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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสำรวจคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค]เพ่ือ 1) สำรวจความคิดเห็นการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง

ของผูt เขt ารwวมอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2) พัฒนาไมโครเลิร]น นิง ของอาจารย]และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ใหtมีประสิทธิภาพตามเกณฑ]มาตรฐาน 90/90 เพ่ือใชtเป�นเคร่ืองมือในการสำรวจความ

คิดเห็นการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง ประชากรท่ีใชtในการวิจัย ไดtแกw อาจารย] และบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชtในการวิจัยประกอบดtวย 1) ไมโครเลิร]นนิง 2) แบบทดสอบ 

และ 3) แบบสำรวจ วิเคราะห]ขtอมูลจากความถ่ี คwารtอยละ คwาเฉล่ีย และสwวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวwา อาจารย] และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดลมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง 1) ดtานการเรียนรูt เป�นการสนับสนุนใหtอาจารย] และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถศึกษาคtนควtา แสวงหาความรูtดtวยตนเอง และมีความนwาสนใจกวwาการอบรมในช้ันเรียนแบบปกติ 

2) ดtานประโยชน] มีความทันสมัย สามารถเขtาถึงไดtอยwางสะดวกรวดเร็ว และอาจารย] และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถเลือกเรียนไดtตามความชอบและความสนใจ 3) ดtานการเขtาถึงขtอมูลอาจารย] 

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเรียนรูtไดtไมwจำกัด ท้ังเร่ืองของเวลา สถานท่ี และเป�นการเรียนรูtยุคใหมw 

ท่ีอาจารย] และบุคลากรสายสนับสนุน จะใชtเวลาและความสนใจในเวลาส้ัน ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา 

4) ไมโครเลิร]นนิง 1 เร่ือง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ]มาตรฐาน เทwากับ 91.67/94.80 

 

คําสําคัญ: ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน, การเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง, กิจกรรมออนไลน] 
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ABSTRACT 

This survey research has the objectives of 1) surveying the participants' opinions on 

microlearning. Mahidol University 2) Develop Microlearning of teachers and staff Mahidol 

University To be effective according to the 90/90 benchmark to be used as a tool to 

survey learning through microlearning. The population used in the research was lecturers 

and supporting personnel. Mahidol University, 30 people. Research tools consisted of  

1) microlearning, 2) test, and 3) survey. Data were analyzed from frequency, percentage, 

mean and standard deviation. 

The results of the research revealed that lecturers and supporting personnel Mahidol 

University has opinions about learning through microlearning 1) Learning aspect as a support 

for teachers and support personnel can study and research self-seeking and it is more 

interesting than normal classroom training. 2) The benefits are modern. can be accessed 

conveniently and quickly, and instructors and support personnel can choose to study 

according to their preferences and interests; And support personnel can learn unlimitedly. 

Both about time, place and is a new era of learning that teachers and support personnel It 

takes time and attention in a short time to study the content. 4) One microlearning subject 

has a standard efficiency of 91.67/94.80. 

 

Keywords: Online Teaching Management System, Learning Through Microlearning, Online Activities 

 

บทนํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีไดกําหนดสมรรถนะท่ีสําคัญของ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ในดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไววาตองมีความสามารถใน

การเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและ

สังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสมและมี

คุณธรรม จึงจําเปนท่ีจะใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรูจักและเรียนรูฝกฝน เพ่ือใหมีทักษะการใช

เทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

ในยุคท่ีมีความหลากหลายของส่ือเทคโนโลยี ไมโครเลิรนนิงเปนส่ือทางเลือกใหมท่ีเหมาะตอการ

เรียนรูในยุคน้ี โดยการเรียนรูท่ีมีเน้ือหาส้ัน ๆ ยาว 3-5 นาที หรืออาจส้ันกวาน้ี ท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนอง

ผลการเรียนรูท่ีเนนเฉพาะเร่ือง (Asha Pandey, 2016) เปนส่ือท่ีเนนการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนให

ผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง สามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ือง มีการนําเสนอเน้ือหาท่ีตรงประเด็น ส้ันได

ใจความ และเน้ือหาท่ีไดสามารถนําไปใชจริง อีกท้ังชวยลดความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน ปดชองวางความรู 
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เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูท่ีดีข้ึน ชวยใหบรรลุเปาหมายการเรียนรู เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

(Anand and Timothy, 2016) อีกท้ังสามารถนําเขาไปอยูในรูปแบบของ Social media ท่ีเรียกวา Social 

Microlearning โดยเปนการเรียนรูท่ีเอ้ือใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูจากเพ่ือน ไดมีการสนทนาแลกเปล่ียนใน

ประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับความรูท่ีไดรับ มีการสรางประเด็นใหอภิปรายรวมกัน มีงานวิจัยช้ีใหเห็นถึง

ประโยชนของการใชบริบทของสังคมมาชวยโดยการโตตอบในสังคมออนไลนน้ันไมจําเปนตองใชคําพูดท่ีเปน

ภาษาวิชาการ หรือสรางกรอบใหนักเรียนมากเกินไป พบวา การแลกเปล่ียนระหวางนักเรียน ไมวาจะใน

ลักษณะคลอยตาม หรือขัดแยง จะเพ่ิมโอกาสในการจดจําส่ิงน้ันไดดีข้ึน (Ilona Buchem and Henrike 

Hamelmann, 2010) 

การเรียนรูแบบไมโครเลิรนนิง กําลังเปนท่ีนิยมมากข้ึน เน่ืองจากพัฒนาการของเทคโนโลยี  

ท่ีสามารถผสมผสานประสบการณและขอมูลไดอยางเหมาะสม บทเรียนท่ีมีระยะเวลา 15 นาที สามารถแบง

ออกเปนกลุมยอย ๆ โดยใชรูปแบบตาง ๆ รวมกัน เชน วิดีโอ การมีปฏิสัมพันธการประเมินผล และคูมือการ

เรียน โดยท้ังหมดแตละสวนใชระยะเวลาไมเกิน 5 นาที เม่ือพิจารณาในดานธุรกิจ เกือบ 60% ของพนักงาน

ท่ีใชหลักสูตรไมโครเลิรนนิงเพ่ือเรียนรูงานของเขา  พบวา การเรียนรูแบบไมโครเลิรนนิง เหมาะสําหรับการ

สอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนการเปล่ียนหนังสือเรียนมาอยูในสมารทโฟน ชวยสรางความสนใจ

สําหรับพนักงานและบุคคลอ่ืน ๆ การเรียนรูแบบไมโครเลิรนนิง เปนกลยุทธการเรียนรูท่ีเปนท่ีรูจักสําหรับ

การปดชองวางความรูและทักษะอยางรวดเร็ว ดูเหมือนวาจะเปนแนวทางการสอนท่ีเหมาะสําหรับหลาย ๆ 

สถานการณเน่ืองจากขอมูลในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว แหลงขอมูลหาไดงายอยางอิสระและ

เปนแบบออนไลนมีเทคโนโลยีใหมรองรับ (Connie Malamed, 2015) โดยไมโครเลิรนนิง เปนการเรียนรูท่ี

เอ้ือใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากสังคมออนไลนหรือเพ่ือน ไดสนทนาแลกเปล่ียนในประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับ

ความรูท่ีไดรับ มีการสรางประเด็นใหอภิปรายรวมกัน ซ่ึงประโยชนของการใชสังคมมาชวยในการเรียนแบบ

ไมโครเลิรนนิง พบวา การไดแลกเปล่ียนขอมูลหรือความรู ไมวาจะในลักษณะคลอยตาม หรือขัดแยง จะเพ่ิม

โอกาสในการจดจําส่ิงน้ันไดดีข้ึน โดยการโตตอบในสังคมออนไลนน้ันไมจําเปนตองเปนทางการ (Ilona 

