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บทที ่1 
การก าหนด Styles ของเอกสาร 

1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร  

การก าหนดตน้แบบของเอกสาร คือการสร้าง Template หรือตน้แบบของเอกสารนัน่เอง ซ่ึงการ
ก าหนด Template น้ีจะท าใหรู้ปแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร การยอ่หนา้หรืออ่ืนๆ ของเอกสารเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกนั เม่ือตอ้งการแกไ้ข Style ของรูปแบบใด ก็เพียงแต่แกไ้ขท่ี Style นั้นเท่านั้น ทั้งเอกสารท่ีใช ้
Style น้ีก็จะเปล่ียนแปลงตามทั้งหมด  

ซ่ึงถา้ไม่มีการก าหนด Style ของเอกสารอาจจะท าใหเ้อกสารมีลกัษณะท่ีเรียกว่า “ถูกผสิีง” นัน่คือ 
รูปแบบของตวัอกัษร อาจจะเปล่ียนไปเปล่ียนมา หรือบางทีอาจจะเป็นตวัหนา ตวับางสลบักนัมัว่ไปหมด 
หรือบางทีเม่ือน าเอกสารท่ีสร้างไว ้ไปเปิดท่ีเคร่ืองอ่ืน อาจจะท าใหรู้ปแบบท่ีก  าหนดไวเ้พ้ียนไปหมด ท าให้
เวลาตอ้งการจะแกไ้ขตอ้งมานัง่ไล่แกไ้ปทีละบรรทดั ทีละส่วน ซ่ึงจะท าใหเ้สียเวลาโดยไม่จ  าเป็น  

ดงันั้นในบทน้ีจึงน าเสนอวิธีการก าหนดรูปแบบของเอกสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น Heading 1, 
Heading 2 หรือส่วนท่ีเป็น Body Text เพื่อใหรู้้วิธีการก าหนดเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดรูปแบบ
อ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงการสร้าง Style ของเอกสารจะแบ่งออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. การก าหนดรูปแบบตวัอกัษร 
2. การก าหนดยอ่หนา้  
3. การก าหนดเลขล าดบัหวัขอ้เอกสาร 
4. การแทรกเลขหนา้ 
5. การแบ่ง Section ของเอกสาร 

ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปคือการเขา้สู่เมนูการสร้างตน้แบบเอกสาร มีดงัน้ี  
  



2 

 

 จากรูปท่ี  1 ไปท่ีแท็บ Home (หมายเลข 1) ส่วนของกลุ่ม Style (หมายเลข 2) คลิกท่ี  
(หมายเลข 3) เพื่อแสดงหนา้ต่างของ Styles หรือจะกดปุ่ม Alt+Ctrl+Shift+s  บนคียบ์อร์ดพร้อมกนัก็ได ้ 

 
 

รูปท่ี  1 เมนูส าหรับแสดง  Styles เอกสาร 
 

 จากนั้นทางดา้นขวามือจะปรากฏแท็บ “Styles”  ดงัรูปท่ี  2  

 
รูปท่ี  2 แสดงหนา้ต่างของ Styles 
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 กรณีตอ้งการสร้างหวัขอ้ใหก้บัเอกสารควรใชล้กัษณะของ Heading 1, Heading 2 และ 
Heading 3 ตามล าดบั โดยแกไ้ขรูปแบบของตวัอกัษรและหมายเลขล าดบัตามท่ีตอ้งการ 

 กรณีท่ีเป็นเน้ือหาของเอกสารควรใชล้กัษณะท่ีเป็น Normal หรือสร้าง Style ใหม่ข้ึนมาเช่น
Body Text เป็นตน้ 

 
 ในรูปท่ี  3 คลิกท่ีปุ่ม  (หมายเลข 1) เพื่อสร้าง Style ของเอกสารใหม ่หรือคลิกท่ี Style 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ (หมายเลข 2 ) เลือกเมนู “Modify”  (หมายเลข 3) เพื่อแกไ้ขรูปแบบเอกสารเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  
 

 
 

รูปท่ี  3 การสร้างหรือแกไ้ขรูปแบบเอกสาร 
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 ปรากฏหนา้ต่าง “Modify Style” เพื่อแกไ้ขรูปแบบเอกสารดงัรูปท่ี  4 
 

 
 

รูปท่ี  4 หนา้ต่างการแกไ้ขรูปแบบเอกสาร 
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 การก าหนดรูปแบบตวัอกัษร 
 จากรูปท่ี  5  คลิกท่ีปุ่ม “ Format ”  (หมายเลข 1) และเลือกเมนู “Font”  (หมายเลข 2) เพื่อ

ก  าหนดรูปแบบของตวัอกัษร  

 
 

รูปท่ี  5 เมนูการก าหนดรูปแบบตวัอกัษร 
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 จะปรากฏหนา้ต่าง “Font” เพื่อก  าหนดรูปแบบตวัอกัษร ดงัรูปท่ี  6  

 
 

รูปท่ี  6 ก าหนดรูปแบบตวัอกัษร 
จากรูปท่ี  6  

 หมายเลข 1 คือ แท็บของการจดัการเก่ียวกบั Font ของตวัหนงัสือ 
 หมายเลข 2 คือการก าหนดรูปแบบตวัอกัษร และขนาด ของอกัษรภาษาองักฤษ 
 หมายเลข 3 คือการก าหนดรูปแบบตวัอกัษร และขนาด ของอกัษรภาษาไทย 
 หมายเลข 4 คือการก าหนดลกัษณะอ่ืนๆ ของตวัอกัษร เช่น สีตวัอกัษร การขีดเสน้ใต ้หรือ

อ่ืนๆ  ซ่ึงการก าหนดส่วนน้ีจะใชท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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 การก าหนดย่อหน้า 
ในส่วนของการก าหนด ยอ่หนา้ จะเป็นการก าหนดยอ่หนา้ของเน้ือหาของเอกสาร หรือหวัขอ้ เช่น 

ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาใหย้อ่หนา้เขา้ไป 1.5 ซม. เป็นตน้ ซ่ึงมีวิธีการก าหนดดงัน้ี 
 จากรูปท่ี  7 คลิกท่ีปุ่ม “Format”  (หมายเลข 1) แลว้เลือกท่ีเมนู “Paragraph” (หมายเลข 2) 

 
 

รูปท่ี  7 เมนูการก าหนดยอ่หนา้ 
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 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างการก าหนด “Paragraph” ดงัรูปท่ี  8  
 

 
 

รูปท่ี  8 ก าหนด ยอ่หนา้ 
จากรูปท่ี  8  

 หมายเลข 1 คือการเลือกแท็บในการก าหนด Paragraph 
 หมายเลข 2 คือการก าหนดค่าการชิดซา้ย ชิดขวา และรูปแบบของ Style 

o Alignment คือ การก าหนดการชิดซา้ย ชิดขวา ก่ึงกลาง เป็นตน้ 
o Outline level คือการก าหนดว่าเป็น Style ของ Body Text หรือ Heading 1-9 

 หมายเลข 3 คือ การก าหนดการยอ่หนา้ว่างตอ้งการใหห่้างจากขอบซา้ยและขวาขนาดเท่าใด 
o Left คือการก าหนดใหห่้างจากของซา้ย 
o Right คือการก าหนดใหห่้างจากขอบขวา 
o Special คือการก าหนดลกัษณะการยอ่หนา้เพ่ิมเติม มีการก าหนดค่าอยู ่3 ลกัษณะ คือ 
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 None คือไม่มีการก าหนดลกัษณะพิเศษเพ่ิมเติม 
 First Line คือการก าหนดใหบ้รรทดัแรงของ Paragraph ยอ่หนา้เขา้มาเท่าท่ี

ก  าหนดในช่อง By  ส่วนบรรทดัอื่นๆ ห่างจากขอบซา้ยและขวา ตามค่าท่ี
ก  าหนดใน Left, Right 

 Hanging คือการก าหนดใหบ้รรทดัแรกของ Paragraph ยดึตามขอบซา้ย-ขวาท่ี
ก  าหนดในช่อง Left, Right ส่วนบรรทดัต่อๆ มา ยอ่หนา้เขา้มาตามค่าท่ี
ก  าหนดในช่อง By 

