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การพัฒนาละครวิ ทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปัญหา
เพื่อเสริ มสร้างเจตคติ ที่มีต่อการทํางาน
กุลกนิษฐ์ ทองเงา1* และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปญั หาและความต้องการด้านเจตคติท่มี ตี ่อการทํางานตาม
สถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยูข่ องพนักงานในสถานประกอบการ ) พัฒนาและหาประสิทธิภาพละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐาน
สถานการณ์ปญั หาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 3) เปรียบเทียบเจตคติก่อนและหลังจากการรับฟงั ละครวิทยุฯ 4) ศึกษาความพึงพอใจที่
มีต่อการรับฟงั ละครฯ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ภาคเรียนที่  ปี การศึกษา 554 จํานวน 80 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และสถิติ ANCOVA ผลการวิจยั
พบว่า คณะผูเ้ ชีย่ วชาญให้การยอมรับเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน ด้านความภักดี ด้านสัมพันธภาพ และด้านความประณีต
ตามลําดับ เจตคติก่อนและหลังรับฟงั ละครวิทยุ ของกลุ่มทดลองพบว่ามีค่าเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คะแนนเฉลีย่ หลังฟงั ละครวิทยุสงู กว่าก่อนฟงั ละครวิทยุ การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน
ระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั ฟงั ละครวิทยุกบั กลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั ฟงั ละคร โดยใช้สถิติ ANCOVA และใช้คะแนน
ก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม (Covariate) พบว่ามีค่าเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มทดลองที่ได้รบั ฟงั ละครวิทยุมเี จตคติท่มี ตี ่อการทํางานดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั ฟงั และนักศึกษากลุ่มทดลอง
มีความพึงพอใจละครวิทยุในระดับมาก ละครวิทยุทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางานได้
คําสําคัญ: เจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน ละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปญั หา
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Development of Creative Drama Radio Programs Based on Situational
Problems for Enhancing the Attitudes toward Working
Kullkanit Thongngao1* and Krismant Whattananarong
Abstract
The purposes of this study were to 1) investigate the problems and needs of attitudes toward working
based on current situations of employees in their workplaces, ) develop and validate the efficiency of the
developed creative drama radio programs based on situational problems, 3) compare the attitudes before and
after listening to the radio programs, 4) investigate the satisfactions of radio programs. The samples were 80
third-year students studied in the program of Educational Technology and Communication, second semester
of academic year 011, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. They were divided into two equal
groups, 40 students for experimental group and 40 students for control group. Data were analyzed by using
mean, standard deviation, t-test, and analysis of covariance (ANCOVAs) statistics. The findings indicated that
the panel of experts accepted the attitudes toward working in the areas of royalty, relationship, and precision
respectively. There was a significant difference at the level of .05 between the attitudes toward working
before and after listening to the radio programs of the experimental group. The after listening scores were
higher than before listening scores. The comparisons between the attitude scores of control group without
listening to the radio programs and experimental group with listening to the radio programs by using analysis
of covariance statistic (ANCOVAs) in which the pretest scores were used as covariates indicated that there
was a significant difference at the level of .05. The experimental group with listening to the radio programs
showed higher score than the control group. The experimental group rated the satisfactions of the radio
programs at a “much” level. The developed radio programs were efficient for enhancing the attitudes toward
working.
Keywords: Attitudes toward working, Creative Drama Radio Programs Based on Situational Problems
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1. บทนํา
ตามแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศให้
ความสําคัญในการพัฒนา “คน” เนื่องจาก “คน” เป็ นทัง้
เป้าหมายสุดท้ายทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์และผลกระทบจาก
การพัฒนา ขณะเดียวกันก็เป็ นผูข้ บั เคลื่อนการพัฒนาเพื่อ
ไปสู่เป้าประสงค์ท่ตี อ้ งการ[1] ซึ่งปจั จัยที่จะทําให้คนมี
คุ ณภาพได้นัน้ ต้องอาศัยพื้นฐานการศึกษาที่ม ีคุ ณภาพ
เพราะเป็ นความสําคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากรของชาติ
รวมถึงเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาส่ วนอื่น ๆ ด้วย []
ดังนั น้ สถาบันการศึกษาจึงมีหน้ าที่หลักในการพัฒนา
บัณฑิตทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ
เพื่อให้ออกไปสู่โลกของการทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และ
ต้องยอมรับว่าในโลกของการทํางานผู้ท่ีม ีความรู้ความ
สามารถมักจะเป็ นทีต่ อ้ งการในตลาดแรงงานมากกว่าแต่ใน
ขณะเดียวกันจากการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชีย
พบว่า คุณลักษณะของพนักงานที่สถานประกอบการใน
สังคมไทยต้องการมากทีส่ ดุ คือ คุณลักษณะด้านเจตคติทม่ี ี
ต่องานและการทํางาน (Attitude toward Work and
Working) หรือ นิสยั การทํางาน (Work habits) โดยให้
ความสําคัญมากกว่าคุณสมบัตดิ ้านความรู้ (Knowledge)
และทักษะ (Skills) อย่างมีนัยสําคัญ [3] รวมทัง้ งาน
ศึกษาวิจยั หรือผลการสํารวจให้ผลการศึกษาที่ตรงกันว่า
ลักษณะของแรงงานทีเ่ ป็ นทีต่ ้องการของนายจ้างมากทีส่ ุด
ไม่ใช่ความสามารถทางการผลิตส่วนบุคคล แต่เป็ นตัว
“เจตคติทด่ี ใี นการทํางาน”
กล่าวได้ว่าในโลกของงาน คุ ณภาพของการทํางาน
ขึน้ อยูก่ บั เจตคติทม่ี ตี ่องานและการทํางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ น อย่ า งมากไม่ ว่ า จะเป็ น งานที่ต้ อ งติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้ า
งานที่ต้องประสานงานกับผูค้ นจํานวนมาก หรือแม้จะเป็ น
งานในกระบวนการผลิต เหตุ ท่ีเป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะว่ าผู้
ปฏิบตั งิ านทีม่ เี จตคติทด่ี ตี ่องานนัน้ จะทํางานด้วยความรัก
และ ชอบในงานที่ทํา การปฏิบตั ิงานก็เป็ นไปอย่างมี
ความสุข ทํางานด้วยความเต็มใจและภาคภูมใิ จ ผลทีไ่ ด้รบั
ก็คืองานจะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพอใจ
ให้กบั ลูกค้าหรือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และผลที่สาํ คัญ
ประการหนึ่งก็คอื ไม่มคี วามจําเป็ นต้องมีการควบคุมงาน