Buchem and Henrike Hamelmann, 2010) และไมโครเลิรนนิง เปนการเรียนรูยุคใหม ท่ีอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสมัยใหมจะใชเวลาและความสนใจในเวลาส้ัน ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหากรอบเล็ก ๆ ท่ีเนน

สาระสําคัญ และสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาบนอุปกรณพกพา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค (Sudarshana 

Ghosh, 2016) ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีมีเน้ือหาส้ัน ๆ มักจะยาว 3-5 นาที หรือส้ันกวา ซ่ึงไดรับการออกแบบมา

เพ่ือตอบสนองผลการเรียนรูท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา 

และมีลักษณะรูปแบบของการเรียนรู แบบไมเปนทางการ (Asha Pandey, 2016) 

การอบรมใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยูในชวงวัยผูใหญ มีความอดทน และสามารถ

เรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความอยากเปนตัวของตัวเองสูง อีกท้ังอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนมีความแตกตางกัน มีประสบการณ และทักษะพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน เพ่ือสรางความเขาใจใน

จุดมุงหมายของการเรียน การเลือกใชวิธีการสอน และส่ือท่ีเหมาะสมกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
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นับเปนงานอยางหน่ึงของผูสอน ท่ีจะทําใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความเขาใจในการ

ใชงานเคร่ืองมือตาง ๆ เพราะการส่ือสารจะไดผลตองข้ึน อยูกับปจจัยดานส่ือเปนสําคัญ การสรางความ

สนใจ ในการสอนควรมีองคประกอบของส่ือมัลติมีเดียแบบสมบูรณ ท้ังส่ือทางภาพ เสียงวีดิทัศน กราฟก 

เพ่ือสรางส่ิงเราใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเห็น

ภาพรวมท้ังหมดของเน้ือหาแยกเปนหัวขอท้ังหมด 4 บทเรียน โดยดึงใจความสําคัญของเน้ือหา ยอยเนนให

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดคิดอยางมีลําดับข้ัน 

การสอนในเร่ือง การใชงานระบบ MUx เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน เปนเร่ืองพ้ืนฐานท่ี

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยมหิดล ควรเรียนรู เพราะเปนพ้ืนฐานในการใชงานระบบ 

MUx เพ่ือออกแบบบทเรียนออนไลนใหกับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปไดเขาเรียน ผูวิจัยพบปญหาวา เน้ือหา

ในเร่ืองน้ีมีปญหาในการอบรม เน่ืองจากความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหตองการอบรมจะตองมีการรอกัน

ระหวางคนท่ีทําตามทัน และคนท่ียังมีพ้ืนฐานนอย ไมสามารถใหความรูกับทุกคนไดเทากันในระยะเวลาท่ี

จํากัดหากอบรมในช้ันเรียน และอีกประการหน่ึงเน้ือหาท่ีคอนขางมาก จึงไมสามารถท่ีจะทําความเขาใจได

โดยเร็วในระยะเวลาส้ัน ๆ ตองอาศัยการทบทวนหลาย ๆ คร้ัง จึงจะเกิดความเขาใจ 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจนําไมโครเลิรนนิงท่ีเปนส่ือท่ีสรางการเรียนรูท่ี

สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาบนอุปกรณพกพา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เหมาะกับอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน โดยมีเน้ือหาการเรียนรูท่ีเปนสาระสําคัญ ท่ีส้ัน และเขาใจไดงาย ใชเวลาในการเรียนรูส้ัน ๆ 

เนนไปท่ีการเรียนรูแบบเฉพาะเร่ือง อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเลือกเรียนไดตามความ

ตองการ และความสนใจ มีการแบงหัวขอใหญ ออกเปนหัวขอยอย ๆ  และเปนส่ือการสอนทางเลือกใหมท่ีมี

ความยืดหยุน มาใชกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดเรียนรูดวยตนเองในการวิจัยน้ี โดยผูวิจัยจึง

ตองการศึกษาวา ถามีการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนจะมีความคิดเห็นตอ

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิงอยางไร เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และ

สงเสริมการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิงในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนประโยชนสูงสุดตอการอบรมตอไป และเปนการสงเสริมการเรียนรูใหเกิด

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพ่ือพัฒนาไมโครเลิรนนิง ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นการเรียนรูผาน 

ไมโครเลิรนนิง 
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การดําเนินการวิจัย 

1. การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร ท่ีเปนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล 

จํานวน 30 คน 

3. ส่ิงท่ีศึกษา ไดแก 

    3.1 ตัวจัดกระทํา เร่ือง การใชงานระบบ MUx เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน  

    3.2 ผลของตัวจัดกระทํา คือ ความคิดเห็นการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

   4.1 ไมโครเลิรนนิง บนอุปกรณพกพา ไดแก เร่ือง การใชงานระบบ MUx เพ่ือการจัดการเรียน

การสอนออนไลน  พัฒนาโดยใชระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน MUx โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint และโปรแกรม Camtasia Studio 

    4.2 แบบทดสอบ เร่ือง การใชงานระบบ MUx เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยมีคา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) ทุกขอเทากับ 0.67 ข้ึนไป 

    4.3 แบบสํารวจความคิดเห็นการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ของอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล ดัดแปลงมาจาก (ลัดดาวัลย คงสมบูรณ, 2562) โดยแบงออกเปน 3 ตอน  

เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Choices) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยคา

ความเช่ือม่ันของแบบสํารวจเทากับ 0.81 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    5.1 ขอความรวมมือจากอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเขารวม

กิจกรรมฝกอบรมออนไลนใชเวลาหลังเลิกงานเพ่ือทําการวิจัย 

    5.2 กําหนดระยะเวลาการเขารวมอบรม 2 สัปดาห มีเน้ือหา 4 บทเรียน ผู วิจัยช้ีแจงให

ประชากรเขาใจวัตถุประสงคของการทําการวิจัยในคร้ังน้ี จากน้ันใหประชากรเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง เร่ือง 

การใชงานระบบ MUx เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยทําแบบทดสอบกอนเรียน และเรียนรูบทท่ี 

1-4 ใชเวลาในการดูและฟงทุกคลิปรวม 90 นาที แลวใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทําแบบทดสอบ

หลังเรียนทันทีท่ีเรียนจบ 

    5.4 หลังจากการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิงและทําแบบทดสอบครบท้ัง 4 บทแลว ผูวิจัยไดทํา

การแจกแบบสํารวจ โดยใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตอบแบบสํารวจใหแลวเสร็จ ใชเวลา  

20 นาที ในการตอบแบบสํารวจ 

    5.5 ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสํารวจ จํานวน 30 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 30 ฉบับ ซ่ึงตรวจสอบ

แลว พบวา เปนแบบสํารวจท่ีมีความสมบูรณ กลาวคือ อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตอบทุกขอ 

จํานวน 30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสํารวจท่ีแจกไป 

    5.6 นําขอมูลจากผลการทําแบบทดสอบและแบบสํารวจไปวิเคราะหเพ่ือสรุปผลการวิจัย 
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6. การวิเคราะหขอมูล 

   นําแบบทดสอบ และแบบสํารวจท่ีไดรับมาวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

   6.1 หาประสิทธิภาพของไมโครเลิรนนิงตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 (เปร่ือง กุมุท, 2519 อางใน 

มนตรี แยมกสิกร, 2551) โดยมีวิธีวิเคราะห ดังน้ี 

         90 ตัวแรก = {(Σ X /N) X 100)}/R 

         90 ตัวแรก หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียน 

         Σ X หมายถึง คะแนนรวมของผลการทดสอบท่ีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

แตละคน ทําไดถูกตองจากแบบทดสอบ 

         N หมายถึง จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการ

คํานวณประสิทธิภาพคร้ังน้ี 

         R หมายถึง จํานวนคะแนนเต็ม ของแบบทดสอบ 
 

         90 ตัวหลัง= (Y x 100)/ N 

         90 ตัวหลัง หมายถึง จํานวนรอยละของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสามารถทํา

แบบทดสอบผานทุกวัตถุประสงค 

         Y หมายถึง จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสามารถทําแบบทดสอบผานทุก

วัตถุประสงค 

         N หมายถึง จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดท่ีใชเปนกลุมตัวอยางใน 

การคํานวณประสิทธิภาพคร้ังน้ี 

   6.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ วิเคราะหจากความถ่ี และรอยละ 

   6.3 ขอมูลความคิดเห็นของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการแปลความหมายของคาเฉล่ียโดยใชเกณฑ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังน้ี 
 

        คาเฉล่ียระหวาง  4.51 - 5.00  หมายถึง  ขอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

        คาเฉล่ียระหวาง  3.51 - 4.50  หมายถึง  ขอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น มาก 

        คาเฉล่ียระหวาง  2.51 - 3.50  หมายถึง  ขอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

        คาเฉล่ียระหวาง  1.51 - 2.50  หมายถึง  ขอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น นอย 

        คาเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.50  หมายถึง  ขอคําถามน้ันมีระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สามารถแบงได ดังน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ พบวา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสวนมากเปนเพศ

หญิง (รอยละ 58.14) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระหวาง 3.01 - 3.50 (รอยละ 60.47) ใชอุปกรณพกพาประเภท

สมารทโฟน (Smartphone) ในการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง (รอยละ 65.12)  

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

              2.1 ดานการเรียนรู อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา การเรียนรู

ผานไมโครเลิรนนิง ในการเรียนรู เปนการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรูจักการศึกษา

คนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง ในอันดับรองลงมา คือ มีความนาสนใจกวาการอบรมในช้ันเรียนแบบ

ปกติ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูไมโครเลิรนนิง ดานการเรียนรู 

(N=30) 

ดานการเรียนรู μ σ ระดับความคิดเห็น 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง เปนการสนับสนุนให

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรูจักการศึกษา

คนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4.29 0.68 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง มีความนาสนใจกวา 

การอบรมในช้ันเรียนแบบปกติ 
4.17 0.78 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง มีความจําเปนอยาง 

ย่ิงตอการเรียนรูในยุคปจจุบัน 
4.02 0.89 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ชวยใหเกิดการถายทอด

เน้ือหาไดอยางสมบูรณ และครบถวนกวาการอบรม 

ในช้ันเรียนแบบปกติ 

3.94 0.76 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ชวยใหอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนเกิดการเรียนรูไดดีกวา 

การอบรมในช้ันเรียนแบบปกติ 

3.92 0.74 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง สามารถทําใหเกิดการ

จดจําเน้ือหาและเพ่ิมความจําระยะยาวได 
3.92 0.92 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ทําใหมีความสามารถใน

การเรียนรูตามลําดับข้ันจากงายไปยาก 
3.88 0.79 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง เปนการกระตุนใหผูสอน

และอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีปฏิสัมพันธ
3.71 0.87 มาก 
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ดานการเรียนรู μ σ ระดับความคิดเห็น 

รวมกันไดมากกวาการอบรมในช้ันเรียนแบบปกติ 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง มีสวนทําใหอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน เพราะ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเรียนรูได

ตามความตองการ 

3.65 0.73 มาก 

รวม 3.94 0.80 มาก 
 

              2.2 ดานประโยชน อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา การเรียนรู

ผานไมโครเลิรนนิง มีความทันสมัย สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ในอันดับรองลงมา  

คือ อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเลือกเรียนไดตามความชอบและความสนใจ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ดานประโยชน 

(N=30) 

ดานประโยชน μ σ ระดับความคิดเห็น 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง มีความทันสมัย  

สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 
4.52 0.55 มากท่ีสุด 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง อาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถเลือกเรียนไดตามความชอบ 

และความสนใจ 

4.48 0.65 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง สามารถเรียนรูได 

ทุกท่ีทุกเวลา 
4.35 0.79 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ชวยใหอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนไดรับความสะดวกย่ิงข้ึน 
4.35 0.60 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ชวยประหยัดคาใชจาย

ในการเดินทางของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
4.25 0.81 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ชวยลดตนทุนหรือ

คาใชจายในการเรียนรู 
3.98 0.89 มาก 

รวม 4.32 0.72 มาก 
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    2.3 ดานการเขาถึงขอมูล อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญ มีความคิดเห็นวา  

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ในการเรียนรู บนอุปกรณพกพา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

เรียนรูไดไมจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ในอันดับรองลงมา คือ เปนการเรียนรูยุคใหม ท่ีอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสมัยใหม จะใชเวลาและความสนใจในเวลาส้ัน ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ดานการเขาถึงขอมูล 

(N=30) 

ดานการเขาถึงขอมูล μ σ ระดับความคิดเห็น 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง บนอุปกรณพกพา 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเรียนรูได

ไมจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 

4.38 0.82 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง บนอุปกรณพกพา  

เปนการเรียนรูยุคใหม ท่ีอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสมัยใหม จะใชเวลาและความสนใจในเวลา

ส้ัน ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา 

4.33 0.63 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง เปนการเปล่ียน

หนังสือเรียนมาเรียนอยูบนอุปกรณพกพา 
4.25 0.73 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง บนอุปกรณพกพา 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเลือก

เรียนไดตามความตองการ และสามารถขามเน้ือหา 

ท่ีไมตองการได 

4.08 0.65 มาก 

การเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง บนอุปกรณพกพา 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเขาถึง

สวนตาง ๆ ของเน้ือหาท่ีเก่ียวของไดงายข้ึน 

4.04 0.62 มาก 

รวม 4.22 0.69 มาก 

 

3. ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของไมโครเลิรนนิง 

              3.1 ไมโครเลิรนนิง เร่ือง การใชงานระบบ MUx เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เทากับ 91.67/94.80 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 ของไมโครเลิรนนิง เร่ือง การใชงานระบบ MUx  

                เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

(N=30) 

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 รอยละ 

รอยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบ 91.67 

รอยละของจํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ีผานตามเกณฑทุกวัตถุประสงค 
94.80 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย ความคิดเห็นการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ดานการเรียนรู คือ เปนการสนับสนุนให

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรูจักการศึกษาคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง และเรียนรูเพ่ิมเติม

ไดมาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ สมปนตา (2549), Allen and 

Seaman (2005), จินตวีร คลายสังข (2556) และถนอมพร เลาหจรัสแสง (2546) สรุปไดวา อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเรียนรูไดงาย สะดวก รวดเร็ว โดยสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา และ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความสนใจในการเรียนรู เน่ืองจากอีเลิรนนิงคอรสแวร ท่ีมีคุณสมบัติ

การเขาถึงขอมูลและการเรียนรูคลายคลึงกับไมโครเลิรนนิง ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถเลือกเรียนรูเองได มีการนําเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนหลากหลายรูปแบบท่ีเกิดความนาสนใจในการ

เรียนรู มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนระหวางการเรียนรูในช้ันเรียนและการเรียนรูในอีเลิรนนิง

คอรสแวร และยังสอดคลองกับ รุจโรจน แกวอุไร (2545) ท่ีกลาววา การเรียนการสอนผานเครือขายใยแมง

มุมเปดโอกาสใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเองอยางอิสระ 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเรียนไดตามความสามารถ และทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา 

ซ่ึงจะสงผลใหการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ทําใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีดีข้ึนได 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ดานประโยชน คือ มีความทันสมัย สามารถ

เขาถึงไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงมีความสอดคลองกับ เสกสรร สายสีสด (2545) และยังสอดคลองกับ 

ลัดดาวัลย คงสมบูรณ (2562) ท่ีกลาววา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการยอมรับประโยชนและ

ความสะดวกของการเขาถึงขอมูล เพ่ือใชประกอบการเรียนของตน ซ่ึงถือวาเปนการนําประโยชนของไมโค

