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Open Broadcaster Software (OBS) 
 

 โปรแกรม OBS เป็นโปรแกรม Open-Source ส ำหรับใช้ในกำรช่วยสตรีม (Live Stream) และบันทึก
วีดีโอ สำมำรถใช้ได้ฟรี และท ำงำนได้บนหลำยแพลตฟอร์ม ทั้ง Windows Mac และ Linux โดยเฉพำะในช่วง
เวลำที่กำรเรียนกำรสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่จ ำเป็น งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ จึงอธิบำยวิธีกำรติดตั้งและใช้งำน
เบื้องต้น เพ่ือในไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ต่อไป 
 

1. วิธีติดตั้ง โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) 
 สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  https://obsproject.com/download 
 1.1 เลือก Download Installer 
 

 
 

  1.2 เมื่อเลือกแล้วจะข้ึนหน้ำต่ำง Thank you for Downloading OBS Studio! พร้อมมีหน้ำต่ำงดำวน์โหลด
อยู่ที่มุมล่ำงด้ำนซ้ำย เมื่อดำวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้ ดับเบ้ิลคลิก เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 
 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม 

ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรม 

https://obsproject.com/download
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 1.3 เมื่อดับเบิ้ลคลิกติดตั้งโปรแกรมแล้ว จะขึ้นหน้ำต่ำง Welcome to OBS Studio Setup ให้เลือก Next 
 

 
 

1.4 เมื่อเลือกแล้ว จะข้ึนหน้ำต่ำง License Agreement ให้เลือก Next อีกครั้ง 
 

 
 

 1.5 เมื่อเลือกแล้ว จะขึ้นหน้ำต่ำง Choose Install Location ให้เลือก Install 
 

 
 

เลือก Next 

เลือก Next 

เลือก Install 
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1.6 เมื่อเลือก Install ระบบจะท ำกำรติดตั้งใว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรำจำกนั้นให้ Finish 
 

 
 

 1.7 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะมีไอคอน  (OBS Studio) อยู่ที่หน้ำเดสทอปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เมื่อเปิดใช้โปรแกรม OBS Studio จะมีหน้ำต่ำงโปรแกรมดังรูป 
 

 
 

2. การเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน 
 ศัพท์ที่ควรรู้ส ำหรับกำรใช้โปรแกรม OBS ในเบื้องต้นมีดังนี ้
 2.1 Record คือ Stream หรือกำรไลฟ์สตรีมวีดีโอออกไปแบบสด 
 2.2 กำรบันทึก คือ กำรบันทึกวีดโีอลงในเครื่อง 
 2.3 Scene คือ หนำ้จอ 1 หน้ำจอท่ีจะน ำไปใชส้ตรีมหรือบันทึก 
 2.4 Source คือ สว่นประกอบต่ำงๆ อำจเป็นรปู เสียง หรือโปรแกรมในเครื่องที่ก ำลังใช้งำนอื่น ๆ 
 2.5 Scene Transitions คือ รูปแบบกำรเปลีย่นจำก Scene หนึ่งสู่อีก Scene หนึ่ง 

เลือก Finish 
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3. การใช้โปรแกรม OBS เพือ่บันทึกวีดโีอ 
 เมื่อเริ่มต้นใช้งำนครั้งแรก ให้เลือก ตั้งค่ำ (Settings) ใน Controls เพ่ือตั้งค่ำที่ต้องกำรก่อน 
 

 
 

 3.1 เมื่อเลือกแล้วจะขึ้นหน้ำต่ำง ตั้งค่ำ ให้เลือกแท็บ ทั่วไป (General) จำกนั้น เลือก ภำษำ (Language) โดย
เลือกภำษำที่ผู้สอนถนัด แล้วเลือก น ำไปใช้ (Apply) จำกนั้นเลือก ตกลง (Ok) ซึ่งตัวโปรแกรมจะท ำกำร 
รีสตำร์ท 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนภำษำ 
 

 
 
 

เลือก ตั้งค่า 

1. 2. 

