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บทที ่1 

บทนํา 

1.ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

เพราะว่าปัจจุบนัการศึกษาเก่ียวกับวิชาทางการแพทย์นั้ นค่อนข้างจะมีหลายหลักสูตร หลาย

กระบวนการมีเน้ือหาท่ีมากจึงทาํใหน้กัศึกษาแพทยบ์างคนนั้นไม่สามารถท่ีจะมานัง่เรียนในแต่ละหลายวิชา

ไดท้ั้งหมดเพราะว่า นักศึกษาแพทยจ์าํเป็นท่ีจะตอ้งท่องตาํราเก่ียวกบัทางการแพทยอี์กมากมาย ทางคณะ

ผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นว่าการทาํส่ือในรูปแบบวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้น จะช่วยให้การอธิบาย

ของอาจารยผ์ูส้อนไปยงัผูเ้รียนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ ได้ใจความสําคญัมากท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีการผ่าตัดเน่ืองจากการผ่าตัดในแต่ละคร้ังนั้นใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด

ค่อนขา้งมาก รวมถึงในการศึกษาเก่ียวกบักรณีการผา่ตดัแขนเพื่อใหน้กัศึกษาแพทยส์ามารถรับชมกรณีศึกษา

ตวัอย่างได้อย่างถูกขั้นตอน และ เพื่อผลิตส่ือวิดีโอเก่ียวกบัการผ่าตดัแขนท่ีสามารถนาํไปเผยแพร่ให้กบั

นกัศึกษาท่ีสนใจทางดา้นการแพทยเ์พื่อใหไ้ดศึ้กษาเก่ียวกบัส่ือวิดีโอการผา่ตดัแขนน้ีไดส้ะดวกต่อการรับชม 

ทางคณะผูจ้ดัทาํได้ผลิตส่ือวิดีโอน้ีไวอ้ย่างครอบคลุมทั้งหมดทั้งด้านเน้ือหา ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผ่าตดั 

รายละเอียดเก่ียวกบัการผา่ตดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเขา้ใจขั้นตอนการผลิตส่ือการผา่ตดัสาํหรับทางการแพทย ์

2. เพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอนสาํหรับนกัศึกษาแพทย ์

3.ขอบเขตของโครงงาน 

 ผลิตส่ือในรูปแบบวดีิโอในเน้ือหาดา้นการผา่ตดัแขนเท่านั้น 

4.ประโยชน์ทีไ่ด้รับ         

1. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลทางการแพทยใ์นดา้นการผา่ตดั  

2. เขา้ใจขั้นตอนในการผลิตผลงานในรูปแบบคลิปวดีิโอสําหรับงานดา้นการแพทย ์

 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตส่ือวิดีโอสําหรับคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลศิริราช” โดยการคน้หาขอ้มูลอา้งอิงเก่ียวกบัการตดัต่อวดีิโอ โดยมีการนาํทฤษฎีและแนวคิด

ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งศึกษาและปรับใชเ้พื่อความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ในการทวนเอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดศึ้กษาดงัต่อไปน้ี 

 1.ทฤษฎีการตดัต่อวดีิโอ 

 2.ทฤษฎีการเล่าเร่ือง 

 3.แนวคิดและทฤษฎีส่ือประสม 

1.ทฤษฎกีารตัดต่อวดิีโอ 

 การตดัต่อ  คือ  การเช่ือมระหวา่งช็อต 2 ช็อต โดยใช ้1 ใน 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การตัดชนภาพ คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหน่ึงต่อเข้ากับอีกช็อตหน่ึง วิธีน้ีคนดูจะไม่ทัน

สังเกตเห็น 

2. การผสมภาพเป็นการค่อย ๆ เปล่ียนภาพจากช็อตหน่ึงไปยงัอีกช็อตหน่ึง โดยภาพจะเหล่ือมกนั และ

คนดูสามารถมองเห็นได ้

3. การเล่ือนภาพเป็นการเช่ือมภาพท่ีคนดูสามารถเห็นได ้มี 2 แบบ คือ การเลือนภาพเขา้ fade in คือการ

เร่ิมภาพจากดาํแลว้ค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสวา่งข้ึน มกัใชส้ําหรับการเปิดเร่ือง การเลือนภาพออก fade 

out คือการท่ีภาพในทา้ยช็อตค่อย ๆ มืดดาํสนิท มกัใชส้าํหรับการปิดเร่ืองตอนจบ  

  

 



 
 

ในการตดัต่อ ควรคาํนึงถึงความรู้เบ้ืองตน้ 6 ประการดงัน้ี 

1. แรงจูงใจในการตดัต่อ ไม่ว่าจะการ คทั , มิกซ์ หรือ เฟด ควรมีเหตุผลท่ีดีหรือมีแรงจูงใจเสมอ ซ่ึง

แรงจูงใจน้ีอาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอยา่งผสมกนัก็ได ้ในส่วนของภาพอาจเป็นการกระทาํอยา่งใด

อย่างหน่ึง แมน้กัแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยบัร่างกายหรือขยบัส่วนของหน้าตา สําหรับ

เสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหน่ึง เช่น เสียงเคาะประตู หรือเสียงโทรศพัทด์งั หรืออาจเป็นเสียงท่ีไม่ปรากฏ

ในฉาก 

2. ขอ้มูลในท่ีน้ีคือขอ้มูลท่ีเป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงขอ้มูลใหม่ คือถา้ไม่มีขอ้มูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น  

ก็ไม่จาํเป็นตอ้งนาํมาตดัต่อ ไม่ว่าภาพจะมีความงดงามเพียงไร ก็ควรท่ีจะเป็นขอ้มูลภาพท่ีแตกต่าง

จากช็อตท่ีแลว้ ยิ่งมีขอ้มูลภาพท่ีคนดูเห็นและเขา้ใจมากข้ึน ผูช้มก็ยิ่งไดรั้บขอ้มูลและมีอารมณ์ร่วมมาก

ข้ึนเป็นหนา้ท่ีของคนตดัท่ีจะนาํขอ้มูลภาพมาร้อยใหม้ากท่ีสุดโดยไม่เป็นการยดัเยยีดใหค้นดู 

