
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  วิชาชีพชั้นสูง (profession) มีความแตกตางจากอาชีพหรือวิชาชีพทัว่ๆ ไปหลายประการ 
แกนกลางในการกําหนดวาวิชาชีพใดเปนวิชาชีพชั้นสงูมี 8 ประการ กลาวคือ มีลกัษณะบริการ 
ที่เดนชัด ใชกระบวนการทางสติปญญา มีเสรีภาพในการประกอบวชิาชีพในการใหบริการใน
วิชาชีพของตนอยางเปนอิสระ มีหลักสูตรฝกอบรมที่มีระยะเวลาแนนอน มีการฝกงานหรือ
ประสบการณวิชาชีพ มีใบรบัรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และมีองคกร
หรือสมาคมกําหนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ (ชัยยงค พรหมวงศ 2540 : 5-7) เทคโนโลยี
การศึกษา จัดไดวาเปนวชิาชีพชั้นสูง เพราะมีคุณลักษณะเชนเดียวกับแกนกลางในการ
กําหนดใหเปนวิชาชีพชั้นสงูดังกลาว จากการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ.2545) ทําใหศาสตรทางเทคโนโลยี
การศึกษาไดมีบทบาทสําคญัในการจัดการเรียนการสอน ที่เห็นเดนชัดดังที่ปรากฏในหมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซ่ึงไดกําหนดบทบาทหนาทีข่องรัฐเก่ียวกบัการจัดการดานเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา โดยกําหนดขอบเขตครอบคลุมไปถึงการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
บุคลากร การวิจัย การจัดตั้งกองทุนและหนวยงานกลางเพื่อวางนโยบายและบรหิารงานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงในทางการปฏิบตัิยังทําไดไมครบตามที่กําหนด 
 ในป พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดประกาศใช  
ทําใหครูและบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน หมายถึง บุคคลซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนการศกึษา 
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกีย่วเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา ตองมีใบประกอบวชิาชีพทางการศึกษา  
โดยไดกําหนดใหครู ศึกษานิเทศกและผูบริหารการศึกษา ตองมีใบประกอบวิชาชพี 
ทางการศึกษา (พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 : 2-3) สําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาและเปนสวนสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษายังไมได
กําหนดใหตองมีใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเปนขอจํากัดที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพและ 
ความม่ันคงของวิชาชีพได ดังน้ัน ในอนาคตบคุลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ เชน นักเทคโนโลยี
การศึกษา นักวัดและประเมินผลการศึกษา และนักแนะแนว อาจจําเปนตองมีใบประกอบวิชาชพี 
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 ดังน้ันการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือจะไดบุคคลท่ีมีความรูและประสบการณทางเทคโนโลยี ปฏิบตัิงาน
และปฏบิัตตินไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ประยุกตองคความรูที่เปนทฤษฎีและหลักการ 
ไปสูการปฏิบตัิของการเปนนักเทคโนโลยกีารศึกษาที่มีคุณภาพ 
 จากงานวิจัยที่ผานมายังไมมีการศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศกึษา
สวนใหญเปนการวจัิยเก่ียวกับบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือสมรรถภาพมาตรฐาน 
ที่จําเปนสําหรับนักออกแบบระบบการศึกษา มาตรฐานงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและ
มาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา ซ่ึงยังไมมีการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางหรือ
กรอบที่ใชในการกําหนดมาตรฐานวิชาชพีเทคโนโลยีการศึกษา ดังน้ันนิสิตหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รุนที่ 1  
ปการศึกษา 2548 จึงไดศึกษาความคิดเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชพี ความรู ความสามารถ 
และประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัตติน เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาและยกระดับวิชาชีพนักเทคโนโลยกีารศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาตอไป    
 
2. ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีประกอบดวย 2 กลุมคือ 
3.1.1 กลุมอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปดสอน

หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีการศึกษา 32 สถาบัน 
3.1.2 กลุมผูบริหารหรือผูใชงานบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษา คอืผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญทั่วประเทศ จํานวน 76 จังหวัด  
3.2 กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยาง แบงเปน (1) กลุมอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนใน
สถาบันการศกึษาที่เปดสอนหลักสูตรปรญิญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษา ไดมาโดยการสุมตาม
ความตองการ (purposive sampling) โดยสงแบบสอบถามจํานวน 60 ชุด (2) ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญในแตละจังหวัด ไดมาโดยการสุมอยางงาย (sample random sampling) 
ไดผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดใหญมาทั้งหมด จํานวน 160 คน 



 

 

3

  3.3  ขอบขายเน้ือหาสาระ ที่ใชในการวิจัย ไดแก  
  3.3.1 การศกึษาความคิดเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยี 

การศึกษาในสถาบันการศกึษาที่สอนหลกัสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยกีารศึกษา ตอมาตรฐาน
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

  3.3.2 การศกึษาความคิดเห็นของผูบรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญที่มี 
หองโสตทัศนศึกษาและมีบคุลากรทางเทคโนโลยีการศกึษาปฏิบตัิงานตอมาตรฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา 
 
4. ขอตกลงเบื้องตน 

4.1 กลุมอาจารยที่สอนในสถาบันการศึกษา จะศึกษาเฉพาะกลุมอาจารยที่สอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันการศึกษาปริญญาตรีทางเทคโนโลยกีารศึกษา     

4.2 กลุมผูบรหิารหรือผูใชงานบุคลากรทางเทคโนโลยกีารศึกษา จะศึกษาเฉพาะโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
5. นิยามศัพทเฉพาะ 

5.1 มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดหรือกรอบเกี่ยวกับคุณลกัษณะ คุณภาพ 
ที่พึงประสงค เปนมาตรฐานขั้นต่ําทีต่องการใหเกิดขึ้น โดยครอบคลุมมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และมาตรฐานการปฏิบัตติน 

