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Adobe Captivate 2017 คือโปรแกรมที่เอาไว้ส าหรับช่วยสร้างสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สามารถผสมผสาน
การจัดการในระบบ E-learning ได้ด้วย Adobe Captivate มีรูปแบบการท างานที่ใช้งานง่าย คล้ายกับโปรแกรม 
Power point  เป็นเครื่องมือที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งใช้ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ E-learning ทั้งในรูปแบบ
เว็บขนาดเล็ก File.swf และรูปแบบ HTML5, EXE นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้าง screencasts และแปลงงาน
น าเสนอของ Microsoft PowerPoint ไปเป็นรูปแบบ File.swf และ HTML5 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับ
อาจารย์ นักศึกษา หากใครที่ต้องการโปรแกรมท างานน าเสนอดีๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมน าเสนองานอย่าง 
Power point โปรแกรม Adobe Captivate จะสามารถเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเยี่ยมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม Adobe Captivate เป็นการพัฒนารูปแบบสื่อในลักษณะรูปแบบ M learning =  Mobile 
learning เข้ากับยุค ไทยแลนด์ 4.0 และตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้เรียนในให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการ
สอนได ้Anywhere AnyTime Anybody คือทุกท่ี ทุกเวลา พร้อมกันหลายๆคน เป็นการเรียนการสอนแบบ
เสมือนจริง Vitual learning มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนตลอดเวลา Interaction/ Feedback ท าให้สื่อการสอน
น่าสนใจ 

กระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียท่ีต้องค านึงถึง มี หลักส าคัญ อยู่  2 ข้อคือ 
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1. Contents ก าหนดเนื้อหาที่ชัดเจน ไม่มากและน้อยจนเกินไป 
2. Storyboard ก าหนดแผนงาน บท แบ่งงาน อยู่โมดุลไหน เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการผลิตสื่อ 

หลักการออกแบบ UID desing เห็นแล้วน่าใช้งาน สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
1. Look&Feel ท าให้แล้วอยากใช้  
2. User Friendly เป็นมิตรกับผู้ใช้ ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
3. Globalzation เป็นมาตรฐาน  

หลักการออกแบบ UXD desing สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
1. เมื่อมีการใช้งานสามารถติดตามการใช้งาน ทดสอบ กลับมาแก้ไขสื่อใหม่ได้ 
2.   Interfaces Useful มันใช้ได้จริง  อะไรคือปัญหา  ปรับแก้ไขได้ไหม 
3. เนื้อหาจบในเฟรม สัญญาลักษณ์ดี เป็นมิตรกับผู้เรียน 
4. ขนาดของสื่อกับการเผยแพร่ แก้ไขปัญหาได้เบื้องต้น มีรูปแบบสามารถแก้ไขได้ไหม ตอบผิดแล้วไปที่

บทเรียนไหน 
5. ควรจะให้ค าแนะน าผู้เรียนตลอด 

หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
เนื้อหาสัมพันธ์กับหัวข้อที่จะเรียน ควรแทรกการโต้ตอบกับระบบ มีการประเมินผลพฤติกรรมผู้ใช้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมทุกเครื่อง 
PC, Notebook.  I phone  ผู้เรียนสามารถ  goto Slide ตามล าดับ แบบนันลิเนียร์ ไม่เรียงล าดับต้องให้ความ 
ส าคัญกับผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน ควรมีปุ่มหยุดเสียงกรณ๊ไม่ต้องการฟังเสียง มีระบบ
ติดตามผลเพ่ือเป็นการพัฒนาสื่อในครั้งต่อไป 

หลักการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 2017 
เข้าสู่โปรแกรมโดยการกดคลิกท่ีเมนู เลือก โปรแกรม Adobe Captivate 2017   ตามภาพ 
 

 
ภาพแสดงการเปิดโปรแกรม 
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ภาพแสดงการเลือกโหมด Bank Project 

 
โหมดที่เลือกก่อนการท าการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

  โหมด Responsive Project สร้างครั้งเดียวใช้ได้กับ 3 รูปแบบ ทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์   
                        แท็บเล็ต 
 

โหมด Video Demo ท าการ Capture slide ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้ในการสอนไปครั้งเดียวยาวๆ 
 

 โหมดSoftware Simulationท าการ Capture slide เลือกเฟรมได้  
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 โหมด From Powerpoint การเลือกน าสไลด์จากโปรแกรมมาใช้งาน 
 
 

