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บทนำ�

ปจจุบันถึงแมศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จะ

จัดหาโลหิตไดเพิ่มขึ้นทุกป แตก็ยังไมเพียงพอสำาหรับผูปวยในบาง

ชวงเวลา เชน ชวงเทศกาลตางๆ ที่มีวันหยุดติดตอกันยาว และ

ชวงปดภาคเรียนของสถานศึกษา1 เนื่องจากโลหิตที่ไดรับบริจาค 

ประมาณรอยละ 25 ไดมาจากกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนั้น 

เมื่อสถานศึกษาปดภาคเรียนจำานวนโลหิตจากกลุมดังกลาวจึงขาด

หายไปดวย ซึ่งกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเปนเยาวชนกลุม

เลือดใหม หากไดรับการปลูกฝงใหมีความเสียสละ ชวยเหลือเพื่อน

มนุษย ดวยการบริจาคโลหิตอยางสม่ำาเสมอ และไดเริ่มบริจาคโลหิต

ตั้งแตเปนเยาวชนจะสามารถบริจาคโลหิตไดอยางยาวนานและ

ยั่งยืน ดังนั้นศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ซึ่งเล็งเห็นความจำาเปนที่

จะตองหาวิธีการประชาสัมพันธสงเสริมใหความรูและสรางแรง 

กระตุนใหกลุมเยาวชนไดเริ่มบริจาคโลหิตและบริจาคอยางตอเนื่อง

ทุก 3 เดือน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนโลหิต จึงไดเริ่มทำาการฝก 

อบรมใหความรูเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตแกเยาวชนในระดับ

นิพนธตนฉบับ

ก�รเปรียบเทียบผลก�รฝกอบรมผ�นเว็บกับก�รฝกอบรมปกติ เพื่อสงเสริมก�รเรียนรู
เรื่องโลหิตของสภ�ก�ช�ดไทยในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�

เกวลิน  แกวจุลศรี1   เผชิญ  กิจระก�ร1   สมโชค  เฉตระก�ร1 และ ปยนันท  คุมครอง2 
1ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80  หาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการ 

บริจาคโลหิตของนักเรียนระหวางการฝกอบรมผานเว็บกับการฝกอบรมปกติ รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนการ

ฝกอบรมผานเว็บ และศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนหลังการฝกอบรมผานเว็บ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ที่เขารวมโครงการ “ทำาดี...จัดเต็ม เยาวชนไทยใหโลหิต” ประจำาปการ

ศึกษา 2555 จำานวน 90 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) โดยกำาหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กลุมละ 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดแบบปรนัย 

4 ตัวเลือก แบบวัดความพึงพอใจ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบวัดเจตคติตอการบริจาคโลหิตแบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย  One-way MANOVA 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 83.59/84.89 ซึ่ง 

สูงกวาเกณฑที่กำาหนดไว คาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ มีคาเทากับ 0.7065 แสดงวาบทเรียนการฝกอบรมผาน

เว็บทำาใหนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 70.65 นักเรียนที่ฝกอบรมผานเว็บและนักเรียนที่ฝก 

อบรมปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการบริจาคโลหิตโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ p < 0.001 โดย

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ฝกอบรมแบบปกติ แตนักเรียนที่อบรม

แบบปกติมีเจตคติตอการบริจาคโลหิตสูงกวานักเรียนฝกอบรมผานเว็บ สวนความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนการฝกอบรมผาน

เว็บอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่พฤติกรรมดานการรวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักเรียนหลังการฝกอบรมผานเว็บอยูในเกณฑดี  

ดังนั้น บทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรสงเสริมใหนำาไปใชในการ

ฝกอบรมนักเรียนเพื่อเพิ่มการเรียนรูใหกวางขวางตอไป 
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มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มาตั้งแตป พ.ศ. 2543 และ 

จัดขึ้นอยางตอเนื่องทุกปมาจนถึงปจจุบัน โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากภาคเอกชน นอกจากนี้ยังไดขยายพื้นที่จัดอบรม

