
 
 

บทที่ 5 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ในการสร้างงานนําเสนอ 

 
       โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) เป็นซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 
(Application Software) ในประเภทโปรแกรมนําเสนอข้อมูล (Presentation) เป็นโปรแกรมสําหรับ
นําเสนองานต่าง ๆ ในรูปของกราฟิก โดยจัดแบ่งงานออกเป็นหน้า ๆ ที่เรียกว่าแผ่นงานหรือสไลด์ 
(Slide) สามารถนําเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ขึ้นบนจอขนาดใหญ่ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม  
ในการนําเสนองาน อยู่ในกลุ่มของโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิซ (Microsoft Office) หรือชุด
โปรแกรมสํานักงาน ซึ่งผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ปัจจุบันโปรแกรมไมโครซอฟท์    
พาวเวอร์พอยต์ ได้พัฒนามาถึงเวอร์ช่ัน 2013  
    

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต ์ 
 ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมนําเสนองานในชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิซ 

ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ทํางานบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ โดยรุ่น
ปัจจุบันคือไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. “พาวเวอร์พอยต์”.  2556:
ออนไลน์) 

 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการนํามาใช้ใน
การนําเสนองาน ทั้งงานในสํานักงาน บริษัทห้างร้าน สถาบันการศึกษา ทั้งงานด้านธุรกิจ งานนําเสนอ
ทั่วไปหรืองานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานสัมมนา นําเสนองานในที่ประชุม และใช้ในวงการ
การศึกษาอย่างแพร่หลาย เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายและมีเครื่องมือสร้างงานนําเสนอ
ที่ยอดเย่ียม สามารถสร้างการเช่ือมโยง (Link) ไปยังสไลด์แผ่นต่าง ๆ  ไปยังไฟล์อ่ืน ๆ และเช่ือมโยงไปยัง
เว็บไซต์ และอีเมล สามารถแทรกข้อมูลมัลติมีเดียได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสวยงาม เช่น รูปภาพ 
กราฟ เสียงและภาพเคลื่อนไหว มีชุดแม่แบบ (Template) สําเร็จรูปให้เลือกนํามาใช้จํานวนมาก ช่วยให้
สร้างงานนําเสนอได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม โดดเด่นน่าสนใจ ในสถานศึกษานิยมนํามาใช้สร้างเน้ือหา
และนําเสนอการสอนของครู อาจารย์ นักศึกษาใช้ในการนําเสนองานในช้ันเรียน และในเวอร์ช่ัน
ปัจจุบันสามารถแทรกสื่อแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก 

 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ ใช้ในการสร้างงานนําเสนอที่มีลักษณะคล้ายการ
นําเสนอโดยใช้แผ่นใสกับเครื่องฉายภาพ (Overhead) นําเสนอเป็นแผ่น ๆ ทีละแผ่น แต่มีลักษณะ 
ที่แตกต่างจากแผ่นใสคือ งานนําเสนอในโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์น้ี นอกจากใส่ข้อความ
เนื้อหาแล้ว ยังสามารถเพิ่มเสียงและภาพเคลื่อนไหวเข้าไปในงานนําเสนอได้ด้วย รวมถึงการใส่
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ลักษณะพิเศษให้กับงานนําเสนอ ทําให้งานนําเสนอดูแล้วไม่น่าเบื่อเหมือนแผ่นใสธรรมดา ตัวอักษร
หรือภาพที่จะนําเสนอทั้งหมด จะถูกออกแบบจัดวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมให้ดูสวยงาม ซึ่งกรอบ
สี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า “สไลด์” สไลด์หลาย ๆ สไลด์ รวมเป็นงานนําเสนอ 1 ชุด จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสามารถบันทึกให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้นําเสนอกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้    
 งานนําเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ เป็นการสร้างงานนําเสนอที่มีการ
จัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบ สิ่งที่ถูกนําเสนอได้รับการออกแบบและจัดวางให้
สามารถสื่อความหมายไปยังผู้ชมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอาจใช้ทั ้งข้อความ ภาพถ่าย  
ภาพกราฟิก เสียงประกอบ เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามลําดับวิธีการจัดเรียง
ที่ผู้จัดได้กําหนดเอาไว้แล้ว สิ่งที่ผู้ชมเห็นคือสิ่งที่ได้รับการออกแบบลําดับการนําเสนอโดยผู้สร้างงาน
นําเสนอ การนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์เป็นวิวัฒนาการของการนําเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนวิธีการ
นําเสนอแบบเดิมเคยใช้เป็นรูปแบบใช้แผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ แผนภูมิหรือแผ่นชาร์ต แผ่นใสและ
ฟิล์มสไลด์ มาสู่การนําเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (Multimedia 
Projector) ที่ฉายภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏบนจอขนาดใหญ่ ช่วยให้การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดียทําได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ  
  ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างงานนําเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ที่ถูกต้อง  
จะช่วยให้การสร้างานนําเสนอทําได้รวดเร็ว สวยงาม และมีมาตรฐาน ช่วยให้งานนําเสนอน่าสนใจ  
สื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์และที่สําคัญต้องประทับใจผู้ชมมากที่สุด 
 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ ได้ถูกพัฒนาข้ึนมาเป็นลําดับเพื่อให้มีความสวยงาม 
ใช้งานง่าย และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นเร่ือย ๆ จนในปัจจุบันได้พัฒนามาถึงเวอร์ช่ัน (Version) 
2013 โดยงานนําเสนอในโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 มีชนิดของไฟล์หรือส่วนขยาย
เป็น .pptx  และรองรับการใช้งานร่วมกับเครือข่ายสังคมและสอดรับไลฟ์สไตล์ (Life Styes) ยุคใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูล การจดบันทึก การประชุมและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกส่ง
ให้ผู้ใช้งานออฟฟิซผ่านทางคลาวด์ (Cloud) ซึ่งจะเป็นข้อมูลล่าสุดและทันสมัยเสมอ 
 คุณสมบัติใหม่ของโปรแกรมไมโครซอฟทพ์าวเวอรพ์อยต์ 2013 
 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 ได้ถูกพัฒนาเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน และรองรับการใช้งานในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์
ได้เป็นอย่างดี โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจยังต่อไปน้ี  

