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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาไมโครเลิร์นนิง ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 2) เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ท่ีเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 3) สอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เก่ียวกับการเรยีนรูด้้วยไมโครเลร์ินนงิ การวิจยันีท้ดลอง

กับประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 1 วิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

4 วิทยาลัย จ�านวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ไมโครเลิร์นนิง จ�านวน 3 เรื่อง แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ไมโครเลิร์นนิง จ�านวน 3 เรื่อง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เท่ากับ 93.75/95.83, 91.67/97.92 และ 92.08/93.75 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  

3) นักศกึษามคีวามคดิเหน็เก่ียวกับการเรยีนด้วยไมโครเลร์ินนิง เป็นรายด้านดงัน้ี 1) ด้านการเรยีนรู้ เป็นการ

สนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้เพ่ิมเติมได้มากข้ึน  
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2) ด้านประโยชน์ มคีวามทันสมยั สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้อย่างสะดวก และรวดเรว็ 3) ด้านการเข้าถึงข้อมลู 

สามารถเรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด ทั้งเรื่องของเวลาและสถานที่ 

ค�าส�าคัญ: ไมโครเลิร์นนิง, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ABSTRACT

 The purposes of this research were : 1) to develop the Microlearning of High Vocational 

Certificate with an efficiency standard criteria of 90/90 2) to compare pre-test scores and learning 

achievement test scores after students being learned by Microlearning for High Vocational 

Certificate Private Vocational College in Bangkok, and 3) to opinions of the Microlearning of High 

Vocational Certificate, Private Vocational College in Bangkok. Population was 266 freshmen of the 

High Vocational Certificate, Private Vocational College in Bangkok 4 Colleges. The research 

instruments were Microlearning 3 story, learning achievement test, and the questionnaire and 

opinion questionnaires. The data were analysis using frequency, percentage, means, standard 

deviation and t-test

 The research findings were as follows : 1) 3 Microlearnings with an efficiency of 93.75/95.83, 

91.67/97.92 and 92.08/93.75 2) the students’ learning achievement test scores after studying 

through Microlearning was statistically significantly higher than pre-test scores at .01 level of 

significance, and 3) students had the opinions of Microlearning as follows: 1) Learning, supported 

the students to know how to be well in self-learning and much more in learning, 2) Benefit, it is up 

to date, accessible and convenient, 3) Date accession, there is no limit to learn even time and 

place.

Keywords : Microlearning, High Vocational Certificate

บทน�า

 การศึกษาในสายอาชีวศึกษาเป็นรากฐาน

ส�าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาคนให้มคีวามรูค้วามช�านาญ 

ทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาที่มี 

จุดมุ ่งหมายหลักในการผลิตและพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพ่ือประกอบอาชีพโดยตรงรวมทั้งผลิต

ก�าลังคนที่มีคุณภาพควบคู่กับการแสวงหาความรู้

เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ในการ

จัดการศึกษาจ�าเป ็นต ้องปรับให ้ เข ้ากับการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา โดยการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผลิตก�าลังคนให้มี
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คุณภาพมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับ 

ความต ้องการของตลาดแรงงาน (บัณฑิต  

นราอนุสรณ์, 2551)

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ส�านักคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา, 2557) เป็นหลักสูตรเพ่ือให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐาน

เก่ียวกับภาษา สังคมศาสตร ์  วิทยาศาสตร ์ 

คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ น�าไปใช้ในการ

ค ้นคว ้า เ พ่ือพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพ 

ด้านคอมพิวเตอร์ให้เจรญิก้าวหน้า มพ้ืีนฐานในการ 

น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพให้ทันต่อการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี มทีกัษะในการปฏบิตังิาน

ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา

ด้วยหลกัการและเหตุผล มทัีกษะในการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีเจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมตลอดจนมี

