ใบความรู้
หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การใช้ โปรแกรมนาเสนอ Microsoft Power Point 2007
การนาเสนอในอดีต
ในอดีตยุคก่อนหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะมีความเจริ ญก้าวหน้า การนาเสนอมักจะใช้
อุปกรณ์นาเสนอ ดังต่อไปนี้
1. เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector) ซึ่ งการใช้งานค่อนข้างจะยุง่ ยาก เนื่องจาก ต้องใช้
กล้องถ่ายรู ปใส่ ฟิล์มพิเศษที่ลา้ งออกมา แล้วเป็ นภาพสาหรับฉายโดยเฉพาะ และต้องนาฟิ ล์มมาตัด
ใส่ กรอบพิเศษจึงนามาเข้าเครื่ องฉายได้ ต้องฉายในห้องที่ค่อนข้างมืด

ภาพที่ 3.20 เครื่ องฉาย Slide Projector
ที่มา :http://www.scandigital.com

2. เครื่ องฉายแผ่ นใส (Overhead Projector) เป็ นเครื่ องที่ใช้งานทัว่ ไปได้มากกว่าแผ่นใส
ที่ใช้ตามปกติ จะมีขนาดประมาณ 8 นิ้วคูณ 10 นิ้ว และมีสองแบบคือ แบบที่ใช้ปากกา(พิเศษ)
เขียน กับแบบที่ใช้กบั เครื่ องถ่ายเอกสาร
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ภาพที่ 3.21 เครื่ องฉายแผ่นใส (Overhead projector)
ที่มา :http://www.rentaldepot.com

ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้มีการพัฒนาซอฟแวร์ สาหรับสร้าง
งานนาเสนอที่รองรับรู ปแบบการนาเสนอได้หลากหลาย การสร้างงานนาเสนอไม่ได้มีความยุง่ ยาก
อีกต่อไป สามารถแทรกข้อความ ภาพ เสี ยง Animation สามารถ Print เอกสารนาเสนอสาหรับ
ผูร้ ั บฟั ง บันทึกย่อขณะผูบ้ รรยายนาเสนอ มี เทคนิ คลู กเล่ น รู ปแบบสี พื้นหลังให้เลื อกใช้ ที่ ทาให้
สามารถสร้ า งงานนาเสนอให้ เสร็ จ ในระยะเวลาอัน สั้ น ซึ่ งโปรแกรมสร้ า งงานน าเสนอที่ นิย ม
ก็คือโปรแกรม MS Power Point มีการพัฒนาความสามารถให้รองรับการสร้างงานนาเสนอได้มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักการออกแบบหน้ าสไลด์
การสร้างงานนาเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 เพื่อให้เป็ นที่น่าสนใจ
และเป็ นไปตามหลักการออกแบบ ควรยึดหลักการดังต่อไปนี้
1. การเลือกพืน้ หลังของสไลด์ พื้นหลัง (Background) เป็ นปั จจัยแรกที่ส่งผลกับการ
ออกแบบและผูร้ ั บข้อมูลโดยตรง เพราะถ้าพื้นหลังไม่ดี จะทาให้ดูแล้วไม่สบายตา ซึ่ งต้องอาศัย
หลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
1.1 พื้นหลังควรดูเรี ยบง่ายและสบายตา
1.2 หลีกเลี่ยงการใช้ภาพหรื อสี พ้ืนที่เป็ นแม่สี
1.3 หลีกเลี่ยงพื้นหลังที่ออกแบบด้วยกราฟิ ก หรื อมีแสงเงาจัด

