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   โครงการส่ือการเรียนรู้ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Camtasia studio 8 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในช้ันเรียน และส่ือการเรียนรู้ในการศึกษาด้วยตนเอง โดย
ใช้โปรแกรม Camtasia studio 8 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือการเรียนรู้โปรแกรม 
Camtasia studio 8 

 ผลการประเมินโครงการส่ือการเรียนรู้ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Camtasia 
studio 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ ดังนี้    
 

          ล าดับท่ี 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 
4.4 

ล าดับท่ี 2 การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.3 

ล าดับท่ี 3 วิธีการด าเนินงานและผลท่ีได้รับ  มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.3 

ล าดับท่ี 4 ความส าคัญของโครงการ  มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  
4.2 

ล าดับท่ี 5 เนื้อหาและความสอดคล้องของโครงการ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉล่ีย  4.2 
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 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม 
Camtasia studio 8 

 1. ในขั้นตอนของการบันทึกเสียงควรใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยให้เสียงมีความชัดมากท่ีสุด เพื่อผลงาน
ท่ีน าเสนอออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้พึงพอใช้มากท่ีสุด 

2. รายงานโครงการ 5 บท ควรให้ความส าคัญกับการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง สวยงาม ตาม
รูปแบบหรือโครงสร้างท่ีก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

                                                กิตติกรรมประกาศ      
 

 การจัดโครงการนี้ส าเร็จด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน า
กล่าวได้ท้ังหมดซึ่งผู้มีพระคุณท่ีจัดท าโครงการใคร่ขอกรายขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สมฤดี คชสาร  
อาจารย์สุวรรณ์  สรแสดง อาจารย์ณัฐชานันท์ อุ่นสิวิลัย อาจารย์ภูวิศา ชูธัญญะ และอาจารย์อุทุมพร 
บุญญา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ผู้ให้ค าแนะน าในการค้นคว้าหาข้อมูล 
ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดท า
โครงการฉบับนี้สมบูรณ์ท่ีสุด ผู้จัดท าจึงใคร่ขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   

 นอกจากนี้คณะผู้จัดท าโครงการขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกสาขาวิชาท่ีได้ฝึกสอน ได้ให้
ค าแนะน าในการจัดท าโครงการฉบับนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาการบัญชีท่ีคอย
แลกเปล่ียนความรู้ 
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           กิตติมา บุญชู 
                      กาญจนพร เคล้าคล่อง 

           ธนพล แสงศรี 
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                                                  สารบัญ  
 
เร่ือง                  หน้า 
บทคัดย่อ           ก 
กิตติกรรมประกาศ          ข 
สารบัญ            ค 
สารบัญรูป           ง 
สารบัญตาราง                                                                                                   จ 
บทท่ี 1 บทน า           1 
บทท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง        3 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงานโครงการ         43 
บทท่ี 4 ผลการด าเนินงานโครงการ         56 
บทท่ี 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอ        69 
เอกสารอ้างอิง           70 
ประวิติผู้จัดท าโครงการ          71 
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สารบัญรูป 
             หน้า 

 