คุณธรรม จริยธรรมในงานด้านคอมพิวเตอร์

 การจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอน 

ในปัจจุบันได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อช่วย 

ในการสอนแทนที่การใช้ต�าราในการสอนอย่าง

เดยีว การสอนของครจูงึมส่ีวนอย่างมากในการกระ

ตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน สิ่งที่มี

อิทธิพลต่อการรับรู ้ของผู ้เรียนในการเรียนก็คือ  

สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสื่อที่ใช้ก็มีหลายรูปแบบ

และทีพ่บมากท่ีสดุในปัจจบุนัคอื สือ่ท่ีมกีารพัฒนา

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ที่ได้กล่าวว่า  

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้าน

การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผล

ให้เกิดความพยายามในการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ 

เหล่านี้เข ้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การศกึษามคีณุภาพและมปีระสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี 

สตปัิญญาและคณุธรรม เพ่ือรองรบัการพัฒนาและ

สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัในสภาพสงัคม

และเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based 

economy and society) จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ทางด้านคอมพิวเตอร์น้ีเองได้ท�าให้เกิดความ

เคลื่อนไหวในวงการศึกษา โดยเฉพาะที่เก่ียวข้อง

กับการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต

 ใน ยุคที่ มี ความหลากหลายของ ส่ือ

เทคโนโลยี ไมโครเลิร์นนิงเป็นสื่อทางเลือกใหม่ 

ที่เหมาะต่อการเรียนรู้ในยุคนี้ โดยการเรียนรู้ท่ีมี

เนื้อหาส้ัน ๆ ยาว 3-5 นาที หรืออาจส้ันกว่านี้  

ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรู้ที่เน้น

เฉพาะเรื่อง (Asha Pandey, 2016) เป็นสื่อที่เน้น

การเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ ่นให้ผู ้ เรียน 

ได้ศึกษาด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนือ่ง 

มีการน�าเสนอเนื้อหาที่ตรงประเด็น ส้ันได้ใจความ 

และเนื้อหาที่ได้สามารถน�าไปใช้จริง อีกทั้งช่วยลด

ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ปิดช่องว่างความรู ้  

เพ่ือให้เกิดผลการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ ช่วยให้บรรลเุป้าหมาย

การเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรยีนท่ีมคีวามแตกต่างกัน 

(Anand and Timothy, 2016) อีกท้ังสามารถน�า

เข้าไปอยู่ในรูปแบบของ Social media ที่เรียกว่า 

Social Microlearning โดยเป็นการเรียนรู้ที่เอื้อให้

ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากเพ่ือน ได้มีการสนทนา

แลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับความรู้ที่ได้

รับ มกีารสร้างประเดน็ให้อภิปรายร่วมกัน มงีานวจิยั

ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริบทของสังคม 
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มาช่วยโดยการโต ้ตอบในสังคมออนไลน์ น้ัน 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าพูดที่เป็นภาษาวิชาการ หรือ

สร้างกรอบให้ผูเ้รยีนมากเกินไป พบว่า การแลกเปลีย่น

ระหว่างผู้เรียน ไม่ว่าจะในลักษณะคล้อยตาม หรือ

ขัดแย้ง จะเพ่ิมโอกาสในการจดจ�าสิ่งนั้นได้ดีขึ้น  

(Ilona Buchem and Henrike Hamelmann, 2010)

 ไมโครเลิร ์นนิง เป็นการเรียนรู ้ยุคใหม่  

ทีผู่เ้รยีนสมยัใหม่จะใช้เวลาและความสนใจในเวลา

สั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหากรอบเล็ก ๆ ท่ีเน้นสาระ

ส�าคัญ และสามารถเรียนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลาบน

อปุกรณ์พกพา  เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์  (Sudarshana 

Ghosh, 2016) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาสั้น ๆ  

มักจะยาว 3-5 นาที หรือสั้นกว่า ซึ่งได้รับการ

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรู้ท่ีเฉพาะ

เจาะจง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  

เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และมีลักษณะรูปแบบของ

การเรียนรู้ แบบไม่เป็นทางการ (Asha Pandey, 

2016)

 อุปกรณ์พกพา มีการออกแบบ และ 

ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับการใช้งาน 

ที่แตกต่างกันออกไป สามารถเคลื่อนย้ายติดตัว 

ผู ้ใช้งาน และมีความสามารถในสื่อสารข้อมูล 

แบบไร้สาย ท�าให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา  

เพ่ิมความสะดวกสบาย ซึง่ความสามารถของอปุกรณ์

พกพาเหล่าน้ีเอื้อประโยชน์ต่อการน�ามาประยุกต์ 

ใช้กับงานต่าง ๆ ของการน�ามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากผู ้ศึกษา

