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บทที ่3 

วธีิการดาํเนินงาน 
 

ในการศึกษาคน้ควา้ส่ือการ์ตูนแอนิเมชนั เร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” เพลง ราตรีสวสัด์ิ ศิลปิน ฟัก
กล้ิง   ฮีโร่โดยมีวิธีการดาํเนินการดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างส่ือแอนิเมชนั 
 3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความชาํนาญในดา้นส่ือมลัติมีเดียและ
ดา้นเน้ือหาท่ีทดลองใชส่ื้อมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือมลัติมีเดีย 
จาํนวน 5 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาส่ือการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 3.2.1 ส่ือการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ือง “ราตีสวสัด์ิ” 
 3.2.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดขั้นตอน ดงัน้ี 

        1)   การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
    การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมิน ภายใต้
คาํแนะนาํของท่ีปรึกษาโดยแบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 2 ไดแ้ก่ 

1.1)  แบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา 
1.2)  แบบประเมินคุณภาพดา้นส่ือมลัติมีเดีย 
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  โดยใชแ้บบประเมินท่ีมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีของ 
Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั โดยการกาํหนดความหมายคะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินแต่
ละขอ้ ดงัน้ี 

5   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพดีมาก 
  4   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพดี 
  3   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพปานกลาง 
  2   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพนอ้ย 
  1   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
 
   เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย จากการประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา
และด้านส่ือมัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการกาํหนดความหมาย
คะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินแต่ละขอ้ มีเกณฑ ์ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย   4.50 – 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
  คะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49   หมายถึง   ดี 
  คะแนนเฉล่ีย   2.50 – 3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย   1.50 – 2.49   หมายถึง   นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.49   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 ขั้นตอนการสร้างส่ือมัลตมิีเดยี 

3.3.1 วางโครงเร่ืองหลัก 

1) แนวเร่ือง 

การก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  2) ฉาก  

   ฉากของส่ือมลัติมีเดียเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” ประกอบดว้ยฉากทอ้งฟ้ายามคํ่า

คืนฉากธงชาติฉากป่าฉากแผนท่ี 3 จงัหวดัภาคใตฉ้ากเมืองในยามคํ่าคืน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงฉากประกอบ 

ฉาก รายละเอียด 

 

ทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน-เป็นฉากท่ีมี
ทอ้งฟ้าและดาวตก 

 

ธงชาติ-เป็นฉากท่ีปรากฏธงชาติ
ข้ึนมา 

 

ป่า-เป็นฉากท่ีทหารและโจรนั้น
ยงิปืนต่อสูใ้นป่า 
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ตารางฉากที ่3.1 แสดงฉากประกอบ (ต่อ) 
ฉาก รายละเอียด 

 

แผนท่ี 3 จงัหวดัภาคใต-้เป็นฉาก
ท่ีแสดงถึงภาพรวมของ
เหตุการณ์ 3 จงัหวดัภาคใต ้

 

เมืองในยามคํ่าคืน-เป็นฉากท่ีมี
บา้นของผูอ้ยูอ่าศยัในยามคํ่าคืน 

 
3) เน้ือเร่ืองยอ่ 

        นายทหารคนหน่ึงนั้ น เป็นทหารประจาํการท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง
ประเทศไทย ซ่ึงตอ้งทาํหนา้ท่ีคอยดูแลและเฝ้าระวงัภยัจากผูก่้อการร้ายท่ีจะมาทาํร้ายประชาชน ใน
วนัหน่ึงในเวลาประมาณเท่ียงคืนกว่านั้นไดเ้กิดเหตุการณ์ระเบิดข้ึนกลางป่า มีจ่าคนหน่ึงถูกยิงและ
เหล่าทหารไดย้ิงปืนโตก้ลบัทนัที ทหารนายหน่ึงคิดว่าตวัเขาคงไม่รอดและคิดจะยอมสู้เพื่อคนใน
ประเทศท่ีกาํลงัอยู่อย่างสบาย ถึงแมผ้ลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อเหล่าประชาชนดว้ย
ความเตม็ใจ 

4) Theme/แก่น 
      เห็นถึงความเสียสละของทหารท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยท่ีตอ้งเผชิญภาวะเส่ียงภยัตลอดเวลาเพ่ือประชาชนทุกคนจะได้

