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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียม    
ความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน คัดเลือก
เป็นกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ รอบที่ 1  2) แบบสอบถามแนวโน้มองค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัฟ รอบที่ 2 และ 3) แบบสอบถามแนวโน้มองค์ประกอบการ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ รอบที่ 3 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทร์ที่ 3 และ 1 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความส าคัญของนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษาด้านเท็คสตาร์ทอัพ  2) ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
เท็คสตาร์ทอัพ และ 3) คุณลักษณะของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ  โดยผู้เชี่ยวชาญมีฉันทา
มติ ที่ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง  2-5  และมีค่าพิสัยควอร์ไทล์ อยู่ระหว่าง 0-1  2)  องค์ประกอบของการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  1) นโยบายการจัด
การศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) องค์ประกอบของ
การพัฒนาคู่มือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย  5 ด้าน คือ 2.1)       
ด้านหลักการทฤษฎี 2.2) ด้านการพัฒนาคู่มือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 2.3) 
ด้านข้ันตอนการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อม  ด้านเท็คสตาร์ทอัพ ด้านสิ่งสนับสนุน     
การอบรม และด้านกิจกรรมการอบรม และ 3) คุณลักษณะของคู่มือการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี          
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และ        
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  3) ข้ันตอนการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท
อัพ  ประกอบด้วย 5 ข้ัน ได้แก่ ข้ันที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ  ข้ันที่ 2 ศึกษาปัญหาและสร้างแนวคิด ข้ันที่ 3 สร้าง
ทีมงาน ข้ันที่ 4 สร้างแนวคิดธุรกิจใหม่  และ ข้ันที่ 5 น าเสนอธุรกิจใหม่ 
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Abstract 
 

The objective of the research was to synthesize the components of undergraduate 
student development in preparation for Tech Startup by EDFR technique. The target population 
was twenty specialists selected by purposive sampling. The research instrument was an interview 
form for the first implementation of EDFR technique, a questionnaire on the trends of the 
components of undergraduate student development in preparation for Tech Startup of the 
second round, and a questionnaire on the trends of the components of undergraduate student 
development in preparation for Tech Startup of the third round. The statistics used were mode 
and range of quartile 3 and 1.  
 The research study showed that 1) the components of undergraduate student 
development in preparation for Tech Startup consisted of three major parts: 1. the importance of 
the policies on educational management relating to undergraduate student development in 
preparation for Tech Startup, 2. related factors in preparation for Tech Startup, and 3. activities 
for preparing Tech Startup. 2 )  The three major components of undergraduate student 
development in preparation for Tech Startup were 1 )  policies of educational management on 
three areas: the 20 Year National Strategies (2017-2036), 2) the 12th National Social and Economic 
Development Plan (2017-2021) and 3) skill development of undergraduate students in the 21th 
century. 2 )  The components of a handbook on undergraduate student development in 
preparation for Tech Startup consisted of five major parts:  principles, theories, development of a 
handbook on student development in preparation for Tech Startup, Tech Startup, training 
facilitators, and training activities. And 3 ) the qualities of the handbook in preparation for Tech 
Startup consisted of two major aspects: activities for student development and qualities of 
trainees.  3) Five steps in preparing student development for Startup were 1 building passion, 2 
study of pain point and idea innovation, 3 team setup, 4 business model canvas and 5 pitching 
and fundraising new business. 
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บทน า 
 

 ประเทศไทยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ        
มีความมั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสู่       
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ    
เป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีแนวทาง ดังน้ี 1) ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 2) พัฒนาให้ เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม               
ด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ 3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ทั้ง       
ด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการน าไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
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เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ซึ่งให้ความส าคัญ   
กับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
และจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน  
 แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ 
บุคลากรในตลาดแรงงานที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพและบุคลากรทุกช่วงวัย  
2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรใน   
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทยด้วยการวิจัยไอที การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัล  การจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) การสร้างกรอบความคิดเชิงดิจิทัล (Digital mindset) ให้กับสังคม การพัฒนาบุคลากรและ
งานวิจัยเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับยุคดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถด าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิทัล การจัดการผลกระทบจาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  ความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบไซเบอร์ สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและน าไปสู่แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญคือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนแบบมั่นคง มั่นคั่ง 
ย่ังยืน ทั้งน้ีมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนานักศึกษาให้เข้าสู่การด าเนินผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีหรือเท็คสตาร์ทอัพ  
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตก าลังคนสู่ตลาดแรงงานจ าเป็นต้องผลิตให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติ อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้มี การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพด้านเท็คสตาร์ทอัพให้แก่นักศึกษา เน่ืองจากเป็นนโยบายใหม่และมีหน่วยงานภาคเอกชนสนับสนุนแต่ในอยู่
ในวงจ ากัด  อีกทั้งบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเท็คสตาร์ทอัพ จากผลการส ารวจพบว่า 1) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจเทคโนโลยีเท็คสตาร์ทอัพ  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 2)         
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อธุรกิจเทคโนโลยีเท็คสตาร์ทอัพในการจัดการเรียนการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง 3) ความต้องการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะด้านธุร กิจเทคโนโลยี    
เท็คสตาร์ทอัพในภาพรวม ร้อยละ 94.11 และ 4) แนวทางในการส่งเสริมด้านธุรกิจเทคโนโลยีเท็คสตาร์ทอัพ ควรมี
กิจกรรมส่งเสริมด้านธุรกิจเทคโนโลยีเท็คสตาร์ทอัพ และควรมีการสร้างบริษัทจ าลองที่เกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีเท็ค
สตาร์ทอัพ [1] 
 จากสภาพการณ์ที่กล่าวมา การส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ด้านเท็คสตาร์ทอัพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่    
การลงทุนในธุรกิจใหม่ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานเท็คสตาร์ทอัพมีการประกอบการ
ลักษณะน าเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีนักลงทุน
เป็นผู้พิจารณาเงินลงทุน ในการวิจัยการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ
โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ ในการสังเคราะห์แนวโน้มคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการประเภทเท็คสตาร์ทอัพ
น าไปสู่การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลโดยให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท
โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ณฤทธ์ิ  วรพงษ์ดี [2] ได้กล่าวถึง ธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็ก ๆ สามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธุรกิจมีการท าซ้ าได้โดยง่ายและขยายกิจการได้ง่าย มีการน าเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ เป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนจากไอเดียเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือ
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือท ามาก่อน  สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [3] ได้กล่าวถึงว่า 
เป็นการเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ที่สามารถหาเงินแบบท าซ้ าและขยายได้ง่าย 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็น  
 ภาสกร  เรืองรอง [4] กล่าวว่า วิจัยที่ใช้ในการศึกษาอนาคตเพ่ือเป็นเครื่องมือท านายคาดการณ์ บ่งชี้
แนวโน้มสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตมีลักษณะส าคัญประกอบด้วย 1) เวลามีการระบุช่วงเวลา เช่น 5 ปี 10 ปี 25 ปี 
เป็นต้น 2) ปัญหาไม่ใช่ปัญหาในความรับผิดชอบของคนใดคนหน่ึง 2) ทฤษฎี เป็นความพยายามที่จะใช้และสร้าง
ทฤษฎีในการศึกษา 3) เทคนิคการวิเคราะห์ ผสมผสานระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเชิงพรรณนา 4) การน า
ผลที่ได้ไปใช้ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต  สอดคล้องกับ ดวงนภา  มกรานุรักษ์ [5] 
ได้กล่าวว่า การวิจัยอนาคตที่การส ารวจและศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของเรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพ่ือหาทางท าแนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน
หาทางป้องกันหรือขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 
 ศิคริษฐ์ คุณชมภู, และคณะ [6] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค EDFR ผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม มีผลแยกตามแต่ละด้านดังน้ี  1) ปัจจัย
ด้านหลักการและแนวคิดในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ประสบความส าเร็จ จัดแบ่งเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ หลักการและแนวคิดด้านวัฒนธรรม  หลักการและแนวคิดด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการด าเนินงาน  ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับมาก โดยที่ค่ามัธยฐานมีค่า 5 
และผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1  2) องค์ประกอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ  จัดแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ องค์ประกอบการบริหารจัดการ ประกอบ   
ไปด้วย โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบและการจัดการ และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับ
มาก โดยที่ค่ามัธยฐานมีค่า 5 และผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1  และ 3) แนวทางการน า/
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  จัดแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่   
ด้านการน าเสนอสารสนเทศผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ด้านขอบข่ายของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านลักษณะของสื่อ  
ที่น าเสนอ และด้านการจัดท าฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว  ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับมาก   
โดยที่ค่ามัธยฐานมีค่า 5 และผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับใช้ในเทคนิคอีดีเอฟอาร์รอบที่ 1  
 1.2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส าหรับใช้ในเทคนิคอีดีเอฟอาร์ รอบที่ 2 
 1.3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส าหรับใช้ในเทคนิคอีดีเอฟอาร์ รอบที่ 3 
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2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน ส าหรับสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการสอน วิจัย เป็นผู้ประกอบธุรกิจ เป็นที่ปรึกษา กรรมการ 
หรือเคยเข้ารับการอบรมด้านสตาร์ทอัพ หรือเท็คสตาร์ทอัพ 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 3.1 ก าหนดขอบเขตในการสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านเท็คสตาร์ท โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ ดังน้ี 
  3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ แนวคิดในการพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ และเทคนิคอีดีเอฟอาร์ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ด้านเท็คสตาร์ทอัพ ก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ 1 จ านวน 5 คน น ามาสรุปกรอบแนวคิดเพ่ือน าไปสังเคราะห์
องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทต่อไป 
  3.1.2  ก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 2 จ านวน 21 คน เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบการ
การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม 
     3.2  เก็บข้อมูลการสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านเท็คสตาร์ท รอบที่ 1 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
     3.3  เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท รอบที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
                3.4  เก็บข้อมูลการยืนยันความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท รอบที่ 3 โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมค่าสถิติ 
     3.5  วิเคราะห์ ข้อมูลการสังเคราะห์องค์ประกอบพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือ เตรียม       
ความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท จากการใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
  3.6 น าผลสรุปข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์องค์ประกอบพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียม     
ความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท จากการใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ 
   