 1. แม่แบบ (Template) 
 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013  ได้มีการย้ายแม่แบบต่าง ๆ ออกมาไว้เป็น
ส่วนแรกเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนสร้างเอกสาร ให้สามารถเลือกดู
รูปแบบก่อนได้ ความสามารถน้ีถือว่าเป็นการปรับรูปแบบของการใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
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เมื่อเทียบกับเวอร์ช่ันเก่า ๆ ที่ผ่านมา และหน้าตาของเอกสารมีการปรับหน้าตาของโปรแกรมให้มีการ
ใช้งานที่เรียบง่าย (Metro Design) รองรับการใช้งานระบบสัมผัส (Touch Mode) และปรับหน้าตา
ของโปรแกรมให้เข้ากับหน้าจอการทํางานแบบเต็มจอ (Full Screen Mode) ทําให้การทํางานบน
โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013  น้ันง่ายและสบายตามากขึ้น  
 

 
ภาพ 146 แม่แบบในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างงานนําเสนอ 

 
 2. การแก้ไขงานร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Co-authoring) 
 ในกรณีที่ต้องใช้งานนําเสนอร่วมกันภายในทีม เราก็สามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์
พาวเวอร์พอยต์ 2013 ผ่านเว็บแอพ (Web Application) ได้ด้วย ซึ่งไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมลง   
ในเครื่องก่อนถึงจะเปิดเอกสารได้ ยกตัวอย่างเช่นการใช้งานผ่านเว็บที่เป็นเครื่องของลูกค้า เราสามารถ
ไปหาลูกค้าแล้วนําเสนองานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด  
 3. มุมมองการนําเสนอ (Presenter View) 
 มุมมองการนําเสนอได้รับการปรับปรุงในส่วนของการรองรับการกดซูม (Zoom) หรือขยาย 
และการเขียนบันทึก (Note) หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้จากปากกาที่ใช้กับการเขียนบนแท็บเล็ท 
(Tablet) หรืออุปกรณ์ระบบสัมผัสต่าง ๆ ได้ด้วย นอกจากน้ันยังสามารถมองเห็นแผ่นสไลด์ในลําดับ
ถัดไปเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการนําเสนอ 
 4. รองรับการใส่รูปจากบริการออนไลน์ 
 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 มีการรองรับการใส่รูปจากบริการออนไลน์
ด้วยทั้งบนสกายไดร์ฟ (SkyDrive) ของเรา จากบิงอิมเมจ (Bing Image) และสามารถเช่ือมบริการ
โซเซียล (Social) ต่าง ๆ ให้เช่ือมกับไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 ได้ เช่น สามารถดึงภาพจาก 
Facebook, Twitter Pic, Instagram มาใส่ในงานนําเสนอได้อย่างง่ายดาย 
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ภาพ 147 มุมมองการนําเสนอของไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013   
   

 
ภาพ 148 หน้าต่างการแทรกรูปภาพจากบริการออนไลน์   

 
 5. การบันทึกไฟล์เป็นชนิดภาพวิดีโอ 
 โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013  มีการรองรับการบันทึกหรือส่งออก (Export) 
ไฟล์ในรูปแบบวิดีโอ โดยรูปแบบของไฟล์ที่สามารถส่งออกหรือแปลงจะเป็นชนิด .mp4 และ .wmv 
จะเป็นการรวมไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างงานนําเสนอ เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วีดิโอ ไว้ในไฟล์เดียวกัน 
โดยการเปิดไฟล์และสร้างไฟล์งานนําเสนอ คลิกแท็บคําสั่ง “แฟ้ม” เลือกคําสั่ง “ส่งออก” และตาม
ด้วยการเลือกคําสั่ง “สร้างวิดีโอ” 
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 ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอรพ์อยต์ 2013 
 ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 มีองค์ประกอบคล้ายกับ
โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2007 และ 2010 แตกต่างกันบ้างในส่วนของรายละเอียดของ
เครื่องมือคําสั่งที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานนําเสนอ โดยส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์
พอยต์ 2013 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. หมายเลข 1 แถบช่ือเรื่อง (Title Bar)  
 แถบช่ือเรื่อง เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงช่ือของไฟล์งานนําเสนอท่ีกําลังใช้งานและช่ือของ
โปรแกรม จากภาพงานนําเสนอที่กําลังใช้งานนําเสนอที่มีช่ือว่า “คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและการจัดการไฟล์” 
และช่ือโปรแกรมที่กําลังใช้งาน คือ “Microsoft PowerPoint”  
 

