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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันส่ือของครู                      

2) สรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู 3) ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทาง

ที่สรางขึ้น โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไข

ที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ                   

แบบเจาะลึกครู 3 คน และใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐาน เพื่อศึกษาปจจัยหรือ

เงื่อนไขการรูเทาทันสื่อของครูดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) 

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปจจัยหรือเง่ือนไขการรูเทาทันสื่อของครูจากผลการวิเคราะหขั้นตอนท่ี 1 มาดําเนนิการ

รางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ตอจากน้ันตรวจสอบ

ความเปนไปได (Feasibility) และ ความเหมาะสม (Propriety) ของแนวทางจากครูจํานวน 15  คน                                   



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 113

 ผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย                                   

1.1) ปจจยัสาเหต ุ 6 ตวั ไดแก ปจจยัดานบคุคลของครู ปจจยัดานการบริหารจัดการ ปจจยัดานคณุลักษณะนักเรยีน  

ปจจัยดานลักษณะของชุมชน ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร และปจจัยดานพฤติกรรม                                    

การเปดรบัสือ่ 1.2)  ปจจยัผล  1 ตวั ไดแก การรูเทาทนัส่ือของคร ูโดยผลการตรวจสอบโมเดลมคีวามสอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจักษ มีดังนี้  Chi-square = 170.92, df = 146, p-value = 0.08, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, 

RMR = 0.031, RMSAE = 0.016  2) แนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู ประกอบดวย 2.1) หลักการ                       

2.2)  วัตถุประสงคของแนวทาง  2.3)  องคประกอบการพัฒนา  2.4)  ผูมีสวนเก่ียวของและบทบาท                                                    

2.5) วธิกีารพฒันา  2.6) การวดัและประเมนิผล  และ  2.7)  ผลทีค่าดวาจะไดรบั และ 3) ผลการตรวจสอบแนวทาง

พฒันาการรูเทาทนัสือ่ของคร ูพบวามคีวามเปนไปไดอยูในระดบัมาก และความเหมาะสมอยูในระดบัมากทีส่ดุ 

คําสําคัญ
 ปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุ     การรูเทาทันสื่อ     แนวทางแกไขพัฒนา   แนวทางพัฒนาการรู          

เทาทันสื่อของครู

Abstract
 The objectives of this research were 1) to study factors or conditions that were causes                  

of teacher media literacy. 2) to construct an  approach of  teacher media literacy development.                 

3) to evaluate the feasibility and propriety of teacher media literacy development approach by                  

the mixed method. The  research  method  followed  2  steps were 1) to study factors or conditions 

that were causes of teacher media literacy with qualitative procedures by studying related literature  

and  research and  specified interviewing  3  teachers, Conducting hypothesis test to study                         

the factors or conditions of teacher media literacy by analysing Structural Equation Model (SEM) 

2) to select factors or variables that  affect to development teacher media literacy  from  step 1 on 

drafted teacher media literacy approach, interview 7 experts, check feasibility and propriety of 

approach with 15 teachers.

 The research found that 1) The factors or conditions that were causes of teacher media 

literacy were 1.1) 6 latent variables: the personal of the teacher factors, the management factors, 

the students attribute factors, the characteristics of the community factor, the supporting the                        

organization factors, and media receiving exposure behavior factors. 1.2) 1 factor effect was 

teacher media literacy. The results of model validation were consistent with empirical data were 

Chi-square = 170.92, df = 146, p-value = 0.08, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.031, RMSAE = 0.016. 

2) The approach of teacher media literacy development consist of: 2.1) principles  2.2) objectives 
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2.3) development components 2.4) stakeholders and roles 2.5) development methods                                        

2.6) measurement and evaluation  2.7)  the expected receiving results 3) The teacher media                      

literacy approach checking found that the feasibility was in a high level and the appropriating was 

in a highest level. 

Keywords
            Factors or Conditions of Problem,   Media Literacy,   Development  Approach,   

Teacher Media Literacy Approach

บทนํา
 การรูเทาทันสื่อมีความสําคัญอยางยิ่งในยุคขอมูลขาวสารอยางในปจจุบัน และมีความจําเปน                       

จะตองสรางความตระหนักใหเกิดทักษะที่เปนภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชน โดยจะตองมีการสงเสริม                 

การแสดงออกทางความคิดอยางมีเหตุมีผลตอเร่ืองราวตาง ๆ ที่สื่อสงมายังสาธารณะ ซึ่งการแสดงออกทาง

ความคิดอยางมีเหตุมีผลนี้เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอยางมีวิจารณญาณ

อนัจาํเปนสาํหรบัการใชชวีติอยางรูเทาทนัเร่ืองตาง  ๆ ในสังคม  (Siricharoen, 2011)  ประกอบกบัความทาทาย

ดานการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับการใชชีวิตตามกระแส                               

การปรับเปล่ียนทางสังคมดานสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน โดยครูตองมีความต่ืนตัวและ                         

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู ดานการรูเทาทันสื่อ เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะความสามารถ                

ในการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางรูเทาทัน (Chaitaweeviwatkul, 2017)

 ดังนั้น “ครู” ในยุคขอมูลขาวสารผานสื่อนี้ จําเปนอยางยิ่งในการเรงพัฒนาใหครูมีความพรอม                          

ในการรูเทาทันสื่อ ซึ่งสอดคลองกับ Sinthapanon (2015) ที่กลาววา  คุณลักษณะครูไทยในศตวรรษ ที่ 21                      

ตองมคีวามรูและเขาใจเทคโนโลยใีหมๆ  สามารถชีแ้นะขอดขีอเสยีของเทคโนโลยแีกนกัเรียน สอนวธิกีารสืบคน

ขอมูลตาง ๆ อยางถูกวิธี   ฝกการเลือกรับขอมูลอยางถูกตอง และเดวิซีและเซนเจลซี (Deveci & Cengelci, 

2008, cited in Recepoglu & Ergun, 2013) ไดกลาววา ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต                                      

ครูที่เรียนทางดานสังคมศาสตรทั้งหมดควรไดรับการศึกษาในเร่ืองของการรูเทาทันส่ือ โดยท่ีครูในอนาคต                  

ตองมีความสามารถในการจัดกจิกรรมการสงเสริมการรูเทาทันสือ่ ซึง่ท่ีผานมาในประเทศไทยมีการดําเนนิงาน

พฒันาครใูหรูเทาทนัสือ่ โดยการสงเสรมิการอบรมครนูาํรองสอนเทาทนัสือ่ในโรงเรยีนและพฒันาศกัยภาพครู

แกนนําในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Technology: 

ICT) อยางปลอดภัยและสรางสรรค   มีการสงเสริมใหครูใช ICT ยกระดับคุณภาพการศึกษา พรอมกับ                            

ใหความรู สรางความตระหนักในการใชสื่อใหเกิดประโยชนคุมคา หลีกเลี่ยงภัยอันตรายและการใชงาน                            

ที่ไมเหมาะสม รวมถึงสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เหมาะกับการเรียนรู ของเด็กเยาวชนและสังคมไทย                                        

(Internet Foundation  for the Development of Thailand and the Office of Thai Health Promotion 
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Foundation (TSU), 2015) จะเหน็ไดวามหีนวยงานและองคกรตางๆ ตองการพัฒนาครูใหมคีวามรู ความเขาใจ                             

และมีทักษะความสามารถในการรูเทาทันส่ือ เนื่องจากครูตองนําไปใชในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรู                   

ใหกบันักเรียน เพือ่พฒันาตนเองและสงเสริมนักเรียนใหมทีกัษะความสามารถในการนําขอมลูขาวสารไปใชได

อยางถูกตองเหมาะสม สรางสรรค และรูเทาทัน  

 ที่ผานมามีการศึกษาปจจัยและแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ โดยพบการศึกษาของ Kruthasen 

(2013) ซึ่งไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการรูเทาทันสื่อของแกนนําเยาวชน แบงออกเปน 2 ปจจัย ไดแก                       

1) ปจจัยภายใน ประกอบดวย  1.1) การคิดวิจารณญาณ  1.2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ และ                           

1.3) การรูเทาทันตนเอง 2) ปจจัยสงเสริม ประกอบดวย 2.1) กลุมเพื่อนและกลุมครู 2.2) การเปดรับส่ือ

สรางสรรคและการใชสือ่และเทคโนโลยสีือ่อยางสรางสรรค 2.3) การอาน และ 2.4) สนุทรยีภาพ  สวนแนวทาง

การพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อของแกนนําเยาวชน พบวามี 4 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางฝกคิด

วิจารณญาณ 2) แนวทางการสรางภูมิคุมกันอิทธิพลของส่ือ  3) แนวทางการเรียนรูจากกระบวนการผลิตสื่อ 

และ 4) แนวทางการรูเทาทันตนเอง ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้เปนการใหความรูความเขาใจและเพื่อขับเคลื่อน

การเรียนรูเทาทันสื่อใหแกเด็กและเยาวชน สวนในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผล

ตอการรูเทาทันสื่อและการสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู เพื่อใหครูมีทักษะความสามารถ                      

นําไปใชในการพัฒนาตนเองและนักเรียน  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการรูเทาทันสื่อของครู:                

ปจจัยหรือเง่ือนไขที่เปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา  

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู 

 2.  เพื่อสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู

 3.  เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ

ทบทวนวรรณกรรม
 การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 3 ประเด็นคือ  ปจจัย

หรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู การรูเทาทันส่ือของครูและแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อ                      

ของครู  ดังนี้ 

 1. ปจจยัหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสือ่ของครู (ปจจัยสาเหตุ) หมายถึง สาเหตุหรอืเง่ือนไข

ของการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวยตัวแปรแฝง 5 ตัว ไดแก 

  1.1 ปจจัยดานบุคคลของครู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ             

ของพอตเตอร (Potter, 2005) เทเยอร (Thayer, 2006) และ Kruthasen (2013) โดยพบตัวแปรสังเกตได 3 ตวั 