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 คือ สถิติมัธยฐาน และผลต่างของควอไทล์ที่ 1 และ 3 โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่ามัธยฐาน (Median) ดังน้ี  
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับมาก 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับน้อย 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
  และเกณฑ์การแปลผลค่าพิสัยความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่1 [7] ดังน้ี 
       ถ้าค่าพิสัยที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่าไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ข้อความน้ันสอดคล้องกัน (Consensus) 
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       ถ้าค่าพิสัยที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อข้อความน้ันไม่สอดคล้องกัน (Consensus)  
 

ผลการวิจัย 
 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท
อัพ  
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ รอบที่ 1 รอบที่ 2 
และ รอบที่ 3 จากน้ันวิเคราะห์และสรุปผล ตามข้อค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) ความส าคัญของนโยบายการจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาด้านเท็คสตาร์ทอัพ  2) ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ และ 3) คุณลักษณะของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท
อัพ  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ด้านเท็คสตาร์ท 

รายการ Md. IR ระดับ ข้อท่ีเลือก 
ข้อท่ี 1 ความส าคัญของนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  5.00 0.00 มากที่สุด  
2. นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564)  
5.00 0.00 มากที่สุด  

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับ
การประกอบการธุรกิจเท็คสตาร์ทอัพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ได้แก่ 

5.00 0.00 มากที่สุด  

1) ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
1.1) การคิดอย่างสร้างสรรค์ 5.00 0.00 มากที่สุด  
1.2) ท างานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 5.00 0.00 มากที่สุด  
1.3) การสร้างนวัตกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด  

2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา     
2.1) การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด  
2.2) การใช้การคิดอย่างเป็นระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด  
2.3) การพิจารณาและการตัดสินใจ 5.00 1.00 มากที่สุด  
2.4) การแก้ปัญหา 5.00 0.00 มากที่สุด  

3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  0.00   
3.1) ความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ  5.00 0.00 มากที่สุด  
3.2) ความรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่อ  5.00 0.00 มากที่สุด  
3.3) ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี 5.00 0.00 มากที่สุด  