ภาพที่ 1 แถบค าส่ัง              7 
ภาพที่ 2 แถบเครื่องมือ              7 
ภาพที่ 3 ภาพการเปิดใช้ครั้งแรก             7 
ภาพที่ 4 แถบกล่องเครื่องมือ             8 
ภาพที่ 5 ภาพรายละเอียดกลุ่มเครื่องมือส าหรับเลือก           8 
ภาพที่ 6 ภาพรายละเอียดกลุ่มเครื่องมือส าหรับวาดและตกแต่ง         9 
ภาพที่ 7 ภาพรายละเอียดกลุ่มเครื่องมือส าหรับปรับมุมมอง                    9 
ภาพที่ 8 ภาพรายละเอียดกลุ่มเครื่องมือส าหรับปรับสีเส้นและพื้นหลัง         9 
ภาพที่ 9 ถาดเครื่อง             10 
ภาพที่ 10 รายละเอียดของ Timeline และ layer          10 
ภาพที่ 11 การสร้างข้อความเคล่ือนไหว           12 
ภาพที่ 12 การเพิ่มคีย์เฟรม (ต่อ)            12 
ภาพที่ 13 ขั้นตอนการสร้างข้อความเคล่ือนไหว (ต่อ)          12 
ภาพท่ี 14 ขั้นตอนการสร้างข้อความเคล่ือนไหว (ต่อ)          13 
ภาพที่ 15 การพิมพ์ข้อความจนครบ           13 
ภาพที่ 16 ภาพการทดสอบ Movie           13 
ภาพที่ 17 ภาพการสร้างวัตถุ            14 
ภาพที่ 18 ภาพการเพิ่มคีย์เฟรม (ต่อ)                14 
ภาพที่ 19 การย้ายต าแหน่งวัตถุ (ต่อ)                    14 
ภาพที่ 20 การเพิ่มคีย์เฟรมเพื่อขยับวัตถุ                        15 
ภาพที่ 21 การเพิ่มคีย์เฟรมเพื่อขยับวัตถุไปเรื่อย ๆ (ต่อ)         15 
ภาพที่ 22 การทดสอบเพื่อชมตัวอย่าง (ต่อ)          15 
ภาพที่ 23 การเคล่ือนไหวของภาพ (ต่อ)          16 
ภาพที่ 24 การวาดวัตถุ            16 
ภาพที่ 25 การลากครอบวัตถุ (ต่อ)           17 
ภาพที่ 26 การสร้างกลุ่มวัตถุ (ต่อ)             17 
ภาพที่ 27 การคลิกเครื่องมือ (ต่อ)           18 
ภาพที่ 28 การย่อขยายให้มีขนาดเล็ก (ต่อ)          18 
ภาพที่ 29 การเพิ่มคีย์เฟรมละการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (ต่อ)          18 
ภาพที่ 30 การขยายภาพขึ้นอีกเล็กน้อย (ต่อ)         19 
ภาพที่ 31 การท าซ้ าขั้นตอนท่ี 7            19 
ภาพที่ 32 การวาดรูปวัตถุเพื่อสร้างการเคล่ือนไหวแบบ shape tween      19 
ภาพที่ 33 การเลือกค าส่ัง Shape ในช่อง tween          20 

 

   ง 



     

สารบัญรูป(ต่อ) 
หน้า 

ภาพที่ 34 ภาพการคลิกขวาท่ีเฟรม แล้วเลือกค าส่ัง Insert Keyframe               20 
ภาพที่ 35 การลบวัตถุเดิมโดยจะมีแถบเส้นประสีเขียว         21 
ภาพที่ 36 การวาดรูปให้เปล่ียนแปลงในเฟรมท่ี 20           21 
ภาพที่ 37 เมื่อท าการทดสอบจะมีการเปล่ียนแปลง                   21 
ภาพที่ 38 การเลือกคีย์เฟรมจุดเริ่มต้น (ต่อ)          22 
ภาพที่ 39 การสร้างวัตถุ (ต่อ)           22 
ภาพที่ 40 การคลิกขวาท่ีคีย์เฟรม เลือกเมนู Create Motion Tween (ต่อ)      22 
ภาพที่ 41 การก าหนดระยะห่าง (ต่อ)          23 
ภาพที่ 42 การจับวัตถุแล้วเปล่ียนคุณลักษณะ (ต่อ)         23 
ภาพที่ 43 การทดสอบ movie           23 
ภาพที่ 44 แสดงภาพ Movie            24 
ภาพที่ 45 เลือกค าส่ัง Create Motion Tween         24 
ภาพที่ 46 คลิกขวาท่ีคีย์เฟรมท่ี 20 แล้วเลือกค าส่ัง Insert Keyframes (ต่อ)      24 
ภาพที่ 47 การใช้เครื่องมือ Selection Tool (ต่อ)         25 
ภาพที่ 48 การคลิกปุ่ม Add Motion Guide                   25 
ภาพที่ 49 การวาดเส้นด้วยดินสอจากต าแหน่งเริ่มต้นของวัตถุ (ต่อ)        26 
ภาพท่ี 50 การคลิกท่ีเฟรมท่ี 20 แล้วย้ายต าแหน่งวัตถุให้วงกลมตรงกลางท่ีปลายเส้น(ต่อ) 26 
ภาพที่ 51 ภาพการทดสอบภาพเคล่ือนไหว (ต่อ)          26 
ภาพที่ 52 การปรับแต่งเพิ่มเติม            27 
ภาพที่ 53 การเลือกเครื่องมือ Selection Tool           27 
ภาพที่ 54 การเลือกใช้ ซิมโบล            28 
ภาพที่ 55 การเลือกใช้ ซิมโบล                                                                          28 
ภาพที่ 56 การกดเมาส์ค้างท่ีวัตถุค้างไว้ แล้วลากต าแหน่งท่ีต้องการ       28 
ภาพที่ 57 การเลือกใช้เครื่องมือ Subselection Tool           28 
ภาพที่ 58 การใช้เมาส์คลิกท่ีเส้นของวัตถุ (ต่อ)               29 
ภาพที่ 59 การใช้เมาส์จับจุดท่ีต้องการแล้วดึงหรือย้ายไปในทิศทางท่ีต้องการ            29 
ภาพที่ 60 การ Import to Stage แล้วเลือกภพท่ีต้องการ          29 
ภาพที่ 61 การท า Bitmap กลายเป็นภาพเวคเตอร์ (ต่อ)          30 
ภาพที่ 62 การใช้เครื่องมือ lasso Tool (ต่อ)                                                      30 
ภาพที่ 63 แสดงภาพการคลิกท่ีภาพแล้วแดรกเมาส์แล้วลาก (ต่อ)                              30 
ภาพที่ 64 แสดงภาพการย้ายต าแหน่งของวัตถุ (ต่อ)                                             30 
ภาพที่ 65 แสดงภาพการ Import to Stage แล้วเลือกภาพท่ีต้องการ          31 
 
