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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรม 
ผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับค รู 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 2) สร้างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับ 
การวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  
3) ตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนา
ความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  และ 4) รับรองและน าเสนอรูปแบบ    
การฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทัน
ส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้  ไ ด้แก่ 1)  ครู ผู้สอนสัง กัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 274 คน 2) ผู้เช่ียวชาญทางการศึกษา จ านวน 10 คน ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาจ านวน 5 คน และด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 5 คน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านส่ือสังคมฯ และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน และด้านนิเทศศาสตร์ 
จ านวน 3 คนเพ่ือรับรองรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพ
ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เ ช่ียวชาญท่ีมี
ต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ และ 3) แบบรับรองรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการฝึกอบรม ผ่านส่ือ
สังคมฯ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความสอดคล้องของข้อค าถามหรือ
รายการของแบบสอบถาม   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูอาชีวศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ทักษะการใ ช้ส่ือของครูยังไม่หลากหลาย 2 ) ร่าง รูปแบบ          
การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 5 ข้ันตอน ได้แก่ (1)  เป้าหมายของการฝึกอบรม  (2) ชนิดของ      
การฝึกอบรม (3) เนื้อหาการฝึกอบรม (4) บทบาทผู้ให้การฝึกอบรม (5) บทบาทผู้เข้ารับการฝึกอบรม (6)  บทบาท
ของผู้อ านวยความสะดวกการฝึกอบรม (7) วิธีปฏิสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมในการฝึกอบรม (8)  ส่ือสังคมท่ีใ ช้ในการ
ฝึกอบรม (9) ปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม (10) การประเมินผลการฝึกอบรม ข้ันตอนการฝึกอบรมฯ (1) วิเคราะห์
หาความต้องการจ าเป็นของการฝึกอบรม (2) ข้ันเตรียม (3) ข้ันปฐมนิเทศ (4) ข้ันฝึกอบรม ในข้ันนี้จะแบ่งออกเป็น  
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(4.1) การสร้างความสนใจโดยใช้การ Post เหตุการณ์ผ่าน Facebook (4.2) การส ารวจและค้นหา ท ากิจกรรมบน
กระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook (4.3) การอธิบายและลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น  
ผ่าน Facebook (4.4) การขยายความรู้ อภิปรายและน าเสนอโดยใช้ Google Slide แชร์ URL ผ่าน Facebook  
(4.5) การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผ่าน Google Form แชร์ URL ผ่าน Facebook และ (5) ข้ันประเมินผล 
3) ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อร่างรูปแบบฯ โดยรวมในระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับมาก และ 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 5 ข้ันตอน โดยรวมใน
ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดับมาก และระดับความเป็นไปได้ มีค่าเฉล่ีย 4.46  อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรมผ่านส่ือสังคม, กระบวนการสืบสอบ, กระบวนการวิเคราะห์แบบปิด, การรู้เท่าทันส่ือ 
 

Abstract 
 

  This research is aimed 1) to study problems and needs of media training via social 
networks by using the inquiry process together with close analysis to develop media literacy of 
teachers under Nakhonratchasima vocational Education, 2) to develop media training model via 
social networks by using the inquiry process together with close analysis to develop media 
literacy of teachers under Nakhonratchasima vocational Education, 3) to evaluate media training 
model via social networks by using the inquiry process together with close analysis to develop 
media literacy of teachers under Nakhonratchasima vocational Education and 4) to assure and 
present media training model via social networks by using the inquiry process together with close 
analysis to develop media literacy of teachers under Nakhonratchasima vocational Education.  
The sample of this research consisted of 1) 274 teachers under Nakhonratchasima vocational 
Education 2) 10 of Educational specialists which consisted of 5 educational technology and 5 of 
communication art in order to investigate opinions of the media training model via social 
networks by using the inquiry process together with close analysis and 3)  6 of experts which 
comprised of 3 educational technology and 3 of communication art.   This was in order to assure 
the media training model via social networks by using the inquiry process together with close 
analysis. The research instruments were questionnaire of problems and needs of media training 
via social networks by using the inquiry process together with close analysis, questionnaire of 
specialists’ opinions toward media training via social networks by using the inquiry process 
together with close analysis and assurance forms of experts. The statistics used in the study 
consisted of mean, percentage, standard deviation and Index of Item Objective Congruence. 
  The results revealed that 1) several of teachers in vocational Education still lack of 
knowledge and competency of teaching professional. Moreover, information technology 
application and using teaching materials were still lacked. 2) the proposed model of media 
training was consisted of 10 elements and 5 steps as following; 1. the purposes of the training, 2. 
types, 3. contents, 4. roles of trainers, 5. roles of trainee, 6. roles of facilitators, 7. interaction 
online, 8. social media used in training, 9. factors of facilitating the training and 10. training 
evaluation. 3) the approaches of the training were consisted of 1. needs analysis of media 
training, 2.preparation, 3.orientation, 4.training stage which comprised of 4.1 arousing attention by 
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posting the incidences on Facebook,  4.2  investigation and completing activities on comments 
board via Facebook, 4.3 explanation and conclusion the activities on comments board via 
Facebook, 4.4 expansion of knowledge, discussion and presentation by using Google slide then 
share URL via Facebook, 4.5  assessment using Google form then share URL via Facebook and 
5.evaluation of media training model. 4) the experts rated the proposed model of media training 
as appropriate which was 4.30 of mean and shown in more level. In the same way, the experts 
rated the approaches that consisted of 7 elements and 5 steps of the proposed model of media 
training as appropriate which was 4.49 of mean and shown in more level .The possible level was 
4.46 of mean which shown in  more level. 
 
