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บทคัดย่ อ
การวิจัย นี ม้ ีวัตถุวัตถุป ระสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่ อศึก ษาความคิดเห็ น ของนัก เรี ย น และกลุ่ม
บุค ลากรทางการศึก ษา เกี่ ย วกับ สาขาวิช าของหลัก สูตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ เปิ ด สอนอยู่ในปั จ จุบัน และ
2. เพื่อศึกษาแนวโน้ มความต้ องการของนักเรี ยน และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิ ดสาขาวิชาใหม่
ของหลัก สูต รครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต กลุ่มตัวอย่ าง คือ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 จ านวน 420 คน และ
บุค ลากรทางการศึกษา จ านวน 285 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นแบบสอบถาม จานวน 2 ชุด
(ส าหรั บ นั ก เรี ย น และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ สถิ ติ เชิ ง บรรยาย (descriptive
statistics) ได้ แ ก่ ค่าความถี่ และร้ อยละ ผลการวิ จัย สรุ ป ได้ ดังนี ้ 1. นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ร้ ู จักมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านครู ผ้ ูสอนมากที่สุด รองลงมา คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เพื่อน ตามลาดับ และส่วนใหญ่รับทราบข้ อมูลแล้ วว่าคณะครุ ศาสตร์ เปิ ดทาการสอนหลักสูตรครุ ศาสตร์ 5 ปี
และเห็ น ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ ว นัก เรี ย นส่วนใหญ่ ไม่สนใจที่ จะเข้ าศึกษาต่อในคณะครุ ศาสตร์ โดยให้
เหตุผลว่า มีสถานศึกษาอื่นที่ สนใจแล้ ว มากที่ สุด รองลงมา คือ ไม่ มีทุนการศึกษาต่อ และไม่สะดวกในการ
เดินทาง ตามลาดับ 2. บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ รับทราบข้ อมูลแล้ วว่าคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิ ดทาการสอนหลักสูตรครุ ศาสตร์ 5 ปี และเห็ นว่ามีความ
เหมาะสมดีแล้ ว ส่วนใหญ่ประเมินคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของคณะครุ ศาสตร์ ให้ อยู่ในระดับมาก
3. แนวโน้ มความต้ องการในการเปิ ดสาขาวิชาใหม่ของหลักสูตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต ตามความต้ องการของ
นัก เรี ยนความสอดคล้ องกับ บุ คลาการทางการศึกษา ใน 3 ล าดับ แรก เรี ยงตามล าดับ ได้ ดังนี ้ สาขาวิช า
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา ตามลาดับ 4. แนวโน้ ม
ของสาขาวิชาที่เป็ นที่ต้องการของผู้ประกอบการตามความคิดเห็นของนักเรี ยนสอดคล้ องกับบุคลากรทางการ
ศึก ษา ใน 3 ล าดับ แรก เรี ย งตามล าดับ ได้ ดังนี ้ สาขาวิ ช าภาษาอังกฤษ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study the opinion of students and educational
staffs about the currently operated curriculum of each major in Bachelor of Education. (2) to study
of trends of demand for a new curriculum of Bachelor of Education. The sample were 420
students in Mathayom 6 and 285 educational staffs. The research instruments were 2 mail
questionnaires ( for students and educational staffs) . The data were analyzed by descriptive
statistics using frequency and percentage. The research findings were as follows: 1. Most students
were known about Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage through
teachers, advertisement boards and friends, respectively. Most students were known that the
Faculty of Education provides 5 year curriculum and were satisfied with the curriculum. Most
students were not interested to pursue their study in the Faculty of Education due to having other
institutions in their mind, lack of financial support, and difficulty in commuting, respectively 2. Most
educational staffs were known that the Faculty of Education provides 5 year curriculum and were
satisfied with the curriculum. Most of them assessed the quality of education in the Faculty at level of
“Good” 3. Trends of demand for a new Bachelor of Education curriculum of students were in
accordance with the demand of educational staffs in 3 first majors which are Educational
Technology, Thai Language, and Educational Measurement and Evaluation, respectively. 4. Trends
of demanding majors of the entrepreneurs in the opinion of students were in accordance with the
opinion of educational staffs in 3 first majors which are English Language, Science, and Educational
Technology.

