ใบความรู้
หน่ วยการเรียนที่ 3
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ระดับ ปวช. 2 จานวน 2 หน่ วยกิต
ชื่อหน่ วย การสร้างจดหมายเวียนและพิมพ์เอกสารทางเครื่ องพิมพ์ จานวน 3
ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง
การสร้ างจดหมายเวียนและพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์
จานวน 1
สัปดาห์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกองค์ประกอบของจดหมายเวียนได้
2. สร้างเนื้อหาและตั้งค่าจดหมายเวียนได้
3. สร้างฐานข้อมูลของผูร้ ับจดหมายได้
4. กาหนดหน้ากระดาษและดูตวั อย่างก่อนพิมพ์ได้
5. สัง่ พิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์ได้
เนือ้ หาสาระ
องค์ประกอบของจดหมายเวียน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- เอกสารหลัก (Main Document)
คือเอกสารเริ่ มต้นจะเป็ นจดหมายหรื อป้ ายเลเบล
ข้อความอีเมล์ ซองจดหมายหรื อป้ ายเลเบล
ที่ได้กาหนดให้มีขอ้ ความ ขนาดและรู ปร่ าง
ที่เหมือนกันไว้เพื่อใช้เป็ นต้นแบบของการพิมพ์จานวนมาก
-

แหล่งข้อมูล (Data Source) คือรายชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ับ รหัสสิ นค้า ฯลฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเก้บอยูใ่ นรู ปแบบของตาราง
ของ Word, ตารางรายชื่อของ Excel, ตารางฐานข้อมูลของ Access หรื อจากสมุดรายชื่อของ Outlook เพื่อนามาผนวกเข้า
กับตัวเอกสารหลัก เมื่อสัง่ พิมพ์จดหมาย ซองหรื อป้ ายเลเบลโปรแกรมจะเปลี่ยนรายชื่อในเอกสารแต่ละชุดให้โดย
อัตโนมัติ

กระบวนการทาจดหมายเวียน
1. ตั้งค่าเอกสารหลัก เอกสารหลักมีขอ้ ความและกราฟฟิ กที่เหมือนกัน เพื่อใช้เป็ นเนื้อหาที่จะส่ งให้กบ
ั ผูร้ ับจานวน
มากที่ตอ้ งการ เช่น จดหมายข่าว หรื อซองจดหมาย เป็ นต้น
2.

เตรี ยมรายชื่อผูร้ ับ โดยการสร้างหรื อเลือกแหล่งข้อมูล (Data Source) จากไฟล์ขอ้ มูลที่มีอยูแ่ ล้วหรื อสร้างรายการ
ข้อมูลขึ้นมาใหม่ดว้ ย Word หรื อโปรแกรมอื่นๆ เช่น Excel, Access เป็ นต้น

3.

เชื่อมต่อเอกสารหลักกับแหล่งข้อมูล ด้วยการสร้างการเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งข้อมูลที่เป็ นรายชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ับ
ที่ตอ้ งการส่ งถึง ซึ่ งจะเก็บรายชื่ออยูใ่ นรู ปแบบของตารางทัว่ ไป หรื ตารางฐานข้อมูล

4.

เพิ่มฟิ ลต์ขอ้ มูลและปรับปรุ งรายชื่อผูร้ ับ ด้วยการจัดวางรายชื่อหรื อฟิ ลต์ขอ้ มูลลงในเอกสารหลักในตาแหน่งที่
ต้องการ แล้วให้ไปดึงข้อมูลมาแสดงในเอกสารหลัก

5.

แสดงตัวอย่างและผสานข้อมูล โดยการสร้างชุดสาเนาของเอกสารหลักขึ้นมาสาหรับแสดงตัวอย่างแต่ละรายการ
หรื อระเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรายชื่อ ก่อนที่จะจัดพิมพ์หรื อส่ งทางอีเมล์

ประเภทของเอกสารหลัก
เอกสารหลัก
(Main Document) ที่สามารถสร้างเป็ นจดหมายเวียนได้ จะมีให้เลือกในขั้นตอนที่ 1 ของ Wizard หรื อตัว
ช่วยของการสร้างจดหมายเวียนดังนี้
- Letter (จดหมาย) ส่ งจดหมายไปยังผูร้ ับจานวนมา
-

