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การใช้งาน Track Changes ติดตามการแก้ไขเอกสาร 

Track Changes ถือเป็นฟีเจอร์ท่ีมีประโยชน์มากใน Word เพ่ือช่วยในการใชเ้อกสารร่วมกนั โดยจะช่วยให้ทราบวา่ไฟล์

เอกสารน้ี มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอะไรบา้ง เช่น การเพ่ิม การลบ การจดัรูปแบบขอ้มูล หรือการใส่ Comment ซ่ึงจะทาํให้

ทราบวา่ ใครเป็นผูแ้กไ้ขไฟลเ์อกสาร เม่ือไหร่ โดยจะมีสญัลกัษณ์ต่างๆ ช่วยในการติดตามการเปล่ียนแปลงของเอกสาร ซ่ึง

เราสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงนั้น หรือยกเลิกการเปล่ียนแปลงนั้นได ้

เร่ิมตน้ใชง้าน Track Changes 

เร่ิมตน้ใชง้าน Track Changes โดยเลือกเมนู ตรวจทาน(Tools) > ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  จะมี Toolbar – 

Reviewing ข้ึนมา 

 
ปุ่ม ติดตามการเปล่ียนแปลง (Track Changes) บน Toolbar - Reviewing 

ใหค้ลิกปุ่ม ติดตามการเปล่ียนแปลง (Track Changes) เม่ือมีการแกไ้ขใดๆ Word จะบนัทึกแกไ้ขเหล่าน้ีไว ้

เราสามารถใชง้านไฟล ์Word ไดต้ามปกติ โดยในมุมมอง Print Layout View เม่ือมีการใส่ขอ้ความใหม่เขา้มา ขอ้ความนั้น

จะเป็นสีแดงมีเสน้ใต ้ถา้มีการลบขอ้ความ ขอ้ความนั้นจะหายไป และมีเสน้ปะสีแดงลากแสดงวา่ลบขอ้ความอะไรไป 

 
ตวัอยา่งเอกสารก่อนมีการแกไ้ข 

 
ติดตามการเปล่ียนแปลง (Track Changes) แสดงเม่ือมีการแกไ้ขเอกสาร 
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ถา้ไฟลน้ี์มีการใชง้านร่วมกนัหลายคน สามารถใชเ้มาส์ช้ีท่ีช่องคาํพดูดา้นขวาเพ่ือแสดงช่ือของผูท่ี้แกไ้ข 

 
เม่ือใชเ้มาส์ช้ีท่ี Track Changes จะแสดงรายละเอียดผูแ้กไ้ข 

มุมมองต่างๆ ใน Track Changes 

ใน ตรวจทาน > ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  เราสามารถเลือกมุมมองต่างๆ ไดว้า่ จะให้แสดงการแกไ้ขแบบ

ไหน 

 
มุมมองต่างๆ ใน ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes) 

• ขั้นสุดท้าย: แสดงมาร์กอัป (Final Showing Markup) เป็นแบบท่ีแสดงขา้งตน้ โดยจะแสดงการแกไ้ขทั้งหมดในเอกสาร 

ถา้มีการลบขอ้ความก็จะมีเสน้ปะแสดงรายละเอียดดา้นขา้ง มุมมองน้ีเป็นมุมมองท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป เน่ืองจากสามารถเห็น

หนา้ตาของเอกสารแบบสุดทา้ย รวมทั้งแสดงการแกไ้ขใหเ้ห็นดว้ย 

• แสดงขั้นสุดท้าย (Final) จะซ่อนรายละเอียดว่ามีการเพ่ิมหรือลบขอ้ความอะไร มุมมองน้ีจะช่วยให้เรามองเอกสารว่า

สุดทา้ยแลว้จะไดอ้ยา่งไร 

• ต้นฉบับ:แสดงมาร์กอัป (Original Showing Markup) แสดง ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes) โดยจะต่างจาก 

Final Showing Markup คือ เม่ือมีการลบขอ้ความใดๆ จะมีเสน้ขีดฆ่าขอ้ความนั้น ในขณะท่ี Final Showing Markup จะลบ

ขอ้ความนั้นเลย 

• แสดงต้นฉบับ (Original) แสดงขอ้ความตน้ฉบับ ก่อนมีการเปล่ียนแปลงใดถึงแมว้่า ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track 

