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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการพัฒนาไมโครเลิรนนิงใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 พรอมทั้ง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กอนและหลังการฝกอบรมและสํารวจความคิดเห็นของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหาร
ชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่มีตอไมโครเลิรนนิงเพื่อการฝกอบรม กลุมทดลอง คือ
ขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวนทัง้ หมด 50 คน
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั ประกอบดวย ไมโครเลิรน นิง แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบสอบถาม
สถิตทิ ่ใี ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คาทีแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวา 1) ไมโครเลิรนนิงที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 98.06/98.06
ซึ่งถือไดวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90/90 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรม
ดวยไมโครเลิรนนิงสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความคิดเห็น
ของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สวนใหญเห็นดวย
อยางยิ่งรอยละ 86 ในดานกระบวนการขั้นตอน และมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยรอยละ 82 เทากัน
2 ดาน ไดแก ดานการอํานวยความสะดวก และดานผลการใชไมโครเลิรนนิง
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Abstract
This article presents development of microlearning with the 90/90 standard criterion,
compare the military oﬃcers practical achievement after academic via microlearning and
to survey military oﬃcers opinions on microlearning for training. The research sample was
50 military Oﬃcer Training School Directorate of Education and Training. The instruments
used in the study were microlearning, the practical achievement evaluation form, and the
questionnaire. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation,
and dependent t-test. The research results revealed that 1) eﬃciency of the developed
microlearning for military oﬃcers training is 98.06/98.06 higher than the standard criterion
90/90, 2) the military oﬃcers achievement after training via microlearning was statistically
signiﬁcant higher than before training at .05 level, and 3) opinion of the military oﬃcials
training, Military Oﬃcer Training School, Directorate of Education and Training, the respondents
absolutely agree, representing 86 %, on the procedural process, and agree representing 82 %,
facilitating and using microlearning respectively.
Keywords: Microlearning; Training; Military Oﬃcer; Practical Achievement Evaluation Form; Questionnaire

บทนํา
เทคโนโลยีการศึกษาเปนศาสตรหนึ่งที่มีการประยุกตเอาแนวคิด เทคนิค วิธีการ วัสดุ อุปกรณ การจัด
ระบบสารสนเทศ และสิ่งตาง ๆ มาใชในการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในและนอกหองเรียน (สุริยัน และวิลัยวรรณ, 2564)
อีกทั้งเปนการขยายขอบขายของการใชสื่อการสอนใหกวางขวางขึ้นทั้งในดานบุคคล วัสดุเครื่องมือ
สถานที่ และกิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน (ศิรภิ ทั ร, 2560) ปจจุบนั มีการเรียนรูใ นรูปแบบใหม
ซึ่งไดถูกพัฒนามาอยางตอเนื่องไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รูปแบบการทํางาน
รวมถึงรูปแบบการใชชวี ติ ของคนรุน ใหม โดยแนวทางการเรียนรูใ หมทก่ี าํ ลังเปนเทรนด ไดแก การเรียนรู
บนโซเชียล (Social) การเรียนรูบ นโมบาย (Mobile) การเรียนรูใ นโลกเสมือนจริง (Virtual Learning)
การเรียนรูท ข่ี บั เคลือ่ นดวยเกม (Gameiﬁed Learning) การเรียนรูแ บบผสมผสาน (Blended) การเรียนรู
โดยลงมือปฏิบัติ (Experiential Learning) และไมโครเลิรนนิง (Russell., F., 2018) ไมโครเลิรนนิง
เปนวิธีการเรียนรูที่มีเนื้อหาที่สั้น กระชับ และเฉพาะเจาะจงเปนหัวขอมีการผสมผสานรูปแบบ
การเรียนรูตาง ๆ ที่เหมาะสมมาใชเพื่อตอบโจทยการทํางาน ลักษณะโดยทั่วไปของไมโครเลิรนนิง
ผูเ รียนควรใชเวลานอยกวา 4 นาที เพือ่ บริหารจัดการขอมูลและซึมซับเนือ้ หาการเรียนรู โดยเหตุผลสําคัญ
ที่ไมโครเลิรน นิงกําลังเปนเทรนด เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนรุน ใหม ที่ไมสามารถจดจอ
อยูกับการฝกอบรมไดนาน อีกทั้งยังเปนการปรับเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหสามารถเขาถึงผูเรียนได
จํานวนมากขึ้น (Bruner, E., 2016) โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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มีวิชากฎหมายซึ่งเปนหนึ่งในรายวิชาพื้นฐาน จะเนนการสอนกฎหมายอาญาเปนหลัก ผูวิจัยพบปญหาวา
เนื้ อ หาในรายวิ ช ามี ค อ นข า งมากทํ า ให วิ ช านี้ ย ากแก ก ารจะทํ า ความเข า ใจได โ ดยเร็ ว ในชั่ ว โมงเรี ย น
ตองอาศัยการทบทวนหลาย ๆ ครั้ง จึงจะเกิดความเขาใจ ดังนั้น จึงไมสามารถนําความรูไปตอยอด
ในการเรียนเนื้อหาตอนตอไปที่ตองอาศัยพื้นความรูจากเนื้อหาเบื้องตนที่ผเู รียนจะตองมีความรูความเขาใจ
มีความคิดรวบยอดในเนื้อหานั้น จึงจะสามารถนําความรูนั้นไปใชประโยชนในการเรียนเนื้อหาตอไปได
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจ คิดหาวิธที จ่ี ะแกปญ
 หาโดยสรางไมโครเลิรน นิงใหขา ราชการทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
ชวยใหขา ราชการทหารไดความรูค วามเขาใจวิชากฎหมายอาญามากยิง่ ขึน้ เพือ่ ประโยชนสงู สุดตอการเรียน
การสอนตอไป และเปนการสงเสริมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไมโครเลิรนนิงนี้
สามารถเรียนรูจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพาได ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาความรู
และเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสซึ่งจะเปนการตอยอดการเรียนรูในระยะยาวไดอีกดวย
งานวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค คือ 1) พัฒนาไมโครเลิรน นิงเพือ่ การฝกอบรมขาราชการทหาร
โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
90/90 2) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กอนและหลังการฝกอบรมดวยไมโครเลิรน นิง และ 3) เพือ่ สํารวจความคิดเห็น
ของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศทีม่ ตี อ ไมโครเลิรน นิง
เพื่อการฝกอบรม

