
 

 

ใบความรู้   หน่วยการเรียนที่ 5.3 
รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดับ ปวช. 2  จ านวน 2 หน่วยกติ 
ช่ือหน่วย  แถบเคร่ืองมือรูปวาดและการก าหนดเทคนิคใหก้บัสไลด ์     จ านวน         3            ช่ัวโมง  

ช่ือเร่ือง              แถบเคร่ืองมือรูปวาดและการก าหนดเทคนิคใหก้บัสไลด ์    จ านวน         1            สัปดาห์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สามารถแทรกไฟลเ์สียงลงในสไลดไ์ด ้
2. สามารถใส่เสียงเมื่อเปล่ียนสไลดไ์ด้ 
3. สามารถใส่ภาพเคล่ือนไหวและไฟลว์ีดีโอ 
4. สามารถปรับแต่งตวัเลือกการแสดง วีดีโอได ้
5. สามารถก าหนดความเร็วของสไลด ์ เอฟเฟ็คตไ์ด ้    
6. สามารถใส่เอฟ็เฟ็คตใ์หก้บัออบเจ็คในสไลดไ์ด  ้

 
เนือ้หาสาระ 

เคร่ืองมอืสร้างเอฟเฟ็คต์ 
 โปรแกรมไดเ้ตรียมเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับสร้างเอฟเฟ็คตใ์นสไลดไ์วใ้นแท็บช่ือ Animations 
(ภาพเคล่ือนไหว) ซ่ึงจะมีกลุ่มค าสัง่ท่ีใชก้  าหนดเอฟ็เฟ็คตใ์หอ้อบเจ็ค และเอฟเฟ็คตก์ารเปล่ียนแผน่สไลด ์ 
ใสเอฟเฟ็คต์ขณะเปลีย่นแผ่นสไลด์ (Slide Transition) 
 ขณะฉายสไลดส์ามารถใส่เอฟเฟ็คตช่์วงท่ีก  าลงัเปล่ียนไปแสดงสไลดถ์ดัไปได ้โดยจะมีเอฟเฟ็คตใ์ห้
เลือกหลายแบบ เช่น ใหส้ไลดค่์อยๆจางหายไป เล่ือนจากบนลงล่าง หมุนวน เป็นตน้ และเลือกใส่เสียง
ประกอบขณะเล่ือนเปล่ียนสไลดไ์ดด้ว้ย  
ดูตวัอย่างเอฟเฟ็คต์ 
 การดูตวัอยา่งเอฟเฟ็คตท์ าไดต้ั้งแต่ตอนเลือกเอฟเฟ็คตท่ี์ผา่นมา ต่สามารถตรวจสอบเอฟเฟ็คตไ์ดอี้ก
วิธีหน่ึงคือคลิกท่ีปุ่ม Preview (แสดงตวัอยา่ง) บนแท็บ Animation  
 
ลกัษณะของเอฟเฟ็คต์กลุ่มต่าง  ๆ
 เอฟเฟ็คตก์ารเปล่ียนแผน่สไลดจ์ะมีใหเ้ลือกหลายแบบ โดยจะแบ่งกลุ่มดงัน้ี  

เอฟเฟ็คต์กลุ่ม Fodes and Dissoloves 
  เอฟเฟ็คตก์ลุ่มน้ีจะแสดงแบบค่อยๆเล่ือนและจางหายไป  

เอฟเฟ็คต์กลุ่ม Stripes and Bars 
  เอฟเฟ็คตก์ลุ่มน้ีจะแสดงแบบเป็นร้ิวและแถบบาร์ 

 



ปรับแต่งการแสดงผลเอฟเฟ็คต์ 
ก าหนดความเร็วของเอฟเฟ็คต์ 
 สามารถก าหนดความเร็วของการแสดงเอฟเฟ็คตไ์ด ้ว่าจะใหแ้สดงชา้หรือเร็ว โดยคลิกปุ่ม 
Transition Speed (ความเร็วในการเปล่ียน) ซ่ึงจะมีใหเ้ลือก 3 แบบ คือ 