ออกไปสูภูมิภาคในเวลาตอมา ภายใตชื่อโครงการหลัก คือ “เยาวชน

ไทย ใหโลหิต” ซึ่งโครงการในแตละปจะมีการเปลี่ยนชื่อใหเขากับ

กระแสความนิยมการใชศัพทตามวัยรุนในขณะนั้น เชน ในปการ

ศึกษา 2554 ใชชื่อโครงการวา “ทำาดี...ไดใจ เยาวชนไทยใหโลหิต” 

และในปการศึกษา 2555 ใชชื่อโครงการวา “ทำาดี...จัดเต็ม เยาวชน

ไทยใหโลหิต” เปนตน ทั้งนี้วัตถุประสงคสำาคัญของโครงการก็เพื่อ 

สงเสริมใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ อยางถูกตองและเกิดศรัทธา

ในการบริจาคโลหิต รวมทั้งเปนแกนนำาในการประชาสัมพันธเผย

แพรเรื่องการบริจาคโลหิตสูสังคมใกลตัว และมีสวนรวมจัดกิจกรรม

บริจาคโลหิตในสถานศึกษา นับวาเปนการสรางเสริมประสบการณที่

ดีแกเยาวชน พรอมทั้งมุงสงเสริมใหสถานศึกษาเปนจุดศูนยกลางใน

การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของชุมชนดวย อันเปนการเพิ่มผูบริจาค

โลหิตและลดปญหาการขาดแคลนโลหิต อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมี

การจัดอบรมอยางตอเนื่อง แตเยาวชนก็ยังขาดความรูความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับโลหิตและการบริจาคโลหิตอีกจำานวนมาก เนื่องจาก

ขอมูลความรูไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

การอุบัติของโรคที่เกิดขึ้นใหมตลอดเวลา นอกจากนี้ เมื่อเยาวชน

ที่ผานการอบรมเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ซึ่งถือเปนแกนนำา

ในการประชาสัมพันธจัดหาผูบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษาของ

ตนไดสำาเร็จการศึกษาไปแลว โดยไมไดถายทอดความรูที่ถูกตอง

สูรุนตอไป ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จึงมีความ

จำาเปนตองปรับเปลี่ยนกลวิธีในการจัดอบรมใหความรูแบบใหม เพื่อ

ใหสอดรับกับปญหาที่เกิดขึ้น แตเนื่องจากการจัดการฝกอบรมแตละ

ครั้งจะตองใชระยะเวลา แรงงาน งบประมาณเปนจำานวนมากและ

ตองมีการวางแผนเปนอยางดี เหมาะสม จึงจะทำาใหการฝกอบรม

ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค ดังนั้นการจัดการฝกอบรมที่

ผานมาจึงทำาไดจำากัด และไมครอบคลุมทุกจังหวัด 

จากเหตุผลและความสำาคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการ

พัฒนาบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ (web-based training, 

WBT) เรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต ขึ้น เนื่องจากการฝก 

อบรมผานเว็บ เปนการฝกอบรมแนวใหมที่นำาเอาศักยภาพของ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการเรียนรู การบริหารจัดการ 

การติดตอสื่อสารและสามารถเอื้ออำานวยความสะดวกในการเรียนรู 

โดยการนำาเสนอขอมูลความรูผานบราวนเซอร และมีวิธีการสงดวย

ระบบอินเทอรเน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) หรือ เวิลด 

วาย เว็บ (world wide web) มีการจัดปฏิสัมพันธทั้งที่เปนแบบ

ซิงโครนัส (synchronous) คือมีปฏิสัมพันธกันในเวลาเดียวกัน

แตกตางในเรื่องของสถานที่ หรืออะซิงโครนัส (asynchronous) 

