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คู่มือการใช้ งาน Adobe Captivate 9
รู้จกั กับ Adobe Captivate 9
เป็ นโปรแกรมที่ใช้สำหรั บสร้ ำงสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน หรื อสื่ อกำรนำเสนอในรู ปแบบ
Interactive Multimedia ที่ส ำมำรถสร้ ำงสื่ อมัลติ มีเดี ยได้ห ลำกหลำยรู ปแบบ เช่ น กำรจับภำพ
หน้ำจอเพื่อนำไปสร้ำงสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน กำรสร้ำงสื่ อนำเสนอจำกข้อมูลต่ำงๆ ทั้งข้อควำม
และรู ปภำพ กำรสร้ ำงแบบทดสอบ โดยสื่ อนำเสนอที่ถู ก สร้ ำงขึ้ นสำมำรถนำไปเผยแพร่ ต่ อ
ทำงด้ำน E-Learning หรื อระบบออนไลน์บนอินเทอร์ เน็ต
โปรแกรม Adobe Captivate มี ล ั ก ษณะเป็ นโปรแกรมที่ ส ร้ ำ งสื่ อกำรเรี ยนรู ้ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์(interactive) คล้ำยกับโปรแกรม Autoware ผสมผสำนกับโปรแกรม Flash แต่มีกำร
ปรั บ ให้ ส ำมำรถท ำงำนได้ง่ ำยขึ้ น โดยมี ก ำรสร้ ำงงำนแบบ สไลด์ ในกำรออกแบบ และ มี
Timeline ในกำรดำเนิ นเรื่ องรำว นอกจำกนี้ ยงั สำมำรถใส่ สคริ ปต์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถทำงำน
แบบปฏิสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกับโปรแกรม Flash
คุ ณ สมบัติที่ สำคัญ อีกประกำรหนึ่ ง ของโปรแกรม Adobe Captivate คื อ ผูใ้ ช้ส ำมำรถ
Capture หน้ำจอมคอมพิ วเตอร์ ในรู ปแบบวิดีโอ หรื อ simulation เพื่อทำงำนสำธิ ตกำรใช้งำน
โปรแกรมต่ำงๆ และยังสำมำรถแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำม ปรับเปลี่ ยนตำแหน่ งของเมำส์ ได้อีกด้วย
โดยสำมำรถสรุ ปคุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Captivate ได้ ดังนี้
1. สำมำรถสร้ำงโปรแกรมสำธิต หรื อโปรแกรมจำลองสถำนกำรณ์กำรทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว
2. สำมำรถสร้ำงโปรแกรมสำธิ ต หรื อโปรแกรมจำลองกำรทำงำนให้เป็ นไฟล์ในรู ปแบบ Flash
(SWF) โดยผูใ้ ช้ไม่จำเป็ นต้องทรำบวิธีกำรใช้งำน Flash หรื อ ActionScript
3. สำมำรถแก้ไขสไลด์ ปรับเปลี่ยนเคอร์ เซอร์ ของเมำส์ได้
4. สำมำรถควบรวมเข้ำกับโปรแกรม e-Learning อื่นๆได้
5. สำมำรถนำโปรเจ็กต์ของ Adobe Captivate ไปพัฒนำต่อบน Adobe Flash ได้
6. สำมำรถสร้ำงสรรค์ ปรับแต่ง ส่ วนควบคุม แม่แบบ (template) และเมนูให้เป็ นแบบเฉพำะได้
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7. สำมำรถ Publish ออกเป็ นไฟล์งำนต่ำงๆ ได้ ทั้ง SWF และ EXE และอื่นๆ
โปรแกรม Adobe Captivate เวอร์ ชน่ั ที่ผำ่ นมำ ถือว่ำทำงำนได้ดีอยูแ่ ล้ว ทำให้เรำสำมำรถ
สร้ำงบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ บทเรี ยนออนไลน์ สร้ำงแบบทดสอบ สร้ำงเกม สร้ำงแบนเนอร์ ฯลฯ
ได้อย่ำงง่ำยดำย ด้วยฟั งก์ชนั่ ที่มีอยู่ก็สำมำรถสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนออกมำได้สมบูรณ์ แบบโดยไม่
ต้องเขียนโค้ด ศึกษำและทำตำมได้ง่ำยกว่ำกำรเขียนโค้ดใน Adobe Flash แต่ Adobe Captivate 9
ก็มีฟังก์ชนั่ กำรทำงำนใหม่ๆ ยกตัวอย่ำงโดยสังเขป ดังนี้
1. ตัวโปรแกรมออกแบบใหม่ ไม่ มีเค้ำเดิ มเลย คำสั่งต่ำงๆ ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่ ท้ งั หมด แต่ ขอ
บอกว่ำจัดตำแหน่งคำสั่งต่ำงๆ ได้ดี หำง่ำย มำพร้อมกับฟี เจอร์ เด็ด Responsive Project ที่สำมำรถ
ปรับขนำดอัตโนมัติได้ในหน้ำจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมำร์ ทโฟน
2. Responsive Theme ธีมรู ปแบบใหม่ สำมำรถยืดหยุน่ ตำมขนำดของหน้ำจอ
3. Smart Position จัดกำรกับตำแหน่ งของวัตถุ ได้แม่ นยำมำกขึ้ นในหน้ำจอที่แตกต่ ำงกัน เพื่ อ
สร้ำงชิ้นงำนแบบ Responsive Project ได้สมบูรณ์แบบ
4. สำมำรถน ำไฟล์ PowerPoint (2007, 2010, 2013) ที่ มี ท้ ั งข้ อ ควำม รู ปร่ ำง เสี ยง วิ ดี โ อ
ภำพเคลื่อนไหวที่สร้ำงจำก PowerPoint เข้ำมำใน Adobe Captivate 9 แล้ว Publish เป็ น HTML5
5. สร้ำงปุ่ มโดยมี 3 สถำนะ (State) ได้แก่ Up, Over, Down ได้ในตัวโปรแกรมเลย ไม่ตอ้ งทำปุ่ ม
จำก Adobe Photoshop หรื อ Adobe Illustrator หรื อโปรแกรมอื่นๆ คือไม่ตอ้ งมำทำ _up, _over,
_down แต่สำมำรถสร้ำง Shapes แล้วกำหนดเป็ น Button ก็สำมำรถสร้ำงปุ่ มทั้ง 3 State ได้ง่ำยๆ
หลักการพืน้ ฐาน
โปรแกรม Captivate ทำงำนในลักษณะเดียวกับโปรแกรม MS PowerPoint คือในแต่ละ
ไฟล์ หรื อ Project จะประกอบไปด้วยสไลด์หลำยสไลด์นำมำเรี ยงกันในแต่ละสไลด์ สำมำรถ
บรรจุส่ิ งต่ำงๆ ซึ่ ง ต่ อไปนี้ จะเรี ยกว่ำเป็ นวัตถุ เช่น ภำพ ข้อควำม เสี ยง คลิปวิดีโอและ ปุ่ ม เป็ น
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ต้น กำรเข้ำ-ออกของ สไลด์ และวัตถุ ในสไลด์ สำมำรถกำหนด Effects ต่ ำงๆ ได้ เมื่ อสั่งให้
โปรแกรมทำงำนโปรแกรมจะเริ่ มนำแผ่นสไลด์ ที่ 1 มำแสดง จำกนั้นจะนำเอำแผ่นสไลด์ที่ 2
และ 3 มำแสดงเรื่ อย ๆ จนหมดทุกสไลด์
กำรควบคุมสไลด์ ให้ไปยังแผ่น สไลด์ ที่กำหนดทำได้โดยกำร สร้ำงปุ่ ม และใช้ค ำสั่ง
ของโปรแกรม เพื่อให้ไปยัง สไลด์ ที่ตอ้ งกำร 2 สไลด์ แต่ละแผ่น จะมี Timeline เป็ นของตนเอง
Timeline จะเป็ นตัวกำหนดเวลำกำรแสดงของวัตถุ แต่ละตัวในแผ่นสไลด์น้ นั ๆ ตลอดจนกำร
ก ำหนดให้ ว ตั ถุ ใ ดเกิ ด ก่ อน หรื อ เกิ ด หลังอย่ำงไร หรื อกำรก ำหนด ต ำแหน่ ง ของวัต ถุ ใ ห้อ ยู่
ข้ำงหน้ำหรื ออยู่หลังวัตถุ ใดก็ได้ วัตถุ แต่ ละวัตถุ เช่ น ภำพ ข้อควำม เสี ยง และวิดีโอ สำมำรถ
ปรับแก้ลกั ษณะได้ ผ่ำนทำงแถบ Properties โดยวัตถุแต่ละอย่ำง จะมีแถบ Properties ของตนเอง
เมื่ อ คลิ ก เลื อ กวัต ถุ ใด โปรแกรม Captivate จะแสดง Properties ของวัต ถุ น้ ัน ท ำให้ ส ำมำรถ
กำหนดลักษณะของวัตถุน้ นั ๆ ได้
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เริ่มต้ นใช้ งาน Adobe Captivate 9
ส่ วนประกอบหน้ าจอแรกของโปรแกรม Adobe Captivate 9
เมื่อเปิ ดโปรแกรม Adobe Captivate 9 เพื่อใช้งำนโปรแกรมจะมีรูปแบบของโปรเจ็คให้
เรำเลือกใช้ เพื่อให้สำมำรถสร้ำงงำนตำมที่ตอ้ งกำรได้รวดเร็ วขึ้น เช่น