 
ภาพ 149 ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 

 
 2. หมายเลข 2 แถบเคร่ืองมือด่วน (Quick Access Tool Bar)  
 แถบเคร่ืองมือด่วน เป็นส่วนที่แสดงคําสั่งที่ต้องการใช้งานบ่อย ๆ  ปรากฏอยู่ด้านบนซ้าย
ของหน้าต่างหรือเราสามารถสั่งให้แสดงอยู่ใต้ริบบอนก็ได้ ที่แสดงในรูปของปุ่มรูปภาพ หรือไอคอน  

เราสามารถเพ่ิมหรือลดจํานวนของเคร่ืองมือบนแถบเครื่องมือด่วนได้ โดยการคลิกที่  ที่อยู่ด้าน
ท้ายสุดของแถบเคร่ืองมือด่วน แล้วเลื่อนเมาส์คลิกในบริเวณคําสั่งที่ต้องการให้ปรากฏเคร่ืองมือบน
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แถบเคร่ืองมือด่วน โดยเคร่ืองมือที่จะปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วนจะปรากฏเครื่องหมาย หน้า
เครื่องมือเหล่าน้ัน ในทํานองเดียวกันหากต้องการยกเลิกเคร่ืองมือบนแถบเครื่องมือด่วนก็กระทํา
เช่นเดียวกัน แต่เครื่องหมาย จะหายไป 
 3. หมายเลข 3 แท็บคําสั่ง “ไฟล์” (File Tab) 
 แท็บคําสั่ง “ไฟล์” เป็นปุ่มรายการที่รวบรวมคําสั่งที่เก่ียวข้องกับการจัดการแฟ้มหรืองาน
นําเสนอ ซึ่งประกอบด้วยคําสั่ง “ข้อมูล” “ใหม่” “เปิด” “บันทึก” “บันทึกเป็น” “พิมพ์” “แชร์” 
“ส่งออก” และ “ปิด”  
 4. หมายเลข 4 แท็บเคร่ืองมือหรือริบบอน (Ribbon)  
 ริบบอน เป็นแท็บที่รวบรวมเคร่ืองมือคําสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์  
ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นแท็บ (Tab)  ตามหมวดหมู่ของการใช้คําสั่ง  ได้แก่แท็บ “หน้าแรก” “แทรก” 
“ออกแบบ” “การเปลี่ยน” “ภาพเคลื่อนไหว” “การนําเสนอสไลด์” “รีวิว” และ “มุมมอง”  
 5. หมายเลข 5 หน้าต่างแสดงลําดับของสไลด์ที่มีในงานนําเสนอ 
 หน้าต่างแสดงลําดับของสไลด์ที่มีในงานนําเสนอ จะปรากฏอยู่ด้านซ้ายของจอภาพ หากเรา
ต้องการแก้ไขสไลด์แผ่นใดให้คลิกที่สไลด์แผ่นน้ันและดําเนินการปรับแต่งได้ตามท่ีต้องการ ในหน้าต่างน้ี
ยังสามารถจัดลําดับของสไลด์ได้โดยการคลิกแล้วลาก (Drag Mouse) และเรายังสามารถจัดการต่าง ๆ 
เก่ียวกับแผ่นสไลด์ได้ โดยการคลิกขวาและเลือกคําสั่งตามที่ต้องการ เช่น สร้างสไลด์ ทําซ้ําสไลด์ หรือ
ลบสไลด์ เป็นต้น 

 6. หมายเลข 6 พ้ืนที่ของสไลด์ที่กําลังทํางานอยู่ (Slide Area) 
 พ้ืนที่สไลด์ เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งสไลด์ โดยสามารถใส่วัตถุต่าง ๆ ให้แก่สไลด์ 
เช่น ข้อความ ภาพ ภาพยนตร์ เสียง ตาราง รูปร่าง เป็นต้น และใช้ในการกําหนดรายละเอียดการนําเสนอ 
เช่น การต้ังเวลาการเช่ือมโยง และการใส่เอฟเฟ็กต์ (Effect) ต่าง ๆ ให้งานนําเสนอ  
 7. หมายเลข 7 ช่องพิมพ์บันทึกช่วยจํา (Note) เก่ียวกับสไลด์หน้าน้ัน ๆ 
 ช่องพิมพ์บันทึกช่วยจํา เป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสไลด์หน้า
น้ัน ๆ เพ่ือใช้ในการเตือนความจําในขณะนําเสนองาน 
 8. หมายเลข 8 แถบแสดงสภาวะการทํางานของโปรแกรม (Status Bar)   
 แถบแสดงสภาวะการทํางานของโปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงสภาวะการทํางานของ
โปรแกรมในขณะน้ัน เช่น หน้าสไลด์ปัจจุบันและหน้าสไลด์ทั้งหมด ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความ 
และมุมมองการทํางานในขณะน้ัน ประกอบด้วย 
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      ตําแหน่งสไลด์ปัจจุบันและจํานวนสไลด์ทั้งหมด 

