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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชจิิดะ 
สําหรับผูปกครองใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและศึกษาความคดิเห็นดานความเขาใจในเนือ้หา
สื่อ วีดิทัศนประชาสัมพันธที่สงผลตอการตัดสินใจสมัครเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะสาขา 
สุขุมวิท 31  โดยเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 36 คน ใชวธิีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือวีดิทัศนประชาสมัพันธการเรียนแนวชิจิดะ
สําหรับผูปกครอง แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย แบบประเมินดานเน้ือหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง สถิตทิี่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวาวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครองมีคุณภาพ
ตามเกณฑทีกํ่าหนดและระดับความคิดเห็นของผูชมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
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 The objectives of this research were to develop Shichida Program Public 
Relation’s  Video for parants in efficiency satisfaction and to study about the opinion of  
video that can affect the dicision for sign up classes. 
 The sample of the research was the group of 36 parents  who trying  shichida 
program at sukhumvit 31 branch. The sample group was obtained by Purposive sampling 
method. The instruments of this study were the Shichida Program Public Relation’s Video 
for parents, assessment tests and questionnaire . The statistical methods applied to this 
research were percentage standard deviation and mean score. 
 The finding indicated that the Shichida Program Public Relation’s vedio  for 
parents was efficient as it which the required standard. The result of opinion of the video 
was in a good level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยตองปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิต ดวยเหตุนี้ระบบการศึกษาไทยจึงเกิดการ
เปลี่ยน แปลงตามยุคสมัย สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา แมวาหนวยงานทางการศึกษาจะ
ดําเนินการจัดการศึกษาภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตโดยภาพรวมพบวาคนไทยยังไมได
รับการศึกษาอยางมีคุณภาพ    การวางรากฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาผูเรียน จากผลการดําเนินงานดานคุณภาพการจัดการศึกษา เห็นไดวา แมจะมีหลักสูตรกอน
ประถมศึกษาที่ใชเปนแนวทางการจัดประสบการณสําหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปแลวก็ตาม ยัง
พบเด็กปฐมวัยจํานวนมากที่ไดรับการศึกษาไมทั่วถึง จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อ
รองรับและกาวทันการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551:18) 
 จากการศึกษาประเด็นสําคัญที่ตองพัฒนาในดานการศึกษาเอกชนพบวา จะตองใหเอกชน
เขามามีสวนรวม สนับสนุนและแบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนไดอยางมี
คุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2551:50) ซึ่งหนวยงานเอกชนหลายแหงไดเขามามี
บทบาทตอการศึกษา โดยจัดตั้งสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อีกทั้งยังมีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ทั้งน้ียังเปน
ชองทางใหผูปกครองสามารถเลือกแนวทางการศึกษาที่ตองการพัฒนาบุตรหลานอีกดวย 
 บริษัทชิจิดะไทยแลนด จํากัด เปนอีกหน่ึงองคกรเอกชน ที่มุงพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ
เทียบเทาสากล โดยนําระบบการศึกษาแนวชิจิดะ กอตั้งโดยศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ  
ผูทําการวิจัยเกี่ยวกับสมองและวิธีการศึกษาปฐมวัยที่ประเทศญ่ีปุน ทั้งยังเปนหนึ่งในผูนําการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ียวกับเด็ก ดานการพัฒนาสมอง จากผลการวิจัยพัฒนาเปนรูปแบบการศึกษา
แนวชิจิดะ โดยมีลักษณะการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมองของเด็กอยางมีแบบแผน 
การเรียนรูอยางมีแบบแผนจะชวยดึงเอาความคิดสรางสรรคอันยอดเย่ียมที่แฝงอยูในตัวเด็กออกมา 
ดวยการฝกพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาใหสมดุล การศึกษาแนวชิจิดะนอกจากจะสงเสริม
พัฒนาการทางสมองแลวยังมุงเนนความสัมพันธในครอบครัว โดยใหผูปกครองเขาเรียนกับเด็กเพ่ือ
เรียนรูพัฒนาการและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเด็กหลังเรียนใหเกิดความตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ   ระบบการศึกษานี้มีผูปกครองใหความสนใจเปนสวนมาก การใหขอมูลดานพัฒนาการ
ของเด็กและรูปแบบการเรียนรูแนวชิจิดะตอผูปกครองจึงเปนการประชาสัมพันธอยางหนึ่ง  
 การประชาสัมพันธ เปนวิธีการติดตอสื่อสารที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับทุกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจ เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิด
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ความรูสึกที่ดี และความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน การ
ประชาสัมพันธจึงมีเปาหมายสําคัญเพ่ือชี้แจงใหขอมูลขาวสารถึงกลุมเปาหมายทราบและโนมนาวใจ
ใหเกิดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน เพ่ือใหงาน
ของหนวยงานดําเนินไปอยางราบร่ืน และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (วิมลพรรณ อาภาเวท. 2546: 
7) อีกทั้งการใหขอมูลขาวสารเพ่ือสรางการยอมรับสินคา บริการหรือนวัตกรรมใหมๆ สินคาที่ดีหรือ
บริการท่ีดีนั้น จะตองเกิดจากความตองการของผูบริโภค  มิใชเกิดจากผูผลิตที่เปนผูจัดหา 
(Providers) ดังน้ันการประชาสัมพันธใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและภาพพจนที่ดีตอบริษัท จะมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมในการตัดสินใจซื้อหรือยอมรับสินคาใหมๆนวัตกรรมใหมๆ (เสรี 
วงษมณฑา. 2546: 14)  
 บริษัทชิจิดะมีการใหขอมูลการประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ ไดแก การใหขอมูลทาง
เว็บไซดของบริษัท  การจัดสัมมนา การโฆษณาทางสื่อส่ิงพิมพตางๆ ซึ่งจุดมุงหมายของการ
โฆษณานั้นเพ่ือใหผูปกครองรูจักการศึกษาแนวชิจิดะ และความสําคัญของการเรียนแนวชิจิดะ เม่ือ
ผูปกครองสนใจระบบการศึกษาแนวชิจิดะ และประสงคจะทดลองเรียน เจาหนาที่ตอนรับจะใหขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับ กฎระเบียบขอปฏิบัติตางๆกอนการเขาเรียน คุณครูจะเปนผูใหขอมูลการ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนอยางเปนขั้นตอนหลังการทดลองเรียน ซึ่งเปนชวงเวลาพัก
การสอนของคุณครู ในระยะเวลาเพียง 10 นาที คุณครูตองใหขอมูลอยางรวดเร็ว เน่ืองจากคุณครู
ตองใชเวลาในการทําความสะอาดอุปกรณการเรียนในคลาสนั้นเพ่ือเตรียมการสอนในคลาสถัดไป 
ทําใหคุณครูมีเวลาอยางจํากัด หากมีสื่อที่สามารถใหขอมูลการประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนของ
คุณครู จะชวยแกปญหาดานเวลาของคุณครูได 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการพัฒนาส่ือวิดีทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะ
สําหรับผูปกครองขึ้น เพ่ือใหผูปกครองไดรับชมขอมูลตางๆหลังการทดลองเรียน อีกทั้งเปนการ
แกปญหาดานเวลาของคุณครู และดวยขอดีของส่ือวีดิทัศนที่จะเพ่ิมความนาสนใจในการรับชมดวย 
นอกจากน้ีผูปกครองยังไดรับขอมูลการประชาสัมพันธที่ทางชิจิดะส่ือสารไดอยางครบถวนสมบูรณ 
เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจนําบุตรหลานสมัครเรียนตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีจุดมุงหมายดังน้ี 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นดานความเขาใจในเนื้อหาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธที่สงผลตอ
การตัดสินใจสมัครเรียน 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหคุณครูไดรับความสะดวกและแกปญหาดานเวลาไมเพียงพอ อีก
ทั้งยังเปนการใหขอมูลการประชาสัมพันธในรูปแบบที่นาสนใจใหผูปกครอง เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการนําบุตรหลานสมัครเรียนอีกดวย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะ
สาขาสุขุมวิท 31 ในปพุทธศักราช 2556 โดยผูวิจัยอางอิงขอมูลจากผูปกครองที่นํานักเรียนมา
ทดลองเรียนที่สาขาสุขุมวิท 31 ในปพุทธศักราช 2554 จํานวน 215 คน 
 
 กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะ สาขา
สุขุมวิท 31  ในปพุทธศักราช 2556 โดยเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 36 คน ใชวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก การประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะ
สําหรับผูปกครอง 
 2. ตัวแปรตาม (Grouping Variables) ไดแก ความคิดเห็นดานความเขาใจในเนื้อหา 
สื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธที่สงผลตอการตัดสินใจสมัครเรียน 
  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาในวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนของบริษัทชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
ประกอบดวย 
 1. รูจักการเรียนแนวชิจิดะ 
 2. สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน 
 3. สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติหลังเรียน 
 4. กิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาลูกนอยอยางไร 
 5. ผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนกับชิจิดะ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การพัฒนาสื่อวิดีทัศนเพ่ือประชาสัมพันธ หมายถึง การผลิตสื่อวีดิทัศนที่พัฒนาขึ้น 
เพ่ือใหขอมูลของชิจิดะดานประวัติ กฎระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆในการเขาเรียนและหลังเรียน รวมไป
ถึงรูปแบบการเรียน และขอมูลการใหสัมภาษณของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนเปนระยะเวลา
มากกวา 1 ป นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาตรวจสอบ และ
ผูปกครองที่นําลูกมาเรียนที่ชิจิดะทดลองสื่อ 
 2. การเรียนแนวชิจิดะ หมายถึง รูปแบบการเรียนรูที่มีแบบแผนมุงเนนฝกพัฒนาการ
ของสมองซีกซายและซีกขวาใหสมดุล อีกทั้งยังสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว ดวยการให
ผูปกครองเขาเรียนกับเด็ก โดยนําหลักสูตรการเรียนมาจากศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ  
ผูทําการวิจัยเก่ียวกับสมอง และวิธีการศึกษาปฐมวัย ที่ญี่ปุน  
 3. คุณภาพของส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง   
หมายถึง คุณภาพของสื่อที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาผานการประเมินดวยแบบประเมินของผูวิจัย โดยผูวิจัยกําหนดผลการ
ประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ 3.51 ขึ้นไป 
 4. ความคิดเห็นดานความเขาใจในเนื้อหาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธที่สงผลตอ
การตัดสินใจ หมายถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ตอความเขาใจในรูปแบบการเรียน
การสอนแนวชิจิดะและรูปแบบของสื่อวีดิทัศน และนําความเขาใจที่ไดรับเปนสวนหนึ่งในการ
ตัดสินใจสมัครเรียน โดยวิธีการรับชมวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะ และใหการประเมิน
จากแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 5. ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา หมายถึง บุคคลที่มีความรูเร่ืองการเรียนแนวชิจิดะ มาจาก
ศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ  ผูกอตั้งโรงเรียนชิจิดะ ในประเทศญี่ปุน และมีประสบการณใน
การสอนแนวชิจิดะ โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานอยางนอย 10 ป  
หรือระดับการศึกษาปริญญาโท  มีประสบการณการทํางานอยางนอย 5 ป หรือระดับการศึกษา
ปริญญาเอก มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป 
 6. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถและ
มีประสบการณการทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ  
การทํางานอยางนอย 10 ป หรือระดับการศึกษาปริญญาโท มีประสบการณการทํางานอยางนอย 5 
ป หรือระดับการศึกษาปริญญาเอก มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 
 2. เอกสารที่เก่ียวของกับวีดิทัศน 
 3.  เอกสารที่เก่ียวของกับแนวคิดและทฤษฎีความคิดเห็น 
 4. เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนแนวชิจิดะ 
 5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 
 1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ 
 นักวิชาการไดใหความหมายคําวา “ประชาสัมพันธ”  ไวมากมายแตกตางกัน โดย
ความหมายของคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคําวา “Public Relations”  โดยแปลคําวา “Public” 
เปนภาษาไทยวา “ประชา” หมายถึง หมูคน และแปลคําวา “Relations” เปนภาษาไทยวา “สัมพันธ” 
หมายความวา การผูกพัน  ดังน้ัน คําวา การประชาสัมพันธ ถาแปลตามตัวอักษรก็จะไดความหมาย
วา “การเก่ียวของผูกพันกับหมูคน” (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2544: 4) และเม่ือศึกษารายละเอียดของ
ความหมายการประชาสัมพันธอยางลึกซ้ึง การประชาสัมพันธ ยังหมายถึงการดําเนินงานอยางมี
ระเบียบแบบแผนและมีการกระทําอยางตอเน่ืองกันไป เพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวาง
สาธารณชนกับหนวยงานขององคการ  ดวยวิธีที่ประชาชนยอมรับและมีการติดตอไปมาทั้งสองฝาย  
การประชาสัมพันธจะเปน 
 การกระทํา คําพูดหรือสถานการณใดๆที่มีอิทธิพลในการชักจูงใหประชาชนเห็นดวย
ชวยเหลือสนับสนุนยิ่งไปกวาน้ัน การประชาสัมพันธยังเปนการสํารวจประชามติวาประชาชนมี
ทัศนคติตอสถาบันองคการอยางไร ถาเห็นดวยก็ทําใหดียิ่งๆขึ้น แตถาไมเห็นดวยก็จะตองแกไข
ปรับปรุงตอไป (นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ. 2545: 18)  การประชาสัมพันธเชิงธุรกิจ ยังมีความหมาย
รวมถึงการหวังผลใหไดรับความนิยมและความรวมมือสนับสนุนจากกลุมประชาชนตามเปาหมาย
ขององคการธุรกิจไดกําหนดไวอีกดวย  (รัตนาวดี ศิริทองถาวร.  2546: 35)  
 ดังน้ันจึงสรุปความหมายของการประชาสัมพันธไดวา เปนการดําเนินงานอยางมีระบบ
ระเบียบของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิสัมพันธตอประชาชนอยางตอเนื่อง เพ่ือ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหความรูและเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหเปนที่ยอมรับของกลุมประชาชนการ
ประชาสัมพันธเปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Two-way Communication) ที่ประชาชนสามารถ
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รวมแสดงความคิดเห็นตางๆ เพ่ือใหหนวยงานไดปรับปรุงแกไขและพัฒนา เม่ือประชาชนเกิดการ
ยอมรับ หนวยงานจะไดรับการรวมมือจากกลุมประชาชนตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
 
 1.2 วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ 
        การประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคอยูบนพ้ืนฐานความตองการของนักประชาสัมพันธตอ
การเผยแพร ใหขอมูล เปลี่ยนทัศนคติของกลุมคนใหเปนในแนวทางที่องคการกําหนด โดยมีหนาที่
และจุดมุงหมายของการประชาสัมพันธดังนี้ (เสรี วงษมณฑา.  2542: 21-22) 
 1. การใหขอมูลขาวสารของPRจะเปนการเพ่ิมคุณคา (Added Value) ใหกับผลิตภัณฑ 
จึงตองเสนอในรูปของขาว บทความ การใหสัมภาษณ การจัดนิทรรศการ การสัมมนา การทําเปน
สารคดี(Documentary) เผยแพรใหคนทราบ การทําเทปคาสเซ็ทใหคนฟง การทําเปนรายละเอียด
ของบริษัท (Company Profile) ในรูปของแผนพับ สิ่งเหลาน้ีเปนขอมูลที่เปนประโยชนของบริษัท  
 2. การสรางภาพลักษณ(Image Building) เปนการสรางความรักความชื่นชมในตัวสินคา
และบริษัท รวมถึงความเขาใจที่ ดีตอกัน เ ม่ือประชาสัมพันธไปแลวทําใหเกิดความเขาใจ
(Understanding) เพราะมีความเชื่ออยางหนึ่งวา เม่ือใดที่ชอบแลว จะพรอมใหการสนับสนุน 
 3. การใหความรู (Education) ในปจจุบันมีสินคาและบริการใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งคน
ยังไมมีความรู จึงตองใหการศึกษาหรือใหความรูกับผูบริโภค ถาผูบริโภคไมเกิดการเรียนรูก็จะไม
ยอมรับสินคาน้ัน เจาของผลิตภัณฑจึงตองใหความรูกับผูบริโภคใหเกิดการเรียนรู 
 4. การสรางความนาเชื่อถือ (Credibility Building) บางคร้ังการโฆษณาอยางเดียวไม
สามารถสรางความนาเชื่อถือได เพราะโฆษณาอาจมีภาพลักษณที่ไมดีในสายตาผูบริโภค สิ่งที่นา
อัศจรรยมากท่ีสุดก็คือการประชาสัมพันธสามารถทําใหคนรักสินคาไดมากจนเกิดความตองการใน
สินคา พอใจในสินคาและทําใหคนซื้อสินคาได แตโฆษณาไมสามารถทําใหคนรักบริษัทโฆษณาได 
ดังน้ันหลายครั้งที่คนเราอาศัยการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความนาเชื่อถือในสินคาไดดีกวาการ
โฆษณา 
 