คือมีปฏิสัมพันธกันในสถานที่แตกตางกันและเวลาตางกัน เนื้อหาที่ 

นำาเสนอผานเว็บจะทันสมัย และสามารถแกไขปรับเปลี่ยนขอมูล

ไดงาย ลักษณะของการฝกอบรมผานเว็บจะเปนการเรียนรูดวย

ตนเองเปนหลัก ผูเรียนสามารถเขาถึงเว็บไดทุกที่ทุกเวลาสามารถ 

ขจัดปญหาและอุปสรรคในดานเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

ทำาใหสามารถกระจายไปสูประชากรกลุมผูใชอยางกวางขวาง2-4 

บทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต 

ที่ไดพัฒนาข้ึนเพื่อสงเสริมการเรียนรูเร่ืองโลหิตในกลุมนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเปนกลุม 

เปาหมายสำาคัญในการขยายพื้นที่ในการรณรงคใหความรูเรื่องโลหิต 

เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณโลหิตในสวนภูมิภาค ตามแผนยุทธศาสตร 

ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ประจำาป พ.ศ. 2554 

ขอ 6 ดานการพัฒนาองคกรใหสูความเปนเลิศของภูมิภาคในการ

บริการโลหิต  โดยบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บที่ไดรับการพัฒนา 

ออกแบบและจัดกระบวนการอยางเปนระบบนี้ จะสามารถนำาไปใชใน

การฝกอบรมนักเรียนไดอยางกวางขวาง ตลอดจนผูสนใจในเรื่อง

โลหิตและการบริจาคโลหิต สามารถศึกษา คนควาผานเว็บไซตไดดวย

ตนเอง จนเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต 

เกิดเจตคติที่ดีตอการบริจาคโลหิต และตัดสินใจบริจาคโลหิต พรอม

เชิญชวนบุคคลอื่นมาบริจาคโลหิตตอไป อันเปนการเพิ่มปริมาณ

โลหิต ซึ่งเปนการแกปญหาการขาดแคลนโลหิตไดอยางยั่งยืน

วิธีก�รศึกษ�

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. บทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาค

โลหิต ใชเวลาเรียน 15 ชั่วโมง โดยใชวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมบทเรียนผานเว็บตามหลักของไชยยศ  เรืองสุวรรณ5  ซึ่ง

บทเรียนแบงเปน 5 หนวยการเรียน ไดแก หนวยที่ 1 ความรูเรื่อง

โลหิต ใชเวลาเรียน 3 ชั่วโมง  หนวยที่ 2 การบริจาคโลหิต ใชเวลา

เรียน 4 ชั่วโมง  หนวยที่ 3 การตรวจคัดกรองโลหิต ใชเวลาเรียน 2 

ชั่วโมง  หนวยที่ 4 สวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑโลหิต ใชเวลา

เรียน 4 ชั่วโมง และหนวยที่ 5 ความภาคภูมิใจในการบริจาคโลหิต 

ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง โดยผูเขาอบรมรมทุกคนตองเขาเรียนในเว็บ

การฝกอบรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ตัวอยางเว็บ ดัง Figure 1

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนขอสอบแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ขอ 

3. แบบวัดเจตคติที่มีตอการบริจาคโลหิต เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 
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เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จำานวน 20 ขอ 
โดยแบงเปนเจตคติเชิงบวก จำานวน 10 ขอ และเจตคติเชิงลบ 
จำานวน 10 ขอ  ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ขอความเชิงบวก
เห็นดวยอยางยิ่ง ให  5  คะแนน
เห็นดวย ให  4  คะแนน
ไมแนใจ ให  3  คะแนน
ไมเห็นดวย ให  2  คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให  1  คะแนน

ขอความเชิงลบ
เห็นดวยอยางยิ่ง ให  1  คะแนน
เห็นดวย ให  2  คะแนน
ไมแนใจ ให  3  คะแนน
ไมเห็นดวย ให  4  คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให  5  คะแนน

ตัวอยางขอความเชิงบวก เชน การบริจาคโลหิตดีตอสุขภาพ 
สวนขอความเชิงลบ เชน กลัวหรือเครียดทุกครั้งเมื่อเห็นการบริจาค
โลหิต 

4. แบบวัดความพึงพอใจในการฝกอบรมของนักเรียนหลัง
จากฝกอบรมผานเว็บแลว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบง
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  

