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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์  

ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
เปน็ผู้เชีย่วชาญด้านการพัฒนารปูแบบการเรยีนรู ้จำานวน 8 คน และผูท้รงคณุวุฒดิา้นการประเมนิรปูแบบ
การเรียนรู้ จำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นในการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจัิย พบวา่ องค์ประกอบของรปูแบบการเรียนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ม ี4 องคป์ระกอบ (1) กลยทุธ์
สร้างความผูกพันของผู้เรียน (2) สร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโครงงาน (3) แหล่งทรัพยากรมัลติมีเดีย 
และ (4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ (1) 
การจัดเตรียม (2) การวางแผน (3) การดำาเนินงาน (4) การรวบรวมข้อมูล (5) การนำาเสนอผลสรุป และ 
(6) ประเมนิผล ผลจากการประเมนิความเหมาะสม พบวา่ รปูแบบการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม 
ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก กล่าวได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการส่งเสริมการ
เรียนรูส้ำาหรบัผู้เรยีนอาชีวศกึษา สามารถนำาไปเปน็ตน้แบบในการพัฒนาเครือ่งมอืในการจดัการเรียนรูไ้ด้

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบออนไลน์ ความผูกพันของผู้เรียน 
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Abstract
This research aimed to synthesize and assess a model of online project-based 

learning to enhance learning with student engagement technique for vocational students. 
The participants were 8 experts on developing model, and 5 professional educators. The 
instruments used in the study were Issues in focus group discussion and evaluation form of 
the learning model. The basic statistics used for analyzing the collected data were means 
and standard deviation. 

The results revealed that:

The Online Project-based Engagement Learning model (OPEL model) components 
included (1) strategies for student engagement (2) creating experience with project-based 
learning (3) multimedia resource and (4) online learning environment. The process of the 
developed model included (1) preparation (2) planning (3) procedure (4) collection (5) display 
and (6) evaluation. According to the model assessment, 4 criteria of model appropriateness 
were at the “high” level. In conclusion, the developed model appropriated to enhance learning 
for vocational students and was accepted to be developed as a learning tool.

Keywords: Project-based learning, online learning, student engagement 

บทนำา
ความท้าทายในการใช้ศิลปะหรือกลวิธี

เฉพาะในงานด้านการศึกษาที่ต้องเน้นแนวทาง
การจัดความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ 
ง่ายข้ึน ซ่ึงปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
สำาคัญระดับโลก การพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็น
สิ่งสำาคัญในยุคนี้  

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ของประเทศที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ในสิ่งท่ีได้เรียนรู้จน
ไม่สามารถนำาความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้และสร้างความรู้ 
ใหม่ได้ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553 ; 2556 ; สำานกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 
2556) เปน็ปญัหาตอ่การผลติกำาลงัคนด้านผูเ้รยีน

อาชวีศกึษา ในยุคปฏริปูการศกึษาตอ้งปรบัเปลีย่น
วิธีเรียนจากที่เป็นผู้เรียนคอยครูป้อนบอกความรู้ 
เป็นผู้เรียนเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ (อารี พันธ์มณี, 
2546) หากไม่มีการปรับเปล่ียน ในสภาวการณ์
การเปลี่ยนแปลงสำาคัญระดับโลก การสร้างคนให้
มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
นั้นเป็นไปได้อย่างยากลำาบาก

สภาพปัญหาการผลิตกำาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาโดยรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 1) 
ผูเ้รยีนขาดความกระตอืรอืรน้และความรับผดิชอบ  
2) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี ท่ี
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 3) ขาดแคลนครวูชิาชพี  
4) สอนแบบดัง้เดิมและ ฝกึวชิาชพีแบบนยิมทัว่ไป  
และ 5) ขาดทกัษะการแกป้ญัหา การทำางานเปน็ทมี  
และประสบการณ์ในสถานการณ์จริง (สำานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 ; 2554 ;  
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วิทยากร เชียงกูล, 2556 ; จิรพงษ์ โลพิศ, 2550 
; Sawyer, 2013) 

ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาแนวทางในการแก้
ปัญหา พบว่า ต้องมีการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยต้อง
ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ในการเรียน
ด้วยประยุกต์ความรู้ใช้ในสถานการณ์งานจริง
หรือสถานการณ์ท่ีใกล้เคียง ลงมือปฏิบัติงานจริง  
แกป้ญัหา สรปุผล วเิคราะหผ์ลของช้ินงาน ทำางาน
และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมด้วยการเรียนการสอน
วิชาชีพโดยให้ความสำาคัญกับการเรียนเป็นชิ้นงาน 
เป็นโครงงานและการเสริมสร้างผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่
เรียน ดว้ยการนำาระบบสารสนเทศและการสือ่สาร
มาใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (สำานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2551 ; สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554 ; สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศกึษา, 2551 ; 2552 ; 2553) สอดคลอ้งกบัการ
จัดการเรียนแบบโครงงานบนเว็บ (Web Project-
based Learning) โดยกำาหนดให้ผู้เรียนร่วมกัน
เรียนรู้เป็นกลุ่ม ทำาให้ผู้เรียนได้กำาหนดปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันทำากิจกรรม 
โครงงานตามความสนใจซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้ 
เรยีนรูว้ธิปีฏิบตังิานรว่มกัน (วรวัฒน์ บญุดี, 2554) 
และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยการบูรณาการความรู้ เทคนิค 
วิธีการ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนำาไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (อนิรุทธ์  
สติมั่น, 2550) และสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้การ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ซึ่งเป็นวิธีการในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม ร่วมกันกำาหนด
จุดมุ่งหมายในการทำางาน แก้ปัญหาหรือร่วม
กันสร้างชิ้นงาน โดยแต่ละคนมีความสามารถที่ 

แตกต่างกัน ทำางานร่วมกันเพื่อจุดมุ่งหมายของ
กลุม่ มปีฏสิมัพนัธ์สง่เสรมิซึง่กนัและกนั รบัผดิชอบ 
รว่มกนัทัง้ในสว่นตวัและสว่นรวม เพือ่ความสำาเรจ็
ตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำาหนดไว้ (สมบัติ การจนา
รักพงค์, 2547 ; ทรงศักด์ิ สองสนิท, 2552 ;  
สุวรรณี ยหะกร, 2554 ; Barbara et al., 1992 
; Slavin, 1987) อีกแนวทางในการแก้ปัญหาของ
ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาในการเรยีนรูเ้นือ่งจากสว่นมาก
แลว้มคีวามสนใจใน การเรยีนนอ้ย เรยีนรูไ้ดช้า้ คอื 
ความผูกพันของผู้เรียน (Student Engagement) 
ซึ่งหมายถึง การสร้างสภาวะในการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันวางแผนเพื่อ
ใหบ้รรลเุปา้หมาย รว่มแรงและรว่มใจในการลงมอื
ปฏิบัติตามการวางแผนท่ีกำาหนดไว้โดยทำาตาม
หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยมีความตระหนักถึง
ส่วนรวม (นภารัตน์ ชูเกิด, 2554 ; Chen et al., 
2003 ; Diamond, 2007 ; Appleton, 2008 
; Barkley, 2010) และสอดคล้องกับ Kearsley  
and Shneiderman (1999) ที่มีแนวคิดว่า
เทคโนโลยีสามารถที่จะสร้างความผูกพันได้ง่าย
และสะดวกย่ิงขึน้ ดงันัน้ ทฤษฎคีวามผกูพนั จงึมุง่
ประเด็นมาที่กรอบแนวคิดของการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จากสภาพปัญหา ผู้วิจัยสนใจพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ที่มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบ

โครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริม การเรียนรู้ด้วย
เทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา
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2. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประชุมระดมความคิด
เห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
คอื อาจารยใ์นสถาบนัอดุมศึกษา ครผููส้อนในสงักดั
สถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ประสบการณ์การสอนไม่ต่ำากว่า 5 ปี 
โดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 8 คน 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประเมินรูปแบบ
การเรียนรู้ คือ อาจารย์ระดับอุดมศึกษา ครูผู้สอน 
ระดับอาชีวศึกษา มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ทางดา้นการศกึษา มปีระสบการณใ์นการออกแบบ
การเรียนการสอนไม่ต่ำากว่า 10 ปี หรือมีตำาแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  
โดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 5 คน

