
 

สวสัดีค่ะ วนันีเ้ราจะมาดกูนัในเรือ่งของการน าเสนอนะคะ โดยน าเทคนิค โดยใช ้Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นหนึง่ในชดุ

ของ Office 365 นะคะ ดิฉนั พจนารถ พทุธพฤกษ์ ท าในส่วนของ Marketing ของ Microsoft คะ่ ดงันัน้ในหลกัสตูรเนี่ยนะ

คะ ทกุท่านสามารถที่จะท าตามไปพรอ้มๆ กนัไดเ้ลย โดยที่ไปดาวนโ์หลดไฟลแ์บบฝึกหดัที่เห็นบนหนา้จอนีน้ะคะ ก็คือที่ 

https://aka.ms/ms365file คะ่ ในนัน้ก็จะมีไฟลท์ี่จะใหท้กุทา่นไดท้ าตามกนั เรามาดกูนันะคะ วา่ Solution ในวนัเนี่ยก็คือ

เราจะมาสรา้งงานน าเสนอแบบมอือาชีพ โดยที่ใน Solution นีก้็คอืว่าเราท างานเรื่องของการตลาด การขาย และเราตอ้งการ

น า PowerPoint เนี่ยมาน าเสนอ ฉะนัน้เนี่ยนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ย ดงันัน้ทกุทา่นตอ้งท าการแบ่งเนือ้หาก่อนวา่ ก่อนน าเสนอ

เนี่ย เราจะตอ้งเตรียมอะไรบา้ง แลว้ในขณะน าเสนอ และสดุทา้ยกค็ือหลงัการน าเสนอค่ะ นัน้ดิฉนัไดแ้บ่งเอาไวใ้หแ้ลว้ค่ะวา่ 

ก่อนที่ท่านจะน าเสนอเนี่ย ท่านกต็อ้งเตรียมเนือ้หา ขอ้ความ และก็ปรบัแต่งยงัไง มเีอกสารประกอบนะคะ และก็พวกรูปภาพ

ต่างๆ ขณะที่น าเสนอเนี่ย เราก็จะมีเรื่องของพวกการใชเ้ทคนคิของการน าเสนอเขา้มาชว่ยนะคะ การใชค้  าสัน้ๆ การใชข้อ้ความ

ที่เขา้ใจง่าย หรือในบางครัง้ที่มกีาร Discuss กนัระหวา่งผูฟั้งหรือเราก็ตามเนี่ยนะคะ อนัหนึ่งที่...ถา้เราจะน าเสนอในส่วนของ

ความรูส้กึตา่งๆ เนี่ย ก็จะไม่แนะน า แต่ถา้เราใชเ้ป็นเรื่องของการอา้งองิขอ้มลู โดยที่อาจจะบอกวา่หลกัการนีม้าจากขอ้มลูที่มี

การวจิยัหรือส ารวจเอาไวเ้นี่ย ก็จะท าใหก้ารน าเสนอของเราน่าเชื่อถือขึน้ และสดุทา้ยเลยนะคะ กค็ือตอ้งมีการสรุปจากสิ่งที่เรา

น าเสนอทัง้หมดมาใหก้ระชบัสัน้ๆ หรือว่าอา้งอิงกบัค าต่างๆ หรือรูปภาพต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นภาพจ าไดง้่ายขึน้ และก็ที่ส  าคญัเลย 

ก็คืออยา่ลืมนะคะ ว่าเรามาน าเสนอในครัง้เนี่ย มนัจะตอ้งมี Call to Action อะไรนะคะ ไมใ่ชเ่ราน าเสนอไปเรื่อยเลย แลว้ไม่มี

การติดตามผลงานคะ่  

อนันีก้็คือเทคนคิสัน้ๆ นะคะ และก็ใหท้กุทานเนี่ย ไดล้องน าไปใช ้ทีนีเ้รามาดกูันนะคะ วา่ในงานท่ีดิฉนัจะท าเนี่ยนะคะ กค็ือใน

ส่วนของงานการตลาดเนี่ย สมมติว่าจะตอ้งท าเก่ียวกบัเรื่องของเอกสาร หรือว่าเป็นกราฟฟิก ส่ิงหนึ่งที่จะสื่อในเรื่องของ

หลกัสตูรสมัมนาอยา่งหน่ึงเนี่ยนะคะ ลกัษณะของ Solution เนี่ย เราจะตอ้งทราบอะไรบา้งนะคะ จากตรงนีเ้ลยนะคะ ดิฉนัใช ้

PowerPoint ในการท าก็คือแค่ 1 สไลด ์นัน้จากตรงนีเ้นี่ยทกุทา่นสามารถท าส่ือ Marketing ง่ายๆ ไดน้ะคะ โดยที่ส่ิงแรกเลย

เนี่ยนะคะ ที่ท่านตอ้งการทราบจากตวั PowerPoint เองก็คือเราจะจดังานน าเสนอยงัไงบา้ง จากเมื่อสกัครูเ่นี่ย บน 1 สไลด์

เนี่ย จะตอ้งมกีารแทรกภาพ ใส่ขอ้ความนะคะ การท าพวกแผนภมูิ และก็การท าเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะ อนันีค้ือสิ่งที่ถา้ทกุ

ท่านทราบแลว้ กจ็ะท าผลงานอยา่งที่ดิฉนัโชวใ์หด้เูมื่อสกัครูน่ีไ้ดค้ะ่ ทีนีเ้รามาลองดกูนันะคะ วา่ในส่วนของตวั PowerPoint 

เองเนี่ย มนัจะมีเครื่องมือยงัไงบา้ง โอเคค่ะ นัน้ในสว่นของการจดังานน าเสนอเนี่ยนะคะ อนัแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการ

ปรบัเปล่ียนสไลด ์การปรบัเปล่ียนเนือ้หาและขอ้ความ และก็การสั่งพิมพง์าน เพื่อที่เวลาเราจะใหผู้ฟั้งเขารว่มฟังกบัเราเนี่ย เขา

จะตอ้งมี Handout นะคะ ในการดไูปพรอ้มกบัเราดว้ยนะคะ ดงันัน้นะคะ และก็เทคนคิในการน าเสนอภาพน่ิง เพื่อใหน้ า

สายตาของผูฟั้ง ทีนีน้ะคะ ดิฉนัมตีวัอยา่งของงานชิน้หนึง่นะคะ ท่ีไดร้บัมอบหมายมา อยา่งเช่นส่วนใหญ่แลว้เนี่ย หลายท่านคง

จะไดร้บัขอ้มลูที่เตรยีมมาเนี่ย เป็นรูปแบบของ PDF หรือ Microsoft Word นะ ดงันัน้นะคะ แบบเนี่ยถา้จะไปน าเสนอเลยวา่

...โอเคเราจะมาสอนเรื่อง PowerPoint นะคะ และกม็าโชว ์Outline และก็ไล่กนัไปเลยเนี่ย มนัก็จะท าใหข้อ้มลูหรือว่าการ

น าเสนอเนี่ย ไม่นา่สนใจนะคะ ในขณะเดียวกนัเนี่ย จากทัง้หมดเนี่ย ดิฉนัไดท้ าออกมาเป็นในรูปแบบของ Microsoft 
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PowerPoint และกจ็ะพาทกุท่านไปยงัในแต่ละหวัขอ้ตา่งๆ ในรูปแบบของสไลดท์ี่เป็นรูปแบบนี ้ดงันัน้นะคะ ในการจบคลาสนี้

ทกุท่านจะสามารถท ารูปแบบนีไ้ด ้เรามาเริ่มกนัเลยนะคะ  

ขัน้ตน้เลยเนี่ยนะคะ เราไดโ้จทยม์าแลว้ว่าเรามีเนือ้หาแบบนีท้ี่เราจะตอ้งสรา้งงานน าเสนอ หรือว่า Presentation ขัน้แรกเลย

นะคะ เราลองมาท าการเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึน้มานะคะ เมื่อทกุท่านเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึน้มาเนี่ย ครัง้แรก

เลยเนี่ย กจ็ะเห็นว่าทา่นจะมีสไลดแ์ค่สไลดเ์ดียวนะคะ ซึ่งแน่นอนอนัแรกเลยกต็อ้งเป็นปก และก็เนือ้หาที่เราจะน าเสนอนะคะ 

ชื่อเรื่องและก็ชื่อของผูน้  าเสนอเอง ทีนีน้ะคะ เรามีเทคนคินะคะ ที่ท่านไม่ตอ้งท าการสรา้งสไลดไ์ปเรื่อยๆ นะคะ นัน้เวลาที่ท่าน

จะท าการสรา้งงานน าเสนอเนี่ย ก็คือ 1 Presentation หรือวา่ 1 ไฟลเ์นี่ย มนัจะประกอบไปดว้ยสไลดห์ลายๆ สไลด ์วิธีการ

เพิ่มสไลดเ์นี่ยนะคะ ท่านก็แค่ Enter ลงมา สไลดท์ี่ 2 3 4 5 ไปเรือ่ยๆ ตามเนือ้งานของเรานะคะ โดยปกตเินี่ยหลายๆ ท่านกจ็ะ

ใชว้ธีิการเอา Word มาดสิูนะคะ มีเรื่องอะไรบา้ง และก็ท าการท าไงคะ Copy ใช่ไหมคะ ไปท่ี PowerPoint จบัแปะใส่อยา่ง

เนี่ยค่ะ ท่านมี 100 หวัขอ้ ท่านกต็อ้ง Copy 100 ครัง้ อนันีค้ือสิ่งที่ท  ากนัมานะคะ นัน้ในเทคนิคตอ่ไปนีเ้ราจะบอกว่าเราจะไม่ใช้

วิธีเดมิๆ แลว้นะคะ เอาใหม่นะคะ สมมติวา่เรามีงานน าเสนอ เปิดขึน้มาเลย และเรามี Microsoft Word เมื่อสกัครูน่ีน้ะคะ 

Copy ทเีดียวพรอ้มกนัเลยคะ่ ทกุท่านอาจจะผ่านการเรียน Microsoft Word มาแลว้นะคะ Copy ขอ้มลูทัง้หมดกก็ด Ctrl+A 

นี่คือการเลือกทัง้หมด เสรจ็แลว้ก ็Ctrl+C ใช่ไหมคะ หรือคลิกขวา Copy ก็ได ้จากนัน้เรามาที่ PowerPoint คะ่ ท่ี 

PowerPoint เนี่ยนะคะ ดิฉนัแนะน าวา่ท่านตอ้งรูจ้กักบัมมุมองกอ่น มมุมองมีอะไรบา้งนะคะ มมุมองเนี่ยก็จะอยู่ใน Tab ทัง้

หมดเนี่ยนะคะ เราจะเรียกตรงนีว้า่ Tab เริ่มมาตัง้แต่ Tab File ในการเปิดนะคะ การ Save จดัเก็บต่างๆ นะคะ Tab Home 

การจดัพวกตวัอกัษร เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละส่วนนะคะ Tab Insert ในเรื่องของพวกการแทรกตา่งๆ นะคะ การออกแบบพวก

ความสวยงาม การท าเรื่องของ Animations นะคะ ในการปรบัเปล่ียนสไลด ์การตัง้เวลา การท าตวัอกัษรเคลื่อนที่ จะอยู่ใน 

Tab Animations นะคะ การท าสไลดโ์ชว ์การน าเสนอนะคะ และก็เมื่อกีเ้ราจะมาดใูน Tab ของ View กนันะคะ Tab View 

เนี่ย ดิฉนัจะใหท้กุท่านเขา้ไปดเูป็นอนัดบัแรกเลยกค็ือ View ที่ ณ ปัจจบุนัท่ีเราอยู่เนี่ยเห็นไหมคะ เราคือ Normal View แต่

นัน้ View Normal เนี่ยทกุทา่นก็จะเห็นสไลด ์1 2 3 4 ไล่มาเรื่อยๆ เพื่อท าการใสค่อนเทนต ์ทีนีเ้รามาด ูView ที่ดิฉนัจะ

แนะน าก็คือ Outline นะคะ ใน View Outline เนี่ยเราจะไมเ่ห็นเป็นรูปสไลด ์แต่เราจะเห็นเป็นขอ้ความ ดงันัน้เมื่อเราอยูใ่น 

Outline แลว้เนี่ยนะคะ เมื่อสกัครูเ่รา Copy ขอ้มลูจาก Word มาแลว้ เราก็ท าการ Paste ลงมาเลยค่ะ ว่าเราจะเอามาวางไว้

ที่ Outline View ก็คือใชท้ี่ตรง Destination View แบบนีเ้ป็นตน้ เห็นไหมคะ ดงันัน้เนือ้หาทัง้หมดเนี่ยจะมาล่ะ แต่หลาย

ท่านบอกอา้ว...ก็มนัมาแปะอยู่บนสไลดเ์ดียวกนันะคะ เราก็ตอ้งมาจดัใหม้นัเป็นหลายๆ สไลดน์ะคะ ก็คือหลกัสตูร Microsoft 

PowerPoint อนันีค้ือหวัเรื่อง แน่นอนตอ้งอยู่สไลดแ์รก ส่วนตวัถดัไปนะคะ ก็คือเป็นพวกเนือ้หาตา่งๆ เนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราเปิด

เครื่องมือขึน้มาดกู่อนนะคะ ในส่วนท่ีเป็นเนือ้หาตา่งๆ เนี่ย ถา้เรา Enter ปุ๊ ป มนักจ็ะกลายเป็นอกีสไลดห์น่ึง เห็นไหมคะ ตอนนี้

ทกุท่านมี 2 สไลดแ์ลว้ สไลดห์นา้ปก สไลดท์ี่เป็นเนือ้หา แตใ่นขณะเดียวกันเนือ้หาเนี่ย ตรงเนี่ยเราตอ้งการแยกออกเป็นแต่ละ

สไลดน์ะคะ ขัน้ตอนง่ายๆ เลยกค็อืไม่ตอ้ง Enter แต่ละอนันะคะ เราสามารถที่จะท าการเลือกเนือ้หาที่เป็นเนือ้หาย่อยของ

หวัขอ้เนี่ยค่ะ แลว้ไปท่ี Tab Home นะคะ จากนัน้เราท าการ...เขาเรียกวา่เป็นการ Indent นะคะ Indent ก็คือการลดระดบั 

Level ของมนัใหม้นัไปเป็นหวัขอ้ย่อย เห็นไหมคะ ตรงนีม้นัจะกลายไปเป็นหวัขอ้ย่อย หรือว่านะคะ Outdent ออกมาตรงนีจ้ะ



 

เป็นหวัขอ้ใหญ่ แค่เนี่ยค่ะ เราก็จะไดเ้นือ้หาที่เป็นเนือ้หาย่อย เป็นสไลดเ์รียบรอ้ยแลว้นะคะ นัน้ในลกัษณะเนี่ยก็คือการจดัการ

สไลดโ์ดยการน าเนือ้หามาวางในแต่ละสไลด ์ทีนีน้ะคะ เราก็มาดวูา่ในส่วนของเนือ้หาเนี่ยนะคะ ในเรื่องของการจดัการสไลด์

เนี่ย เราจะท าการใหห้วัขอ้ย่อยเหล่าเนี่ยนะคะ มีเรื่องของการปรบัเปล่ียนการเลือกการน าเสนอ การตัง้คา่ การก าหนดค่าเหล่า

เนี่ย เป็นหวัขอ้ย่อยของการจดังานน าเสนอ หลกัการกเ็หมือนเดิมค่ะ เราก็ปัดเขา้ไป เห็นไหมค่ะ การจดัการสไลดน์ะคะ มาดทูี่ 

Word นะคะ การจดัการสไลดห์วัขอ้ย่อยของเขากค็ือ การแทรกภาพนิ่ง การปรบัเปล่ียนภาพน่ิง กลบัมาดทูี่ PowerPoint ค่ะ 

ฉะนัน้อนัไหนที่เป็นหวัขอ้ย่อยนะคะ เรากเ็ลือกและก็ท าการ Indent ก็คือ Decrease ท าการลดหวัขอ้มนันะคะ ใหม้นัลงมา

เป็นหวัขอ้ย่อย แบบเนี่ยนะคะ ท าไปเรื่อยๆ ลกัษณะนีเ้ราก็จะไดส้ไลดแ์ต่ละสไลด ์และก็เนือ้หาย่อยที่อยู่ในสไลดน์ัน้ๆ เห็นไหม

คะวา่อนัเนี่ยเป็นการง่ายกว่าที่ทา่นจะมาท าการ...เขาเรียกวา่ Copy Paste และก็นั่งจดัไปนะคะ หลายๆ ท่านเนี่ยนะคะ ท าโดย

การใส่ Text Box ซึง่มนักจ็ะท าใหก้ารปรบัแต่งเนี่ย ยุง่ยากในภายหลงันะคะ ตอนนีเ้ราก็ลองท าดนูะคะ ก็คือคมุขอ้มลูที่เป็น

ขอ้มลูย่อย และก็เลือกปุ่ ม Increase นะคะ ตรงเนี่ยก็คือ Indent ก็คือปัดเขา้ไป เอาแหละทีนีน้ะคะ พอเราไดส้ไลดเ์รียบรอ้ย

แลว้นะคะ สไลดห์ลกัและก็เนือ้หาย่อยในสไลดแ์ลว้เนี่ยค่ะ เมื่อสกัครูน่ีเ้รามาอยู่ที่มมุมอง Outline ใช่ไหมคะ ถา้กลบัมาที่ 

Normal เนี่ย เรากจ็ะเห็นเลยวา่ เรามีสไลดอ์ะไรบา้ง อนัเนี่ยคือในหลกัการจ าไดไ้หมคะ ก่อนเริ่มน าเสนอเราจะตอ้งวางโครง

เรื่องก่อน วางขอ้ความก่อนนะคะ และก็จดัขอ้ความใหส้วยงาม และก็ใส่รูปภาพ ตอนนีเ้ราเริ่มไดแ้ลว้นะคะ เราไดข้อ้ความล่ะ 

ถดัไปนะคะ มมุมองถดัไปนะคะ ที่เราจะท าความรูจ้กักนัก็คือว่าในตรงเนือ้หาตรงนีค้่ะ ขอ้ความที่แสดงเนี่ย ปกติแลว้เนี่ยเราจะ

เห็นว่า Fonts มนัอาจจะยงัไม่ถกูใจ อาจจะยงัไมด่นู่าสนใจ และไม่สวยงามนะคะ หลายๆ ท่านกค็งจะใชว้ิธีการ...ว่าไม่ยาก จดั 

Fonts ท าไง Highlight ปุ๊ ป ไปท่ี Home ใช่ไหม เลือกแบบ Fonts เลย แบบนีเ้ป็นตน้นะคะ ซึง่ท่านจะตอ้งเลือก และก็ท าการ

จดัทัง้หมดเนี่ย หลายสไลดเ์ลย ใชเ้วลาเยอะมากนะคะ ดิฉนัมเีทคนิคหน่ึงค่ะ วา่ท่านจะปรบั Fonts ทัง้หมดเนี่ย ทเีดียวพรอ้ม

กนัทกุสไลดใ์หป้รากฏ Fonts ในรูปแบบเดียวกนัไดย้งัไงนะคะ นัน้เรามาดโูครงสรา้งนะคะ ว่าใน 1 สไลดเ์นี่ยนะคะ มนัจะมีตวั

ที่เป็น Title อนันีค้ือ Fonts ที่เป็น Title และ Fonts ที่เป็น...ส่วนที่เป็นตวั Outline ของมนันะคะ ฉะนัน้นะคะ วิธีการจดั

มมุมองอนัหนึ่งกค็ือเราจะใช ้View เหมอืนเดมิค่ะ เมื่อสกัครูน่ะคะ เรารูจ้กั View ตา่งๆ แลว้นะคะ ถดัไปเรามาดใูนส่วนท่ีเป็น 

Master View ค่ะ Master View เนี่ยก็คือโครงสรา้งหลกัของ PowerPoint เลยนะคะ ฉะนัน้เราไปท่ี Slide Master จะเห็น

ว่าอนันีค้ือโครงของ PowerPoint ในโครงเนี่ยนะคะ จะเห็นว่าสไลดแ์รกสดุ ที่ใหญ่สดุเนี่ย มนัจะคลมุทกุสไลดท์ี่อยู่ในไฟลน์ี ้

นัน้ใน Presentation เนี่ยก็คือ 1 ไฟล ์นัน้ตวัสไลดห์ลกัใหญ่เนี่ย จะเห็นวา่ Click to edit Master title ตรงเนี่ยคือ Title นะ

คะ ถา้เราจะท าการเปล่ียนสีของ Title บอกวา่ตรงนีเ้ราอยากจะได ้Fonts ใหด้เูด่นชดั เนื่องจากมนัเป็นหวัเรื่อง เอาเป็นสีออก

สม้ๆ แลว้กนันะคะ Fonts ที่เราจะใช ้ถา้ใชเ้ป็นภาษาไทยนะคะ ดฉินัแนะน า Fonts ไทย-องักฤษที่มนัมีตวัอกัษรท่ีเท่ากนัเนี่ย ก็

จะแนะน าอย่างเช่น Leelawadee หรือ Tahoma นะคะ ก็จะใหรู้ปแบบ Fonts ภาษาไทยหรือองักฤษที่เทา่กนั ก าหนดขนาด

ของ Fonts นะคะ หวัเรื่องอาจจะเป็น Fonts ตวัอกัษรใหม้นัหนา เพื่อเนน้ใหด้ชูดัเจน สงัเกตว่าในขณะที่เราก าหนดที่ Slide 