ค้นคว้าอิสระเก่ียวข้องเป็นอาจารย์ผู ้สอน โดย 

ส่วนใหญ่นักศึกษา จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์พกพา 

หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมี

การน�ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถ 

เรยีนรูผ่้านอปุกรณ์พกพา เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถ

ใช้ได้ ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

(นพดล ผู้มีจรรยา, 2557)

 การเรยีนการสอนในระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. วุฒิภาวะของ ผู ้เรียน 

อยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความอยากเป็นตัวของตัวเองสูง 

มีความอยากรู้อยากเห็น ความอยากลอง ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ควบคู่ไปกับวัยของการศึกษาในระดับน้ีที่ต้อง

เวลาในการสอนมาก อีกทั้งผู้เรียนมีความแตกต่าง

กัน เพ่ือสร้างความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการ

เรียน การเลือกใช้วิธีการสอน และสื่อที่เหมาะสม

กับผู้เรียนนับเป็นงานอย่างหนึ่งของผู้สอน ท่ีจะท�า

ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าท�ากล้า แสดงออกเพราะการ

สื่อสารจะได้ผลต้องขึ้น อยู่กับปัจจัยด้านสื่อเป็น

ส�าคัญ การสร้างความสนใจ ในการสอนควรม ี

องค ์ประกอบของสื่อมัลติมี เดียแบบสมบูรณ์  

ทั้งสื่อทางภาพ เสียงวีดิทัศน์ กราฟิก เพ่ือสร้าง 

ส่ิงเร ้าให้กับผู ้เรียน ท�าให้ผู ้เรียนเห็นภาพรวม

ทัง้หมดของเนือ้หาแยกเป็นหัวข้อส�าคญั ดงึใจความ

ส�าคัญของเนื้อหาย่อยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมี 

ล�าดับขั้น มีระบบ (ประเวศ วะสี, 2543)

 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการอาชีพ เป็นรายวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต้องเรียน เพราะเป็น

ภาคบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ส�านักมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2557) ซึ่งจะเน้น 

การสอนภาคทฤษฎีมาก คณะผู้วิจัย พบปัญหาว่า 

เน้ือหาในรายวิชามปัีญหาในการเรียนมากวชิาหน่ึง 

และจากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า ผู ้ เรียน 

ขาดความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และผู้เรียน

เกิดความเบือ่หน่ายทีจ่ะเรยีน เน่ืองจากคดิว่าจะได้

ใช้คอมพิวเตอร์ แต่กลับเป็นทฤษฎีส่วนมาก ดังนั้น
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จึงไม่สามารถน�าความรู ้ไปต่อยอดในการเรียน

เนือ้หาตอนต่อไป ท่ีต้องอาศัยพ้ืนความรูจ้ากเนือ้หา

เบื้องต้นหรือเน้ือหาเดิม ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจ มคีวามคดิรวบยอดในเน้ือหานัน้ จงึจะ

สามารถน�าความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์ในการเรียน

เน้ือหาต่อไปได้ และอีกประการหนึ่งเนื้อหาที่ค่อน

ข้างมาก จึงไม่สามารถท่ีจะท�าความเข้าใจได้โดย

เร็วในชั่วโมงเรียน ต้องอาศัยการทบทวนหลาย ๆ 

ครั้ง จึงจะเกิดความเข้าใจ

 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ คณะผูวิ้จยั 

จึงสนใจน�าไมโครเลิร์นนิงที่เป็นสื่อการสอนทาง

เลือกใหม่ที่มีความยืดหยุ่น มาใช้กับนักศึกษาได้

เรียนรู้ด้วยตนเองในการวิจัยนี้ และคณะผู้วิจัยจึง

ต้องการศึกษาว่าการเรียนรู ้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

นกัศกึษาจะมคีวามคิดเห็นต่อการใช้ไมโครเลร์ินนงิ

อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน เป็นแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ไมโครเลิร์นนิง

ในการพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม

กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนต่อไป และ

เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้เกิดประสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1)  เพ่ือพัฒนาไมโครเลิร ์นนิง ส�าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90

 2)  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน

เรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ที่เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง

 3) เพ่ือสอบถามความคดิเห็น ของนักศกึษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

อาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เก่ียวกับ

การเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง

กรอบแนวคิดการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

แปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวจิัย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั น้ สู ง  วิท ย าลัย อ า ชี วศึ ก ษ า เอ ก ช น  ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง มี

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 

 

การดาํเนินการวจิัย 

คณะผู้วิจยั ขอความร่วมมือจากนกัศกึษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ปีท่ี 1 จํานวน 

4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ

ธุรกิจ จํานวน 66 คนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์

บริหารธุรกิจ  จํานวน 67 คน วิทยาลยัเทคโนโลยี

มิตรพลบริหารธุรกิจ จํานวน 68 คน และ โรงเรียน

จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ 

จํานวน 65 คน รวมประชากรท่ีใช้ในการทดลอง

ทัง้หมด จํานวน 266 คน โดยขอใช้เวลาหลังเลิก

เรียนเพ่ือทําการวิจัย ซึ่งคณะผู้ วิจัยชีแ้จ้งให้กลุ่ม

ทดลองทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยในครัง้นี ้จากนัน้ให้ทําแบบทดสอบก่อน

เรียน จํานวน 30 ข้อ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยใน

การวิจัย ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

30 นาที และสัปดาห์ต่อไปให้กลุ่มทดลองในการ

วิจยัเรียนรู้ด้วยไมโครเลร์ินนิง โดยใช้อปุกรณ์พกพา

ของตนเอง จํานวน 3 เร่ือง ได้แก่ เร่ือง ความหมาย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ

เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ   แ ล ะจ ริย ธ รรม ท า ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาในการดูและฟังใน

แตล่ะเร่ือง 5 นาที และพกั 5 นาที โดยกลุม่ทดลอง 

สามารถเลือกเรียนรู้เร่ือนไหนก่อนหรือหลังก็ได้ 

หลงัจากท่ีเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง ครบทัง้ 3 เร่ือง

แล้ว ให้ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 30 

นาที และคณะผู้ วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถาม

ความคิดเห็นในการเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง โดย

คะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการเรียนรู้ด้วยไมโครเลร์ินนิง 

ความคิดเหน็ตอ่การเรียนรู้ด้วย 

ไมโครเลร์ินนิง 

การเรียนรู้ด้วยไมโครเลร์ินนิง จํานวน 3 เร่ือง 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ          
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สมมติฐานการวิจัย

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสู ง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่เรียนรู ้ด ้วยไมโครเลิร ์นนิง  

มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .01

การด�าเนินการวิจัย

 คณะผู้วิจัย ขอความร่วมมือจากนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 จ�านวน 

4 วิทยาลยั ได้แก่ วทิยาลยัอาชวีศึกษากรงุเทพธุรกิจ 

จ�านวน 66 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ 

จ�านวน 67 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหาร

ธุรกิจ จ�านวน 68 คน และ โรงเรียนจันทศิริวิทยา

และเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ จ�านวน 65 คน 

รวมประชากรท่ีใช้ในการทดลองท้ังหมด จ�านวน 

266 คน โดยขอใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนเพ่ือท�าการวจิยั 

ซึ่งคณะผู้วิจัยชี้แจ้งให้กลุ่มทดลองท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ จากนั้น

ให้ท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน จ�านวน 30 ข้อ ล่วงหน้า 

1 สัปดาห์ โดยในการวิจัย ใช้เวลาในการท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน 30 นาที และสัปดาห์ต่อไปให้

กลุ่มทดลองในการวิจัยเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

โดยใช้อุปกรณ์พกพาของตนเอง จ�านวน 3 เรื่อง 

ได้แก่ เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาในการ

ดูและฟังในแต่ละเรื่อง 5 นาที และพัก 5 นาที โดย

กลุ่มทดลอง สามารถเลือกเรียนรู้เรื่อนไหนก่อน 

หรือหลังก็ได้ หลังจากที่เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

ครบทั้ง 3 เรื่องแล้ว ให้ท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน จ�านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการท�าแบบ