ทบทวนวรรณกรรม
1. บทเรียนไมโครเลิรนนิง
สื่อการเรียนรูดวยตนเองที่เนื้อหาเปนหนวย กระชับและเขาใจไดงายมักมีความยาวไมเกิน
5 นาที มุง เนนการเรียนรูส าระสําคัญแบบเฉพาะเจาะจง (Pandey, A., 2016) ไมโครเลิรน นิง มีคณ
ุ สมบัติ
ทีส่ าํ คัญ ชวยใหผเู รียนบรรลุเปาหมายของการเรียนรูใ นเรือ่ งทีย่ งุ ยากซับซอนไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
มีการนําเสนอเนือ้ หาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เหมาะสําหรับการเรียนรูใ นชวงระยะเวลาสัน้ ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนอยางรวดเร็ว ผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารแบบ ios และ android อุปกรณพกพา มีการออกแบบและ
ถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการใชงานที่แตกตางกันออกไป สามารถเคลื่อนยายติดตัวผูใชงาน
และมีความสามารถในสือ่ สารขอมูลแบบไรสาย ทําใหสามารถใชงานไดทกุ ทีท่ กุ เวลา เพิม่ ความสะดวกสบาย
ซึง่ ความสามารถของอุปกรณพกพาเหลานีเ้ อือ้ ประโยชนตอ การนํามาประยุกตใชกบั งานตาง ๆ ของการนํา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี เนือ่ งจากผูว จิ ยั เกีย่ วของเปนอาจารยผสู อน โดยสวนใหญ
ผูเรียนจะเปนเจาของอุปกรณพกพา หรือสมารทโฟน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งหากมีการนํามาพัฒนา
การเรียนการสอนใหสามารถเรียนรูผานอุปกรณพกพา เพื่อใหผูเรียนสามารถใชไดทุกที่ทุกเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู (นพดล, 2557)
การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนมีหลักการและแนวคิดที่ ใชเกณฑมาตรฐาน 90/90
เปนวิธีการที่มีหลักการเรียนแบบรอบรู (Mastery Learning) เปนสําคัญ 90 ตัวแรก หมายถึง รอยละ
ของคะแนนเฉลี่ ย ของผู เ รี ย นทั้ ง กลุ ม ที่ ไ ด จ ากการวั ด ด ว ยแบบทดสอบวั ด ความรู ห ลั ง จากการเรี ย น
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ไมโครเลิรน นิงทีส่ รางขึน้ จบลง และกําหนดให 90 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของจํานวนผูเ รียนทีส่ ามารถทํา
แบบทดสอบวัดความรอบรูหลังจากเรียนไมโครเลิรนนิงที่สรางขึ้นจบลง โดยผานตามเกณฑของ
วัตถุประสงคทุกวัตถุประสงค (ณัฐรินีย, 2554)
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการรับรูเ ขาใจของนักเรียน (จุไรศิร,ิ 2555) จากการเรียนรูเ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
โดยสามารถวัดไดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากเกิดการเรียนรูเรื่องนั้น ๆ ไปแลว (ภณัฐญา,
2561) ซึ่งสามารถจําแนกพฤติกรรมที่ออกเปน 4 ดาน คือ 1. ดานความรู ความจํา เปนความสามารถ
ในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแลว เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการขอเท็จจริงความคิดรวบยอดตาง ๆ
2. ดานความเขาใจ เปนความสามารถในการอธิบายจําแนกความรูไ ดเมือ่ ปรากฏอยูในรูปใหมโดยการแปล
ความหมายแลวเปรียบเทียบหรือนําไปผสานกับสิง่ ใหมทพ่ี บเห็นกับประสบการณเดิม 3. ดานการนําความรู
ไปใช เปนความสามารถในการนําความรูท ่ไี ดรบั ไปใชในสถานการณใหมทแ่ี ตกตางออกไปโดยเฉพาะอยางยิง่
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 4. ดานทักษะเปนความชํานาญในการคิดวิเคราะหและการปฏิบัติซึ่งเกิดจาก
การปฏิบัติและฝกฝนความคิดทางสมอง (พิจิตร, 2559)
3. แบบสอบถาม
ชุดของคําถามที่ใชสอบถามขอเท็จจริง หรือความคิดเห็นตาง ๆ (มัทนียา และทัศนสิริน,
2563) มีหลักเกณฑเปนกรอบในการกําหนดทิศทางของระดับในการวัด ใชวัดกลุมทดลองหรือประชากร
ตามวัตถุประสงคอกี ทัง้ แบบสอบถามเปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ (สรัญญา และวรนารถ,
2562) โดยใชแบบสอบถามแบบ Likert Scale ซึ่งจะใชคําถามที่แสดงระดับการวัดขอมูล ประเภท
อันตรภาค แบงเปน 5 ระดับ (มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอย = 2 และนอยที่สุด = 1)
4. การฝกอบรม
เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูความเขาใจ ความสามารถและ
เกิดทักษะจากประสบการณตลอดจนเกิดเจตคติทด่ี แี ละถูกตองตอกิจกรรมตาง ๆ เปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของงานที่มีผลตอความเจริญขององคการ ตรงตามเปาหมายของโครงสรางที่ปรากฏในระบบงานเหลานั้น
และเปนกระบวนการที่เปนระบบ ที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล (ผูปฏิบัติงาน) ใหดีขึ้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให บุ ค คลนั้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ อันจะเปนประโยชนตอ งานทีร่ บั ผิดชอบในปจจุบนั และงานทีก่ าํ ลังจะไดรบั มอบหมาย
ใหทําในอนาคตโดยตรงกระบวนการฝกอบรม หมายถึง ลําดับการกระทําซึ่งดําเนินการตอเนื่องกันไป
จนสําเร็จ ณ ระดับหนึง่ และไดแบงกระบวนการฝกอบรมเปนขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การพิจารณา
ความจําเปนของการฝกอบรม 2) การวางแผนฝกอบรม 3) การดําเนินการฝกอบรม 4) การประเมินผล
การฝกอบรม (เอกพงษ, 2557)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาไมโครเลิรน นิงเพือ่ การฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหาร ชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศใชรปู แบบการวิจยั เชิงทดลองเบือ้ งตน (Pre-experimental Design Research)
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โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 2) รูปแบบการวิจัย
3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 4) การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 5) การเก็บรวบรวมขอมูล
6) การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่เขารับการฝกอบรมป พ.ศ. 2564 จํานวน 200 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทีเ่ ขารับการฝกอบรมป พ.ศ. 2564 จํานวน 50 คน โดยใชวธิ กี ารสุม อยางงาย
ซึ่งดําเนินการโดยวิธีจับสลากหมายเลขประจําตัวของขาราชการทหารทีละคน โดยหมายเลขที่ถูกจับแลว
จะนํากลับเขากลองสลากเหมือนเดิม เพื่อใหการจับสลากทุกครั้งทุกคนมีโอกาสเทากัน
2. รูปแบบการวิจัย
O1
O1
O2
X