Recent คือ กำรแสดงไฟล์ล่ำสุ ดที่เคยบันทึกไว้ในโปรแกรม เปิ ดไฟล์ที่เคยบันทึกไว้
New คือ กำรสร้ำงงำนใหม่ข้ ึนมำในรู ปแบบต่ำงๆ (สำหรับกำรเริ่ มต้นใช้งำน)
จำกคำสั่ง New ประกอบไปด้วยโปรเจ็กต์ต่ำงๆ ดังนี้
- Responsive Project กำรสร้ ำงโปรเจ็กต์บนมื อถื อ สำมำรถปรับขนำดอัตโนมัติได้ในหน้ำจอ
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมำร์ ทโฟน
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- Software simulation คือกำรบันทึกกำรกระทำบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับกำรจัดทำ
โปรแกรมช่วยสอนเพื่ออธิ บำยกำรใช้งำนโปรแกรม โดยโปรแกรมจะบันทึกกำรกระทำทั้งหมด
และ สำมำรถบันทึกเสี ยงควบคู่ไปได้ดว้ ย
เมื่ อทำกำรเลื อก Software simulation สังเกตที่ กรอบสี แดง คื อพื้ นที่ ที่จะทำกำรบันทึ ก
เมื่อเอำตัวชี้เมำส์ ไปวำงบริ เวณเส้นขอบจะทำกำรย้ำยตำแหน่ งของกรอบสี แดง เพื่อบันทึกพื้นที่
ได้ตำมต้องกำร หำกไม่ตอ้ งกำรตั้งค่ำอื่นเพิ่มเติมให้กดที่ปุ่ม Record บนหน้ำจอเพื่อทำกำรบันทึก
เมื่อบันทึกเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้กดที่ปมุ่ End บนแป้ นพิมพ์เป็ นอันเสร็ จสิ้ น จำกนั้นโปรแกรมจะ
นำเอำกำรกระทำที่เรำบันทึกไปไว้ในสไลด์ของโปรแกรม
- Video Demo กำรทำวิ ดีโ อสำธิ ต โดยโปรแกรมจะบันทึ ก กำรกระทำทั้งหมดและสำมำรถ
บันทึกเสี ยงควบคู่ไปได้ดว้ ย
- From Microsoft PowerPoint คือกำรนำไฟล์จำกโปรแกรม Microsoft PowerPoint เข้ำมำใช้
งำนในโปรแกรมซึ่ งสำมำรถทำกำรแก้ไขต่อได้ในโปรแกรม Captivate 9
- From Adobe Captivate Draft คือกำรนำไฟล์ตน้ แบบจำกโปรแกรมมำสร้ำงชิ้นงำน
- Blank Project คือกำรเริ่ มต้นสร้ำงโปรเจ็คจำกสไลด์เปล่ำ
เมื่อเลือกรู ปแบบที่เรำต้องกำรแล้ว ให้กดเลือกที่รูปแบบ แล้วกด Create

6

ส่ วนประกอบหน้ าต่ างโปรแกรม Adobe Captivate 9
โปรแกรม Adobe Captivate 9 ถูกออกแบบใหม่ต้ งั แต่หน้ำ Splash เปลี่ยนแปลงในส่ วน
ของหน้ำต่ ำง Welcome และ Interface ใหม่ ท้ งั หมด จัดวำงหมวดหมู่ของคำสั่งใหม่ เพื่อจัดกำร
ชิน้ งำนและกำรทำงำนที่ง่ำยขึ้น
เมื่อทำกำรเลือกรู ปแบบโปรเจ็กต์ที่ตอ้ งกำรแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอกำรเริ่ มต้นใช้
งำน ประกอบด้วยเมนูและพื้นที่ทำงำนตำมหมำยเลข ดังนี้
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1. เมนูหลัก (Menu Bar)
File

สำหรับกำรสร้ำง/เปิ ดไฟล์ใหม่ กำรบันทึก กำรพิมพ์ชิ้นงำน กำรส่ งออกเพื่อใช้งำน

Edit

สำหรับกำรคัดลอก วำงภำพ ข้อควำม หรื อแผ่นสไลด์ ตลอดจนกำรกำหนดค่ำของโปรแกรม

View

มุมมองของหน้ำจอ กำรปรับหน้ำจอขนำดต่ำงๆ กำรล็อค กำรซ่ อนสไลด์ เป็ นต้น

Insert

สำหรับกำรนำเข้ำวัตถุต่ำง ๆ เช่น เพิม่ สไลด์ เพิ่มข้อสอบ ภำพนิ่ ง ภำพเคลื่อนไหว สัญลักษณ์
สู ตรคณิ ตศำสตร์ และปุ่ มต่ำงๆ เป็ นต้น

Modify สำหรั บ กำรเปลี่ ยนขนำดของหน้ำจอแสดงผล (Document Window) กำหนดตำแหน่ งกำร
จัดเรี ยงวัตถุต่ำง ๆ บนหน้ำจอ (Alignment) เป็ นต้น
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Project

สำหรับกำรเปลี่ยนรู ปร่ ำงหน้ำตำ (skin editor) กำรสร้ำงตัวแปร เป็ นต้น

Quiz

สำหรับสร้ำงข้อสอบรู ปแบบต่ำง ๆ และกำรกำหนดค่ำของข้อสอบ เป็ นต้น

Audio

สำหรับจัดกำรเกี่ยวกับเสี ยง เช่น กำรนำเข้ำและกำรตัดต่อเสี ยง เป็ นต้น

Video

สำหรับจัดกำรเกี่ยวกับวิดีโอ เช่น กำรนำเข้ำไฟล์วีดีโอและตัดต่อไฟล์วีดีโอ เป็ นต้น

Themes สำหรับกำรจัดกำรเกี่ยวกับรู ปแบบสไลด์ เช่น กำรบันทึกรู ปแบบธีม
Window สำหรับกำรเปิ ดหรื อปิ ดกำรใช้งำนพำเนล(Panel) ต่ำงๆ บนหน้ำจอ เช่ น Timeline Filmstrip
Effects และ Properties เป็ นต้น Panel ใดที่กำลังเปิ ดอยู่ จะเห็นมีเครื่ องหมำยถูกปรำกฏ
2. แถบควบคุมสไลด์ Object
เป็ นเมนูสำหรับเพิ่มวัตถุต่ำงๆในกำรทำงำน เช่น สไลด์ รู ปภำพ คลิปวิดีโอ เสี ยง
ปุ่ ม ข้อควำมต่ำงๆ โดย ประกอบด้วยแถบเครื่ องมือดังนี้ ซึ่ งแต่ละแถบเครื่ องมือก็จะมีเมนูยอ่ ยลง
ไปอีก โดนกดที่สัญลักษณ์

สไลด์
Themes
Text
Shapes
Object
Interactions
Media
Record
Save
Preview
Publish

เพิม่ สไลด์
เลือกปรับแต่งธีมในรู ปแบบต่ำงๆ
เพิม่ ข้อควำมรู ปแบบต่ำงๆ
เพิม่ รู ปวำดต่ำงๆที่ทำงโปรแกรมมีไว้ให้
เพิม่ คำสัง่
เพิม่ Interactions
เพิม่ สื่อรู ปแบบต่ำงๆ เสี ยง คลิปวีดีโอ รู ปภำพ ภำพเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ เป็ นต้น
บันทึกเสียงตนเอง พร้อมปรับแต่งเสียง
บันทึกไฟล์ขอ้ มูล
ทดสอบกำรแสดงผลในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น แสดงทั้งโปรเจ็ค แสดงสไลด์ปัจจุบนั เป็ นต้น
เผยแพร่ ส่งออกไปใช้งำนในรู ปแบบต่ำงๆ
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3. Film Strip แสดงสไลด์ในกำรทำงำน คล้ำยกับกำรทำงำนบน MS Power Point โดยเรี ยงลำดับ
ก่ อนหลังตำมลำดับกำรนำเสนอ สไลด์ แต่ ละแผ่นสำมำรถใช้เมำส์ ลำกเพื่อ
สลับตำแหน่งกันได้
ในสไลด์แ ต่ ล ะแผ่น ควรมี ก ำรตั้งชื่ อ ในแถบ Properties ด้ว ย ซึ่ งมี
ประโยชน์ในกำรกำหนดเส้นทำงกำรเดินของโปรแกรม เช่น เมื่อคลิกปุ่ มแล้ว
จะให้โปรแกรมลิงค์ไปที่สไลด์ใด เป็ นต้น ชื่อของสไลด์แต่ละแผ่นจะปรำกฏ
ที่ดำ้ นล่ำง ของสไลด์น้ นั ๆ และนอกจำกนี้ ถ้ำสไลด์น้ นั มีวิดีโอ หรื อมีกำรใช้
เสี ยง ก็จะมีสัญลักษณ์ปรำกฏให้เห็น
4. พืน้ ทีใ่ นการทางาน WorkSpace

เป็ นหน้ำจอแสดงกำรทำงำนของโปรแกรม โดยจะแสดงสไลด์ทีละแผ่น วัตถุต่ำง ๆ ที่
นำมำวำงในสไลด์จะปรำกฏที่นี่ เป็ นบริ เวณที่เรำสำมำรถออกแบบในส่ วนของเนื้อหำ กำรจัดวำง
วัตถุต่ำงๆ ให้สวยงำม มุมซ้ำยบนสไลด์งำนจะแสดงชื่อไฟล์ที่เรำบันทึกไว้
5. Timeline เป็ นแถบควบคุมวัตถุที่อยูใ่ นแผ่นสไลด์แผ่นที่กำลังแสดงอยูใ่ นหน้ำจอ Work Space
ทั้งนี้ สไลด์แต่ ละแผ่นจะมี Timeline เป็ นของตนเอง Timeline ประกอบด้วยชั้นของวัตถุ ต่ำงๆ
หรื อ layers ต่ำง ๆ ซึ่ งแสดงอยู่ทำงด้ำนซ้ำย สำมำรถกำหนดเวลำในกำรแสดงของสไลด์ รวมถึง
วัตถุต่ำงๆ คล้ำยกับกำรทำงำนบน Flash
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6. Panel Groups
เป็ นกลุ่มแถบที่อยูด่ ำ้ นซ้ำยมือ ประกอบด้วยแถบคำสั่งต่ำงๆ ที่ สำมำรถกำหนดค่ำให้แก่
วัตถุต่ำง ๆ ที่อยูบ่ นหน้ำจอได้