3. องคป์ระกอบภาพในช็อตผูต้ดัไม่สามารถกาํหนดองคป์ระกอบภาพในช็อตได ้แต่งานของผูต้ดัคือควร

ให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับปรากฏอยู ่องคป์ระกอบภาพในช็อตท่ี

ไม่ดีมาจากการถ่ายทาํท่ีแย ่ซ่ึงทาํใหก้ารตดัต่อทาํไดล้าํบากมากข้ึน 

4. เสียงคือส่วนสําคญัในการตดัต่ออีกประการหน่ึง เสียงรวดเร็วและลึกลํ้ากวา่ภาพ เสียงสามารถใส่มา

ก่อนภาพหรือมาทีหลงัภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดนัอนัรุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ์ 

เสียงเป็นการเตรียมให้ผูช้มเตรียมพร้อมสําหรับการเปล่ียนฉาก สถานท่ี หรือแมแ้ต่ประวติัศาสตร์ 

ความคลาดเคล่ือนของเสียงท่ีเหมาะสมเป็นการลดคุณค่าของการตดัต่อ เช่น แอลเอส ของสํานกังาน ได้

ยินเสียงจากพวกเคร่ืองพิมพดี์ด ตดัไปท่ีช็อตภาพใกลข้องพนกังานพิมพดี์ด เสียงไม่เหมือนกบัท่ีเพิ่งได้

ยนิในช็อตปูพื้น คือ เคร่ืองอ่ืน ๆ หยุดพิมพท์นัทีเม่ือตดัมาเป็นช็อตใกล ้ความสนใจของผูช้มสามารถทาํ

ให้เกิดข้ึนไดด้ว้ยเสียงท่ีมาล่วงหนา้ ตวัอยา่งเช่น การตดัเสียง 4 เฟรมล่วงหนา้ก่อนภาพ เม่ือตดัจากภาพ

ในอาคารมายงัภาพฉากนอกอาคาร 

5. มุมกลอ้ง เม่ือผูก้าํกบัฯ ถ่ายทาํฉาก จะทาํโดยเร่ิมจากตาํแหน่งต่าง ๆ (มุมกลอ้ง) และจากตาํแหน่งต่าง 

ๆ เหล่าน้ี ผูก้าํกบัฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต  คาํวา่ “มุม” ถูกใชเ้พื่ออธิบายตาํแหน่งของกลอ้งเหล่าน้ี

ซ่ึงสัมพนัธ์กบัวตัถุหรือบุคคลจากภาพลอ้คร่ึงซีก บุคคลอยูท่ี่ดุมลอ้ แต่ละซ่ีลอ้แทนแกนกลางของกลอ้ง



 
 

และตาํแหน่งของกล้องก็อยู่ตรงปลายของซ่ีล้อ ตาํแหน่งจะแตกต่างกันไป จากแกนถึงแกน โดย

ระยะห่างท่ีแน่นอนเรียกวา่ “มุมกลอ้ง” ซ่ึงเป็นหน่ึงส่วนสาํคญัของการตดัต่อหวัใจสําคญัคือแต่ละคร้ังท่ี 

คทั หรือ มิกซ์ จาก ช็อต หน่ึงไปอีกช็อตหน่ึง กลอ้งควรมีมุมท่ีแตกต่างไปจากช็อตก่อนหนา้น้ี สําหรับ

คนตดั ความแตกต่างระหวา่งแกน ไม่ควรมากกวา่ 180 องศา และมกัจะนอ้ยกวา่ 45 องศา เม่ือถ่ายบุคคล

เดียวกนั  ดว้ยประสบการณ์รูปแบบน้ีอาจดดัแปลงไดอี้กมาก 

6. ความต่อเน่ือง ทุกคร้ังท่ีถ่ายทาํในมุมกล้องใหม่ (ในซีเควนส์เดียวกนั) นักแสดงหรือคนนําเสนอ

จะตอ้งแสดงการเคล่ือนไหวหรือทาํท่าเหมือนเดิมทุกประการกบัช็อตท่ีแลว้วิธีการน้ี ยงัปรับใชก้บั เทค 

ท่ีแปลกออกไปดว้ยความต่อเน่ืองของเน้ือหาควรมีความต่อเน่ืองของเน้ือหา เช่น นกัแสดงยกหูโทรศพัท์

ดว้ยมือขวาในช็อตแรก ดงันั้นก็คาดเดาไดว้า่หูโทรศพัทย์งัคงอยูใ่นมือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตดั

คือ ทาํให้แน่ใจวา่ความต่อเน่ืองยงัคงมีอยูทุ่กคร้ังท่ีทาํการตดัต่อในซีเควนส์ของช็อตความต่อเน่ืองของ

การเคล่ือนไหว เก่ียวขอ้งกบัทิศทางการเคล่ือนไหว หากนกัแสดงหรือบุคคลเคล่ือนท่ีจากขวาไปซ้าย  

ช็อตแรก ช็อตต่อมาก็คาดเดาว่านกัแสดงหรือบุคคลจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั เวน้แต่ในช็อ

ตจะให้เห็นการเปล่ียนทิศทางจริง ๆ ความต่อเน่ืองของตาํแหน่งยงัคงความสําคญัในเร่ืองของตาํแหน่ง

นกัแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนกัแสดงอยูท่างขวามือของฉากในช็อตแรก ดงันั้นเขาจะตอ้งอยูข่วามือ

ในช็อตต่อมาดว้ย เวน้แต่มีการเคล่ือนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมีการเปล่ียนไปความต่อเน่ืองของ

เสียงและสัดส่วนของเสียงเป็นส่วนท่ีสําคญัมาก ถ้าการกระทาํกาํลงัเกิดข้ึนในท่ีเดียวกันและเวลา

เดียวกนั เสียงจะตอ้งต่อเน่ืองจากช็อตหน่ึงไปยงัช็อตต่อไปเช่น ในช็อตแรกถา้มีเคร่ืองบินในทอ้งฟ้าแลว้

ไดย้นิเสียง ดงันั้นในช็อตต่อมาก็ตอ้งไดย้ินจนกวา่เคร่ืองบินนั้นจะเคล่ือนห่างออกไป แมว้า่บางคร้ังอาจ

