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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวัตถุประสงคเพื่อประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
เปน นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2551 ใน 5 สาขาวิชาคือ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 
จํานวน 103 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ที่มีการตอบสนองคู (Dual-
response Format) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาดัชนี
ลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน (Modified Priority Needs Index: PNIModified) 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) พบวามี
สภาพที่เปนอยูอยูในระดับปานกลาง ( =3.40 S.D.=.45) และสภาพที่ควรจะเปนอยูในระดับมากที่สุด ( =4.70 
S.D.=.30) และคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน (PNIModified) เทากับ .38 เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับแรก (.
51) รองลงมาเปน ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและดานการวิจัยทางการศึกษา เปนลําดับ
ที่ 2 และ 3 (.45 และ .44 ตามลําดับ)  

2. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จําแนก
ตามสาขาวิชาพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา มีความ
ตองการจําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน 
เทากับ .46 .62 .47 และ .55 ตามลําดับ แตนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามีความตองการจําเปนในดานการ
วิจัยทางการศึกษาเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเทากับ .53 

3. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จําแนก
ตามเพศพบวา นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตองการจําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับที่ 1 
โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนเทากับ .52 และ .50 ตามลําดับ 

4. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) จําแนก
ตามเกรดเฉล่ียสะสมพบวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสะสมสูงกวาหรือเทากับ 3.20 และนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสะสม
ตํ่ากวา 3.20 มีความตองการจําเปนในดานการพัฒนาหลักสูตรเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาดัชนีลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนเทากับ .48 และ .57 ตามลําดับ 



Abstract 
 

This research was an evaluation of needs assessment in graduates’ production for Bachelor of 
Education Program (Five-Year Curriculum), the Faculty of Education, Silpakorn University.  The purpose 
of this research was to evaluate needs assessment in graduates’ production for Bachelor of Education 
Program (Five-Year Curriculum), the Faculty of Education, Silpakorn University.   The subjects were 103 
undergraduate students from 5 programs in the faculty of education, first semester, the academic year 
2008 at Silpakorn University; Early Childhood Education Program, Elementary Education Program, Thai 
Program, English Program, and Social Studies Program. In which they were gathered by Stratified 
Random Sampling. The tool used in this research was questionnaire toward needs assessment in 
graduates’ production for Bachelor of Education Program (Five-Year Curriculum), the Faculty of 
Education, Silpakorn University with 5 rating scales measurement with dual-response format. Data were 
analyzed through uses of percentage, average, standard deviation and Modified Priority Need Index or 
PNImodified. 

The results were as follow:  
1. The evaluation results of needs assessment in total aspect; PNImodifiedwas at.38 and when 

examine each item, curriculum development aspect was the highest with PNImodifiedat .51. The second 
was the innovation and Information Technology in Education while educational research was followed as 
the third aspect.( PNImodified.45 and .44, respectively)  

2. The evaluation results of needs assessment in graduates’ production for Bachelor of 
Education Program (Five-Year Curriculum), When analyze programs; students from Early Childhood 
Education Program, Thai Program, English Program, and Social Studies Program, curriculum 
development aspect was the highest with PNImodifiedat .46 .62 .47 and .55, however, educational 
research was the highest with PNImodifiedat .53 for students from Elementary Education Program, 
respectively. 

3. The evaluation results of needs assessment in graduates’ production for Bachelor of 
Education Program (Five-Year Curriculum), when analyze programs gender; curriculum development 
aspect was the highest with PNImodified at.52 and .50, respectively, for both male and female students. 

4. The evaluation results of needs assessment in graduates’ production for Bachelor of 
Education Program (Five-Year Curriculum), when analyze grade point average of students, both 
students at GPA 3.20 and higher and students at GPA 3.20 and lower; curriculum development aspect 
was the highest with PNImodifiedat .48 and .57, respectively. 