 หมายเลข 4 คือการก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดัของขอ้ความ  
o Before คือการก าหนดขนาดระยะห่างของขอ้ความกบับรรทดัดา้นบน 
o After คือการก าหนดขนาดระยะห่างของขอ้ความกบับรรทดัดา้นล่าง 
o Line Spacing คือการก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดั ซ่ึงก  าหนดไดว้่า ห่างแค่ 1 

บรรทดั  1.5 บรรทดั  หรือ 2 บรรทดั เป็นตน้ 
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 การก าหนดเลขล าดบัหัวข้อเอกสาร 
ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงวิธีการก าหนดหมายเลขบท เลขล าดบัหวัเอกสาร ล  าดบัต่างๆ ซ่ึงมีวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี  
 จากรูปท่ี  9 คลิกท่ีปุ่ม   “Format” (หมายเลข 1) แลว้เลือกเมนู   “Numbering” (หมายเลข 2) 

 
 

รูปท่ี  9 ปรับเปล่ียนลกัษณะ 
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 ปรากฏหนา้ต่าง “Numbering and Bullets”  เพื่อก  าหนดรูปแบบของเลขล าดบั ดงัรูปท่ี  10  

 
 

รูปท่ี  10 ล  าดบัเลขและสญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ย ล  าดบัเลข 
 

 หมายเลข 1  คือแท็บของการก าหนดเลขล าดบัท่ี เป็นตวัเลข หรือตวัอกัษร  
 หมายเลข 2 เลือกรูปแบบของเลขล าดบัท่ีตอ้งการ หรือถา้ไม่มีท่ีตอ้งการกก็ดท่ีปุ่ม “Define New 

Number Format” (หมายเลข 3) เพื่อสร้างเลขล าดบัใหม่ 
 หมายเลข 3 กรณีท่ีไม่มีเลขล าดบัในรูปแบบท่ีตอ้งการ และตอ้งการก าหนดรูปแบบของเลข

ล าดบัเอง ใหเ้ลือกท่ีปุ่ม “Define New Number Format” (หมายเลข 3) ดงัรูปท่ี  10 ซ่ึงสามารถ
ก าหนดรูปแบบของเลขล าดบัเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูไ่ด ้เช่นตอ้งการรูปแบบของเลขล าดบัเป็น ก, ข, 
ค,… เป็นตน้ และสามารถก าหนดขอ้ความลงไปไดใ้นเลขล าดบั เช่น ใน Heading 1 ใส่ขอ้ความ
ว่า “บทท่ี” เวลาท่ีใชง้าน Style ท่ีเป็น Heading 1 จะปรากฏขอ้ความว่า “บทท่ี 1”, “บทท่ี 2”,…. 
ไปเร่ือยๆ 
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ยกตวัอยา่งการก าหนดเลขล าดบัใหม่เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูแ่ลว้ ดงัรูปท่ี  11 โดย 
 หมายเลข 1 คือก าหนดรูปแบบของเลขล าดบั เช่น 1, 2, 3,.... หรือ A,B,C,… เป็นตน้ 
 Number format คือการก าหนดรูปแบบของตวัเลข เช่น ถา้ก  าหนดเลขบท อาจจะใส่ค าว่า “บทท่ี 

“ เขา้ไปดว้ย 
 Alignment คือก าหนดของต าแหน่งเช่น ชิดซา้ย ชิดขวา หรือก่ึงกลาง เป็นตน้ 

 

 
 

รูปท่ี  11 ก  าหนดรูปแบบล าดบัเลขใหม่ 
 กรณีท่ีไมต่อ้งการเลขล าดบัเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษร ก็สามารถก าหนดเป็นสญัลกัษณ์ต่างๆ 

ได ้ดงัในรูปท่ี  12 โดย 
 หมายเลข 1 คลิกท่ีแท็บ “Bullets” เพื่อเลือกเลขล าดบัเป็นสัญลกัษณ์ 
 หมายเลข 2 คือการเลือกสญัลกัษณ์ท่ีตอ้งการ 
 หมายเลข 3 ปุ่ม “Define New Bullet…” คือการก าหนดรูปแบบสญัลกัษณ์ใหม่ กรณีท่ีเรา

ไม่ตอ้งการสญัลกัษณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
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รูปท่ี  12 สญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ย 

 การก าหนดเลขล าดบั Heading แบบ Multilevel list 
การก าหนดเลขล าดบัของ Heading แบบ Multilevel list ให้ในการก าหนดเลขท่ีบท และหวัขอ้

ระดบัยอ่ยลงมา เช่น Heading 1, Heading 2, Heading 3 เป็นตน้ มีวิธีการก าหนดดงัน้ี 
 ในกลุ่มเมนู Paragraph เลือก Multilevel list แลว้จึงเลือก Heading ดงัรูปท่ี  13 

 
รูปท่ี  13 เลือก Style Heading 
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 จากนั้นจะปรากฏเลขล าดบัของ Heading 1 ดงั รูปท่ี  14 

 
รูปท่ี  14 เลขล าดบัของ Heading 1 

 คลิกขวาท่ีเลข 1 แลว้เลือกเมนู Adjust List Indents…ดงัรูปท่ี  15 
  

 
รูปท่ี  15 เลือกเมนู Adjust List Indents… 

 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง Define new Multilevel list ดงัรูปท่ี  16  ใหก้รอกค าว่า “บทท่ี” 
หรือ “Chapter” ในช่อง Enter formatting for Number ตามความตอ้งการ จากนั้นกดท่ีปุ่ม “More…” 

หมายเหตุ : การกรอกข้อความในช่อง  Enter formatting for Number ห้ามลบเลข 1 ในช่อง
นั้นออกโดยเดด็ขาด  
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รูปท่ี  16 หนา้ต่าง Define new Multilevel list 

 จากนั้นก  าหนด Follow number with เป็น “Nothing” เพื่อไม่ใชห้มายเลขล าดบักบัช่ือบทไม่
ห่างกนัจนเกินไป และก าหนด Text Indent at: เป็น 0 ดงัรูปท่ี  17 จากนั้นกดปุ่ม “OK” 

 
รูปท่ี  17 ก าหนดค่าเพ่ิมเติม Multilevel list 
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 จากนั้นจะปรากฏ Heading 1 ดงัรูปท่ี  18 จากนั้นน าเมาส์ไปคลิกหลงัเลข 1 แลว้กดปุ่ม 
“Shift + Enter” เพ่ือข้ึนบรรทดัใหม่ เพ่ือพิมพช่ื์อบท เช่น “บทน า” เป็นตน้ 

หมายเหตุ : การกด “Shift + Enter”  เพื่อใหห้มายเลขบท และช่ือบทเป็นบรรทดัเดียวกนั
ในลกัษณะหอ้ย เมื่อน าไปสร้างสารบญัอตัโนมติัจะไดอ้ยูบ่รรทดัเดียวกนั 

 

 
รูปท่ี  18 แสดง heading 1 

 จากนั้นจะปรากฏเลขล าดบับท และช่ือบท ดงัรูปท่ี  19 

 
รูปท่ี  19 แสดงผลการจดัการ Multilevel list 

 เมื่อตอ้งการหวัขอ้ยอ่ยๆ ถดัไป เช่น 1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.1.1, 1.1.2 ก็ใหเ้ลือกใช ้style ของ 
Heading 2, Heading 3 ต่อไป 

 การแทรกเลขหน้า 
การแทรกเลขหนา้ของเอกสารมีวิธีการแทรก ดงัน้ี 

 เลือกท่ีแท็บ “Insert”  ในกลุ่ม “Header & Footer” ใหค้ลิก  “Page Number” ดงัรูปท่ี  20 
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 รูปท่ี  20 การแทรกหมายเลขหนา้  
 

 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกต าแหน่งของเลขหนา้ ว่าตอ้งการให้แสดงท่ีดา้นบนของ
หนา้ ดา้นล่างของหนา้ หรือก่ึงกลางของหนา้ ดงัรูปท่ี  21  



18 

 

 

รูปท่ี  21 เลือกต าแหน่งของเลขหนา้ 
จากรูปท่ี  21  

 หมายเลข 1 คลิกท่ีแท็บ Insert เพื่อเลือกเมนูส าหรับแทรกเลขหนา้  
 หมายเลข 2 เมนูส าหรับแทรกเลขหนา้  
 หมายเลข 3 เลือกต าแหน่งของเลขหนา้ ว่าตอ้งการเอาไวด่้านบน หรือดา้นล่าง ของเอกสาร 
 หมายเลข 4 คือเลือกรูปแบบของเลขหนา้ท่ีตอ้งการ 