อย่างใกล้ชดิ นัก เพราะผูท้ ม่ี เี จตคติเช่นนี้ยอ่ มทํางานอย่าง
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มีคุณภาพอยู่แล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือเขาควบคุ ม
งานโดยตัวของเขาเอง [4]
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษา
รวบรวมข้อมูล จากสถานประกอบการเกีย่ วกับความคิดเห็น
ด้านเจตคติท่ดี ตี ่อการทํางานตามความต้องการของสถาน
ั หาของการ
ประกอบการ ตลอดจนสอบถามประเด็นป ญ
ทํางานที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ต่ าง ๆ อันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่องาน ต่อบุคลากร และต่อองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วาม
ชํานาญ และประสบการณ์ ในการทํางาน การบริหารงาน
และบริหารคนในองค์กร เพื่อให้ได้เจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน
(Attitude Toward Working) เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลสําหรับ
การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์
ปญั หาเพื่อเสริมสร้างเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน เหตุเพราะ
การพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุ ษย์โดยเฉพาะการสร้าง
ปลูกฝงั เปลีย่ นแปลงเจตคติ หรือ การเน้นไปทีแ่ นวความคิด
เชิง บวกกลายเป็ น นโยบายหลัก ที่สํา คัญ ที่สุ ด สํา หรับ
หลาย ๆ ประเทศ และการทีจ่ ะทําให้ประชาชนในประเทศ
เป็ นประชาชนที่มคี ุณภาพและได้รบั คุณภาพที่ดจี งึ มี การ
พยายามแสวงหาแนวทางในหลาย ๆ วิธี โดยหนึ่ งในวิธี
การทีจ่ ะสร้างมนุ ษย์ให้เป็ นคนทีส่ มบูรณ์และสามารถดํารง
ชีว ิตอยู่ ร่ วมกันได้ ด้วยความเข้าใจทัง้ ในระดับอารมณ์
ความรู้สกึ และสติปญั ญาแล้ว ศิลปะการละคร คือคําตอบ
และเป็ นทางเลือกที่ดี เพราะการพัฒนามนุ ษย์ด้วยศิลปะ
นัน้ เป็ นกระบวนการให้คุณค่าและสร้างประโยชน์ แก่มวล
มนุ ษย์ โดยเกีย่ วข้องกับการสร้างให้เกิดความรูส้ กึ ซาบซึ้ง
ในคุ ณค่ าของความงาม ความพึงพอใจ และตอบสนอง
ความต้องการด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ ภายในใจของมนุ ษย์
เหล่ านี้ เรียกว่ า คุ ณค่ าทางสุ นทรียะ [5] ซึ่งคุ ณค่ าทาง
สุนทรียะนี้เองเป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้มนุ ษย์เลือกบริโภคผลงาน
ศิลปะ และสามารถนํ ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ดํารงชีวติ ประจําวันได้ในทีส่ ดุ
ดังนั น้ การพัฒนาละครวิทยุ แบบสร้างสรรค์บนฐาน
ั หาเพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีม ีต่ อ การ
สถานการณ์ ป ญ
ทํางานเป็ นการนํ าความต้องการ และปญั หาทีพ่ บในสถาน
ประกอบการในสถานการณ์ต่าง ๆ มาออกแบบสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อการทํางาน นับเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งในการนํ าความบันเทิงของละครมาผนวกเข้ากับการ
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สอดแทรกเนื้ อหาในการปลูกฝ งั เจตคติ รวมถึงเป็ นการ
ชี้แนะถึงคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สถาน
ประกอบการต้องการ เป็ นการบูรณาการความรู้ เทคนิค
วิธกี าร เทคโนโลยี และศิลปะเข้าด้วยกัน โดยนําเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาให้นักศึกษาเป็ นผู้ม ี
ความรู้ มีรสนิยมที่ดี และมีความประณีต อีกทัง้ ยังเป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความ ก้าวหน้าในการ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพให้กบั ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
.1 เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่มี ตี ่อการทํางานโดยศึกษา
จากความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเจตคติท่ี
พนักงานควรมีต่อการทํางาน และปญั หาจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานประกอบการ
. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพละครวิทยุแบบ
ั หาสํา หรับการ
สร้างสรรค์บ นฐานของสถานการณ์ ป ญ
เสริมสร้างเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน
.3 เพือ่ เปรียบเทียบเจตคติก่อนและหลังจาก การรับ
ั
ฟง ละครวิทยุแ บบสร้า งสรรค์บนฐานของสถานการณ์
ั หาเพื่อ เสริม สร้ า งเจตคติ ท่ีม ีต่ อ การทํ า งานของ
ปญ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3
สาขาเทคโนโลยีแ ละสื่อ สารการศึก ษา มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี ต่ อ การรับ ฟ งั ละครวิท ยุ
บนฐานของสถานการณ์ปญั หา
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 ละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์
ั
ปญหาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเจตคติ
ทีม่ ตี ่อการทํางานในระดับดีมาก
3. นักศึกษามีเจตคติต่อการทํางานหลังการรับฟงั
ดีกว่าก่อนการรับฟงั
3.3 นักศึกษาพึงพอใจละครวิทยุในระดับมาก
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4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วิธดี าํ เนินการวิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนดังนี้
4.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้าง
เจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน (Attitudes Toward Working)
เพื่อกําหนดโครงสร้างเนื้อหาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์
บนฐานของสถานการณ์ปญั หาเพื่อเสริมสร้างเจตคติท่มี ี
ต่อการทํางาน ประกอบด้วย ศึกษาสถานการณ์ปญั หา
ั หาการวิจ ัย
(Situational Problems) วิเ คราะห์ ป ญ
(Research Problems) และวิธกี ารแก้ปญั หา (Solution
and Application)
4.1.1 ศึ ก ษาวิ จ ัย หาเจตคติ ท่ีดี ง ามของแต่ ล ะ
อาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการด้วยวิธี
การสัมภาษณ์ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยได้กําหนดข้อ
คําถามจํานวน 4 ประเด็นและนําไปเสนอให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนัน้
นําไปให้คณะผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม
4.1. นํ าแบบสัมภาษณ์ ท่ีผ่านการประเมินจาก
คณะผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วนําไปสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการซึง่ เป็ น
ผู้ท่ีม ีประสบการณ์ การทํ างาน ในด้ านการบริหารงาน
องค์กรและการบริหารงานบุคคล จํานวน 30 คน เพื่อหา
เจตคติท่มี ตี ่อการทํางานและปญั หาที่เกิดจากพนักงานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ นํ าผลสรุปจากการสัมภาษณ์มา
วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ใ ห้ ไ ด้ เ จตคติ ท่ี ม ี ต่ อ การทํ า งาน
(Attitude Toward Working)
4.1.3 นําผลทีไ่ ด้ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน 10 คน
ตรวจประเมินยอมรับเจตคติท่มี ตี ่อการทํางาน และแสดง
ความคิดเห็นต่อเจตคติท่มี ตี ่อการทํางานดังกล่าว เพื่อนํ า
ผลจากการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญไปพัฒนาละคร
ั หาเพื่อการ
วิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ ป ญ
พัฒ นาและเสริ ม สร้ า งเจตคติ ท่ี ม ี ต่ อ การทํ า งานตาม
กระบวนการวิจยั ในขัน้ ตอนต่อไป
4. ขัน้ ตอนที่  การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญั หา เพือ่ เสริมสร้างเจตคติทม่ี ตี ่อการ
ทํางาน โดยแบ่งขัน้ ตอนในการพัฒนาละครวิทยุ 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

