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MS. PowerPoint 
 

ความสามารถโปรแกรม  Microsoft PowerPoint  
         โปรแกรม MS. PowerPoint      เปนโปรแกรมทีใ่ชนําเสนอขอมูล เปนแผนสไลด ซ่ึงประกอบดวย     
ขอความ รูปภาพ(ภาพนิ่ง)  ภาพเคลื่อนไหว และแผนภูมทิี่ตองการจะนาํเสนอ โดยลักษณะการนําเสนอ  
จะเปนการสั่งใหโปรแกรมแสดงสไลดคร้ังละแผน  และยังสามารถทํางานกราฟกไดอีกดวย เชน การ
ออกแบบโปสเตอร  แผนปลิว แผนพับ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

ขอดีและขอจํากัดของการใชคอมพิวเตอรนําเสนอขอมูล 
ขอดี  

1. เหมาะสมสําหรับผูเรียนกลุมใหญ 
2. ผูสอนหันหนาเขาหาผูเรียน 
3. ผลิต และทําสําเนางาย 
4. ผูสอนสามารถเตรียมการสอนลวงหนาได 
5. เปนสื่อที่จูงใจผูเรียน 
6. เปนสื่อประสม (Multimedia) ใชรวมกับสือ่เสียง และวีดทิัศนได 
7. ปรับปรุงแกไขไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 

ขอจํากัด 
1. ตองใชรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ  เชน TV, LCD Projector 
2. จําเปนตองใชเครื่องที่มีศักยภาพสูง มีราคาแพง 
3. ตองเรียนรูการใช  Hardware & Software 
4. ตองใชไฟฟา 
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 แนวทางเตรียมการนําเสนองาน  
1.  การวางโครงราง กอนเริ่มเตรียมงานนาํเสนอ ควรมีความชัดเจนในสิ่งที่ตองการนําเสนอ โดย

ศึกษากลุมผูฟงวามีลักษณะเชนไร การเตรยีมงานนําเสนอ โดยการวางโครงราง เปนการถายทอดความคิด
ของผูนําเสนอ 

2.  การลงรายละเอียดเนื้อหา หลังจากที่ไดวางแนวทางในการนําเสนองาน โดยการวางโครงราง 
ตั้งแตเร่ิมตนจนจบแลว ตอไปเปนการลงรายละเอียดในหัวขอตาง ๆ โดยมุงเนนที่กลุมผูชมเปนหลักวา 
สไลดที่จะนําเสนอตองมีเนือ้หา หรือรูปแบบการนําเสนอแบบใดจงึจะเหมาะสม ซ่ึงพิจารณาตั้งแต
องคประกอบตางๆ  เชน ภาพ สี  เสียง และแนวทางการนําเสนอ 

3.  การใสขอความ รูปภาพ กราฟ หรืออ่ืน ๆ ในสไลด เปนขั้นตอนที่นําส่ิงตาง ๆ ที่ตองการ
นําเสนอมาใสในสไลดแตละแผน โดยข้ันตอนนี้อาจจะไมตองประณีตเกี่ยวกับความสวยงามมากนัก 

4.  การปรับแตงสไลดใหมสีีสันสวยงาม  หลังจากที่ไดใสขอความที่ตองการนําเสนอแลว ตอไป
จะตองทําการปรับแตงตัวอักษร สีที่ใชกบัสไลด และรูปแบบขององคประกอบตาง ๆ ที่แสดง เพื่อให 
สไลดดูสวยงาม และนาติดตาม เชน การใชขอความอักษรศิลป 

5.  การเพิ่มความนาสนใจใหกับสไลด ในขณะนําเสนอ กรณีใชคอมพวิเตอรในการนําเสนอสไลด 
ก็อาจนําเทคนคิในการเปลี่ยนแผนสไลดมาใช เนื่องจากมีมากมายหลายแบบใหเลือก 

6.  เตรียมการนําเสนองานจริง หลังจากที่ไดงานนําเสนอที่สมบูรณแลว  กอนถึงเวลาที่จะตอง
นําเสนอ ควรซอมการพูดใหเขากับแผนสไลดที่เตรียม 