ข้อท่ี 2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎี  

   1.1 หลักการเท็คสตาร์ทอัพ  
1) องค์ประกอบของ เท็คสตาร์ทอัพ 5.00 0.00 มากที่สุด  
2)  ตัวอย่าง เท็คสตาร์ทอัพ 5.00 0.00 มากที่สุด  
3)  กฎหมายที่เก่ียวข้อง   5.00 0.00 มากที่สุด  

 1.2 กระบวนการพัฒนาเท็คสตาร์ทอัพ 
1) การศึกษาปัญหา 5.00 0.00 มากที่สุด  
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2) การสร้างผลิตภัณฑ์ 5.00 0.00 มากที่สุด  
3) การเขียนโมเดลธุรกิจ 5.00 0.00 มากที่สุด  
4) การน าเสนอ 5.00 0.00 มากที่สุด  

 1.3 การน าเสนอแนวคิดเท็คสตาร์ทอัพ 
1) ตัวอย่างวีดีโอการสร้างแรงบันดาลใจ 5.00 0.00 มากที่สุด  
2) ตัวอย่างเท็คสตาร์ทอัพที่ประสบความส าเร็จ 5.00 0.00 มากที่สุด  
3) ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ 
เท็คสตาร์ทอัพที่ประสบความส าเร็จ 

5.00 0.00 มากที่สุด  

4) ตัวอย่างผลงานด้านเท็คสตาร์อัพ 5.00 0.00 มากที่สุด  
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์อัพ  

1) การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 5.00 0.00 มากที่สุด  
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MIAP  5.00 1.00 มากที่สุด  
3) การเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่ม Jigsaw 5.00 0.00 มากที่สุด  
4) การบริหารจัดการแบบ IPO 5.00 1.00 มากที่สุด  
5) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.00 1.00 มากที่สุด  

 2. การพัฒนาหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ  
  2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ 3.00 2.00 ปานกลาง X 
  2) ความรู้พื้นฐานด้านการใช้สื่อ 2.00 0.00 น้อย X 
  3) ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี 2.00 1.00 ปานกลาง X 

  2.2 การวิเคราะห์เน้ือหาด้านเท็กสตาร์อัพ 
1) หลักการเท็คสตาร์ทอัพ 5.00 0.00 มากที่สุด  
2) องค์ประกอบของ Tech Startup   5.00 0.00 มากที่สุด  
3) ตัวอย่าง Tech Startup   5.00 0.00 มากที่สุด  
4) การน าเสนอแนวคิดเท็คสตาร์ทอัพ 5.00 0.00 มากที่สุด  
5) กฎหมายที่เก่ียวข้อง   5.00 0.00 มากที่สุด  

  2.3 ขั้นตอนการอบรมการพัฒนาเท็คสตาร์ทอัพ 
ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Passion)  5.00 0.00 มากที่สุด  
ขั้นที่ 2 ศึกษาปัญหาและสร้างแนวคิด (Pain Point and                
Idea innovation)   

5.00 0.00 มากที่สุด  

ขั้นที่ 3 สร้างทีมงาน (Team Setup) 5.00 0.00 มากที่สุด  
ขั้นที่ 4 สร้างแนวคิดธุรกิจใหม่  (Business Model Canvas) 5.00 0.00 มากที่สุด  
ขั้นที่ 5 น าเสนอธุรกิจใหม่  (Pitching and Fundraising) 5.00 0.00 มากที่สุด  

3. สิ่งสนับสนุนการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน รู้กิจกรรมการอบรม   
  3.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
   1) ระบบการเรียนรู้ผ่าน Google Application 

1) Google Classroom 5.00 0.00 มากที่สุด  
2) Google Forms 5.00 0.00 มากที่สุด  
3) Google Docs 5.00 4.00 มากที่สุด X 
4) Google Drive 5.00 0.00 มากที่สุด X 
5) Google Slide 5.00 3.00 มากที่สุด X 
6) Google Sheet 4.00 3.00 มาก X 
7) Google Site 5.00 3.00 มากที่สุด X 
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  2) สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ 

1) Facebook 5.00 0.00 มากที่สุด  
2) Social Media 5.00 1.00 มากที่สุด  
3) You tube 5.00 0.00 มากที่สุด  
4) Line 5.00 0.00 มากที่สุด  