Keywords: Media training, Inquiry process, Close analysis, Media literacy 
  

บทน า 
 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 [1 ] มาตรา 6  ระบุไ ว้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
จึงเป็นมูลเหตุท่ีสถานศึกษาควรมีครูท่ีมีความรู้สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ปัจจุบันพบว่า ครูอาชีวศึกษา
บางส่วนยังขาดความรู้ สมรรถนะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 
ในการศึกษา ทักษะการใช้ส่ือของครู ยังไม่หลากหลาย เพราะพ้ืนฐานเดิมของครูถูกสอนให้ท่องจ ากันมา โดยจะสอน
ตามต าราเท่าท่ีตนมีความรู้และบางคนพยายามดึงตัวออกจากเทคโนโลยี ไม่ค่อยติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
[2] จากการศึกษางานวิจัยของนวลจันทร์ ปุยะกุล [3] เร่ือง โรงงานแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาเส้นทางแห่ง
นวัตกรรมการอาชีวศึกษาไทย ได้สรุปประเด็นปัญหาเก่ียวกับบุคลากร การจัดการอาชีวศึกษาไว้ว่า ครู-อาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนบางสาขามีจ านวนน้อย ต้อง รับภาระสอนมากไม่ไ ด้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ แต่บางสาขามีจ านวนมากเกินความต้องการ สมรรถนะครูไม่ทันเทคโนโลยีคุณภาพครูไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจขวัญก าลังใจในการปฏิบัติการ ดังนั้นจึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถของครูให้ทันกับยุคพลเมืองดิจิทัล (Digital 
Citizens) ซ่ึงประเทศไทยกับรัฐบาลให้ความส าคัญในเร่ืองนี้ 
 Halfdan [4] ให้ทัศนะว่า คุณภาพของนักเรียนสายอาชีพข้ึนอยู่กับคุณภาพของครูผู้สอนและประสบการณ์
การฝึกอบรมของครู สอดคล้องกับ Manfred Tessaring & Jennifer [5] ท่ีให้ทัศนะว่า คุณภาพผู้เรียนและทักษะ
ความสามารถทางอาชีพ ข้ึนอยู่กับคุณภาพของครูและครูผู้ฝึกสอน และจากการศึกษางานวิจัยของกอบวิทย์ พิริยะ
วัฒน์ [6] กล่าวว่า ปัจจุบันส่ือสังคมเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกันในโลกออนไลน์ เปิดโอกาส
ให้ทุกคนใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงเหมาะให้ครูน าไปปรับใช้ เป็นส่ือหลักท่ีจะดึง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงผลมาไว้ท่ีเดียวกัน สามารถสร้างกลุ่มสังคมเครือข่ายครู ส่ือสารแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได้ [7] เป็นการส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญา เป็นการฝึกทักษะส่ือสาร การมีส่วนร่วม รวมท้ังท า
ให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม เสริมแรงจูงใจ ปรับสภาพแวดล้อมการเรียนแบบเปิด สร้างความสัมพันธ์รอง รับการ
ส่ือสาร 2 ทาง และการใช้ Google Apps For Education เป็นเคร่ืองมือเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ในส่วน
ท่ี Facebook ไม่สามารถท าได้ เช่น เขียนตอบเอกสารได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน
ประหยัดเวลาปรับปรุงการส่ือสาร รวมถึงน าเสนอผลงานท่ีต้องการและแสดงผลข้อมูลย้อนกลับได้  โดยใช้
กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิด เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับครูท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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สามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในรูปแบบการฝึกอบรมนั้น มีส่ือสังคมเป็นตัวหลัก และเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความ รู้หรือแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ซ่ึงส่ิงส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบสอบคือ การใช้ค าถามหรือการระบุปัญหา [8 ] 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน โดยเร่ิมจากข้ันสร้างความสนใจ ข้ันส ารวจและค้นหา ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป  และข้ัน
ขยายความรู้ และข้ันประเมิน ครูต้องมีความเข้าใจฝึกทักษะการต้ังค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดให้มีความก้าวหน้าจน
เกิดความช านาญ สามารถสอดแทรกทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด และส่ิง ท่ีควรเน้นคือ การ
ปฏิบัติงานควรให้มีการวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง ใน
สภาพการณ์ต่าง ๆ และครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้ช้ีแนะข้อมูลท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักในการใ ช้ส่ือและ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามวิชาได้ เปรียบเสมือนการสร้างความเข้าใจเ ก่ียวกับ
บทบาทของส่ือสังคม รวมท้ังทักษะท่ีส าคัญ 4 รูปแบบ คือ การเข้าถึงการวิเคราะห์ การประเมิน และสร้างสรรค์ เมื่อ
เข้าถึงแล้วสามารถวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบ ภาพ เสียงการประยุกต์ใช้ค าถาม และการทบทวนความคิด ซ่ึงการ
พัฒนาของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นส่ือกระแสหลักส่ือทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ต และส่ือสังคม ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภค
ส่ือมีเสรีภาพในการเสพข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ยัง เลือกใช้ส่ือสังคมท่ีมาจาก
ส่ือสารมวลชนประเภทข่าว การโฆษณา หรือการแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ไ ด้ค านึง ถึงผลลัพธ์ในส่ิง ท่ีจะ
ตามมา การรู้เท่าทันส่ือนั้นจึงเป็นแนวคิดท่ีส าคัญของการศึกษาจะช่วยให้สามารถรับรู้ เข้าใจ ประเมิน และ
สร้างสรรค์เนื้อหาส่ือได้ รู้จักใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ดังนั้นครูควรมีความ รู้ความสามารถใน       
การเลือกเสพส่ือก่อนเผยแพร่ ผ่านการคิดวิเคราะห์และรับรู้ถึงผลกระทบท่ีจะตามมาภายหลัง [9] 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบ
ร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือ ส าหรับครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของครู สัง กัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบรูปแบบ 
การฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบด้วยการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือความสามารถรู้เท่าทันส่ือ  
โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นข้อมูลท่ีสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้
กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา 
 1.2 เพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิด
เพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  