7.  การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายแจกผูเขารับฟง ส่ิงที่สําคัญอีกอยางหนึง่ที่ขาดไมได 
คือ จัดพิมพเอกสารประกอบการบรรยาย แจกใหผูเขาฟง 
  

เทคนิคการผลิตสไลด 
1. พื้นหลัง (Background) ควรเปนสีเขม โทนเย็น เชน สีน้าํเงินเขม  สีเขียวเขม 
2. ตัวอักษรควรเปนสีออนๆ เชน  เหลือง  ฟา  เขียวออน  และขาว  แตละกรอบไมควรเกนิ 3  สี 
3. จํานวนบรรทัดในแตละกรอบไมควรเกนิ  8  บรรทัด 
4. ควรมีรายละเอยีดนอยใช  Keyword  เชน หวัเร่ือง  หวัขอ   
5. ตัวอักษรจะตองใหญมองเหน็ไดชัดเจน 
6. ควรใชภาพ  แผนสถิติ ไดอะแกรม ควบคูกบัตัวอักษร 
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การเปดโปรแกรม MS. PowerPoint 
Start All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 

 
 

การสรางงานนําเสนอชิ้นใหม  
MS. PowerPoint   สามารถสรางสไลดได 3 วิธี ดังนี ้
1.  การสรางสไลดโดยใช Autocontent Wizard (ตัวชวยสรางเนือ้หาอัตโนมัต)ิ เปนระบบ

อัตโนมัติใน MS. PowerPoint ที่ชวยวางโครงเนื้อหาของสไลด โดยเพียงกําหนดลกัษณะงานที่ตองการจะ
นําเสนอเทานัน้ เชน การอบรมการสอน การแนะนําสินคาใหม หรือการแสดงแผนผงัองคกร 

2.  การสรางสไลดจาก Template (แมแบบ)วิธีนี้ตางจากการใช Autocontent Wizard เพราะไมมี
การวางแนวเนือ้หาของสไลดมาให แตจะเปนเพียงการนําองคประกอบทางดานศิลป อาทิ รูปแบบ
ตัวอักษร ภาพ และสีพื้นทีใ่ชตกแตงสไลดที่มีอยูแลวใน PowerPoint มาใชซ่ึงไดถูกนํามาสรางเปนสไลด
ตนแบบที่เราเรียกวา Template  

3.  การสรางสไลดเปลา (Blank presentation) เปนวิธีการสรางสไลดที่ตองการออกแบบเอง
ทั้งหมด โดยกําหนดการวางแนวเนื้อหาเองทั้งหมด และเลือกองคประกอบตาง ๆ ใสเขาไปในสไลดดวย
ตนเอง เชน สีพื้น ขอความในสไลด เปนตน  
 

มุมมองตาง ๆ ของ PowerPoint 

มุมมองตาง ๆ ของ Power Point (View)   
1.  Slide View (มุมมองภาพนิ่ง) 
2. Outline  (มุมมองเคาราง) 
3. Slide Sorter View  (มุมมองตัวเรียงลําดับภาพนิ่ง) 
4. Notes Page View  (มุมมองหนาบันทกึยอ) 
5. Slide Show  (มุมมองแสดงภาพนิ่ง) มุมมองแสดงภาพนิ่ง เปนมุมมองที่ใชแสดงงานนําเสนอที่

ผลิตเสร็จสมบูรณเรียบรอยแลว 
 

การแทรกสไลด 
 1.  เลือกเมนูแทรก เลือกคําส่ัง สรางภาพนิ่งใหม  
2.  เลือกรูปแบบการวางสไลดจาก Autolayout โดยคลิกเมาส เลือกการจัดวางองคประกอบสไลด

ที่ใกลเคียงกับที่เราตองการมากที่สุด 
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3.  Click mouse ที่ปุม ตกลง 
4.  จะปรากฎสไลดใหมที่แทรกอยูในตําแหนงที่เราตองการ 

หมายเหตุ Click ที่ปุม   หรือ กดปุม Ctrl+m  
 
การแทรกสไลดใหม 

1. Click mouse แสดงมุมมอง ตัวเรียงลําดบัภาพนิ่ง (Slide Sorter View)  
2.  Click mouse เลือกสไลด ที่ตองการยายตําแหนง 
3.  Drag mouse วางสไลดลงในตําแหนงทีต่องการ 
5. ปลอยเมาสสไลดก็จะยายไปยังตําแหนงที่กาํหนด 
 

