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บทคัดยอ   
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซ่ึงจําแนกตาม
สาขาที่สําเร็จการศึกษาและประสบการณในการสอน ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูผูสอน 
ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีท่ีจําแนกตามสาขาการศึกษา และประสบการณใน 
การสอนจํานวน 228 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ มีคาความเช่ือม่ัน 
0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาคารอยละ คาเฉล่ีย (μ) และ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1.  คาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากตามลําดับ ท้ัง 2 งาน คือ งานบริหารและบริการหลักสูตรและงาน
ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
__________________________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                         
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

48 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
พุทธศักราช 2546 จําแนกตามสาขาการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2546 จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study teachers’opinions towards the uses of the Early 
Childhood Education Curriculum, A.D. 2003, implemented in Catholic schools under the supervisions of 
Chanthaburi Provincial  to compare with teachers’ opinions towards the uses of the Early Childhood 
Education Curriculum, A.D. 2003, classified by the fields of graduations and teaching experiences. 
 The population used in this study are 228 teachers in Catholic schools under the supervisions 
of Chanthaburi Provincial Diocese, classified by the fields of graduations and teaching experiences. 
 The instruments used are the 5-level rating Questionnaires consisting of 50 questions, having 
reliability value of  0.97, data analysis by  using finished statistical  program in acquiring the mean 
percentage (μ) and standard deviation (σ). 
 Research result can be concluded as follows:  
 1.  The mean on teachers’ opinions towards the uses of the Early Childhood Education 
Curriculum, A.D. 2003, wholly and individually, is in the level of  “much” (most satisfactory) on 
both works: namely, that of curriculum administrative and service works, and that of teaching and 
learning work in accordance with the curriculum, respectively. 
 2.  The result of comparison of teachers’ opinion to the implementation of the early 
childhood education curriculum A.D. 2003 according to major field of education found out that 
there is no significant difference to the level of significance at .05.  
 3.  The result of comparison of teachers’ opinion to the implementation of the early 
childhood education curriculum A.D. 2003 according to teaching experience found out that there 
is no significant difference to the level of significance at .05. 
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ความสําคัญของปญหา 
จากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และจากปญหาสังคมที่มี

ผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยของไทย คือ ความออนแอของสถาบันครอบครัวในการทําหนาท่ี 
ในการอบรมเล้ียงดูท่ีไมเหมาะสมอันสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการ
หล่ังไหลเขามาของวัฒนธรรมตางๆ ทําใหจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงเอกลักษณ
ของวัฒนธรรมในสังคมของตน  หลักสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย คือ การอบรมเล้ียงดู
ควบคูกับการใหการศึกษา โดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน  คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ พอแม ผูเล้ียงดูเด็ก และครูปฐมวัย จะตอง
มีความรู  ความสามารถ ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก และการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อใหเด็กแตละคน
ไดมีโอกาสพัฒนาอยางสูงสุดตามศักยภาพ การจัดส่ิงแวดลอมสําหรับการเรียนรูท่ีมีคุณภาพนั้นจะตอง
เปนความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และไดมาตรฐานท่ีใกลเคียงกัน ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีไดกําหนดใหสถานศึกษา
มีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง ซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษาจะเปนแนวทางสําคัญ 
ในการจัดส่ิงแวดลอมและประสบการณ การเรียนรูท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็กในสถานศึกษา เพื่อใหการจัด
การศึกษาปฐมวัยเปนไปตามหลักการดังกลาว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ข้ึน โดยมีหลักการในการจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
คํานึงถึงความตอเนื่องของการจัดการศึกษาของเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป (5 ป 11 เดือน 29 วัน) 
เช่ือมตอการศึกษา ปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา และกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังนี้ให
สถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปดกวางใหสถานศึกษานํานวัตกรรม ชุมชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษานํามาจัดประสบการณใหกับเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : คํานํา) 
 จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เห็นความสําคัญของ การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซ่ึงจะเปนแนวทางให กลุมโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม สามารถดําเนินการนําหลักสูตรไปสู 
การใชไดอยางถูกตองและมีความเปนเอกภาพ  
 
คําสําคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546             
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี แตกตางกันตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาและ          
ประสบการณในการสอน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  
2546 ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซ่ึงจําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา และประสบการณในการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในระดับช้ันปฐมวัยปท่ี 1-3 ของโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 12 โรงเรียน โดยแยกเปน
ครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 91 คน และครูผูสอนท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในสาขาอ่ืนๆ จํานวน 137 คน รวมท้ังส้ิน 228 คน 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย        
สรางข้ึนตามกรอบของการวิจัย ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผูสอนเปนแบบตรวจรายการ  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูในการใชหลักสูตร           
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของเบส (Best, 1978 : 246) เปนแบบสอบถาม
ชนิด 5 อันดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด คือ 
 มากท่ีสุด หมายถึง ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นมากท่ีสุด ให     5  คะแนน 
 มาก           หมายถึง        ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นมาก ให     4  คะแนน 
 ปานกลาง   หมายถึง ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นปานกลาง ให     3  คะแนน 
 นอย หมายถึง              ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นนอย ให     2  คะแนน 
 นอยท่ีสุด    หมายถึง ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นนอยท่ีสุด ให     1  คะแนน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

51 

 3.  การสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง โดยการศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เม่ือรางแบบสอบถามเสร็จแลวนําเสนอประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจความถูกตองของภาษาและความสมบูรณของเครื่องมือ แลวนํามาแกไข 
ใหเหมาะสมกับเนื้อหา นําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน  ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) ดวยวิธีการหาคา IOC แลวปรับตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒินําแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลไปวิเคราะหหาคา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยหาคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpa) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยกําหนดโปรแกรมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการวจิัย ดังนี้ 

4.1 การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                 
พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ใชการหาคารอยละและการหา
คาเฉล่ีย (Mean)  

4.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซ่ึงจําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา และประสบการณในการสอน ใชวิธีการ
ทดสอบคาที 

 
ผลการวิจัย   
 จากการสงแบบสอบถามไปยังครูผูสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
จํานวน 228 ฉบับ ไดรับ กลับคืนครบท้ัง 228 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย จากการวิเคราะหขอมูลระดับ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรุปผลไดดังนี้ 
 1. คารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมประชากรไดแก  ครูผูสอนท่ีสําเร็จ           
การศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 39.9 ครูผูสอนท่ีจบสาขาอ่ืนๆ จํานวน  
137  คน คิดเปนคารอยละ 60.1 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตํ่ากวา 5 ป จํานวน 66 คน คิดเปน
รอยละ 28.9 และครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอน 5 ป ข้ึนไป จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 71.1 
 2.  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใช
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบวาครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร 
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การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในงานบริหารและบริการหลักสูตรอยูในระดับมาก และ             
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนก็มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 จําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา พบวาครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาสาขาที่แตกตางกันมีการ
ปฏิบัติงานบริหารและบริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนแตกตางกัน 
มีการปฏิบัติงานบริหาร บริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการสงแบบสอบถามไปยังครูผูสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
จํานวน 228 ฉบับ ไดรับ กลับคืนครบท้ัง 228 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย จากการวิเคราะหขอมูลระดับ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรุปผลไดดังนี้ 
 1. คารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมประชากร ไดแก ครูผูสอนท่ีสําเร็จ           
การศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 39.9 ครูผูสอนท่ีจบสาขาอ่ืนๆ 
จํานวน 137 คน คิดเปนคารอยละ 60.1 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตํ่ากวา 5 ป จํานวน  
66 คน คิดเปนรอยละ 28.9 และครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอน 5 ป ข้ึนไป จํานวน 162 คน 
คิดเปนรอยละ 71.1 
    2.  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใช
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในงานบริหารและบริการหลักสูตรอยูในระดับมาก และ             
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนก็มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 
    3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    
พุทธศักราช 2546 จําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาพบวา ครูผูสอนท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาท่ี         
แตกตางกันมีการปฏิบัติงานบริหารและบริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตาม         
หลักสูตรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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    4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 จําแนกตามประสบการณในการสอนพบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนแตกตางกัน  
มีการปฏิบัติงานบริหารและบริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ   
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้ 
 1.1 สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดครูเขาสอนตามสาขาท่ีครูสําเร็จการศึกษา 
เปดโอกาสใหครูเลือกระดับท่ีครูถนัดและมีประสบการณ 
 1.2 ผูบริหารควรติดตามและนิเทศการใชแผนการจัดประสบการณของครูใหตอเนื่อง และ
ควรเปดโอกาสใหครูเลือกผูใหการนิเทศจากภายนอก เชน ศึกษานิเทศก ครู- อาจารยจากหนวยงานหรือ
องคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอผลการนิเทศของผูบริหาร             
ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
 2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  
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