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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณ ฑิต ศึกษา หลั กสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต และหลักสูต รปรัชญาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต สาขาพัฒ นศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2557 จานวน 56คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบสอบถามความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual-reponse Format) และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมู ลได้ แก่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า ดัชนี ลาดั บความส าคัญ ของความ
ต้องการจาเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified)และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่ามีสภาพที่เป็นอยู่อยู่ในระดับ
มาก (µ=3.70,  =.26) และสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.79,  =.09) และค่าดัชนีลาดับ
ความสาคัญของความต้องการจาเป็น (PNIModified) เท่ากับ .16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทักษะทาง
ปัญญามีดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงที่สุดเป็นลาดับแรก (.35) รองลงมาเป็นด้านความรู้
(.33) และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี เป็นลาดับที่ 3 (.31)

*
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2. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เฉพาะด้านของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีสภาพที่เป็นอยู่
อยู่ในระดับมาก (µ = 3.60,  =.22 ) และสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.77,  =.11) และค่า
ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (PNIModified) เท่ากับ .32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีมีดัชนีลาดับความสาคั ญของความต้องการจาเป็นสูง
ที่สุดเป็นลาดับแรก (.40) รองลงมาเป็นด้านทักษะทางปัญญา (.34) และด้านความรู้ เป็นลาดับที่ 3 (.30)
คาสาคัญ : ความต้องการจาเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์1
Abstract
This research was an evaluation of needs assessment in desirable characteristics development
of graduated student in development education field, the faculty of education, Silpakorn
University. The purpose of this research was to evaluate need assessment in desirable
characteristics development of graduated student in master degree of development education
field, the faculty of education, Silpakorn University according to Thai Qualifications Framework
for Higher Education (TQF). The sample were 56 graduated students from master degree
curriculum and doctor of philosophy curriculum in development education field, the faculty of
education, Silpakorn University during 2013-2014 academic year. The tool used in this research
were 1)questionnaire toward need assessment in desirable characteristics development of
graduated student in development education field, the faculty of education, Silpakorn
University with 5 rating scales measurement with dual-response format. And 2) Structured
Interview. Data were analyzed through uses of percentage, average, standard deviation and
Modified Priority Need Index or PNImodified.and content analysis. The result were as follow:
1. The evaluation results of needs assessment in desirable characteristics
development of graduated student in development education field, the faculty of education,
Silpakorn University were as following. Current characteristics was at the high level (µ= 3.70, 
=.26). Desirable characteristics at the highest level (µ= 4.79,  =.09) with PNIModifiedat .16. When
examine each item, intelligent skill at the highest with PNIModifiedat .35. The second was
knowledge skill with PNIModifiedat .33. The third was numerical analysis, communication, and
technology skills with PNIModifiedat .31.
2. The evaluation results of needs assessment in desirable special characteristics
development of graduated student in development education field, the faculty of education,
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Silpakorn University were as following. Current characteristics at the high level (µ= 3.60,
 =.22). Desirable characteristics at the highest level (µ= 4.77,  =.11) with PNIModifiedat .32.
When examine each item, numerical analysis, communication, and technology skills at the
highest with PNIModifiedat .40. The second was intelligent skill with PNIModifiedat .34. The third was
knowledge skill with PNIModifiedat .30.
Keyword :needs assessment, desirable characteristics
บทนา
ประเทศไทยให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังปรากฏในกฎหมายและประกาศหลาย
ฉบับ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 10 ฉบับ รวมทั้งฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ที่ได้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
ในการมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และเป็นคนที่มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก โดยเน้นการจัด
การศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาคนให้เก่ง ดี มีสุข และพัฒนาสังคมดุลยภาพ 3 ด้าน ได้แก่ สังคมคุณภาพ สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร ทั้งนี้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ
จะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยมีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ถึง
ระดับ ปริญญาบัณ ฑิต คือ ปริญญาตรี และระดับ บัณฑิต ศึกษา คือ ปริญ ญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นการศึกษาในระดับสูง มีความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ในเชิงวิชาการขั้น
สูงให้ผู้เรียนได้ทั้งวิชาความรู้ในเชิงวิชาการและการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด เพื่อให้มีความพร้อมในการก้าว
ไปสู่ สั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพเพี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรมและความรู้ ใ นการเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาชาติ
สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นสถาบันที่มีความสาคัญในการเป็นแหล่งผลิตกาลังคนในระดับสูงให้มีความรู้ตามความ
ต้องการของรัฐเพื่อพัฒนาประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมุ่งเพียงหวังให้บัณฑิตมีความรู้ มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่จะเอื้ออานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังขาดการมุ่งเน้น
การพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ขาดการส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่เป็นที่ คาดหวังของสังคมว่า
จะต้องเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้และมีคุณธรรม มีทักษะทางด้านกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ และเป็นพลเมืองที่ดีทาประโยชน์ให้แก่สังคมให้ได้มากกว่าบัณฑิตในระดับปริญญาบัณฑิต
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่ว ยงานกากับและส่งเสริมการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิ
ดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒินั้นๆ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ ในการทางานและประกอบอาชีพรวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต กระทาได้ด้วยการ
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พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและความต้องการของสังคม และเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ได้มีการกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการกาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ขึ้น เป็ น พระราชบั ญ ญัติ ระเบีย บบริหารราชการแผ่ นดิ น (ฉบับ ที่ 5) และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพพร้อมทั้งอานวยให้เกิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา ดัชนีชี้วัด และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งกาหนดให้มีระบบกากับติดตามและตรวจสอบการจัด
การศึ กษาตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ซึ่ ง ตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึกษาแห่ง ชาติ พ .ศ.2552 ได้
กาหนดการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ไว้ว่า
การเรีย นรู้คือการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมที่ นั กศึกษาพั ฒ นาขึ้น ในตนเองจากประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รับ ระหว่ า ง
การศึกษา (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557)โดยกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย
5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับ ผิด ชอบ และ 5) ด้ านทักษะการคิดวิ เคราะห์เชิง ตัว เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงสหวิทยาการสามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ได้ในหลายแขนง
วิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีความพร้อมที่จะเป็นมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตอัน
ทรงคุณค่า เพื่อไปเป็นผู้นาทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความรู้เพื่อก้าวสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ และพร้อม
ที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปได้ ซึ่งในการตรวจสอบความพร้อมและความ
เหมาะสมของการจัดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น วิธีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวสามารถทาได้โดยใช้การ
ประเมินความต้องการจาเป็น(Needs Assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจ หรือกาหนดจุดประสงค์ในการทางานเพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง โดยการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กรหรือบุคคลที่มุ่งประเมิน แล้วทาการวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อ
กาหนดช่องว่าง (Gap) ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (What is) กับสภาพที่ควรจะเป็น (What should be)
ช่องว่างดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการจาเป็นซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจขององค์กรหรือบุคคลที่มุ่ ง
ประเมิ น ที่ ควรได้ รั บ การแก้ ไ ข และเมื่ อน าข้ อมู ล ความต้ องการจ าเป็ น ที่ ไ ด้ ม าทั้ ง หมดมาท าการเรีย งล าดั บ
ความสาคัญ (Priority Setting) ก็จะทาให้ได้ข้อมูลความต้องการจาเป็นที่มีความสาคัญสาหรับใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาหรือกาหนดจุดประสงค์ในทางานต่อไปซึ่งการประเมินความต้องการจาเป็น ในการพัฒนา
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คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาพั ฒ นศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะทาให้ทราบว่านักศึกษามีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อยู่ในระดับใด เพื่อนาผลการวิจัยไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละด้าน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
วิจัย และทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนศึกษาที่มีความสามารถเข้าสู่
สังคมได้อย่างมั่นใจ และพร้อมที่จะเป็นผู้นาทางการศึกษาและพัฒนาสังคม เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติไทย
ให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาพั ฒ นศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั กสู ต รปรัช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ นศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 – 2557 จานวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content Validity)โดยทาการประเมินค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อคาถาม (Item Object Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC =1.00 และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจและสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการ
จาเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified)และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
คุณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ต ที่ พึงประสงค์ข องนัก ศึกษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึก ษา สาขาพัฒนศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ตารางที่ 2 สรุป ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการในการพัฒนา
คุณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ เ ฉพาะด้ า นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาพั ฒ นศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สภาพที่เป็นอยู่
µ
ระดับ

