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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบความ

ปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง กระบวนการ

ในการพัฒนาระบบฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะดำเนินการ 

และ 3) ระยะประเมินผล กลุ่มตัวอย่างในระยะวิเคราะห์สถานการณ์คือ ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานวิ่ง

มาราธอน ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างในระยะ

ดำเนินการคือ นักวิ ่งที ่เข้าร่วมงานวิ ่งมาราธอน จำนวน 17,441 คน และกลุ ่มตัวอย่างในระยะ

ประเมินผลคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ร่วมงานวิ่งมาราธอน จำนวน 32 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แนวคำถามในการสนทนากลุ่ม แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิง

ลึก และแบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และใชส้ถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ 

การศึกษาครั้งนี้ได้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง ประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบ คือ 1) ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพ
เจาะจงสำหรับนักวิ ่ง เพื ่อป้องกันและช่วยเหลือเมื ่อนักวิ ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน   
2) แอปพลิเคชันภาคสนามสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น และ 3) ระบบการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่งและ
ระบบการเรียนรู้ครบวงจร และภายหลังการนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ พบว่า มีความเป็นไปได้ของ
การใช้ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพฯ ส่วนใหญ่ในด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
59.32 ด้านความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.13 และด้านประสิทธิภาพ
การทำงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64 .00 สำหรับความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชันฯ 
ส่วนใหญ่ในด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 61.34 ด้านความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.23 และด้านประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 57.78 และความเป็นไปได้ของการใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ฯ ส่วนใหญ่ในด้านการ 
ใช้งานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.43 ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.57 และด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 (  = 2.60, S.D. = 0.558)  

 
คำสำคัญ: การช่วยชีวิตเบื้องต้น/นักวิ่ง/ระบบฐานข้อมูล/การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์/ภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง 
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Abstract

  This research and development study aimed to develop a safety system and a health- 
related omniscience in emergency assistances for runners. The system development process 
consisted of 3 periods, which were 1) a situational analysis process, 2) an operation process and 
3) an evaluation process. The sample group in the situational analysis process consisted of 
7 individuals: marathon organizing experts, software system development experts, emergency 
medical experts, along with knowledge management experts in the field of media and technology. 
The sample group in the operation process consisted of 17,441 marathon runners who 
participatedin a certain running event. And the sample group in the evaluation process consisted of 
32 runners who is medical staff and  participated in the running event. The tools applied in this 
study were question  guidelines forgroup discussions, question guidelines for in-depth interviews, and 
a questionnaire on  the possibilityof using the safety system and the health-related omniscience in 
emergency  assistances for runners.The data was analyzed using content analyses for qualitative 
data and descriptive statistics forquantitative data.

  This study succeeded in developing a safety system and a health- related omniscience in 
emergency assistances for runners that consists of 3 subsystems, which are 1) a database software 
for specific health information for runners that prevents and assists runners in emergency cases 
during a running event, 2) a field application that assists emergency patients with cardiopulmonary 
resuscitation ( CPR) , and 3) an electronic learning system ( e- Learning) on cardiopulmonary 
resuscitation (CPR) specifically for groups of runners and a complete learning system. The developed 
systems were applied and found that, for the possibility of using the health information database in 
general, the ease of use was in a high level at 59.32 percent, the information security was in a high 
level at 51.13 percent, and the operational efficiency was in a high level at 64.00 percent. As for the 
possibility of using the application in general, the ease of use was in a high level at 61.34 percent, 
the information security was in a middle level at 52.23 percent, and the operational efficiency was 
in a high level at 57.78 percent. And for the possibility of using the electronic learning system in 
general, the ease of use was in a high level at 64.43 percent, the contents were in a high level at 70 
percent, the information security was in a middle level at 55.57, and the operation efficiency was in

ˉa high level at 63.33 percent (x = 2.60, S.D. = 0.558).

KEY WORDS: CPR/ Runners/ Database System/ E-learning/ Emergency for runners
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ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้ด าเนินโครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ จึงได้จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ซึ่งเนื้อหารายงานเล่มนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานการทั้งหมด 

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะท างาน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนใน
การให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ในด้านข้อมูลสนับสนุนในการจัดท า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอขอบคุณ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ให้งบสนับสนุนในการท า
วิจัย โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการย่อย ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการ
ดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร มา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบัน การออกก าลังกายเป็นวิถีของคนยุคใหม่ที่ ให้ความส าคัญกับการรักสุขภาพ  
โดยกิจกรรมที่เป็นที่นิยมคือ การวิ่งออกก าลังกาย จากรายงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (2561) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ประเทศไทยได้มีการการจัดกิจกรรมวิ่งเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากใน ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งจ านวน 506 งาน และเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 851 งาน ใน ปี พ.ศ. 2560 และ 1,419 งาน ใน ปี พ.ศ. 2561 จึงสะท้อนให้เห็นถึงกระแสนิยมของ
การวิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากข้ึนตามล าดับ การวิ่งออกก าลังไม่ได้เป็นเพียงกระแสให้ประชาชนกลับมา
สนใจและรักสุขภาพของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่
ก่อประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การวิ่งไม่ใช่เป็นวิธีการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับทุกคน เพราะหากผู้วิ่งอยู่ใน
สภาวะที่ร่างกายไม่พร้อมเพียงพอหรืออยู่ในสภาพขาดสมดุลทางชีวกลศาสตร์ เช่น มีโรคของข้อกระดูก
และกล้ามเนื้อ หรือโรคหัวใจ อาจส่งผลให้ผู้วิ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการก าเริบจากสภาวะโรคนั้นได้  
จากสถิติการวิ่งออกก าลังกาย พบว่า ร้อยละ 60 ของการบาดเจ็บจากการวิ่ง เป็นผู้ที่มีอาการบาดเจ็บจาก
การวิ่งมาก่อน และร้อยละ 40 เป็นผู้ที่เริ่มหัดวิ่งโดยที่ร่างกายยังไม่พร้อม เช่น ผู้ที่ฝึกซ้อมที่หนักและหักโหม
มากเกินไป สวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับรูปเท้าของนักว่ิง และเพิ่มระยะทางการวิ่งมากและเร็วเกินไป ทั้งนี้ 
ต าแหน่งบาดเจ็บท่ีพบได้บ่อยในผู้วิ่งออกก าลังกาย คือ บริเวณข้อเข่า ร้อยละ 30 รองลงมาเป็นบริเวณเอ็น
ร้อยหวาย ร้อยละ 20 ฝ่าเท้าอักเสบร้อยละ 20 และอาการปวดหน้าแข้ง ร้อยละ 15 (สถิตส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) 

บริษัท บานาน่า ซอฟต์แวร์ เป็นผู้ให้บริการจัดงานวิ่งที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน
ทางบริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่ือว่า บริษัท บีเอเอเค จ ากัด (BAAK Co., Ltd.) เป็นผู้พัฒนา
ระบบงานวิ่งมาราธอนและจัดงานวิ่งโดยมีลูกค้าทั้งในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ โดยจัดงานมากกว่า 30 รายการต่อปี เป็นบริษัทอันดับที่ 3 ของประเทศ โดยการจัดงานวิ่งแต่ละครั้งจะ
สามารถแบ่งประเภทการวิ่งได้ดังนี้ ประเภท  Fun run ระยะทางในการวิ่ง 3.5-5 กิโลเมตร ประเภท Mini 
marathon ระยะทางในการวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ประเภท Half marathon ระยะทางในการวิ่ง 21.1 กิโลเมตร 
และประเภท Full marathon ระยะทางในการวิ่ง 42.195 กิโลเมตร ซึ่งมีการเก็บฐานข้อมูลนักวิ่งนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559-2562 ประมาณ 300,000 คน ฐานข้อมูลนักวิ่งนี้มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานวิ่งประมาณ 90,000-120,000 
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คนต่อปี โดยจัดแบ่งช่วงอายุผู้แข่งขันตามมาตรฐานสากลจ านวน 6 ช่วงอายุ ระหว่างช่วงอายุ 16–19 ปี อายุ 
20–29 ปี อายุ 30–39 ปี อายุ 40–49 ปี อายุ 50–59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่มีข้อมูลสุขภาพนักว่ิงที่
เพียงพอ และเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้ง จากการจัดงานวิ่งของบริษัท
ที่ผ่านมา พบว่า นักวิ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายตนเอง และการเลือก
รองเท้าให้เหมาะสมกับรูปเท้าของนักวิ่ง รวมไปถึงมีท่าวิ่งที่ผิดวิธีท าให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง 

จากปัญหาฐานข้อมูลประวัติด้านสุขภาพของนักวิ่งที่มีการเก็บข้อมูลที่ไม่เพียงพอ กรณีเมื่อนักว่ิง
เจ็บป่วยฉุกเฉิน อาจท าให้วินิจฉัยอาการบาดเจ็บหรือวินิจฉัยโรคผิดได้ ซึ่งอาจจะท าให้นักวิ่งตกอยู่ใน
สภาวะความเสี่ยงต่อการรักษาเบื้องต้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานหรือบุคคลทั่วไปอาจจะยังขาดความรู้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) การจัดการสุขภาพและยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและการประเมินสถานการณ์ 
รวมทั้งแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน จึงท าให้ไม่สามารถปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้นได้ 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อป้องกันหรือช่วยเหลือเมื่อนักวิ่ง
เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น และจัดท าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านสุขภาพส าหรับนักวิ่งขนาดใหญ่ที่สามารถดึงฐานข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ 
วางแผน และจัดท ากลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับการ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องตามแพทย์ยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 
ด้านสังคมตามแผนระบบบริการสุขภาพด้านการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 
 

ค าถามการวิจัย 

1. ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรบันกั
วิ่งที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นอย่างไร 

2. ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับ 
นักว่ิงที่พัฒนาขึ้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร 
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นิยามศัพท ์

ระบบความปลอดภัย หมายถึง ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ช่วยในการป้องกันการเกิด
อันตราย ไม่อยู่ในสภาพท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บไปจนถึงการเสียชีวิต 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึง
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและการจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถช้ีแนะ
เรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพท่ีดี ซึ่งกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(2561) ได้แบ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ
สุขภาพ (Access skill) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) 
ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skill) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) และการรู้เท่า
ทันสื่อ (Media literacy skill) 

ภาวะฉุกเฉินส าหรับนักว่ิง หมายถึง อาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะวิ่งหรือการแข่งขันตั้งแต่
การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหันที่มีผลต่อชีวิต
หรือการท างานอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการ
เสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่วย ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2563) ได้ระบุ อาการฉุกเฉินวิกฤตที่
ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะส าคัญ ได้แก่ 

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ 
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัด และมีเสียงดัง 
3. ซึมลง เหง่ือแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย 
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันและรุนแรง 
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือมีอาการชักต่อเนื่องไม่หยุด 
6. มีอาการอื่นร่วมด้วย ซึ่งเป็นอาการที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบ

สมองทีอ่าจเป็นอันตรายต่อชีวิต  

การพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยที่ช่วยในการป้องกันการเกิดอันตราย และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสุขภาพ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจากรูปแบบ SDLC (System development life cycle) โดยแบ่งเป็น 

1. พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ 
    เมื่อนักว่ิงเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน 
2. พัฒนาแอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นส าหรับ 
    ภาคสนามจ าเพาะกับงานวิ่ง พร้อมระบบวิเคราะห์และการปฏิบัติการวางแผนเชิงป้องกัน 
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3. พัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะ 
    เจาะจงกับกลุ่มนักว่ิงและระบบการเรียนรู้ครบวงจร  
4. ผลิตสื่อการเรียนรู ้ได้แก่ การสาธิตวิธีการใช้หุ่นจ าลองส าหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ และวิธีการใช้ 
   เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ รายละเอียดงานวิ่งที่ได้มาตรฐาน การใช้ BIB และ QR    
   code ในงานวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐาน วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเหตุการณ์บาดเจ็บ 
   ทั่วไป แอนิเมชันจ าลองสถานการณ์เพื่อสังเกตอาการฉุกเฉิน และแอนิเมชันจ าลองสถานการณ ์
   เพื่อเรียกหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน (1669) 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and development) เพื่อพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล 
การทบทวนวรรณกรรมครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ส่วนท่ี 2 การแข่งขันวิ่งมาราธอน 
 ส่วนท่ี 3 ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล 
 ส่วนท่ี 4 แอปพลิเคชัน 
 ส่วนท่ี 5 ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 
                       โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่งและระบบการเรยีนรู้ครบวงจร 
 ส่วนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ส่วนที่ 1 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2562) ได้ให้ความหมายของการเจ็บป่วยฉุกเฉินว่า เป็นการ
ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะ
ส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการ และบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
หรือระดับความรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยนั้น ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง 
1669 ได้แก่ 

1. หมดสติ ช็อค สะลึมสะลือ เรียกไม่รู้สึกตัว 
2. เจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย 
3. มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ 
4. ปากเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีกฉับพลัน 
5. ชักเกร็ง ชักกระตุก 
6. ปวดทอ้งรุนแรง 
7. ตกเลือด เลือดออกทางช่องคลอด 
8. เจ็บท้องคลอด คลอดฉุกเฉิน 
9. ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจราจร ตกจากที่สูง จมน้ า ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ได้รับสารพิษ 
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ขั้นตอนการแจ้งเหตุ 1669 

1. เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน 1669 
2. ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด 
3. บอกสถานท่ีเกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน 
4. บอกเพศ ช่วงอายุ อาการจ านวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 
5. บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย 
6. บอกความเสี่ยงท่ี อาจเกิดซ้ า เช่นอยู่กลางถนนหรือรถติดแก็ส 
7. บอกช่ือผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
8. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี 
9. รอทีมกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) 