 จากนั้นจะปรากฏเลขหนา้ท่ีแทรกเขา้มา ดงัรูปท่ี  22 
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รูปท่ี  22 แสดงเลขหนา้ท่ีแทรกเขา้มา 
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 การแบ่ง Section ของเอกสาร 
 

ในบางกรณีอาจจะตอ้งมีการแทรกเลขหนา้ท่ีแตกต่างกนั เช่นในส่วนของค าน า สารบญั  สารบญั
ภาพ สารบญัตาราง ตอ้งการแทรกเลขหนา้ เป็น ก, ข, ค,... เป็นตน้ ส่วนของเน้ือหาจึงจะแสดงเป็นเลขล าดบั 
1, 2,3 ,…  และในแต่ละบท ไม่ตอ้งการแสดงเลขหนา้ในหนา้แรกของแต่ละบท จะตอ้งใชว้ิธีแบ่งส่วนของ
เอกสารออกเป็นส่วนๆ หรือเรียกว่าการแบ่ง Section เช่นส่วนของ ค าน า สารบญั เป็น Section  ท่ี 1 ส่วนของ
บทท่ี 1 เป็น section ท่ี 2 และส่วนของบทท่ี 2 เป็น Section ท่ี 3 ไปเร่ือยๆ แบบน้ี ซ่ึงวิธีการแบ่ง Section น้ีจึง
จะสามารถก าหนดเลขหนา้ท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้ ซ่ึงวิธีการแบ่ง Section ของเอกสารมีวิธีการ
แบ่งดงัน้ี 

 คลิกท่ีหนา้ท่ีตอ้งการแบ่ง Section 
 จากรูปท่ี  23 ไปท่ีแท็บ “Page Layout” (หมายเลข 1)  จากนั้นส่วนของ Page Setup  เลือก

เมนู “Breaks” (หมายเลข 2) 

 
รูปท่ี  23 เมนูในการแบ่ง Section 

  จากนั้นจะปรากฏ pop up ในการแบ่ง Section ใหเ้ลือกท่ีเมนู “Next Page” เพื่อแบ่ง Section 
ของเอกสาร 

 เมื่อแบ่งส่วนของเอกสารเรียบร้อยแลว้ เมื่อคลิกท่ีหวักระดาษ หรือทา้ยกระดาษ จะเห็นว่า
เอกสารแบ่งเป็น Section ดงัในรูปท่ี  24  
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รูปท่ี  24 เอกสารท่ีแบ่ง Section 

จากรูปท่ี  24  
 หมายเลข 1 คือส่วนของ Section 1  
 หมายเลข 2 คือส่วนของ Section 2 
 หมายเลข 3 คือการแทรกเลขหนา้ของ Section 1 เป็นแบบ ก, ข, ค 
 หมายเลข 4 คือการแทรกเลขหนา้ของ Section 2 เป็นเลขล าดบั 1,2,3 

 
ถา้ตอ้งการใหเ้ลขหนา้แสดงในทุกหนา้ของบท ยกเวน้หนา้แรกของแต่ละบทสามารถท าไดโ้ดย  

 ดบัเบ้ิลคลิกท่ีส่วนหวั (Header) ของเอกสารท่ีแบ่ง Section ไวแ้ลว้ 
 จะปรากฏแท็บ “Design” ดงัรูปท่ี  25  ใหเ้ลือกท่ีช่อง “Different First Page” (หมายเลข 2) 

จะท าใหไ้ม่แสดงเลขหนา้ท่ีหนา้แรกของแต่ละบท 

 
รูปท่ี  25 แสดงแท็บ Design 
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1.2 การเกบ็บนัทึกรูปแบบเอกสาร 

ในหวัขอ้น้ีจะเป็นการบนัทึกรูปแบบของเอกสารท่ีสร้างไว ้เป็น Template เพื่อใหส้ามารถน า
รูปแบบเอกสารท่ีสร้างไวก้ลบัมาใชง้านไดอี้ก โดยไม่ตอ้งมานัง่จดัรูปแบบ Style เอกเอกสารใหม่ ซ่ึงมี
วิธีการบนัทึกเพ่ือน าไปใชง้านดงัน้ี 

 จากรูปท่ี  26  ใหค้ลิกท่ีปุ่มสญัลกัษณ์ชอง Microsoft Off (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกเมนู 
“Save As” (หมายเลข 2) จากนั้นจะปรากฏ pop up ข้ึนมาใหเ้ลือกท่ี Word Template (หมายเลข 3) 
 

 
รูปท่ี  26 การบนัทึกรูปแบบเอกสาร 

 
 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างในการบนัทึก Template ของเอกสาร ดงัรูปท่ี  27  โดยใหเ้ลือก

ต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟลไ์ว ้ตามท่ีตอ้งการ จากนั้นกรอกช่ือไฟลใ์นช่อง File Name (หมายเลข 1)  และ
เลือกประเภทของเอกสารในช่อง Save as type เป็น Word Template (*.dotx) 

 จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบนัทึกรูปแบบ Template ของเอกสาร 
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รูปท่ี  27 หนา้ต่างบนัทึก Template 
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1.3 การน าต้นแบบเอกสารที่สร้างไว้มาใช้งาน 

 หวัขอ้ท่ีผา่นมาไดก้ล่าวถึงการสร้างและเก็บบนัทึกแบบเอกสารเอาไวใ้ชง้านแลว้ ในหวัขอ้น้ีจะ
กล่าวถึงการน าตน้แบบเอกสารท่ีสร้างไวม้าใชง้าน  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 เปิดเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้และตอ้งการน า Template  น้ีไปให ้หรือจะเป็นเอกสารเปล่าก็ได ้
 จากนั้นไปท่ีสญัลกัษณ์ของ Microsoft Office (หมายเลข 1) จากนั้นเลือกท่ีปุ่ม “Word 

Options” (หมายเลข 2) 

 
รูปท่ี  28 แสดงเมนู Word Option 
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 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง Word Options ข้ึนมาดงัรูปท่ี  29 ใหเ้ลือกท่ีเมนู “Popular”  
(หมายเลข 1) และเลือกท่ีช่อง “Show Developer tab in the Ribbon” (หมายเลข 2) แลว้คลิกท่ีปุ่ม “OK” เพื่อ
บนัทึกการท างาน 

 
 

รูปท่ี  29 หนา้ต่าง Word Options 
 

 จากนั้นปรากฏแท็บ “Developer” ข้ึนมาดงัรูปท่ี  30 ใหค้ลิกเลือกท่ีเมนู “Document 
Template” (หมายเลข 2) 

 
รูปท่ี  30 แสดงแท็บ Developer 

 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง “Templates and Add-ins” ข้ึนมา ใหก้ดปุ่ม “Attach” (หมายเลข 
1) ใหเ้ลือกไฟล ์Template ท่ีไดบ้นัทึกไว ้ จากนั้นคลิกเลือกท่ีช่อง “Automatically update documents style” 
(หมายเลข 2) เพื่อให ้Apply Template อตัโนมติั แลว้กดปุ่ม “OK” เพื่อบนัทึกการตั้งค่า 
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รูปท่ี  31 หนา้ต่างในการเลือก Template 
 จากนั้นจะสามารถใช ้Style ต่างๆ ใน Template ท่ีเพ่ิมเขา้มาไดต้ามปกติ 

  



 
 

 

บทที ่2 
การใส่ช่ือและค าอธิบายให้กบัรูปภาพ และตาราง 

การใส่ค าอธิบายรูปภาพ ค าอธิบายตารางหรือท่ีเรียกว่า Caption นั้น ควรจะสร้างใหส้ามารถใส่
ค าอธิบายไดโ้ดยอตัโนมติั ไม่ควรจะมานัง่พิมพที์ละรูป หรือทีละตาราง เน่ืองจากถา้ตอ้งมานัง่พิมพที์ละรูป
หรือทีละตารางนั้น อาจจะท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดได ้เช่นล าดบัท่ีของรูปขา้มไป หรือถา้กรณีท่ีมีการแทรก รูป 
หรือตาราง เขา้มาเพ่ิมในเอกสาร ก็จะท าใหต้อ้งมานัง่ไล่แกล้  าดบัของรูป และตารางใหม่ ซ่ึงท าใหเ้สียเวลา 
และอาจจะแกไ้ดไ้ม่หมด 