 Slow  แสดงแบบชา้ๆ 

 Medium  ความเร็วปานกลาง 

 Fast  แสดงแบบรวดเร็ว 

ก าหนดเสียงเอฟเฟ็คต์ 
 นอกจากการแสดงเอฟเฟ็คตเ์ป็นภาพเคล่ือนไหวแบบเงียบ แลว้ สามารถเลือกท่ีจะแสดงใหเ้สียง
ประกอบดว้ยไดเ้พ่ือช่วยกระตุน้ความสนใจผูช้มใหรู้้ว่าต่อไปจะเปล่ียนข้ึนสไลดแ์ผน่ใหม่แลว้  
ตั้งเวลาเปลีย่นสไลด์ 
 โดยปกติเม่ือเราเลือกเอฟเฟ็คตแ์ลว้ไม่ไดเ้ลือกอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม เม่ือตั้งสไลดโ์ชว ์โปรแกรมจะตั้งให้
เปล่ียนแผน่สไลดใ์หเ้ป็น On Mouse Click หมายถึง ตอ้งคลิกเมาส์จึงจะข้ึนสไลดแ์ผน่ถดัไปให ้แต่สามารถ
ตั้งเวลาใหเ้ปล่ียนแผน่สไลดอ์ตัโนมติัได ้ซ่ึงจะเหมาะส าหรับการแสดงสไลดโ์ชวท่ี์ไม่มีคนควบคุม คือให้
ฉายไปเร่ือยๆ ท าไดโ้ดยก าหนดเวลาบนแท็บ Animation 

 On Mouse Click (เมื่อคลิกเมาส์)  ใหเ้ปล่ียนแผน่สไลดเ์มื่อคลิกเมาส์ 

 Automatically After (อตัโนมติัหลงัจาก) ก าหนดเวลา (นาที : วินาที) ท่ีจะใหข้ึ้นสไลดแ์ผน่ถดัไป 

น าไปใช้กบัสไลด์ทั้งหมด 
 โดยปกติเม่ือเลือกเอฟเฟ็คต ์เสียง ความเร็ว และตั้งเวลาไปแลว้ การเลือกเหล่านั้นจะมีผลกบัสไลด์
แผน่ท่ีเลือกเพียงแผน่เดียวเท่านั้น หากตอ้งการน าตวัเลือกทั้งหมดไปใชก้บัสไลดทุ์กแผน่ในไฟลน์ าเสนอ ให้
คลิกปุ่ม Apply To All (น าไปใชก้บัทั้งหมด) บนแท็บ Animation (ภาพเคล่ือนไหว) 
ยกเลกิเอฟเฟ็คต์ Transition 
 ถา้ไม่ตอ้งการใชง้านเอฟเฟ็คต ์Transition แลว้ก็ยกเลิกไดโ้ดยคลิกเปิดรายการเอฟเฟ็คตข้ึ์นมาอีก
คร้ังหน่ึง แลว้คลิกท่ีไอคอน No Transition  
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้ออบเจค็ในสไลด์ 
 นอกจากการใส่เอฟเฟ็คตข์ณะเปล่ียนแผน่สไลดแ์ลว้ ก็ยงัใส่เอฟเฟ็คตก์ารเคล่ือนไหวท่ีเรียกว่า 
“Animation” ใหก้บั “ออบเจ็ค” ต่างๆท่ีมีอยูใ่นสไลด ์เช่น ขอ้ความ, รูปภาพ, รูปวาด, ไดอะแกรม, ตางราง 
และอ่ืนๆ โดยขณะฉายสไลดแ์ทนท่ีจะแสดงขอ้ความหรือรูปทั้งหมดแกมาพร้อมกนัทีเดียว ก็อาจสร้างความ
น่าสนใจดว้ยการสัง่ใหแ้สดงภาพทีละภาพ หรือแสดงขอ้ความทีละยอ่หนา้หรือทีละบรรทดัได ้โดยการเลือก
การเคล่ือนไหวท่ีต่างกนัได ้ซ่ึงโปรแกรมจะมีค าสัง่ใหใ้ชก้  าหนดการเคล่ือนไหวใหก้บัออบเจ็คในสไลด์



