว่าไดไ้หม ก็ได ้แต่ไม่โอเค บางคนใชว้ธีิไหน บางคนบอก อ๋อ

...พ่ีเอกคะ ง่ายเลยคะ่ หนเูคยท า พอมนัหมดแลว้ใช่ไหมคะ พ่ีเอกก็เอามือมาจบัเมาสค์่ะ และพี่เอกก็เอาเมาสไ์ปไวข้า้งหลงั

อย่างนีน้ะคะ และก็กด Enter คะ่ ตารางก็จะมาแลว้ หา้ม ไม่โอเค มนัคือวิธีโบโ้บ...และโบราณที่ผิด ถกูตอ้ง ผิดที่สดุดว้ย ไม่ผิด

ถกูตอ้งนะ ผิดที่สดุ หา้มท าแบบนี ้ใหท้ าแบบนีค้รบั เมื่อกีเ้รากระโดดขา้มมา 1 Column 1 Column เราใชปุ้่ มอะไรนะ เราใช้

ปุ่ ม Tab ดนูะครบั ดนูะ ผมกดปุ่ ม Tab อีก 1 ครัง้ มนัก็เพิ่มแถวมาใหแ้ลว้เห็นไหมครบั เพิ่มอกี 1 Row คราวนีเ้ราก็พิมพไ์ดค้รบั 

เช่น เอก นิดเดยีว ผมนะสรา้งตรงนี ้สรา้งต าแหน่งตรงนีน้ะครบั เป็นค าวา่ชื่อเนาะ อีก 1 Column เป็นค าวา่นามสกลุเนาะ แต่

สมมติผมจะท าอะไรใหด้นูดิหนึ่งครบั บางเอกสารเราจ าเป็นตอ้งพมิพช์ื่อและนามสกลุในตาราง เหน็ค าวา่เอกไหมครบั เห็นค า

ว่าเอกเนาะ เห็นไมบ้รรทดัเนาะ ปกติเนี่ย ทกุครัง้กจ็ะเคาะอย่างนีถ้กูไหมครบั เรียนกบัผมหา้มเคาะนะ ผมบอกไวก้่อนนะ หา้ม

เคาะ เพราะมนัไม่ตรงกนั ใชอ้ะไร ก็ใช ้Tab เหมือนเดิม จ าไดใ้ช่ไหมครบั คราวนีด้นูะครบั ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากจะเรยีนเนน้ย า้นะ



ครบั ตอนนีม้ีชื่อเอกอยูเ่นาะ มีไมบ้รรทดัดว้ยเห็นไหมครบั และก็เหน็สญัลกัษณ ์Tab ดว้ยเห็นไหม เนี่ยนะครบั มีทัง้สญัลกัษณ ์

Tab มีทัง้ไมบ้รรทดันะครบั และก็สามารถพิมพช์ื่อไดถ้กูไหมครบั เพราะนัน้เขา้องคป์ระกอบแน่นอน มนัตอ้งใช ้Tab ไดแ้น่ๆ ผม

คลิกดนูะ ผมก็เอาอนันีเ้ป็น Tab ซา้ย ผมกเ็อาเมาสไ์ปคลิกนะครบั บนต าแหน่งของไมบ้รรทดัก่อน เห็นไหมครบั สญัลกัษณ ์

Tab ก็จะปรากฏ อ่ะลองดเูลย สมมตวิ่าผมอยากใหช้ื่อและนามสกลุอยู่ใน Column เดยีวกนั ดนูะครบั ผมกด...ปกติเรากด 

Tab ใช่ไหมครบั ผมกด Tab อา้ว...คณุเอก Cursor มนัไม่ยอมอยูท่ี่ต  าแหน่งที่เราก าหนดตรงเนี่ย ท าไมล่ะ เนี่ยครบั เราอตุส่าห์

ใช ้Tab ตรงนีถ้กูไหมครบั มนัก็นา่จะหยดุอยู่ที่ตรงนีสิ้ มนัไม่สมควรจะกระโดดไปท่ีต าแหน่งสีแดงตรงนีสิ้ มนัไม่สมควรสิไม่

สมควร นึกภาพออกเนาะ ถามวา่ท าไม ด ูท าใหด้อูีกทีนะ กดปุ่ ม Tab ก็กระโดดไปอีก 1 Column ผิด ถามว่าเราใช ้Tab ใน

ตารางไดไ้หมครบั เราใช ้Tab ในตารางไดน้ะครบั ไม่ใช่วา่ใชไ้ม่ไดเ้นาะ เพราะอะไร ดตูรงนีค้รบั สญัลกัษณข์องเราคืออะไร เรา

มีสญัลกัษณ ์Tab ซา้ย ซึ่งอยูใ่นตาราง แสดงว่ามนัตอ้งใช ้Tab ได ้แต่มีขอ้ควรจ านิดหน่ึง ดนูะครบั ถา้ผมพิมพข์า้งนอก เอก 

และผมกดปุ่ ม Tab ต าแหน่งนีเ้หมือนเดิมเนาะ ผมกดปุ่ ม Tab นะครบั มนัก็ไปกระโดดไปท่ีต าแหน่งที่ผมก าหนดไว ้ก็พิมพ ์ไว

สารกิรรม นึกภาพออกนะครบั มขีอ้ควรจ า เรียนเนน้ย า้นะครบั Recommend ทกุทา่นนิดหนึง่ ถา้ใช ้Tab ในตาราง เราก าหนด

สญัลกัษณ ์Tab แลว้ ถา้อยากใหส้ญัลกัษณ ์Tab ปรากฏ หรือใชง้านไดใ้นตารางตอ้งกดปุ่ ม ถกูตอ้งครบั Ctrl + Tab ดว้ย แบบ

นีน้ะครบั ทวนอีกทีหน่ึงนะ เราตอ้งกดปุ่ มนะครบั Ctrl + Tab ดว้ยนะ เนี่ยนะครบั เราถงึจะใชน้ะครบั Tab ในตารางไดน้ะครบั 

เราถงึจะใช ้Tab in Table ไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้ครบั เรียนเนน้ย า้นะ ถา้ใช ้Tab ในตารางตอ้งใช ้Ctrl + Tab แตถ่า้เกิดใช ้

Tab นอกตาราง เรากดปุ่ ม Tab ไดเ้ลยโอเคไหมครบั ถา้ใช ้Tab ในตาราง ในกรณีนีน้ะครบั ดเูนาะ เอก เหมือนเดิม ผมกด Tab 

เฉยๆ มนัจะกระโดดไปอีก 1 Column แตถ่า้เกิดผมกด Ctrl + Tab มนัจะหยดุอยู่ที่ต  าแหน่งที่เราก าหนด เห็นไหมครบั ผมก็

พิมพไ์ดเ้หมือนเดิม กค็ือไวสารกิรรม แบบนีไ้ดเ้ลย เคลียเนาะ เรยีนเนน้ย า้นะครบั Tab เนี่ยสามารถใชท้ัง้ขา้งในและขา้งนอก

ตารางไดน้ะครบั Tab ใชท้ัง้ในตารางและนอกตารางได ้คราวนีผ้มใหด้คูรบั ผมกลบัมาที่ Data ของเรา ผมลองพิมพช์ื่อนะครบั 

ผมขออนญุาตนะ ผมก็พมิพช์ื่อ ทรงวฒุินะครบั ผมพิมพอ์ยา่งนีน้ะ ทรงวฒุิ นามสกลุนะครบั ศรีสวุรรณ แผนกไฟฟ้า ต าแหน่ง

ช่างไฟ อยา่งนีน้ะ ชา่งไฟ ผมกด Tab อีกทีเพื่อเปิดทีละแถว ผมแนะน านะครบั ในการท างาน Microsoft Word ควรเพิ่ม

ตารางทีละ Row หรือทีละแถว มาเรื่อยๆ อยา่ท าแบบนีเ้ดด็ขาดนะครบั หา้มเด็ดขาดเลยนะ ประเภทแบบว่าท าเผ่ือไวก้่อนๆ ได้

ไหมคะคณุเอกคะ เราเพิม่ตารางมาสกั 10 ตารางแบบนีก้่อนเลยไดไ้หมคะ ผมไม่แนะน า เพราะมนั ยืด ลด หด ขยาย และปรบั

ล าบากมาก ผมแนะน าใหท้ าแบบนีค้รบั ใชเ้ทา่ที่ใช ้สโลแกนผมจ าไดน้ะครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหน เลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ 

เพราะฉะนัน้เราเท่าที่ใชพ้อครบั ผมพิมพแ์ลว้เนาะ ผมลองพิมพอ์กีทีนะครบั เป็นพจนาถนะครบั อย่างนีเ้นาะ และกด Tab เนาะ 

พฒุพฤษ แผนก สมมตินะ Marketing สมมตแิค่นีน้ะ และก็ต าแหน่งเป็น สมมตินะ เป็น AM นะครบั Account Manager 

นะ สมมติผมพิมพอ์ีกนะครบั ชวพงศธร ไวสารกิรรม อยา่งนีน้ะ แผนกนะครบั อิเล็กทรอนิกส ์แลว้กนันะ สมมติอยา่งนีน้ะ 

อิเล็กทรอนิกส ์ต าแหน่งผูจ้ดัการ ดนูะครบั ประเด็นของผมคือส่ิงที่ถามว่าตอนนีเ้ราใช ้Microsoft Word เห็นไหมครบั เราใช ้

Microsoft Word เก็บ Data ไดไ้หม เก็บขอ้มลูไดไ้หม ไดน้ะครบั แต่ไม่ค่อยโอเค เพราะอะไร ดตูรงนีน้ะครบั ผมสรา้งตาราง

มาเนี่ยนะครบั ผมสรา้งตารางมาเนี่ย ตารางนีเ้ห็นไหมครบั ว่ามนัมีขอ้จ ากดั คือมนัไดไ้ม่ก่ี Column เนี่ยครบั มนัท าไดไ้ม่ก่ี 

Column แต่ถา้เกิดสมมติเป็น Excel นะครบั Excel มี Column เยอะ ถกูตอ้งไหมครบั Excel มี Column เยอะ เพราะฉะนัน้

หมายความวา่ ถา้ผมอยากจะเพิม่นะครบั ถา้ผมอยากจะเพิ่มต าแหน่งของ Column อื่น เช่น อนันีเ้ป็น Phone เนาะ สมมติวา่



เป็น Phone อยา่งนีน้ะครบั เป็น Phone เบอรโ์ทรศพัทเ์ขา้ไปเนี่ย ผมก็...ถา้ Word เนี่ย ผมตดิล่ะ พอล่ะ ผมก็ตอ้งเปล่ียน 

Word เป็นแนวนอนสิ ซึง่ไม่โอเค แนะน านะครบั เก็บขอ้มลูพวกนี ้พิมพพ์วกนี ้ซึง่โดยส่วนใหญ่เนี่ย มนัอยู่ใน Excel อยู่แลว้ แต่

เราใช ้Word แบบนีท้  าไดไ้หม ถา้สมมตมิีแค่นีเ้นาะ กย็งัไดอ้ยู่ ดนูะครบั พอผมพิมพเ์ท่านีเ้สรจ็แลว้เรียบรอ้ย ดนูะครบั ส่ิงที่ผม

อยากจะแนะน าใหท้กุทา่นต่อคือ วนันีท้กุท่านเรียนกบัผมมาตัง้นานแลว้เนาะ เรายงัไม่เคย Save เลยถกูไหมครบั เราจะมาลอง 

Save กนันิดหนึ่งนะครบั ว่าเราท าไงไดบ้า้ง ท าอยา่งนีค้รบั ผมก็ไปท่ี File นะครบั หรือแฟ้มนั่นเองเนาะ Office นะครบั ตัง้แต่ 

Version 2013 ขึน้มา 2016 หรือ 2019 เนี่ย สามารถ Save ไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด ้หรือ Save ขึน้ Cloud ไดเ้ลย Cloud 

ในท่ีนีก้็คือตวัที่อยู่บนกอ้นเมฆนะครบั จะผ่าน Account ที่เป็น 365 ก็ไดน้ะครบั สงัเกตตรงนีน้ะครบั ผมก็จะมีค าวา่ ดนูะครบั 

จะมีค าวา่ Save สีเหลืองนี่เนาะ Save กบั Save as Save เฉยๆ ก็คือเราเคยตัง้ชื่อแลว้ Save as คือบนัทึกเป็นนั่นเอง ผมก็ขอ