6.1. Properties เป็ นกำรกำหนดค่ำของวัตถุต่ำงๆ เช่น ข้อควำม รู ปภำพ ภำพเคลื่อนไหว เสี ยง
วีดี โอ ปุ่ มเชื่ อมโยง เป็ นต้น โดยเมนู จ ะเปลี่ ยนไปตำมวัต ถุ ที่ เลื อกใช้งำนอยู่ในขณะนั้น ซึ่ ง
โปรแกรมจะแสดงผลของกำรปรับแต่งโดยอัตโนมัติในทันที
6.2. Library เป็ นแถบที่รวมวัตถุต่ำงๆ ที่อยูบ่ นหน้ำจอมำไว้ที่นี่ เมื่อเรำนำภำพ เสี ยง หรื อวิดีโอ
มำวำงบนพื้นที่กำรทำงำน โปรแกรมจะนำมำไว้ใน Library ให้โดยอัตโนมัติ ถ้ำหำกต้องกำร
นำมำใช้อีก ก็สำมำรถนำวัตถุที่อยูใ่ น Library มำวำงไว้บนพื้นที่กำรทำงำนและกำหนด Property
ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดเพรำะไม่ตอ้ งนำเข้ำวัตถุใหม่
6.3 Timing เป็ นกำรก ำหนดค่ ำ กำรแสดงผลให้ กั บ สไลด์ แ ละวัต ถุ ต่ ำ งๆ เช่ น กำรก ำหนด
ระยะเวลำเล่น กำรใส่ เอฟเฟ็ กต์ในกำรแสดงผล
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การทางานของสไลด์
ประเภทของสไลด์
กดตรงลูกศร จะปรากฏเมนูเพิม่ เติม

เราสามารถเลือกรู ปแบบสไลด์ที่ตรงต่อความต้องการได้ ซึ่ งประเภทของสไลด์ในโปรแกรม
Adobe Captivate 9 มีดงั นี้
1. Content Slide เป็ นสไลด์สาหรับสร้างเนื้อหา โดยมีกล่องข้อความมาให้
2. Blank Slide เป็ นสไลด์ว่างเปล่าที่ตอ้ งกาหนดหรื อแทรกวัตถุต่างๆ ด้วยตนเอง
3. Question Slide เป็ นสไลด์คาถามสาหรับสร้างแบบทดสอบ
4. Knowledge Check Slide
5. Software Simulation เป็ นสไลด์สาหรับนาการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ มาแสดง
6. Video Demo เป็ นสไลด์สาหรับสร้างเป็ นวีดีโอการสอน
7. PowerPoint Slide เป็ นสไลด์ที่นาเข้าสไลด์ของ Microsoft PowerPiont มาเป็ นสไลด์
ของโปรเจ็ค
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กาหนดคุณสมบัติของสไลด์
ในโปรแกรม Adobe Captivate 9 สามารถกาหนดคุ ณสมบัติต่างๆ ของสไลด์หรื อวัตถุ
ต่างๆ ได้ที่ Properties ซึ่ งอยูท่ ี่แถบ Panal Groups ด้านขวา โดยมีคาสัง่ ปรับแต่งคุณสมบัติดงั นี้
กาหนดชื่อให้กบั สไลด์

กาหนดชื่อให้กบั สไลด์

- Style เป็ นการก าหนดรู ป แบบของพื้ น หลัง โดยเลื อ กที่ Project Background และก าหนด
คุณภาพการแสดงผลของสไลด์ที่ Quality
- Action กาหนดเหตุการณ์เมื่อแสดงผลสไลด์ดงั นี้
On Enter กาหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบสไลด์
On Exit กาหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบสไลด์
- Option เป็ นการกาหนดเสี ยงให้กบั สไลด์ โดยคลิกที่ Add Audio
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การเพิม่ สไลด์
วิธีที่ 1 เลือกจากแถบควบคุม Slides เลือกที่ Blank Slide

วิธีที่ 2 คลิกขวาที่สไลด์ตรง Film Strip

วิธีที่ 3 เลือกจาก Menu Bar

New Slide from

New Slide from

Blank

Blank
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การคัดลอกสไลด์
- คลิกขวาบนสไลด์ที่ตอ้ งการคัดลอกแล้วเลือก Copy

Copy เพื่อคัดลอกสไลด์น้ นั ๆ

- คลิกขวาบนสไลด์ที่ตอ้ งการวางแล้วเลือก Paste

Paste เพื่อวางสไลด์น้ นั ๆ โดยโปรแกรม
จะวางให้หลังสไลด์ที่เราเลือก

เราสามารถคัดลอกได้มากกว่าหนึ่ งสไลด์โดยกดคี ย ์ Ctrl หรื อ Shift ค้างไว้แล้วคลิ ก
เลือกสไลด์ที่ตอ้ งการหากจะเลือกสไลด์ท้งั หมดที่มีให้กดคีย ์ Ctrl + A
อีกวิธีหนึ่ งสาหรั บการคัดลอกสไลด์ ให้ไปที่ MenuBar ด้านบน
Copy และ Paste

Edit แล้วเลื อก
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การทาสาเนาสไลด์
การทาสาเนาสไลด์เป็ นการเพิ่มจานวนสไลด์ให้กบั โปรเจ็ค โดยสไลด์ที่ได้จะมีรูปแบบ
เดียวกันกับสไลด์ตน้ ฉบับ
วิธีการคือคลิกขวาบนสไลด์ที่ตอ้ งการแล้วเลือก Duplicate

Duplicate เพื่อคัดลอกเป็ นสาเนา

อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ไปที่ MenuBar ด้านบน

Edit แล้วเลือก Duplicate

การลบสไลด์
วิธีที่ 1 การลบสไลด์สามารถทาได้โดยคลิกขวาบนสไลด์ที่ตอ้ งการลบ แล้วเลือก Delete
หรื อหากจะลบมากกวว่า 1 สไลด์ ให้กดคี ย ์ Shift หรื อ Ctrl ค้างไว้แล้วเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการ
จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Delete
วิธีที่ 2 คลิกเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการลบ แล้วกด Delete ที่แป้ นพิมพ์หรื อหากจะลบมากกว
ว่า 1 สไลด์ ให้กดคีย ์ Shift หรื อ Ctrl ค้างไว้แล้วเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการ จากนั้นกด Delete
วิธีที่ 3 คลิกเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการลบ แล้วไปที่ MenuBar คาสั่ง Edit แล้วเลือก Delete
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การสลับลาดับสไลด์
การย้ายลาดับสไลด์สามารถทาได้โดยคลิกเมาส์ คา้ งไว้บนสไลด์ที่ตอ้ งการ โดยเมาส์ จะ
เป็ นรู ปมือจากนั้นให้คลิกเมาส์คา้ งไว้ ลากสไลด์ไปยังตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ

การซ่ อนสไลด์
เราสามารถซ่ อนสไลด์ที่ไม่ตอ้ งการให้แสดงผลบนโปรเจ็คได้ โดยคลิกขวาบนสไลด์ที่
ต้องการซ่ อ น แล้ว เลื อ ก Hide Slide สไลด์ที่ถู ก ซ่ อ นจะมี รูป ตาแสดงอยู่ที่ ใต้ส ไลด์ และเมื่ อ
ต้องการยกเลิกการซ่ อนสไลด์ให้คลิกขวาบนสไลด์ที่ถูกซ่ อนแล้วเลือก Show Slide
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ล็อคสไลด์
การล็อคสไลด์จะทาให้สไลด์ที่ถูกล็อคไม่ สามารถแก้ไขได้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดความ
เสี ยหายกับสไลด์โดยไม่ ได้ต้ งั ใจ วิธีการคื อคลิกขวาบนสไลด์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือก Lock Slide
สไลด์ที่ถูกล็อคจะมีรูปแม่กุญแจแสดงอยูท่ ี่สไลด์ และเมื่อต้องการยกเลิกการเลือกสไลด์ ให้คลิก
ขวาบนสไลด์ที่ถูกล็อคแล้วเลือก Unlock Slide

การจัดกลุ่มให้ กบั สไลด์
ในโปรเจ็คที่มีสไลด์จานวนมากจะทาให้ยากต่อการจัดการ เราสามารถจัดหมวดหมู่หรื อ
จัดกลุ่มให้กับสไลด์ วิธีการคื อเลือกสไลด์ที่ตอ้ งการจัดกลุ่มทั้งหมด โดยการกดปุ่ ม Shift แล้ว
คลิกขวาบนสไลด์ แล้วเลือก Group จะปรากฏเป็ นกล่องรวมสไลด์ข้ ึนมาดังรู ปขวามือ
และเมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้คลิกขวาบนกล่องรวมสไลด์ แล้วเลือก UnGroup
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การแทรกวัตถุชนิดต่ าง ๆ
แทรกรูปทรง (Smart Shape)
โปรแกรม Adobe Captivate 9 สามารถแทรกรู ปทรงได้หลายหลาย ทั้งยังปรับแต่ง แก้ไข
รู ปทรงรวมถึงเพิ่มข้อความให้กบั รู ปทรงได้อีกด้วย มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เลือก Shapes

2. เลือกรู ปทรง

3. วาดลงในสไลด์

วิธีใส่ ขอ้ ความในรู ปทรงคือ ให้ดบั เบิล้ คลิกลงไปที่รูปทรง จะสามารถพิมพ์ขอ้ ความได้
กาหนดคุณสมบัติของรูปทรง
สามารถกาหนดคุณสมบัติต่างๆ ของรู ปทรงได้ที่เมนู Properties ด้านขวามือ
ตั้งชื่อให้รูปทรง
ปรับให้อยูใ่ นโหมดตั้งค่ารู ปทรง
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Style เป็ นการกาหนดรู ปแบบให้กบั รู ปทรง มีรายละเอียดดังนี้
- Basic สาหรับเปลี่ยนรู ปทรง
- Solid กาหนดรู ปแบบสี พ้ืน
- Fill กาหนดสี พ้นื ของรู ปทรง
- Opacity กาหนดความโปร่ งใสให้กบั รู ปทรง
- Stroke กาหนดสี ให้กบั รู ปทรง
- Style กาหนดรู ปแบบของเส้น
- Width กาหนดความหนาของเส้น
Character กาหนดรู ปแบบตัวอักษรด้วยคาสัง่ ต่างๆ ดังนี้
กาหนดฟอนต์
กาหนดความหนา เอียง ให้กบั ตัวอักษร
กาหนดให้หนา เอียง ขีดเส้นใต้ เลขยก
กาลัง และอื่นๆ ให้กบั ตัวอักษร
กาหนดรู ปแบบการจัดตาแหน่งข้อความ

- Color กาหนดสี ตวั อักษร
- Highlight เน้นข้อความ
- Effects ใส่ เอฟเฟ็ กต์ของตัวอักษร
- Margins กาหนดระยะห่ างของข้อความกับรู ปทรง
Shadow กาหนดรู ปแบบเงาของรู ปทรง
Reflection กาหนดรู ปแบบการสะท้อนของรู ปทรง