ไดแก 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักรู และ 3) พฤติกรรมการอาน
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  1.2 ปจจยัดานการบรหิารจดัการ   ผูวจิยัไดศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

ของ Panthaneya (2010) Jaemauseng (2011) และ Poomali, Koolnaphadol, Phupat & Noymanee 

(2014) โดยพบตัวแปรสังเกตได 7 ตัว ไดแก 1) นโยบายการบริหารจัดการ 2) โครงสรางการบริหารงาน                       

3) วิทยาการที่ใชในโรงเรียน 4) ความพอใจในงานที่ปฏิบัติ 5) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 6) คุณลักษณะ

ของผูนํา และ 7) การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

  1.3  ปจจัยดานลักษณะของชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย                                

ที่เกี่ยวของของพีนา (Pena, 2000) Buransan (2008) และ Banlusin (2014) โดยพบตัวแปรสังเกตได 3 ตัว 

ไดแก 1) รายไดของผูปกครองและชุมชน 2) อาชีพของผูปกครองและชุมชน และ 3) ระดับการศึกษาของ                      

ผูปกครองและชุมชน

  1.4 ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของของ Aiumdee (2013) และ Sornpukde,  Chatrupracheewin  & Chaemchoy (2016) 

โดยพบตัวแปรสังเกตได  2 ตัว ไดแก 1) เครือขายการเรียนรู และ 2) การไดรับโอกาสในการเรียนรู

  1.5 ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย                    

ที่เกี่ยวของของ Yomchan (2012) และ Kaewsan (2012) โดยพบตัวแปรสังเกตได 2 ตวั ไดแก 1) ความถ่ีใน

การเปดรับ และ 2) ปริมาณเวลาที่เปดรับ

 2.  การรูเทาทันสื่อ คือ การที่ผูรับสื่อมีทักษะและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ โดยสามารถ

เขาถงึ  วเิคราะห  ประเมนิ และสรางเนือ้หาสือ่ในรูปแบบท่ีหลากหลายดวยความตระหนักถงึผลกระทบของส่ือ               

โดยไมถูกครอบงําจากส่ือ และสามารถแสวงหาความรู (Knowledge Structure)  อยูสม่ําเสมอใหทันกับ                  

การเปลี่ยนแปลงของขาวสารและสังคมรอบขาง ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ไดแก 1) การเขาถึง 

(Access) 2) การวเิคราะห (Analyze)  3) การประเมิน (Evaluate) และ 4) การสรางสรรค (Create) (UNESCO,

2008; Yenjabok, 2009 & Biggin, 2011) 

 สรปุจากการทบทวนวรรณกรรมปจจยัหรอืเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของครู (ปจจัยสาเหต)ุ 

พบวา มีตัวแปรแฝง 5 ตัว ตัวแปรสังเกตได 17 ตัว และการรูเทาทันสื่อของครู (ปจจัยผล) พบวา มีตัวแปรแฝง 

1 ตัว ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว โดยไดรางโมเดลเชิงสมมุติฐาน (เบื้องตน) ปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุของ               

การรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 6  ตัว และตัวแปรสังเกตได  21 ตัว  ซึ่งตัวแปรแฝง                              

เปนตัวแปรในโครงสรางแฝงมีลักษณะการวัดเปนนามธรรมแตสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรของตัวแฝง                 

ไดทางออมและไมสมบรูณซึ่งจะตองศึกษาผานอิทธิพลตัวแปรสังเกตได โดยที่ตัวแปรสังเกตได เปนตัวแปร             

ทีส่ามารถวัดหรือสงัเกตไดจากการใชเครือ่งมอืทีผู่วจิยัสรางข้ึน และในการวิจยัคร้ังนี ้ เคร่ืองมือในการวัดตัวแปร

สังเกตไดเปนแบบสอบถามเพ่ือหาปจจัยหรือเง่ือนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู ไดมาจากการคัดเลือกปจจัยหรือตัวแปร    

ที่สงผลในการรูเทาทันสื่อของครู จากผลการตรวจสอบโมเดลท่ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ                          

ประกอบกับการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน  ที่มีความรูความสามารถดานการรูเทาทันสื่อ แลวนํา
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มาสรางวธิกีารทีแ่สดงถงึกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาครูใหเกดิการรูเทาทนัส่ือ  เพือ่ใหครมูทีกัษะและ

ความสามารถในการพัฒนาการรูเทาทันส่ือ อันไดแก สามารถเขาถึง (Access) วิเคราะห (Analyze) ประเมิน 

(Evaluate)  และสรางเนือ้หาสือ่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย (Create) ดวยการฝกฝนและลงมือปฏิบตัอิยางตอเน่ือง                                        

ซึ่งแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู  ประกอบไปดวย  1) หลักการ  2) วัตถุประสงค  3) องคประกอบการ

พัฒนา 4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท 5) วิธีการพัฒนา 6) การวัดและประเมินผล  และ 7) ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับการศึกษาของ Pornpipat & Chaemchoy (2017) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ

ผูนําแบบใหบริการของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย  7 สวน ดังนี้ 1) หลักการ                               

2) วัตถุประสงค 3) แผนงาน  4) ผูที่เกี่ยวของ 5) คุณลักษณะและตัวบงชี้  6) กระบวนการพัฒนา  และ                          

7) ผลที่คาดวาจะไดรับ

วิธีการวิจัย
           งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีการดําเนินการวิจัยกําหนดออกเปน 2 

ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาปจจยัหรือเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุการรูเทาทนัส่ือของครแูบงออกเปน 3 ขัน้ตอน

ดังนี้

  ขั้นที่ 1.1 การศึกษาพหุกรณีเพื่อหาปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู                              

โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการสัมภาษณครูเปนรายบุคคล  จํานวน 3 คน เพื่อปรับ/

เพิม่ตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดของปจจยัหรือเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตกุารรูเทาทนัส่ือของครทูีผู่วจิยัไดศกึษา

คนควาจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ดงันี ้1) ครทูีส่อนอยูในโรงเรียนในเมือง 2) ครทูีส่อนอยูในโรงเรียน

กึ่งเมืองกึ่งชนบท 3) ครูที่สอนอยูในโรงเรียนในชนบทซ่ึงการคัดเลือกตัวแทนครู 3 คน ผูวิจัยไดเลือกโรงเรียน

ตามบริบทของพื้นที่ และมีเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โดยเปนโรงเรียนที่มีมาตรฐาน                             

ในการจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยและบุคคล

ทั่วไป นอกจากนี้แลวยังเปนโรงเรียนที่ผู วิจัยมีความสนิทสนมกับผูบริหารโรงเรียนเปนอยางดี ซึ่งผูวิจัย                           

ไดขอความอนุเคราะหผูบรหิารโรงเรียนคัดเลือกครูทีม่คีวามรู ความเขาใจ มทีกัษะความสามารถการรูเทาทนัสือ่

      ขั้นท่ี 1.2 ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยโมเดลเชิงสมมุติฐาน ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุ                      

การรูเทาทนัสือ่ของครดูวยการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของรวมกบัการศึกษาพหกุรณีโดยสมัภาษณ                     

ครูจํานวน 3 คน  

  ขั้นที่ 1.3 ทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐาน ปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู                

ดวยเครือ่งมอืแบบสอบถามครทูัว่ประเทศในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ปการศกึษา 2560     

เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 

Model:  SEM) ปจจยัหรือเงือ่นไขเชิงสาเหตุของการรูเทาทนัส่ือของครูโดยการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variable)  ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
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 โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จนได                            

กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของครูจํานวน 672 คน ซึ่งตามหลักการกําหนดขนาดตัวอยางของการวิเคราะห                

ดวยวิธีการ Structural Equation Model ตองใชขนาดตัวอยางประมาณ 20 เทา ของตัวแปรสังเกตได                          

(Observed  Variable) แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางมากกวาเกณฑที่กําหนด เนื่องจาก

ตองการกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ครอบคลุมและทําใหผลการวิเคราะหมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน 

 2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นที่ 2.1  ผูวิจัยนําขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุของการรูเทาทันสื่อของครู                       

ที่ไดมาจากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 รวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการพัฒนาครูใหรู                     

เทาทันสื่อ  มารางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู จากนั้นนําไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู                   

ความสามารถ ดานการรูเทาทันสื่อ จํานวน 7 คนโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคัดเลือกตามเกณฑ                          

(Purposive Selection) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis)

  ขัน้ท่ี 2.2 การประเมินความเปนไปได  (Feasibility)  และความเหมาะสม (Propriety) ของแนวทาง

พฒันาการรูเทาทนัสือ่ของครู ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังนีเ้ปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จาํนวน  15 คน โดยใชเกณฑการคัดเลอืกตวัแทนครูจากพ้ืนทีบ่รบิทท่ีปฏบิตังิาน โดยคัดเลอืกจากผูคณุสมบัติ

ตอไปนี ้ 1) กลุมครทูีป่ฏบิตัหินาทีใ่นเมอืง จาํนวน 5 คน 2) กลุมครทูีป่ฏบิตัหินาทีก่ึง่เมืองก่ึงชนบท จาํนวน 5 คน 

และ 3) กลุมครูทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นชนบท จาํนวน 5 คน ดวยการใชแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคาชนดิ 

5 ระดับความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยการหาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
 การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา มีดังนี้

 1. ผลการศึกษาปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครู

  ผลการศึกษาตัวแปรจากพหุกรณีโดยการสัมภาษณครู พบปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุ                       

การรูเทาทันสือ่ของครู 1 ตวัแปรแฝง  และ 2 ตวัแปรสังเกตได  โดยตัวแปรแฝงท่ีพบ คอื ปจจัยดานคุณลกัษณะ