ดงันั้นในบทน้ีจึงจะเสนอวิธีการแทรกค าอธิบายรูปและตารางท่ีเป็นอตัโนมติั  เม่ือมีการแทรกรูป 
หรือตารางเขา้มาในตารางก็สามารถแกไ้ขหมายเลขเองไดโ้ยอตัโนมติั ซ่ึงมีวิธีการใส่ค าอธิบายรูปหรือตาราง 
ดงัน้ี 

2.1 การใส่ค าอธิบายให้กบัรูปภาพ  

 แทรกรูปภาพในเอกสารและจดัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี  32 จากนั้นเคาะ 
"Enter" ลงมาดา้นล่างของรูปภาพ 

 
รูปท่ี  32 การแทรกรูปภาพ 
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 จากรูปท่ี  33  เลือกท่ีแท็บ “References” (หมายเลข 1) ในส่วนของ Caption  เลือกเมนู 
“Insert Caption” (หมายเลข 2) 
 

 
รูปท่ี  33 เมนูในการ Insert Caption 

 
 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง “Caption” ดงัรูปท่ี  34  

 

 
 

รูปท่ี  34 เมนูการสร้าง Label ใหม่ 
 

 จากนั้นเลือกท่ีปุ่ม “New Label…” จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปท่ี  35  
 จากรูปท่ี  35 จะปรากฏหนา้ต่าง “New Label” เพื่อสร้าง Label ใหม่ ใหก้รอกช่ือ Label เขา้

ไปตามท่ีตอ้งการ เช่น รูป  ภาพ  หรือ ภาพประกอบ เป็นตน้ 
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รูปท่ี  35 กรอกช่ือ Label ใหม่ 
 

 เมือ่สร้างป้ายช่ือใหม่เสร็จแลว้จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี  36 โดยท่ีช่อง Label จะแสดงช่ือ 
Label ท่ีเราสร้างข้ึน (หมายเลข 1) จากนั้นท าการก าหนดล าดบัเลขของรูปภาพ โดยคลิกท่ีปุ่ม 
“Numbering…” (หมายเลข 2) เพื่อก  าหนดการรันเลขล าดบัของรูปภาพ 
 

 
รูปท่ี  36 ค  าอธิบายภาพ 

 จะปรากฏหนา้ต่าง “Caption Numbering” ดงัรูปท่ี  37 จากนั้นก  าหนดรูปแบบ ของเลข
ล าดบั  

 Format คือการก าหนดรูปแบบของเลขล าดบั เช่น 1,2,3… หรือ A,B,C… เป็นตน้ 
 Include chapter number คือการก าหนดว่าจะใหร้วมหมายเลขบทเขา้ไปดว้ยหรือไม่ใน

ล าดบัภาพ  ถา้รวมหมายเลขบทเขา้มาดว้ย เลขล าดบัภาพของบทท่ี 1 จะเป็น 1.1,1.2,1.3,... ส่วนบทท่ี 2 จะ
เป็น 2.1,2.2,2.3,… เป็นตน้ 
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 Chapter start with style คือการก าหนดว่าเลขบทท่ีจะน ามาสร้างเป็นหมายเลขล าดบัภาพ 
จะเป็น style ใด 

 User separator คือการก าหนดเคร่ืองหมายท่ีคัน่ระหว่างเลขบทกบัล าดบัภาพ เช่น ., -  หรือ 
: เป็นตน้ เช่นถา้เลือกเป็น . จะแสดงเลขล าดบัภาพเป็น 1.1,1.2 หรือถา้เลือกเป็น – จะแสดงเลขล าดบัเป็น 1-
1,1-2,… เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี  37 ล  าดบัเลขของค าอธิบายภาพ 

 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “OK” เพื่อบนัทึกการท างาน 
 จากนั้นคลิกปุ่ม "OK" ของหนา้ต่าง Caption อีกคร้ัง เพื่อแทรกท าอธิบายใหก้บัรูปภาพ จะ

ไดด้งัรูปท่ี  38  



31 

 

 
รูปท่ี  38 การแทรกค าอธิบายใหก้บัรูปภาพ 

2.2 การใส่ค าอธิบายให้กบัตาราง  

การแทรกค าอธิบายตารางก็ท าในลกัษณะเดียวกนักบัรูปภาพ คือ  
 แทรกตารางเขา้ไปในเอกสารโดยไปท่ีแท็บ “Insert” (หมายเลข 1) ในกลุ่มของ Table คลิก

ท่ีเมนู “Table” (หมายเลข 2) แลว้สามารถเลือกขนาดของตารางไดเ้ลย หรือเลือกเมนู “Insert Table…” 
(หมายเลข 3)    ดงัรูปท่ี  39 เพื่อก  าหนดขนาดของตารางเอง  
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รูปท่ี  39 เมนูการแทรกตาราง 

 ถา้เลือกเมนู “Insert Table” เพื่อก  าหนดขนาดของตารางเอง จะปรากฏหนา้ต่างในการ
ก าหนดตารางดงัรูปท่ี  40  

 

 
 

รูปท่ี  40 การก าหนดขนาดของตาราง 
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 จากนั้นจะไดต้ารางท่ีสร้างดงัรูปท่ี  41  

 
รูปท่ี  41 แสดงตาราง่ีแทรกเขา้มา 

 
 จากนั้นแทรกค าอธิบายตารางโดยไปท่ีเมนู “Reference” (หมายเลข 1) ส่วนของ “Captions” 

เลือก “Insert Caption” (หมายเลข 2) ดงัรูปท่ี  42  

 
รูปท่ี  42 เมนูการแทรกค าอธิบายตาราง 

 
 จะปรากฏหนา้ต่าง “Caption” ดงัรูปท่ี  43  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “New Label” เพื่อสร้าง Label ใหม ่

 
รูปท่ี  43 ค  าอธิบายตาราง 
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 สร้างค าอธิบายตารางใหม่ โดยเลือกท่ีปุ่ม “New Label…” จะปรากฏหนา้ต่าง ดงัรูปท่ี  44  
ใหก้รอกช่ือ Label ท่ีตอ้งการลงไป เช่น ตาราง เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี  44 การสร้าง Label   

 
 เมื่อกด ปุ่ม “OK” จะได ้หนา้ต่างแสดง Label ท่ีสร้างข้ึนใหม่ ดงัรูปท่ี  45  

 
รูปท่ี  45 เมนูค าอธิบายตาราง 

 
 ก าหนดล าดบัเลขของตารางโดยกดปุ่ม    “Numbering…. ” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี  46

เพื่อก  าหนดรูปแบบของการใส่ล  าดบัเลขตาราง  
  Format คือการก าหนดรูปแบบของเลขล าดบั เช่น 1,2,3… หรือ A,B,C… เป็นตน้ 
  Include chapter number คือการก าหนดว่าจะใหร้วมหมายเลขบทเขา้ไปดว้ย
หรือไม่ในล าดบัตาราง  ถา้รวมหมายเลขบทเขา้มาดว้ย เลขล าดบัตารางของบทท่ี 1 
จะเป็น 1.1,1.2,1.3,... ส่วนบทท่ี 2 จะเป็น 2.1,2.2,2.3,… เป็นตน้ 

  Chapter start with style คือการก าหนดว่าเลขบทท่ีจะน ามาสร้างเป็นหมายเลข
ล าดบัตารางจะเป็น style ใด 
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  User separator คือการก าหนดเคร่ืองหมายท่ีคัน่ระหว่างเลขบทกบัล าดบัตาราง 
เช่น ., -  หรือ : เป็นตน้ เช่นถา้เลือกเป็น . จะแสดงเลขล าดบัตารางเป็น 1.1,1.2 
หรือถา้เลือกเป็น – จะแสดงเลขล าดบัเป็น 1-1,1-2,… เป็นตน้ 