5.2 วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยไดรับการศึกษาจากหลกัสูตรเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง มาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา คณะผูวิจัยไดรวบรวมวรรณกรรม 
ที่เก่ียวของในประเด็นดังน้ี (1) เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาในฐานะศาสตร (2) มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545) และ (4) งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาในฐานะศาสตร 
 เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษาในฐานะศาสตร จะกลาวใน 2 ประเด็น คือ  
(1) องคประกอบของศาสตรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ (2) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาในฐานะวิชาชีพชัน้สูง 
 ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ไดกลาวถึงองคประกอบของศาสตรทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ครอบคลุมศัพทเฉพาะศาสตร โครงสรางเน้ือหาสาระและวิธีการศึกษา
คนควาวิจัย (ชัยยงค พรหมวงศ 2540 : 5) 
 1) ศัพทเฉพาะศาสตร (Nomenclatures) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีศัพทเฉพาะ
ศาสตรที่ครอบคลุมศัพทดานการจัดระบบและออกแบบระบบ พฤตกิรรม วิธีการ การส่ือสาร  
(โสตทัศน สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม และสื่อคอมพิวเตอร) สภาพแวดลอม 
การจัดการเรียนรู และการประเมิน ศัพทเหลาน้ีบางสวนก็ใชรวมกับสาขาอ่ืนของศึกษาศาสตร 
บางสวนก็บญัญัติขึ้นเปนการเฉพาะ 
 2) โครงสรางเน้ือหาสาระ (Structure of Content) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
มีโครงสรางเน้ือหาสาระที่จําเปน 3 มิติ คือ 
 แนวตั้ง ไดแก มิติทางสาระจําแนกเปน 7 ขอบขาย ไดแก การจัดระบบและออกแบบ
ระบบ พฤติกรรม วิธีการ การส่ือสาร (โสตทัศน สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
และสื่อคอมพิวเตอร) สภาพแวดลอม การจัดการเรียนรูและการประเมิน 
 แนวนอน ไดแก มิติภารกิจที่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานําไปใชในการสนับสนุน
สาขาอ่ืนของศึกษาศาสตร ประกอบดวย 3 ภารกิจ ไดแก บริหาร วิชาการและบริการ 
 แนวลึก ไดแก มิติทางรูปแบบการศึกษาทีเ่ทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษามีบทบาท 
ในการสนับสนุนการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การฝกอบรมและการศึกษา
ทางไกล 
 3) วิธีการศึกษาคนควาวิจัย (Mode of Inquiries) เปนวิธีการทีใ่ชในการสรางองคความรู
ใหมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือขยายพรมแดนแหงความรูดานนี้ใหเพ่ิมพูนขึ้น 
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ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ไดกลาวถึงเกณฑกําหนดวิชาชีพชั้นสูง  
มี 8 ประการ กลาวคือ มีลักษณะบริการทีเ่ดนชัด ใชกระบวนการทางสติปญญา มีเสรีภาพ 
ในการประกอบวิชาชีพ มีหลักสูตรศึกษาอบรมที่มีระยะเวลาแนนอน มีการฝกงานหรือ
ประสบการณวิชาชีพ มีใบรบัรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
มีองคกรหรือสมาคมกําหนดและควบคุมมาตรฐานวชิาชีพ (ชัยยงค พรหมวงศ 2540 : 6-7)  
 1) เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษามีลักษณะบริการที่เดนชัด การบริการของ 
นักเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาครอบคลุม 
  - การใหบริการดานการจัดระบบและออกแบบระบบ เชน บริการจัดระบบ 
การเรียนการสอน การออกแบบการสอน เปนตน 
  - การกําหนดลักษณะและรปูแบบพฤติกรรมผูสอน ผูเรียน และบุคลากร 
ที่เก่ียวของกับการศึกษา 
  - พัฒนาและคิดคนวิธีการทางการศึกษาและการเรียนการสอน 
  - การกําหนดรูปแบบการสือ่สาร (การสง การปรุงแตงสาร ชองทางและ 
สื่อ และการรับสาร 
  - การใหบริการดานการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา (ในหองเรียน เชน  
การจัดมุมวิชาการ การจัดหองเรียน ฯลฯ นอกหองเรียน เชน ศูนยวิทยบริการ หองสมุด 
หองปฏิบัติการ พิพิธภัณฑ ฯลน) 
  - การเสนอวิธกีารจัดการเรียนการสอน อาทิ การจัดการเก่ียวกบันักเรียน  
สื่อการสอน 
  - การบริการดานการวัดและการประเมิน (ในเมืองไทยปจจุบันจะอยูในความ 
ดูแลของนักวดัผล แตในบางประเทศ เชน อังกฤษ จะอยูในความดูแลของนักเทคโนโลยี
การศึกษา) 
 2) การใชกระบวนการทางสติปญญา เปนการใชกระบวนการคิด ใครครวญที่มีระเบียบ
ระบบในการใหบริการ มิใชเพียงการออกแรงกายเทาน้ัน แมบอยคร้ังนักเทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษาอาจจะตองใชแรงงาน ก็เพียงเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางรวดเร็ว มิใชรอแรงงานจาก
ฝายอ่ืน แลวนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเปนฝายชี้มองใหคนอ่ืนออกแรงเพียงอยางเดียว 
 3) การมีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หมายถึง การที่นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สามารถใชความรูและประสบการณในการ
ใหบริการในวชิาชีพของตนอยางเปนอิสระ กลาวคือ มีอํานาจในการวางแผน เตรยีมการ
ดําเนินการและประเมินผลงานของตนเอง และสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาในสายงาน 
ครบวงจรจากต่ําไปถึงสูงในกรอบแหงกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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 4) การมีหลักสูตรศึกษาอบรมที่มีระยะเวลาเดนชัด ผูทีจ่ะมาเปนนักเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา จะตองผานการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนอยางต่ํา หรือมีประสบการณ 
ที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ัน หลักสูตรการศกึษาอบรมมักมีจํานวนหนวยกิตที่จะศึกษาและมีจํานวน 
ปที่จะศึกษาแนนอน เชน หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ป สําหรับผูสําเร็จมัธยมศึกษา 2 ป สําหรับ
ผูสําเร็จอนุปริญญาหรือปริญญาตรีมาแลว นอกจากนี้ นักเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 
อาจศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (นับถึงป พ.ศ.2538 มีสถาบันที่เปดสอนถึงระดับ
ปริญญาโทในเมืองไทยประมาณ 12 สถาบัน และปริญญาเอก 2 สถาบัน) 
 5) การเขารับการฝกงานหรือรับประสบการณที่จําเปนเพ่ิมเติม เม่ือเรียนวิชาครบตาม
กําหนดไวในหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองเขาฝกงานหรือประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ณ สถานที่และในเวลาที่กําหนด เพ่ือใหมีโอกาสฝกการนําความรูความสามารถ
มาประยุกตใชในสถานการณจริง 
 6) การมีใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
ที่ผานการศึกษาอบรมแลว ก็จะไดรับปรญิญาบัตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิบัตร 
ที่มีฐานะเทียบเทาในบางประเทศ ผูประกอบอาชีพเปนนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
อาจตองไดรับใบอนุญาต (Credential/License) กอนที่จะประกอบวชิาชีพ สําหรับในเมืองไทย  
การไดรับปรญิญาบัตรนบัเปนใบอนุญาตไปในตวั 
 7) การมีจรรยาวิชาชีพเปนกรอบกําหนดความประพฤติ ทั้งน้ีก็เพ่ือมิใหนักเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาเอารัดเอาเปรียบหรอืทําความเดือดรอนใหตนเองหรือผูอ่ืนและกาวล้ําสิทธิ
วิชาชีพอ่ืน ในประเทศไทย นักเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาสวนใหญเปนครูจึงอยูในการ
ควบคุมของจรรยาวิชาชีพครู เม่ือมีสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขึ้นแลว สมาคมนี้ 
ก็อาจจะกําหนดจรรยาวิชาชีพนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขึน้มาเปนการเฉพาะ 
 8) การมีองคกรหรือสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา องคกรดังกลาวจะมีหนาที่
กําหนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ สงเสริมการคนควาวิจัยและสงเสริมคุณภาพของสมาชิก 
ที่เปนนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือใหมีองคความรูเพ่ิมพูนและแนวปฏิบตัิในการ
บริการมีประสทิธิภาพ 
 สรุปไดวา เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษาในฐานะศาสตรทีศ่าสตราจารย ดร.ชัยยงค 
พรหมวงศ ไดกลาวไวมี 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก องคประกอบของศาสตรทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาครอบคลุมดาน (1) ศัพทเฉพาะศาสตร (nomenclatures) ไดแก การจัดระบบ
และออกแบบระบบ พฤติกรรมวิธีการ การส่ือสาร สภาพแวดลอม การจัดการเรียนรูและการ
ประเมิน (2) โครงสรางเน้ือหาสาระ (structure of content) ที่จําเปน 3 มิติ คือ มิติดานสาระ  
มิติดานภาระกิจ และมิติดานรูปแบบการศึกษา (3) วิธกีารศึกษาคนควาวิจัย (mode of inquiries) 
เปนวธิีการใชเพ่ือสรางองคความรูใหมทางเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหมีความรูดานนี้เพ่ิมขึ้น  
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 ประเด็นที่สอง คือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง เปนการ
กลาวถึงเกณฑวิชาชีพชั้นสงู 8 ประการ คือ มีลักษณะบริการที่เดนชดั ใชกระบวนการทาง
สติปญญา มีเสรีภาพในการประกอบอาชพี มีหลักสูตรศึกษาอบรมทีมี่ระยะเวลาแนนอน มีการ
ฝกงานหรือประสบการณวชิาชีพ มีใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีองคกรหรือสมาคมกําหนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชพี 
 คํากลาวในประเด็นสอง คือ “เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง”  
มีการกําหนดเกณฑวิชาชีพชั้นสูงไวครอบคลุมคุณลักษณะตามองคประกอบของศาสตรทาง
เทคโนโลยีการศึกษา สามารถนําเกณฑวชิาชีพชั้นสูงเหลาน้ีไปประกอบการกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศกึษาตอไป 
 
2. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เก่ียวของกับการกําหนด
มาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา จะกลาวถึง มาตราที่ 4 มาตรา 49 และมาตรา 50 
(พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 : 4-27) 
 มาตราที่ 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบรหิาร
การศึกษา บคุลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา 
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกีย่วเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการ
บริหารการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมี
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพซ่ึงตองออกใหผูปฏิบตัิงาน 
ในตําแหนงคร ูผูบริหารสถานศึกษา ผูบรหิารศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 

 มาตราที่ 49 ใหมีขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพประกอบดวย 
 (1) มาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพ 
 (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (3) มาตรฐานการปฏิบัตติน 
 การกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของคุรุสภา ทั้งน้ีตองจัดใหมีการประเมินระดับคุณภาพของผูรับใบอนุญาตอยางตอเน่ือง 
เพ่ือดํารงไวซ่ึงความรู ความสามารถและความชํานาญการ ตามระดับมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการทีคุ่รุสภากําหนด 
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 มาตราที่ 50 มาตรฐานการปฏิบัตติน โดยกําหนดเปนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ ประกอบดวย 
 (1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
 (2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 (3) จรรยาบรรณตอผูรับบรกิาร 
  (4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชพี 
 (5) จรรยาบรรณตอสังคม 
 

 การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหน่ึง 
ใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 
 

 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 1.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพ 
  1.1.1 มาตรฐานความรู  
  มีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา  
หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปน้ี 
   (1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
   (2) การพัฒนาหลักสูตร 
   (3) การจัดการเรียนรู 
   (4) จิตวิทยาสาํหรับครู 
   (5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   (6) การบริหารจัดการในหองเรียน 
   (7) การวิจัยทางการศึกษา 
   (8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
   (9) ความเปนครู 
  1.1.2 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
      ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปน้ี 
   (1) การฝกปฏิบัตวิิชาชีพระหวางเรียน 
   (2) การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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 1.2 มาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
  1.2.1 มาตรฐานความรู 
   1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศกึษา หรือ
เทียบเทาหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ครุุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปน้ี 
    (1) หลักและกระบวนการบรหิารการศึกษา 
    (2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (3) การบริหารดานวิชาการ 
    (4) การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคาร 
          สถานที ่
    (5) การบริหารงานบุคคล 
    (6) การบริหารกิจการนักเรียน 
    (7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
    (8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (9) การบริหารการประชาสมัพันธและความสัมพันธชุมชน 
    (10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบรหิารสถานศึกษา 
   2) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาทีค่ณะกรรมการ 
คุรุสภารับรอง 
  1.2.2 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
   1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
   2) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณ 
ในตําแหนงหัวหนาหมวด หรือหัวหนาสายหรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอ่ืน ๆ  
ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
 1.3 มาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพผูบริหารศึกษา 
  1.3.1 มาตรฐานความรู 
   1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศกึษา หรือ
เทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปน้ี 
    (1) หลักและกระบวนการบรหิารการศึกษา 
    (2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    (3) การบริหารจัดการการศึกษา 
    (4) การบริหารทรัพยากร 
    (5) การประกนัคุณภาพการศกึษา 
    (6) การนิเทศการศึกษา 
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    (7) การพัฒนาหลักสูตร 
    (8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (9) การวิจัยทางการศึกษา 
    (10) คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบรหิารการศึกษา 
   2) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาทีค่ณะกรรมการ 
คุรุสภารับรอง 
  1.3.2 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 
   1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 8 ป หรือ 
   2) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลว 
ไมนอยกวา 5 ป หรือ 
   3) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาไมต่ํากวาระดับ
กองหรือเทียบเทากองมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
   4) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบตัิงาน
เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษามาแลว 
ไมนอยกวา 5 ป หรือ 
   5) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศกึษา หรือ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา รวมกัน
มาแลวไมนอยกวา 10 ป 
 