กาหนดขนาดตัวอักษร
กาหนดรู ปแบบหัวข้อ
กาหนดระยะห่าง
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Timing กาหนดเวลาในการแสดงผลของวัตถุ
- Display For กาหนดการแสดงผล ดังนี้
specific time กาหนดเวลาตามต้องการ
rest of slide แสดงผลจนสิ้ นสุ ดสไลด์
rest of project แสดงผลจนสิ้ นสุ ดโปรเจ็ค และกาหนดระยะให้แสดงผล (...sec)
- Time กาหนดระยะเวลาในการแสดงผล
- Appear After กาหนดเวลาให้รูปทรงเริ่ มแสดงผลหลังจากสไลด์ปรากฏ
Effects กาหนดเอฟเฟ็ คต์การแสดงผลให้กบั รู ปทรง
Transition กาหนดเอฟเฟ็ คต์ ระยะเวลาเข้า-ออก ให้กบั รู ปทรง
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แทรกกล่ องข้ อความ (Text Caption)
เราสามารถเพิ่มข้อความบนสไลด์ได้ โดยเลือกที่ Object Menu

Text จะปรากฏประเภทของ

ข้อความที่ตอ้ งการใส่ ในสไลด์ คือ
1.เลือกรู ปแบบข้อความ
2. ลากลงสไลด์

3. ดับเบิ้ลคลิกเพือ่ พิมพ์

Text Caption

กล่องข้อความ

Text Entry Box กล่องข้อความแบบเติมคา
Text Animation ข้อความเคลื่อนไหว
กาหนดคุณสมบัติต่างๆ ทีพ่ าเนล Properties
Style เป็ นการกาหนดรู ปแบบให้กบั รู ปทรง มีรายละเอียดดังนี้
- Caption Type กาหนดกรอบให้กบั ข้อความ
- Character กาหนดรู แบบให้กบั ข้อความ
- Margins กาหนดระยะห่ างของข้อความ
- Shadow and Reflection กาหนดเงาและการสะท้อน
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Option เป็ นการกาหนดรู ปแบบเพิ่มเติม
- Audio เป็ นการกาหนดเสี ยงให้กบั สไลด์ โดยคลิกที่ Add Audio
- Transform เป็ นการกาหนดตาแหน่ง ขนาด การหมุน ของกล่อง
ข้อความ
รูปแบบ Text Entry Box กล่ องข้ อความแบบกรอกข้ อมูล
เป็ นวัตถุที่ให้ผใู ้ ช้สามารถพิมพ์ขอ้ ความลงไปได้ เหมาะกับการสร้างแบบทดสอบชนิด
อัตนัย ,เติมคา หรื อให้ผใู ้ ช้สามารถกรอกรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล ลงไปบนสไลด์ได้
กาหนดค่าการแสดงผล การรับค่า ที่ Style

กาหนดคุณสมบัติให้ กบั ช่ องกรอกข้ อมูล
 Default Text กาหนดรู ปแบบให้กบั ช่องกรอกข้อมูล
 Retain Text กาหนดให้จาข้อมูลที่ผใู ้ ช้กรอกลงไป
 Password Field กาหนดให้เป็ นช่องสาหรับกรอกรหัสผ่าน
 Validate User Input กาหนดให้มีคาตอบที่ถูกต้องและกาหนดกล่องข้อความ Success , Failure และ Hint
 Variable กาหนดตัวแปรให้กบั ช่องกรอกข้อมูล
 On Focus Lost กาหนดเหตุการณ์เมื่อไม่มีการกรอกข้อมูล
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รูปแบบ Text Animation ข้ อความเคลือ่ นไหว
พิมพ์ขอ้ ความและปรับแต่งรู ปแบบข้อความที่ Text Animation Properties

การสร้ างโรลโอเวอร์ (Rollover Caption)
กล่องข้อความโรลโอเวอร์ (Rollover Caption) เป็ นข้อความที่จะปรากฏให้เห็น ต่อเมื่อนาเมาส์
ไปชี้ในพื้นที่โรลเวอร์ มีข้ นั ตอนการแทรก ดังนี้

1.เลือก Rollover Caption

2. จะปรากฏกล่องข้อความ พร้อมกับ
กล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้า(พื้นที่ Rollover)
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3. ย้ายพื้นที่โรลโอเวอร์ไปยังครอบตาแหน่งใหม่ที่
ต้องการ ในตัวอย่างคือไปครอบรู ปภาพ

4. พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการในกล่องข้อความ

กาหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่พาเนล Properties Timing
Style เป็ นการกาหนดรู ปแบบให้กบั วัตถุ มีรายละเอียดดังนี้
- Caption Type กาหนดรู ปแบบกรอบ
- Character กาหนดรู ปแบบตัวอักษรให้กบั ข้อความ
- Margins กาหนดระยะห่ างของข้อความ
- Shadow and Reflection กาหนดให้มีเงาและการสะท้อน
Option เป็ นการกาหนดรู ปแบบเพิม่ เติม
- Audio เป็ นการกาหนดเสี ยงให้กบั สไลด์ โดยคลิกที่ Add Audio
- Transform เป็ นการกาหนดตาแหน่ง ขนาด การหมุน ของกล่องข้อความ
Timing กาหนดเวลาในการแสดงผลของวัตถุ
- Display For กาหนดการแสดงผล ดังนี้
specific time กาหนดเวลาตามต้องการ
rest of slide แสดงผลจนสิ้ นสุ ดสไลด์
rest of project แสดงผลจนสิ้ นสุ ดโปรเจ็ค และกาหนดระยะให้แสดงผล (...sec)
- Time กาหนดระยะเวลาในการแสดงผล
- Appear After กาหนดเวลาให้รูปทรงเริ่ มแสดงผลหลังจากสไลด์ปรากฏ
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การแทรกโรลโอเวอร์ (Rollover Image)
โรลโอเวอร์ อิมเมท (Rollover Image) รู ปภาพที่จะปรากฏให้เห็น ต่อเมื่อนาเมาส์ไปชี้ในพื้นที่โอ
โรลเวอร์ มีข้ นั ตอนการแทรก ดังนี้
2. จะปรากฏหน้าต่าง Open ให้
คลิกเลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการ

1.เลือก Rollover Image

3. จะปรากฏรู ปภาพพร้ อมกับพื้นที่โรลเวอร์ ปรับแต่ งขนาดและย้ายรู ปภาพและพื้นที่ โรลโอ
เวอร์ ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ
กาหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่พาเนล Properties เช่นเดียวกับ Rollover Caption
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การแทรกกล่องไอไลท์ (Highlight Box)
เป็ นกล่ องที่ ใช้เน้น พื้ น ที่ ส่ ว นใดส่ วนหนึ่ งเป็ นพิ เศษในสไลด์ หรื อใช้เซ็ น เซอร์ พ้ื น ที่
บางส่ วนของสไลด์มีข้ นั ตอนการแทรกกล่องไฮไลท์ดงั นี้
1. เลือก Highlight Box

2. จะปรากฏส่วนที่เป็ นไฮไลท์ให้ยา้ ยกรอบ
ไปยังบริ เวณที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ

กาหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่พาเนล Properties
การแทรกตัวชี้เมาส์ (Mouse)
การสร้างโปรเจ็คแบบ Simulation สิ่ งที่สาคัญคือการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมาส์ ซึ่ งเป็ นตัวที่
ทาให้ผใู ้ ช้เข้าใจในขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ ได้รวดเร็ วขึ้น โดยในหนึ่ งสไลด์จะมีตวั ชี้
เมาส์ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น และมีทิศทางเดินเมาส์ในทิศทางเดียว มีข้ นั ตอนการแทรก ดังนี้
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1. เลือก Mouse

2. จะปรากฏเส้นสีน้ าเงินขึ้นมา ให้มา
ปรับตั้งค่าหรื อเลือกลักษณะเมาส์ที่พาเนล
Properties

3.ลากเมาส์ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ
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แทรกพืน้ ทีส่ ่ วนขยาย (Zoom Area)
พื้นที่ส่วนขยาย (Zoom Area) เป็ นวัตถุที่แทรกมาบนสไลด์เพื่อปรั บขยายบางส่ วนของ
พื้นที่บนสไลด์ทาให้มองเห็นได้ชดั ขึ้น มีข้ นั ตอนดังนี้

1. เลือก Zoom Area

2. จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมสองกรอบคือ
กรอบ Zoom Source ให้ปรับแต่งและย้าย
กรอบไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการขยาย

3. กรอบ Zoom Destination ให้ปรับแต่งและ
ย้ายไปยังตาแหน่งที่ให้ผใู ้ ช้เห็นได้ชดั เจน

การแทรก Rollover Slidelet
Rollover Slidelet มีลกั ษณะเหมือนกับ rollover caption แต่จะมีขอ้ แตกต่างและดีกว่าคือ
เมื่อทา Rollover Slidelet สามารถที่จะแทรกได้ท้งั ภาพและตัวหนังไปพร้อมๆ กัน
2. จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมสอง
กรอบคือ กรอบ Slidelet และพื้นที่

Rollover Slidelet
1. เลือก Rollover Slidelet
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3. นาพืน้ ที่ Rollover Slide let ไป

4. เลือกกรอบ Slidelet แล้วไปเลือกรู ปภาพที่

ครอบข้อความหรื อวัตถุที่ตอ้ งการ

ต้องการ โดยไปที่ Add new Image

การแทรกรูปภาพ

1. เลือก Image

2. จะปรากฏหน้าต่างให้คลิกเลือกรู ปภาพ
ที่ตอ้ งการ

3. ปรับขนาด ย้ายตาแหน่ง และตั้งค่า
รู ปแบบได้ที่พาเนล Properties
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แทรกปุ่ มกด (Button)
ปุ่ มกด (Button) เป็ นวัตถุที่ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในโปรแกรม Captivate ก็มี
แม่แบบของปุ่ มกดไว้มากมาย นอกจากนี้ยงั สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรื อ Flash สร้าง
ปุ่ มขึ้นมาใช้งานเองได้
1. เลือก Button

2. วาดลงชิ้ นงาน สามารถ
ปรั บ แต่ ง ขนาดย้ายไปยัง
ตาแหน่งที่ตอ้ งการ

รูปแบบของปุ่ ม Button

กาหนดคุณสมบัติต่างๆ ที่พาเนล Properties
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คุณสมบัติของ Action
Continue
Go to Previous Slide
Go to Next Slide
Go to Last Visited Slide
Jump To Slide
Open URL Or File
Open Other Project
Send E-mail To
Execute JavaScript
Execute Advance Actions
Play Audio
Show