 1.3 การดําเนินการประชาสัมพันธ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการประชาสัมพันธ มีรายละเอียดเก่ียวกับ 
หลักปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ  แผนผัง
กระบวนการประชาสัมพันธ ดังนี้ 
 หลักปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ 10 ประการ มีสาระสําคัญดังนี้  
(นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ.  2545: 51) 
 1. ตองดําเนินการประชาสัมพันธ เพ่ือมุงใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลักตองเขาใจ/
รูจักจิตใจคนกลุมตางๆบุคลิก และอุปนิสัยใจคอของบุคคลที่เก่ียวของ เพ่ือสามารถโนมนาวและดึง
ใหเขาสูจุดหมายรวมกันได 
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 2. ตองรูนโยบายหรือรูจักองคการที่ตนเปนเจาหนาที่ประชาสัมพันธอยางซาบซึ้งแทจริงรู
เทคนิคการใชเคร่ืองมือส่ือสัมพันธตางๆ เชน วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร เอกสาร หนังสือพิมพ 
ปาฐกถา ฯลฯ 
 3. ยึดหลักความจริงและความสุจริตใจเปนหลัก 
 4. ตองปฏิบัติงานติดตอกันโดยสมํ่าเสมอ 
 5. ตองเปดเผยความรู ความจริง อยางตรงไปตรงมา 
 6. บุคลากรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธ ตลอดจนอุปกรณการประชาสัมพันธตองมี
คุณภาพสูง 
 7. การประชาสัมพันธตองมุงใหเขาถึงผูมีอิทธิพลในสังคมเปนประการแรก และโดยผาน 
ผูมีอิทธิพลในสังคมไปสูประชาชน ผูมีอิทธิพลในที่นี้ หมายถึง ผูที่มีความคิดความอานหรือการ
กระทําเปนที่เชื่อถือของคนหมูมากหรือเปนผูที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนหมูมากได 
 8. การประชาสัมพันธกับตางประเทศ ตองใชควบคูไปกับการทูต เพราะการทูตอยูใน
วงการของนักการทูตหรือรัฐบาลเทาน้ัน แตการประชาสัมพันธสงผลตอพลเมืองทุกกลุมของประเทศ 
โดยเฉพาะกลุมผูมีอิทธิพลที่จะเปนผูปนมติมหาชนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศได 
 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 4 ขั้นตอน คือ      
(อรุณรัตน ชินวรณ . 2553: 7-8; อางอิงจาก Scott M. Cutlip; & Allen H. Center. 1994) 
 1. การวิจัย-รับฟง หรือ การศึกษาหาขอมูล ( Research-Listening/Fact-Finding) เปน
ขั้นตอนแรกของการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซึ่งเปนการศึกษาหาขอเท็จจริงขอมูลตางๆ ที่ไดมา
จากการวิจัยหรือการรับฟงความคิดเห็น เปนการตรวจสอบประชามติ ทัศนคติ ตลอดจนปฏิกิริยา
ของกลุมประชาชนที่องคการจะทําการประชาสัมพันธดวย เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และการดําเนินงานประชาสัมพันธใหสอดคลองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  การวิจัยทางการประชาสัมพันธ เปนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาและขอเท็จจริง
ตางๆ ในการประชาสัมพันธ ซึ่งจะอยูในรูปแบบของของการสํารวจประชามติ การวิจัยน้ีก็เพ่ือ
ตองการทราบวาประชาชนมีความคิดเห็นอยางไรตอองคกร โดยจะตองคํานึงถึงสภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและตางประเทศซ่ึงจะมีผลกระทบตอประชามติดวย ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น 
 2. การวางแผน-การตัดสินใจ (Planning-Decision-Making) การวางแผน การประชา-
สัมพันธ หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
เพ่ือใหงานทุกฝายมีความสอดคลองตอเนื่อง บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว ในการ
วางแผนนั้นจะตองใชความรอบคอบในการตัดสินใจ เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและมีความ
สอดคลองกับกับนโยบายขององคการ 
 3. การติดตอส่ือสาร-การปฏิบัติ (Communication/Action) ในการดําเนินงานประชา-
สัมพันธนั้น นอกจากการศึกษาหาขอมูลและนําเอาขอมูลที่ไดมาทําการวางแผนงานประชาสัมพันธ
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แลว งานข้ันตอไปก็คือการติดตอสื่อสารหรือการลงมือปฏิบัติการสื่อสารนั่นเอง ซึ่งเปนการสื่อสารที่
ตองเขาไปเก่ียวของกับประชาชน โดยดําเนินงานใหเปนไปตามแผนหรือวัตถุประสงคที่วางไว ใน
การติดตอสื่อสารน้ันมีความสําคัญอยางยิ่ง การใชสื่อประชาสัมพันธนั้นจะอยูในขั้นตอนนี้ เพราะ
องคการจะตองเลือกวิธีการสื่อสารและเลือกใชสื่อเพ่ือใหเหมาะสมกับประชาชนกลุมเปาหมายและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการติดตอส่ือสารทางการประชาสัมพันธเปนการติดตอส่ือสารแบบสอง
ทาง ดังน้ัน องคการเม่ือมีการส่ือสารไปยังประชาชนกลุมเปาหมายแลว ในขณะเดียวกันองคการก็
ตองรับฟงความคิดเห็น ทัศนคติ ทาทีของประชาชนที่มีตอองคการดวย 
 4. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลการประชาสัมพันธ นับเปนขั้นตอน 
สุดทายของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ การประเมินผลเปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของงานที่กระทําไปแลววา สวนใดที่ตองแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น นับเปนงานที่มีความสําคัญมาก
เพ่ือจะไดทราบวา การดําเนินงานขององคการไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธมากนอยเพียงใด สื่อที่องคการใชประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายครอบคลุมทั่วถึง
หรือไม 
 สอดคลองกับภาพแบบจําลองกระบวนการประชาสัมพันธซึ่งเปนแผนผังที่แสดงถึง
กระบวนการประชาสัมพันธตามลําดับขั้นตอนประกอบดวย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2549:6) 
 1. การศึกษาหาขอมูล (fact-finding and research) 
 2. การกําหนดนโยบายและวางแผนการประชาสัมพันธ (policy establishment and  
program planning) 
 3. การส่ือสาร (communication) 
 4. การประเมินผล (evaluation 
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ภาพประกอบ 1 กระบวนการประชาสัมพันธ 
  

 1.4 เครื่องมือและสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ 
        เคร่ืองมือการประชาสัมพันธ สามารถชักนําใหชุมชนเกิดความเขาใจและมีความนิยม
ชมชอบตอบุคคล หนวยงาน หรือธุรกิจ เคร่ืองมือการประชาสัมพันธมีมากมายไมสามารถระบุ
จํานวนที่แนนอนไดเพราะความรูในดานนี้ไมหยุดน่ิง ดังน้ันเครื่องมือใหมๆ จึงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
มีนักวิชาการไดอธิบายและสรุปเครื่องมือของการประชาสัมพันธไวหลากหลาย ซึ่งเสรี วงษมณฑา 
(2542: 167) ไดสรุปเปนหมวดหมูไวดังน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  เคร่ืองมือการประชาสัมพันธ (Public Relations (PR) tools) 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและหาขอมูล 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดนโยบายและ 

วางแผนการประชาสัมพันธ 

ขั้นตอนที่ 3 การส่ือสาร 

กลุมเปาหมายภายในองคการ กลุมเปาหมายภายนอกองคการ 

ผลสะทอนกลบั ผลสะทอนกลบั 
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 นอกจากน้ี วิรัช ลภิรัตนกุล (2544: 268) ไดอธิบายถึงเครื่องมือหรือส่ือที่ใชในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธวา มีอยูมากมายหลายประเภท เชน สื่อบุคคล (personal media) คําพูด 
(spoken words) สวนสื่อมวลชน (mass media) ก็คือ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ โทรทัศน 
ภาพยนตร นอกจากน้ียังมีสื่ออ่ืนๆอีก อันไดแก สิ่งพิมพ และเอกสาร (printed media) วารสาร 
นิตยสาร ภาพน่ิง ฟลมสตริป  จดหมายขาว  โปสเตอรและปายประกาศ   การโฆษณาสถาบัน หรือ
การโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ และการจัดเหตุการณพิเศษตางๆ เปนตน  
 การเลือกใชสื่อที่มีอยูหลากหลาย ใหเหมาะสมกับการใชงาน ควรพิจารณาวาส่ืออะไรให
ผลดีที่สุดในแงของประสิทธิภาพสูงสุดแตราคาการผลิตต่ํา และตองจํากัดส่ือน้ันๆวา ประสิทธิภาพ
ไมควรต่ํากวาระดับปานกลางและคาใชจายก็อยูในระดับกลางเชนกัน (จริยา เหนียนเฉลย. 2546: 
167) การวิเคราะหคุณลักษณะพิเศษของสื่อแตละชนิด  ตองคํานึงวาไมมีสื่อประเภทใดเลยที่ดีที่สุด
ในทุกสถานการณ ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร บัตรคํา  แผนที่ ลูกโลก ภาพยนตร ฟลมสตริป 
สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดีทัศน ฯลฯ สื่อทุกประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะของตน ขอสําคัญก็คือ ผูใช
จะตองพยายามคนหาประโยชนจากขอดีของสื่อแตละชนิดนําขอดีหลากหลายเหลาน้ีมารวมกันเพ่ือ
สรางส่ือการสอนท่ีสมบูรณแบบ (วิภา อุตมฉันท.2538:2-3)  การผลิตสื่อตามกระบวนการสอนแนว 
System Approach เปนรูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหไดสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
สมบูรณดังภาพประกอบ 3 
 

 
ภาพประกอบ 3 การผลิตสือ่ตามกระบวนการสอนแนว System Approach 
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 1.5 แนวคิดของการใชสื่อและความพึงพอใจ 
 การพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ มีแนวคิดหลักของการวิเคราะหการใชสื่อและความ
พึงพอใจของผูรับสารที่มีตอส่ือ ดังนี้ (อรุณรัตน ชินวรณ. 2553:59) 
 1. ในการเปดรับสารของผูรับสารนั้น คนเรามีความตั้งใจที่จะแสวงหาขาวสารเพ่ือนํามาใช
ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง เชน เพ่ืออาชีพการงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ เพ่ือควบคุม
สถานการณ เพื่อเตรียมสําหรับการลงมือกระทําเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
 2. เม่ือมีความตั้งใจที่แนนอนดังกลาว การเขาไปใชสื่อมิใชกิจกรรมที่กระทําไปตาม
ยถากรรมหรือไรเปาหมาย หากแตเปนกิจกรรมที่มีเปาประสงคที่แนนอน 
 3. ในทามกลางสภาวะการแสวงหาขาวสารของผูรับสารน้ี สื่อมวลชนมิไดเปนทางเลือก
เดียวของบุคคล หากทวาเปนเพียงตัวเลือกตัวหน่ึงทามกลางตัวเลือกตัวอ่ืนๆ และสื่อมวลชนคงตอง
พบวา แหลงขาวสารอ่ืนๆ มีฐานะเปนคูแขงไปโดยปริยาย 
 4. สําหรับทิศทางที่บุคคลจะเลือกแสวงหาและใชสื่อประเภทใดนั้น จะเกิดจากความ
ตองการของบุคคลน้ันเปนปฐมเหตุ จากนั้นความตองการดังกลาวก็จะถูกแปรมาเปนแรงจูงใจ 
(Motivation) ที่จะผลักดันใหบุคคลเคลื่อนไหวเขาหาการใชสื่อประเภทตางๆ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการประชาสัมพันธ สรุปไดวาการประชาสัมพันธ 
เปนการทํางานอยางเปนระบบและมีขั้นตอน มีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลขาวสาร ความรู ในสินคา
ขององคการ เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจและพึงพอใจในสินคาน้ัน  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจึง
นําวีดิทัศนมาใชประชาสัมพันธ เพราะส่ือวีดิทัศนเหมาะกับการนําไปใชในองคกร การใชงานสะดวก
และงายตอการใหขอมูล อีกทั้งสามารถนําภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง ประกอบการบรรยาย เพ่ือเพ่ิม
ความนาสนใจระหวางการประชาสัมพันธไดอีกดวย   วีดิทัศนประชาสัมพันธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือให
ขอมูลการเรียนแนวชิจิดะแกผูปกครองที่มาทดลองเรียนไดเขาใจ และเกิดความเชื่อถือตอรูปแบบ
การเรียนแนวชิจิดะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจสมัครเรียนของผูปกครอง ดําเนินการ
ประชาสัมพันธโดยยึดรูปแบบของอรุณรัตน ชินวรณ เปนลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลเนื้อหาที่ใชประชาสัมพันธ รวบรวมมาได 5 หัวขอ       
 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการประชาสัมพันธโดยพัฒนาวีดิทัศนการประชาสัมพันธการเรียน       
แนวชิจิดะสําหรับผูปกครองขึ้น  วีดิทัศนเปนรูปแบบที่ผูปกครองสามารถเขาใจไดงาย เพราะมีทั้ง
ภาพเคลื่อนไหวเสียงบรรยายและเสียงเพลงประกอบ ซึ่งผูปกครองสามารถรับขอูลไดอยางครบถวน 
 ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการประชาสัมพันธโดยนําวีดิทัศนการประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิ
ดะสําหรับผูปกครอง ใหผูปกครองไดรับชมในหองเรียน โดยใชสื่อคอมพิวเตอรใหขอมูลผานเครื่อง
ฉายภาพ(Projector)  
 ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามใหผูปกครองแสดงความคิดเห็น และนําขอมูลน้ันไปวิเคราะห
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาตอไป 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับวีดิทัศน 
 2.1 ความหมายของวีดิทัศน 
 มีนักวิชาการและนักวิจัยใหความหมายของวีดิทัศน ไวมากมายแตกตางกันไปดังนี้ 
       กิดานันท มลิทอง (2536: 144)  อธิบายความหมายวีดิทัศนวา ตามปกติเรามักจะเรียก 
ทับศัพทวา “วีดิโอเทป” หรือตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตสถาน เรียกวา “วีดิทัศน” โดยแบงเปน
วัสดุคือ แถบวีดิทัศนและอุปรณเคร่ืองเลนวีดิทัศน แถบวีดิทัศนเปนวัสดุที่สามารถใชบันทึกภาพและ
เสียงไวไดพรอมกัน ในแถบเทปในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา และยังสามารถลบแลวบันทึกใหมได
เชนเดียวกันกับเทปบันทึกเสียง 
 สุรศักด์ิ ปาเฮ (2553: 349) กลาวถึงความหมายของเทปโทรทัศน วาเทปโทรทัศนนั้นมีชื่อ
เรียกกันทั่วไปวา “วิดีโอเทป (Videotape)”  ซึ่งตามพจนานุกรมของเว็บสเตอร (Webster) อานวา 
“วิดีโอ” ภาษาลาตินแปลวา “ฉันเห็น (I See)”  คําวาวีดิโอเทปไดมีการบัญญัติศัพทขึ้นใชตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 โดยใชคําวา “วีดิทัศน”  ซึ่งคําวา “วิดี” มาจากภาษา
บาลีวา “วิติ” ซึ่งแปลวา การมองเห็น 
   บุญเที่ยง จุยเจริญ (2534: 179) ใหความหมายวีดิทัศนไววา กระบวนการบันทึกหรือเก็บ
สัญญาณภาพและเสียงไวในสื่อกลางที่เปนวัสดุทางแมเหล็กไฟฟา และรวมไปถึงการถายทอด
สัญญาณและเสียงโดยผานอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสไปสูผูรับดวย  
 เนตร หงษไกรเลิศ และผูแตงรวม (2553: 122) กลาววา เคร่ืองเลน-บันทึกวีดิทัศน หรือที่
เรียกทั่วไปวา “เคร่ืองเลน-บันทึกวีดิโอ” หรือ “เคร่ืองเลน-บันทึกเทปโทรทัศน” เปนอุปกรณที่ใช
สําหรับบันทึกสัญญาณภาพ (Video Signal) และสัญญาณเสียง (Audio Signal) ไวในรูปของเสน
แรงแมเหล็กและใชในการถายทอดสัญญาณที่บันทึกไวใหเปนภาพและเสียงเหมือนกับตนกําเนิด
เดิมทุกประการ 
 โดยสรุปแลวความหมายของวีดิทัศน คือ สื่อประสมที่ประกอบดวย เคร่ืองเลนวีดิทัศนและ
แถบวีดิทัศน มีกระบวนการบันทึกภาพและเสียงไวดวยกัน ในรูปแบบของวัสดุแมเหล็กไฟฟา และ
ถายทอดไปยังผูรับผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 
 2.2 วัตถุประสงคของการนําวีดิทัศนไปใช 
 วีดิทัศน สามารถนํามาใชประโยชนตอวงการศึกษาในรูปแบบ ที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของผูสอนวาตองการนําไปใชเพ่ือการใด ซึ่งสามารถแบงไดในขอบเขตกวางๆ
ดังนี้คือ(เนตร หงษไกรเลิศ และผูแตงรวม.2553: 128) 
 1. ใชเพ่ือเสนอเน้ือหาที่เปนความรู วีดิทัศนสวนใหญเปนการใหความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
เพ่ือเปนประโยชนในดานความจําเพ่ือการนําไปใช เพ่ือการประชาสัมพันธที่เก่ียวของ เชน รายการ
ประเภทสารคดี รายการก่ึงสารคดี เปนตน 
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 2. ใชเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอผูชม เพ่ือใหผูชมเขาใจประเด็นที่นําเสนอ ในสวนที่ตองการ
ใหผูชมยอมรับ หรือตองการโนมนาวใหผูชมเกิดความรูสึกที่ดี สวนใหญจะเปนรายการเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
 3. ใชเพ่ือเสนอปญหา-กรณีศึกษา รายการโทรทัศนหรือสารคดีบางเรื่อง อาจนํามาใชเปน
กรณีศึกษาของสิ่งที่ดีหรือส่ิงที่ไมดี เพ่ือใหเกิดประเด็นปญหาของการอภิปราย เพ่ือใหเกิดขอสรุปใน
การเรียน โดยเปนขอสรุปหรือเปนความคิดเห็นของกลุมผูเรียน 
 4. ใชเพ่ือเปนตัวอยาง ในเนื้อหาบางเรื่องที่เปนนามธรรม ที่ผูเรียนเขาใจยากหรือส่ิงที่
ผูเรียนยากที่จะจินตนาการ วีดีทัศนจะเปนตัวอยางที่จะทําใหเกิดรูปธรรมไดงายขึ้น เชนการแสดง
บทบาทสมมติการแสดงละคร เปนตน 
 5. ใชเพ่ือนําเขาสูบทเรียน-สรุปบทเรียน ในการสอนที่ดี หากมีการจุดประกายใหกับ
ผูเรียนไดโยงเรื่องใหเขาใจเหตุการณกอนเขาเน้ือหา จะทําใหผูเรียนไดมีการเตรียมตัว พรอมที่จะ
เรียนในเนื้อหาน้ันๆ เทปโทรทัศนสามารถนํามาใชเปนสวนที่นําเขาสูบทเรียนได โดยใชตอนใดตอน
หนึ่งของรายการ ซึ่งไมควรมีความยาวเกิน 10 % ของเวลาทั้หมด นอกจากน้ีในการสรุปเน้ือหาของ
บทเรียน วิทยากรสามารถนําตัวอยางที่เปนรายการที่มีประเด็นเน้ือหาใกลเคียงกันมาเปนตัวสรุป
ประเด็นของวิทยากรได หรือเม่ือการเรียนการสอนนั้นใกลสิ้นสุด วีดีทัศนสามารถเปนสวนหน่ึงของ
การสรุปประเด็นเนื้อหาได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกแบบ และการวางแผนการสอนของผูสอนแตละคน 
 6. ใชเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ แลวแตการออกแบบ และการวางแผนการสอนของผูสอนแตละคน
เชน เลนเกมสเปนตน 
 วรวิทย นิเทศศิลป (2551: 278) กลาวถึงวัตถุประสงคสําคัญของโทรทัศนเพ่ือการศึกษา
วา เพ่ือลดขอจํากัดในการมองเห็นดวยตาและการฟงเสียง ในสถานที่ที่อยูหางไกลกันจึงมีการ
ออกแบบใหรายการวิทยุโทรทัศนเปนสื่อนําทั้งสองสิ่งถายทอดใหกับมนุษยโดยอาศัย แสงสวาง 
ขนาด รูปทรง วัตถุ รายละเอียดของภาพ และระดับเสียงที่ตางกัน เชนเสียงสูง เสียงต่ํา ดัง เบา และ
ทําการถายทอดสัญญาณโดยอาศัยระบบ กระบวนการ เทคนิคที่ใชผูชํานาญการเปนจํานวนมาก จึง
จะไดคุณภาพของภาพและเสียงเหมือนกับตนฉบับ 
  