การแทรกสไลดจากไฟลอ่ืน 
1. ในมุมมอง Slide Sorter View ให คลิกเลอืกตําแหนงทีจ่ะตองการวางสไลด 
2.  เลือกคําส่ัง Insert>slide from file (แทรก>ภาพนิ่งจากแฟม) 
3.  กําหนดชื่อและตําแหนงที่จะเก็บไฟล 
4.  Click mouse เลือกภาพทีต่องการจะแทรกลงในงานของเรา    

 
การเคล่ือนยายสไลดไปยงัตาํแหนงท่ีตองการ 

การแทรกสไลดดวยการคัดลอกสไลด 
1.  Click mouse เลือกสไลดที่ตองการจะคดัลอก 
2.  เลือกคําส่ัง Insert>Duplicate slide (แทรก>การทํา      ซํ้าภาพนิ่ง) 
3.  จะแสดงสไลดใหมที่เราไดทําการคัดลอกไว  

 
การลบสไลด 

1.  Click mouse เลือกสไลดที่ตองการลบ 
2.  เลือกคําส่ัง Edit>delete slide (แกไข>ลบภาพนิ่ง) 
3.  สไลดที่เลือกจะถูกลบหายไป 

 
การนําสไลดจากไฟลอ่ืนมาใช 

1. Click mouse ที่ปุม Insert เพื่อแทรกสไลดลงในงานนําเสนอ ถาตองการแทรกสไลดทั้งหมด
ให Click mouse ที่ปุม Insert All  

2. Click mouse ที่ปุม Close เพือ่ปดหนาตางการทํางานของคําส่ัง 
3. สไลดที่เราเลือกจะถูกแทรกเขาไปในงานนาํเสนอของเรา  
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การกําหนดสีพื้นหลัง 

 1. Click คําส่ัง Format>Background (รูปแบบ>พื้นหลัง  
2.  Click ที่ Listbox จะแสดงสีตาง ๆ ในรายการใหเลือก 
3.  Click เลือกสีที่ตองการ 
4. ถาพื้นหลังของสไลดมีลวดลายที่มาจาก Template สามารถยกเลิกลวดลายนั้นได   
5. โดย Click mouse เครื่องหมายถูกในชอง ไมใชพื้นหลังกราฟกจากตนแบบ มิฉะนัน้สืพื้นที่

เลือกไวจะถูกรองพื้นบนลวดลายของ Template 
6. Click mouse ปุม ใชกับทั้งหมด สําหรับเปลี่ยนสีพื้นทุกสไลดทุกแผน 

   Click mouse ปุมใช สําหรับสีพื้นสไลดแผนที่กําลังทํางานอยู 
 

 การใชรูปภาพเปนพื้นหลังสไลด (Picture) 
1. Click คําส่ัง Format>Background (รูปแบบ>พื้นหลัง  
2.  Click ที่ Listbox จะแสดงสีตาง ๆ ในรายการใหเลือก 
3.  Click เลือกลักษณะพิเศษ 
4.  Click mouse แท็บ Picture (รูปภาพ) 
5. Click ที่ปุมเลือกรูปภาพ 
6.  จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ  เลือกไฟลรูปภาพที่จะนํามาใช Click mouse ปุม Insert(แทรก) 

สังเกตภาพตวัอยางแสดงในกรอบ Picture 
7.  Click mouse ปุม ตกลง จะเปนการไปสูหนาตางการทํางานของ ลักษณะพิเศษ จะเหน็สไลดที่

มีพื้นหลังตกแตงดวยภาพทีเ่ราเลือก 
 

การใชผังองคกร 
  เปนแผนผังแสดงชื่อและตําแหนงของพนกังานภายในองคกร  รวมทัง้สายการบังคับบัญชา ซ่ึง

สรางโดยใชโปรแกรม Microsoft Organization chart ซ่ึงเปนโปรแกรมยอยสําหรับสรางผังองคกร
โดยเฉพาะ 
 

ขั้นตอนการสรางผังงาน  
 1.  เพิ่มสไลดแผนใหมโดยเลือก autolayout ที่เปนผังองคกรใน ไดอะล็อกบ็อกซ ภาพนิ่งใหม  