3

2. การเลือกใช้ ภาพประกอบ การเลือกใช้ภาพเป็ นการเสริ มให้สไลด์ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
แต่ถา้ มีมากเกินไปจะทาให้เกิดความสับสนกับข้อมูลที่นาเสนอได้ ดังนั้นจึงมีวิธีการในการเลือกใช้
ภาพให้เหมาะสมดังนี้
2.1 ภาพที่นามาใช้ตอ้ งส่ งเสริ มข้อความที่นาเสนอ
2.2 ไม่ควรมีอกั ษรในภาพถ้าไม่จาเป็ น
2.3 ภาพที่นามาใช้ไม่ควรใช้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เพราะจะทาให้โปรแกรมทางาน
หนักขึ้น
3. การเลือกใช้ ข้อความที่มีขนาดเหมาะสม ขนาดของข้อความเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ ง
ที่สาคัญที่จะช่ วยให้การนาเสนอมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น ในการสื่ อให้ผทู ้ ี่รับข้อมูลเข้าใจ โดยมี
หลักการดังนี้
3.1 ตัวอักษรต้องอ่านง่าย โดยปกติตวั อักษรควรมีขนาดตั้งแต่ 36-60 Point และ
ควรเป็ นตัวหนา เพื่อจะสื่ อให้ชดั เจนมากขึ้น
3.2 ในหนึ่ง Slide ไม่ควรใช้แบบตัวอักษรเกิน 2 ประเภทเพื่อความสวยงาม
4 . การเลือกสี ในการออกแบบ สี นบั ว่าเป็ นส่ วนสาคัญของการออกแบบหน้าจอ แม้ว่า
โปรแกรมจะแสดงออกด้วยจอสี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีได้ตามที่ผอู ้ อกแบบต้องการ ทั้งนี้
เนื่ องจากผูใ้ ช้จะต้องใช้ส ายตาดู จอคอมพิ วเตอร์ เป็ นเวลานาน ถ้าโปรแกรมนาเสนอด้วยสี ร้อน
(Worm Color) อาจทาให้เกิดความระคายเคืองต่อสายตาของผูใ้ ช้ได้
4.1 สี โทนร้อน (Warm Color) คือ สี ที่ให้ความหมายรื่ นเริ ง สดชื่น ฉูดฉาด นับจากสี
โทนเหลื อง ชมพู แดง ส้ ม ม่วง และน้ าตาล สี เหล่านี้ ให้ความรู ้ สึกเร่ าร้ อน มีอิทธิ พลต่อการดึ งดู ด
และกระตุน้ อารมณ์ได้มากกว่าโทนสี อื่น ๆ สี เหล่านี้ จะใช้มากกับงานประเภทตัวหนังสื อ นิตยสาร
แคตตาล็อก ตลอดจนป้ ายโฆษณาต่าง ๆ ที่กระตุน้ ความสนใจต่อผูพ้ บเห็นได้รวดเร็ ว
4.2 สี โทนเย็น (Cool Color) เริ่ มจากสี เทา ฟ้ า น้ าเงิน เขียว สี โทนนี้ จดั อยูใ่ นสี โทนเย็น
ให้ความรู้สึกสงบ สะอาด เย็นสบาย
ในการสร้ างสไลด์แต่ละหน้านั้น ผูใ้ ช้ควรมี กฎที่ เป็ นแนวทางในการสร้ างงานนาเสนอ
ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยพอสรุ ปกฎได้ดงั นี้
1. ในแต่ละสไลด์ควรมีหวั เรื่ องเพื่อบอกถึงสิ่ งที่จะอธิ บาย
2. ตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ เพื่อให้ผรู ้ ับชมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ควรใช้หวั ข้อสั้น ๆ ที่อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถอธิ บาย
เพิ่มเติมได้
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4. เนื้ อหาไม่ ค วรเกิ น 8 บรรทัด ในหนึ่ ง สไลด์ เพราะถ้า มี ม ากเกิ นไปจะส่ ง ผลให้
ตัวอักษรมีขนาดเล็ก มองเห็นไม่ชดั เจนและขาดความน่าสนใจ
5. ไม่ควรนาภาพมาเป็ นพื้นหลัง (Background) เพราะจะทาให้อ่านยาก
6. การใส่ รูปภาพลงในสไลด์ควรมีขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไป

รู ปแบบการสร้ างงานนาเสนอด้ วย Microsoft Power Point 2007
ในโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ได้แบ่งตามลักษณะการสร้ างงานเป็ น 3
รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 การสร้ างงานนาเสนอเปล่ า (Blank) วิธีน้ ี เหมาะสมสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสร้าง
งานนาเสนอด้วยตนเอง โดยกาหนดข้อความ ภาพ ตัวอักษรให้เหมาะสมด้วยตนเอง

ภาพที่ 3.22 การสร้างงานนาเสนอเปล่า (Blank)