โหมด From Adobe Captivate Draft เลือกรูปแบบส าเร็จรูป 
 
ให้ท าการเลือกขนาดของงานที่จะสร้างได้โดยการกดปุ่มแล้วเลือก Desktop  
 

 
 

ท าการกดเลือก Capture slide  เพ่ือบันทึกหน้าจอที่ท าการสอนและน าไปผลิตหรือประกอบในสื่อ
มัลติมีเดียที่จะสร้างได้ 
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ภาพแสดงการเตรียมการบันทึก หยุดบันทึกกด End 

 
 
สามารถเลือกรูปแบบกราฟิกส าเร็จรูปที่ต้องการผลิตได้ โดยการเลือกโหมด Adobe Captivate Draft ตามภาพ 
 

 
ภาพแสดงการเลือกรูปแบบส าเร็จรูป 
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ภาพแสดงรูปแบบส าเร็จรูปพร้อมใช้งานปรับแต่งแก้ไข 

 
วิธีปรับขนาดงาน ให้เลือก เมนู Modifly เลือก Rescale Project 
 

ภาพแสดงการปรับภาพตามขนาดจอใหม่ 
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สามารถปรับแต่ง โดยการเลือก Preset size 640X480 เทคนิคที่ส าคัญในการปรับขนาดงานที่สร้างจะต้องท าการ
ค านึงถึงกราฟิกท่ีสร้างด้วยให้ปรับขนาดไปตามท่ีเราก าหนดโดยการ เลือก  Rescale Project to file new size 9
ตามภาพ 

  
ภาพแสดงการปรับขนาดงานและช้ินงานกราฟิก 

การท า Image slideshow เพ่ือสร้างเฟรมสไลด์ น ามาออกแบบสื่อการสอน โดยการเลือกเมนู File เลือก 
New Project เลือก Image slideshow โปรแกรมจะท าการสร้างเฟรมให้ 
 

              
 

ภาพแสดงการเพิ่มเฟรมสไลด์ 
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โปรแกรมสามารถปรับแต่งภาพเบื้องต้นได้ โดยการ กดเลือกรูปภาพที่ต้องการปรับแต่ง จากนั้น เลือก Properties 
เลือก รูปไอคอนดินสอ กด Edit 

 
ภาพแสดงการปรับขนาดภาพกราฟิก 

 
  การแทรกวีดิโอให้กดเลือกปุ่ม Media เลือก Event Video เลือก File Path กดปุ่ม Browse เพ่ือเลือก
คลิปวิดีโอ ในเครื่อง ในรูปแบบ file. MP4 

 
ภาพแสดงการแทรกคลิปวิดีโอ1 
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ภาพแสดงการแทรกคลิปวิดีโอ2 

การแทรกวีดีโอโดยการเชื่อมต่อเน็ต เพ่ือลดขนาดไฟล์มัลติมีเดีย ได้แต่ต้องมีการน าข้อมูลไปเก็บไว้ใน
แหล่งเก็บข้อมูลก่อนน ามาเชื่อมต่อกัน ไม่สามารถคัดลอกลิงก์จาก YouTube มาใช้งานได้  

 
ภาพแสดงการแทรกคลิปวิดีโอแบบเช่ือม URL 

สามารถตัดช่วงวีดีโอตามจ านวนของเฟรม แบ่งเป็นสไลด์ได้ โดยการเลือก Muti-slide Synchronized Video  
เลือกก าหนดเฟรมจ านวนที่ต้องการ โดยการใส่ตัวเลขที่ต้องการ กดปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการท างาน 
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ภาพแสดงการเลือกตัดคลิปวิดีโอเป็นเฟรมสไลด์ 

การแทรกเสียงลงกับสไลด์ โดยการเลือกเมนู Audio เลือก Import เลือก Slide เสียงจะถูกก าหนดลงใน
เฟรมโดยจะเล่นเสียงจนจบจึงจะด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 

 
ภาพแสดงการแทรกเสียง 

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียจ าเป็นจะต้องมีการเลือกกลุ่มสีในการออกแบบเพื่อให้สื่อออกมาดูน่าสนใจ การ
เลือกสีที่ใช้ แนะน าให้ใช้บริการ เว็บเพจ โหมดสีในการออกแบบ   
http://www.color-hex.com/color-palettes/ 

 

http://www.color-hex.com/color-palettes/
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การส าเนาสไลด์ ให้เลือกค าสั่ง Dupticate โดยการกดที่เฟรมสไลด์ กดปุ่มขวาที่เมาส์จะปรากฏเมนูขึ้น 
แล้วท าการคัดลอกและสร้างได้เลย 

