
ใบความรู้  

 หน่วยที ่3  เร่ือง  การใช้โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007  

 

การน าเสนอในอดีต 

ในอดีตยคุก่อนหนา้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จะมีความเจริญกา้วหนา้ การน าเสนอมกัจะใช้
อุปกรณ์น าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองฉายสไลด์ (Slide Projector) ซ่ึงการใชง้านค่อนขา้งจะยุง่ยาก เน่ืองจาก ตอ้งใช้
กลอ้งถ่ายรูปใส่ฟิลม์พิเศษท่ีลา้งออกมา แลว้เป็นภาพส าหรับฉายโดยเฉพาะ และตอ้งน าฟิลม์มาตดั
ใส่กรอบพิเศษจึงน ามาเขา้เคร่ืองฉายได ้ตอ้งฉายในหอ้งท่ีค่อนขา้งมืด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.20  เคร่ืองฉาย Slide Projector 
ท่ีมา :http://www.scandigital.com 

2. เคร่ืองฉายแผ่นใส (Overhead Projector) เป็นเคร่ืองท่ีใช้งานทัว่ไปไดม้ากกว่าแผ่นใส 
ท่ีใชต้ามปกติ จะมีขนาดประมาณ 8 น้ิวคูณ 10 น้ิว และมีสองแบบคือ แบบท่ีใชป้ากกา(พิเศษ) 
เขียน กบัแบบท่ีใชก้บัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.21   เคร่ืองฉายแผน่ใส (Overhead projector)  
ท่ีมา :http://www.rentaldepot.com 

ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้มีการพฒันาซอฟแวร์ส าหรับสร้าง
งานน าเสนอท่ีรองรับรูปแบบการน าเสนอไดห้ลากหลาย การสร้างงานน าเสนอไม่ไดมี้ความยุง่ยาก
อีกต่อไป สามารถแทรกขอ้ความ ภาพ เสียง Animation สามารถ Print เอกสารน าเสนอส าหรับ 
ผูรั้บฟัง บนัทึกย่อขณะผูบ้รรยายน าเสนอ มีเทคนิคลูกเล่น รูปแบบสี พื้นหลงัให้เลือกใช้ ท่ีท  าให้
สามารถสร้างงานน าเสนอให้เสร็จในระยะเวลาอนัสั้ น ซ่ึงโปรแกรมสร้างงานน าเสนอท่ีนิยม 
ก็คือโปรแกรม MS Power Point มีการพฒันาความสามารถให้รองรับการสร้างงานน าเสนอไดม้าก
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

หลกัการออกแบบหน้าสไลด์ 
 

การสร้างงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 เพื่อให้เป็นท่ีน่าสนใจ
และเป็นไปตามหลกัการออกแบบ ควรยดึหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1.  การเลือกพืน้หลังของสไลด์  พื้นหลงั (Background) เป็นปัจจยัแรกท่ีส่งผลกบัการ
ออกแบบและผูรั้บขอ้มูลโดยตรง เพราะถ้าพื้นหลงัไม่ดี จะท าให้ดูแล้วไม่สบายตา ซ่ึงตอ้งอาศยั
หลกัการพื้นฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 พื้นหลงัควรดูเรียบง่ายและสบายตา 
1.2 หลีกเล่ียงการใชภ้าพหรือสีพื้นท่ีเป็นแม่สี 
1.3 หลีกเล่ียงพื้นหลงัท่ีออกแบบดว้ยกราฟิก หรือมีแสงเงาจดั 
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2. การเลือกใช้ภาพประกอบ   การเลือกใชภ้าพเป็นการเสริมให้สไลด์ดูน่าสนใจยิ่งข้ึน  
แต่ถา้มีมากเกินไปจะท าให้เกิดความสับสนกบัขอ้มูลท่ีน าเสนอได ้ดงันั้นจึงมีวิธีการในการเลือกใช้
ภาพใหเ้หมาะสมดงัน้ี 