ปลอดภยั 
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ตารางที ่3.2 แสดงตวัละคร 

ช่ือตัวละคร ลักษณะตัวละคร 

 

เป็นทหารท่ีมาประจาํการท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ท่ียอมเสียสละชีพเพื่อปกป้องประเทศ
แลว้ความสงบสุขของประชาชน อุปนิสัย กลา้
หาร เสียสละมีความมุ่งมั้นและตั้ งใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

โจร ผูก่้อความไม่สงบใน 3 ชายแดนภาคใต ้

 

3.3.2 ลําดับเหตุการณ์ 

  ทหารท่ีเส่ียงชีวิตคอยปกป้องประเทศชาติเอาไว ้เร่ืองมีอยูว่่ามีทหารกลุ่มหน่ึงกาํลงั

ออกปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นป่า ไดถู้กลอบสงัหารดว้ยระเบิด เหล่าทหารไดย้งิตอบโต ้ผลคือจ่าโดนยงิจน

บาดเจ็บสาหัส  ต่อมาเหล่าทหารได้ปะทะกับผู ้ก่อการร้ายอย่างดุ เดือดในขณะท่ีผู ้คนใช้

ชีวิตประจาํวนัอยา่งปกติสุข แต่ในขณะท่ีทหารกลุ่มนั้นไดสู้ร้บเพ่ือใหค้นในชาติไดใ้ชชี้วิตอยา่งสงบ
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สุขเหมือนท่ีผา่นมา พวกเขาไม่กลวัอนัตราย ยอมสละชีพเพื่อชาติ เพื่อรักษาดา้มขวานไทยเอาไว“้เรา

สละชีพของเราเพื่อให้คนในชาติไดห้ลบัสบาย เรายอมพลีกายเพ่ือให้ประเทศชาติของเราสงบสุข 

หากแมว้นัใดท่ีเรานั้นหมดลมหายใจ เราเช่ือมัน่วา่พี่นอ้งและเพ่ือนทหารไทยของเรา จะปกป้องดูแล

บา้นของเราท่ีเรียกวา่ ประเทศไทย ใหค้งอยูต่ลอดไป” 

 
3.3.3 การเตรียมบทบันทึกเสียง 

          การเตรียมแบบบนัทึกเสียงเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 

ตารางที ่3.3 บทบนัทึกเสียงเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” 

บทบันทึกเสียง 
 

เร่ือง “ราตรีสวสัดิ์” เวลา 00:03:30 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
1 ดนตรีประกอบ : - 

เสียงบรรยาย : -  
- 00:00:03 

2 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : วนัน้ีฉนัมีนิทานอยากจะเล่าใหเ้ธอ
ฟัง นิทานเร่ือง ท ทหาร อดทน 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

3 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เวลาเขายนืเขาแนบปืนกลไวข้า้ง
กาย ทั้งท่ีเขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดจะฆ่าคน 

ไฟลเ์พลง 00:00:06 

4 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : แต่เป็นอีกคืนท่ีเขาตอ้งออก
ลาดตระเวน เป็นหนา้ท่ีของกองพนัทหารราบผู ้
รักตนเอง 

ไฟลเ์พลง 00:00:07 

5 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : นอ้ยกวา่ชนในชาติไทย เพราะรู้วา่
เลือดเน้ือเขาจะสละไม่ใหเ้ราเป็นทาสใคร 

ไฟลเ์พลง 00:00:03 
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ตารางที ่3.3 บทบนัทึกเสียงเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 

เร่ือง “ราตรีสวสัดิ์” เวลา 00:03:30 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
6 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 

เสียงบรรยาย : ในขณะนั้น ผูก่้อการร้ายซุ่มโจมตี 
เสียงปืน ดงัสนัน่ตอนเวลาเลยเท่ียงคืนกวา่ 

ไฟลเ์พลง 00:00:06 

7 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เสียงระเบิดดงักอ้งกึกไปทัว่ทั้งป่า 

ไฟลเ์พลง 00:00:02 

8 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : พร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตวัจ่า 

ไฟลเ์พลง 00:00:03 

9 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เขารีบยกปืนกลขา้งกายประทบับ่า
ในขณะท่ียงิสวนไปเขาคิดแต่วา่ 