ทดสอบ 30 นาที และคณะผู้วิจัยได้ท�าการแจก

แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรู ้ด ้วย 

ไมโครเลิร์นนิง โดยตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ 

ใช้ระยะเวลา 30 นาที ในการตอบแบบสอบถาม 

การแจกแบบสอบถาม จ�านวน 266 ฉบับ ได้รับ 

กลับคืนมา 266 ฉบับ ซึ่งตรวจสอบแล้ว พบว่า  

เป็นแบบสอบถามท่ีมคีวามสมบรูณ์ สามารถน�าไป

วิเคราะห์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม

ที่แจกไป เมื่อท�าการวิจัยเสร็จ จึงน�าข้อมูลจาก 

ผลการท�าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามไป

วิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 จากการวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยสรุปผล 

การวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 1.  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

90/90 (เปร่ือง กุมทุ, 2519 อ้างถึงใน มนตรี แย้มกสกิร, 

2551) ของไมโครเลิร์นนิง จ�านวน 3 เรื่อง ดังนี้

  1.1  ไมโครเลิร์นนิง เร่ือง ความหมาย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เท่ากับ 93.75/95.83 

แสดงไว้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไมโครเลิร์นนิง  เร่ือง ความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากการทดลองใช้ภาคสนาม (Try out)

ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยนักศึกษา

ทั้งกลุ่ม

จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ ์

ทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

90/90 93.75 95.83

 1.2 ไมโครเลิร์นนิง เรื่อง องค์ประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เท่ากับ 91.67/97.92 

แสดงไว้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไมโครเลิร์นนิง เรื่อง องค์ประกอบของ เทคโนโลยี

สารสนเทศ จากการทดลองใช้ภาคสนาม (Try out)

ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยนักศึกษา

ทั้งกลุ่ม

จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ ์

ทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

90/90 91.67 97.92

 1.3 ไมโครเลิร์นนิง เรื่อง จริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร เท่ากับ 92.08/93.75 

แสดงไว้ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของไมโครเลิร์นนิง  เรื่อง จริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากการทดลองใช้ภาคสนาม (Try out)

ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยนักศึกษา

ทั้งกลุ่ม

จ�านวนนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ ์

ทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

90/90 92.08 93.75
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 2.  คะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

หลังเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง ท้ัง 3 เรื่อง สูงกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงไว้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การทดสอบ คะแนนเต็ม s t df Sig.

ก่อนเรียน 30 18.08 2.47
-57.07 265 .000*

หลังเรียน 30 27.55 1.32

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่า นักศึกษาส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 

68.80) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51 - 3.00 

(ร้อยละ 39.60) ใช้อปุกรณ์พกพาประเภทสมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ในการเรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง 

(ร้อยละ 97.90)

 4.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  4.1  ด้านการเรยีนรู ้นกัศึกษาส่วนใหญ่ 

มคีวามคิดเหน็ว่า การใช้ไมโครเลร์ินนงิ ในการเรยีน

รู ้เป็นการสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนรูจ้กัการศกึษาค้นคว้า

และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และเรยีนรูเ้พ่ิมเตมิ

ได้มาก ในอนัดบัรองลงมา คอื มคีวามน่าสนใจกว่า

การเรียนแบบปกติ

   4.2  ด้านประโยชน์ นกัศึกษาส่วนใหญ่ 

มคีวามคดิเห็นว่า การใช้ไมโครเลร์ินนิง มคีวามทันสมยั 

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ใน

อันดับรองลงมา คือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้

ตามความชอบและความสนใจ 

   4.3  ด้านการเข้าถึงข้อมูล นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การใช้ไมโครเลิร์นนิง  

ในการเรียนรู้ บนอุปกรณ์พกพา ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด ทั้งเร่ืองของเวลาและสถานที่  