ไม่มีภาพเคร่ืองบินใหเ้ห็นในช็อตท่ีสอง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ไม่จาํเป็นตอ้งมีเสียงต่อเน่ืองในช็อตต่อ

ไป นอกจากน้ี ช็อตท่ีอยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกนั จะมีเสียงพื้นท่ีเหมือนกนั ซ่ึงตอ้งมีความ

ต่อเน่ือง  

ช่ือผูแ้ต่ง  จุฑามาศ จิวะสงัข ์

ท่ีมา: http://5603105.blogspot.com/p/blog-page_70.html 



 
 

โดยไดมี้การนาํทฤษฎีการตดัต่อเขา้มาใชใ้นการเช่ือมภาพให้มีความต่อเน่ืองและเป็นเร่ืองราว

เดียวกนัเพื่อให้ผูรั้บชมเขา้ใจเน้ือหาของคลิปวิดีโอแมภ้าพจะเปล่ียนจากเดิมแต่ก็ไม่ทาํให้ขอ้มูลของ

วิดีโอนั้นเสียไป การตดัต่อคลิปวิดีโอนั้นไดมี้การนาํการผสมภาพ และ การเลือนภาพเขา้มาใชร่้วมกบั

การเช่ือมระหวา่งช็อต 2 ช็อตเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดความสมูทของภาพมากยิ่งข้ึนในกรณีท่ีตอ้งเปล่ียน

ภาพท่ีไม่ใช่สถานท่ีเดียวกนั หรือ โดยใชก้ารเลือนภาพเพื่อให้เกิดภาพเหล่ือมกนัก่อนจะเปล่ียนเป็นอีก

ภาพหน่ึงการเลือนภาพสามารถนาํมาใช้ในการเปิดเร่ือง และ ปิดเร่ืองไดเ้ช่นกนัการนาํภาพข้ึนมาโดย

ทนัทีนั้นอาจทาํให้ภาพดูไม่มีความสมูทดงันั้นการเฟดอินเพื่อให้ภาพค่อยๆเปล่ียนจากดาํแล้วค่อยๆ

ปรากฏภาพของวิดีโอข้ึนจะช่วยให้วิดีโอน่าสนใจมากยิ่งข้ึนเม่ือวิดีโอจบ การปิดเร่ืองดว้ยการใส่เฟด

เอาทน์ั้นจะช่วยใหง้านท่ีตดัออกมาดูดียิง่ข้ึน 

2.แนวคิดและทฤษฎกีารเล่าเร่ือง 

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง 

o โครงเร่ือง (Plot) 

            โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุมีผลและมีจุดหมาย 

ปลายทาง กล่าวคือ มีช่วงตน้ ช่วงกลาง และตอนจบของเร่ืองการวางโครงเร่ืองคือการวางแผน 

หรือกาํหนดเส้นทางของตวัละครภายในเร่ืองท่ีจะมีทั้ง ปัญหา อุปสรรค การกระทาํ ทางเลือก 

และบทสรุปของตวัละครแต่ละตวัวา่จะเป็นอยา่งไร 

การลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง(อาจเรียกวา่ ขนบของการเล่าเร่ือง (Narration convention)  

มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1) ขั้นเร่ิมเร่ือง (Exposition) การเร่ิมเร่ืองเป็นการชกัจูงความสนใจให ้

ติดตามเร่ืองราว มีการปูเร่ืองเช่น แนะนาํตวัละคร สถานท่ี หรือเผยปมปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ใหช้วน

ติดตาม โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งไล่ตามลาํดบัเวลาจากก่อน-หลงั ก็ได 



 
 

2) ขั้นพฒันาเหตุการณ์ (Rising action) คือการดาํเนินเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ให้ต่อเน่ืองสมเหตุสมผล 

โดยเพิ่มปมปัญหา ความขดัแยง้ของตวัละครให้เขม้ขน้ข้ึนเพื่อพฒันาเหตุการณ์สู่ขั้นต่อไป 

3) ขั้นภาวะวกิฤต (Climax) เป็นขั้นท่ีความขดัแยง้หรือปมปัญหาพุง่ถึงขีดสุดของเร่ือง ตวัละครจะถูกบีบ

ใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling action) เป็นขั้นท่ีปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ เปิดเผยหรือคล่ีคลายไดแ้ลว้ 

5) ขั้นยติุเร่ืองราว (Ending) เป็นขั้นท่ีเร่ืองราวต่างๆ ไดจ้บส้ินลง โดยไม่จาํเป็นตอ้งจบแบบมีความสุข

เสมอไป อาจจะจบแบบสูญเสีย หรือจบเป็นปริศนาก็ได ้

แบ่งลกัษณะโครงเร่ืองออกเป็น 8 ลกัษณะ ดงัน้ี  

ความรักของชายหญิง รักสามเส้า ความสาํเร็จ ซินเดอเรลลา คฤหาสน์ลึกลบั ใครทาํอะไร แมวจบัหนู 

และ เพชรตดัเพชร 

o แก่นเร่ือง (Theme) 

แก่นเร่ืองหรือแก่นความคิด (Theme) เป็นแนวคิดหลกัของเร่ืองท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ี 

สาํคญัของการเล่าเร่ืองเม่ือตอ้งวเิคราะห์ใจความสาํคญัของเร่ืองเพื่อใหท้ราบวา่ผูส่้งสารตอ้งการ 

บอกอะไร 

โดยแก่นเร่ืองแบ่งได ้6 ประเภท ดงัน้ี (J.S.R. Good lad, 1971) 

ความรัก (Love theme) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) แนวคิด (Idealism theme) 

อาํนาจ (Power theme) การทาํงาน (Career theme) และ เหนือจริง (Outcast theme) 

o ความขัดแย้ง (Conflict) 

ปริญญา เก้ือหนุน (2537, อา้งถึงในฉลองรัตน์ ทิพยพ์ิมาน, 2539) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบั 

ความขดัแยง้วา่ “ความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหน่ึงของเร่ืองท่ีสร้างปมปัญหา การ 

หาหนทางแกปั้ญหา ความขดัแยง้ของตวัละคร คือ การเป็นปฏิปักษต่์อกนั หรือความไม่ลงรอย 

ในพฤติกรรม การกระทาํ ความคิด ความปรารถนา หรือความตั้งใจของตวัละครในเร่ือง” 