ไฟลเ์พลง 00:00:04 

10 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ถา้คืนน้ีเป็นคืนสุดทา้ยของชีวิต 
เขากย็นิดีท่ีจะสละทุกอยา่งดว้ยยศอนันอ้ยนิด 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

11 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ขอเพียงคนในชาติไดห้ลบัสบาย 
เขาจะยนืหยดัปกป้องแผน่ดินแมชี้พมลาย 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

12 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ในราตรีท่ีดา้มขวานลุกเป็นไฟ 
ประเทศไทยเจา้เอ๋ยมีคนฝากเพลงน้ีมาให ้

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

13 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : หลบัตาเถอะนะ ขอใหเ้ธอหลบัฝัน
ดี 

ไฟลเ์พลง 00:00:10 

14 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : คืนน้ีไม่ตอ้งห่วง ตรงน้ีฉนัจะดูแล 

ไฟลเ์พลง 00:00:06 
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ตารางที ่3.3 บทบนัทึกเสียงเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 

เร่ือง “ราตรีสวสัดิ์” เวลา 00:03:30 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
15 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 

เสียงบรรยาย : ดว้ยชีวิตของฉนั 
ไฟลเ์พลง 00:00:19 

16 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ในคืนท่ีผมนัง่กินเหลา้อยูน่ัง่เล่น 

ไฟลเ์พลง 00:00:03 

17 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ในคืนท่ีป้าขา้งหอ้งยงัตั้งวงป๊อก
เดง้ 

ไฟลเ์พลง 00:00:03 

18 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : คืนท่ีเดก็มธัยมนัง่ท่องตาํราเอนท์
จุฬา 

ไฟลเ์พลง 00:00:03 

19 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : คืนท่ีใครหลายคนลืมช่ือคนเดือน
ตุลา คืนท่ีคุณนอนหลบัอยูบ่นเตียง 

ไฟลเ์พลง 00:00:04 

20 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ทั้งหมดคือคืนเดียวกนักบัเสียงปืน
ท่ีดงัเปร้ียง 

ไฟลเ์พลง 00:00:04 

21 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ของทหารต่อตา้น ข.จ.ก. ผูไ้ม่ยอม
ใหใ้ครมาเผาโรงเรียน เผาตาํรา  ส.ป.ช. 

ไฟลเ์พลง 00:00:04 

22 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ยงัไม่มีตอนจบของนิทาน มี
เพียงแต่ตอนรุ่งสางไม่เป็นศพกพ็ิการ 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 
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ตารางที ่3.3 บทบนัทึกเสียงเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
  
เร่ือง “ราตรีสวสัดิ์” เวลา 00:03:30 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
23 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 

เสียงบรรยาย : เพราะในทุกเชา้ท่ีเราต่ืนมาเมาข้ีตา 
มนัคือเชา้แห่งการสูญเสียท่ี 5 องศา 37 ลิปดา 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

24 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : เขาตายเพ่ือคนในชาติจะหลบั
สบาย เขาจะยนืหยดัปกป้องแผน่ดินแมชี้พมลาย 

ไฟลเ์พลง 00:00:04 

25 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ในราตรีท่ีดา้มขวานลุกเป็นไฟ 
ประเทศไทยเจา้เอ๋ยมีคนฝากเพลงน้ีมาให ้

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

26 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : หลบัตาเถอะนะ ขอใหเ้ธอหลบัฝัน
ดี 

ไฟลเ์พลง 00:00:09 

27 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : คืนน้ีไม่ตอ้งห่วง ตรงน้ีฉนัจะดูแล
ดว้ยชีวิตของฉนั 

ไฟลเ์พลง 00:00:11 

28 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : ฝากดาวบนฟ้า ร้องเพลงน้ีใหเ้ธอ
ฟัง 

ไฟลเ์พลง 00:00:10 

29 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : หากฉนัไม่ไดก้ลบั อยา่งนอ้ยให้
เธอหลบัสบายกพ็อแลว้ 

ไฟลเ์พลง 00:00:11 

30 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : - 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

26 
 

ตารางที ่3.3 บทบนัทึกเสียงเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” (ต่อ) 

