
ใบงานที่ 2  การจัดการเอกสาร 

การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน ใน Word2010  
 

การจัดวางหน้ากระดาษของเอกสาร สามารถท าได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ 
ดังนี้ 

1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 

2. คลิกเลือก การวางแนว (Orientation) แล้วเลือกแนวการจัดวางหน้ากระดาษตามที่เราต้องการ 

 
เพียงเท่านี้เอกสารก็จะถูกจัดวางตามแนวหน้ากระดาษท่ีก าหนด 
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การก าหนดระยะขอบกระดาษ ใน Word2010  
 

การก าหนดระยะขอบกระดาษนั้น มีผลโดยตรงเมื่อสั่งพิมพ์หน้ากระดาษออกมา เนื่องจากระยะขอบกระดาษ
ที่แคบจะไม่มีพ้ืนที่เหลือให้เข้าเล่มได้ ดังนั้นเราจึงควรมีการก าหนดระยะขอบกระดาษท่ีเหมาะสม ซึ่งการ
ก าหนดระยะขอบกระดาษ สามารถท าได้ดังนี้ 

1. คลิกแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) 

2. คลิกเลือก ระยะขอบ (Margin) แล้วเลือกระยะขอบที่ต้องการ 

 
เอกสารจะถูกปรับเปลี่ยนระยะขอบกระดาษที่ก าหนดแล้ว 
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การบันทึกเอกสาร ใน Word2010  
 

หลังจากท่ีเราพิมพ์งานแล้ว เราก็ย่อมมีการจัดเก็บเอกสารนั้นไว้ส าหรับการใช้งานในครั้งต่อไปด้วย ซึ่งการ
บันทึกเอกสารนั้น ก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ซึ่งเราต้องเลือกบันทึกเอกสารให้เหมาะกับการน าไปใช้งานด้วย 

การบันทึกเอกสารใหม่ 

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึก (Save) 

2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร 

3. ก าหนดชื่อไฟล์เอกสาร 

4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) 



 

 

 

การบันทึกเอกสารแบบส าเนา 

การบันทึกเอกสารแบบส าเนา เป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพ่ือป้องกันกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปิด
ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์สุญหาย เป็นต้น ซึ่งการบันทึกไฟล์ลักษณะนี้ท าได้โดย 

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกเป็น (Save As) 
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2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร 

3. ก าหนดชื่อไฟล์เอกสาร 

4. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) 

 
การบันทึกเอกสารให้ใช้ได้กับ Word 97-2003 ใน Word2010  

 

การบันทึกเอกสารแบบ Word 97-2003 นั้นเป็นการบันทึกไฟล์เอกสารเพื่อน าไปเปิดในโปรแกรม Microsoft 
Word เวอร์ชัน 97-2003 ซึ่งการบันทึกไฟล์ในลักษณะนี้ ท าได้ดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > บันทึกเป็น (Save As) 
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2. เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร 

3. ก าหนดชื่อไฟล์เอกสาร 

4. ก าหนดชนิดของไฟล์ให้เป็น Word 97-2003 Document 

 
5. คลิกปุ่ม บันทึก (Save) 

 

การก าหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word2010  
 

ในการสร้างเอกสารขึ้นมาแล้ว หลังจากท่ีป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงไปแล้ว เพื่อให้เอกสารมีความสวยงาม และ
สมบูรณ์มากขึ้น ก็ควรจะมีการก าหนดรูปแบบของเอกสารให้ตรงกับความต้องการในการน าไปใช้งาน 

การก าหนดรูปแบบตัวอักษร ก่อนการพิมพ์ 
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การก าหนดรูปแบบตัวอักษรในเอกสารนั้น สามารถท าได้ทั้งก่อน และหลังพิมพ์ข้อความ ซึ่งแต่ละลักษณะมี
ดังนี้ 

1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์เพื่อเริ่มการพิมพ์ 

2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) 

 
3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ 

 
 