เครื่องมือก�รวิจัย

1. แบบสมัภาษณ ์เพ่ือเกบ็ขอ้มลูทีไ่ด้จาก
ความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ ตอ่ (รา่ง) รปูแบบการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น

2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ ที่มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพันของ 
ผูเ้รียน สำาหรบัผู้เรยีนอาชีวศกึษา มปีระเด็นในการ
ประเมิน ไดแ้ก่ ดา้น องค์ประกอบของรปูแบบ การ

เรยีนรู ้ดา้นหลกัการทำางานและความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบในรปูแบบการเรยีนรู ้ดา้นขัน้ตอนการ
เรยีนรูต้ามรปูแบบการเรยีนรู ้และดา้นความเหมาะ
สมของรปูแบบการเรยีนรูส้ำาหรบัผู้เรยีนอาชวีศกึษา

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. สังเคราะห์ (ร่าง) รูปแบบการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์เอกสารและสรุปประเด็นสำาคัญ

2 .  ประชุมระดมความคิด เห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญต่อ (ร่าง) รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สังเคราะห์ขึ้น โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 

3. แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4. นำารปูแบบการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ เสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความเหมาะสม

5. วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม โดยสรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ได้จัดเตรียมไว้

2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนรู้ เปรยีบเทียบ
กบัเกณฑใ์นการแปลความหมาย เปน็ 5 ระดบั คอื 
มีความเหมาะสมมากที่สุด มีความเหมาะสมมาก 
มคีวามเหมาะสมปานกลาง มคีวามเหมาะสมนอ้ย 
และมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไว้เป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 รปูแบบการเรียนรูแ้บบโครงงาน
ออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่

1. องคป์ระกอบกลยุทธส์ร้างความผกูพัน
ของผู้เรยีน (Strategies for Student Engagement)  
หมายถึง กลวธิใีนการสรา้งความผกูพันของผูเ้รยีน 
ด้วยวิธีการดังน้ี 1) กลยุทธ์การสอนด้วยเทคนิค
ความผูกพันของผู้เรียน (Student Engagement 
Technique Strategy) คอื วธิกีารสอนทีน่ำาเทคนคิ
การสอนเพื่อสร้างความผูกพันของผู้เรียนทั้งหมด 
7 เทคนิคมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ 2) กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ (Relationship 
Strategy) คือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
ผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนจะนำาไปสู่การ
เพ่ิมแรงจูงใจและความมั่นใจในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) กลยุทธ์ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน (Tracking Learner 
Progress Strategy) คือ การกำาหนดความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จทางการเรียน โดยมีการ
ติดตามและแสดงผลความก้าวหน้าของกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทราบผลเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาของผู้เรียน 4) กลยุทธ์ผู้สอนใส่ใจ 
(Teacher Takes Care of the Learner Strategy) 
คอื ผูส้อนใหก้ารชว่ยเหลอืในการสรา้งความมัน่ใจ
ในตนเองของผู้เรียนคอยเอาใจใส่ดูแล คอยให้
กำาลังใจในการเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  

2. องค์ประกอบสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Creating Experience 
with Project-based Learning) หมายถึง การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วม
กันสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่สามารถ
นำาไปใช้ได้จริงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
โดยเรียนรู้ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบโครงงาน 6 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม  
2) การวางแผน 3) การดำาเนินงาน 4) การรวบรวม
ขอ้มูล 5) การนำาเสนอผลสรปุ และ 6) ประเมนิผล 

3 .  องค์ประกอบแหล่ งทรัพยากร
มัลติมีเดีย (Multimedia Resource) หมายถึง 
การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลาก
หลาย ตรงประเด็นของหลักสูตรและหัวข้อท่ีสอน
ตามตอ้งการของผูส้อน ความสนใจของผูเ้รยีน จดั
เก็บและการนำาไปใช้ได้อย่างสะดวก 

4. องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียน
รูแ้บบออนไลน ์(Online Learning Environment)  
หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการ
เรียนการสอนเพื่อการส่งเสริมการจัดกิจกกรม
การเรียนรู้โดยใช้ความผูกพันของผู้เรียนด้วยการ
สนับสนุนการทำางานอย่างสัมพันธ์กันกับองค์
ประกอบกลยุทธ์สร้างความผูกพันของผู้เรียน 
(Strategies for Student Engagement) องค์
ประกอบสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
(Creating Experience with Project-based 
Learning) และองค์ประกอบแหล่งทรัพยากร
มัลติมีเดีย (Multimedia Resource) โดยมีจัด
สภาพแวดล้อมที่มีการสนับสนุนการทำางานของ
องค์ประกอบต่างๆ คือ 