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2562) ได้ให้ความหมายของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานว่า 
เป็นการช่วยชีวิตคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือคนที่หยุดหายใจกระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจล้มเหลว โดยมีขั้นตอนในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ตรวจดูว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ โดยการใช้มือท้ัง 2 ข้างจับบริเวณไหล่เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อม
เรียกผู้ป่วยดัง ๆ 

2. หากผู้ป่วย ไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือ  
3. โทรแจ้งเหตุ 1669 โดยเร็วที่สุด 
4. ตรวจดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ หากไม่หายใจหรือหายใจเฮือก ให้กดนวดหัวใจ 
5. จัดให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพ้ืนแข็งโดยผู้ช่วยเหลือน่ังคุกเข่าอยู่ทางด้านข้างของผู้ป่วย  
6. วางส้นมือลงไป ขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก (กึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างของผู้ป่วย)  

แล้วน ามืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ้วและท าการล๊อคน้ิว กระดกข้อมือขึ้น โดยให้ส้นมือสัมผัส
กับหน้าอกเท่านั้นโน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย แขนตรงและตึง ออกแรงกด
ลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่ จุดหมุนอยู่ตรงสะโพก กดให้หน้าอกยุบลงไปอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 
โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกผู้ป่วยตลอดการนวดหัวใจ โดยส้นมือไม่หลุดออกจากหน้าอกผู้ป่วย 
ด้วยความเร็วอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที 

7. ท าการช่วยหายใจโดยการเป่าปาก ผู้ป่วย 2 ครั้ง โดยวางปากผู้ช่วยเหลือครอบปากผู้ป่วยให้แนบ
สนิทบีบจมูกผู้ป่วยให้แนบสนิทและเป่าลมเข้าไป โดยการเป่าแต่ละครั้งให้ยาว ประมาณ 1-2 
วินาที จนเห็นหน้าอกผู้ป่วยยกตัวขึ้นพร้อมกับปล่อยให้หน้าอกผู้ป่วยยุบลงมาอยู่ต าแหน่งเดิม
ก่อนท่ีจะเป่าครั้งท่ี 2 (กรณีผู้ป่วยเป็นญาติสนิทและมั่นใจว่าไม่เป็นโรคติดต่อใด ๆ) 
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ทั้งนี้ ในกรณีผู้ช่วยเหลืออยู่คนเดียว ให้กดหัวใจอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที อย่างต่อเนื่อง จนกว่าทีม
ช่วยเหลือจะมาถึง หรือหากมีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน ในหนึ่งรอบของการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ฏิบัติการกดนวด
หัวใจ 30 ครั้ง และช่วยหายใจจ านวน 2 ครั้ง และท าอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด 5 รอบ (ใช้เวลาประมาณ 2 นาที) 
ท าสลับกันไปจนกว่าจะพบว่าผู้ป่วยมีการไอ/ขยับตัว/มีการหายใจ หรือทีมช่วยเหลือมาถึงซึ่งการฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานนั้น จะได้ผลดีต้องกระท าภายใน 4 นาที หลังผู้ป่วยหยุดหายใจ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

 



 
 

8 
 

การปฐมพยาบาล 

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2562) ได้ให้ความหมายของการปฐมพยาบาลว่า เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นก่อนที่จะได้รับการดูแล
รักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาล  
 
ส่วนที่ 2 การแข่งขันวิ่งมาราธอน 

 ชมรมนักวิ่งมาราธอนแห่งประเทศไทย (2562) ได้ให้ความหมายของการแข่งขันวิ่งมาราธอนว่า 
เป็นการแข่งขันวิ่งในระยะยาว ส าหรับระยะที่เป็นทางการในระดับสากล คือ 42.195 กิโลเมตร ซึ่งการจัด
งานมักวิ่งแข่งกันบนถนน หรือสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีมีระยะทางตามก าหนด โดยการแข่งวิ่งนี้มาจากนายทหารนัก
ส่งข่าวชาวกรีกผู้หนึ่ง ซึ่งมีช่ือว่า “Pheidippides” ที่ต้องวิ่งเพื่อการรบจากเมือง Marathon ไปยัง Athens  
 
ประเภทของการแข่งขันวิ่งมาราธอน  

จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี (2562) กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งมาราธอน มักแบ่งประเภทตามระยะทาง
ในการวิ่ง โดยนิยมแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1. ฟันรัน (Fun run) คือ การวิ่งระยะทาง 3.5 - 5 กิโลเมตร (2.17 – 3.11 ไมล์) ซึ่งเหมาะส าหรับ
ผู้ที่เริ่มต้นออกก าลังกายใหม่ ๆ โดยส่วนใหญ่การวิ่งระยะนี้มักวิ่งแบบครอบครัวหรือเพื่อนฝูง 
ท าให้ผู้วิ่งรู้สึกสนุกสนานเพราะระยะทางไม่ไกลเกินไป และมีเพื่อนร่วมเดินวิ่งจ านวนมาก 

2. มินิมาราธอน (Mini marathon) คือ การวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (6.56 ไมล์) เป็น
ระยะทางที่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนิยมกันมาก เนื่องจากระยะทางไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป 
เหมาะส าหรับการออกก าลังกายจริง ๆ 

3. ฮาล์ฟมาราธอน (Half marathon) คือ การวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร หรือ 21.0975 
กิโลเมตร (13.1 หรือ 13.11 ไมล์) ซึ่งเป็นระยะทางมาตรฐานที่จัดแข่งขันระดับนานาชาติ
ทั่วโลก โดยเป็นอีกระยะทางหนึ่งที่นักวิ่งที่เคยผ่านการวิ่งหลาย ๆ สนามช่ืนชอบ และผู้วิ่ง
ควรผ่านการฝึกซ้อมมาพอสมควร เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขันจริง 

4. มาราธอน (Marathon) คือ การวิ่งระยะทาง 42.195 กิโลเมตร (26.2 หรือ 26.219 ไมล์) 
เป็นระยะทางมาตรฐานที่จัดแข่งขันระดับนานาชาติทั่วโลก ผู้วิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง
ระยะนี้ควรฝึกฝนเตรียมความพร้อมร่างกายให้ดีและควรผ่านการตรวจสุขภาพมาก่อน 

5. อัลตร้ามาราธอน (Ultramarathon) คือ การวิ่งระยะทางมากกว่า 42.195 กิโลเมตร 
(มากกว่า 26.2 หรือ 26.219 ไมล์) ส าหรับการแข่งขันวิ่งประเภทน้ี โดยทั่วไปผู้วิ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงผ่านการแข่งขันวิ่งมาหลายสนาม และต้องการความท้าทายเพื่อ
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ก้าวข้ามผ่านเส้นชัยให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ จึงถือเป็นการทดสอบสมรรถภาพที่ดีของนักวิ่งทั้ง
มือสมัครเล่นและมืออาชีพ  

 
ศัพท์ท่ีพบบ่อยในการแข่งขันวิ่ง  

ค าศัพท์ที่พบได้บ่อยในการแข่งขันวิ่ง (VRUN VRIDE, 2019) ได้แก่ 

1. Lotto (ล็อตโต้) คือ รูปแบบวิธีการสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบหนึ่งที่ใช้การสุ่มจับสลาก 
โดยบางรายการจะให้นักวิ่งกรอกข้อมูลสถิติการวิ่งของตัวเองที่ผ่านมาลงในขั้นตอนการสมัคร
ด้วย 

2. BIB (บิบ) คือ หมายเลขประจ าตัวนักวิ่งที่ใช้ติดบนเสื้อเพื่อเข้าร่วมในงานวิ่ง โดยมีข้อมูล
ต่างๆระบุไว้ 

3. Check Point (เช็คพ้อยท์) คือ จุดเช็คระยะการวิ่ง เป็นจุดที่ให้นักวิ่งวิ่งผ่านเพื่อตรวจสอบ
เวลาโดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวช่วยจับ เช่น สายรัดข้อมือ, Chip เป็นต้น 

4. Pace Maker หรือ Pacer (เพซเมกเกอร์ หรือ เพเซอร์) คือ กลุ่มบุคคลที่ร่วมวิ่งในรายการ
แข่งขัน ด้วยความเร็วคงที่ โดยจะติดป้ายสัญลักษณ์ที่ระบุระยะเวลาที่ใช้วิ่งจนถึงเส้นชัย 
เพื่อช่วยให้นักวิ่งสามารถวิ่งเกาะกลุ่ม Pacer เหล่านี้ได้หากต้องการเข้าเส้นชัยในเวลาที่
ตั้งใจไว้ ซึ่งในการแข่งขันจะมี Pacer หลายกลุ่ม ให้ดูตามป้ายสัญลักษณ์เพื่อเลือก
ระยะเวลาได้ 

5. Cut-off Time (คัทออฟ ไทม์) คือ เวลาที่ก าหนดการสิ้นสุดการแข่งขัน ถ้าอยากวิ่งจบเข้าเส้น
ชัย จะต้องวิ่งให้จบก่อนเวลา Cut-off หากเกินเวลาที่ก าหนดก็จะปิดเส้นชัย หรือมีรถมารับ
ไม่ให้วิ่งต่อนั่นเอง 

6. เสื้อ Finisher (เสื้อฟินิชเชอร์) คือ เสื้อที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยได้ ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

7. DNF (ดีเอ็นเอฟ) ย่อมาจาก Did Not Finish คือ การวิ่งไม่จบการแข่งขัน อาจมีสาเหตุให้
ต้องออกจากการแข่งขัน เช่น ร่างกายได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 3 ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล 
เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ (Web Based Application) 

 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ (2559) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บว่า 
เป็นโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานในการบริการ WWW ของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต (Intranet) ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสาร
ข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือเรียกใช้งาน Web-based Application ได้โดยโปรแกรม Web 
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Browser ในการพัฒนา Web-based Application สามารถท าได้โดยการเขียนโปรแกรมในภาษาที่ถูก
ออกแบบส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Perl, PHP, ASP, JavaScript, 
JSP, JAVA ฯลฯ และในแอปพลิเคชันบางชนิดจะมีการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Management System หรือ DBMS) 

 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) ได้ให้ค านิยามของ ฐานข้อมูล (Database) ว่าเป็นกลุ่มของข้อมูลที่มี
การจัดการเพื่อท าให้เข้าถึงจัดการและปรับปรุงได้ง่าย ประเภทของฐานข้อมูลที่เด่นมากคือ relational 
database ซึ่งฐานข้อมูลเก็บข้อมูลในแบบของตาราง ท าให้สามารถจัดการและเข้าถึงได้หลายวิธี distributed 
database เป็นฐานข้อมูลที่สามารถกระจายและ replicate ระหว่างจุดต่าง ๆ บนเครือข่าย object-oriented 
programming database หมายถึงข้อมูลที่ก าหนดใน object class และ subclass  

 พงศ์กร จันทราช (2550) ได้ให้ค านิยามของระบบจัดการฐานข้อมูลคือ ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหาร
และจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูลการแก้ไขฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล หรือการดึงข้อมูลออกมาโดยผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล สามารถเก็บรายละเอียดต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ใน Data Dictionary  
 
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) ได้อธิบายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนา 7 ขั้นตอนดังน้ี 

1) ก าหนดปัญหา (Problem definition) เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหา 
สาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การก าหนดความ
ต้องการ (Requirement) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์  
การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน 

2) วิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการ
น าข้อก าหนดความต้องการที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อท าการพัฒนาเป็น
แบบจ าลองตรรกะ (Logical model)  

3) ออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบตรรกะ 
(Logical design) มาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical model) ให้สอดคล้องกัน โดยการ
ออกแบบจะเริ่มจากส่วนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนาการออก
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แบบจ าลองข้อมูล (Data model) การออกแบบรายงาน (Output design) การออกแบบจอภาพในการ
ติดต่อกับผู้ใช้งาน (User interface) ซึ่งข้ันตอนของการวิเคราะห์ และออกแบบ จะมุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหา  

4) พัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือ
เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่  

5) ทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติ การใช้งานจริง 
ทีมงานจะท าการทดสอบเบื้องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพื่อนตรวจสอบการท างานของระบบ หากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนี้จะมี
การตรวจสอบอยู่ 2 ส่วน คือ การตรวจสอบแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงค์งาน 

6) ติดตั้ง (Implementation) เมื่อมีความมั่นใจแล้วว่า ระบบสามารถท างานได้จริง และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงต่อไปขั้นตอนน้ีอาจจ าเป็นต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ เช่น วิศวกรระบบ (System engineer) 

7) บ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากการใช้งาน
ระบบแล้ว ต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มงาน เนื่องจากอาจพบปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร์
จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานท่ีต้องเพิ่มโมดูลในการท างานอ่ืน ๆ 

 
ส่วนที่ 4 แอปพลิเคชัน 
ความหมายของ Mobile Application 

 Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยค าสองค า คือ Mobile กับ Application มีความหมายดังนี้ 
Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้วยัง
ท างานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็ก
น้ าหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ท าหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับคอมพิวเตอร์ ส าหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท างานของผู้ใช้ (User)  
โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการ
ใช้งานต่าง ๆ Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้
ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนา
ออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนท่ีมีคนใช้และเป็นที่นิยมมากก็คือ IOS และ Android จึงท าให้เกิดการเขียนหรือ
พัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนที่ เกมส์ โปรแกรมคุยต่าง ๆ และ
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หลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามาก
ขึ้น ตัวอย่าง Application ที่ติดมากับโทรศัพท์ อย่างแอพพลิเคช่ันเกมส์ช่ือดังที่ช่ือว่า Angry Birds หรือ 
Facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคช่ัน
ได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ 
 