  1.3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์ 
แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

 1.4 เพ่ือรับรองและน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับ  
การวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1 การฝึกอบรม จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ [10] ใ ห้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า เป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นการเพ่ิมความสามารถในการท างานของคน ท้ังในเร่ืองของความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความ รับผิดชอบต่าง ๆ  ท่ีบุคคลพึงมี ต่อหน่วยงาน และ      
ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีแวดล้อมเก่ียวข้องกับตัวผู้ปฏิบัติงาน และ Good [11] ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม ไว้ว่า กระบวนการ
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ท่ีช่วยให้บุคคลอ่ืนท่ีมีทักษะและความรู้ โดยจัดข้ึนภายใต้ภาวะเงื่อนไขบางประการ และไม่ถึงกับท าอะไรใหญ่โตแบบ
ท่ี นักเรียนเรียนทักษะและความรู้กันในสถาบันการศึกษาท่ัวไป 
  2.2 ส่ือสังคม  กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ [6] ไ ด้กล่าวว่าปัจจุบันส่ือสังคมกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญ  
ในการสร้างให้เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันในโลกออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการซ้ือลิขสิทธ์ิ
แต่อย่างใด ดังนั้นการน าเทคโนโลยีส่ือสังคมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียน การสอนจะเป็นการผลักดัน
บุคลากรครูให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงจะท าใ ห้เกิด
ระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้สอนผู้สอน
กับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ท่ีมีการแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
  2.3 กระบวนการสืบสอบ สสวท [12] ได้ระบุข้ันตอนของการเรียนการสอนแบบสืบสอบแบ่งออกเป็น  
5 ข้ันตอนดังนี้ 1. ข้ันสร้างความสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ 2. ข้ันส ารวจและค้นหา เมื่อท า
ความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษา 3.ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบ แล้วจึงน าข้อมูลข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์แปลสรุปผล 4. ข้ันขยายความ รู้ เป็นการน าความ รู้ท่ี
สร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือ แนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม 5. ข้ันประเมิน เป็นการประเมินการเรียน รู้ด้วย 
กระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้ และพรพรรณ พ่ึงประยูรพงศ์ [13] แบ่ง ข้ันตอนการเรียนแบบสืบสอบ
ออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันเตรียมความพรอมของผู้เรียน 2) ข้ันกระตุนความคิดเพ่ือระบุค าถามหรือปัญหา
เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะศึกษา 3) ข้ันก าหนดแนวทางในการแสวงหาข้อมูล 4) ข้ันขยายโครงสร้างทางปัญญาโดยค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและพิสูจน์ตามแนวทางท่ีได้ก าหนด 5) ข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทเพ่ือประเมิน 6) ข้ันสรุป
ค าตอบของปัญหาเพ่ือพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ และ Barman [14] ได้แบ่งข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
หาความรู้แบ่งออกเป็น 5 ข้ันดังนี้  1 )  การน าเข้าสู่บทเรียน  การแนะน าบทเรียน กิจกรรม 2 )  การส ารวจ 
(Exploration) เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ใช้แนวความคิดท่ีมีอยู่แล้วมาจัดความสัมพันธ์กับหัวข้อท่ีก าลังจะเรียนให้
เข้าเป็นหมวดหมู่ 3)การอธิบาย (Explanation) การน าความรู้ท่ีรวบรวมมาแล้วในข้ันท่ี 2 มาใ ช้เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาหัวข้อ 4) การลงข้อสรุป (Elaboration) / ข้ันการขยายความคิด (Expansion phase) จะเน้นให้นักเรียน
ได้มีการน าความรู้หรือข้อมูลจากข้ันท่ีผ่านมาแล้วมาใช้ และ 5) การประเมินผล (Evaluation) เปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้การประเมินผลด้วยตนเองถึงแนวความคิดท่ีได้สรุปไว้แล้วในข้ันท่ี 4 ว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 
  2.4 การวิเคราะห์แบบปิด Center for Media Literacy ได้จัดท าคู่มือในการวิเคราะห์เนื้อหาท่ีช่ือว่า 
“How to Conduct a Close Analysis of a Media Text” โดยมีวิธีการท่ีเรียกว่า “Close Analysis” เป็นแบบ 
ฝึกหัดส าหรับ การเรียนรู้การรู้เท่าทันส่ือข้ันพ้ืนฐาน [15] และกาญจนา แก้วเทพ [16] กล่าวว่าเนื้อหาส่ือจะถูกน ามา
วิเคราะห์ ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 1. ภาพ หลังจากชมในคร้ังแรก 2. เสียง เปิดให้ผู้เ รียนฟัง อีกคร้ังหนึ่ง  3. การ
ประยุกต์ค าถาม การชมคร้ังท่ี 3 เร่ิมประยุกต์ 5 ค าถามหลักตามแนวทางของ CML MediaLitKitTM ซ่ึงจะท าใ ห้
ผู้เรียนตอบค าถามได้ว่า ใครเป็นผู้แต่ง เทคนิควิธีการในการประกอบสร้างความหมายอย่างไร สารเหล่านั้นบอกอะไร 
ค่านิยม วิถีชีวิต แบบไหนท่ีแสดงออกมาและถูกละเลย สร้างจากมุมมองแบบไหน สารอะไรท่ีถูกส่ือสาร ออกมา ผู้รับ
สารมีปฏิกิริยา ตีความสารออกมาแตกต่างกันอย่างไร สารนี้ต้องการขายอะไร 4. การทบทวนความคิด ท าการสรุปว่า
เนื้อหาส่ือนี้ถูกประกอบสร้าง อย่างไร นอกจากนี้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเป็นวิธีการหา
ความรู้ท่ีจะช่วยให้ครูได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเองให้  มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา ฝึกให้ลง
มือค้นคว้าปฏิบัติ ทดลองด้วยตนเองมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ท้ังเนื้อหาวิชาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป 
กิตติพงษ์ หมอกมุงเมือง [17] และเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึก
ให้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา [8] 
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 2.5 การรู้เท่าทันส่ือ อุษา บ้ิกก้ินส์ [18] ได้กล่าวถึง การรู้เท่าทันส่ือจะต้องมีการน าไปปรับใช้ 4 รูปแบบคือ 
เข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ และท้ัง 4 รูปแบบนี้ สามารถใช้ได้กับส่ือทุกประเภทนับต้ังแต่ ส่ือส่ิง พิมพ์
การกระจายเสียงจนถึงส่ืออินเทอรเน็ตซ่ึงเร่ิมมีอิทธิพล อย่างกว้างขวางในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการให้ความส าคัญ
กับการรู้เท่าทันส่ือจะแสดงออกให้เห็นอย่าง ชัดเจนเป็นรูปธรรมท่ีสุดด้วยการก าหนดนโยบายและหลักสูตร