Email message (ข้อความอีเมล์) ส่ งข้อความแบบอีเมล์ไปตามที่อยูอ่ ีเมล์

-

Envelops (ซองจดหมาย) พิมพ์ชื่อ-ที่อยูล่ งบนซองจดหมาย

-

Labels (ป้ ายผนึก) พิมพ์ชื่อ-ที่อยูล่ งบนป้ ายเลเบลหรื อฉลาก

-

Directory (ไดเรกทอรี่ ) จะเป็ นการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาไว้ในเอกสาร เช่น รายชื่อสมาชิก, แคตตาล็อกสิ นค้า หรื อ

รายการอะไหล่สินค้า
ขั้นตอนการทาจดหมายเวียน
ขั้นที่ 1 : เตรียมเนื้อความจดหมาย
การสร้างเอกสารหลักซึ่ งอาจจะมีท้ งั ข้อความและกราฟฟิ กที่เหมือนกันเอาไว้ก่อน เช่น จดหมายข่าวที่ตอ้ งการส่ ง
ถึงสมาชิกทุกคน แต่จะเว้นส่ วนที่จะกรอกชื่อหรื อที่อยูว่ ่างเอาไว้ก่อน เพื่อนาข้อมูลรายชื่อมาใส่ ภายหลังในขั้นตอนการ
ผสานเอกสาร การสร้างเอกสารหลักแบบจดหมายทาได้
ชั้นที่ 2 : เตรียมรายชื่อผู้รับ (Data Source)
Data Source หรื อแหล่งข้อมูลที่จะนามาเป็ นแฟ้ มที่ผสานเข้าไปในเอกสารหลัก ซึ่ งก็คือแฟ้ มที่เราเก็บรายชื่อ และที่
อยูข่ องผูร้ ับจดหมายไว้นนั่ เอง โดยจะจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้อมูล (Database) ประกอบไปด้วยฟิ ลต์ (Fieldหรื อเขต
ข้อมูล) ที่ใช้เป็ นหัวเรื่ องที่ใช้แยกรายการข้อมูล และเรคอร์ ด (Record) หรื อระเบียนข้อมูลที่เราจัดเก็บลงไปตามฟิ ลต์ เช่น
ฟิ ลต์ “ชื่อ-นามสกุล” ก็เก็บชื่อ-นามสกุล ผูร้ ับ เป็ นต้น สาหรับใน Word อาจจะเก็บอยูใ่ นรู ปแบบตารางที่แบ่งเป็ น
คอลลัมน์และแถว ซึ่ งแถวบนสุ ดก็จะเป็ นชื่อฟิ ลต์หวั เรื่ อง (เพื่อเรี ยกใช้) ส่ วนแถวอื่นๆก็จะเรคอร์ ดข้อมูล (1 แถวคือ 1
ระเบียน) ของผูร้ ับแต่ละราย
ขั้นที่ 3 : เชื่อมต่ อเอกสารหลักกับแหล่ งข้ อมูล
การทาจดหมายเวียนในขั้นนี้จะใช้คาสั่ง Step Mail Merge Wizard (ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอน) ในปุ่ ม
Start Mail Merge (เริ่ มจดหมายเวียน) บนแท็บ Mailings (การส่ งจดหมาย) ซึ่ งจะมีลาดับการทาอยู่ 6 ขั้นตอน (6 Step) โดยทา
ไปทีละขั้นตอนตามลาดับ ช่วยให้สร้างจดหมายเวียนได้สะดวกและง่ายขึ้น บางขั้นตอนอาจแตกต่างกันบ้างขึ้นอยูก่ บั ว่า
ได้เลือกเอกสารหลักจดหมายเวียนเป็ นประเภทใด ดังนี้
-

ตัวเลือกไฟล์เอกสารในขั้นที่ 13 มีดงั นี้
o

Use the current document (ใช้เอกสารปัจจุบน
ั )

ใช้เอกสารที่กาลังเปิ ดอยูน่ ้ ีทาเป็ นจดหมายเวียนหลัก

o

Start from a template (เริ่ มจากแม่แบบ) เพื่อสร้างจดหมายจากเทมเพลตที่มีอยู่ จากนั้นคลิกที่ Select template

แล้วไปเลือกเทมเพลตที่ตอ้ งการในหน้าต่าง Select Template ได้
o

Start form existing document (เริ่ มจากเอกสารที่มีอยู)่ เพื่อใช้จดหมายที่สร้างเก็บไว้แล้วจากนั้นเลือกไฟล์ที่

ต้องการโดย คลิกปุ่ ม open (เปิ ด)
-

ตัวเลือกการเลือกไฟล์ที่เก็บชื่อ-ที่อยูผ่ รู ้ ับจดหมายในขั้นที่ 15 มีดงั นี้
o

Use an existing list (ใช้รายการที่มีอยู)่ เลือกใช้ไฟล์รายชื่อที่สร้างเก็บไว้แล้ว โดยไปคลิก Browse เลือกเข้ามา