4..1 ขัน้ กําหนดขอบเขตและเนื้อหาของละคร
วิทยุ โดยประยุกต์เนื้อหาจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เจตคติท่ีม ีต่ อ การทํ า งานที่ไ ด้ผ่ า นการยอมรับ จากผู้
เชี่ย วชาญ รวมถึง ศึก ษาการเขีย นบทละครวิท ยุ ต าม
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด โดยศึกษาจากตํารา เอกสาร
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาละคร
วิทยุให้ครอบคลุมเจตคติทงั ้ 3 ด้าน คือ ด้านความภักดี
ด้านความประณีต และด้านสัมพันธภาพ
4.. ขัน้ เตรียมการก่อนผลิต (Pre-production)
รวบรวมข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานเพื่อนํ ามาวางแผนและประกอบ
ในการเขียนบทละครวิทยุ จากนัน้ นําบทละครไปให้คณะ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คนตรวจการประเมินเนื้อหาของ
บทละครวิทยุ เพือ่ ปรับแก้ตามความเหมาะสม
4..3 ขัน้ ตอนการผลิต (Production) ผลิตละคร
วิท ยุ ใ นห้อ งบัน ทึก เสีย ง โดยมี ผู้กํ า กับ นั ก แสดง ผู้
ควบคุ ม เพลงและเสีย งประกอบ ผู้ป ระกาศ พร้อ มกับ
ส่วนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4..4 ขัน้ หลังการผลิต (Postproduction) ขัน้
ตรวจสอบคุณภาพละครวิทยุ โดยการตรวจประเมินจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาชีพจํานวน 5 คน และประเมินจาก
กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ หาประสิทธิภาพของละครจํานวน 15 คน
4.3 ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ นําเสนอและการศึกษาผลของ
การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์
ปญั หาเพือ่ เสริมสร้างเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน ประกอบด้วย
5 ขัน้ ตอน ประกอบด้วยขัน้ เตรียมการนําเสนอละครวิทยุ
ขัน้ กระตุน้ ขัน้ กําหนดเป้าหมายในการคิดและแสวงหา
ขัน้ การทดลองและศึกษาผล และขัน้ ตอนการสรุปผลและ
ข้อมูลย้อนกลับ
4.4 วิธดี าํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 ดําเนินการทดลองกับนักศึกษากลุม่ ทดลอง
จํานวน 40 คน และกลุม่ ควบคุมจํานวน 40 คน
กลุ่ม ทดลอง ให้ร บั ฟ งั ละครวิท ยุจ ากสื่อ วิท ยุ
อินเตอร์เน็ ต และซีดี โดยทําการวัดเจตคติก่อนการรับฟงั
(Pretest) ทําการวัดเจตคติหลังการรับฟงั ละครจบ (Posttest)
และทําการวัดความพึงพอใจต่อการรับฟงั ละคร
กลุ่มควบคุม ให้ทาํ แบบวัดเจตคติ (Pretest) และ
ทําการวัดเจตคติ (Posttest) โดยทีไ่ ม่ได้รบั ฟงั ละคร
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4.4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ บือ้ งต้น
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean : x�) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : SD) สูตรการหาค่าอัตราส่วน
ความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity Ratio :
CVR) เปรียบเทียบเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางานก่อนและ
หลังจากการรับฟงั ละครวิทยุฯ ของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ด้วยสถิติ t-test และ เปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ ANCOVA โดยมี
Pretest เป็ นตัวแปรร่วม
5. ผลการวิ จยั
5.1 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ
เกีย่ วกับเจตคติทพ่ี นักงานควรมีต่อการทํางาน ดังนี้
ผูว้ จิ ยั นําเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน (Attitude Toward
Working) ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านความภักดี มี
องค์ประกอบ จํานวน 6 ข้อ ด้านที่  ด้านความประณีต มี
องค์ประกอบ จํานวน 7 ข้อ และด้านที่ 3 ด้านสัมพันธภาพ
มีองค์ประกอบ จํานวน 8 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ประเมินยอมรับเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางานพร้อมข้อเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ โดยสรุ ปผลการประเมิน
ดังต่อไปนี้
ตารางที่  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางาน ด้านความภักดี
รายการประเมิน
. ความภักดี (Loyalty) ความศรัทธา
และความเชือ่ มันที
่ ม่ ตี ่องานหรือองค์กรที่
ตนเองมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจทีจ่ ะทํา ภูมใิ จใน
ความรู้ ความสามารถของตน สละเวลา
เพือ่ ส่วนรวม รวมทัง้ การมีความรูจ้ กั นอบ
น้อม เคารพ ให้เกียรติกบั ผูอ้ าวุโส
1.1 ความเชือ่ มัน่ ศรัทธา : มีความเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของตนเอง และมีความศรัทธา
ต่อองค์กรที่ได้เข้าไปสัมผัสหรือสนใจเริม่
จากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และองค์กร บริษทั หรือหน่วยงานต่าง ๆ
1. ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ : มีความพยายาม
สนใจกระตือรือร้น และมีใจรักในการศึกษา
พัฒนาทัง้ ศักยภาพของตนเองและงานทีไ่ ด้
รับผิดชอบ เพือ่ สร้างสรรค์งานให้ออกมา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับ
ส่วน
ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน การยอมรับ
(x�) มาตรฐาน เจตคติทม่ี ตี อ่
(SD) การทํางาน
5.0
.00
มากทีส่ ดุ