หลายแบบและหลายกลุ่ม โดยแยกออกเป็นเอฟเฟ็คตแ์บบเรียบๆไปจนถึงเอฟเฟ็คตท่ี์ดูหวือหวาต่ืนตาต่ืนใจ 
ส่วนวิธีก  าหนดการเคล่ือนไหวท าไดห้ลายวิธีดงัน้ี 
 
เลอืกการเคลือ่นไหวง่าย  ๆ
 การเลือกเอฟเฟ็คตก์ารเคลท่อนไหวดว้ยวิธีน้ี ท าไดจ้ากการคลิกปุ่ม Animate (แบบเคล่ือนไหว) 
เลือกเอฟเฟ็คตพ้ื์นฐานท่ีมีใหเ้ลือก ดงัน้ี 

 
ก าหนดการเคลือ่นไหวด้วยตนเอง (Custom Animation) 
 การเคล่ือนไหวส าเร็จรูปท่ีเลือกมาขา้งตน้จะไดเ้พียงพ้ืนฐาน แต่บางคร้ังอาจตอ้งการเลือกเอฟเฟ็คต ์
แบบอ่ืนๆ หรือการเคล่ือนไหวของแต่ละขอ้ความ ซ่ึงออบเจ็คหน่ึงๆ (ออบเจ็คในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอยู่
ในสไลดซ่ึ์งอาจเป็นขอ้ความ ภาพ ตาราง ผงัองคก์ร หรืออ่ืนๆ) สามารถแสดงการเคล่ือนไหวได ้3 ช่วงเวลา
ดวัยกนั คือ ขณะเร่ิมแสดงออบเจ็ต เนน้เม่ือมาถึง ช่วงท่ีจบการแสดงของออบเจ็ตนั้น และในแต่ละช่วง
สามารถใส่เอฟเฟ็คต ์ไดห้ลายๆแบบ ดว้ยการเปิดหนา้ต่างงาน Custom Animation (ภาพเคล่ือนไหวแบบ
ก าหนดเอง) ข้ึนมา 
ใส่เอฟเฟ็คต์การเคลือ่นไหว 

 
 
ช่วงเวลาแสดงของเอฟเฟ็คต์ 
 เมื่อคลิกท่ีปุ่ม Add Effect  เพ่ือก  าหนดเอฟเฟ็คตใ์หก้บัออบเจ็คนั้น เราสามารถก าหนดเอฟเฟ็คต ์3 
ช่วงเวลา โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีไอคอนแสดงก ากบัเพ่ือบอกใหท้ราบดว้ยดงัน้ี 

 Entrance (เข้า)  คือเอฟเฟ็คตท่ี์แสดงขณะท่ีออบเจ็คก  าลงัเขา้มาในสไลด ์



 Emphasis (ตวัเน้น) คือใหแ้สดงเพ่ือเนน้ออบเจ็ค เม่ืออบเจ็คนั้นแสดงอยูใ่นสไลดแ์ลว้ 

 Exit (จบการท างาน) คือใหแ้สดงเม่ือจะไม่แสดงออบเจ็คนั้นในสไลด ์(หลงัจบเอฟเฟ็คต ์Entrance 

และ Emphasis แลว้) 

เลอืกเอฟเฟ็คต์เพิม่เตมิ 
 นอกจากรายช่ือเอฟเฟ็คตท่ี์เห็นในกรอบซ่ึงใชง้านไปบล่าสุดแลว้ ยงัเลือกรายการเอฟเฟ็คตแ์บบ
อ่ืนๆเพ่ิมเติมได ้โดยโปรแกรมจะมีใหเ้ลือกใชง้านไดห้ลายกลุ่มดว้ยกนั ดงัน้ี 

 
 กลุ่มของเอฟเฟ็คตใ์นแต่ละกลุ่มนั้น เหมาพกบัการน ามาใชง้านท่ีแตกต่างกนั ควรเลือกใหเ้หมาะสม
กบังานน าเสนอแต่ละกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ฟังดว้ย เช่น งานน าเสนอในท่ีประชุมอาจเลือกแบบเรียบๆท่ีไม่หวือ
หวามาก แต่งานน าเสนอเปิดตวัสินคา้อาจจะเลือกเอฟเฟ็คตท่ี์ต่ืนเตน้และน่าสนใจ เป็นตน้ โดยเอฟเฟ็คตแ์ต่
ละกลุ่มมีดงัน้ี 