ในอันดับรองลงมา คือ เป็นการเรียนรู ้ยุคใหม่  

ที่ผู ้เรียนสมัยใหม่ จะใช้เวลาและความสนใจใน

เวลาสั้น ๆ เพื่อศึกษาเนื้อหา 

อภิปรายผล

 จากการวิจยั เรือ่ง การพัฒนาไมโครเลร์ินนิง 

ส�าหรับนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

คณะผูวิ้จยัมกีารอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ  ดงันี้

 ผลจากการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ของไมโครเลร์ินนงิ จ�านวน 3 เรือ่ง ส�าหรบั

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ได้ประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 92.78/91.67, 

91.67/97.92 และ 92.08/93.75 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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90/90 ท่ีคณะผูวิ้จยัได้ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ

การวิจยั เนือ่งจากการสร้างไมโครเลร์ินนิง ได้มกีาร

วางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิตตาม

ล�าดับขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยอาศัย

แนวคดิการสร้างตามขัน้ตอนการสร้างเลร์ินนงิออบ

เจกต์ (Learning Object) เน่ืองจากเป็นสื่อที่มี

คณุสมบติัใกล้เคยีงกับไมโครเลร์ินนิง เพ่ือน�ามาเป็นก

รอบในการสร้างไมโครเลิร์นนิง ซึ่งได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจากผู ้

เชีย่วชาญในด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคตลอดจน

คณะผูวิ้จยัได้แก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�า เพ่ือให้

ไมโครเลร์ินนิงที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้

สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับ ประทิน คล้ายนาค (2541) ทีไ่ด้

วางแผนไว้ จึงได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับ

หลกัสตูร มคีวามถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผูเ้รยีน 

รวมทัง้มภีาพความคมชดัและเสยีงท่ีชดัเจน (กิดานนัท์ 

มลทิอง, 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับ ขวัญชนก อนรุกัษ์

จันทรา (2555) พัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์ เรื่อง 

การคณูและการหาร และสอดคล้องกับ นวลสวาสด์ิ  

มณีมยั (2555) พัฒนาเลร์ินนงิออบเจก็ต์บนแทบ็เลต็ 

เร่ืองงานประดิษฐ์ของฉันที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์  

ซึง่มีคณุภาพอยู่ในระดับดีมาก และมปีระสทิธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก�าหนดไว้เช่นกัน

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน

เรยีนและคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ที่

เรียนรู้ด้วยไมโครเลิร์นนิง ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู วิทยาลยัอาชวีศึกษา

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนน

ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนน

ทดสอบก่อนเรยีน อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เน่ืองจาก  

การเรียนรู ้ด ้วยไมโครเลิร ์นนิง สามารถสร้าง 

ความสนใจให้กับนักศึกษามีความต้ังใจและ 

ความกระตือรืนรนในการเรียนรู้มากข้ึน เพราะ 

ไมโครเลิร ์นนิง มีการเน้ือหาท่ีกระชับ เนื้อหา 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีล�าดับข้ันตอน 

การน�าเสนอเนื้อหาที่ ดี  ปริมาณของเน้ือหาม ี

ความเหมาะสม เนือ้หามคีวามถูกต้อง การอธิบาย

เนื้อหามีความชัดเจน มีรูปภาพกราฟิก ตัวอักษร 

เสียง และภาพเคล่ือนไหว ท่ีเหมาะสมกับวัยของ

นักศึกษา ท่ีสามารถช่วยเสริมให้นักศึกษาจ�าได้ 

มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลสวาสดิ์  

มณีมยั (2555), ดลวรรณ พวงวิภาต (2554), อรนุช 

สมภักด ี(2553) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2550) 

สรุปได้ว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู ้ได้ง่าย และม ี

ความสนใจในการเรียนรู้ เน่ืองจากเลร์ินนิงออบเจกต์

ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับไมโครเลิร์นนิง มีเนื้อหาที่

กระชับ การน�าเสนอน่าสนใจ ท�าให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ 

ด้วยไมโครเลิร์นนิง ท�าให้นักศกึษามคีะแนนทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ 

ก่อนเรียน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .01

 ความคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

ด้านการเรียนรู้ คือ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จัก

การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

และเรียนรู้เพิ่มเติมได้มาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

รุจโรจน์ แก้วอุไร (2545) การเรียนการสอนผ่าน

เครือข่ายใยแมงมุมเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนเป็น  

ผู้ด�าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระ  

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถ และ

ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา ซึง่จะส่งผลให้การใช้

ไมโครเลร์ินนิง ท�าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนที่ดีขึ้นได้

 ความคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

ด้านประโยชน์ คือ มีความทันสมัย สามารถเข้าถึง

ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับ เสกสรร สายสสีด (2545) นักศึกษามกีารยอมรบั

ประโยชน์และความสะดวกของการเข้าถึงข้อมูล 

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนของตน ซึ่งถือว่าเป็นการ

น�าประโยชน์ของไมโครเลิร์นนิงมาใช้ในการเรียน

การสอนให้เกิดมีประสิทธิภาพ

 ความคดิเหน็เก่ียวกับการใช้ไมโครเลร์ินนงิ 

ด้านการเข้าถึงข้อมูล คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ไม่จ�ากดั ทัง้เรือ่งของเวลาและสถานท่ี ซึง่สอดคล้อง

กับ เสกสรร สายสสีด (2545) นักศึกษามกีารยอมรบั

ประโยชน์และความสะดวกของการเข้าถึงข้อมูล 

สามารถเรียนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา ถือได้ว่าการใช้

ไมโครเลิร์นนิง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก 

และรวดเร็ว เพราะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

เข้าถึงข้อมูล ซึ่งก็คือ อุปกรณ์พกพา

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผลการวิจยั 

ไปใช้ คอื นกัศกึษาใช้ไมโครเลร์ินนิงในการเรยีนรู ้และ

ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า 

และแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู ้เรียน 

เกิดความจ�าและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความน่าสนใจ

กว่าการเรียนแบบปกติ ดังนั้น ผู้สอนควรพิจารณา

การใช้ไมโครเลิร์นนิงในการสนับสนุนกิจกรรมใน

การเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเกิด

ประสทิธิภาพในการเรยีนรู ้ จากการใช้ไมโครเลร์ินนิง

ของนักศกึษา สามารถน�าไมโครเลร์ินนิงไปใช้ในการ

ทบทวนเน้ือหา หรอืสอนเพ่ิมเติมจากในห้องเรยีนได้ 

เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จ�ากัด ท้ังเรื่อง 

ของเวลาและสถานที่ และเป็นการเรียนรู้ยุคใหม่  

ที่ผู ้เรียนสมัยใหม่ จะใช้เวลาและความสนใจใน

เวลาสัน้ ๆ  เพ่ือศกึษาเน้ือหา และการใช้ไมโครเลร์ิน

นิง เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการศึกษา

ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้

เพ่ิมเตมิได้มาก ดงันัน้ วิทยาลยัควรก�าหนดนโยบาย

หรือยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลา

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

กับตนเอง

 2.  ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป  มปีระเดน็ 

ดังนี้

   2.1  ควรศกึษาถึงผลกระทบทีเ่ก่ียวข้อง

กับไมโครเลิร์นนิงที่ส่งผลต่อการใช้ไมโครเลิร์นนิง 

ในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพของผู้ใช้ไมโครเลิร์นนิง

ในเวลาที่ใช้นาน ๆ 

   2.2  ควรมีการศึกษาความคิดเห็น 

เกีย่วกับความพร้อมในการเรยีนรูผ่้านไมโครเลร์ินนงิ 

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อม 

ในการเรียนรู้ผ่านไมโครเลิร์นนิงที่แท้จริง 

   2.3  อาจจะศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค 

การยอมรับ รูปแบบการเรียนที่พึงประสงค์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ

อาจารย์ ย่ิงข้ึน ควรมีการศึกษาหรือวิจัยความคิด

เห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านไมโครเลิร์นนิง โดยการ

เก็บข้อมูลแยกนักศึกษาตามชั้นปี เพื่อจัดการเรียน

ผ่านไมโครเลิร์นนิง ได้ตรงตามความต้องการยิ่งขึ้น 

  2.4  ควรมกีารศกึษาหรือวิจยัความคดิ

เห็นเก่ียวกับการใช้ไมโครเลิร์นนิง โดยการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือหลาย ๆ ประเภท เช่น แบบ

สังเกต แบบสัมภาษณ์
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