Master ตวัใหญ่สดุเนี่ยคะ่ มนัจะครอบคลมุใน Layout ของสไลด ์ตรงนีก้็คือ Layout นะคะ เวลาที่เราเปิดสไลดม์าเนี่ย เรา

สามารถก าหนดไดว้า่ใหม้แีค่ Title อยา่งเดียวไหม หรือเป็นสไลดว์า่งๆ พวกนีค้ือสไลด ์Layout นะคะ เรียบรอ้ยนะคะ จากนัน้

เราลอง Close ออกมาดนูะคะ ตรงนีเ้ราอยู่ที่ Master View เราปิด Master View ออกมานะคะ ทีนีใ้นรูปแบบของสไลดต์รง

เนี่ยนะคะ จะเห็นวา่ยงัไม่เปล่ียนนะคะ เนื่องจากวา่เรามีการ Copy มา Paste เราไม่ไดส้รา้งสไลดต์ัง้แตต่น้นะคะ วธีิการ



 

อนัหนึ่งก็คือเรามาดมูมุมองที่ Sorter View ทกุสไลดเ์นี่ยนะคะ หวัเรื่องหรือ Title เนี่ยควรจะเปล่ียนเป็นสีสม้นะคะ นัน้ดิฉนั

เลือกทัง้หมดเลยนะคะ ทัง้หมดเนี่ยนะคะ เราจะท าการ Reset นะคะ Reset คา่ เคลยีค่าของมนันะคะ ใหม้นัตาม Templates 

ที่เราก าหนดไวเ้มื่อสกัครูน่ี ้เห็นไหมคะวา่ตอนนี ้Title เปล่ียนเป็นสีสม้แลว้นะคะ เดี๋ยวมาลองดอูีกรอบหน่ึงนะคะ ถา้ถดัไปเรา

จะใส่โลโกใ้หก้บัทกุสไลดน์ะคะ แต่ก่อนการใส่โลโกใ้หก้ับทกุสไลดน์ะคะ ดิฉนัเชื่อว่าหลายท่านคงจะบอก อา้ว...โลโกม้นัเป็น

รูปภาพ Insert Picture เลย ใช่ไหมคะ และก็ท าไงคะ เอารูปภาพมาจาก Device นีน้ะคะ เอามาจากเครื่องนี ้Insert และก็ท า

ไงคะ จดัการย่อ วางต าแหน่ง Copy และก็ไป Paste เป็น 10 สไลดน์ะคะ นัน้ตอนนีเ้ราจะไม่ท าแบบนัน้ล่ะ การใส่โลโกใ้หก้บั

ทกุสไลดน์ะคะ หรือว่าเราจะมาเปล่ียน Fonts ตรงบรเิวณที่เป็นหวัเรื่องย่อยนะคะ ใหใ้หญ่กวา่นีน้ะคะ และก็เปล่ียน Bullet ให้

เป็นสีสนัมากกว่านีน้ะคะ เราจะท าพรอ้มกนัทกุสไลด ์จ าไดไ้หมคะ ไปท่ีไหน ไปท่ีอะไรคะ View, Slide Master ใช่ไหมคะ แลว้

เรากเ็ล่ือนไปจนสดุเลยนะคะ ไปท่ีสไลดท์ี่ใหญ่สดุเลยเนี่ย อนันีค้ือคลมุทกุสไลด ์จากนัน้นะคะ เรากม็าใชก้าร Insert Picture 

รูปภาพอยู่ที่ไหนนะคะ จะเอามาจาก Internet หรืออยู่บนเครื่อง ใส่รูปภาพเขา้มา อนันีค้ือภาพโลโกน้ะคะ ก็โลโกเ้นี่ยนะคะ 

เวลาวางไม่ควรไปวางแบบนีน้ะคะ คือมนัจะไปทบัเนือ้หา ควรจะวางเล่ียงกรอบของขอ้ความนะคะ ใหอ้ยู่มมุใดมมุหนึง่ บรเิวณ

ที่เราปะ เห็นตวัปะตรงเนี่ย อนันีค้ือกรอบขอ้ความนะคะ ฉะนัน้เนี่ยควรจะวางใหอ้ยู่ที่มมุ มมุบน ซา้ยขวา หรือล่างก็ได ้ถดัไปนะ

คะ ไดโ้ลโกแ้ลว้ ถดัไปเราบอกว่าในบรเิวณที่เป็นหวัเรื่องย่อยเนี่ยคะ่ เราจะให ้Fonts ตวัใหญ่กว่านีห้น่อยนะคะ เปล่ียนเป็น 

Leelawadee นะคะ เพื่อที่ว่าไทย-องักฤษจะเท่ากนั เปล่ียนเป็น Leelawadee เสรจ็ ไซสข์นาดสกัประมาณ 24 อย่างนีเ้ป็นตน้

นะคะ เปล่ียน Bullet นดิหนึ่งนะคะ Bullet ก็อยู่ที่ Home Bullet เนี่ยใหเ้ป็นส่ีเหล่ียมนะคะ และกใ็น Bullet ตรงนีน้ะคะ 

Bullet จะใชเ้ป็นรูปแบบสญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกูตา่งๆ ก็ไดน้ะคะ ตรงสี่เหล่ียมตรงเนี่ย มีการใสเ่ล่นสีสนันิดหนึ่งนะคะ ใหดู้

เป็นธีมเดียวกนั หรือจะใชเ้ป็นรูปภาพเอามาวางเป็น Bullet ก็ได ้เรียบรอ้ยแลว้นะคะ คราวนีเ้รามาลุน้กนัค่ะ ว่าโลโกจ้ะปรากฎ

ทกุสไลดไ์หม และก็อะไรคะ Bullet จะมีทกุเนือ้หาไหมนะคะ ในแต่ละสไลด ์เราตอ้งกลบัไปท่ีอะไรคะ กลบัไปท่ี Slide Master 

Tab ก่อน และก็ไป Close Master View นะคะ มาดมูมุมองตวัที่เป็น Sorter นะคะ ตวันีก้จ็ะเห็นสไลดเ์รียงกนั เห็นไหมคะวา่

มีโลโกป้รากฏทกุสไลดแ์ลว้ ง่ายไหมคะ และก็ในขณะเดยีวกนั เนือ้หาที่อยู่ขา้งในนะคะ หวัขอ้ย่อยก็เป็น Bullet และก็เป็น 

Fonts ตามที่เราก าหนดนะคะ ดงันัน้อนันีก้็คือเทคนิคที่เราจะใชใ้นการสรา้งงานน าเสนอใหอ้ย่างงา่ย และส่ิงที่ส  าคญัเลยกค็ือ

ว่าเวลาที่เราจะน าเสนอเนี่ยคะ เราจะตอ้งมกีารมาตรวจความเรียบรอ้ยเนี่ย เราจะตอ้งมกีารปรบัแก ้ไม่ว่าจะเป็น Fonts 

ปรบัแก ้Bullet หรือโครงสรา้งตา่งๆ เนี่ย เราจะท าไดง้า่ยนะคะ ก็คอืตวั Slide Master นั่นเอง  

นัน้ดิฉนัสรุปนะคะ ในส่วนท่ีเราจะท าการจดัการน าเสนอเนี่ยนะคะ เมื่อสกัครูน่ีก้ค็ือเราท าการแทรกพวกภาพโลโกเ้นี่ยนะคะ 

ใหก้บัทกุสไลดน์ะคะ ท่ีส าคญัเลยก็คือตอ้งหาปุ่ ม Slide Master ใหเ้จอ จากนัน้เนี่ยนะคะ อย่าลืมเลยนะคะ ตอ้งไปคลิกสไลด์

ที่อนัใหญ่สดุ บนสดุเลยนะคะ เอาแรกสดุเลย เพื่อที่จะใหม้นัครอบคลมุทัง้หมด จากนัน้เนี่ยเราจะใส่ภาพโลโกห้รือจะ

ปรบัเปล่ียน Fonts ใดๆ กต็ามเนี่ยนะคะ และก็กลบัมาที่ Normal View ก็คือ Close Slide Master ออกมา ทกุท่านก็จะได้

ผลงานจากที่ไดส้าธิตไปเมื่อสกัครูน่ีค้่ะ 

ถดัไปนะคะ เราก็จะมาดกูนัวา่หลงัจากที่เราก าหนดพวกตวัอกัษรต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ ไดโ้ลโกเ้รียบรอ้ยแลว้นะคะ การสรา้งงาน

น าเสนอถดัไปกค็ือเราจะตอ้งเตรยีมน าเสนอ ส่ิงที่ส  าคญักค็ือเอกสารประกอบ หลายท่านก็เอ๊ะ...ท ายงัไง จะท าเอกสารประกอบ 



 

เอกสารที่ดกี็คือตอ้งไปใส่ใน Word หรือเปล่า ท าเป็น PDF ไฟลย์งัไงนะคะ อนันีก้็คือรูส้กึวา่จะยุง่ยากไหมนะคะ ไม่ยากเลยถา้

ท่านรูจ้กัเทคนิคนะคะ ในการสรา้งเอกสารประกอบเนี่ยนะคะ ในท่ีนีก้็คือใช ้PowerPoint เนี่ยแหละค่ะ และเราก็ไปดวูา่ในส่วน

ของ View ก็ตาม เหมือนเดมินะคะ ในมมุมองของ Handout นะคะ Handout เนี่ยก็คือจะเป็นเอกสารประกอบแบบเนี่ยนะ

คะ ใน Handout View แบบเนี่ยนะคะ เราจะมี Header กค็ือเนือ้เรื่องที่เป็น...เขาเรียกวา่เป็นหวัเรื่องนะคะ มวีนัท่ีน าเสนอ

ไหมนะคะ มีเลขหนา้ยงัไงบา้ง ตรงเนี่ยกค็ือสิ่งที่เราสามารถพมิพใ์ส่ไปไดเ้ลยนะคะ อนันีเ้ราสมมติวา่หวัเรื่องของเราก็คือ 

เทคนิคการน าเสนอนะคะ เนน้ขยายนิดหนึง่นะคะ เทคนิคการน าเสนอดว้ย PowerPoint เห็นไหมคะ วนัท่ีนะคะ วนัท่ีเนี่ยมีไวก้็

ดีเราจะไดท้ราบว่าเอกสารตรงเนี่ยของเราเป็นเวอรช์ั่นวนัท่ีเทา่ไหรน่ะคะ แต่ถา้หลายๆ ทา่นบอกวา่งานพวกนีน้ะคะ โชวว์นัท่ีนี ้

เดี๋ยวทกุคนจบัไดเ้ลย เราเผาสไลดแ์น่นอนนะคะ เพิง่ท าเสรจ็รอ้นๆ เลย อาจจะเอาวนัท่ีออกก็ไดน้ะคะ แลว้อาจจะใส่เป็นเลข

หนา้ ปกติเลขหนา้เขาจะมีใหแ้ลว้นะคะ อยูต่รงดา้นล่างนะคะ แตท่ี่ควรจะใส่ก็คือตวัโลโก ้เรากจ็ะแทรกโลโกเ้ขา้มานะคะ อนั

นีโ้ลโกข้องงานพิมพน์ะคะ จะไมใ่ช่โลโกบ้นสไลด ์เป็นโลโกท้ี่เราพิมพอ์อกมาเป็น PDF ไฟล ์หรือว่า Handout นะคะ นัน้เรา

แทนวนัท่ีดว้ยโลโกด้ีกวา่นะคะ เอาวนัท่ีออก อนันีจ้ะเป็นโครงสรา้งของ Handout นะคะ ที่เราจะสั่งพิมพอ์อกมา ไม่ว่าจะเป็น 

PDF ไฟลก์็ตาม หรือเป็นตวั PowerPoint เองก็ตามนะคะ เรียบรอ้ยแลว้นะคะ นัน้ขัน้ตอนถดัไปนะคะ เราจะมาลองสั่งพิมพ์

งานดนูะคะ ก็คือเวลาพิมพง์านเนี่ย เราก็ไปที่เมน ูไปท่ี Tab File นะคะ แลว้ก็เลือก Print นะคะ เลือก Print ทีนีเ้วลาเราสั่ง

พิมพเ์นี่ยนะคะ ในการสั่งพิมพง์านเนี่ย ถา้ทา่นบอกว่า โอเค...ตอนนีเ้รามี 21 สไลดก์ด Print ทา่นจะได ้21 A4 21 แผ่นนะคะ 

A4 21 แผ่น ฉะนัน้นะคะ คงไม่มใีครมาดเูอกสารสไลดล์ะแผ่นแน่นอนนะคะ เราสามารถที่จะบอกว่าในการ Print เนี่ยนะคะ 

เราเปล่ียนไมเ่อาเป็น A4 นะคะ นัน้เราสามารถที่จะเปล่ียนมมุมองนะคะ วา่ในส่วนของตวั Full Page สไลดเ์นี่ยนะคะ ก าหนด

ว่าใหเ้ป็นตวัสไลดเ์ล็กๆ เนี่ยวาง 3 สไลด ์และก็มีเสน้บรรทดัเพื่อใหท้กุคนจดโนต้ได ้แบบนีก้็ไดน้ะคะ ตรงการ Print เนี่ยค่ะ 

ถา้เราเลือกบอกวา่เป็นแบบนะคะ อนันีเ้รา Print ทกุสไลดแ์น่นอน หรือว่าสไลดท์ี่เราเลือก แต่ตรงที่เรามาก าหนดจ านวนสไลด์

ที่อยู่บนกระดาษ A4 เนี่ยนะคะ เราเลือก 2 สไลด ์ถา้เราคดิวา่มนัเนน้ขอ้ความเกินไป ขอ้ความเราแน่นเกิน ก็ควรจะ Print เป็น 

2 สไลดน์ะคะ แต่ถา้ขอ้ความเราไม่แน่นนะคะ แต่วา่เราอยากจะใหเ้ขาจดโนต้ได ้ก็เลือกเป็น 3 สไลด ์ลกัษณะนีน้ะคะ เป็นตน้ 

ซึ่งจะเห็นวา่ตรงที่เราใส่โลโกเ้อาไว ้แลว้ก็ตรงที่เราใส่เนือ้เรื่อง หวัเรือ่งหรือว่าเรื่องของที่เราจะน าเสนอเอาไวเ้นี่ย จะปรากฎทกุ

หนา้นะคะ อนันีค้ือสไลดท์ัง้หมดที่เรามี จะมาถกูจดัวางเป็น Handout จากนัน้เราก็สั่ง Print นะคะ ตรงนีน้ะคะ จาก 20 สไลด ์

เราวาง 3 สไลดต์่อแผ่นเนี่ย เรากจ็ะได ้A4 ทัง้หมด 7 แผ่น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอบรมนะคะ พอส่ง Print ป๊ัป ก็ไปรอท่ี 

Printer ไดเ้ลย อนันีค้ือหนึ่งรูปแบบของการ Print หรือนะคะ หรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือ ถา้เราไม่ Print นะคะ แตเ่ราตอ้งการ

เก็บเอาไฟลเ์นี่ยส่งไปใหผู้ฟั้ง เดี๋ยวนีเ้ราอาจจะเป็นลกัษณะของ Paperless ไม่ Print แลว้ เอาไฟลไ์ปเลย ฉะนัน้นะคะ เราคง

ไม่ส่งไฟลท์ี่เป็น PowerPoint ไปแน่นอนนะคะ เพราะเนื่องจากวา่เขาอาจจะไปปรบัแกต้า่งๆ นะคะ และก็อาจจะไป

ปรบัเปล่ียนรูปแบบอะไรต่างๆ ของไฟลเ์ราได ้ส่ิงหน่ึงที่เราจะท ากค็ือการส่งเป็น PDF ไฟลค์่ะ นัน้ PDF ไฟลเ์นี่ย ไม่ตอ้งไปซือ้มา

ติดตัง้นะคะ เพราะมนัมีฟรีอยู่แลว้จาก PowerPoint เนี่ย ทกุทา่นสามารถที่จะ Save เป็น PDF ไดเ้ลย โดยการไปท่ี Tab File 

และก็เลือก Save as นะคะ พอกด Save as เสรจ็นะคะ เราก็มาเลือกเลยวา่ เราจะเอาเอกสารตรงเนี่ย ไปจดัวางที่ไหนนะคะ 

ดิฉนัก็ Browse มาไวท้ี่ Folder ที่เก็บขอ้มลูนะคะ จากนัน้เนี่ยนะคะ อนันีค้ือ PowerPoint นะคะ ของดิฉนันะคะ วนัท่ีเท่าไหร ่



 

สมมติวา่ท าไวเ้วอรช์นัวนัท่ี 18 November 20 ทีนีถ้า้เรากด Save เนี่ยขา้งล่างมนัคือไฟล ์PowerPoint เราเปล่ียนตรงนีเ้ลย

ค่ะ เปลี่ยนจาก PowerPoint ตรงเนี่ย เลือก Format ใหเ้ป็น PDF ไฟล ์เห็นไหมคะ เป็นไฟล ์Type ค่ะ เป็น PDF ไฟล ์หรือ

คณุจะ Save เป็นรูปภาพก็ไดน้ะคะ เป็น JPEG หรือว่าเป็น PNG ก็ได ้ในที่นีเ้ราท าเป็น PDF ไฟลน์ะคะ คราวนีใ้น PDF ไฟล์

เนี่ย ก็เหมือนกนัค่ะ เราจะก าหนดไดว้่า 1 สไลดต์่อกระดาษ A4 เนี่ย โทษนะคะ กระดาษ A4 เนี่ยจะวางไวก่ี้สไลด ์นัน้เราไปท่ี 

Options ใน Options เนี่ยก็จะสามารถใหเ้ราเลือกไดว้่าเราจะวางเป็น Handout นะ ไม่วางเป็นสไลดน์ะคะ Handout เนี่ย 

เราตอ้งการ 3 สไลดต์่อแผ่น เป็น 3 สไลดต์่อแผ่นนะคะ แลว้ก็ตรงนีเ้รียบรอ้ยแลว้นะคะ มี Frame ของสไลดก์็คือมกีรอบใหก้บั

สไลดไ์หมนะคะ เรียบรอ้ยกด OK เดี๋ยวเราลอง Save ดนูะคะ ถา้เราคิดว่าไฟลเ์นี่ย เราตอ้งการย่อขนาดของไฟลใ์หม้นัมีขนาด

เล็กลง ก็เลือกเป็น Minimum Size นะคะ เราจะไดไ้ฟลไ์ซสท์ี่เล็กลง เหมาะแก่การในการส่งผ่านอเีมลนะคะ กด Save ป๊ัปเรา

จะได ้Handout ในรูปแบบของ PDF ไฟลน์ะคะ น่ีนะคะ ทัง้หมดอนันีค้ือ PDF ไฟลท์ี่ไดน้ะคะ อนันีก้็เป็นเทคนคิของการท า

เอกสารประกอบงานน าเสนอนะคะ  

โดยสรุปนะคะ ในเอกสารประกอบอีกครัง้หน่ึงนะคะ ขัน้แรกกค็ือเราสามารถที่จะท าการสั่ง Print ไดเ้ลยนะคะ สั่ง Print ไดเ้ลย 

ไปท่ีไฟลน์ะคะ Print และก็ไปก าหนดจ านวนของสไลดท์ี่จะ Print บนแผ่น 2 ก็คือไปท่ีไฟลน์ะคะ ก าหนด Save as และไป

ก าหนดว่าในการ Save เอกสารเนี่ย เราจะเลือกไฟล ์Type เป็น PDF ไฟล ์และก็ไปก าหนด Option ว่าจะใชส้ไลดก่ี์สไลดท์ี่วาง

บนแผ่น A4 ค่ะ อนันีก้็จะไดเ้อกสารการพิมพ ์เพื่อที่เราจะประกอบ แจกผูฟั้งบรรยายของเรานะคะ 

ค่ะ จากที่เราท าการสรา้งเอกสารนะคะ เพื่อประกอบการบรรยายเนี่ย แลว้ก็มาดสูรุปนะคะ ถา้หลายๆ ท่านเนี่ย ตามไม่ทนันะ

คะ ก็มาดวูา่เมื่อกีเ้ราท าอะไรกนับา้ง เราท าในเรื่องของการก าหนดที่ตวั Handout Master นะคะ การก าหนดวา่เราจะตอ้งใส่

ชื่อเรื่องนะคะ เรื่องของงานน าเสนองานเนี่ยชื่ออะไร ใส่โลโกแ้ละเราก็ท าการ Close Master นะคะ อีกอนัหนึ่งก็คือเราท าไฟล ์

PDF เพื่อส่งใหผู้เ้ขา้ฟังนะคะ ในกรณีที่เราจะบอกวา่งานเนี่ยมนั Paperless นะ ไม่เนน้การพิมพแ์ต่เราจะส่งเป็น PDF ไฟลใ์ห้

เขานะ เรากใ็ชว้ิธีการ Save as และก็เลือก Type เป็น PDF ไฟลน์ะคะ อนันีก้็จะสรุปอีกครัง้หน่ึง เรือ่งของการพิมพเ์รียบรอ้ย

แลว้ ขอ้ความกเ็รียบรอ้ยแลว้ คราวนีม้าดกูนันะคะ วา่ส่ิงที่ส  าคญัเลยบนสไลดเ์นี่ย ที่จะท าใหค้นเขาเกดิภาพจ าในการท่ีเขาจะ