รู ปแบบที่ 2 สร้ า งงานน าเสนอจากแม่ แบบ (Template) เป็ นการสร้ างงานน าเสนอ
โดยเลื อกจากภาพนิ่ งหรื อสไลด์สาเร็ จรู ปที่ ซอฟต์แวร์ จดั เตรี ยมไว้ให้ เหมาะสาหรั บผูท้ ี่ไม่มีเวลา
ในการสร้ างงานนาเสนอมากนัก และผูใ้ ช้สามารถคัดเลื อกสไลด์ที่มีรูปแบบคล้ายคลึ งกับเนื้ อหา
ของตน เพื่อดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาบางส่ วนให้เหมาะสมได้ทนั ที
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ภาพที่ 3.23 สร้างงานนาเสนอจากแม่แบบ (Template)

รู ปแบบที่ 3 สร้ างงานนาเสนอจากชุ ดรู ปแบบ (Theme) วิธีน้ ี เป็ นการสร้ างงานนาเสนอ
จากภาพนิ่ งหรื อสไลด์ที่มีการออกแบบกันไว้อย่างดีแล้ว ทั้งพื้น ตัวอักษร ผูใ้ ช้สามารถกรอกข้อมูล
เลื อกรู ป ภาพหรื อสิ่ ง อื่ น ๆ ลงในภาพนิ่ ง ได้ตามต้องการ และยังสามารถดาวน์โหลดชุ ดรู ปแบบ
ใหม่ ๆ ที่ Microsoft Office Online อีกด้วย

ภาพที่ 3.24 สร้างงานนาเสนอจากชุดรู ปแบบ (Theme)
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การเรียกใช้ งานโปรแกรม และส่ วนประกอบของ Microsoft Power Point 2007
สามารถเรี ยกใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Power Point 2007 ในระบบปฏิบตั ิการที่ใช้งาน
ซึ่งอาจเป็ น Windows XP , Windows 7 ฯลฯ ได้โดย
1.1 คลิกที่ปุ่มคาสัง่ (Start)
1.2 เลือก All Programs --> Microsoft Office Power Point 2007 ดังภาพ

ภาพที่ 3.25 การเปิ ดโปรแกรม Microsoft Power Point

ส่ วนประกอบของหน้ าต่ างซอฟต์ แวร์ ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์ พอยต์ 2007

ภาพที่ 3.26 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Microsoft Power Point
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ปุ่ มออฟฟิ ศ (Office Button)
แถบควิกแอสเซส (Quick Access
Toolbar)
แถบหัวเรื่ อง (Title Bar)

เป็ นปุ่ มที่รวบรวมคาสัง่ พื้นฐาน เช่น การเปิ ดหรื อปิ ดไฟล์
การบันทึกไฟล์ เป็ นต้น
เป็ นส่วนที่ใช้เก็บเครื่ องมือที่ใช้งานบ่อย
เป็ นแถบแสดงชื่อซอฟต์แวร์ รวมทั้งชื่อไฟล์ที่เปิ ดอยู่

ปุ่ มควบคุมขนาด (Control Button) เป็ นปุ่ มคาสัง่ ที่ใช้ปรับขนาดซอฟต์แวร์ให้ยอ่
หรื อขยายหน้าต่าง
ริ บบอน (Ribbon)

เป็ นแหล่งรวบรวมชุดคาสัง่ และปุ่ มเครื่ องมือไว้ดว้ ยกัน
โดยจัดแบ่งเป็ นกลุ่ม ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab)

เป็ นปุ่ มที่ใช้เมื่อต้องการแสดงรู ปย่อขนาดของภาพนิ่ง
หรื อสไลด์ และแสดงภาพนิ่งตามลาดับก่อน – หลัง

แท็บเค้าร่ าง (outline Tab)

เป็ นปุ่ มที่ใช้เมื่อต้องการแสดงเฉพาะหัวข้อในแต่ละภาพนิ่ง

บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane)

เป็ นพื้นที่สาหรับการตกแต่งภาพนิ่ง เช่น การกรอกข้อความ
หรื อวาดรู ปลงไป

แถบสถานะ (Status Bar)

เป็ นแถบแสดงข้อมูลในขณะทางานกับภาพนิ่งนั้น ๆ เช่น
ลาดับภาพนิ่งปั จจุบนั จานวนภาพนิ่งทั้งหมด แม่แบบที่ใช้
ปุ่ มภาษาที่ถูกเลือกใช้ในปั จจุบนั เป็ นต้น
ปุ่ มเปลี่ยนมุมมอง (Buttons View) เป็ นปุ่ มที่ใช้เปลี่ยนรู ปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ
แถบซูม (Zoom Slider)