 2.3 ขอดีของการใชวีดิทัศน  
 วีดิทัศนเปนสื่อที่มีผูใหการยอมรับกันทั่วไป จึงมีผูอธิบายขอดีของการใชวีดิทัศนไวดังนี้ 
 กิดานันท มลิทอง (2536: 144)  กลาวถึงขอดีของการใชวีดิทัศนในการเรียนการสอนวา 
สามารถเลือกดูภาพตามที่ตองการไดโดยการบังคับแถบเทปใหเลื่อนเดินหนา ถอยหลัง ดูภาพชา
หรือหยุดดูเฉพาะภาพ (Still frame) ก็ได แตภาพที่หยุดดูจะไมคมชัดเทาที่ควร และในเครื่องเลนวีดิ
ทัศนบางชนิดยังสามารถ zoom หรือดึงภาพใหขยายเพ่ือดูไดใหญชัดเจนยิ่งขึ้นได การบันทึกวีดิ
ทัศนเพ่ือใชเปนบทเรียนน้ันสามารถทําไดในหองสตูดิโอ (Studio) หรือภายในหองปฏิบัติการ ซึ่งเรา
สามารถตัดตอสวนที่ไมตองการหรือเพ่ิมเติมสวนใหมลงไปได 
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 เนตร หงษไกรเลิศ และผูแตงรวม (2553: 129) ไดอธิบายขอดีของการนําเสนอโดยใช   
วีดิทัศนสรุปไดดังนี้ 
 1. เปนส่ือที่ใชไดงาย  เพราะปจจุบันเคร่ืองเลนเทปโทรทัศนแทบจะเปนส่ิงที่มีอยูประจํา
ทุกบาน เพียงแตนําเทปโทรทัศนใสเขาเครื่อง กดปุมเลน หรือเดินหนา- ถอยหลังไดตามใจชอบ   
 2. สามารถดูหรือศึกษาไดดวยตนเอง สถานที่ใดก็ได 
 3. เปนสื่อที่ประหยัดที่สุดประเภทหน่ึง  
 4. สามารถใชไดกับกลุมผูเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยไมจํากัดจํานวนผูเรียน 
 5. เปนส่ือที่มีการเคลื่อนไหว มีการใชประสาทสัมผัส ถึง2 แหงคือ โสตประสาทและจักษุ
ประสาท ทําใหเกิดการรับรูไดดี ทั้งยังไดภาพเหมือนจริง ผนวกกับการใชกราฟก หรือการตูน มา
ประกอบการอธิบาย ที่เปนนามธรรมไดอีกดวย  
 6. การออกแบบการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได จะทํา
ใหการเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น 
 7. สามารถควบคุมเวลา เนื้อหา ในการนําเสนอได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถของการ
ออกแบบการสอนและการวางแผน ทั้งในดานเวลาและเนื้อหาของผูสอนหรือวิทยากร 
 วิภา อุตมฉันท (2538: 4-5) ไดกลาวถึงลักษณะพิเศษของสื่อโทรทัศนและวีดิทัศนวา 
 1. โทรทัศนและวีดิทัศนเปนสื่อใกลตัวและมีอิทธิพลกวางไกล ทั้งยังเปนสื่อที่ใหทั้งภาพ
และเสียงดวย 
 2. การนําเสนอดวยโสตทัศนูปกรณแบบเกา เชน หุนจําลอง กราฟ ภาพถาย ภาพยนตร 
วิทยุ ลวนสามารถนําเสนอไดดวยโทรทัศนและวีดิทัศน 
 3. โทรทัศนและวีดิทัศนเปดใชงาย ไมตองปดหองมืด เพียงการปรับปุมสองหรือสามปุม ก็
สามารถเร่ิมตนการรับชม 
 4. โทรทัศนและวีดิทัศนกระตุนใหผูชมเกิดความรูสึกใกลชิดเสมือนหนึ่งเปนสื่อสวนตัว 
 
 2.4 รูปแบบรายการวีดิทัศน 
 รูปแบบการนําเสนอโดยใชวีดิทัศนไมมีรูปแบบตายตัว หรือเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ทักษะและวัตถุประสงคของผูสอน รูปแบบ การนําเสนอโดยทั่วไป มักจะเปนการวางแผนของผูสอน
วาจะมีรูปแบบการนําเสนอแบบใด ซึ่งสามารถแบงรูปแบบของวิธีการนําเสนอแบบกวางๆ ได 2 วิธี
คือ (เนตร หงสไกรเลิศ; และคณะ.  2553: 129) 
 1. ฉายเน้ือหาใหจบ แลวจึงใหมีการอภิปรายซักถาม วิธีนี้ เหมาะสําหรับเรื่องที่นําเสนอมี
เน้ือหาไมยาวมาก ประมาณ 8-10 นาที เพราะในชวงเวลาดังกลาว ผูชมทุกคนยังสามารถคิด
ทบทวนยอนหลังได 
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 2. การหยุดเทปโทรทัศนเปนระยะ เม่ือมีคําถามหรือประเด็นปญหา วิธีนี้เหมาะกับ
รายการที่มีเนื้อหาสาระมาก เพราะการนําเสนอเนื้อหาท่ียาวเกินกวา 20 นาที โอกาสที่จะจดจํา
ประเด็นคําถามที่สงสัยนั้นคอนขางยาก และจะไมเกิดความตอเน่ือง 
 กิดานันท  มลิทอง ( 2536: 143) ไดแบงรูปแบบรายการโทรทัศนเปน 3 ประเภทคือ 
 1. รายการโทรทัศนเพ่ือการคา (Commercial Television: CTV) เปนรายการเพื่อความ
บันเทิงและธุรกิจโฆษณา 
 2. รายการโทรทัศนการศึกษา (Educstion Television: ETV) เปนรายการเพื่อความรู
ทั่วไปในดานตางๆ เชน ความรูทางวิชาการ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยไม
จํากัดความรูของผูชมหรือเจาะจงเฉพาะบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง เปนการใหความรูแกบุคคลทั่วไป 
 3. รายการโทรทัศนเพ่ือการสอน (Instrutional Television: ITV) เปนรายการที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตรทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสนอบทเรียนแกผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง
โดยเฉพาะ ผูเรียนอาจจะเรียนอยูในสถานศึกษาหรือเรียนอยูที่บานก็ได ในรูปแบบของการศึกษา
ทางไกล โทรทัศนเพ่ือการสอนน้ีรวมการแพรภาพและเสียงทั้งในระบบวงจรเปดและระบบวงจรปด     
เชน การเรียนในหองเรียนโดยใชรายการการศึกษาและการสอนที่บันทึกไวในวีดิทัศน เพ่ือใหผูเรียน
ชมแลวบรรลุถึงจุดมุงหมายในการเรียน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2528: 9-10) ไดจําแนกรูปแบบรายการโทรทัศนไวดังนี้ 
 1.  รูปแบบรายการพูดหรือบรรยายเด่ียว 
 2.  รูปแบบรายการสนทนา 
 3.  รูปแบบรายการอภิปราย 
 4.  รูปแบบรายการสัมภาษณ 
 5.  รูปแบบรายการเกมหรือการตอบปญหา 
 6.  รูปแบบรายการสารคดี 
 7.  รูปแบบรายการละคร 
 8.  รูปแบบรายการสารละคร 
 9.  รูปแบบรายการสาธิตทดลอง 
  10. รูปแบบรายการเพลงและดนตรี 
 11. รูปแบบรายการนิตยสาร 
 12. รูปแบบรายการถายทอดสด 
 13. รูปแบบรายการขาว 
 14. รูปแบบรายการสถานการณจําลอง 
 15. รูปแบบรายการสอนแบบจุลภาค 
 16. รูปแบบรายการสอนโดยตรง 
 



 16 

 17. รูปแบบรายการบทความ 
 18. รูปแบบรายการโตวาที   
  
 2.5  การผลิตรายการวีดิทัศน 
       ในทุกขั้นตอนการผลิต มีปจจัย มีองคประกอบ มีรายละเอียดตางๆ ทั้งเร่ืองคน วัสดุ 
อุปกรณ งบประมาณ การจัดการ รวมทั้งเวลา เขามาเก่ียวของ การเตรียมความพรอมที่ดีจะทําให
งานสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง เพ่ือใหเกิดปญหานอยที่สุด ดังน้ันการผลิตรายการโทรทัศนจึงควรมี
ขั้นตอน 3P ดังนี้ (สมเจตน เมฆพายัพ.  2547: 2-9)  
 

P1 Pre-production ขั้นตอนของการเตรียมงาน กอนที่จะผลิตรายการ 

P2 Production ขั้นตอนของการผลิตรายการ 

P3 Post-production ขั้นตอนสุดทาย เปนการตัดตอกอนที่จะนําไปเผยแพร 

 
 1. การเตรียมงาน (Pre-production) 
  ขั้นตอนนี้คือจุดเร่ิมตนของการทํางาน หากมีการวางแผนเตรียมงานไวดี มี 
รายละเอียดขั้นตอนวิธีการทํางานที่ชัดเจน แมจะตองใชงบประมาณ ใชเวลามากกวาขั้นตอนอ่ืนๆก็
คุมคา เพราะจะทําใหการทํางานในขั้นตอนอ่ืนๆ สะดวก รวดเร็ว ลดปญหาตางๆไดเปนอยางดี 
รายละเอียดสําคัญมีดังนี้ 
  1.1 การวางแผน (Planning)  
   การกําหนดทิศทางขั้นตอนในการทํางานวา จะทําอะไร จะทําอยางไร จะไดอะไร 
เปนการตั้งคําถาม และหาคําตอบ หาขอสรุปใหใกลเคียงกับคําถามไดมากท่ีสุด โดยมีหัวขอไวตั้ง
คําถามหลักๆ 7 หัวขอ ดังนี้ 
   1.1.1 กําหนดวัตถุประสงค ทําไมจึงตองทํา (Why) เพ่ือระบุสิ่งที่ตองการอยาง
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได มีขอบเขตในการดําเนินงาน 
   1.1.2 กําหนดเปาหมาย จะทําอะไร (What) กําหนดเพ่ือเปนการคาดหวัง
ผลสําเร็จไวลวงหนา ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
   1.1.3 จัดลําดับขั้นตอนการทํางาน จะทําเม่ือไร (When) กําหนดระยะเวลาการ
ทํางานแตละขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทาย โดยระบุวัน เดือน ป ของขั้นตอน 
   1.1.4 กําหนดวิธีการทํางาน จะทําอยางไร (How) ระบุรายละเอียดในแตละ
กิจกรรมวาจะตองทําอยางไร เขียนไวใหละเอียดเพ่ือสะดวกตอการนําไปปฏิบัติจริง 
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   1.1.5 กําหนดสถานที่ ที่ไหน (Where) จะผลิตรายการหรือถายทําในสถานที่หรือ
นอกสถานที่ที่ไหนบางระยะทางใกลหรือไกลตัดตอที่ไหน เสร็จแลวจะนําไปเผยแพรที่ไหน 
   1.1.6 กําหนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอน ใคร (Who) มอบหมายในแตละกิจกรรม 
ระบุหนาที่ ขอบเขตในการทํางานใหชัดเจน โดยคํานึงถึงคุณภาพของงานและความรูความสามารถ
ของคน 
   1.1.7 กําหนดงบประมาณคาใชจาย เทาไร (How much?) คิดใหละเอียดแมใน
สวนปลีกยอยอ่ืนๆ ที่คาดไมถึง 
 วิภา อุตมฉันท (2538: 10) อธิบายขั้นตอนการวางแผนไวแตกตางกันดังนี้ หลักการ
พ้ืนฐานของการวางแผนเพื่อเปนจุดเร่ิมตนของการผลิตอยูที่ตัวผูผลิต ซึ่งจะตองตอบคําถาม 4 ขอ 
คือ 
 