นอย และนอยที่สุด จำานวน 30 ขอ
5. แบบสอบถามพฤติกรรมของผูเรียนหลังการฝกอบรมผาน

เว็บ เปนคำาถามใหเลือกตอบถึงระดับความถี่ในการปฏิบัติ 3 ระดับ 
ไดแก ทำาบอย  ทำาเปนบางครั้ง และไมเคยทำา จำานวน 15 ขอ ซึ่ง
ทำาบอย หมายถึง การปฏิบัติตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป สวนการทำาเปน 
บางครั้ง หมายถึง การปฏิบัติ 1-2 ครั้ง โดยกำาหนดระยะเวลา 3 
เดือน หลังการฝกอบรมผานเว็บ

สำาหรับกลุมตัวอยางที่ใช ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ที่เขารวมโครงการ “ทำา
ดี…จัดเต็ม เยาวชนไทยใหโลหิต” ประจำาปการศึกษา 2555 จำานวน 
90 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) 
ซึ่งมีนักเรียนที่เขารวมโครงการ จำานวน 90 คน แบงเปนกลุมทดลอง 
45 คน ใชวิธีการฝกอบรมผานเว็บ และกลุมควบคุม 45 คน ใชวิธี
การฝกอบรมแบบปกติ ซึ่งไดดำาเนินการ ดังนี้

1. กลุมที่ฝกอบรมผานเว็บ 
1.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมทดลอง ชี้แจงวิธีการใชบทเรียน 

การฝกอบรมผานเว็บและจุดประสงคและเง่ือนไขในการเรียนให 
นักเรียนทราบ พรอมทั้งแนะนำาชองทางในการสื่อสารผานเครือขาย
สังคมออนไลน ไดแก เฟซบุคสำาหรับกลุมอบรมผานเว็บ เพื่อให 
นักเรียนไดสอบถามปญหาหรือเสนอความคิดเห็นขณะทำาการทดลอง

1.2 ใหนักเรียนเขาฝกอบรมผานเว็บ ระหวางวันที่ 15-31 

Figure 1  Webpage of web-based training on blood and blood donation
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มีนาคม 2556 โดยใหดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.2.1 ลงทะเบียนเขาอบรมผานเว็บ โดยกำาหนดให 

นักเรียนตองมีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 60 ของ

ระยะเวลาอบรมทั้งหมด คือ 10 ชั่วโมงขึ้นไป จึงจะผานการอบรม

1.2.2 ทำาแบบทดสอบกอนเรียน 30 ขอ

1.2.3 ศึกษาเรียนรูจากบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ 

ทั้ง 5 หนวย แลวทำาแบบฝกหัดทายหนวยการเรียน หนวยละ 

10 ขอ ซึ่งผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนจากการทดสอบแตละ

หนวยไมนอยกวารอยละ 80 ของคะแนนเต็มจึงจะผานเขาไปทำา 

ขอสอบหลังเรียนและทำาแบบวัดความพึงพอใจและแบบวัดเจตคติ

ตอการบริจาคโลหิตได  ในกรณีไมผานสามารถกลับไปทำาแบบฝกหัด 

ทายบทซ้ำาไดจนกวาจะผาน

1.2.4 เขาไปตั้งกระทูถาม หรือแสดงความคิดเห็นบน

เว็บบอรด อยางนอย 5 คำาถาม

1.2.5 ทำาแบบทดสอบหลังเรียน 30 ขอ ผูเขารับการ

อบรมตองไดคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนไมนอยกวารอยละ 

80 ของคะแนนเต็มจึงจะผานการอบรม

1.2.6 ทำาแบบวัดความพึงพอใจ 30 ขอ

1.2.7 ทำาแบบวัดเจตคติตอการบริจาคโลหิต จำานวน 

20 ขอ

1.2.8 พิมพเกียรติบัตร เพื่อแสดงวานักเรียนไดสำาเร็จ

การฝกอบรมผานเว็บเรียบรอยแลว

1.2.9 หลังการฝกอบรมผานเว็บแลว 3 เดือน ใหนักเรียน

ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของผูเรียนหลังการฝกอบรมผานเว็บ