Hide
Enable
Disable
Assign
Increment
Decrement
No Action

เล่นสไลด์ต่อจากสไลด์เดิม
กาหนดให้ไปยังสไลด์ก่อนหน้า
กาหนดให้ไปสไลด์ถดั ไป
กาหนดให้ไปที่สไลด์ล่าสุ ดที่ผา่ นมา
กาหนดให้ไปยังสไลด์ที่กาหนดไว้
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรื อไฟล์ต่างๆ
กาหนดให้เปิ ดโปรเจ็คอื่นที่บนั ทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
กาหนดให้ส่งอีเมล์ที่กาหนดไว้
ให้แสดง JavaScript ที่กาหนดไว้ข้ ึนมา
กาหนดให้แสดง Script ด้วยแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้เขียนขึ้นมา
กาหนดให้มีการเล่นเสี ยงที่กาหนดไว้
กาหนดให้วตั ถุที่ซ่อนไว้แสดงขึ้นมาบนสไลด์
กาหนดให้ซ่อนวัตถุไม่ให้แสดงขึ้นมาบนสไลด์
กาหนดให้วตั ถุอื่นๆ ตอบสนองกับผูใ้ ช้ ซึ่ งสามารถทาได้เฉพาะ
วัตถุที่ตอบโต้ได้เท่านั้น
กาหนดให้ยกเลิกการตอบสนองของวัตถุกบั ผูใ้ ช้ ซึ งสามารถทา
ได้เฉพาะวัตถุที่โต้ตอบได้เท่านั้น
กาหนดจานวนการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความของ Text
ค่าของตัวแปรจะเพิ่มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ทาตามตัวแปรที่กาหนด
ค่าของตัวแปรจะลดลงเมื่อผูใ้ ช้ทาตามตัวแปรที่กาหนด
ไม่กาหนดเหตุการณ์ใดๆ ให้กบั สไลด์

31

แทรกข้ อความแอนิเมชั่น(Animation)
ข้อความแอนิเมชัน่ เป็ นลูกเล่นที่ทาให้โปรเจ็คมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่ งโปรแกรมมีเอฟ
เฟ็ คต์แอนิเมชัน่ สาหรับข้อความให้เลือกใช้มากมาย มีข้ นั ตอนการแทรกดังนี้

แทรกคลิปวีดโี อ

2. เลือกวีดีโอ
1. เลือก Video
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เมื่อมีการแทรกวัตถุชนิดต่างๆ เข้ามาในชิ้นงานจานวนมาก เราจึงควรจัดการวัตถุต่างๆ
ที่แทรกเข้าไปในแต่ละสไลด์ เพื่อให้การทางานเป็ นไปตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการ
วัตถุในพาเนล ไลบรารี การคัดลอกวัตถุ สาเนาวัตถุ จัดตาแหน่งวัตถุดว้ ยวิธีต่างๆ จัดลาดับวัตถุ
ปรับขนาดวัตถุ ล็อควัตถุรวมวัตถุเข้ากับสไลด์ และใส่ เอฟเฟ็ คต์ให้กบั วัตถุ ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าว
มาเราจะมาดูกนั ในบทนี้
จัดการวัตถุในพาเนล Library
วัตถุทุกชนิดที่แทรกเข้ามาใช้ในสไลด์ จะถูกเก็บไว้ในพาเนล Library (ไลบรารี ) โดย
แยกเก็บไว้เป็ นโฟลเดอร์ ซึ่ งสามารถจัดการกับวัตถุในไลบรารี ได้ดว้ ยคาสัง่ ต่างๆ ดังนี้
นาวัตถุจากพาเนล Library มาใช้ งาน

1 ไปที่พาเนล Library (ที่ Panel Groups)

2

คลิกชื่อไฟล์วตั ถุที่ตอ้ งการแล้วลาก
ไปวางบนสไลด์
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นาวัตถุจากพาเนล Library ของโปรเจคอืน่ มาใช้ งาน
2 คลิกเลือกโปรเจคที่ตอ้ งการ

1 ที่พาเนล Library คลิกปุ่ ม
Open Library

3
4 จะปรากฏพาเนล Library
ของโปรเจคที่เลือกขึ้นมา

คลิก Open

5 คลิกชื่อไฟล์วตั ถุที่ตอ้ งการแล้วลากไป
วางบนสไลด์
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อัพเดตวัตถุทถี่ ูกแก้ไข
เมื่อพบว่าวัตถุที่แทรกเข้ามาในสไลด์มีความไม่สมบูรณ์หรื อมีการเปลี่ยนแปลงทีหลัง
โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากโปรแกรมอื่น สามารถบันทึกให้เป็ นชื่อไฟล์เดิมแล้วทาการอัพเดทได้
โดยไม่ตอ้ งแทรกวัตถุเข้ามาใหม่มีวิธีการดังนี้

2 คลิกปุ่ ม Update
1 คลิกชื่อไฟล์วตั ถุที่มีการแก้ไข
ลบวัตถุทไี่ ม่ ได้ ใช้ งานออกจากโปรเจ็ค
ในโปรเจ็คจะมีไฟล์วตั ถุอยูเ่ ป็ นจานวนมาก บางไฟล์ไม่ได้มีการใช้งานหรื อมีการแทรก
เข้ามาแล้วถูกลบทิง้ ในสไลด์แต่ไฟล์ดงั กล่าวก็ยงั อยูใ่ นไลบรารี ทาให้ไฟล์โปรเจ็คมีขนาดใหญ่
โดยไม่จาเป็ น ดังนั้นสามารถลบวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากโปรเจ็คได้ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้

1 คลิกปุ่ ม Select Unused Item
3 คลิกปุ่ ม Delete

2 วัตถุที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดจะถูกเลือก
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คัดลอกวัตถุ (Copy)

1 คลิกขวาบนวัตถุที่ตอ้ งการคัดลอก แล้วเลือก Copy

2 คลิกขวาบนพื้นที่วา่ งของสไลด์ (สไลด์เดียวกัน
กับวัตถุหรื อสไลด์อื่นก็ได้) แล้วเลือก Paste
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สาเนาวัตถุ ( Duplicate )
เป็ นการเพิ่มจานวนวัตถุข้ ึนมา มีลกั ษณะคล้ายๆกับการคัดลอกวัตถุ (Copy) สามารถ
ทาได้โดยคลิกขวาบนวัตถุแล้วเลือก Duplicate
คลิกขวาบนวัตถุ แล้วเลือก Duplicate

จัดตาแหน่ งวัตถุบนสไลด์
เมื่อมีการแทรกวัตถุจานวนมากลงบนสไลด์ จึงต้องมีการจัดตาแหน่งวัตถุต่างๆให้อยู่
ในตาแหน่งที่เหมาะสมสามารถทาได้โดยคลิกที่วตั ถุแล้วลากไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ

คลิกที่วตั ถุแล้วลากไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ
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จัดตาแหน่ งวัตถุบนสไลด์ ด้วยเส้ นกริด (Grid)
เส้นกริ ดจะช่วยให้การจัดตาแหน่งของวัตถุรวดเร็ วและแม่นยามากขึ้น เมื่อมีการ
เคลื่อนย้ายวัตถุที่อยูบ่ นสไลด์ วัตถุจะถูกยึดกับเส้นกริ ด ก่อนอื่นให้เปิ ดใช้งานเส้นกริ ดโดยไปที่
เมนู View  Show Grid เมื่อต้องการให้วตั ถุยดึ กับเส้นกริ ดให้เลือกคาสั่ง Snap to Grid หรื อหาก
ต้องการให้วตั ถุให้เลือกคาสั่ง Snap to Object

ปรับเปลีย่ นขนาดของเส้ นกริด (Grid)
ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนขนาดเส้นกริ ด สามารถทาได้ดงั นี้

2 เลือก General Settings

3 ใส่ขนาดของ
เส้นกริ ดตาม
ต้องการ

1

เลือกเมนู Edit  Preferences

4

คลิก OK
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จัดลาดับวัตถุบนสไลด์
เมื่อมีวตั ถุหลายชนิดซ้อนกันอยูบ่ นสไลด์ จึงต้องมีการจัดลาดับให้วตั ถุอยูด่ า้ นหน้า
หรื อหลัง โดยคลิกขวาบนวัตถุแล้วเลือก Arange  เลือกลาดับที่ตอ้ งการ

จัดลาดับวัตถุบน Timeline
การจัดลาดับวัตถุทาได้อีกทีโดยการจัดตาแหน่งเลเยอร์ ในพาเนล Timeline (ไทม์ไลน์)
โดยลาดับบน/ล่างของเลเยอร์ จะมีผลต่อตาแหน่งการซ้อนทับของวัตถุในแต่ละเลเยอร์ ดว้ ย
วิธีการเปลี่ยนลาดับเลเยอร์ ทาได้โดยคลิกเลเยอร์ วตั ถุที่ตอ้ งการ แล้วลากขึ้น/ลงเพื่อสลับลาดับ
กับวัตถุในเลเยอร์ อื่นๆ

คลิกแล้วลากขึ้นหรื อลง
สลับตาแหน่งตาม
ต้องการ
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นอกจากนี้บนไทม์ไลน์ยงั สามารถควบคุมเวลาและลาดับในการแสดงผลของวัตถุได้อีก
ด้วย โดยการคลิกที่เลเยอร์ วตั ถุน้ นั แล้วลากไปทางซ้ายหรื อขวาตามต้องการ

คลิกแล้วลากไปทางซ้าย
หรื อขวาตามต้องการ

ปรับขนาดวัตถุ
การาปรับขนาดวัตถุสามารถทาได้โดยคลิกค้างไว้ที่กรอบสี่ เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่รอบวัตถุ
(จุดแองเคอร์ ) แล้วลากปรับขนาดตามต้องการ ถ้าต้องการรักษาอัตราส่ วนให้กดคีย ์ Shift ค้างไว้
แล้วลากปรับขนาดตามต้องการ

