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ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และ
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ต่อ ความรูใ้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะในการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานและทักษะในการช่วยฟืน้ คืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ ในช่วงเดือน เมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ.2558 จำ�นวน 250 คน
สุม่ เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยการจับคู่ ระดับชัน้ ปี เพศ อายุ ประสบการณ์การฟืน้ คืนชีพ เกรดเฉลีย่ สะสมเข้ากลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประยุกต์แนวคิดด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง การใช้แรงเสริมและการสนับสนุนทางสังคมเข้าสู่โปรแกรม วัดความรู้
ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
โดยใช้แบบวัดความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แบบวัดความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบวัด
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.74 ,0.81 และ 0.72 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired t- test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent t- test
ผลการวิจัยพบว่า
1) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หลังการทดลอง ( -10.43,SD=2.38) มากกว่า
ก่อนการทดลอง ( =7.53, SD=2.22) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 39.456, df=29, p-value = .000) มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังการทดลอง ( = 10.43, SD=2.38) มากกว่าก่อนการทดลอง ( = 7.47,
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SD=2.22) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 50.80 , df = 29, p-value =. 000) และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานหลังการทดลอง ( = 6.87,SD=1.43) มากกว่าก่อนการทดลอง ( =0.53 SD = 0.77) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(t= 29.29, df=29, p-value=. 000)
2) กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรูใ้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานหลังการทดลอง ( = 10.43, SD = 2.38) มากกว่า
กลุ่มควบคุม ( = 7.57, SD=2.31) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 4.72, df = 58, p-value = . 000) มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังการทดลอง ( -10.43, SD = 2.38) มากกว่ากลุ่มควบคุม ( = 7.63,
SD = 2.39) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 4.53, df = 58, p-value = . 000) และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานหลังการทดลอง ( = 6.87, SD = 1.43) มากกว่ากลุ่มควบคุม ( =0.67, SD=1.09) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(t = 18.85, df = 58, p-value = . 000)
โปรแกรมการให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรนำ�
โปรแกรมนี้ ไปใช้อย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และทักษะ
ดังกล่าวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการให้ความรู้, การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Abstract
The quasi-experimental study aimed to investigate the effects of the basic cardiopulmonary life
support training program on knowledge and skills related to basic cardiopulmonary life support of middle
school students. The sample was 250 middle school students who were studying at Sri-Ayutthaya School
between April to June 20. Sixty students were randomly assigned into the experimental and control groups
by using a match-paired technique for grade, gender, age, and experience on basic cardiopulmonary life
support, and grade point average, 30 subjects per group. The experimental group received the education
program promoting basic cardiopulmonary life support developed based on the concepts of perceived
self-efficacy, reinforcement, and social support. Their knowledge and skills about basic cardiopulmonary
life support were measured by using the basic cardiopulmonary life support knowledge questionnaire,
the knowledge of basic cardiopulmonary life support skills questionnaire, and the skills of basic
cardiopulmonary life support questionnaire, with reliability of 0.74. 0.81, and 0.72, respectively. Data
regarding demographic characteristics of the subjects were analyzed by using descriptive statistics, and
mean scores of knowledge and knowledge of skills of basic cardiopulmonary life support, and skills of
basic cardiopulmonary life support within groups were compared by using the paired t-test, while the
independent t-test was used to compare the mean scores of knowledge and knowledge of skills of basic
cardiopulmonary life support and skills of basic cardiopulmonary life support between groups.
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The findings revealed that:
1. After the experiment, the mean score of knowledge of basic cardiopulmonary life support of the
experimental group ( = 10.43, SD = 2.38) was higher than that obtained before the experiment ( = 7.53,
SD = 2.22) with statistical significance (t = 39.46, df = 29, p-value = .000). Moreover, their mean score
of knowledge of skills of basic cardiopulmonary life support after the experiment ( = 10.43, SD = 2.38)
was higher than that obtained before the experiment ( = 7.47; SD = 2.22) with statistical significance
(t = 50.80, df = 29, p-value = .000). Finally, their mean score of skills of basic cardiopulmonary life support
after the experiment ( = 6.87, SD = 1.43) was higher than that obtained before the experiment ( = 0.53,
SD = 0.77) with statistical significance (p-value = .000).
2. The mean score of knowledge of basic cardiopulmonary life support after the experiment of
the experimental subjects ( = 10.43, SD = 2.38) was higher than that of the control subjects ( = 7.57,
SD = 2.31) with statistical significance (t = 4.72, df = 58, p-value = .000). In addition, their mean score of
knowledge of skills of basic cardiopulmonary life support after the experiment ( = 10.43, SD = 2.38)
was higher than that of the control subjects ( = 7.63, SD = 2.39) with statistical significance (t = 4.530,
df = 58, p-value = .000). Finally, their mean score of skills of basic cardiopulmonary life support after
the experiment ( = 6.87, SD = 1.43) was higher than that of the control subjects ( = 0.67, SD = 1.09)
with statistical significance (p-value = .000).
Based on the study findings, it could be concluded that the education program promoting basic
cardiopulmonary life support could increase knowledge and skills of basic cardiopulmonary life support
of junior high school students. Therefore, the program should be continuously implemented on a yearly
basis and should be expanded to other groups of secondary school students.