2.1 ภาพท่ีน ามาใชต้อ้งส่งเสริมขอ้ความท่ีน าเสนอ 
2.2 ไม่ควรมีอกัษรในภาพถา้ไม่จ  าเป็น   
2.3 ภาพท่ีน ามาใชไ้ม่ควรใชไ้ฟลท่ี์มีขนาดใหญ่มาก เพราะจะท าใหโ้ปรแกรมท างาน

หนกัข้ึน 

3.  การเลือกใช้ข้อความที่มีขนาดเหมาะสม   ขนาดของขอ้ความเป็นส่วนประกอบหน่ึง 
ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้การน าเสนอมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ในการส่ือให้ผูท่ี้รับขอ้มูลเขา้ใจ โดยมี
หลกัการดงัน้ี 

3.1 ตวัอกัษรตอ้งอ่านง่าย โดยปกติตวัอกัษรควรมีขนาดตั้งแต่ 36-60 Point และ 
ควรเป็นตวัหนา เพื่อจะส่ือให้ชดัเจนมากข้ึน  

3.2 ในหน่ึง Slide ไม่ควรใชแ้บบตวัอกัษรเกิน 2 ประเภทเพื่อความสวยงาม 
4 . การเลือกสีในการออกแบบ  สีนบัว่าเป็นส่วนส าคญัของการออกแบบหนา้จอ แมว้่า

โปรแกรมจะแสดงออกดว้ยจอสี แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะใช้สีไดต้ามท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการ ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูใ้ช้จะต้องใช้สายตาดูจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ถ้าโปรแกรมน าเสนอด้วยสีร้อน 
(Worm Color) อาจท าใหเ้กิดความระคายเคืองต่อสายตาของผูใ้ชไ้ด ้

4.1 สีโทนร้อน (Warm Color) คือ สีท่ีให้ความหมายร่ืนเริง สดช่ืน ฉูดฉาด นบัจากสี
โทนเหลือง ชมพู แดง ส้ม ม่วง และน ้ าตาล สีเหล่าน้ีให้ความรู้สึกเร่าร้อน มีอิทธิพลต่อการดึงดูด 
และกระตุน้อารมณ์ไดม้ากกวา่โทนสีอ่ืน ๆ สีเหล่าน้ีจะใช้มากกบังานประเภทตวัหนงัสือ นิตยสาร 
แคตตาล็อก ตลอดจนป้ายโฆษณาต่าง ๆ ท่ีกระตุน้ความสนใจต่อผูพ้บเห็นไดร้วดเร็ว 

4.2 สีโทนเยน็ (Cool Color) เร่ิมจากสีเทา ฟ้า น ้ าเงิน เขียว สีโทนน้ีจดัอยูใ่นสีโทนเยน็
ใหค้วามรู้สึกสงบ สะอาด เยน็สบาย 

ในการสร้างสไลด์แต่ละหน้านั้น ผูใ้ช้ควรมีกฎท่ีเป็นแนวทางในการสร้างงานน าเสนอ
ก่อน เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสน โดยพอสรุปกฎไดด้งัน้ี 

1. ในแต่ละสไลดค์วรมีหวัเร่ืองเพื่อบอกถึงส่ิงท่ีจะอธิบาย 
2. ตวัอกัษรควรมีขนาดใหญ่ เพื่อใหผู้รั้บชมสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. ควรใชห้วัขอ้สั้น ๆ ท่ีอ่านเขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและสามารถอธิบาย

เพิ่มเติมได ้
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4. เน้ือหาไม่ควรเกิน 8 บรรทัด ในหน่ึงสไลด์ เพราะถ้ามีมากเกินไปจะส่งผลให้
ตวัอกัษรมีขนาดเล็ก มองเห็นไม่ชดัเจนและขาดความน่าสนใจ 

5. ไม่ควรน าภาพมาเป็นพื้นหลงั (Background) เพราะจะท าใหอ่้านยาก 
6. การใส่รูปภาพลงในสไลดค์วรมีขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไป 