อนญุาตเลือก Save as นะครบั เนี่ยครบั ขออนญุาต Zoom เนาะ เราก็จะเห็นนะครบัว่า ผมมี Account อะไรบา้ง เช่น ผมมี 

Account ที่จฬุาอย่างเนี่ยนะครบั Engineer เนาะ หรือผมมีไวใ้น SharePoint หรือผมมีอีก Account หน่ึงที่เป็น Cloud ของ

ผมเนี่ยนะครบั เป็น eak@pil เหน็ไหมครบั หรือผม Save ไวใ้นเมลผมที่เป็น Outlook หรือ Hotmail ก็ไดน้ะครบั 

เพราะฉะนัน้เราจะใชเ้มลท่ีเป็น 365 ก็ได ้เมลที่เป็นเมลส่วนตวัที่เป็น Personal Hotmail live Mail Windows Live MSN 

หรือ Outlook ไดห้มดนะครบั เราสามารถ Save ขึน้ Cloud ไดเ้ลย แต่คลาสนี ้อยา่งที่ผมบอกนะครบั เราจะเรยีนเป็น Office 

Basic มาก ผมก็ Save ไวใ้นเครือ่งตวัเอง ผมก็เลือกตรงนีค้รบั จะ This PC ก็ไดเ้นาะ หรือผมเลือกเป็นค าว่า Browse กแ็ลว้

กนันะครบั ผมก็ Save อนันีน้ะครบั เป็นค าวา่ชื่อแลว้กนัเนาะ เป็นค าวา่ชื่อ ไวบ้น Desktop แลว้กนั ไวบ้น Desktop นะครบั 

คือตรงนีข้ึน้อยูก่บัเราเลือกนะครบั ว่าเราจะใชเ้ป็นอะไรนะครบั และต าแหน่งในการ Save Default คือ Save as type: เป็น 

Word Document ผมแนะน าหลายท่านนะครบั บางหน่วยงานองคก์รเนี่ย ยงัใช ้Save เป็น Version เก่าๆ อยูค่ือ 97 จนถึง 

2003 นามสกลุมี 3 ตวั ไม่แนะน านะครบั เพราะมนัคือ Version เก่ามากนะครบั เราจะสามารถ Save เป็น Template ก็ได้

นะครบั หรือ Save เป็น PDF ก็ได ้ขึน้อยู่กบัเรานะครบั จะ Save File อะไรก็ไดน้ะท่ีเราเคยท าอยู่นะครบั เพราะฉะนัน้ในที่นี ้ผม

ขออนญุาต Save เป็นไฟลป์กตแิลว้กนัเนาะ ก็คือเป็น Word Document ตัง้ชื่อวา่ชื่อแลว้กนันะครบั และก็เอาไปไวบ้น 

Desktop เนาะ ผมก็กดบนัทึกเลย Save นะครบั หนา้นีผ้ม Save แลว้เรียบรอ้ยนะครบั ผมขออนญุาตปิดเลย ผมไม่ใชแ้ลว้ ผม

เบือ่เขานะครบั ผมเบื่อเขาเรียบรอ้ย 

คราวนีด้วูิธีการ เรากลบัมาที่หนา้ที่เราสรา้ง Fill ไว ้ดนูะครบั สมมติว่าปกติผมตอ้งมานั่งพมิพเ์องถกูไหมครบั ถึงแมม้นัจะดู

ไฮโซคือตวัหนงัสือไม่กระเถิบล่ะนะครบั และอยู่บนเสน้ปกติ เสน้นีก้็เลือกเอาเองนะครบั เอาหนาเล็กนอ้ยขนาดไหนก็ขึน้อยู่กบั

เรา คราวนีด้เูนาะ ผมจะไม่ใหท้กุท่านครบั ใชว้ิธีที่เรยีกวา่การพิมพเ์อง ดนูะครบั ผมจะใหท้กุทา่นใชก้ารประยกุตน์ิดหน่ึงนะครบั 

การประยกุตใ์นท่ีนีค้อืท าอะไร เดี๋ยวผมขออนญุาตนะครบั ท าใหท้กุท่านดกู่อนนะครบั และเดี๋ยวอธิบายใหท้กุท่านดกู่อน จ า

ฟอรม์ตรงนี ้ผมขออนญุาตท าอยา่งนีค้บั ดนูะครบั ผมใหท้กุทา่นดตูรงนีค้รบั Hold เมื่อกีไ้วก้่อนนะ คา้งไวก้่อนเนาะ ดนูะครบั 

ยอ้นกลบัมาที่ตอนที่เราท าเรื่องของเรื่องการอบรมคอมพวิเตอร ์เรยีนคณุเสกสรร แลว้กม็ีเนือ้หา Detail และกม็ีลายเซ็นจ าไดใ้ช่

ไหมครบั ผมท าใหด้อูย่างนีค้รบั เรื่อง การอบรมคอมพิวเตอรน์ะครบั เรียน จ าไดน้ะครบั แบบนีเ้นาะ สมมติ ดนูะครบั ผม



จ าเป็นตอ้งส่งเอกสารเนี่ย หาคน 10 คน ในแผนก ในองคก์รขา้งนอก ปกติหลายคนก็จะใชว้ิธีนีค้รบั คือท าเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย 

สมมติผมท าลายเซ็นใหด้ว้ยนะ อย่างนีเ้นาะ 

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

และผมก็...ปกติเนาะ อนันีไ้ม่มีประเด็นอะไรนะครบั อนันีไ้ม่มีประเด็นอะไร ผมก็พิมพช์ื่อขา้งหลงัไป อย่างนีน้ะ ดนูะครบั พอผม

ท าแบบนีเ้สรจ็ ผมอยากส่งเอกสารนีใ้หค้น 10 คน 10 แผนก หวัหนา้แผนก 10 แผนก เรื่องก็คือ เรื่องการอบรมคอมพวิเตอรเ์ห็น

ไหมครบั ผมตอ้งเรียนต่างกนันะ สมศกัดิ์ สมศรี สมดี ยิง่ยศ อย่างนีน้ะครบั สมศกัดิ์ ดมีาก สมศรี ดท่ีีสดุ สมดี ดีสดุยอด อะไร

อย่างเนี่ยแลว้แต่ ของแต่ละแผนก ค าถามคือ หลายคนใชว้ิธีนีค้รบั หลายคนจรงิๆ นะ ดนูะ ส่ิงที่เราก าลงัจะท าต่อไปนีน้ะครบั 

เราจะใชเ้ทคนิคที่เราเรียกว่า Mail Merge ภาษาไทยเรยีกว่าจดหมายเวยีนนะครบั แต่อยา่งที่บอกนะครบั ทกุท่านไม่ไดม้า

สอบ Certify ของผมนะครบั เพราะฉะนัน้เราจะเอาไปใชง้านในการประยกุตใ์ชง้าน ใหก้ลบับา้นไว ใชง้านคล่อง ตอ้ง 

Microsoft Office จ าไดใ้ช่ไหมครบั สโลแกนผมเลยนะ ดนูะครบั บางคนใชว้ธีินี ้สมศกัดิ์ ดีมาก พิมพเ์สรจ็แลว้ 1 คนนะ และก็

ไปท่ี Print File Print กดเครื่องหมาย Print มนัก็ไปออกเครื่อง Print ได ้1 คนแลว้ และที่เหลือทกุคนท าอะไรต่อ ก็

ลบๆๆๆๆๆๆ อย่างนีน้ะครบั และก็เปล่ียนชื่อเป็น สมศรี ดีที่สดุ แลว้กดปุ่ ม Print มนัก็ Print ออกมาอีกแลว้ นึกออกไหมครบั 

ค าถามคือ ถา้ท าแบบนี ้20 อ่ะ ใชเ้วลาขนาดไหนครบั ซึ่งมนัไม่โอเค ผมใหไ้อเดียอยา่งนี ้ดนูะครบั บางคนบอกพี่เอกคะ หนู

ไม่ไดท้  าแบบนีค้่ะ หนไูม่ไดท้  าวิธีโบๆ แบบนี ้เชยแบบนีไ้ม่ท าค่ะ หนใูชว้ธีินีค้่ะพี่เอกขา หนเูพิ่งเรยีนกบัพ่ีเอกไปวา่ขึน้หนา้ใหมใ่น 

Microsoft Word ใหก้ดปุ่ ม Ctrl + Enter หนใูชว้ิธีนีค้่ะ Select All + Copy ขึน้หนา้ใหม่ หนกูดวางเลยคะ่พี่ หนกูดวางไป 

10 หนา้เลยค่ะพี่ หนทู าแบบนีค้่ะ หนทู าแบบนีค้่ะพี่ หนไูม่ท าแบบเมื่อกีค้่ะ เมื่อกีไ้ม่โอเค หนทู าแบบนีค้่ะพี่ น่ีค่ะ หนจูะมี 10 

หนา้ล่ะ และหนกู็ขา้มหนา้แรกมาเปล่ียนชื่อเป็นสมศกัดิ์ ดมีาก หนา้ท่ี 2 สมศรี ดีที่สดุ หนา้ที่ 3 สมทรง ดีสดุยอด อยา่งเนี่ยนะ

ครบั ผมก็บอกวา่ไม่โอเคอกีเหมือนเดิม ดนูะครบั นี่คือสิ่งที่เราอาจจะคุน้เคยและเคยใช ้แต่ผมไมแ่นะน าใหท้ าแบบนีเ้ดด็ขาด ดู

นะครบั ซึ่งมนัไม่โอเคต่อชวีิตมาก วิธีการแบบนีน้ะครบั เราจะส่งเอกสาร ส่งหนงัสือหาคนหลายๆ คนในองคก์ร ในหน่วยงาน 

วนันีน้ะครบั ในองคก์รเนี่ย เขาตอ้งการ 1 เลยคือเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย า เรียบรอ้ย นึกออกใช่ไหมครบั เพราะฉะนัน้ดนูะครบั ส่ิงที่

ผมจะแนะน าต่อไปนี ้เราเรยีกวา่ Mail Merge หรือการส่งจดหมายเวยีน ผมมีฟอรม์อนันี ้1 ฟอรม์นะครบั ท าไวแ้ลว้เรียบรอ้ย 

จะเป็นฟอรม์อะไรก็ไดน้ะครบั หลงัจากนัน้ผมมีขอ้มลูอยู่แลว้ จ าไดน้ะ ขอ้มลูเมื่อกีน้ีผ้มพมิพใ์น Word หรือผมจะเอาจาก 

Excel ก็ไดน้ะครบั ผมเมื่อกีน้ีใ้ห ้Hold เรื่องของชื่อ นามสกลุ แผนก ต าแหน่งไวก้่อน จ าไดเ้นาะ คราวนีด้นูะครบั ผมจะไมใ่ช้

วิธีการ Copy ผมจะไมม่ีวิธีการพิมพท์ีละคน และก็สั่ง Print ผมใชว้ิธีนีค้รบั พรอ้มนะครบั จะแนะน าใหท้กุทา่นรูจ้กันี่ครบั บน 

Ribbon ของผมเหมือนเดิม เมื่อเชา้นะครบั หรือวา่เมื่อตอนแรกที่เราเคยเรียนกนัก่อน เราคือรูจ้กั Home เรียบรอ้ย Insert คือ

เพิ่ม ยดั ตดั ใส่ ส่วนใหญ่อยู่ใน Insert หรือแทรก จ าไดใ้ช่ไหมครบั และผมก็ใหท้กุท่านขา้มไปจนถึง Layout หรือการปรบัแต่ง 

เปล่ียนแปลงรูปแบบกระดาษหรือเอกสารถกูไหมครบั ที่เราเรียนกนัมาก่อนหนา้นี ้และผมก็เพิ่มอีกนิดหน่ึงก็คือ References 

ท าสารบญัอตัโนมตัิ จ าไดใ้ช่ไหมครบั มนัก็ไม่ไดย้ากเลยนะ ทกุทา่นสามารถไปดยูอ้นหลงัไดน้ะครบั คราวนีผ้มเพิม่ใหอ้กี

อนัหนึ่ง ฟรุง้ฟริง้นิดหน่ึงสีชมพแูลว้กนันะ น่ีครบั ส่ิงกลมๆ ท่ีผมก าลงัตีกรอบใหท้กุทา่นเห็นอยู่นี ้เราเรียกวา่ Mailings 