      สถานะภาษาของแป้นพิมพ์ 

     แสดงและสร้าง “บันทึกย่อ” และ “ข้อคิดเห็น” ให้กับ
งานนําเสนอแต่ละสไลด์ 

    เลือกและแสดงมุมมองที่กําลังใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ 
มุมมองปกติ (Normal) มุมมองตัวเรียงลําดับสไลด์ (Slide Sorter)  มุมมองสําหรับอ่าน (Reading 
View) มุมมองนําเสนอเต็มจอ (Slide View) 
   ปรับและแสดงขนาดการแสดงผลของสไลด์ 
 9. หมายเลข 9 ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม  
 ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมหน้าต่างของโปรแกรม  
  9.1 ปุ่ม  (Minimize) สําหรับย่อหน้าต่างของโปรแกรม 
  9.2 ปุ่ม  (Maximize) สําหรับขยายหน้าต่างโปรแกรม 
  9.3 ปุ่ม  (Restore) สําหรับปรับหน้าต่างโปรแกรมให้มีขนาดเท่าเดิม 
  9.4 ปุ่ม  (Close) สําหรับปิดหน้าต่างโปรแกรม 
 10. หมายเลข 10 ปุ่มซ่อน/แสดงริบบอน (Ribbon) 

 ปุ่มซ่อน/แสดงริบบอน เป็นส่วนที่ใช้ในการซ่อนเครื่องมือริบบอนให้เหลือปรากฏเฉพาะ
แท็บริบบอนเท่าน้ัน 
 

แนะนํารบิบอน (Ribbon) โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอรพ์อยต์ 2013 
 ริบบอน เป็นแถบที่รวบรวมเคร่ืองมือหรือคําสั่งต่าง ๆ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นแท็บ (Tab)  

แบ่งตามหมวดหมู่ของการใช้คําสั่ง  ดังน้ี 
 1. ริบบอน “หน้าแรก”  
 ริบบอน “หน้าแรก” เป็นริบบอนแรกที่ปรากฏเมื่อเราเข้าสู่การทํางานในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ ทําหน้าที่รวบรวมคําสั่งของชุดคําสั่ง “คลิปบอร์ด” สําหรับการจัดการ
เก่ียวกับการย้าย คัดลอก และวาง  ชุดคําสั่ง "สไลด์" สําหรับการสร้างสไลด์ใหม่และจัดการสไลด์  
ชุดคําสั่ง “ฟอนต์” สําหรับการกําหนดลักษณะตัวอักษร  ชุดคําสั่ง “ย่อหน้า” สําหรับการกําหนดการ
ย่อหน้า ชุดคําสั่ง “รูปวาด” สําหรับการวาดรูปร่าง ลักษณะรูปร่าง และชุดคําสั่ง “แก้ไข” สําหรับการ
ค้นหาและแก้ไขข้อความ 
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ภาพ 150 เครือ่งมือคําสั่งของริบบอน “หน้าแรก” 

 
 2. ริบบอน “แทรก”   
 ริบบอน “แทรก” ทําหน้าที่รวบรวมคําสั่งเก่ียวกับการแทรกวัตถุประเภทต่าง ๆ  เช่น 
ชุดคําสั่ง “สไลด์” สําหรับการแทรกสไลด์และเลือกเค้าโครงตามที่ต้องการ  ชุดคําสั่ง “ตาราง” 
สําหรับการแทรกและจัดการเก่ียวกับตาราง  ชุดคําสั่ง “รูปภาพ” สําหรับแทรกภาพในรูปแบบต่าง ๆ  
ชุดคําสั่ง “ภาพประกอบ” สําหรับแทรกรูปร่าง  สมาร์ทอาร์ท และแผนภูมิ  ชุดคําสั่ง “เช่ือมโยง” 
สําหรับการสร้างการเช่ือมโยงและกิจกรรมการแสดงสไลด์  ชุดคําสั่ง “ข้อความ” สําหรับแทรกกล่อง
ข้อความ  แทรกส่วนหัวและท้ายของสไลด์ และแทรกข้อความศิลป์  ชุดคําสั่ง “สัญลักษณ์” สําหรับ
การแทรกสมการและวัตถุ  ชุดคําสั่ง “สื่อ” สําหรับการแทรกเสียง และวิดีโอ    
 

 
ภาพ 151 เครื่องมือคําสั่งของริบบอน “แทรก” 

 
 3. ริบบอน “ออกแบบ”  
 ริบบอน “ออกแบบ” ใช้สําหรับการออกแบบแผ่นสไลด์ตามรูปแบบที่ต้องการ  ประกอบด้วย 
ชุดคําสั่ง “ธีม” สําหรับกับการการตกแต่งสไลด์ด้วยชุดแม่แบบ ชุดสี ชุดข้อความ เอฟเฟ็กต์  และชุดคําสั่ง 
“กําหนดเอง” สําหรับการกําหนดขนาดของแผ่นสไลด์และรูปแบบของพ้ืนหลังสไลด์ 
 