รเลิรนนิงมาใชในการเรียนการสอนใหเกิดมีประสิทธิภาพ 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง ดานการเขาถึงขอมูล คือ อาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเรียนรูไดไม จํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ 
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Guglielmino (1977) ซ่ึงกลาววาในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการพัฒนาส่ือในการเรียนรูดวยตนเอง โดยมุงเนนให

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนริเร่ิมกระบวนการ การศึกษาดวยตนเองแบบไดรับการชวยเหลือ 

คําแนะนําจากครูผูสอนและผูชวยสอน ทําใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง และสอดคลองกับ ลัดดาวัลย คงสมบูรณ (2562) ท่ีกลาววา ไมโครเลิรนนิงสามารถเขาถึงขอมูล และ

เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา ถือไดวาการเรียนรูผานไมโครเลิรนนิง สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และ

รวดเร็ว เพราะเก่ียวของกับอุปกรณท่ีใชในการเขาถึงขอมูล ซ่ึงก็คือ อุปกรณพกพา 

4. ผลจากการหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของไมโครเลิรนนิง จํานวน 1 เร่ือง ของอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 91.67/94.80  

ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 90/90 ท่ีผูศึกษาไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของการวิจัย เน่ืองจากการสรางไมโค

รเลิรนนิง ไดมีการวางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิตตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกตองและเหมาะสม โดย

อาศัยแนวคิดการสรางตามข้ันตอนการสรางเลิรนนิงออบเจกต เน่ืองจากเปนส่ือท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับไม

โครเลิรนนิง เพ่ือนํามาเปนกรอบในการสรางไมโครเลิรนนิง ซ่ึงไดผานการพิจารณาและตรวจสอบความ

เหมาะสมจากผูเช่ียวชาญในดานเน้ือหาและดานเทคนิคตลอดจนผูววิจัยไดแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 

เพ่ือใหไมโครเลิรนนิงท่ีผูศึกษาสรางข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว สามารถ

นําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง ซ่ึงมีความสอดคลองกับ จินตวีร คลายสังข (2556) ท่ีไดวิเคราะหและ

วางแผนไว จึงไดเน้ือหาท่ีมีความสอดคลองกับหลักสูตร มีความถูกตอง เหมาะสมกับวัยของอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังมีภาพความคมชัดและเสียงท่ีชัดเจน (กิดานันท มลิทอง, 2548) และ

สอดคลองกับ ขวัญชนก อนุรักษจันทรา (2555) พัฒนาเลิรนนิงออบเจ็กต เร่ืองการคูณและการหาร และยัง

สอดคลองกับ นวลสวาสด์ิ มณีมัย (2555) พัฒนาเลิรนนิงออบเจ็กตบนแท็บเล็ต เร่ืองงานประดิษฐของฉันท่ี

มีตอผลงานสรางสรรค ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีเก่ียวขtองกับไมโครเลิร]นนิงท่ีสwงผลตwอการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง 

ในดtานตwาง ๆ เชwน สุขภาพของอาจารย]และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิงในเวลาท่ีใชtนาน ๆ 

 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพรtอมในการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง เพ่ือใหtทราบ

ถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความพรtอมในการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิงท่ีแทtจริง และอาจจะศึกษาถึงป�ญหา 

อุปสรรค การยอมรับ รูปแบบการเรียนท่ีพึงประสงค]ใหtสอดคลtองกับความตtองการของอาจารย]และบุคลากร

สายสนับสนุน และอาจารย] ย่ิงข้ึน 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง โดยการเก็บขtอมูลแยก

อาจารย]และบุคลากรสายสนับสนุนตามช้ันป� เพ่ือจัดการเรียนผwานไมโครเลิร]นนิง ไดtตรงตามความตtองการ

ย่ิงข้ึน 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูtผwานไมโครเลิร]นนิง โดยการเก็บขtอมูลโดยใชt

เคร่ืองมือหลาย ๆ ประเภท เชwน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ] 
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