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บทที่ 6 การจัดการกบัขอมูลในแฟมเอกสาร 
1. การยกเลิกการทํางานคําสั่งสุดทาย (Undo) 

เพื่อการยกเลิกการทํางานที่ผิดพลาด โดยจะเริ่มตนยกเลิกจากจุดสุดทาย 
หรือคําส่ังสุดทายยอนกลับไปเรื่อย ๆ จนกวาจะยกเลิกคําส่ังการทํางาน 
 วิธีที่ 1 

1. คลิกเมนู Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกคําส่ัง Undo 
วิธีที่ 2 
1. คลิกปุม           บนทูลบาร Standard หรือ 
2. คลิกตัวเลือกขางปุม           เพื่อเลือกรายการยกเลิกที่ตองการ 
วิธีที่ 3 
กดปุม Ctrl บนคียบอรดคางไวแลวจึงกดปุม z (Ctrl + Z) 
 

2. การทํางานซ้ําครั้งสุดทาย (Repeat) 
ในการพิมพขอมูลตาง ๆ ลงในเอกสาร    บางครั้งอาจจะมขีอความหรือประโยคที่ใชงานบอยครั้ง  

หรือใชงานซ้าํ ๆ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเพิ่มเติมประโยคที่ซ้ํา ๆ หรือซ้ําคําส่ังการทาํงานครั้งสุดทาย 
ทางโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดจึงจัดทําโปรแกรมชวยงานนีข้ึ้น แตขึ้นกับเงื่อนไขในการทํางานครั้งสุดทายที่ 
จะตองเปน   

→ การแกไขขอความ (Typing) เชน การเพิ่มเติม การลบ การแกไขขอมูล เปนตน 
→ การแกไขรูปแบบ (Formatting) เชน การปรับปรุงแกไขตัวอักษรพารากราฟ , Section เปนตน 
โดยมีวิธีการดังนี้ 

 วิธีที่ 1 
1. คลิกเมนู Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกรายการคําส่ัง Repeat  
วิธีที่ 2 
3. คลิกปุม           บนทูลบาร Standard หรือ 
4. คลิกตัวเลือกขางปุม            เพื่อเลือกรายการยกเลิกที่ตองการ 
วิธีที่ 3 
กดปุม Ctrl บนคียบอรดคางไวแลวจึงกดปุม z (Ctrl + Y) 
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3. การตัด การยายกลุมขอมูลท่ีกําหนดไว ในคลิปบอรด (Cut) 
เปนการตัด (Cut) หรือยายขอความ (Text) ที่กําหนดจากแฟมเอกสารไปเก็บไวในคลิปบอรด  

(Clipboard) ซึง่หมายถึง พื้นที่หนวยความจาํชั่วคราวเพื่อไวเก็บขอความหรือกราฟฟกที่เกิดจากคําส่ัง 
Cut หรือ Copy และสามารถนําส่ิงที่เก็บไวนี้ไปเก็บไวในแฟมเอกสารใด ๆ ก็ไดดวยคําส่ัง Paste 

1. เลือกขอความที่กําหนด โดยการวางเคอรเซอร                                                                                
ไวหนาขอความที่เลือกแลวกดปุมเมาสขางซาย                                         
คางไวแลวลากไปทางขวาจนกวาจะไดขอความ 
ที่เลือก โดยจะสังเกตเห็นแถบสีดําแสดงทับขอความที่เลือก 

2. คลิกเมนู Edit บนทูลบาร 
3. คลิกเลือกคําส่ัง Cut 
4. ขอความที่เลือกจะถูกยายออกจากงานเอกสารไปเก็บไวที่คลิปบอรด 

เพื่อรอคําส่ังตอไป 
 

4. การการทําสําเนากลุมขอมูลในคลิปบอรด (Copy) 
เปนการทําสําเนาหรือคัดลองขอมูลหรือขอความ (Text) ที่คัดเลือกจากแฟมเอกสารปจจบุันไปเก็บ 

ไวในคลิปบอรดโดยขอความที่เลือกในตนฉบับยังคงอยูที่แฟมเอกสารปจจุบัน  
1. เลือกขอความที่ตองการทําสําเนาหรือคัดลอก 
2. คลิกเมนู Edit ที่ทูลบาร 
3. คลิกเลือกรายการคําส่ัง Copy 