4.8

.4

มากทีส่ ดุ

4.8

.4

มากทีส่ ดุ
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ตารางที่  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางาน ด้านความภักดี (ต่อ)

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน การยอมรับ
รายการประเมิน
มาตรฐาน เจตคติทม่ี ตี ่อ
(x�)
(SD)
การทํางาน
1.3 ความรูใ้ นสมรรถนะแห่งตน : มีความ สามารถ 4.8
.4
มากทีส่ ุด
ในการใช้ความรู้ เหตุ ผล ความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ของตน ขอบข่ายการทํางานของ
ตนและ บริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมี
ระเบียบ วินยั ขยัน และซื่อสัตย์สุจริต
1.4 คาดการณ์สถานการณ์ : มีความสามารถ
4.0
.66
มาก
ประเมินและคาดหมาย ศักยภาพ จุดแข็งและ
จุดอ่อนของผูอ้ ่นื
1.5 ภาวะความเป็ นผูน้ ํ า : มีความสามารถในการ 4.3
.8
มาก
กระตุ้น ชี้แนะ และเป็ นตัวอย่างต่ อบุ คคลและ
กลุม่ บุคคล
1.6 ภาวะอารมณ์สร้างสรรค์ : มีความสามารถใน 4.4
.69
มาก
การรับรูอ้ ารมณ์ของตนเอง อารมณ์ของผูอ้ ่นื และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ นั น้ สามารถ
อดทนต่อสภาวะกดดันต่าง ๆ มีความนอบน้อม
ถ่อมตนไม่ถอื ความคิด อารมณ์ และการกระทํา
ของตนเป็ นใหญ่ ให้เกียรติผอู้ ่นื
รวม
4.58
.35
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการยอมรับเจตคติ ที่ม ี
ต่อการทํางาน ด้านความภักดี พบว่าคะแนนค่าเฉลี่ย
(x� = 4.58, SD = .35) (ใช้เกณฑ์คาํ นวณค่าเฉลีย่ ตัง้ แต่
3.50 คะแนนขึน้ ไปถือว่าผูเ้ ชีย่ วชาญให้การยอมรับเจตคติ)
สรุปได้ว่าเจตคติท่มี ีต่อการทํางานด้านความภักดี ซึ่ง
ประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบดัง กล่า วผู้เ ชี่ย วชาญให้
การยอมรับในระดับมากทีส่ ดุ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางาน ด้านความประณีต

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน การยอมรับ
รายการประเมิน
(x�) มาตรฐาน เจตคติทม่ี ตี อ่
(SD) การทํางาน
.00
มากทีส่ ดุ
2. ความประณี ต (Precision) การศึกษา 5.0
งานอย่ างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งาน
ออกมามีคุ ณภาพ ตรงตามที่กํ าหนดไว้
ความประณี ตในการปฏิบ ัติ งานมีความ
สัมพันธ์กบั ความสุขุมรอบคอบในการแก้
ั หาและการใช้ว ัสดุ ให้เกิดประโยชน์
ปญ
สูงสุด
.31
มากทีส่ ดุ
.1 ความละเอียดรอบคอบ : มีความคิด 4.9
และแนวทางในการปฏิบตั งิ านด้วยความ
พิถีพ ิถัน ศึกษางานพร้อมกับตรวจสอบ
งานอย่างถีถ่ ว้ น เป็ นระบบและมีขนั ้ ตอน
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางาน ด้านความประณีต (ต่อ)