ใช้สาหรับย่อ หรื อ ขยายภาพนิ่งเพื่อให้ทางานได้ง่ายขึ้น

8

1. TAB หน้าแรก (HOME)

ภาพที่ 3.27 Tab HOME
คลิบบอร์ด (Clipboard)

ใช้ตดั คัดลอก และวางรู ปแบบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ภาพนิ่ง (Slides)

ใช้สร้างภาพและลบภาพนิ่งออกจากงานนาเสนอ รวมถึงการจัดทา
เค้าโครงข้อมูลในภาพนิ่ง

แบบอักษร (Font)

ใช้จดั รู ปแบบตัวอักษร เช่น ชนิดของตัวอักษร ขนาด ความหนา
การเอียง การเปลี่ยนสี

ย่อหน้า (Paragraph)

ใช้จดั ลักษณะการวางข้อความในภาพนิ่งว่าจะให้ชิดขอบด้านใด
และกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์หน้าข้อความ

รู ปวาด (Drawing)

ใช้วาดรู ปลงในภาพนิ่ง แก้ไขรู ปวาด และจัดลาดับรู ปในภาพนิ่ง

การแก้ไข (Editing)

ใช้คน้ หาและแทนที่ขอ้ ความในภาพนิ่งรวมถึงวิธีเลือกสิ่ งต่าง ๆ
ในภาพนิ่ง

2. แท็บแทรก (Insert)

ภาพที่ 3.28 Tab INSERT
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ตาราง (Table)

ใช้สร้างตารางและนาตารางจากซอฟต์แวร์ไมโครซอฟเอ็กเซลมา

ภาพประกอบ (Illustrations) ใช้แทรกรู ปภาพลงในภาพนิ่ง
การเชื่อมโยง (Links)

ใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาพนิ่งด้วยกันหรื อเชื่อมโยงไปยัง
Internet

ข้อความ (Text)

ใช้สร้างกล่องข้อความลงในภาพนิ่ง กาหนดหัวกระดาษ ท้าย
กระดาษ การแทรกอักษรศิลป์ และใส่วนั ที่ เวลาลงในภาพนิ่ง

มีเดียคลิป (Media Clips)

ใช้แทรกไฟล์เสี ยง และไฟล์วดี ีโอลงในสไลด์

3. แท็บออกแบบ (Design)

ภาพที่ 3.29 Tab Design
ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page
Setup)
ชุดรู ปแบบ (Themes)

ใช้กาหนดขนาดภาพนิ่ง และกาหนดว่าจะให้ภาพนิ่งอยูใ่ นแนวตั้ง
หรื อแนวนอน
ใช้เลือกชุดสี การตั้งค่าสี และขนาดของตัวอักษรในภาพนิ่ง

พื้นหลัง (Background)

ใช้กาหนดสี หรื อรู ปภาพลงในพื้นภาพนิ่ง และไม่แสดงพื้นภาพนิ่ง

4. แท็บภาพเคลื่อนไหว (Animations)

ภาพที่ 3.30 Tab Animations
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แสดงตัวอย่าง
ภาพเคลื่อนไหว (Preview)
ภาพเคลื่อนไหว
(Animations)

ใช้ดูตวั อย่างผลลัพธ์ในการกาหนดลูกเล่นในภาพนิ่งปั จจุบนั

การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่ง
(Transition to This Slide)

ใช้กาหนดลูกเล่นในการเปลี่ยนภาพนิ่งและกาหนดความเร็ วในการ
เปลี่ยนภาพนิ่ง

ใช้กาหนดลูกเล่นให้กบั ข้อความและรู ปภาพที่อยูใ่ นภาพนิ่ง

5. แท็บการนาเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)

ภาพที่ 3.31 Tab Slide Show

เริ่ มการนาเสนอภาพนิ่ง
(Start Slide Show)
ตั้งค่า (Set Up)

ใช้สั่งให้มีการนาเสนอ โดยสามารถกาหนดว่าจะเริ่ ม
นาเสนอจากภาพนิ่งใด
ใช้ต้ งั ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการนาเสนอ เช่น เลือกลักษณะของ
การนาเสนอ การบันทึกเสี ยงประกอบภาพนิ่ง