นักเรียนและตัวแปรสังเกตไดที่พบ ไดแก 1) ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูพบเพ่ิมขึ้นในปจจัยดานบุคคล                  

ของครู  และ 2) ความใฝรูดานส่ือของนักเรียนพบเพ่ิมขึ้นในปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน จากน้ันนําผล                

พหกุรณีการสัมภาษณครไูปปรับกรอบแนวคิดในการวิจยัโมเดลเชิงสมมุตฐิาน (เบือ้งตน) ปจจยัหรือเง่ือนไขท่ีเปน

สาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของคร ูพบปจจยัหรอืเงือ่นไขท่ีเปนสาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของครู  (ปจจัยสาเหต)ุ ประกอบ

ดวยตัวแปรแฝง 6 ตัว ตัวแปรสังเกตได 19 ตัว และการรูเทาทันสื่อของครู (ปจจัยผล) ประกอบดวย  ตัวแปร

แฝง 1 ตัว ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว โดยไดโมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อ

ของครูที่ปรับแลว ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 7 ตัว และตัวแปรสังเกตได 23 ตัว  ผลการทดสอบโมเดล                               

เชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูล
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เชิงประจักษ พบวา Chi-square = 170.92, df = 146, p-value = 0.08, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 

0.031, RMSAE = 0.016 อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังภาพที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
  
 

  

 

ภาพที่ 1: ปจจัยหรือเง่ือนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

 ความหมายและสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหตามภาพท่ี 1  มีดังนี้

 ตัวแปรแฝงภายนอก   

 (เปนตัวแปรท่ีสงอิทธิพลไปยังตัวแปรตัวอื่น/เปนตัวแปรอิสระท่ีอยูในสมการโครงสราง)                                             

                     1. PERSONEL     แทน          ปจจัยดานบุคคลของครู

                     2. AIMIN                 แทน          ปจจัยดานการบริหารจัดการ

                     3. STUDEN             แทน          ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน

                     4. COMMUNIT       แทน           ปจจัยดานลักษณะของชุมชน
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            ตัวแปรแฝงภายใน  (เปนตัวแปรตามในสมการ)

                     1. SUPP        แทน        ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร

                     2. BEHAV         แทน            ปจจัยดานพฤติกรรมการรับสื่อ

                     3. MEDIALIT   แทน             การรูเทาทันสื่อของครู

            ตัวแปรสังเกตไดภายนอก (เปนตัวแปรที่สามารถวัดหรือสังเกตไดของตัวแปรแฝงภายนอก) 

  (X1)     แทน     การคิดวิจารณญาณ                                           

  (X2)     แทน     ความตระหนักรู    

  (X3)     แทน     พฤติกรรมการอาน        

  (X4)     แทน   ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู  

  (X5)     แทน     นโยบายการบริหารจัดการ     

  (X6)     แทน     โครงสรางการบริหารงาน                                                  

  (X7)     แทน      วิทยาการท่ีใชในโรงเรียน

  (X8)     แทน     ความพอใจในงานท่ีปฏิบัติ 

  (X9)     แทน      สภาพแวดลอมทางกายภาพ

  (X10)     แทน     คุณลักษณะของผูนํา

  (X11)     แทน     การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

  (X12)     แทน     ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน

  (X13)     แทน     รายไดของผูปกครองและชุมชน

  (X14)     แทน     อาชีพของผูปกครองและชุมชน

  (X15)     แทน     ระดับการศึกษาของผูปกครองและชุมชน

             ตัวแปรสังเกตไดภายใน (เปนตัวแปรที่สามารถวัดหรือสังเกตไดของตัวแปรแฝงภายใน)     

  (Y1)     แทน     เครือขายการเรียนรู

  (Y2)     แทน     การไดรับโอกาสในการเรียน

  (X3)     แทน     พฤติกรรมการอาน 

  (Y4)      แทน     ปริมาณเวลาท่ีเปดรับ

  (Y5)      แทน     การเขาถึง    

  (Y6)      แทน     การวิเคราะห

       (Y7)       แทน    การประเมิน    

         (Y8)       แทน     การสรางสรรค 
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ตารางที่ 1 

คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเปน 

 

 

 

 

 

 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

            

 

- - - 11.29*

(2.77) 

- 11.29*

(2.77) 

-1.95 

(-0.79) 

10.65* 

(2.71) 

8.70* 

(3.20) 

 

4.01* 

(10.47) 

- 4.01* 

(10.47) 

0.84 

(0.51) 

-2.47 

(-1.53)

-1.63 

(-1.39)

0.00 

(0.00) 

-1.53 

(-1.56) 

-1.53 

(-1.56)

   

 

- - - -0.07 

(-0.67)

- -0.07 

(-0.67)

0.00 

(0.00) 

-0.06 

(-0.68) 

-0.06 

(-0.68)

 

- - - 1.47* 

(2.58) 

- 1.47* 

(2.58) 

0.00 

(0.00) 

1.39* 

(4.43) 

1.39* 

(4.43) 

 

                 

 

- - - -0.61 

(-1.50)

- -0.61 

(-1.50)