รหัสคิวอาร์ หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

 ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ (2560) กล่าวว่า รหัสคิวอาร์ หรือคิวอาร์โค้ด 
(QR Code : Quick Response Code) คือ บาร์โค้ดสองมิติ (Two-Dimensional Bar Code) ชนิดหนึ่งที่
ถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Bar Code) ภายใต้แนวคิดเพื่อให้บาร์โค้ดอ่านง่ายและเร็วต่อการตอบสนอง 
(Quick Response) รหัสคิวอาร์ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยบริษัทเดนโซเวฟ (Denso Wave 
Incorporated) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ช่ือ  
“QR Code” ที่ประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนารหัสคิวอาร์คือ เพื่อบริหารจัดการ
และตรวจสอบข้อมูลช้ินส่วนอะไหล่ยานพาหนะในกระบวนการผลิต หลังจากนั้นบริษัทเดนโซเวฟจึงได้น า
เทคโนโลยีนี้เสนอต่อสาธารณชน เพราะเล็งเห็นประโยชน์ของ QR Code ที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลาย
ประเภทและเก็บข้อมูลได้มากกว่า Barcode 
 
ส่วนที่  5 ระบบการเรียนรู้ อิ เล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชี วิตเบื้องต้น 
(CPR) โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักว่ิง และระบบการเรียนรู้ครบวงจร 

โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา 

 สิทธิชัย นามอาษา (2557) ได้กล่าวถึงความหมายของ Adobe Premiere Pro ว่าเป็นโปรแกรม
ที่ใช้งานในการตัดต่อวิดีโอและตัดต่อเสียง สามารถผลิตผลงานได้ในระดับมืออาชีพ จนถึงการน าไป
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting System) แม้กระทั่งการท างานเกี่ยวกับเสียง ข้อความ หรือ
หากมีข้อมูลรูปภาพก็สามารถน าภาพท่ีได้มาตัดต่อเพื่อสร้างเป็นวิดีโอได้ และยังสามารถใช้ในการปรับและ
ตรวจสอบค่าสี โทนสี ความสว่างและแสงเงาของไฟล์วิดีโอได้อีกด้วย  
 
องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย 

 ณัฐกร สงคราม (2554) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียว่าจะต้องประกอบด้วยสื่อการ
รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตัวอักษร (Text) ตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมี
ตัวอักษรให้เลือกหลากหลายแบบและสามารถเลือกสี ขนาด ตัวอักษรได้ตามต้องการ 
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 ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพนิ่งที่เป็นภาพกราฟิกที่ไม่มีการเคลือ่นไหว เช่น ภาพถ่ายหรือภาพวาด 
เป็นต้น ภาพนิ่งมีบทบาทส าคัญต่อสื่อมัลติมีเดียมาก เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงของการเรียนรู้ด้วยการ
มองเห็น ดังนั้น ภาพนิ่งจึงมีบทบาทในการออกแบบมัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและภาพนิ่งเป็น  GUI หรือ 
Graphical User Interface ซึ่งสามารถผลิตได้หลายวิธี เช่น การวาด การสแกนภาพ เป็นต้น 

 เสียง (Sound) เสียงในสื่อมัลติมีเดียจะจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล และสามารถเล่นซ้ าได้
จากเครื่อง การใช้เสียงเพื่อเสนอข้อมูลหรือสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น เสียงน้ าไหล เสียง
การเต้นของหัวใจ เป็นต้น  

 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึงการเคลื่อนไหวของภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวจึงมี
ขอบข่ายตั้งแต่การสร้างภาพด้วยกราฟิกอย่างง่ายพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวกราฟิกนั้น จนถึงกราฟิกมี
รายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหว โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างของวงการธุรกิจคือ Autodesk Animator  
ซึ่งมีคุณสมบัติดีทั้งด้านการออกแบบกราฟิกละเอียดส าหรับใช้ในมัลติมีเดียตามต้องการ 

 ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) การที่ผู้ใช้สามารถตอบโต้สื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดียได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกดูข้อมูลที่สนใจ หรือการสั่งงานให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ โดยผู้ใช้สื่อสารผ่าน
อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น การคลิกเมาส์ การกดแป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ขั้นสูง เช่น การสัมผัสหน้าจอ หรือเสียง
ผ่านล าโพง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบข้อนี้นับเป็นคุณสมบัติส าคัญที่มีอยู่เฉพาะในมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

 วิดีทัศน์ (Video) การใช้มัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการน าเอาภาพยนตร์ วิดีทัศน์  
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล รวมเข้าไปกับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปของวิดีทัศน์จะน าเสนอ
ด้วยเวลาจริงที่จ านวน 30 ภาพต่อนาที ในลักษณะนี้จะเรียกว่า วิดีทัศน์ดิจิทัล คุณภาพของวิดีทัศน์ดิจิทัล
จะทัดเทียมกับคุณภาพท่ีเห็นจากจอโทรทัศน์ ดังนั้น ทั้งวิดีทัศน์ดิจิทัลและเสียง จึงเป็นส่วนท่ีผนวกเข้าไปสู่
การน าเสนอได้ทันทีด้วยจอ ในขณะที่เสียงสามารถเล่นออกไปยังล าโพงภายนอกได้โดยผ่านการ์ดเสียง 
 
การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2546) ให้ค านิยามของแนวคิดแบบจ าลองการออกแบบและพัฒนา
ระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia System Design and Development : IMSDD) 
เป็นหลัก ได้แบ่งวิธีการท างานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. ขั้นตอนการศึกษาความต้องการในระบบ (System Requirements) เป็นระยะเริ่มต้นของ
การศึกษาความต้องการในระบบ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility)  
ในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุน เทคนิคกลุ่มผู้ใช้งาน และระยะเวลาการด าเนินงาน รวมถึงวิธีการจัดหา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมให้กับระบบ โดยมีกิจกรรมตัวอย่างเช่น ก าหนดเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ พิจารณาและ
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จัดหาฮาร์ดแวร์และเครื่องมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสม พิจารณาวิธีการบันทึก จัดเก็บและเผยแพร่
สื่อ เป็นต้น 

 2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) การออกแบบเนื้อหา (Design Information) เป็นการก าหนด
รูปแบบและคุณลักษณะของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีทัศน์ให้มีความ
เหมาะสมกับการน าเสนอและเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกแบบระบบ
การควบคุม (Design System Control) เป็นการก าหนดความจ าเป็นที่ต้องมีหรือใช้งานร่วมกันภายใน
ระบบสามารถที่จะควบคุมการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น เครื่องมือส าหรับชมและฟัง
วิดีทัศน์ควรเป็นชนิดที่สามารถรองรับการท างานกับสื่อท่ีได้จัดท าไว้ 

 3. ขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Implementation) น าผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบมา
พัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้โดยเนื้อหาใน
ขั้นตอนส่วนนี้ครอบคลุมในส่วนของกระบวนการถ่ายท าการตัดต่อรวมไปถึงการแก้ไข 

 4. ขั้นตอนประเมินผล (Evaluation) ภายหลังจากที่ได้มีการติดตั้งระบบแล้ว จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินผลเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธิีการประเมินของผู้ประเมิน หากว่าการประเมินผลยังไม่เป็นท่ีพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขระบบต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 
ส่วนที่ 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 Alonso et al. (2005) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนส าหรับการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ (Web-based e-Learning) พร้อมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยท าการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้คุณสมบัติทางเทคโนโลยี และ
การค้นหามาตรฐานของซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ ซึ่งปัญหาด้านการสอนเชิงจิตวิทยาในสาขาวิชาใหม่ยังไม่ได้
รับความสนใจในการแก้ไขท่ีเพียงพอ การวิจัยนี้จึงเสนอรูปแบบการสอนเชิงจิตวิทยาโดยมีโครงสร้างเนื้อหา
ที่ผ่านการประมวลผลข้อมูลเชิงจิตวิทยาและทฤษฎีแนวคิดเชิงสังคม และการก าหนดกระบวนการเรียนรู้
แบบผสมผสานเป็นพ้ืนฐานส าคัญ กล่าวในเชิงเทคโนโลยีรูปแบบการสอนนี้ใช้วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่ตกผลึกมาจากกระบวนทัศน์เชิงวัตถุเป็นหลัก 

 Bylow et al. (2019) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการศึกษาผ่านเว็บไซต์เพื่อ
เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรูด้้านการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน โดยท าการทดลองแบบควบคุมโดยใช้การสุม่แยก
กลุ่มการศึกษาในด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วย
พัฒนาการช่วยชีวิตเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) และการกระตุกหัวใจด้วย
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillation: AED) ที่มีคุณภาพสูงได้ตั้งแต่
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เริ่มต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติและความรู้ด้านการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานทั้งจาก
การศึกษาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases: CVD) ผ่านเว็บไซต์และนอกเว็บไซต์ 
การวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นชายทั่วไปจ านวน 2,623 ราย ได้รับการสุ่มแยกกลุ่มเพื่อศึกษาการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานหรือศึกษาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านเว็บไซต์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามด้านความรู้เชิงทฤษฎีและเข้าร่วมทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติในสถานการณ์สมมติเพื่อประเมินผล โดยให้คะแนนรวมจากทักษะการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
6 เดือนหลังจากการฝึกอบรมเป็นผลการวิจัยหลัก อีกทั้งในส่วนคะแนนรวมจากทักษะการปฏิบัติหลังจบ
การฝึกอบรมซึ่งค านวณจากการแยกตัวแปร การประเมินความรู้ด้วยตนเอง ความมั่นใจ และความเต็มใจ
หลังจบการฝึกอบรมและภายใน 6 เดือนให้หลังเป็นผลการวิจัยรอง 

 Tobase et al. (2017) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของหลักสูตรออนไลน์เรื่องการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี โดยมีวิธีการวิจัย คือ จัดท า
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการพัฒนาและแจกจ่ายไปยังนักศึกษาพยาบาล 94 
ราย ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เชิงทฤษฎี อีกทั้งใช้รายการตรวจสอบ
การปฏิบัติในเหตุการณ์จ าลองและอุปกรณ์ป้อนกลับเพื่อประเมินทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของ
นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรทั้ง 62 ราย ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบทีแบบคู่เผยให้เห็นการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่าง
มาก (ก่อนเรียนรู้ที่ 6.4 ± 1.61 หลังเรียนรู้ที่ 9.3 ± 0.82 โดย p < 0.001) ระดับคะแนนเฉลี่ยภายหลัง
จากการเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก (p < 0.001) ไม่พบความแตกต่างในการเรียนรู้ จาก
การสังเกตเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 (9.20 ± 1.60) และระหว่างนักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 และช้ันปีที่ 4 (9.67 ± 0.61) ผลจากการปฏิบัติการในการจ าลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพบว่า 
นักศึกษาตรวจจับการตอบสนอง (ร้อยละ 90) เปิดบริเวณหน้าอกให้โล่ง (ร้อยละ 98) ตรวจจับลมหายใจ 
(ร้อยละ 97) เรียกใช้บริการฉุกเฉิน (ร้อยละ 76) ขอใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (ร้อยละ 92) ตรวจจับชีพจร 
(ร้อยละ 77) จัดต าแหน่งมือของตนเองอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 87) นวดหัวใจ 30 ครั้งต่อรอบ (ร้อยละ 95) 
นวดหัวใจโดยกดมือลงไปอย่างน้อย 5 เซนติเมตร (ร้อยละ 89) ปล่อยมือจากบริเวณหน้าอก (ร้อยละ 90) 
ผายปอด 2 ครั้ง (ร้อยละ 97) ใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (ร้อยละ 97) และจัดวางแผ่นคลื่นไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ 100) 

 Hollander et al. (2018) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การเฝ้าติดตามปัญหาสุขภาพของนักวิ่งสันทนา
การที่อยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมเข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผู้เข้าร่วม 327 ราย (เพศหญิงร้อยละ 40.7 อายุ 40.9 ± 11.7 ปี ระยะทางวิ่ง 31.5 ± 21.1 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ 
พร้อมด้วยประสบการณ์ในการวิ่ง 8.3 ± 7.8 ปี) ตอบแบบสอบถาม 3,213 ข้อโดยครบถ้วน ซึ่งในระหว่างการ
เตรียมความพร้อมพบว่าผู้เข้าร่วมร้อยละ 37.3 มีปัญหาสุขภาพจากอาการบาดเจ็บจากการใช้ก าลังกล้ามเนื้อ
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มากเกินควรเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 18) ตามด้วยอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 14.1) และอาการบาดเจ็บเฉียบพลัน 
(ร้อยละ 7.9) โดยมีค่ามัธยฐานอาการบาดเจ็บรายสัปดาห์อยู่ที่ 56.5 (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ = 37.0–58.0) 

 Beck (2015) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพรวมของผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางกายภาพและ
ที่ไม่ใช่ทางกายภาพของการวิ่งมาราธอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิจัยและความรู้ด้านทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันในด้านผลกระทบทางสุขภาพท้ังทางกายภาพและที่ไม่ใช่ทางกายภาพของการวิ่ง
มาราธอนโดยสืบค้นจากฐานข้อมูลด้วยค าไขต่าง ๆ คือ มาราธอน ความอดทน การฝึกอบรม สุขภาพ 
อาการบาดเจ็บ ระยะทาง นักว่ิง การวิ่ง สุขภาพ คุณประโยชน์ ระบบทางเดินหายใจ การติดเช้ือ ภูมิคุ้มกัน 
และ/หรือความเสี่ยงในสถานการณ์ต่าง ๆ บทความที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคือบทความที่วิเคราะห์
ผลกระทบของการวิ่งทางไกล (ประมาณ 21 กิโลเมตรหรือมากกว่า) และได้รับการตีพิมพ์เป็นรายงานฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอต่อสาธารณะนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 เป็นต้นมา จากบทความที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกทั้งหมด 71 ฉบับ ส่วนหนึ่งกล่าวถึงการวิ่งมาราธอนไว้มากกว่าหนึ่งแง่มุม กล่าวคือ มี 21 ฉบับที่
กล่าวถึงคุณประโยชน์ทางกายภาพ 11 ฉบับที่กล่าวถึงคุณประโยชน์ท่ีมิใช่ทางกายภาพ 40 ฉบับที่กล่าวถึง
ความเสี่ยงทางกายภาพ และ 4 ฉบับที่กล่าวถึงความเสี่ยงที่มิใช่ทางกายภาพ แม้ว่าคุณประโยชน์จากการ
ออกก าลังกายที่มีต่อสุขภาพจะเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในปัจจุบันยังคงพบข้อกังขาเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ อยู่อีกมาก ข้อกังขาเหล่านี้ต้องได้รับค าตอบก่อนเพื่อให้เข้าใจผลกระทบ 
คุณประโยชน์ ความเสี่ยงของการวิ่งทางไกล จากนั้นถึงสามารถจัดพิมพ์ค าแนะน าที่ได้รับการรับรองทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