จอภาพ (Monitors)

ใช้กาหนดความละเอียดของการนาเสนอบนจอภาพและ
กาหนดมุมมองสาหรับผูบ้ รรยายโดยเฉพาะ

6. แท็บตรวจทาน (Review)

ภาพที่ 3.32 Tab Review
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การพิสูจน์อกั ษร
ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด ค้นคว้าอ้างอิง
(Proofing)
ข้อมูล และการใช้พจนานุกรมเพื่อแปลคาศัพท์
ข้อคิดเห็น (Comments) ใช้เพิม่ ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะลงในสไลด์
ป้ องกัน

จากัดวิธีที่บุคคลจะเข้าถึงงานนาเสนอ

7. แท็บมุมมอง (View)

ภาพที่ 3.33 Tab View
มุมมองการนาเสนอ
(Presentation Views)
แสดงหรื อซ่อน (Show /
Hide)

ใช้เปลี่ยนมุมมองเพื่อให้สามารถจัดทางานนาเสนอได้ง่าย

ย่อหรื อขยาย (Zoom)

ใช้ยอ่ หรื อขยายภาพนิ่งเพื่อให้สามารถทางานได้ง่ายขึ้น

สี หรื อระดับสีเทา (Color /
Grayscale)

ใช้กาหนดว่าจะแสดงสีหรื อแสดงภาพนิ่งแบบขาวดา

หน้าต่าง (Window)

ใช้สร้างหน้าต่างและจัดการหน้าต่างที่ซอ้ นกัน

แมโคร (Macros)

ใช้สร้างแมโครเพื่อกาหนดหรื อรวมคาสัง่ หลาย ๆ คาสัง่ เข้าด้วยกัน

ใช้แสดงหรื อซ่อนไม้บรรทัด เส้นตาราง และแถบข้อความ
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การปิ ดหรือออกจาก Microsoft Power Point 2007
คลิกปุ่ ม

แล้วคลิกปุ่ ม

คลิกปุ่ ม

ซึ่ งอยูท่ ี่มุมขวาบนสุ ดของ Microsoft Power Point

Double Click ที่ปุ่ม

ซึ่ งอยูท่ ี่ดา้ นซ้ายสุ ดของซอฟต์แวร์ จากนั้นเลือก Close

ภาพที่ 3.34 วิธีการปิ ดโปรแกรม MS PowerPoint
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การสร้ างงานนาเสนอจากแม่ แบบ
สร้างงานนาเสนอจากแม่แบบ (Template) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

คลิกปุ่ ม
คลิกคาสัง่ New (สร้าง)
คลิกที่ Installed Template (แม่แบบที่ติดตั้ง)
คลิกเลือกแม่แบบที่ตอ้ งการ

5. คลิกปุ่ ม

ภาพที่ 3.35 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point จาก Template
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ภาพที่ 3.36 ลักษณะแม่แบบ (Template) ที่ถูกเลือก

การดัดแปลงแก้ไขงานนาเสนอจากแม่ แบบ ตามขั้นตอนต่ อไปนี้
1. การเปลี่ยนรู ปแบบในแม่แบบทาได้โดย คลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกคาสั่ง Change
Picture….
2. เลือก Folder ที่เก็บรู ปภาพ
3. คลิกรู ปภาพที่จะนามาใช้
4. คลิกปุ่ ม
เพื่อเปิ ดใช้งานรู ปภาพ
5. การแก้ไขข้อความให้คลิกที่บริ เวณข้อความ แดรกส์เมาส์ เลือกข้อความที่ตอ้ งการแก้ไข
แล้วกรอกข้อความใหม่ลงไป
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ภาพที่ 3.37 การเปลี่ยนแปลงรู ปภาพของแม่แบบ (Template)

ภาพที่ 3.38 การเลือกภาพใหม่ไปแทนที่ภาพเดิม
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ภาพที่ 3.39 ภาพใหม่ที่เลือกแทนที่ภาพเดิม

การบันทึกงานนาเสนอ

1.
2.
3.
4.
5.