ภาษาไทยคือการส่งจดหมาย ดนูะครบั ต่อไปนีเ้ราจะใชเ้ทคนิคพเิศษในการท าเอกสารใหง้่าย และก็ท างานไดด้ียิง่ขึน้นะครบั 



ใหผ้มก็คลิกเลยนะครบั ดเูนาะ ฟอรม์นีค้ือฟอรม์เอกสารของผมเนาะ ดนูะครบั เราก็คลิกที่ Mailings นะครบั หรือการส่ง

จดหมายนะครบั 1 เลยนะ คลิกที่สีแดงแลว้กนัเนาะ สีน า้เงินแลว้กนั 1 นะครบั คลิกที่ Mailings หรือการส่งจดหมาย 2 ครบั 

ใหด้ตูรงนีค้รบั เราจะเห็นค าว่านะครบั Start Mail Merge การส่งจดหมายเวยีนนะครบั อนันีค้ือขอ้ที่ 2 นะ ผมท าใหด้นูะ ขอ้ที่ 

2 คือ Start Mail Merge ประเด็นคืออยา่งนีค้รบั ดนูะครบั ผมกค็ลิกเลือกนะครบั 1 คลิกที่ Mailings 2 คลิก Start Mail 

Merge ขออนญุาต Zoom นะครบั ใน Start Mail Merge เนี่ย มนัจะมใีหเ้ราเลือกคืออะไร Letters คือจดหมาย E-mail 

Messages คือสง่ผ่าน E-mail Envelopes นะครบั คือท าซอง Labels คือท าเป็นลกัษณะของแผ่นป้ายแปะเป็น Labels ท า

เป็น Directory นะครบั ผมแนะน าอย่างนีค้รบั ทกุท่านครบั อย่าจ าเยอะ ทกุท่านไม่ไดส้อบ Certify ของผมนะครบั เพราะนัน้

มนัมีใหเ้ลือกเห็นไหมครบั ผมเลือกแค่ 1 คลิก Mailings 2 คลกิ Start Mail Merge ขา้งล่างครบั จะมีค าๆ หนึ่งที่ผมอยากจะ

เรียนแนะน าใหท้กุทา่นคุน้เคยคือ มีค าวา่ Step-by-Step Mail Merge Wizard นะครบั ภาษาไทยตวัช่วยสรา้งจดหมายเวียน

ทีละขัน้ตอน Step-by-Step Mail Merge Wizard ตรงนีน้ะครบั ใหเ้ลือกตรงนีเ้ลยนะครบั อย่าจ าเยอะนะเดี๋ยวเครยีด 

Mailings นะครบั Start Mail Merge, Step-by-Step Mail Merge Wizard นะครบั เขาจะเปิดหนา้ของ Mail Merge 

หรือจดหมายเวียนขึน้มาใหท้างดา้นขวามือดงันีค้รบั นี่ครบั เขาก็จะเปิด Tab มาใหข้วามือ ส่ิงที่น่าสนใจและควรสนใจคือ ดู

ตรงนีน้ะครบั เขาจะมี Step มาใหเ้ราหรือขัน้ตอนนะครบั จะมีทัง้หมดอยู่ 6 Step นะครบั ตอนนีเ้ราอยู่ที่ Step แรกนะครบั มี

ทัง้หมดอยู่ 6 Step นะ ดดูีๆ นะครบั อย่าจ าเยอะนะครบั เราจะเอาไปใชใ้นการท างาน เพื่อใหง้า่ยและรวดเรว็ขึน้ Step แรก ผม

ขออนญุาต Zoom นะครบั เขาบอกว่าอะไรนะครบั Select document type เราจะท างานเป็นลกัษณะของ Type ไหน ใน

อย่างนีเ้ขาก็มใีหเ้ลือกนะครบั ดเูนาะ เขามีบอกว่าเป็นอะไรนะ Letters หรือจดหมายนะครบั คราวนีด้นูะครบั เอกสารของเรา

เนี่ย ที่ท  าเนี่ย ตรงนีน้ะ เราใช่ E-mail ไหม ไม่ใช่คณุเอก เราใช่ซองไหม ไม่ใช่อ่ะคณุเอก เราใช่ Labels ไหม ไม่ใชค่่ะคณุเอก เรา

ใช่ Directory ไหม ก็ไม่ใช่อีกอ่ะคณุเอก ตอนนีท้ี่ใกลเ้คียงที่สดุของเอกสารท่ีเราเปิดอยู่ตรงนีค้ืออะไร มนัคือ Letter หรือ

จดหมายเห็นไหมครบั มนัคือ Letter หรือจดหมาย เพราะฉะนัน้มนัเลือกใหเ้ราแลว้นะครบั เราไมต่อ้งสนใจ เพราะพอเขาคลิก

เลือกที่ Letters แลว้เรยีบรอ้ย เราก็ไม่ตอ้งท าอะไรนะ มี 6 ขัน้ตอนจ าไดไ้หมครบั ขัน้ตอนท่ี 1 ครบั เขาบอกว่า Select 

document type คือเลือกรูปแบบของเอกสาร ผมก็คลิกเลยครบั Next เพราะมนัเลือกอยู่แลว้นี่ พอมนัเป็น Step ที่ 2 เขา

บอกว่าอะไร ดนูะครบั Step ที่ 2 เขาบอกวา่ Start นะครบั Select starting document เลือกเอกสารเริ่มตน้ ค าถามคือ เขา

มีอย่างนีค้รบั เขาก็เลือกใหอ้ีกแลว้ อจัฉรยิะไฮโซมาก เขาเลือกค าว่า Use the current document ใชเ้อกสารปัจจบุนั นี่ครบั 

ทกุท่านครบั นี่ของเราคือเอกสารปัจจบุนั เห็นไหมครบั เราเปิดอยูแ่ลว้เรียบรอ้ย น่ีคือเอกสารปัจจบุนันะครบั เพราะฉะนัน้ถา้เกดิ

สมมติเราบอกวา่ เฮย้...คณุเอกไม่เอาเอกสารปัจจบุนั มนับอกว่าอะไร Start from a template เราสามารถเลือกจาก 

Template ขา้งนอกได ้หรือสีฟรุง้ฟริง้สีชมพนูี่แลว้กนันะ Start from existing document กค็ือเลือกจากเอกสารอื่น นึกออก

ไหมครบั เลือกจากเอกสารอื่นตรงนีน้ะ เลือกจากเอกสารอื่น เราไม่จ าเป็นตอ้งเลือกครบั เพราะตอนนีเ้รามเีอกสารหนา้นีอ้ยู่แลว้ 

นี่คือเอกสารปัจจบุนัเรา นัน้ขอ้ที่ 2 เขากเ็ลือกใหแ้ลว้นะครบั ใชเ้อกสารปัจจบุนัหรือ Use the current document 

เพราะฉะนัน้มี 6 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 2 ก็กด Next ครบั ผมขออนญุาตเรยีนเนน้ย า้ การท า Mail Merge มี 6 ขัน้ตอน 1 กบั 2 

อย่าไปใส่ใจและใยดีครบั กด Next ไปเถอะ เพราะอะไร เพราะมนัเลือกใหเ้ราแลว้ ไฮโซไหมครบั มี 6 ขัน้ตอน หายไป 2 เหลือ 

4 หรูๆ คราวนีด้คูรบั ขัน้ตอนท่ี 3 ครบั ขัน้ตอนท่ี 3 เขาบอกว่าอะไร ดตูรงนีน้ะครบั ขัน้ตอนท่ี 3 ตอนนีเ้ราถงึขัน้ตอนท่ี 3 แลว้



เห็นไหมครบั 1 กบั 2 เนี่ยเราแทบไม่ไดท้ าอะไรเลยนะ เรากด Next อย่างเดยีวเลยนะ หรือถดัไปอย่างเดียวเลยนะ ขัน้ตอนท่ี 3 

เขาบอกว่า ดคูรบั Select recipients คือเลือกรายการผูร้บั รายการผูร้บัอนันีค้ือขอ้มลูที่อยู่ใน Excel หรืออยู่ใน Word ที่เรา

ท าไวเ้มื่อกีน้ีน้ะครบั เพราะฉะนัน้ ในต าแหนง่นีเ้ขาบอกว่าอะไร ดนูะครบั Use an existing list นะครบั คือเลือกรายการผูร้บั

ภายนอก Select from Outlook contacts อนันีเ้ราเลือกจาก Outlook ไหมล่ะ เราเคยพิมพไ์วใ้น E-mail Outlook ไหม ก็

ไม่อ่ะ พิมพใ์หมเ่องเลยไหม ก็ไม่ เรามีขอ้มลูอยู่แลว้ เพราะฉะนัน้มนัเลือกใหแ้ลว้เห็นไหมครบั Use an existing list กค็ือเลือก

จากผูร้บัภายนอก ต าแหน่งนีค้รบั มนัคลิกแลว้เรยีบรอ้ย ผมก็บอกเลยวา่ถา้ใช ้Existing list ดขูา้งล่างต่อนะ มนัมีค าวา่ 

Browse ครบั Browse หรือเลือกด ูBrowse ตรงนีค้ืออะไร เรากค็ลิก Browse เขา้ไปครบั เพื่อไปหาไฟลท์ี่เรา Save ไวใ้น

เครื่อง จ าเมื่อกีไ้ดใ้ช่ไหมครบั ทกุท่านครบั ผมสรา้งตารางขึน้มา 1 ตาราง ใน Microsoft Word มชีื่อ นามสกลุ แผนกนะครบั 

และก็ต าแหน่งอะไรก็แลว้แต่ ในที่นีผ้ม Save ไวท้ี่บน Desktop จ าไดเ้นาะ ใชช้ื่อว่าชื่อ จ าไดเ้นาะ เพราะฉะนัน้ค าว่า Browse 

หรือเรียกดเูนี่ย เราก็แค่ไปหาไฟลท์ี่เราท าไวค้รบั ตรงนีผ้มช่วยทกุทา่นไม่ไดน้ะครบั ทกุท่าน Save ไวท้ี่ไหน ทกุท่านตอ้งรูเ้อง

เนาะ เพราะฉะนัน้ครบั ผมก็คลิกที่ค  าวา่ชื่อ กด Open แบบนีไ้ดเ้ลยครบั คราวนีด้นูะครบั พอผมกด Open เสรจ็แลว้ Mail 

Merge Recipients เห็นไหมครบั ก็คือรายการของชื่อผูร้บั ขา้งหนา้จะมเีครื่องหมายถกูอย่างนีอ้ยูน่ะครบั และสงัเกตนดิหนึ่ง 

อา้ว...พ่ีเอกคะ ท าไมมนัสลบักนัล่ะคะพี่ มนัเอานามสกลุขึน้ก่อนล่ะคะพี่ หนอูตุส่าหพ์ิมพช์ื่อขึน้ก่อนนะคะพี่ หนูไม่ไดเ้อา

นามสกลุขึน้ก่อน อยา่ตกใจครบั ภาษาองักฤษมนัคือ First Name, Second Name หรือ First Name, Last Name นั่นเอง 

เขาเอาชื่อนะครบั หรือ Last Name ขึน้ก่อน อย่าซีเรยีสๆ นะครบั เดี๋ยวมนักลบัใหเ้องโดยอตัโนมตั ิตรงนีค้รบั สงัเกตนะ 

รายการคลา้ยๆ กบั Excel เลย เพราะนัน้ถา้เกิดผมอยากจะเลือกทัง้หมด ผมก็ Tick ถกูทัง้หมดแบบนีน้ะครบั ผมอยากจะพิมพ์

เฉพาะแผนกที่เป็นอเิล็กทรอนิกสน์ะครบั ก็พิมพเ์ฉพาะแผนกอิเล็กทรอนิกส ์หรือผมอยากจะพมิพเ์ฉพาะผูจ้ดัการ ผมกเ็ลือก

ต าแหน่งนะครบั ผมก็เลือก Fill เฉพาะผูจ้ดัการ เขาจะ Fill เฉพาะผูจ้ดัการให ้ใครท่ีอยู่ในขอ้มลูของเราเป็นผูจ้ดัการ เขาก็จะ

เลือกใหท้ัง้หมด ในที่นีม้นัไม่ซ  า้กนั เพราะนัน้ผมขออนญุาตเลือกทัง้หมดเนาะ พอเลือกเสรจ็แลว้ อย่าคดิเยอะครบั เดี๋ยวเครียด 