X

O2

หมายถึง คะแนนทดสอบกอนการใชไมโครเลิรนนิง
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใชไมโครเลิรนนิง
หมายถึง การเรียนดวยไมโครเลิรนนิง

3. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
3.1 ไมโครเลิรน นิง เปนการเรียนรูย คุ ใหมทผ่ี เู รียนจะใชเวลาและความสนใจในชวงเวลาสัน้ ๆ
เพื่อศึกษาเนื้อหาที่เนนสาระสําคัญจึงทําใหการเรียนดีขึ้นและสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ตางจากการ
เรียนรูในหองเรียนซึ่งมีขีดจํากัดของเวลาและสถานที่
การสรางไมโครเลิรนนิงผูวิจัยไดนําขั้นตอนการผลิตวีดิทัศนของเอกพงษ แกนจันทร
(เอกพงษ, 2557) มาเปนแนวทางในการสรางไมโครเลิรนนิง ดังนี้
3.1.1 ขั้นการวางแผน
ผูวิจัยไดนําหลักการสรางไมโครเลิรนนิงของ Tim, B. (Tim, B., 2017) และ
ณัฐพงษ พระลับรักษา (ณัฐพงษ, 2562) มาใชในขั้นการวางแผน ดังนี้
3.1.1.1 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและเนื้อหาของรายการในการผลิต
ใหชัดเจน ในที่นี้ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาโดยนําเนื้อหาที่เลือกไวจํานวน 6 เรื่อง พบอาจารยที่ปรึกษา
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หาเบือ้ งตน โดยเนือ้ หาทีค่ ดั เลือกพิจารณาจากการสัมภาษณครูโรงเรียน
นายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด วาเหมาะสมกับขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด ทีจ่ ะเขาเรียน
ในหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับหมวด การระบุวัตถุประสงคของไมโครเลิรนนิง โดยในแตละเรื่อง
จะนําเสนอรายละเอียดของแตละเรือ่ งตอ 1 วัตถุประสงค และในแตละเรือ่ ง ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดวัตถุประสงค
ไววา เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายเรื่องนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง
3.1.1.2 กําหนดหัวเรื่องใหกระชับ รัดกุม โดยผูวิจัยนําเนื้อหาที่คัดเลือก
ไดแก โครงสรางความรับผิดทางอาญา การกระทําที่ไมมกี ฎหมายยกเวนความผิด การกระทําที่ไมมกี ฎหมาย
ยกเวนโทษ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบเนื้อหาในดานความเหมาะสมกับระดับผูเรียน
ดานความจําเปนในการใชงาน ดานรายละเอียดของแตละเรื่อง ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็น
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สอดคลองกันวา เนื้อหาที่เลือกมีความสั้น กะทัดรัด มุงเนนสาระสําคัญแตละเรื่องและผูเรียนสามารถ
อธิบายแตละเรือ่ งได เนือ่ งจากเนือ้ หาไมซบั ซอนจนเกินไปและเนนไปทีห่ ลักการของแตละเรือ่ ง เนือ้ หาดังกลาว
ทั้ง 3 เรื่อง มีความเหมาะสมที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้
3.1.1.3 กําหนดกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหาร
ชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อายุสวนใหญอยูในชวง 20 - 50 ป
3.1.1.4 จัดประชุมแผนการดําเนินงาน เพื่อใหทราบวัตถุประสงค
3.1.1.5 เขียนแผนการดําเนินงาน โดยผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการสราง
ไมโครเลิรนนิงไว 3 สัปดาห ในวันที่ 8 - 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
3.1.1.6 การเขียนบท หรือสคริป เปนการลําดับเรื่องราว ทั้งภาพและเสียง
ใหมีความตอเนื่องสัมพันธกัน และเปนไปตามวัตถุประสงค
3.1.1.7 เตรียมงบประมาณในการผลิต คาสถานที่ เปนตน
3.1.2 ขั้นการผลิต ในขั้นการผลิตนี้เปนขั้นตอนที่จะบันทึกวีดิทัศน (ณัฐพงษ, 2562)
ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1.2.1 เตรียมขอมูลเรื่องกฎหมายอาญา จากแหลงขอมูล
3.1.2.2 ซอมบทตัวผูพ ากยเสียงกอนอัดเสียงจริง ทดสอบอุปกรณใหพรอม
ตรวจสอบความถูกตองทางดานเทคนิค
3.1.2.3 สรางวีดิทัศนเรื่องตามสวนตาง ๆ ครบทุกขั้นตอนอยางละเอียด
ถาพบขอบกพรองตองแกไขและทําการบันทึกใหม
3.1.3. ขั้นหลังการสราง (Post-Production) เปนขั้นที่เกิดขึ้นภายหลังการเตรียม
บันทึกวีดิทัศน แลวตองนําสวนของแตละ Scene มาจัดเรียงใหเกิดความตอเนื่องตามที่กําหนดไว
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.3.1 การจัดเรียงลําดับภาพ ผูว จิ ยั ไดตดั ตอภาพวีดทิ ศั นเหตุการณตา ง ๆ
ตาม Storyboard ทีเ่ สนอตอทีป่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 เรือ่ ง ไดแก โครงสรางความรับผิดทางอาญา
การกระทําที่ไมมีกฎหมายยกเวนความผิด และการกระทําที่ไมมีกฎหมายยกเวนโทษ 1 วีดิทัศน เทากับ
1 เรื่อง เรื่องละไมเกิน 5 นาที โดยในไมโครเลิรนนิง 1 เรื่อง จะใช www.powtoon.com ในการตัดตอ
และสรางเสน สี ภาพการตูน หรือองคประกอบตาง ๆ ของภาพตามที่ไดออกแบบไว
3.1.3.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) ใช www.powtoon.com
ในการเพิ่มคําบรรยาย เอฟเฟคตาง ๆ ในวีดิทัศน ตาม Storyboard ที่เขียนไว
3.1.3.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดตอภาพ และบันทึก
เสียงเรียบรอยแลวผูวิจัยไดนํามาฉายเพื่อตรวจสอบ ในโปรแกรม Movie maker บนคอมพิวเตอรกอน
3.1.3.4 ประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลหลังการสราง
มี 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลกระบวนการสรางและการประเมินผลผลิตของไมโครเลิรนนิง
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รูปที่ 1 หนาปกของไมโครเลิรนนิง