4 .1 ห้อง เ รียนออนไลน์  (On l ine  
Classroom) คอื การบรหิารจดัการห้องเรยีนผา่น
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ เชน่ การสรา้งหอ้งเรยีน การ
จัดการรายวิชาหรือเนื้อหาการเรียนรู้ การจัดการ
กลุ่มผู้เรียน ประกาศข่าวสาร การนำาเสนอสาระ
เพิ่มเติม ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมและความ
ก้าวหน้า มอบหมาย ส่ง นำาเสนอ และประเมิน
ผลงาน เป็นต้น

4.2 ร่วมกันเรียนรู้แบบออนไลน์ (Learn-
ing Together Online) คือ ผู้ เรียนเรียนรู้   
และทำางานที่ ได้รับมอบหมายผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตร่วมกัน เช่น สนทนากลุ่มออนไลน์ 
บริการข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) สื่อ
สังคมที่ใช้ในการระดมความคิดเห็น การสร้าง 
แก้ไข และการนำาเสนอผลงาน เป็นต้น 
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4.3 การสื่อสารแบบออนไลน์ (Online 
Communication) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่าง  
ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผ่านเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพูดคุยให้คำาปรึกษา ให้
กำาลังใจ ชื่นชมและติชมเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน
ในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 

4.4 เทคนิคความผูกพันของผู้เรียนแบบ
ออนไลน์ (Student Engagement Technique 
Online) คอื การใหค้ำาแนะนำาในการเรยีนรู ้ขัน้ตอน 
การเรียน เทคนิควิธีเรียน เพ่ิมเติมโดยคำานึงถึง
ความสอดคล้องกับขั้นตอนการเรียนและเน้ือหา
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น กรณี
ศึกษา ประเด็นเนื้อหาที่ต้องร่วมกันอภิปราย  
การร่วมกันวิเคราะห์งาน และการนำาเสนอผลงาน
เพื่อการปรับปรุงและเผยแพร่ เป็นต้น 

4.5 สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning 
Media Online) คือ ข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์ 
สื่อประสมผู้เรียน สื่อประสมเชิงโต้ตอบ และ
อื่นๆ โดยผู้สอนสร้างเองหรือมีการรวบรวมสื่อ 
ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ เน้นสื่อท่ีใช้สำาหรับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองทั้งผู้เรียนและผู้สอน ส่ือการเรียนรู้ 
จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
ตอ้งสามารถลงมอืปฏบิติัด้วยตนเองได้ ผูเ้รยีนรว่ม
เรยีนรูห้รือทำางานเปน็กลุม่เพ่ือแกไ้ขปญัหาได้อย่าง
กว้างขวาง และค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เมื่อนำาองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ
มาเขียนความสัมพันธ์ของโมดูลการทำางานได้เป็น
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ ท่ีมีการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพันของ 
ผู้เรียน ดังภาพที่ 1 จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้ข้ันตอน
ขององค์ประกอบสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้วย 
โครงงานเป็นหลัก ได้ดังภาพที่ 2 มีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพัน
ของผู้เรียน ดังนี้

ขั้ น ต อนที่  1  ขั้ น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม  
(Preparation) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเนื้อหาและ
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในเนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Planning) 
เพื่อกำาหนดเป้าหมายในการทำาโครงงานโดยการ
ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง
แก้ปัญหา

ข้ันตอน ท่ี  3  ข้ั นการดำ า เนิ น ง าน  
(Procedure) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน โดยร่วมกัน
สรุปความรู้ วิธีแก้ปัญหา และได้ลงมือแก้ปัญหา 
ด้วยการร่วมกันลงมือปฏิบัติ

ขัน้ตอนที ่4 ขัน้การรวบรวมขอ้มลู (Data 
Collection) เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน โดยร่วมมือกัน
รวบรวมข้อมูลและทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้สอน
แนะนำาในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนำาเสนอผลสรุป  
(Display) เพื่อให้ผู้ เ รียนร่วมกันสรุปผลการ 
ดำาเนินงานและนำาเสนอผลการดำาเนินโครงการ