กด OK สงัเกตตรงนีค้รบั ขอ้ 3 ของเรายงัคงเลือกเหมือนเดิมนะ ถา้เราเลือกถกูดูนะครบั ถา้เราเลือกถกู ค าวา่ Browse ตรงนี ้

สีน า้เงินเนาะ จะเปล่ียนเป็นค าวา่ น่ีนะครบั จะเปล่ียนขอ้มลูใหเ้ป็น Edit recipient list กค็ือแกไ้ขรายการผูร้บั แสดงวา่ตอนนี้

มนัไปเอาขอ้มลูของเรามาแลว้เรยีบรอ้ย ถกูโอเคนะ ผมก็แคค่ลิกอย่างนีค้รบั ตอนนีม้นัดนัไป Save ไวบ้น OneDrive ดว้ยสิ 

เดี๋ยวลองดกู่อนนะ ผมก็ลองคลิกครบั Next พอผมคลิก Next เสรจ็แลว้นะครบั มนัมาถงึขัน้ตอนท่ี 4 เขาบอกว่าอะไรนะครบั 

Write your letter เขียนจดหมายของคณุนะครบั มนัมีอะไรล่ะ ดตูรงนีค้รบั มนัมีใหเ้ลือกครบั Address block กค็ือที่อยูใ่น 

E-mail เรา หรือ Greeting line ก็คือใชจ้ากขอ้มลูที่เราก าหนดเอง หรือ Electronic postage นะครบั หรือเอาจากตวัที่เป็นท่ี

อยู่ภาษาองักฤษเป็นอิเล็กทรอนกิส ์ไม่เอาเราไม่สนใจครบั จะเอาขอ้มลูธรรมดา ตรงนีจ้ะมีค  าวา่ More Items ภาษาไทยใชค้  า

ว่ารายการเพิ่มเติม ผมก็คลิก More Items ครบั อยา่งนีน้ะครบั มนัก็จะขึน้มาแลว้เห็นไหมครบั กจ็ะเรียงตามตารางที่เมื่อกีน้ี ้

ที่เราสรา้งขึน้มา กค็ือจะมีค าวา่ ชื่อ นามสกลุ แผนก และก็ต าแหน่ง เรียนเนน้ย า้นิดหน่ึงครบั ก่อนที่เราจะคลิกรายการเพิ่มเติม 

เราตอ้งมั่นใจวา่ Cursor เราอยู่ที่ไหนก่อน สโลแกนเดิมนะครบั อยากท าอะไรกบัส่ิงไหน เลือกสิ่งนัน้ก่อนเสมอ จ าไดเ้นาะ 

เพราะฉะนัน้ผมกเ็อา Cursor มาคลิกตรงนีค้รบั ที่ต  าแหน่งที่เราตอ้งการ และผมกเ็ลือก More Items ผมก็เลือกที่ชื่อครบั คลิก 

Insert กด Close ประเด็นคืออยา่งนี ้ผมให ้Trick นดิหนึ่งครบั จรงิๆ แลว้เนี่ย Microsoft ท ามาไวส้ าหรบัสอบ Certify เยอะ



มาก แตค่วามจรงิแลว้มนัใชไ้ม่ไดใ้นประเทศไทยนะครบั คือบางเรือ่งภาษาองักฤษเนี่ยมนัไม่มีวรรณยกุต ์ไม่มีสระ นึกออกไหม

ครบั ไม่มี ฐ ไม่มีตวัขา้งล่างอย่างเนี่ยนะครบั หรือ ฏ ท่ีมีหาง มนัคอืแถวเดียว ระนาบเดียวกนัหมด ถา้เป็นภาษาไทยผมแนะน า

อย่างนีน้ะ ชื่อและนามสกลุที่ผมท าไวค้นละ Column เพื่ออะไร เพื่อใหม้นัจดัมาไดส้วยงาม ผมใหช้ื่ออยู่ซา้ยมือสดุ ผมแนะน า

นะครบั เคาะเวน้วรรคไป 3 เคาะ 1 2 3 หมายความว่าอะไร หมายความว่าทัง้ชื่อและนามสกลุจะยาวสัน้ขนาดไหนก็ตาม จะ

ห่างกนั 3 เคาะเสมอ โดยชื่อเนี่ยอยู่ดา้นซา้ยมือสดุเสมอ จะไม่มกีารกระเถิบ เพราะนัน้ผมก็เลือกตอ่ครบั More Items และ

คลิกที่นามสกลุครบั กด Insert กด Close เราไดแ้ลว้เรียบรอ้ย ที่เหลือตอ้งท ายงัไงครบั เรากด Next ครบั Next นี่ครบั ขอ

อนญุาต Zoom เรากจ็ะไดช้ื่อมาแลว้ครบั ทรงงวฒุิ ศรีสวุรรณ อยา่งนีน้ะครบั ขา้งบนเนี่ยจะมีค าวา่ Next or Previous ผมก็

ลองคลิกเดินหนา้ครบั เราก็จะเจอ พจนาถ พฒุพฤษ เราคลิกอีก เราก็จะเจอ ชวพงศธร ไวสารกิรรม Data ขอ้มลูเรามี 3 คน มนั

ก็จะ Print ออก 3 คน เราไม่ตอ้งมานั่งพมิพเ์รื่องการอบรมคอมพวิเตอร ์Copy วาง จดั เราจดัอะไรเป็นแบบไหนก็ตามอยา่งนี ้

นะครบั ผมจดัย่อหนา้เรียบรอ้ยนะครบั มนัก็จะเปล่ียนให ้มนัก็จะ Print ขอ้มลูแบบนีใ้หเ้ห็นไหมครบั ตวัหนงัสือผมเปล่ียนอยู่

เห็นไหม ขออนญุาต Zoom อกีทนีะครบั ถา้เกิดใครไม่เห็นเนาะ ดตูรงนีน้ะครบั ชวพงศธร ผมลองกดเดินหนา้ เห็นไหมครบั มนั

เหมือนกบัการเขยีน Software เลย แต่อนันีม้นัคือการใช ้Mail Merge เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะฉะนัน้ถา้เกิดผมจ าเป็นตอ้ง 

Print งานนะครบั ผมกก็ดขัน้ตอนต่อมานะครบั ดนูะ ผมก็กดขัน้ตอนที่ ตอนนีเ้ราอยู่ขัน้ตอนท่ี 5 นะ พอขัน้ตอนท่ี 6 คือ 

Complete เรียบรอ้ยส าหรบัการ Merge นะครบั ผมก็แคค่ลิก มนัก็พรอ้มที่จะใหเ้รา Print แต่ตอนนีเ้ครื่องผมไม่ไดต้่อเครื่อง 

Print นึกออกไหมครบั พี่เอกคะ มนัมีหนา้เดียวนะคะพี่ บางคนยงัยึดติดต่อสิ่งที่คุน้เคยเหมือนเดิม แต่หนเุห็นมนัมีหนา้เดียวค่ะ

พี่ หนไูม่มั่นใจค่ะว่ามนัจะ Print ใหเ้ราทัง้หมดไหม ดตูรงนีค้รบั ถา้เกดิใครไม่มั่นใจ เราสามารถกดตรงนีน้ะครบั ต าแหน่งดา้น

ขวามือตรงนีเ้นาะ ผมคลิกใหด้ตูรงนีน้ะครบั Edit individual letters เราอยากรูว้่ามนัมีทัง้หมดก่ีใบ ผมกด Edit individual 

letters ผมเลือก All นะครบั กด OK มนัจะโชวเ์อกสารทัง้หมด 3 ใบใหเ้ราครบั เพราะมี 3 คน แทนที่เราจะตอ้งไปนั่ง Copy + 

Paste วาง นึกออกใช่ไหมครบั ไม่ตอ้งท าแบบนีน้ะ เราก็ Print ไดเ้ลยครบั เชื่อใจมนันิดหนึง่นะครบั Microsoft Word ผม

ไฮโซนะครบั เชื่อมนันิดหนึ่งนะครบั มนัจะใหเ้ราท างานไดง้่ายขึน้ สมมติวา่ผมมคีนอยู่ 20 คน ผมกท็ าวิธีเดิมเลยครบั มนักจ็ะ 

Print คน 20 คน ออกให ้นึกออกนะครบั ผมมีคน 100 คน มนักจ็ะ Print 100 คน ออกให ้เริม่เหน็ภาพแลว้นะครบั เราจะท า

ยอ้นกลบัไปท่ีเรา Hold ไวเ้หมือนเดิม มนัคอืตรงนีค้รบั จ าต าแหน่งอนันีข้องเราไดใ้ช่ไหมครบั สมมติผมจะพมิพข์อ้มลูชื่อ 

นามสกลุ แผนก และต าแหน่งนะครบั อนันีผ้มจะเป็นลกัษณะของการ Advanced เพิ่มนดิหนึ่งนะ ไปผนวกควบรวมกบัการใช ้

Tab Advanced หวัขอ้นีน้ะครบั ผมจะใหท้กุทา่นไดเ้ห็นภาพกค็ือเราจะดงึนะครบั การใช ้Mail Merge หรือจดหมายเวียนมา

ผนวกควบรวมกบัการใช ้Tab Advanced ในการท าขอ้มลูขององคก์ร 

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

ผมมีขอ้มลูแลว้เมื่อกีน้ีเ้รียบรอ้ย ผมท าใหด้ ู2 แบบนะครบั 1 ขอ้มลูจาก Microsoft Word 2 ขอ้มลูจาก Microsoft Excel 

นะครบั ตอนนี ้จ าไดน้ะ เมื่อกีท้ี่ทกุท่านเรียนกบัผมไปนะครบั ตรงนีค้ือเราท าเป็น Fill in เรยีบรอ้ยเนาะ ผมพิมพอ์ะไรก็ตามมนั

จะไม่มีการกระเถิบเขยิบเขยือ้นนะครบั ผมลบมนัก็ยงัคงอยู่เหมือนเดิม โอเคนะ แต่ถา้เกดิเราท าแบบนี ้ไฮโซแลว้นะ แต่เราตอ้ง

มานั่งเสียเวลาพิมพอ์กี มนัก็ไมต่า่งอะไรกบัเมื่อกีน้ี ้Copy ไป 20 หนา้แลว้กต็อ้งมานั่งพมิพเ์องถกูไหมครบั เรียนกบัผมแลว้ เรา



ตอ้งใชท้ฤษฎีและเทคนิคพเิศษนดิหนึ่งดงันีค้รบั พรอ้มเนาะ เราจะเอาอยา่งนีค้รบั ทกุท่านครบั เราจะเอาการท าจดหมายเวียน

หรือ Mail Merge มาประยกุตใ์ชก้บัการท า Database หรือขอ้มลูที่เก็บขอ้มลูไวน้ะครบั ดงันีน้ะครบั ผมก็เลือกครบั 

เหมือนเดิมเอาเมาสค์ลิกที่ช่องชื่อก่อนเนาะ ท่ีเราสรา้งไวแ้ลว้ หมายความวา่เราจะมก่ีี Format ก็ไดน้ะครบั เราจะท าฟอรม์ของ

เราไวน้ั่นเอง ผมกเ็ลือกครบั Mailings จ าไดใ้ช่ไหมครบั 1 คลิก Mailings 2 คลิก Start Mail Merge 3 เลือก Step-by-

Step Mail Merge Wizard มนัขึน้มาเหมือนเดมิ เหมือนเมื่อกีน้ีเ้ลยนะ ขา้งล่างสงัเกตนิดหน่ึงครบั มนับอกว่ามี 1 of 6 กค็ือ

ขัน้ตอนท่ี 1 ของ 6 ผมบอกไปแลว้ครบั มนัมี 6 ขัน้ตอน จ าไดน้ะครบั 1 กบั 2 อย่าไปใสใ่จและใยดี กด Next ไปเถอะ ก็กด 

Next ไปครบั Next Next จ าไดเ้นาะ มาถึงขัน้ตอนท่ี 3 ครบั มนัเลือกอยู่แลว้คือ Existing list Browse คือไปหาขอ้มลู จ าได้

เนาะ เราก็แคค่ลิกครบั Browse หรือเรียกด ูหาขอ้มลูมาครบั ตรงนีผ้มช่วยไม่ไดจ้รงิๆ นะครบั เราตอ้งจ าใหไ้ดน้ะครบั วา่เรา 

Save File ไวท้ี่ไหนนะครบั ผมอะ่ Save ไวท้ี่ไหนนะ ถกูตอ้งครบั ผม Save ไวท้ี่ Desktop ผมก็คลิกเลือก Desktop ชื่อไฟล์