รูปที่ 2 ภาพประกอบในไมโครเลิรนนิง
3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
แบงออกเปน 3 เรื่อง คือ โครงสรางความรับผิดทางอาญา การกระทําที่ไมมีกฎหมายยกเวนความผิดและ
การกระทําที่ไมมีกฎหมายยกเวนโทษ เรื่องละ 10 ขอ รวม 30 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได
1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
3.3 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามคาดหวัง สวนที่ 2 คือ ความคิดเห็นของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่มีตอไมโครเลิรนนิง และสวนที่ 3 คือ การแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปด
4. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
การหาคุณภาพบทเรียนไมโครเลิรน นิง นําบทเรียนไมโครเลิรน นิงที่ไดไปนําเสนออาจารยทป่ี รึกษา
และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 3 คน และดานเนื้อหา 3 คน เพื่อรวมใหความเห็นตรวจสอบแกไข และ
ปรับปรุงบทเรียนไมโครเลิรนนิง เพื่อใหมีความสอดคลองของเนื้อหาของผูเรียนไดเรียนในปจจุบัน
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนําบทเรียนไมโครเลิรนนิงที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try Out)
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การพัฒนาไมโครเลิรนนิงเพื่อการฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กลุมที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ ที่ไมใชกลุมทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของไมโครเลิรนนิง ดังนี้
การทดลองใชครั้งที่ 1 เพื่อวิเคราะหความถูกตองของเนื้อหา การใชภาพ ภาษาและเสียง
โดยใชวิธีสังเกตและสัมภาษณขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด ที่ไมใชกลุมทดลอง
จํานวน 3 คน ใชเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที โดยใหขาราชการทหารดูวีดิทัศนทั้งหมด 3 เรื่อง ระหวาง
แตละวีดิทัศน ใหขาราชการทหารพักประมาณ 2 นาที หากขาราชการทหารไมเขาใจเนื้อหาสวนใด
ใหแจงผูวิจัยเพื่อหยุดวีดิทัศนนั้นทันที เพื่อผูวิจัยจะไดทําการบันทึกขอความที่ขาราชการทหาร ไมเขาใจ
ในตอนทายของการทดลองใชครัง้ ที่ 1 ผูว จิ ยั ทําการสัมภาษณขา ราชการทหารทีละคน ในภาพรวมเกีย่ วกับ
ความคมชัดของภาพ ขอความของเนื้อหา เสียง แลวจดบันทึก จากการทดลองครั้งนี้มีสิ่งที่ตองปรับปรุง
แกไขคือ ขาราชการทหารใหเพิ่มความคมชัดของภาพ สีขอความที่ปรากฎบนบทเรียนยังไมชัดเจน
การทดลองใชครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงของเนื้อเรื่อง จับเวลาที่ผูเรียนใช
ในการทบทวน โดยวิธีสังเกตและสัมภาษณขาราชการทหารโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด ที่ไมใช
กลุมทดลองจํานวน 9 คน ดูวีดิทัศนทั้งหมด 3 เรื่อง แลวเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อปรับปรุงแกไขตนแบบ
จากการทดลองครั้งนี้ไมพบวาขาราชการทหารตองการใหผูวิจัยเพิ่มในสวนใด ผูวิจัยทําการบันทึก และ
นําไปสูการทดลองขั้นตอไป
การทดลองใชครั้งที่ 3 เพื่อวิเคราะหภาพรวม สภาพปญหา ในสภาพการณใกลเคียง
กับความจริง โดยนําไปทดลองใชกับขาราชการทหารโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด ที่ ไม ใช
กลุม ทดลองจํานวน 30 คน เก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ ปรับปรุงแกไขตนแบบ หากครัง้ นีย้ งั ไมไดใหกลับไป
ปรับสื่อหรือเครื่องมือ จากการทดลองครั้งนี้พบวา มีปญหาในเรื่องของเครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัย
จึงเตรียมการแกไขโดยการใชอปุ กรณพกพามาชวยแบงปนอินเทอรเน็ต นําผลของการทดลองใชครั้งที่ 3
มาวิเคราะหคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90
การหาคุณภาพของแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้ ผูวิจัยนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึง่ เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบจํานวน 30 ขอ ไปทดลองใช (Try Out) กับขาราชการทหาร โรงเรียน
นายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทีม่ บี ริบท และลักษณะใกลเคียงกับกลุม ตัวอยาง
เพื่อประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวการใชภาษา ความชัดเจนของขอคําถาม ดังนี้
การทดลองใชครั้งที่ 1 กลุมทดลองใชเปนขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหาร
ชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวน 3 คน (เกง กลาง ออน) โดยพิจารณาจากผลคะแนน