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน การยอมรับ
รายการประเมิน
(x�) มาตรฐาน เจตคติทม่ี ตี อ่
(SD) การทํางาน
. มุ่งคุณภาพความสําเร็จ : มีความ 4.7
.48
มากทีส่ ดุ
สามารถในการหาแนวทาง กระบวนการ
สรุป ผลการทํางาน และความพยายาม
สร้างและทํางานให้ดที ่สี ุด หรือทําให้ได้
มาตรฐาน
.70
มากทีส่ ดุ
.3 ความริเริม่ สร้างสรรค์ : มีแนวความคิด 4.5
ในการริเ ริ่ม และสร้า งสรรค์ ง าน หรือ
กระบวนการในการทํางานใหม่ ๆ รูจ้ กั ใช้
โอกาสอย่างเหมาะสม พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั กิ าร
ให้ได้ประโยชน์เมือ่ โอกาสอํานวย
3.9
.56
มาก
.4 ประณีตต่อตนเองและผูอ้ ่นื :
บุคลิกภาพดี การแต่งกายดี พิถพี ถิ นั มี
ความเหมาะสม ตามบุ ค ลิก ภาพของ
ตนเอง สามารถปฏิบตั หิ รือตักเตือนผูอ้ ่นื
ให้แต่งกายอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
.69
มาก
.5 ปรับความสมดุล : มีความสามารถ 4.4
ในการปฏิบ ัติต นอย่า งยืด หยุ่น ได้ต าม
สถานการณ์ต่าง ๆ
.69
มาก
.6 ความโปร่งใส : มีความสามารถใน 4.4
การปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์ เปิ ดเผย
แสดงออกบนฐานของความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และค่านิยมของตนเองอย่าง
คงเส้นคงวา
.69
มากทีส่ ดุ
.7 ความคิดบวก : มีแนวคิดและมุมมองใน 4.4
เชิงบวกเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบตั ิงาน
ไปให้ ถึ ง เป้ าหมาย แม้ จ ะมี ป ัญ หา
อุ ป สรรค หรือ ความยากลํ า บากก็ไ ม่
ล้มเลิก หรือ ย่อท้อ
รวม
4.52
.34
มากที่สดุ

จากตารางที่  ผลการประเมินการยอมรับเจตคติทม่ี ี
ต่อการทํางาน ด้านความประณีต พบว่าคะแนนค่าเฉลีย่
(x� = 4.5, SD = .34) (ใช้เกณฑ์คาํ นวณค่าเฉลีย่ ได้
ตัง้ แต่ 3.50 คะแนนขึน้ ไปถือว่าผูเ้ ชี่ยวชาญให้การ
ยอมรับเจตคติ) สรุปได้ว่าเจตคติท่มี ตี ่อการทํางานด้าน
ความประณีตซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังกล่าว
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ การยอมรับในระดับ มากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางาน ด้านสัมพันธภาพ
ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน การยอมรับ
รายการประเมิน
(x�) มาตรฐาน เจตคติทม่ี ตี อ่
(SD) การทํางาน
.00
มากทีส่ ดุ
3. สัมพันธภาพ (Relationship) การทํางาน 5.0
อย่ างมีความสุ ข ปรับตัวและพร้อมที่จะ
ทํ างานร่ ว มกับ ผู้อ่ืน มีน้ํ า ใจช่ ว ยเหลือ
ผูอ้ ่นื โดยไม่ตอ้ งการสิง่ ตอบแทน มีความ
สมารถใน การติ ด ต่ อ สื่อ สารและการ
ทํางานเป็ นทีมได้เป็ นอย่างดี
.5
มากทีส่ ดุ
3.1 การปรับอารมณ์รว่ ม : มีความสามารถ 4.5
ตรวจจั บ อารมณ์ ผู้ อ่ื น และสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์ ตามที่ผู้อ่นื พอใจ
หรือสอดคล้องกับอารมณ์ของคนส่วนมาก
3. มีจติ อาสา : มีความสามารถเลือก 4.6
.69
มากทีส่ ดุ
โอกาสในการอาสา ให้ความช่วยเหลือ หรือ
ยอมรับในกิจกรรมและความคิดของผูอ้ ่นื
.51
มากทีส่ ดุ
3.3 ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนพัฒนา : มีความ 4.6
สามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ความต้องการของผูอ้ ่นื
ทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเองและสามารถแนะนํา
สนับสนุนในการเพิม่ ศักยภาพของผูอ้ ่นื
.78
มาก
3.4 สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง : มี 4.
ความสามารถในการริเริม่ กระตือรือร้น
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและความ
เปลีย่ นแปลงในด้านต่าง ๆ
3.5 โดดเด่นอย่างผูน้ ํ า : มีความสามารถ 4.1
.73
มาก
ในการสร้างความเชื่อถือ หรือ โน้มน้ าว
จิตใจให้ผอู้ ่นื ให้คล้อยตาม
3.6 คลีค่ ลายปญั หา : มีความสามารถใน 4.4
.51
มาก
การคิดแก้ปญั หาต่าง ๆ ทัง้ ที่เกิดขึน้ กับ
ตนเองและผูอ้ ่นื ด้วยแนวคิดบวก
3.7 สือ่ สารสัมพันธ์ : มีความสามารถใน 4.7
.48
มากทีส่ ดุ
การเจรจาต่อรอง การสื่อสารด้านต่าง ๆ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทํางาน
.31
มากทีส่ ดุ
3.8 ทํางานเป็ นทีม : มีความสามารถทํา 4.9
กิจ กรรมหรือ ร่ ว มงานกับ ผู้อ่ื น เพื่อ ให้
การดํ า เนิ น งานเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
รวม
4.55
.29
มากที่สดุ