บทบันทึกเสียง 
 

เร่ือง “ราตรีสวสัดิ์” เวลา 00:03:30 นาที 

ฉาก บทเสียง ท่ีมาของเสียง 
เวลา 

h:m:se 
31 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 

เสียงบรรยาย : - 
ไฟลเ์พลง 00:00:05 

32 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : - 

ไฟลเ์พลง 00:00:05 

33 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : - 

ไฟลเ์พลง 00:00:06 

34 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : - 

ไฟลเ์พลง 00:00:09 

35 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : - 

ไฟลเ์พลง 00:00:06 

36 ดนตรีประกอบ : ดนตรีบรรเลง 
เสียงบรรยาย : - 

ไฟลเ์พลง 00:00:12 

 

3.3.4 การจัดทําลําดับเน้ือหา 

          การจดัทาํลาํดบัเน้ือหา (Storyboard Development) คณะผูว้ิจยัไดน้าํเน้ือหาท่ีไดม้าจดั

จดัเรียงลาํดบัการนาํเสนอตามท่ีไดท้าํการวางแผนการนาํเสนอและออกแบบไว ้ดงัภาพท่ี 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 1/36 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : TITLE.JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ :Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ตวัอกัษรเล่ือนมาจากรอบทิศทาง 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 2 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 
ภาพที ่3.1 แสดงฉากเปิดตวั 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 2/36 

 
วนัน้ีฉนัมีนิทานอยากจะเล่าใหเ้ธอฟัง นิทานเร่ือง ท ทหาร อดทน  

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : คา้ยทหาร .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
เป็นภาพค่ายทหารปรากฏข้ึนมา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 3 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.2 ค่ายทหาร 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 3/36 

 
เวลาเขายนืเขาแนบปืนกลไวข้า้งกาย ทั้งท่ีเขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดจะฆ่าคน 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SOLDIERS STAND IN ROW .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารปรากฏข้ึนมาทีละคน เร่ิมจากคนกลางซา้ยและขวาตามลาํดบั 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 4 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.3 กลุ่มทหารยนืเขา้แถว 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 4/36 

 
แต่เป็นอีกคืนท่ีเขาตอ้งออกลาดตระเวน เป็นหนา้ท่ีของกองพนัทหารราบผูรั้กตนเอง 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : ลาดตะเวน .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารเดินมาทีละคนจากทางซา้ยไปทางขวา  

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 5 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

  

ภาพที ่3.4 กาํลงัออกลาดตระเวน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 5/36 

 
นอ้ยกวา่ชนในชาติไทย เพราะรู้วา่เลือดเน้ือเขาจะสละไม่ใหเ้ราเป็นทาสใคร 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : WALKING IN THE FOREST .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารเดินมาถึงจุดประจาํตาํแหน่งขาขยบั 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 6 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.5 ทหารเดินลาดตะเวนในป่า 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 6/36 

 
ในขณะนั้น ผูก่้อการร้ายซุ่มโจมตี เสียงปืน ดงัสนัน่ตอนเวลาเลยเท่ียงคืนกวา่ 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : ยงิต่อสู้ .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารยงิต่อสู้กบัผูก่้อการร้ายมีไฟกระพริบท่ีปลายกระบอกปืน เป็นการยงิกนั 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 7 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.6 ทหารปะทะกบัผูก่้อความไม่สงบ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 7/36 

 
  เสียงระเบิดดงักอ้งกึกไปทัว่ทั้งป่า 
ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : Bomb .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
เกิดการระเบิดข้ึน มีไฟข้ึนมาจากพ้ืนและมีควนัข้ึนมา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 8 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.7 ระเบิด 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 8/36 

 
พร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตวัจ่า 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SOLDIER SHOT .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารคนหน่ึงถูกยงิมีกระสุนวิ่งผา่นจากขวาไปทางซา้ย มีไฟกระพริบท่ีปลายกระบอกปืน แขนขยบั 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 9 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.8 ทหารคนหน่ึงถูกยงิ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 9/36 

 
เขารีบยกปืนกลขา้งกายประทบับ่าในขณะท่ียงิสวนไปเขาคิดแต่วา่  

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : RETURN FIRE .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ยงิสวนกลบัมีลูกกระสุนวิ่งผา่นมีไฟกระพริบท่ีปลายกระบอกปืน 
 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 10 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.9 ยงิสวนกลบั 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 10/36 