ความขดัแยง้สามารถแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1.ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน 2. ความขดัแยง้ภายในจิตใจ 3. ความขดัแยง้กบัภายนอก เช่น 

ความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรือธรรมชาติอนัโหดร้าย  



 
 

o ตัวละคร (Character) 

ตวัละคร (Character) คือผูก้ระทาํ และผูท่ี้ไดรั้บผลจากการกระทาํ ตวัละครท่ีดีจะตอ้งมี 

พฒันาการ คือมีการเปล่ียนแปลงทางความคิด อุปนิสัย ตลอดจนถึงทศันคติและการกระทาํ โดย 

ท่ีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัหลกัเหตุผลและความเป็นจริง 

ตวัละครแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1) ตวัละครลกัษณะเดียวหรือตวัละครแบบแบน (Flat character) 

2) ตวัละครหลายลกัษณะหรือตวัละครแบบกลม (Round character) 

o ฉาก (Setting) 

ฉากเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีอยูใ่นเร่ืองเล่าแทบจะทุกประเภท เน่ืองจากฉากเป็น 

สถานท่ีท่ีดาํเนินเหตุการณ์ต่างๆ ภายในเร่ืองซ่ึงสามารถบอกความหมายบางอยา่งในเร่ืองและมี 

อิทธิพลต่อความคิดและการระทาํของตวัละคร 

ฉากในการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1) ช่วงเวลา (Time) คือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ในเร่ืองเล่านั้นข้ึน 

2) สถานท่ี (Location) คือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึนเป็นตวักาํหนดต่อจากช่วงเวลา 

o บทสนทนา (Dialogue) 

บทสนทนาเป็นส่วนท่ีช่วยให้เหตุการณ์ในเร่ืองดาํเนินไปตามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นบท 

สนทนายงัเป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก ลกัษณะนิสัย และบุคลิกของตวั 

ละครดว้ย การเขียนบทสนทนาจึงจาํตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความเหมาะสมของตวัละครดว้ย ไดก้ล่าวไว้

วา่ บทสนทนา มีความสาํคญัต่อการเขียนเร่ือง วตัถุประสงคส์าํคญัของการเขียนบทสนทนา คือ 

1) ช่วยดาํเนินเร่ือง แทนการบรรยายของผูเ้ล่า 

2) ช่วยใหรู้้จกัตวัละครในเร่ืองโดยออ้ม 

3) ช่วยใหว้ธีิการเขียนไม่ซํ้ าซากจาํเจ 

4) สร้างความสมจริง ทาํใหผู้รั้บสารรู้สึกวา่เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง 



 
 

5) ทาํใหบ้ทประพนัธ์น่าอ่าน มีชีวติชีวา โดยเฉพาะบทสนทนาท่ีเขียน 

ไดต้รงตามบุคลิกตวัละคร 

o มุมมอง (Point of view) 

มุมมอง เป็นกลวธีิท่ีผูแ้ต่งใชใ้นการเล่าเร่ือง โดยกาํหนดวา่จะเล่าเร่ืองผา่นมุมมองของ 

ใครหรือตวัละครตวัไหน กลวธีิในการเล่าเร่ืองจึงอาจแบ่งไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

1) บุรุษท่ีหน่ึงท่ีเป็นตวัละครสาํคญัในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 

2) บุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นตวัละครรองในเร่ืองเป็นผูเ้ล่า 

3) ผู ้ประพนัธ์ในฐานะเป็นผู ้รู้ แจง้เห็นจริงทุกอยา่งเป็นผู ้เล่า (The Omniscient author) 

4) ผูป้ระพนัธ์ในฐานะเป็นผูส้ังเกตการณ์เป็นผูเ้ล่า (The Author as an observer) การเล่าแบบน้ีจะไม่เล่า

ถึงความนึกคิดของตวัละคร และ เล่าเพียงลกัษณะภายนอกท่ีเห็นและไดย้นิเท่านั้น 

5) บุรุษท่ีหน่ึงเป็นผู ้เล่าดว้ยวิธีกระแสจิตประหวดั (Stream of consciousness) คือ การใหต้วัละครสาํคญั

เล่าเร่ืองของตนเองแต่ไม่ใช่การเล่าตามเหตุการณ์ เป็นการท่ีตวัละครเล่าผา่นความนึกคิด หรือ ความทรง

จาํ 

o สัญลกัษณ์พเิศษ (Special symbol) 

เป็น การใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายทั้งในรูปของคาํพูดและภาพ สัญลกัษณ์พิเศษท่ีพบ

ในภาพยนตร์และละครแบ่งเป็น 2 ชนิดดงัน้ี 

1) สัญลกัษณ์ทางภาพ คือ องคป์ระกอบของเร่ืองท่ีถูกนาํเสนอซํ้ าๆโดยท่ีสัญลกัษณ์ทางภาพเป็นไดท้ั้ง

ภาพเดียวหรือกลุ่มภาพท่ีเกิดจากการตดัต่อ 

2) สัญลกัษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่างๆ ท่ีถูกใชเ้พื่อส่ือความหมายอ่ืนๆอาจจะเพื่อตอกย ํ้าจากภาพหรือเพื่อ

เปรียบเทียบจากภาพเพื่อใหไ้ดค้วามหมายท่ีต่างไปก็ได ้

ผูแ้ต่ง กาญจนา แกว้เทพ 

ท่ีมา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcin/article/view/42384/35039  



 
 

โดยไดมี้การนาํทฤษฏีการเล่าเร่ืองเขา้มาประกอบกบัวดีิโอท่ีตดัต่อเพื่อให้ผูรั้บชมเขา้ใจเน้ือหา

ของวิดีโอ   มีการเรียงลาํดบัขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน การเรียบเรียงเน้ือหาไว้

ครบถว้นใหง่้ายต่อการศึกษามีความกระชบัทาํใหเ้กิดความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

3.แนวคิดและทฤษฎส่ืีอประสม 

 ส่ือประสมหรือส่ือหลายแบบ มัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ 

ผสมผสานระหวา่งขอ้ความ ขอ้มูล ตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ตลอดจนระบบ โตต้อบกบั