ได้ (ดังตัวอย่างในขั้นที่ 15 เลือกวิธีน้ ี)
o

Select from Outlook contacts (เลือกจากที่ติดต่อ Outlook) เลือกรายชื่อจากสมุดรายชื่อของโปรแกรม Outlook โดย

คลิกคาสั่ง Choose Contacts Folder (เลือกโฟลเดอร์ ผตู ้ ิดต่อ) ได้
o

Type a new list (พิมพ์รายการใหม่ ) ต้องการพิมพ์รายชื่อใหม่ โดยคลิกที่ปม
ุ่ Create (สร้าง) แล้วไปกรอกข้อมูล

ลงไปใหม่ และจัดเก็บให้เป็ นไฟล์ฐานข้อมูลของ Access (.mdbx)
ขึ้นที่ 4 : เลือกวิธีจัดวางฟิ ลต์ ชื่อ -ที่อยู่
เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งข้อมูลได้แล้ว ก็เลือกการจัดวางฟิ ลต์ที่เป็ นที่ชื่อ
เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผลในจดหมาย
- ตัวเลือกในการวางที่ชื่อ-ที่อยูแ่ ละข้อความทักทาย ในขั้นที่ 22 มีดงั นี้
o

-ที่อยูล่ งในส่ วนต่างๆถายในเอกสารหลัก

Address block (ช่องที่อยู่) ให้วางชื่อ-ที่อยูแ่ บบเต็มทีเดียวทั้งชุด (ทุกฟิ ลต์หวั ข้อที่มีในไฟล์ขอ้ มูลในกรณี ที่ต้ งั

ชื่อฟิ ลต์ไม่ตรงกับของโปรแกรมต้องไปจับคู่ชื่อฟิ ลต์ให้ตรงกันด้วย )
o

Greeting Line (บรรทัดแสดงคาทักทาย ) แสดงบรรทัดข้อความทักทาย เช่น เรี ยน , กราบเรี ยน หรื อ Dear…

เป็ นต้น
o

Electronic Postcard (ไปรษณี ยจ์ ากเว็บ)โดยใช้โปรแกรมเสริ มเพื่อแทรกไปรษณี ยจ์ ากเว็บ

o

More Items (รายการเพิ่มเติม) เพื่อเลือกใส่ เฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่มเข้าไป

ชั้นที่ 5 เลือกวิธีแสดงผลและสั่ งพิมพ์ จดหมายเวียน
หลังจากที่แทรกฟี ลด์รายชื่อจากแหล่งข้อมูลเข้ามาในเอกสารหลักได้แล้ว ขั้นตอนนี้กจ็ ะมาผสานเอกสารหลักและ
แหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อเราจะได้ตรวจสอบถูกต้องของรายชื่อที่แทรกเข้ามา และนาผลลัพธ์ไปใช้งาน เช่น ผสานเอกสาร
ใหม่ สั่งพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์เลย หรื อสั่งพิมพ์ภายหลังได้ดงั นี้
- ขั้นตอนที่ 33 จะแสดงตัวอย่างจดหมายแต่ละฉบับที่มีชื่อ -นามสกุลของผูร้ ับแต่ละคนใส่ เข้ามาแล้ว เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง เลือกการเลื่อนดูรายผุร้ ับแต่ละคนได้ดงั นี้
- ปุ่ ม
เลื่อนดูจดหมายของผูร้ ับถัดไป - ปุ่ ม

เลื่อนดูจดหมายของผูร้ ับก่อนหน้า

- ตัวเลือกรายชื่อที่จะพิมพ์ (สามารถทยอยสัง่ พิมพ์ได้) ในขั้นที่ 36 มีดงั นี้
- All (ทั้งหมด ) พิมพ์ทุกรายชื่อ

- Current record (ระเบียนปัจจุบน
ั )