0.00 

(0.00) 

-0.58 

(-1.70) 

-0.58 

(-1.70)

 

- - - - - - 0.94* 

(3.06) 

- 0.94* 

(3.06) 

* หมายถึง   P < .05   ในวงเล็บ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (DE) คาอิทธิพลทางออม (IE) คาอิทธิพลรวม (TE) ของโมเดลท่ีสงผล

ตอตัวแปรการรูเทาทันสื่อของครู โดยสรุปพบวา  ผลการทดสอบโมเดลเชิงสมมุติฐานปจจัยหรือเงื่อนไข                           

ที่เปนสาเหตุ  การรูเทาทันสื่อของครูสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อธิบายดวยเสนทางอิทธิพลตาม                         

หลักนัยสําคัญที่ระดับ  .05 ดังนี้

 1. ปจจัยดานบุคคลของครูและปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัย                          

ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ มีคาเทากับ 11.29 และ 1.47 ตามลําดับ 

 2.   ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมีอิทธิพลทางตรงตอการรูเทาทันสื่อ มีคาเทากับ 0.94

 3.   ปจจยัดานบุคคลของครูและปจจยัดานคุณลกัษณะนักเรียนมีอทิธพิลทางออมตอการรูเทาทันสือ่ 

มีคาเทากับ 10.65 และ 1.39 ตามลําดับ
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 4. ปจจัยดานการบริหารจัดการมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 

มีคาเทากับ 4.01

 2. ผลการสรางแนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู

       2.1 แนวทางการพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก แนวทาง

พัฒนาการรูเทาทันสื่อ ประกอบดวย 7 สวนดังนี้ ไดแก สวนที่ 1 หลักการ สวนที่ 2 วัตถุประสงค  สวนที่ 3                  

องคประกอบการพัฒนาประกอบดวยปจจัย 5 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลของครู 2) ปจจัยดาน                                 

การบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน 4) ปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร                          

และ  5) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ  สวนที่ 4 ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท  สวนที่ 5 วิธีการพัฒนา 

ประกอบดวย 1) การเรียนรูดวยตนเอง  2) การประชุม การอบรมและการสัมมนา 3) การศึกษาดูงาน                                    

4)  การฝกงานดวยระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  5) การสรางองคความรู  (KM)  และ                                         

6) การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการ (PLC) สวนที่ 6 การวัดและประเมินผล และ สวนที่ 7                               

ผลที่คาดวาจะไดรับ

  2.2 ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครูท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนไปไดอยูใน

ระดับมาก  และมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การรูเทาทันสื่อของครู: ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุและแนวทางแกไขพัฒนา                       

มีประเด็นท่ีอภิปราย  ดังนี้

  ผลการตรวจสอบปจจัยหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุการรูเทาทันสื่อของครูกับขอมูลเชิงประจักษ                 

พบวาปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุที่สงผลตอการรูเทาทันส่ือของครูกับขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกัน                   

โดยมีผล  ดังนี้  

  1.1 ปจจัยดานบุคคลของครูมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ                              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากที่สุด

คือ ความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ

ในการทํางานทุกอยาง เรียกวาหากมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูแลว เร่ืองท่ียากมากจนเหมือนจะเปนไป

ไมไดก็อาจสําเร็จไดโดยงาย บุคคลท่ีมีความมุงมั่นต้ังใจในการเรียนรูจะมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึง                           

ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จ                         

ตามเปาหมาย ทั้งนี้รวมไปถึงการรูเทาทันสื่อของครูดวยเชนกัน ถาครูมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียนรู ครูก็จะ

มีความรับผิดชอบ  เพียรพยายาม อดทน เพื่อใหตนเองมีการรูเทาทันสื่อ  ดวยการมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ       

เพิม่มากข้ึน สามารถเขาถงึส่ือไดอยางหลากหลาย มกีารวิเคราะหประเมินส่ือ และนําสือ่ไปใชอยางสรางสรรค 

สอดคลองกับ Buakhiri (n.d.) ไดกลาววาผูทีมุ่งมัน่ต้ังใจจะเปนผูทีม่ลีกัษณะซ่ึงแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบตัิ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจใน การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ                         

ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบ 
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  นอกจากนีป้จจยัดานบคุคลของครยูงัมตีวัแปรทีม่อีทิธิพลตอปจจยัดานพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือ 

ไดแก พฤติกรรมการอาน  การคิดวิจารณญาณ และความตระหนักรู  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากปจจัยดาน

บุคคลของครูเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการเปดรับสื่อและการรูเทาทันสื่อ ผลการศึกษานี้

สอดคลองกับการศึกษาของ Kruthasen (2013) เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อ                         

ของแกนนําเยาวชน ที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูเทาทันสื่อ ไดแก การคิดวิจารณญาณ  ความตระหนัก

ในอิทธิพลของสื่อ และการอาน 

  1.2 ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียนมีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอปจจัย                        

ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ไดแก ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากคุณลักษณะ

ความใฝรูดานส่ือของนักเรียนท่ีมีการแสดงออกทางจิตใจ มีความกระตือรือรน มีความต้ังใจเพียรพยายาม                   

มคีวามอยากรูอยากเหน็  มคีวามสามารถในการศกึษาคนควาสรางความรู มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห 

และมีความสนใจที่จะแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีอยูเสมอ ซึ่งพฤติกรรมความใฝรูดานสื่อ

ของนกัเรยีนอยางนี ้หนาทีข่องครคูอื จะตองมีความกระตือรอืรนคนควาหาขอมลูขาวสารตาง ๆ  อยางหลากหลาย 

และมีประโยชน เพ่ือนํามาสงเสริมพัฒนาหรือกระตุนนักเรียนใหเกิดการเรียนรูดานส่ือไดอยางตอเน่ือง                         

โดยครูทาํหนาทีเ่ปนผูคอยสังเกต ตัง้คาํถาม  ใหคาํแนะนําเปดโอกาสใหนกัเรียนคดิหาคําตอบดวยตนเองและ

สรางสรรคผลงานดานสื่อเทคโนโลยีอยางอิสระ สอดคลองกับการศึกษาของ Phanthamanee  (2002)                             

กลาววา คณุลกัษณะใฝเรยีนรูเปนคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของนักเรียนควรสงเสริมใหนกัเรียนเกดิการรักการเรียนรู 

ชอบคนควา ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหมรอบตัว อยากรูอยากเห็น  รูจักเสาะแสวงหาความรู มีวิจารณญาณเลือก

ตัดสินใจ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการรูจักประเมินสถานการณตาง ๆ และ                        

เกาะติดสถานการณ รู จักซักถาม คนหาคําตอบ มีความกระตือรือรน ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                                   

ดวยการติดตามขาวสาร อานหนังสือ ดูโทรทัศน เรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  อยางตอเนื่อง ซึ่งการสงเสริมนักเรียน

ใหมคีวามใฝรูดานสือ่น้ีกจ็ะสงผลใหครมูพีฤตกิรรมการเปดรับส่ือเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากวาตองนาํขอมูลขาวสาร

ที่ไดเปดรับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน                              

  1.3 ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อมีอิทธิพลทางตรงตอการรูเทาทันส่ืออยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ซึ่งประกอบไปดวย

ตัวแปร 2 ตัว ไดแก ความถี่ในการเปดรับและปริมาณเวลาท่ีเปดรับ โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัว เปนพฤติกรรม                     

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูโทรทัศน การดูภาพยนตร การอานหนังสือพิมพ การอานนิตยสาร การฟงวิทยุ                           

และการใชอินเตอรเน็ต ซึ่งถามีการเปดรับสื่ออยางหลากหลายและสมํ่าเสมอก็จะสงผลทําใหครูเกิดการ                         

รูเทาทันสื่อสอดคลองกับการศึกษาของ Ngamwutvon (2010) ไดศึกษาเร่ืองการเปดรับส่ือละครโทรทัศน                  

กับการรูเทาทันสื่อ พบวา การเปดรับสื่อละครโทรทัศนและการรูเทาทันสื่อเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง                        

ในการอธิบายความคิดเห็นตอการเลียนแบบพฤติกรรมทางละครโทรทัศนทีไ่ดด ูกลาวโดยสรุปถาครูไดเปดรับ

สื่อโดยมีการเขาถึงสื่ออยางหลากหลาย มีการวิเคราะห ประเมินสื่อ และสรางสรรคนําไปใชจากสื่อที่เปดรับก็
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จะสงผลตอการรูเทาทันสื่อของครูกลายเปนบุคคลที่เปนประชาธิปไตย เปนบุคคลที่ใชสื่ออยางรูเทาทัน

สอดคลองกับ Kellner & Share (2005 ; Burroughs Brocato Hopper & Sanders, 2009 cited in                                 

Kreappuang, 2014)  กลาววา การไดรบัการศึกษาดานการรูเทาทนัส่ืออยางหลากหลายท่ีมุงเนนการปลูกฝง

ความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) วิพากษวิจารณ (Criticism) ความสามารถ

ในการเขาถงึ ประเมนิสือ่ และใชประโยชนจากสือ่เพือ่แสดงออกทางความคิดเหน็และการมสีวนรวมทางสงัคม

จะสงผลใหเกิดเปนคุณสมบัติสําคัญของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 

สรุป
 การวิจัยครั้งนี้นําเสนอการศึกษาเรื่องการรูเทาทันส่ือของครู: ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเปนสาเหตุและ                          

แนวทางแกไขพฒันา โดยมปีจจยัหรอืเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุการรูเทาทนัส่ือของคร ูประกอบไปดวยตัวแปรแฝง 

6 ตัว ไดแก  1) ปจจัยดานบุคคลของครู 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานคุณลักษณะนักเรียน 

4)  ปจจัยดานลกัษณะของชุมชน  5)  ปจจยัดานการไดรบัการสนบัสนนุจากองคกร  และ 6) ปจจยัดานพฤติกรรม