 



     

สารบัญรูป(ต่อ) 
หน้า 

ภาพที่ 66 การแก้ไขภาพให้กลายเป็นเวคเตอร์ (ต่อ)            31 
ภาพที่ 67 การวนรอบบรรจบท่ีจุดเริ่มต้น (ต่อ)            32        
ภาพที่ 68 การใช้เมาส์จับภาพบริเวณท่ีเลือกแล้วย้ายต าแหน่งตามท่ีต้องการ         32 
ภาพที่ 69 เครื่องมือ Free Transform Tool                     32 
ภาพที่ 70 การคลิกเลือกวัตถุ            33 
ภาพที่ 71 การหมุนภาพ             33 
ภาพที่ 72 การย่อขยาย             33 
ภาพที่ 73 การปรับเปล่ียนทิศทางของวัตถุ           34 
ภาพที่ 74 การดัด บิดวัตถุ             34 
ภาพที่ 75 ภาพดาว             35 
ภาพที่ 76 เครื่องมือส าหรับวาด            35 
ภาพที่ 77 การวาดรูปแบบรวมกลุ่ม           35 
ภาพที่ 78 ความแตกต่างของภาพซ้อน (ต่อ)           36 
ภาพที่ 79 ความแตกต่างของภาพซ้อน (ต่อ)           36 
ภาพที่ 80 เครื่องมือการก าหนดสีพื้นและสีเส้น          37 
ภาพที่ 81 การก าหนดลักษณะของเส้น            37 
ภาพที่ 82 การแก้ไขออปเจ็คท่ีวาด            38 
ภาพที่ 83 การเลือกเครื่องมือ Line Tool            38 
ภาพที่ 84 การลากเส้น (ต่อ)            38 
ภาพที่ 85 การเลือกใช้เครื่องมือ Snap to object กรณีท่ีเส้นสองเส้นไม่ต่อกัน (ต่อ)       39 
ภาพที่ 86 การวาดเส้นใหม่ แล้วลากเส้นจะติดต่อกัน (ต่อ)          39 
ภาพที่ 87 การปรับแต่งเส้น โดยใช้เครื่องมือ Selection Tool (ต่อ)         39 
ภาพที่ 88 การคลิกเลือกเส้นใดเส้นหนึ่ง            40 
ภาพที่ 89 การดับเบ้ิลคลิก ท่ีเส้นใดเส้นหนึ่ง จะเลือกเส้นได้ท้ังหมด (ต่อ)       40 
ภาพที่ 90 การปรับแต่งเส้น โดยเลือกแท็ป Properties (ต่อ)         40 
ภาพที่ 91 ปรากฏเส้นเช่ือมระหว่างจุดท่ี 1 กับจุดท่ี 2         41 
ภาพที่ 92 ภาพวัตถุรูปปิด             41 
ภาพที่ 93 การป้อนค่าความบนของมุม           42 
ภาพที่ 94 ภาพหน้าต่างของโปรแกรม Adobe flash          43 
ภาพที่ 95 ภาพเครื่องมือใน Adobe flash            44 
ภาพที่ 96 ภาพการเข้าโปรแกรม Adobe flash          44 
ภาพที่ 97 ภาพการเข้าโปรแกรม Adobe flash          44 
ภาพที่ 98 ภาพหน้าต่างโปรแกรม Adobe flash          45 
ภาพที่ 99 ภาพการคลิก Create New ส าหรับสร้างแอนิเมชัน        45 



     

สารบัญรูป(ต่อ) 
 