 
ภาพ 152 เครื่องมือคําสั่งของริบบอน “ออกแบบ” 
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 4. ริบบอน “การเปลี่ยน” 
 ริบบอน “การเปลี่ยน” เป็นคําสั่งในการกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ และการควบคุม
เวลาในการนําเสนอ ประกอบด้วยชุดคําสั่ง “แสดงตัวอย่าง” สําหรับแสดงตัวอย่างรูปแบบการเปลี่ยน
สไลด์ตามท่ีได้กําหนดไว้  ชุดคําสั่ง “การเปลี่ยนไปยังสไลด์น้ี” สําหรับเลือกรูปแบบของการเลื่อนหรือ
เปลี่ยนสไลด์ และชุดคําสั่ง “การกําหนดเวลา” สําหรับการกําหนดเสียงขณะเลื่อนสไลด์และระยะเวลา
ในการแสดงสไลด์แต่ละแผ่น 
 

 
ภาพ 153 เครื่องมือคําสั่งของริบบอน “การเปลี่ยน” 

 
 5. ริบบอน “ภาพเคลื่อนไหว”  
 ริบบอน “ภาพเคลื่อนไหว” เป็นคําสั่งในการกําหนดและจัดการเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหว
ให้กับวัตถุในสไลด์ ประกอบด้วยชุดคําสั่ง “แสดงตัวอย่าง” สําหรับแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์การ
เคลื่อนไหวของวัตถุตามท่ีได้กําหนดไว้ ชุดคําสั่ง “ภาพเคล่ือนไหว” สําหรับการเลือกรูปแบบการ
เคลื่อนไหวให้กับวัตถุในสไลด์ ชุดคําสั่ง “ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง” สําหรับการกําหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติมในการให้กับการเลือกรูปแบบการเคล่ือนไหวให้กับวัตถุในสไลด์ และชุดคําสั่ง “การ
กําหนดเวลา” สําหรับจัดการลําดับและการจัดการเวลาในการแสดงวัตถุในสไลด์ 
 

 
ภาพ 154 เครือ่งมือคําสั่งของริบบอน “ภาพเคลื่อนไหว” 

 
 6. ริบบอน “การนําเสนอสไลด์” 
 ริบบอน “การนําเสนอสไลด์” เป็นคําสั่งที่ใช้ในการควบคุมการนําเสนอสไลด์ ประกอบด้วย
ชุดคําสั่ง “เริ่มการนําเสนอสไลด์” สําหรับเลือกตําแหน่งของแผ่นสไลด์ที่ต้องการนําเสนอและรูปแบบ
การนําเสนอ  ชุดคําสั่ง “ต้ังค่า” สําหรับการกําหนดค่าต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการนําเสนอสไลด์  และ
ชุดคําสั่ง “จอภาพ” สําหรับกําหนดรูปแบบการแสดงผลของจอภาพขณะนําเสนองาน 
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ภาพ 155 เครื่องมือคําสั่งของริบบอน “การนําเสนอสไลด์” 

 
 7. ริบบอน “รีวิว” 
 ริบบอน “รีวิว” สําหรับการตรวจสอบที่เก่ียวข้องกับข้อความและภาษา ประกอบด้วยชุดคําสั่ง 
“พิสูจน์อักษร” สําหรับการตรวจสอบภาษา  ชุดคําสั่ง “ภาษา” สําหรับการแปลภาษาและการต้ังค่า 
ที่เก่ียวข้องกับภาษา และชุดคําสั่ง “ข้อคิดเห็น” สําหรับการแทรกข้อคิดเห็นบนเอกสาร และชุดคําสั่ง 
“เปรียบเทียบ” สําหรับการผสานและเปรียบเทียบสไลด์ 
 

 
ภาพ 156 เครื่องมือคําสั่งของริบบอน “รีวิว” 

 
 8. ริบบอน “มุมมอง”   
 ริบบอน “มุมมอง” สําหรับการกําหนดมุมมองในการสร้างและแสดงงานนําเสนอ 
ประกอบด้วยชุดคําสั่ง “มุมมองการนําเสนอ” สําหรับเลือกมุมมองในการทํางานกับสไลด์ตามรูปแบบ
ที่ต้องการ  ชุดคําสั่ง “มุมมองหลัก” สําหรับกําหนดสไลด์ต้นแบบ รูปแบบการพิมพ์เอกสารประกอบ
คําบรรยาย และแสดงต้นแบบบันทึกย่อ  ชุดคําสั่ ง “แสดง” สําหรับเลือกการแสดง/ซ่อน 
ส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม เช่น ไม้บรรทัด เส้นตาราง เส้นบอกแนว  ชุดคําสั่ง “ย่อ/ขยาย” 
สําหรับกําหนดขนาดในการแสดงผลของหน้าสไลด์ ชุดคําสั่ง “สี/ระดับสีเทา” สําหรับกําหนดสีในการ
แสดงผลของสไลด์ ชุดคําสั่ง “หน้าต่าง” สําหรับการจัดการหน้าจอการทํางาน และชุดคําสั่ง “แมโคร” 
สําหรับการสร้างคําสั่งการทํางาน 
 