วิชากฎหมายของแตละคน ผูวิจัยแจกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหขาราชการแตละคนอานและ
สัมภาษณขาราชการทีละคน ในประเด็นขอคําถามที่ ไมเขาใจ พบวามีขอคําถามบางขอที่ขาราชการ
ไมเขาใจในสถานการณนน้ั ๆ จึงทําการปรับขอคําถามโดยเปลีย่ นสถานการณใหใกลตวั ขาราชการมากยิง่ ขึน้
การทดลองใชครั้งที่ 2 กลุม ทดลองใชเปนขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวน 6 คน (เกง กลาง ออน อยางละ 2 คน) โดยพิจารณาจากผลคะแนน
วิชากฎหมายของแตละคน ผูวิจัยแจกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหขาราชการทหารทําแลวจับเวลา
พบวาใชเวลาในการทําประมาณ 20 นาที เมื่อทําการสัมภาษณขาราชการทหารทีละคน ในประเด็น
ขอคําถามแตละขอ พบวาไมมีสิ่งใดตองปรับปรุงแกไข
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การทดลองใชครั้งที่ 3 กลุม ทดลองใชเปนขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํานวน 30 คน (เกง กลาง ออน อยางละ 10 คน) โดยพิจารณาจากผลคะแนน
วิชากฎหมายของแตละคน ผูวิจัยแจกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหขาราชการทํา จับเวลา 20 นาที
พบวาสามารถทําแบบทดสอบเปนไปตามกําหนดเวลา เก็บรวบรวมผลเพื่อเตรียมนําไปหาคาความเชื่อมั่น
แบบความคงที่
หลังจากนั้น 2 สัปดาหทําการทดสอบซํ้ากับกลุมทดลองใชจํานวน 30 คน เพื่อนําผลทั้ง
2 ครั้งไปหาคาความเชื่อมั่นแบบความคงที่ของผลการวัด และใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson Product - Moment Correlation Coeﬃcient) ในการคํานวณ เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบวัดเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ซึ่งพบวาคาสหสัมพันธของคะแนนจากการทดสอบครั้งแรก
และครั้งที่ 2 มีคา 0.947 ซึ่งถือวาแบบทดสอบมีความเที่ยง สามารถนําไปทดลองไดตอไป
การหาคุณภาพของแบบสอบถามความเห็น แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ ขอมูล
สภาพปญหาและความคาดหวัง สวนที่ 2 คือ ความคิดเห็นของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหาร
ชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่มีตอไมโครเลิรนนิง ใชวิธขี องลิเคิรท (Likert Scale)
ซึ่งกําหนดเปนแบบวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินทั้ง 3 ทาน
หาคา IOC เทากับ 0.82 กอนจะนําไปทดลอง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-experimental Design
Research) มีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
5.1 ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพือ่ ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
5.2 ขอใชสถานที่ในการทดลอง คือ หองประชุมจํานวน 1 หอง ที่สามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตได อุปกรณที่ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใชอุปกรณ 1 เครื่องตอผูเรียน 1 คน และใชเวลา
หลังเลิกเรียนเพื่อทําการทดลอง
5.3 นําไมโครเลิรน นิงมาทดลองกับกลุม ทดลองจํานวน 50 คน โดยทดลองแบบกลุม ใหญ
50 คน โดยผูเรียน 1 คน ตอโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน 1 เครื่อง
5.4 ผูวิจัยอธิบายวิธีการใชไมโครเลิรนนิง พรอมทั้งสาธิตขั้นตอนตาง ๆ ในการเขาถึง
ไมโครเลิรนนิงใหกลุมทดลองทราบ
5.5 ผู วิ จั ย ให ก ลุ ม ทดลองทํ า แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป น รายบุ ค คล
ใชเวลาทดสอบเรื่องละ 10 นาที กอนเรียนดวยไมโครเลิรนนิง
5.6 ใหกลุมทดลองดูไมโครเลิรนนิง โดยใชเวลาในการดูบทเรียน 3 เรื่อง โดยกําหนด
เวลาในการศึกษาอยางอิสระ 30 นาที
5.7 หลังจากเรียนดวยไมโครเลิรนนิง ใหผูเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
รายบุคคล ใชเวลาทดสอบเรื่องละ 10 นาที
5.8 ผู วิ จั ย นํ า ผลการประเมิ น คะแนนจากแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ไปวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยรอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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5.9 นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับผลกอนเรียนดวยไมโครเลิรนนิง
5.10 หลังจากเรียนดวยไมโครเลิรนนิงจบลง ใหกลุมทดลองทําแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอการฝกอบรมดวยไมโครเลิรนนิง โดยใชเวลาในการทําแบบสอบถาม 15 นาที
5.11 นําผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ไปวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ
จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา มาสรุปและอภิปรายผลตอไป