หน้า 
ภาพที่ 100 ภาพการวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Pencil Tool          45 
ภาพที่ 101 ภาพการเลือกใช้เครื่องมือ selection Tool ส าหรับดัดส้น        46 
ภาพที่ 102 ภาพการดัดส้น (ต่อ)            46                                                   
ภาพที่ 103 ภาพการเลือกใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool ส าหรับลงสี        47 
ภาพที่ 104 ภาพการก าหนดเพิ่มแสงและเงาให้กับภาพ          47 
ภาพที่ 105 ภาพการเลือกใช้แสงและเงาให้กับภาพ (ต่อ)          48 
ภาพที่ 106 ภาพการปรับแสงและเงา (ต่อ)            48 
ภาพที่ 107 การก าหนดสีให้กับภาพ (ต่อ)                                                                  49 
ภาพที่ 108 การเลือกเลือกเครื่องมือส าหรับลงสีเฉพาะจุดท่ีเราเลือก                                   49 
ภาพที่ 109 การลงสีเฉพาะจุดท่ีเราเลือกไว้ที่ จมูก ของภาพ (ต่อ)                                      50 
ภาพที่ 110 การท าสีแก้ม ให้กับรูปภาพ                                                                    50 
ภาพที่ 111 ภาพการเพิ่มคีย์เฟรม                                                                            51 
ภาพที่ 112 การลบลูกตาของภาพเพื่อให้รูปภาพสามารถกระพริบตาได้ (ต่อ)                         51 
ภาพที่ 113 การเพิ่มคีย์เฟรม (ต่อ) 52 
ภาพที่ 114 การวาดตาหลับ ให้กับภาพ (ต่อ) 52 
ภาพที่ 115 ภาพการเพิ่มคีย์เฟรม และ Copy ภาพเฟรมท่ี 1 มาวางในเฟรมล่าสุด (ต่อ) 53 
ภาพที่ 116 การวางภาพให้ทับกัน 53 
ภาพที่ 117 ภาพวาดปากให้กับรูปภาพให้แตกต่างจากเดิม 54 
ภาพที่ 118 แสดงภาพแอนิเมชัน 54 
ภาพที่ 119 ภาพหน้าต่างของโปรแกรม Adobe flash          56 
ภาพที่ 120 ภาพเครื่องมือใน Adobe flash            56 
ภาพที่ 121 ภาพการเข้าโปรแกรม Adobe flash           57 
ภาพที่ 122 ภาพการเข้าโปรแกรม Adobe flash           57 
ภาพที่ 123 ภาพหน้าต่างโปรแกรม Adobe flash           57 
ภาพที่ 124 ภาพการคลิก Create New ส าหรับสร้างแอนิเมชัน         58 
ภาพที่ 125 ภาพการวาดภาพโดยใช้เครื่องมือ Pencil Tool           58 
ภาพที่ 126 ภาพการเลือกใช้เครื่องมือ selection Tool ส าหรับดัดส้น         59 
ภาพที่ 127 ภาพการดัดส้น (ต่อ)             59                                              
ภาพที่ 128 ภาพการเลือกใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool ส าหรับลงสี         60 
ภาพที่ 129 ภาพการก าหนดเพิ่มแสงและเงาให้กับภาพ           60 
ภาพที่ 130 ภาพการเลือกใช้แสงและเงาให้กับภาพ (ต่อ)           61 
ภาพที่ 131 ภาพการปรับแสงและเงา (ต่อ)            61 
ภาพที่ 132 การก าหนดสีให้กับภาพ (ต่อ)     62 



     

สารบัญรูป(ต่อ) 
        หน้า 

ภาพที่ 133 การเลือกเลือกเครื่องมือส าหรับลงสีเฉพาะจุดท่ีเราเลือก  62 
ภาพที่ 134 การลงสีเฉพาะจุดท่ีเราเลือกไว้ที่ จมูก ของภาพ (ต่อ)  63 
ภาพที่ 135 การท าสีแก้ม ให้กับรูปภาพ  63 
ภาพที่ 136 ภาพการเพิ่มคีย์เฟรม  64 
ภาพที่ 137 การลบลูกตาของภาพเพื่อให้รูปภาพสามารถกระพริบตาได้ (ต่อ)  64 
ภาพที่ 138 การเพิ่มคีย์เฟรม (ต่อ) 65 
ภาพที่ 139 การวาดตาหลับ ให้กับภาพ (ต่อ) 65 
ภาพที่ 140 ภาพวาดปากให้กับรูปภาพให้แตกต่างจากเดิมภาพ 65 
ภาพที่ 141 แสดงภาพแอนิเมชัน 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



     

สารบัญตาราง 
        หน้า 

ตารางท่ี 1 ผลประเมินโครงการ การสร้างส่ือการเรียนรู้และการสร้างแอนิเมชัน                       67 
             โดยใช้โปรแกรม Adobe flash 
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