 
ถา้คืนน้ีเป็นคืนสุดทา้ยของชีวิต เขากย็นิดีท่ีจะสละทุกอยา่งดว้ยยศอนันอ้ยนิด 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : ยงิต่อสู้กนั .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารยงิกบัผูก่้อการร้ายมีไฟกระพริบและมีระเบิด ข้ึนมากจากพื้นดินพร้อมกบัควนั 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 11 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.10 ยงิต่อสูก้นั 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 11/36 

 
ขอเพียงคนในชาติไดห้ลบัสบาย เขาจะยนืหยดัปกป้องแผน่ดินแมชี้พมลาย 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : TERRORIST .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ผูก่้อการร้ายยงิปืน มีไฟกระพริบท่ีปลายกระบอกปืน เลือดค่อยๆใหล 
 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 12 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.11 ผูก่้อการร้าย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 12/36 

 
ในราตรีท่ีดา้มขวานลุกเป็นไฟ ประเทศไทยเจา้เอ๋ยมีคนฝากเพลงน้ีมาให ้

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : หลบเขา้ท่ีกาํบงั .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
มีไฟกระพริบท่ีฉากหลงัเป็นการยงิต่อสู้กนัจากระยะไกล 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 13 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.12 เขา้ท่ีกาํบงั 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 13/36 

 
หลบัตาเถอะนะ ขอใหเ้ธอหลบัฝันดี 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : MOTHER AND DAUGTTER IN 
BEDROOM .JPG 

เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
แม่พาลูกเขา้นอน มือ ปาก และตา ขยบั 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 14 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.13 แม่พาลูกเขา้นอน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 14/36 

 
คืนน้ีไม่ตอ้งห่วง ตรงน้ีฉนัจะดูแล 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SLEEPING .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
กาํลงันอนหลบัเป็นภาพน่ิง แม่ค่อยๆจางหายไป แลว้ซูมเขา้ 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 15 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.14 นอนหลบั 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 15/36 

 
ดว้ยชีวิตของฉนั 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SLEEP .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
นอนหลบัเป็น ภาพน่ิง และมีตวั Zข้ึนมา ไฟค่อยดบัลง 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 16 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.15 นอนหลบั 2 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 16/36 

 
ในคืนท่ีผมนัง่กินเหลา้อยูน่ัง่เล่น  

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : ประชานชนกินเหลา้ .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
กาํลงักินเหลา้ มือขยบัข้ึน-ลง 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 17 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.16 กินเหลา้ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 17/36 

 
ในคืนท่ีป้าขา้งหอ้งยงัตั้งวงป๊อกเดง้ 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : เล่นไพ ่.JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
กาํลงัแจกไพ ่จากดา้นซา้ยไปขวา 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 18 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.17 เล่นไพ ่
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 18/36 

 
คืนท่ีเดก็มธัยมนัง่ท่องตาํราเอนทจุ์ฬา 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : อ่านหนงัสือ .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
สูตรคาํนวณเล่ือนและหมุนไปพร้อมกนัจากลงไปขา้งบน 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 19 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.18 อ่านหนงัสือ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 19/36 

 
คืนท่ีใครหลายคนลืมช่ือคนเดือนตุลา คืนท่ีคุณนอนหลบัอยูบ่นเตียง 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : คนนอน .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
มีฟองขยบัมาขากกจมูกพองข้ึนและยบุลง 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 20 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.19 นอนหลบั 3 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 20/36 

 
ทั้งหมดคือคืนเดียวกนักบัเสียงปืนท่ีดงัเปร้ียง 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : GUNFIRE .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
มีไฟกระพริบท่ีปลายกระบอกปืน กระสุนวิ่งออก และมีคาํวา่ เปร้ียง ปรากฏข้ึน 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 21 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.20 เสียงปืน 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 21/36 

 
ของทหารต่อตา้น ข.จ.ก. ผูไ้ม่ยอมใหใ้ครมาเผาโรงเรียน เผาตาํรา ส.ป.ช. 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : BATTLE .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ยงิต่อสู้กนั มีไฟกระพริบท่ีปลายกระบอกปืน 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 22 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.21 ยงิต่อสู ้
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 22/36 