ขัน้ตอนที ่6 ขัน้ประเมนิผล (Evaluation)  
เพื่อให้ ผู้ เรียนร่วมกันประเมินผลการดำาเนิน 
โครงงาน
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การจัดการเรียนรู้มีเงื่อนไขการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ ดังนี้

1. การเรียนรู้ตามรปูแบบการเรยีนรูใ้นขัน้
การจดัเตรยีม (Preparation) เนือ้หาในการเรยีนรู ้
ก่อนจะนำามากำาหนดเป็นเป้าหมายของโครงงาน  
ผู้สอนควรนำา เสนอเนื้อหาให้ครบถ้วนตาม
สมรรถนะรายวิชา หรือให้ครบตามเป้าหมายของ
โครงงานที่กำาหนดก็ได้

2. การสรา้งความผกูพันของผูเ้รยีนในขัน้
ตอนย่อยของรูปแบบผู้สอนสามารถปรับให้เข้ากับ
สภาพเน้ือหาการเรียนรู้ที่นำามากำาหนดเป้าหมาย
ในการจัดทำาโครงการและลักษณะของผู้เรียน โดย

ให้ผู้สอนพิจารณาร่วมกันกับกลยุทธ์สร้างความ
ผูกพันของผู้เรียน

3. ก่อนใช้ข้ันตอนของรูปแบบควรมีการ
ปฐมนเิทศผูเ้รยีน แจง้ขอ้ตกลงตา่งๆ วิธกีารเรยีนรู้  
การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ อธิบายลักษณะและ
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบ่งกลุ่ม 
ผู้เรียนแบบคละความสามารถกลุ่มละ 3-5 คน

ตอนที ่2 ผลการประเมนิความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ ท่ีมี
การสง่เสริมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคความผกูพนัของ
ผูเ้รยีน สำาหรบัผูเ้รยีนอาชวีศกึษา จากผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 5 คน ปรากฏดังตารางที่ 1
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 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการจัดเตรียม (Preparation)  
 เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูในเนื้อหาและรวมกันสรุปความรูทีไ่ดจากการเรียนในเนื้อหา   
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Planning)   
 เพ่ือกําหนดเปาหมายในการทําโครงงานโดยการใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหา
และหาแนวทางแกปญหา 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการดําเนินงาน (Procedure) 
 เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูรวมกันดวยกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน โดยรวมกันสรุป
ความรู วิธีแกปญหา และไดลงมือแกปญหาดวยการรวมกันลงมือปฏิบัต ิ
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
 เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูรวมกันดวยกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน โดยรวมมือกัน
รวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล ผูสอนแนะนําในการวิเคราะหขอมูลในแตละกลุม 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนําเสนอผลสรุป (Display)  
 เพ่ือใหผูเรียนรวมกันสรุปผลการดําเนนิงานและนําเสนอผลการดําเนินโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
 เพ่ือใหผูเรียนรวมกันประเมินผลการดําเนินโครงงาน 
 

 
 

แผนภาพที ่1 รูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานออนไลน ที่มกีารสงเสรมิการเรียนรูดวยเทคนคิ 
    ความผูกพันของผูเรียน (Online Project-based Engagement Learning  
    Model: OPEL Model) 
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แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานออนไลน ที่ม ี
                        การสงเสรมิการเรียนรูดวยเทคนิคความผูกพันของผูเรียน 
 
 ในการจัดการเรียนรูมีเงื่อนไขการใชรูปแบบการเรียนรู  ดังนี ้
 1. การเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูในข้ันการจัดเตรียม (Preparation) เนื้อหาใน
การเรียนรูกอนจะนํามากําหนดเปนเปาหมายของโครงงาน ผูสอนควรนําเสนอเนื้อหาให
ครบถวนตามสมรรถนะรายวิชา หรือใหครบตามเปาหมายของโครงงานที่กําหนดก็ได 
 2. การสรางความผูกพันของผูเรียนในข้ันตอนยอยของรูปแบบผูสอนสามารถปรับ
ใหเขากับสภาพเนือ้หาการเรียนรูที่นํามากําหนดเปาหมายในการจัดทําโครงการและลักษณะ
ของผูเรียน โดยใหผูสอนพิจารณารวมกันกับกลยุทธสรางความผูกพันของผูเรียน 
 3. กอนใชข้ันตอนของรูปแบบควรมีการปฐมนิเทศผูเรียน แจงขอตกลงตางๆ วิธีการ
เรียนรู การใชเครื่องมือในการเรียนรู อธิบายลักษณะและข้ันตอนการเรียนรูแบบโครงงาน 
และแบงกลุมผูเรียนแบบคละความสามารถกลุมละ 3-5 คน
 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงาน
ออนไลน ที่มีการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคนิคความผูกพันของผูเรียน สําหรับผูเรียน
อาชีวศึกษา จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู 