 1.2 มาตรฐานปฏิบัติงาน 
 1.2.1 มาตรฐานการปฏิบัตงิานของครู 
  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ 
  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมตางๆ  โดยคํานึงถึงผล 
ที่จะเกิดแกผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบตัิไดเกิดผลจริง 
  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตตินเปนแบบอยางทีดี่แกผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศกึษาอยางสรางสรรค 
  มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
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  มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรยีนรูในทุกสถานการณ 
 
  1.2.2 มาตรฐานการปฏิบัตงิานของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชพีการบริหาร
การศึกษา  
  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขี้นกับการ
พัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน 
  มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัตงิานไดเต็มศักยภาพ 
  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ 
สูงขึ้นเปนลําดับ 
  มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตตินเปนแบบอยางทีดี่ 
  มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
  มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา 
  มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
 
 2. มาตรฐานการปฏิบัตติน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
  จรรยาบรรณตอตนเอง 
  1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ บคุลกิภาพและวิสยัทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเสมอ 
  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
  2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ 
ตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 
 

  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
  3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
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  4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและ
นิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ ดวยความ
บริสุทธิใ์จ 
  5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ ปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดี 
ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ 
  6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษ ตอความ
เจริญทางกาย วาจา และจิตใจ 
  7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
 

  จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
  8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
อยางสรางสรรค โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

 
  จรรยาบรรณตอสังคม 
  9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤตปิฏิบตัติน เปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ
เปนประมุข 
 
 สรุปไดวา มาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษาตามพาะราชบัญญัติสภาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 2546 มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชพีเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตราที่ 4 มาตรา
ที่ 49 และมาตราที่ 50 โดยในมาตราที่ 4 อธิบายความหมายของผูประกอบวิชาชพีทางการศึกษา
ไวคือ ครู ผูบริหารสถานศกึษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ผูที่ทําหนาที่
สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจัดระบบการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษา) ใหไดรับใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษานี้  
 สวนมาตรา 49 มีการกําหนดขอบงัคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ไดแก มาตรฐาน
ความรูและประสบการณวชิาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบตัิตน  
 ในสวนของมาตรฐานการปฏิบัตตินที่กลาวไวในมาตรา 50 เปนการกําหนดขอบังคับ 
ของจรรยาบรรณวิชาชีพไว 5 ดาน คือ จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวชิาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม  
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 นอกจากนี้ มีการกําหนดแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพไว 2 ดาน ไดแก 
(1) มาตรฐานความรู ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่คุรุสภารับรอง (2) มาตรฐานประสบการณวิชาชพี ตองมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตร 
 ในสวนของงานการวิจัยน้ีมีการศึกษามาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เปนไปแนวทางในการพจิารณาและ
สรางแบบสอบถามโดยอาศัยความตามมาตรา 49 ขอบงัคับในมาตรฐานวิชาชีพและมาตรา 50 
จรรยาบรรณวชิาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือใหไดแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหสอดคลองและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับมาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษานี ้
 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยี 
    เพื่อการศึกษา (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ที่มีผลบงัคับใชตั้งแตวนัที่ 20 สิงหาคม 
2542 ไดสะทอนความตื่นตวัในการปฏิรูปการศึกษา  ทั้งน้ีการปฏิรูปการศึกษาจะประสบ
ผลสําเร็จไดน้ันจําเปนตองอาศัยปจจัยเก้ือหนุนในดานตางๆ มากมาย ซ่ึงเทคโนโลยีการศึกษา 
ก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามเจตนารมยของการปฏิรูป
การศึกษา ดังจะเห็นไดจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ที่กลาวไวในหมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของรัฐเก่ียวกบัการจัดการดานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา โดยกําหนดขอบเขตครอบคลมุไปถึงการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน การผลิตและพัฒนา
แบบเรียน  การพัฒนาบุคลากร การใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีการวิจัย การจัดตั้งกองทุนและหนวยงานกลางเพื่อวางนโยบายและบรหิารงาน
เก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียดดังน้ี 

มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี ่สื่อตัวนําและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนที่จําเปนตอการ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยโุทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือใชประโยชน
สําหรับการศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 

มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต 
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ี โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
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มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทกัษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ 

มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรูของคนไทย 

มาตรา 68 ใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจาก 
เงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายทีเ่ก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว 
เพ่ือการพัฒนาคนและสังคมหลักเกณฑและวธิีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสทิธิภาพของ
การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
 สรุปความตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลย ี
เพ่ือการศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของรัฐในการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ตามมาตรา 63 
รวมทั้งรัฐตองมีการสงเสริม ผลิต พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรา 64 นอกจากนี้ในมาตรา 
65 ยังกลาวถงึการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีการศกึษา ใหมีความรู ความสามารถในการ
ผลิต การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพือ่พัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวติตามมาตรา 66  
 รัฐมีการสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีการศึกษา ใชใหคุมคาและเหมาะสมตามมาตรา 67 นอกจากนี้  
ในมาตรา 68 ใหมีการระดมทุนในทุกฝายรวมทั้งมีหนวยกลางในการเสนอนโยบาย แผนสงเสริม
และประสานการวิจัย พัฒนาและใช ประเมินคุณภาพและประสทิธิภาพตามมาตรา 69  
 การศึกษารายงานความกาวหนาเก่ียวกับมาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษานี้  
มีการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ ตามมาตรา 65 ที่ให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีการศกึษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถใน
การผลิต ใชเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ  
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4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
     งานวิจัยที่เก่ียวของกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ที่ไดศกึษามีดังน้ี 
 ชลาภรณ ทองเจริญ (2531 : บทคัดยอ) บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาตามการ
รับรูของตนเองและผูบริหาร วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของ 
นักเทคโนโลยกีารศึกษาตามการรับรูของตนเองและผูบริหาร พบวา นักเทคโนโลยกีารศึกษา 
ในสถาบันการศึกษาและนกัเทคโนโลยีการศึกษานอกสถาบันและผูบริหาร รับรูวางานดานบริหาร
และงานวิจัยเปนงานที่จําเปนมาก สวนงานผลิต การออกแบบพัฒนา การเลือกและการใช และ
การบริการและใหคําปรึกษา มีการรับรูตอบทบาททั้งในระดับจําเปนมากและจําเปนปานกลาง 
 วิรัตน นุตราภาค (2531 : บทคัดยอ) บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในการ
ฝกอบรมตามการรับรูของหนวยฝกอบรม วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในการฝกอบรมตามการรับรู พบวา บทบาททีจํ่าเปนมาก 
ไดแก การใช การผลิต การคัดเลือก การพัฒนาและการใหคําแนะนํา บทบาทที่จําเปนปานกลาง 
ไดแก การเผยแพรโครงการฝกอบรม การเลือกวธิีการฝกอบรม และจัดทําเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 
 พวงทอง สถิตพงศสถาพร (2531 : บทคัดยอ) บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
ในฐานะตัวกลางการเผยแพรนวัตกรรมทางเทคโนโลยกีารศึกษา วตัถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และครูโสตทศันศกึษาเก่ียวกับ
บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพรกระจายนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พบวา ทั้ง 6 บทบาทตอไปน้ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง บทบาทการแนะนํา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา บทบาทการใหรายละเอียดนวตักรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษาและการใชบทบาทการสาธติการใชนวตักรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา บทบาทการ
อบรมวิธีการใชนวตักรรมทางเทคโนโลยกีารศึกษา บทบาทการใหความชวยเหลอือํานวยความ
สะดวกในการใชนวตักรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาในชีวติประจําวนั และบทบาทการเสริมแรง
เปนระยะ ๆ หลังจากยอมรับของกลุมผูใช 
 ทรนง รองคํา (2540 : บทคดัยอ) สมรรถภาพมาตรฐานที่จําเปนสําหรับนักออกแบบ
ระบบการศึกษา วัตถุประสงคเพ่ือศึกษามาตรฐานที่จําเปนสําหรับนักออกแบบระบบทาง
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักออกแบบระบบทางการศึกษาตองมีสมรรถภาพ มาตรฐาน 
ที่จําเปน 8 สมรรถภาพ ดังน้ี (1) ดานทัศนคติ (2) ดานเชาวปญญา (3) ดานทักษะ (4) ดาน
คุณธรรม (5) ดานความรู (6) ดานคุณลักษณะเฉพาะสวนตวั (7) ดานจริยธรรมและ (8) ดาน
คานิยม 
 อัครวิทย อังเรขพาณิชย (2543 : บทคัดยอ) บทบาทที่พึงประสงคของครูโสตทศันศึกษา 
ตามทัศนะของผูบริหาร ครูโสตทัศนศึกษาและครู-อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด วัตถปุระสงคของการวิจัย เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบบทบาท 
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ที่พึงประสงคของครูโสตทศันศึกษา ผลการวิจัยพบวา บทบาทที่พึงประสงคของครูโสตทศัน
ศึกษา 5 ดาน คือ (1) ดานการเปนนักการศึกษา (2) ดานการเปนนักจัดการและบริการ (3) ดาน
การเปนผูนิเทศและใหคําปรกึษา (4) ดานการเปนผูชํานาญดานเทคโนโลยีเก่ียวกบัสื่อ และ  
(5) ดานการเปนชางเทคนิคเก่ียวกบัสื่อและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (2543 : บทคดัยอ) สมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถภาพนักเทคโนโลยีการศกึษา ผลการวจัิยพบวา (1) ความรูทัว่ไป 
ไดแก นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีการศกึษาและพระราชบัญญัติการศึกษา ความรูดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ไดแก การจัดและออกแบบระบบการถายทอดความรู การบริหารงาน  
การผลิตและออกแบบสื่อการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอม การวิจัยและประเมินผลและ
การฝกอบรม (2) ทักษะ ประกอบดวย การนําเสนอการออกแบบและการใชสื่อการเรียนการสอน 
และ (3) ลักษณะนิสัยในการทํางาน ประกอบดวย ลักษณะนิสัยสวนตัว ไดแก การมีวิสัยทศันและ
การมีความคดิริเริ่มสรางสรรค สวนคุณลกัษณะนิสัยตอสวนรวม ไดแก การทํางานเปนทีมและ
การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 โดยสรุปจากงานวิจัยที่รวบรวมดังกลาว จะเห็นวาในภาพรวมนักเทคโนโลยีการศกึษา
ควรมีความรูและทักษะในดานเทคโนโลยกีารศึกษา  โดยเฉพาะการออกแบบและการผลิตและ 
ใชสื่อ ทางการบริหารและการใหคําปรึกษาแนะนํา และคุณลักษณะเฉพาะในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบตัติอตน  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง มาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษาตามความคิดเห็นและความตองการ
ของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะผูวิจัย 
ไดเก็บ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล  และนําเสนอผลการวิจัย ตามลําดับตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล  