รูปที่ 3 การทดลองใชไมโครเลิรนนิง
6. การวิเคราะหขอ มูล
6.1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของไมโครเลิรน งิ ในการฝกอบรมตามเกณฑมาตรฐาน 90/90
6.2 เปรียบเทียบคะแนนการเรียนกอนและหลังเรียนดวยไมโครเลิรน นิง โดยใชวธิ ที างสถิติ
t-test แบบ Dependent
6.3 ความคิดเห็นของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวดที่ใชไมโครเลิรน นิง
ใชรอยละและฐานนิยม

ผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของไมโครเลิรนนิงเพื่อการฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีคา 98.06/98.06 ซึ่งถือไดวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 90/90
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการใช ไมโครเลิรนนิงในการฝกอบรม
กอน
หลัง
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จากตารางที่ 1 คะแนนการทดสอบกอนและหลังการใชไมโครเลิรน นิงแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนทั้งสองพบวา คะแนนการทดสอบหลังการใช
ไมโครเลิรนนิงสูงกวากอนการใชไมโครเลิรนนิง
ตารางที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของขาราชการทหารที่มีตอการฝกอบรมดวยไมโครเลิรนนิง
(n = 50)
ประเด็น
1. ไมโครเลิรนนิงสามารถใหความรู
ความเขาใจไดทัดเทียมกับการเรียน
จากครู
2. เมื่อเรียนจากไมโครเลิรนนิงจบ
แลวจะสามารถเขาใจเนื้อหาไดอยาง
ถูกตอง
3. เมื่อเรียนจากไมโครเลิรนนิงจบ
แลวจะมีความนาเชือ่ ถือในดานเปน
ผูมีความรูความสามารถ
4. ไมโครเลิรนนิงกอใหเกิดการ
บูรณาการความรูที่เรียนกับ
ประสบการณที่มีอยู
5. ไมโครเลิรนนิงเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่เรียน
6. ไมโครเลิรนนิงชวยกระตุนใหตอง
ศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น
7. การเรียนดวยไมโครเลิรนนิงมีการ
เปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูอื่น
8. ไมโครเลิรนนิงจะสามารถชวยลด
ระยะเวลาในการเรียนจากครูได
9. การเรียนดวยไมโครเลิรนนิง ชวยให
เขาใจรายละเอียดแตละขั้นตอนไดงายขึ้น
10. ไมโครเลิรนนิงสามารถเรียนรูได
จากหลายชองทางตามความสะดวกของ
ผูเรียน
11. ความรูที่ไดรับจากไมโครเลิรนนิง
ทําใหผูเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
12. โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด
มีความตองการไมโครเลิรนนิงในการใช
ฝกอบรม