   2.  Double Click จะปรากฎผังองคกรอยางงาย 
3.  กรอกขอมูลในผังองคกร  
4.  เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยเลือก คําส่ัง File > Exit and return to (ช่ือไฟลงานนําเสนอ) 
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5.  Click mouse ปุม Yes สําหรับ บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Organization Chart ซ่ึงจะ
ปรากฎผังองคกรในสไลดของเรา 
 
 เคร่ืองมือของ Microsoft Organization Chart  
      Select ตัวชี้ใชสําหรับเลือกวตัถุในผังงาน 

Enter Text  แกไขตัวอักษรใชสําหรับพิมพอักษรในผังงาน 
Zoom ใชสําหรับขยายผังงาน 

              Subordinate เปนผังงานของผูอยูใตบังคับบัญชา 
เปนผังงานของผูประสานงานรวมกนัทางดานซาย 
เปนผังงานของผูประสานงานรวมกนัทางดานขวา 
เปนผังงานของผูบังคับบัญชา 
เปนผังงานของผูชวยผูบังคับบัญชา 

 
การปอนขอมูลบนผงังาน  
  1.  Click ในชองผังงานที่ตองการ 

2.  ปอนขอมูล 
3.  จัดรูปแบบตัวอักษร โดยClick เมนู Text เลือกคําส่ัง Font 
4.  กําหนดรูปแบบตัวอักษร สี ขนาด ตามตองการ Click ตกลง 

 
การจัดรูปแบบของกลองขอความ  
  1.  เลือกกรอบขอความในผังงานตามตองการ 

2.  Click เมนู Boxes 
  -  Color ใชกําหนดสีพื้น 
  -  Shadow ใชกําหนดรูปแบบเงา 
  -  Border Style ใชกําหนดรปูแบบเสนขอบ 

   -  Border Line Style ใชกําหนดลักษณะเสนขอบ 
-  Border Color ใชกําหนดสขีองเสนกรอบ 
3.  กําหนดรูปตามตองการ  

 

การจัดรูปแบบของเสนผังงาน  
  1.  Click เลือกเสนในผังงานที่ตองการจะจดัรูปแบบ 

2.  Click เลือกเมนู Line 
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-  Thickness ใชกําหนดความหนาของเสน 
-  Style ใชกําหนดรูปแบบของเสน 
-  Color ใชกําหนดสีของเสน 

  
การเปลี่ยนสไตลแผนผัง  
  1.  Click เลือกแผนผังที่ตองการเปลี่ยนสไตลโดยการ Drag mouse ใหเกิดรูปสี่เหล่ียมครอบคลุม 
แผนผังที่ตองการเปลี่ยนสไตล 

2.  Click เลือกเมนู Style แลวเลือกสไตล 
3.  แผนผังจะจดัรูปใหม 

 

 การกําหนดสีพื้นหลังของผังงาน  
  1.  Click เมนู Chart 

2.  เลือกสีตามตองการแลว Click ตกลง  
 

การใชโปรแกรม Microsoft Graph  
  1.  Click เลือก         เพื่อแทรกสไลด 

2.  Double Click เพื่อสรางกราฟ  จะปรากฎ ตาราง Datasheet  
3.  ใสขอมูลตาง ๆ ในตาราง Datasheet 
4.  Click mouse สวนใดๆ ของสไลดนอกบริเวณกราฟ  

 

สวนประกอบตางๆ ของกราฟ  
แกน  x  
แกน  y  
Data Series หรือชุดของขอมูล  
Legend  หรือคําอธิบายกราฟ 

 
 การเปลี่ยนชนิดของกราฟ  

  1.  Double Click ที่กราฟ จะเกิดกรอบลอมรอบกราฟ และเขาโปรแกรม Microsoft Graph ใหโดย
อัตโนมัติ 

2.  เลือกคําส่ัง Chart>chart type(แผนภูม>ิชนิดแผนภูม)ิ 
3.  Click ที่แท็บ Standard Type เพื่อเลือกรูปแบบสไตลกราฟมาตรฐาน   
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4.  Click เลือกประเภทของสไตลกราฟ จะปรากฎแบบกราฟในสไตลใหเลือก  
5.  Click เลือกสไตลกราฟ  
6.  Click mouse ปุมตกลง  