 
และยงัไม่มีตอนจบของนิทาน มีเพียงแต่ตอนรุ่งสางไม่เป็นศพกพ็ิการ 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : BOTH DEATH .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ยงิสวนกนัไปสุดทา้ยตายทั้งคู่ปืนกระเดน็ และทั้งคู่ค่อยๆลม้ลง 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 23 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.22 ยงิสวนกนัไปสุดทา้ยตายทั้งคู่ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 23/36 

 
เพราะในทุกเชา้ท่ีเราต่ืนมาเมาข้ีตา มนัคือเชา้แห่งการสูญเสียท่ี 5 องศา 37 ลิปดา 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SOLDIER DEATH .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารโดนยงิ มือขยบัข้ึนมาจบัท่ีแผลตากปิ็ดลง 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 24 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.23 ทหารเสียชีวิต 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 24/36 

 
เขาตายเพื่อคนในชาติจะหลบัสบาย เขาจะยนืหยดัปกป้องแผน่ดินแมชี้พมลาย 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SOLDIERS IN 3 SOUTH PROVINCE 
BORDERLAND DEATH .JPG 

เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
เป็นภาพน่ิงท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 25 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.24 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีทหารเสียชีวิต 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 25/36 

 
ในราตรีท่ีดา้มขวานลุกเป็นไฟ ประเทศไทยเจา้เอ๋ยมีคนฝากเพลงน้ีมาให ้

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : LAND FIRE .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
มีไฟปรากฏข้ึนท่ี3จงัหวดัชายแดนใต ้
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 26 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.25 แผนดินลุกเป็นไฟเพราะความไม่สงบ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 26/36 

 
หลบัตาเถอะนะ ขอใหเ้ธอหลบัฝันดี 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SLEEPING .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ครอบครัวกาํลงันอนหลบั และมีรูปหวัใจลอยจากดา้นล่างไปดา้นบนค่อยๆลวัรูปหวัใจจางหายไป เป็นภาพน่ิง 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 27 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.26 นอนหลบั 4 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 27/36 

 
คืนน้ีไม่ตอ้งห่วง ตรงน้ีฉนัจะดูแลดว้ยชีวิตของฉนั 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : คนชรานอนหลบั .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
คนชรานอนหลบั เป็นภาพน่ิง และมีภาพทหารท่ีเป็นลูกชายค่อยๆข้ึนมา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 28 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.27 นอนหลบั 5 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 28/36 

 
ฝากดาวบนฟ้า ร้องเพลงน้ีใหเ้ธอฟัง 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : CITY IN NIGHT .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
เมืองยามราตรีค่อยๆเล่ือนข้ึนไปบนฟ้า 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 29 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.28 เมืองยามราตรี 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 29/36 

 
หากฉนัไม่ไดก้ลบั อยา่งนอ้ยใหเ้ธอหลบัสบายกพ็อแลว้ 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : SKY .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
เล่ือนข้ึนมาจากเมือง และเมฆค่อยๆเล่ือนออกจากดวงจนัทร์ไปดา้นขวา,ซา้ย และมีดาวตก 
 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 30 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.29 ทอ้งฟ้า 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 30/36 
 
 
 

เหล่าทหารกลา้ผูเ้สียสละปกป้องประเทศชาติ 
เพ่ือใหป้ระชาชนไดอ้ยูอ่ยา่งสงบสุข 

ต่อใหต้อ้งแรกดว้ยชีวติของพวกเขากต็าม 
 
 

 
 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ :  
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ตวัอกัษรปรากฏข้ึนมา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 31 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.30 คาํสดุดี 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 31/36 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : ทหารแบกโรงศพ .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ทหารแบกโรงศพ ขยบัเดินไปดา้นซา้ย และฉากเล่ือนไปดา้นขวา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 32 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.31 แบกโรงศพ 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 32/36 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : เมืองสงบสุข.JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
เมืองท่ีสงบสุข รถดา้นบนแล่นไปขา้งล่าง และรถดา้นซา้ยแลนมาหยดุตรง 4 แยกแลว้แล่นไปดา้นขวา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 33 
ผูอ้อกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.32 เมืองท่ีสงบสุข 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 33/36 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : เดินเขา้โรงเรียน .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
มีรถแล่นมาจากดา้นซา้ยแลว้หยดุตรงหนา้โรงเรียน แลว้แล่นไปดา้นขวา และแม่จูงมือลูกเขา้โรงเรียน เป็นภาพน่ิง 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 34 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.33 แม่จูงมือลูกเขา้โรงเรียน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