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.1. ประชากร 
         ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีประกอบดวย 2 กลุมคือ 
 1.1.1 กลุมอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 32 สถาบัน 
 1.1.2 กลุมผูบริหารหรือผูใชงานบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษา คอืผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญทั่วประเทศ จํานวน 76 จังหวัด  
    1.2 กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยาง แบงเปน (1) กลุมอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่สอนใน
สถาบันการศกึษาที่เปดสอนหลักสูตรปรญิญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษา ไดมาโดยการสุมตาม
ความตองการ (purposive sampling) โดยสงแบบสอบถามจํานวน 60 ชุด (2) ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญในแตละจังหวัด ไดมาโดยการสุมอยางงาย (sample random sampling) 
โดยการจับฉลาก ไดผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมาทั้งหมด จํานวน 160 คน 
 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 
มีขั้นตอนการสราง ดังน้ี 
 2.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
และการสรางแบบสอบถาม 
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 2.2 กําหนดรายละเอียดในการสอบถาม ครอบคลุมเก่ียวกับมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานปฏิบตัิงานและมาตรฐานการปฏิบัตติน 
 2.3 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด แบบเลือกตอบและ
แบบมาตรประเมินคา 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง และนอย และแบบปลายเปด 
 2.4 สรางแบบสอบถามจํานวน 4 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบ
จํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่ 2 ความตองการใหมีมาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา เปน
แบบสอบถามแบบใหเลือกตอบจํานวน 2 ขอ 
  ตอนที่ 3 สาระในมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เปนแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เปน
แบบสอบถามปลายเปด 
 2.5 จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบรูณเพ่ือใชกับกลุมตัวอยาง 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการวิจัยครัง้น้ีเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
 3.1 กลุมอาจารยที่สอนในสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
การศึกษาทั้ง 32 สถาบัน จํานวน 60 ฉบบั ไดรับกลับคืนจํานวน 10 ฉบับ เปนแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณจํานวน 10 ฉบับ คิดเปนรอยละ 16.66 
 3.2 กลุมผูบรหิารหรือผูใชงานบุคลากรทางเทคโนโลยกีารศึกษา คือผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญทั่วประเทศ 76 จังหวัด จํานวน 160 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 107 ฉบบั 
โดยเปนแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 107 ฉบับ คิดเปนรอยละ 66.87  
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4. การวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (ลวน สายยศ ,2536) 
 
 4.1 การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X  )   

สูตร X  = 
N

fx  

 
      เม่ือ   fx  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N = จํานวนคะแนนทั้งหมด 
 

4.2 การคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

  SD = 
















NN

fxfx
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   fx  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   fx

2  = ผลรวมกําลังสองของคะแนนทั้งหมด 
  N = จํานวนคะแนนทั้งหมด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาตามความคิดเห็น
และความตองการของอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความตองการใหมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและความตองการตามประเภทของสาระในมาตรฐานวิชาชพี
เทคโนโลยีการศึกษา 
 
ตอนที่ 1 เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

  สภานภาพของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี คือ อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียดปรากฏในตาราง 4.1 - 4.2 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงคาจํานวนและรอยละ สถานภาพอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ที่ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
    หญิง 5 50.00 
    ชาย 5 50.00 
    ไมตอบ 0 0.00 
2. อายุ   
    25-34 ป 0 0.00 
    35-44 ป 0 0.00 
    45-55 ป 6 60.00 
    56 ปขึ้นไป 3 30.00 
    ไมตอบ 1 10.00 
3. ระดับการศกึษา   
    ปริญญาตรี 0 0.00 
    ปริญญาโท 9 90.00 
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สถานภาพ จํานวน รอยละ 
    ปริญญาเอก 1 10.00 
 4. ประสบการณในการสอน   
    1-5 ป 0 0.00 
    6-10 ป 2 20.00 
    11-15 ป 0 0.00 
    16-20 ป 2 20.00 
    21-25 ป 1 10.00 
    26 ปขึ้นไป 5 50.00 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละ สถานภาพของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
               ทีต่อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
    หญิง 15 14.02 
    ชาย 81 75.70 
    ไมตอบแบบสอบถาม 11 10.28 
2. อายุ   
    25-34 ป 0 0.00 
    35-44 ป 3 2.80 
    45-55 ป 54 50.47 
    56 ปขึ้นไป 46 42.99 
    ไมตอบแบบสอบถาม 4 3.74 
3. ระดับการศกึษา   
    ปริญญาตรี 15 14.02 
    ปริญญาโท 83 77.57 
    ปริญญาเอก 2 1.87 
    ไมตอบแบบสอบถาม 7 6.54 
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สถานภาพ จํานวน รอยละ 
4. ประสบการณในการเปนผูบริหาร   
    1-5 ป 2 1.87 
    6-10 ป 14 13.08 
    11-15 ป 26 24.30 
    16-20 ป 18 16.82 
    21-25 ป 20 18.69 
    26 ปขึ้นไป 23 21.50 
    ไมตอบ 4 3.74 
 
  จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 74  รองมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 17 
  อายุสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 45-55 ป คิดเปนรอยละ 51 และ
รองลงมาอายุอยูระหวาง 56 ปขึ้นไป รอยละ 42 
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับปรญิญาโทมากที่สุด รอยละ 79 
รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 13 และนอยที่สุด ระดับปริญญาเอก รอยละ 2 
  ประสบการณในการสอน / เปนผูบริหารของผูตอบแบบสอบถามอยูมากที่สุด 26 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 24 รองลงมามีประสบการณในการการสอน / เปนผูบริหาร ระหวาง11-15 ป  
คิดเปนรอยละ 22 รองลงมามีประสบการณในการการสอน / เปนผูบริหาร ระหวาง 21-25 ป  
คิดเปนรอยละ 18 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา 
  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความตองการใหมีมาตรฐานวิชาชพีเทคโนโลยี
การศึกษา เก่ียวกับการมีใบประกอบวิชาชีพ และเหตผุลทีต่องมีใบประกอบวชิาชีพ รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 4.3 - 4.4 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละ ความตองการของอาจารยผูสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เก่ียวกบัการมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

การมีใบประกอบวิชาชีพ 
อาจารย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ตองการ 8 80.00 96 89.72 
2. ไมตองการ 2 20.00 10 9.35 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สวนใหญตองการใหมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา รอยละ 80.00 และ 
รอยละ 89.72 ตามลําดับ 

 
อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทีมี่ความคิดเห็นวา ไมควรมีใบประกอบวิชาชีพ

เทคโนโลยีการศึกษา ใหขอเสนอแนะวา  
  “ยังไมเห็นความจําเปนที่ตองมีกรอบ กฎ ขอกําหนดใด ๆ มาปดก้ันความคิดสรางสรรค
ของนักเทคโนโลยีการศึกษา เพราะที่ยอมรับกันอยูวาทกุคนมีความแตกตาง” 
 

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีความคิดเห็นวาไมควรมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา ใหขอเสนอแนะวา 
 1. สามารถนําความรูที่ไดมาประกอบอาชพีอ่ืน ๆ ได โดยไมไดเปนอาชีพเฉพาะเหมือน
ครูผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ แตถาตองการกําหนดมาตรฐานของวิชาชีพก็สามารถ
ทําได เพ่ือเปนมาตรฐานของผูจบการศึกษาดานเทคโนโลยีวาควรเปนเชนใดได  
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2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีความสามารถในวงกวางไดเขามาพัฒนาในดานนี้เพราะไมไดทํา
หนาที่การสอนหนังสือ เพียงแตเปนผูใหบริการใหเกิดความคลองตวัในการสอนหรือการจัด
กิจกรรม 

3. เพราะตองใชบุคลากรมาก ปจจุบันก็หาบุคลากรมาทําหนาที่ไดนอยอยูแลว 
4. ในปจจุบันครูทุกคนในโรงเรียนทําหนาที่ปฏิบตัิการสอนซึ่งตาม พระราชบัญญัติ

การศึกษาในปจจุบัน ครูจะตองมีใบประกอบวิชาชีพครอูยูแลว ครูทีท่าํหนาที่ดานเทคโนโลย ี
ทางการศึกษาอยางเดียว โดยไมปฏิบัติการสอนยังไมมีในโรงเรียน จึงเห็นวา เรื่องใบประกอบ
วิชาชีพครูใบเดียวก็เพียงพอ ตอเม่ือใหมีการแยกระหวางครูปฏิบัติการสอน กับครูสนับสนุนการ
สอน และมีตําแหนงครูดานเทคโนโลยีทางการศึกษาปฏบิัติงานไดโดยตรง จึงเห็นสมควรที่จะมี
ใบประกอบวชิาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