 
 
 
 หรือเรียกยอๆ วา 3W 1H 
 1. WHY  วัตถุประสงคอะไร 
  - เพ่ือสอน (รายการเพ่ือการศึกษา) 
  - เพ่ือแจงขาวสาร (รายการขาว) 
  - เพ่ือบันทึกเหตุการณ (รายการสารคดี) 
  - เพ่ือใหความเพลิดเพลิน (รายการบันเทิง) 
 2. WHO  เพ่ือใคร 
  - เด็ก นักเรียน 
  - ครูอาจารย ปญญาชน 
  - ผูใหญ 
  - ผูชมโดยทั่วไป 
 3. WHAT  ผลิตเร่ืองอะไร 
  - จะสอนเรื่องอะไร 
  - จะแจงขาวอะไร 
  - จะบันทึกเหตุการณอะไร 
  - จะใหความบันเทิงอะไร 
 4. HOW  ใชรูปแบบอยางไรในการนําเสนอ 
  - รูปแบบการอานรายงาน 
  - รูปแบบการสนทนา 

WHY – WHO – WHAT - HOW 
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  - รูปแบบสารคดี 
  - รูปแบบละคร 
 2. การจัดทําเน้ือหา (Content)  
  เม่ือตั้งคําถามและหาคําตอบไดแลว กอนที่จะผลิตรายการ จําเปนที่จะตองมีเน้ือหา
สําหรับใชเขียนบทที่มีความถูกตอง ชัดเจน และมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เน้ือหาจะตองไม
สงผลกระทบในทางที่เสื่อมเสียตอสังคม มีสาระที่ใหขอคิดที่ดี มีประโยชนตอผูชม โดยมีที่มาของ
แหลงขอมูลดวยวิธีตางๆ  
       2.1  รวบรวม คนควาหาขอมูลจาก เอกสาร บุคคลที่เกี่ยวของ  สถานที่ที่ 
เก่ียวของ โดยออกไปสํารวจยังแหลงพ้ืนที่จริง 
                2.2  วิเคราะหขอมูลที่คนควารวบรวมมา สรุปจัดทําเปนรางเน้ือหา 
  2.3  จัดทําเน้ือหา เรียบเรียงใหถูกตอง เพ่ือใชเปนแนวทางในการเขียนบทวีดิทัศน 
 3. การเขียนบท (Scripting) บทเปนเสมือนแผนที่เดินทางหรือแบบแปลนการกอสราง 
หากมีรายละเอียดชัดเจน อานแลวเขาใจ ก็จะทําใหการถายทําสะดวกแลรวดเร็วขึ้น มีลําดับขั้นตอน
ดังนี้ 
  3.1  สรางสรรครูปแบบการนําเสนอ (Creation) เชน สารคดี สาธิต ละคร ขาว ฯลฯ 
อาจผสมผสานใหมีความหลากหลาย (Variety) แตอยาใหเบี่ยงเบนประเด็นของเร่ือง 
  3.2  กําหนดแกนของเร่ือง (Theme) ตองมีเอกภาพ (Unity) สั้น อานแลวเขาใจงาย 
  3.3  กําหนดเคาโครงเรื่อง (Plot/Treatment) โดยกําหนดสัดสวน เชน    มีบทนํา 
(Instruction)  ประมาณ 10% มีเน้ือหา (Content) ประมาณ 80% มีบทสรุป (Summary) ประมาณ 
10% และในตอนจบ จะตองมีจุดสุดยอดของเรื่อง (Climax) 
  3.4  เขียนบทราง (Outline Script) เม่ือกําหนดเคาโครงเรื่องไดแลว ควรเขียนบทราง
เพ่ือใหมองเห็นภาพกวางๆ กําหนดฉาก บทสนทนา หรือคําบรรยาย 
  3.5  เขียนบทสมบูรณ (Full Script, Shooting Script) เม่ือแกไขบทรางแลว จึงควร
เขียนบทที่สมบูรณ เขียนใหละเอียด อธิบายใหชัดเจนทั้งขนาดภาพ มุมมอง แสง เสียง หรือจะเขียน
เปนภาพแสดงรายละเอียดของการถายทํา (Storyboard) ก็ได 
  3.6  ตรวจแกไขกอนนําไปใชถายทํา ควรใหผูที่เก่ียวของในคณะทํางานไดรับรู เพ่ือให
ทุกคนมีสวนรวมและเขาใจตรงกัน 
 4. การผลิตหรือถายทํา (Production) 
  ขั้นตอนนี้คือนําแผนที่คิดไวมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม แมจะไมตรงตามแผนที่คิด
ไวทั้งหมด แตก็ตองพยายามใหไดมากที่สุด ในการถายทําน้ัน ควรเลือกใชอุปกรณใหมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบของรายการดังน้ี 
  4.1 การถายทําในสถานที่ มีขอไดเปรียบคือ สามารถควบคุมแสง เสียง และจัดตกแตง
ฉากไดโดยไมตองกังวลกับสภาพดินฟาอากาศ มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
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   4.1.1 จัดทําฉาก ตกแตงฉากตามที่ออกแบบไว 
   4.1.2 จัดแสงใหไดบรรยากาศตามบท 
   4.1.3 จัดติดตั้งไมโครโฟนตามจุดที่กําหนด 
   4.1.4 ซักซอมใหเหมือนกับการทํารายการจริง 
   4.1.5 ลงมือถายทําตามที่ไดซักซอมไว ตองควบคุมคุณภาพ ระดับเสียง ความ
ถูกตองของเนื้อหา  
  4.2 การถายทํานอกสถานที่ แบงออกเปน 3 แบบคือ 
   4.2.1 แบบใชกลองเด่ียวเรียกวาชุด ENG (Electronic News Gathering) ลักษณะ
ที่ตัวกลองกับเคร่ืองบันทึกเทปประกอบติดกัน ทั้งแบบที่ถอดแยกสวนได และแบบที่ประกอบเปนชิน้
เดียวกัน จึงเหมาะสําหรับงานถายทําขาว ถายทําสารคดี ที่ตองการความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว
ในการทํางานใชทีมงานไมมาก เพียง 2 -3 คนก็ได 
   4.2.2 แบบใชกลองมากกวาหน่ึงกลอง เรียกวา ชุด EFP (Electronic Field 
Production) ใชอุปกรณคลายกับในหอง Studio มีกลองตั้งแต 2 กลองขึ้นไป ตอสาย Cable จาก
กลองเชื่อมตอไปยังเคร่ืองผสมสัญญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถเลือกภาพไดจากหลายกลอง
และหลายมุมมอง ถายทํากิจกรรมไดอยางตอเน่ือง แตไมไดติดตั้งอุปกรณตายตัว สามารถ
เคลื่อนยายติดตั้งไดตามโอกาสและสภาพการใชงาน เหมาะกับรายการสนทนา สาธิต อภิปราย ที่มี
การถายทํานอกสถานที่ตามเหตุการณจริง 
   4.2.3 แบบใชรถ Mobile Unit มีอุปกรณระบบตางๆ คลายใยหองผลิตรายการ 
(Studio) และชุด EFP ติดตั้งไวบนรถ สามารถเคลื่อนยายไปยังสถานที่ตางๆได การเตรียมงานและ
การผลิตรายการจึงมีลําดับขั้นตอนคลายกับการทํางานใน Studio, ENG, EFP การผลิตรายการโดย
รถ Mobile จะเปนการบันทึกเทปแลวนํามาตัดตอทํา Post-production ภายหลัง 
 5. การตัดตอรายการ Post-production 
  การตัดตอเปนงานขั้นสุดทายที่สําคัญมาก หากตัดตอไมดี รายการก็จะขาดความ
สมบูรณ ไมนาสนใจ ขั้นตอนนี้จึงตองพิถีพิถันทั้งดานเทคนิคและศิลปะ ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการ
ทํางานดังน้ี 
  5.1 ตัดตอแบบOff Line เปนการตัดตอที่ยังไมตองเนนเทคนิคและคุณภาพ ตัดเพ่ือดู
ความตอเน่ือง ความยาวในแตละ Shot ใหตรงกับเนื้อหาตามบทเทาน้ัน 
  5.2 ตัดตอแบบ On Line เปนขั้นตอนที่นําขอมูลรายละเอียดจากวิธี Off Line เพ่ือ
จัดทําเทคนิคพิเศษ เชนซอน ตัวอักษร พลิกเปลี่ยนภาพ Dissolve, Wipe  จัดทําไตเติ้ล (Title)  
เครดิต (Credit)ทายรายการ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบผลงาน และเปนประวัติไวสืบคนได 
บันทึกเสียงบรรยาย เสียงประกอบ เสียงดนตรี โดยเนนคุณภาพที่สมบูรณและถูกตอง 
  5.3 นําไปใชงานตามวัตถุประสงค 
  5.4 ประเมินผล 
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       อํานวย เดชชัยศรี (2544: 111) ไดกําหนดขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศนเปน
รูปแบบแผนผัง ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศน 
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 2.6 การเขียนบทวีดิทัศน 
 บทเปรียบเหมือนแผนที่เดินทางกอนเขียนบทจึงควรศึกษาคนควาหาขอมูลรายละเอียด 
เพ่ือจัดทําเน้ือหาที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรางสรรครูปแบบรายการและวิธีการนําเสนอ
ใหนาสนใจ บทโทรทัศนหรือวีดิทัศนที่สมบูรณจะตองมีโครงเรื่องที่กระชับ สามารถถายทอด
ความรูสึกออกมาเปนภาพและเสียงที่ตรึงใจผูชมรายการเปนเวลายาวนาน บทโทรทัศนหรือวีดิทัศน
ที่นิยมและมีลักษณะที่เขาใจงาย   มี 3 ลักษณะดังน้ี   (อํานวย เดชชัยศรี. 2544: 110; สมเจตต 
เมฆพายัพ.  2547: 29) 
 1. บทโทรทัศนแบบไมสมบูรณ (Outline Script) จะระบุไวเพียงโครงรางคราวๆ ไม
กําหนดรายละเอียด กลาวถึงชื่อรายการโทรทัศน ลักษณะของรายการ พิธีกร ผูรวมรายการ และ
สวนรายละเอียดอ่ืนๆที่ไมเก่ียวของกับเนื้อหาของรายการโดยตรง 
 2. บทโทรทัศนแบบก่ึงสมบูรณ (Partially Script หรือ Semi  Script) จะมีรายละเอียด
มากกวาแบบ Outline แตก็ยังไมถึงขั้นที่สมบูรณ เนนถึงแนวทางของรายการกวางๆ เปดโอกาสให
ผูกํากับรายการและผูรวมรายการไดใชความสามารถเฉพาะตัวในการแสดงออกตามแนวทางที่วาง
ไว โดยมากมักจะเปนรายการอภิปราย สาธิต สัมภาษณ เกมโชว เปนตน 
 3. บทโทรทัศนแบบสมบูรณ (Detailed Script หรือ Fully Script) เปนบทที่เขียนทุกคาํพูด
เพ่ือที่กําหนดใหตัวละครแสดงตามบท เชน บทบรรยาย บทสนทนา ดานภาพก็จะระบุความละเอียด
ถึงขั้นบอกทิศทาง ผูเขียนบทอาจเขียนในลักษณะการบรรยายรายละเอียดที่อานแลวเขาใจ มองเห็น
ภาพ หรือเขียนเปนภาพที่เรียกวา Storyboard ก็ได ลักษณะของภาพที่ไดจากการถายแตละฉาก
โดยมากมักจะเปนรายการประเภทขาว ละคร สารคดีตางๆ  
  จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับวีดิทัศนขางตน สรุปไดวา วีดิทัศนเปนส่ือผสมที่มี
ความนาสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบทั้งภาพและเสียงเพ่ือดึงดูดผูชม และไมมีขอจํากัด
ของจํานวนผูรับชม สามารถกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอได สื่อวีดิทัศนทําใหผูรับชมรูสึกเสมือน
ไดรับขอมูลโดยตรงจากผูใหขอมูล ผูวิจัยจึงนําแนวทางการผลิตวีดิทัศนรวมถึงขอดีของวีดิทัศนมา
ใชในการพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง โดยเลือกรูปแบบ
การผลิตวีดิทัศนแบบ 3P ของสมเจตต เมฆพายัพ  เปนรูปแบบรายการพูด มีเน้ือหาประมาณ 13 
นาทีประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟก การบรรยายและดนตรีประกอบ 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับแนวคิดและทฤษฎีความคิดเห็น 
 3.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 จากการศึกษาคนความีนักวิชาการ นักจิตวิทยา นักวิจัยไดศึกษาทําความเขาใจและไดให
ความหมายของความคิดเห็นไวแตกตางกันออกไปดังน้ี 
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 เว็บสเตอร (Webster. 1968: 1254) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็นคือ ความเชื่อที่
ไมไดตั้งอยูบนความแนนอน หรือความรูอันแทจริง แตจะตั้งอยูในจิตใจ ความเห็นและการลง
ความเห็นของแตละบุคคลที่นาจะเปนจริงหรือนาจะตรงตามที่คิดไว 
 กูด (Good. 1973: 339) ใหคําจํากัดความวา ความคิดเห็นหมายถึง ความเชื่อ การ
ตัดสินใจ ความรูสึกประทับใจที่ไมไดมาจากการพิสูจนหรือชั่งน้ําหนักความถูกตองหรือไม 
 เบสท (Best. 1977: 169) กลาววา ความคิดเห็นคือ การแสดงออกในดานความเชื่อและ
ความรูสึกของแตละบุคคล โดยการพูดที่นําไปสูการคาดคะเน หรือการแปลผลในพฤติกรรมหรือ
เหตุการณ 
 ปทานุกรมสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2532: 246) ไดบัญญัติคําวาความคิดเห็นซ่ึง
ตรงกับคําวา Opinion ในภาษาอังกฤษไววา หมายถึง 
 1. ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย
หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไปก็ตาม 
 2. ทัศนะหรือประมาณการเก่ียวกับเนื้อหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง 
 3. คําแถลงที่ยอมรับนับถือกันวาเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอปญหาที่มีผูนํามาขอปรึกษา   
คําวาความคิดเห็นมีความหมายใกลเคียงกับคําวา เจตคติ ซึ่งมีคําอธิบายไววาแนวโนมที่บุคคล
ไดรับมาหรือเรียนรูมา และกลายเปนแบบอยางในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเปนปฏิปกษตอ
บางสิ่งบางอยางหรือตอบุคคลบางคน 
 จาตุรนต ภักดีวานิช (2550: 12) อธิบายความหมายของความคิดเห็นไววา ความคิดเห็น
เปนการแสดงออกถึงความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมของแตละบุคคล สิ่งของ เร่ืองราว 
หรือสถานการณตางๆที่ประสบในสังคม โดยมีพ้ืนฐานมาจากภูมิหลังทางสังคม ความรู 
ประสบการณ และสภาพแวดลอมตางๆของบุคคลน้ันๆ โดยไมมีกฎเกณฑตายตัว 
 ธิดารัตน ปลื้มจิตต (2551: 7) สรุปความหมายความคิดเห็นวา เปนการแสดงออกทางดาน
เจตคติ ความเชื่อ การตัดสินใจ ความนึกคิด ความรูสึก และวิจารณญาณ ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหน่ึงดวย
การพูด การเขียนและอีกมากมาย โดยอาศัยพ้ืนความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมของแตละ
บุคคลเปนสวนประกอบในการพิจารณา 
 สมศักด์ิ คําศรี (2524: 173) ใหความหมายของความคิดเห็นวา เปนการแสดงออกทางเจต
คติ สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล เปนการกระทําที่สังเกตเห็นได ตอการตอบสนองตอสิ่งหนึ่งหรือ
เรื่องใดเร่ืองหนึ่งจากประสบการณตางๆ 
 สรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความรูสึกภายในจิตใจ ดานเจคติ ทัศนคติ 
และแสดงออกมาผานการกระทําใหผูอ่ืนไดรับรู ถึงความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
โดยมีผลมาจากการเรียนรู ประสบการณ สังคม วัฒนธรรม ของแตละบุคคล  
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 3.2 องคประกอบของทัศนคติที่สงผลตอความคิดเห็น 
 ไวรัช เจียมบรรจง (2522: 91) อธิบายองคประกอบของทัศนคติไว 3 องคประกอบ คือ 
 1. องคประกอบทางดานความรู (Cognitive Component) เปนเรื่องของการรูของบุคคลใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาจเปนการรับรูเก่ียวกับ วัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณตางๆ วารูสึกตางๆ 
ดังกลาวน้ันอยางไร รูในทางดีหรือไมดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะกอใหเกิดทัศนคติขึ้น ถาเรารูสึก
สิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่ดี เราก็จะมีทัศนคติตอส่ิงน้ันในทางที่ดี และเรารูสึกสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่ไมดี 
เราก็จะมีทัศนคติไมดีตอส่ิงน้ันดวย ถาเราไมรูจักส่ิงใดเลยทัศนคติก็จะไมเกิดขึ้น หรือไมมีสิ่งใดใน
โลก  เราก็จะไมเกิดทัศนคติตอส่ิงใดๆ เลย 
 2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคประกอบทางดาน
อารมณ ความรูสึก ซึ่งถูกเราขึ้นจากการรูนั้น เม่ือเราเกิดการรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว จะทําใหเราเกิด
ความรูสึกในทางที่ดีหรือไมดี ถาเรารูสึกตอส่ิงใดสิ่งหน่ึงในทางที่ดี เราก็จะชอบหรือพอใจในสิ่งน้ัน 
ในทํานองเดียวกัน ถาเรารูสึกตอส่ิงใดในทางที่ไมดีเราก็จะไมชอบหรือไมพอใจในสิ่งนั้น  
 3. องคประกอบทางดานแนวโนมที่จะกระทํา (Action Tendency Component) เปนความ
พรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้นๆ ในทางใดทางหนึ่ง คือ พรอมที่จะสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ หรือ
ในทางทําลายลาง ขัดขืน ตอสูเปนตน 
 