คลิกปุ่ ม
คลิกคาสั่ง Save (บันทึก)
เลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการเก็บงานนาเสนอ
ตั้งชื่องานนาเสนอในช่อง File Name (ชื่อแฟ้ ม)
คลิกปุ่ ม Save
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ภาพที่ 3.40 การบันทึกงานนาเสนอจากปุ่ ม Office botton
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ภาพที่ 3.41 การตั้งชื่อและปุ่ มสาหรับกดบันทึก

นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว การบันทึกงานนาเสนอสามารถทาได้อีก 2 วิธี ดังนี้
1. คลิกปุ่ ม
บนแถบเครื่ องมือ Quick Access Toolbar
2. กดปุ่ ม CTRL + S บน Keyboard

การเพิม่ ลักษณะพิเศษให้ กบั งานนาเสนอ
การเพิ่มลักษณะพิเศษให้งานนาเสนอทาได้หลายวิธี ดังนี้
การแทรกไฟล์เสี ยงลงในงานนาเสนอ
มีท้ งั แทรกเพลงจากซี ดี การแทรกไฟล์เอ็มพีสาม (MP3) หรื อการบันทึกเสี ยงพูดฝังลงไปใน
ภาพนิ่ง ดังตัวอย่างเป็ นการแทรกเสี ยงจากคลิปออแกนไนเซอร์ ดังนี้
1. คลิกแท็บ Insert (แทรก)
2. คลิกปุ่ ม Sound (เสี ยง)
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3. คลิกเลือก Sound from Clip Organizer ….
4. คลิกเลือกไฟล์เสี ยงที่ตอ้ งการ

ภาพที่ 3.42 ขั้นตอนการแทรกไฟล์เสี ยง
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ภาพที่ 3.43 ไฟล์เสี ยงต่าง ๆ

5. คลิกปุ่ ม

เพื่อให้เล่นไฟล์เสี ยงทันทีเมื่อมีการนาเสนอ

ภาพที่ 3.44 กล่องข้อความเพื่อเลือกไฟล์เสี ยงแบบอัตโนมัติ หรื อ เล่นเมื่อคลิก

6. จะปรากฏปุ่ มคาสั่งรู ปลาโพงในภาพนิ่ง สามารถทดลองฟั งเสี ยงด้วยการ Double Click ที่
ปุ่ มคาสั่งนี้ และคลิกอีกครั้งเพื่อหยุดเล่น
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ภาพที่ 3.45 ปุ่ มลาโพงที่ปรากฏในภาพนิ่งเพื่อควบคุมการเปิ ด – ปิ ดเสี ยง

การใส่ ลูกเล่นในการนาเสนอ
การใส่ ลูกเล่นในการนาเสนอมี 2 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 เป็ นการใส่ ลูกเล่ นให้ กบั ข้ อความและรู ปภาพ (Animation) ซึ่ งการใส่ ลูกเล่น
แบบสาเร็ จรู ป มีข้ นั ตอนดังนี้
1. คลิกกรอบข้อความหรื อรู ปภาพที่ตอ้ งการใส่ ลูกเล่น
2. คลิก TAB Animations (ภาพเคลื่อนไหว)
3. คลิกที่ลูกศรเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกเล่น
4. คลิกเลือกรู ปแบบลูกเล่นที่ตอ้ งการ
5. คลิกปุ่ ม Preview (แสดงตัวอย่าง) เพื่อดูตวั อย่างลูกเล่นที่เลือก
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ภาพที่ 3.46 ขั้นตอนการแทรกลูกเล่นให้กบั ข้อความและรู ปภาพ

การใส่ ลกู เล่ นให้ กบั ข้ อความและรู ปภาพแบบกาหนดด้ วยตนเอง มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกกรอบข้อความหรื อรู ปภาพที่ตอ้ งการกาหนดลูกเล่น
2. คลิกแท็บ Animation (ภาพเคลื่อนไหว)
3. คลิกปุ่ ม
4. คลิกปุ่ ม
ขณะที่ขอ้ ความเข้ามาในภาพนิ่ง

แล้วคลิกเลือก Entrance (เข้า) เพื่อเลือกลูกเล่น
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ภาพที่ 3.47 ขั้นตอนการกาหนดลูกเล่นให้กบั ข้อความและรู ปภาพที่ตอ้ งการ