60 
 

 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 34/36 

 
ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : ใชชี้วิตปกติ .JPG 
เสียง : แอนิเมชัน :  
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ :  

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ภาพประชาชนท่ีใชชี้วิตสงบสุข เป็นภาพน่ิง และปรากฏข้ึนมาท่ีละภาพจากภาพซา้ยบน ไปขวาบน ไปซา้ยล่าง
และขวาล่าง 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 35 
ผู้ออกแบบ : กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.34 ประชาชนท่ีใชชี้วิตสงบสุข 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 35/36 
 
 
 

Production Designers  
 

กิตติภฎั อยูม่ ัน่ 
ปรีชาญ กนัอบ 
สุรัช สวนมาลยั 

 
 

 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : 
เสียง :  แอนิเมชัน : 
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ : 

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ตวัอกัษรปรากฏข้ึนมา 

การเช่ือมโยง : ไปฉากท่ี 36 
ผู้ออกแบบ: กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.35 รายนามผูจ้ดัทาํส่ือมลัติมีเดีย 
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บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ช่ือโปรเจ็ค: ส่ือมลัติมีเดีย เพลง  “ราตรีสวสัด์ิ” 
วนัทีอ่อกแบบ : 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ฉาก : 36/36 
 

เพลง ราตรีสวสัด์ิ 
ศิลปิน ฟักกล้ิง ฮีโร่ – กา้นคอคลบั 

 
ขอบคุณ 

อาจารย ์จีรภา ประยรูศกัด์ิ 
ท่ีใหค้าํปรึกษาและความช่วยเหลืออยา่งดียิง่ 

อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน 
 

สุดทา้ยขอขอบคุณทหารไทยทุกท่าน 
ท่ีเสียสละเพื่อใหเ้ราอยูอ่ยา่งสงบจนถึงทุกวนัน้ี...... 

 

ส่ือทีใ่ช้ 

พืน้หลัง :  ภาพ : 
เสียง :  แอนิเมชัน : 
เสียงบรรยาย : 
เสียงเอฟเฟค: 
เสียงดนตรีประกอบ : Good Night.mp3 

วดิโีอ : 

รายละเอียดการนําเสนอ : 
ตวัอกัษรปรากฏข้ึนมา 

การเช่ือมโยง : ไม่มี 
ผู้ออกแบบ: กิตติภฎั อยูม่ ัน่,ปรีชาญ กนัอบ และสุรัช สวนมาลยั 

 

ภาพที ่3.36 รายนามในการขอบคุณในการจดัทาํส่ือมลัติมีเดีย 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการนาํแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชง้านส่ือแอนิเมชนัให้

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินหาประสิทธิภาพของส่ือการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อส่ือการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ือง 
“ราตรีสวสัด์ิ” โดยใชว้ิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดบั ดงัน้ี 

5   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพดีมาก 
  4   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพดี 
  3   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพปานกลาง 
  2   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพนอ้ย 
  1   คะแนน    หมายถึง      เน้ือหามีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
 
  เกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพส่ือ 
  คะแนนเฉล่ีย   4.50 – 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
  คะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49   หมายถึง   ดี 
  คะแนนเฉล่ีย   2.50 – 3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย   1.50 – 2.49   หมายถึง   นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.49   หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียเร่ือง “ราตรีสวสัด์ิ” ไดแ้ก่ 

1.ค่าเฉล่ีย 

 สูตร  ̅     =	
∑

 

 ̅   =ค่าเฉล่ีย  

	∑ 						     =ผลรวมของผลคูณระหวา่งความถ่ี กบัคะแนน 
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   =จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

SD   =
∑

 - 
∑

 

SD   =ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ∑    =ผลรวมของผลคูณระหวา่งความถ่ี กบัคะแนน 

 ∑  =ผลรวมของผลคูณระหวา่งความถ่ี กบัคะแนน  

     แต่ละจาํนวนท่ียกกาํลงัสอง 

  =จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 