  5) Google Discussion 5.00 1.00 มากที่สุด  
3) กิจกรรมการอบรม 

1) การเรียนรู้แบบ MIAP  5.00 0.00 มากที่สุด  
2) เทคนิคพี่เลี้ยง 5.00 0.00 มากที่สุด  
3) การเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค Jigsaw 5.00 0.00 มากที่สุด  

  4) หน่วยงานความร่วมมือ  
4.1) มหาวิทยาลัย 5.00 0.00 มากที่สุด  
4.2) สถานประกอบการ 5.00 0.00 มากที่สุด  
4.3) ชุมชนในท้องที่ 4.00 3.00 มาก X 
4.4) เครือข่ายในและต่างประเทศ 4.00 2.00 มาก X 

ข้อ 3 คุณลักษณะของกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
  1. ด้านกิจกรรมการอบรม  

1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ 4.00 2.00 มาก X 
2) กิจกรรมการเรียนรู้แบบออฟไลน์ 5.00 2.00 มากที่สุด X 
3) กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านระบบและ 
สื่อออนไลน์โดยมีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า 

5.00 0.00 มากที่สุด  

4) กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสื่อออนไลน์โดยมีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า 5.00 0.00 มากที่สุด  
5) กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า 5.00 1.00 มากที่สุด  

  2. ด้านลักษณะของผู้เรียน 
1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านเท็คสตาร์ทอัพ   5.00 0.00 มากที่สุด  
2) มีทักษะการท างานเป็นทีม  5.00 0.00 มากที่สุด  

  3) ทักษะการน าเสนอโมเดลธุรกิจ 5.00 0.00 มากที่สุด  

 
           จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ พบว่า มีค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง  2-5  และมีค่า
พิสัยควอร์ไทล์ อยู่ระหว่าง 0-1   
 
2. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน 
เท็คสตาร์ทอัพ 

 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยพิจารณาเลือกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นฉันทามติทุกด้านและทุกข้อทีม่ี 
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสัย (IR) ระหว่างควอร์ไทล์ อยู่ระหว่าง 0-1 เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ แสดงตามภาพที่ 1  
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ภาพที ่1 องค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปรญิญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
 
 จากภาพที ่1 องค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ท
อัพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1) นโยบายการจัดการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)  ด้านนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และด้าน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารญาณ และการแก้ปัญหาและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ส่วนที่ 2) องค์ประกอบของการพัฒนา
คู่มือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านหลักการ ทฤษฎี 
ด้านการพัฒนาคู่มือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ด้านข้ันตอนการพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อม ด้านเท็คสตาร์ทอัพด้านสิ่งสนับสนุนการอบรมและด้านกิจกรรมการอบรม 
ส่วนที่ 3) คุณลักษณะของคู่มือการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและด้านคุณลักษณะของผู้เรียน   
 ผู้วิจัยน าองค์ประกอบ ตามภาพที่ 1 สู่การออกแบบข้ันตอนการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สัมพันธ์และเหมาะสมกับข้ันตอนการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับส่งสนับสนุนการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่รูปแบบก าหนด แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 ข้ันตอนการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 

 
           จากภาพที่ 2  ข้ันตอนการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ใน
การพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ เป็นกิจกรรมการอบรมแบบกลุ่ม
ร่วมมือด้วยเทคนิคพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ข้ัน ได้แก่  

ข้ันที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Passion) เป็นกิจกรรมกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา ใน
ประเด็นแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ เพ่ือจะน าเข้าสู่การน าเสนอเน้ือหาสาระ ข้อมูลหรือสารสนเทศ ในเรื่องความรู้ด้าน
หลักการแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยสื่อที่ใช้ที่ในข้ันน้ี ได้แก่ สื่อวิดีโอชุดที่ 1 และใบความรู้ที่ 1 และเป้าหมาย     
การเรียนรู้เพ่ือ กระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา สนใจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ  

ข้ันที่ 2 ศึกษาปัญหาและสร้างแนวคิด (Pain Point and Idea innovation) เป็นกิจกรรมให้
ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาสาระปัญหาและสร้างแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยสื่อที่ใช้ที่ในข้ันน้ี ได้แก่ สื่อวีดีโอชุดที่ 2 และใบ
ความรู้ที่ 2 และเป้าหมายการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาเท็คสตาร์ทอัพ น าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ 