ฟัง และก็เขา้ใจไดม้ากขึน้ แน่นอนก็คือรูปภาพ ฉะนัน้นะคะ รูปภาพก็คือตวัส าคญัมากเลย ที่จะชใูหเ้ห็นว่าหวัขอ้ที่เราพดูเนี่ย 

มนัมีการส่ือความหมายที่ชดัเจนมากนะคะ ขัน้แรกเลยนะคะ อนันีค้ือตวัอย่างวา่รูปภาพท่ีมีเนี่ย ตอ้งเนน้นิดหนึง่วา่ถา้หลาย

ท่านบอกท าการน าภาพมาจาก Internet ตอ้งดดูีๆ นะคะ ว่าภาพนัน้เน่ียเขาลิขสิทธ์ิหรือไม่ เพราะหลายท่านเน่ียไปเอาภาพ

ลิขสิทธ์ิมาใชน้ะคะ และกเ็อามาใชใ้นเชิงพาณิชยข์องตวัเองเน่ีย ไม่แน่นะคะ ในอนาคตอาจจะเจอเจา้ของภาพมาเจอ แลว้จะ

เกิดการฟ้องกนัไดน้ะคะ ฉะนัน้เน่ียภาพบางภาพเน่ียเราตอ้งดเูร่ืองลิขสิทธ์ิ หรือภาพบางอนัท่ีไดม้าเนี่ย อาจจะไม่ตรงกบัท่ีเรา

ตอ้งการจะใช ้เราก็สามารถที่จะปรบัเปล่ียน หรือว่าตดัแตง่ภาพนัน้ไดน้ะคะ อย่างยกตวัอย่างในรูปนีน้ะคะ ดิฉนัไม่ตอ้งการ 

Background ดา้นหลงั แตต่อ้งการแค่ภาพคนนะคะ ท ายงัไงใหภ้าพตรงนีเ้นี่ย ออกมาเป็นรูปแบบนีไ้ดน้ะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มท า

ตัง้แตก่ารแทรกภาพกนัเลยนะคะ นัน้การแทรกภาพเนี่ยนะคะ ก็แน่นอนค่ะ Insert รูปภาพบน PowerPoint เนี่ยนะคะ เราก็

เลือกมาจาก Picture ก็ไดน้ะคะ หรือจะเป็นพวกภาพ พวกรูปทรง Shape ต่างๆ หรือว่าเป็นพวก Icon ตา่งๆ พวกเนี่ยนะคะ 

เราก็สามารถที่จะใชเ้ป็นพวกภาพ สญัลกัษณน์ะคะ หรือว่าเป็นภาพท่ีเป็นพวก Sticker หรือไปดาวนโ์หลดมาจาก Internet ก็



 

ได ้พวกนีก้็จะมีใหใ้ชน้ะคะ นัน้ดฉินัขอกลบัมาที่...เราจะเอาเป็นภาพธรรมดานะคะ เอาเป็นพวกภาพท่ีเรามีอยู่แลว้เนี่ย เอามา

จากเครื่องนีน้ะคะ หรือไปหามาจากออนไลนก์็ไดน้ะคะ This device กค็ือในเครื่องนี ้นัน้ในเครื่องนีเ้ราก็ไป Folder ที่เก็บภาพ 

จากนัน้ก็เลือกรูปภาพมานะคะ รูปภาพนี ้และก็ Insert เขา้มา ดงันัน้ภาพท่ีเขา้มาเนี่ยนะคะ กจ็ะมขีนาดใหญ่ เราก็ท าการย่อ

ภาพ ปรบัขนาดภาพนะคะ ในขณะเดียวกนัเนี่ยถา้เป็นเวอรช์นัของ Microsoft 365 เนี่ย มนักจ็ะมี Design Ideas ตรงเนี่ย มา

ใหเ้ราจดัการวางต าแหน่งของรูปภาพไดง้่ายขึน้ เห็นไหมคะ กค็ือเราไม่ตอ้งคิดเลยวา่เราจะดีไซนย์งัไงใหส้วย เขามีมาใหเ้ลยนะ

คะ แต่ถา้เป็นเวอรช์นักอ่นนีเ้นี่ย ก็อาจจะตอ้งมาใชว้ิธีการปรบัแตง่กนันิดหนึ่งนะคะ โอเค...นัน้ดิฉนัขอเอาภาพธรรมดาแลว้กนั

นะคะ ปิดเจา้ Design Ideas นีอ้อกก่อนนะคะ นัน้จากภาพตรงนีเ้นี่ยนะคะ เราสามารถที่จะปรบัขนาดนะคะ ใหม้ีขนาด...ให้

มนัเหมาะสมในเนือ้หาที่อยู่บนสไลด ์แลว้เราจะท าการปรบัแตง่ภาพนะคะ ในขณะท่ีคลกิที่ภาพจะเห็นว่าจะมี Picture 

Format ขึน้มา และเรากจ็ะเจอเครื่องมือที่ใชส้  าหรบัปรบัแตง่ภาพนะคะ นัน้เครื่องมือหลกัๆ เลยเนี่ย ก็คืออยา่งเช่นการ Crop, 

Crop กค็ือการตดับางส่วนของภาพท่ีเราไมต่อ้งการ แต่อนัเนี่ยคือ Crop เนี่ยนะคะ ไปท่ี Picture Format นะคะ มนัจะตดั

ภาพนะคะ เป็นลกัษณะคือเป็นการบงันะคะ บงัภาพท่ีไม่ตอ้งการไป ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราตอ้งการนะคะ นัน้เราไม่ Crop แลว้นะคะ 

นัน้ส่ิงที่เราจะท ากค็ือเราจะท าการ Remove Background นัน้เราไม่ตอ้งการ Background นะคะ พอเราเลือก Remove 

Background เสรจ็เนี่ยนะคะ จะเห็นภาพนีเ้กดิบรเิวณที่เป็นสีม่วง สีม่วงเนี่ยก็คือบรเิวณที่จะถกูตดัออกไป หรือ Cut ออกไป 

นัน้ถา้เราบอกวา่ เรา Keep Change นะคะ หลงัจากที่เรา Remove Background ปุ๊ ป มนัจะมเีครื่องมือไปเลยวา่ โอเคไหม 

ถา้เราโอเคนะคะ เรายอมรบัมนักจ็ะตดัตามอ าเภอใจของมนั ซึง่มนัไม่ตรงกบัส่ิงที่เราตอ้งการนะคะ ฉะนัน้ดิฉนักลบัไปใหม่นะ

คะ Undo นะคะ ไปท่ี Picture Format, Remove อีกรอบหน่ึง ฉะนัน้นะคะ ตรงบรเิวณสีม่วงคือส่ิงที่เขาจะตดั เราตอ้งเอาสี

ม่วงออกนะคะ อยา่งเช่นผมของผูช้ายคนเนี่ยยงัคงตอ้งมีอยู่นะคะ มนัจะมีเครื่องมอืในการท่ีจะท าการ...เขาบอกว่า Mark 

areas to keep เราจะเก็บตรงไหนเอาไว ้หรือเราจะลบตรงไหนออกไปนะคะ นัน้อนันีก้็จะเห็นว่า ก็ตอ้งๆ Photoshop นะคะ 

แต่มนักช็่วยเราไดร้ะดบัหนึ่งในการปรบัแต่งภาพ แต่อาจจะไม่ไดเ้นียนเท่ากบัในโปรแกรมอื่นๆ นะคะ นัน้เราบอกว่าเราจะ 

Mark areas ตรงเนี่ยเพื่อที่จะ Keep พอเราวาดไปตรงผมเห็นไหมคะ ผมมาแลว้ แขนเสือ้ผูห้ญิงคนนีเ้ก็บไวใ้ช่ไหมคะ ตรง

บรเิวณสีม่วงเนี่ยนะคะ มนัจะถกูตดัออกไป เราก็จะท าการป้ายเพื่อใหสี้ม่วงตรงนัน้หายไปนะคะ นัน้มนัก็จะเหลือบรเิวณสีที่เป็น

สีจรงิๆ ท่ีเขาจะเก็บเอาไวเ้นี่ยค่ะ พอเรียบรอ้ยแลว้เราค่อยท าการ Keep Change เราก็จะไดภ้าพคูโ่ดยการตดั Background 

ออก เห็นไหมคะวา่ ดงันัน้ในการปรบัแต่งภาพในบน PowerPoint เนี่ยคะ่ เราสามารถที่จะใชเ้ครือ่งมือกค็ือ Picture Format 

เนี่ยในการปรบัแตง่นะคะ มนัไมใ่ช่แค่ในส่วนของการ...เขาเรียก Remove Background เท่านัน้นะคะ เราสามารถที่จะ

ปรบัแต่งพวกโทนสี หรือกรอบของรูปภาพได ้มายกตวัอยา่งนะคะ อย่างเช่นตรงนีเ้นี่ย เราเรียกว่าเป็น Effect ที่อยู่บน Picture 

Tools เช่นรูปภาพเราไดเ้ป็นภาพสี เราตอ้งการจะปรบัแต่งใหเ้ป็นสีขาวด าอยา่งเนี่ยค่ะ มาดูนะคะ ก็จะมีพวก Color ใหเ้รา

เลือกเห็นไหมคะ จากสีสนัเป็นสีขาวด า หรือวา่เป็นสีอื่นๆ พวกเนี่ยนะคะ หรือว่าอยากใส่กรอบใหก้บันอ้งหมีตวัเนี่ยนะคะ ขา้ง

ล่างเนี่ยเขามีกรอบขาวๆ ใน Picture Format ก็จะมีตวัที่เราเรียก Picture Styles นะคะ ซึง่ Styles เนี่ยจะมีทัง้กรอบด า 

กรอบขาวใหเ้ลือก ตรงนีน้ะคะ กจ็ะท าใหภ้าพเราดเูด่นชดัขึน้นะคะ หรือว่าไปใส่ Effect ใหก้บัภาพ ก็จะมีเป็นพวก Effect นะ 

จะเป็นภาพพวกใส่เงาไหมนะคะ หรือใหเ้ป็นภาพมนัเป็นฟุ้งๆ นะคะ เป็นเงาสะทอ้นอย่างเนี่ยนะคะ ก็เลือกได ้หรือเป็นพวก 

Soft Edge เห็นไหมคะ ใหม้นัเป็นเงาฟุง้ๆ เขา้มาจากรอบนอกแบบนีก้็ไดน้ะคะ หรือเมื่อสกัครูเ่รื่องของการ Crop กค็ือการบงั



 

บางส่วนของภาพท่ีมนัเกินความจ าเป็นไปค่ะ เพราะว่าบางครัง้เนี่ยเราอาจจะตอ้งท าการเอาภาพเนี่ยวางใหม้นัพอดีกบัขอ้ความ

ที่มนัอดัแน่นอยู่บนสไลด ์เราก็ Crop บางส่วนท่ีไม่ตอ้งการใชอ้อกไป เหล่านีก้็จะเป็นเทคนิคของการจดัการภาพนะคะ ซึง่จะ

เห็นว่าภาพท่ีส่ือความหมายก็จะช่วยใหก้ารน าเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ถดัไปค่ะ นอกจากภาพแลว้นะคะ เรามาดใูนเรื่องของขอ้ความ ขอ้ความที่อยู่บนสไลดเ์นี่ยนะคะ มดีว้ยกนันะคะ ก็คอืขอ้ความที่

เราพิมพล์งไปบนสไลดจ์าก Layout เมื่อทกุทา่นไดท้ าการจดัไปในตอนแรกแลว้ อีกอนัหนึง่ก็คือถา้เป็นประเภทพวกขอ้ความที่

เราจะเสรมิเนี่ยนะคะ เราก็สามารถที่จะแทรกมา แลว้กเ็ลือกวา่เป็น Text Box ตรงนีน้ะคะ อนันีก้็จะเป็นขอ้ความอิสระนะคะ ที่

เราสามารถที่จะเอามาแทรกวางตรงต าแหน่งไหนก็ไดบ้นสไลดน์ะคะ เช่นอนันีก้ค็ือ อาจจะเป็นบอกว่าขอ้ความ...แทรกอยา่ง

เนี่ยนะคะ และกใ็นส่วนของขอ้ความตรงนีน้ะคะ มนัก็จะเคลื่อนไหวอิสระ ซึ่งตรงเนี่ยเราจะไม่สามารถไปจดัการท่ี Slide 

Master ได ้จ าไดไ้หมคะ ก่อนหนา้เราบอกวา่ เราตอ้งการปรบั Fonts ทกุอนัใหเ้ป็น Font Leelawadee ตวัหนาแบบเนี่ยนะ

คะ และใหท้กุสไลดเ์ป็นเหมือนกนั ฉะนัน้ตวั Text Box เนี่ยนะคะ จะไม่สามารถปรบัไดต้ามขอ้ความที่อยู่บน Layout ของ

สไลด ์ 

อีกอนัหนึ่งนะคะ กค็ือขอ้ความประเภทที่เป็น WordArt ก็คือตวันีน้ะคะ ตรงเนี่ยจะเป็นขอ้ความที่จะช่วยใหเ้ราเนน้ค านะคะ 

อาจจะใชเ้ป็นเรื่องของหวัเรื่องนะคะ หรือสมมติวา่เป็นการตลาดกอ็าจจะบอกวา่อนันีเ้ป็น Promotion อยา่งเนี่ยค่ะ หรือวา่

เป็นการลดราคา ฟรีตา่งๆ พวกเนี่ย ก็จะเป็นค าที่ใหม้นัเนน้ ใหช้ดัขึน้ เราสามารถปรบัแตง่ไดโ้ดยไปท่ี Shape Format นะคะ 

เขากจ็ะมีรูปแบบของตวั WordArt ตวัเนี่ยนะคะ ใหเ้ราเลือกใชไ้ดอ้ีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ ถา้เราบอกท าแลว้ เราบอก

ว่าอยากใหม้นัหนา มีขอบ มีเงานะคะ ปรบัเปล่ียนสีต่างๆ นะคะ ถา้เป็น Promotion ก็เป็นสีแดงใหม้นัชดันะคะ จะเอยีง

ขอ้ความตา่งๆ เพื่อวางแลว้ใหม้นัดชูดัเจนขึน้ อนันีก้็คือในส่วนของขอ้ความ  

ดงันัน้ในเรื่องของการปรบัแต่งอกัษร เรามาสรุปกนัอีกทีหน่ึงนะคะ ว่าถา้เราจะใหข้อ้ความของเราเนี่ย มี Effect หรือเนน้ย า้

ขอ้ความ เราจะใชก้ารไฮไลทห์รือว่าเลือกขอ้ความนัน้ๆ และก็ไปที่ Tab Shape Format จากนัน้เราก็จะไปใช ้WordArt ช่วยก็

ไดน้ะคะ หรือว่าเราจะไปใชพ้วกการปรบั Fonts นะคะ ปรบัสีสนัของ Fonts หรือว่าการปรบัพวก...เขาเรียกวา่เป็นการปรบั

เทคนิคตา่งๆ บน Fonts เนี่ยใหด้เูด่นชดัขึน้ หรือการก าหนด Fonts เนี่ยนะคะ เวลาที่เราท า Fonts ไปแลว้เนี่ย Fonts ของเรา

เนี่ยนะคะ ตอ้งการเปล่ียนจากตวัพิมพเ์ล็กเป็นตวัพิมพใ์หญ่ พวกเนี่ยก็ใชพ้วก Fonts ที่เป็นเครื่องมือ Fonts นะคะ การก าหนด

พิมพเ์ล็กเป็นพิมพใ์หญ่เนี่ยค่ะ กเ็ลือกเป็น Uppercase นะคะ หรอืว่าเลือกพิมพเ์ล็กทัง้หมด พวกนีก้็คือเหมือนกบัท่ีเราใชใ้น 

Microsoft Word เลยนะคะ หรือระยะของตวัอกัษรเนี่ยค่ะ ถา้ระยะของตวัอกัษรเนี่ย มนัไม่พอดีกบัสไลดน์ะคะ ใน Tab 

เครื่องมือ Font เนี่ยเวลาทีเ่ราคลิกที่ปุ่ ม Font Options เนี่ยค่ะ มนัก็จะมเีครื่องมือใหเ้ราก าหนดไดอ้ีกว่าใน Fonts ตรงเนี่ย

สามารถที่จะก าหนด Character Space วา่ในตวั Character Space เนี่ยนะคะ ใหม้นัแน่นหรือวา่มนั...เขาเรียกขอ้ความมนั

กระจายออกไปใหม้นักวา้งขึน้นะคะ อนันีค้ือแน่นขึน้ หรือว่าใหม้นักระจายออกไปไดก้วา้งขึน้นะคะ เพื่อใหม้นัเหมาะสมกบัการ

วางบนสไลดน์ะคะ Condensed หรือว่า Expanded ก็คือตวันีใ้หม้นัขยาย หรือว่ากระจายขอ้ความออกไป ตวัอกัษรออกไป 

เห็นไหมคะ อนันีก้็คืออกีเทคนคิหนึ่ง หรือเราตอ้งการเนน้วา่หวัขอ้เนี่ยส าคญันะ ขีดเสน้ใต ้เห็นไหมคะ นัน้เสน้ใตต้รงเนี่ย ก็ไป



 

ก าหนดไดอ้ีกวา่ ในตวัที่เป็น Font Options วา่เสน้ใตท้ี่ใชเ้นี่ย จะเป็นเสน้คู่ เสน้หนา เสน้ทึบ สีอะไร ตรงเนี่ยนะคะ ก็ก าหนดใน

ส่วนของตวั Font Options ไดห้มดเลยนะคะ และที่ส  าคญัเลยกค็ือ Fonts ทัง้หมดที่เราท าเนี่ยคะ่ ถา้เราบอกวา่...โอเคทัง้หมด 

20 สไลดเ์นี่ย ใช ้Font Leelawadee มา เปล่ียนใจไดไ้หม ขอเปล่ียนเป็น Font Tahoma สมมตินะคะ เราจะแกไ้ข Font 

ทัง้หมดที่เกิดจาก Text Box หรือว่าทัง้หมดในสไลดเ์นี่ยไดย้งัไงนะคะ ฉะนัน้การแกไ้ขรูปแบบอกัษรใหก้บัทกุสไลดเ์ลยเนี่ยนะ

คะ ตรงเนี่ยชว่ยท่านไดเ้ยอะเลยนะคะ ก็คือไปท่ี Tab Home แลว้ก็เลือกค าสั่ง หรือปุ่ ม Replace ตรงนีน้ะคะ ซึง่ในปุ่ ม 

Replace เนี่ยมนัจะมี Replace Fonts จะชว่ยท าใหเ้ราปรบัแต่ง Font ทัง้หมดได ้เดี๋ยวเรามาลองดกูนันะคะ ยกตวัอย่างเช่น 

จากสไลดท์ี่เราวางโครงไวเ้มื่อสกัครูน่ีน้ะคะ จะเห็นว่า Font ทัง้หมดตรงนีเ้ป็น Leelawadee นะคะ เราจะท าการเปล่ียน Font 

Leelawadee ตรงเนี่ย ทัง้หมดเลย ทกุสไลดเ์ลยเนี่ยค่ะ ท่ีเป็น Leelawadee เห็นไหมคะ ใหเ้ป็น Tahoma นะคะ เมื่อกีเ้รา

บอกว่าไปท่ี Home และก็ไปท่ี Replace, Replace Fonts ใช่ไหมคะ Font ที่เราเลือกอยู่ ณ ตอนเนี่ยคือ Leelawadee เรา

บอกว่าไมเ่อาแลว้ เราจะ Replace Leelawadee with… ดว้ย Font ที่เป็นรูปแบบ Tahoma, Tahoma ก็จะเป็น Font 

หนาๆ นิดหนึ่งนะคะ พอเรากด Replace เห็นไหมคะ รูปแบบของ Font เปล่ียนไปแลว้นะคะ เราลองมาดผูลงานท่ีไดน้ะคะ จะ

เห็นว่าตอนนี ้Font ถกูเปล่ียนเป็น Tahoma แลว้ ทกุสไลดเ์ลยดว้ยค่ะ เห็นไหมคะ ทกุสไลดเ์ลย ทกุ Font ที่เป็น 

Leelawadee จะถกูเปล่ียนรูปแบบเป็น Tahoma เห็นไหมคะ วา่อนันีค้ือความง่ายในการจดัการตวัอกัษรใหก้บัทกุสไลดน์ะคะ 

ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราควรจะเอาไปใชน้ะคะ 

ต่อมานะคะ นัน้ในส่วนของ Fonts นะคะ ก็ไดจ้บลงไปแลว้นะคะ ทีนีเ้รามาดจูากงานเดิมที่เราไดว้างเอาไวว้่าดิฉนัไดท้ าการ

สาธิตใหด้แูลว้ว่าในรูปแบบของการท าส่ือ Marketing นะคะ ในเรื่องของการโฆษณาหลกัสตูร เมื่อสกัครูน่ะคะ เราก็ไดร้บั

ความรูว้า่ เราวางรูปภาพยงัไง จดัการรูปภาพยงัไงนะคะ จดัอกัษรยงัไงนะคะ คราวนีเ้รามาลองดกูนันะคะ ว่าอนันีค้ือรูปแบบ 

นัน้นะคะตวัอกัษรท่ีดิฉนัจะใชเ้นี่ย ส่วนใหญ่ภาษาองักฤษเนี่ยนะคะ ดิฉนัก็จะไมใ่ช ้Angsana นะคะ แนะน าวา่อาจจะเป็นพวก 