การศึกษา  และอุณาโลม จันทรรุงมณีกุล [19] กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เท่าทันส่ือ มีอง ค์ประกอบท่ี
ส าคัญเรียงล าดับดังนี้ 1. การเข้าถึง คือ การได้รับส่ือประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ีและ รวดเร็ว 2. การวิเคราะห์ คือ 
การตีความเนื้อหาส่ือตามองค์ประกอบและ รูปแบบท่ีส่ือแต่ละประเภทน าเสนอ 3. การประเมินค่าของส่ือ เป็นผลมา
จากการวิเคราะห์ส่ือท่ีผ่านมา 4. การสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือส่ือสาร) เนื้อหา โดยการเขียน
บรรยายความคิดใช้ค าศัพท์ เสียง และ/หรือสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย และ 
ต้องสามารถใช้ประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีหลากหลายของการส่ือสารเพ่ือสร้างสรรค์ ตัดต่อและเผยแพรเนื้อหา 
  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
   ญาณีนา แถมพลอย [20] ท าการวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียน รู้บนส่ือสังคม ด้วยการ 
สืบสอบแบบช่ืนชมจากกรณีตัวอย่างท่ีมีต่อการคิดข้ันสูงส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 : การวิเคราะห์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนส่ือ สังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบ
แบบช่ืนชมจากกรณีตัวอย่าง มีทักษะการคิดข้ันสูงด้านการด าเนินชีวิตก่อนเรียนและหลังเรียนไม่ แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการวิเคราะห์ เครือข่ายสังคมออนไลน์  พบว่าลักษณะเครือข่าย 
แบบสมบูรณ (Complete Network) และ เมื่อขยายเครือข่ายมีลักษณะ เป็นเครือข่ายแบบศูนย์กลางเฉพาะบุคคล 
(Personal Network) มีรูปแบบเครือข่ายเป็นรูปดาว (Star Network)    
   จินตนา ตันสุวรรณ [21] ได้ท าการวิจัยผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันส่ือของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการฝึกอบรม ระดับการรับรู้
ความสามารถของตนในการใช้ส่ือ และคร้ังของการวัดต่อการรู้เท่าทันส่ือของนักศึกษาในด้านการคิดวิจารณญาณ 
ด้านการตระหนักถึงผลกระทบของส่ือและด้านการเลือกรับและใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ แต่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคร้ังของการวัดกับรูปแบบการฝึกอบรมต่อการรู้เท่าทันส่ือของ นักศึกษา นักศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาการรู้เท่าทันส่ือมีคะแนนเฉล่ียการรู้เท่าทันส่ือสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับการฝึกและ รูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการ
พัฒนาการรู้เท่าทันส่ือของนักศึกษา คือ การฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาการ รู้เท่าทันส่ือท้ัง  3 ด้าน คือ ด้านการคิด  
ความรู้สึก/จิตใจและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกท าโครงการ 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
  1.1 แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ น าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพปัญหา และความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้
กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือ ท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษาไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให้ ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน  โดยแบ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 คน และผู้เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 5 คน 
  1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับ ผู้ เ ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่าน ส่ือสังคม ฯ  
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม  
ศรีสะอาด [22] โดยประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 คน และผู้เช่ียวชาญด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 5 คน 
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 1.3 แบบรับรองรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ โดยแบบรับรองนี้เป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด [22] โดยประเมินความเหมาะสม 
และความถูกต้องของรูปแบบ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน โดยแบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 3 คน 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือ ครูผู้สอนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 954 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 1) ครูผู้สอนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 274 
คน 2) ผู้เช่ียวชาญทางการศึกษา จ านวน 10 คน ด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 5 คน และด้านนิเทศศาสตร์ 
จ านวน 5 คน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 
คน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน และด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 3 คน เพ่ือรับรอง รูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านส่ือสังคมฯ 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือ
สังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง แนวคิด งานวิจัย บทความ อินเทอร์เน็ต รวมถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศเก่ียวกับการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนา
ความสามารถรู้เท่าทันส่ือ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรม ส่ือสังคม การรู้เท่าทันส่ือ และกระบวนการสืบสอบ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้
กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ 
ท้ังด้านสภาพ ปัญหา และความต้องการด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม 
  ข้ันตอนท่ี 2 สร้างแบบร่าง รูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับ         
การวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
  น าองค์ประกอบจากข้ันตอนท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ รูปแบบ     
การฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทัน
ส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและน ามาแก้ไขตามค าแนะน า  
ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยัง วิทยาลัยในสัง กัดอาชีวศึกษา
นครราชสีมา โดยประสานงานกับครูในการตอบแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บแบบสอบถามและหนัง สือน าส่งของ
วิทยาลัยท่ีแนบพร้อมกับแบบสอบถามด้วยตนเองและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากการตอบแบบสอบถาม 
  ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการ
วิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