5. ถาผูที่ทํางานดานเทคโนโลยีฯ ที่ไมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เปนเพียง 
ผูใหการสนับสนุน ก็ไมควรมีใบประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับครูผูสอน ยกเวนผูทีมี่สวนเกี่ยวของ
ในฐานะเปนครูผูสอนก็จะตองผานกระบวนการเรียนดานวิชาชีพครูหรืออบรมเพ่ิมโดยเฉพาะ  
จึงจะสมควรมีใบประกอบวชิาชีพ 

6. การมีใบประกอบอาชีพเปนเรื่องดี ถาบุคคลที่ไดรับใบประกอบวชิาชีพปฏิบตัิได
ครบถวน และมีคุณธรรมในใจของผูไดรับใบประกอบวชิาชีพ หากปฏิบัตไิมได เปนการสงวน
อาชีพไวสําหรับบุคคลเฉพาะกลุม ไมเปดโอกาสใหมีการสรางสรรคพัฒนาจากบุคคลที่ใฝรูและ
พัฒนาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู ซ่ึงขัดตอการศึกษาเรียนรูตลอดชีวติ 

7. การทํางานดานเทคโนโลยีฯ ไมจําเปนตองมีวิชาวิญญาณของความเปนครู แตมีความ
รับผิดชอบ ตัง้ใจจริง รูจักพัฒนาตนเอง ใหมีความรู กาวทันเทคโนโลยีฯ นาจะเพียงพอ  
ใบประกอบวชิาชีพฯ ไมใชตัวชี้วัดคุณภาพของผูปฏิบัตงิาน 

8. ไมควรมีเพราะมีใบประกอบวิชาชีพครอูยูแลว จะทําใหซํ้าซอน 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละเหตุผลของอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับเหตผุลที่ควรมีใบประกอบวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

เหตุผลที่ควรมีใบประกอบวิชาชีพ 

อาจารย 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เทคโนโลยกีารศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสงู
เชนเดียวกบัวชิาชีพที่ใหใบประกอบวชิาชีพ 

5 50.00 73 68.22 

2. สมาคมเทคโนโลยีการศกึษาเปนสมาคม 3 30.00 30 28.04 
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เหตุผลที่ควรมีใบประกอบวิชาชีพ 

อาจารย 
สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
วิชาชีพที่คอยกํากับและควบคุม 
นักเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
3. เจตนารมยของพระราชบญัญัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญของเทคโนโลยี
การศึกษา โดยระบุไวในหมวด 9 

8 80.00 77 71.96 

4. นักเทคโนโลยีการศึกษาเปนวิชาชีพ
เฉพาะดาน 

8 80.00 59 55.14 

5. อ่ืนๆ 1 10.00 10 9.35 
 

จากตารางที่ 4.3 - 4.4 พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ตองการใหมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา รอยละ 89.72 และ 
รอยละ 80.00 ตามลําดับ เม่ือถามถึงเหตุผลที่ควรมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
พบวา กลุมตวัอยางใหความสําคัญกับเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  
ที่ใหความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา โดยระบุไวในหมวด 9 รอยละ 71.96 และรอยละ 
80.00 รองลงมาคือ เทคโนโลยีการศึกษาเปนวิชาชีพชัน้สูงเชนเดียวกับวิชาชีพที่ใหใบประกอบ
วิชาชีพ รอยละ 68.22 และรอยละ 50.00 ตามลําดับ 
 

อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทีมี่เหตุผลอ่ืนๆในกรณีที่คิดวาควรมีใบประกอบ
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ใหขอเสนอแนะวา 
  “จะไดเปนที่ยอมรับของสังคมวาเทคโนโลยีการศึกษาเปนสวนสําคัญของระบบ
การศึกษา” 
 

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีเหตุผลอ่ืนๆในกรณีทีค่ิดวาควรมีใบประกอบวชิาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา ใหขอเสนอแนะสรุปไดวา 
  1. เพ่ือสามารถควบคุม/ประกันคุณภาพอาชีพ/เปนการควบคุมใหมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
  2. เปนวิชาชพีเก่ียวกับการถายทอดความรู ที่ตองรูและเขาใจหลักการจัดการเรียน 
การสอน การประเมินผล ฯลฯ 
  3. เทคโนโลยมีีความสําคัญคูกับการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสาระในมาตรฐานวิชาชพีเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

  ผลการวิเคราะหสาระในมาตรฐานวิชาชพีเทคโนโลยีการศึกษาครอบคลุมประเภทของ
สาระในมาตรฐานวิชาชีพ คณุสมบัติในดานมาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัตงิาน มาตรฐาน
การปฏิบัตติน และระยะเวลาในการฝกงานทางเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏในตารางที่  
4.5 - 4.9 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความเก่ียวกับความคดิเห็นเก่ียวกบั 
ประเภทของสาระในมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศกึษาของอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ประเภทของสาระในมาตรฐาน

วิชาชีพ 
อาจารยสาขาวิชา 

เทคโนโลยีการศึกษา 
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

X  SD แปล
ความ 

X  SD แปลความ 

1. มาตรฐานความรู 3.60 0.51 มากที่สุด 3.64 0.92 มากที่สุด 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.70 0.48 มากที่สุด 3.70 0.74 มากที่สุด 

3. มาตรฐานประสบการณ 
   วิชาชีพ 

3.70 0.48 มากที่สุด 3.48 0.79 มากที่สุด 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   (จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

3.50 0.70 มากที่สุด 3.65 0.96 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.5 พบวา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษามีความตองการใหกําหนดมาตรฐานวิชาชพีทั้ง 4 สาระมาตรฐานวชิาชีพใน 
ระดับมากที่สดุ โดยเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งอาจารยสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเห็นวาควรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงสุดเปนอันดับแรก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากัน ( X =3.7) 
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ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความเก่ียวกับความคดิเห็นดาน
คุณสมบัติในดานมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษาของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

คุณสมบัติในดานมาตรฐานความรู
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

X  SD แปลความ X  SD แปลความ 
1. ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา 
   ตรีทางเทคโนโลยีการศึกษาหรือ 
   เทียบเทาหรือคุณวุฒิที่ครุุสภา 
   รับรอง 

3.80 0.63 มากที่สุด 3.60 1.00 มากที่สุด 

2. ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา 
   ตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทา  
   หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ครุสภารับรอง  
   หรือผานการอบรมหลักสูตรทาง 
   เทคโนโลยกีารศึกษาที ่
   คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

2.80 1.13 มาก 3.38 1.21 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.6 พบวา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีความคิดเห็นเหมือนกันในระดับมากทีสุ่ดในเรื่องคุณสมบัติในดานมาตรฐานความรู 
ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศกึษา หรือเทียบเทา หรือคณุวุฒิอ่ืน 
ที่คุรุสภารับรอง ( X =3.80, X = 3.60) นอกจากน้ีผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดวาตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวฒิุอ่ืนที่คุรุสภา
รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรทางเทคโนโลยีการศึกษาทีค่ณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
( X =3.38 ) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความคดิเห็นของอาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยี
การศึกษา 
  

มาตรฐานความรู 
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

X  SD แปลความ X  SD แปลความ 
1. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลย ี
   การศึกษา 

3.50 0.52 มากที่สุด 3.62 0.75 มากที่สุด 

2. การออกแบบและการจัดระบบ 
   ทางการศึกษา 

3.60 0.51 มากที่สุด 3.61 0.78 มากที่สุด 

3. วิธีการเรียนการสอน 3.20 0.91 มากที่สุด 3.58 0.77 มากที่สุด 

4. สื่อการเรียนการสอน 3.80 0.42 มากที่สุด 3.73 0.70 มากที่สุด 

5. การจัดสภาพแวดลอมทางการ 
   ศึกษา 

3.10 1.19 มากที่สุด 3.43 0.96 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนการสอน 3.00 1.24 มากที่สุด 3.56 0.98 มากที่สุด 

7. การวัดและประเมินผล 
   การศึกษา 

2.50 1.26 มากที่สุด 3.49 0.99 มากที่สุด 

8. เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.00 1.15 มากที่สุด 3.61 0.74 มากที่สุด 

9. การพัฒนาระบบการสอน 
   ผานเครือขาย 

3.10 1.19 มากที่สุด 3.61 0.76 มากที่สุด 

10. การจัดการเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

3.20 1.31 มากที่สุด 3.55 0.79 มากที่สุด 

11. การบริหารและการจัดการ 
    เทคโนโลยีการศึกษา 

3.30 1.25 มากที่สุด 3.55 0.79 มากที่สุด 

12. การวิจัยทางเทคโนโลย ี
    การศึกษา 

2.80 1.31 มาก 3.32 0.87 มากที่สุด 

13. นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
    เพ่ือการศึกษา 

3.20 1.22 มากที่สุด 3.67 0.74 มากที่สุด 
 

14. การประกันคุณภาพทาง 
     เทคโนโลยีการศึกษา 

2.60 1.07 มาก 3.44 0.80 มากที่สุด 

15. คุณธรรมและจริยธรรม 
     สําหรับเทคโนโลยีการศกึษา 

3.20 1.22 มากที่สุด 3.65 0.75 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวามาตรฐาน
ความรูทางดานเทคโนโลยีการศึกษาทีค่วรกําหนดเปนวิชาชีพในระดบัมากที่สุด 13 ขอจาก  
15 ขอ , ใน 13 ขอเห็นวามีระดับความเห็นดวยมากที่สดุ ที่มีคาเฉลี่ยสูง คือ สื่อการเรียนการสอน 
( X =3.80) และการออกแบบและการจัดระบบทางการศึกษา ( X =3.60) และความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการศึกษา ( X =3.50) สวนอีก 3 ขอที่เหลือ อาจารยผูสอนมีความเห็นในระดับมาก 
โดยอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นทุกขอในแนวเดียวกนั 
 สวนผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นวา มาตรฐานความรูทางเทคโนโลยี
การศึกษาทีค่วรกําหนดเปนวิชาชีพทุกขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงตามลําดับดังน้ี  
คือ สื่อการเรียนการสอน ( X =3.73) นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( X =3.67) 
แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยกีารศึกษา ( X =3.62) การออกแบบและการจัดระบบทางการศึกษา 
( X =3.61) และการพัฒนาระบบการสอนผานเครือขาย ( X =3.61) 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความคดิเห็นของอาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบตัิงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน 
มัธยมศึกษา 