รายการประเมิน ผลการประเมนิ 
𝒙 S.D. แปลผล 

1. องคประกอบของรูปแบบการเรียนรู 4.15 0.58 ระดับมาก 
2. หลักการทํางานและความสัมพันธของโมดูลในรูปแบบ 
    การเรียนรู  3.77 0.63 ระดับมาก 
3. ข้ันตอนการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรู   3.80 0.84 ระดับมาก 
4. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูสําหรับผูเรียน 
  อาชีวศึกษา 4.16 0.75 ระดับมาก 
ความเหมาะสมในภาพรวม 3.98 0.72 ระดับมาก 

 ภ�พที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
ความผูกพันของผู้เรียน (Online Project-based Engagement Learning Model:  

OPEL Model) 

ภ�พที่ 2 ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์  
ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพันของผู้เรียน
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จากตารางที่ 1 พบว่ารูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน และมีความเหมาะสม
ของรปูแบบการเรยีนรูใ้นภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
(  = 3.98, S.D. = 0.72) 

อภิปรายผล
จากผลการพัฒนารปูแบบการเรยีนรูแ้บบ

โครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยสังเคราะห์องค์
ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้จาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการประชุม
ระดมความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จงึสามารถสรปุ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน
ออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ความผูกพันของผู้เรียนเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 
1) องค์ประกอบกลยุทธ์สร้างความผูกพันของผู้
เรียน 2) องค์ประกอบสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ด้วยโครงงาน 3) องค์ประกอบแหล่งทรัพยากร

มัลติมีเดีย 4) องค์ประกอบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ International Center for Leadership in  
Education (2008) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบ
ของความผูกพันของผู้เรียน ซ่ึงมีองค์ประกอบ 
คือ 1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอน
และนักเรียน 2) การปรับพฤติกรรมและทักษะ 
การเรียนรู้ 3) การรวบรวมกลวิธีในการเรียนรู้ 
4) รับผิดชอบในหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ความ ผูกพันของผู้เรียน และ 6) ความ
เป็นมืออาชีพในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ความผูกพันของผู้เรียนนอกจากนี้ยัง
สอดคลอ้งกับ SPARQS (2014) ซึง่ไดส้งัเคราะห์
องคป์ระกอบของความผกูพนัของผูเ้รยีน ซึง่มอีงค์
ประกอบ คือ 1) ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของสถาน
ศึกษา 2) ผู้เรียนมีความผูกผันกับการเรียนรู้ของ
ตนเอง 3) ผู้เรียนร่วมปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
เรยีนรูกั้บสถานศกึษาตามทศิทางทีไ่ดก้ำาหนดไว้ 4) 
รปูแบบของกลไกการพฒันาคณุภาพและการกำากับ 
ดูแล และ 5) แนวทางการพัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชาติ สอดคล้องกับ 
Lee and Kovach [30] ซึ่งได้วิจัยเรื่องเทคโนโลยี
แบบออนไลน์สำาหรับการเรียนรู้แบบสร้างความ