 Basic (พ้ืนฐาน)  เอฟเฟ็คตพ้ื์นฐานทัว่ไป เนน้การแสดงผลแบบเรียบๆไม่หวือหวามาก 

 Subtle (ละเอียด) เอฟเฟ็คตท่ี์เนน้การแสดงผลแบบละเอียดและพิถีพิถนั 

 Moderate (ปานกลาง) เอฟเฟ็คตท่ี์เนน้การแสดงผลในลกัษณะปานกลางน่าสนใจ และเอฟเฟ็คตไ์ม่

ต่ืนเตน้มากนกั 

 Exciting (ต่ืนเตน้) เอฟเฟ็คตท่ี์เนน้การแสดงผลต่ืนเตน้และหวือหวามาก เพื่อเรียกร้องความสนใจ 

 
 
 



เพิม่เอฟเฟ็คต์เน้นออบเจค็ (Emphasis) 

 
เอฟเฟ็คต์จบการท างาน (Exit) 

 
 
ปรับแต่งรายละเอยีดเอฟเฟ็คต์ 
 เอฟเฟ็คตบ์างตวัสามารถ
ปรับแต่งค่าเพ่ิมเติมได ้เช่น แบบ 
Fly in ซ่ึงสามารถเลือกไดว้่าจะ
ใหอ้อบเจ็คนั้นเคล่ือนท่ีมาจาก
ทิศทางใด เช่น จากซา้ย หรือจาก
ดา้นบนเป็นตน้ หรือเอฟเฟ็คต ์



แบบ Spin ก็มีตวัเลือกว่าจะใหห้มุนก่ีรอบ เป็นตน้ ซ่ึงเอฟเฟ็คตแ์ต่ละแบบจะมีตวัเลือกปรับแต่งในการ
แสดงผลท่ีไม่เหมือนกนั ดงัภาพ 
เปลีย่นเอฟเฟ็คต์ 
 เอฟเฟ็คตท่ี์ไดก้  าหนดใหก้บัออบเจ็คไปแลว้ สามารถเปล่ียนไปเป็นแบบอ่ืนได ้ดงัน้ี  

 
 
 
 
ยกเลกิเอฟเฟ็คต์ 
 ถา้ไม่ตอ้งการใชง้านเอฟเฟ็คตท่ี์ก  าหนดไปแลว้ ก็ยกเลิกออกไปไดโ้ดยคลิกเลือกเลขล าดบัของเอฟ
เฟ็คตท่ี์จะยกเลิก หรือคลิกเลือกบนหนา้ต่าง Custom Animation ไดด้งัภาพ 

 
ให้เอฟเฟ็คต์เร่ิมท างาน 
 โดยปกติเราก าหนดเอฟเฟ็คตใ์หก้บัออบ
เจ็คแลว้ ตวัเลือกการแสดงออบเจ็คในช่อง Start 
(เร่ิม) จะเป็น On Click คือเมื่อคลิกเมาส์ แต่ยงัมี
ตวัเลือกการเร่ิมท างานแบบอ่ืนใหเ้ลือกไดอี้ก
ดงัน้ี 



 On Click (เมื่อคลิก) เม่ือคลิกเมาส์จึงจะแสดงออบเจ็คน้ี 

 With previous (กบัก่อนหนา้น้ี) แสดงออบเจ็คน้ีพร้อมกบัออบเจ็คก่อนหนา้ (อตัโนมติั) 

 After Previous (หลงัก่อนหนา้น้ี) ใหแ้สดงออบเจ็คน้ีหลงัจากออบเจ็คก่อนหนา้แสดงเสร็จแลว้ 

(อตัโนมติั) 

 
ก าหนดความเร็วของเอฟเฟ็คต์ 
 ก  าหนดความเร็วของการแสดงเอฟเฟ็คตใ์นช่อง Speed (ความเร็ว) เลือกไดด้งัน้ี 