 
ภาพแสดงการส าเนาเฟรมสไลด์ 

การใช้click box ให้เลือกได้เลยใน ปุ่มรูปมือ Interaction เมื่อเลือกแล้วจะได้รูปสี่เหลี่ยมสามารถน าไป
วางในต าแหน่งที่ต้องการ เมื่อมีการกดที่บริเวณท่ีก าหนด ภาพ หรือ ตัวอักษร จะปรากฏขึ้นมา 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Click Box 

 
การตัดภาพกราฟิก โดยการเลือกภาพที่ต้องการตัด จากนั้นเลือกปุ่มค าสั่ง Edit Image เลือก Crop ขยับ

เส้นกรอบสีฟ้าตามต้องการ ภาพกราฟิกจะถูกตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไป 
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  ภาพแสดงการ Crop ภาพกราฟิก 1 

 

 
  ภาพแสดงการ Crop ภาพกราฟิก 2 
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การใช้งานเทคนิค Click box เป็นการก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดการปฏิสัมพันธ์ เช่น การกดแล้ว ตัดสินถูก 
หรือผิด  โดยการเลือก Interaction เลือก Click Box ลากรูปทรงสี่เหลี่ยมไปวางในต าแหน่งที่ต้องการ จากภาพคือ
รูป Monitor  

 
ภาพแสดงการใช้งาน Click Box 

การใช้งานเทคนิค Text Entry เลือก Interaction เลือก Text Entry เป็นการกรอกโดยการพิมพ์ตัวอักษร 
จากนั้นจึงจ าด าเนินการท างานขั้นตอนต่อไป ส าคัญท่ีค าสั่ง Validate  User Input ในการก าหนด ตัวอักษรที่
ถูกต้อง เช่น ก าหนดค าว่า “ชาญชัย” เมื่อพิมพ์ถูกจึงจะด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ 

 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Text Entry 1 
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ระบุค าเฉลย 
 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Text Entry 2 

 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Text Entry 3 

การใช้งานเทคนิค Leaning interaction จะเป็นโหมดส าเร็จรูป เรียกอีกอย่างว่า การใช้ Widget ในการ
สร้างรูปแบบสไลด์ในการน าเสนอให้น่าสนใจ 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Leaning interaction  1 

 

ก ำหนดคำ่ตวัพิมพ์ต้องพิมพ์เลก็ใหญ่ 
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ท าการเลือก รูปแบบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Insert โปรแกรมจะท าการสร้างให้อัตโนมัติ และใช้เวลาประมวลผล
พอสมควร เมื่อได้รูปแบบแล้วท าการปรับแต่งแก้ไขได้เลย 
 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Leaning interaction  2 

 

 
ภาพแสดงการใช้งาน Widget Properties1 

 



16 
 

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการผลติสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 2017 
นายชาญชัย  บุญคุ้ม นกัวิชาการโสตทัศนศกึษา ช านาญการพิเศษ 

 

 
ภาพแสดงแหล่งที่เก็บรูปแบบ Widget Properties 2 

 
การใช้งานเทคนิค Drag&Drop เป็นการเลือกกระท ากับกราฟิก โดยการกดเลือก ลากแล้วไปวางยัง

ต าแหน่งที่ก าหนด จะปรากฏผลการกระท าตามที่สร้างไว้ เช่น ถูกต้อง หรือ ไปบทเรียนต่อไป มีขั้นตอนการสร้าง  
3 ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 1 
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1. ระบภุาพที่ต้องการโดยการกดปุ่มคลิกที่ภาพได้ตามต้องการ 

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 2 

 
2. ระบพ้ืุนที่ ที่ต้องการโดยการกดปุ่มคลิกที่ภาพได้ตามต้องการ เช่นกัน สังเกตเส้นกรอบกราฟิกจะเปลี่ยนสี

เป็นสีฟ้าอ่อน 
 

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 3 

 
3. ท าการกดเลือกแล้วลากไปวางจะเกิดเส้นแสดงทิศทางในก าหนดให้กราฟิกเดินทาง ตามที่เราก าหนด 

จากนั้น กดปุ่ม Finish เพ่ือยืนยันการตั้งค่าการ Drag&Drop 
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ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 4 

 
สามารถปรับแต่งก าหนดค่าตัวแปรต่างๆได้ที่ แถบเมนู DRAG AND DROP เลือก Options 

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 5 
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เทคนิคการซ่อนวัตถุท่ีลากโดยการวางลงไปในต าแหน่งแล้วจะลบหายไป  