จันทิมา นวะมะวัฒน์ (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่
การจัดการสุขภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ในการจัดเก็บระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 
data) ในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพทั้งในส่วนของการป้องกันโรค และประสิทธิภาพของการรักษา
โรคที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิด Data driven approach ในการพัฒนา
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหาความจ าเป็นของข้อมูล 2) การสื่อสารความจ าเป็น  
3) การประเมินความจ าเป็น 4) การสร้างรูปแบบ 5) การใส่ข้อมูลสารสนเทศเทศทางภูมิศาสตร์ และ  
6) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
การจัดการสุขภาพที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ท าให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตามบริบทของชุมชน น าข้อมูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีแนวคิดจะน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับงานวิจัย โดยมีวิธีการศึกษาด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน สื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC มีขั้นตอนการ
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พัฒนา 7 ขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาระบบท างานได้สะดวก รวดเร็ว และด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และน ามาเผยแพร่ให้ความรู้ในระบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้
แบบจ าลองการออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ( IMSDD) ในขั้นตอนการด าเนินงานและ
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสม อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการท า CPR และถอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาสร้างสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการท าวิจัย โดยจะน าไปพัฒนาระบบ จ านวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบซอฟท์แวร์
ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการ  
CPR และระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (CPR E-learning Platform) และสื่อมัลติมีเดีย 
จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ สัญญาณเตือนภัยส าหรับนักวิ่ง สายฉุกเฉิน 1669 รู้ไว้ก่อนโทร และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ซึ่งผลิตขึ้นในรูปแบบ Infographic การสาธิตวิธีการใช้หุ่นจ าลองส าหรับการ CPR วิธีการใช้เครื่อง 
AED งานวิ่งที่ได้มาตรฐาน การใช้ BIB และ QR code ในงานวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐาน และเหตุการณ์จ าลอง
เมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินภายในงานวิ่ง ซึ่งผลิตขึ้นในรูปแบบ การถ่ายท า (Filming) ดังจะน าเสนอผลการ
ด าเนินงานในบทที่ 4 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากสถิติจากการจัดงานวิ่งของบริษัท บีเอเอเค จ ากัด (BAAK Co., Ltd.) ที่ผ่านมามีการสร้าง
ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อมูลส่วนตัวทั่วไปของนักวิ่ง รวมถึงข้อมูลเชิงการแพทย์ อาทิ โรคประจ าตัว 
ยาประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา ซึ่งพบว่าฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การวินิจฉัยอาการบาดเจ็บหรือวินิจฉัยโรคผิด และอาจท าให้นักวิ่งตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงต่อการรักษา
เบื้องต้นได้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานวิ่งยังขาดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การจัดการสุขภาพ และยังไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและการประเมินสถานการณ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน จึงท าให้ไม่สามารถปฐมพยาบาล
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้นได้ 

 จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการเก็บข้อมูลที่ไม่
เพียงพอ และช่วยสร้างกระบวนการท างานและการช่วยเหลือนักว่ิงที่ประสบปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต โดยจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต ์แอปพลิเคชันภาคสนาม และ
ระบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้การพัฒนาระบบในรูปแบบ SDLC 
(System development Life Cycle) เป็นวงจรแสดงถึงกิจกรรมที่ล าดับเป็นล าดับขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบ และใช้แบบจ าลองการออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ( IMSDD) ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานและเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสมในการออกแบบสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาแบบวิจั ยและการพัฒนา (Research and Development)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะ
วิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะด าเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล โดยท าการศึกษานักว่ิงมาราธอนที่เข้า
ร่วมงานวิ่งมาราธอนทั่วประเทศที่ด าเนินการโดยบริษัท บีเอเอเค จ ากัด และบริษัท บานาน่า ซอฟต์แวร์ 
จ ากัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2563 

 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกตามกระบวนการในการด าเนินการ
วิจัย ดังนี ้

ระยะที่ 1 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 

 ประชากร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานวิ่งมาราธอน ได้แก่  
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์  
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี  

 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานว่ิงมาราธอนของบริษัท บานาน่า ซอฟต์แวร์ จ ากัด และบริษัท  
บีเอเอเค จ ากัด คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 2 คน  
โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้มีประสบการณ์การจัดงานวิ่งมาราธอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
1.2 สามารถสื่อสารและเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย 
1.3 สามารถเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยได้ 

2. ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของบริษัท บานาน่า ซอฟต์แวร์ จ ากัด 
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
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2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2.2 สามารถสื่อสารและเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย 
2.3 สามารถเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยได้ 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คน โดย
กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
3.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3.2 สามารถสื่อสารและเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย 
3.3 สามารถเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยได้ 

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คน โดย
กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอยา่ง ดังนี้ 
4.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4.2 สามารถสื่อสารและเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย 
4.3 สามารถเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยได้ 

ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ 

 ประชากร คือ นักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนทั่วประเทศที่ดำเนินการโดยบริษัท  
บีเอเอเค จำกัด และบริษัท บานาน่า จำกัด จำนวน 25,060 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมงาน Khao Yai Marathon และ CMU Marathon 
2020 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 17,441 คน โดยกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. นักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมงาน Khao Yai Marathon 2019 หรือ CMU Marathon 2020 
ที่จัดขึ้นโดยบริษัท บีเอเอเค จำกัด และบริษัท บานาน่า จำกัด 

2. สามารถสื่อสารและเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย 
3. ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย 

ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล 

 ประชากร คือ นักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนทั่วประเทศที่ดำเนินการโดยบริษัท  
บีเอเอเค จำกัด และบริษัท บานาน่า จำกัด จำนวน 25,060 คน 

 กลุ ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย์ที ่ม ีประสบการณ์ เข้าร่วมงานวิ ่ง Khao Yai 
Marathon และ CMU Marathon 2020 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 คน โดยกำหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
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1.  เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมงานวิ่ง  Khao Yai Marathon 
2019 หรือ CMU Marathon 2020 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท บีเอเอเค จำกัด และบริษัท 
บานาน่า จำกัด 

2. มีประสบการณ์การเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
3. สามารถสื่อสารและเข้าใจโดยใช้ภาษาไทย 
4. ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย 

1. แนวคำถามในการสนทนากลุ ่ม เป็นแนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการจัดงาน
วิ่งมาราธอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ดังนี ้ 

 1.1 แนวคำถามในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญการจัดงานวิ่งมาราธอน เป็นแนวคำถาม
เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการความเสี่ยงด้านภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง โดยใชค้ำถามปลายเปิดจำนวน 4 ข้อ ดังแสดงในภาคผนวก ก 

 1.2 แนวคำถามในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เป็นแนว
คำถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิ่ง และการจัดการ
ความเสี่ยงด้านภาวะฉุกเฉิน รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยและความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง โดยใช้คำถามปลายเปิดจำนวน 6 ข้อ 
ดังแสดงในภาคผนวก ข 

2. แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลย ีดังนี ้

 2.1 แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นแนวคำถามเพือ่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยและความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง โดยใช้คำถามปลายเปิดจำนวน 3 ข้อ  
ดังแสดงในภาคผนวก ค 

2.2 แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี ่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ เกี ่ยวกับสื่อและ
เทคโนโลยี เป็นแนวคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อใช้ในการให้รู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง ในวงกว้าง โดยใช้
คำถามปลายเปิดจำนวน 7 ข้อ ดังแสดงในภาคผนวก ง 
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3. แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจง
ส าหรับนักวิ่งเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน ประกอบด้วยข้อ
ค าถามทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และ 3) ด้าน
ประสิทธิภาพของการใช้งาน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating scale) 
เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ โดยใส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างที่ก าหนดและต้องตอบให้ครบทุกข้อ  
ซึ่งแบ่งระดับคะแนนตามรายด้านท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี 

ระดับคะแนนด้านการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ระดับคะแนนด้านความปลอดภัยของข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับมาก 

ระดับคะแนนด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบซอฟท์แวร์ฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

 3.2 แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้งาน  
2) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และ 3) ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating scale) เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ โดยใส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่าง
ที่ก าหนดและต้องตอบให้ครบทุกข้อ ซึ่งแบ่งระดับคะแนนตามรายด้านทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
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ระดับคะแนนด้านการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ระดับคะแนนด้านความปลอดภัยของข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับมาก 

ระดับคะแนนด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง แอปพลิเคชันฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

 3.3 แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่งและระบบการเรียนรู้ครบวงจร ประกอบด้วยข้อ
ค าถามทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และ  
4) ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating 
scale) เลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบ โดยใส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างที่ก าหนดและต้องตอบให้ครบทุก
ข้อ ซึง่แบ่งระดับคะแนนตามรายด้านท้ัง 4 ด้าน ดังน้ี 

ระดับคะแนนด้านการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ระดับคะแนนด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีเนื้อหา อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีเนื้อหา อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีเนื้อหา อยู่ในระดับมาก 
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ระดับคะแนนด้านความปลอดภัยของข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินดังนี ้

1 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับมาก 

ระดับคะแนนด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินดังนี ้

1 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 
2 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 
3 คะแนน หมายถึง ระบบฯ มีประสิทธิภาพของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 
 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ และนัดพบกลุ่มตัวอย่าง  
2. ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญการจัดงานวิ่งมาราธอนจ านวน  

2 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จ านวน 3 คน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ตามแนวค าถามในการสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 60 นาทีต่อกลุ่ม 

3. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากคณะแพทยศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี จากสาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งใช้เวลาใน
การสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาที 

4. ผู้วิจัยท าการสรุปประเด็นที่ได้หลังจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้
ไปพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
ส าหรับนักวิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักวิ่ง
เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลของ
โครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของนักว่ิง และหัวข้อชุดข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ 
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โดยใช้การพัฒนาระบบในรูปแบบ SDLC (System development Life Cycle) มีการใช้เครื่องมือและ
ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ ได้แก่ PHP JavaScript และจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL Database และ 
Cloud Computing อีกทั้งได้ออกแบบ Work chart เพื่อแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 - 3 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบฐานข้อมูล (Work chart) 
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ภาพที่ 3  แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล 

 
 4.2 พัฒนาแอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น ผู้วิจัยได้
ออกแบบซอฟท์แวร์และส่วนผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันภาคสนาม โดยใช้การพัฒนาระบบในรูปแบบ SDLC 
มีการใช้เครื่องมือและภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ ได้แก่ Kotlin JavaScript และ Swift จัดการฐานข้อมูลโดย
ใช้ Realm อีกทั้งได้ออกแบบ Work chart เพื่อแสดงข้ันตอนการท างานของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชันภาคสนาม (Work chart) 

 
 4.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม 
นักวิ่ ง  และระบบการเรียนรู้ครบวงจร  ผู้ วิจัยออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้อิ เล็กทรอนิกส์   
(E-learning) โดยใช้แบบจ าลองการออกแบบและการพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia Design and Development: IMSDD) ทั้ง 4 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 5 อีกทั้ง มีการใช้
เครื่องมือและภาษาที่ใช้พัฒนาระบบได้แก่ PHP และ JavaScript จัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL 
Database และออกแบบ Work chart เพื่อแสดงข้ันตอนการท างานของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 5 แบบจ าลองการออกแบบและการพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (IMSDD) 
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ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  

 
5. ผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น จ านวน 7 เรื่อง ความยาว

เรื่องละไม่เกิน 6 นาที โดยใช้แบบจ าลองการออกแบบและพัฒนาระบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia System Design and Development: IMSDD) มาใช้เป็นแนวคิดในการ
พัฒนาดังน้ี  