 Very Slow (ชา้มาก) แสดงแบบชา้มาก 

 Slow (ชา้) แสดงชา้ 

 Medium (ปานกลาง) แสดงเร็วปานกลาง 

 Fast (เร็ว) แสดงเร็ว 

 Very Fast (เร็วมาก) แสดงเร็วมาก  ๆ

เลขล าดับของเอฟเฟ็คต์ 
 เม่ือมีการใส่เอฟเฟ็คตใ์หก้บัออบเจ็ค สงัเกตว่าท่ีออบเจ็คนั้นจะมีตวัเลขก ากบัอยู ่ซ่ึงจะเป็นตวัเลขท่ี
ใชบ้อกล าดบัการใส่และแสดงของเอฟเฟ็คตน์ั้น โดยเร่ิมแสดงออบเจ็คจากตวัเลขค่านอ้ยไปหามากตามล าดบั 

 
จดัล าดับของเอฟเฟ็คต์ 
 การจดัล  าดบัเอฟเฟ็คตใ์หม่ เพื่อใหก้ารแสดงผลเป็นไปตามล าดบัท่ีเราตอ้งการ ว่าจะใหอ้อบเจ็คไหน
มาก่อนมาหลงั ท าไดโ้ดยเล่ือนเอฟเฟ็คตข้ึ์น-ลงไดด้งัภาพ 
 
การหน่วงเวลาแสดงออบเจค็ 
 เมื่อตอ้งการก าหนดใหแ้สดงออบเจ็คใดๆต่อเน่ือง แต่ใหห้น่วงเวลาไวก่้อน (ใหแ้สดงชา้ลง) แลว้
ค่อยเร่ิมแสดง โดยจะท้ิงช่วงไวต้ามเวลาท่ีก  าหนด ซ่ึงจะใส่เวลาได ้ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
ปรับแต่งลกัษณะการแสดงเอฟเฟ็คต์ 



 เอฟเฟ็คตแ์ต่ละแบบสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆเพ่ิมเติมไดอี้ก ในตวัอยา่งเป็นการแสดงเอฟ
เฟ็คตแ์บบ Fly in เพื่อเป็นแนวทางใหป้รับแต่งเอฟเฟ็คตด์ว้ยตวัเอง 
 บนแท็บ Effect (ลกัษณะพิเศษ) ในส่วนการปรับแต่ง Enhancements มีรายละเอียดดงัน้ี 

 Sound (เสียง) เลือกเสียงท่ีจะใหเ้ล่นประกอบ และคลิกท่ีปุ่มรูปล าโพง เพื่อก  าหนดระดบัความดงั 

 After animation (หลงัจากการเคล่ือนไหว) ก าหนดลกัษณะออบเจ็คท่ีเพ่ิงถกูแสดงไปว่าจะใหมี้

ลกัษณะอยา่งไร ดงัน้ี 

 รายการสี หลงัแสดงจบใหเ้ปล่ียนเป็นสีอ่ืนท่ีต่างไปจากสีเดิม 

 More Colors (สีเพ่ิมเติม) ใหเ้ปล่ียนเป็นสีอ่ืนท่ีต่างไปจากสีเดิม โดยเลือกสีอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีมีได ้

 Don’t Dim (ไม่พร่ามวั) ใหเ้ป็นเหมือนเดิม ไม่เปล่ียนแปลง 

 Hide After Animation (ซ่อนหนงัจากการเคล่ือนไหว) ใหซ่้อนหรือไม่แสดงออบเจ็ค หรือ

ขอ้ความเม่ือเมาส์คลิกคร้ังต่อไป 

 Animate Text (ขอ้ความเคล่ือนไหว) ก าหนดลกัษณะการแสดงขอ้ความแต่ละสว้น ดงัน้ี 

 All at once (ทั้งหมดในคร้ังเดียว) แสดงขอ้ความทั้งหมดพร้อมกนัทีเดียว 

 By word (ทีละค า) แสดงขอ้ความแบบออกมาทีละค า 

 By letter (ทีละตวัอกัษร) แสดงขอ้ความแบบออกมาทีละตวัอกัษร 

 ก าหนดระยะเวลาแสดงท่ีจะใหห่้างกนัระหว่างแต่ละตวัอกัษรเป็นเปอร์เซ็นตใ์นช่อง % delay 

between letters (% หน่วงเวลาระหว่างตวัอกัษร) ใชก้บั 2 ตวัเลือกหลงัของ Animate Text 

 