 
ภาพ 157 เครื่องมือคําสั่งของริบบอน “มุมมอง” 
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การจัดการไฟล์ในโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต ์2013 
 การจัดการไฟล์ เป็นการดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับไฟล์หรือแฟ้มงานนําเสนอ เช่น การสร้างไฟล์ 

การเปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์ การแชร์ไฟล์ และการพิมพ์ไฟล์ เป็นต้น ซึ่งสามารถดําเนินการได้จากการ
ใช้แท็บคําสั่ง “ไฟล์” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. การดูรายละเอียดของไฟล์ 
 คําสั่ง “ข้อมูล” เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอ ที่กําลังใช้ในขณะนั้น 
เช่น ช่ือไฟล์ ตําแหน่งเก็บไฟล์ ขนาดของไฟล์ วันที่สร้างและแก้ไขไฟล์ และพิมพ์ไฟล์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น โดยมีวิธีการคือ 
  1.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
  1.2 คลิกเลือกคําสั่ง “ข้อมูล” 
  1.3 จะปรากฏหน้าต่าง “ข้อมูล” และแสดงรายละเอียดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับไฟล์/แฟ้ม
งานนําเสนอที่กําลังใช้อยู่ในขณะนั้น 
 

 
ภาพ 158 หน้าต่าง “ข้อมูล” เพ่ือดูรายของไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอ 

 
 2. การสร้างไฟล์งานนําเสนอใหม่ 
 คําสั่ง “ใหม่” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับสร้างไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอใหม่ โดยมีวิธีการคือ 
  2.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
  2.2 คลิกเลือกคําสั่ง “ใหม่” 
  2.3 จะปรากฏหน้าต่าง “ใหม”่ เพ่ือให้เราเลือกแม่แบบตามที่เราต้องการ เพ่ือใช้เป็น
แม่แบบในการสร้างไฟล์ 
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ภาพ 159 หน้าต่าง “ใหม่” เพ่ือสร้างไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอ  

 
 3. การเปิดไฟล์งานนําเสนอ 
 คําสั่ง “เปิด” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับเปิดไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอที่เคยบันทึกไว้แล้วขึ้นมาใช้งาน
และปรับปรุงแก้ไข โดยมีวิธีการคือ 
  3.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
  3.2 คลิกเลือกคําสั่ง “เปิด” 
  3.3 จะปรากฏหน้าต่าง “เปิด” เพ่ือให้เราเลือกกลุ่มของไฟล์ที่ต้องการเปิด ตามประเภท 
ได้แก่ ไฟล์งานนําเสนอที่ใช้งานไปล่าสุด ไฟล์งานนําเสนอจาก SkyDrive และไฟล์งานนําเสนอจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์  
 

 
ภาพ 160 หน้าต่าง “เปิด” สําหรับเปิดไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอล่าสุด  
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 4. การบันทึกไฟล์งานนําเสนอ 
  4.1 การบันทึกไฟล์งานนําเสนอคร้ังแรก หรือบันทึกเพ่ือการอัพเดท 
  คําสั่ง “บันทึก” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับบันทึกไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอในครั้งแรก หรือการ
บันทึกไฟล์ในช่ือเดิมและตําแหน่งเดิมหลังจากที่มีการปรับปรุงไฟล์ ทั้งบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์
และบันทึกบน SkyDrive โดยมีวิธีการคือ 

 4.1.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
 4.1.2 คลิกเลือกคําสั่ง “บันทึก” 

   4.1.3 จะปรากฏหน้าต่าง “บันทึกเป็น” เพ่ือให้เราเลือกประเภทของการบันทึก
ไฟล์ในครั้ งแรกของการบันทึก  ซึ่ งไ ด้แก่ การบันทึกที่ “SkyDrive” และการบันทึกภายใน 
“คอมพิวเตอร์” 
    4.1.3.1 เมื่อเลอืกการบันทึกผ่าน “SkyDrive”  
    ในครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อน ผ่าน SkyDrive โดยคลิกที่ “ลงทะเบียน” 
หากเราเคยลงทะเบียนไว้แล้วให้คลิกที่ “ลงช่ือเข้าใช้” เพ่ือกรอกบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าสู่
ระบบ เพ่ือบันทึกไฟล์งานนําเสนอผ่าน “SkyDrive” 
    4.1.3.2 เมื่อเลือกการบันทึกผ่าน “คอมพิวเตอร์”  
    ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์งานนําเสนอ โดยสามารถเลือกได้จาก
โฟลเดอร์ที่ปรากฏ หรือหากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ในการจัดเก็บให้กดปุ่ม “เรียกดู” 
   4.1.4 พิมพ์ช่ือไฟล์งานนําเสนอที่ต้องการบันทึก 
   4.1.5 คลิกปุ่ม “บันทึก” 
 