     5.1 ศึกษาความต้องการ (System requirement) โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและน าข้อมูล
ที่ได้มาวางแผนการผลิตสื่อท่ีเกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
     5.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และถอดองค์ความรู้ใหม่ออกมาสร้างเป็นเนื้อหาของสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ยที่ จ ะน า เ สนอ  โ ดยที ม ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ กอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รหลั กสู ต ร ก า ร 
ปฐมพยาบาลและการ CPR ที่อบรมโดยทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 หลังจากนั้น ทีมวิจัยได้ท าการศึกษาและเรียนรู้การปฐมพยาบาลและ
การ CPR และขั้นตอนวิธีการถ่ายท าวิดีโอให้มีคุณภาพ โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ภายนอกเพิ่มเติม 
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อาทิ เว็บไซต์จากแหล่งที่มาที่น่าเช่ือถือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ YouTube เป็นต้น ทั้งนี้ มีกระบวนการ
การศึกษาวิธีการถ่ายท าวิดีโอให้มีคุณภาพ โดยการเลือกสื่อวิดีโอท่ีเกี่ยวข้อง ที่มียอดผู้เข้าชมสูง จ านวน 10 
เรื่องที่มีเนื้อหาคล้ายกัน และสร้างเกณฑ์การวัดคุณภาพของวิดีโอ อาทิ มีเนื้อหาที่ดี ตรงประเด็น กระชับ 
ภาพและเสียงมีความชัดเจน วิดีโอมีความสนุกสนานและมีสาระ กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการมีส่วนร่วมและ
ปฏิบัติตาม ผู้ชมรู้สึกอยากแชร์ต่อ เป็นต้น เพื่อน าเกณฑ์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับวิดีโอทั้ง 10 วิดีโอ และ
ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อวิดีโอท าการคัดเลือกความเหมาะสมของวิดีโอเพื่อน ามาเป็นต้นแบบในการ
สร้างสื่อวิดีโอใหม่ให้ดีขึ้น โดยสกัดองค์ความรู้ออกมาพร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเข้าด้วยกัน สามารถน ามาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้งานและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านสื่อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นได้น าองค์ความรู้ใหม่ท่ีผ่านการสกัดจากกระบวนการข้างต้น รวบรวม
มาผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 เรื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และท าการเผยแพร่ให้แก่
บุคคลทั่วไปหรือนักว่ิงผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
     5.3 น าเนื้อหามาวางโครงเรื่อง แบ่งรูปแบบของการผลิตสื่อวิดีโอออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic จ านวน 3 เรื่อง และการถ่ายท าวิดีโอโดยใช้นักแสดง (Filming) 
จ านวน 4 เรื่อง  
     5.4 ด าเนินการเขียนสคริปต์และออกแบบสตอรี่บอร์ดน าบทท่ีได้จากการวางโครงเรื่องมาเขียนอธิบาย
แต่ละฉาก โดยใช้ภาพวาดพร้อมค าอธิบาย เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายท าจริง 
     5.5 ถ่ายท าวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 6 นาที โดยใช้นักแสดงจ านวน 2 - 3 คน และบันทึกภาพ 
โดยใช้กล้องวิดีโอ Sony HD อีกทั้ง ใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro ในการตัดต่อวิดีโอ 

6. ทดสอบระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับ   
นักว่ิง และปรับปรุงแก้ไขดังรายละเอียดต่อไปนี ้
6.1 ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะ

ฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน โดยแก้ไขจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลให้สามารถกรอกข้อมูลได้
ง่าย และปรับแก้ชุดค าสั่งที่มีข้อผิดพลาด (Bug) เนื่องจากพบ Error  

6.2 แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยแก้ไขจ านวน 
3 ครั้ง ได้แก่ ชุดค าสั่งที่มีข้อผิดพลาด (Bug) เนื่องจากพบ Error ปรับแก้ต าแหน่งที่ตั้ง (Location) ที่แสดงจุด
ช่วยเหลือซึ่งต าแหน่งที่ตั้งผิด และระบบมีการดึงฐานข้อมูลของนักวิ่งจากการสแกน QR Code มาผิด 

6.3 ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนัก
วิ่งและระบบการเรียนรู้ครบวงจร โดยแก้ไขจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ ชุดค าสั่งที่มีข้อผิดพลาด (Bug) เนื่องจากพบ 
Error และปรับแก้หน้าดาวน์โหลด E-Certificate ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ 
7. ได้ต้นแบบระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน

ส าหรับนักวิ่ง ประกอบด้วย 1) ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกัน
และช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน 2) แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับ
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ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น และ 3) ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ

ช่วยชีวิตเบ้ืองต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่ง และระบบการเรียนรู้ครบวงจร พร้อมสื่อ 

ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห ์

1. ผู้วิจัยเข้าร่วมงาน Khao Yai Marathon 2019 และ CMU Marathon 2020 เพื่อประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว ้

2. นักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมงาน Khao Yai Marathon 2019 จำนวน 7,680 ราย ทดลองลงข้อมูลใน

ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงสำหรับนักวิ่ง เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิด

ภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน ผ่านระบบการรับสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง 

3. นักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมงาน CMU Marathon 2020 จำนวน 9,761 ราย ทดลองใช้แอปพลิเคชัน

ภาคสนามสำหรับช่วยเหลือผู ้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื ้องต้น และระบบการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่ง และระบบการเรียนรู้ครบ

วงจร ผ่านระบบการรับสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง 

ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล 

1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มี

ประสบการณ์เข้าร่วมงานวิ่ง Khao Yai Marathon 2019 และ CMU Marathon 2020 จำนวน 32 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างประเมินความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง โดยใช้แบบสอบถามประเมินภายหลังการนำ

ระบบไปใชเ้ป็นระยะเวลา 1 เดือน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 1. ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัด

ระเบียบและจำแนกเนื้อหาแต่ละส่วน แล้วนำมาสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ 

 2. ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ของระบบความปลอดภัยและ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี ้ 

 ส่วนที่ 1 ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
ส าหรับนักวิ่ง ประกอบด้วย 

1.1 ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่งเพื่อการป้องกันและ
ช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน  

1.2 แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น  
1.3 ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 

โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่งและระบบการเรียนรู้ครบวงจร 

 ส่วนท่ี 2 ผลของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสขุภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลอืใน
ภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ประกอบด้วย 

2.1 ฐานข้อมูลสุขภาพนักว่ิง  
2.2 ผลความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 
  

ส่วนที่ 1 ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับนักว่ิง 

 จากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องท าให้ได้ ระบบความ
ปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ซึ่งประกอบด้วย  
3 ส่วนหลักส าคัญ ได้แก่ 1) ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่งเพื่อการป้องกันและ
ช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน 2) แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น และ 3) ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น (CPR) โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่งและระบบการเรียนรู้ครบวงจร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่งเพ่ือป้องกันและช่วยเหลือเมื่อ  
นักวิง่เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน  

 เป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าระบบการบันทึกจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานนักว่ิงและออกรายงานสรุปผลตามเงื่อนไขต่าง ๆ 2) จัดท าระบบการบันทึก จัดการข้อมูลทาง
การแพทย์ ข้อมูลสุขภาพของนักวิ่ง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และ 3) จัดท าระบบการก าหนด
ค่าที่ส าคัญส าหรับใช้ในการเช่ือมต่อกับการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของนัก
วิ่ง และหัวข้อชุดข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดระบบงานส่วนย่อย ดังนี ้

1. ระบบการบันทึกและการจัดการข้อมูลพื้นฐานนักวิ่ง (Runner’s basic information form and 
module) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลส่วนตัวของนักวิ่ง ข้อมูลที่อยู่ ภูมิล าเนา รวมถึงข้อมูล
พื้นฐานที่ส าคัญต่าง ๆ 

2. ระบบการบันทึกและการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพของนักวิ่ง (Medical and 
health form) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลสุขภาพของนักว่ิง รวมถึงประวัติที่
ส าคัญต่าง ๆ อาทิ ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยา เป็นต้น ดังแสดงในภาพ
ที่ 7 
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ภาพที่ 7 แสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลด้านสุขภาพ 

3. ระบบก าหนดและการตั้งค่าเช่ือมโยงข้อมูลจากการพัฒนาเพิ่มเติม (API Configuration and 
Setting) ประกอบด้วย การก าหนดค่าข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับการเช่ือมต่อการพัฒนาเพิ่มเติม หรือ ระบบ
โปรแกรมย่อยจากแพลตฟอร์มเพิ่มเติม ทั้งในในส่วนของ Web Application หรือ Mobile Application 
อาทิ การก าหนดรูปแบบการส่งและรับข้อมูล การก าหนดลิงก์และพาร์ทของข้อมูลการก าหนดสิทธิการ
เข้าถึงช้ันล าดับข้อมูล อ่านและเขียน และอื่น ๆ 

 
แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบ้ืองต้น  

เป็นแอปพลิเคชันส าหรับทีมแพทย์หรือพยาบาลภาคสนามเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในภาคสนาม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าระบบการบันทึกข้อมูลของการช่วยเหลือฉุกเฉินนักวิ่ง 2) จัดท าระบบระบุ
ต าแหน่ง พิกัดจุดช่วยเหลือ รวมถึงการน าทางไปยังจุดการช่วยเหลือ และ 3) จัดท าระบบแสดงข้อมูลทาง
การแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติ การรักษา ประวัติการช่วยเหลือ รวมถึง หมายเลขโทรศัพท์และ
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การติดต่อญาติของนักว่ิงในกรณีฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษาของทีมแพทย์หรือพยาบาล
ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดระบบงานส่วนย่อย ดังนี ้

1. ระบบการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือฉุกเฉินนักวิ่ง (Runner’s CPR Data Input Mobile 
Application) การบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือฉุกเฉินนักว่ิงตามแบบฟอร์ม และกระบวนการที่ก าหนดต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการช่วยเหลือฉุกเฉินนักวิ่ง 

2. ระบบการระบุต าแหน่ง พิกัดจุดช่วยเหลือ และการน าทางไปยังจุด การช่วยเหลือ 
(Point-based & Location) การระบุต าแหน่ง และพิกัดจุดช่วยเหลือฉุกเฉินนักวิ่ง เพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่
และทีมแพทย์อื่น ๆ รวมถึงการน าทางไปยังจุดช่วยเหลือนั้น โดยแอปพลิเคชันมีช่ือว่า Track สามารถดาวน์
โหลดในรูปแบบ Android และ IOS ได้ ดังแสดงในภาพที่ 8 - 9  

 

     
ภาพที ่8 แสดงต าแหน่งท่ีตั้งในแผนที่ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Track (ระบบปฏิบัติการ IOS) 
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ภาพที่ 9 แสดงต าแหน่งที่ตั้งในแผนที่ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Track (ระบบปฏิบัติการ Android) 

3. ระบบแสดงข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติการรักษา ประวัติการ
ช่วยเหลือ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และการติดต่อญาติของนักวิ่งในกรณีฉุกเฉิน (History Report and 
Information for CPR Data) การแสดงค่าข้อมูลที่ส าคัญ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูล
ประวัติการรักษา ประวัติการช่วยเหลือ รวมถึง หมายเลขโทรศัพท์และการติดต่อญาติของนักวิ่ งในกรณี
ฉุกเฉิน ผ่านเทคโนโลยีการค้นหาด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลาย และการ Scan QR Code ที่บิบ (BIB) 
หมายเลขวิ่งของนักวิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยแอปพลิเคชันมีช่ือว่า 
Medic สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ Android และ IOS ได้ ดังแสดงในภาพที่ 10 - 12   
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าล็อคอินเข้าสูร่ะบบ Medic 

 
ภาพที่ 11 แสดง QR Code บนบบิ (BIB) ของนักว่ิง 
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ภาพที่ 12 แสดงข้อมูลสุขภาพของนักว่ิง 
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ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยเฉพาะเจาะจงกับ
กลุ่มนักวิ่งและระบบการเรียนรู้ครบวงจร 

เป็นระบบการเรียนรู้ข้อมูลทางการแพทย์ส าหรับนักวิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าระบบการ
จัดการเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  2) จัดท าระบบการจัดการแบบประเมินความรู้หรือ
แบบทดสอบของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 3) จัดท าระบบการจัดการแบบประเมินความคิดเห็นของสื่อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) จัดท าระบบการออกประกาศนียบัตร การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ดูแลภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง โดยมีรายละเอียดระบบงานส่วนย่อย ดังนี ้

1. ระบบการจัดการเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกและจัดการข้อมูลหัวข้อและ
เนื้อหาของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 

2. ระบบการจัดการแบบประเมินความรู้ของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกและจัดการ 
ข้อมูลหัวข้อและแบบประเมินความรู้ หรือแบบทดสอบของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการดูแลภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนรู้และท าแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรดังลิ้งค์
แนบ https://research.42one95.com/learning/ 

3. ระบบการจัดการแบบประเมินความคิดเห็นของสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกและ
จัดการ ข้อมูลหัวข้อและเนื้อหา แบบประเมินความคิดเห็น เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 

4. ระบบการออกประกาศนียบัตรของสื่อการเรียนรู้อิ เล็กทรอนิกส์การบันทึกและจัดการ
ประกาศนียบัตร การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF เพือ่การดูแลภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง 

ทั้งนี้ รูปแบบของระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับ
กลุ่มนักว่ิงและระบบการเรียนรู้ครบวงจร ประกอบด้วย 

1. หน้าเข้าสู่ระบบการเรียนรู้การช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือ 
Google ได้ ดังแสดงในภาพที่ 13  

https://research.42one95.com/learning/
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ภาพที่ 13 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบการเรยีนรู้การช่วยเหลือฉุกเฉิน 

2. หน้าบันทึกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น กรอกข้อมูล ช่ือ - นามสกุล เพศ หมู่เลือดและข้อมูล 
วันเกิด ดังแสดงในภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าบันทึกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น 
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3. หน้าหลักของสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้ผลิตเองจ านวน 
6 เรื่อง ได้แก่  

3.1 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic จ านวน 3 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 6 นาที โดยภายใน
สื่อมัลติมีเดียประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพที่ได้จากการวาดในรูปแบบแอนิเมชัน เสียงพากย์โดย
ใช้เสียงผู้หญิงในการบรรยาย มีข้อความบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 15 

3.1.1 วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเหตุการบาดเจ็บทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ชมสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีเมื่อพบอุบัติเหตุแก่ผู้ที่ไดร้ับบาดเจ็บ ได้แก่ อาการบาดเจ็บ
จากการหกล้ม ตะคริว บาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการวิ่ง 