น าข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 1 และ 2 มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างองค์ประกอบและ
ข้ันตอนของรูปแบบฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนา
ความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา น าแบบประเมินและข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ 10 ท่าน มาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 
  ข้ันตอนท่ี 4 การรับรองและน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับ
การวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
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  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากผลการตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบ
ร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา   
ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน รับรอง รูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคม โดยใช้
กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา 
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามหรือรายการ
ของแบบสอบถาม และเปรียบเทียบค่าสถิติ โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [22] 
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
 

  ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการ ฝึกอบรมผ่านส่ือสังคม 
โดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
  1. ครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 164 คน      
คิดเป็นร้อยละ 59.9 และเพศชาย จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29.6 รองลงมาคือ 31-35 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 การศึกษาสูง สุดอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และปริญญาโท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 สอนอยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เท่ากัน  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณฯ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  และ
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เท่ากัน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ด ารงต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ ข้าราชการ/ครูผู้ช่วย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ใช้ Smartphone เป็น
อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ Laptop/Notebook จ านวน 
192 คน          คิดเป็นร้อยละ 70.1 
  2. สภาพปัญหาและความต้องการของการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านกระบวนการฝึกอบรม ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้/ทักษะเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
ในการท างาน จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 และเคยเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้/ทักษะเก่ียวกับ
การใช้เทคโนโลยีในการท างาน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมบนเครือข่าย/ผ่าน
เว็บ/ผ่านส่ือสังคม จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 และเคยเข้ารับการฝึกอบรมบนเครือข่าย/ผ่านเว็บ/ผ่านส่ือ
สังคม จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ไม่เคยได้รับการสอบถามความต้องการก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 และเคยได้รับการสอบถามความต้องการก่อนเข้ารับ           การฝึกอบรม จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 การฝึกปฏิบัติ เป็นรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Facebook/Google Apps) จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมาคือ การสาธิต จ านวน 168 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ช่วงเวลาวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้ารับการฝึกอบรมบน
เครือข่าย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ ช่วงเวลาท างาน (จันทร์-ศุกร์) จ านวน 119 คน คิดเป็น



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                    ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

 

127 
 

 

ร้อยละ 43.4 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมแบบออนไลน์ คือ 3 วัน จ านวน 3 ช่ัวโมง/วัน จ านวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาคือ 2 วัน จ านวน 3 ช่ัวโมง/วัน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 วิธีการปฐมนิเทศผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ควรใช้แบบเผชิญหน้าจัดประชุมท่ีห้องประชุม หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.9 รองลงมาคือ แบบวีดิโอผ่านส่ือสังคม (Facebook, Google Apps) จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.2 การด าเนินการปฐมนิเทศ ควรมีการแนะน ารูปแบบการฝึกอบรม จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 
รองลงมาคือ ช้ีแจงเนื้อหา/ข้อก าหนด/เกณฑ์การฝึกอบรม/การประเมินผล จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 
วิธีการทดสอบความรู้ก่อนหลังการฝึกอบรม ควรใช้การทดสอบแบบเผชิญหน้าจัดประชุมท่ีห้องประชุม จ านวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ แบบปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 เคย
ใช้งาน Google Apps จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 และไม่เคยใช้งาน Google Apps จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.7 ใช้งาน Gmail จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมาคือ Google Map จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.7 ใช้ Facebook เป็นช่องทางการอัพเดทข้อมูลกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม จ านวน 252 
คน คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ Line จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 ใช้ Facebook เป็นช่องทางการรับ
เอกสารการฝึกอบรม จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ Line จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.4 ไม่มีปัญหาในการเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์/ผ่านเครือข่าย จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 และ มี
ปัญหา จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 
  ด้านการใช้ส่ือสังคม เคยใช้ส่ือสังคม จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 และไม่เคยใ ช้ส่ือสังคม 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 เคยใช้ Facebook จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ Line 
จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4  
  ด้านการรู้เท่าทันส่ือ ส่ิงท่ีไม่จัดเป็นการเรียนรู้เท่าทันส่ือ คือ การเป็นภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันตนเองจาก
การโน้มน้าวใจของส่ือ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ สร้างความตระหนักต่อการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 การตีความจากส่ือท่ีน าเสนอ สามารถบอกได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไร 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมาคือ สามารถยกตัวอย่างเนื้อหาได้ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.7 ต้องการรับข้อมูลข่าวสารประเภท คลิปวิดีโอ จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9 รองลงมาคือ รูปภาพ 
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 และต้องการเข้าถึงส่ือท่ีใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร ไ ด้แก่ ส่ือสังคม จ านวน 
262 คน คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมาคือ โทรทัศน์ จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 
  ผลการสร้างร่างรูปแบบการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบและข้ันตอน ดังนี้ 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1)  เป้าหมายของการฝึกอบรม 2)  ชนิดของการฝึกอบรม 3)  เนื้อหา          
การฝึกอบรม 4) บทบาทผู้ให้การฝึกอบรม 5) บทบาทผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6) บทบาทของ ผู้อ านวยความสะดวก
การฝึกอบรม 7) วิธีปฏิสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมในการฝึกอบรม 8) ส่ือสังคมท่ีใช้ในการฝึกอบรม 9)  ปัจจัยสนับสนุน   
การฝึกอบรม และ 10) การประเมินผลการฝึกอบรม 

ข้ันตอนฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นของการฝึกอบรม  2) ข้ันเตรียม       
3) ข้ันปฐมนิเทศ 4) ข้ันฝึกอบรม ในข้ันนี้จะแบ่งออกเป็น 4.1) การสร้างความสนใจโดยใช้การ Post เหตุการณ์ผ่าน 
Facebook 4.2) การส ารวจและค้นหา ท ากิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.3) การอธิบายและ
ลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.4) การอธิบายและลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบน
กระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.5) การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผ่าน Google Form แชร์ URL   
ผ่าน Facebook และ 5) ข้ันประเมินผล 
  3. ผลการตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์
แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  
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ภาพท่ี 1 ผลการตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบ

ปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  
 

  ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อร่างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับ      
การวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
ในระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักการของ
รูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับมาก ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม 
มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ในระดับมาก ด้านผู้ใช้รูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับมาก ด้าน
องค์ประกอบรูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมข้ันตอนรูปแบบ มี
ค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับมาก และด้านภาพรวมของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดับมาก  
 4. ผลการรับรองรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบ
ปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ผลการรับรองรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิด
เพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการ 
สืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัดอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมในระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย  4.49 อยู่ในระดับมาก และระดับความเป็นไปได้  
มีค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักการของรูปแบบ ระดับ 
ความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.83 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับความถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับมาก ด้าน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับมาก และระดับความถูกต้อง  

หลักการของ
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วตัถุประสงค์ของ
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ขัน้ตอนรูปแบบ 
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ระดับความเหมาะสม 4.83 4.00 4.17 4.50 4.57 4.50
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มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับมาก ด้านผู้ใช้รูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดับมาก และระดับ
ความถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดับมาก ด้านองค์ประกอบรูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่
ในระดับมาก และระดับความถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 4.52 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความเหมาะสมข้ันตอนรูปแบบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.57 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับความถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับมาก และด้านภาพรวมของ
รูปแบบ ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับมาก และความถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับมาก 
  5. รูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนา
ความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

  ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 1)  เป้าหมายของการฝึกอบรม 2)  ชนิดของ          
การฝึกอบรม 3) เนื้อหาการฝึกอบรม 4) บทบาทผู้เก่ียวข้องในการฝึกอบรม 5) ส่ือสังคมท่ีใ ช้ในการฝึกอบรม 6) 
ปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม และ 7) การประเมินผลการฝึกอบรม และข้ันตอนการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 1) 
วิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นของการฝึกอบรม 2) ข้ันเตรียม 3) ข้ันปฐมนิเทศ 4) ข้ันฝึกอบรม ในข้ันนี้จะแบ่ง
ออกเป็น 4.1) การสร้างความสนใจโดยใช้การ Post เหตุการณ์ผ่าน Facebook 4.2) การส ารวจและค้นหา ท า
กิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.3) การอธิบายและลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบนกระดานความ
คิดเห็นผ่าน Facebook 4.4) การอธิบายและลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.5) 
การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผ่าน Google Form แชร์ URL ผ่าน Facebook และ 5) ข้ันประเมินผล 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 

  จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้
กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูอาชีวศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา ทักษะการใช้ส่ือของครู ยังไม่หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนวลจันทร์ ปุยะกุล [3] เร่ือง โรงงานแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาเส้นทางแห่งนวัตกรรมการอาชีวศึกษาไทย ไ ด้
สรุปประเด็นปัญหาเก่ียวกับบุคลากร การจัดการอาชีวศึกษาไว้ว่า ครู-อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนบางสาขามี
จ านวนน้อย ต้องรับภาระสอนมาก ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ แต่บางสาขามีจ านวนมาก
เกินความต้องการ สมรรถนะครูไม่ทันเทคโนโลยีคุณภาพครูไม่สอดคล้องกับภารกิจขวัญก าลังใจในการปฏิบัติการ 
ดังนั้นจึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถของครูให้ทันกับยุคพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) ซ่ึงประเทศไทยกับรัฐบาล 
ให้ความส าคัญในเร่ืองนี้ 
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  2. ผลการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบปิด
เพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สัง กัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  พบว่า การร่าง รูปแบบ       
การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1)  เป้าหมายของการฝึกอบรม  2) ชนิดของ      
การฝึกอบรม 3) เนื้อหาการฝึกอบรม 4) บทบาทผู้ให้การฝึกอบรม 5) บทบาทผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6) บทบาทของผู้
อ านวยความสะดวกการฝึกอบรม 7) วิธีปฏิสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมในการฝึกอบรม 8) ส่ือสังคมท่ีใช้ในการฝึกอบรม 9) 
ปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม 10) การประเมินผลการฝึกอบรม ข้ันตอนการฝึกอบรมฯ 1) วิเคราะห์หาความต้องการ
จ าเป็นของการฝึกอบรม 2) ข้ันเตรียม 3) ข้ันปฐมนิเทศ 4) ข้ันฝึกอบรม ในข้ันนี้จะแบ่งออกเป็น 4.1)  การสร้าง 
ความสนใจโดยใช้การ Post เหตุการณ์ผ่าน Facebook 4.2) การส ารวจและค้นหา ท ากิจกรรมบนกระดานความ
คิดเห็น ผ่าน Facebook 4.3) การอธิบายและลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.4) 
การอธิบายและลงข้อสรุป ท ากิจกรรมบนกระดานความคิดเห็น ผ่าน Facebook 4.5) การประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินผ่าน Google Form แชร์ URL ผ่าน Facebook และ  5) ข้ันประเมินผล สอดคล้องกับ จุฑามาศ  
ผกากลีบ [23] ท่ีกล่าวว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความ รู้โดย
บูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพ่ือคู่คิด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
  3. ผลการตรวจสอบรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์
แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้เ ช่ียวชาญมี
ความเห็นต่อร่างรูปแบบฯ โดยรวมในระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย  4.30 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวรปภา อารีราษฏร์ และคณะ [24] พบว่า ชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใ ช้ Google Application เ พ่ือ
การเรียนรู้ประกอบด้วยเนื้อหาการอบรม 5 หน่วย คือ Google Drive, Google Calendar, Google Picture, 
Google Translate และ Google Maps ใช้เวลาในการอบรม 4 ช่ัวโมง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าความเหมาะสมของชุดฝึก
อบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. ผลการรับรองและน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับ       
การวิเคราะห์แบบปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 5 ข้ันตอน โดยรวมใน
ระดับความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.49 อยู่ในระดับมาก และระดับความเป็นไปได้ มีค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับมาก  
และพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า 1) การน าเสนอข้อมูลเ ก่ียวกับข้ัน