 

รูปแบบการสร้างงานน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 2007 
 

ในโปรแกรม Microsoft Power Point 2007 ได้แบ่งตามลกัษณะการสร้างงานเป็น 3 
 รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบที่ 1 การสร้างงานน าเสนอเปล่า (Blank) วิธีน้ีเหมาะสมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสร้าง
งานน าเสนอดว้ยตนเอง โดยก าหนดขอ้ความ ภาพ ตวัอกัษรใหเ้หมาะสมดว้ยตนเอง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.22  การสร้างงานน าเสนอเปล่า (Blank) 

รูปแบบที่ 2 สร้างงานน าเสนอจากแม่แบบ (Template) เป็นการสร้างงานน าเสนอ 
โดยเลือกจากภาพน่ิงหรือสไลด์ส าเร็จรูปท่ีซอฟต์แวร์จดัเตรียมไวใ้ห้ เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีเวลา 
ในการสร้างงานน าเสนอมากนัก และผูใ้ช้สามารถคดัเลือกสไลด์ท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัเน้ือหา 
ของตน เพื่อดดัแปลงแกไ้ขเน้ือหาบางส่วนใหเ้หมาะสมไดท้นัที 
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ภาพท่ี 3.23  สร้างงานน าเสนอจากแม่แบบ (Template) 

รูปแบบที่ 3 สร้างงานน าเสนอจากชุดรูปแบบ (Theme) วิธีน้ีเป็นการสร้างงานน าเสนอ 
จากภาพน่ิงหรือสไลด์ท่ีมีการออกแบบกนัไวอ้ยา่งดีแลว้ ทั้งพื้น ตวัอกัษร ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูล
เลือกรูปภาพหรือส่ิงอ่ืน ๆ ลงในภาพน่ิงได้ตามตอ้งการ และยงัสามารถดาวน์โหลดชุดรูปแบบ 
ใหม่ ๆ ท่ี Microsoft Office Online อีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 3.24  สร้างงานน าเสนอจากชุดรูปแบบ (Theme) 
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การเรียกใช้งานโปรแกรม และส่วนประกอบของ Microsoft Power Point 2007 
 

สามารถเรียกใชง้านซอฟตแ์วร์ Microsoft Power Point 2007 ในระบบปฏิบติัการท่ีใชง้าน 
ซ่ึงอาจเป็น Windows XP , Windows 7 ฯลฯ ไดโ้ดย 

1.1 คลิกท่ีปุ่มค าสั่ง  (Start)  
1.2 เลือก All Programs --> Microsoft Office Power Point 2007 ดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 3.25  การเปิดโปรแกรม Microsoft Power Point 

 
ส่วนประกอบของหน้าต่างซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 2007 

 
ภาพท่ี 3.26  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Microsoft Power Point 
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ปุ่มออฟฟิศ (Office Button) เป็นปุ่มท่ีรวบรวมค าสัง่พ้ืนฐาน เช่น การเปิดหรือปิดไฟล ์ 

การบนัทึกไฟล ์เป็นตน้ 

 

แถบควกิแอสเซส (Quick Access 
Toolbar) 

เป็นส่วนท่ีใชเ้ก็บเคร่ืองมือท่ีใชง้านบ่อย 

 

แถบหวัเร่ือง (Title Bar) เป็นแถบแสดงช่ือซอฟตแ์วร์ รวมทั้งช่ือไฟลท่ี์เปิดอยู ่

 

ปุ่มควบคุมขนาด (Control Button) เป็นปุ่มค าสัง่ท่ีใชป้รับขนาดซอฟตแ์วร์ใหย้อ่ 
หรือขยายหนา้ต่าง 

 

ริบบอน (Ribbon) เป็นแหล่งรวบรวมชุดค าสัง่และปุ่มเคร่ืองมือไวด้ว้ยกนั  
โดยจดัแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 

 