ระดับความคิดเห็น
3
2
ความถี่
ความถี่
รอยละ
รอยละ

5
ความถี่
รอยละ

4
ความถี่
รอยละ

1
ความถี่
รอยละ

18
36.0

22
44.0

10
20.0

0
0.0

0
0.0

เห็นดวย

40
80.0

10
20.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

เห็นดวยอยางยิ่ง

33
66.0

17
34.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

เห็นดวยอยางยิ่ง

34
68.0

15
30.0

1
2.0

0
0.0

0
0.0

เห็นดวยอยางยิ่ง

18
36.0
32
64.0

22
44.0
18
36.0

8
16.0
0
0.0

2
4.0
0
0.0

0
0.0
0
0.0

35
70.0

15
30.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

39
78.0
43
86.0

11
22.0
7
14.0

0
0.0
0
0.0

0
0.0
0
0.0

0
0.0
0
0.0

39
78.0

11
22.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

เห็นดวยอยางยิ่ง

41
82.0

8
16.0

1
2.0

0
0.0

0
0.0

เห็นดวยอยางยิ่ง

41
82.0

9
18.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

ภาพรวมอยูใ นระดับ

แปลความ

เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
อยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
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การพัฒนาไมโครเลิรนนิงเพื่อการฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ความคิดเห็นของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
สวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 86 ในดานกระบวนการขั้นตอน และมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
รอยละ 82 เทากัน 2 ดาน ไดแก ดานการอํานวยความสะดวก และ ดานผลการใชไมโครเลิรนนิง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการพัฒนาไมโครเลิรน นิงเพือ่ การฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผูวิจัยมีการอภิปรายผลดังนี้
1. จากการพัฒนาไมโครเลิรน นิงในการฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผลการวิจัยพบวา ไมโครเลิรนนิงในการฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียน
นายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90
ซึ่งคาที่ไดออกมาคือ 98.06/98.06 แสดงใหเห็นวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. จากการทําแบบทดสอบของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ จากการเรียนดวยไมโครเลิรน นิงพบวา คะแนนการทดสอบกอนและหลังการใชไมโครเลิรน นิง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาการใชไมโครเลิรนนิงในการฝกอบรม
ทําใหกลุมตัวอยางสามารถเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดดีกวาการเรียนกับครู สอดคลองกับ
งานวิจัยของศยามน อินสะอาด (ศยามน, 2564) ซึ่งผลของการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยที่เคยไดศึกษา
เกีย่ วกับการเรียนดวยไมโครเลิรน นิงวา กลุม ทีเ่ รียนรูโ ดยใชไมโครเลิรน นิงในระยะเวลาอันสัน้ มีประสิทธิผล
การเรียนรูที่สูงกวากลุมที่ไมไดเรียนดวยไมโครเลิรนนิง นอกจากจะสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศแลว
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของตางประเทศที่บอกวา หลังจากการเรียนจากบทเรียนที่แบงเนื้อหาออกเปน
สวน ๆ แสดงใหเห็นวาการแบงยอยเนื้อหาใหเล็ก และมีการประเมินที่บอ ยกวาจะเปนผลดีกับการเรียนรู
(Kapp, F. et al., 2015)
3. การสํารวจความคิดเห็นของขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ที่มีตอไมโครเลิรนนิงในการใชฝกอบรมพบวา จากขอคําถาม 12 ขอ สามารถแบงเปน