 3.3 ประเภทของความคิดเห็น 
 วิรัช เจียมบรรจง (2532: 3) จําแนกประเภทความคิดเห็นไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-ลบสุด เปนความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรูและประสบ-
การณ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได ทิศทางบวกไดแก ความรักจนหลงบูชา และทิศทางลบไดแก 
ความรังเกียจมาก ความคิดเห็นประเภทนี้จะรุนแรงเปลี่ยนแปลงไดยาก 
 2. ความคิดเห็นจากความเขาใจ การมีความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ขึ้นอยูกับความรู
ความเขาใจในส่ิงนั้น เชนความรูสึกในทางที่ดี ไดแกชอบ ยอมรับ เห็นดวย ความรูความเขาใจใน
ลักษณะเปนกลาง ไดแก เฉยๆ ไมมีความคิดเห็น และความเขาใจในทางที่ไมดี ไดแก ไมชอบ 
รังเกียจ ไมเห็นดวย 
 
 3.4 เครื่องมือวัดความคิดเห็น 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 253-258)  จากการศึกษากระบวนการสรางแบบวัด
ความคิดเห็น มีหลายดังนี้ 
 1. การสรางแบบวัดความคิดเห็นตามวิธีของ เธอรสโตน ใหหลักการวา ขอความที่ใช 
เปนเครื่องวัดแตละขอความจะแทนความมากนอยของความคิดเห็นในเรื่องน้ันๆ และชวงระหวาง
ขอความมีระยะหางๆกัน โดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
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  1.1 การรวบรวมขอความขั้นตน ขอความนี้จะครอบคลุมแบบวัดที่ตองการจะวัด จาก
ทางดานที่ยอมรับมากที่สุด เม่ือไดขอความมากพอและครอบคลุมแลว ทําการตรวจและพิจารณา
เขียนใหม ใหไดขอความที่รัดกุม 
  1.2 การกําหนดคาของขอความ โดยทําการประเมินคา เพื่อกําหนดน้ําหนักของ
ขอความวา ควรอยูในตําแหนงใดในแบบวัด โดยใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทางดานการวัด
เปนผูกําหนด แลวจัดดําเนินการพิมพขอความที่ตองการ ลงบัตรขอความละ 1 บัตร เลือกกลุม
ตัวอยางผูตัดสิน ใหผูตัดสินแตละคน เลือกจัดขอความในบัตร แยกเปน 11 กลุม เรียงจากกลุม
ขอความที่ไมชอบเลย ไปจนถึงกลุมขอความ ที่ชอบที่สุด ตอเร่ืองนั้นๆ การจัดกลุมขอความเปน 11 
กลุมนี้ ถือวาขอความแตละกลุม อยูในอันตรภาคที่ตอเน่ืองกัน และแตละอันตรภาคตางเทากัน 
ดังนั้นจึงมีแบบวัดเปน 11 ตําแหนง 
  1.3 กําหนดคาของขอความ โดยนําผลการตัดสินทั้งหมดมาแจงนับวาขอความหน่ึงๆ
ถูกจัดอยูในกลุมใดก่ีคร้ัง และหาคามาตราสวน(Scale Value) ของขอความแตละขอความ โดย
พิจารณาคามัธยฐานและวิธีการเลือกขอความนั้น พิจารณาจากคาที่ได ซึ่งเรียกวาคา Q (Q Value) 
คา Q ต่ําถือวาขอความดี และคา Q สูง ถือวาขอความไมดี 
 2. การสรางแบบวัดความคิดเห็นตามวิธีการของ ลิเคิรท มีหลักการสรางวา การจัดใหมี
ขอความ ที่แสดงความคิดเห็น ตอที่หมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แลวใหผูตอบแสดงความคิดเห็น 
คําตอบของแตละขอความจะมีใหเลือกตอบ 5 ชอง ตั้งแตเห็นดวยอยางมาก เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น
ดวย และไมเห็นดวยอยางมาก ลําดับขั้นตอนของการสรางมีดังน้ี  
  2.1 รวบรวมขอความแตละขอความตองมีลักษณะที่คนมีความคิดเห็นตางๆกัน ตอบ
ตรงกัน และหลีกเลี่ยงขอความที่มี 2 ความหมาย  
  2.2 ตรวจสอบขอความนั้น วาเหมาะสมกับการตอบเพียงใด ในลักษณะของ 5 ชอง
ดังกลาว 
  2.3 ทดลองดูวา มีขอความใดไมชัดเจนหรือคลุมเครือ เพ่ือการแกไข  
  2.4 การใหน้ําหนักคะแนนของความเห็นในแตละระดับ ตามวิธีการของลิเคิรท ทําให
มาตราวัดของเขา ใชไดสะดวกมาก เพราะใชการกําหนดคาแบบจงใจ เพ่ือใหเปนคานํ้าหนักประจํา 
ของแตละระดับความเห็น เหมือนกันทุกขอความ 
 3. การสรางแบบวัดความคิดเห็นโดยใชระเบียบวิธีแบบคิวของสตีเฟนสัน เปนวิธีการ
ศึกษาความคิดเห็น ทาที และลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล โดยใชวิธีแยกบัตรเปนกองๆ แตละ
กองจะมีคะแนนประจํา ใชคะแนนนี้เปนขอมูลในการวิเคราะหและแปลความหมายตอไป เปนวิธีวัด
อันดับส่ิงเราโดยใชผูถูกทดสอบตัดสินใจวา เห็นดวย-ไมเห็นดวย  ชอบ-ไมชอบ  วิธีแบบคิวมี
ขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 เลือกคํา ขอความ สิ่งของที่เก่ียวกับเร่ืองที่จะศึกษา พิมพลงบัตรละ1ขอความ 
ปกติจะใช 60-120 บัตร 
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  3.2 เลือกกลุมตัวอยาง และใหกลุมตัวอยางพิจารณาบัตร โดยแยกกองตามอันดับหรือ
ตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง เชน ชอบหรือไม 
  3.3 การใหอันดับ จะเรียงตอกันจากมากไปหานอยตามเกณฑที่ใหไว กองกลางๆ จะ
เปนความเห็นกลางๆ แลวใหคะแนนในบัตรแตละใบ แลวจึงนําไปวิเคราะหตอไป 
 จาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของความคิดเห็น ผูวิจัยสรุปไดวา ความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกผานการกระทํา จากความรูสึกภายในจิตใจ ทางดานเจตคติ ทัศนคติ ความรูประสบการณ
ตางๆของบุคคล โดยแสดงออกผานการสื่อสารตางๆ เชน การพูด การเขียน เปนตน  
การวัดความคิดเห็นในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกวิธีการวัดของลิเคิรท แบบเลือกตอบ 5ชอง เพราะ
สะดวกตอการใหขอมูลและเปนที่นิยม สืบเน่ืองจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา การใช
วิธีการวัดของลิเคิรททําใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ 
  
4. เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนแนวชิจิดะ 
 4.1 ประวัติผูกอต้ังการเรียนแนวชิจิดะ 
 ศาสตราจารยชิจิดะเกิดในป ค.ศ.1929 ทานเปนบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงในงานวิจัยทาง
สมอง ในป ค.ศ.1951 ศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสมองและวิธี
การศึกษาปฐมวัย ที่ญี่ปุน และคนพบความมหัศจรรยของสมองซีกขวาโดยเปนที่รูจักคร้ังแรกในป 
ค.ศ.1981 นอกจากนี้ ศาสตราจารย โรเจอร สเปอรรี่ จากสถาบันเทคโนโลยีแหงแคลิฟอรเนีย ยังได
ศึกษาคนควากระทั่งไดรับรางวัลโนเบลในสาขาการแพทยและสรีรวิทยา จากการคันพบวาสมองซีก
ซายและซีกขวามีการทํางานที่แตกตางกัน  
       ศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะเปนคนแรกที่ใหความสําคัญกับการใชประโยชนจาก 
อัจฉริยภาพของสมองซีกขวา จากการวิจัยเปนเวลานานกวา 30 ป ของทานไดทําใหทานไดรับ
รางวัล Distinguished Recognition Award จาก World Science Council ในป ค.ศ. 1997 อีกทั้ง
เปนหน่ึงในผูนําการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเก่ียวกับเด็ก ความสามารถของสมองเด็กและ
ศักยภาพในการเรียนรู ปจจุบันมีผลงานหนังสือที่ทานเปนผูเขียนแลวมากกวา 100 เลม(ตีพิมพใน 
ภาษาญี่ปุน) ซึ่งบางเลมยังคงติดอันดับหนังสือขายดีในประเทศญ่ีปุน ศาสตราจารย ชิจิดะไดรับ
ปริญญาดุษฏีบัณฑิตสาขาการศึกษาและเปนสมาชิกของ International Academy of Education 
รวมถึงเปนที่ปรึกษาของ Japan Mathematical Certification Association และ Japan Aviation 
School ทานไดรับเกียรติสูงสุดจาก World Science Council ในการรับมอบ Highest Honourable 
Merit Prize ในป ค.ศ.1997 และไดรับรางวัล World Peace Prize ในป ค.ศ.1998  นอกจากน้ีทาน
ยังไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนทานเซอร (Grand Knight Title) อีกดวย ตอมาในป ค.ศ.2003 
ทานไดรับ Grand Prize จาก Swedish Academy for Health and Medical Sciences และรางวัล 
Higashi Kuninomiya Invention Award ซึ่งเปนรางวัลสําหรับความทุมเทของทานในการคิดคน
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ตางๆ นอกจากนี้ทานยังไดรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสาขาจิตวิทยาในป ค.ศ.2004 อีก
ดวย 
 
 4.2 แนวคิดการเรียนแนวชิจิดะ 
 ปจจุบันมีนักวิชาการมากมาย ที่กําลังมองหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของสมองให
สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการศึกษาในยุคที่ผานมาอาจไมตอบโจทย
ความตองการดังกลาวไดมากเพียงพอ โดยเฉพาะรูปแบบการศึกษาที่มุงพัฒนาศักยภาพของสมอง
ซีกซายซ่ึงเปนดานที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะห การหาเหตุผล จนละเลยสมองซีกขวา ซึ่งมีพลังใน
การเรียนรูไดแบบรวดเร็ว และใชจินตนาการสูง ทําใหความสามารถของสมองซีกขวาลดนอยลง 
เน่ืองจากในประเทศญ่ีปุนการศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาสมองซีกซาย และปญหาของเด็กญี่ปุน
คือ เรียนไปแลวจําไมได เม่ือจะเร่ิมบทเรียนตอไปในวันรุงขึ้นปรากฏวาบทเรียนของเม่ือวานหายไป
จากความทรงจําของเด็กแลว ทานนํามาปญหาดังกลาวมาเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม จนพบตนเหตุของปญหาวา เปนเพราะแนวทางการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับการ
พัฒนาของสมอง การศึกษารูปแบบเดิมเนนกระตุนแตสมองซีกซายเพียงดานเดียว ทําใหสมองขาด
ความสมดุลและไมสามารถดึงความสามารถมาใชไดเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งการเรียนการสอนในรูป
แบบเดิมก็ไมเนนความสําคัญดานจิตใจ ขาดการโอบกอด คําชื่นชม ตลอดจนความเอาใจใสอยาง
ใกลชิดจากผูปกครอง 
        ศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะจึงไดทําการวิจัยและคนพบวาสมองทั้งสองซีกทํางาน
รวมกันในหลายๆทาง อยางที่เรียกวา Hemispheric Synchronization และสมองสวนกลางเปนสวน
ที่ทานใหความสําคัญ เนื่องจากเปนสวนที่เผยใหเห็นถึงอัจฉริยภาพตางๆ ที่แฝงอยูมากมายในตัว
เด็กๆ โดยที่เราไมเคยทราบวามีอยู การเฝาสังเกตทําใหทราบวา เด็กจดจําขอมูลจํานวนมากอยาง
รวดเร็วในเวลาอันสั้นและสามารถระลึกไดอยางถูกตองแมนยําและเขาใจ  จากผลการวิจัยของ
ศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะยังพบวา ชวงสามปแรกของชีวิตเปนชวงที่สําคัญที่สุดในการมอบ
สิ่งตางๆแกเด็กใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและจะตองหม่ันกระตุนประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก
อยางสมํ่าเสมอเพราะเปนชวงเวลาที่เด็กมีความตองการที่จะเรียนรูและสามารถซึมซับขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว เด็กๆมีการเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะเร็วกวาที่ผูใหญคิด สมองของมนุษยเราน้ันจะเริ่ม
พัฒนาอยางรวดเร็วทันทีหลังกําเนิด ซึ่งสมองจะไดรับการพัฒนาไปแลว 70% เม่ืออายุ 6 ป และเม่ือ
ถึง 10 ป สมองไดพัฒนาไปแลวทั้งสิ้นเกือบ 90 % การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสมองหลังจากน้ัน 
จึงเปนสิ่งที่ทําไดยากและตองใชความพยายามเปนอยางสูง เม่ือสมองซีกขวาไดรับการพัฒนาอยาง
ดีควบคูไปกับสมองซีกซายตั้งแตในวัยเด็ก ระดับของศักยภาพตางๆก็จะถูกยกใหสูงขึ้นดวย 
ประกอบกับการเลี้ยงดูเด็กอยางถูกวิธีและใหความรักอันงดงาม จะทําใหอัจฉริยภาพซึ่งมีอยูอยาง
เปยมลนอยูในตัวเด็กถูกผลักดันออกมา  
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       จากการวิจัยของศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ คนพบกฎการลดลงของความสามารถ 
ซึ่งเผยใหเห็นวาอัจฉริยภาพอันมหัศจรรยของทารกจะลดนอยลงเรื่อยๆ หากไมไดรับการกระตุน
อยางถูกวิธี ผูปกครองสวนใหญคิดวาเด็กที่อายุมากกวาจะฉลาดกวาเด็กที่อายุนอยกวา เน่ืองจากไม
ทราบถึงความสัมพันธระหวางกฎการลดลงของความสามารถและพัฒนาการสมองของเด็ก ซึ่งใน
ความเปนจริงคือเด็กย่ิงอายุนอยจะยิ่งเรียนรูไดรวดเร็วกวาเด็กที่อายุมากขึ้น  
 
 4.3 จุดมุงหมายของการศึกษาแนวชิจิดะ 
 1. เพ่ือเหนี่ยวนําอัจฉริยภาพที่มีอยูของมนุษยออกมา 
 2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนารางกายและจิตใจใหเปนไปอยางสมดุล 
 3. เพ่ือฝกฝนความสามารถใหสมองมีการรับรูอยางเฉียบคม  
 4. เพ่ือปลูกฝงความคิดสรางสรรค 
 5. เพ่ือใหมีชีวิตอยูบนหลักของความรักและการอยูรวมกัน 
 6. เพ่ืออุทิศตนใหแกสังคมดวยความรูสึกเปนหนึ่งเดียว 
  