2. กลุมที่ฝกอบรมแบบปกติ

2.1 ทำาแบบทดสอบกอนเรียน 30 ขอ

2.2 เขารับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมแบบปกติ

2.3 ทำาแบบทดสอบหลังเรียน 30 ขอ

2.4 ทำาแบบวัดเจตคติตอการบริจาคโลหิต จำานวน 20 ขอ

วิธีวิเคร�ะหท�งสถิติ

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำาเร็จรูป 

และโปรแกรม Microsoft Excel และทำาการวิเคราะหขอมูลและ

หาคาสถิติดังนี้

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนการฝกอบรมผาน

เว็บ

1.1 หาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ยและรอยละ และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการทำาแบบทดสอบยอย

ระหวางเรียน คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน7 

1.2 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนโดยใชสูตร

E
1
/E

2
6

1.3 การวิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness 

Index : E.I.) ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนการฝกอบรมผาน

เว็บกับการฝกอบรมปกติ โดยใชวิธีการของกูดแมน เฟลทเชอร และ 

ชไนเดอร6

2. วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำาเร็จรูป

3. ทดสอบสมมติฐานดวย One-way MANOVA8

ผลก�รวิจัย

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่องโลหิต

และการบริจาคโลหิต ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา 

คะแนนระหวางเรียน หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) มี

คะแนนเฉลี่ย 58.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิด

เปนรอยละ 83.59 และคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากการอบรม หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ (E
2
) ของนักเรียน

กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.47 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.89  ดังนั้น บทเรียนการฝก 

อบรมผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต มีประสิทธิภาพ 

(E
1
/E

2
) ตามเกณฑเทากับ 83.59/84.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำาหนด

ไว ดัง Table 1

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง

โลหิตและการบริจาคโลหิต มีคาเทากับ 0.7065 แสดงวา บทเรียน

การฝกอบรมผานเว็บที่พัฒนาขึ้น ทำาใหนักเรียนที่เขารับการฝก 

อบรมมีความกาวหนาในการเรียนจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 

70.65 ดัง Table 2

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการ 

บริจาคโลหิต หลังการฝกอบรมผานเว็บและการฝกอบรมปกติ 

พบวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ 

กลุมทดลอง หรือผูเขารับการฝกอบรมผานเว็บ เฉลี่ย 25.47 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.89 และคะแนน

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมควบคุมหรือ

ผูเขารับการฝกอบรมแบบปกติ เฉลี่ย 16.11 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.70 ดังนั้นนักเรียนที่ฝกอบรม

ผานเว็บและนักเรียนที่ฝกอบรมปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และเจตคติตอการบริจาคโลหิตแตกตางกัน อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ p < 0.001 โดยนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนการฝกอบรม

ผานเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ฝกอบรมแบบ

ปกติ แตนักเรียนที่อบรมแบบปกติมีเจตคติตอการบริจาคโลหิต 

สูงกวานักเรียนฝกอบรมผานเว็บ ดัง Table 3-4

4. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนการฝกอบรม
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ผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต พบวา นักเรียนมีความ 

พึงพอใจตอบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บ โดยรวมอยูในระดับ 

ปานกลาง (X = 3.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก รูปแบบ

การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมผานเว็บ (X = 3.47) สวน 

ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำาสุด ไดแก ภาพรวมของการฝกอบรมผานเว็บ 

(X = 3.24) ดัง Table 5

5. พฤติกรรมของผูเรียนหลังการฝกอบรมผานเว็บ พบวา พฤติ-

กรรมดานการรวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักเรียนหลังการ

ฝกอบรมผานเว็บ มีพฤติกรรมเฉลี่ยเทากับ 38.37 ซึ่งอยูในเกณฑดี   

โดยนักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก จำานวน 11 คน  ระดับ

ดี 34 คน สวนในระดับที่ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมมี จาก