 
รูปท่ี  46 ก  าหนดล าดบัเลขของค าอธิบายตาราง 

 
 จากนั้นกดปุ่ม “OK” เพื่อบนัทึกการก าหนดเลขล าดบั และเมื่อเมื่อกดปุ่ม “OK” ของ

หนา้ต่าง “Caption” จะไดส้ร้างค าอธิบายไวต้รงต าแหน่งท่ีตอ้งการ  
 เม่ือมีการแทรกภาพหรือตารางเพ่ิมเขา้มาในเอกสาร สามารถ Update เลขท่ีล  าดบัภาพและตารางได้
โดยการกด Ctrl+A เพื่อเลือกเอกสารทั้งหมด แลว้คลิกขวา จะข้ึน pop up ดงัรูปท่ี  47 ข้ึนมา ใหเ้ลือกเมนู 
“Update Field” เพื่อ update เลขล าดบัภาพและตารางทั้งหมด  

 
 

รูปท่ี  47 เมนู Update ล าดบัเลข หรือตาราง 
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2.3 การอ้างถึงรูปภาพหรือตาราง 

เมื่อในเอกสารมีการแทรกภาพหรือตารางเขา้มาในเอกสาร ตอ้งมีการกล่าวถึง หรืออา้งถึงภาพหรือ
ตารางนั้น เช่นการกล่าวถึงตารางเพ่ืออธิบายตารางเป็นตน้  ซ่ึงถา้ตอ้งมานัง่พิมพเ์ลขตารางเอง อาจจะท าให้
ผดิพลาดได ้และถา้หากมีการเพ่ิมภาพหรือตารางเขา้มาในเอกสาร ตอ้งมานัง่แกท้ั้งเอกสาร ท าใหเ้สียเวลา
เป็นอยา่งมาก  ซ่ึงมีวิธีท่ีท าไดโ้ยอตัโนมติัโยไม่ตอ้งมานัง่พิมพที์ละภาพ ดงัน้ี 

 ส่วนของแท็บ “References”  (หมายเลข 1) ส่วนของ Captions เลือกเมนู “Cross-reference” 
(หมายเลข 2 )   ดงัรูปท่ี  48  

 
รูปท่ี  48 เมนูการแทรก Cross-references 

 จากเลือกชนิดของการอา้งอิงในช่อง “Reference type” (หมายเลข 1) เช่นถา้ตอ้งการอา้งอิง
ถึงรูป ก็เลือกรูป แต่ถา้ตอ้งการอา้งอิงถึงตาราง ก็เลือกเป็นตาราง  

  จากนั้นเลือกว่าตอ้งการแทรกการอา้งอิงโยงแบบไหน แบบเลขเฉพาะตวัเลขล าดบั หรือ
ค าอธิบายได ้(ตามหายเลข 2) จากนั้นในช่อง “For which caption” จะแสดงรูปหรือตารางท่ีมี Caption ตามท่ี
เราเลือกในหมายเลข 1 ทั้งหมดในเอกสารออกมา 

 เลือกรูปหรือตารางท่ีตอ้งการอา้งอิงถึง แลว้กดปุ่ม Insert  เพ่ือเพ่ิมการอา้งอิงโยงถึงรูปหรือ
ตาราง 

 
รูปท่ี  49 เมนูการอา้งอิงโยง 
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 เมื่อแทรกการอา้งอิงแลว้จะไดด้งัรูปท่ี  50  
 

 
รูปท่ี  50 การอา้งอิงโยงของรูปภาพ 

  



 

 

 

บทที ่3 

การสร้างสารบญั 

การสร้างสารบรรณสามารถสร้างสารบญัดว้ยการเลือกลกัษณะหวัเร่ือง ตวัอยา่งเช่น 
Heading 1 Heading 2 และ Heading 3 หรือ Style อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะท าการแทรกสารบญัใหโ้ย
อตัโนมติั โดยท่ีไม่ตอ้งมานัง่นบัหวัขอ้ จดหมายเลขหนา้ และเคาะจุดไข่ปลาใหยุ้ง่ยากและเสียเวลา
ต่อไป แต่การจะแทรกสารบญัอตัโนมติัไดน้ั้น เอกสารนั้นจะตอ้งมีการจดั Style ท่ีถูกตอ้ง ตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 และ 2 ไม่อยา่งนั้นก็จะไม่สามารถแทรกสารบญัได ้ซ่ึงถา้หากสร้าง Style ของ
เอกสารถูกตอ้งแลว้ สามารถสร้างสารบญัอตัโนมติัไดท้ั้งสารบญัเน้ือหา สารบญัภาพ และสารบญั
ตาราง ซ่ึงวิธีการสร้างสารบญัโดยอตัโนมติัมีวิธีท าดงัน้ี 

3.1 การสร้างสารบญัของเน้ือหา 

 
รูปท่ี  51 เมนูในการแทรกสารบญั 
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 จากรูปท่ี  51 ท่ีแท็บ “Reference” (หมายเลข 1) กลุ่มของ “Table of Content ” 
(หมายเลข 2) จากนั้นเลือกท่ีเมนู “Insert Table of Content” (หมายเลข 3) 

 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง “Table of Contents” ดงัรูปท่ี  52  
 

 
รูปท่ี  52 การก าหนดรูปแบบสารบญั 

จากรูปท่ี  52  
 หมายเลข 1 คือการก าหนดว่าจะใหแ้สดงหมายเลขหนา้ของเอกสารหรือไม่ 
 หมายเลข 2  คือการก าหนดว่าจะใหแ้สดงเลขหนา้ในดา้นขวาของหนา้หรือไม่ 
 หมายเลข 3 คือการก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีจะเช่ือมระหว่างหวัขอ้กบัหมายเลขหนา้ 
 หมายเลข 4 คือการก าหนดระดบั Level ของ Heading ท่ีตอ้งการน ามาสร้างเป็น

สารบญั โดยทัว่ไปจะใชไ้ม่เกิน 3 ระดบั 
 จากนั้นจะปรากฏสารบญัท่ีสร้าง ดงัรูปท่ี  53  
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รูปท่ี  53 แสดงสารบญัท่ีสร้างข้ึนมา 

 

3.2 การสร้างสารบญัจากรูปหรือตาราง 

 ท่ีแท็บ “Reference” (หมายเลข 1) กลุ่มของ “Captions” จากนั้นเลือกท่ีเมนู “Insert 
Table of Figures” (หมายเลข 2) 

 
 

รูปท่ี  54 เมนูส าหรับแทรกสารบญัภาพหรือตาราง 
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 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่าง “Table of Contents” ดงัรูปท่ี  55  

 
รูปท่ี  55 เมนูในการก าหนดสารบญัภาพหรือตาราง 

จากรูปท่ี  55  
 หมายเลข 1 คือการก าหนดว่าจะใหแ้สดงหมายเลขหนา้ของเอกสารหรือไม่ 
 หมายเลข 2  คือการก าหนดว่าจะใหแ้สดงเลขหนา้ในดา้นขวาของหนา้หรือไม่ 
 หมายเลข 3 คือการก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีจะเช่ือมระหว่างหวัขอ้กบัหมายเลขหนา้ 
 หมายเลข 4 คือการก าหนดว่าจะสร้างสารบญัของภาพหรือตาราง ตามท่ีเราสร้าง 

Caption ไวใ้นเอกสาร 
 จาก เมื่อกดปุ่ม “ OK” จะไดส้ารบญัท่ีไดส้ร้างมาจาก รูปหรือตาราง ดงัรูปท่ี  56  

 
 

รูปท่ี  56 แสดงภาพหรือตารางท่ีสร้างข้ึน 
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3.3 การแก้ไขสารบญั  

เมื่อมีการสร้างสารบญัแลว้ ไม่ว่าจะเป็นสารบญัเน้ือหา สารบญัรูป หรือสารบญัตารางก็ตาม 
เม่ือมีการแทรกเน้ือหา หรือแทรกรูป แทรกตาราง เขา้มาในเอกสารก็จะท าใหเ้ลขหนา้ หรือเน้ือหา
เปล่ียนไป ตอ้งมีการปรับปรุง แกไ้ขสารบญัทั้งหมดใหม่ ซ่ึงวิธีการปรับปรุงสารบญัโดยอตัโนมติัมีวิธี 
ดงัน้ี 