4. เมื่อพิมพ์ข้อความข้ึนมา รูปแบบตัวอักษรก็จะปรากฏเป็นไปตามที่ก าหนด 
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การก าหนดรูปแบบตัวอักษร หลังการพิมพ์ 
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1. คลิกเมาส์ซ้ายเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอัก 

2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) 

3. เลือกรูปแบบตัวอักษรที่่ต้องการ 

 
4. ข้อความจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรตามที่เลือก 

 
การก าหนดปรับขนาดตัวอักษร ใน Word2010  
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ถ้าข้อความที่พิมพ์ลงไปในเอกสารมีขนาดเล็กหรือใหญ่จนเกินไป เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรได้ 
ด้วยขั้นตอนดังนี้ 

การปรับขนาดตัวอักษร 

1. เลือกข้อความที่ต้องการปรับขนาดตัวอักษร 

 
2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) 

3. กดท่ีลูกศรลงมา แล้วเลือกขนาดตามต้องการ 

 
เพียงเทา่นี้ข้อความท่ีเราเลือก ก็จะถูกปรับขนาดตัวอักษรตามท่ีเราก าหนด 

การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร ใน Word2010  
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ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารเพ่ือความสวยงาม เราสามารถก าหนดสีให้ตัวอักษรได้ด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร 

1. เลือกข้อความที่ต้องการก าหนดสีตัวอักษร 

 
2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) 

3. คลิกปุ่มอักษร A (Font Color) ดังภาพแล้วเลือกสีของตัวอักษรที่ต้องการ 

 
เพียงเท่านี้ข้อความท่ีเราเลือกนั้น ก็จะเปลี่ยนสีแล้วครับ 

การใส่สีเน้นข้อความ ใน Word2010  
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การพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารนั้น ถ้าต้องการเน้นข้อความใด ๆ เป็นพิเศษแล้ว เราสามารถใส่สีให้กับ
ข้อความนั้นได้ ด้วยขั้นตอนดังนี้ วิธีการใส่สีเน้นข้อความ 

1. เลือกข้อความที่ต้องการใส่สี 

 
2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) 

3. คลิกเลือกปุ่ม สีเน้นข้อความ (Text Highlight Color) แล้วเลือกสีที่ต้องการใช้เน้นข้อความ 

 
เพียงเท่านี้ข้อความท่ีเราเลือกก็จะปรากฏสีที่เน้นไว้ขึ้นมา 

 

การสร้างเอกสารใหม่ใน Microsoft Word 2010    
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ส่วนมากการท างานอันดับแรกท่ีเราต้องท าในโปรแกรม Microsoft Word ก็คือ การสร้างเอกสารที่ตรงกับ
ความต้องการข้ึนมาใช้งาน ซึ่งการสร้างเอกสารก็สามารถท าได้หลายวิธีดังขั้นตอนด้านล่างนี้ 

วิธีที่ 1 การสร้างเอกสารเปล่า 

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) > เอกสารเปล่า (Blank document) 

2. คลิกปุ่ม สร้าง (Create) 

3. หลังจากนั้นเอกสารใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมา 

 
ตัวอย่างการสร้างเอกสารเปล่า 

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 2 การสร้างเอกสารจากแม่แบบ 
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เป็นการสร้างเอกสารจากแม่แบบส าเร็จรูปที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File) > สร้าง (New) > ตัวอย่างแม่แบบ (Sample templates) 

 
2. เลือกแม่แบบที่เราต้องการ 

3. คลิกปุ่ม สร้าง (Create) 
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เอกสารใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาตามแม่แบบที่เลือก 
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การใส่ล าดับตัวเลขให้ข้อความ ใน Word 2010  
 

หากในเอกสารมีแต่ข้อความที่เป็นตัวอักษร ก็อาจจะท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ และยากท่ีจะจัดการกับ
ข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างง่าย ๆ ด้วยการจัดล าดับตัวเลขให้กับข้อความด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

วิธีการจัดล าดับตัวเลขให้ข้อความ 

1. คลิกหน้าข้อความแรกท่ีจะจัดล าดับ 

2. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) 