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 6 

 
หน้าต่างใช้ตรวจสอบการตั้งค่าตัวแปร ข้อส าคัญคือ จะต้องตั้งชื่อของกราฟิกเพ่ือลดข้อผิดพลาด 

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 7 
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  การเพ่ิมปุ่ม reset และ Undo  

 
ภาพแสดงเทคนิค Drag&Drop 8 

 
 

เทคนิคการสร้างส่วนประมวลผลบทค าถามค าตอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินผลของสื่อท่ีสร้างกับ
ผู้เรียน เพ่ือแสดงให้เห็นผลของการเรียนรู้เนื้อหาที่ถูกออกแบบ และจัดท าขึ้น เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนต่อไป มีวิธีการสร้าง ดังนี้คือ 

1. ไปกดเลือกเมนูค าสั่ง Quiz จากนั้น เลือก Question Slide… 

 
ภาพแสดงเทคนิค Question Slide 1 

2. จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Insert Question ซึ่งจะมีรูปแบบของการสร้างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้อง
ศึกษาและทดลองสร้างกันต่อไป แต่ในที่น้จะขอยกตัวอย่างการท าข้อสอบแบบประเมินในรูปแบบ 
Mutiple Choice  
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ภาพแสดงเทคนิค Multiple Choice 1 

 
3. Multiple Choice แบบทดสอบแบบเลือกข้อค าตอบที่ถูกต้องที่สุด ให้ท าการกดเลือกท่ีตัวอักษรแล้ว

ท าการพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยตามต้องการ  

 
 

ภาพแสดงเทคนิค Multiple Choice 2 
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กรณีต้องการมีการสุ่มข้อสอบในการทดสอบ ให้เลือก Shuffle เพ่ือสลับข้อสอบ 

 
กรณีเปลี่ยนข้อค าตอบที่ถูกต้อง ให้เลือกกดที่ปุ่ม จะแสดงจุดสีฟ้า แสดงถึงการเลือกข้อค าตอบที่ถูกต้อง 

 
กรณีก าหนดข้อคะแนนให้ก าหนดที่  Points: แล้วใส่ค่าตัวแปรเป็นตัวเลข เช่น 1 คะแนน ให้ใส่ เลข 1 เป็นต้น 

 
 
กรณีต้องการเชื่อมต่อข้อมูลรายงานผ่านระบบ LMS สามารถ ก าหนดค่าได้ที่ Reporting จะมีค่า Interaction ID 
ให้โปแกรมเมอร์น าไปพัฒนาต่อไปได้ 
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4. วิธีการท าแบบข้อสอบแบบ เติมค าในช่องว่าง Fill in the Blank ให้ท าการพิมพ์ ข้อความที่ถูกต้องทั้ง
ประโยคข้อความ จากนั้นให้ท าการ สร้างแถบสีในค าท่ีต้องการให้เว้นช่องว่าง เลือกแถบเมนู QUIZ 
กดปุ่ม Mark Blank โปรแกรมสร้างให้ทันที 

 

 
ภาพแสดงเทคนิค Fill in the Blank  

5. เทคนิคก าหนดค่าการประเมินผลการท าแบบทดสอบ ให้เลือกเมนู Quiz เลือก Quiz Preferences…   
จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Preferences ให้เลือกก าหนดค่าเปอร์เซ็นต์ตามที่ต้องการท าแบบทดสอบ เช่น ผ่านที่ 
50% หรือ 80% เป็นต้น ดังนี้ เลือก Pass of Fail  ในช่องว่าง ให้ก าหนดได้ตามความต้องการ 

   
ภาพแสดงเทคนิค Pass of Fail   
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การเผยแพร่งาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 2017 
โดยมีขั้นตอนการท างานที่ง่ายมากดังนี้  

1. เลือก เมนูไอคอน Publish แล้วเลือกได้เลย อีกวิธี ไปที่เมนู File  เลือก Publish 
 

               
ภาพแสดงเทคนิค Publish 1  

จากนั้น ในช่อง Publish as :  สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ 
HTML5/ SWF รูปแบบเปิดใน เวบเพจ .HTML , Swf 
VIDEO           รูปแบบเปิดแบบวีดิทัศน์ต่อเนื่องจนจบ .MP4 
EXECUTABLE รูปแบบเปิดแบบโปรแกรม .EXE 

เมื่อเลือกรูปแบบเผยแพร่ได้แล้วให้ท าการกดปุ่ม Publish โปรแกรมจะท าการประมวลผลและสร้างข้อมูลให้จน
ส าเร็จ 

 
ภาพแสดงเทคนิค Publish 2 
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