 คลิกขวาท่ีสารบญั จะข้ึน pop up เมนูข้ึนมา ใหเ้ลือกท่ีเมนู “Update Field” ดงัรูปท่ี  
57เพื่อปรับปรุงสารบญั 
 

 
รูปท่ี  57 แกไ้ขสารบญัภาพภาพหรือตาราง 

 จากนั้นจะแสดง pop up ดงัรูปท่ี  58 ใหเ้ลือกว่าตอ้งการ update สารบญัแบบใด โดย
มีใหเ้ลือก 2 แบบคือ 
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 Update page numbers only  คือ update เฉพาะหมายเลขหนา้ ไม่ update เน้ือหา
สารบญั กรณีท่ีมีการเพ่ิมเน้ือหา รูป หรือตารางใหม่เขา้มา ก็จะไมมี่การเพ่ิมเขา้
มาในสารบญั 

 Update entire table คือ update ทั้งเลขหนา้และเน้ือหา ถา้มีการเพ่ิมเน้ือหา 
รูปภาพ หรือตารางเขา้มาใหม่กจ็ะเพ่ิมเขา้มาในสารบญัดว้ย 

 

 
 

รูปท่ี  58 ปรับปรุงสารบญัภาพภาพหรือตาราง 



 

 

 

บทที ่4 
การสร้างเอกสารอ้างองิโดยใช้โปรแกรม Endnote 

EndNote เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลประเภทหน่ึงท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการจดัการเก่ียวกบั
บรรณานุกรม ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลบรรณานุกรมโดยใชโ้ปรแกรม EndNote สามารถท างาน
ประสานกนักบั Microsoft Word ได ้โดยโปรแกรมจะจดัเรียงบรรณานุกรมใหโ้ดยอตัโนมติั และ
สามารถเลือกรูปแบบของบรรณานุกรมไดต้ามความตอ้งการ 

โปรแกรม EndNote จะเก็บรวบรวมบรรณานุกรมเขา้ไวใ้น 1 File หรือ 1 Library โดย 1 
Library จะเก็บบรรณานุกรมจ านวนมาก โดยแต่ละบรรณานุกรมจะเรียกว่า 1 Reference หรือ 1 
Record 

หากติดตั้ง Microsoft Word ไวใ้นเคร่ืองก่อนแลว้ เม่ือติดตั้งโปรแกรม EndNote แลว้ จะ
ไดรั้บการติดตั้ง Word Add-in ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเสริมประสิทธิภาพใหก้บั Microsoft Word สามารถ
ท างานร่วมกบั EndNote ในการสร้าง และจดัเรียงบรรณานุกรมในเอกสาร ท าใหก้ารสร้างเอกสารท า
ไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

4.1 การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote  

ก่อนจะแทรกบรรณานุกรมในเอกสาร Microsoft Word ตอ้งสร้างบรรณานุกรมไวใ้น
โปรแกรม EndNote ก่อน จึงจะสามารถน ามาแทรกใน Microsoft Word ได ้วิธีการสร้างบรรณานุกรม
ในโปรแกรม EndNote สามารถท าไดด้งัน้ี 

1. ท าการติดตั้งโปรแกรม EndNote โดยเม่ือติดตั้งโปรแกรม EndNote แลว้ ถา้มีการ 
ติดตั้ง Microsoft Word ก่อน โปรแกรม EndNote จะติดตั้ง Word Add-in เพื่อใชง้านกบั Microsoft 
Word ได ้ดงัรูปท่ี  59 

 
 

รูปท่ี  59 แท็บ EndNote 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเคร่ืองมือของ EndNote ใน Microsoft Word หลงัจากท่ีไดติ้ดตั้งโปรแกรม 

EndNote ไปแลว้ ใหค้ลิก File แลว้คลิก Option ดงัรูปท่ี  60 จากนั้นจะแสดงหนา้ต่าง Word Options 
ใหค้ลิกท่ี Add-Ins ดงัรูปท่ี  61 แลว้คลิกท่ี EndNote (Cwyw Citation Recognizer) จากนั้นคลิก Go… 
จะแสดงหนา้ต่าง COM Add-Ins ใหค้ลิกเลือกท่ี EndNote Cite While You Write จากนั้นคลิก OK 
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รูปท่ี  60 เพ่ิม Word Add-in ของ Endnote 
 
 

 
รูปท่ี  61  Word Options 
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รูปท่ี  62 COM Add-Ins 

 
 คลิกท่ีปุ่ม Go To EndNote”  หรือ  ดงัรูปท่ี  63 เพื่อไปยงัโปรแกรม 

EndNote 

 
 

รูปท่ี  63 Go to EndNote 

 
 

รูปท่ี  64 EndNote Web 
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 จากนั้นจะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี  65 คลิกท่ีปุ่ม “New Reference” หรือ  เพื่อ 
สร้างบรรณานุกรมใหม่ 
 

 
 

รูปท่ี  65 โปรแกรม Endnote 
 จากนั้นโปรแกรม Endnote จะแสดงหนา้ต่างเพื่อกรอกขอ้มูลของบรรณานุกรม 

ใหม่ โดยใหเ้ราเลือกประเภทของเอกสารอา้งอิงท่ีตอ้งการ แลว้กรอกรายละเอียดของเอกสารอา้งอิง 
เช่น ผูแ้ต่ง ปีท่ีตีพิมพ ์เร่ือง เป็นตน้ 
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โดย 
 Author คือช่ือของผูเ้ขียนหรือผูแ้ต่ง 

o การกรอกช่ือ ถา้มีมากกว่า 1 ช่ือใหก้รอกช่ือคนท่ี 1 แลว้เคาะปุ่ม “Enter”  
เพ่ือข้ึนบรรทดัใหม่ แลว้จึงกรอกช่ือของคนท่ี 2  คนท่ี 3 ท าอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ ถา้ช่ือมีมากจนไม่สามารถ
ใส่ไดห้มด บรรทดัสุดทา้ยใหใ้ส่ et al แลว้ตามดว้ย comma (,)  เช่น et al, 

o กรณีท่ีช่ือเป็นภาษาองักฤษ เช่น John W Smith ใหใ้ส่นามสกุลลงไป 
ก่อน ตามดว้ย Comma (,) แลว้จึงตามดว้ยช่ือตน้ ซ่ึงอาจจะเป็นช่ือเต็มหรือช่ือยอ่ก็ได ้  เช่น Smith, J W 
หรือ Smith, John W ทั้งน้ี EndNote จะใชเ้คร่ืองหมาย Comma (,) เพ่ือบอกว่า นามสกุล ส้ินสุดท่ีใด ซ่ึง
จะมีประโยชน์ในกรณีท่ีนามสกุลมี 2 ค  าข้ึนไป 

o กรณีท่ีช่ือเป็นภาษาไทยใหใ้ส่ ช่ือ นามสกุล ตามดว้ยเคร่ืองหมาย  
Comma (,) ตามดว้ยนามสกุล เช่นช่ือ สมนึก พว่งพรพิทกัษ ์จะใส่เป็น สมนึก พว่งพรพิทกัษ,์ เป็นตน้ 

 Page คือหมายเลขหนา้ ใหใ้ส่หมายเลขท่ีหนา้ตน้ และหนา้สุดทา้ย เช่น 651-656  
  

 
 

รูปท่ี  66 เลือกประเภทของเอกสาร 
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 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลของบรรณานุกรม 
 

 
รูปท่ี  67  ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลใน Endnote 

 เมื่อกรอกขอ้มูลต่างๆ ครบแลว้ให ้กดท่ีเคร่ืองหมายกากบาท [X] ท่ีมุมขวาบน  
หรือกด Ctrl+W เพื่อปิดหนา้ต่าง ซ่ึง EndNote จะท าการบนัทึกใหโ้ดยอตัโนมติั 

 เมือ่ปิดหนา้ต่างการกรอกขอ้มูลแลว้จะไดบ้รรณานุกรมใหม่ข้ึนมา เม่ือคลิกท่ี 
บรรณานุกรมใด ท่ีช่องดา้นล่างจะแสดงรูปแบบของบรรณานุกรม 
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รูปท่ี  68 แสดงรายการท่ีกรอกใน Endnote 
- เม่ือตอ้งการเพ่ิมบรรณานุกรมใหม่ ก็ท าในลกัษะเดียวกนั  
- เม่ือตอ้งการแกไ้ขบรรณานุกรมใด ใหด้บัเบ้ิลคลิกท่ีบรรณานุกรมนั้นๆ 