 

 การตกแตงกราฟ  
  1.  Double Click ที่กราฟ จะเกิดกรอบลอมรอบกราฟ และเขาโปรแกรม Microsoft Graph ใหโดย
อัตโนมัติ 
 2.  เลือกคําส่ัง Chart>chart options (แผนภมูิ>ตัวเลือกแผนภูม)ิ 
 3.  จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ Chart options   

4.  กําหนดรายละเอียดของกราฟ ตามตองการ 
-  แท็บ Title เปนการกําหนดหัวเร่ืองของกราฟ 
-  แท็บ Axes เปนการกําหนดคําอธิบายในแกนตาง ๆ ของกราฟ  

 -  แท็บ  Gridline เปนการกําหนดเสนตารางของกราฟ 
-  แท็บ Legend เปนการกําหนดคําอธิบายสัญลักษณของรปูกราฟ 
-  แท็บ  Data label เปนการกาํหนดการแสดงขอมูลบนรูปกราฟ 

 -  แท็บ  Data Table เปนการกําหนดการแสดงตารางขอมูล 
5.  กําหนดรายละเอียดแลว Click ปุม OK 

 

 การกําหนดโครงรางสี(Color scheme)  
เปนการกําหนดสีในสไลดใหกับวตัถุหลายชิ้น  เชน  กาํหนดสีในชื่อเร่ือง,สัญลักษณแสดงหัวขอ

ยอย,กําหนดสีพื้น ในเวลาเดยีวกัน โดยจะมีสีพื้นฐานอยู  8  สี สามารถทําไดดังนี ้

 
การกําหนดโครงรางสี(Color scheme)  

1.  Click เมนูรูปแบบ เลือกคาํส่ังโครงรางสีภาพนิ่ง 
2.  Click เลือก รูปแบบสีมาตรฐาน 
3.  Click แท็บ กําหนดเอง เพื่อแกไขสีในสวนตาง ๆ โดย Click ปุมเปลี่ยนสี 
4.  Click ใชหรือใชทั้งหมด 

 

การเลือกรูปแบบของสไลดสําเร็จรูป  
Template  หมายถึง  รูปแบบฟอรมของสไลดที่สรางไวแลวสามารถนํามาประยกุตใชกับสไลดที่

กําหนด ใชงานไดทันที ซ่ึง Template จะกาํหนดรูปแบบ สีพื้น  รูปภาพ ฯลฯ 
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1.  Click เมนูรูปแบบ 
2.  เลือกคําส่ัง  ใชในการออกแบบ (Apply Design Template) 
3.  เลือกรูปแบบของสไลดสําเร็จรูป 
4. Click ปุมใช 
 

ขั้นตอนของการเชื่อมโยงหลายมติ (Hyperlink)  
1.  Click เมนแูทรก 
2.  เลือกคําส่ัง  การเชื่อมโยงหลายมิติ จะปรากฎ ไดอะลอ็กบ็อกซ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิต ิ
  -  Click Listbox เชื่อมโยงไปยังแฟมหรือ URL เมื่อตอง Link ไป Web 
   -  Click ที่ปุมเรียกดู (เชื่อมโยงไปยังแฟมหรือ URL) เมื่อตองการ เชื่อมโยงไปแฟมอ่ืน 
   -  Click ที่ปุมเรียกดู (ระบุตําแหนงในแฟม) เมื่อตองการ เชื่อมโยงไปภาพนิ่งอ่ืน 
3.  กําหนดการ Link แลว Click ปุมตกลง  กดคีย Ctrl+K หรือ     ปุมการเชื่อมโยงหลายมิติ  

 

การสรางปุมในการแสดง Presentation โดยการ Link  
1.  Click เมนแูสดงภาพเคลื่อนไหว 
2.  เลือกคําส่ัง ปุมปฏิบัติการ (Action Buttons) 
3.  คลิกเลือกปุมปฎิบัติการที่ตองการ 
4.  Drag mouse ปรับขนาดปุมปฎิบัติการใหมีขนาดที่เหมาะกับการใชงาน 