Segoe นะคะ หรือ Font อะไรท่ีมนัดลูกัษณะคือดใูหม้นัเป็นลกัษณะโมเดิรน์นะคะ Segoe UI อยา่งเนี่ยนะคะ กจ็ะดโูมเดิรน์

นิดหน่ึงนะคะ หรืออยา่งตวั Font ภาษาไทยเองเนี่ยนะคะ ตรงเนี่ยนะคะ ดิฉนัก็จะใชเ้ป็นพวก Font อย่างเช่น Kanit, Kanit 

เนี่ยไม่ใช่ Default Fonts ที่มมีานะคะ แต่นี่อาจจะเป็น Font ที่ท าใหด้อูอกแบบ…ดแูบบ งานดดูีไซนก์ราฟฟิกนดิหนึ่งเนี่ยนะ

คะ นัน้ถา้หลายท่านบอกว่า Fonts ที่มีมากบัโปรแกรมเนี่ย มนัยงัดไูม่โมเดิรน์พอนะคะ อยากไดล้กูเล่น Font ที่เยอะกว่านี ้ก็

แนะน าใหไ้ปท่ีเว็บไซตน์ีเ้ลยค่ะ www.f0nt.com นะคะ นัน้บนเนี่ย f0nt.com เนี่ยจะมีรูปแบบของ Fonts ใหเ้ราเลือกดาวน์

โหลดมาใชไ้ดเ้ลยนะคะ เขาก็จะมีรูปแบบนะคะ อย่างเช่น จฬุาภรณลิ์ขิต เห็นไหมคะ ให ้Fonts เป็น...เราก็ตอ้งดดูว้ยนะคะ ว่า

ถา้เราเสนอตา่งชาติ แลว้เรามาใช ้Fonts ไทยอย่างเนี่ยมนัก็จะไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ ก็ตอ้งดรููปแบบ พอเราดาวนโ์หลด Fonts เหล่า

เนี่ยมาปุ๊ ปเนี่ยนะคะ เราก็เอา Fonts ที่เราดาวนโ์หลดเนี่ย มาเก็บไวท้ี่เครื่องของเรานะคะ กค็ืออยูภ่ายใต ้Drive C Windows 

และก็ Folder Fonts เอามาวางเลยค่ะ นัน้เอามาวางเสรจ็เนี่ยนะคะ อย่างเช่น Fonts ที่ดิฉนัวางเนี่ยนะคะ ก็จะไปท าการ

เรียกใชไ้ดจ้ากตวัโปรแกรม PowerPoint เลยนะคะ กค็ือท าการดาวนโ์หลด Fonts, Copy มาวางใน Folder Fonts ที่อยู่

ภายใต ้Windows และก็ Drive C เทา่นี ้ก็จะท าใหเ้รามี Fonts ใชไ้ดห้ลากหลาย เพื่อใหท้ าการสรา้งงานของเราไดด้โูมเดิรน์

ยิ่งขึน้ 



 

คราวนีน้ะคะ นอกจาก Font รูปภาพแลว้ ยงัไม่พอนะคะ การสรา้งงานน าเสนออีกเทคนิคหนึง่กค็ือการใชต้ารางเขา้มาช่วยใน

การน าเสนอ การใชแ้ผนภมูินะคะ หรือว่าการใช ้SmartArt เรามาท าความรูจ้กักนัในแต่ละส่วนนะคะ เริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะ 

เวลาเราน าเสนอขอ้มลูเนี่ย ถา้ขอ้มลูเราเป็นตารางแบบนี ้กจ็ะดไูมส่วยงามใช่ไหมคะ นัน้การสรา้งตารางเนี่ย ส่ิงแรกเลยเราตอ้ง

ทราบว่า ตารางที่เราจะสรา้งมก่ีี Row ก่ี Column, Row ก็คือแนวนอน Column ก็คือแนวตัง้แบบนี ้ใช่ไหมคะ ฉะนัน้ในตาราง

นีน้ะคะ ถา้เรานบัดนูะคะ ตารางนีเ้รามี 1 2 3 4 5 Rows นะคะ มี 3 Columns, Column คือแนวตัง้ใช่ไหม 1 2 3 มี 3 

Columns นะคะ นัน้ถา้เราจะสรา้งตารางตรงนีข้ึน้มาเนี่ยนะคะ แน่นอนเราก็ Insert เลยค่ะ และกเ็ลือก Table มนัก็จะมีเจา้ 

Cell เล็กๆ เนี่ยนะคะ เห็นไหมคะ ไล่ลงมา ตอนนีจ้ะเห็นว่ามนัคณู 4, 4 Rows แลว้ 5 Rows แต่ยงั 1 Column อยู่นะคะ เราก็

ลากเมาสไ์ป 2 Columns 3 Columns เสรจ็แลว้คลิกค่ะ เราก็จะไดต้าราง เห็นไหมคะ อนันีค้ือเราไดต้ารางที่ ตามขนาดที่เรา

ระบไุว ้ในขณะเดียวกนันะคะ ถา้เรามตีารางอยู่แลว้นะคะ เป็นตารางที่เรา Copy มาจากที่อื่น แตเ่ราบอกวา่เราอยากใหต้าราง

เราดสูวยงาม น่าสนใจมากกวา่นีน้ะคะ อนันีเ้ป็นตารางแค่เป็นเสน้ขีดธรรมดานะคะ เราก็ไปที่ Tab Table Design เห็นไหมคะ 

เขากจ็ะมี Table Style ใหเ้ราเลือกว่าสไตลข์องตารางเนี่ย เราจะเอาเป็นแบบไฮไลทไ์ล่เฉดไหมนะคะ สลบัสีเห็นไหมคะ ตรงนีก้็

จะท าใหเ้ราดขูอ้ความไดง้า่ยขึน้ในแนว Row หรือใครชอบสีแบบ High Color เลยอยา่งเนี่ยคะ่ ก็สามารถเลือกได ้นัน้ก็นะคะ 

มี 2 แบบก็คือเราไปแทรกตารางมาใหม่เลย และก็ท าการใส่ขอ้มลูลงไปนะคะ หรือเรามตีารางอยู่แลว้ เราไปที่ Table Design 

และก็ไปก าหนดสไตลข์องตารางนะคะ นัน้ท่ีเหลือก็จะเป็นเรื่องของการก าหนดพวกการปรบั Font ต่างๆ น่ีก็คือใชเ้ทคนิคที่เรา

เรียนมาแลว้นะคะ ว่าจะก าหนดพวก Font นะคะ คลิกขวาก็ไดน้ะคะ คลิกขวาหรือวา่จะไปใช ้Tab Home และก็ Font ก็ได ้

ก าหนด Font Size อยา่งนีน้ะคะ เป็นตน้ เรากจ็ะไดต้ารางแลว้อยา่งงา่ย  

ถดัไปนะคะ ขอ้มลูเนี่ย ถา้น าเสนอในตารางเนี่ย โอเคมนัก็มองดชูดัเจนก็จรงิ แต่วา่มนัไม่...เขาเรียกว่าอะไร ไม่สรุป ไม่สามารถ

ที่จะตอบโจทย ์มองปุ๊ ปแลว้ทราบเลยวา่ตกลงเนี่ย อยา่งขอ้มลูของการขายในแต่ละภมูิภาคเนี่ยค่ะ ภาคไหนเนี่ยนะคะ ยอดขาย

เนี่ย ไดส้งูกว่าเป้าที่ตัง้ไว ้คือถา้เป็นตวัเลขเนี่ยจะเห็นวา่ เราตอ้งมานั่งเปรียบเทียบตวัเลข แน่นอนเลยการใชก้ราฟช่วยท าให้

ขอ้มลูของเราเนี่ย ดไูดง้า่ยและกช็ดัเจนขึน้นะคะ ฉะนัน้หลายคนบอกกราฟเนี่ย มนักต็อ้งไปท า Excel หรือเปล่านะคะ ถา้กรณี

ขอ้มลูเราไม่ไดเ้ยอะมากนะคะ เราสามารถที่จะท ากราฟบน PowerPoint ไดเ้ลยค่ะ วิธีการนะคะ ก็คือเราก็ท าการ Insert 

อย่างนีค้่ะ และก็เลือกชารต์ กราฟของเราเนี่ยจะเป็นกราฟ Pie กราฟแนวตัง้ แนวนอนนะคะ ถา้ตอ้งการเจาะลกึในเรื่องของ

กราฟก็ไปดใูนหลกัสตูรของ Microsoft Excel ไดน้ะคะ จะมีการเจาะลกึในเรื่องของกราฟ ซึง่เป็นเทคนิคเดยีวกนัเลยนะคะ 

เพราะวา่อะไร เพราะว่าสมมตเิราบอกว่าเราเลือกกราฟ Column นะคะ ตอนที่เราแทรกกราฟเขา้มาเนี่ยนะคะ เขาก็จะไปดงึ 

Feature ของ Excel เห็นไหมคะ จะเห็นวา่เราจะเห็นตารางของ Excel เนี่ย ตามมาดว้ยวา่คณุตอ้งใส่ขอ้มลูนะคะ ในแนว 

Row กบั Column ใหค้รบนะคะ ในที่นีด้ิฉนัไม่พิมพใ์หมแ่ลว้กนั เพราะวา่ดิฉนัมีขอ้มลูที่อยู่ในตารางเดิมแลว้นะคะ กค็ือ Copy 

มานะคะ Copy มา และก็เอามาวางทบักบัขอ้มลูที่อยูใ่น Excel เนี่ยค่ะ เรามีแค่ 3 Columns นะคะ นัน้ลบออกไป 1 Column 

อนันีก้็คือขอ้มลูที่เราเอาไปวางใน Excel ที่เขามีมาให ้คือ Excel ตวัเนี่ยนะคะ มนัจะถกูฝังอยู่บน PowerPoint เลยค่ะ โดย

อตัโนมตัิ ฉะนัน้นะคะ หลายทา่นท่ีบอกว่าถนดัในเรื่องของกราฟ Excel อยู่แลว้เนี่ย ก็สามารถที่จะใชไ้ดเ้ลยนะคะ พอเราวาง

ขอ้มลูใน Excel ตวันีแ้ลว้เนี่ย หนา้ต่าง Excel แลว้เนี่ย PowerPoint กราฟท่ีเราท าการสรา้งขึน้มาเนี่ยนะคะ กจ็ะไดก้ราฟตรง



 

กบัขอ้มลูที่อยู่ในตาราง เห็นไหมคะ อนันีก้็เป็นการน าเสนอเปรียบเทียบยอดขายกบัเปา้ที่ตัง้เอาไวน้ะคะ จะเห็นว่าบรษิัทน่ีเนี่ย 

Sales เก่งมากเลยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรคะ ยอดขายเนี่ย สีสม้เนี่ยนะคะ ท าไดส้งูกวา่เปา้ที่ตัง้ไวท้กุภาคเลย อยา่งนีเ้ป็นตน้ 

เห็นไหมคะวา่ ขอ้มลูที่เราเห็นกจ็ะชดัเจนนะคะ ถา้เราโอเคแลว้เนี่ย เราก็ปิด Excel ไปนะคะ Excel ตวัเนี่ยกจ็ะเป็น Excel ที่ถกู

ฝังอยู่กบั PowerPoint มนักจ็ะถกูจดัการปิดไปนะคะ และก็จะเหลือกราฟที่เราสรา้งไวว้างอยู่บนสไลดใ์หเ้ราไดใ้ชง้าน 

หลงัจากที่เราท าการปิด Excel ไปนะคะ เรากจ็ะไดข้อ้มลูของกราฟเนี่ยค่ะ ท่ีแสดงบน PowerPoint แบบนีน้ะคะ คราวนีม้าดู

นะคะวา่ กรณีที่กราฟท่ีไดเ้นี่ย เราบอกวา่อยากจะปรบัเปล่ียนตา่งๆ กราฟนะคะ ฉะนัน้วิธีการกค็ือ มนัจะมเีครื่องมือที่ชื่อว่า 

Chart Design ตรง Chart Design เนี่ยค่ะ เราสามารถที่จะท าการปรบัรูปแบบของกราฟนะคะ หรือว่าสไตลข์องกราฟไดน้ะ

คะ เขาก็จะมี Templates มาใหเ้รียบรอ้ยเลยว่า เช่นเราจะโชวข์อ้มลูนะคะ รูปแบบกราฟเป็นรูปแบบอะไร เห็นไหมคะ โชว์

ตวัเลขไหมว่าแต่ละแท่งเนี่ย สงูเท่าไหรน่ะคะ หรือว่าจะท าการเลอืกใหม้เีป็นแถบทึบแบบนีก้็ได ้เราก็จะไดรู้ปแบบกราฟท่ีดู

น่าสนใจมากขึน้นะคะ ส่วนของขอ้มลูในกราฟเนี่ยนะคะ ใน Chart Design เนี่ยนะคะ เมื่อสกัครูน่ีเ้ราเลือกรูปแบบล่ะ กลบัไป

เป็นรูปแบบท่ีธรรมดาอย่างนีน้ะคะ โชวต์วัเลขขึน้มาแลว้เนี่ย พวกขอ้ความตา่งๆ หรือขอ้มลูต่างๆ พวกนีน้ะคะ ไมว่่าจะเป็น

ตวัอกัษรนะคะ เรากใ็ชเ้ครื่องมือที่ชื่อว่า Tab Format ตรง Tab Format เนี่ยนะคะ กจ็ะ Format ในส่วนของตวัอกัษรหรือ

ขอ้ความตา่งๆ เนี่ยนะคะ ตรงเนี่ยอย่าง Chart Title เราบอกวา่ สรุปยอดขาย ยอดขายปี 2563 นะคะ และก็ท าการใช้

เครื่องมือ Format ตรงนีใ้นการปรบัแต่งนะคะ สีสนัของ Font หรือว่าจะใชพ้วก WordArt ตามที่เราเคยเรยีนไปก็ไดน้ะคะ แต่

ถา้เราจะปรบัสี ปรบัรูปแบบของ Font กใ็ชว้ิธีการคลิกขวาก็ไดน้ะคะ รูปแบบ Font ที่เราจะใชน้ะคะ ความหนา Font ตา่งๆ 

หรือสีของ Font กค็ือเลือกจากตรงนีเ้ลยก็ได ้แต่อนันีก้็จะเห็นวา่มนัก็จะท าเป็นการง่ายนะคะ 

ถดัมานะคะ เครื่องมือที่ใชเ้มื่อสกัครูน่ี ้เรารูจ้กั Chart Design แลว้ ดีไซนเ์นี่ย จะเนน้ความสวยงาม สีสนัใหก้บักราฟนะคะ หรือ

ว่าปรบัรูปแบบของกราฟที่แสดงนะคะ หรือเราสามารถที่จะท าการก าหหนดรูปแบบกราฟ จากกราฟแท่งเป็นกราฟ Pie อนันี้

ตอ้งดนูะคะ วา่ขอ้มลูที่เราน าเสนอเนี่ย มนัเหมาะสมกบักราฟชนิดไหนค่ะ นอกจากกราฟแลว้นะคะ เราสามารถที่จะน าเสนอใน

รูปแบบท่ีเราเรียกวา่เป็น Diagram หรือ SmartArt, SmartArt ก็คือตวั Diagram นะคะ ฉะนัน้ในการท า SmartArt เนี่ย มนั

จะมีขัน้ตอนก็คือว่า อยา่งเช่นเราบอกว่า เราตอ้งการท่ีจะน าเสนอในลกัษณะของ Process ขัน้ตอนก็คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคใต ้ภาคตะวนัออก แบบนีเ้ป็นตน้นะคะ ดิฉนัจะท าการสรา้ง SmartArt ลกัษณะนีใ้หด้นูะคะ วธีิการคือ Insert และกเ็ลือก 

SmartArt นะคะ ในปุ่ ม SmartArt เนี่ยค่ะ ก็จะมีรูปแบบของ SmartArt Graphic ใหเ้ราเลือก ขึน้อยู่กบัขอ้มลูที่เราจะ

น าเสนอนะคะ อยา่งเช่นลกัษณะของขอ้มลูที่เป็น List กค็ือไล่ลงมาเลยว่า Step 1 2 3 พวกเนี่ยนะคะ ก็จะเป็น SmartArt ที่

เป็น List ใหเ้ราเลือกเห็นไหมคะ เขากจ็ะเป็น Graphic ใหเ้ราเลือกเลย หรือถา้เป็นลกัษณะของ Process แบบเมื่อสกัครูน่ี ้ก็

คือ 1 ตอ้งไป 2 และไป 3 นะคะ อนันีค้ือ Process ก็จะมีลกูศรชีใ้หเ้ลย และก็ใชต้วั SmartArt ในรูปแบบ Process หรือเป็น 

Cycle หรือเป็นลกัษณะเป็นโครง Hierarchy นะคะ อนันีอ้าจจะเป็นพวก Organize Chart อยา่งเนี่ยนะคะ เรากใ็ชเ้ป็น

ลกัษณะของ Hierarchy ไดน้ะคะ ความสมัพนัธน์ะคะ มคีวามสมัพนัธย์งัไงนะคะ เป็นลกัษณะของ Matrix ท าพวก Swot 

ต่างๆ หรือว่าเป็นลกัษณะของ Pyramid แสดงขอ้มลูประชากร แสดงขอ้มลูยอดขายนะคะ เป็นรูปภาพหรือไปดาวนโ์หลด

เพิ่มเติมมาจาก Internet กม็ีใหเ้ลือกเยอะแยะมากมายเลย จะเหน็ว่าเยอะมากนะคะ ในส่วนของตวั SmartArt Graphic เอง 



 

ยกตวัอย่างเช่นนะคะ เมื่อสกัครูด่ฉินัเลือกเป็นรูปแบบของ Process นะคะ เป็นแบบนีน้ะคะ เป็นแบบ Box Box แบบนีน้ะคะ 

เสรจ็แลว้กก็ด OK อนันีค้ือ Default SmartArt ที่เราเริ่มสรา้งตัง้แต่แรก จากนัน้นะคะ เราก็ท าการพิมพข์อ้ความลงไปวา่ เรา

จะใหม้ขีอ้มลูอะไรใน SmartArt บา้งนะคะ อย่างนีเ้ป็นตน้นะคะ และก็พิมพน์ะคะ กรณีที่ Box ที่ใหเ้นี่ย 3 Boxes ไม่พอ เรา

ตอ้งการท่ีจะท าการเพิ่ม Box ขึน้มานะคะ เวลาที่เราคลิกที่ปุ่ มดา้นซา้ยเนี่ยของ SmartArt ตวัเนี่ย ตรงนีจ้ะเป็นบรเิวณที่ใหท้  า

การเพิม่นะคะ กค็ือแค่ Enter ลงมาเลยนะคะ และก็พิมพข์อ้ความเพิ่ม เราก็จะได ้Box เพิ่มเขา้มานะคะ หรือเรามาอาศยั

เครื่องมือของตวั SmartArt นะคะ ในท่ีนีก้็คือ SmartArt Design นะคะ ม ีGraph Design ใช่ไหมคะ ตวั Chart Design ตวั 

SmartArt ก็มี SmartArt Design นัน้ดีไซนเ์นี่ยกค็ือความสวยงามนะคะ ว่าเจา้โครงตรงเนี่ยนะคะ จะใหเ้ป็นกราฟฟิก 2 มติิ 3 

มิตินะคะ เอยีงลกัษณะนีก้ก็  าหนดได ้หรือไปก าหนดสีใหก้บัตวั SmartArt นะคะ สีสนัต่างๆ ไล่เฉดเนี่ยนะคะ ก็จะมีเฉดสีให้

เลือก เรากเ็ลือกเฉดสีได ้ตรงนีก้็จะเนน้ขัน้ตอนเป็นลกัษณะของ Process ใหผู้ฟั้งเนี่ย เขา้ใจภาพชดัเจนยิง่ขึน้นะคะ หรือเรา

ตอ้งการท าการเพิม่นะคะ สมมติเราจะไปเพิ่มอกีภาคเพิ่มมาเนี่ยนะคะ ในตวั SmartArt Design กจ็ะมีตวั Add Shape เพิม่

นะคะ หรือจะท าการลบ ก็กด Delete ก็จะเป็นการลบหรือเพิม่นะคะ หรือท าการย่อขยายตวั SmartArt นีน้ะคะ Font ตรงนีก้็

จะถกูย่อไปดว้ยนะคะ Tab Format ตรงนีจ้ะเป็น Format ของ SmartArt อยา่งเช่นเราอาจจะบอกว่าเราไมช่อบชดุสีท่ีใหม้า

เลย เราอยากจะเปล่ียนสีตรงเนี่ย ใหเ้ป็นภาคกลางสีเด่นชดัขึน้นะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกสีดว้ยตวัของเราเองได ้โดยไปท่ี 

Tab Format และจะเห็นว่าพอเราเริ่มใชเ้ครื่องมือที่อยู่ใน PowerPoint เนี่ยค่ะ ไม่วา่จะเป็นตาราง กราฟ SmartArt รูปภาพ

นะคะ ส่ิงที่จะชว่ยเราใหส้รา้งสรรคเ์ทคนิคใหส้วยงามขึน้ ก็จะเป็นพวก Tab นะคะ ที่เป็นเครื่องมือ ที่เป็นพวก Design กบั 

Format นั่นเอง หลายๆ ทา่นคงจะเริ่มคุน้กนัแลว้นะคะ อนันีก้็คือตวั SmartArt 

ทีนีน้ะคะ ดิฉนัมีอีกเทคนิคหนึ่งในการสรา้ง SmartArt นะคะ อยา่งเช่นนะคะ เมื่อสกัครูน่ีเ้ราจะตอ้งสรา้ง SmartArt เสรจ็แลว้ 