4.2 การแทรกการอ้างองิในเอกสาร Microsoft Word 

การแทรกเอกสารอา้งอิงใน Microsoft word คือการท่ีเราน าขอ้มูลท่ีกรอกไวใ้นโปรแกรม 
Endnote ในหวัขอ้ท่ีแลว้มาท าเป็นการอา้งอิงในเน้ือหาของ Microsoft word ซ่ึงขอ้มูลท่ีเราน ามาอา้งอิง
น้ีจะไดน้ าไปสร้างเป็นบรรณานุกรมต่อไป ซ่ึงวิธีการอา้งอิงมีดงัน้ี 

 เปิดเอกสาร Microsoft Word ท่ีตอ้งการแทรกบรรณานุกรมข้ึนมา 
 เปิดไฟลบ์รรณานุกรมของ EndNote ข้ึนมา 
 ในเอกสาร Microsoft Word น าเมาส์ไปคลิกท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการแทรกการ 

อา้งอิง 
 กลบัไปท่ีโปรแกรม EndNote และเลือกรายการบรรณานุกรมท่ีตอ้งการแทรก 

เพื่ออา้งอิง 
 เมื่อเลือกบรรณนานุกรมท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ คลิกท่ีเมนู Tools -> Cite While You  

Write (CWYW) หรือกด “Alt+2” พร้อมกนัก็ได ้
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รูปท่ี  69  เมนู Insert selected Citation(s) 
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 เมื่อแทรกการอา้งอิงบรรณานุกรมแลว้จะไดด้งัรูปท่ี  70  
 

 
รูปท่ี  70 แสดง Citation ท่ีแทรกใน Microsoft word 

 เมื่อตอ้งการแทรกการอา้งอิงอ่ืนๆ ก็ท าในลกัษณะเดียวกนักบัดา้นบน 
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4.3 การสร้างบรรณานุกรมจากรายการอ้างองิในเอกสาร 

จากหวัขอ้ท่ีแลว้เราไดแ้ทรกเอกสารอา้งอิงเขา้มาในรายงานดว้ยโปรแกรม Endnote แลว้ 
เมื่อแทรกการอา้งอิงในเอกสารแลว้ ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงการสร้างบรรณานุกรมจากการอา้งอิงท่ีได้
แทรกไวใ้นหวัขอ้ท่ีแลว้โดยอตัโนมติั มีวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 เปิดเอกสาร Microsoft Word  ข้ึนมา แลว้ไปท่ีหนา้ท่ีตอ้งการแสดงบรรณานุกรม 
 เลือก Style ของบรรณานุกรมดงัรูปท่ี  71  

 

 
 

รูปท่ี  71 เลือก Style 
 ท่ีเอกสาร Microsoft Word คลิกท่ีปุ่ม “Update Citations and Bibliography” จะ 

เพื่อก  าหนดรูปแบบของบรรณานุกรมตามขอ้ (2) 
 

 
 

รูปท่ี  72 Endnote Format Bibliography 
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รูปท่ี  73  แสดง Citation และบรรณานุกรม 



 

 

บทที ่5 
การสร้าง Master documents 

การสร้างเอกสารเอกสารแบบ Master Document จะใชเ้ม่ือเน้ือหาของเอกสารท่ีสร้างข้ึนมามี
จ  านวนมากอาจจะ 100 หนา้ข้ึนไป ซ่ึงเอกสารท่ีมีหลายๆ หนา้จะท าใหย้ากต่อการแกไ้ขและการจดัการอ่ืนๆ 
ดงันั้นจึงควรมีการแบ่งเอกสารออกเป็นไฟลย์อ่ยๆ ซ่ึงเรียกว่าการท า Master Documents ซ่ึงจะมีไฟลห์ลกัท่ี
เป็นใชร้วมไฟลย์อ่ยๆ หลายๆ ไฟล ์ซ่ึงเราจะเรียกไฟลห์ลกัว่า master Document และเรียกไฟลย์อ่ยๆ 
เหล่านั้นว่า Subdocument ซ่ึงการสร้างเอกสาร Master Document มีวิธีการสร้าง ดงัน้ี 

5.1 การสร้างเอกสาร Master Document 

 สร้างเอกสาร Microsoft Word ใหม่ข้ึนมา  
 ไปท่ีเมนู View -> Outline  
 พิมพห์วัขอ้เอกสาร Master Document และ Subdocument  โดยแต่ละหวัขอ้ใหแ้ยกโดย

เคาะ “Enter” และแต่ละล าดบัหวัขอ้ใหใ้ชรู้ปแบบของ Heading ท่ีแตกต่างกนั เช่น Heading 1 ส าหรับ 
Master Document และ ใช ้Heading 2 ส าหรับ Subdocument เป็นตน้ โดย 

 คลิกท่ีปุ่ม “Demote” หรือ   เพื่อลดระดบัของ Heading 
 คลิกท่ีปุ่ม “Promote” หรือ   เพ่ือเพ่ิมระดบัของ Heading 

 
รูปท่ี  74 สร้าง Master Document  
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5.2 การน าเอกสารที่มอียู่แล้วมาสร้างเป็น Master Document 

 เปิดเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีตอ้งการน ามาสร้างเป็นเอกสาร Master Document ข้ึนมา 
 เปล่ียนมุมมองเอกสารเป็นแบบ Outline โดยไปท่ีเมนู View -> Outline  
 คลิกท่ีหวัขอ้เอกสารท่ีตอ้งการสร้างเป็น Subdocument  

 
รูปท่ี  75 แสดงเอกสารแบบ Outline 
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 จากรูปท่ี  75 เมื่อเลือกหวัขอ้เอกสารท่ีตอ้งการสร้างเป็น Subdocument แลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่ม 
“Create Subdocument”  หรือ   จะไดเ้อกสารท่ีสร้างเป็น Subdocument ดงัรูปท่ี  76  

 
รูปท่ี  76 เอกสารท่ีถูกแปลงเป็น Master Document  

 เมื่อตอ้งการใหห้วัขอ้ใดเป็น Subdocument ก็สามารถตามวธีิดงัท่ีกล่าวในขอ้ (1) – (4) 
 บนัทึกเอกสาร Master Document 



58 

 

5.3 การสร้าง Subdocument ให้กบั Master Document 

 เปิดเอกสาร Master Document ท่ีสร้างข้ึนในหวัขอ้ท่ีแลว้ข้ึนมา 
 แสดงเอกสารแบบ Outline โดยไปท่ีเมนู View -> Outline   
 ท่ีเอกสาร Master Document เลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการใหเ้ป็น Subdocument โดยคลิกท่ีปุ่ม 

“Create Subdocument” หรือ   เพื่อสร้าง Subdocument ดงัรูปท่ี  77  
 ถา้ปุ่ม “Create Subdocument” หรือ  ไม่สามารถใชไ้ดใ้หค้ลิกท่ีปุ่ม “Expand 

Subdocuments” หรือ  เพื่อใหปุ่้ม  สามารถใชง้านได ้
 

 
รูปท่ี  77 การสร้าง Subdocument 

 เมื่อสร้าง Subdocument ใดๆ จะแสดงดงัรูปท่ี  78 โดยในตวัอยา่งไดส้ร้าง หวัขอ้เอกสาร
ยอ่ย 1.2 และหวัขอ้เอกสารยอ่ย 1.3 เป็น Subdocument 
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รูปท่ี  78 แสดงหวัขอ้เอกสารท่ีสร้างเป็น Subdocument 

o ถา้ตอ้งการยกเลิกการสร้าง Subdocument ใดๆ ใหเ้ลือก Subdocument นั้นๆ แลว้คลิกท่ีปุ่ม  
“Remove Subdocument” หรือ  

o การลบเอกสารท่ีเป็น Subdocument สามารถลบไดผ้า่นทาง Master Document 
o เมื่อสร้างเอกสาร Subdocument ข้ึนมา Microsoft Word จะท าการ Insert Section break ให้ 

โดยอตัโนมติั 
 เมื่อสร้างเอกสาร Master Document เสร็จแลว้ใหท้ าการบนัทึก เมื่อบนัทึกแลว้ Microsoft 