พิมพ์เฉพาะข้อมูลที่เลือกแสดงในเอกสารที่เห็น

- From (จาก) จากข้อมูลลาดับที่ To: (ถึง) ถึงลาดับที่

กลุ่มคาสั่ งสร้ างจดหมายเวียนบทแท็บ Mailings
ที่ผ่านมาเราได้สร้างจดหมายโดยใช้คาสั่ง Step by Step Mail Merge Wizard (ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอน) ใน
ปุ่ ม Start Mail Merge (เริ่ มจดหมายเวียน) ซึ่ งจะแสดงหน้าต่างงานของ Mail Merge แสดงขึ้นมาที่ดา้ นขวาของหน้าต่างเอกสาร แต่
การทางานต่างๆ เหล่านั้นจะมีคาสั่งอยูใ่ นปุ่ มแท็บ Mailings (การส่ งจดหมาย) ให้คุณได้เลือกสร้างและจัดการกับขั้นตอนการ
ทางานของจดหมายเวียนได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ด Wizard ซึ่ งจะเทียบกับ Wizard ได้
สร้ างฐานข้ อมูลรายชื่อผู้รับใหม่
ที่ผ่านมาเราได้เลือกรายชื่อ

-ที่อยูจ่ ากไฟล์ที่มีอยูแ่ ล้ว ในหัวข้อนี้จะดูวิธีสร้างฐานข้อมูล การใส่ ขอ้ มูลลงไปใหม่

และเก็บบันทึกไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลนามสกุล .mdbx (หรื อ .mdb ใน Access เวอร์ ชนั่ ก่อนหน้า) ซึ งเป็ นไฟล์ฐานข้อมูลของ
โปรแกรม Access ให้โดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่างนี้ได้เลือกซองจดหมายเป็ นเอกสารหลัก เพื่อนามาใช้กนั รายการข้อมูลใหม่ดงั นี้
- การทางานในหน้าต่าง New Address List (รายการที่อยูใ่ หม่) มีดงั นี้
- ป้ อนข้อมูลในช่องฟี ลด์ต่างๆ เช่น ชื่อ ในช่อง First Name นามสกุล ในช่อง Last Name และ ข้อมูลอื่นๆ ของผูร้ ับใน

แต่ละรายชื่อให้ครบ
- คลิกปุ่ ม

(รายการใหม่) เพื่อเพิ่มรายขื่อคนต่อไป

- คลิกปุ่ ม

(ลบรายการ) เพื่อลบรายชื่อที่เลือกทิ้ง

- คลิกปุ่ ม

(ค้นหา) ถ้าต้องการค้นหารายชื่อในตารางรายชื่อ

- คลิกปุ่ ม

(กาหนดคอลัมน์เอง ) ถ้าต้องการเพิม
่ /ลบ หรื อเปลี่ยนชื่อฟี ลด์ใหม่

แก้ ไขจดหมายเวียน
เมื่อคุณสร้างและผนวกข้อมูลเข้ามาในจดหมายเวียนเสร็ จแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลของชื่อ

-ที่อยูห
่ รื อเปลียน่

แปลงเอกสารหลักจากจดหมาย ก็สามารถทาได้ดงั นี้
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักที่ได้เลือกไว้แล้ว ไปเป็ นเอกสารอีกแบบหนึ่ง เช่น เปลี่ยนจากจดหมายเป็ น
ซองจดหมาย เป็ นต้น แต่ควรระวังเพราะการเปลียน่ นี้จะมีการยกเลิกเนื้อหาของเอกสารเดิมทิ้งแล้วสร้างเอกสารใหม่ข้ นึ มา
แทน ซึ่ งการเปลี่ยนชนิดของเอกสารทาได้
แสดงสี ไฮไลท์ ฟีลด์
หากคุณต้องการแยกความแตกต่างของ
ข้อมูลในเอกสารหลักและข้อมูลที่แทรกจากแหล่งข้อมูลอื่น
ก็สั่งแสดงแถบสี ไฮไลท์ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Highlight Merge
Fileds (เน้นเขตข้อมูลผสาน) ดังภาพก็จะเห็นแถบสี ทุกฟี ลด์

การจัดเรียงข้ อมูล

การสั่งพิมพ์จดหมายเวียนที่มีรายชื่อผูร้ ับจานวนมาก ก่อนสั่งพิมพ์คุณอาจสั่งจัดเรี ยงรายชื่อ

-ที่อยูก่ ่อนเพิ่อเพิ่มความ

สะดวกในการจัดส่ งและทาให้เราคัดแยกรายชื่อได้ง่ายขึ้น เช่น เรี ยงตามชื่อผูร้ ับ หรื อเรี ยงตามรหัสไปรษณี ย ์ เป็ นต้น
สร้ างป้ายเลเบล (Label) หลายๆชื่อ
เลเบล