X  SD แปลความ X  SD แปลความ 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางการบริการ
เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพี
เทคโนโลยีอยูเสมอ 

2.90 1.19 มาก 3.52 0.79 มากที่สุด 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ   
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก   
ผูเรียน 

3.40 1.26 มากที่สุด 3.74 0.70 มากที่สุด 

3. มุงม่ันพัฒนางานเทคโนโลยี   
ใหเต็มความสามารถ 

3.30 1.25 มากที่สุด 3.75 0.68 มากที่สุด 

4. พัฒนาแผนงานเทคโนโลยีเพ่ือ   
การศึกษาใหสามารถปฏิบตัิงาน   
ไดเกิดผลจริง 

3.30 1.25 มากที่สุด 3.69 0.73 มากที่สุด 

5. พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาใหมี  
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 

3.20 1.22 มากที่สุด 3.64 0.74 มากที่สุด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน 
มัธยมศึกษา 

X  SD แปลความ X  SD แปลความ 
6. ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา   
โดยเนนผลภาวะที่เกิดแกผูเรียน 

3.60 1.26 มากที่สุด 3.73 0.73 มากที่สุด 

7. รายงานผลการพัฒนา   
เทคโนโลยีไดอยางเปนระบบ 

3.00 1.24 มากที่สุด 3.49 0.78 มากที่สุด 

8. ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดี 2.90 1.19 มาก 3.64 0.74 มากที่สุด 
9. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา    
และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 

3.20 1.22 มากที่สุด 3.60 0.78 มากที่สุด 
 

10. แสวงหาและใชทรัพยากร    
ทองถิ่นหรือจากแหลงอ่ืน 

3.00 1.24 มาก 3.57 0.79 มากที่สุด 

11. เปนผูนําและสรางผูนําทาง     
เทคโนโลยีการศึกษา 

3.30 1.25 มากที่สุด 3.62 0.75 มากที่สุด 

12. สรางโอกาสในการพัฒนา     
เทคโนโลยีการศึกษาไดทุก
สถานการณ 

2.90 0.63 มาก 3.40 0.95 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.8 พบวา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีความเห็นเก่ียวกบั
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษาในระดับมากที่สุด 8 ขอจาก 12 ขอ โดยมี
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นระดับมากที่สุดใน 8 เรื่อง โดยมีผลการแสดงความคิดเห็น ดังน้ี การ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศกึษาโดยเนนผลภาวะที่เกิดขึ้นแกผูเรียน ( X =3.60) การตดัสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงผลที่เกิดขึ้นแกผูเรียน ( X =3.40) มุงม่ันพัฒนางานเทคโนโลย ี
ไดเต็มตามศกัยภาพ ( X =3.30) พัฒนาแผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดเกิดผลจริง ( X =3.30) และเปนผูนําและสรางผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา ( X =3.30)  
 

 สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบัติงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาในระดับมากที่สุดทุกขอ มีเพียง 3 ขอที่มีคาเฉลีย่สูงกวาขออ่ืน คือ มุงม่ัน
พัฒนางานเทคโนโลยีใหเตม็ตามศักยภาพ ( X =3.75) ตดัสินใจปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ( X =3.74) และปฏิบตัิงานเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยเนนผลภาวะที่เกิดแกผูเรียน ( X =3.73) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความคดิเห็นของอาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบตัิตนของ 
นักเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัตตินทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

X  SD แปลความ X  SD แปลความ 
1. จรรยาบรรณตอตนเอง 3.80 0.63 มากที่สุด 3.75 0.71 มากที่สุด 

2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3.80 0.42 มากที่สุด 3.88 0.63 มากที่สุด 

3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 3.90 0.31 มากที่สุด 3.83 0.66 มากที่สุด 

4. จรรยาบรรณตอผูรวม   
ประกอบวชิาชีพ 

3.60 0.51 มากที่สุด 3.65 0.74 มากที่สุด 

5. จรรยาบรรณตอสังคม 3.80 0.42 มากที่สุด 3.78 0.71 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบวา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีความคิดเห็นวามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักเทคโนโลยีการศึกษาดาน
จรรยาบรรณทุกขออยูในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะอาจารยผูสอนเห็นวา นักเทคโนโลยีการศึกษา
ตองมีจรรยาบรรณตอผูรับบริการในระดับมากที่สุด ( X =3.90) สําหรับผูบริหารโรงเรียน  
นักเทคโนโลยกีารศึกษาตองมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพในระดับมากทีสุ่ด ( X =3.88) 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของระยะเวลาผานการฝกงานตามประสบการณทาง
เทคโนโลยีการศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ระยะเวลาการผานฝกงาน 
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. 1-3 เดือน 2 20.00 19 17.76 
2. 4-6 เดือน 2 20.00 28 26.17 
3. 6-12 เดือน 6 60.00 49 45.79 
4. ไมตอบแบบสอบถาม 0 0.00 2 1.86 
5. อ่ืนๆ 0 0.00 9 9.35 
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  จากตารางที่ 4.10 พบวาอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาเห็นวาระยะเวลาในการ
ผานงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา 6-12 เดือน คิดเปนรอยละ 60 สวนผูบริหารโรงเรียน
เห็นวาระยะเวลาในการผานงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศกึษา 6-12 เดือน ระดับมาก  
คิดเปนรอยละ 45.79 รองลงมา ระยะเวลา 4-6 เดือน ในการผานงานวิชาชีพเทคโนโลย ี
การศึกษา คิดเปนรอยละ 26.17 
 
  เหตุผลอ่ืนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอระยะเวลาการฝกงานทางเทคโนโลยี
การศึกษา มีความคิดเห็นวาควรฝกงาน 3 ป จํานวน 3 คน ฝกงาน 1 ป ฝกงาน 1-2 ป และ
ฝกงาน 3-5 ป ความคิดเห็นละ 1 คน นอกจากนี้ มีความคิดเห็นวา ควรฝกจนเปนผูชํานาญการ 
และฝกจนจบระดับปริญญาตรี ความคิดเห็นละ 1 คน และไมสามารถกําหนดไดเพราะไมมี
รายละเอียดอีก 1 คน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง มาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยกีารศึกษา มีรายละเอียดของการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล รวมทั้งขอเสนอแนะดังน้ี 
 
1. ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
และผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  
 
2. การดําเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีประกอบดวย 2 กลุมคือ กลุมอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบันการศกึษาที่เปดสอนหลักสูตรปรญิญาตรีเทคโนโลยีการศึกษา 32 สถาบนั 
และ กลุมผูบรหิารหรือผูใชงานบุคลากรทางเทคโนโลยกีารศึกษา คือผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญทั่วประเทศ จํานวน 76 จังหวัด  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน (1) กลุมอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยี
การศึกษาทีส่อนในสถาบันการศึกษาทีเ่ปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ไดมาโดยการสุมตามความตองการ (purposive sampling) โดยสงแบบสอบถามจาํนวน 60 ชุด 
(2) ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในแตละจังหวัด ไดมาโดยการสุมอยางงาย  
(sample random sampling) โดยการจับฉลาก ไดผูบรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
มาทั้งหมด จํานวน 160 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบสอบถามปลายปดแบบมาตรประมาณคา กําหนด
รูปแบบของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด แบบเลือกตอบและแบบมาตรประมาณคา 
4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง และนอย และแบบปลายเปด โดยแบบสอบถาม 
แบงออกเปน 5 ตอน ซ่ึงสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ความตองการใหมี
มาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลย ีสาระในมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และขอเสนอแนะ
เก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด และเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงกลุมอาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบันการศกึษาที่เปดสอนหลักสูตรปรญิญาตรีเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 32 สถาบัน  
จํานวน 60 ฉบับ ไดรับกลบัคืนจํานวน 10 ฉบับ คิดเปนรอยละ 16.66 และกลุมผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญทั่วประเทศ 76 จังหวดั จํานวน 160 ฉบับ ไดรับกลับคืน 
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จํานวน 107 ฉบับ คิดเปนรอยละ 66.87 แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
3. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังน้ี 
 3.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 45-56 ป สวนใหญมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปริญญาเอก ตามลําดับ ประสบการณในการสอน
หรือการบริหาร 26 ปขึ้นไป รองลงมา คือ 11-15 ป และ 21-25 ป ตามลําดับ 
 3.2 ความตองการใหมีใบประกอบวิชาชีพ ของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นเหมือนกัน คือ ตองการมีใบประกอบวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา 
 3.3  อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเหตุผลที่ควรมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เพราะ
เทคโนโลยีการศึกษาเปนวชิาชีพชั้นสูง เชนเดียวกบัวชิาชีพที่ใหใบประกอบวชิาชีพ รวมทั้งเปน
วิชาชีพเฉพาะดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศกึษา 
พ.ศ.2542 หมวด 9 ที่ใหความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา 
 3.4 สาระในมาตรฐานวิชาชพีเทคโนโลยีการศึกษา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นตรงกันวา ควรมีสาระมาตรฐาน
วิชาชีพในดานมาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัตงิาน มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
 3.5 คุณสมบัติในดานมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยกีารศึกษาจากการสอบถามอาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นตรงกันวา มาตรฐาน
ความรูทางเทคโนโลยีการศกึษา ควรมีคณุวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
หรือเทยีบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนยังมีความเห็นเพ่ิมวา 
นักเทคโนโลยกีารศึกษาควรผานการอบรมหลักสูตรทางเทคโนโลยีการศึกษาทีค่ณะกรรมการ 
คุรุสภารับรองดวย 
 3.6 มาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศกึษา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นเหมือนกันวานักเทคโนโลยีการศึกษาควรมีความรู
ในเรื่องสื่อการเรียนการสอน   แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา และการจัดระบบและ
ออกแบบระบบการศึกษาในระดับมากทีสุ่ด นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาเห็นวาควรมี
ความรูในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการสอนผานเครือขาย 
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 3.7 มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเห็นที่เหมือนกันในระดับมากที่สุด คือ 
มาตรฐานที่ 2 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา โดยเนนผลภาวะที่เกิดแกผูเรียน 
 3.8 จรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศกึษา อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเห็นแตกตางกัน  อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาตองการใหนักเทคโนโลยีการศกึษามีจรรยาบรรณตอผูรับบริการในระดับมากที่สุด  
สวนผูบริหารโรงเรียนตองการใหนักเทคโนโลยีการศึกษา มีจรรยาบรรณตอวิชาชพีในระดับมาก
ที่สุด    
 3.9 ระยะเวลาในการผานการฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา อาจารยสาขาวชิา
เทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นเหมือนกัน โดยลําดับแรก
ตองผานงานทางเทคโนโลยีการศึกษา อยางนอย 6-12 เดือน 
 