ของผมคือชื่อ เห็นไหมครบั ผมกค็ลิกที่ชื่อ แบบนีเ้นาะครบั พอไดม้า เสรจ็ผมก็กด OK เลยก็ได ้แตถ่า้เกิดสมมติเรามีขอ้มลูอยู่

แลว้ ประจ าในองคก์รนะ เราอยากจะ Print เฉพาะผูบ้รหิาร Manger Print เฉพาะทมี Sales Print เฉพาะแผนก Engineer 

Print เฉพาะแผนก Sales and Marketing ก็เลือกเอาเองครบั ตรงนีก้็สามารถเลือกไดน้ะครบั ไม่ตอ้งคลิกทกุคนก็ไดน้ะ 

เครื่องหมายถกูอยู่ที่หนา้ขอ้มลูใคร ขอ้มลูนัน้จะถกูดงึมาใช ้ผมก็กด OK ครบั หลงัจากนัน้นะครบั มนัก็จะเปล่ียน จ าไดใ้ช่ไหม

ครบั Edit Recipient List กค็ือแกไ้ขรายการผูร้บั ที่เหลือผมก็กด Next เป็นขัน้ตอนที่ 4 กค็ือ Write your letter คือเขียน

จดหมายของเรานะครบั อา้ว...พี่เอกเราไม่ไดเ้ขยีนจดหมายนะ เราจะท าเป็น Profile ของพนกังาน ถกูตอ้งครบั เราอยา่ไปคิด

เยอะครบั เดี๋ยวเครยีด ผมกใ็ชเ้หมือนเดิมเลย More Items เห็นนะครบั เรากจ็ะไดข้อ้มลูมาตรงนีแ้ลว้เรียบรอ้ยนะครบั ก็

เหมือนเมื่อกีน้ีเ้ลยถกูไหม ตอนที่เราท าจดหมายส่งหาคน 20 คนนะครบั ผมก็คลิกเลือกที่ชื่อ กด Insert กด Close มนัอยู่บน

เสน้เรียบรอ้ย ผมก็แค่เอาเมาสค์รบั ไปคลิกที่นามสกลุนะครบั จดัใหส้วยนิดหนึ่ง ตรงนีจ้  าไดน้ะ เราสามารถจดั ยดื ลด หด 

ขยายได ้ผมก็เลือก More Items และผมก็คลิกเลือกที่นามสกลุกด Insert กด Close จ าไดน้ะครบั ผมคลิกที่แผนก

เหมือนเดิมเนาะ และผมกเ็ลือก More Items เหมอืนเดมิ ผมก็คลิกเลือกแผนกครบั กด Insert กด Close ผมเอาคลิกที่

ต  าแหน่งครบั กด More Items และผมก็เลือกที่ต  าแหน่ง กด Insert กด Close มนัยา้ยเลยไม่ไดน้ะครบั เราตอ้ง Close ก่อน

เนาะ มนัถงึจะยา้ยต าแหน่งพวกนีไ้ด ้คราวนีเ้รากจ็ะไดช้ื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง แผนกเรียบรอ้ย ถดัมาครบั เรามาดขูัน้ตอนท่ี 5 

ครบั ที่พรอ้มจะ Print เห็นนะครบั มี Next and Previous ครบั ก็คือผมก็คลกิครบั เราก็จะเจอพจนาถ พฒุพฤษนะครบั 

พจนาถ พฒุพฤษ ต าแหน่ง Marketing นะครบั อยู่แผนก Marketing เป็น Account Manager นะครบั ผมคลิกอีกทีหนึ่ง 

ชวพงศธร ไวสารกิรรม อยูแ่ผนกอิเล็กทรอนิกส ์ต าแหน่งผูจ้ดัการเนี่ย ผมยอ้นหลงักลบัมาได ้นึกออกไหมครบั ซึ่งตรงนีน้ะครบั 

ดเูนาะ ถงึแมเ้ราจะสรา้งฟอรม์แบบนีข้ึน้มา เราเปล่ียน Font ไดน้ะครบั ก็จดั Font ใหส้วยหรูดดูตีามสิ่งที่เราก าหนดเลย ขึน้อยู่

กบัเรานะครบั มนัจะไม่ไปกระเทอืนขอ้มลูหรือ Database เพราะฉะนัน้ในกรณีนีผ้มอยากจะ Print เนี่ยครบั มนัก็เปล่ียนเป็น

ขอ้มลูเห็นไหมครบั มนักจ็ะเป็น Font รูปแบบเดียวกนั เราปรบัแบบนีไ้ดน้ะครบั ผมก็ไปแค่ขัน้ตอนที่ 6 และกด Print ผมมี

พนกังานอยู่ 100 คน มนัก็จะ Print Format ของขอ้มลูพนกังานทัง้หมด 100 คนออกมาให ้เห็นภาพนะครบั การท างาน

ค่อนขา้งดดูมีาก ค่อนขา้งงา่ยและไวมาก เราคือการเอามาประยกุตร์ะหว่างการใช ้Tab และการใช ้Mail Merge หรือการส่ง

จดหมายเวียน หลายคนชอบคิดว่าการท า Mail Merge คือการแค่ส่งจดหมายอยา่งเดียว ไม่ใช่ อนันัน้โบราณมากนะครบั อย่า



ลืมนะครบั เราสามารถใชเ้ครื่องมือพวกนีม้าใชใ้นการท างานใหเ้หมาะควร ใหต้อบโจทยใ์นการท างาน สโลแกนผมครบั กลบั

บา้นไว ใชง้านคล่อง ตอ้ง Microsoft Office เพราะฉะนัน้ครบั หนงัสือบางเล่มไม่ไดส้อนแบบนีน้ะครบั อนันี ้Tips และเทคนิค

ที่ผมคดัมาใหล้ว้นๆ เลย เพื่อใหท้กุท่านสามารถไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานใหง้่ายรวดเรว็ขึน้นะครบั ก็หวงัว่าตอนนีท้กุท่านคง

ไดเ้ห็นอรรถประโยชนน์ะครบั ในการใชเ้รื่องของ Mail Merge เขา้มาเก่ียวขอ้ง การใชเ้รื่องของ Tab ที่เราสรา้ง Fill in เขา้มา

เก่ียวขอ้งนะครบั เดี๋ยวในบทหนา้นะครบั หรือว่าแบบฝึกหดัหนา้ ผมจะใหส่ิ้งหน่ึงที่ทกุทา่นน่าจะชอบ การพิมพเ์อกสาร การ

พิมพซ์อง การพิมพเ์รื่องของจดหมายต่างๆ เนี่ยนะครบั บางคนเนี่ยในองคก์รมซีองอยู่ หรือช่วงนีอ้ยู่ในหนา้มีการท าบญุใหญ่กนั

นิดหน่ึง กฐินผา้ป่าอะไรอย่างเนี่ยครบั สมมตินะ หรือในองคก์รเนี่ยจะส่งหนงัสือหาใคร ส่งใส่ซองเคยเห็นไหมครบั ตอ้งพมิพห์วั

ขา้งบน พิมพส์กั 2,000 ซอง และขอ้มลูคณุกจ็ะไม่ผิดสกัซองเดียว จะไม่เสียหายแมแ้ตซ่องเดียว เพราะถา้เกดิสมมติพมิพ ์

เมื่อก่อนผมเชื่อนะครบั หลายคนท าแบบนีน้ะ พิมพเ์อกสารวา่ง 1 อนั พิมพข์อ้มลูลงไปในเอกสารเนาะ และทกุคนกม็ีซองใช่

ไหมครบั และก็เอามาเปรียบเทียบกบัเอกสารและก็ยกส่องไฟดวูา่มนัตรงกนัหรือยงั มนัก็ไดน้ะ แตม่นัวิธีโบรา้ณโบราณมาก

ส าหรบัการท างานเพื่อใหม้นัผ่านไป เดี๋ยวผมจะใหเ้ทคนิคพเิศษนะครบั ในการท าเรื่องของซอง ท าเรื่องของประกาศนียบตัรนะ

ครบั เพื่อใหบ้างองคก์รหรือวา่บางหน่วยงานไดเ้อาไปใช ้เมื่อกีน้ีม้นัคือ Advanced Feature จรงิๆ อย่าเรียก Advanced เลย 

มนัคือการประยกุตใ์ชเ้ครื่องมือ Basic มากที่เราคุน้เคยนะครบั มาใชใ้หต้อบโจทยใ์นการท างานนะครบั เดี๋ยวในเบรกหนา้นะ

ครบั ใน Session หนา้ ผมจะเพิม่เติมนดิหนึ่ง แตเ่ราก็ยงัคงใช ้Mail Merge เหมือนเดมินะครบั กห็วงัวา่ทกุทา่นคงติดตาม

ต่อไปนะครบั 

เอาล่ะครบั ทกุทา่นครบั เมื่อกีท้กุท่านก็ไดเ้ห็นเรื่องของการประยกุตใ์ชน้ะครบั ในเรื่องของการท า Mail Merge เนาะ กบัตวั

เรื่องของเป็นการใช ้Tab เขา้มาเก่ียวขอ้ง จรงิๆ แลว้เนี่ยเราสามารถใชเ้ครื่องมือพวกนีน้ะครบั ในการเอาไปท างานในเรื่องของ 

Business ท าเรื่องของฟอรม์ตา่งๆ ไดน้ะครบั ไม่ว่าจะเป็น Division ไหนก็ตามนะครบั คราวนีผ้มเพิ่มใหอ้ีกนดิหนึ่งนะครบั 

เห็นแลว้อดรนทนไม่ไหวมาก เวลาที่ในองคก์รบางทีเราตอ้งส่งเอกสาร ส่งซอง ส่งเรื่องของขอ้มลูตา่งๆ เนี่ยใหก้บัคูค่า้นะครบั 

หรือว่าใหก้บัหน่วยงานอื่นๆ ผมแนะน าอย่างนีค้รบั ผมใหด้ ูเรากลบัมาที่ Microsoft Word ของเรานะครบั เมื่อกีน้ีท้กุท่านจ า

ไดเ้นาะ ใน Microsoft Word ของเราเนี่ยครบั กต็อ้งบอกวา่เมื่อกีเ้ราไดม้ีโอกาสในการใชก้ารท าเรื่องของตวั Mail Merge 

คราวนีผ้มแนะน าอยา่งนีค้รบั มีอยู่ครัง้หน่ึงนะครบั ผมเคยมีค าถาม หลายคนกถ็ามวา่พี่เอก เราอยากจะท าใหเ้อกสารเราเนี่ย

ท างานไดง้่าย คือตอนนีผ้มมีปัญหามากเลย เวลาผมสง่จดหมายนะครบั หรือว่าใบหกัภาษีไปใหก้บัลกูคา้เนี่ย คือผมตอ้งมานั่ง

พิมพ ์แลว้มนัไม่ตรงนะครบั ผมกบ็อกแลว้ท าไง เขาบอกเนี่ยครบั ส่ิงที่ผมท าคือผมก็เปิดเอกสาร A4 มา 1 หนา้แบบนีค้รบั และ

ผมก็พิมพไ์ปก่อน อะไรก็ได ้และก็ผมก็หยิบเอกสาร A4 หน่ึงแผ่น ไปหาซองจดหมายมา สมมติผมมีซองจดหมายอย่างนีเ้นาะ 

เขาก็อตุส่าหเ์อาซองพวกนีค้รบั ไปเทียบกบักระดาษ A4 และเขากย็กส่องไฟดวูา่ขอ้มลูที่เขาพมิพบ์นกระดาษ A4 เนี่ยตรงไหม 

ค าถามคือ ไดน้ะครบั แต่ไม่โอเค มนัดรููส้กึวา่มนัดธูรรมดามากกบัชีวิต ผมแนะน าอยา่งนีค้รบั จะพมิพเ์รื่องของซองจดหมาย 

เรื่องของประกาศนียบตัร เรื่องของ Certificate ต่างๆ ท าแบบนีน้ะ ดนูะครบั อนัดบัแรก อยา่งที่ผมบอกนะครบั เรียนกบัผมเนี่ย 

ใชไ้ดจ้รงินะครบั หมายความวา่ กลบับา้นไว ใชง้านคล่องนะครบั และที่ส  าคญัคือตอนนีท้กุท่านยงัไม่ไดม้าเพื่อใชใ้นการสอบ 