ผูใ้ช้ มาผสมผสานเข้าด้วยกนั  ส่ือประสมหรือมลัติมีเดีย หมายถึงการนําเอาส่ือหลาย ๆ อย่าง เช่น 

รูปภาพ เทป แผ่น โปร่งใส มาใช้ร่วมกนั เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน 

ต่อมาเม่ือมีการ นําคอมพิวเตอร์มาใช้มากข้ึน และสามารถใช้งาน ได้ทั้งภาพน่ิง เสียง ขอ้ความและ

ภาพเคล่ือนไหว ทาํให้ความหมายของส่ือประสมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่วนประกอบหลกั ท่ีมีใช้ทัว่ไป

ของ คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจะมีซีดี-รอม, ซาวน์การ์ด และลาํโพง เพิ่มเขา้มาในคอมพิวเตอร์  หรืออาจมี

ส่วนประกอบท่ีเก่ียวกับการใช้งานวิดีโอด้วย นอกจากน้ียงัมีความหมายรวมถึง การใช้การใช้

คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองวดีิโอเทปเสียง ซีดีรอม กลอ้งดิจิตอล โทรทศัน์ฯลฯ ใหท้า

งานร่วมกัน การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างดังกล่าวจะต้อง อาศัย โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ต่าง ๆ ประกอบกนั บางคร้ังจึง เรียกวา่สถานีปฏิบติัการ

มลัติมีเดีย  

ไฮเปอร์มีเดีย  หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย นาํเสนอ สารสนเทศต่าง ๆ ในรูปของ 

ตวัอกัษร ภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว โดยผูใ้ช้สามารถเช่ือมโยง เลือกหรือเปล่ียนแปลงวิธีการ 

ตลอดจนขั้นตอนการเรียนรู้ไดต้ามท่ีกาํหนด ไวใ้นโปรแกรม  ลกัษณะของส่ือประสม   การนาํส่ือหลาย

ชนิดมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัจดัการ และควบคุมใหส่ื้อต่าง ๆ ให ้ 

 

 

 



 
 

แสดงผลออกมาทางหนา้จอและลาํโพงของคอมพิวเตอร์ อนัประกอบ ไปดว้ย 

1. ภาพ ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และภาพวดิีทศัน์        

2. เสียง ไดแ้ก่ เสียงบรรยาย เสียงสนทนา ดนตรี และเสียงประกอบอ่ืน ๆ     

3. ขอ้ความ ซ่ึงคอมพิวเตอร์สร้างจากขอ้มูลตวัอกัษร      

4. ความสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้คือ ความสามารถในการจดัการกบั ขอ้มูลภาพและเสียง ให้แสดงผล

บนจอในลกัษณะท่ีโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ไม่ใช่การแสดงผล แบบรวดเดียวจบ 

ผูแ้ต่ง บุญเก้ือ ควรหาเวช  

ท่ีมา: https://www.st.ac.th/av/inno_multimedia.htm 

 

การนาํแนวคิดและทฤษฎีของส่ือประสมเขา้มาประกอบเพื่อให้วิดีโอมาความน่าสนใจมาก

ยิ่งข้ึนการตดัต่อวิดีโอ การนาํภาพน่ิง หรือ ภาพกราฟิกมาใช้ช่วยทาํให้คลิปวิดีโอนั้นมีความน่าสนใจ

มากยิ่งข้ึน การใส่เสียง การบรรยายช่วยให้ผูรั้บชมสามารถเขา้ใจเน่ืองหาจากภาพท่ีเห็นไดม้ากข้ึน การ

นาํเสียงดนตรีเขา้มาประกอบกบัคลิปวดีิโอก็สามารถทาํใหง้านออกมาดูดีข้ึนได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ โรงพยาบาลศิริราช สถานเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 2 ถนน วงัหลงั แขวง ศิริราช เขต บางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร 10700  หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2419-7434 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 



 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ให้บริการงานเก่ียวกบัการผลิตส่ือวีดิทศัน์แบบครบวงจรเร่ิมตั้งแต่กระบวนการก่อนการถ่ายทาํ 

(Pre-Production) โดยบริการให้คาํปรึกษาโครงเร่ือง การเขียนบทและสตอร่ีบอร์ด กระบวนการถ่ายทาํ 

(Production) บริการถ่ายทาํวีดิทศัน์ดว้ยอุปกรณ์คุณภาพสูง และ ทีมงานท่ีมีความชาํนาญ กระบวนการหลงั

การถ่ายทาํ (Post-Production) บริการตดัต่อและลาํดบัภาพ เพิ่มเทคนิคพิเศษ หรือ เสียงประกอบ เพื่อความ

สมบูรณ์ของช้ินงาน และ บริการให้ยืม ทาํสําเนาและแปลงสัญญาณภาพ เพื่อนาํไปใช้กบัเคร่ืองเล่นมีเดีย

ประเภทต่างๆ โดยห้องสมุดส่ือวีดิทศัน์ของทางการแพทย ์และ ยงัมีบริการถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบ 

High Definition (HD) ดว้ย         

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 -   นายจิรเมธ ขวญัภูษิต       ตาํแหน่ง     Camera Operator , Editor 

 -   นายสรชชั ดวงมาลา       ตาํแหน่ง     Camera Operator , Editor 

ลกัษณะงานท่ีนักศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการ

โครงงานคือ การเป็นผูช่้วยในการถ่ายทาํเก่ียวกบัการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และ ถ่ายทาํ

รายการ เก่ียวกบัคณะแพทยศาสตร์ และเป็นผูดู้แลและจดัการฟุตเทจ (Footage)  

 



 

3.5 ช่ือ สกุลและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

           3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา คุณขวญัฤทยั เอ่ียมจุย้ 

           3.5.2 ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (General Administration Officer) 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตวัโครงงานสหกิจศึกษา (Gantt chart) 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 

รวบรวมขอ้มูลและ

ความตอ้งการของ

สถานประกอบการ 

  • •             

คน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้

สาํหรับการจดัทาํ

โครงงาน 

   • • • •          

เสนอโครงร่างการ

ทาํงานแก่พนกังานท่ี

ปรึกษา 

      • •         

จดัทาํโครงงาน         • • • • • • • • 

 

 

 

 