แท็บภาพน่ิง (Slide Tab) เป็นปุ่มท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการแสดงรูปยอ่ขนาดของภาพน่ิง 
หรือสไลด ์และแสดงภาพน่ิงตามล าดบัก่อน – หลงั 

 

แท็บเคา้ร่าง (outline Tab) เป็นปุ่มท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการแสดงเฉพาะหวัขอ้ในแต่ละภาพน่ิง 

 

บานหนา้ต่างภาพน่ิง (Slide Pane) เป็นพ้ืนท่ีส าหรับการตกแตง่ภาพน่ิง เช่น การกรอกขอ้ความ
หรือวาดรูปลงไป 

 

แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงขอ้มูลในขณะท างานกบัภาพน่ิงนั้น ๆ เช่น 
ล าดบัภาพน่ิงปัจจุบนั จ านวนภาพน่ิงทั้งหมด แม่แบบท่ีใช ้ 
ปุ่มภาษาท่ีถูกเลือกใชใ้นปัจจุบนั เป็นตน้ 

 

ปุ่มเปล่ียนมุมมอง (Buttons View)   เป็นปุ่มท่ีใชเ้ปล่ียนรูปแบบการแสดงผลบนหนา้จอ 

 

แถบซูม (Zoom Slider) ใชส้ าหรับยอ่ หรือ ขยายภาพน่ิงเพ่ือใหท้ างานไดง่้ายข้ึน 
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1. TAB หนา้แรก (HOME) 

 
ภาพท่ี 3.27   Tab HOME 

 

คลิบบอร์ด (Clipboard) ใชต้ดั คดัลอก และวางรูปแบบจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 

 

ภาพน่ิง (Slides) ใชส้ร้างภาพและลบภาพน่ิงออกจากงานน าเสนอ รวมถึงการจดัท า
เคา้โครงขอ้มูลในภาพน่ิง 

 

แบบอกัษร (Font) ใชจ้ดัรูปแบบตวัอกัษร เช่น ชนิดของตวัอกัษร ขนาด ความหนา 
การเอียง การเปล่ียนสี 

 
ยอ่หนา้ (Paragraph) ใชจ้ดัลกัษณะการวางขอ้ความในภาพน่ิงวา่จะใหชิ้ดขอบดา้นใด

และก าหนดตวัเลขหรือสญัลกัษณ์หนา้ขอ้ความ 

 
รูปวาด (Drawing) ใชว้าดรูปลงในภาพน่ิง แกไ้ขรูปวาด และจดัล าดบัรูปในภาพน่ิง 

 
การแกไ้ข (Editing) ใชค้น้หาและแทนท่ีขอ้ความในภาพน่ิงรวมถึงวธีิเลือกส่ิงต่าง ๆ  

ในภาพน่ิง 

 
2. แทบ็แทรก (Insert) 

 
ภาพท่ี 3.28   Tab INSERT 
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ตาราง (Table) ใชส้ร้างตารางและน าตารางจากซอฟตแ์วร์ไมโครซอฟเอก็เซลมา 

 

ภาพประกอบ (Illustrations) ใชแ้ทรกรูปภาพลงในภาพน่ิง 

 

การเช่ือมโยง (Links) ใชเ้ช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งภาพน่ิงดว้ยกนัหรือเช่ือมโยงไปยงั 
Internet 

 

ขอ้ความ (Text) ใชส้ร้างกล่องขอ้ความลงในภาพน่ิง ก าหนดหวักระดาษ ทา้ย
กระดาษ การแทรกอกัษรศิลป์ และใส่วนัท่ี เวลาลงในภาพน่ิง 

 

มีเดียคลิป (Media Clips) ใชแ้ทรกไฟลเ์สียง และไฟลว์ดีีโอลงในสไลด ์

3. แทบ็ออกแบบ (Design) 

 
ภาพท่ี 3.29   Tab Design 

 

 

ตั้งค่าหนา้กระดาษ (Page 
Setup) 