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินการยอมรับเจตคติท่มี ี
ต่อการทํางาน ด้านสัมพันธภาพ พบว่าคะแนนค่าเฉลีย่ (x�
= 4.55, SD = .9) (ใช้เกณฑ์คํานวณค่าเฉลีย่ ได้ตงั ้ แต่
3.50 คะแนนขึน้ ไปถือว่าผูเ้ ชีย่ วชาญให้การยอมรับเจตคติ)
สรุปได้ว่าเจตคติท่มี ตี ่อการทํางานด้านสัมพันธภาพซึ่ง
ประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบดัง กล่า วผู้เ ชี่ย วชาญให้
การยอมรับในระดับมากทีส่ ดุ
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สรุป ได้ว่า ผู้เ ชี่ย วชาญให้ก ารยอมรับ เจตคติท่ีม ีต่ อ
การทํางาน (Attitudes Toward Working) ทัง้ 3 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นความภัก ดี ด้ า นความประณี ต และด้ า น
สัมพันธภาพ อยู่ในระดับการยอมรับ มากที่สุด โดยให้
การยอมรับ ด้านความภักดี (x� = 4.58, SD = .35) เป็ น
อันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ (x� = 4.55,
SD = .9) และด้านความประณีต (x� = 4.5, SD = .34)
ตามลําดับ
5. ผลการพัฒ นาและหาประสิท ธิภ าพละครวิท ยุ
แบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์ ปญั หาสําหรับ
การเสริมสร้างเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน ดังนี้
5..1 ผลการวิเคราะห์บทละครวิทยุทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการผลิตรายการ
วิทยุ นักจัดรายการวิทยุ นักแสดงละครวิทยุ นักพากย์
ผูเ้ ขียนบทวิทยุ/โทรทัศน์ ผูก้ ํากับการแสดงละครวิทยุได้
ประเมิน เนื้ อ หาของละครวิทยุแ บบสร้า งสรรค์บ นฐาน
สถานการณ์ปญั หาประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหาของละคร
วิธกี ารเขียนบทละคร การใช้ภาษาของตัวละครสถานการณ์
ปญั หาและวิธกี ารแก้ปญั หา สรุปว่าเนื้อหาของบทละครมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ (x� = 4.56,
SD = 0.7) สามารถส่งเสริมเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางานได้
5.. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการ
ผลิตละครวิทยุ ฯ โดยการประเมินความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตรายการวิทยุ นักจัดรายการ
วิทยุ นักแสดงละครวิทยุ นักพากย์ ผู้ควบคุมเพลงและ
เสียงประกอบ นักดนตรีเรียบเรียงเสียงประสาน ผูเ้ ขียนบท
วิทยุ/โทรทัศน์ ผูก้ ํากับการแสดงละครวิทยุ ประกอบด้วย
การประเมินทางด้านคุณภาพของเนื้อหา องค์ประกอบของ
เสียง และเทคนิคการตัดต่อ สรุปว่าคุณภาพการผลิตละคร
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x� =
4.63, SD = 0.46) สามารถนําไปทดลองและเผยแพร่ได้
5.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติก่อนและหลังจากการ
รับฟ งั ละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์
ปญั หาเพื่อเสริมสร้างเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางานของนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ดังนี้
5.3.1 ผลวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสม
ของแบบวัดเจตคติ โดยการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
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จิตวิทยาการวัดเจตคติ ทัง้ 5 คน ในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน
สรุปว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (x� = 4.80,
SD = 0.3) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านทีม่ คี ่าความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ คือ ด้านความภักดีมคี ่าเฉลีย่ (x� = 4.83,
SD = 0.3) รองลงมาคือ ด้านสัมพันธภาพ มีค่าเฉลีย่
(x� = 4.83, SD = 0.19) และด้านความประณีต มีค่าเฉลีย่
(x� = 4.74, SD =0.8) ตามลําดับ ดังนัน้ แบบวัดเจตคติ
ทีม่ ตี ่อการทํางานทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใช้เพื่อวัด
เจตคติก่อนและหลังรับฟงั ละครในการดําเนินการวิจยั
ขัน้ ตอนต่อไปได้
5.3. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติทม่ี ตี ่อการ
ทํางานก่อนและหลังจากการรับฟงั ละครวิทยุแบบสร้างสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญั หาเพื่อเสริมสร้างเจตคติท่มี ตี ่อ
การทํางาน ของกลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน โดยให้รบั
ฟงั ละครวิทยุจํานวน 9 ตอน โดยทําวัดเจตคติก่อน
(Pretest) และหลัง (Posttest) รับฟงั ละคร ปรากฏผล
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติทม่ี ตี ่อ
การทํางานก่อนและหลังจากการรับละครวิทยุ
คะแนน
ก่อนการรับฟงั
หลังการรับฟงั

n
40
40

�x
184.7
196.50

t
6.58

Sig.
.000

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนเจตคติท่มี ตี ่อการ
ทํางานหลังรับฟงั ละครสูงกว่าก่อนรับฟงั ละครซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แสดงว่าละคร
วิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปญั หาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีผลต่อการส่งเสริมเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน
5.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติท่มี ตี ่อการ
ทํางานของนักศึกษากลุ่มทดลองจํานวน 40 คน เป็ น
กลุ่มที่ได้รบั ฟงั ละครวิทยุ จากสื่อวิทยุ อินเตอร์เน็ ตและ
ซีดี และคลุ่มควบคุมจํานวน 40 คน แต่ไม่ได้รบั ฟงั ละคร
วิทยุ โดยกําหนดให้ทําแบบวัดเจตคติท่มี ตี ่อการทํางาน
Pretest และ Posttest ทัง้  กลุม่
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(ANCOVA) เปรียบเทียบเจตคติทม่ี ตี ่อการ
ทํางานของนักศึกษาทีร่ บั ฟงั ละครวิทยุฯ กับ
ทีไ่ ม่ได้รบั ฟงั ละครวิทยุฯ โดยมีคะแนนเจต
คติก่อนทดลอง (Pretest) เป็ นตัวแปรร่วม
(Covariate)
แหล่งความแปรปรวน
ตัวแปรร่วม (Pretest)
ผลของตัวแปรนักศึกษาทีร่ บั ฟงั
ละครวิทยุกบั ทีไ่ ม่ได้รบั ฟงั
ละครวิทยุ (Group)
ความคลาดเคลือ่ น (Error)
รวม (Total)