3.95 .63 มาก

คุณธรรม จริยธรรม
- เคารพกฎ ระเบียบ กติกาขององค์กรและ
สังคม
- มีความเป็นประชาธิปไตย
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการ
ทางาน
- เสี ย สละ มี จิ ต อาสา เห็น แก่ส่ ว นรวม
มากกว่าส่วนตน
- มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงาม รักท้องถิ่น
ความรู้
3.59 .62 มาก
- มี ค วามรู้ ใ นสาขาของตนและสาขาที่
เกี่ยวข้อง
- มีความรู้รอบตัวและหมั่นแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ
-สามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู้กับงานที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
- ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งผู้ มี ค วามรู้ แ ละมี
วิจารณญาณ
- มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้
ให้กับผู้อื่น
ทักษะทางปัญญา
3.55 .58 มาก
- ความสามารถในการวางแผนและเรียนรู้
ด้าน
สภาพทีเ่ ป็นอยู่
ระดับ
µ

ในการพัฒนาตนเอง องค์กรและวิชาชีพ
-สาม ารถ น า ควา มรู้ ไ ปป ระยุ กต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
-สามารถบูรณาการความรู้และเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงาน
-มีความสามารถในการวางแผนและปรับปรุง

สภาพที่ควรจะเป็น
PNI ลา
ดับ
µ
ระดับ

4.86 .36 ม า ก .23 5
ที่สุด

4.79

.35

4.80

.31

ม า ก .33
ที่สุด

2

ม า ก .35 1
ที่สุด
สภาพที่ควรจะเป็น
PNI ลา
ดับ
ระดับ
µ
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การทางานของตน
-สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอ
แนวทางที่สร้างสรรค์
-มี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
-มีทักษะการใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง
-ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
-มี วิ จา ร ณญ า ณใ น กา ร รว บ รว ม แ ป ล
ความหมาย สื่อสารข้อมูลและแนวความคิด
-สามารถค้นหาข้อเท็จจริง โดยใช้ข้อมูลและ
หลักฐานได้อย่างน่าเชื่อถือ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ 3.90
รับผิดชอบ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
-มีทักษะในการทางานเป็นทีม
-มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
-มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพัน ธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน
ด้าน

.65

มาก

สภาพที่เป็นอยู่
ระดับ
µ


-มี ภ าวะผู้ น า และผู้ ต าม มี ก ารวางตั ว ได้
เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่
-เคารพสิทธิของผู้อื่น
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 3.52
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
-มีทักษะทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
2210

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

.65

มาก

4.88

.24

ม า ก .25
ที่สุด

4

สภาพที่ควรจะเป็น
PNI ลา
ดับ
ระดับ
µ


4.64

.38

ม า ก .31
ที่สุด

3
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การติดต่อสื่อสารและการทางาน
-สามารถสรุ ป ประเด็ น สื่ อ สารทั้ ง พู ด อ่ า น
เขี ย นและเลื อ กรู ป แบบการน าเสนอที่
เหมาะสม
-สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์
ในการปฏิบัติงาน
รวม
3.70
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.26

มาก

4.79

.09

ม า ก .29 ที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพที่ เป็ นอยู่ของคุณ ลักษณะบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงค์ของนั กศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิลปากรในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
(µ=3.70,  = .26)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก
(µ= 3.95,  = .63) รองลงมาเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก(µ=
3.90,  = .65) และด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (µ= 3.59,  = .62) นอกจากนี้ยังพบว่าด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (µ= 3.52,  = .65)
เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.79,  =
.35 )เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดย
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.88,  = .24 ) รองลงมาเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.86,
 = .36 ) และด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.80,  = .31) นอกจากนี้ยังพบว่าด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.64,  = .38)
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ดั ช นี ล าดั บ ความส าคั ญ ของความต้ อ งการจ าเป็ น ( PNIModified) ในการพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาพั ฒ นศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมมีค่าเท่ากับ .29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทักษะทางปัญญามีดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงที่สุดเป็นลาดับแรก (.35) รองลงมาเป็นด้านความรู้ (.33) และด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี เป็นลาดับที่ 3 (.31)