(Label) หรื อป้ ายผนึก/ฉลาก คือจะเป็ นสติกเกอร์

ขนาดต่างๆ ที่ใช้งานกันแพร่ หลาย เช่น ใช้พิมพ์ชื่อ ติดหน้าซองจดหมาย
ทาป้ ายราคาสิ นค้า หรื อ ฯลฯ ที่ผ่านมาเราได้สร้างเลเบลแบบต่างๆเอาไว้
แต่เลเบลที่ใช้แสดงชื่อ -ที่อยูจ่ ะทาได้แบบเดี่ยวแค่ชื่อเดียว สาหรับการนารายชื่อ
ที่มีจานวนมากมาใส่ เลเบลเพื่อให้แสดงชื่อที่ต่างกันในแต่ละแผ่น
ส่ งจดหมายเวียนทางอีเมล์
ในปัจจุบนั การส่ งเอกสารแบบอีเมล์ได้เข้ามามีบทบาทกับการติดต่อสื่ อสารมากขึ้น เราจะเป็ นต้องส่ งข่าวสาร
ข้อมูลให้กบั ลูกค้าจานวนมากโดยใช้ช่องทางอีเมลล์น้ ี การส่ งจดหมายเวียนแบบอีเมล์น้ นั จะใช้รายชื่ออีเมล์ (email address) ซึ่ ง
คุณอาจเก็บไว้ในตารางของ Word หรื อดึงจากรายการติดต่อ (contact) ของโปรแกรม Microsoft Office Outlook ก็ได้ ส่ วนวิธีการส่ ง
ทาได้ดงั นี้
- หลังจากนี้กไ็ ปวางชื่อพีลด์ลงในจดหมายและเลือกการผนวกเอกสารกับชื่ออีเมล์ได้ เหมือนการผนวกจดหมายและซองที่

ผ่านมา

การจัดการไฟล์และการพิมพ์
1. ไฟล์และความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สาคัญๆคุณครวตั้งค่าการป้ องกันเอกสารไว้บา้ ง เช่น สร้างไฟล์
สารองอัตโนมัติ,ตั้งบันทึกการกูค้ ืน เป็ นต้น เผือ่ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้มีไฟล์สารองมาใช้งาน
แทนได้บา้ งดีกว่าข้อมูลหายไปทั้งหมด การสร้างความความปลอดภัยให้กบั เอกสารสามารถทาได้
หลายวิธี ดังนี้
1. สร้างไฟล์สารองทุกครั้งที่บนั ทึก

เอกสารที่มีเนื้อหาที่ตอ้ งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หรื อเอกสารที่มีความสาคัญ คุณอาจ
ตั้งค่าให้มีการสร้างไฟล์สารองเก็บไว้ทุกครั้งที่บนั ทึกได้ โดยไฟล์สารองที่ได้จะมีชื่อขึ้นต้นด้วย
คาว่า Back of “ชื่อเอกสาร” และมีนามสกุล .wbk (Microsoft Word Backup Document) หาก
ต้องการนามาใช้งานก็ใช้วิธีเปลี่ยนนามสกุลจาก .wbk ให้เป็ น .doc หรื อ .docx ได้ หรื อจะเปิ ด
ด้วยคาสัง่ Open ปกติจากนั้นก็ใช้คาสัง่ Save as บันทึกเป็ นไฟล์เอกสารทัว่ ไป (.doc หรื อ .docx)
ได้ โดยไปคลิกกาหนดตัวเลือกการบันทึกไฟล์สารองได้ดงั นี้

2. การตั้งค่าบันทึกการกูไ้ ฟล์

ใน Work จะมีคุณสมบัติการกูค้ ืนไฟล์อตั โนมัติให้ ซึ่งอาจใช้ในกรณี มีเหตุการณ์ที่คาดไม่
ถึงในขณะที่คุณกาลังทางาน เช่น ไฟดับ เครื อ่งแฮงค์ โปรแกรมค้าง หรื อปิ ดไฟล์ไปโดยไม่
บันทึก เป็ นต้น การตั้งค่าการกูค้ ืนด้วย Auto Recover นี้จะช่วยคุณได้ โดยกาหนดให้บนั ทึกเป็ น
ระยะทุกๆกี่นาที เมื่อเกิดปัญหากับไฟล์เอกสารที่คุณใช้งานอยู่ ก็สามารถกูค้ ืนงานส่วนที่ทา
เพิ่มเติมแล้วยังไม่ได้บนั ทึกคืนมาได้บางส่วน ณ จุดเวลาที่บนั ทึกอัตโนมัติไว้ เช่น คุณเปิ ดไฟล์
มาใช้งาน 9.00 น.และตั้งบันทึกอัตโนมัติไว้ทุกๆ 30 นาที เมื่อคุณทางานไปถึงเวลา 9.45 น. โดย
ไม่ได้สงั่ บันทึกแล้วไฟดับขึ้นมา คุณก็ยงั มีงานทาไว้ถึง 9.30 น. มาทาต่อได้ (เสียไปแค่ 15 นาที
สุดท้าย เพราะหลังจากเวลานั้นก็จะไม่มีขอ้ มูลที่คุณสร้างไว้) เพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดคุณ
สามารถตั้งค่าการกูค้ ืน
3. ปิ ดเอกสารที่กคู้ ืน

