รายงานการวิจัยเรื่อง

การประเมินความตองการจําเปน
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551

โดย
นายไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมษายน 2552
รายงานการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ 2551

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปน การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี
คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความตองการจําเปนใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 2) เปรียบเทียบ
ระดับความตองการจําเปน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ป
การศึกษา 2551 จําแนกตามสาขาวิชา เพศ ชั้นป ระดับคะแนนเฉลี่ย และระยะเวลาที่ศึกษาตามหลั กสูตรของ
นักศึกษา และ 3) วิเคราะหการจัดลําดับความสําคัญ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่
1-5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2551 ใน 9 สาขาวิชาคือ การศึกษา
ปฐมวัย การประถมศึกษา การศึกษาตลอดชีวติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา จิตวิทยา เทคโนโลยี
การศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 291 คน ทีไ่ ดมาโดยการสุม แบบ หลายขั้นตอน (Multi-stage Stratified
Random Sampling)
เครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพทั้งคาความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณา คาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอคําถาม (Item Objective
Congruence: IOC) ซึ่งพบวามีคาระหวาง .60 ถึง 1.00 และคาความเที่ยงแบบสอดคลองภายในของเครื่องมือ
(Internal Consistency Reliability) พบวามีคาเทากับ .82 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐานไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ วิเคราะห หาความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 โดยใชดัชนีความสําคัญของลําดับความตองการจําเปน
(Modified Priority Needs Index) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. คาดัชนีลําดับความสําคัญ ของความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 รวมทุกดานพบวา มีคาเทากับ .355 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา “ดานสถานภาพทางเศรษฐกิจ ” มีคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงที่สุดเปนลําดับ
แรก (.427) รองลงมาเปน “ดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ” (.376) และ “ดาน
ทรัพยากรทีใ่ ชในการจัดการศึกษา” (.356) ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบ ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 พบวา
2.1 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยามีคา
สูงที่สุด (.431) รองลงมาคือ เทคโนโลยีการศึกษา (.414) การประถมศึกษา (.401) ตามลําดับ
2.2 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษาเพศหญิงมีคาสูงก วาเพศ
ชาย (.367 และ .317 ตามลําดับ)
2.3 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษาชั้นปที่ 5 มีคาสูงที่สุด (.
443) รองลงมาคือ ชั้นปที่ 4 (.432) ชั้นปที่ 3 (.387) ตามลําดับ

2.4 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึก ษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงกวาหรือเทากับ 3.20 มีคาสูงกวานักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.20 (.369 และ .340
ตามลําดับ)
2.5 คาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนในภาพรวมของนักศึกษาหลักสูตร 5 ป มีคาสูงกวา
นักศึกษาหลักสูตร 4 ป (.356 และ .354 ตามลําดับ)
3. ผลการวิเคราะหการจัดลําดับความสําคัญใน การจัดการศึกษาระดับปริญญา ตรี
คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551
3.1 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดานการจัดการเรียนการสอนในอันดับที่ 1 พบวา รายการเกีย่ วกับ “มี
การแนะแนวรายละเอียดของหลักสูตรกอนเขาศึกษา” มีนักศึกษาเลือกมากที่สุด (รอยละ 26.46)
3.2 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดานสถานภาพทางเศรษฐกิจในอันดับที่ 1 พบวา รายการเกีย่ วกับ “มี
การดําเนินการจัดทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยอยางทั่วถึง” มีนักศึกษาเลือกมากที่สุด
(รอยละ 24.74)
3.3 ผลการจัดลําดับความสําคัญในดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในอันดับ
ที่ 1 พบวา รายการเกีย่ วกับ “มีการบริหารจัดการรานคา /รานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ” มีนักศึกษาเลือกมากที่สุด
(รอยละ 26.12)
3.4 ผลการจัดลําดับความสําคัญใน ดานทรัพยากรทีใ่ ชในการจัดการศึกษา ในอันดับที่ 1 พบวา รายการ
เกี่ยวกับ “มีจํานวนคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนรู ” มีนักศึกษาเลือกมากที่สุด (รอยละ
46.39)
3.5 ผลการจัดลําดับความสําคัญใน ดานกิจการนักศึกษาในอันดับที่ 1 พบวา รายการเกีย่ วกับ “มีการ
สนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เพียงพอ” มีนักศึกษาเลือกมากที่สุด (รอยละ 40.21)

Abstract
The purpose of this research were to evaluate needs assessment, to compare level of needs
assessment by analyzing program, gender, year class, grade point average and curriculum ‘s study
year, and to analyze priority of needs assessment of education management of bachelor’s degree in the
faculty of education, Silpakorn University for academic year 2008.
The subjects were 291 undergraduate students from 9 programs in faculty of education,
second semester, the academic year 2008 at Silpakorn University; Early Childhood Education Program,
Elementary Education Program, Lifelong Education Program, Thai Program, English Program, Social
Studies Program, Psychology Program, Educational Technology Program and Sports Science Program.
In which they were gathered by multi-stage stratified random sampling. The tool used in this research
was questionnaire toward needs assessment of education management of bachelor‘s degree in the
faculty of education, Silpakorn University. Data were analyzed through uses of percentage, average,
standard deviation, Modified Priority Needs Index (PNIModified) and content analysis.
The result were as follow:
1. The evaluation results of needs assessment in total aspect; PNIModified was at .335 and when
examine each item, the highest was economic situation with PNIModified was at .427. The second was the
health and safety needs while student affair was followed as the third aspect. (PNIModified was at .376 and
.356, respectively)
2. The comparison results of needs assessment were as follow:
2.1 Students from Psychology Program was highest with PNIModified was at .431. The second was
Educational Technology Program and the third was Elementary Education Program with PNIModified was at
.414 and .401 respectively.
2.2 Female students PNIModified was higher than Male student. (.367 and .317 respectively)
2.3 Fifth year students was highest with PNIModified was at .443. Fourth year and Third year
students were followed with PNIModified was at .432 and .387 respectively.
2.4 Students at GPA 3.20 and higher was higher than PNIModified of students at GPA lower 3.20.
(.369 and .340 respectively)
2.5 Five-year curriculum student’s PNIModified was higher than Four-year curriculum student.
(.356 and .354 respectively)
3. The results of priority of needs assessment of education management were as follow:
3.1 When concern education management as the first priority, recommendation of curriculum
before study item was chosen with the highest score at 26.46%.
3.2 When concern economic situation as the first priority, scholarship management for best
student but poor students item was chosen with the highest score at 24.74%.

3.3 When concern health and safety as the first priority, good management in food and good
shop Item was chosen with the highest score at 26.12%.
3.4 When concern student affair as the first priority, enough computer for studying needs item
was chosen with the highest score at 46.39%.
3.5 When concern student activity as the first priority, support fund for student activity item was
chosen with the highest score at 40.21%.