 
ภาพ 161 หน้าต่าง “บันทึกเป็น” สําหรับบันทึกไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอบน “Sky Drive”  
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ภาพ 162 หน้าต่าง “บันทึกเป็น” สําหรับบันทึกไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 
 กรณีที่ไม่ได้เป็นการบันทึกในครั้งแรก โปรแกรมจะบันทึกในลักษณะเป็นการปรับปรุงไฟล์/
แฟ้มงานนําเสนอล่าสุด โดยใช้ช่ือไฟล์เดิมและตําแหน่งเก็บไฟล์เดิม โดยไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนช่ือ
ไฟล์และตําแหน่งเก็บไฟล์ 
  4.2 การบันทึกไฟล์เมื่อต้องการเปลี่ยนช่ือหรือตําแหน่งเก็บไฟล์ 
  คําสั่ง “บันทึกเป็น” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับบันทึกไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอในกรณีที่
ต้องการเปลี่ยนช่ือแฟ้ม ตําแหน่งเก็บ หรือชนิดของแฟ้ม ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และบน SkyDrive 
โดยมีวิธีการคือ 

 4.2.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
 4.2.2 คลิกเลือกคําสั่ง “บันทึกเป็น” 

   4.2.3 จะปรากฏหน้าต่าง “บันทึกเป็น” เพ่ือให้เราเลือกประเภทของการบันทึก
ไฟล์ในครั้ งแรกของการบันทึก  ซึ่ งไ ด้แก่ การบันทึกที่ “SkyDrive” และการบันทึกภายใน 
“คอมพิวเตอร์” 
   4.2.4 พิมพ์ช่ือไฟล์งานนําเสนอที่ต้องการบันทึก 
   4.2.5 คลิกปุ่ม “บันทึก 
 5. การพิมพ์งานออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 คําสั่ง “พิมพ์” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับกําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพิมพ์งาน
นําเสนอออกทางเคร่ืองพิมพ์ ได้แก่ การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ และการสั่งพิมพ์แฟ้มหรืองานนําเสนอ
ออกทางเคร่ืองพิมพ์ โดยมีวิธีการคือ 
  5.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
  5.2 คลิกเลือกคําสั่ง “พิมพ์” 
  5.3 จะปรากฏหน้าต่าง “พิมพ์” เพ่ือให้เรากําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เก่ียวกับการพิมพ์
ดังต่อไปน้ี 
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   5.3.1 ส่วน “พิมพ์” 
   สําหรับสั่งพิมพ์งานออกทางเคร่ืองพิมพ์ และกําหนดจํานวนสําเนาที่ต้องการพิมพ์ 
   5.3.2 ส่วน “เครื่องพิมพ์” 
   สําหรับเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ตรงกับย่ีห้อและรุ่นที่ได้ติดต้ังไว้ 
   5.3.3 ส่วน “การต้ังค่า” 
   สําหรับกําหนดแผ่นสไลด์ที่ต้องการพิมพ์ กําหนดแบบของการพิมพ์แผ่นสไลด์    ใน
หน่ึงหน้ากระดาษ กําหนดการเรียงสไลด์ในการพิมพ์ และกําหนดประเภทของสี ในการพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ 
 

 
ภาพ 163 หน้าต่าง “พิมพ์” สําหรับการพิมพ์ไฟล์/แฟ้มงานนําเสนอออกทางเคร่ืองพิมพ์  

 

 เราสามารถสั่งพิมพ์งานนําเสนอจากการใช้คําสั่ง  “แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และพิมพ์” 
จากแถบเครื่องมือด่วนได้เช่นกัน 
 6. การแชร์และแบ่งปันไฟล์ 
 คําสั่ง “แชร์” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับการแบ่งปันให้ผู้อ่ืนสามารถร่วมใช้แฟ้มหรืองานนําเสนอ
น้ีได้ การส่งเป็นไฟล์แนบกับอีเมลหรือส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต โดยมีวิธีการคือ 
  6.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
  6.2 คลิกเลือกคําสั่ง “แชร์” 
  6.3 จะปรากฏหน้าต่าง “แชร์” ประกอบประเภทของการแชร์ ได้แก่ “เชิญบุคคลอ่ืน ๆ” 
“รับลิงก์ที่แชร์” “ติดประกาศท่ีเครือข่ายสังคม” “อีเมล” “นําเสนอแบบออนไลน์” และ “ประกาศสไลด์” 
  6.4 กําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เก่ียวกับการแชร์แต่ละประเภท 
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ภาพ 164 หน้าต่าง “แชร์” สําหรับการสําหรับการแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