ปฐมนิเทศการฝึกอบรม มีระดับความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย 5.00 และมีระดับความถูกต้อง ค่าเฉล่ีย 4.83 สอดคล้องกับ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งบริชติส แวนคูเวอร์ โคลัมเบีย ไ ด้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  (BCTI 
Curriculum Development Model) [25] ท่ีกล่าวว่า การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้นั้น ก่อนการน าไปใช้จะต้อง
จัดปฐมนิเทศ ผู้สอน วิทยากร ท่ีจะไปถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เข้าใจตรงกันในด้านวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการ
อบรม การวัดผลหรือการติดตามผลการฝึกอบรม 2) การน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับข้ันด าเนินการฝึกอบรม มีระดับความ
เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.83 และมีระดับความถูกต้อง ค่าเฉล่ีย 4.67 สอดคล้องกับ เสน่ห์ จุ้ยโต [26], สมคิด บางโม 
[27] ท่ีกล่าวว่า ข้ันตอนการฝึกอบรม ต้องประกอบด้วย 1) การส ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรม 2 )  การ
วางแผนและเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรม 3) การออกแบบโครงการฝึกอบรม 4)  การด าเนินการด้านการ
ฝึกอบรม 5) การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
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ข้อเสนอแนะ 

 
 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้งาน 
  1.1 หน่วยงานอาชีวศึกษามีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ค าแนะน าปรึกษา และ
แก้ปัญหาด้านเทคนิคหากผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบปัญหาการใช้งานผ่านส่ือสังคม 
  1.2 ในการน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบ
ปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูในสังกัดอาชีวศึกษา และมีการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญในด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 คน และด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 5 คน รับรอง รูปแบบโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน และด้านนิเทศศาสตร์ จ านวน 3 คน จึงท าให้ได้ข้อมูลรูปแบบการฝึกอบรมท่ี
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 1) เป้าหมายของการฝึกอบรม 2) ชนิดของการฝึกอบรม 3) เนื้อหา
การฝึกอบรม 4) บทบาทผู้เก่ียวข้องในการฝึกอบรม 5) ส่ือสังคมท่ีใช้ในการฝึกอบรม 6) ปัจจัยสนับสนุนการฝึกอบรม 
และ 7) การประเมินผลการฝึกอบรม หากจะน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
นี้ ซ่ึงต้องน าไปใช้ควบคู่กับข้ันตอนการฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม 
  1.3 กิจกรรมในข้ันตอนการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคม ควรมีความหลากหลาย ท้ังภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว 
วิดีโอ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เลือกศึกษาฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกท้ัง กิจกรรมท่ีใ ห้ ผู้เ ข้ารับ          
การฝึกอบรมท านั้น ควรเป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมทักษะการรู้เท่าทันส่ือ มีสอดคล้องกับเนื้อหาการฝึกอบรม  
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการน ารูปแบบการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมโดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับการวิเคราะห์แบบ
ปิดเพ่ือพัฒนาความสามารถรู้เท่าทันส่ือส าหรับครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาไปใช้กับอาชีวศึกษาอ่ืนด้วย 
 2.2 ควรศึกษาความต้องการจ าเป็นจากครูในสถานศึกษาก่อนน าไปปรับใช้กับการฝึกอบรมจริง ในด้าน
เนื้อหาท่ีจะฝึกอบรม เพ่ือส่งผลให้ครูเกิดทักษะความสามารถรู้เท่าทันส่ืออย่างแท้จริง  และตรงกับความต้องการ 
ในขณะนั้น  
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเ พ่ือเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมผ่านส่ือสังคมหลากหลายรูปแบบ เช่น 
เปรียบเทียบผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีระดับความสามารถท่ีแตกต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
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