ใชก้ าหนดขนาดภาพน่ิง และก าหนดวา่จะใหภ้าพน่ิงอยูใ่นแนวตั้ง
หรือแนวนอน 

 

ชุดรูปแบบ (Themes) ใชเ้ลือกชุดสี การตั้งค่าสี และขนาดของตวัอกัษรในภาพน่ิง 

 

พ้ืนหลงั (Background) ใชก้ าหนดสี หรือรูปภาพลงในพ้ืนภาพน่ิง และไม่แสดงพ้ืนภาพน่ิง 

4. แทบ็ภาพเคล่ือนไหว (Animations) 

 
ภาพท่ี 3.30   Tab Animations 
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แสดงตวัอยา่ง
ภาพเคล่ือนไหว  (Preview) 

ใชดู้ตวัอยา่งผลลพัธ์ในการก าหนดลูกเล่นในภาพน่ิงปัจจุบนั 

 

ภาพเคล่ือนไหว 
(Animations) 

ใชก้ าหนดลูกเล่นใหก้บัขอ้ความและรูปภาพท่ีอยูใ่นภาพน่ิง   

 

การเปล่ียนไปยงัภาพน่ิง 
(Transition to This Slide) 

ใชก้ าหนดลูกเล่นในการเปล่ียนภาพน่ิงและก าหนดความเร็วในการ
เปล่ียนภาพน่ิง 

5. แทบ็การน าเสนอภาพน่ิง (Slide Show) 
 

 
ภาพท่ี 3.31   Tab Slide Show 

 

 
เร่ิมการน าเสนอภาพน่ิง 
(Start Slide Show)   

ใชส้ั่งใหมี้การน าเสนอ โดยสามารถก าหนดวา่จะเร่ิม
น าเสนอจากภาพน่ิงใด 

 

ตั้งค่า (Set Up) ใชต้ั้งค่าต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการน าเสนอ เช่น เลือกลกัษณะของ
การน าเสนอ การบนัทึกเสียงประกอบภาพน่ิง   

 

จอภาพ (Monitors) ใชก้ าหนดความละเอียดของการน าเสนอบนจอภาพและ
ก าหนดมุมมองส าหรับผูบ้รรยายโดยเฉพาะ 

 
6. แทบ็ตรวจทาน (Review) 

 
ภาพท่ี 3.32   Tab Review 
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การพิสูจน์อกัษร 
(Proofing) 

ใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของตวัสะกด คน้ควา้อา้งอิง
ขอ้มูล และการใชพ้จนานุกรมเพื่อแปลค าศพัท์ 

 

ขอ้คิดเห็น (Comments) ใชเ้พิ่มขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะลงในสไลด ์

 

ป้องกนั   จ ากดัวธีิท่ีบุคคลจะเขา้ถึงงานน าเสนอ 

7. แทบ็มุมมอง (View) 

 
ภาพท่ี 3.33   Tab View 

 

 

มุมมองการน าเสนอ 
(Presentation Views) 

ใชเ้ปล่ียนมุมมองเพ่ือใหส้ามารถจดัท างานน าเสนอไดง่้าย 

 

แสดงหรือซ่อน (Show / 
Hide) 

ใชแ้สดงหรือซ่อนไมบ้รรทดั เสน้ตาราง และแถบขอ้ความ 

 

ยอ่หรือขยาย (Zoom) ใชย้อ่หรือขยายภาพน่ิงเพ่ือใหส้ามารถท างานไดง่้ายข้ึน   

 

สีหรือระดบัสีเทา (Color / 
Grayscale) 

ใชก้ าหนดวา่จะแสดงสีหรือแสดงภาพน่ิงแบบขาวด า 

 

หนา้ต่าง (Window) ใชส้ร้างหนา้ต่างและจดัการหนา้ต่างท่ีซอ้นกนั   

 