 4.4 รูปแบบการเรียนแนวชิจิดะ 
      การเรียนแนวชิจิดะจะเปนการฝกสมองทั้งสองซีกใหทํางานรวมกัน และกระตุนใหสมอง
ทุกสวนไดใชประโยชนสูงสุด เพ่ือใหเกิดการเชื่อมตอของใยประสาทของสมองทั้งสองขาง โดยสมอง
ซีกขวาจะสรางวงจรใหมๆ เพ่ือรับขอมูลจํานวนมากดวยวิธีเฉพาะแบบซ้ําๆ นั่นคือ การใชการด
รูปภาพ เชนภาพธงชาติของประเทศตางๆ มาเปดสลับใหเด็กดูดวยความเร็วเหนือกวาปกติ ทําให
สมองซีกขวาสามารถจดจําภาพธงชาติประเทศตางๆไดและประมวลผลขอมูลไดอยางอัตโนมัติ อีก
ทั้งยังเชื่อมโยงขอมูลที่ไดรับใหเกิดเปนความสามารถในการจินตนาการและความคิดสรางสรรคที่
ยอดเยี่ยมโดยอิงจากเร่ืองราวในชีวิตจริงที่เปนธรรมชาติ การเรียนแนวชิจิดะเนนการฝกฝนประสาท
สัมผัสแฝงทั้งหาซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาความสามารถของสมองซีกขวา วงจรประสาทสัมผัส
แฝงทั้งหาน้ีแตกตางจากประสาทสัมผัสทั้งหาของสมองซีกซายอยางสิ้นเชิง และสิ่งที่สําคัญในการ
เรียนแนวชิจิดะคือการฝกในดานจิตใจ ศาสตราจารย ดร.มาโกโตะ ชิจิดะ ใหความสําคัญในดาน
ความสัมพันธในครอบครัวอยางมาก ทานเชื่อวา การที่ผูปกครองโอบกอด บอกรัก หรือชื่นชมเด็ก ก็
เปนการฝกพัฒนาการดานจิตใจของเด็กใหดียิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปดวยความรักจากพอแม
เปนสภาวะที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กมากที่สุด ดังน้ันการเรียนแนวชิจิดะผูปกครองจะตอง
เขารวมดวยทุกคร้ัง เพ่ือเรียนรูพัฒนาการของลูกในแตละชวงวัยและเรียนรูวิธีการสอนตามแนวชิจิ
ดะดวย(Shichida.2012:ออนไลน) 
 ผูวิจัยมีความสนใจในรูปแบบการเรียนแนวชิจิดะเน่ืองจากเปนการเรียนรูปแบบใหมที่
แตกตางจาการเรียนการสอนของไทย ใหความสําคัญการเรียนที่สอดคลองกับการพัฒนาสมองทั้ง2
ซีก ไดแกซีกซาย และซีกขวา ผูวิจัยไดเห็นประโยชนและอยากใหผูปกครองไดรูจักการเรียนการ
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เรียนแนวชิจิดะ จึงสรุปรูปแบบการเรียนแนวชิจิดะและรวบรวมเนื้อหา เพ่ือนํามาเขียนบทวีดิทัศน
และรูปแบบรายการวีดิทัศน แบงไดเปน 5 หัวขอดังนี้ 
 1.  รูจักการเรียนแนวชิจิดะ 
 2.  สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน 
 3.  สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติหลังเรียน 
 4.  กิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาลูกนอยอยางไร 
 5.  ผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนกับชิจิดะ 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 
  เมธี คชาไพร (2548: 65) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประชาสัมพันธงานบริการสื่อโสตทัศนสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พบวาไดคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประชาสัมพันธงานบริการส่ือโสตทัศนสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดานเน้ือหาและการนําเสนอ
ในระดับดี ดานภาพและเสียง มีคุณภาพในระดับดีมาก ซึ่งระดับคุณภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียฯ มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 ดลนภา แววศรี (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูขาวสารผานสื่อ
ประชาสัมพันธสํานักหอสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัย มี
ดังนี้  
 1. การรับรูขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธ พบวา นิสิตสวนใหญรับรูขาวสารของ
สํานักหอสมุด และสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพตอการรับรูขาวสาร 5 อันดับ คือ ปายประกาศ 
โปสเตอร ขาวประชาสัมพันธออนไลน แผนพับ และเสียงตามสายภายในสํานักหอสมุด ตามลําดับ  
 2.  การรับรูขาวสารผานแหลงที่เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ พบวา นิสิตรับรูขาวสาร 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบการรับรู จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและชั้นป ไมพบ
ความแตกตางในทุกตัวแปร  
 3.  การรับรูขาวสารผานรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ พบวา นิสิตรับรูขาวสาร โดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบการรับรู จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและชั้นป พบความแตกตางใน
ตัวแปรชั้นป คือ นิสิตชั้นปที่ 1 รับรูขาวสารผานสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพมากกวานิสิตชั้นปที่ 3  
 4. การรับรูเน้ือหาขาวสารสํานักหอสมุด พบวา นิสิตรับรูเน้ือหาขาวสาร โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบการรับรู จําแนกตามกลุมสาขาวิชาและชั้นป พบความแตกตางใน
ตัวแปรกลุมสาขาวิชา คือ นิสิตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับรูเน้ือหาขาวสาร 
มากกวา นิสิตกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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 5.  ปญหาการรับรูขาวสารผานส่ือประชาสัมพันธสํานักหอสมุด พบวา นิสิตมีปญหาการ
รับรูขาวสาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบปญหาการรับรูขาวสาร จําแนกตาม 
กลุมสาขาวิชาและชั้นป ไมพบความแตกตางในทุกตัวแปร 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวีดิทัศน 
  อิศรงค พัฒนานุพงษ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อวีดิทัศนเพ่ือการ
สรางความเขาใจในภารกิจและการดําเนินงาน ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยพบวาได
สื่อวีดิทัศนเพ่ือการสรางความเขาใจในภารกิจและการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสิน
พระมหากษัตริยที่มีคุณภาพทั้งในดานเน้ือหาและดานสื่อในระดับดี และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยูบนพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตอส่ือวีดิทัศนเพ่ือการ
สรางความเขาใจในภารกิจและ การดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 
 เมลดา พาทีเพราะ (2550: 60) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารายการวีดิทัศนประชา-
สัมพันธสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
 1. ไดวีดิทัศนประชาสัมพันธสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพตามเกณฑโดยบรรจุขอมูลที่มีการแนะนํามหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ คณะศึกษาศาสตร สํานักงานคณบดี และแผนกงานของสํานักงานคณบดี 4 งาน คือ งาน
บริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผน 
 2. คุณภาพของวีดิทัศนประชาสัมพันธสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.1 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา วีดิทัศนประชาสัมพันธ สํานักงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี 
  2.2 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานส่ือ วีดิทัศนประชาสัมพันธ สํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
  2.3 ผูใชวีดิทัศนประชาสัมพันธสํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
 ปณนารา  เสร็จกิจ (2553: 43) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาวีดิทัศนเพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธ บริษัทรักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิงจํากัด พบวา 
 1. ไดวีดิทัศน เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ บริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิงจํากัด ที่มี
คุณภาพไวใชในการประชาสัมพันธ บริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิง จํากัด 
 2. คุณภาพของวีดิทัศน เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ บริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิง 
จํากัดมีดังนี้ 
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  2.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความเห็นวาวีดิทัศนเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ บริษัท 
รักลูกดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิง จํากัด มีคุณภาพอยูในระดับดี 
  2.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความเห็นวาวีดิทัศน เพ่ือใชในการประชา-
สัมพันธบริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิง จํากัด มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 3. ผูชมวีดิทัศน เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ บริษัท รักลูก ดิสคัฟเวอรรี่ เลิรนน่ิง จํากัด มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 ศรินทิพย วิริยะพากเพียร (2550: 54) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาวีดิทัศนประชาสัมพันธ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี พบวา 
 1. ไดวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี ในรูปแบบ  
ดีวีดี 
 2.  คุณภาพของวีดิทัศนประชาสัมพันธ 
  2.1 จากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญวีดิทัศนประชาสัมพันธมีคุณภาพในระดับดี 
  2.2 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี ในระดับมาก 
 

 งานวิจัยที่เก่ียวของที่ผูวิจัยไดศึกษาเปนประโยชนในการทําวิจัยครั้งน้ีอยางมาก ผูวิจัยได
ศึกษารูปแบบการเขียนงานวิจัย การรวบรวมขอมูลรวมถึงการอางอิงที่มาของขอมูล การวิเคราะห
ผลจนถึงกระบวนการอภิปรายผล และพบวาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธ ชวยใหผูชมสนใจ
การใหขอมูลการประชาสัมพันธมากข้ึน ทําใหผลการวิจัยสวนใหญผูชมมีความพึงพอใจมากถึงมาก
ที่สุด ผูวิจัยจึงนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับ
ผูปกครอง เพ่ือใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการพัฒนาส่ือวีดิทัศนเพ่ือใหขอมูลดานการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครองครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ดังตอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
 4. การดําเนินการวิจัย 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร   
      ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะ
สาขาสุขุมวิท 31 ในปพุทธศักราช 2556 โดยผูวิจัยอางอิงขอมูลจากผูปกครองที่นํานักเรียนมา
ทดลองเรียนที่สาขาสุขุมวิท 31 ในปพุทธศักราช 2554 จํานวน 215 คน  
 
 1.2 กลุมตัวอยาง   
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะสาขา 
สุขุมวิท 31  ในปพุทธศักราช 2556 โดยเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 36 คน ใชวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)   
 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 1. วีดิทัศนเพ่ือใหขอมูลดานการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 2. แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
  2.1 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
  2.2 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่ชมวีดิทัศน 
 4. แบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน (IOC) ประกอบดวย 
  4.1 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
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  4.2 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
  4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่ชมวีดิทัศน 
 
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือดังน้ี 
 
 3.1 การสรางสื่อวีดิทัศน 
 การสรางสื่อวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธดานการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง ผูวิจัยได
ออกแบบการผลิตวีดิทัศน โดยใชรูปแบบ 3P ดังนี้ (สมเจตน เมฆพายัพ.  2547: 2-9)  
 1. การเตรียมงาน (Pre-production) 
  1.1 ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจุดมุงหมายของงานวิจัยในการวิจัยคร้ังนี้ 
ตองการพัฒนาส่ือวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะใหกับผูปกครองที่เขามาทดลอง
เรียนในครั้งแรก  โดยผูวิจัยวางแผนการถายทําที่บริษัทชิจิดะไทยแลนดจํากัด สาขาสุขุมวิท31  
  1.2 จัดเตรียมเน้ือหาเก่ียวกับการเรียนแนวชิจิดะ ผูวิจัยแบงเน้ือหาออกเปน  5 เร่ือง 
ไดแก รูจักการเรียนแนวชิจิดะ สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติหลัง
เรียน กิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาลูกนอยอยางไร และผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนกับชิจิ
ดะ โดยรวบรวมเนื้อหาจากเว็บไซดของบริษัทชิจิดะไทยแลดจํากัด  เอกสารการสมัครเรียน และ
เอกสารการอบรมครูชิจิดะ จากน้ันนําขอมูลมาเขียนเรียบเรียงในแตละเรื่องตามที่แบงเน้ือหาไว 
  1.3 เขียนบทวีดิทัศน ในรูปแบบการเขียนStoryboard ผูวิจัยกําหนดรูปแบบในการ
นําเสนอ แบบรายการบรรยาย โดยนําขอมูลที่เรียบเรียงไวมาเขียนบทโครงรางขึ้นกอน จากนั้น 
เพ่ิมรายละเอียดในเรื่องของ รูปแบบแตละฉาก ซึ่งผูวิจัยเลือกถายทําในหองเรียนและบริเวณ
ดานหนาของบริษัทเพ่ือใหเห็นบรรยากาศของสถานที่จริง  เพลงประกอบใชเพลงชิจิดะ และเพิ่มคํา
บรรยายในฉาก เชน ชื่อคุณครู ชื่อผูปกครองที่ใหสัมภาษณ เม่ือไดบทวีดิทัศนแลว ผูวิจัยไดนําไปให
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตอง และนําขอแนะนําในเรื่องรูปแบบการเขียน
Storyboard ที่ถูกตองมาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นนําบทวีดิทัศนใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ไดแก
ผูบริหารบริษัทชิจิดะไทยแลนดจํากัด จํานวน 3 คนประเมินคุณภาพบทวีดิทัศน ผลการประเมิน
คุณภาพบทวีดิทัศนไดคาคะแนน 4.39 อยูในระดับดี หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนําบทวีดิทัศนไปใชในการ
ถายทําในขั้นตอนตอไป 
 2.  การผลิตหรือการถายทํา (Production) 
     เร่ิมการถายทําตามบทวีดิทัศนที่ไดเขียนขี้น โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินรายการหลัก 
บรรยายในเนื้อหา รูจักการเรียนแนวชิจิดะ สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน สิ่งที่ผูปกครองควร
ปฏิบัติหลังเรียน ในสวนการบรรยายกิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาลูกนอยอยางไร ผูวิจัยเลือกคุณครู
เฟรนเปนผูบรรยาย และผูวิจัยเปนผูถายทํา จากน้ันผูวิจัยถายภาพสําหรับนําไปแทรก(Insert)  
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ประกอบการบรรยาย ในสวนบริเวณสถานที่เรียนตั้งแตดานหนาถึงดานในหองเรียน รวมถึงขอ
อนุญาตผูปกครองใหเด็กๆไดถายทําในบางกิจกรรม และมีภาพบางสวนที่ผูวิ จัยใชภาพน่ิง
ประกอบการบรรยายโดยหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต ในเรื่องผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียน
กับชิจิดะ ผูวิจัยไดขออนุญาตผูปกครองที่นําลูกมาเรียนเปนระยะเวลา 1 ปขึ้น จํานวน 3 คน 
สัมภาษณถึงพัฒนาการของลูกที่ไดมาเรียนที่ชิจิดะ ซึ่งผูปกครองทุกทานใหความชวยเหลือในการ
ถายทําเปนอยางดี   
        หลังการถายทําผูวิจัยไดนําขอมูลภาพมาตรวจสอบกอนนําไปลําดับภาพ พบปญหา
ของภาพที่มีเสียงแทรกรบกวน ทําใหเสียงของผูบรรยายเบาเกินไป ผูวิจัยแกปญหาดวยการถายทํา
ใหม โดยเลือกสถานที่ดานหนาบริษัทที่มีเสียงรบกวนนอยลง จากน้ันนําขอมูลภาพที่ถายทําไป
ลําดับภาพ 
 3. การลําดับภาพรายการ (Post-production) 
  ผูวิจัยนําภาพถายมาลําดับภาพตามบทวีดิทัศน ใหเสียงบรรยายและภาพตรงกัน 
จากน้ัน เพ่ิมรายละเอียดในดานกราฟก ขอความดานลางของภาพ เชน ชื่อผูดําเนินรายการ ชื่อ
ผูบรรยาย ชื่อผูปกครอง และหัวขอเรื่อง  เสียงดนตรีประกอบใชเพลงชิจิดะทั้งรายการสลับการ
บรรยาย 
  เม่ือทําการลําดับภาพเสร็จแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความ
ถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข  จากน้ันจึงใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน 
ประเมินส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง และนําขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามาปรับปรุงแกไข ผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศน ไดคา
คะแนน 4.28  อยูในระดับดี 
             ผูวิจัยนําวีดิทัศนที่ปรับปรุงจนไดคุณภาพตามเกณฑไปทดลองกับกลุมตัวอยางเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
ดวยแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
 3.2 ข้ันตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน 
 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ 2 ฉบับ ไดแก แบบ
ประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
 2. กําหนดขอคําถามในการสรางแบบประเมินสําหรับผู เชี่ยวชาญ โดยศึกษาจาก
จุดมุงหมายงานวิจัย ผูวิจัยไดเลือกสรางแบบประเมิน ในรูปแบบของลิเคิรท (Rating Scale) 5 
ระดับ แบงเปน 2 ฉบับ ไดแก 
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  2.1 แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งผูวิจัยไดนําไปใช
ในการประเมินบทวีดิทัศนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก ไดแก 1. เน้ือหาและการ
ดําเนินเรื่อง 2. การใชภาษา 
   2.1.1 เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ประกอบดวย 7 ขอคําถาม ดังนี้ 
    - ความถูกตองของเนื้อหา 
    - ความถูกตองในการจัดลําดับเนื้อหา 
    - ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง 
    - ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 
    - ความเหมาะสมของเน้ือหาไมมากเกินไป 
    - ความครอบคลุมของเน้ือหาที่นําเสนอ 
    - เน้ือหามีความจูงใจ  
   2.1.2 การใชภาษา ประกอบดวย 2 ขอคําถาม ดังนี้ 
    - ความถูกตองในการใชภาษาตามหลักไวยกรณ 
    - ความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบทวีดิทัศน 
  2.2 แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่ง
ผูวิจัยไดนําไปใชในการประเมินวีดิทัศนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1. 
กราฟก  2. เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 3. การใชภาษา 
   2.2.1 กราฟก ประกอบดวย 6 ขอคําถามดังนี้ 
    - คุณภาพของภาพ 
    - ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
    - ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร 
    - ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง 
    - เทคนิคการตัดตอ 
    - ความเหมาะสมขของภาพในการสื่อความหมาย 
   2.2.2 เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ ประกอบดวย 3 ขอคําถามดังนี้  
    - ความชัดเจนของเสียง 
    - ความสอดคลองของภาพและเสียง 
    - ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ 
   2.2.3 การใชภาษา  ประกอบดวย 2 ขอคําถามดังนี้ 
    - ความถูกตองในการใชภาษาตามหลักไวยกรณ 
    - ความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบทวีดิทัศน 
 3. กําหนดระดับการประเมินคุณภาพเปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating)  
5 ระดับ ดังนี้ 
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  ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
  ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
  ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
  ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได     
 
       เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของการประเมินใชเกณฑดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 
  1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
 
    กําหนดคาที่ผานเกณฑมีคุณภาพซึ่งสามารถยอมรับไดอยูในชวงคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 
3.51 ขึ้นไป  
 4. นําแบบประเมินทั้ง 2 ดานที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและนําไป 
ปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบประเมินคุณภาพทั้งดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่ปรับปรุงแกไข
แลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพดานความสอดคลอง(IOC) ของแบบประเมิน 
 
  เกณฑการประเมินคุณภาพความสอดคลอง (IOC) ใชเกณฑดังนี้ 
  +1  หมายถึง  สอดคลอง 
    0  หมายถึง   ไมแนใจ 
  - 1  หมายถึง  ไมสอดคลอง 
 
  พิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ผลจากการ
ตรวจสอบความสอดคลองของแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาแตละขอ
คําถาม ไดคาคะแนน1.00 และ แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาแตละขอคําถาม ไดคาคะแนน 1.00 ซึ่งอยูในระดับความสอดคลองที่ยอมรับได       
 6. นําแบบประเมินคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพความสอดคลอง(IOC)  ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาประเมินคุณภาพบทวีดิทัศน 
และใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมินคุณภาพวีดิทัศน 
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 3.3 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
       แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มาทดลองเรียนที่ชิจิดะ จากการชม 
วีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธดานการเรียนแนวชิจิดะ  ผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการสรางดังน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่ใชในการศึกษา 
 2. กําหนดขอคําถามโดยวิเคราะหจากจุดมุงหมายที่ตองการสอบถามความคิดเห็นโดย
ผูวิจัยไดเลือกสรางแบบสอบถาม ในรูปแบบของลิเคิรท (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบดวย 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 1. เน้ือหา  2. ภาพ  3. เสียง  4.ประเมินผล 
  2.1 เน้ือหา ประกอบดวย 6 ขอคําถามดังนี้ 
   2.1.1 นําเสนอนาสนใจ 
   2.1.2 เน้ือหาเปนประโยชนตอผูปกครอง 
   2.1.3 สรางความเขาใจตอการเรียนแนวชิจิดะ 
   2.1.4 ความเหมาะสมตอการจัดลําดับเนื้อหา 
   2.1.5 ความเหมาะสมตอรูปแบบการนําเสนอ 
   2.1.6 การบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา 
  2.2 ภาพ ประกอบดวย 4 ขอคําถาม ดังน้ี 
   2.2.1 ความชัดเจนของภาพ 
   2.2.2 ความชัดเจนของตัวอักษร 
   2.2.3 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 
   2.2.4 ความนาสนใจของภาพในการนําเสนอ 
  2.3 เสียง ประกอบดวย 3 ขอคําถาม ดังนี้ 
   2.3.1 ความเหมาะสมของน้ําเสียง 
   2.3.2 ความชัดเจนของเสียงประกอบ 
   2.3.3 ความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ 
  2.4 ประเมินผล ประกอบดวย 3 ขอคําถามดังนี้ 
   2.4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ 
   2.4.2 สรางความเขาใจเสมือนรับฟงจากคุณครูและเจาหนาที่ 
   2.4.3 สะดวกและรวดเร็วตอการรับขอมูล 
 3. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating) 5  
ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
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  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
  ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวย 
 
         เกณฑการแปลความหมายขอมูลโดยกําหนดคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง ไมเห็นดวย 
  
 4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางเสร็จ ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองของการใชภาษาและความชัดเจนของขอคําถาม 
 5) นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไข จากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความ
คิดเห็น       
  เกณฑการประเมินคุณภาพความสอดคลอง (IOC) ใชเกณฑดังนี้ 
  +1  หมายถึง  สอดคลอง 
    0  หมายถึง   ไมแนใจ 
   -1  หมายถึง  ไมสอดคลอง 
 
  พิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ผลจากการ
ตรวจสอบความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองแตละขอคําถาม ไดคา
คะแนน 1.00 ซึ่งอยูในระดับความสอดคลองที่ยอมรับได       
 6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) แลวไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง 
 
4. การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยนําวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะไปเผยแพรตอ
ผูปกครองนักเรียนที่มาทดลองเรียน เน่ืองจากการทดลองคร้ังนี้มีขอจํากัดในดานจํานวนผูเขารับการ
ทดลอง ดังน้ันผูวิจัยจึงดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือใหไดครบตามจํานวน โดย
ดําเนินการทดลองจํานวน 18 คร้ัง คร้ังละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน  ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมหองเรียนและอุปกรณการดําเนินการทดลองสําหรับผูปกครองที่พานักเรียน
เขาทดลองเรียน เพ่ือรับชมวีดิทัศนจากคอมพิวเตอรผานเครื่องฉายภาพ (Projector) 
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 2. หลังจากผูปกครองเขาทดลองเรียนกับนักเรียนเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ 
ทดลองโดยชี้แจงจุดประสงคของการรับชมวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะใหผูปกครอง
ไดทราบ จากนั้นจึงเปดวีดิทัศนใหผูปกครองไดรับชม ซึ่งผูปกครองสวนใหญเปนคุณพอคุณแมของ
เด็กนักเรียน โดยจะเขาพรอมกัน ใชระยะเวลาในการรับชมประมาณ 13 นาที  
 3. หลังการรับชมวีดิทัศนเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความคิดเห็นให
ผูปกครองที่ไดรับชมวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะ ตอบแบบสอบถาม 
 4. นําขอมูลน้ันมาวิเคราะหผลการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่ชมวีดิทัศน  
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการทางสถิติดังตอไปน้ี 
 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต 
 2. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 



บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับ
ผูปกครอง โดยบันทึกลงในรูปแบบดีวีดี (DVD) 
 ลักษณะการนําเสนอวีดิทัศนแสดงถึงเน้ือหา 5 สวน ประกอบดวย รูจักการเรียนแนวชิจิดะ 
สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติหลังเรียน กิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนา
ลูกนอยอยางไรและผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนกับชิจิดะ ภายในแตละเรื่องแสดงทั้ง
ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรประกอบการบรรยายไปพรอมๆกัน มีเสียงดนตรีประกอบเพ่ือ
เพ่ิมความสนใจของผูชมวีดิทัศน 
 
ผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน 
 ผูวิจัยไดจัดทําบทวีดิทัศนในรูปแบบการเขียน storyboard เรียบรอยแลวจึงนําไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 คนประเมิน จากนั้นนํา storyboard ไปพัฒนาส่ือวีดิทัศน
ประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง และใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพสื่อ ไดผลการประเมินดังตาราง 1 และตาราง 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

ผลการประเมินคุณภาพบทวีดิทัศนจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทวีดิทัศน เร่ือง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียน

แนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.43 0.58 ดี 
 ความถูกตองของเนื้อหา 4.33 0.58 ดี 
 ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง 4.67 0.58 ดีมาก 
 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.33 0.58 ดี 
 ความเหมาะสมของเน้ือหาไมมากเกินไป 4.33 0.58 ดี 
 ความครอบคลุมของเน้ือหาที่นําเสนอ 4.33 0.58 ดี 
 เน้ือหามีความจูงใจ 4.67 0.58 ดีมาก 
2. การใชภาษา 4.34 0.58 ดี 
 ความถูกตองในการใชภาษาตมหลักไวยกรณ 4.00 0.00 ดี 
 ความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบทวีดีทัศน 4.67 0.58 ดีมาก 

 รวมเฉลี่ย 4.39 0.58 ดี 

 
 จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทวีดิทัศน เรื่อง   การพัฒนาส่ือวีดิทัศน
ประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง จากผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาพบวาบทวีดิ
ทัศนมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวามีคุณภาพดังน้ี 
 ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีดานความถูกตองใน
การจัดลําดับเนื้อหา เน้ือหามีความจูงใจ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนดานความถูกตองของ
เนื้อหา ความสอดคลองในการดําเนินเร่ือง ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา ความเหมาะสมของ
เน้ือหาไมมากเกินไป ความครอบคลุมของเน้ือหาที่นําเสนอ มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 ดานการใชภาษามีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบท 
วีดิทัศนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และความถูกตองในการใชภาษาตามหลักไวยกรณ มีคุณภาพ
อยูในระดับดี 
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ผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศนจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศนเร่ืองการพัฒนาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนว    

ชิจิดะ สําหรับผูปกครอง โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ระดับความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1.  กราฟฟก 3.78 0.37 ดี 
 คุณภาพของภาพ 3.67 0.47 ดี 
 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 3.33 0.47 ปานกลาง 
 ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร 3.67 0.47 ดี 
 ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง 4.00 0.00 ดี 
 เทคนิคการตัดตอ 4.00 4.00 ดี 
 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4.00 .082 ดี 
2. เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 4.56 0.47 ดีมาก 
 ความชัดเจนของเสียง 4.33 0.47 ดี 
 ความสอดคลองของภาพและเสียง 4.67 0.47 ดีมาก 
 ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ 4.67 0.47 ดีมาก 
3. การใชภาษา 4.50 0.47 ดี 
 ความถูกตองในการใชภาษาตามหลักไวยกรณ 4.67 .47 ดีมาก 
 ความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบทวีดิทัศน 4.33 0.47 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.28 0.44 ดี 

 
 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศน เรื่อง   การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธ
การเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง จากผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวาวีดิทัศนมี
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวามีคุณภาพดังน้ี 
 ดานกราฟกมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยดานคุณภาพของภาพ ความชัดเจนของ
ขนาดตัวอักษร ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง  เทคนิคการตัดตอ ความเหมาะสมของภาพใน
การส่ือความหมาย มีคุณภาพอยูในระดับดี สวนดานความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร มีคุณภาพ
อยูในระดับปานกลาง 
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 ดานเสียงบรรยายและดนตรีประกอบมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยดานความ
สอดคลองของภาพและเสียง  ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ มีคุณภาพดีมาก สวนดานความ
ชัดเจนของเสียงมีคุณภาพอยูในระดับดี 
 ดานการใชภาษามีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยดานความถูกตองในการใชภาษา
ตามหลักไวยกรณ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนดานความเหมาะสมตอภาษาท่ีใชในบทวีดิทัศน
มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีขอเสนอแนะวา ควรใหมี
กราฟก การนําเขาสูวีดิทัศน ภาพกิจกรรมการเรียนประกอบการอธิบายเพ่ือเพ่ิมความเขาใจของ
ผูชม และคุณภาพเสียงใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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ผลการวัดความคิดเหน็ของผูชมวีดิทัศนเร่ืองการพัฒนาสื่อวีดิทัศน
ประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 
ตาราง 3 ผลการวัดความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน เร่ือง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการ

เรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง  
 

ระดับความคดิเห็นของผูชม 
รายการประเมิน 

X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เน้ือหา 4.18 0.55 เห็นดวยมาก 
 นําเสนอนาสนใจ 4.00 0.58 เห็นดวยมาก 
 เน้ือหาเปนประโยชนตอผูปกครอง 4.39 0.54 เห็นดวยมาก 
 สรางความเขาใจตอการเรียนแนวชิจิดะ 4.36 0.58 เห็นดวยมาก 
 ความเหมาะสมตอการจัดลําดับเนื้อหา 4.06 0.57 เห็นดวยมาก 
 ความเหมาะสมตอรูปแบบการนําเสนอ 4.03 0.60 เห็นดวยมาก 
 การบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา 4.22 0.42 เห็นดวยมาก 
2. ภาพ 4.14 0.59 เห็นดวยมาก 
 ความชัดเจนของภาพ 4.31 0.52 เห็นดวยมาก 
 ความชัดเจนของตัวอักษร 4.03 0.69 เห็นดวยมาก 
 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 4.25 0.43 เห็นดวยมาก 
 ความนาสนใจของภาพในการนําเสนอ 4.97 0.73 เห็นดวยมาก 
3. เสียง 4.42 0.60 เห็นดวยมาก 
 ความเหมาะสมของน้ําเสียง  4.36 0.67 เห็นดวยมาก 
 ความชัดเจนของเสียงประกอบ 4.33 0.58 เห็นดวยมาก 
 ความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ 4.56 0.55 เห็นดวยมาก 
4. ประเมินผล 4.10 0.51 เห็นดวยมาก 
 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ 4.03 0.55 เห็นดวยมาก 
 สรางความเขาใจเสมือนรับฟงจากคุณครูและเจาหนาที่ 4.25 0.43 เห็นดวยมาก 
 สะดวกและรวดเร็วตอการรับขอมูล      4.03 0.55 เห็นดวยมาก 

รวมเฉลี่ย 4.2 0.56 เห็นดวยมาก 
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 จากตาราง 3 ผลแบบวัดความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน เรื่อง การพัฒนาส่ือวีดิทัศน
ประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง พบวา มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
 ดานเน้ือหามีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก โดยดานนําเสนอนาสนใจ  
เน้ือหาเปนประโยชนตอผูปกครอง สรางความเขาใจตอการเรียนแนวชิจิดะ ความเหมาะสม ตอการ
จัดลําดับเนื้อหา  ความเหมาะสมตอรูปแบบการนําเสนอ  การบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา มีความ
คิดเห็นอยูระดับเห็นดวยมาก 
 ดานภาพมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก โดยดานความชัดเจนของภาพ  
ความชัดเจนของตัวอักษร ความสอดคลองของภาพกับเน้ือหา ความนาสนใจของภาพในการ
นําเสนอ มีความคิดเห็นอยูระดับเห็นดวยมาก 
 ดานเสียงมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก โดยดานความเหมาะสมของ
น้ําเสียง  
ความชัดเจนของเสียงประกอบ ความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ มีความคิดเห็นอยูระดับเห็น
ดวยมาก 
 ดานการประเมินผลมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก โดยดานความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการนําเสนอ  สรางความเขาใจเสมือนรับฟงจากคุณครูและเจาหนาที่ สะดวกและ
รวดเร็วตอการรับขอมูล  มีความคิดเห็นอยูระดับเห็นดวยมาก           
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นดานความเขาใจในเนื้อหาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธที่สงผลตอ
การตัดสินใจสมัครเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหคุณครูไดรับความสะดวกและแกปญหาดานเวลาไมเพียงพอ อีก
ทั้งยังเปนการใหขอมูลการประชาสัมพันธในรูปแบบที่นาสนใจใหผูปกครอง เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการนําบุตรหลานสมัครเรียนอีกดวย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะ
สาขา สุขุมวิท 31 ในปพุทธศักราช 2556 โดยผูวิจัยอางอิงขอมูลจากผูปกครองที่นํานักเรียนมา
ทดลองเรียนที่สาขาสุขุมวิท 31 ในปพุทธศักราช 2554 จํานวน 215 คน 
 
 กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองที่นํานักเรียนมาทดลองเรียนที่ชิจิดะสาขา
สุขุมวิท 31  ในปพุทธศักราช 2556 โดยเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 36 คน ใชวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาในวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนของบริษัทชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
ประกอบดวย 
 1.  รูจักการเรียนแนวชิจิดะ 
 2.  สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน 
 3.  สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติหลังเรียน 
 4.  กิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาลูกนอยอยางไร 
 5.  ผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนกับชิจิดะ 
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 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 1.  วีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 2.  แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
     2.1 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
     2.2 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่ใชวีดิทัศน 
 4.  แบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน (IOC) ประกอบดวย 
  4.1 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
  4.2 แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
  4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่ชมวีดิทัศน 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยนําวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะไปเผยแพรตอ
ผูปกครองนักเรียนที่มาทดลองเรียน เน่ืองจากการทดลองคร้ังนี้มีขอจํากัดในดานจํานวนผูเขารับการ
ทดลอง ดังน้ันผูวิจัยจึงดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือใหไดครบตามจํานวน โดย
ดําเนินการทดลองจํานวน 18 คร้ัง คร้ังละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน  ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมหองเรียนและอุปกรณการดําเนินการทดลองสําหรับผูปกครองที่พานักเรียน
เขาทดลองเรียน เพ่ือรับชมวีดิทัศนจากคอมพิวเตอรผานเครื่องฉายภาพ (Projector) 
 2. หลังจากผูปกครองเขาทดลองเรียนกับนักเรียนเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ 
ทดลองโดยชี้แจงจุดประสงคของการรับชมวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะใหผูปกครอง
ไดทราบ จากนั้นจึงเปดวีดิทัศนใหผูปกครองไดรับชม ซึ่งผูปกครองสวนใหญเปนคุณพอคุณแมของ
เด็กนักเรียน โดยจะเขาพรอมกัน ใชระยะเวลาในการรับชมประมาณ 13 นาที  
 3. หลังการรับชมวีดิทัศนเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความคิดเห็นให
ผูปกครองที่ไดรับชมวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะ ตอบแบบสอบถาม 
 4. นําขอมูลน้ันมาวิเคราะหผลการสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่ชมวีดิทัศน  
 
การหาคุณภาพของวีดิทัศน 
 นําผลการประเมินวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะที่ไดใหกลุมผูเชี่ยวชาญและ
ใหกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคุณภาพของวีดิทัศน โดยใชวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1.  คาเฉลี่ยเลขคณิต 
 2.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง ซึ่ง
บันทึกลงในรูปแบบ ดีวี ดี (DVD)  มีลักษณะการนําเสนอวีดิทัศนที่แสดงถึงเนื้อหา 5 สวน 
ประกอบดวย รูจักการเรียนแนวชิจิดะ สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติ
หลังเรียน กิจกรรมในชั้นเรียนพัฒนาลูกนอยอยางไรและผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียน
กับชิจิดะ ภายในแตละเร่ืองแสดงทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษรประกอบการบรรยายไป
พรอมๆ กัน มีเสียงดนตรีประกอบเพ่ือเพ่ิมความสนใจของผูชมวีดิทัศน 
 2. ผลจากการประเมินคุณภาพวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับ
ผูปกครองดวยผูเชี่ยวชาญ 2 ดานไดแก ดานคุณภาพเนื้อหาอยูในระดับดี ดานคุณภาพเทคโนโลยี
การศึกษาอยูในระดับดี 
 3. ผูชมวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 
อภิปรายผล 
 ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
 1. คุณภาพของวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง ไดรับการ 
ตรวจสอบปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน คือดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ผลการประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาอยูในระดับดี ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
อยูในระดับดี โดยมีขอเสนอแนะวา เน้ือหาเปนประโยชนตอผูปกครองมาก สรางความเขาใจตอการ
เรียนแนวชิจิดะ ควรเพ่ิมกราฟก  เสริมภาพประกอบการอธิบายกิจกรรมการเรียนเพ่ือใหผูชมเขาใจ
มากขึ้น ผูวิจัยไดนําไปปรับปรุงดวยการเพ่ิมกราฟกชวงนําเขาสูรายการ ชวงเปลี่ยนหัวเรื่อง เพ่ิม
ภาพถายแทรก(Insert) ชวงเด็กเลนกิจกรรมมาเสริมประกอบการอธิบาย ใหวีดิทัศนมีความนาสนใจ
มากย่ิงขึ้น ในดานภาพมีความชัดเจนดี ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน ดานเสียงมีความ
ชัดเจนของเสียงบรรยายและเสียงเพลงดี ทั้งยังสรางความเขาใจตอเน้ือหาเสมือนรับฟงจากคุณครู
และเจาหนาที่ สอดคลองกับ เนตร หงษไกรเลิศ และคณะ (2553: 129) ที่กลาววาส่ือวีดิทัศนเปนส่ือ
ที่มีการเคลื่อนไหว มีการใชประสาทสัมผัส ถึง2 แหงคือ โสตประสาทและจักษุประสาท ทําใหเกิด
การรับรูไดดี ทั้งยังไดภาพเหมือนจริง สามารถดูหรือศึกษาไดดวยตนเอง 
 2. ผลการวัดความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน โดยรวมผูชมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัยใชรูปแบบการผลิตรายการวีดิทัศนแบบ 3P (สมเจตน  
เมฆพายัพ.  2547: 2-9) ที่มีรูปแบบการผลิตอยางเปนลําดับขั้นตอน ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเรียนแนวชิจิดะอยางละเอียด และเขียนบทวีดิทัศนโดยแบงเน้ือหาออกเปน 5 เร่ือง ไดแก รูจัก
การเรียนแนว 
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ชิจิดะ สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติกอนเรียน สิ่งที่ผูปกครองควรปฏิบัติหลังเรียน กิจกรรมในชั้นเรียน
พัฒนาลูกนอยอยางไร และผลตอบรับของผูปกครองที่นําลูกมาเรียนกับชิจิดะ เพ่ือทําใหผูชมเขาใจ
ไดงาย สอดคลองกับ (อํานวย เดชชัยศรี. 2544: 110; และสมเจตต เมฆพายัพ. 2547:29) ที่กลาว
วาบทเปรียบเหมือนแผนที่เดินทางกอนเขียนบทจึงควรศึกษาคนควาหาขอมูลรายละเอียด เพ่ือ
จัดทําเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรางสรรครูปแบบรายการและวิธีการนําเสนอให
นาสนใจ ถายทอดความรูสึกออกมาเปนภาพและเสียงที่ตรึงใจผูชมรายการเปนเวลายาวนาน  
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรนําวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง ไปใชกับ
พนักงานที่เขาทํางานใหมไดเรียนรูประกอบการอบรมเพื่อเพ่ิมความเขาใจตอองคกรและหนาที่ใน
การปฏิบัติงานของตนเอง เน่ืองจากสื่อวีดิทัศนมีทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง ที่ชวยใหงาย
ตอการเรียนรู 
 2. ควรผลิตสื่อวีดิทัศนในเนื้อหาการเรียนรูแนวชิจิดะที่แยกระดับพัฒนาการแตละชวงวัย
ใหผูปกครองไดเขาใจการฝกพัฒนาการของเด็กอยางละเอียดมากข้ึน เพ่ือเปนประโยชนแก
ผูปกครองตอการนําไปใชฝกเด็กๆที่บานตอไป 
 3. ควรนําวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง ไปเปนสื่อสวน 
หน่ึงของงานสัมมนาชิจิดะ เพ่ือใหผูปกครองใหมที่เขาสัมมนาไดเขาใจรูปแบบการเรียนแนวชิจิดะ
และจูงใจใหนําเด็กๆ เขามาทดลองเรียนกับทางโรงเรียนมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรสรางงานวิจัยและพัฒนาสื่ออ่ืนๆที่หลากหลายในการใหความรูตอผูปกครองดาน 
พัฒนาการทางสมองของเด็ก ใหมีความนาสนใจและเขาใจงาย เพ่ือเปนประโยชนตอผูปกครองใน
การสงเสริมพัฒนาทักษะของเด็กๆใหเปนเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต 
 2. ควรมีการสรางสื่อที่สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพรอมๆ กัน ใหมี 
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กเพ่ิมขึ้น 
 3. ควรสรางงานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหลังไดรับการเรียนแนวชิจิดะ
เพ่ือใหทราบวา การเรียนแนวชิจิดะมีความเหมาะสมตอรูปแบบการเรียนรูของเด็กไทยหรือไม 
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ภาคผนวก  ก 
 

แบบประเมินการพัฒนาวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินการพัฒนาสื่อวีดิทัศน ดานเน้ือหา 
เร่ือง 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
THE DEVELOPMENT OF VIDEO PUBLIC  RELATION SHICHIDA PROGRAM FOR 

PARANTS 
 
คําชี้แจง  แบบประเมินน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใชวิเคราะหคุณภาพดานเน้ือหาบทวีดิทัศน เรื่องการพัฒนา 
 สื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 
 กรุณาใสเครื่องหมาย    ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
 ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
 ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับปรับปรุง 
 ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
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แบบประเมินการพัฒนาสื่อวีดิทัศนดานเน้ือหา 

เร่ือง 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ความคิดเห็น 

รายการ 
ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

ปรับปรุง 
ใช

ไมได 
1. เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง            

-  ความถูกตองของเนื้อหา           

-  ความถูกตองในการจัดลําดับเนื้อหา           

-  ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง           

-  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา           

-  ความเหมาะสมของเน้ือหาไมมากเกินไป           

-  ความครอบคลุมของเน้ือหาที่นําเสนอ           

-  เน้ือหามีความจูงใจ           

2. การใชภาษา           

-  ความถูกตองในการใชภาษาตามหลักไวยกรณ           

-  ความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบทวีดิทัศน           
 
 

  ความคิดเห็นอ่ืนๆ      

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

      

 ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน 

      (..........................................................................) 
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แบบประเมินการพัฒนาสื่อวีดิทัศน ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
เร่ือง 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
THE DEVELOPMENT OF VIDEO PUBLIC  RELATION SHICHIDA PROGRAM FOR 

PARANTS 
 
คําชี้แจง  แบบประเมินน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใชวิเคราะหคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาเรื่องการพัฒนา 
 สื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 
 กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
 ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
 ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพระดัปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับปรับปรุง 
 ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 
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แบบประเมินการพัฒนาสื่อวีดิทัศน ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

เร่ือง 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ความคิดเห็น 

รายการ 
ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

ปรับปรุง 
ใช

ไมได 
1. ดานกราฟก           

-  คุณภาพของภาพ           

-  ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร           

-  ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร           

-  ความสอดคลองในการดําเนินเรื่อง           

-  เทคนิคการตัดตอ           

-  ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย           

2. เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ           

-  ความชัดเจนของเสียง           

-  ความสอดคลองของภาพและเสียง           

-  ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ           

3. การใชภาษา           

-  ความถูกตองในการใชภาษาตามหลักไวยกรณ           

-  ความเหมาะสมตอภาษาที่ใชในบทวีดิทัศน           

      

  ความคิดเห็นอ่ืนๆ      

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

      

 ลงชื่อ.................................................ผูประเมิน 

 (..........................................................................) 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน 
เร่ือง 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
THE DEVELOPMENT OF VIDEO PUBLIC  RELATION SHICHIDA PROGRAM FOR 

PARANTS 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามความคิดเห็นแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ีคือ   
  
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศนเร่ืองการพัฒนาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการ
เรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
 กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
 ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน 
เร่ือง 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 
 ตอนที่ 1. ความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศน เร่ืองการพัฒนาส่ือวีดิทัศนประชาสัมพันธการ
เรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง 
 

ความคิดเห็น 

ขอ รายการประเมิน 

เห็
นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

เห็
นด

วย
มา

ก 

เห็
นด

วย
ปา

นก
ลา
ง 

เห็
นด

วย
นอ

ย 

ไม
เห็
นด

วย
 

1 เน้ือหา           

  นําเสนอนาสนใจ           

2 เน้ือหาเปนประโยชนตอผูปกครอง           
3 สรางความเขาใจตอการเรียนแนวชิจิดะ           
4 ความเหมาะสมตอการจัดลําดับเนื้อหา           

5 ความเหมาะสมตอรูปแบบการนําเสนอ           
6 การบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา           
7 ภาพ           
  ความชัดเจนของภาพ           

8 ความชัดเจนของตัวอักษร           
9 ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา           
10 ความนาสนใจของภาพในการนําเสนอ           

11 เสียง           

  ความเหมาะสมของน้ําเสียง           

12 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย           
13 ความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ           
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ความคิดเห็น 

ขอ รายการประเมิน 

เห็
นด

วย
มา

กท
ี่สุด

 

เห็
นด

วย
มา

ก 

เห็
นด

วย
ปา

นก
ลา
ง 

เห็
นด

วย
นอ

ย 

ไม
เห็
นด

วย
 

14 การประเมินผล           
  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ           

15 
สรางความเขาใจเสมือนรับฟงจากคุณครูและ
เจาหนาที่           

16 สะดวกและรวดเร็วตอการรับขอมูล           

       
ตอนที่ 2. ขอเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

       

       

  ลงชื่อ.........................................................ผูชม 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผูเชี่ยวชาญและแบบสอบถามความคิดเห็น 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินบทวีดทิัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชจิิดะ
สําหรับผูปกครองของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา(IOC) 

 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
ผลรวมของคะแนน คาIOC ผลการพิจารณา 

1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
8 1 1 1 3 1.00 ใชได 
9 1 1 1 3 1.00 ใชได 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินบทวีดทิัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชจิิดะ
สําหรับผูปกครองของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยกีารศึกษา(IOC) 

 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
ผลรวมของคะแนน คาIOC ผลการพิจารณา 

1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
8 1 1 1 3 1.00 ใชได 
9 1 1 1 3 1.00 ใชได 

10 1 1 1 3 1.00 ใชได 

11 1 1 1 3 1.00 ใชได 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของผูชมวีดิทัศนเร่ืองการพัฒนา 
สื่อวีดิทัศนประชาสัมพันธการเรียนแนวชิจิดะสําหรับผูปกครอง(IOC) 

 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  
ผลรวมของคะแนน คาIOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 1 1 1 3 1.00 ใชได 
5 1 1 1 3 1.00 ใชได 
6 1 1 1 3 1.00 ใชได 
7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
8 1 1 1 3 1.00 ใชได 
9 1 1 1 3 1.00 ใชได 

10 1 1 1 3 1.00 ใชได 

11 1 1 1 3 1.00 ใชได 

12 1 1 1 3 1.00 ใชได 

13 1 1 1 3 1.00 ใชได 

14 1 1 1 3 1.00 ใชได 

15 1 1 1 3 1.00 ใชได 

16 1 1 1 3 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
ดานเน้ือหา 
 1. นางวรมน  บุษยพันธ 
  กรรมการผูจัดการ   บริษัทชิจิดะไทยแลนดจํากัด 
 2. นายสรางบุญ  แสงมณี 
  ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทชิจิดะไทยแลนดจํากัด 
 3. นางสาวชนัญญา  ทองไพรวัลย 
  ผูเชี่ยวชาญดานการสอน บริษัทชิจิดะไทยแลนดจํากัด 
 
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. ดร.รัฐพล  ประดับเวทย 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. นายธนกร  ขันทเขตต 
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 3. นายชณรรษ  หาญอาสา 
  สํานักส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ดานตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) 
 1. ดร.รัตนาภรณ  ประวัติวัชรา 
  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 2. ผศ.บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. ผศ.ชาญชัย  อินทรสุนานนนท 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวนันทนภัส  นาปุก 
วันเดือนปเกิด   5 กรกฎาคม 2526 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  55/35  หมูบานปฐวี  ถนนเลียบคลองประปา  ตําบลบานใหม   
     อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี  11120 
ตําแหนงงานปจจุบัน  ครูผูสอน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  บริษัทชิจิดะไทยแลนดจํากัด 
 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาตอนตน 
     จาก วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2543  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จาก วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2545  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
     จาก วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2548  ศษ.บ. (นาฎศิลปไทย)  คณะนาฎศิลปและดุริยางค 
     จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 พ.ศ. 2556  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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