df
SS
MS
F
Sig
1 8803.816 8803.816 378.78 .000
1 3061.976 3061.976 40.61 .000

77 5856.159 76.054
79 3793.988

ผลการวิเคราะห์พบว่า เจตคติของกลุ่มทดลองมี
ค่ า มากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ละครวิทยุแบบสร้างสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญั หาที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถส่งเสริม
เจตคติทม่ี ตี ่อการทํางานได้
5.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
3 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี ต่ อ การรับ ฟ งั ละครวิท ยุ
บนฐานของสถานการณ์ปญั หา ดังนี้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูฟ้ งั ละครวิทยุแบบ
สร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปญั หาเพื่อเสริมสร้างเจต
คติทม่ี ตี ่อการทํางานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า ในภาพรวมผูฟ้ งั
ละครที่เ ป็ น นัก ศึก ษากลุ่ ม ทดลองมีค วามพึง พอใจใน
ระดับมากมีค่าเฉลีย่ (x� = 3.83, SD = 0.4) ซึง่ สอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อ 1.1.3 “นักศึกษาพึงพอใจละครวิทยุใน
ระดับมาก” ส่วนข้อเสนอแนะจากผูฟ้ งั ที่เป็ นนักศึกษา
กลุม่ ทดลองผูว้ จิ ยั จะนําไปศึกษาและพัฒนาต่อไป
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มตี ่อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน (Attitude
Toward Working) ได้รบั การประเมินการยอมรับจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในระดับ “มากทีส่ ุด” ทัง้ 3 ด้าน เนื่องจาก
ผู้เ ชี่ย วชาญทัง้ นั ก วิช าการและผู้ท่ีม ีป ระสบการณ์ ใ น
การทํางานมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับ
การให้ค วามสํา คัญ ด้า นเจตคติท่ีม ีต่ อ การทํา งานเป็ น
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อันดับแรก และมีความเชื่อว่าหากพนักงานคนใดเริม่ ต้น
ทํางานด้วยเจตคติทด่ี แี ล้วจะนําไปสูค่ วามสําเร็จของคน ๆ
นัน้ และเป็ นความเจริญขององค์กรด้วย
งานวิจยั ที่พฒ
ั นาขึน้ มานี้ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความ
พร้อมของผู้ท่จี ะเข้าสู่โลกของการทํางานให้มคี ุณสมบัตทิ ่ี
สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wood and Payne (1998)
พบว่า ในการสัมภาษณ์เพือ่ รับพนักงานนายจ้างจะเน้นการ
ตรวจสอบเจตคติมากกว่าความรู้ และทักษะ[6] ซึง่ เจตคติท่ี
ดีต่อการทํางานนัน้ ต้องอาศัยระยะเวลาและวิธกี ารปลูกฝงั
ให้ ก ับนั ก ศึก ษาตัง้ แต่ อยู่ ใ นรัว้ สถาบัน การศึกษา การ
เสริมสร้างเจตคติท่มี ตี ่อการทํางานดังกล่าวสามารถทําได้
โดยอาศัยป จั จัยหลายด้าน เช่น การสร้างแรงจูงใจ การ
จําลองสถานการณ์และสิง่ แวดล้อม การทําความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล การมีส่วนร่ วมในการทํ า
กิจกรรม เป็ นต้น ด้วยเจตคติท่ดี ขี องนักศึกษาที่ได้รบั การ
ปลูกฝงั จะก้าวไปสูก่ ารทํางานอย่างมันใจเป็
่
นทีย่ อมรับของ
สังคมและประเทศชาติ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าสื่อเป็ นปจั จัยทีส่ ามารถ
เสริมสร้าง ปลูกฝงั และเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ สอดคล้อง
กับ Rogers (1973) ทีก่ ล่าวว่า การสือ่ สารก่อให้เกิดผล 3
ประการคือ 1) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูข้ องผูร้ บั
สาร ) ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติ ของผูร้ บั สาร 3)
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูร้ บั สาร [7] ใน
กระบวนการวิจยั นี้ถือว่าการใช้ส่อื ละครเป็ นส่วนหนึ่ งใน
การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ กบั ผู้ฟงั ในแง่การเสริมสร้าง
เจตคติท่ีมตี ่อการทํางาน โดยมีเรื่องราวของพระเอกที่ม ี
ความมุ่งมันทํ
่ างาน เพื่อนพระเอกทีท่ ะเยอทะยาน นางเอก
มีน้ํ าใจเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อนนางเอกชอบบ่น ขีเ้ กียจ
อู้งาน ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นการประยุกต์องค์ประกอบ
ละครของ Aristotle (อ้างอิงจาก Geraldine Brain Siks,
1983 : p.170) ดังนี้ โครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร (Character)
สาระของเรือ่ ง (Theme) ภาษา (Diction) เสียง (Sound) [8]
และได้ประยุกต์เป็ นละครวิทยุในรูปแบบซิทคอมซึ่งมีตวั
ละครชุดเดียวกันทุกตอน เรื่องจะจบเป็ นตอน ๆ ในแต่ละ
ตอนก็จะมีบทสรุปภายในตอน พร้อมกันนี้เนื้อหาของบท
ละครได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร
มาอย่างเข้มข้นจนถึงกระบวนการผลิต ผ่านการปรับปรุง
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แก้ไขจนได้ละครวิทยุท่มี คี ุณภาพสร้างสรรค์เหมาะสมต่อ
การส่งเสริมเจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน
สรุปได้ว่า การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐาน
สถานการณ์ปญั หาเพื่อเสริมสร้างเจตคติท่มี ตี ่อทํางานนัน้
เป้าหมายหลัก คือ ความต้องการปลูกฝงั ให้ผรู้ บั ฟงั ซึง่ เป็ น
นักศึกษากลุ่มทดลองได้ซมึ ทราบรับรูเ้ กี่ยวกับเจตคติท่มี ี
ต่อการทํางาน ทัง้ จากการรับฟงั ละครผ่านทาง CD ใน
ห้องเรียน ผ่านทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง FM.93.5
Mhz. FM.107.75 Mhz. ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์