หากเกิดกรณี ตามหัวข้อ “ตั้งค่าบันทึกการกูไ้ ฟล์” ที่ผา่ นมา เมื่อคุณเรี ยกเปิ ดโปรแกรม
Word ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โปรแกรมจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่คุณเปิ ดใช้งานค้างไว้และมีการบันทึก
การกูค้ ืนเอาไว้ข้ ึนมาให้เลือก ว่าคุณต้องการเปิ ดเอกสารที่กคู้ ืนนั้นมาใช้งานหรื อไม่ โดยจะบอก
ชื่อไฟล์พร้อมใส่ขอ้ ความ [Recovered] (เอกสารที่กคู้ ืน) หรื อ [Auto saved] (เอกสารที่ต้งั บันทึก
อัตโนมัติเอาไว้) กากับไว้ และบอกด้วยว่าเอกสารเวอร์ชนั่ นี้ถกู บันทึกในเวลาเท่าไร พร้อมกันนี้
จะแสดงเอกสารต้นฉบับ (Original) ขึ้นมาด้วย ว่ามีการบันทึกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ซึ่งคุณ
สามารถเรี ยกเปิ ดเอกสารที่กคู้ ืนมาใช้งานและบันทึกเก็บงานต่อไปได้
ในกรณี ที่คุณเลือกเปิ ดเอกสารกูค้ ืนได้แล้วและคลิกปิ ดหน้าต่าง Document Recovery ใน
ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมจะถามว่า ต้องการจัฃฃดเก็บลบเอกสารที่กคู้ ืนหรื อไม่ ก็เลือกได้ดงั นี้
- Yes, I want to view these files later .ให้แสดงรายการไฟล์ที่กอู้ ีกในครั้งต่อไปเมื่อกเปิ ด
Word ขึ้นมา
- No, remove the file; I have saved the files I need. ให้ลบรายการไฟล์ที่กคู้ ืนทิ้งได้ เมื่อคุณ
บันทึกไฟล์ใหม่ไปแล้ว หรื อไม่ตอ้ งการเก็บเอาไว้
4. เปิ ดเข้าระบบ Safe Mode

โปรแกรมในชุด Office 2007 จะมีการกูร้ ะบบของโปรแกรมที่เรี ยกว่า “Safe Mode” ให้ ใน
กรณี ที่โปรแกรมที่ใช้งานอยูเ่ กิดปัญหาที่รุนแรงจนไม่สามารถเปิ ดในโหมดปกติได้ ก็จะเรี ยก
เปิ ดเข้าโหมด Safe Mode ให้อตั โนมัติเพื่อซ่อมแซมโปรแกรมและให้คุณเปิ ดเอกสารที่กคู้ ืน

ก่อนโปรแกรมมีปัญหาได้ โดยจะแสดงข้อความ (Safe mode) ไว้หลังชื่อโปรแกรมบนไตเติ้ล
บาร์
5. เปิ ดและซ่อมแซมเอกสาร

ไฟล์เอกสารที่เปิ ดใช้งานบ่อยๆ หรื อขณะที่ใช้งานอาจจะเกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมทา
ให้เอกสารที่เปิ ดใช้งานอยูไ่ ม่ได้ถกู จัดเก็บอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายจนไม่
สามารถเปิ ดไฟล์ดว้ ยคาสัง่ ปกติได้ คุณสามารถเปิ ดเอกสารแบบซ่อมแซม (Open and Repair)
ได้ โปรแกรมก็จะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและเปิ ดเอกสารนั้นขึ้นมาใช้งานได้เหมือนเดิมดังนี้
6. กาหนดรหัสผ่านให้เอกสาร