กดคีย ์ Shift ค้างไว้แล้วลาก
ปรับขนาดตามต้องการ
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ล็อควัตถุบนสไลด์
เมื่อเราจัดขนาดและตาแหน่งของวัตถุบางชิ้นได้ดีแล้ว สามารถจะล็อควัตถุน้ นั ได้เพื่อ
ป้ องกันการเผลอคลิกไปโดนวัตถุโดยไม่ต้ งั ใจ วิธีการล็อคคือคลิกขวาบนวัตถุแล้วเลือกคาสั่ง
Lock

คลิกขวาบนวัตถุแล้วเลือกคาสัง่ Lock

ล็อควัตถุบน Timeline
การล็อควัตถุบนไทม์ไลน์มีลกั ษณะเหมือนกันการล็อควัตถุบนสไลด์ ทาได้โดยคลิก
เลือกเลเยอร์ วตั ถุแล้วคลิกปุ่ ม วัตถุที่ถูกเลือกจะมีรูป แสดงที่เลเยอร์ หากต้องการปลด
ล็อคให้คลิกที่รูป ที่เลเยอร์ วตั ถุน้ นั ๆ

คลิก

เพือ่ ล็อค หรื อคลิก

เพือ่ ปลดล็อค
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ซ่ อนวัตถุบนสไลด์
เมื่อมีวตั ถุบนสไลด์เป็ นจานวนมากและบดบังตาแหน่งที่เราปรับแต่งอยู่ เราควรซ่ อน
วัตถุที่บดบังอยูเ่ พื่อการทางานที่สะดวกขึ้น แต่วตั ถุจะถูกซ่ อนตอนแก้ไขโปรแจ็คเท่านั้น เมื่อพ
รี วิวดูผลลัพธ์วตั ถุน้ นั ยังแสดงผลอยู่ วิธีการซ่ อนวัตถุทาได้โดยคลิกขวาบนวัตถุแล้วเลือกคาสัง่
Hide

คลิกบนวัตถุแล้วเลือก Hide

ซ่ อนวัตถุบน Timeline
การซ่ อนวัตถุบนไทม์ไลน์มีลกั ษณะเหมือนกับการซ่ อนวัตถุในสไลด์ สามารถทาได้
โดยคลิกที่เลเยอร์ วตั ถุแล้วคลิกปุ่ ม วัตถุที่ถูกซ่ อนจะมีรูป แสดงที่เลเยอร์ เมื่อต้องการ
ยกเลิกการซ่ อน ให้คลิกที่รูป ที่เลเยอร์ วตั ถุน้ นั ๆ

คลิก
ล็อค

เพือ่ ซ่อน หรื อคลิก

เพือ่ ยกเลิกการซ่อน
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ใส่ เอฟเฟ็ คต์ ให้ กบั วัตถุ
การใส่ เอฟเฟ็ คต์ให้กบั วัตถุถือเป็ นลูกเล่นที่ทาให้โปรเจ็คมีความน่าสนใจมากขึ้น โดย
โปรแกรม Captivate มีเอฟเฟ็ คต์ให้เลือกใช้มากมาย วิธีการใส่ เอฟเฟ็ คต์มีดงั นี้

1 คลิกขวาบนวัตถุแล้วเลือก Apply effect

2 จะปรากฏแท็บ Effect ที่ Properties แล้วเลือกเอฟเฟ็ คต์ที่ตอ้ งการ
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โปรแกรม Adobe Captivate 5.5 สามารถบันทึกเสี ยงผ่านไมโครโฟนและแทรกไฟล์เสี ยง
ต่างๆ เข้ามาในโปรเจ็คได้ ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี หรื อเสี ยงเอฟเฟ็ คต์ โดยไฟล์
เสี ยงที่โปรแกรมรองรับต้องอยูใ่ นรู ปแบบ .wav และ .mp3

ก่อนที่จะเริ่ มบันทึกเสี ยง เราสามารถเข้าไปกาหนดค่าต่างๆที่ตอ้ งการ เพื่อให้ได้ไฟล์เสี ยง
ตรงกับที่ตอ้ งการนาไปใช้งาน โดยสามารถเข้าไปกาหนดได้ที่ Audio Settings มีข้ นั ตอนดังนี้
เลือกเมนู Audio > Settings

จะปรากฏหน้าต่าง Audio Settings ให้กาหนดค่าตามต้องการดังนี้
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 Audio Input Devices ให้เลือก Microphone
 Bitrate ให้เลือกคุณภาพเสียงที่ตอ้ งการดังนี้
- CD Bitrate (128 kbps) คุณภาพแผ่น
CD/DVD
- Custom Bitrate กาหนดคุณภาพเสียงเอง
- FM Bitrate (64 kbps) คุณภาพคลื่นวิทยุ
FM

คลิก OK
คลิก Calibrate Input เพือ่ ทดสอบอุปกรณ์บนั ทึกเสียง
คลิก Auto Calibrate แล้วพูดผ่านไมโครโฟน
โปรแกรมจะปรับระดับเสียงให้อตั โนมัติ

คลิก OK

คลิก Play เพือ่ เล่นเสียงที่ทดสอบ
คลิก Record แล้วพูดผ่านไมโครโฟน เพือ่ ทดสอบเสียง
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เลือกเมนู Audio >
คลิกสไลด์ที่ตอ้ งการบันทึกเสียง

Record to > Slide

จะปรากฏหน้าต่าง Slide Audio ให้คลิกแท็บ Add/Replace
คลิกปุ่ มควบคุมการบันทึกเสียง
มีรายละเอียดดังนี้
Record Audio บันทึกเสียง
Stop สิ้นสุดการบันทึกเสียง
Play เล่นเสียงที่ถูกบันทึก
Pause หยุดการเล่นเสียงที่ถูก
บันทึกชัว่ คราว
คลิก ที่ช่อง SWF Preview
เพือ่ ให้สไลด์แสดงผลขณะบันทึกเสียง
คลิก Save
คลิก Close
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เลือกที่เก็บไฟล์

คลิก

คลิก Export

คลิก OK
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 การสร้ างแบบทดสอบ Quiz
จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่ำงของโปรแกรม Adobe Captivate คือ สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบ
ได้หลำกหลำยประเภท ทั้งแบบทดสอบก่ อนเข้ำสู่ เนื้ อหำและแบบทดสอบเพื่อกำรวัดผลของ
ผูเ้ รี ยนในกำรสร้ำงสื่ อกำรเรี ยนกำรสอน และยังสำมำรถกำหนดคะแนนให้กบั แบบทดสอบแต่
ละขั้นตอนได้ทนั ที ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ประเภทของแบบทดสอบ
เรำสำมำรถแทรกแบบทดสอบได้หลำกหลำยประเภทในโปรเจ็คเดียวกัน ซึ่ งแบบทดสอบ
ในโปรแกรม Adobe Captivate มีท้งั หมด 9 ประเภท คือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Multiple Choice แบบตัวเลือก
True / False แบบถูก หรื อ ผิด
Fill – in - The - Blank แบบเติมคำในช่องว่ำง
Short Answer แบบเติมคำหรื อประโยคสั้น ๆ
Matching แบบจับคู่
Hot Spot แบบชี้จุดตำแหน่งหรื อจับผิดภำพ
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7. Sequence แบบเรี ยงลำดับก่อนหลัง
8. Rating Scale (Likert) แบบประเมินกำรให้คะแนน
9. Random Questions แบบทดสอบแบบสุ่ ม
โดยมีข้ นั ตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบตำมขั้นตอนต่อไปนี้
 การกาหนดค่ า Preferences ก่อนสร้ างแบบทดสอบ
กำรก ำหนดค่ ำ Preferences ให้ กับโปรเจ็ค ก่ อนสร้ ำงแบบทดสอบ เพื่ อจะได้ไม่ ต ้องไป
กำหนดใหม่ทุกครั้งที่เพิ่มสไลด์แบบทดสอบ ซึ่ งจะช่วยลดเวลำ และ ควำมยุ่งยำก นอกจำกนี้
กำรกำหนดค่ำ Preferences จะทำให้แบบทดสอบ ที่สร้ำงขึ้นเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกันอีกด้วย
มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เลือกคำสั่ง Quiz เลือกเมนูยอ่ ย Quiz Preferences
2. เลือกเมนู Quiz ในหมวด Category แล้วเลือกคำสั่ง Setting จะปรำกฏเมนูคำสั่งที่
กำหนดค่ำต่ำง ๆ ให้กบั แบบทดสอบ
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รายละเอียดของการกาหนดค่ าต่ าง ๆ มีดงั นี้
 Name กำหนดชื่อให้กบั แบบทดสอบ
 Required เลือกรู ปแบบกำรทำแบบทดสอบดังนี้
- Optional – The user can skip this quiz ผูใ้ ช้สำมำรถข้ำมแบบทดสอบที่ไม่ตอ้ งกำรไป
ข้อต่อไปได้
- Required – The user must pass this quiz continue ผูใ้ ช้ตอ้ งทำแบบทดสอบให้
ถูกต้องก่อนจึงจะไปสไลด์ถดั ไป หรื อ สไลด์คำถำมข้อต่อไปได้
- Pass Required – The user must pass this quiz continue ผูใ้ ช้ตอ้ งทำแบบทดสอบ
ให้ถูกต้องก่อนจึงจะไปสไลด์ถดั ไป หรื อ สไลด์คำถำมข้อต่อไปได้
 Objective ID กำหนดรหัส ID ให้กบั แบบทดสอบแต่ละข้อ โดยปกติโปรแกรมจะกำหนด
มำให้อตั โนมัติ
 Interaction ID Prefix กำหนดรหัส ID ให้กบั แบบทดสอบแบบ Interactive ที่แทรกมำ
พร้อมคำถำมที่สร้ำงขึ้น
 Shuffle Answers ปิ ด/เปิ ดกำรสลับตัวเลือกคำตอบทุกครั้งที่เปิ ดแบบทดสอบขึ้นมำ
ส่ วนมำกใช้กบั Multiple Choice
 Show Progress แสดงควำมคืบหน้ำของกำรทำแบบทดสอบ ทำให้ผใู ้ ช้ทรำบว่ำทำ
แบบทดสอบถึงข้อไหนแล้ว มีให้เลือกดังนี้
- Relative จะแสดงเป็ น Question x of y
- Absolute จะแสดงเป็ น Question x
 Allow Backward Movement ผูใ้ ช้สำมำรถย้อนกลับไปทำแบบทดสอบข้อที่ผำ่ นมำได้
ขณะทำแบบทดสอบอยู่
 Show Score at the End of the quiz กำหนดกำรแสดงผลคะแนนหลังจำกที่ทำ
แบบทดสอบเสร็ จ และคลิกที่ปมุ่ Quiz Result Message แล้วกำหนดข้อควำมและคลิกเลือก
ออปชัน่ อื่น ๆ ตำมต้องกำร
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 Allow User to Review the Quiz กำหนดให้แสดงข้อควำมขึ้นมำเมื่อผูใ้ ช้ทำ
แบบทดสอบถูก หรื อ ผิด โดยคลิกที่ปมุ่ Question Review Message และตั้งค่ำต่ำง ๆ ตำม
ต้องกำร
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 กาหนดค่ า Pass or Fail ให้ กบั แบบทดสอบ
เป็ นกำรก ำหนดเกณฑ์ ใ นกำรสอบผ่ ำ นของแบบทดสอบ ว่ ำ ผู ้เ ข้ำ สอบจะต้ อ งท ำ
แบบทดสอบให้ผำ่ นตำมเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีวิธีกำรกำหนดรำยละเอียดดังนี้
1. เลือกคำสั่ง Quiz เลือกเมนูยอ่ ย Quiz Preferences
2. เลือกเมนู Quiz ในหมวด Category แล้วเลือกคำสัง่ Pass or Fail จะปรำกฏเมนูคำสัง่ ที่
กำหนดค่ำต่ำง ๆ ให้กบั แบบทดสอบ
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รายละเอียดของการกาหนดค่ าต่ าง ในส่ วนของ Pass or Fail มีดงั นี้
 Pass / Fail Options กำหนดเกณฑ์ที่ผใู ้ ช้จะต้องทำแบบทดสอบให้ได้มำกกว่ำ หรื อ
เท่ำกับ เกณฑ์ที่กำหนดไว้
- % or more of total point to pass กำหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
- Point or more to pass กำหนดเป็ นคะแนน
 if Passing Grade เชื่อมโยงเหตุกำรณ์เมื่อผูใ้ ช้ทำแบบทดสอบผ่ำน โดยกำหนดที่ช่อง
Action
 if Failing Grade เชื่อมโยงเหตุกำรณ์เมื่อผูใ้ ช้ทำแบบทดสอบไม่ผำ่ น โดยกำหนดจำนวน
ครั้งของควำมยำพยำมที่ Allow user หรื อกำหนดเหตุกำรณ์ที่ช่อง Action
 กาหนดการแสดงข้ อความให้ Question Slide
เป็ นกำรกำหนดข้อควำมที่แสดงในกำรทำข้อสอบ เช่น กำรทำข้อสอบถูก , กำรทำข้อสอบ
ผิด หรื อ หมดเวลำสำหรับกำรทำแบบทดสอบ
1. เลือกคำสัง่ Quiz เลือกเมนูยอ่ ย Quiz Preferences
2. เลือกเมนู Quiz ในหมวด Category แล้วเลือกคำสั่ง Default Labes จะปรำกฏเมนูคำสั่ง
ที่กำหนดค่ำต่ำง ๆ ของข้อควำมเวลำที่แสดงสำหรับกำรตรวจคำตอบ และทำแบบทดสอบ
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Multiple Choice
เป็ นแบบทดสอบแบบมีตวั เลือกให้ตอบ เช่น a , b , c , d หรื อ A , B , C , D หรื อ
1 , 2 , 3 , 4 โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
 ใส่ จำนวนคำถำม
 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ
Multiple Choice เพื่อเลือกแบบทดสอบ
แบบตัวเลือกจำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่
ต้องกำร
 เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 2 รู ปแบบ
คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest แบบทดสอบก่ อนเรี ยน
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 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละคำถำม
โดยกำรคลิกเลือกรู ปแบบของตำแหน่ง
หรื อวัตถุต่ำง ๆ บน สไลด์แล้วกำหนด
คุณสมบัติดำ้ นขวำมือ