 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

 -   Black magic video assist 

 -   Black magic teranex mini 

 -   Black magic Hyper Deck Studio Mini 

 -   Data video DAC-70 

 -   Canon C100 

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

 -   โปรแกรม Adobe Photoshop  

 -   โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 -   โปรแกรม Adobe After Effect 

 -   โปรแกรม Adobe Illustrator 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

วดีิโอท่ีนาํมาน้ีเป็นวิดีโอเก่ียวกบัการผา่ตดัแขนเน้ือหาทั้งหมดนั้นเป็นการผา่ตดัแขนโดยเฉพาะการ

ท่ีไม่มีภาพของผูป่้วยท่ีทาํการผ่าตดันั้นเป็นขอ้ห้ามของทางโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ขอ้มูลของผูป่้วยท่ีอยู่ใน

การดูแลของทางโรงพยาบาลหลุดออกไปยงัท่ีสาธารณะ 

4.1 ข้ันการเตรียมการ (Pre-production)  

4.1.1 การรับงานและขอบเขตงานก่อนลงมือทาํ      

ก่อนเร่ิมการถ่ายวิดีโอหรือตัดต่ออย่างแรกท่ีต้องทราบก่อนลงมือทาํงานท่ีได้รับมานั้ นต้องดู

รายละเอียดก่อนวา่เป็นงานจากหน่วยงานใดและนาํไปเผยแพร่ท่ีไหนเม่ือทราบขอ้มูลแลว้จะสามารถกาํหนด

ขอบเขตของงานได้ส่วนใหญ่แล้วงานท่ีได้รับมอบหมายมานั้นจะใช้เผยแพร่เฉพาะในหน่วยงานของ

โรงพยาบาลศิริราช แต่  มีบางกรณีท่ีเผยแพร่สู่บุคคลภายนอกดว้ยเช่นกนัเม่ือรู้รายละเอียดจะทาํให้การถ่าย

ทาํนั้นง่ายข้ึน 

4.1.2 การวเิคราะห์เน้ือหาท่ีไดรั้บ 

การถ่ายวิดีโอการผา่ตดัแขนนั้นตอ้งถ่ายในห้องผา่ตดัโดยเฉพาะซ่ึงในห้องผา่ตดันั้นมีพื้นท่ีท่ีจาํกดั

และมีแสงไฟท่ีไวใ้ช้ในการผ่าตดัโดยเฉพาะ การถ่ายนั้นจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นมุมกลอ้งท่ี

ตอ้งถ่ายเพื่อให้ไดภ้าพท่ีออกมาดีคนดูเห็นแลว้เขา้ใจวา่เป็นจุดใดในร่างกายและการจดัการกบัแสงในห้อง

ผา่ตดัเพื่อใหไ้ดสี้ท่ีผดิเพี้ยนนอ้ยท่ีสุด 

4.1.3 การหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการถ่ายทาํวดีิโอ 

เม่ือวเิคราะห์เน้ือหาเสร็จเรียบร้อยแลว้หลงัจากนั้นก็หาขอ้มูลหรือแนวทางการถ่ายทาํท่ีเหมาะสมกบั

รูปแบบงานท่ีไดรั้บมาเพื่อนาํมาปรับใชก้บังานท่ีไดรั้บมา ซ่ึงการหารูปแบบการถ่ายทาํไวน้ั้นจะช่วยให้การ

ทาํงานออกมามีความเป็นระเบียบและไม่ทาํใหเ้สียเวลามากจนเกินไปในการถ่ายทาํ 

 

 



 

4.2 ข้ันการถ่ายทาํวดิีโอและตัดต่อวดิีโอ (Production) 

 4.2.1 การจดัเตรียมสถานท่ีในการถ่ายทาํ       

ในกรณีของการถ่ายงานดา้นการแพทยน์ั้นไม่สามารถบนัทึกส่ิงอ่ืนๆไดน้อกเหนือจากส่ิงของเท่านั้น

จึงไม่มีภาพระหวา่งการถ่ายทาํมาปรากฏไดก้ารถ่ายและการจดัเตรียมสถานท่ีตอ้งมีกาํหนดการล่วงหนา้ก่อน

ถ่ายและใชส้ถานท่ี  การจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายทาํจะตอ้งเตรียมตวัไวล่้วงหนา้ 1วนัก่อนวนัถ่ายการ

จดัเตรียมสถานท่ีตอ้งจดัเตรียมไวก่้อนล่วงหน้า 1วนัเช่นกนัทั้งการจดัแสงและมุมกลอ้งเพื่อการทาํงานท่ี

รวดเร็วและมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

   4.2.2 การตดัต่อและหาเสียงประกอบกบัวดีิโอ      

เม่ือทาํการถ่ายทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้หลงัจากนั้นจะส่งไฟล์วดีิโอทั้งหมดไปยงัหอ้งตดัต่อเพื่อทาํการ

ตดัต่อวดีิโอและคดัเสียง นอกจากน้ียงัหาเสียงประกอบเพื่อให้วดีิโอมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน การตดัต่อและ

การคดัเสียงแลว้หน่วยตดัต่อจะทาํการไรท์แผ่นดีวีดีเอาไวใ้ห้กบัหน่วยงานท่ียื่นเร่ืองการถ่ายทาํเขา้มาเพื่อ

นาํไปเผยแพร่ของทางหน่วยงานนั้นๆ 

4.3 ข้ันหลังการถ่ายทาํ (Post-production) 

 4.3.1 การเตรียมการแกไ้ข       

เม่ือตดัต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หน่วยงานยงัไม่เป็นท่ีพอใจก็สามารถท่ีจะส่งมาปรับเปล่ียนและ

แกไ้ขไดใ้นทนัทีหรือในกรณีท่ียงัไม่พอใจและตอ้งการจะถ่ายทาํเพิ่มเติมอีกคร้ังก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนัแต่

ตอ้งแจง้เร่ืองเอาไวล่้วงหนา้เพื่อใหที้มถ่ายพร้อมเสียก่อน  

4.3.2 ปัญหาการดาํเนินงาน 

เม่ือถ่ายงานออกมาแล้วไม่เป็นท่ีพึงพอใจเท่าท่ีควรหรือในกรณีท่ีอุปกรณ์การถ่ายทาํไม่เอ้ือต่อ