ดานได 3 ดานคือ ดานกระบวนการขั้นตอน ดานการอํานวยความสะดวก และดานผลการใชขาราชการ
ทหาร โรงเรียนนายนทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สวนใหญเห็นดวยอยางยิ่ง
(รอยละ 86) ในดานกระบวนการขั้นตอน และมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย (รอยละ 82) ในดานการ
อํานวยความสะดวก และดานผลการใชไมโครเลิรน นิง ตามลําดับ ซึง่ จากผลของความคิดเห็นนี้ ชี้ใหเห็นวา
ขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความคาดหวังตอ
ไมโครเลิรนนิงในเรื่องของ ไมโครเลิรนนิงชวยใหเขาใจรายละเอียดแตละขั้นตอนไดงายขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลงานไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนการทดสอบกอนและหลังการใชไมโครเลิรนนิงแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบระหวางคะแนนทัง้ สองพบวา คะแนนการทดสอบ
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หลังการใชไมโครเลิรนนิงสูงกวากอน การใชไมโครเลิรนนิง ดังนั้นควรมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ไมโครเลิรน นิงเพือ่ การฝกอบรมขาราชการทหาร เพือ่ ใชเปนสือ่ ประกอบการเรียนการสอนในเรือ่ งอืน่ ๆ ตอไป
2. จากผลการวิจยั พบวาขาราชการทหารสวนใหญเห็นดวยอยางยิง่ ในประเด็นทีว่ า ไมโครเลิรน นิง
ชวยใหเขาใจรายละเอียดแตละขัน้ ตอนไดงา ยขึน้ และโรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด มีความตองการ
ไมโครเลิรนนิงในการเรียนการสอน ดังนั้น ผูสอนควรพิจารณาการใชไมโครเลิรนนิงในการสนับสนุน
การเรียนการสอน เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูจ ากการใชไมโครเลิรน นิงของผูเ รียนสามารถนํา
ไมโครเลิรนนิงไปใชในการทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความยาวของเนื้อหาเกิน 5 นาทีขึ้นไปหรือ
อาจจะใชเปนสือ่ สอนเสริมเพิม่ เติมจากในหองเรียนได ผูเ รียนสามารถเรียนรูไ ดอยางไมจาํ กัด ไมวา จะเปน
ในเรื่องของเวลาและสถานที่
3. การพัฒนาไมโครเลิรน นิงเพือ่ การฝกอบรมขาราชการทหาร โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ งั คับหมวด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะเนนการใชวดี ทิ ศั นทม่ี ภี าพและเสียงทีช่ ดั เจน ทําใหผเู รียนเกิดองคความรู
ไดดวยตนเอง เนื่องจากการเรียนโดยใชวีดิทัศนจะทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดงายกวาการอาน
เพียงอยางเดียว และทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้นอีกดวย สําหรับการพัฒนา
ไมโครเลิรนนิงเพื่อการฝกอบรมขาราชการทหารในเรื่องอื่น ๆ ผูวิจัยควรคํานึงถึง การมีสวนรวมของ
ผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอสิ่งที่เรียน มีการทดสอบเปนระดับเริ่มจากงายไปยาก
ซึ่งจะทําใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาของไมโครเลิรนนิงไดงายขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการนําไมโครเลิรนนิงไปใชศึกษากับผูเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ผูเรียนที่มีสมาธิสั้น
บกพรองทางการเรียนรู เปนตน
2. ควรมีการพัฒนาไมโครเลิรน นิง สอนรวมกับการเสริมการเรียนแบบอืน่ ๆ เชน การเรียบเรียง
เนื้อหาใหผูเรียนเขาใจไดงาย และสามารถนําวีดิทัศนหรือสิ่งอื่น ๆ มาประกอบในไมโครเลิรนนิง เพื่อให
ผูเรียนเกิดองคความรูไดดวยตนเองตอไป
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