คะแนนรวมของนักเรียนรายบุคคลพบวา มีคะแนนสูงสุดเทากับ 

45 คะแนน จำานวน  1 คน และคะแนนต่ำาสุดเทากับ 30 คะแนน 

จำานวน 5 คน 

วิจ�รณ

ประสิทธิภาพของกระบวนการการฝกอบรมผานเว็บ เรื่อง โลหิต 

และการบริจาคโลหิตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 83.59/ 

84.89 แสดงวา การฝกอบรมผานเว็บเกิดกระบวนการเรียนรูเฉลี่ย 

รอยละ 83.59 และผลการเรียนรูระหวางการฝกอบรมอันเกิดหลังจาก 

การฝกอบรมเฉลี่ยรอยละ 84.89 กระบวนการการฝกอบรมผานเว็บ 

เรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑ 80/80 แสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมบนเว็บที่พัฒนาขึ้นสามารถ 

พัฒนาใหผูเรียนไดศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเองไดทุกที่ ทุก

เวลา อยางอิสระ ซึ่งสอดคลองกับสุรเชษฐ แกวกับทอง (2553)9 

ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลของการฝกอบรมบนเว็บเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ

ผลิตสื่ออีเลิรนนิ่งของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบัติการสอนคณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา ความตองการการเพิ่ม

สมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิรนนิ่งของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบัติการ

สอนอยูในระดับมาก เว็บฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตสื่อ

Table 2  The effectiveness index of the web-based training on blood and blood donation

Number of student Score Total The Effectiveness Index  

(E.I.)Pre-Test Post Test

45 30 655 1,146 0.7065

Table 3  Comparison of the achievement of the learning and the attitudes on blood donation of the students who 

learned using the Web-based training and those who learned using traditional training

Dependent Variable Web-based 

training (I)

Traditional 

training (J)

Mean 

Difference (I-J)

Std. Error

Difference

Sig.

(2-tailed)

The achievement of the learning 1.00 2.00 -9.356(*) 0.745 < 0.001

The attitudes on blood donation 1.00 2.00 11.822(*) 2.169 < 0.001

Table 1  The efficiency of web-based training on blood and blood donation 

The efficiency Score X %

E
1

70 58.51 83.59

E
2

30 25.47 84.89

The efficiency of web-based training (E
1
/E

2
) = 83.59/84.89

Table 4  Average and standard deviation of the achievement of the learning and the attitudes on blood donation 

of the students who learned by the Web-based training and those by traditional training

Training The achievement of the learning The attitudes with blood donation

X S.D. X S.D.

Web-based training 25.47 3.02 69.16 11.80

Traditional training 16.11 3.98 80.98 8.52
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Table 5  The satisfaction of the students with using the Web-based training on blood and blood donation

Web-Based Training X S.D.
Level of Satisfaction Scale 

Level of Satisfaction

Part 1 Overview

1 WBT interesting 3.51 0.89 satisfied
2 The main menu is easy to understand and easy to access 3.47 0.81 partially satisfied
3 Instructions are easy to understand 3.47 0.69 partially satisfied
4 WBT can make the training fun 3.40 0.89 partially satisfied
5 The training can review lessons 3.49 0.89 partially satisfied
6 WBT easy to use 3.36 0.83 partially satisfied
7 Training programs compelling 3.29 0.79 partially satisfied
8 The training should concentrate on the WBT 3.56 0.84  satisfied
9 The lessons are interesting 3.29 0.69 partially satisfied

10 WBT can improve the computer skills of the trainees 3.40 0.81 partially satisfied

Total 3.24 0.07 partially satisfied

Part 2 Content

11 Content structure covering the objectives 3.38 0.65 partially satisfied
12 Presenting a sequence consistent with the objectives 3.42 0.72 partially satisfied
13 A modern content 3.60 0.89 partially satisfied
14 The content is appropriate for the ages of the trainees 3.56 0.89 satisfied
15 Content with exotic 3.51 0.89 satisfied
16 The length of the content in each lesson is appropriate 3.49 0.79 satisfied
17 The language used in the content appropriate for the trainees 3.44 0.81 partially satisfied
18 Interpretive clear images and text 3.40 0.84 partially satisfied
19 The sequence content easy to understand 3.33 0.77 partially satisfied
20 Lessons diverse 3.47 0.81 partially satisfied