แมโคร (Macros) ใชส้ร้างแมโครเพ่ือก าหนดหรือรวมค าสัง่หลาย ๆ ค าสัง่เขา้ดว้ยกนั   
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การปิดหรือออกจาก Microsoft Power Point 2007 
 

 คลิกปุ่ม   แลว้คลิกปุ่ม  

 

คลิกปุ่ม    ซ่ึงอยูท่ี่มุมขวาบนสุดของ Microsoft Power Point 

 
Double Click ท่ีปุ่ม   ซ่ึงอยูท่ี่ดา้นซา้ยสุดของซอฟตแ์วร์ จากนั้นเลือก Close 

 

 
ภาพท่ี 3.34   วธีิการปิดโปรแกรม MS PowerPoint 
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การสร้างงานน าเสนอจากแม่แบบ 
 สร้างงานน าเสนอจากแม่แบบ (Template) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. คลิกปุ่ม  
2. คลิกค าสั่ง New (สร้าง) 
3. คลิกท่ี Installed Template (แม่แบบท่ีติดตั้ง) 
4. คลิกเลือกแม่แบบท่ีตอ้งการ 

5. คลิกปุ่ม  

 
ภาพท่ี 3.35   การใชง้านโปรแกรม Microsoft Power Point จาก Template 
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ภาพท่ี 3.36   ลกัษณะแม่แบบ (Template) ท่ีถูกเลือก 

 
การดัดแปลงแก้ไขงานน าเสนอจากแม่แบบ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. การเปล่ียนรูปแบบในแม่แบบท าไดโ้ดย คลิกขวาท่ีรูปภาพแลว้เลือกค าสั่ง Change 
Picture…. 

2. เลือก Folder ท่ีเก็บรูปภาพ 
3. คลิกรูปภาพท่ีจะน ามาใช ้

4. คลิกปุ่ม    เพื่อเปิดใชง้านรูปภาพ 
5. การแกไ้ขขอ้ความใหค้ลิกท่ีบริเวณขอ้ความ แดรกส์เมาส์ เลือกขอ้ความท่ีตอ้งการแกไ้ข 

แลว้กรอกขอ้ความใหม่ลงไป 
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ภาพท่ี 3.37   การเปล่ียนแปลงรูปภาพของแม่แบบ (Template) 

 

 
ภาพท่ี 3.38   การเลือกภาพใหม่ไปแทนท่ีภาพเดิม 
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ภาพท่ี 3.39   ภาพใหม่ท่ีเลือกแทนท่ีภาพเดิม 

 

การบันทกึงานน าเสนอ 
 

1. คลิกปุ่ม  
2. คลิกค าสั่ง Save (บนัทึก) 
3. เลือกต าแหน่งท่ีตอ้งการเก็บงานน าเสนอ 
4. ตั้งช่ืองานน าเสนอในช่อง File Name (ช่ือแฟ้ม) 
5. คลิกปุ่ม Save 
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ภาพท่ี 3.40   การบนัทึกงานน าเสนอจากปุ่ม Office botton 
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ภาพท่ี 3.41   การตั้งช่ือและปุ่มส าหรับกดบนัทึก 

 นอกจากวธีิการขา้งตน้แลว้ การบนัทึกงานน าเสนอสามารถท าไดอี้ก 2 วธีิ ดงัน้ี 

1. คลิกปุ่ม  บนแถบเคร่ืองมือ Quick Access Toolbar 
2. กดปุ่ม CTRL + S บน Keyboard 

 

การเพิม่ลกัษณะพเิศษให้กบังานน าเสนอ 
 

 การเพิ่มลกัษณะพิเศษใหง้านน าเสนอท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

การแทรกไฟล์เสียงลงในงานน าเสนอ 

มีทั้งแทรกเพลงจากซีดี การแทรกไฟลเ์อม็พีสาม (MP3) หรือการบนัทึกเสียงพดูฝังลงไปใน
ภาพน่ิง ดงัตวัอยา่งเป็นการแทรกเสียงจากคลิปออแกนไนเซอร์ ดงัน้ี 