3. 4. 
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 3.2 ให้เลือกแท็บ Output เพ่ือกำรตั้งค่ำที่ละเอียดขึ้น โดยผู้สอนสำมำรถปรับค่ำตำมประสิทธิภำพของ
อุปกรณท์ี่ม ีซ่ึงสำมำรถปรับค่ำตรง Output Mode เลือก Advanced 
  3.2.1 เลือกแท็บ Streaming ตรง Encoder เลือก X264 ตรง Rescale Output เลือก 1920 x 1080 ตรง 
บิตเรท พิมพ์ค่ำ 4000-6000 Kbps จำกนั้นเลือก น ำไปใช้ (Apply)   
 

 
 

  3.2.2 เลือกแท็บ Recording เพ่ือตั้งค่ำพ้ืนที่จัดเก็บที่ต้องกำร ซึ่งสำมำรถปรับค่ำตรง Recording 
Path เลือก Path ที่ต้องกำรให้เก็บไฟล์ จำกนั้นตรง Recording Format เลือก MP4 จำกนั้นเลือก น ำไปใช้ 
(Apply)  
 

 
 

1. 

7. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

4. 

1. 
2. 

3. 
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 3.3 ให้เลือกแท็บ วีดีโอ (Video) ซ่ึงสำมำรถปรับค่ำตรง Base (Canvas) Resolution เลือก 1920 x 1080 
ตรง Output (Scaled) Resolution เลือก 1920 X 1080 ตรง Downscale Filter เลือก Bicubic (Sharpened 
scaling, 16 samples)  และตรง Common FPS Values เลือก 60 จำกนั้นเลือก น ำไปใช้ (Apply) 
 

 
 

 3.4 ให้เลือกแท็บ ปุ่มลัด (Hotkeys) เป็นกำรตั้งค่ำปุ่มส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบันทึกไฟล์วีดีโอที่
ผู้สอนสร้ำง ซึ่งสำมำรถปรับค่ำตรงเริ่มสตรีมมิ่ง (Start Streaming) ใส่ปุ่มลัดที่ผู้สอนต้องกำร ตรงเริ่มบันทึก 
(Start Recording) ใส่ปุ่มลัดที่ผู้สอนต้องกำร จำกนั้นเลือก น ำไปใช้ (Apply) 
 

 
 
 

6. 

1. 

2. 
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1. 
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4. วิธีการน า Source เข้าโปรแกรม 
 Source คือ ส่วนประกอบที่อยู่ใน Scene ซึ่งจะถูกแสดงผลออกทำงหน้ำจอของ Scene ที่ก ำลังถูกเลือก
Source ที่ถูกน ำมำใช้บ่อยในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 Audio Input Capture ใช้ส ำหรับถ่ำยทอดเสียงที่มำจำกอุปกรณ์ Input ประเภทเสียง เช่น ไมโครโฟน 
 4.2 Audio Output Capture ใช้ส ำหรับถ่ำยทอดเสียงที่ออกจำกอุปกรณ์ Output ประเภทเสียง เช่น ล ำโพง 
 4.3 Browser ใช้แสดงเวบไซต์จำก Address ที่ต้องกำร หรือ แสดงไฟล์ใด ๆ ก็ตำมที่อยู่ในเครื่องที่สำมำรถ
แสดงผลด้วย Browser ได้ เช่น รูป, PDF เป็นต้น แต่ส ำหรับอย่ำงหลัง ไม่แนะน ำให้ใช้ 
 4.4 Display Capture ใช้แสดงหน้ำจอของเครื่องทั้งหน้ำจอ (ถ้ำคอมพิวเตอร์มีหลำยจอ สำมำรถเลือก
แสดงผลเฉพำะจอท่ีต้องกำรได้) 
 4.5 Image ใช้แสดงรูปไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง 
 4.6 Media Source ใช้แสดงไฟล์มีเดียที่อยู่ในเครื่อง เช่น เพลง วีดีโอ เป็นต้น 
 4.7 Text (GDI+) ใช้แสดงตัวอักษรที่ต้องกำร สำมำรถเปลี่ยนสี แบบตัวอักษร หรือใส่เส้นขอบได้ 
 4.8 Video Capture Device ใช้ส ำหรับถ่ำยทอดวีดีโอที่มำจำกอุปกรณ์ Input ประเภทภำพ เช่น กล้องเว็บแคม 
 4.9 Window Capture ใช้ส ำหรับถ่ำยทอดหน้ำต่ำงโปรแกรมที่ต้องกำร เช่น Slide ใน PowerPoint เป็นต้น 
ตัวอย่ำงดังรูป 
 

 
 

 เมื่อผู้สอนเตรียมเครื่องมือกำรสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก เริ่มบันทึก (Start Recording) และหลังจำก
ท ำกำรสอนเสร็จ ก็ท ำกำรเลือก หยุดบันทึก (Stop Recording) เป็นอันจบกำรบันทึกวีดีโอ  
 

 เลือก เริ่มบันทึก / หยุดบันทึก 