Certify ทกุท่านก าลงัเอาไปใชง้านในชีวติจรงินะครบั ในเรื่องของ Business ตา่งๆ กด็ี ผมแนะน าอย่างนีค้รบั จากหนา้จอนะ



ครบั ทกุท่านจะสงัเกต ผมเปิด Microsoft Word ขึน้มาถกูไหมครบั นี่คือขนาดกระดาษ A4 เนาะ ส่ิงที่ผมตอ้งท าคือผมอยาก

ท าเป็นลกัษณะของการพิมพข์อ้มลูนะครบั ผมก็ไปอย่างนีค้รบั ไปท่ี Layout ก็คือตัง้ค่าหนา้กระดาษนะครบั และผมก็มาที่ 

Page Setup หรือตัง้ค่าหนา้กระดาษ ส่ิงหน่ึงที่ผมอยากจะแนะน าทกุท่านคืออย่างนีน้ะครบั ดเูนาะ อนันีเ้ป็น Trick พเิศษ 

รบัรองไม่มีสอนที่ไหนในกระดาษหนงัสือทั่วๆ ไปแน่ๆ นะครบั แต่ใชง้านไดจ้รงิในบรษิัทและในชีวติประจ าวนั Print 2,000 ซอง 

ก็ไม่เสียแมแ้ต่ซองเดียวนะครบั ดเูนาะ อนัดบัแรกคือพอเราเปิดมาแลว้ใช่ไหมครบั Page Setup เนาะ ใหเ้ราเลือกตรงนีค้รบั 

ระยะขอบหรือ Margins เนี่ยนะครบั ขา้งบนเนี่ยนะครบั เขากจ็ะมีอยู่ 3 Tabs ใหเ้ราเลือกนะครบั ก็คือมี Margins มี Paper 

คือขนาดกระดาษ อนัดบัแรกเลยนะครบั ใหท้ดุท่านคลิกที่ Paper ก่อนเนาะ Tab ที่ 2 เขาจะมี Paper size เห็นไหมครบั เขามี 

Letter นะครบั มีซองจดหมาย มี Legal นะครบั มี Executive A3 A4 A5 BJ Custom size ผมแนะน าอยา่งนีค้รบั ซองที่ 

Microsoft ใหม้าในท่ีนีเ้นี่ย ใชไ้ม่ไดจ้รงิในชวีิตประจ าวนับา้นนีเ้มืองนี ้ซองบางซองที่เราไปซือ้ตามหา้งสรรพสินคา้มา ไปจาก

โรงพิมพม์า ขนาดเทา่กนักจ็รงินะครบั แต่ต่างกนัเป็นมิลเลียมเลยนะครบั ประเด็นก็คือง่ายสดุคืออย่างนี ้ในองคก์รครบั เขา

อาจจะมีเรื่องของจดหมายหรือซองอยู่แลว้ พิมพน์ะครบั พิมพโ์ลโกต้วัเองต่างๆ เรียบรอ้ยนะครบั หรือจะไมพิมพก์็ไดน้ะ ผม

อยากแนะน าใหท้กุท่านนะครบั ท าแบบนีน้ะครบั ก็คือว่าในต าแหน่งของซองจดหมายเนี่ย หรือซองเอกสารอะไรก็ตามที่เรามีนะ

ครบั จะมีโลโกข้องหน่วยงานนะครบั หรือจะมีโลโกข้อง หรือจะไมม่ีก็ไดน้ะครบั ส่ิงที่ท  าใหง้า่ยที่สดุคืออย่างนีค้รบั เอาไมบ้รรทดั

มานะ วดัจากนี่เลยนะครบั ความกวา้งเนี่ย กวา้งเท่าไหร ่เอาไมบ้รรทดัมาเลยนะครบั วดัเลยนะ ซองนี่ สงูเท่าไหรน่ะครบั วดัเลย

นะ สงูเท่าไหร ่เราจะไดข้นาดของซองตน้ฉบบัของเรา ที่เราไปซือ้มาหรือมีอยู่ หรือออฟฟิศนะครบั หรือ Business เราสั่งพิมพ์

มา หลงัจากนัน้พอเราวดัเสรจ็แลว้ครบั เราจ าไดแ้ลว้นี่ ว่ากวา้งเท่าไหร ่คณูยาว คณูสงูเท่าไหร ่ผมกม็าที่ Paper นะครบั และ

ผมก็เลือก Width ตรงนีค้รบั สมมติผมวดัได ้21cm ผมกใ็ส่ไป 21cm ผมวดัสงูได ้11.75cm ผมก็ใส่ไป 11.75cm หลงัจาก

นัน้ผมค่อยยอ้นกลบัมาที่ Margins หรือระยะนะครบั Default เนี่ยเขาจะตัง้ไวท้ี่ 2.54cm หรือ 1 นิว้ ลืมไปซะครบั ใหเ้รา

เปล่ียนเป็น 1cm กด Tab เนาะ 1cm 1cm 1cm แบบนีน้ะครบั หลงัจากนัน้กด OK เราจะไดเ้อกสารเนี่ยเทา่กบัซองจดหมาย

ของเราเลย เทา่กบัซองของเราเลย เพราะฉะนัน้หมายความวา่เราพิมพอ์ะไรก็ตามลงไปบนหนา้จอมนัจะไปปรากฎท่ีซอง

ตน้ฉบบัของเราดว้ย โดยที่เราไมต่อ้งยกส่องไฟใดๆ ทัง้สิน้นะครบั หลงัจากนัน้สมมติผมขออนญุาตนะครบั กรุณาส่ง อยา่งนี ้

เนาะ ตวัเอียงดว้ยแลว้กนัเนาะ ตวัเอียง กรุณาสง่ Enter นะครบั แค่นี ้เราอยากจะส่งหาใคร สมมติว่าผมอยากส่งหาคน 200 

คน 20 คน ผมท าแค่นีพ้อนะครบั ผมก็จดัใหม้นัอยู่กึง่กลางเรยีบรอ้ย จดั Layout ใหเ้รียบรอ้ย หลงัจากนัน้จ าไดไ้หมครบั ว่าเรา

ไปไหน เหมือนเดิมครบั เราจะใชค้  าสั่ง  Mail Merge เขา้มาเก่ียวขอ้ง เชน่ Mailings การส่งจดหมาย Start Mail Merge นะ

ครบั ตวัชว่ยสรา้งจดหมาย Step-by-Step Mail Merge Wizard ตวัชว่ยสรา้งจดหมายเวียนทีละขัน้ตอน จ าไดใ้ช่ไหมครบัท่ี

ผมบอกไปแลว้ มี 6 ขัน้ตอน 1 กบั 2 อย่าไปใส่ใจและใยดี กด Next ไปเถอะครบั ผมก็กด Next Next นะครบั ขัน้ตอนท่ี 3 เขา

บอกอะไร Select Recipients List เหมือนเดมิเลยนะครบั ผมก็คลิกที่ Browse เพื่อไปหารายชื่อมา คราวนีผ้มยกตวัอย่างใหดู้

ดงันีค้รบั ของเดิมที่เราใชเ้มื่อกีน้ีใ้นการท าเรื่องของการส่งอบรมคอมพิวเตอรจ์ าไดไ้หมครบั ส่งหาคณุเสกสรร ส่งหาหลายๆ คน

เนี่ยครบั หรือท าเรื่องของ Form Fill นะครบั ในการท่ีจะกรอกรายชื่อพนกังาน รายชื่อลกูคา้หรือขอ้มลูต่างๆ ในที่นีเ้มื่อกีน้ีน้ะ

ครบั เราเลือกจากนะครบั เราเลือกจากเอกสารท่ีเป็น Microsoft Word จ าไดน้ะครบั ที่เป็น Microsoft Word ผมขอ

อนญุาตเปล่ียนใหมค่รบั ผมจะลองใชไ้ฟลท์ี่เป็น Excel ดบูา้งวา่หนา้ตามนัจะต่างกนัตรงไหนนะครบั ผมก็แค่คลิกที่รายชื่อรุน่



นะครบั หรือว่ารายชื่อใน Excel นะครบั ผมกด Open Excel ก็จะมีอย่างนีค้รบั เขาจะถามวา่เรามีก่ี Tab Sheet เราจะใช ้tab 

Sheet รายชื่อชื่ออะไรบา้งนะครบั ผมก็แค่เลือกดงันีน้ะครบั และผมก็กด OK เห็นไหมครบั เขาก็จะมีเหมือนตอนท า Word 

เลย และเราก็สามารถ Scroll ดไูดน้ะครบั ว่าตอนนีเ้รามีก่ีคนนะครบั สมมติว่าตอนนีน้ะครบั ผมมอียู่ประมาณสกั Let’s say 

ว่าเยอะเลยนะครบั ประมาณสกัเกือบ 100 คน ผมกก็ด OK ส่งหาทกุคนเลยนะ สมมตินะครบั ผมกดส่งหาทกุคน ผมกด OK 

จ าไดใ้ช่ไหมครบั ค าวา่ Browse จะเปล่ียนเป็น Edit recipient list ก็คือแกไ้ขรายการผูร้บัเนาะ เราก็กดไปขัน้ตอนท่ี 4 นะ

ครบั หลงัจากนัน้พอขัน้ตอนที่ 4 ครบั มนัก็คือการท่ีเราจะท าการนะครบั ใส่หวัขอ้กค็ือ More Items นั่นเอง หรือรายการ

เพิ่มเติม ผมกเ็อาเมาสค์ลิกก่อนนะครบั ต าแหน่งที่ผมตอ้งการ และผมก็เลือก More Items ครบั ผมก็เลือกชื่อ นามสกลุนะ

ครบั ในกรณีนีไ้ฟล ์Excel ผมเนี่ย ผมท าเป็น 2 ส่วนก็คอืรวมชื่อและนามสกลุ กบัมีชื่อและนามสกลุต่างหาก ผมลงทา้ยชื่อและ

นามสกลุตา่งหากแลว้กนันะ ผมก็เลือกชื่อครบั Insert กด Close จ าไดใ้ช่ไหมครบั ใหเ้วน้วรรคไป 3 เคาะ 1 2 3 หลงัจากนัน้

ผมก็เลือก More Items เหมือนเดิมนะครบั เลือกนามสกลุ กด Insert กด Close เรากจ็ะไดม้าแลว้นะครบั หลงัจากนัน้ผมกด 

Next ครบั ผมกจ็ะไดช้ื่อมาแลว้เห็นไหมครบั อมุาภรณ ์กิ่งโพธ์ินะครบั ผมจะมีก่ีรอ้ยคนพนัคนผมกเ็ลือกไปแบบนีไ้ดเ้ลยนะครบั 

อย่างนีน้ะ เห็นภาพนะครบั ผมกม็ีเพิ่มเติมให ้ตรงนีผ้มตวัหนงัสือเล็กเกินไป ผมสามารถขยายใหญ่ได ้ผมสามารถเปล่ียน Font 

นะครบั เปล่ียน Font ตามที่เราตอ้งการได ้สมมตินะ และก็อาจจะใส่สีเพิ่มเติม อนันีแ้ลว้แต่เรานะครบั อนันีแ้ลว้แต่เรา ผมบอก

ใหด้นูะครบั เพราะฉะนัน้มีแคซ่องเดยีว ตวัอยา่ง 1 ซอง ผมส่งหาคน 10 คน 20 คน ท าแบบนีน้ะครบั ตวัหนงัสือต ่าไป ผมยา้ย

ขึน้มาขา้งบนแบบนีก้็ไดน้ะครบั และผมลองกดเดินหนา้ ถอยหลงัด ูเห็นนะครบั เราก็จะไดแ้ลว้เรียบรอ้ย เพราะฉะนัน้น่ีคือ

เทคนิคในการท าเรื่องของซองจดหมาย บางคนบอกพี่เอก แลว้ถา้เกิดผมอยากแตง่งานล่ะ ผมเพิ่มไดไ้หม อ๋อ...อยากพิมพอ์ะไร

ก็พิมพค์รบั ผมสามารถใส่ตรงนีไ้ด ้ขา้งล่างสมมติตรงนีน้ะครบั ผมก็พิมพบ์อกว่าอะไรนะ สมมติผมจะแตง่งานนะ ขออภยั ตวั

เล็กๆ นิดหน่ึง มนัตอ้งตวันอ้ยๆ เนาะ เนี่ยครบั ขออภยัหากมิไดเ้รยีนเชิญดว้ยตนเอง หรือถา้เป็นบรษิัทนะครบั อาจจะเขยีนค า