 
 7. การบันทึกไฟล์งานนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 คําสั่ง “ส่งออก” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับการบันทึกไฟล์หรืองานนําเสนอให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เช่น อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ XPS  บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ การรวมงานนําเสนอในรูปแบบซีดี สร้าง
เอกสารประกอบคําบรรยาย และการบันทึกเพ่ือเปลี่ยนชนิดของไฟล์ โดยมีวิธีการคือ 
  7.1 คลิกแท็บคําสั่ง “ไฟล์” 
  7.2 คลิกเลือกคําสั่ง “ส่งออก” 
  7.3 จะปรากฏหน้าต่าง “ส่งออก” เพ่ือให้เราเลือกประเภทของการส่งออกตามท่ี
ต้องการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   7.3.1 “สร้างเอกสาร PDF/XPS”  
   สําหรับบันทึกงานนําเสนอให้มีชนิดของไฟล์แบบ PDF/XPS 
   7.3.2 “สร้างวิดีโอ”  
   สําหรับบันทึกงานนําเสนอให้เป็นไฟล์แบบวิดีโอ ชนิด MP4 หรือ WMV 
   7.3.3 “จัดทําชุดรวมงานนําเสนอสําหรับซีดี”  
   สําหรับบันทึกงานนําเสนอและไฟล์ที่เก่ียวข้องทั้งหมดที่ใช้ประกอบลงในงาน
นําเสนอลงแผ่นซีดีและสามารถนําแผ่นซีดีน้ันไปนําเสนอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าโปรแกรมไมโครซอฟท์
พาวเวอร์พอยต์ 
   7.3.4 “สร้างเอกสารประกอบคําบรรยาย”  
   เป็นการสร้างไฟล์งานนําเสนอให้อยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบคําบรรยายใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด  
   7.3.5 “เปลี่ยนชนิดไฟล์”  
   สําหรับบันทึกงานนําเสนอโดยสามารถเปลี่ยนชนิดหรือนามสกุลของไฟล์ได้ 
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ภาพ 165 หน้าต่าง “ส่งออก” สําหรับการบันทึกไฟล์หรอืงานนําเสนอให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 
 8. การปิดไฟล์งานนําเสนอ 
 คําสั่ง “ปิด” เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับการปิดและออกจากการทํางานของไฟล์/แฟ้มงาน
นําเสนอปัจจุบัน หากไฟล์งานนําเสนอที่เราต้องการปิดน้ันยังไม่ถูกบันทึก โปรแกรมจะปรากฏ
ข้อความข้ึนมาเพ่ือให้เราเลือกการทํางานของการบันทึกดังต่อไปน้ี 
 

 
ภาพ 166 หน้าแจ้งเตือนต่างหากปิดไฟล์โดยไม่ได้บันทึกไฟล์ 

 
  8.1 กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนําเสนอแล้วจึงปิดไฟล์ 
  8.2 กดปุ่ม “ไม่บันทึก” เมื่อต้องการปิดไฟล์งานนําเสนอโดยไม่ต้องบันทึก 
  8.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” เมื่อต้องการยกเลิกการปิดไฟล์ 

 การจัดการไฟล์ เป็นการดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับไฟล์หรือแฟ้มงานนําเสนอ หากเรามี
ความรู้เก่ียวกับการจัดการไฟล์จะทําให้เราใช้งานและจัดการไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มุมมองงานนําเสนอ 
 มุมมอง คือ หน้าตาหรือแบบการแสดงผลในระหว่างการใช้งานโปรแกรม ซึ่งมุมมองการแสดงผล 
สามารถเรียกใช้ได้ 2 วิธีการ  
 วิธีการเรียกใช้ริบบอน “มุมมอง” 
 1. เรียกใช้จากริบบอน  
  1.1 คลิกริบบอน “มุมมอง”  
  1.2 เลือกใช้มุมมองตามท่ีต้องการ 
 2. เรียกใช้จากแถบสถานะ (Status Bar)  
 เรียกใช้จากตําแหน่งของมุมมองบนแถบสถานะ (Status Bar) ซึ่งมุมมองบนแถบสถานะ มี 4 
มุมมอง คือ ปกติ เรียงลําดับสไลด์ การอ่าน และ นําเสนอสไลด์ 
 โดยมุมมองงานนําเสนอของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 มีรายละเอียดดังตาราง 16 
 
ตาราง 16 เครื่องมือมุมมองและรายละเอียด 

ตําแหน่งของมุมมอง
ชื่อมุมมอง หน้าท่ี/รายละเอียด 

ริบบอนมุมมอง แถบสถานะ 

  ปกติ 
เป็นมุมมองท่ีใช้สําหรับการสร้างและแก้ไขงาน
นําเสนอ 

 - มุมมองเค้าร่าง 
เป็นมุมมองสําหรับดูเค้าร่างและแก้ไขเนื้อหาในงาน
นําเสนอ 

  ตัวเรียงลําดับสไลด์ 
ดูรูปขนาดย่อในสไลด์ท้ังหมดของงานนําเสนอ และ
สะดวกต่อการจัดเรียงสไลด์ใหม่ 

 - หน้าบันทึกย่อ 
ดูลักษณะของงานนําเสนอเม่ือพิมพ์ออกมา และ
บันทึกย่อของแต่ละสไลด์ 

  มุมมองการอ่าน 
เป็นการนําเสนอสไลด์โดยไม่ต้องอยู่ในมุมมองการ
นําเสนอแบบเต็มหน้าจอ 

-  การนําเสนอสไลด์ มุมมองสําหรับการนําเสนอสไลด์แบบเต็มจอ 

  
 ในมุมมองการนําเสนอสไลด์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ 2013 มีการแสดงผล 2 
รูปแบบ คือ 1) มุมมองการแสดงสไลด์ และ 2) มุมมองของผู้นําเสนอสไลด์ 

 
 