สถานท่ีถ่ายทาํมากนกัสามารถทาํการเบิกของต่างๆท่ีเหมาะสมเพื่อให้ไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ

ประหยดัเวลาในการถ่ายทาํและแกไ้ขงานไดม้ากข้ึนเช่นกนั 

 

 

 



 

ภาพท่ีปรากฏต่อไปน้ีเป็นภาพท่ีมาจากฟุตเทจท่ีใชจ้ริง 

 

รูปท่ี 4.1 ภาพท่ีเห็นจะเป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมการผา่ตดัแขน จะมีผูช่้วยมาคอยประสานงานใน

ดา้นการผา่ตดักบัแพทยผ์ูผ้า่ตดัในเคสน้ี 

 

รูปท่ี 4.2 เป็นการใชเ้คร่ืองอลัตร้าซาวด์ดูเส้นเลือดเพื่อท่ีจะทาํการเจาะ 



 

 

รูปท่ี 4.3 เป็นการอลัตร้าซาวน์เพื่อหาตาํแหน่งท่ีจะฉีดยาชา 

 

รูปท่ี 4.4 การเอาเขม็เจาะเขา้ไปในเส้นเลือดเพื่อใส่แคสดิเตอร์  



 

 

รูปท่ี 4.5 กาํลงันาํแคสดิเตอร์มาเสียบต่อกบัเขม็ท่ีเจาะเส้นเลือดเอาไว ้

 

รูปท่ี 4.6 เสียบสายแคสดิเตอร์เพื่อนาํสายเขา้ไปยงัเส้นเลือด 

 



 

 

 รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการใส่ไกดว์าย ใส่เพื่อเป็นตวันาํแคสดิเตอร์ 

 

รูปท่ี 4.8 ทาํการเสียบไกดว์ายเขา้ไปในเขม็ 



 

 

รูปท่ี 4.9 ทาํการเล่ือนหวัของไกดว์ายเขา้ไปไกลชิ้ดกบัผวิหนงัของผูป่้วย 

 

รูปท่ี 4.10 เป็นการเสียบสายแคสดิเตอร์เขา้ไปในเส้นเลือด 



 

 

รูปท่ี 4.11 ใส่สายแคสดิเตอร์เขา้ไปในเส้นเลือดใหลึ้กข้ึนโดยการดนัสายเขา้ไปดา้นใน  

 

รูปท่ี 4.12 เป็นการนาํเคร่ืองวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ มาหนีบกบัสายแคสดิเตอร์เพื่อดูชีพจรของผูป่้วย 



 

 

รูปท่ี 4.13 ทาํการเช็คคล่ืนไฟฟ้าหวัใจของผูป่้วยจากหนา้จอมอนิเตอร์ 

 

รูปท่ี 4.14 นาํสายแคสดิเตอร์เส้นสีม่วงออกจากเส้นเลือด 



 

 

รูปท่ี 4.15 เสียบสายแคสดิเตอร์อีกประเภทเขา้ไปยงัเส้นเลือดท่ีทาํการเปิดเส้นเลือดเอาไวก่้อนหนา้ 

 

รูปท่ี 4.16 ภาพเอก็ซเรยเ์ส้นเลือดเพื่อดูวา่สายแคสดิเตอร์ท่ีใส่เขา้ไปนั้นตรงกบัเส้นเลือดหรือยงั 



 

 

รูปท่ี 4.17 ฉีดสารเซรีนเขา้ไปในสายแคสดิเตอร์ท่ีทาํการเปิดเส้นเลือดเอาไว ้

 

รูปท่ี 4.18 ฉีดนํ้าเกลือเขา้ไปในแคทดิเตอร์เพื่อลา้งท่อแคสดิเตอร์  



 

 

รูปท่ี 4.19 นาํผา้ก๊อซมาเช็ดทาํความสะอาดบริเวรปากแผล  

 

รูปท่ี 4.20 นาํเทคกาเดิมมาแปะกนันํ้าบริเวณท่ีปากแผล  

 



 

 

รูปท่ี 4.21 นาํผา้ก๊อซมาปิดปลายสายจุกของแคสดิเตอร์  

 

ภาพทั้งหมดน้ีเป็นขั้นตอนการผา่ตดัรักษาผูป่้วยท่ีมีเส้นเลือดอุดตนัจึงตอ้งทาํการเจาะเส้นเลือดบริ

เวรกลา้มเน้ือแขนดา้นหนา้และนาํสายแคสดิเตอร์เขา้ไปในเส้นเลือดท่ีอุดตนัเพื่อให้เส้นเลือดทาํงานไดอ้ยา่ง

เป็นปกติ 

โดยการผลิตส่ือวดีิโอทาํให้พบวา่ขั้นตอนการถ่ายทาํวดีิโอเก่ียวกบัการผา่ตดัแขนนั้นมีหลายขั้นตอน 

และ ใชร้ะยะเวลาในการถ่ายทาํค่อนขา้งนาน มีการถ่ายทาํท่ีค่อนขา้งลาํบากเน่ืองจากสถานท่ีท่ีจาํกดัต่อการ

ถ่ายทาํแลว้ยงัมีบุคลากรท่ีเป็นแพทยห์ลายท่าน ทาํให้มุมภาพท่ีไดอ้อกมานั้นมีจาํกดัรวมถึงกระบวนการตดั

ต่อท่ีตอ้งมีแพทยเ์ขา้มาช่วยในการกาํกบัและควบคุมการลาํดบัภาพอีกดว้ย 

 

 



 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานท่ี สถานเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นระยะเวลา 16 

สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

นั้นงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะเก่ียวกบัการผลิตส่ือทางการแพทยข์องทางโรงพยาบาลแทบจะทั้งหมด โดยช่วง

ระยะเวลา2เดือนแรกนั้นจะเป็นการถ่ายวิดีโอ เช่น บนัทึกการเรียนการสอน บนัทึกการอบรม บนัทึกการ

ผา่ตดั และ ช่วง 2 เดือนให้หลงันั้นจะเป็นการตดัต่อวิดีโอ การแต่งภาพ รวมไปถึงการใส่คาํบรรยายในคลิป

วิดีโอต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํ โดยการทาํงานนั้นตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหางานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 ในการฝึกงานนั้นควรให้ความสําคญักบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและใส่ใจในรายละเอียดคาํแนะนาํ