1. คลิกแทบ็ Insert (แทรก)  
2. คลิกปุ่ม Sound (เสียง)  
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3. คลิกเลือก Sound from Clip Organizer ….  
 4. คลิกเลือกไฟลเ์สียงท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 3.42   ขั้นตอนการแทรกไฟลเ์สียง 
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ภาพท่ี 3.43   ไฟลเ์สียงต่าง ๆ 

5.  คลิกปุ่ม  เพื่อใหเ้ล่นไฟลเ์สียงทนัทีเม่ือมีการน าเสนอ 

 
ภาพท่ี 3.44   กล่องขอ้ความเพ่ือเลือกไฟลเ์สียงแบบอตัโนมติั หรือ เล่นเม่ือคลิก 

 

6. จะปรากฏปุ่มค าสั่งรูปล าโพงในภาพน่ิง สามารถทดลองฟังเสียงดว้ยการ Double Click ท่ี
ปุ่มค าสั่งน้ี และคลิกอีกคร้ังเพื่อหยดุเล่น 
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ภาพท่ี 3.45   ปุ่มล าโพงท่ีปรากฏในภาพน่ิงเพ่ือควบคุมการเปิด – ปิดเสียง 

การใส่ลูกเล่นในการน าเสนอ 
 การใส่ลูกเล่นในการน าเสนอมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 รูปแบบที ่1 เป็นการใส่ลูกเล่นให้กบัข้อความและรูปภาพ (Animation) ซ่ึงการใส่ลูกเล่น
แบบส าเร็จรูป มีขั้นตอนดงัน้ี  

1. คลิกกรอบขอ้ความหรือรูปภาพท่ีตอ้งการใส่ลูกเล่น  
2. คลิก TAB Animations (ภาพเคล่ือนไหว)  
3. คลิกท่ีลูกศรเพื่อแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัลูกเล่น  
4. คลิกเลือกรูปแบบลูกเล่นท่ีตอ้งการ  
5. คลิกปุ่ม Preview (แสดงตวัอยา่ง) เพื่อดูตวัอยา่งลูกเล่นท่ีเลือก 
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ภาพท่ี 3.46   ขั้นตอนการแทรกลูกเล่นใหก้บัขอ้ความและรูปภาพ 

การใส่ลูกเล่นให้กบัข้อความและรูปภาพแบบก าหนดด้วยตนเอง มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. คลิกกรอบขอ้ความหรือรูปภาพท่ีตอ้งการก าหนดลูกเล่น  
2. คลิกแทบ็ Animation (ภาพเคล่ือนไหว) 

3. คลิกปุ่ม    

4. คลิกปุ่ม  แลว้คลิกเลือก Entrance (เขา้) เพื่อเลือกลูกเล่น
ขณะท่ีขอ้ความเขา้มาในภาพน่ิง 
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ภาพท่ี 3.47   ขั้นตอนการก าหนดลูกเล่นใหก้บัขอ้ความและรูปภาพท่ีตอ้งการ 

 

 
8.  คลิกปุ่ม   (เพิ่มลกัษณะพิเศษ) แลว้เลือก Emphasis (ตวัเนน้) 

เพื่อก าหนดลูกเล่นแสดงขอ้ความหรือรูปภาพอยูใ่นภาพน่ิง แลว้เลือกลูกเล่นส าหรับเนน้ขอ้ความ   

9.  คลิกปุ่ม   (เพิ่มลกัษณะพิเศษ) แลว้เลือก Exit (จบการ
ท างาน) ก าหนดลูกเล่นขณะท่ีขอ้ความหรือรูปภาพออกจากสไลด ์แลว้เลือกลูกเล่นตอนท่ีขอ้ความ
ออกไปจากภาพน่ิง  

10.  ลูกเล่นทั้ง 3 แบบจะปรากฏในรายการ  

11.  ทดสอบลูกเล่นทั้งหมดโดยการคลิกท่ีปุ่ม   
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ภาพท่ี 3.48   ลกัษณะพิเศษลูกเล่นตวัเนน้ 