โดยขอความที่เลือกยังคงอยูที่เดิม 
 
 

5. การวางกลุมขอมูลในคลิปบอรดลงบนแฟมเอกสาร (Paste) 
เปนการทํางานที่เชื่อมตอจากคําส่ัง Cut หรือ Copy โดยการนําขอมูลที่ไดจากการตัด (Cut) หรือ 

สําเนา (Copy) มาวางแทรก ณ ตําแหนงที่มีเคอรเซอรกระพริบอยู    โดยที่กลุมขอความที่อยูในคลิปบอรด 
จะยังไมหายไปจนกวาจะมีขอความใหมมาแทนที่ 

1. ทําการตัด (Cut) หรือสําเนา (Copy) ขอความที่ตองการ 
2. เล่ือนเมาสพอยนเตอรคลิกในตําแหนงที่ตองการ 

นําขอความไปวางแทรก 
3. คลิกเมนู Edit บนเมนบูาร 
4. คลิกเลือกคําส่ัง Paste ขอความจะปรากฎ  

ณ จุดที่เคอรเซอรกระพริบอยู 
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6. การวางกลุมขอความในคลิปบอรดลงในแฟมเอกสารหรือเช่ือมโยงกับแฟมอ่ืน ๆ  
(Paste Special) 

1. คลิกเมนู Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกคําส่ัง Paste Special 
3. คลิกเลือกรายการในไดอะลอกบอก Paste Special 

→ Paste : การวางแทรกขอมูลลงในตําแหนงที่มีเคอรเซอรกระพริบอยู 
→ Paste Link : การวางแทรกเพื่อสรางความสมัพันธของขอมลู (Link) จากโปรแกรมอื่น 
→ Source : การแสดงรายการและแหลงที่มาของรายการที่สามารถวางแทรก (Paste) จาก 

คลิปบอรด ซึ่งมาจากรายการเลือกจากชอง As: 
→ As : รายการแสดงประเภทรูปแบบที่แตกตางกันใหเลือกใช 
→ Float over Text : การวางขอความอยูเหนือขอความ 
→ Display as Icon :  การแสดงขอความหรือขอมูลในรุปแบบของ Icon 

 

7. การลบขอความที่กําหนด (Clear) 
เปนการลบ (Clear) ขอความหรือรูปภาพที่เลือกออกไปจากแฟมเอกสาร โดยจะไมสามารถเรียก 

ขอความหรือรูปภาพนั้นคืนกลับดวยวิธีการ Paste แตสามารถเรียกคืนได 
ดวยวิธ ีUndo ของ Clear เทานั้น 

1. คลิกเลือกรายการหรือขอความที่ตองการลบทิ้ง 
2. คลิก Edit บนเมนูบาร 
3. คลิกเลือกคําส่ัง Clear  
* อาจใชปุม Delete บนคียบอรดแทนคําส่ัง Edit หรือ Clear ก็ได 
   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
 

8. การเลือกขอมูลท้ังหมดในแฟมเอกสาร (Select All) 
เพื่อการเลือกขอมูลทั้งหมดในแฟมเอกสารปจจบุันสําหรับการกําหนดการใชงานตาง ๆ เพื่อใหเกิด 

ความสะดวกและรวดเร็วที่สุด   
1. คลิก Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกรายการคําส่ัง Select All 
3. จะปรากฏแถบสีดําคลุมขอความหรือขอมูลทั้งหมดในแฟมเอกสาร 
หรือ 
กดปุม Ctrl + A บนคียบอรด 
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9. การคนหากลุมคําในแฟมเอกสารปจจุบัน (Find) 
เพื่อการคนหาคําบางคํา สัญลักษณบางอยางที่ปรากฏอยูในแฟมเอกสารปจจุบันไดอยางรวดเร็ว  

โดยเพียงแตกําหนดขอความหรือสัญลักษณที่ตองการคนหาเทานั้น 
1. คลิก Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกคําส่ัง Find 
3. ปอนขอมูลที่ตองการคนหาและรูปแบบการคนหาโดยการกดปุม More ในไดอะลอกบอก  