4. อภิปรายผล 

การศึกษาความคิดเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใชเปนเกณฑ
ในการกําหนดมาตรฐานวชิาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ไดทําการวิจัยใน 7 ดาน ดังน้ี  
(1) ความตองการมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศกึษา (2) ประเภทของสาระในมาตรฐาน
วิชาชีพ (3) คุณสมบัติในดานมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษา (4) มาตรฐานความรูทาง
เทคโนโลยีการศึกษา (5) มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษา (6) มาตรฐานการ
ปฏิบัตตินทางเทคโนโลยีการศึกษา และ (7)  ระยะเวลาในการผานงานทางเทคโนโลยีการศกึษา 
รายละเอียดผลการวิจัยอภิปรายไดดังน้ี 

1. ความตองการมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศกึษา 
   จากการสอบถามความคดิเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ตองการใหมีใบประกอบวิชาชพีเทคโนโลยี
การศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา มาตรา 65 ที่วา “ใหมีการพัฒนาบุคลากรทัง้ดานผูผลิต รวมทั้งใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ยังสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชพีทาง
การศึกษาในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ในมาตรา 4 ที่ให
ความหมายของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และใบอนญุาตวา “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตอง
ออกใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคํากลาวของศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ที่วา 
“เทคโนโลยีในฐานะวชิาชีพชั้นสูง” (ชัยยงค พรหมวงศ ,2540) โดยถือตามเกณฑการกําหนด
วิชาชีพชั้นสูงไว 8 ประการ คือ มีลักษณะบริการที่เดนชัด ใชกระบวนการทางสตปิญญา  
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มีเสรีภาพในการประกอบวชิาชีพ มีหลักสูตรการศึกษาอบรมที่มีระยะเวลาแนนอน มีการฝกงาน
หรือประสบการณวิชาชีพ มีใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชพี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และมีองคกรหรือสมาคมกําหนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ประเภทของสาระในมาตรฐานวิชาชีพ 
    ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนและผูบริหารโรงเรียนเห็นตรงกันวาควรมีการกําหนด

ประเภทของสาระในมาตรฐานวิชาชีพ 4 ดาน ไดแก (1) มาตรฐานความรู (2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (3) มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ และ (4) มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  
(จรรยาบรรณวิชาชีพ) ซ่ึงมาตรฐานทั้ง 4 ดานน้ีสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตรา 49 วาดวย
ขอบังคับดวยมาตรฐานวชิาชีพ 

3. คุณสมบัติในดานมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษา 
   จากผลการวิจัยพบวา ควรมีการกําหนดคุณวุฒิของผูประกอบวชิาชีพเทคโนโลยี

การศึกษาวา ควรไมต่ํากวาปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนๆ 
ที่คุรุสภารบัรอง และ/หรือ ควรมีการผานการอบรมหลักสูตรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

การกําหนดคุณสมบัติในดานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษานี้เปนไปในแนวทางเดียวกับ
การกําหนดมาตรฐานความรูตามขอบังคบัของคุรุสภา (พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546) 

4. มาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษา 
   ผลการสอบถามความคิดเห็น พบวา นักเทคโนโลยีการศึกษาควรมีความรูในเรือ่ง 

สื่อการสอน การออกแบบและการจัดระบบทางการศึกษา รวมทั้งความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
การศึกษา ระบบการสอนผานเครือขาย วิธีการเรยีนการสอน การจัดสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษา การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งมีการประกันคุณภาพและวิจัยทางเทคโนโลยีการศกึษา 

จะเห็นวาอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตองการ
ใหนักเทคโนโลยีการศึกษามีความรูในดานสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษามากที่สดุ 
ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพวงทอง สถิตพงศสถาพร (2531) ที่ไดศกึษาบทบาทของ 
นักเทคโนโลยกีารศึกษาในฐานะตัวกลางการเผยแพรนวตักรรมทางเทคโนโลยีการศกึษาทีว่า  
นักเทคโนโลยกีารศึกษามีบทบาทในการแนะนํา ใหรายละเอียด การสาธิต อบรมการใช  
ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และเสริมแรงในการใชนวตักรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของอัครวิทย อังเรขพาณิชย (2543) ที่ไดศึกษา
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บทบาทที่พึงประสงคของครูโสตทัศนศึกษา 5 ดาน ซ่ึงบทบาทในดานการเปนผูชํานาญดาน
เทคโนโลยีเก่ียวกับสื่อเปนบทบาทที่พึงประสงคดานหนึ่งดวย 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ควรมีความรูในเรื่องการออกแบบและจัดระบบทางการ
ศึกษา และวธิกีารเรียนการสอน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะทั้งสองขอบขายน้ีมีบทบาทตอการเรียน 
การสอนในยุคปฏิรูปการศกึษา ที่นักเทคโนโลยีการศกึษาควรมีความรูในเรื่องการออกแบบและ
จัดระบบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลาภรณ ทองเจริญ (2531) ที่วา นักเทคโนโลยีการศึกษา
ควรมีบทบาทในการผลิต ออกแบบ พัฒนาทางเทคโนโลยีการศึกษา และเปนไปตามเกณฑการ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพชัน้สูงของศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ (ชัยยงค พรหมวงศ, 
2540) 

มาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษาอีกเร่ืองหน่ึงในผลการวิจัย พบวา ควรมี 
การพัฒนาระบบการสอนผานเครือขาย ซ่ึงจะเห็นวาปจจุบันนี้การพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเจริญกาวหนา มีการนําเทคโนโลยีการส่ือสารมาใชพัฒนาควบคูกับการจัดระบบ
การเรียนการสอน จึงสงผลตอการใหความสําคัญในการพัฒนาความรูในดานนี้ ทั้งน้ีเพ่ือให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาทีเ่นนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 

5. มาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
    ความคิดเห็นจากการวิจัย พบวา ควรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี

การศึกษาทีเ่นนการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ มุงม่ันในการ
พัฒนางานใหเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งเปนผูนําและสรางผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา  
ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการปฏบิัติงานของครู ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษาตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ตองการใหผูประกอบวิชาชีพ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงไดแก การพัฒนาแผนการสอน 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูทกุสถานการณ 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยคํานึงผลที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคญั รวมทั้งการ
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และควรมีความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาและชมุชนดวย 

6. มาตรฐานการปฏิบัตตินทางเทคโนโลยีการศึกษา 
   ผลการวิจัยพบวา นักเทคโนโลยีการศึกษาควรมีมาตรฐานการปฏิบัตติน 5 ดาน ไดแก 

จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณ 
ตอผูรวมวชิาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของขวัญหญิง ศรีประเสรฐิภาพ 
(2543) ที่ศึกษาสมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาในดานของลักษณะนิสัยในการทํางาน 
วา ควรประกอบดวย นิสัยสวนตวั ไดแก การมีวิสัยทัศนและการมีความคิดริเริ่มสรางาสรรค  
สวนคุณลักษณะนิสัยตอสวนรวม ไดแก การทํางานเปนทีม และการมีคุณธรรมจริยธรรม 
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7. ระยะเวลาในการผานงานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
    อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเห็นวา  

ควรมีเวลาในการผานงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศกึษา 6-12 ป สอดคลองกับเกณฑการ
กําหนดวิชาชพีชั้นสูง (ชัยยงค พรหมวงศ, 2540) ที่วา “ควรเขารับการฝกงานหรือรับ
ประสบการณที่จําเปนเพ่ิมเติม เม่ือเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ณ สถานที่และในเวลาที่
กําหนด เพ่ือใหมีโอกาสฝกนําความรู ความสามารถมาประยุกตใชในสถานการณจริง” 

 
สรุปผลการวิจัยไดวา อาจารยสาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษาและผูบรหิารโรงเรียน

มัธยมศึกษา  มีความตองการใหมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหสอดคลอง 
กับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 นอกจากน้ียังเห็นวา ควรมีการ
กําหนดประเภทของสาระในมารตรฐานวชิาชีพ 4 ดาน คือ มาตรฐานดานความรู มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานดานประสบการณวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (จรรยาบรรณ
วิชาชีพ) นอกจากน้ีควรมีการกําหนดคุณสมบัติในมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยกีารศึกษาวา 
ควรมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีทางเทคโนโลยีการศกึษาหรือเทียบเทา หรือคณุวุฒิอ่ืนที่คุรุสภา
รับรอง และ/หรือ ควรมีการผานการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการศกึษาที่คณะกรรมการคุรุสภา
รับรอง 

นอกจากนี้ยังเห็นวา ควรมีมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษาในเรื่องสื่อการสอน 
การออกแบบและการจัดระบบทางการศกึษา รวมทั้งความรูเก่ียวกบัเทคโนโลยีการศึกษา ระบบ
การสอนผานเครือขาย วิธีการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรหิารและจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา นวตักรรม คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง 
มีการประกันคุณภาพและวจัิยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

ในสวนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน เนนการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ พัฒนางานใหเต็มตามศักยภาพ มีความเปนผูนํา และสรางผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ในสวนของมาตรฐานการปฏิบัตตินทางเทคโนโลยีการศึกษา เห็นวา ควรมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชพี และ
จรรยาบรรณตอผูรวมวชิาชีพดวย 

 
หมายเหตุ 
 รายงานความกาวหนาการวจัิยในครั้งน้ี ทําใหทราบความคิดเห็นและความตองการของ
อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาโดยจะตองติดตามความ
คิดเห็นและความตองการของอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มเติมใหไดมากที่สุด เพ่ือ
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จะไดใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาแนวทางการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษาตอไป 
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มหาบัณฑิต คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2531. 
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ภาคผนวก 
 
1. หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามถึงอาจารยสาขาเทคโนโลยีการศกึษาและ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 
2. แบบถามการวิจัยเร่ือง “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา” 
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ท่ี  ศธ 0528.09/                    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
              ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131 
 
     สิงหาคม  2548 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา” 
 
เรียน  ทานผูอํานวยการโรงเรียน ................................................................................................. 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา” จํานวน 1 ฉบับ 
 
 ดวยนิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา จะจัดสัมมนาครั้งท่ี 3 เรื่อง                
“เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา”  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรยีนรายวิชา สัมมนา            
ประเด็นปญหาการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย ดร. พงศประเสริฐ    หกสุวรรณ 
 และผูชวยศาสตราจารย ดร. มนตรี   แยมกสิกร เปนอาจารยผูสอน เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ 
ความตองการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 ในการน้ี ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามการวิจัยดังกลาว 
ในฐานะท่ีทานเปนผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญและเปนผูบังคับบัญชาของนักเทคโนโลยี
การศึกษาในหนวยงานของทาน ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจากทาน จะเปนประโยชน 
ตอการวิจยัและนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาตอไป โปรดกรณุาสงแบบสอบถาม 
กลับคืนมายังภาควิชาฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ีดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                    ฉลอง ทับศรี 

 
       (รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง  ทับศรี) 
                คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
                                                                         
 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. (038)  745900  ตอ  2056  โทรสาร  (038) 393250 
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ที่  ศธ 0528.09/                      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
              ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131 
 
          สิงหาคม  2548 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา” 
 
เรียน  ............................................................................................................................................................ 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา” จํานวน 1 ฉบับ 
 
 ดวยนิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา จะจัดสัมมนาครั้งท่ี 3 เรื่อง                
“เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา”  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรยีนรายวิชา สัมมนา            
ประเด็นปญหาการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย ดร. พงศประเสริฐ    หกสุวรรณ 
 และผูชวยศาสตราจารย ดร. มนตรี   แยมกสิกร เปนอาจารยผูสอน เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ 
ความตองการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 
 ในการน้ี ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามการวิจัยดังกลาว 
ในฐานะท่ีทานเปนคณาจารยผูสอนทางดานเทคโนโลยีการศึกษาแกนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 และเปนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจากทาน จะเปน
ประโยชนตอการวิจัยและนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาตอไป โปรดกรุณาสง
แบบสอบถามกลับคืนมายังภาควิชาฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 
 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ีดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                            ฉลอง  ทับศรี 
       (รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง  ทับศรี) 
                คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
                                                                         

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. (038)  745900  ตอ  2056  โทรสาร  (038) 393250 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง “เกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา” 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความตองการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา 
แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความตองการใหมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 ตอนท่ี 3 สาระในมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
 
คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ทานตองการ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (          ) หญงิ  (          ) ชาย 
2. อายุ   (          )  25 – 34 ป (          ) 35 – 44 ป 
   (          ) 45 – 55 ป (          ) 56 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา (          ) ปรญิญาตร ี (          ) ปรญิญาโท 
   (          ) ปรญิญาเอก (          ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................. 
4. สถาบันการศึกษาที่ทานสอน/เปนผูบรหิาร  .................................................................................... 
5. ประสบการณในการสอน/เปนผูบริหาร 
   (          ) 1 – 5 ป  (          ) 6 – 10 ป 
   (          ) 11 – 15 ป  (          ) 16 – 20 ป 
   (          ) 21 – 25 ป  (          ) 26 ปขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2 ความตองการใหมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ทานคิดวาผูที่ทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษาควรมีใบประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับครูผูสอนหรอืไม 
 (          ) ควรมี (โปรดตอบคาํถามในขอ 2) 
 (          ) ไมควรมี (โปรดระบุเหตุผล) ................................................................................. 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
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2. ในกรณีที่ทานคิดวาควรมีใบประกอบวิชาชีพเทคโนโลยกีารศึกษาเพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 
 (          )  เทคโนโลยีการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูงเชนเดียวกับวิชาชีพที่ใหใบประกอบวิชาชีพ 
 (          )  สมาคมเทคโนโลยกีารศึกษาเปนสมาคมวิชาชีพที่คอยกํากับและควบคุม 
      นักเทคโนโลยีการศึกษา 
 (          )  เจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ใหความสําคัญของเทคโนโลยี 
               การศึกษา โดยไดระบุไวในหมวด 9 
 (          )  นักเทคโนโลยีการศึกษาเปนวิชาชีพเฉพาะดาน  
 (          )  อืน่ ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
 
ตอนที่ 3 สาระในมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศกึษา 
ทานคิดวานักเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาในแตละขอมากนอย
เพียงใด 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

1. ทานคิดวาสาระในมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษาตอไปนี้ควรมีมากนอยเพียงใด 

    

    1. มาตรฐานความรู     
    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน     
    3. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ     
    4. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ)     
2. ทานคิดวานักเทคโนโลยีการศึกษา ควรมี
คุณสมบัติในดานมาตรฐานความรูทางเทคโนโลยี
การศึกษามากนอยเพียงใด 

    

    1. ตองมคีณุวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทาง
เทคโนโลยีการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นที่
คุรุสภารับรอง 

    

    2. ตองมคีณุวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรสุภา
รับรอง หรือผานการอบรมหลกัสูตรทางเทคโนโลยี
การศึกษาที่คณะกรรมการครุุสภารับรอง 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

3. ทานคิดวานักเทคโนโลยกีารศึกษา ควรมี
มาตรฐานความรูทางเทคโนโลยีการศึกษาตอไปน้ี
มากนอยเพียงใด 

    

    1. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา     
    2. การออกแบบและการจัดระบบ     
    3. วิธีการเรยีนการสอน     
    4. ส่ือการเรยีนการสอน     
    5. การจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา     
    6. การจัดการเรียนการสอน     
    7. การวัดและประเมินผลการศึกษา     
    8. เทคโนโลยีสารสนเทศ     
    9. การพัฒนาระบบการสอนผานเครือขาย     
    10. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
    11. การบรหิารและการจัดการเทคโนโลยี
การศึกษา 

    

    12. การวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา     
    13. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     
    14. การประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีการศึกษา     
    15. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
การศึกษา 

    

4. ทานคิดวามาตรฐานการปฏิบัติงานของนกั
เทคโนโลยีการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ควรมีมากนอย
เพียงใด 

    

    1. ปฏิบัติกิจกรรมทางการบริการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอยูเสมอ 

    

    2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  โดยคํานึงถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน 

    

    3. มุงมัน่พฒันางานเทคโนโลยีใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

    

    4. พัฒนาแผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให
สามารถปฏิบัติงานไดเกิดผลจริง 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

    5. พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 

    

    6. ปฏิบัติงานเทคโนโลยกีารศึกษาโดนเนนผล
ภาวะที่เกิดแกผูเรียน 

    

    7. รายงานผลการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาได
อยางเปนระบบ 

    

    8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี     
    9. รวมมือกบัผูอื่นในสถานศึกษาและหนวยงาน
อื่นอยางสรางสรรค 

    

    10. แสวงหาและใชทรัพยากรทองถิ่นหรอืจาก
แหลงอืน่ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

    

    11. เปนผูนาํและสรางผูนําทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

    

    12. สรางโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษาไดทุกสถานการณ 

    

5. ทานคิดวามาตรฐานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในเรื่อง
ตอไปนี้ควรมีมากนอยเพียงใด 

    

    1. จรรยาบรรณตอตนเอง     
    2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ     
    3. จรรยาบรรณตอผูรับบรกิาร     
    4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ     
    5. จรรยาบรรณตอสังคม     
6. ทานคิดวามาตรฐานประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาควรผานการฝกงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาในระยะเวลาเทาใด 
 (          ) 1 – 3 เดือน   (          ) 4 – 6 เดือน 
 (          ) 6 – 12 เดือน    (          ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................. 
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 