3.1.2 การจ าลองสถานการณ์เพื่อสังเกตอาการฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชม
สามารถสังเกตและวิเคราะห์อาการบาดเจ็บฉุกเฉินได้ทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ที่นักวิ่งมีอาการบาดเจ็บฉุกเฉิน 

3.1.3 การจ าลองสถานการณ์เพื่อเรียกหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน (1669) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ชมสามารถเรียกหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน (1669) ได้ทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ที่นักวิ่งมีอาการบาดเจ็บ
ฉุกเฉิน 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าหลักของสื่อการเรยีนรู้ในรูปแบบ Infographic 

3.2 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอโดยใช้นักแสดง (Filming) จ านวน 4 เรื่อง ความยาวไม่เกิน  
6 นาที ภายในสื่อมัลติมีเดียประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการบันทึกจากกล้องวิดีโอ Sony HD โดยมี
นักแสดงจ านวน 2-3 คน มีเสียงบรรยายในบางช่วง มีข้อความบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ โดยมี
รายละเอียดดังภาพที่ 16 
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3.2.1 การสาธิตวิธีการใช้หุ่นจ าลองส าหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และวิธีการใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมทราบถึงวิธีการใช้หุ่นจ าลองส าหรับ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) อย่างถูกต้องและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในสถานการณ์จริงเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน 

3.2.2 รายละเอียดงานวิ่งที่ได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมาตรฐานในการจัดงาน
วิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงาน และการตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนแก่นักวิ่ง หรือผู้ที่สนใจ 

3.2.3 การใช้ BIB และ QR code ในงานวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงการใช้งาน BIB และ QR code ร่วมกับแอปพลิเคชันภาคสนามในงานวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐาน 

3.2.4 เหตุการณ์จ าลองเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินภายในงานวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชม
สามารถท า CPR เมื่อเกิดเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์จริง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
ช่วยเหลือได้ทันเวลา 

 

 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าหลักของสื่อการเรยีนรู้ในรูปแบบวดิีโอ 

 
4.  หน้าแบบทดสอบหลังการรับชมวิดีโอ ในวิดีโอ 1 เรื่องจะมีแบบทดสอบจ านวน 5 - 10 ข้อ 

เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จจะแสดงผลการทดสอบ ประกอบด้วยเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบและคะแนน
ที่ได้รับ ดังแสดงในภาพที่ 17 – 19 
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ภาพที่ 17 แสดงหน้าเริ่มต้นการท าแบบทดสอบหลังการรับชมวดิีโอ 

 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าแบบทดสอบหลังการรับชมวดิีโอ 
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ภาพที่ 19 แสดงหน้าผลการท าแบบทดสอบ 

5. หน้าใบประกาศนียบัตร (e-Certificate) เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์
โหลดใบประกาศนียบัตร (e-Certificate) ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ ดังแสดงในภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงใบประกาศนียบตัร (e-Certificate) 
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6.   หน้าประวัติการสอบ แสดงผลการท าแบบทดสอบในแต่ละวิดีโอ ดังแสดงในภาพที่ 21 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงประวัติการสอบ 

 

7.   หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพได้ ดังแสดงในภาพที่ 
22  

 
ภาพที่ 22 แสดงการแก้ไขข้อมูลสว่นตัว 

 
 

ส่วนที่ 2 ผลของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ 
การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส าหรับนักว่ิง 
 ภายหลังจากการน าระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่งไปทดลองใช้ในงาน Khao Yai Marathon และ CMU Marathon 2020 คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งผลของการน าไปใช้เป็น 2 ส่วน คือ 1) ฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่ง และ  
2) ผลความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินส าหรับนักวิ่ง ดังนี ้
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1) ฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่ง

  จากการน าระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะ 
ฉุกเฉินส าหรับนักวิ่งไปทดลองใช้ในงาน Khao Yai Marathon และ CMU Marathon 2020 กลุ่มตัวอย่างเป็น 
นักวิ่งในงาน Khao Yai Marathon จ านวน 7,680 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และเป็นนักว่ิงในงาน CMU 
Marathon 2020 จ านวน 9,761 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รวมจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 17,441 ราย
และสามารถจ าแนกข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 17,441) 

   
   

  

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ
เพศ

ชาย 9,184 53 
  หญิง 8,257 47 

อาย ุx̄  = 38.59, S.D.= 10.85, Min = 2, Max = 101   
ต่ ากว่า 16 ป ี 406 2.3 
16 - 19 ปี 114 0.7 
20 - 29 ปี 3,086 18 
30 - 39 ปี 6,312 36 
40 - 49 ปี 4,804 28 
50 - 59 ปี 2,174 12 

    60 ปีขึ้นไป 545 3 
กรุ๊ปเลือด   

A 3,487 20 
B 5,118 29 
AB 1,163 7 
O 7,029 41 

  ไม่ระบุ 644 3 

จากการน าระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักว่ิงเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือ
เมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขันไปใช้ในงาน Khao Yai Marathon 2019 และ CMU Marathon 
2020 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ (BLS) จ านวน 
4,264 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 มีประวัติของคนในครอบครัวท่ีเคยมีอาการหัวใจหยุดเต้นทันทีหรือเสียชีวิต 
โดยไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.7 และมีโรคประจ าตัว จ านวน 1,485 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 9 ของจ านวนนักวิ่งทั้งหมด (ตารางที่ 2) โดยโรคประจ าตัว 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดคือ โรคอื่น ๆ 
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เช่น ภูมิแพ้ ไทรอยด์ เก๊าท์ กระเพาะ และไมเกรน จ านวน 502 ราย รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 390 ราย และโรคไขมันในเลือดสูง จ านวน 304 ราย (ภาพที่ 23) ทั้งนี้ อาการที่พบบ่อยส าหรับนัก 
วิ่งเมื่ออยู่ในระหว่างพักหรือระหว่างท ากิจกรรม คือ อาการเท้าหรือขาบวม จ านวน 270 ราย รองลงมา คือ 
อาการเจ็บแน่นหน้าอก คอขากรรไกร และอาการเป็นลมง่าย จ านวน 100 ราย และ 82 ราย ตามล าดับ
ดังแสดงในภาพที่ 24

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง (n = 17,441) 

ข้อมูลด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบปฏิบัติ (BLS)   

เคยผ่านการอบรม 4,264 25 
  ไม่เคยผ่านการอบรม 13,177 75 

 
 

   
   

   
  

มีประวัติของคนในครอบครัวที่เคยมีอาการหัวใจหยดุ เต้นทันที
หรือเสยี ชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

มีประวัติ 129 0.7 
ไม่มีประวัติ 17,312 99.3

โรคประจ าตัว
มีโรคประจ าตัว 1,485 9 

  ไม่มีโรคประจ าตัว 15,956 91 
 
 

 
ภาพที่ 23 แสดงจ านวนนักว่ิงที่มีโรคประจ าตัว 



 

 
ภาพที่ 24 แสดงจำนวนนักวิ่งที่เคยมีอาการระหว่างพักหรือระหว่างทำกิจกรรม  

2) ผลความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง 

ภายหลังจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ร่วมงานวิ่ง Khao Yai Marathon และ 
CMU Marathon 2020 จำนวน 32 คนได้นำระบบความปลอดภัยและความรอบรู ้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ระบบซอฟท์แวร์
ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงสำหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่าง

การแข่งขัน มีความเป็นไปได้ในด้านการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.32 (x̄ = 
2.59, S.D. = 0.525) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านการใช้งาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การจัด
วางรูปแบบในระบบมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อย

ละ 56.7 (x̄ = 2.57, S.D. = 0.504) องค์ประกอบที่ 2 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม

ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 ( x̄ = 2.57, S.D. = 0.568) องค์ประกอบที่ 3 การ
ออกแบบระบบ การใช้ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สี และการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ มีความเหมาะสม 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 ( x̄ = 2.63, S.D. = 0.490) องค์ประกอบที่ 4 ความ
เหมาะสมของตำแหน่งในการจัดวางส่วนต่าง ๆ บนหน้าจอ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

63.3 (x̄ = 2.60, S.D. = 0.563) องค์ประกอบที่ 5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละเมนู ส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 (x̄ = 2.60, S.D. = 0.498) ดังแสดงในตารางที่ 3 
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  ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบซอฟท์แวร์ 
ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง ด้านการใช้งาน (n = 32) 

ด้านการใช้งาน 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. การจัดวางรูปแบบในระบบมีความชัดเจน  
ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน 

56.7 43.3 0 2.57 0.504 

2.  แบบฟอรม์การกรอกข้อมลูมีความเหมาะสม 60.0 36.7 3.3 2.57 0.568 
3. การออกแบบระบบ การใช้ตัวอักษร ขนาด
ตัวอักษร สี และการแสดงผล ข้อมูลต่าง ๆ  
มีความเหมาะสม 

53.3 46.7 0 2.63 0.490 

4. ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจัดวาง
ส่วนต่าง ๆ บนหน้าจอ 

63.3 36.7 0 2.60 0.563 

5. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละเมนู 63.3 33.3 3.3 2.60 0.498 
โดยรวม 59.32 39.34 1.32 2.59 0.525 

 
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกัน

และช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน มีความเป็นไปได้ในด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.13 (x̄ = 2.51, S.D. = 0.497) เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใน
การท างาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 ( x̄ = 2.60, S.D. = 0.498) องค์ประกอบที่ 2 
ระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 56.7 (x̄  = 2.57, S.D. = 0.504) องค์ประกอบที่ 3 ระบบจ ากัดการใช้งานตามระดับ
สิทธ์ิของผู้ใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.7 (x̄ = 2.37, S.D. = 0.490) 
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ตารางที่ 4 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบซอฟท์แวร์ 
ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (n = 32) 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการ
ท างาน 

60.0 40 0 2.60 0.498 

2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบ
รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ 

56.7 43.3 0 2.57 0.504 

3. ระบบจ ากัดการใช้งานตามระดับสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งาน 

36.7 63.3 0 2.37 0.490 

โดยรวม 51.13 48.87 0.00 2.51 0.497 
 
ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกัน

และช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน มีความเป็นไปได้ในด้านประสิทธิภาพการ
ท างานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64 (x̄ = 2.64, S.D. = 0.481) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
ด้านประสิทธิภาพการท างาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ความเร็วและความเสถียรในการใช้งานระบบส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 (x̄  = 2.53, S.D. = 0.507) องค์ประกอบที่ 2 ความถูกต้องของผลลัพธ์
ของข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 (x̄  = 2.67, S.D. = 0.479) องค์ประกอบที่ 3 
สามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการของระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
60 (x̄  = 2.60, S.D. = 0.498) องค์ประกอบที่ 4 การจัดล าดับในการท างานของระบบมีความเหมาะสม ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 (x̄  = 2.63, S.D. = 0.490) องค์ประกอบที ่5 ขอบเขตในการท างาน
ของระบบ ภาพรวมมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.7 (x̄  = 2.77,  
S.D. = 0.430)  

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นต่อระบบซอฟท์แวร์นี้ว่า รูปแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล
เยอะและซับซ้อน ท าให้ใช้เวลามากในการกรอกข้อมูล และระบบยังไม่เสถียร ท าให้การเข้าระบบเป็นไปได้ยาก 
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ตารางที่ 5 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบซอฟท์แวร์ 
ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงส าหรับนักวิ่ง ด้านประสิทธิภาพการท างาน (n = 32) 

ด้านประสิทธิภาพการท างาน 
ระดับความเป็นไปได้(ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความเร็วและความเสถียรในการใช้งาน
ระบบ 

53.3 46.7 0 2.53 0.507 

2. ความถูกต้องของผลลัพธ์ของข้อมูล 66.7 33.3 0 2.67 0.479 
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการของ
ระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

60.0 40.0 0 2.60 0.498 

4. การจัดล าดับในการท างานของระบบมี
ความเหมาะสม 

63.3 36.7 0 2.63 0.490 

5. ขอบเขตในการท างานของระบบภาพรวมมี
ความเหมาะสม 

76.7 23.3 0 2.77 0.430 

โดยรวม 64.0 36.0 0 2.64 0.481 
 
ส าหรับความเป็นไปได้ในการใช้แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการ

ช่วยชีวิตเบื้องต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
61.34 (x̄ = 2.61, S.D. = 0.506) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านการใช้งาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 
กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันง่ายและเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 (x̄  = 2.57, 
S.D. = 0.568) องค์ประกอบที่ 2 แอปพลิเคชันมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี ง่ายต่อการท าความเข้าใจส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 (x̄  = 2.53, S.D. = 0.507) องค์ประกอบที่ 3 การจัดวางองค์ประกอบแต่
ส่วนในหน้าแสดงผลมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 (x̄  = 2.60, S.D. = 0.498) 
องค์ประกอบที่ 4 แบบตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม ง่ายต่อการอ่านส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 (x̄  = 2.67, S.D. = 0.479) องค์ประกอบที่ 5 ความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูลแต่
ละเมนูส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 (x̄  = 2.67, S.D. = 0.479) ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชัน 
ภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านการใชง้ าน (n = 32) 

ด้านการใช้งาน 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. กระบวนการติดตั้งแอปพลิเคชันง่ายและ
เหมาะสม 

60.0 36.7 3.3 2.57 0.568 

2. แอปพลิเคชันมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี   
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

53.3 46.7 0 2.53 0.507 

3. การจัดวางองค์ประกอบแต่ส่วนในหน้า
แสดงผลมีความเหมาะสม 

60.0 40 0 2.60 0.498 

4. แบบตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษรมี
ความเหมาะสม ง่ายต่อการอ่าน 