เพื่อความปลอดภัยของเนื้อหาหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับ คุณอาจเลือกใส่รหัสผ่าน
(Password) ให้กบั เอกสารได้ หากมีผอู้ ื่นมาเปิ ดแล้วใส่รหัสผ่านไม่ถกู ต้องก็จะไม่สามารถเปิ ดดู
ไฟล์เอกสารนั้นได้ โดยหลังจากกาหนดรหัสผ่านเสร็ จแล้วให้สงั่ save ด้วย การกาหนด
รหัสผ่านให้เอกสารทาได้ดงั นี้
7. เปิ ดเอกสารที่มีรหัสผ่าน

เมื่อเรี ยกเปิ ดไฟล์ที่ใส่รหัสผ่านไว้ จะขึ้นกรอบ Password (รหัสผ่าน) ขึ้นมากรอกรหัสผ่าน
ถ้ากรอกถูกต้องก็จะเปิ ดไฟล์งานให้ แต่ถา้ กรอกไม่ถกู ต้องก็จะไม่สามารถเปิ ดไฟล์งานนั้นได้
8. ยกเลิกรหัสผ่าน

การยกเลิกรหัสผ่านจะทาได้โดยเปิ ดเอกสารด้วยรหัสผ่านที่ถกู ต้องเข้ามาก่อน จากนั้นก็ใช้
คาสัง่ Encrypt Document (เข้ารหัสลับเอกสาร) อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ลบรหัสเดิมทิ้ง แล้วบัยฃ
นทึกไฟล์ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง รหัสผ่านก็จะถูกยกเลิกไป
2. การนาเอกสารไปใช้งานร่ วมกัน
หลังจากที่สร้างเอกสารเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คุณอาจต้องการนาไปใช้งานที่อื่นหรื อนาไปแจกจ่าย
ให้กบั ผูอ้ ื่นได้ใช้งานร่ วมกัน ก่อนจะนาไปใช้อาจจะใส่ขอ้ มูลส่วนตัวกากับไว้ เช่น ใส่ชื่อเจ้าของ
เอกสาร ตรวจสอบเนื้อหาหรื อข้อมูลที่ซ่อนอยูว่ ่าควรลบอะไรออกก่อนหรื อไม่ หรื อกาหนดให้อ่าน
ได้อย่างเดียว เป็ นต้น โดยให้ทาได้ดงั ต่อไปนี้
1. บันทึกเป็ นไฟล์เวอร์ ชนั่ เก่า

ตามที่ผา่ นมาในบทต่างๆเราจะเห็นได้ว่า Word 2007 ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆเข้ามามากม
มาย ดังนั้นเอกสารที่คุณจัดรู ปแบบด้วยคาสัง่ พิเศษของ Word 2007 ลงไป อาจจะไม่สามารถ
เปิ ดใช้งานได้กบั Word เวอร์ชนั่ เก่าตั้งแต่ 97 ถึง 2003 ได้ ฉะนั้นเพื่อป้ องกันความผิดพลาด คุณ
อาจเลือกบันทึกเอกสารให้เป็ นรู ปแบบ .doc เพื่อสามารถนาไปใช้งานกับ word เวอร์ชนั่ ก่อน
หน้านี้ได้ ดังนี้
2. แปลงไฟล์เวอร์ ชนั่ เก่า

นอกจากการบันทึกเป็ นไฟล์เวอร์ชนั่ เก่าแล้ว คุณสามารถใช้คาสัง่ แปลงไฟล์จากเวอร์ชนั่ เก่า
ให้เป็ นรู ปแบบไฟล์ของ Word 2007 ได้ โดยใช้คาสัง่ Convert (แปลง) ดังนี้
3. ตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatible) ของเอกสาร

Word 2007 ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่และมีการยกเลิกคุณสมบัติเก่าบางอย่างทีมี่อยูใ่ นเวอร์ชนั่
ก่อนหน้าไป หากคุณเปิ ดไฟล์งานขึ้นมาใช้งานแบบ Compatibility หรื อเปิ ดขึ้นมาใช้งานแล้ว
บันทึกใหม่เป็ นไฟล์ของเวอร์ชนั่ 2007 ไป หากต้องการรู้ว่าถ้านากลับไปใช้กบั เวอร์ชนั่ เก่าจะมี
เนื้อหาใดในงานนาเสนอนี้มีปัญหาหรื อเข้ากันได้กบั เวอร์ชนั่ เก่าหรื อไม่ก็ตรวจสอบได้
4. เอกสารขั้นสุ ดท้าย (Mark as Final)