 5.  Click แท็บคลิกเมาส       
6.  เลือกรูปแบบการเชื่อมโยงที่ Listbox  การเชื่อมโยงหลายมิติไปที ่
7.  กําหนดรูปแบบตามตองการ 
8. Click ปุม ตกลง  
 

การนําเสนอ (Presentation)  
การแสดงผลงานออกทางจอภาพ แบงออกเปน 2สวน คือ 
1.  การกําหนดวิธีการเปดภาพสไลด (Slide Transition) 
2.  การกําหนดวิธีการเปดตวัอักษร และวตัถุตาง ๆ (Costom Animations)  

 
การกําหนดวิธีการเปดแสดงภาพสไลด  

1.  Click เมนู  แสดงภาพนิ่ง 
2.  เลือกคําส่ังการเปลี่ยนภาพนิ่ง จะปรากฎ ไดอะล็อกบอ็กซ การเปลี่ยนภาพนิ่ง 

 10 



-  Effect (ลักษณะพเิศษ) การกําหนดรูปแบบของการเปดภาพสไลด 
-  Advance (ขั้นสูง)  กําหนดวิธีในการเปลีย่นภาพสไลด แบงออกเปน  2  ลักษณะ 
-  เมื่อคลิกเมาส เปนการกําหนดใหคลิกเมาสเปลี่ยนภาพ 
-  อัตโนมัติหลังจาก เปนการเปลี่ยนภาพในระยะเวลาที่กําหนด  
- Sound (เสียง) กําหนดใหมกีารแสดงเสียงในการเปลี่ยนภาพนิ่ง 
-  Loop until next sound (วนรอบจนถึงเสียงถัดไป) กําหนดใหเสียงวนรอบไปเรื่อย ๆ 
3.  Click เมาสปุมใชหรือใชกับทั้งหมด 

 
 การกําหนดวธีิการกําหนดภาพเคลื่อนไหวเอง  

1.  Click เมนแูสดงภาพนิ่ง 
2. เลือกคําส่ังภาพเคลื่อนไหวกําหนดเอง 

 3.  Click แท็บ กําหนดเวลา เลือกขอความหรือวัตถุที่ตองการกําหนดภาพเคลื่อนไหว 
4.  Click แท็บ ลักษณะพิเศษ 

 -  เลือกรูปแบบลักษณะภาพเคลื่อนไหว 
-  เลือกรูปแบบลักษณะเสียงประกอบในการแสดงวัตถุหรือขอความ 
5.  Click ปุม แสดงตัวอยาง เพื่อดูตัวอยางทีไ่ดจากการกําหนดคา 
6.  Click ปุม ตกลง  

 

การกําหนดหัวกระดาษทายกระดาษ  
1. Click เลือกเมนูมุมมอง 
2.  เลือกคําส่ังหัวกระดาษและทายกระดาษ 

 3.Click ที่แท็บภาพนิ่งเพื่อกําหนดขอความสวนหวัและทายสไลด 
- กําหนดการแสดงเวลา 

 -กําหนดการแสดงลําดับสไลด 
-กรอกขอความในสวนทายของสไลด 
-  เลือกไมแสดงบนชื่อภาพนิ่งเลือก 
4.  กําหนดรูปแบบตามตองการ 
5.  Click ปุม ใช หรือใชกับทัง้หมด 
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การสราง Summary slide  

Summary Slide คือ การรวบรวมหัวขอของแตละสไลดที่ไดกําหนดลงในสไลดแผนเดียว ซ่ึง 
Summary Slide เปนบันทึกยอที่ใชเกบ็ขอมูลที่ตองการอางถึงในระหวางการนําเสนอ การสราง Summary 
Slide ทําไดดังนี้ 

1.  Click ที่มุมมองตัวเรียงลําดับภาพนิ่ง 
2.  Click เลือกสไดลที่ตองการใสหัวขอนั้นลงใน Summary slide ในขณะเลือก ใหกดปุมคียบอรด 

(Shift) คางไว หรืออาจใหวิธี Drag mouse คลุม 
3.  Click ปุม       ไอคอนภาพนิ่งสรุปจะเกดิสไลดแผนใหมที่รวบรวมหวัขอสไลดแตละแผน 
 
 

***************** 
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