ต�ร�งที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้

ร�ยก�รประเมิน
ผลก�รประเมิน

S.D. แปลผล

1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 4.15 0.58 ระดับมาก

2. หลักการทำางานและความสัมพันธ์ของโมดูลในรูปแบบการเรียนรู้ 3.77 0.63 ระดับมาก

3. ขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 3.80 0.84 ระดับมาก

4. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 4.16 0.75 ระดับมาก

คว�มเหม�ะสมในภ�พรวม 3.98 0.72 ระดับม�ก
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ผูกพันผู้เรียน การสังเคราะห์สาระสำาคัญทางการ
ศกึษา มีผลการศกึษา ดังนี ้การเรยีนแบบออนไลน์
นั้นดีสำาหรับการนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ให้สูงที่สุดน้ัน ผู้เรียนควรได้เรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้แบบสร้างความผูกพันผู้เรียน โดยมี
องค์ประกอบ คือ 1) การบูรณาการเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 2) สร้างสภาพแวดล้อม และ 3) การ
สรา้งเน้ือหาการเรยีนการสอนใหก้ลบัมามชีีวติชีวา 
ที่เอื้อต่อกาเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และสอดคล้องกับ Suttle (2010) ได้วิจัยเรื่อง
การเรียนแบบออนไลน์โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้าง
ความผูกพันผู้เรียน การใช้อินเทอร์เน็ต และเวิร์ล 
ไวด์ เว็บ เป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษา
และทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้
ในทุกเวลา จำานวนของผู้เรียนท่ีมีการเรียนรู้แบบ
สรา้งความผกูพนัผูเ้รยีน คอืกญุแจสำาคญัในสภาพ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในการวิจัยนี้ 
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้แบบสร้างความผูกพันผู้เรียนในการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1) ระดับของ
ความทา้ทายทางวชิาการ 2) การเรยีนรูแ้บบลงมือ
ทำาและการเรียนรู้ร่วมกัน 3) การมีปฏิสัมพันธ์กัน
ของนักศึกษากับบุคลากรในคณะ และ 4) การ
เพ่ิมคุณค่าด้านการศึกษาด้วยประสบการณ์ โดย
ทั้ง 4 องค์ประกอบน้ี สามารถนำาไปคาดการณ์
ระดับของการเรียนรู้แบบสร้างความผูกพันผู้เรียน
ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อีกด้วย 

2. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม 2) 
การวางแผน 3) การดำาเนินงาน 4) การรวบรวม
ขอ้มูล 5) การนำาเสนอผลสรปุ และ 6) ประเมนิผล 
ซึ่งสอดคล้องกับ Papanikolaou and Boubouka 
(2010) ได้นำาเสนอขั้นตอนของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงานสำาหรับผู้ เรียนที่ทำา 
โครงงานเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การวางแผนโครงงาน 
และการประเมินโครงงาน สอดคล้องกบั Liu et al.,  
(2010) ได้นำาเสนอขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ 
1) การคน้พบเบือ้งตน้ 2) การพฒันาโครงงานตาม
กิจกรรมกาเรียนรู้ และ 3) การนำาเสนอโครงงาน
และผลสะท้อนกลับในตอนท้ายสุด สอดคล้องกับ 
ทรงศักด์ิ สองสนิท (2552) ได้เสนอข้ันตอนรูป
แบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้
พื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นศึกษาเนื้อหา 3) 
ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการทำาโครงงาน  
และ 4) ขั้นการประเมินผล และสอดคล้องกับ 
วรวัฒน ์บญุดี (2554) ได้สรปุข้ันตอนของการเรยีนรู ้
แบบโครงงานบนเว็บ ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นปฐมนิเทศ 
2) ขั้นการนำาเสนอหัวข้อโครงงาน 3) ขั้นรวบรวม
ข้อมูล 4) ขั้นวางแผน 5) ขั้นดำาเนินการปฏิบัติ  
6) สรปุผลการทำาโครงงาน และ 7) ขัน้ประเมนิผล 

จากการประเมินความเหมาะสมโดย
ผูท้รงคณุวฒุ ิพบวา่รปูแบบการเรยีนรู้แบบโครงงาน 
ออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน  
ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่รปูแบบการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
ออนไลน์  ที่ มี การส่ ง เสริมการ เ รียน รู้ ด้ วย
เทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยและแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน  
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา และ
สามารถนำาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ
1. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ควรคำานึงถึง 

สภาพบริบทของสถานศึกษา ผู้ เรียน ระบบ
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

2. ควรมีการวางแผนการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้กับวิชาที่ทำาการสอนตามหลักสูตร หรือ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพใน
แต่ละรายวิชา

3. ผู้สอนมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำาหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพใน
รายวิชา บริบทของผู้เรียน หรือสถานการณ์การ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อจำากัดในการ
ใช้ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้
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