66.7 33.3 0 2.67 0.479 

5. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละ
เมน ู

66.7 33.3 0 2.67 0.479 

โดยรวม 61.34 38 0.66 2.61 0.506 
 
ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการ

ช่วยชีวิตเบื้องต้น มีความเป็นไปได้ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 52.2 (x̄ = 2.50, S.D. = 0.527) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 56.7 (x̄  = 2.57, S.D. = 0.504) องค์ประกอบที่ 2 ระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 (x̄  = 2.47, 
S.D. = 0.571) องค์ประกอบที่ 3 จ ากัดการใช้งานตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 53.3 (x̄  = 2.47, S.D. = 0.507) 
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ตารางที่ 7 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชัน 
ภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (n = 32)  

ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ในการท างาน 

43.3 56.7 0 2.57 0.504 

2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบ
รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ 

50 46.7 3.3 2.47 0.571 

3. จ ากัดการใช้งานตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 46.7 53.3 0 2.47 0.507 
โดยรวม 46.67 52.23 1.10 2.50 0.527 

 
ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการ

ช่วยชีวิตเบื้องต้น มีความเป็นไปได้ในด้านประสิทธิภาพการท างานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
57.78 (x̄ = 2.52, S.D. = 0.528) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการท างาน พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล (QR Code) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
53.3 (x̄  = 2.47, S.D. = 0.507) องค์ประกอบที่ 2 ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50  (x̄  = 2.43, S.D. = 0.568) องค์ประกอบท่ี 3 ความถูกต้องของผลลัพธ์ของ
ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.3 (x̄  = 2.43, S.D. = 0.568) องค์ประกอบท่ี 4 ความ
ถูกต้องของต าแหน่งในแผนที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 (x̄  = 2.73, S.D. = 0.450) 
องค์ประกอบที่ 5 ความครอบคลุมของการใช้งานจริงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3  
(x̄  = 2.50, S.D. = 0.572) องค์ประกอบที่ 6 ขอบเขตในการท างานในภาพรวมมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.7 (x̄  = 2.57, S.D. = 0.504)  

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอปพลิเคชันภาคสนามส าหรับช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นว่าควรมีการเช่ือมแอปพลิเคชัน Track และแอปพลิเคชัน Medic 
เข้าด้วยกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการเข้าถึงระบบ 
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ตารางที่ 8 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชันภาคสนาม 
ส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านประสิทธภิ าพการท างาน (n = 32) 

ด้านประสิทธิภาพการท างาน 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความรวดเรว็ในการอ่านข้อมูล (QR Code) 46.7 53.3 0 2.47 0.507 
2. ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล 46.7 50.0 3.3 2.43 0.568 
3. ความถูกต้องของผลลัพธ์ของข้อมูล 73.3 26.7 0 2.43 0.568 
4. ความถูกต้องของต าแหน่งในแผนที ่ 70 30 0 2.73 0.450 
5. ความครอบคลมุของการใช้งานจริง 53.3 43.3 3.3 2.50 0.572 
6. ขอบเขตในการท างานในภาพรวมมีความ
เหมาะสม 

56.7 43.3 0 2.57 0.504 

โดยรวม 57.78 41.10 1.10 2.52 0.528 

ส าหรับความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่ง และระบบการเรียนรู้ครบวงจร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ด้านการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.43 (x̄ = 2.64, S.D. = 0.486) เมื่อพิจารณา
ตามองค์ประกอบด้านการใช้งาน พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 การจัดวางองค์ประกอบแต่ส่วนในหน้าแสดงผล
มีความเหมาะสมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 (x̄  = 2.63, S.D. = 0.490) องค์ประกอบ
ที่ 2 รูปแบบตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษรของระบบมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 (x̄  = 2.67, S.D. = 0.479) องค์ประกอบที่ 3 ความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละเมนู 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 (x̄  = 2.63, S.D. = 0.490) ดังแสดงในตารางที่ 9 
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  ตารางที่ 9 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบการเรียนรู้ 
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้งาน (n = 32) 

ด้านการใช้งาน 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. การจัดวางองค์ประกอบแต่ส่วนในหน้า
แสดงผลมีความเหมาะสม 

63.3 36.7 0 2.63 0.490 

2. รูปแบบตัวอักษร สี และขนาดตัวอักษร
ของระบบมีความเหมาะสม 

66.7 33.3 0 2.67 0.479 

3. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละ
เมน ู

63.3 36.7 0 2.63 0.490 

โดยรวม 64.43 35.57 0.00 2.64 0.486 

ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะ
เจาะจงกับกลุ่มนักวิ่ง และระบบการเรียนรู้ครบวงจร มีความเป็นไปได้ในด้านเนื้อหาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 70 ( x̄ = 2.71, S.D. = 0.447) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านเนื้อหา พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80  
(x̄  = 2.80, S.D. = 0.407) องค์ประกอบที่ 2 ภาพกราฟิกมีความชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.7 (x̄  = 2.57, S.D. = 0.504) องค์ประกอบท่ี 3 เสียงบรรยายชัดเจน 
เหมาะสมกับเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 ( x̄  = 2.57 , S.D. = 0.479) 
องค์ประกอบท่ี 4 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.3 (x̄  = 2.83, 
S.D. = 0.379) องค์ประกอบที่ 5 ความยาวของการน าเสนอมีความเหมาะสมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 70 (x̄  = 2.70, S.D. = 0.466) องค์ประกอบที่ 6 มีแบบทดสอบที่สามารถทดสอบความ
เข้าใจของผู้ใช้ได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 (x̄  = 2.70, S.D. = 0.466) องค์ประกอบท่ี 7 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.7 (x̄  =2.77, 
S.D. =0.430) 
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ตารางที่ 10 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบ 
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนื้อหา (n = 32) 

ด้านเนื้อหา 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 80.0 20.0 0 2.80 0.407 
2. ภาพกราฟิกมีความชัดเจนเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

43.3 56.7 0 2.57 0.504 

3. เสียงบรรยายชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา 66.7 33.3 0 2.57 0.479 
4. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 83.3 16.7 0 2.83 0.379 
5. ความยาวของการน าเสนอมีความเหมาะสม 70.0 30.0 0 2.70 0.466 
6. มีแบบทดสอบที่สามารถทดสอบความ
เข้าใจของผู้ใช้ได้ 

70.0 30.0 0 2.70 0.466 

7. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติในชีวิตจริง
ได ้

76.7 23.3 0 2.77 0.430 

โดยรวม 70.00 30.00 0.00 2.71 0.447 

ตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะ
เจาะจงกับกลุ่มนักว่ิง และระบบการเรียนรู้ครบวงจร มีความเป็นไปได้ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.57 (x̄ = 2.40, S.D. = 0.537) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างานส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.7 (x̄  = 2.37, S.D. = 0.556) องค์ประกอบที่ 2 ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการตรวจสอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและปานกลาง
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน (x̄  = 2.50, S.D. = 0.509) องค์ประกอบที่ 3 จ ากัดการใช้งานตามระดับสิทธิ์
ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60  (x̄  = 2.33, S.D. = 0.547)  
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ตารางที่ 11 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบการเรียนรู้ 
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (n = 32) 

ด้านความปลอดภัยของขอ้มลู 
ระดับความเป็นไปได้ (ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน 40.0 56.7 3.3 2.37 0.556 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบรหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ 

50.0 50.0 0 2.50 0.509 

3. จ ากัดการใช้งานตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 3.7 60.0 3.3 2.33 0.547 
โดยรวม 31.23 55.57 2.20 2.40 0.537 

ตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะ
เจาะจงกับกลุ่มนักวิ่ง และระบบการเรียนรู้ครบวงจร มีความเป็นไปได้ในด้านประสิทธิภาพการท างานส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 (x̄ = 2.60, S.D. = 0.558) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบด้านประสทิธิภาพ
การท างาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ความรวดเร็วและความเสถียรในการใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 (x̄  = 2.57, S.D. = 0.679) องค์ประกอบที่ 2 ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 (x̄  = 2.60, S.D. = 0.563) องค์ประกอบที่ 3 ระบบช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 (x̄  = 2.60, S.D. = 0.498) องค์ประกอบที่ 4 
ขอบเขตในการท างานในภาพรวมมีความเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.3 (x̄  = 2.63,  
S.D. = 0.490) 

นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร ว่าเป็นระบบที่มีเนื้อหาน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มจ านวนสื่อ
การเรียนรู้ และพัฒนาระบบให้มีความเสถียรมากขึ้นเนื่องจากมีการขัดข้องอยู่บ้าง 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

  
 

ตารางที่ 12 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความเป็นไปได้ของการใช้ระบบการเรียนรู้ 
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านประสิทธิภาพการท างาน (n = 32) 

ด้านประสิทธิภาพการท างาน 
ระดับความเป็นไปได้(ร้อยละ) 

x̄  S.D. 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความรวดเร็วและความเสถียรในการใช้งาน 66.7 23.3 10 2.57 0.679 
2. ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล 63.3 33.3 3.3 2.60 0.563 
3.  ระบบช่ วยสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

60.0 40.0 0 2.60 0.498 

4. ขอบเขตในการท างานในภาพรวมมีความ
เหมาะสม 

63.3 36.74 0 2.63 0.490 

โดยรวม 63.33 33.34 3.33 2.60 0.558 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
สำหรับนักวิ่ง และศึกษาความเป็นไปได้ของระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง กระบวนการในการพัฒนาระบบฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ระยะดำเนินการ และ 3) ระยะประเมินผล กลุ่มตัวอย่างในระยะ
วิเคราะห์สถานการณ์คือ ผู้เชี ่ยวชาญการจัดงานวิ่งมาราธอน ผู้เชี ่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับสื่อและ
เทคโนโลยี จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างในระยะดำเนินการคือ นักวิ่งที่เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอน จำนวน 
17,441 คน และกลุ่มตัวอย่างในระยะประเมินผลคือ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ร่วมงาน
วิ่งมาราธอน จำนวน 32 คน โดยทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  แนวคำถามในการสนทนากลุ่ม แนวคำถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักวิ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีวิเคราะห์
เชิงเนื ้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และการใช้สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ผล
การศึกษา พบว่า 

1. ระบบความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
สำหรับนักวิ ่ง ประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบ คือ 1) ระบบซอฟท์แวร ์ฐานข้อมูลสุขภาพ 
เจาะจงสำหรับนักวิ ่ง เพื ่อป้องกันและช่วยเหลือเมื ่อนักวิ ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน   
2) แอปพลิเคชันภาคสนามสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น  ซึ่งประกอบด้วย  
2 ระบบ ได้แก่ ระบบการระบุตำแหน่ง พิกัดจุดช่วยเหลือ และการนำทางไปยังจุดการช่วยเหลือ 
(Point-based & Location) เพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์อื่น ๆ และระบบแสดงข้อมูลทาง
การแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติการรักษา ประวัติการช่วยเหลือ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และ
การติดต่อญาติของนักวิ่งในกรณีฉุกเฉิน (History Report and Information for CPR Data) และ  
3) ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม
นักวิ ่งและระบบการเรียนรู ้ครบวงจร ซึ ่งมีสื ่อการเรียนรู ้ในรูปแบบ Infographic หรือแอนิเมชัน 
จำนวน 3 เรื่อง และสื่อวิดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน 6 นาที จำนวน 3 เรื่อง 
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2. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบซอฟท์แวร์ฐานข้อมูลสุขภาพเจาะจงสำหรับ
นักวิ่ง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเมื่อนักวิ่งเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน พบว่า มีความเป็นไปได้
ในด้านการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.32 (  = 2.59, S.D. = 0.525) รองลงมา
คือ ระดับปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.34 และ 1.32 ตามลำดับ สำหรับความเป็นไปได้ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.13 (  = 2.51, S.D = 0.497) 
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.87 และความเป็นไปได้ด้านประสิทธิภาพการทำงานมี
ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64 .00 (  = 2.64, S.D. = 0481) รองลงมาคือระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36 

3. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชันภาคสนามสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นพบว่า มีความเป็นไปได้ด้านการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 61.34 ( = 2.61, S.D. = 0.506) รองลงมาคือ ระดับปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 
38 และ 0.66 ตามลำดับ ความเป็นไปได้ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 52.23 (  = 2.50, S.D = 0.527) รองลงมาคือ ระดับมากและน้อย คิดเป็นร้อยละ 
46.67 และ 1.10 ตามลำดับ และความเป็นไปได้ด้านประสิทธิภาพการทำงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 57.78 (  = 2.52, S.D = 0.528) รองลงมาคือ ระดับปานกลางและน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 41.10 และ 1.10 ตามลำดับ 

4. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการช่วยชีวิต
เบื้องต้น โดยเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนักวิ่งและระบบการเรียนรู้ครบวงจร พบว่า มีความเป็นไปได้ด้าน
การใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.43 (  = 2.64, S.D. = 0.486) รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.57 ความเป็นไปได้ด้านเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 70 (  = 2.71, S.D. = 0.447) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30 ความเป็นไปได้ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.57 (  = 2.40, S.D. = 
0.537) รองลงมาคือ ระดับมากและน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.23 และ 2.20 ตามลำดับ และความ
เป็นไปได้ด้านประสิทธิภาพการทำงานมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 
(  = 2.60, S.D. = 0.558) รองลงมาคือระดับปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.34 และ 3.33 
ตามลำดับ 
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ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำนวิจัย 

1. ด้านการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  
โควิด 19 (COVID-19) ท าให้งานวิ่งมาราธอนบางงานมีการเลื่อนการจัดงานแข่งขัน และบางงานวิ่งมีการ
เปิดรับสมัครนักว่ิงแต่ถูกยกเลิก 

2. ผู้สมัครวิ่งหลายรายไม่ได้กรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลให้ ท าให้ชุดข้อมูลด้าน
สุขภาพไม่ครบถ้วน 