ของพี่เล้ียงท่ีคอยสอนงานให้เพื่อนําไปปรับใช้และพฒันาศักยภาพท่ีขาดไป เพื่อท่ีจะนํามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหลงัจากจบการศึกษา นอกจากนั้นการฝึกงานท่ีมีความหลากหลายในการ

ทาํงานจะทาํให้รู้ว่าสายงานดา้นไหนท่ีเหมาะกบัตวัเรามากท่ีสุด และเช่ือว่าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ

ฝึกงานในคร้ังน้ีจะช่วยใหต้วัเรานั้นพฒันาตนเองใหท้าํงานไดดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยคาํแนะนาํท่ีไดรั้บจากพี่ๆท่ีคอยให้

ความรู้ในดา้นต่างๆเก่ียวกบัการทาํงานจริง 

 เร่ิมแรกนั้นการฝึกงานอาจจะมีอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมาบา้งเน่ืองจากความสับสนใน

รายละเอียดของงานท่ีไดรั้บหรือขอ้ควรระวงัในการทาํงานในสถานท่ีพิเศษ ดงันั้นการขอคาํปรึกษากบัพี่ๆ

หรือขอคาํอธิบายเก่ียวกบังานวา่การทาํงานในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกบังาน 

 

 

 

 



 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดทาํโครงงานสหกจิ 

 5.2.1 การถ่ายวิดีโอท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญและประสบการณ์ในการทาํงานเป็นอยา่งมากนั้น เพื่อ

ไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานควรขอคาํปรึกษาและทาํความเขา้ใจกบังานท่ีเราตอ้งรับผิดชอบเพื่อ

ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาและเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 

 5.2.2 การตดัต่อวิดีโอท่ีตอ้งนาํไปเผยแพร่แก่ท่ีสาธารณะควรคาํนึงถึงความเหมาะสมและตอ้งระวงั

เร่ืองของลิขสิทธ์ิต่างๆเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดเม่ือนาํไปเผยแพร่ 

5.3 สรุปผลรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิ 

 5.3.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากท่ีทาํงานมาปรับใชใ้นชีวิตจริงเพื่อ

พฒันาตนเองให้มีศกัยภาพท่ีดีข้ึนจะช่วยให้การทาํงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเม่ือนาํความรู้ท่ี

ไดจ้ากการสหกิจศึกษามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ การไดท้าํงานร่วมกบัผูค้นท่ีหลากหลายช่วยใหไ้ดมุ้มมองและ

ทัศนคติใหม่ๆจากพี่ๆพนักงานในแต่ละตาํแหน่งและจะทาํให้เรานั้ นพัฒนาตนเองได้ดียิ่งข้ึนในการ

ปฏิบติังานในสถานท่ีราชการนั้นทาํให้มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานมีความตรงต่อเวลาและมีระเบียบ

วนิยัมากข้ึน 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทาํโครงงานสหกจิ 

 5.4.1 ในการบนัทึกวิดีโอท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดน้ั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด

หรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุดส่ิงสําคญัก็คือประสบการณ์และความรอบคอบในการทาํงานเพื่อให้งาน

ออกมาสมบูรณ์ตามท่ีคาดไว ้

 5.4.2 การผลิตส่ือควรคาํนึงถึงเน้ือหาและความเหมาะสมท่ีจะนาํไปเผยแพร่เพื่อให้ตรงจุดประสงค์

ของผูรั้บ การศึกษาหาความรู้เพื่อเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซ้ึงจะช่วยให้การทํางานนั้ นออกมามี

ประสิทธิภาพและเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดท่ีจะตามมาในภายหลงั 
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ภาพการปฏิบัติงานที ่1 : ถ่ายการรักษากล้ามเน้ือ ด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ 

 

 

ภาพการปฏิบัติงานที ่2 : บันทกึภาพการอบรมของบุคลากรในโรงพยาบาล 

  



 

ภาพการปฏิบัติงานที ่3 : ถ่ายกจิกรรมรู้ทนัเน้ืองอก และ มะเร็งสมอง 

 

 

ภาพการปฏิบัติงานที ่4 : ถ่ายทาํสอนการทาํอาหารแบบป่ันผสม 

  

ภาพการปฏิบัติงานที ่5 : ผู้ช่วยควบคุมเคร่ืองสวิทเชอร์ภาพ 



 

 

 

ภาพการปฏิบัติงานที ่6 : บันทกึวดิีโอการสอนในห้องกรีนสกรีน 
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แบบบันทกึการทาํงานประจําวนั 

นายจิรเมธ ขวญัภูษติ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

แบบบันทกึการทาํงานประจําวนั 

นายสรชัช ดวงมาลา 
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เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ 



 

 



 

 
 



 

ประวตัิผู้จัดทาํ 

 
ช่ือ  นายจิรเมธ ขวญัภูษิต 

รหัสนักศึกษา 5804640022 

เบอร์ติดต่อ 089-698-9235 

Email  jirametnot@gmail.com   

เกดิวนัที่  31 สิงหาคม 2540 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 559/2 ถ.ท่าใหม่ ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน  
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ประวตัิการศึกษา 

2554 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์สามพราน 

 2557 สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัการจดัการเพชรเกษม 

ปัจจุบัน  

กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ วชิาเอก ส่ือดิจิทลั 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอ่ืนๆ 

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้เช่น  Adobe After Effect Adobe illustrator    

Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro Microsoft Word , Excel , Power Point 
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รหัสนักศึกษา 5804640046     

เบอร์ติดต่อ 092-324-8881 

Email  sorachat.dou@siam.edu    

เกดิวนัที่ 30 ธนัวาคม 2539 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 533 หมู่ 7 เพชรเกษม 77/7 แยก 3  

  ข.หนองคา้งพลู ข.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 

 

ประวตัิการศึกษา 

2554 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 

 2557 สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเทคโนโลหมู่บา้นครู 

ปัจจุบัน 

กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ วชิาเอก ส่ือดิจิทลั 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอ่ืนๆ 

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้เช่น Adobe After Effect Adobe illustrator 

Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro Microsoft Word , Excel , Power Point 
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