ว่านะครบั กรุณาตดิต่อบรษิัท หาที่อยู่ก็ใชอ้นันีไ้ดเ้หมือนกนัหมดนะครบั เพราะนั่นน่ีคือการใชอ้า้งองิเรื่องของ Mail Merge ใน

การสรา้งซอง เห็นไหมครบัวา่งา่ยมากนะครบั เราจะไม่เสียแมแ้ตซ่องเดียวนะ ส่ิงที่ส  าคญัคือ 1 ครบั เราหาขนาดของซองที่เรา

จ าเป็นตอ้งใช ้วดัครบั จากขอบกระดาษนะครบั ว่ากวา้งเท่าไหร ่สงูเท่าไหร ่นึกออกไหมครบั แนะน าใหว้ดัของจรงิที่เรามี อย่า

ไปใชข้นาดตามที่โปรแกรมก าหนดให ้คือโปรแกรมเนี่ยเป็น Standard นะครบั แต่วนันีซ้องบา้นเราก็ดี หรือว่าเอกสารที่เราส่ง 

ท ามาจากโรงพิมพก์ด็ีนะครบั จากเซเว่นกด็ี ขออนญุาตเอ่ยนามนะ Carrefour Lotus BigC อะไรก็ตามที่เราไปซือ้มาเนี่ย มนั

ไม่เท่ากนันะครบั ขา้งหลงัเขียนซองขนาดเท่านี ้เป็น Legal นะครบั หรือเป็นขนาด Letter จดหมาย แต่พอวดัจรงิมนักวา้ง

ต่างกนัเป็นมิลเลยนะครบั เพราะฉะนัน้เนี่ยผมแนะน านะ ใหใ้ชจ้ากซองขององคก์รที่เรามีนะครบั จะใส่โลโกไ้ดห้มดนะครบั 

เพราะฉะนัน้ก็นี่คือขอ้ดี หรืออนันีผ้มบอกว่า ผม Insert นะครบั ลองใส่โลโกน้ิดหน่ึงนะครบั หรือวา่ตราของบรษิัท สมมตวิ่าผม

ใส่ตราของบรษิัทนิดหนึง่เนาะ อย่างนีน้ะครบั ผมลองใส่ Microsoft 365 นะครบั ผมย่อเห็นไหมครบั ผมจดัใหอ้ยู่กึ่งกลางหรือ

ขวามือก็ไดน้ะครบั ตามนีน้ะครบั มนัก็จะไปอยู่กึง่กลาง หรือขวามอืใหเ้ราเลยนะครบั เราสามารถก าหนดได ้ผมก็เลือกนะครบั 

อาจจะเอาไปไวข้า้งล่างก็ไดเ้นาะ ยา้ยมาไวข้า้งล่างตรงนี ้อย่างนีน้ะครบั เป็นโลโกข้องเรา ส่งหาถงึทกุคนเห็นไหมครบัเนี่ย มีทกุ

คนเลย แลว้แตเ่ราเลยนะครบั ในการท าค่อนขา้งงา่ย เคลียเนาะ น่ีคือการประยกุตใ์ชใ้นเรื่องของการท าจดหมายเวยีนนะครบั 

แต่เรามาประยกุตใ์ชก้บัการท าเรือ่งของซองจดหมาย 



คราวนีผ้มเพิ่มใหอ้ีกนิดหนึง่ครบั อนันีผ้มเคยเจอ สงัเกตนะครบั เวลาที่เราท า Label เนี่ย แปะเอกสาร แปะสติก๊เกอร ์คือถา้

สอบ Microsoft สอบ Certificate ตา่งๆ เนี่ย มนัจะมีหวัขอ้และ Detail ที่แน่นอน แต่พอเวลาไปท างานจรงิ ใชไ้ม่ไดค้รบั 

เพราะขัน้ตอนมนัดหูยมุหยิมมาก ผมบอกแลว้ ผมลด ละ เลิก ตดัมาให ้ท าดงันีค้รบั สมมตเิห็นอยา่งนีไ้หมครบั ผมใชว้ธีิเดมิ

เนาะ ผมกด Insert แลว้กนัเนาะ และผมลองกด สมมตวิ่าวนันีเ้ราจะไม่ใชต้วัที่เป็น Label ที่เป็นส าเรจ็ เราจะไปซือ้สติก๊เกอร ์

A4 มา 1 แผ่น เคยเห็นใช่ไหมครบั ที่เป็นสติก๊เกอรท์ัง้หมด ที่เขามาตดัเองไดเ้นี่ยนะครบั วธีิการคืออย่างนี ้สมมติเนาะ ผมลอง

ใส่ Table แบบนีไ้ปเพื่อใหเ้ป็น Gridline เพื่อใหเ้ราสามารถใส่ตดัได ้คราวนีด้นูะครบั ผมก็ใชว้ิธีเดมิ Insert นะครบั Table เขา้

มาก่อนเนาะ หลงัจากนัน้ผมก็ไปที่ Mailings Start Mail Merge นะครบั Step-by-Step Mail Merge Wizard หลงัจาก

นัน้ผมก็เลือกเหมือนเดมินะครบั ถึงแมเ้ราจะสรา้ง Label ถงึแมเ้ราจะสรา้งซอง 1 กบั 2 อยา่ไปใส่ใจและใยดีนะครบั กด Next 

ไปเถอะนะครบั ผมก็กด Next ไปแบบนีเ้นาะ ผมกก็ด Next ไป และผมก็ไป Browse หารายชื่อมานะครบั ผมก็ลองไปหา

รายชื่อมา สมมติวา่อยู่บน Desktop เหมือนเดิมเนาะ ลองใชช้ื่อจาก Excel ก็ไดน้ะครบั หรือจะชื่อจาก Word ที่เรามีอยูก่็ได ้

ผมลองเลือกชื่อจาก Excel แลว้กนั จะไดไ้ฟลเ์ยอะๆ นิดหนึง่ อย่างนีน้ะครบั ไฟลเ์ยอะๆ นิดหนึ่งนะครบั ผมก็คลิก OK เลยนะ

ครบั หลงัจากนัน้ผมก็กด Next เพื่อเป็นขัน้ตอนท่ี 4 นะครบั ก็คือเขียนจดหมายนั่นเองนะครบั หรือว่าใชข้อ้มลูที่เราตอ้งการ เรา

ก็กดครบั More Items เหมือนเดิมเลยนะ ผมกเ็ลือกครบั ชื่อ Insert เนาะ กด Close เคาะเวน้วรรคสกั 3 เคาะเนาะ แลว้ผมก็

เลือก More Items เหมือนเดิมนะครบั เลือกต าแหน่ง กด Insert กด Close ประเด็นคืออยา่งนีค้รบั ถา้เราใชใ้นบรษิัทเราตอ้ง

มี Nameplate ไปแปะนึกออกไหมครบั เป็นสติก๊เกอร ์ไม่วา่จะไปเป็นแปะ Binder ก็ดี แปะหวัขอ้ แปะ Product ของเรากด็ี

นะครบั เราท าแบบนีไ้ดน้ะครบั โดยที่เราไมต่อ้งไปซือ้เครื่องยิง Barcode หรือสติก๊เกอรก์็ได ้คราวนีผ้มไดช้ื่อและนามสกลุแลว้ 

ผมกด Enter นิดหน่ึง เอานามสกลุนะครบั เมื่อกีผ้มเลือกผิดเป็นต าแหน่ง ผมเลือกนิดหนึ่งนะ เป็นนามสกลุ Insert เนาะ และ

ผมกด Enter ครบั สมมติอนันีค้อืเบอร ์หมายเลข Running Number มี Barcode ของเรา ก็แลว้แต่ที่เราก าหนดไวน้ะครบั 

ผมก็เลือก More Items เหมือนเดิม ผมลองเลือกหน่วยงานนะครบั และกด Insert กด Close ผมเลือก Enter อีกทีครบั มนัก็

จะเพิ่มมาใหเ้ห็นไหมครบั ผมลองกด More Items และผมลองเลือกต าแหน่งแลว้กนัเนาะ แบบนีน้ะครบั สมมติเนาะ จ าได้

เนาะ พอผมกด Next นะครบั มนัก็จะเปล่ียนถกูไหมครบั มชีื่อ มตี  าแหน่งเรียบรอ้ย ค าถามของผมคือถา้ผมอยากจะท า 

Binder แบบนีห้ลายๆ อนั หลายคนก็บอก...พ่ีเอกยากตรงไหน เราก็ Copy สิ Copy Copy และก็ไปวางแบบนี ้สมมติท าสกั

เยอะๆ เลยนะครบั เราก็ Copy ถกูไหม สมมตินะ เรา Copy ครบั คราวนีด้นูะครบั ส่ิงที่มี Trick นิดหน่ึง ถา้เรา Copy มาวาง

ครบั ชื่อทกุชื่อจะเหมือนกนั ดตูรงนีน้ะครบั ชื่อทกุชื่อจะเหมือนกนัเห็นไหมครบั ชื่อทกุชื่อจะเหมือนกนั ซึ่งมนัไมถ่กูตอ้ง มนัตอ้ง

น่าจะเอาชื่อแต่ละชื่อ คนละขอ้มลู คนละ Column เพราะนัน้ท ายงัไง ดนูะครบั วิธีการท่ีง่ายที่สดุคือผมลบอนันีไ้ปก่อน ลบไป

เลยนะครบั ลบไปเลยนะ อย่าไปสนใจและใยดี ผมลบไปก่อน ลบแบบนีเ้ลยนะครบั สมมติผมคดัอนันีท้ิง้ไปก่อนเนาะ ดนูะครบั 

มี Trick ตรงนีน้ิดเดียว ประเด็นคอืตอนนีเ้ราเลือกชื่อ นามสกลุถกูไหมครบั หน่วยงาน ต าแหน่งเรียบรอ้ย ขออนญุาต Zoom 

นะครบั คราวนีห้ลงัจากต าแหน่งเนี่ยมนัคือ Record สดุทา้ย เราอยากใหม้นัเปล่ียน Record ไปเป็นชื่อคนอ่ืน เช่น ชื่อสมศกัดิ์ 

ชื่อพจนาถ ชื่อศภุรตัน ์ชื่อชวพงศธรนะครบั ดตูรงนีค้รบั ในต าแหน่งของ Mailings ครบั ขา้งบนตรงนีค้รบั Mailings ขา้งบน

ตรงนีน้ะหรือการสง่จดหมายนะครบั มนัจะมีหวัขอ้ๆ หนึ่งครบั ชื่อวา่ Rules หรือกฎนะครบั Rules หรือกฎตรงนีค้รบั มนัจะมี

อะไรครบั If…Then…Else…, Merge Record, Merge Sequence, Next Record, Next Record if กค็ือเปล่ียน Record 



ถา้หรือเปลี่ยน Record ในท่ีนีค้รบั ง่ายมาก จ าแค่นีพ้อนะครบั ช่วยใหช้วีิตเรางา่ยขึน้ ในการท าเรื่องของ...ไม่ว่าจะเป็น Sales 

ไม่ว่าจะเป็น Marketing นี่คือสิ่งที่เราตอ้งเจอในชีวติประจ าวนันะครบั ผมเลือกอยา่งนีค้รบั ดเูนาะ ผมมีชื่ออยู่หลายรายชื่อ ถา้

ผม Copy ไปวางแบบนีเ้ลย มนัจะ Duplicate หรือ Copy ทกุชื่อ ก่อนที่ผมจะ Copy ครบั ผมกเ็ลือกต าแหน่งนะครบั และผม

ไปท่ี Rules หรือกฎนะครบั ใหเ้ลือก Next Record ตรงนีน้ะครบั พอผมเลือก Next Record เสรจ็ ดเูนาะ ผม Copy ครบั 

Copy เลยนะ และผมก็ไปวางครบั แบบนี ้ผมจะมีอยู่สกัก่ี Column ก็ตามแบบนีน้ะครบั เนี่ยผมลองวางใหด้ ูขออนญุาตนะสกั 

6 ชื่อ พอหลงัจากนัน้ผมกด Next ครบั เราจะเห็นแต่ละชื่อเนี่ยไมซ่  า้กนัเห็นไหมครบั แต่ละชื่อไมซ่  า้กนัเลย เห็นเนาะ และถา้ผม

กด Next เนี่ยชื่อก็เปล่ียนดว้ยนะครบั จดและจ าไวน้ิดหน่ึง ในการเปล่ียน Record ในการเปล่ียนขอ้มลู เราจะมีก่ีบรรทดัไม่รู ้