Changes)  จะมีหลายมุมมอง แต่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเหมือนกนั โดย Word จะยงัติดตามการเปล่ียนแปลงตลอด 

 

การแสดงห 

รือซ่อนรายการแกไ้ขบางอยา่ง 
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ถา้เราใช ้ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  แลว้พบวา่มีการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงต่างๆ มากไป เราสามารถให้ 

Word ซ่อนรายการเหล่านั้นได ้โดยคลิกปุ่ม แสดงมาร์กอปั(Show) บน Toolbar – Reviewing จากนั้นคลิกยกเลิกหรือเพ่ิม

รายการท่ีตอ้งการ เช่น ถา้ไม่ตอ้งการใหแ้สดงวา่มีการจดัรูปแบบขอ้ความอยา่งไรใหค้ลิกยกเลิก จดัรูปแบบ(Formatting) 

 
การแสดงหรือซ่อนรายการแกไ้ขบางอยา่ง 

 เราสามารถใส่ สร้างขอ้คิดเห็น (Comment) ให้กบัคาํหรือขอ้ความต่างๆ ได ้เพ่ือเป็นหมายเหตุให้ทราบ โดยเลือกคาํท่ี

ตอ้งการจากนั้น คลิกปุ่ม สร้างขอ้คิดเห็น (Insert Comment) บน Toolbar – Reviewing จะมีเส้นปะและกล่องขอ้ความข้ึนมา

ดา้นขวา ใหเ้ราพิมพ ์ขอ้คิดเห็น (Comment)  ท่ีตอ้งการลงไปได ้ 

 

 
การใส่ ขอ้คิดเห็น(Comment) ในไฟล ์Word 
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ปกติ Word จะกาํหนดสี ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  ของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ให้อยูแ่ลว้ โดยแบ่งสีตามผู ้

แกไ้ข เราสามารถเลือกสีท่ีตอ้งการได ้โดยเลือกเมนู ตรวจทาน(Tools) > ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  แทป 

เปล่ียนตวัเลือกการติดตาม (Track Changes) 

 

 

 
การกาํหนดรายละเอียดของสีท่ีแสดงใน ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes) 
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ถึงแมว้า่จะเลือกสีในการ ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  ได ้แต่ไม่สามารถกาํหนดสีใหก้บัการแกไ้ขในแต่ละคร้ัง

ได ้(เช่น ใหเ้วอร์ชัน่แรกสีแดง เวอร์ชัน่แกไ้ขสีเขียว Word จะกาํหนดสีของผูแ้กไ้ขให ้โดยดูจากสีถดัไปท่ีเหลืออยู ่ 

Word จะดูวา่เอกสารน้ีแกไ้ขโดยใคร โดยดูจากรายละเอียดในเมนู ตรวจทาน(Tools) > ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track 

Changes)  แทป เปล่ียนช่ือผูใ้ช ้

 
การกาํหนดรายละเอียดผูแ้กไ้ข ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes) 

ถา้เราใชง้าน Word ท่ีเคร่ืองอ่ืน และตอ้งการใชง้าน ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes)  ตอ้งแกไ้ข User Information 

ก่อน เพ่ือให ้Word บนัทึกค่าของผูแ้กไ้ขเอกสารไดถู้กตอ้ง 

เม่ือแกไ้ขเอกสารเสร็จแลว้ ถึงเวลาท่ีจะ Review วา่จะยอมรับหรือยกเลิกการแกไ้ขในเอกสารนั้นหรือไม่ 

ถา้ตอ้งการยอมรับการแกไ้ขทั้งหมดในเอกสาร ให้คลิกลูกศรขา้งปุ่ม ยอมรับ(Accept Change) แลว้เลือก ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดในเอกสาร (Accept All Changes in Document) 

 
ยอมรับการเปล่ียนแปลงทั้งหมดในเอกสาร(Accept All Changes in Document) - การยอมรับการแกไ้ข ติดตามการ

เปล่ียนแปลง(Track Changes) ทั้งหมด 
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ถา้ตอ้งการยกเลิกการแกไ้ขทั้ งหมดในเอกสาร ให้คลิกลูกศรขา้งปุ่ม ปฏิเสธ (Reject Change) แลว้เลือก ปฏิเสธการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดในเอกสาร (Reject All Changes in Document)  

 

 
การยกเลิกการแกไ้ข ติดตามการเปล่ียนแปลง(Track Changes) 
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