Word จะท าการสร้างไฟลเ์อกสารของ Subdocument ข้ึนมาใหโ้นอตัโนมติั โดยเก็บอยูใ่น Path เดียวกบั 
Master Document  

 เมื่อเปิดเอกสาร Master Document ข้ึนมาอีกคร้ัง จะแสดงเอกสาร Master Document ท่ีมี 
Subdocument ดงัรูปท่ี  79 โดยวสามารถคลิกท่ี Link เพื่อเปิดเอกสาร Subdocument  
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รูปท่ี  79 แสดงเอกสาร Master Document ท่ีสร้าง Subdocument 

 เม่ือตอ้งการดูเน้ือหาของเอกสาร Master Document  ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “Expand Documents” 
หรือ  จะแสดงเอกสาร Subdocument และเน้ือหาภายในเอกสาร Subdocument ดงัรูปท่ี  80 โดยสามารถ
แกไ้ขเน้ือหาของเอกสาร Subdocument ไดผ้า่นเอกสาร Master Document หรือแกไ้ขเน้ือหาของเอกสาร 
Subdocument โดยเปิดไฟลข์องเอกสาร Subdocument ข้ึนมาแกไ้ขเลยก็ได ้
 

 
รูปท่ี  80 แสดงเน้ือหาภายในเอกสาร Subdocument 
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5.4 การแทรก Subdocument จากเอกสารที่มอียู่แล้ว 

 เปิดเอกสาร Master Document ท่ีมีอยูแ่ลว้ข้ึนมา 
 ในเอกสาร Master Document คลิกท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการแทรก Subdocument ดงัรูปท่ี  81  

 
รูปท่ี  81 เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการแทรก Subdocument 
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 คลิกท่ีปุ่ม “Insert Subdocument” หรือ  ดงัรูปท่ี  82  
 

 
รูปท่ี  82 คลิกเพื่อแทรก Subdocument 

 จากขอ้ (3) เมื่อคลิกปุ่ม “Insert Subdocument” จะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกไฟลเ์อกสารท่ี
ตอ้งการแทรกเป็น Subdocument ใหไ้ฟลเ์ลือกเอกสารท่ีตอ้งการท าเป็น Subdocument ดงัรูปท่ี  83  

  

 
รูปท่ี  83 เลือกเอกสารท่ีตอ้งการน ามาแทรกเป็น Subdocument 
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 คลิกท่ีปุ่ม “Open” เพื่อแทรกเอกสาร Subdocument 
 เมื่อแทรกเอกสาร Subdocument ท่ีตอ้งการแลว้จะได ้เอกสาร Subdocument ท่ีแทรกเขา้มา

ดงัรูปท่ี  84 โดยรูปแบบของตวัอกัษรต่างๆ จะยดึรูปแบบตามเอกสารท่ีเป็น Master Document เป็นหลกั 

  
 

รูปท่ี  84 แสดง Subdocument ท่ีแทรกเขา้มา 
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5.5 การ Split เอกสาร Subdocument 

บางคร้ังเอกสารท่ีเป็น Subdocument อาจมีขนาดใหญ่ท าใหย้ากต่อการจดัการ หรือการแกไ้ข ซ่ึง
สามารถแบ่งเอกสาร Subdocument ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ได ้โดยมีวิธีการดงัน้ี 

 เปิดเอกสาร Master Document ข้ึนมา 
 เปล่ียนมุมมองเอกสารเป็นแบบ Outline โดยไปท่ีเมนู View -> Outline   
 ขยายเอกสาร Master Document โดยคลิกท่ีปุ่ม “Expand Subdocuments” หรือ   
 คลิกท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการ Split เอกสาร Subdocument ดงัรูปท่ี  85  

 
 

รูปท่ี  85 เลือกต าแหน่งของ Subdocument ท่ีตอ้งการ Split 
 

 คลิกท่ีปุ่ม “Split Subdocument” หรือ   เพื่อท าการ Split เอกสาร Subdocument 
 บนัทึกเอกสาร Master Document โดย Microsoft Word จะท าสร้างไฟลใ์หม่ข้ึนมา ตาม 

Subdocument ท่ีได ้Split ออกมาจากเอกสาร Master Document ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี  86  
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รูปท่ี  86 ตวัอยา่งไฟลเ์อกสารท่ี Split ออกมา 
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5.6 การ Merge เอกสาร Subdocument 

การ Merge เอกสาร Subdocument คือการรวมเอกสารท่ีเป็น Subdocument หลายๆ ไฟลเ์ขา้เป็น
ไฟลเ์ดียวกนั ซ่ึงมีวิธีการ Merge เอกสารดงัต่อไปน้ี 

 เปิดเอกสาร Master Document ท่ีตอ้งการ Merge เอกสาร Subdocument ข้ึนมา 
 เปล่ียนมุมมองเอกสาร Master Document ใหเ้ป็นแบบ Outline โดยไปท่ีเมนู View -> 

Outline  
 ขยายเอกสาร Master Document โดยคลิกท่ีปุ่ม “Expand Subdocuments” หรือ    
 คลิกท่ีไอคอนของเอกสาร Subdocument หรือ   ของ Subdocument แรกท่ีตอ้งการ 

Merge ดงัรูปท่ี  87  

 
รูปท่ี  87  คลิกท่ีไอคอนของ Subdocument 

 กดปุ่ม “Shift” คา้งไว ้แลว้กดท่ีไอคอนของเอกสาร Subdocument อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ Merge 
เขา้ดว้ยกนั จะไดด้งัรูปท่ี  88  
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รูปท่ี  88 เลือก Subdocument ท่ีตอ้งการ Merge เขา้ดว้ยกนั 

 คลิกท่ีปุ่ม “Merge Subdocument” หรือ  เพื่อ Merge เอกสาร Subdocument เขา้ดว้ยกนั
ดงัรูปท่ี  89  
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รูปท่ี  89 คลิกปุ่ม Merge Subdocument เพื่อ Merge เอกสาร Subdocument 
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 เมื่อ Merge เอกสาร Subdocument เขา้ดว้ยกนัแลว้จะไดเ้อกสารดงัแสดงในตวัอยา่ง ดงัรูปท่ี  
90  

 
 

รูปท่ี  90 แสดงเอกสาร Subdocument ท่ี Merge เขา้ดว้ยกนัแลว้ 
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5.7 การสร้างสารบญัส าหรับ Master Document 

 เปิดเอกสาร Master Document ข้ึนมา 
 ขยายเอกสาร Master Document โดนคลิกท่ีปุ่ม “Expand Documents” หรือ  โดยเมื่อ

กดปุ่ม “Expand Documents” จะแสดงเอกสาร Master Document  และ Subdocument และเน้ือหาภายใน
เอกสาร Subdocument  

 เปล่ียนมุมมองของเอกสาร Master Document จาก Outline เป็น Normal โดยไปท่ีเมนู 
View -> Normal ดงัรูปท่ี  91  

 
 

รูปท่ี  91 การเปล่ียนมุมมองเอกสารเป็นแบบ Normal 
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 เมื่อเปล่ียนมุมมองเอกสารเป็นแบบ Normal จะไดด้งัรูปท่ี  92  
  

 
 

รูปท่ี  92 เอกสาร Master Document ในมุมมองแบบ Normal 
 น าเมาส์ไปวางท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการสร้างสารบญัของเอกสาร Master Document 
 ไปท่ีเมนู Insert -> Reference -> Index and Tables… ดงัรูปท่ี  93  
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รูปท่ี  93 เมนูเขา้สู่การสร้างสารบญัส าหรับเอกสาร Master Document 
 

 จากรูปท่ี  93 จะแสดงหนา้ต่าง Index and Tables ดงัรูปท่ี  94  ใหค้ลิกเลือกท่ีแท็บ Table of 
Contents และเลือกล าดบัของ Heading ท่ีตอ้งการน ามาสร้างสารบญั จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม OK เพื่อสร้างสารบญั 

 

 
 

รูปท่ี  94 หนา้ต่าง Index and Tables  
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 จากขอ้ (7) จะไดส้ารบญัของเอกสาร Master Document ดงัรูปท่ี  95  
 

 
 

รูปท่ี  95 แสดงสารบญัของเอกสาร Master Document 
 
 