Facebook และ Youtube ตลอดจนการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นโดยการวิพากษ์วจิ ารณ์ตวั ละคร เนื้อเรื่องของละคร
ในแต่ ละตอน รวมไปถึงประสบการณ์ จริงที่แต่ ละคนได้
ประสบพบเจอในการทํางาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ใช้ละครทําหน้าที่
เป็ นสื่อกลาง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สําหรับการนํ าเอา
ศิลปะของการละครมาใช้เป็ นสื่อการสอนเพื่ออธิบาย หรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ดี ตี ่อการทํางาน หรือส่งเสริม
ในด้านอื่น ๆ ก็ดี จะทําให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและมี
ความเข้าใจในวิชาที่เล่าเรียน หรือเนื้อหาทีต่ ้องการสอน
และอธิบายได้ดขี น้ึ ทําให้การเรียนการสอนสนุ กสนาน เป็ น
การพัฒ นาได้ ท ัง้ ด้ า นความรู้ ทัก ษะและเจตคติ ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตออก
ไปสูโ่ ลกของการทํางานอย่างมีคุณภาพ
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
สถาบัน การศึก ษา และองค์ก รต่ า ง ๆ สามารถนํ า
เจตคติทม่ี ตี ่อการทํางาน (Attitude Toward Working)
ทีไ่ ด้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนี้ประยุกต์ใช้
ในการเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาทีก่ ําลังจะเข้าสู่
โลกของการทํางานได้ในหลายด้าน เพื่อเป็ นการปูพ้นื ฐาน
สร้างความเข้าใจ และปลูกฝงั เจตคติท่ดี ตี ่อการทํางาน
ตัง้ แต่อยูใ่ นรัว้ สถาบันการศึกษา โดยผ่านรูปแบบต่าง ๆ
ทัง้ การสร้างสถานการณ์ จําลองโดยใช้ช่องทางผ่านสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ เช่น ละครวิทยุ, ละครประเภทซิทคอม หรือ
การจัดทําละครเวที เป็ นต้น นับเป็ นการใช้ส่อื ความบันเทิง
ให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการสอดแทรกเนื้อหาในด้านการทํางาน
ทีต่ อ้ งการปลูกฝงั ให้กบั นักศึกษาเพือ่ นําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ จริงต่อไป นอกจากนี้ การฝึ กอบรม การฟงั
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บรรยาย หรือ การจัดสถานการณ์ ให้มกี ารแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษากับ ผู้ ท่ีม ี ป ระสบการณ์ แ ละ
ประสบความสําเร็จในการทํางานก็เป็ นส่วนช่วยให้นกั ศึกษา
ได้ซมึ ซับรับรูเ้ จตคติทม่ี ตี ่อการทํางานอีกทางหนึ่ง
การพัฒนาคนให้เข้าสูโ่ ลกของการทํางานอย่างสมบูรณ์
อันประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคตินัน้ จะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาเจตคติเป็ นการยากที่จะอธิบายได้ด้วย
คําพูด การบรรยาย หรือ การสอนในรูปแบบปกติ จึงต้อง
อาศัยกลยุทธ์หลากหลายวิธเี พื่อที่จะนํ ามาสร้างเสริมและ
ปลู กฝ งั สิ่งเหล่ านี้ ให้ ก ับนั ก ศึก ษาซึ่งต้ องใช้ระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจะพัฒนาเจตคติท่ดี ตี ่อการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ว่าสถาบันการศึกษาต้อง
ให้ ค วามสํ า คัญ และทราบถึ ง ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการอย่างแท้จริง และเชื่อมันในประโยชน์
่
ของเจต
คติ ท่ี ม ี ต่ อ การทํ า งานซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การพัฒ นา
บุคลิกภาพของนักศึกษาอันมีผลต่อเนื่องไปถึงภาพลักษณ์
ของสถาบันการศึกษาเอง และการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ใน
อนาคต เพื่อเป็ นผู้นําในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องมีงบประมาณใน
การดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน และอีกส่วนที่
สําคัญคือการวัดผลประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อนํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทใน
สังคมปจั จุบนั
7. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
7..1 ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาละครวิทยุ
แบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ ปญั หาเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติ หรือ ความรูค้ วามเข้าใจในด้านอื่น ๆ เช่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความสามัคคีของคนในชาติ ปญั หา
วัยรุน่ ตีกนั ปญั หายาเสพติด ฯลฯ
7.. ควรศึกษาและพัฒนาละครวิทยุแบบ
สร้างสรรค์โดยให้ผู้รบั ฟงั เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ละคร เช่ น เป็ นผู้แสดงละครวิทยุ เป็ นผู้กํากับ เป็ นต้น
เพือ่ ให้ผรู้ บั ฟงั มีความเข้าใจและรับรูไ้ ด้ดขี น้ึ เป็ นการบูรณาการ
หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การรับฟงั
7..3 การวิจยั นี้มงุ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อ การ
ั
รับฟงละครวิทยุเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมโดย
ไม่ได้คํานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ระดับการศึกษา
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เพศ อายุ เกรด เป็ นต้น ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มผี ลต่อความ
พึงพอใจในการรับฟงั ละครวิทยุ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้
ต่อไปต้องศึกษาตัวแปรดังกล่าวข้างต้น เพื่อพัฒนาละคร
วิทยุให้น่าสนใจยิง่ ขึน้
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