การเปดรบัสือ่ แตเมือ่ไดมกีารทดสอบโมเดลเชิงสมมตุฐิานปจจยัหรือเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุการรูเทาทนัส่ือของ

ครูแลวผลการทดสอบโมเดลเชงิสมมตฐิานปจจยัหรอืเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตกุารรูเทาทนัสือ่ของครสูอดคลองกบั

ขอมูลเชิงประจักษ อธิบายดวยเสนทางอิทธิพลตามหลักนัยสําคัญที่ระดับ .05  พบปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง 

ไดแก  1)  ปจจัยดานบคุคลของคร ู 2) ปจจยัดานคณุลักษณะนักเรียน และ 3)  ปจจยัดานพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือ 

 การสรางแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครู ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ                                        

2) วัตถุประสงค 3) องคประกอบการพัฒนา ประกอบดวยปจจัย 5 ปจจัย ไดแก 3.1) ปจจัยดานบุคคลของครู                        

3.2) ปจจยัดานการบริหารจดัการ 3.3) ปจจยัดานคณุลกัษณะนกัเรียน 3.4) ปจจัยดานการไดรบัการสนับสนุน                   

จากองคกร และ 3.5) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 4) ผูมีสวนเกี่ยวของและบทบาท 5) วิธีการพัฒนา                              

6) การวดัและประเมนิผล  และ 7) ผลทีค่าดวาจะไดรบั ซึง่การทีม่ปีจจยัทีไ่มมอีทิธพิลเขามาเปนองคประกอบ

ของแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูนั้น  เนื่องจากผูทรงคุณวุฒิดานการรูเทาทันสื่อ จํานวน 7 คน                        

ยงัยนืยนัปจจยัดานการบรหิารจดัการและปจจยัดานการไดรบัการสนับสนุนจากองคกรเปนปจจยัทีม่อีทิธิพล

ตอการรูเทาทนัสือ่ของครู มเีพียงปจจยัเดียวคือ ปจจยัดานลักษณะของชุมชนท่ีผูทรงคุณวฒุเิหน็วาไมมอีทิธิพล

ตอการรูเทาทันสือ่ของครู และในสวนแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู ประกอบไปดวยเน้ือหาการพัฒนา 

ดังนี้  1) ดานบุคคลของครู พัฒนาเก่ียวกับ  1.1)  การคิดวิจารณญาณ  1.2) ความตระหนักรู และ                                            

1.3) พฤติกรรมการอาน และ 1.4) ความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรู 2) ดานการบริหารจัดการ พัฒนาเกี่ยวกับ  

2.1) นโยบายการบริหารจัดการ  2.2) โครงสรางการบริหารงาน  2.3)  วทิยาการท่ีใชในโรงเรียน  2.4)  ความพอใจ

ในงานที่ปฏิบัติ  2.5) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 2.6) คุณลักษณะของผูนํา และ 2.7) การใหชุมชนเขามา     

มีสวนรวมในการบริหาร 3) ดานคุณลักษณะนักเรียน พัฒนาเกี่ยวกับ 3.1) ความใฝรูดานสื่อของนักเรียน                       

4)  ดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร พัฒนาเกี่ยวกับ  4.1)  เครือขายการเรียนรู และ 4.2) การไดรับ

โอกาสในการเรียนรู และ 5) ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อพัฒนาเกี่ยวกับ  5.1) ความถี่ในการเปดรับ และ                                   

5.2) ปริมาณเวลาที่เปดรับ
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 ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการรูเทาทนัส่ือของครูทีพ่ฒันาข้ึนมคีวามเปนไปไดในการนําไปปฏิบตัิ                 

อยูในระดับมากและมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด

 1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 ควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อของครูไปใชในการพัฒนาปจจัยดานบุคคลของครู  

ประกอบไปดวย 1) การคิดวิจารณญาณ 2) ความตระหนักรู 3) พฤติกรรมการอาน 4) ความมุงม่ันตั้งใจ    

ในการเรียนรูเพื่อใหครูเกิดทักษะการรูเทาทันสื่อและสามารถนําไปถายทอดกับผูเรียนได

  1.2 ควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันสื่อดานคุณลักษณะนักเรียนไปสงเสริมความใฝรู                     

ดานสื่อของนักเรียนเพื่อใหครูและนักเรียนเกิดการพัฒนาการรูเทาทันสื่ออยางตอเนื่อง

  1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาควรนําแนวทางพัฒนาการรูเทาทันส่ือของครู             

ในครั้งนี้ไปกําหนดเปนนโยบายเชิงกลยุทธเพ่ือนําไปสู การพัฒนาครูใหเกิดความเปนรูปธรรม โดยมี                           

การประสานงานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางหนวยงานระดับนโยบายสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่                      

และสถานศึกษา

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป   

  2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีการรูเทาทันส่ือเพ่ือสงเสริม                            

การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

       2.2 ควรศกึษาแนวทางการพัฒนาการรูเทาทนัส่ือของผูเรียนเพ่ือการจดัการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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