Total 3.46 0.07 partially satisfied

Part 3 Patterns

21 The screen is proportionate and beautiful 3.49 0.73 partially satisfied
22 The quality of the images and graphics are interesting 3.44 0.69 partially satisfied
23 Font size and graphics suitable for training 3.44 0.69 partially satisfied
24 The illustrations and colors are very attractive 3.47 0.79 partially satisfied
25 Images in the video with contrast 3.44 0.78 partially satisfied
26 The sound of the video is clear 3.53 0.81 satisfied
27 The Illustrations correspond to the content 3.49 0.82 partially satisfied
28 There are good links on each section 3.56 0.81 satisfied
29 The button design is very meaningful 3.27 0.81 partially satisfied
30 The buttons designed for easy to use 3.62 0.86 satisfied

Total 3.47 0.05 partially satisfied

Overall 3.45 0.07 partially satisfied
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อีเลิรนนิ่งมีประสิทธิภาพที่ 83.18/84.30  และสอดคลองกับงาน

วิจัยของ ดวงฤทัย  บอคำาเกิด (2554)10  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหวางการฝกอบรมบนเว็บกับการฝก 

อบรมแบบปกติ เรื่อง ทักษะการเรียนที่ทำาใหประสบผลสำาเร็จ ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4 พบวา ประสิทธิภาพของชุด

ฝกอบรมบนเว็บ มีคาเทากับ 85.35/82.05 

ผลการวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการฝกอบรม

ผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตมีคาเทากับ 0.7065 แสดง 

วา บทเรียนการฝกอบรมผานเว็บที่พัฒนาขึ้นทำาใหนักเรียนที่เขารับ

การฝกอบรมมีความกาวหนาในการเรียนหลังการฝกอบรมคิดเปน 

รอยละ 70.65 ทั้งนี้ เพราะกอนการฝกอบรมผูเรียนมีความรูความ

เขาใจไมเทากัน แตเมื่อทำาการฝกอบรมดวยบทเรียนการฝกอบรม

ผานเว็บ ไดตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล มีการใชสื่อหลาก

หลายรูปแบบที่เสริมประสิทธิภาพในการเรียนรูอยางมีระบบโดยอาศัย

ทฤษฎีการเรียนรู ที่มุงใหผูเขาฝกอบรมไดมีสวนรวมในการเรียน 

ไดรับขอมูลยอนกลับทันที อีกทั้งไดรับประสบการณแหงความสำาเร็จ 

หรือการเสริมแรงทางบวก มีการฝกอบรมเปนขั้นตอน ตามลำาดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนที่ฝกอบรมผาน

เว็บและนักเรียนที่ฝกอบรมปกติโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ p <  0.001 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักเรียน

ที่เรียนดวยบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวานักเรียนที่ฝกอบรมแบบปกติ แตนักเรียนที่อบรมแบบปกติ

มีเจตคติตอการบริจาคโลหิตสูงกวานักเรียนฝกอบรมผานเว็บ 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนการฝกอบรมผานเว็บเรื่อง

โลหิตและการบริจาคโลหิต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก 

ผูเรียนสามารถเขาฝกอบรมไดทุกที่ ทุกเวลา ขาดการควบคุมจึง

มีนักเรียนจำานวน 24 คน จากนักเรียนที่เขาอบรมทั้งสิ้น 45 คน 

ตอบแบบสอบถามในระดับปานกลางทุกขอ ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

นักเรียนไมไดใสใจในการตอบแบบสอบถามเทาที่ควร ทั้งนี้อาจเปน

เพราะตองการความรวดเร็วในการเขาไปสูขั้นตอนการพิมพเกียรติ-

บัตร เพื่อใหจบการอบรมเร็วขึ้น

พฤติกรรมดานการรวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักเรียน

หลังการฝกอบรมผานเว็บ โดยรวมอยูในเกณฑดี เพราะหลังผาน 

การอบรมแลวนักเรียนมีความรูเรื่องการบริจาคโลหิตมากขึ้น จึงมี

ความมั่นใจในกระบวนการรับบริจาคโลหิตและเห็นความสำาคัญของ

การบริจาคโลหิต สงผลใหมีพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมบริจาค

โลหิตดี 

สรุป

การฝกอบรมผานเว็บ เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต ที่ไดรับ

การออกแบบอยางเปนระบบนี้ สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเขา

อบรมไดดี ไมมีขอจำากัดดานสถานที่ เวลา และจำานวนผูเขาอบรม 

เพียงมีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต ที่สำาคัญผูเขา

รับการอบรมสามารถทบทวนเนื้อหาซ้ำาไดเทาที่ตองการ สงผลใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตเมื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการบริจาค

โลหิต ของผูเขาอบรมผานเว็บและอบรมแบบปกติแลว ผูเขาอบรม

แบบปกติจะมีเจตคติตอการบริจาคโลหิตที่สูงกวา ทั้งนี้เพราะผูเขา

อบรมสามารถมีปฏิสัมพันธกับวิทยากร และผูเขาอบรมดวยกันอยาง

ใกลชิด รวมทั้งไดสัมผัสอุปกรณ หรือผลิตภัณฑโลหิตจริง แตการ

อบรมปกติก็ยังอยูในพื้นที่จำากัด ในขณะที่การอบรมผานเว็บสามารถ

เขาอบรมไดจำานวนมาก หากไดรับการสงเสริมใหมีการอบรมผาน

เว็บในวงกวาง และพัฒนาโดยการเพิ่มทักษะปฏิบัติ และเพิ่มชอง

ทางการปฏิสัมพันธระหวางผูเขาอบรมกับวิทยากรใหหลากหลายมาก

ขึ้น การอบรมผานเว็บนี้จะเปนที่นิยมของเยาวชนที่จะเขามาศึกษา

เรียนรู ยังผลไปสูการเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตในกลุมเยาวชนที่

ยั่งยืนตอไป
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Comparison of Web-based and Traditional Training to Promote Knowledge 
on Blood Donation of the Thai Red Cross Society in High School Students

Kewalin  Kaewjulasri1, Pachoen  Kidrakarn1, Somchoke Chetragarn1 and Piyanun  Khumkrong2

1Educational Technology and Communication, Faculty of Education, Mahasarakham University;  2National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Abstract :  This research aimed to develop the web-based training on blood and blood donation with an efficiency 

of 80/80  and to compare an effectiveness index of learning and attitudes of the Web-based training with traditional 

training.  In additions, the satisfaction and behavior of the students using the Web-based training were investigated. 

Research samples consisted of 90 high school students from Phadungnaree School in Mahasarakham Province  

who were participating in “Do the best with your spirit” in the academic year of 2012.  They were recruited by 

the cluster random sampling technique into a control group and an experimental group with 45 students per 

group.  There were tested by a multiple choice learning achievement test, a 5-rating-scale satisfaction survey, 

and a 5-rating-scale attitudes on blood donation.  Statistics used in data analyses were mean, standard deviation, 

and One-way MANOVA for testing hypothesis.  The developed web-based training on blood and blood donation 

had an efficiency of 83.59/84.89.  The effectiveness index of the web-based training on blood and blood donation 

was 0.7065, indicating that the students progressed their learning at 70.65 percent.  The students who learned 

using the web-based training and the students who learned using the traditional training were different in the 

achievement of the learning and the attitudes on blood donation with p-value of significantly 0.001.  The students 

who learned using the web-based training showed more learning achievement than those who learned using 

the traditional training.  The students had satisfaction with the web-based training on blood and blood donation 

at a moderate level.  The behavior of learners after using the web-based training on blood donation activities 

was at a good level.  Thus, the developed web-based training on blood and blood donation had an appropriate 

effectiveness and efficiency.  It should be encouraged to use in training students to enhance the learning ability 

and improve behavior toward blood donation.

Keywords : l Web-based training  l Achievement of the learning  l Attitudes on blood donation
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