เรากต็อ้งท าการพิมพใ์ช่ไหมคะ สมมตวิ่าดิฉนัเพิ่มสไลดข์ึน้มา 1 สไลดน์ะคะ เลือก Layout ของสไลดต์วัเนี่ยเป็น Title and 

Content อนันีน้ะคะ เราจะมาเจาะลกึเรื่อง SmartArt การสรา้ง SmartArt นะคะ ดิฉนัมีหวัขอ้ตามนีน้ะคะ จากเมื่อสกัครู ่เรา 

Insert SmartArt และเราก็ไล่พิมพท์ีละ Box ซึ่งเรากใ็ชเ้วลา เราสามารถที่จะสรา้ง SmartArt ไดอ้ย่างรวดเรว็นะคะ กค็ือถา้

เป็นเวอรช์นัของ Microsoft 365 มนักจ็ะมี Design Ideas มาใหอ้ีกแลว้วา่คณุจะใช ้SmartArt แบบนีไ้หม หรือเป็นแบบนี้

เหน็ไหมคะ อนันีค้ือเขาดีไซนม์าใหเ้ราแลว้ว่าเป็นแบบนีม้นัจะท าใหส้ไลดข์องเราดสูวยงาม น่าสนใจนะคะ อนันีก้็คือ Design 

Ideas แต่ถา้เราไม่ใชน้ะคะ เราบอกว่า...เราปิดไปก่อน เราจะสรา้ง SmartArt เอง จากขอ้มลูที่มเีนี่ยนะคะ ขอ้มลูทัง้หมดเนี่ย 

เราสามารถที่จะคลิกขวา และกเ็ลือก Convert to SmartArt ไดเ้ลยนะคะ เราลองเลือกรูปแบบเดมินะคะ เห็นไหมคะ เรว็ไหม

คะ เรากจ็ะได ้Process รูปแบบของ SmartArt Process นะคะ พอเลือกมาแลว้เกิดไม่ถกูใจนะคะ ไม่ตอ้ง Undo นะคะ ไปท่ี

ตวั SmartArt Design เนี่ยคะ่ ใน SmartArt Design ตรงนีน้ะคะ เราสามารถที่จะเปล่ียนรูปแบบเป็นรูปแบบอื่นๆ ไดเ้นี่ยค่ะ 

เขากจ็ะมตีวักราฟฟิกใหเ้ราเลือกเปล่ียน เปล่ียนใจไดภ้ายหลงั สมมติวา่เราบอกวา่ในแต่ละภาค เราตอ้งการใส่ดีเทลเพิม่เขา้ไป

เนี่ยนะคะ เราก็อาจจะบอกว่า อนันีค้ือยอดขาย 1 2 3 4 ไล่ลงมา เห็นไหมคะ อนันีก้็คือตวัดีไซนข์อง SmartArt นะคะ ท่ีเรา

สามารถปรบั Layout ไดห้ลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการ เห็นไหมคะว่าตวัเนี่ยจะช่วยเสรมิ และก็ช่วยสรุปคอนเทนตใ์หดู้

สัน้ กระชบั และก็มองเห็นเป็นรูปแบบของ Diagram ไดม้ากขึน้ ดว้ย SmartArt 



 

จากทัง้หมดตรงนีน้ะคะ ก็จะเห็นว่าเราไดเ้รยีนรูไ้ปแลว้ว่าในการท าการสรา้งงานน าเสนอในแต่ละสไลด ์ไม่ว่าจะเป็นภาพ Text 

SmartArt นะคะ หรือวา่การใชพ้วกกราฟต่างๆ ในการส่ือเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นตวัช่วยไดร้ะดบัหนึ่งแลว้นะคะ ส่วนท่ีส าคญัมาก

เลยนะคะ อีกอนัหนึง่ที่เราควรจะไดท้ราบกนัก็คือ การท าการก าหนดภาพเคล่ือนไหวใหก้บังานน าเสนอของเรานะคะ ฉะนัน้

ภาพเคล่ือนไหวเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเรามาท าความเขา้ใจกนัก่อน การเคลื่อนไหวใน PowerPoint เนี่ย มนัแยกออกมาดว้ยกนั 2 

ส่วนนะคะ ส่วนแรกเลยก็คือการเคลื่อนไหวที่เราเรยีกว่า Animations, Animations เนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวที่เราสามารถ

ก าหนดใหก้บั Object ค าวา่ Object เนี่ยนะคะ Object ก็คืออกัษร รูปภาพ อนัเนี่ยก็คือการก าหนดพวก Animations นะคะ 

หรือว่ากราฟ SmartArt ใหป้รากฏทีละแท่ง ทีละ Box ลกัษณะเนี่ยคือ Object ทัง้หมด เราสามารถก าหนด Animations ให้

เขาไดน้ะคะ นั่นคือเราตอ้งก าหนดใหใ้น Object ที่อยู่บนสไลดใ์นมมุมองที่เป็น Normal View, Animation อนัที่ 2 นะคะ 

การเคลื่อนไหวแบบที่ 2 กค็ือ Transition, Transition เนี่ยเป็นการก าหนดการเคล่ือนไหวใหก้บัสไลดแ์ต่ละสไลดน์ะคะ เช่น 

สไลดท์ี่ 1 เปล่ียนเป็นสไลดท์ี่ 2 ใหม้ีการเฟสหายไป หรือว่าหมนุตลีงักา 3 ตลบ ปรากฏมาอยา่งนีเ้ป็นตน้นะคะ อนัเนี่ยก็คือ 

Transition หรือว่าก าหนดเวลาว่า ตัง้เวลาใหส้ไลดแ์ต่ละสไลดเ์นี่ย ปรากฎออกมายงัไงบา้ง เป็นตน้นะคะ ฉะนัน้ในส่วนของตวั 

Animations บน PowerPoint เนี่ยนะคะ จะแยกออกมาเป็น Animations ที่อยู่บน Tab Animations นะคะ การ

เคลื่อนไหวที่อยู่บน Tab Animations ซึ่งตรงนีจ้ะเป็น Animations ที่ก าหนดใหก้บั Object ที่อยู่บนสไลดใ์นแต่ละสไลด ์

ส่วน Animation หรือการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบ Transition จะอยู่บน Tab Transition ตรงนีจ้ะเป็นการก าหนดการ

เคลื่อนไหวในการเปล่ียนสไลด ์จากสไลดห์น่ึงไปเป็นอีกสไลดห์น่ึง อนันีน้ะคะ เคลียนะคะ เมื่อเราเขา้ใจตรงนีแ้ลว้ เราจะมาดใูน

แต่ละส่วนกนันะคะ ว่ามนัแตกตา่งกนัอย่างไร 

เรามาดตูวัอยา่งการท า Animations กนันะคะ จากสไลดน์ี ้ยกตวัอย่างเช่น ถา้ดิฉนัจะน าเสนอตวัเลข ปกติเราจะใชมุ้มมอง

สไลดโ์ชวใ์ช่ไหมคะ ในการน าเสนอ พอน าเสนอดว้ยสไลดโ์ชวก์็จะเห็นสไลดข์ึน้มาเตม็จอแลว้นะคะ แต่ตวัเลขเนี่ยขึน้มาทเีดียว

พรอ้มกนัเลย 1 2 3 มนัก็จะไมม่ลี  าดบัการน าเสนอท่ีชดัเจน ในขณะเดียวกนัถา้เราบอกว่าเราเอา Animations ใส่ใหก้บั 

Object ซึ่งก็คือตวัเลขเนี่ย ใหป้รากฏทีละหมายเลขนะคะ และเราก็ไล่หวัขอ้ในการบรรยายไปนัน้นะ มนัจะท าใหก้ารน าเสนอ

เนี่ย ถกูจดัหมวดหมูเ่ป็นขอ้มากขึน้ วิธีการนะคะ ในการใส่ Animations เนี่ยนะคะ เมื่อใส่ไปแลว้ เราจะปรากฎตวัเลขออกมา

เป็นแบบนีค้่ะ 1 2 ค่อยๆ ลอยขึน้มานะคะ 3 ค่อยๆ ปรากฏมา แบบนีเ้ราเรียกวา่เป็นการก าหนด Animations ใหก้บั Object 

เรามาดขูัน้ตอนกนันะคะ ขัน้ตอนก็คือในการก าหนดเนี่ยนะคะ จะเห็นว่า...เรามาดจูากสไลดต์วัอยา่งก่อน ที่ขอ้ความมาปรากฏ

ทีละตวัเลขเนี่ย ท าไดย้งัไง ใน Tab Animations คลิกเลยนะคะ จะมี Animation Pane เห็นไหมคะ เมื่อคลิก Animation 

Pane ก็จะเกิด Tab ดา้นขวาขึน้มา ใหเ้ราเห็นว่า ล าดบัของ Object ที่จะปรากฏเนี่ย อนัไหนปรากฏเป็นอนัดบั 1 2 และก็ 3 

เห็นไหมคะ พรอ้มกนันัน้นะคะ ตรงหมายเลข 1 เนี่ยกค็ือ Effect ที่ปรากฏอยู่กบั Object เนี่ยจะเป็นการคลิก เมื่อคลิกแลว้เนี่ย 

มนัจะเป็นการ Appear กค็ือปรากฏใหเ้ห็นนะคะ อนัท่ี 2 เนี่ย เป็นการ Float up ก็คือเลข 2 จะลอยขึน้มาจากดา้นล่างขึน้

ขา้งบน หรือวา่อนัท่ี 3 เป็นการ Zoom เห็นไหมคะ เลข 3 ก็จะขยบั Zoom ใหใ้หญ่ขึน้มาจากเดมินิดหน่ึง อนันีก้็คือ Effect ที่

เราก าหนดใหใ้นแต่ละ Animations นั่นเองค่ะ ทีนีเ้ราจะมาดขูัน้ตอนกนัวา่จากสไลดน์ีน้ะคะ จะเห็นว่า Animation Pane ไม่

มี Effect ใดๆ ท่ีเราก าหนด วิธีการก็คือเราเลือก Object นัน้ก่อน ในที่นีค้ือเลข 1 จะปรากฏก่อนถกูไหมคะ เราก็ไปที่ Tab 



 

Animations นะคะ ใน Tab Animations เนี่ยนะคะ มนัจะมี Animation Effect ใหเ้ลือก ถา้ไปคลิกที่ปุ่ มลกูศรขา้งๆ จะเห็น

ว่า Effect เนี่ย มนัจะมีสี ซึ่งมนัมคีวามหมายนะคะ สีเขียวเนี่ยกจ็ะเป็น Effect ที่เป็นการปรากฏนะคะ Appear ปรากฏ

ธรรมดา ค่อยๆ เฟสมา ค่อยๆ บนิมา จากขา้งบนขา้งล่างนะคะ หรือลอยมา หรือ Spin หมนุมาอยา่งนีเ้ป็นตน้ อนันีค้ือ 

Animations ที่อยูใ่นกลุ่มของ Entrance กค็ือเราเหมาะจะใชใ้นเรื่องของเวลาเราเปิดตวัค่ะ เช่นเปิดสไลดม์า แลว้ก็โชวห์วั

เรื่องนะคะ ใหค้่อยๆ เฟสขึน้มา แต่ถา้เป็น Animations ที่เป็นสีเหลืองนะคะ ตวัเนี่ยนะคะ ตวัที่เป็น Emphasis ตวัเนี่ย จะเป็น

เหมือนกบัใหม้นัตื่นเตน้ขึน้ ก็คืออย่างเช่น ใหม้นัหมนุ ตีลงักานะคะ ขยายใหต้วัใหญ่ และก็ย่อแบบนีเ้ป็น Effect ที่ดแูลว้มนัจะ

ตื่นเตน้ และก็หวือหวานะคะ ซึง่เวลาใชเ้นี่ย ก็ใช ้แต่ก็ควรใชท้ี่เราตอ้งการเนน้ย า้จรงิๆ ส่วนถา้เป็น Animations ที่เป็นรูปแบบ

ของ Exit จะเห็นเป็นสีแดง อนันีก้็คือการท่ีใหม้นัหายไป คือปรากฏแลว้หายไปนะคะ อนันีค้ือ Exit ส่วน Animations ที่เป็น

ลกัษณะของ Motion Paths กค็ือเขาจะเคล่ือนเป็นเสน้ เป็นเสน้ตรงเสน้โคง้นะคะ หรือวา่เป็นเสน้ตามที่เราวาด เราจะมาดใูน

ส่วนของ Animations แต่ละแบบกนันะคะ  

อนัแรกเลยกค็ือ เวลาเราใส่เนี่ยนะคะ ตรงบรเิวณโซนของ Animations เนี่ยเรากเ็ลือกนะคะ เช่นเราบอกวา่ใหม้นัเฟสมา เขาก็

จะค่อยๆ เฟสปรากฏขึน้มา เห็นไหมคะ พรอ้มกนันัน้เนี่ย ตรง Animation Pane กจ็ะขึน้รายการเลยว่าเจา้เลข 1 เนี่ยนะ ถา้เรา

คลิกปุ๊ ป มนัจะค่อยๆ ปรากฏขึน้มานะคะ มาดตูรง 2 นะคะ ส่วนเลข 2 เนี่ยเราบอกวา่จะใหเ้ขาท าอะไรดี ค่อยๆ Zoom นะคะ 

ขยายขึน้มาแบบนี ้เห็นไหม อนันีค้ือการ Zoom นะคะ หรือเลข 3 เนี่ยนะคะ ใหท้ าการ...เขาเรียกวา่หมนุแลว้กนัค่ะ Swivel ก็

คือหมนุลกัษณะนี ้นัน้ลองไปเล่นดนูะคะ มนัจะมี Animations หลากหลายใหเ้ราเลือกเลยนะคะ จากนัน้จะเห็นว่าล าดบัของ

การท่ี Animations พวกนีจ้ะปรากฏเนี่ย จะเป็นล าดบัคือโชวห์มายเลข 1 2 และ 3 ก่อน คราวนีถ้า้เราอยากเห็น Animations 

ก็เขา้ไปท่ีมมุมอง Slide Show นะคะ หรือว่าเราตอ้งการท่ีจะดรููปแบบก็สามารถที่จะก าหนดการ Play ตรงนีไ้ดว้า่เวลาคณุท า 

Slide Show แลว้เนี่ย Animations จะปรากฏแบบไหนนั่นเองนะคะ หรือเราไปท่ีตวั Slide Show นะคะ ทีนีใ้น Slide Show 

เนี่ยนะคะ Animations จะขึน้ตามล าดบั และขึน้เมื่อเราท าการคลิกเมาส ์ฉะนัน้เวลาเราเปิดขึน้มาวา่สไลดน์ี ้ต่อไปนีเ้ราจะพดู

ถึงเรื่องของ Animations นะคะ ในล าดบัท่ี 1 พอคลิกป๊ัป เลข 1 ก็จะขึน้ เลข 2 3 รอก่อนนะคะ ยงัไม่ขึน้ จนกระทั่งเราพดู

หวัขอ้หมายเลข 1 สรุปจบเรียบรอ้ยแลว้ เราก็จะบอกวา่เลข 2 คลกิขึน้มา เห็นไหมคะ พอเลข 2 ขึน้แลว้ เลข 3 กย็งัรอ จะขึน้ก็

ต่อเมื่อเมาสค์ลิกเป็นตน้ นัน้ตรงนีน้ะคะ Animations เหล่านีจ้ะปรากฏก็ต่อเมื่อเราคลิกเมาส ์อนันีค้ือสิ่งที่เราก าหนดนะคะ 

ดิฉนักลบัไปท่ีการก าหนดใหม่ เรามาดใูหม่นะคะ Animation หมายเลข 1 นะคะ ตรงนี ้ก็คอืตวั Text Box ตวัเนี่ย ถา้เราบอก

ว่าเราไม่เอาแลว้ เราไม่อยากใหม้นัใชเ้ป็นการเฟสนะคะ มนัเลือกเฟสอยู่ใช่ไหม เราบอกวา่ใหม้นั Fry กค็ือใหม้นับินมา เขากจ็ะ 

Fry มาจากขา้งล่างเห็นไหมคะ Fry มาจากขา้งล่างขึน้มา เราบอกมนัน่าจะมาจากขา้งบนมากกว่า ตรงเนี่ยนะคะ ในบาง 

Animations เขาจะมี Effect Options ใหเ้ลือกเนี่ยค่ะ Effect Options ตรงนีน้ะคะ เช่น Fry from Top มาจากขา้งบน เห็น

ไหมคะ หรือ from right มาจากทางขวา จรงิๆ ก็ควรจะมาทางซา้ยมากกวา่ไหม แบบนีเ้ป็นตน้ ลกัษณะเนี่ยค่ะ ก าหนด 

Effect ใหเ้ขาไดน้ะคะ ในการท า Animations เนี่ยนะคะ ถา้กรณีที่เราบอกว่า เราตอ้งการท า Animations มากกว่า 1 นะคะ 

เราสามารถที่จะบอกว่า ใหเ้จา้เลข 1 เนี่ย เมื่อกีเ้ราบอกว่า Fry from Left มาจากทางซา้ยเสรจ็ป๊ัป ก็ใหเ้พิ่ม Animations เขา้

ไปอีก ตรงนีค้ือการเพิ่มเขา้ไปนะคะ ว่าให.้..พอ Fry มาแลว้ปุ๊ ปเนี่ย ใหเ้ขาท าการ...ท าอะไรดี หมนุแลว้กนันะคะ ใหห้มนุแลว้กนั



 

นะคะ Spin แบบเนี่ยนะคะ ฉะนัน้เนี่ยมนัจะเห็นวา่เวลามนัมี Animation ที่ 1 เสรจ็ปุ๊ ป ไปท า 2 3 แลว้มนักจ็ะกลบัมาท า 

Animation หมายเลข 1 ซ  า้ เป็นตน้ ฉะนัน้การ Add เนี่ยจะเป็นการเพิม่ Animation มากกวา่ 1 นะคะ หรือจรงิๆ เราอาจจะ

ใชเ้ทคนิคนีก้็ไดค้่ะ ดิฉนัลบออกนะคะ ถา้หมายเลข 1 เนี่ยนะคะ ปรากฏเสรจ็ ตามดว้ยหมายเลข 2 ตามดว้ยหมายเลข 3 พอ

หมายเลข 3 ปรากฏเสรจ็ ใหห้มายเลข 1 หายไปแบบเนี่ย เราก็ตอ้งมา Add Animation เพิ่ม จ าไดไ้หมคะ Animation ที่ท า

ใหม้นัหาย ก็คือสีแดงที่เรียกวา่ Exit หายก็คืออาจใหม้นั Disappear ไปเลย หายแวบไปเลยเนี่ยคะ่ พอเลข 1 หาย ต่อดว้ย

หมายเลข 2 นะคะ Add ใหท้ าการเฟสหายไป อยา่งนีเ้ป็นตน้นะคะ นัน้เรามาลองดนูะคะ พอเราท า Slide Show มาแลว้ 

Slide Show แลว้เราบอกว่าเราตอ้งการท่ีจะแสดง Animations คลิกปุ๊ ปเลข 1 มาเห็นไหมคะ Fry มาจากทางดา้นซา้ย คลิก

ปุ๊ ป เลข 2 มา คลิก เลข 3 โดยเราท าไว ้3 Animations ใช่ไหมคะ แลว้เรากเ็พิ่มอกีวา่ พอเราคลิกอีกครัง้หน่ึง หมายเลข 4 คือ

หมายเลข 1 หายไป Animation ที่ 5 เลข 2 หายไป Animation ที่ 6 เลข 3 หายไป เป็นลกัษณะนีเ้ป็นตน้ พอจะเขา้ใจใช่ไหม

คะวา่ การใช ้Animations เนี่ย เราสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้เนี่ย ในการท่ีเราจะเลือก Animations มากกว่า 

1 เนี่ยนะคะ เราจะตอ้งไปท าการ Add Animation เขา้ไปนะคะ  

อีกอนัหนึ่งนะคะ อีก Animation หน่ึงที่ดิฉนัอยากใหด้กู็คือการใหม้นัเคล่ือนยา้ยในลกัษณะที่เป็นแบบอิสระค่ะ ยกตวัอย่าง

เช่นนะคะ ดิฉนั Insert Picture เขา้มานะคะ เอาเป็นภาพโลโกแ้ลว้กนั เขา้มานะคะ เสรจ็แลว้เนี่ยนะคะ ดิฉนัตอ้งการใหโ้ลโก้

ตรงเนี่ยนะคะ เคลื่อนที่จากตรงเนี่ยนะคะ แลว้ก็ขึน้ไปดา้นบน ไปประกบตรงนีเ้ลย สมมตินะคะ แบบนีเ้ป็นตน้นะคะ ฉะนัน้นะ

คะ Animation ลกัษณะนีถ้า้ใหม้นัเคล่ือนอิสระ เราก็ไปที่ Tab Animations แลว้ก็ไปก าหนด Animations ที่เป็นลกัษณะ

ของ Motion Paths นะคะ ถา้เป็นเสน้ของ Lines เนี่ยค่ะ มนักจ็ะวิ่งขึน้ลงเนี่ย ตามรูปแบบท่ีมนัมนีะคะ ฉะนัน้ดิฉนัไม่ใช ้ดิฉนั