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เฉพาะด้านของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้าน
สภาพที่เป็นอยู่
สภาพที่ควรจะเป็น
PNI ลา
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คุณธรรม จริยธรรม
-พิ จ ารณาสิ่ ง ต่ า งๆ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
ยุติธรรม
-สารวมทั้งกาย วาจา ใจ
-พึ่งตนเองได้
-ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง
ความรู้
-สามารถน าความรู้ ด้ า นทฤษฎี ต่ า งๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
-มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมโลก
-สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงได้
ทักษะทางปัญญา
-มีความสามารถในการแก้ปัญหาและทางาน
ท่ามกลางความกดดันได้
-สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนา
ตนเองได้
-ค ว า ม ส า ม า ร ถ ดั ด แ ป ล ง ค ว า ม รู้ ห รื อ
ประสบการณ์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นหลายๆ
ด้าน
-มีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าลอง
-มีความสามารถในการคิดสิ่งแปลกใหม่ต่าง
จากสมาชิกในกลุ่ม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
-ปฎิบัติงานตามขั้นตอนที่กาหนดจนกว่าจะ
เสร็จเรียบร้อย แม้จะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม
-ปฎิ บั ติ ต นตามกฎหมาย สั ญ ญา และ
ข้อตกลง
ด้าน
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µ
3.79
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.65

ระดับ
มาก

µ
4.87

.28

3.67

.60

มาก

4.80

3.56

.66

มาก

3.76

.61

มาก



สภาพที่เป็นอยู่
ระดับ
µ


ระดับ
ม า ก .28
ที่สุด

ดับ
4

.37

ม า ก .30
ที่สุด

3

4.81

.34

ม า ก .34
ที่สุด

2

4.81

.33

ม า ก .28
ที่สุด

4



สภาพที่ควรจะเป็น
PNI ลา
ดับ
ระดับ
µ
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-มีทักษะในการประสานงานและเข้าถึงชุมชน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ 3.26
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
สร้างและจัดการความรู้แบบบูรณาการได้
-มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ตั ว เลข และ
แปลผลข้อมูลเชิงสถิติ
-สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสร้ า ง
นวัตกรรมได้
รวม
3.60
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.73

ป า น 4.57
กลาง

.45

ม า ก .40
ที่สุด

.22

มาก

.11

ม า ก .32 ที่สุด

4.77

1

จากตารางที่ 4.23 พบว่าสภาพที่เป็นอยู่ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เฉพาะด้านของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
(µ= 3.60,  = .22)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับ
มาก (µ= 3.79,  = .65) รองลงมาเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก
(µ= 3.76,  = .61 ) นอกจากนี้ยังพบว่าด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยอยู่ในระดับมาก (µ= 3.26,  = .73)
เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เฉพาะด้านของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
(µ= 4.77,  = .11 )เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (µ= 4.87,  = .28 ) รองลงมาเป็นด้านทักษะทางปัญญา และด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.81,  = .34) นอกจากนี้ยังพบว่าด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ= 4.57,  = .45)
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ดั ช นี ล าดั บ ความส าคั ญ ของความต้ อ งการจ าเป็ น ( PNIModified) ในการพั ฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เฉพาะด้านของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมมีค่าเท่ากับ .32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงที่สุดเป็น
ลาดับแรก (.40) รองลงมาเป็นด้านทักษะทางปัญญา (.34) และด้านความรู้ เป็นลาดับที่ 3 (.30)