หลังจากที่เอกสารมีการตรวจทานหรื อแก้ไขในกลุ่มเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการบอกให้กบั
ผูอ้ ่านทราบว่าไฟล์งานนี้เสร็ จสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว สามารถกาหนดให้เป็ นขั้น
สุดท้าย (Mark as final) ได้ โดยทาให้เปิ ดอ่านได้อย่างเดียว และจะไม่สามารถแก้ไขเอกสารนี้
ได้ โดยเครื่ องมือที่เกี่ยวกับการพิมพ์ และการแก้ไขจะถูกปิ ดไป และจะมีไอคอนขั้นสุดท้าย
แสดงอยูท่ ี่แถบสถานะ
3. การจัดพิมพ์เอกสาร
ดูตวั อย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
สาหรับการตรวจสอบเอกสารก่อนสัง่ พิมพ์ออกทางกระดาษ ทาได้โดยคลิกปุ่ ม Office เลือก
Print (พิมพ์) แล้วคลิกเลือก Print Preview (แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์) เพื่อเข้าไปตรวจสอบ
หน้าตาของเอกสารที่จะพิมพ์ หรื อจะสัง่ พิมพ์ในมุมมองนี้ก็ได้
เครื่ องมือในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์บนแท็บ Print Preview มีดงั นี้
- ปุ่ ม Print (พิมพ์) สัง่ พิมพ์เอกสาร โดยเปิ ดไดอะล็อกบล็อกซ์ Print ขึ้นมาให้กาหนดค่าการ
พิมพ์
- ปุ่ ม Page Width (ความกว้างของหน้า) แสดงตัวอย่างเอกสารตามความกว้างของหน้าต่าง

- ปุ่ ม Options (ตัวเลือก) ตั้งค่าเกี่ยวกับการพิมพ์
- ปุ่ ม Margin (ระยะขอบ) ตั้งค่าขอบกระดาษ
- ปุ่ ม Orientation (การวางแนว) เลือกพิมพ์ในแนวตั้งหรื อแนวนอน
- ปุ่ ม Size (ขนาด) เลือกขนาดกระดาษที่จะใช้พิมพ์
- ปุ่ ม Magnifier (แว่นขยาย) คลิกปรับย่อ/ชยายเนื้อหา
- ปุ่ ม Zoom (ขยาย) ใช้สาหรับย่อ/ขยายเอกสาร
- ปุ่ ม 100% (หนึ่งหน้า) แสดงตัวอย่างแบบหน้าเดียว
- ปุ่ ม One Page (หนึ่งหน้า) แสดงตัวอย่างแบบหน้าเดียว
- ปุ่ ม Two Page (สองหน้า) แสดงตัวอย่างแบบสองหน้า
- Show Ruler (แสดงไม้บรรทัด) แสดงไม้บรรทัดเพื่อปรับแต่งขอบกระดาษได้
- Shrink One Page (ลดลงครึ่ งหน้า) บีบเนื้อหาให้เหลือกหน้าเดียว
- Next Page (หน้าถัดไป) คลิกไปยังหน้าถัดไป
- Previous Page (หน้าก่อน) คลิกไปยังหน้าที่ผา่ นมา
- Close Print Preview (ปิ ดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์) ปิ ดมุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
4. สัง่ พิมพ์เอกสาร
การกาหนดค่าการพิมพ์ในไดอะล็อกบล็อกซ์ Print ในขั้นที่ 2 มีดงั นี้
- Print Name เลือกชื่อเครื่ องพิมพ์
- Print range เลือกจานวนหน้าที่พิมพ์
- All พิมพ์ทุกแผ่น
- Current page พิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบนั หน้าเดียว
- Page ระบุหมายเลขที่จะพิมพ์ เจระบุเป็ นช่วง หรื อหลายช่วง (คัน่ ด้วยจุลภาค) เช่น 5-12,
16-21, ได้
-

Number of copies ระบุจานวนชุดที่พิมพ์

-

Print what เลือกรู ปแบบเอกสารที่จะพิมพ์ (กรณี น้ ีเลือกเป็ น Document คือ พิมพ์เนื้อความ
ของตัวเอกสารคุณอาจเลือกพิมพ์อย่างอื่น เช่น Document Properties คุณสมบัติเอกสาร หรื อ
พิมพ์เฉพาะ Building Blocks ออกมาดู เป็ นต้น)

-

Print เลือกหน้าที่จะพิมพ์ในช่วงที่กาหนดใน Print range
- All page in range พิมพ์ทุกหน้า

-

Odd pages พิมพ์เฉพาะหน้าคี่

-

Even pages พิมพ์เฉพาะหน้าคู่

1. คลิที่ปุ่ม Office และ คลิกปุ่ ม Print (พิมพ์)