 
3. คลิกปุ่ม ล าดับเลข (Numbering) แล้วเลือกรูปแบบล าดับเลขท่ีต้องการ 

http://www.com5dow.com/


 
เพียงเท่านี้ล าดับเลขท่ีเลือกก็จะแสดงขึ้นมาแล้ว 
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การจัดต าแหน่งข้อความ ใน Word2010  
 

ในการจัดวางข้อความลงไปในเอกสาร ควรจัดวางข้อความให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับชนิดของ
เอกสารนั้น ๆ ด้วย ซึ่งการจัดวางข้อความลงไปในเอกสารนั้น ก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 

การจัดต าแหน่งข้อความแบบกึ่งกลาง 

เป็นการก าหนดให้ข้อความถูกจัดวางอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้าเอกสาร ซึ่งการจัดวางข้อความในลักษณะนี้ท าได้
โดย 

1. เลือกข้อความที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม กึ่งกลาง (Center) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+E บนคีย์บอร์ดก็ได้ 

 
การจัดวางต าแหน่งข้อความแบบชิดทางซ้าย 

เป็นการก าหนดให้ข้อความถูกจัดวางชิดทางด้านซ้ายมือของหน้าเอกสาร ซึ่งการจัดวางข้อความในลักษณะนี้
ท าได้โดย 

1. เลือกข้อความที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม จัดแนวข้อความชิดซ้าย (Align Text Left) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+L บนคีย์บอร์ดก็ได้ 
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การจัดต าแหน่งข้อความแบบชิดทางขวา 

เป็นการก าหนดให้ข้อความถูกจัดวางชิดทางด้านขวามือของหน้าเอกสาร ซึ่งการจัดวางข้อความในลักษณะนี้
ท าได้โดย 

1. เลือกข้อความที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม จัดแนวข้อความชิดขวา (Align Text Right) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+R บนคีย์บอร์ดก็ได้ 
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การจัดวางข้อความแบบเต็มแนว 

เป็นการก าหนดให้ข้อความถูกขยายจัดวางให้เต็มหน้ากระดาษ โดยที่ไม่มีการก าหนดระยะห่างระหว่างค า ท า
ให้ในแต่ละประโยคมีช่องว่างระหว่างค าค่อนข้างมาก การจัดวางข้อความในลักษณะนี้ท าได้โดย 

1. เลือกข้อความที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม เต็มแนว (Justify) หรือกดคีย์ลัด Ctrl+J บนคีย์บอร์ดก็ได้ 
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การจัดวางต าแหน่งข้อความแบบกระจายเต็มแนว 

เป็นการก าหนดให้ข้อความถูกขยายจัดวางให้เต็มหน้ากระดาษ คล้ายกับการจัดวางข้อความแบบเต็มแนว แต่
จะมีการจัดระยะหาระหว่างค าให้สวยงามมากขึ้น การจัดวางข้อความแบบนี้ ท าได้โดย 

1. เลือกข้อความที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม กระจาย (Distributed) 
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การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด ใน Word 2010  
หากเราพบว่า ข้อความแต่ละบรรทัดมีระยะห่างที่ไม่สวยงาม หรือห่างกันมากจนเกินไป เราก็สามารถที่จะจัด
ระยะห่างระหว่างบรรทัดได้ทั้งท าให้ห่างมากกว่าเดิม หรือจะให้มีระยะห่างเป็นปกติเหมือนใน Word 2003 
ได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

วิธีการจัดระยะห่างให้เหมือน Word 2003 

1. เลือกข้อความที่ต้องกร 

2. คลิกปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line and paragraph spacing) แล้วเลือก ตัวเลือกระยะห่าง
บรรทัด... 

 
3. คลิกท่ีช่องสี่เหลี่ยมค าว่า ไม่เพ่ิมช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีลักษณะเดียวกัน 
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วิธีการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดให้มากกว่าปกติ 

1. เลือกข้อความที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า (Line and paragraph spacing) แล้วเลือกระยะห่างระหว่าง
บรรทัดที่ต้องการ 
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