8. คลิกปุ่ ม
(เพิ่มลักษณะพิเศษ) แล้วเลือก Emphasis (ตัวเน้น)
เพื่อกาหนดลูกเล่นแสดงข้อความหรื อรู ปภาพอยูใ่ นภาพนิ่ง แล้วเลือกลูกเล่นสาหรับเน้นข้อความ
9. คลิกปุ่ ม
(เพิ่มลักษณะพิเศษ) แล้วเลือก Exit (จบการ
ทางาน) กาหนดลูกเล่นขณะที่ขอ้ ความหรื อรู ปภาพออกจากสไลด์ แล้วเลือกลูกเล่นตอนที่ขอ้ ความ
ออกไปจากภาพนิ่ง
10. ลูกเล่นทั้ง 3 แบบจะปรากฏในรายการ
11. ทดสอบลูกเล่นทั้งหมดโดยการคลิกที่ปุ่ม
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ภาพที่ 3.48 ลักษณะพิเศษลูกเล่นตัวเน้น

ภาพที่ 3.49 ลักษณะพิเศษลูกเล่นจบการทางาน

รู ปแบบที่ 2 เป็ นการใส่ ลูกเล่ นทีถ่ ูกแสดงในการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition) ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1. คลิก TAB View (มุมมอง)
2. คลิกที่ปุ่ม Slide Sorter เพื่อเปลี่ยนไปยังมุมมอง ตัวเรี ยงลาดับภาพนิ่ง
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3. คลิกภาพนิ่งที่ตอ้ งการ หากต้องการหลายแผ่นพร้อมกันให้กดปุ่ ม Ctrl บนแผงแป้ น
อักขระ แล้วคลิกเลือกภาพนิ่ง
4. คลิกแท็บ Animation (ภาพเคลื่อนไหว)
5. เลือกลูกเล่นสาหรับการเปลี่ยนภาพนิ่ง
6. ระบุวธิ ี การเปลี่ยนภาพนิ่ง
7. หากมีการกาหนดเวลาในการเปลี่ยนแผ่นภาพนิ่ง จะปรากฏตัวเลข แสดงว่ามีการ
เปลี่ยนแผ่นภาพนิ่งอัตโนมัติเมื่อใด
8. หากต้องการให้มีผลต่อสไลด์ทุกแผ่น ให้คลิกปุ่ ม Apply To All (นาไปใช้ท้ งั หมด)
9. คลิกปุ่ ม Preview (แสดงตัวอย่าง) เพื่อดูตวั อย่างลูกเล่นในการเปลี่ยนภาพนิ่ง ถ้า
ต้องการนาเสนอจริ งให้กดปุ่ ม F5 บนแผงแป้ นอักขระ

ภาพที่ 3.50 การกาหนดลูกเล่นในการเปลี่ยนภาพนิ่งแบบที่ 2

ภาพที่ 3.51 รู ปแบบการเปลี่ยนภาพนิ่ง การกาหนดเวลาและการกาหนดจานวนสไลด์ที่ตอ้ งการ
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การกาหนดการแสดงผลภาพนิ่ง
การกาหนดการแสดงผลภาพนิ่ง มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. คลิก TAB Slide Show เลือกปุ่ ม Set Up Show จะปรากฏหน้าต่าง Set Up Show เพื่อ
กาหนดรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 3.52 เมนูกาหนดการแสดงผลภาพนิ่ง

ภาพที่ 3.53 หน้าต่างการตั้งค่าการนาเสนอ
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2. เมื่อกาหนดจานวนสไลด์เสร็ จแล้ว คลิกปุ่ ม

การนาเสนอภาพนิ่ง
การนาเสนอภาพนิ่ง มีข้ นั ตอนดังนี้
1. คลิกแท็บ Slide Show (การนาเสนอภาพนิ่ง)
2. คลิกปุ่ มในแท็บ Start Show เพื่อเลือกรู ปแบบการนาเสนอ
- คลิก From Beginning เพื่อเริ่ มนาเสนอตั้งแต่ภาพแรก
- คลิก From Current Slide เพื่อเริ่ มนาเสนอนาเสนอจากสไลด์แผ่นปั จจุบนั
- คลิก Custom Slide Show เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการนาเสนอด้วยตนเอง
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ภาพที่ 3.54 ขั้นตอนการนาเสนอภาพนิ่ง

นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ Function Key F5 เพื่อนาเสนอได้เช่นกัน
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คีย์ลดั สาหรับการทางานในโปรแกรม Microsoft Power Point
และโปรแกรมต่ าง ๆ ใน Microsoft Office