เราจะใส่ Number ก่ี Number ไม่รู ้เราจะใส่หมายเลย Nameplate ก่ี Nameplate ไม่รู ้เราจะใส่หมายเลข Product ก่ี 

Product ไม่รู ้และถา้เกิดเรา Print แบบนีน้ะครบั เราก็สามารถไปใชเ้ครื่อง Cutting Edge ตดั หรือคตัเตอรธ์รรมดาก็ไดค้รบั 

ถา้ไม่มี Cutting Edge ตดั กค็ตัเตอรธ์รรมดาและเราก็ไปแปะแบบนีไ้ด ้โดยที่ 1 เลยคือถา้เราไปซือ้เป็น Label ที่เป็นชดุส าเรจ็

มาเนี่ย เขาจะมเีฉพาะ Label ให ้ซึ่งมนัเปลืองมากในบางครัง้ เราสามารถซือ้ A4 และอย่างเนี่ยนะครบั สมมติผมเห็นละขอ้มลู

มนันอ้ยอ่ะ ผมอาจจะ 3 Column ก็ได ้เห็นภาพนะครบั นี่คือเรามาประยกุตใ์ชใ้นการท าเรื่องของ Mail Merge เขา้มา

เก่ียวขอ้ง ตรงนีเ้คลยีเนาะ เห็นภาพเนาะ อย่าลืมนะครบั ถา้ไมใ่ช ้Next Record ขอ้มลูจะซ า้กนั แต่ถา้เกิดผมใช ้Next 

Record ขอ้มลูจะเปล่ียนไปเรื่อยๆ เห็นนะครบั ผมมี 100 คน ผมสามารถ Print ทัง้หมด เนี่ยอยา่งนีน้ะครบั ผมลองกลบัมานะ 

ผมลอง Copy ถา้ขีเ้กียจนะครบั ผมก็ Copy อนันี ้Copy นะครบั และก็วางลงไปแบบนี ้เยอะๆ แบบนีไ้ดเ้ลยนะครบั ดเูนาะเนี่ย 

ผมวางแบบนี ้อพัเยอะๆ และผมลองดนูะครบั ขอ้มลูเนี่ยจะไมซ่  า้กนัเลย ผมเปล่ียน Next Record เห็นไหมครบั ขอ้มลูจะ

เปล่ียนไปเรื่อยๆ เห็นนะ น่ีคือ Tips และเทคนิคในการใช ้เพราะฉะนัน้ดว้ย Business ใดก็ตาม ผมมี Running Number ใดก็

ตาม อยา่ลืมนะครบั ผมสามารถเก็บขอ้มลูใน Excel ได ้ผมสามารถเก็บขอ้มลูใน Microsoft Word ได ้ผมสามารถเอาขอ้มลู

พวกนัน้มา Merge ดว้ยการท า Mail Merge ได ้แต่เราจะไมใ่ช ้Mail Merge ปกติที่ทกุทา่นใชง้านกนั เราจะแค่น า Mail 

Merge ที่เราคุน้เคยมาประยกุตใ์ชแ้ละตอบโจทยใ์นเรื่องของการท างานเรานะครบั ก็หวงัวา่ทกุท่านคงไดเ้ห็นอรรถประโยชนน์ะ

ครบั และก็เครื่องมือตา่งๆ ในการใชข้อง Microsoft Word นะครบั จรงิๆ มนัมีหลายอย่างมาก ผมใหด้อูนันีน้ิดหน่ึงก่อนไป 

ก่อนจบนะครบั ปกติแลว้คืออยา่งนีค้รบั อนันีก้็น่าเป็นส่ิงที่ทกุท่านคุน้เคย ผมมีเอกสารอนัหนึ่งนะครบั ชื่อว่า...สมมตินะ ผมเปิด

เอกสารใหด้นูิดหน่ึงนะครบั เป็นเอกสารที่เป็น PDF แลว้กนั อย่างนีน้ะครบั ผมมีเอกสาร PDF อยู่อย่างนีน้ะครบั ไฟลเ์อาเป็น

ไฟลช์ื่อว่า Microsoft Office Specialist Word Associate 2019 ผมลองคลิกใหด้นูะครบั ผม Double Click นะครบั อนันี้

คือเป็น PDF เห็นไหมครบั มนัคือ PDF ค าถามคือเราแกไ้ขไดไ้หมล่ะ PDF เนี่ย เราก็แกไ้ม่ไดน้ะครบั Microsoft Word ผมเนี่ย 

เมื่อเชา้ผมเล่าใหฟั้งเมื่อตอนท่ีเราเจอกนัช่วงแรกๆ นะครบั ผมเล่าใหฟั้งแลว้ว่า Microsoft Word เนี่ยมีค  าสั่งที่เรียกว่า PDF 

Reflow นะครบั PDF Reflow มนัคือการอ่านหรือเปิด PDF ไดเ้ลยใน Microsoft Word ดนูะ ไฟลน์ีน้ะครบั ชื่อว่า 

Microsoft Office Specialist Word Associate 2019 เนาะ ผมปิด ผมเปิด Microsoft Word ธรรมดา ดนูะครบั ผมคลิก

ที่ File Open นะครบั และผมก็ไปหาไฟลม์า ปกตเิราจะรูส้กึว่ามนัเปิดไดแ้ค่ docx หรือ File Word ถกูไหมครบั ผมกเ็ลือก 

Folder เนาะ และผมกค็ลิกชื่อ Folder ที่ผม Save ไวเ้มื่อกีน้ีน้ะครบั ประชมุคณะกรรมการจดัท านะ และก็ไฟลน์ีค้รบั ชื่อว่า 

Microsoft Office Specialist Word Associate 2019 นะครบั ผม Double Click ครบั หรือเปิด หรือคลิก และก็ Open ก็



ได ้หรือ Double Click ก็ไดน้ะครบั มนัก็จะท าการไปอ่านไฟลม์าและเขาจะถามจาก Microsoft Word นะครบัวา่ You 

ตอ้งการจะเปิดไฟล ์PDF จรงิใช่ไหม ผมบอกใช่ ผมคลิก Open ครบั เปิดไฟล ์PDF เราก็จะไดไ้ฟล ์PDF เมื่อกีน้ีม้าเห็นไหมครบั 

ผมแกไ้ดเ้ลยนะ สมมติผมลบนะครบั Skills Measured ออก เหน็ไหมครบั นี่คือไฟล ์PDF นะ ผมสามารถแกไ้ขใน Microsoft 

Word ไดเ้ลย แจ่มไปกว่านัน้ พี่เอกคะ มนัเป็นภาษาองักฤษนะคะ่ บงัเอิญวา่หนจู าเป็นตอ้งใชภ้าษาไทยอ่ะค่ะ ดนูะครบั หลาย

คนไม่ทราบ คือ Office ผมเนี่ยนะครบั มนัสามารถที่จะท าอะไรพวกเนี่ยไดม้านานแลว้นะ อย่างที่ผมบอกนะ วนันีไ้ม่มี Basic 

Intermediate หรือ Advanced เรามีแค่รู ้ไม่รู ้เคยใช ้ไม่เคยใชเ้ท่านัน้พอนะครบั หลงัจากที่ผมเปิดไฟล ์PDF มาแลว้

เรียบรอ้ยนะครบั ผมไปที่ต  าแหน่ง Review นะครบั ตรงนีจ้ะมีค าว่า Translate อยู่นะครบั คือการแปลนั่นเอง ผมเลือกแปลทัง้

ส่ิงที่ผมเลือกได ้หรือแปลทัง้ Document ท าใหด้แูลว้กนั ผมเลือกแปลทัง้เอกสาร กดทีเดยีวครบั รอสกัครู ่เขาก็จะขึน้มาว่าเขา

จะแปลเป็นอะไรนะครบั อนันีต้อ้งนิดหน่ึงนะครบั เราตอ้งต่อ Internet ดว้ยนะ เราตอ้งต่อ Internet เนี่ยครบั แปลใหแ้ลว้

เรียบรอ้ย เป็นภาษาไทยอย่างถกูตอ้ง จดั Format อยา่งสวยงาม ผมก็แค่เลือกครบั และก็เปล่ียน Font ตามนีเ้ลยครบั เห็น

ไหมครบั Font ทกุอยา่งหรือ Format ทกุอยา่งมาใหเ้รียบรอ้ยแลว้ จากที่เมื่อกีน้ีผ้มเปิดจาก PDF ภาษาองักฤษ ผมก็ท าแค่นี ้

ครบั และผมก็สามารถที่จะมาพมิพอ์ะไรเพิ่มก็ได ้เป็นการท างานที่เยี่ยมยอด เคลียนะครบั หลายท่านไม่ทราบ อตุ๊ะ Microsoft 

Word ท าแบบนีก้็ไดน้ะครบั แปลก็ได ้เปิด PDF จาก Microsoft Word นะครบั ก็ไดด้ว้ย อนันีเ้รยีกวา่ PDF Reflow นะครบั 

ใครไม่เคยใชล้องใชด้นูะครบั จรงิๆ แลว้ Feature พวกนีม้นัมีมาใหต้ัง้แต่ Version 2010 ดว้ยซ า้ไปนะครบั 2013 ก็ใชไ้ด ้

2016 กใ็ชไ้ดน้ะครบั หรือ 2019 365 ใชไ้ดห้มดนะครบั เพราะฉะนัน้วนันีค้รบั ส่ิงหน่ึงที่อยากจะบอกทกุท่านไวก้็คือว่าในการ

ท างานนะครบั ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่า Value Added นะครบั เป็น Business Productivity ของเราเนี่ย เพิ่มเตมิขึน้

ไปคือเราสามารถใชง้านชดุ Office ธรรมดาเนี่ยใหเ้ต็มประสิทธิภาพนะครบั อย่าไปสนใจวา่นี่คือ Basic นะ นี่คือ Advanced 

นะ เปล่า ถามอย่างเดียวคือถา้เราใชเ้หมือนอย่างส่ิงที่วนันีเ้รียนกบัผมไปเนี่ย มนัจะชว่ยใหก้ารท างานของทกุท่านเต็ม

ประสิทธิภาพมากขึน้นะครบั สามารถที่จะท าให ้1 นะครบั รวดเรว็ ถกูตอ้ง สวยงาม ตาม Format นะครบั เพราะนัน้เจา้นาย

สั่งอะไรมาก็ตาม ถา้เกิดเราท าสวยงาม ถกูตอ้ง รวดเรว็นะครบั Value Added หรือ Benefit ต่างๆ เนี่ย มนัอาจจะ Return 

กลบัมาหาเรานะ ROI ครบั เราลงทนุในการใชง้านพวกนีเ้ยอะ เราก็สามารถที่จะ Return of Investment เยอะ ในสิ่งที่เรา

ลงทนุไป อาจะเพิ่มเงินเดือนใหก้บัเราก็ไดน้ะครบั เอกมนัท างานดเีนาะ ท าไมมนัถึงท างานแลว้เรว็ล่ะ เอกท าไมถงึท างานแลว้

ถกูตอ้งล่ะ ท าไมเอกถึงท างานแลว้สวยดดูีนะครบั เพราะนัน้ผมก็ถงึบอกวา่เราก็มาเรยีนในการใชง้าน Microsoft Office นะ

ครบั ก็หวงัว่าทกุท่านนะครบั ที่ไดม้าเรียนในคลาสนะครบั หรือในหวัขอ้การใชง้าน Microsoft Office นะครบั เดี๋ยวเราจะยงัมี

เรื่องอื่นๆ ดว้ยนะครบั หวงัวา่ทกุท่านคงติดตามต่อไปนะครบั ในวนันีน้ะครบั ส าหรบัในเรื่องของ Microsoft Word กข็อ

อนญุาตนะครบั ขอบคณุทกุท่านที่สละเวลานะครบั ในการเรยีนกนัตัง้แตต่น้เลยนะครบั ก็สามารถเอาไปประยกุตใ์ชไ้ดน้ะครบั 

เดี๋ยวในครัง้หนา้นะครบั ผมจะมาแนะน าใหรู้จ้กัอกีหนึ่งโปรแกรมส าหรบั Microsoft Office นะครบั ก็ขออนญุาตขอบคณุทกุ

ท่านมากนะครบั ที่สละเวลาในการเรียน Microsoft Word ครบั ขอบคณุมากครบั 