 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดยปรำกฏตำมจำนวนที่กำหนดตำมช่องจำนวนคำถำม

 การใส่ ข้อความ กำรแก้ไขข้อควำมในส่ วนของคำถำมและคำตอบ ให้คลิกที่กล่อง
ข้อควำมของคำถำมแล้วคำถำมจนเกิดเคอร์ เซอร์ กระพริ บ จำกนั้นลบข้อควำมเดิม แล้วใส่
ข้อควำมที่ตอ้ งกำรลงไปแทนที่
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ True / False
True / False เป็ นแบบทดสอบที่มีเพียง 2 ตัวเลือกเท่ำนั้น คือ ถูก หรื อ ผิด / ใช่ หรื อ ไม่ใช่
มีข้ นั ตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบดังนี้
1. เลือกเมนู Quiz เลือกคำสั่ง Question Slide

2. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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3. ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ True / False เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ ถูก หรื อ ผิด
จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร
4. เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest Question แบบทดสอบก่อนเรี ยน
5. คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว
กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ

6. จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1 คำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Fill-In-The-Blank
Fill-In-The-Blank เป็ นแบบทดสอบแบบเติมคำในช่องว่ำง ขั้นตอนกำรสร้ำงแลบทดสอบ
มีดงั นี้
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ Fill-In-The-Blank เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบเติม
คำ จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร
 เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest Question แบบทดสอบก่อนเรี ยน
 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1

ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว

คำถำมโปรแกรมจะสร้ ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์

กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ
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การกาหนคาตอบทีถ่ ูกต้ องให้ กบั Fill – In-The-Blank
 ดับเบิ ้ลคลิกที่ช่องคำตอบบนข้ อควำม Blank จะ
ปรำกฏอปอัพเมนูสำหรับกำรกำหนดค่ำต่ำง ๆ

 คลิก + เพื่อเพิ่มคำตอบที่มำกกว่ำ 1
คำตอบ หรื อ คลิก - เพื่อลดคำตอบที่ไม่
ต้ องกำร
 กำหนด Case-Sensitive เมื่อต้ องกำรให้
คำตอบที่ถกู ต้ อง มีตวั พิมพ์เล็กและตัวพิมพ์
ใหญ่ไม่เหมือนกัน
 กำหนดรูปแบบของกำรตอบคำถำม ดังนี ้
 กำหนดคำตอบที่ถกู ต้ องตำมที่

- User Input ผู้ใช้ พิมพ์คำตอบลงในช่องว่ำง

ต้ องกำรโดยพิมพ์ข้อควำมที่เป็ นคำตอบ

- Dropdown list ผู้ใช้ คลิกเมำส์เลือกคำตอบที่
ถูกต้ องจำกรำยกำรตัวเลือก
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Short Answer
Short Answer เป็ นแบบทดสอบแบบเติมคำ หรื อ ประโยคสั้น ๆ ที่มีคำตอบตำยตัว มี
ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบดังนี้
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ Short Answer เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ
เติมคำ จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร
 เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest Question แบบทดสอบก่อนเรี ยน
 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว
กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ
 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1
คำถำมโปรแกรมจะสร้ ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์
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 การกาหนดคาตอบทีถ่ ูกต้ องให้ กบั Short Answer
 คลิกที่ช่องกำหนดคำตอบ

 คลิก + เพื่อเพิ่มคำตอบ

 กำหนดคำตอบที่ถกู ต้ องตำมต้ องกำร

คลิก - เพื่อลบคำตอบ

 กำหนด Case-Sensitive เมื่อต้ องกำรให้
คำตอบที่ถกู ต้ อง มีตวั พิมพ์เล็กและตัวพิมพ์
ใหญ่ไม่เหมือนกัน
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Matching
Matching เป็ นแบบทดสอบแบบจับคู่ ซึ่ งคอลัมน์ซำ้ ยและขวำไม่จำเป็ นต้องเท่ำกันก็ได้
มีข้ นั ตอนดังนี้
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ Matching เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ
จับคู่ จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร
 เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest Question แบบทดสอบก่อนเรี ยน
 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว
กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ
 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1
คำถำมโปรแกรมจะสร้ ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์
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 การกาหนดคาตอบทีถ่ ูกต้ องให้ กบั Matching
 คลิกเลือกหัวข้ อในคอลัมน์ที่ 1 แล้ วเลือกหัวข้ อซึง่ เป็ น
คำตอบที่ถกู ต้ องให้ ตรงกับคอลัมน์ทำงขวำมือ

 เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องกำรทังทำง
้
ด้ ำนซ้ ำยและทำงด้ ำนขวำ โดยคลิกเลือก Panel
General เพื่อกำหนดรูปแบบที่ต้องกำร
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Hot Spot
Hot Spot เป็ นแบบทดสอบแบบคลิกในพื้นที่ Hot Spot สำมำรถประยุกต์ใช้สร้ำง
แบบทดสอบต่ำง ๆ เช่น แบบทดสอบด้ำนจิตวิทยำ ควำมแตกต่ำงของวัตถุ หรื อ จับผิดภำพ
เป็ นต้น มีข้ นั ตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบดังนี้
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ Hot Spot เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ Hot Spot
จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร
 เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest Question แบบทดสอบก่อนเรี ยน
 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1
คำถำมโปรแกรมจะสร้ ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว
กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ
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 การกาหนดคาตอบทีถ่ ูกต้ องให้ กบั Hot Spot
 ปรับขนำดและย้ ำยกรอบ Hot Spot
ไปยังตำแหน่งที่ต้องกำร

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ โดย
คลิกเลือก Panel General เพื่อกำหนดรูปแบบ
ที่ต้องกำร โดยกำหนดจำนวนของ Hot Spot ที่
ต้ องกำรที่หวั ข้ อ Answer แล้ วใส่จำนวนของ Hot
Spot ที่ต้องกำร
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Sequence
Sequence เป็ นแบบทดสอบแบบเรี ยงลำดับก่อนหลัง สำมำรถประยุกต์ใช้กบั
แบบทดสอบ เรี ยงลำดับมำกน้อย หรื อ เรี ยงลำดับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มีข้ นั ตอน ดังนี้
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ Sequence
จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร

เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ Hot Spot

 เลือกชนิดของคำถำม โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- Grade Question แบบเก็บคะแนน
- Survey Question แบบสำรวจ
- Pretest Question แบบทดสอบก่อนเรี ยน
 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1
คำถำมโปรแกรมจะสร้ ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว
กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ
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สร้ างสไลด์ แบบทดสอบ Rating Scale (Likert)
Rating Scale (Likert) จะเป็ น แบบสอบถำม หรื อ แบบประเมิน ไม่สำมำรถกำหนด
คะแนนให้กบั แบบทดสอบประเภทนี้ได้ เป็ นเพียงกำรตอบคำถำมเท่ำนั้น
 เลือก เมนู Quiz เลือกคำสัง่ Question Slide

 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Insert Question ซึ่ งจะมีรูปแบบของกำรทำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม ดังรู ป
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 ให้คลิกหน้ำหัวข้อแบบทดสอบแบบ Rating Scale (Likert) เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ
Hot Spot จำกนั้นใส่ จำนวนคำถำมที่ตอ้ งกำร
 คลิก OK เพื่อเริ่ มสร้ำงแบบทดสอบ

 จะปรำกฏคำถำมบนสไลด์โดย 1
คำถำมโปรแกรมจะสร้ ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์

 กำหนดคุณสมบัติของแบบทดสอบ
จำก panel Properties ของแต่ละ
คำถำม โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของ
ตำแหน่งหรื อวัตถุตำ่ ง ๆ บน สไลด์แล้ ว
กำหนดคุณสมบัติด้ำนขวำมือ
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การแสดงผลสาหรับแบบทดสอบในหน้ า Quiz Results
สไลด์ Quiz Results เป็ นสไลด์สำหรับแสดงผลคะแนน ที่รวบรวมมำจำกแบบทดสอบ
ทั้งหมดในโปรเจ็ค โดยจะถูกแทรกเข้ำมำอัตโนมัติพร้อมกับกำรสร้ำงแบบทดสอบในครั้งแรก
และถู ก เก็ บ ไว้ที่ Filmstrip เรำสำมำรถจัด รู ป แบบใหม่ ใ ห้ กั บ สไลด์ Quiz Results ได้
เช่นเดียวกับกำรจัดกำรสไลด์ในโปรเจ็คทัว่ ไป มีข้ นั ตอนดังนี้
 คลิกเลือกสไลด์ Quiz Results

 กำหนดกำรแสดงผลลัพธ์ ที่พำเนล
Quiz Properties

การกาหนดการแสดงผลลัพธ์ หรือ ข้ อความทีแ่ สดงผลลัพธ์ ในหน้ า Quiz Results
มีรายละเอียดดังนี้
- Score แสดงผลคะแนนที่ตอบคำถำมถูกต้อง
- Max Score แสดงผลรวมของคะแนนทั้งหมด
- Correct Question แสดงจำนวนคำถำมทั้งหมดที่ตอบถูก
- Accuracy แสดงผลกำรทำแบบทดสอบเป็ นเปอร์ เซ็นต์
- Attempts แสดงผลจำนวนควำมพยำพยำมที่ผใู ้ ช้ทำแบบทดสอบ
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นอกจำกนี้เรำสำมำรถแทรกวัตถุชนิดต่ำง ๆ เข้ำมำใช้งำนบนสไลด์แสดงผลลัพธ์และกำหนด
คุณสมบัติให้กบั วัตถุต่ำง ๆ รวมทั้งข้อควำมที่อยูใ่ นเครื่ องหมำย {…} ได้เหมือนกับกำรจัดกำร
วัตถุในสไลด์ทวั่ ไป แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อควำม หรื อ คำสั่งที่อยูใ่ นเครื่ องหมำย {…}

 จัดองค์ประกอบตำมต้ องกำร โดยสำมำรถแก้ ไข หรื อ

 กำหนดรูปแบบจำก Properties ของ

ปรับแต่งข้ อควำมที่แสดงผลลัพธ์ และข้ อควำมบอกหัวข้ อของ

ตำแหน่งที่คลิกเลือก

คะแนน โดยกำรคลิกที่ข้อควำมหรื อหัวข้ อที่ต้องกำรปรับแต่ง
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เมื่อสร้างชิน้ งานหรื อโปรเจ็คจนเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนสุ ดท้ายก็คือการส่ งออกชิน้ งาน
รู ปแบบต่างๆ เพื่อนาไปเผยแพร่ ต่อได้ในหลายช่องทาง ซึ่ งโปรแกรม Adobe Captivate 9 เรา
สามารถส่ งออกไฟล์ (Publish) ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น ไฟล์ SWF , exe , mp4 หรื อจะ
ส่ งออกแบบปริ้ นก็ได้ สาหรับเปิ ดในอุปกรณ์ ios , Android ระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ อีกด้วย

ส่ งออกโปรเจ็คในรูปแบบไฟล์ SWF
ไฟล์ SWF เป็ นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก จึงนิยมนาไปใช้งานบนเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถ
แสดงผลบนหน้าเว็บเพจได้รวดเร็ วกว่าไฟล์ในรู ปแบบอื่นๆ แต่จะแสดงผลได้เฉพาะในเครื่ องที่
ติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เท่านั้น โดยปกติเมื่อส่ งออกเป็ นไฟล์ SWF โปรแกรมจะ
สร้างให้อยูใ่ นรู ปแบบของ HTML โดยอัตโนมัติ เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้งานบนเว็บไซต์ มี
ขั้นตอนดังนี้
 เลือกเมนู File  Publish
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 รู ปแบบของการ Publish

 กาหนดค่าต่างๆ
ในการส่ งออกไฟล์

 คลิก Publish

เมื่อกาหนดค่าต่างๆแล้วให้คลิกปุ่ ม Publish โปรแกรมจะทาการ publish ให้รอจนครบ 100%
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เมื่อ Publish แล้วให้ตรวจสอบไฟล์เพื่อการใช้งาน และเลือกหัวข้อว่าจะให้แสดงบนอะไร
เช่น บราวเซอร์ วีดีโอ โดยตัวอย่างจะแสดงบนบราวเซอร์ Chrome

การกาหนดค่ าต่ างๆในการส่ งออกไฟล์แบบ SWF มีรายละเอียดดังนี้
-Project Title กาหนดชื่อให้ไฟล์ที่ส่งออก
-Folder กาหนดที่จดั เก็บไฟล์ที่ส่งออกโดยคลิกปุ่ ม
Browse
-SWF ส่งออกไฟล์ในรู ปแบบ .swf
-Zip Files ส่งออกไฟล์ในรู ปแบบที่ถูกบีบอัดไว้

-Full Screen กาหนดให้แสดงผลโปรเจ็คเต็มจอภาพ
-Generate Autorun For CD กาหนดให้แสดงผลโปร
เจ็คอัตโนมัติเมื่อใช้งานจาก แผ่นCD โดยต้องบันทึก
ไฟล์Autorun ลงในแผ่น CD ด้วย
-Flash Player Version กาหนดเวอร์ชนั่ ของ Flash
Player สาหรับไฟล์ที่ส่งออก
-Export PDF ส่งออกไฟล์ในรู ปแบบ PDF
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การส่ งออกโปรเจ็คในรู ปแบบไฟล์ Executable
การส่ งออกโปรเจ็คในรู ปแบบไฟล์ Executable หรื อ .exe ใช้กบั ระบบปฏิบตั ิการ Windows
สามารถเปิ ดได้โดยไม่ตอ้ งลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้ น มีข้ นั ตอนดังนี้
 เลือกเมนู File  Publish
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คลิก Executable

กาหนดค่า Media
Options

 คลิก Publish

 คลิกเปิ ด Windows Explorer หน้าต่างแล้วไปยังที่เก็บไฟล์โปรเจ็ค จะปรากฏ
ไฟล์ทีส่งออกในรู ปแบบ EXE
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การส่ งออกโปรเจ็คในรู ปแบบไฟล์ MP4
การส่ งออกโปรเจ็คในรู ปแบบไฟล์ .mp4ไฟล์ที่ได้จะต้องเปิ ดด้วยโปรแกรมมัลติมีเดียต่างๆ
ที่รองรับไฟล์รูปแบบ .mp4 แต่จะอยูใ่ นรู ปแบบงานนาเสนอเท่านั้น เนื่ องจากวัตถุที่สามารถ
ปฏิสัมพันธ์(Interactive) ได้จะไม่สามารถแสดงผลตามที่ตอ้ งการได้ มีข้ นั ตอนดังนี้

 เลือกรู ปแบบ Publish เป็ น Video
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กาหนดค่าต่างๆ บนเครื่ องมือการ Publish
 เลือกรู ปแบบของการเปิ ดไฟล์และ Publish ไฟล์

 เมื่อโปรแกรม Publish แล้วจะมีป๊อปอัพปรากฏเพื่อถามว่าจะเปิ ดไฟล์ที่ได้ใน
โปรแกรมใดต่อไปนี้ ซึ่ งโปรแกรมจะเปิ ดไฟล์ที่ได้ให้ดูว่าจะออกมาอย่างไร
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 คลิกเปิ ดหน้าต่าง Windows Explorer แล้วไปยังที่เก็บ
ไฟล์โปรเจ็ค จะปรากฏไฟล์วีดีโอ

การกาหนดค่า Media Options มีรายละเอียด ดังนี้
 Project Title กาหนดชื่อให้กบั ไฟล์ที่ส่งออก
 Folder กาหนดที่จดั กับไฟล์ที่ส่งออก โดยคลิก Browse
 Select Presets กาหนดรู ปแบบการส่ งออกของไฟล์วีดีโอ
 Copy preset values and Customize กาหนดรู ปแบบการส่ งออกของไฟล์วีดีโอแบบกาหนดค่าต่างๆเอง
 Profile กาหนดความละเอียดของไฟล์วีดีโอที่ส่งออก
 Level กาหนดคุณภาพของไฟล์วีดีโอที่ส่งออก
 Bitrate Encoding กาหนดรู ปแบบการเข้ารหัสของไฟล์วีดีโอที่ส่งออก
 Target Bitrate อัตราบิตเรตของไฟล์วีดีโอที่ส่งออก
 Max Bitrate อัตราบิตเรตสู งสุ ดของไฟล์วีดีโอที่ส่งออก
 Force re-publish all the slide กาหนดให้มีการตรวจสอบแล้วส่ งออกไฟล์
 Scalable HTML Content กาหนดให้ไฟล์ทสี่ ่ งออกย่อขยายตามขนาดของบราวเซอร์