สรุปและอภิปรายผล

2213

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สูงสุดของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา พบว่ามีความต้องการจาเป็นสูงสุดใน3 ลาดับแรกคือ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านความรู้ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เฉพาะด้านสูงสุดใน 3 ลาดับแรก คือ ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปั ญญา และด้านความรู้ ซึ่งเป็นผลการ
ประเมินที่ไม่แตกต่างกันมากนักในเรื่องของความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะที่มีความต้องการเหมือนกันทั้ง
คุณลักษณะทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและคุณลักษณะเฉพาะด้านหรือคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้ความสาคัญคุณลักษณะ 3 ด้าน
นี้เป็นอย่างมากเนื่องจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเป็นการศึกษาขั้นสูงในประเทศไทยที่สังคมให้การยกย่องว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมากกว่าคนทั่วไปมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจึงได้รับ ความคาดหวังว่าจะต้องมี
ความรู้มากกว่าบัณฑิต ดังนั้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้สาหรับนักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษาจึงควรเป็น
คุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มากเพื่อเป็นการมอบองค์ความรู้ให้นักศึกษามีความรู้แตกฉานทั้ง
ในสาขาเฉพาะด้านและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ
พัฒนาสังคมต่อไปสอดคล้องกับการวิจัยของวัชรินทร์ แพงศรี (2555 : 10) ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึกษาแห่ง ชาติ (TQF : HEd) ของนั กศึกษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQFของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า มากที่สุดคือด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือด้านความรู้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาควรมีความรู้
และสามารถนาความรู้ไ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และพัฒนาสังคมได้ ด้วยเนื่องจากการศึกษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษานั้นจะเน้นการพัฒนาทางกระบวนการคิดมากกว่าการให้ความรู้พื้นฐาน สิ่งที่สาคัญที่สุดในการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนั้นคือการนาความรู้ที่มากมายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้ได้ และใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจึงควรมีคุณลักษณะที่ครอบคลุมในหลากหลายประการที่มิใช่มีความรู้เพียง
อย่างเดียว ดังสอดคล้องกับการศึกษาของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545: 190) พบว่า คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 10 ลักษณะ คือ มีความสามารถในการคิด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพดี รักการเรียนรู้ มีสุขภาพจิตดี ขยัน อดทน ทุ่มเททางานหนัก มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย รู้
รอบด้าน และเท่าทันสถานการณ์ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ไทย
ในขณะเดียวกัน นักศึกษาก็มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคิดว่าการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นเนื่องจากการศึกษาในระดับสูงขั้นปริญญามหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตนั้น ต้องมีการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ตัวเลข สถิติ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนท เป็นสิ่งที่สาคัญมากในการหาข้อมูล การแปรผล ตลอดจนการนาเสนอ
ข้อมูลต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารทั้งสิ้น อีกทั้งในโลกสมัยปัจจุบัน ที่การสื่อ สารและ
เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งจาเป็นในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงควรมีความรู้และมี
2214

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรู้เท่าทันและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ดังคากล่าวของวนิดา บุตตะมา
(2557) ที่กล่าวถึงความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน ทาให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การ
ติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดาเนินงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับวาสนา เสร็จ
กิจ (2557) ที่กล่าวถึงความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา ค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูล
ทาให้การศึกษาง่ายขึ้นและไร้ขีดจากัด ผู้เรียนมีความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดารงชีวิตประจาวัน ทาให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการทากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน สามารถ
ทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือทางานใช้เวลาน้อยลง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความต้องการจาเป็นในด้านการพัฒนาคุณลักษณะในด้านทักษะทางปัญญา และการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุดเป็นลาดับแรก ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของ
สาขาพัฒนศึกษาจึงต้องส่งเสริมทักษะทางปัญญาและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีให้แก่
นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง และฝึกทักษะ
ทางกระบวนการคิดให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดสร้างสรรค์ โดยการให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น การอภิปราย การโต้แย้ง และการนาเสนอผลงานที่
ตนเองไปค้นคว้ามาด้วยรูปแบบการนาเสนอที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ หรือชุมชน สังคมให้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน สาขาพัฒนศึกษาควรเน้นการเรียนการสอนที่
ฝึกให้นักศึกษาได้มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีด้วยการให้นักศึกษาได้เรียนใน
รายวิชาเกี่ยวกับการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลโดยวิธีทางสถิติ รวมทั้งรายวิชาที่ให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556–2557
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาอื่นๆ หรือในปีการศึกษาอื่นๆ หรือนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตด้วย เพื่อ
นาข้อมูล ที่ไ ด้ม าปรับปรุง และพั ฒนาการเรีย นการสอนของคณะศึกษาศาสตร์เพื่ อส่ งเสริม คุณ ลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ให้แก่บัณฑิตในทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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