ลบออกนะคะ และก็ท าการเลือก และก็ลบ เอาใหม่นะคะ ดิฉนัจะใช ้Animations ที่เป็นแบบอิสระเลยก็คือ Custom Path 

แบบเนี่ยค่ะ เราสามารถที่จะก าหนดไดว้่าจดุเริ่มตน้ของภาพนีอ้ยูท่ี่นี่ และก็ลากเมาสข์ึน้ไป จดุที่ 2 จดุที่ 3 นะคะ จดุที่ 4 จดุที่ 5 

จดุที่ 6 สดุทา้ย Double Click เห็นไหมคะ การเคลื่อนที่ของเขากจ็ะเคลื่อนที่ตามเสน้ท่ีเราก าหนดนะคะ ฉะนัน้อนันีก้็คือ

รูปแบบของ Animations ที่มีทัง้หมด 4 รูปแบบ ซึ่งที่เราเห็นสีสนัที่เห็นเนี่ย ก็คือความแตกตา่งกนันะคะ พรอ้มกนันัน้เนี่ย ถา้

เราใช ้Tab ของ Animation Pane ใหป้รากฏขึน้เนี่ย เรากจ็ะทราบว่าบนสไลดเ์นี่ย มี Object ไหนบา้งที่ถกูก าหนดใหเ้กิด 

Animations นะคะ ในขณะท่ีถา้เราบอกวา่ เวลาที่เราน าเสนอแลว้เนี่ย Animations มนัเยอะเกนิ เราไม่ใชบ้าง Animations 

นะคะ เรากใ็ชต้วั Animation Pane ตวัเนี่ยใหแ้สดงรายการ Animations แลว้ก็ท าการลบ Animations ที่ไม่ตอ้งการออกไป

นะคะ Animation อีกอนัหนึง่นะคะ ที่เรามกัจะใชก้นันะคะ กค็ือ Animations ที่ใชก้บัขอ้ความ เมื่อกีเ้ราใชก้บัพวกรูปภาพนะ

คะ หรือว่าเป็นพวก Icon ต่างๆ ถา้เป็นขอ้ความเนี่ยนะคะ เช่นเดยีวกนัเลยค่ะ ถา้เป็นการเปิดตวั หรือเปิดหวัเรื่องเนี่ย เขาจะมกั

ใช ้Animations ที่เป็นพวก Fry in อย่างเนี่ย Fry in ควรจะมาจากอะไรคะ Options มาจากขา้งบน From Top, Fry ลง

มานะคะ พอ Fry ลงมาเสรจ็เนี่ย มนัควรจะมาทตีวัละอกัษรไหม อย่างเนี่ยนะคะ ฉะนัน้นะคะ การท่ีเราจะไปก าหนดว่าในการ 

Fry ลงมาเนี่ยนะคะ ปกตเินี่ยมนัจะมาทัง้หมดเลย แตถ่า้เราอยากจะให ้Animations เนี่ยมนัลกึเขา้ไปมากกวา่นัน้เนี่ยนะคะ ก็

สามารถที่จะเขา้ไปตรง Animation Pane แลว้ก็ไปคลิกขวาเลือกตวั Effect Options หรือ Double Click ก็ไดค้่ะ เขาก็จะ

ขึน้หนา้ต่างของ Animations ตรงนีข้ึน้มาใหว้า่ เจา้ตวัอกัษรแบบเนี่ยนะคะ มนัจะท าการ Animate Text มาทัง้หมดเลย ก็คือ



 

มาทัง้ค าเลย และเราสามารถเลือกไดว้่าใหเ้ป็น By letter หรือ By word, By word กเ็ป็นค า By letter ก็คือเป็นตวัอกัษรนะ

คะ By letter เสรจ็ มเีสียงไหม ในขณะท่ีมนัลงมาเนี่ย ใหม้นัมเีสียงนะคะ เป็นเสียง Laser เสียง Click เสียงเครื่องพิมพด์ีด ตึด๊ 

ตึด๊ ตึด๊ เพื่อเป็น Effect ใหค้นตืน่ขึน้มานะคะ มาดอูา้ว...มี Animations นะคะ อาจจะเรยีกเสียงหรือเรียกความสนใจกลบัมา

อีกครัง้หน่ึงนะคะ อยา่งนีเ้ป็นตน้นะคะ เห็นไหมคะ Animations ก็ปรากฏมาทีละตวันะคะ กลบัไปใหม่นะคะ ใน Effect 

Options ตรงเนี่ยค่ะ เราสามารถก าหนดการ Delay ของการก าหนดตวัอกัษรไดน้ะคะ ว่าใหม้นั Delay ชา้นิดหน่ึงหรือเรว็ขึน้

เป็นตน้นะคะ 

พอดีดิฉนัอนันีไ้ม่ไดเ้ปิดล าโพงไวน้ะคะ คือถา้เปิดไวเ้นี่ย เรากจ็ะไดย้ินเสียงเนี่ยค่ะ ของตวั Animations นะคะ เป็นตน้ อนันีก้็

คือใชก้บัพวกขอ้ความ ดงันัน้นะคะ เดี๋ยวเรากลบัมานะคะ จากการใช ้Animations เนี่ยนะคะ ถา้ดิฉนักลบัมาที่สไลดท์ี่เป็น

หนา้แรกนะคะ หลายท่านจะเห็นว่าก่อนที่เปิดขึน้มาเนี่ย ดิฉนัแนะน าตวัว่า เราเขา้สู่หลกัสตูร Microsoft PowerPoint กนันะ

คะ ในวนันีน้ะคะ ก็แนะน าตวัชื่อนะคะ จะเห็นว่าดิฉนัใช ้Animations ใหป้รากฏทีละส่วนนะคะ เพื่อที่จะใหท้กุคนไดเ้ห็นวา่

ดิฉนัก าลงัพดูถึงอะไร และปรากฏขอ้ความเพื่อใหส่ื้อความหมายนัน้ๆ นะคะ นัน้จะเห็นวา่ตวัเลข 1 2 3 นี่คืออะไร เปิดสไลด์

มานะคะ ทกุคนกจ็ะเห็นว่าดิฉนัคา้งชื่อเนือ้หาไวก้่อนวา่ วนันีเ้ราจะพดูถึงหวัเรื่องอะไร เห็นไหมคะ พอคลิกปุ๊ ป แนะน าตวันะคะ 

แนะน าตวัเสรจ็ ดิฉนัก็อยากใหท้กุคนเนี่ยเขา้ไปท าการดาวนโ์หลดเอกสารนะคะ ดิฉนัก็เอา Animations ของขอ้ความนีเ้อาไว้

เป็นอนัดบัสดุทา้ยนะคะ เพื่อหลงัจากที่พดูภาพรวมทัง้หมดนะคะ แนะน าตวัเสรจ็เรยีบรอ้ย ก็ท าการดาวนโ์หลดเอกสารไฟลไ์ด้

เลย เห็นไหมคะ อนันีค้ือเทคนิคของการใช ้Animations กบั Object นะคะ  

หรือค าวา่ Object เมื่อกีเ้ราทราบแลว้ว่า Object กค็ือขอ้ความ หรือรูปภาพ แต่ทีนีน้ะคะ Object มนัไม่หมดแค่นัน้ จ ารูปแบบ

กราฟไดไ้หมคะ ที่เราสรา้งไวน้ะคะ กราฟกบัตวั SmartArt นะคะ ที่เราสรา้งไว ้มาดกูนันะคะ ตรงนีก้็คือ Object เช่นเดียวกนั 

ฉะนัน้มนัสามารถก าหนด Animations ไดเ้หมือนกนันะคะ ไดเ้หมือนกนั มาดจูากตวักราฟก่อนนะคะ ในตวักราฟเนี่ย เวลาที่

เราท าการน าเสนอนะคะ ดิฉนัใช ้Slide Show นะคะ ใหเ้ห็นภาพก่อนว่า พอเราน าเสนอป๊ัป กราฟก็จะปรากฏทัง้หนา้หมดเลย 

มีทัง้กราฟ ทัง้ SmartArt ทัง้ตาราง พรอ้มกนัเลยนะคะ ถา้ดิฉนัตอ้งการก าหนด Animations วา่ใหต้ารางขึน้มาก่อนนะ และ

ใหก้ราฟขึน้มา และให ้SmartArt มาพดูสรุปอีกทีหนึ่ง เห็นไหมคะ Animations อะไรเป็นล าดบั 1 2 และ 3 เราวางโครงไว้

แลว้นะ คราวนีเ้รามาก าหนดกนัค่ะ เดี๋ยวดิฉนัขอปรบัสีตารางใหส้วยงามนิดหนึง่นะคะ ตาราง จ าไดไ้หมคะ เราจะท าใหสี้สนั

สวยงามนิดหนึง่ ไปท่ีตารางก่อน แลว้ก็ไปท่ี Tab Table Design และก็ไปเลือกสีสนัใหก้บัตารางนะคะ เนี่ยถา้ไม่สวย เดี๋ยวเรา 

Present ไม่ค่อยดนูา่สนใจเท่าไหร ่เลือกตารางเสรจ็นะคะ เราจะใหต้ารางปรากฏขึน้มาเป็นอนัดบัแรก ก็ในขณะท่ีเราคา้ง Tab 

Animation Pane ไวน้ะคะ ไปท่ี Tab Animations เราจะใหต้ารางเนี่ย ค่อยๆ เฟสมา เฟสจากซา้ยไปขวานะคะ หรือว่า...

โทษค่ะ เอาเป็น Appear แลว้กนันะคะ Appear ก็คือปรากฏเนี่ยนะคะ ปรากฏมาอย่างนีก้็ไดน้ะคะ อนันีค้ือส่วนของตารางอนั

ที่ 1 พอตารางปรากฏเสรจ็เรามาพดูถึงกราฟน่ีนะคะ กราฟนีก้จ็ะใหท้ าการ Wipe กค็ือค่อยๆ ปรากฏไล่มา เห็นไหมคะ ไล่จาก

ดา้นซา้ยปรากฏมา เห็นไหมนะคะ กราฟปรากฏมาเสรจ็ปุ๊ ป มาที่ SmartArt, SmartArt ก็แนะน าว่าก็ไมค่วรใชใ้หม้นัตื่นเตน้

มากนะคะ อาจจะเป็นการ Zoom มาอยา่งเนี่ยนะคะ อย่าหมนุ เพราะวา่คนดอูาจจะเวียนหวัจากการใช ้Animations ที่

หลากหลายของเราได ้จะเห็นว่าในสไลดน์ีม้ีทัง้หมด 3 Animations นะคะ เรามาลองดคู่ะ จากเดมิที่ขึน้มาทัง้แผงเลย ทกุ



 

อย่างขึน้มาหมดนะคะ ผูฟั้งก็ไม่รูว้่าจะโฟกสัที่จดุไหนดี คราวนีเ้รามาโฟกสัในการน า Animations มาใช ้พอสรุปยอดขายนะ

คะ เรามาดตูารางขอ้มลูกนัค่ะ ดขูอ้มลูไม่รูเ้รื่องใช่ไหมคะ เรามาดกูนัในรูปแบบของกราฟ เห็นไหมคะ นัน้โดยสรุปเนี่ยเราท าการ

เขา้ไปเจาะยอดขายเปรียบเทียบค่าใชจ้า่ย เปา้การขายกบัยอดขายที่ไดจ้รงิในแต่ละภาคดงันี ้เป็นไงคะ ดแูลว้เชื่อมโยง ฟังแลว้

เขา้ใจง่ายขึน้ไหม หลายท่านบอกพอแลว้นะ ยงัค่ะ เรายงัไม่พอนะคะ เรามีเทคนคิมากกว่านัน้อีก มาดนูะคะ ณ ตอนนีเ้นี่ยนะ

คะ ดิฉนัเห็นวา่กราฟมนัปรากฏมาจรงิ แต่มนัควรจะขึน้มาทีละแทง่ไหม ใหก้ราฟปรากฏขึน้มาทีละแท่งนะคะ ท าไดไ้หม ท าได้

สินะคะ นัน้มาดนูะคะวา่ เมื่อกีเ้ราบอกวา่ใหก้ราฟเนี่ยมนั Wipe ก็คือปรากฎจากซา้ยไปขวาใช่ไหมคะ ในขณะเดยีวกนัเนี่ยนะ

คะ จ าตวั Effect Options ไดไ้หมคะ ของกราฟตรงเนี่ย กค็ือชารต์ที่ 6 เนี่ยนะคะ คลิกขวาเลือก Effect Options หรือ 

Double Click ใช่ไหมคะ เขา้ไป เราสามารถก าหนดไดว้่าเจา้ชารต์ตวัเนี่ยค่ะ ที่มนัขึน้มาเนี่ยนะคะ ไปท่ี Tab  Chart 

Animation มนัขึน้มา As One Object เลย ก็คือมาทเีดียวทกุแท่งเลย เราก าหนดไดเ้ลยวา่ใหม้าเป็นทีละ Series นะ มาทีละ 

Series นะ กค็ือมาทีละสี สีสม้หรือสีน า้เงินเนี่ยค่ะ มนัก็จะขึน้มาสีน า้เงิน สีสม้ใช่ไหมคะ กค็ือสีน า้เงินกค็ือโชวอ์ะไรคะ สีน า้เงิน

โชวเ์ปา้การขายมากอ่น และก็มาโชวย์อดขายที่ขายไดจ้รงิ มนักจ็ะดูออ้...เป้าขายตัง้ไวเ้ท่านีน้ะ ยอดขายเป็นยงัไง สงูกว่า มนัก็

จะมีความน่าตื่นเตน้มากขึน้นะคะ หรือบางท่านบอกมนัไม่ไดน้ะ มนัตอ้งอธิบายทีละภาคเลย เจาะทีละภาคเลย เขา้ไปใหม่นะ

คะ ถา้อยา่งนัน้เนี่ยนะคะ เราไม่ By Series หรือ By Category ล่ะ เราเลือก By Element เลยนะคะ สมมตวิ่าเราจะเจาะใน

แต่ละภาคเลยนะคะ ในแต่ละภาคบอกวา่ภาคเหนือ และก็ค่อยพดูทีละกราฟ ที่ละแท่งเลยค่ะ มาดนูะคะ เราเลือกเป็น 

Element by Series เนี่ยภาคเหนือนะคะ ภาคกลางเนี่ยนะคะ ในยอดของเป้าการขายในแต่ละภาค เขาก็จะปรากฎมาทีละ

แท่ง แบบนีเ้ป็นตน้นะคะ 

มาดใูนส่วนของ SmartArt บา้ง นัน้ชารต์ท าได ้SmartArt กต็อ้งมี Effect Options เช่นเดยีวกนัถกูไหมคะ Diagram 11 

ตวัเนี่ยนะคะ Double Click เลยค่ะ จะเห็นว่าใน SmartArt Animation Tab เราก็เลือกเป็น One by One เขาก็จะออกมาที

ละ Box ทีละภาค เพื่อที่จะใหเ้ราท าการลงดีเทลของขอ้มลูนัน้ได ้เรามาดภูาพรวมทัง้หมดนะคะ ท าเป็น Slide Show 

เหมือนเดิมค่ะ จากเมื่อสกัครูน่ีน้ะคะ เราจะท าการสรุปยอดขายในแต่ละภมูิภาค เริ่มจากขอ้มลูเป็นตาราง จากนัน้เรามาดใูน

รูปแบบของกราฟกนัค่ะ มาไล่ดสิูคะ ยอดขายเปา้ที่ตัง้ไวภ้าคเหนือเท่านีน้ะ ภาคกลางเห็นไหมคะ ไล่ไป มาดนูะคะภาคเหนือ

ขายจรงิไดเ้ทา่ไหร ่สงูกวา่นะ เหน็ไหมคะ เป็นไงคะ ดนูา่สนใจ เรามาสรุปเป็น Diagram กนัคะ่ วา่เราไปเจาะตลาดที่ภาคไหน

กนับา้ง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัออก เห็นไหมคะ นัน้ตรงนีเ้นี่ยมนัจะท าใหก้าร Present ของเราเนี่ย มี

หมวดหมู่ หรือมกีลุ่ม มี Topic ไล่ไปเรื่อยๆ นะคะ อนันีก้็คือตวั Animations 

ถดัไปค่ะ เรากลบัมานะคะ เราทราบ Animation ที่เป็น Animation ของแต่ละ Object เรยีบรอ้ยแลว้ ถดัไปเราจะมาด ู

Animation ที่เป็น Animation ระหว่างสไลดน์ะคะ ในแต่ละสไลดก์็คือตวั Transition ฉะนัน้นะคะ เวลาที่เราจะใช ้

Transition เนี่ยนะคะ มมุมองที่...ดิฉนัปิด Animation Pane กอ่น มมุมองที่เราจะใชเ้นี่ย แนะน าวา่ใหใ้ชม้มุมองที่เป็น Slide 

Sorter นะคะ กค็ือการเอาสไลดม์าจดัเรียงกนั ซึง่มมุมองเนี่ย จะเห็นภาพรวมของสไลดท์ัง้หมด วา่เรามีทัง้หมดก่ีสไลด ์เราจะ

ไดว้างแผนไดถ้กูว่า เราจะก าหนดอะไรใหก้บัสไลดน์ัน้ๆ ไดบ้า้งนะคะ ในส่วนของตวั Transition Tab นะคะ มีอะไรบา้ง เรามา

ดนูะคะ ปกติแลว้เนี่ย เวลาที่เรา Present เนี่ยนะคะ สไลดท์ี่ 1 ขึน้มาปุ๊ ป เวลาที่จะเปล่ียนไปเป็นสไลดท์ี่ 2 ใน Transition เนี่ย 



 

มนัจะเปล่ียนเลยนะคะ เราสามารถที่จะก าหนดวา่ Transition ตรงเนี่ยมนัจะมีแบบใหเ้ลือกว่า ใหม้นัค่อยๆ นะคะ อาจจะเป็น

แบบ...รูปแบบเนี่ยค่ะ มี Glitter นะคะ ไล่เป็น Glitter เกรด็ๆ เล็กๆๆ เพื่อเปิดตวัใหม้นัดตูื่นเตน้ เห็นไหมคะ เขาก็จะมี 

Preview ใหเ้ราเห็นเลยนะคะ วา่หลงัจากที่เราใช ้Animation กบัสไลดแ์ลว้เนี่ยนะคะ ตวั Transition ดิฉนัใชค้  าวา่ 

Transition นะคะ ใช ้Transition ใหก้บัสไลดเ์นี่ย มนัจะมีสญัลกัษณข์ึน้มาแบบนี ้เป็นรูปดาวใหเ้ห็น เห็นไหมคะ เพื่อที่วา่เรา

จะไดไ้ปคลิกดวูา่เราก าหนด Transition อะไรไว ้แต่มนัจะไม่มชีื่อใหเ้ห็นนะคะ เป็นแค่เอาเมาสไ์ปคลิก และก็ท าใหเ้ราเห็นภาพ 

Preview นะคะ สไลดท์ี่ 1 เปิดมานะคะ สไลดท์ี่ 2 เนี่ยนะคะ อาจจะใหเ้ป็นลกัษณะก็คือเป็นอะไรดี เป็นแบบนะคะ ค่อยๆ เป็น

ภาพแวบนะคะ  นี่ค่ะ พบัลงไปอย่างนีก้็ไดน้ะคะ Animation ที่ 3 นะคะ เนี่ยค่ะ หรือเป็นลกัษณะก็คือเป็น Box Box นะคะ ใน

การหมนุอยา่งเนี่ย อนัเนี่ยเหมาะกบัใชเ้ป็นพวกรูปภาพ หมนุเปล่ียนภาพ Box ไปเรื่อยๆ เนี่ยค่ะ อนัเนี่ยก็คือ Animation ที่เป็น 

Transition มีขอ้แนะน านะคะวา่ พอเวลาเราใชน้ะคะ ดิฉนัใหด้ภูาพก่อน เวลาที่เราตอ้งการด ูTransition ก็แน่นอนค่ะ ใช้

มมุมอง Slide Show นะคะ เพื่อท าการน าเสนอ ในการน าเสนอนะคะ Animation ของ Object กย็งัคงอยู่ เนี่ยค่ะ ใน

ขณะเดียวกนั Transition ที่เราใส่ไวก้็ท  างานระหวา่งการเปล่ียนสไลด ์เห็นไหมคะ 

........................................................... 