ข้ันที่ 3 สร้างทีมงาน (Team Setup) เป็นกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้นักศึกษาเรียนรู้และท า
กิจกรรมเป็นกลุ่ม จัดกลุ่มตามความถนัดและความเหมาะสม ฝึกท ากิจกรรมเพ่ือศึกษาและเรียนรู้แนวคิดธุร กิจ
สตาร์ทอัพ โดยสื่อที่ใช้ที่ในข้ันน้ี ได้แก่ ใบกิจกรรมชุดที่ 1.1 ใบกิจกรรมชุดที่  2.1 และ ใบกิจกรรมชุดที่ 3.1 และ
เป้าหมายการเรียนรู้เพ่ือ ให้นักศึกษาสร้างทีมงานเพ่ือการเรียนรู้ น าความรู้มาสู่การฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะการ
ท างานเป็นทีม เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการด้านเท็คสตาร์ทอัพ  

ข้ันที่ 4 สร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ (Business Model Canvas) เป็นกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้
นักศึกษาวางแผนออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่ม โดยสื่อที่ใช้ที่ในข้ันน้ี ได้แก่ สื่อวิดีโอชุดที่ 3 และใบกิจกรรมที่ 
1.2 ใบกิจกรรมที่ 2.2 และ ใบกิจกรรมที่ 3.2 และเป้าหมายการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาท างานเป็นทีม น าความรู้มา
วางแผนออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่ม ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการเป็นผู้ประกอบการเท็คสตาร์ทอัพ   

ข้ันที่ 5 น าเสนอธุรกิจใหม่ (Pitching and Fundraising) เป็นกิจกรรมเรียนรู้กลุ่มที่นักศึกษา
จะต้องร่วมกันวางแผนออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่ม เตรียมทีมงาน สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ในการน าเสนอธุรกิจใหม่
ในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผล โดยสื่อที่ใช้ที่ในข้ันน้ี ได้แก่ ใบกิจกรรมที่ 1.3     
ใบกิจกรรมที่ 2.3 และ ใบกิจกรรมที่ 3.3 และเป้าหมายการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
การน าเสนอธุรกิจเท็คสตาร์ทอัพ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพโดยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ พบว่า มีค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง  2-5  และมีค่าพิสัย ควอร์ไทล์        
อยู่ระหว่าง 0-1  ผู้วิจัยน าสู่การสังเคราะห์องค์ประกอบ  โดยที่เลือกรายการที่ค่ามัธยฐานมีค่า 5  และมีค่าพิสัยควอร์ไทล์ 
อยู่ระหว่าง 0-1  องค์ประกอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1) นโยบายการจัดการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ด้านนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) และด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่วนที่ 2) องค์ประกอบของการพัฒนาคู่มือ         
การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย  5 ด้าน คือ ด้านหลักการ ทฤษฎี               
ด้านการพัฒนาคู่มือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ด้านข้ันตอนการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ด้านสิ่งสนับสนุนการอบรม และด้านกิจกรรมการอบรม ส่วนที่ 3) 
คุณลักษณะของคู่มือการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ ประกอบด้วย 2 ด้าน 
คือ ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์  
ข้อมูลที่ได้เกิดจากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 น ามาสู่การวิเคราะห์เป็นข้อค าถามในรอบที่ 2 และ 3 ส่งผลให้ได้ข้อมูลมีความ
ครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญจึงมีฉันทามติร่วมกันใน   ทุก ๆ ด้าน ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ [6] 
ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์  โดยในการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเทคนิคอีดีเอฟอาร์ โดยน าข้อมูลที่มี
ระดับฉันทามติมากที่สุด มีข้อค าถามทั้งหมด 143 ข้อ มีตัวชี้วัดรวม 90 ข้อ มาวิเคราะห์ประเด็นตามหลักการและแนวคิด 
และจัดท าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคอีดีเอฟอาร์ และน าข้อมูลที่ได้
น าสู่การสังเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเท็คสตาร์ทอัพ 
ดังน้ันถ้าหากจะน าผลการวิจัยไปใช้งาน ควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือ  พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ในภาพที่ 2 และน าสู่การทดลองใช้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
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