 

 
ภาพท่ี 3.49  ลกัษณะพิเศษลูกเล่นจบการท างาน 

 
 รูปแบบที ่2 เป็นการใส่ลูกเล่นทีถู่กแสดงในการเปลี่ยนภาพน่ิง (Transition) ซ่ึงมีขั้นตอน

ดงัน้ี 
1. คลิก TAB View (มุมมอง)  
2. คลิกท่ีปุ่ม Slide Sorter เพื่อเปล่ียนไปยงัมุมมอง ตวัเรียงล าดบัภาพน่ิง  
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3. คลิกภาพน่ิงท่ีตอ้งการ หากตอ้งการหลายแผน่พร้อมกนัใหก้ดปุ่ม Ctrl บนแผงแป้น
อกัขระ แลว้คลิกเลือกภาพน่ิง  

4. คลิกแทบ็ Animation (ภาพเคล่ือนไหว)  
5. เลือกลูกเล่นส าหรับการเปล่ียนภาพน่ิง  
6. ระบุวธีิการเปล่ียนภาพน่ิง  
7. หากมีการก าหนดเวลาในการเปล่ียนแผน่ภาพน่ิง จะปรากฏตวัเลข แสดงวา่มีการ

เปล่ียนแผน่ภาพน่ิงอตัโนมติัเม่ือใด  
8. หากตอ้งการใหมี้ผลต่อสไลด์ทุกแผน่ ใหค้ลิกปุ่ม Apply To All (น าไปใชท้ั้งหมด)  
9. คลิกปุ่ม Preview (แสดงตวัอยา่ง) เพื่อดูตวัอยา่งลูกเล่นในการเปล่ียนภาพน่ิง ถา้

ตอ้งการน าเสนอจริงใหก้ดปุ่ม F5 บนแผงแป้นอกัขระ 

 
ภาพท่ี 3.50   การก าหนดลูกเล่นในการเปล่ียนภาพน่ิงแบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 3.51   รูปแบบการเปล่ียนภาพน่ิง การก าหนดเวลาและการก าหนดจ านวนสไลดท่ี์ตอ้งการ 
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การก าหนดการแสดงผลภาพน่ิง 
 การก าหนดการแสดงผลภาพน่ิง มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. คลิก TAB Slide Show เลือกปุ่ม Set Up Show จะปรากฏหนา้ต่าง Set Up Show เพื่อ
ก าหนดรายละเอียด ดงัน้ี

 
ภาพท่ี 3.52   เมนูก าหนดการแสดงผลภาพน่ิง 

 

 
ภาพท่ี 3.53   หนา้ต่างการตั้งค่าการน าเสนอ 
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2. เม่ือก าหนดจ านวนสไลดเ์สร็จแลว้ คลิกปุ่ม  

 

การน าเสนอภาพน่ิง 
 การน าเสนอภาพน่ิง มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. คลิกแทบ็ Slide Show (การน าเสนอภาพน่ิง)  
2. คลิกปุ่มในแทบ็ Start Show เพื่อเลือกรูปแบบการน าเสนอ  

- คลิก From Beginning เพื่อเร่ิมน าเสนอตั้งแต่ภาพแรก  
- คลิก From Current Slide เพื่อเร่ิมน าเสนอน าเสนอจากสไลดแ์ผน่ปัจจุบนั  
- คลิก Custom Slide Show เพื่อก าหนดเง่ือนไขในการน าเสนอดว้ยตนเอง 
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ภาพท่ี 3.54   ขั้นตอนการน าเสนอภาพน่ิง 

 
นอกจากน้ียงัสามารถใช ้Function Key F5 เพื่อน าเสนอไดเ้ช่นกนั 
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คย์ีลดัส าหรับการท างานในโปรแกรม Microsoft Power Point  
และโปรแกรมต่าง ๆ  ใน Microsoft Office 

 

 