มนัจะแยกกนันะคะ ภายในสไลดก์บัระหว่างสไลด ์เห็นไหมคะ ขอ้เสนอแนะนะคะ ในการใช ้Transition กค็ือไม่ควรใช ้

Transition ทกุอนัเลย หลายท่านบอกสนกุมาก สไลดแ์ต่ละสไลดเ์ลือกมนัคนละการ Transition เลยนะคะ เกิดอะไรขึน้นะคะ 

ผูฟั้งก็จะลุน้ละ สไลดถ์ดัไปมนัจะออก Transition อะไร ซา้ย ขวา หนา้ หลงันะคะ อนันีก้็คือไม่ควรนะคะ ฉะนัน้เนี่ยการใชใ้หดู้

ราบเรียบนะคะ จะดดูีที่สดุ และกเ็นน้ใช ้Transition ที่เราตอ้งการเนน้สไลดน์ัน้จรงิๆ นะคะ ถงึจะมกีารเปล่ียน Transition นะ 

ทีนีห้ลายท่านบอก แลว้ท ายงัไงเนี่ย มนัตอ้งมานั่งใส่ทีละอนัไหม ไม่ตอ้งนะคะ เราสามารถที่จะเลือก Ctrl+A ทัง้หมดเลย หรือ

กด Shift และก็คลิกก็ไดค้่ะว่า ใหส้ไลดน์ะคะ เอาเฉพาะหนา้ปกเท่านัน้ หนา้ปกใหเ้ป็น Glitter นะคะ ใหม้นัดนู่าสนใจ อย่างนี ้

นะคะ เพื่อการเปิดเรื่องขึน้มา และสไลด ์2 ถึง 6 อย่างเนี่ยนะคะ 2-6 เนี่ย กเ็ป็นการค่อยๆ อาจจะเป็นการเลื่อนนะคะ ค่อยๆ 

เล่ือนสไลด ์เลื่อนสไลดป์รากฏออกมานะคะ เป็นการ Flip แบบนีน้ะคะ อย่างนีเ้ป็นตน้ เนี่ยค่ะ หรือวา่ใชก้ารเลือก Transition 

อื่นๆ ที่เราสนใจ ที่มนัน่าสนใจมากกวา่นีก้็ไดน้ะคะ เป็นตน้ อนันีค้อืรูปแบบของตวั Transition ค่ะ จาก Transition นะคะ ถา้

เราบอกทกุอนัเลย ก็เลือก Ctrl+A และก็เลือกก าหนด Transition ใหม้นันะคะ และบอกวา่...ทกุอนัเลยนะคะ ใหป้รากฏเป็น 

Transition แบบเดยีวกนัหมดเลยนะคะ จะไดไ้มต่อ้งเลือกอะไรมากนะคะ ใหม้นัค่อยๆ ปรากฎแบบนีก้็ได ้

ถดัจากตวั Transition มาดทูางขวานะคะ เขาก็จะมีตวั Option ของแต่ละ Transition เหมือน Animation เลยค่ะ อย่างเช่น

นะคะ เราบอกวา่ใหม้นัค่อยๆ ปรากฏมาเนี่ย จากดา้นซา้ย ดา้นขวา ดา้นบน ดา้นล่างเนี่ยคะ การก าหนด Wipe, Wipe 

ทางซา้ยไล่มาอย่างนีก้็ไดน้ะคะ นัน้แลว้แต่ค่ะ Effect Options จะแตกต่างกนัในแต่ละแบบของ Transition ไมเ่หมือนกนันะ 

ขึน้อยู่กบัแบบ Transition ที่เลือก 

และเพื่อใหเ้กิดความตื่นเตน้มากยิ่งขึน้นะคะ เพื่อใหผู้ฟั้งเกดิความคกึคกันะคะ เราก็สามารถที่จะเพิม่เสียงใหก้บัการเปล่ียนส

ไสดน์ะคะ ยกตวัอย่างเช่น สไลดท์ี่ 1 เปิดมาเนี่ย สไลดแ์รก แตเ่ดมิเขาเป็น No Sound อยู่ตรงนีน้ะคะ เราก็เลือกว่าอาจจะเป็น



 

เสียงปรบมือนะคะ ถา้เราอยากฟังเสียงที่เราใส่เขา้ไปบนสไลด ์ก็คลิกที่ตรงสญัลกัษณท์ี่อยู่ดา้นมมุดา้นล่างขวาของตวัสไลดไ์ด้ 

ก็จะเป็นเสียงปรบมือนะคะ หรือในสไลดท์ี่ 2 เนี่ยนะคะ พอเปิดสไลดม์านะคะ ใหเ้ป็นเสียงอะไรดี เสียงเหมือนกบั Laser อยา่ง

เนี่ยค่ะ กจ็ะเป็นเสียงที่เป็น Templates ที่อยูใ่นตวัโปรแกรม แต่ถา้เราอยากจะใหใ้ชเ้สียงที่เป็นเสียงอื่น เสียงเพลงบรรเลงต่างๆ 

ก็สามารถที่จะเลือกเป็น Other Sound ซึ่งใน Other Sound เนี่ยนะคะ เราสามารถที่จะไปเลือก Sound ที่เป็นพวก Music 

Sound เนี่ยคะ่ มาจาก Playlist หรือมาจากที่เรามี ที่เราดาวนโ์หลดเอาไวก้็ไดน้ะคะ ซึง่ตรงนีก้็จะเป็นเรื่องของการใส่เพลงลง

ไปบนการเปล่ียนสไลดแ์ต่ละสไลด ์ขณะที่มีการก าหนด การเปล่ียนสไลด ์เราจะตอ้งใช.้..เขาเรียกวา่เป็นการเมาสค์ลิกเพื่อให้

เปล่ียนสไลดเ์นี่ยนะคะ สงัเกตว่าวิธีการเวลาเราท า Slide Show สไลดท์ี่ 1 ขึน้มาพรอ้มกบัเสยีงปรบมือใช่ไหมคะ ที่เราก าหนด

ไว ้พอเราเปล่ียนเป็นสไลดถ์ดัไปนะคะ อนันีค้ือ Animations ที่เราใส่ไว ้เป็นเสียง Laser เห็นไหมคะ จะตอ้งคลิกเมาสท์กุครัง้ 

ดงันัน้เนี่ยนะคะ ถา้เป็นการน าเสนอท่ีเราตอ้งการท่ีจะเปล่ียนสไลดเ์อง กใ็ชไ้ด ้แต่ถา้เป็นการน าเสนอท่ีเราอาจจะเป็นการน า 

Presentation เนี่ยไปตัง้ตาม Kiosk ต่างๆ เนี่ย แลว้ใหง้านน าเสนอของเราเล่นไปเองเรื่อยๆ นะคะ โดยที่เราสามารถ

ก าหนดเวลาให ้นั่นก็คือว่าเราสามารถก าหนดไดว้่า เราไม่ตอ้งคลกิเมาสน์ะคะ ก็คือหลงัจากนัน้ผ่านไปเนี่ยค่ะ After นะคะ ก่ี

วินาทีนะคะ ก่ีวินาที สมมตวิ่า 5 วินาทใีหส้ไลดเ์นี่ยยงัคงคา้งอยู่ 5 วินาทีนะคะ สไลดน์ีเ้นือ้หาเยอะหน่อย ก็ใหค้า้งอยู่ประมาณ

สกั 10 วินาที แบบนีเ้ป็นตน้ อนันีค้ือการก าหนดเวลาใหก้บัสไลดแ์ต่ละสไลด ์เพื่อให ้Present อยู่นะคะ หรือเราอาจะบอกวา่

ทกุสไลดเ์นี่ย ถา้มนัเป็นการก าหนดเพื่อใหส้ไลดเ์นี่ยน าเสนอตาม Kiosk เนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะกด Ctrl+A และก็ก าหนดได้

เลยวา่ใหท้กุสไลดเ์นี่ยนะคะ ไม่ตอ้งใชเ้มาสค์ลิกแลว้ แต่ใหแ้สดงนะคะ สมมตวิ่าเราใหม้นัผ่านไปอย่างเรว็ๆ เนี่ย ทกุๆ 2 วินาที

นะคะ สงัเกตวา่ในมมุดา้นล่างขวาเนี่ย ถดัจากตวั Effect กจ็ะมตีวัเลขของเวลาที่จะน าเสนอสไลดน์ัน้ใหค้งอยู่เนี่ยนะคะ สไลด์

ละ 2 วินาที พอเราท า Slide Show นะคะ ลองดนูะคะ ก็จะมีเวลาเป็นตวัควบคมุว่า สไลดเ์นี่ย อนันีด้ิฉนัไม่ไดจ้บัเมาสค์ลิกเลย 

เห็นไหมคะ สไลดเ์นี่ย แต่ละสไลดจ์ะ Present ใน 2 วินาที หลงัจากนัน้เขากจ็ะเปล่ียนสไลดไ์ปเอง ไปเรื่อยๆ ซึ่งในการก าหนด

แบบนี ้เหมาะกบัการน าเสนอท่ีเราจะเอา Presentation ตวัเนี่ย ไปน าเสนอบน Kiosk เพื่อใหเ้ขาเปล่ียนเองเป็นตน้นะคะ หรือ

เป็นการน าเสนอภาพ เอาภาพตา่งๆ มาใส่นะคะ เป็นภาพสินคา้ และก็ใส่เพลงบรรเลงไปเรื่อยๆ แลว้ก็เอา Presentation 

ตวัเนี่ยไปโชวน์ะคะ ไปโชวบ์น Projector โชวใ์หม้นัหมนุไปเรื่อยๆ เป็นตน้นะคะ เมื่อเราตอ้งการใหห้ยดุการน าเสนอกก็ด Esc 

แต่ใหด้นูะคะวา่ พอ Presentation ตรงเนี่ยนะคะ เมื่อกีเ้ราบอกวา่ให ้Present ทกุๆ 2 วินาที Animation ที่อยู่ขา้งใน 

Object นะคะ เขากจ็ะพยายามเล่นไล่ๆๆๆ ตามเวลาเพื่อใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก าหนดนะคะ คราวนีน้ะคะ เดี๋ยวเรามาดวูา่จากที่เรา

น าเสนอตรงนีไ้ปแลว้เนี่ย พอถงึสไลดส์ดุทา้ยนะคะ อนันีเ้ราใส่เสียงไวน้ะคะ ตอนนีเ้ราท าตวัเลข 2 รอบนะคะ แลว้พอเราไปดู

สไลดส์ดุทา้ยของเราเนี่ย ก็คือเรื่องของ Q&A จ าไดไ้หมคะ พอเป็นสไลดส์ดุทา้ยก็จะหยดุน าเสนอทนัที อนันีก้็คือเป็นคา่ 

Default ของเขานะคะ นัน้เดี๋ยวเรามาดกูารตัง้ค่านิดหน่ึงนะคะ วา่ถา้กรณีที่เราตอ้งการให ้Presentation เราน าเสนอวนลปู

ไปเรื่อยๆ ในรูปแบบของการน าเสนอสินคา้นะคะ ก็ไปก าหนดเพิม่เติมนดิหนึ่งนะคะ ก็คือในส่วนของตรง Slide Show เนี่ย จะมี

เครื่องมือก็คือตวั Set Up Show นะคะ ในตวั Set Up Slide Show ไปก าหนดไดเ้ลยค่ะวา่ ใหส้ไลดต์รงเนี่ยนะคะ เราสามารถ 

Loop continuously until ‘Esc’ หมายความวา่เมื่อกีพ้อจบสไลดส์ดุทา้ย คือหนา้ Q&A เขาก็จะวนมาสไลดท์ี่ 1 โดย

อตัโนมตัิ ก็คือการก าหนดตรงนีน้ะคะ เรามาดผูลกนันะคะ วา่ดิฉนัจะเริ่มจากสไลดก์่อนสดุทา้ยแลว้กนัค่ะ เราก็จะไดเ้ห็นวา่พอ 

Present 2 วินาที ในสไลดน์ีแ้ลว้เนี่ยนะคะ เราท า Slide Show นะคะ 1 2 กจ็ะสลบัไปสไลด ์Q&A เมื่อกีค้ือจบใช่ไหมคะ แต่ 



 

ณ ตอนนีท้ี่เราก าหนด Loop continuously until ‘Esc’ เห็นไหมคะ วนกลบัมาที่สไลดท์ี่ 1 แลว้ และก็วนไปเรื่อยๆ วนอยู่

อย่างนัน้แหละค่ะ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถา้เราจะหยดุเมื่อไหร ่ใหเ้รากดปุ่ ม Esc หรือวา่ Escape นะคะ อีกอนัหนึ่งนะคะ ที่จะ

ก าหนดในตวั Set Up Slide Show หรือเทคนิคตรงนีเ้นี่ย อีกอนัหน่ึงที่มกัจะใชก้นักค็ือวา่ ในกรณีที่เราตอ้งการ Review ขอ้มลู

หรือว่าคอนเทนตบ์นสไลดใ์หไ้ปอย่างเรว็นะคะ Animations ที่เราก าหนดในแต่ละ Object เนี่ย มนัจะตอ้งแสดงไปเรื่อยๆ นะ

คะ บางครัง้เราบอกเราอยากดภูาพรวมอ่ะ ไมเ่อา Animations ไดไ้หม แต่เราจะไม่เอา Animations ออกนะคะ ชั่วคราวเรา

สามารถบอกวา่ให ้Show without animation ได ้ตรงนีห้มายความวา่นะคะ Animation ที่ตวัอกัษรปรากฏท่ีละอกัษระนะ

คะ หรือว่าตวัที่เป็นภาพค่อยๆ เล่ือนมาตา่งๆ เหล่าเนี่ยจะหยดุแสดงชั่วคราว เราลองมาดกูนันะคะ เราก็จะมาเริ่มตัง้แตต่รงนี ้

เห็นไหมคะวา่สไลดท์ี่เราจะท า Slide Show อนัแรก Animation ไม่มาล่ะ 2 วินาทีนะคะ ก็ไปสไลดท์ี่ 2 ไปสไลดท์ี่ 3 นะคะ คือ

ถา้เราไม่ทราบเทคนิคเนี่ยนะคะ แรกๆ เลยดิฉนักใ็ชว้ิธีการไปเอา Animation ออกนะคะ และกวา่จะใส่ไดน้ะคะ มนัยุ่งยาก

มาก เพราะบางทีเรารูส้กึวา่เราอยากจะ Review ดคูอนเทนตแ์ละภาพรวมทัง้หมดเนี่ย มนัจะท าใหเ้ราดลู าบากมาก เพราะเรา

ตอ้งรอ Animation มนัเล่นจนจบ แบบวิธีนีก้็คือว่าเรา Skip มนัชั่วคราวนะคะ จนกระทั่งถา้เราบอกว่าโอเค เราจะน าเสนอจรงิ

แลว้ ก็กลบัไปท่ี Set Up Show เหมือนเดิม และก็ไปยกเลิก Show without animation ซะนะคะ ในส่วนของตวั Set Up 

Show เนี่ยนะคะ จะมีผลในเรื่องของการท า Transition ในกรณีอีกกรณีก็คือว่า ตอนที่เราท า Slide Show เนี่ยค่ะ จะเห็นวา่

มนั Show All ก็คือโชวต์ัง้แต่สไลดท์ี่ 1 จนกระทั่งสดุทา้ยนะคะ ซึง่บางครัง้เนี่ย เราอาจจะ Skip บางส่วน เช่นเราอาจจะท าเป็น

ตอนๆ ไวเ้นี่ยนะคะ เช่น ณ วนันีเ้ราอยากจะเสนอแค่ในส่วนของตัง้แต่สไลดท์ี่ 5 สมมติที่ 10 เป็นตน้ไป จนกระทั่งถึงสไลด์

สดุทา้ย เราอาจจะแบง่ครึง่ การโชวอ์ยา่งเนี่ย และก็ก าหนดไดน้ะคะ ว่าใหส้ไลดน์ีน้ะคะ โชวต์ัง้แตส่ไลดท์ี่เท่าไหร ่ถึงที่เท่าไหร ่

แลว้ก็วนลปูไปเรื่อยๆ โดยที่สไลดท์ี่ 1 ถึง 9 จะไมถ่กูแสดง เป็นตน้นะคะ อนันีก้็คือส่วนของ Set Up Show ที่ก าหนดค่ะ และก็

ใหส้งัเกตตวัเป็นตวั Pen Color นะคะ สีของปากกาและสีของ Laser เดี๋ยวเราจะมาดกูนัค่ะวา่ ตรงเนี่ยใชย้งัไงนะคะ 

โอเค นัน้นะคะ โดยสรุปในส่วนของตวั Transition นอกจากเราจะก าหนดการเปล่ียนสไลดแ์ลว้นะคะ การใส่ Effect ของแต่ละ

รูปแบบของ Transition นะคะ การใส่เสยีง หรือวา่ใส่เป็น Other Sound ก็คือเสียงเพลงที่เราสามารถที่จะเอาเขา้มานะคะ 

เป็นพวก MP4 ตา่งๆ นะคะ ใหม้นัเล่นบรรเลงไประหว่างการเปล่ียนสไลด ์ก็ยงัก าหนดการตัง้คา่ใหก้บัการเปล่ียนสไลดไ์ดว้่าให้

สไลดเ์นี่ยเปล่ียนทกุๆ ก่ีวินาที แตถ่า้เราบอกว่าเราตอ้งการยกเลิกนะคะ เพราะว่าเราตอ้งการน าเสนอโดยการใชเ้มาสค์ลกิเอง

เนี่ย ก็ท าการเลือก Ctrl+A เลือกทัง้หมด แลว้ก็ไปยกเลิกเวลาออก ดงันัน้เนี่ย พอเราท าการน าเสนอนะคะ Slide Show สไลดก์็

จะไม่เปล่ียนไปตามเวลาแลว้นะคะ ฉะนัน้การเปล่ียนสไลดเ์นี่ย กจ็ะขึน้อยู่กบัการคลิกเมาสน์ะคะ ขึน้อยู่กบัการคลิกเมาส ์แต่

อย่าลืมนะคะ หลายๆ ท่านไปก าหนด อา้ว...แลว้ Animation ที่ฉนัท าไวล่้ะ ท าไมมนัไม่ขึน้นะคะ ถา้เกดิเคสนีข้ึน้มาเนี่ยนะคะ 

ใหส้งสยั Set Up Show ไวเ้ลยนะคะ หลายท่านบอกวา่เอ๊ะ...เราก็ท า Animation นี่นา เขา้ไปดสิูใน Animation Pane นะ

คะ คลิกตรงนี ้เนี่ยหมายเลขยงัอยู่เลย ท าไมเมื่อกี ้Present แลว้มนัไม่ขึน้นะคะ เป็นเพราะว่าเราไปท าการ Skip ไวท้ี่ Set Up 

Slide Show หรือเปล่านะคะ อนันีใ้หไ้ปด ูตรวจสอบตรงนีน้ะคะ และก็ถา้เราบอกว่าไม่ลปูนะ จบกค็ือจบเลย ไม่ตอ้งวนกลบั

มาแลว้ ก็อย่าลืมไปยกเลิกตรง Loop continuously ดว้ยนะคะ เพื่อใหม้นัยกเลิก และก็กลบัคืน กลบัค่าเดิมนะคะ สไลดแ์สดง



 

ทัง้หมด เป็นตน้นะคะ อนันีก้็คือส่วนของตวั Animation ดงันัน้นะคะ เรากจ็ะไดเ้ห็นภาพของ Animation และท าความเขา้ใจ

แลว้นะคะวา่ เราจะเลือกก าหนดการเคลื่อนไหว ในรูปแบบไหนใหก้ับงานน าเสนอของเราค่ะ 

ในเรื่องถดัไปนะคะ กจ็ะเป็นเรื่องของการท่ีเราจะท าการฉายสไลด ์หรือเราเลือกการฉายสไลดเ์นี่ย ตัง้แตเ่ริ่มตน้ หรือสไลดต์ัง้แต่

สไลดท์ี่เราเลือกนะคะ กค็ือเขากจ็ะมี Shortcut นะคะ กด F5 หรือว่า Shift+F5 นะคะ หรือถา้จะใหด้ีก็คือเรากเ็ลือกเลยว่า เรา

จะน าเสนอตัง้แต่สไลดแ์รก และกก็ดตวั Slide Show ตรงเนี่ยค่ะ ก็คือเมื่อกีค้ือ Keyword ที่ใชน้ะคะ ทีนีเ้วลาเราท า Slide 

Show นะคะ กด Slide Show แลว้เนี่ย แลว้ในขณะท่ีเราน าเสนอนะคะ มนัก็จะมีเทคนิควา่ ในขณะที่เราน าเสนอเนี่ย เรา

อาจจะมีการ Discuss กนัเกิดขึน้ว่าในหวัขอ้ที่เราจะน าเสนอเนี่ย มีเรื่องอะไรบา้งนะคะ เดี๋ยวดิฉนัจะเริ่มจากเมื่อสกัครูน่ี ้มาใน

เนือ้หาตรงนีน้ะคะ 01:33:34 

…………………………………………… 

เรามีรายละเอยีดตรงนีแ้ลว้ เราตอ้งการจะเนน้ใหเ้ห็นว่าส่ิงที่เราก าลงัพดูเนี่ย มนัคืออะไร ฉะนัน้เนี่ยถา้เรามองวา่มนัคือการใช ้

Whiteboard นะคะ ในการน าเสนอแบบเนี่ย เราสามารถที่จะขีดเขียน Whiteboard ตรงนัน้ไดน้ะคะ ดงันัน้การท่ีเราอยูใ่น

หนา้จอโหมดของการน าเสนอเนี่ย ผูฟั้งเขาจะเห็นสไลดข์องเราเป็นแบบเต็มจอนะคะ เป็นแบบเต็มจอ แต่ในขณะเดยีวกนัเนี่ย

นะคะ ผูบ้รรยายกจ็ะเห็นสไลดใ์นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ในอกีรูปแบบหน่ึงเป็นตน้ 

เราไดใ้ส่เทคนิคต่างๆ เขา้ไปใหก้บัตวั Presentation เราแลว้นะคะ ในส่วนสดุทา้ยเนี่ยนะคะ กค็อืการใชเ้ทคนคิการน าเสนอ 

ดงันัน้นะคะ เวลาที่เราจะน าเสนอเนี่ย ส่ิงแรกเลยเนี่ยนะคะ ที่ผ่านมาจะเห็นวา่เราจะตอ้งใชม้มุมองที่เรียกวา่ Slide Show นะ

คะ หรือถา้ท่านใดบอกวา่ไม่สามารถที่จะเอาเมาสม์าคลิกและเล็งไดเ้นี่ยนะคะ กก็ดตวั F5 เพื่อท า Slide Show ตัง้แต่เริ่มตน้ 