Find and Replace  
→ Find What : ชองเพื่อการพิมพขอความที่ตองการคนหา 
→ Match case : รายการใหเลือก ถาตองการคนหาขอความใน Find What โดยสนใจ 

ตัวอักษรใหญทีต่างจากตัวเล็ก แตไมสนใจขนาดหรือสวนหนึ่งสวนใดของคํา 
→ Find whole word only : รายการใหเลือกถาตองการคนหาโดยไมสนใจวาคํานั้น 

จะเปนตัวอักษรตัวใหญหรือเล็ก แตจะไมเปนสวนหนึ่งสวนใดของคําอื่น 
→ Search : เปนรายการใหเลือกวาจะทําการคนหาแบบไหน 

→ Up : ใหโปรแกรมคนหาจากจดุสุดทายของเอกสารไปยังจุดเริ่มตนของเอกสาร 
→ Down : ใหโปรแกรมคนหาจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายของเอกสาร 
→ All : ใหโปรแกรมคนหาทั้งหมด 

→ Find Next : เพื่อการเริ่มตนคนหาขอความ 
→ Format :การกําหนดรูปแบบของขอความ พารากราฟ หรือรูปแบบ (Style) เปนตน 

4. กดปุม Find Next เพื่อการคนหา 
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10. การแทนกลุมคําดวยขอความที่กําหนด (Replace) 
เปนคําส่ังเพื่อการแทนที่ขอความที่ตองการจากการใชคําส่ังคนหา (Find)  ทําใหการแกไขคํา หรือ 

     ขอความที่ผิดพลาดสามารถทําไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้นเปนอยางมากดวยวิธีการงาย ๆ คือ 
1. คลิก Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกรายการคําส่ัง Replace หรือหากใชรายการคําส่ัง  

Find ใหกดปุม Replace บนไดอะลอกบอก Find and Replace 
3. ปอนขอมูลที่ตองการคนหาและขอมูลแทนที่ในไดอะลอกบอก 
→ Find What : ขอความที่ตองการคนหา 
→ Replace with : ขอความที่ตองการ 
       แทนที่ขอความใน Find What 

4. คลิกปุมเลือกการแทนที่ 
→ Replace : ตองการแทนที่เฉพาะ 
       ขอความทีค่นพบตรงนั้น 
→ Replace All : แทนที่ขอความทั้งหมด 
       ในแฟมเอกสารดวยขอความใน Replace with 

 
 

11. การยายหนาเอกสารปจจุบันไปยังหนาท่ีกําหนด (Go To) 
เปนคําส่ังเพื่อการยายการทํางานจากหนาเอกสารปจจบุันไปยังหนาเอกสารอื่นหรือเพื่อการคนหา 

      หนาเอกสารที่ตองการอยางสะดวกและรวดเร็ว 
1. คลิก Edit บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกรายการคําส่ัง Go to 
3. ปอนขอมูลเลขหนาที่ตองการ 
4. กดปุม Go to เพื่อไปยังหนาเอกสารที่ตองการ 
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12. การแทรกขอความที่กําหนดไวแลว (AutoText) 
เปนคําส่ังที่ใชในการกําหนดขอความอัตโนมตัิ โดยผูใชอาจจะกําหนดขอความ รูปแบบตาง ๆ ที่มัก 

     จะนําไปใชงานบอย ๆ ไปเก็บไวเพื่อนําไปแทรกในแฟมเอกสารเมื่อใชการแทรกดวยคําส่ัง Auto Text 
1. คลิก Insert บนเมนูบาร 
2. คลิกเลือกรายการ Auto Text  
3. คลิกเลือกรายการที่กําหนดใหจากรายการทีป่รากฏ  หรือ 
4. คลิกเลือก Auto Text เพื่อเลือกหรือกําหนดขอความอัตโนมตัิที่ตองการในไดอะลอกบอก 

Auto Correct 
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โอโห… 

ไมโครซอฟตเวิรดสรางงานได
มากมายอยางน้ีเลยเหรอเนี่ย 

? 