3. นักว่ิงมองว่าแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลมีหลายขั้นตอนท าให้เสียเวลาในการสมัคร จ าเป็นต้องมี
กระบวนการสร้างความตระหนักให้นักว่ิงเห็นความส าคัญของการกรอกข้อมูลด้านสุขภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการดึงข้อมูลประวัติสุขภาพของนักว่ิงจากฐานข้อมูลที่เคยสมัครเข้าร่วมรายการแข่งขันใน
อดีตผ่านหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล 

2. อาจมีการเปิดระบบการรับสมัครให้นักวิ่งเข้ามากรอกข้อมูลสุขภาพก่อนวันรับสมัคร เพื่อลด
ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลวันสมัคร และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

3. อาจมีข้อมูลติดต่อกับหน่วยงานการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ (BLS) 
และเมื่อสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านรายการแข่งขันอาจมีส่วนลดในการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว 

4. ควรมีการผลักดันการใช้ระบบท่ีพัฒนาใช้วงกว้างทุกงานวิ่ง 
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ภาคผนวก ก 

แนวค าถามในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญการจัดงานว่ิงมาราธอน 
 
1) องค์ประกอบของการจัดงานวิ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง  
  - กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกับสุขภาพกับนักว่ิงโดยตรง  
  - กิจกรรมใดเป็นส่วนช่วยในการเฝ้าระวังและ/หรือช่วยเหลือนักว่ิงยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 
2) มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านภาวะฉุกเฉินให้แก่นักวิ่งอย่างไรบ้าง และมีกลไกเพื่อการ

จัดการอย่างไร 
3) จากประสบการณ์การจัดงานวิ่งที่ผ่านมา มีผู้ป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นในงานบ้างหรือไม่ อย่างไร 
  - ผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการของโรคคืออะไรบ้าง (ถ้ามี) สามารถให้การช่วยเหลือที่ทันต่อเวลาและ

น าส่งโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
4) ข้อเสนอแนะในการจัดงานวิ่งที่มีคุณภาพโดยให้ความใส่ใจในสุขภาพของนักว่ิง 
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ภาคผนวก ข 

แนวค าถามในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 
 
1) ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบส าหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพื่องานวิ่งมากว่า  

3 ปี ท่านออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้าผู้จัดงานวิ่งร่วมกับข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าซึ่งเป็น
ความคิดเห็นและประสบการณ์ของท่าน อยากทราบว่าท่านพัฒนาระบบให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 
(User) อย่างไร เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์สูงสุด 

2) ฐานข้อมูลเว็ปและแอปพลิเคชันที่ท่านพัฒนาจะมีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface; UI)  
ในรูปแบบใดจึงจะมีความสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้งานจริง 

3) ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดงานวิ่งและผู้พัฒนาระบบท่านคิดว่าระบบฐานข้อมูลเว็ปที่ ต้องมีการจัดเก็บ
ประวัติของนักวิ่งรวมไปถึงประวัติสุขภาพควรมีชุดข้อมูลใดบ้าง (Entity and attribute) ท่ีช่วยท าให้
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ 

4) ท่านออกแบบให้ระบบมีฐานข้อมูลที่ส าคัญประกอบไปด้วยกี่ฐานข้อมูลและในแต่ละฐานข้อมูล
ประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง 

5) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยเครื่องมือและวิธีการใดบ้าง (ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการสแกน 
BIB) และระบบจะแสดงข้อมูลอะไรบ้าง 

6) ฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้วิ่งได้ถูกน าไปใช้งานในเชิงการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนป้องกันหรือไม่
อย่างไร 
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ภาคผนวก ค 

แนวค าถามในการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักว่ิง มีความส าคัญ และมีประโยชน์ต่อการจัด
งานวิ่งอย่างไรบ้าง 

2) ฐานข้อมูลสุขภาพของนักวิ่ง ควรจัดเก็บข้อมูลเรื่องใดบ้างเพื่อสามารถช่วยเหลือนักวิ่งในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้ 

3) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะวิ่ง ฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่งมีความส าคัญอย่างไรในการช่วยเหลือนักวิ่ง 
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ภาคผนวก ง 

แนวค าถามในการสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการความรูเ้กี่ยวกับสื่อและเทคโนโลย ี
 
1) ในกระบวนการบ่งช้ีและสกัดความรู้จากผู้เ ช่ียวชาญที่เป็นบุคลากรทางก ารแพทย์เพื่อน าไปสู่ 

การจัดท า Infographic 2D และจัดท าวิดีโอ ใช้วิธีการใดบ้าง 
2) การสกัดความรู้และการตรวจสอบชุดความรู้ท่านวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือใด 
3) การตรวจสอบชุดความรู้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรู้นั้นถูกต้องและสมบูรณ์มีวิธีการอย่างไร 
4) จากการสกัดความรู้ ตรวจสอบชุดความรู้ และวิเคราะห์ข้อมูล ท่านสามารถสรุปผลได้อย่างไร 
5) จากกระบวนการข้อ 1-4 ท่านได้ส่งมอบหรือเผยแพร่ชุดความรู้นี้อย่างไรต่อทีมผู้ผลิตสื่อและใช้

กระบวนการใดก ากับควบคุมเพื่อให้ความรู้มีความถูกต้องมากที่สุด 
6) ท่านออกแบบกระบวนการอย่างไรเพื่อให้ความรู้ดังกล่าวสามารถยกระดับและน าไปใช้ขยายผลได้อย่าง

ถูกต้อง 
7) ในอนาคตหากสื่อถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายควรจะมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้

ความรู้นี้สามารถวัดผลได้ เกิดการหมุนเวียนความรู้ (การบอกต่อการสอน) ได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  
 

 
 

  
    

    
   

 

   
  

      
    

   
   

 

 
  

 

 

  

 
      

   

ภาคผนวก จ
ฐานข้อมูลนักว่ิงที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพในระบบ

  คณะท างานได้รวบรวมข้อมูลนักวิ่ งที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุ ขภาพ 
ในการเข้ าร่ วมการแข่ งขั นรายการ  จ  านวน 4 รายการ  ได้ แก่ Khao Yai Marathon 2019 จ  านวน 
7,680 ราย รายการ CMU Marathon 2020 จ านวน 9,761 ราย รายการ Mae Moh Half Marathon 2020 
จ านวน 802 ราย และ รายการ Khao Yai Marathon 2020 จ านวน 6,817 ราย รวมรายการแข่งขัน 4 
งานมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 25,060 ราย โดยมีรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมรายการแข่งขันที่ไม่ซ้ าจ านวน 
21,532 รายโดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. การแข่งขันรายการ Khao Yai Marathon 2019 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 7,680 ราย
  จากจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 7,680 ราย ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 3,714 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 48 และเพศหญิง จ านวน 3,966 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 จ าแนกกรุ๊ปเลือดของนักว่ิงได้ดังนี้ 
A จ านวน 1 447 ราย B จ านวน 2 317 ราย AB จ านวน 544 ราย O จ านวน 2 935 ราย และ  , , ,
ไม่ระบุ 437 ราย แบ่งประเภทการแข่งขันได้ดังน้ี Marathon จ านวน 1,066 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 Half 
Marathon จ านวน 2,212 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 Mini Marathon จ านวน 2,361 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 
Run for Health จ านวน 1,596 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และ Family Run จ านวน 445 ราย คิดเป็นร้อย 
ละ 6 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  จากการสร้างฟอร์มแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของนักวิ่ง บนเว็บไซต์การรับสมัคร 
นักวิ่ ง พบว่านักวิ่ งจ านวน 7,680 ราย มีผู้ที่ เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ด้วยการปั๊มหัวใจ 
แบบปฏิบัติ (BLS) จ านวน 1,815 ราย ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ
(BLS) จ านวน 5,865 ราย นักวิ่งที่มีประวัติของคนในครอบครัวที่เคยมีอาการหัวใจหยุดเต้นทันทีหรือเสียชีวิต 
โดยไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 55 ราย ข้อมูลนักวิ่งที่มีโรคประจ าตัว จ านวน 379 ราย โดย 3 อันดับแรกที่พบ 
มากที่สุด คือ โรคอ่ืน ๆ เช่น ภูมิแพ้ ไทรอยด์ เก๊าท์ เป็นต้น โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืด นักวิ่ง 
จ านวน 109 คน เคยมีอาการเหล่าน้ีระหว่างพักหรือระหว่างท ากิจกรรม โดยมีอาการเท้าหรือขาบวมมาก 
ที่สุด รองลงมาคืออาการเจ็บแน่นหน้าอก คอ ขากรรไกร อาการเป็นลมง่าย และอาการนอนราบแล้วเหนื่อย 
ตามล าดับ

2. การแข่งขันรายการ CMU Marathon 2020 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 9,761 ราย
  จากจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 9,761 ราย ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 5,734 รายคิดเป็นร้อย 

ละ 56 และเพศหญิง จ านวน 4,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 จ าแนกกรุ๊ปเลือดของนักวิ่งได้ ดังนี้
 A จ านวน 2,040 ราย B จ านวน 2,801 ราย AB จ านวน 619 ราย O จ านวน 4,094 ราย และไม่ระบุ 207

ราย แบ่งประเภทการแข่งขันได้ดังน้ี Marathon จ านวน 2,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 Half Marathon
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จ านวน 3,174 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 Mini Marathon จ านวน 3,247 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 และ Fun 
Run จ านวน 871 ราย คิดเป็นร้อยละ 9

  จากการสร้างฟอร์มแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของนักว่ิงบนเว็บไซต์การรับสมัครนักวิ่ง 
พบว่านักวิ่งจ านวน 9,761 ราย มีผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ (BLS)
จ านวน 2,449 ราย ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตดว้ ยการป๊ัมหัวใจแบบปฏิบัต ิ (BLS) จ านวน 7,312 
ราย นักวิ่งที่มีประวัติของคนในครอบครัวมีอาการหัวใจหยุดเต้นทัน ทีหรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ 
จ านวน 74 ราย ข้อมูลนักวิ่งที่มีโรคประจ าตัว จ านวน 1,106 ราย โดย 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุด คือ 
โรคอื่น ๆ เช่น โรคไทรอยด์ โรคภูมิแพ้ โรคเก๊าท์ โรคกระเพาะ ไมเกรน เป็นต้น โรคความดันโลหิตสูง และ 
โรคไขมันในเลือดสูง นักวิ่งจ านวน 405 คน เคยมีอาการเหล่านี้ระหว่างพักหรือระหว่างท ากิจกรรม 
โดยมีอาการเทา้ หรือขาบวมมากที่สุด รองลงมาคืออาการเจ็บแน่นหน้าอก คอ ขากรรไกร อาการเป็นลมง่าย 
และอาการนอนราบแล้วเหนื่อย ตามล าดับ

3. การแข่งขันรายการ Mae Moh Half Marathon 2020 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 802 ราย
  จากจ านวนนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 316 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 39 และเพศหญิง จ านวน 486 ราย คิดเป็นร้อยละ 61

  จากการสร้างฟอร์มแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของนักวิ่งบนเว็บไซต์การรับสมัคร 
นักวิ่ง พบว่านักวิ่งจ านวน 802 ราย มีผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ
(BLS) จ านวน 97 ราย ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ ( BLS) จ านวน 
705  ราย นักวิ่ งที่มีประวัติของคนในครอบครัวมีอาการหัวใจหยุดเต้นทันทีหรือเสียชีวิตโดย 
ไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 5 ราย ข้อมูลนักวิ่งที่มีโรคประจ าตัว จ านวน 53 ราย โดย 3 อันดับแรกที่พบมาก 
ที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอื่น ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ ไทรอยด์ และข้ออักเสบ 
เป็นต้น นักว่ิงจ านวน 34 ราย เคยมีอาการเหล่าน้ีระหว่างพักหรือระหว่างท ากิจกรรม โดยมีอาการเท้าหรือ 
ขาบวมมากที่สุด รองลงมาคืออาการนอนราบแล้วเหนื่อย อาการเจ็บแ น่นหน้าอก คอ ขากรรไกร และ 
อาการเป็นลมง่าย ตามล าดับ

4. การแข่งขันรายการ Khao Yai Marathon 2020 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 6,817 ราย
  จากจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 6,817 ราย ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 3, 539 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 52 และเพศหญิง จ านวน 3,278 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 จ าแนกกรุ๊ปเลือดของนักว่ิงได้ดงั นี้
A จ านวน 1,272 ราย B จ านวน 2,064 ราย AB จ านวน 483 ราย O จ านวน 2,622 ราย และไม่ระบุ 376 
ราย แบ่งประเภทการแข่งขันได้ดังนี้ Marathon จ านวน 1,146 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 Half Marathon 
จ านวน 2,256 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 Mini Marathon จ านวน 2,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 Run for
Health จ านวน 1,096 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และ Family Run จ านวน 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 4
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จากการสร้างฟอร์มแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของนักวิ่งบนเว็บไซต์การรับสมัคร 
นักวิ่ง พบว่านักวิ่งจ านวน 6,817 ราย มีผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ 
(BLS) จ านวน 948 ราย ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแบบปฏิบัติ (BLS) จ านวน 
5,869 ราย นักว่ิงที่มีประวัติของคนในครอบครัวท่ีเคยมีอาการหัวใจหยุดเต้นทันทีหรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุ จ านวน 36 ราย ข้อมูลนักวิ่งที่มีโรคประจ าตัว จ านวน 329 ราย โดย 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดคอื 
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอื่น ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน 
ไทรอยด์ และไมเกรน เป็นต้น นักวิ่งจ านวน 249 รายเคยมีอาการเหล่านี้ระหว่างพักหรือระหว่างท า
กิจกรรม โดยมีอาการเท้าหรือขาบวมมากที่สุด รองลงมาคืออาการนอนราบแล้วเหนื่อย อาการเจ็บหน้าอก 
คอ ขากรรไกร และอาการเป็นลมง่ายตามล าดับ 
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