หรือกด Shift+F5 ไปยงัสไลดท์ี่เราเลือกนะคะ ซึ่งก็จะไดเ้ท่ากบัมมุมองนะคะ ก็คือกด F5 แบบนีน้ะคะ ดงันัน้เนี่ยนะคะ เดี๋ยว

ดิฉนัจะใหด้มูมุมองของผูน้  าเสนอนะคะ ผูฟั้งเนี่ยเขาจะเห็นสไลดเ์ต็มจอแบบนีน้ะคะ แต่ผูน้  าเสนอเนี่ยจะเห็นสไลดใ์นหนา้จอ

แบบนี ้เรามาดนูะคะ ตรงนีจ้ะเป็นหนา้จอของผูน้  าเสนอ หรือผูบ้รรยายเนี่ย เขาก็จะเห็นวา่ เขาจะไม่ไดเ้ห็นสไลดเ์ต็มจอเหมือน

ผูฟั้ง แต่เราจะเห็นว่าอนันีค้ือสไลดท์ี่เราก าลงัพดูอยู่ ซึง่ฉายเต็มจอที่ผูฟั้งเห็นอยู่นะคะ และในขณะเดียวกนัเนี่ย ผูบ้รรยายเนี่ย

จะเห็นสไลดถ์ดัไปวา่ ถดัไปจบแลว้นะ เป็น Q&A นะคะ คือเขาสามารถที่จะเหลือบมองไดว้่า ต่อไปเนี่ยจะโยงเขา้สไลดถ์ดัไป

เนี่ย จะพดูอะไรนะคะ ทีนีน้อกจากที่จะเห็นสไลดใ์นรูปแบบนีแ้ลว้เนี่ย ดา้นล่างของหนา้จอเนี่ยค่ะ กจ็ะมีเครื่องมือที่ช่วยให้

ผูบ้รรยายเนี่ยใช ้ยกตวัอยา่งเช่น การใชป้ากกานะคะ ตรงเนี่ยคะ่ ก็จะเป็นตวัปากกานะคะ ปากกาก็จะมใีหเ้ลือกนะคะ วา่

ปากกาเนี่ย จะเป็นปากกาสีอะไรนะคะ ถา้เราเลือกตวั Pen ปกติเนี่ย Default ก็คือสีแดง จ าไดไ้หมคะที่ใน Set Up Show ที่

ดิฉนัใหด้ไูวก้่อนว่า จะเห็นว่าปากกาก าหนดสีหรือ Laser Pointer ก าหนดสเีนี่ย โดย Default ก็คอืสีแดง ซึ่งตรงเนี่ยนะคะ 

Shortcut เนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็น...ในขณะท่ีเราบรรยาย เราสามารถกด Shortcut Ctrl+P นะคะ เมาสเ์ราก็จะกลายเป็น

ปากกา หรือถา้เรากด Ctrl+A A ก็มาจาก Arrow นะคะ เมาสก์็จะกลบัไปเป็นลกูศรปกตินะคะ พอเป็นลกูศรคลิกปุ๊ ป มนักจ็ะ

กลายเป็นสไลดถ์ดัไป ตรงนีเ้ราสามารถที่จะยอ้นสไลดก์ลบั หรือ Next สไลดไ์ปก็ไดน้ะคะ นอกจากปากกาแลว้มีอะไรอีกนะคะ 

นอกจากปากกาแลว้ก็จะมีตวัที่เป็นตวัยางลบนะคะ ตวั Eraser เนี่ยเป็นยางลบนะคะ นัน้ไอต้วัวงๆ ตรงนีไ้ม่ตอ้งกงัวลค่ะ เรา



 

สามารถที่จะกดตวัยางลบนะคะ เพื่อไปคลิกตามเสน้ท่ีเราขีดตรงเนี่ย ลบทิง้ได ้หรือกดตวั Ctrl+E ก็ไดน้ะคะ ถา้ Esc ก็จะเป็น

การยกเลิกไปนะคะ หรือถา้เราบอกว่าเราตอ้งการ Whiteboard นะคะ กระดานขาวๆ มาเขียนบรรยายเลยนะคะ เพื่ออธิบาย

รายละเอียดเนี่ย การกดตวั W ตรงนีน้ะคะ ก็จะเห็นเป็น Whiteboard นะคะ และเรากใ็ชต้วัปากกาโดยการคลิกขวาก็ไดค้่ะ 

เหมือนกนันะคะ ตรงนีน้ะคะ มาเขียนอธิบายว่าอนันีค้ือการใส่พวกรายละเอยีดเพิ่มเติมนะคะ รายละเอียดเพิม่เติม อนัเนี่ยก็

เหมือนกบัเราเขยีนปากกาเลย ยิง่ถา้เราใชป้ากกาดว้ยเนี่ย ก็เป็นการเขียนไดเ้ลยนะคะ อนันีก้จ็ะท าใหเ้ราเขียนบรรยายโดยการ

ใช ้Whiteboard เหมือนเดิมค่ะ ถา้เราจะลบนะคะ ก็กด Ctrl+E นะคะ ตรงนีบ้อกว่าก็จะใชเ้ป็นยางลบ แทนการลบได ้แต่ถา้

เราอยากจะใชเ้ป็น Blackboard นะคะ กดตวั B เนี่ยคะ่ กดตวั B อนันีก้็จะเป็นการเขยีนบนกระดานด านะคะ กด Esc ก็ยกเลิก

กลบัมาที่สไลดเ์นือ้หา แตถ่า้เราบอกว่าการขดีเขยีนตรงเนี่ยนะคะ เราตอ้งการเก็บไวบ้นสไลดด์ว้ยนะคะ ดิฉนักด Ctrl+P ใหม่

นะคะ ตรงนีน้ะคะ และก็เขยีนตรงนีน้ะคะ อนันีจ้ะตอ้งมตีวั Ctrl ดว้ยนะ อนันีน้ะคะ ใส่ Ctrl เขา้ไปดว้ยกบัตวั E และดิฉนักด 

Esc, Esc จะเป็นการยกเลิกกลบัมานะคะ ยงัมมุมอง Normal View ปกติเนี่ยค่ะ ตวัโปรแกรมจะถามเราว่าเราจะ Keep คือ

เก็บส่ิงที่เราเขยีนไวเ้นี่ย บนสไลดไ์วไ้หมนะคะ หรือว่าจะ Discuss ก็คือยกเลิกมนัออกไปเลย ในท่ีนีเ้ราลองเก็บไวก้่อนนะคะ 

หลายท่านบอกเก็บไวแ้ลว้เดี๋ยวสไลดท์ี่ท  ามาจะพงัไหม โดนขีดเขียนนะคะ ไม่ตอ้งกงัวลนะคะ ส่ิงที่เราเขียนดว้ยปากกาเมื่อ

สกัครูเ่นี่ย มนัจะกลายมาเป็น Object แบบเนี่ยค่ะ เหมือนเราไปวาดเสน้นะ ฉะนัน้เนี่ยเราสามารถเปล่ียนใจมาคลิกและก็

ลบทิง้ทีหลงัได ้อนันีก้็คือการใชเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการน าเสนอนะคะ เดี๋ยวเรากลบัไปอีกครัง้หน่ึง เรากลบัมาที่มมุมอง Slide 

Show อีกครัง้หน่ึงนะคะ มีอกีเครื่องมือหนึ่งนะคะ ก็คือตวัที่เป็น Laser Pointer ค่ะ ตวันีน้า่ใชน้ะคะ ตวันีจ้ะไม่มีการขีดเขียน

อะไรลงบนสไลดน์ะคะ แต่เป็นการเนน้และก็ชีน้ะคะ เหมือนกบัว่าถา้ผูบ้รรยายเนี่ย ไม่ไดน้ า Laser Pointer มาเนี่ยนะคะ ก็

สามารถที่จะใชต้วั Laser Pointer ตรงเนี่ย ในการท่ีจะโชวใ์หผู้ฟั้งเนี่ย เห็นว่าเราตอ้งการชีต้รงจดุไหน หรือเนน้ตรงจดุไหนนะ

คะ ดงันัน้เจา้ตวั Laser Pointer ตรงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เพิ่มขึน้มานะคะ ก็คือตวั Laser นะคะ คลิกตรงนีไ้ดเ้ลย เมาส์

เรากจ็ะเป็นตวั Laser Pointer และก็ชีไ้ปบนสไลดไ์ดเ้ลยค่ะ อนันีก้็จะเป็นอกีเทคนคิหนึ่งที่เราใชใ้นการน าเสนอนะคะ เดี๋ยวขอ

ยกเลิกกลบัออกมานะคะ เป็นมมุมองปกติก่อน 

นัน้เดี๋ยวเรามาใชม้มุมองในส่วนของตวั Sorter View อีกครัง้หน่ึงนะคะ เราก็จะมาดคูวามเรียบรอ้ยของตวั Presentation ที่

เราไดเ้ตรียมไว ้ณ ตรงนีน้ะคะ ในส่วนของ Presentation เนี่ยนะคะ อีกอนัหนึ่งนะคะ ที่อยากจะแนะน าก็คือในเรื่องของการใส่

พวกหมายเลขสไลดน์ะคะ เพราะว่าเวลาที่เราสั่ง Print เนี่ย เราจะไดเ้รียกไดถ้กูวา่สไลดเ์นี่ย อยูเ่ป็นสไลดท์ี่เท่าไหรน่ะคะ หรือ

เราเรยีก Slide Number เท่าไหรน่ะคะ เมื่อเรา Print ออกมาเนี่ยนะคะ ก็เหมือนกบัตวัของ Microsoft Word เลยนะคะ ใน

ตรงเนี่ยนะคะ เราสามารถที่จะไปใช ้Insert นะคะ แตก่ลบัมาที่มมุมองที่เป็น Normal View นะคะ นัน้ดตูรง Normal View 

นะคะ เรากใ็ชก้ารแทรก และก็เลือก Header and Footer นัน้ Header and Footer ของ PowerPoint เนี่ยก็จะคลา้ยๆ กบั

ของ Microsoft Word หรือว่า Excel นะคะ แตเ่ขาจะมชีดุส าเรจ็รูปใหเ้ลยว่าจะใส่เป็นพวกวนัท่ีไหมนะคะ เพราะวา่...แน่นอน

ว่าเวลาท า Presentation เนี่ยเขาก็จะใส่วนัท่ีล่าสดุเลยว่า วนัท่ี ณ วนัที่ ที่เราท าเนี่ย คือวนัท่ีเท่าไหรน่ะคะ อนันีก้็คือตวั

รูปแบบของวนัท่ี ท่ีเราสามารถเลอืกไดว้่าเป็น Short Date หรือ Long Date นะคะ เป็นวนัเดือนปีรูปแบบเต็มหรือไม่ เป็น

ภาษาไทยหรือองักฤษ ตรงนีก้็สามารถเลือกไดน้ะคะ อนันีค้ือรูปแบบของวนัท่ีที่ใส่ วนัท่ีจะใส่ตรงไหน สงัเกตไม่ยากเลยนะคะ ดู



 

ที่มมุดา้นล่างซา้ยเนี่ย เราจะเห็นว่าเจา้ Tab ด าๆ เนี่ย วนัท่ีจะถกูวางอยู่ดา้นล่างซา้ยของสไลดน์ะคะ วางดา้นล่างซา้ยของ

สไลด ์ส่วนถดัไปนะคะ ก็คือรูปแบบของ Slide Number ก็คือหมายเลขของสไลด ์หลายท่านเริม่ดลูะ หมายเลขสไลดอ์ยู่

ดา้นล่างขวาแน่นอนนะคะ Slide Number ส่วน Footer นะคะ ก็จะเป็น...ใหเ้ราใส่บอกวา่ Present by นะคะ หรือจะใชเ้ป็น

ชื่อขององคก์ร หรือใชเ้ป็นชื่อของหวัเรื่อง หรืออะไรก็ไดน้ะคะ ตวัที่เป็น Check Box นีน้ะคะ เขาบอกว่า Don’t show on title 

slide หมายความวา่เราจะไม่ใหส่ิ้งที่เราเลือกทัง้หมดเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวนัท่ี หมายเลขสไลด ์หรือว่าเลขหนา้เนี่ย โชวบ์น

สไลดป์ก เพราะส่วนใหญ่แลว้หนา้ปกเขาจะเก็บไว ้ไมใ่หโ้ชวค์่ะ เดี๋ยวเรามาลองดนูะคะ ถา้เราเลือกและเราก็บอกวา่ Apply to 

all นะคะ มาดสูไลดท์ี่เป็น Title นะคะ Title ก็คือสไลดห์นา้ปก จะไม่ไดโ้ชว ์แต่พอมาดสูไลดอ์ื่นๆ นะคะ เห็นไหมคะ นี่ Zoom 

ดนูะคะ ก็จะเห็นวา่วนัท่ีนะคะ และก็ Footer ที่เราใส่และก็หมายเลขสไลด ์ปรากฏอยู่ทกุสไลดเ์ลย ยกเวน้สไลดท์ี่เป็นสไลด์

หนา้ปก เห็นไหมคะ แตถ่า้บางทา่นบอกวา่ เอาหนา้ปกใส่ดว้ยไดไ้หม ขอใส่สไลดห์นา้ปกดว้ย กลบัไปใหม่นะคะ กลบัไปท่ี 

Insert Header and Footer เราก็ไปเอา Check Box ตรงที่บอกว่า Don’t show เนี่ยออกนะคะ และก็ Apply เมื่อกีเ้รา

เลือกเป็นตวัเลขใช่ไหมคะ เราก็บอกตรงเนี่ย ใหเ้กิดขึน้กบัทกุสไลดเ์ลย มาแลว้เห็นไหมคะ เนี่ยค่ะ กจ็ะโชวเ์ป็นพวก Footer 

หมายเลขนะคะ อนันีส่้วนใหญ่หนา้ปกจะไมใ่ชน้ะคะ ตามที่แนะน าไป ฉะนัน้ก็คือควรท่ีจะเอา Check Box ตรงเนี่ยใหป้รากฏไว ้

เพื่อไม่ใหม้กีารปรากฏหมายเลขหนา้ ทีนีน้ะคะ หลายคนบอกวา่เลขหนา้เล็กไปไหม อยากใหเ้ลขหนา้ตวัใหญ่ขึน้นะคะ หรือว่า 

Footer เนี่ยนะคะ เขยิบมาดา้นนี ้วนัท่ีไม่ใช ้ลกัษณะนีเ้ป็นตน้เนี่ย ตรงนีเ้ราสามารถที่จะปรบัแต่งไดค้่ะ จ าช่วงแรกที่เราเรียนได้

ไหมคะว่า ท่ีเราบอกใส่โลโก ้ปรบัแต่งทกุอย่างกบัทกุสไลดน์ะคะ แน่นอนนะคะ ถา้ทา่นใดยงัจ าได ้เราจะใชม้มุมอง Slide 

Master นะคะ เขา้ไปดนูะคะ ในส่วนของ Slide Master นะคะ เรารูจ้กัในเรื่องของการใส่ Title การใส่เนือ้หาย่อยลงไปแลว้ 

การก าหนดเปล่ียนแปลง Bullet หรือใส่โลโกน้ะคะ ส่วนกรอบดา้นล่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะ ตรงเนี่ยก็คือเป็นส่วนท่ีเราก าหนดใน 

Header Footer นะคะ ฉะนัน้เมื่อกีเ้ราบอกวา่เลขหนา้เนี่ย เราจะไม่เห็นในมมุนีน้ะคะ แตเ่ราจะเห็นเป็นตวัชารป์ แต่ถา้เรา

บอกว่าเราตอ้งการใหเ้ลขหนา้เนี่ย ชดัขึน้นะคะ ก็คือใหม้ี Font ที่ใหญ่ขึน้นะคะ ในส่วนของเลขหนา้นะคะ ให ้Font ใหญ่ขึน้

และก็ใหม้ีสีเขม้ชดัเจน สมมติเป็นสีนีเ้ป็นตน้นะคะ เดี๋ยวเราลองดนูะคะ อนันีค้ือเลขหนา้ และก็อกีอนัก็คือวนัท่ีเราไม่เอา ตรงนี ้

เราสามารถลบทิง้ไดน้ะ เรายา้ย Footer มาอยูด่า้นซา้ยมือนะคะ มาดผูลที่เราก าหนดกนันะคะ ก็คอืออกจาก Slide Master 

นะคะ Close Master ออกมา เห็นไหมคะ เรามาดทูี่ Sorter View ทกุสไลดเ์นี่ย อนันีเ้รา Zoom ดนูะคะ ก็จะเห็นวา่เลขหนา้

ปรากฏท่ีมมุดา้นล่างขวา เป็นตวัสีแดงนะคะ ตามที่เราก าหนด อนันีก้็คือรูปแบบของการก าหนดใน Master ฉะนัน้นะคะ ใน

ส่วนของ Master เนี่ยนะคะ เราใชไ้ดห้ลากหลายมมุมองมากเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Master ของสไลดเ์อง หรือว่า Handout 

นะคะ หรือว่าเป็น Notes เพื่อใหใ้ส่เนือ้หาหรือรายละเอียดบรรยายในแต่ละสไลดน์ัน้ๆ ค่ะ ดงันัน้นะคะ ในส่วนของเทคนคิการ

น าเสนอเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในขัน้ตอนระหว่างการน าเสนอนะ นัน้ตอนนีเ้นี่ยนะคะ นอกจากเราจะใชเ้ทคนิค พวก

อปุกรณป์ากกา Pointer หรือวา่แมก้ระทั่งการไฮไลทต์่างๆ มาช่วยแลว้เนี่ยนะคะ ฉะนัน้ในชว่งระหว่างนีเ้นี่ยนะคะ เราก็จะตอ้ง

มีเทคนิคของการ...อาจจะเป็นเรือ่งของบคุลกิภาพในการ Present นะคะ ความมั่นใจ การใชข้อ้ความนะคะ ค าที่กระชบัต่างๆ 

ที่จะเขา้มาช่วยเสรมิ ในการน าเสนอดว้นนะคะ 



 

ทัง้หมดนีน้ะคะ ก็จะเป็นส่วนของการใช ้Microsoft PowerPoint ในการน าเสนอนะคะ นัน้โดยสรุปอีกครัง้หน่ึงเนี่ยนะคะ 

ดิฉนัก็จะใหเ้ห็นวา่ส่ิงที่เราไดเ้รยีนรูก้นัไปนะคะ ตัง้แตเ่ริ่มตน้เลยวา่การน าเสนอเนี่ย จะประกอบไปดว้ยอะไรบา้งเนี่ยนะคะ 

หลายท่านกจ็ะทราบแลว้วา่ ตอนเนี่ยเราเตรยีมขอ้ความ Text รูปภาพต่างๆ ใส่บนสไลดไ์ดแ้ลว้นะคะ เราสามารถที่จะไป

ก าหนด ปรบัแตง่ส่ิงตา่งๆ ท่ีอยู่บนสไลดน์ะคะ ดว้ย Master ดงันัน้นะคะ การใชรู้ปแบบของรูปภาพนะคะ การก าหนดพวก

รูปแบบของตวัอกัษร เราก็ท าเป็นแลว้นะคะ เราก็จะไดช้ิน้งานตรงนีน้ะคะ ออกมา และก็ในขณะเดยีวกนัเนี่ย ถา้เราตอ้งการใส่

ในรูปแบบของพวกกราฟ ตาราง และก็พวก SmartArt ที่จะชว่ยใหก้ารน าเสนอเนี่ย มองแลว้ง่าย และชดัเจนขึน้ เห็นภาพมาก

ขึน้นะคะ จากนัน้ไป เรากจ็ะไปดใูนเทคนคิของการใชพ้วก Animations ต่างๆ ใหก้บั Object ในสไลด ์และก็ในสดุทา้ย

ภาพรวมของความเคลื่อนไหวที่เป็นเรื่องของ Transition การตัง้เวลานะคะ และก็อย่าลืมในส่วนของ Slide Show ที่เรา

จะตอ้งไปท าการ Set Up Show ก าหนดค่าในการน าเสนอนะคะ และก็เราก็มาจบลงดว้ยเรื่องสดุทา้ยกค็ือเทคนคิในการ

น าเสนอ ซึ่งทัง้หมดนีน้ะคะ ก็จะเห็นไดว้่า ไม่ยากเลยนะคะ ในส่วนของการใช ้PowerPoint นะคะ แต่เราจะตอ้งใชใ้นเรื่องของ

...เขาเรียกว่าการเตรียมขอ้มลูใหพ้รอ้มนะคะ การหาขอ้มลูและก็ไอเดียในการท านะคะ และก็ใหด้งูา่ยและสวยงาม และก็ 

Present ใหส่ื้อนะคะ ใหผู้ฟั้งเนี่ยเกิดความเขา้ใจมากที่สดุนะคะ ทัง้หมดนีก้เ็ป็นเทคนคิของการน าเสนอดว้ย Microsoft 

PowerPoint ค่ะ นัน้นะคะก็คดิว่าหลกัสตูรนีก้จ็ะเป็นประโยชนก์บัทกุท่านนะคะ ไดฝึ้กหดัตามโดยการดาวนโ์หลดไฟล์

แบบฝึกหดั ตามตวั Address นีท้ี่เห็นอยู่ ณ ตอนนีน้ะคะ ส าหรบัวนันีน้ะคะ ก็ขอขอบคณุค่ะ สวสัดีค่ะ 