Keywords: an education program, basic cardiopulmonary life support, middle school students
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บทนำ�

ภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจเป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ทม่ี คี วามสำ�คัญโดยมีอบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดแตก
ต่างกันมากในหลายๆ รายงานโดยประมาณ คือ 0.5-1.5 ต่อ
1,000 รายต่อปีซง่ึ ปัจจัยเรือ่ งของเวลามีความสำ�คัญมาก การ
รักษาทีล่ า่ ช้าจะทำ�ให้โอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยรอดชีวติ และกลับมาดำ�เนิน
ชีวติ ได้ตามปกติ ก็จะลดลงเรือ่ ยๆ หรือไม่มเี ลย นอกจากนีอ้ ตั รา
การรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยยังขึน้ อยูก่ บั ระบบและความพร้อมของ
การปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีพ พบว่าโดยทัว่ ไปอัตราการรอดชีวติ
ของผู้ป่วยอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 1-10 สามารถรอดชีวิตและ
ออกจากโรงพยาบาลได้ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการช่วย
ฟื้นคืนชีพมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษาหรือรวบรวมได้จากข้อบกพร่องในอดีตมา
ปรับปรุงทำ�ให้มขี อ้ ควรปฏิบตั ใิ หม่ๆ ออกมาทุก 3-5 ปีทย่ี อมรับ
กันทัว่ ไปคือข้อควรปฏิบตั ขิ องสมาคมแพทย์โรคหัวใจประเทศ
สหรัฐอเมริกา1 ซึ่งในประเทศไทยก็ยึดหลักถือคำ�แนะนำ�นี้
ในงานวิจัยนี้จะอ้างอิงถึงข้อควรปฏิบัติตาม AHA ที่ประกาศ
ใช้ โดยทัว่ ไปจะแบ่งการช่วยฟืน้ คืนชีพออกเป็น 2 ขัน้ ตอน คือ
การช่วยขัน้ พืน้ ฐาน (basic life support; BLS) และการช่วย
ขัน้ สูง (advanced cardiac life support; ACLS) ปัจจัยทีม่ ี
ผลต่ออัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ย ได้แก่ ระยะเวลาตัง้ แต่เกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นจนถึงเมื่อได้รับการช่วยเหลือการกระตุก
หัวใจ (defibrillation)ด้วยไฟฟ้าทำ�ได้ภายในเวลา 4 นาที และ
การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ สูง ทำ�ได้ภายในเวลา 8 นาทีรวมถึง การ
กดอกหรือการนวดหัวใจ ดังนัน้ ผูใ้ ห้การช่วยเหลือจำ�เป็นต้อง
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีพให้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตัง้ แต่
การตรวจประเมินเพือ่ ช่วยเหลือได้ ซึง่ BLS มีความสำ�คัญมาก
เพราะทุกนาทีท่ีผ่านไปความสำ�เร็จของ CPR ยิ่งลดลง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการฝึกสอนบุคคลทัว่ ไป ถึง BLS และ
การใช้เครือ่ ง AED ภายใน 5 นาที ของการกูช้ พี 2
ระบบบริการแพทย์ฉกุ เฉิน (Emergency Medical
Service System, EMS) ในประเทศไทย เริ่มต้นจากการ
สังคมสงเคราะห์ กูภ้ ยั และเก็บศพ โดย มูลนิธปิ อเต็กตึง้ ใน พ.ศ.
2480 ต่อมา พ.ศ. 2513 มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ให้ความช่วย
เหลือ ลำ�เลียงส่งโรงพยาบาลโดยบุคลากรทัว่ ไป.ในปี พ.ศ. 2515
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มกี ารปฏิบตั กิ าร การแพทย์ฉกุ เฉินทางไกล เพือ่ ให้

ประชาชนในท้องถิน่ ทุรกันดารได้รบั การรักษาพยาบาลทันต่อ
เหตุการณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยกรมการแพทย์ เปิดศูนย์กชู้ พี นเรนทร และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-49) มีการ
บรรจุแผนพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉกุ เฉินเข้าสูจ่ งั หวัดจนถึง
ชุมชนและให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมทำ�ให้ลดอัตราการเสียชีวติ ลงได้ 3
ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ในประเทศไทย มีผปู้ ว่ ยโรคหัวใจเสียชีวติ ถึง 39,459 คน หรือ
วันละ 108 คน หรือเสียชีวิตชั่วโมงละ 4 คน กระทรวง
สาธารณสุขระบุวา่ ในรอบ 10 ปี มีผปู้ ว่ ยโรคหัวใจเพิม่ สูงขึน้
เป็น 3 เท่า ในขณะทีอ่ งค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า
ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า
17 ล้านคนทัว่ โลก และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีจ�ำ นวนผู้
เสียชีวติ เพิม่ สูงขึน้ ถึง 23 ล้านคนทัว่ โลก นอกจากนัน้ การเสีย
ชีวติ แบบปัจจุบนั ทันด่วนเกิดได้บอ่ ยด้วยสาเหตุตา่ งๆ เช่น การ
แพ้ยา การแพ้พษิ แมลงสัตว์กดั ต่อย ถูกไฟฟ้าดูด สำ�ลักควันไฟ
หรือจมน้ํา ผู้ป่วยเหล่านี้จะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น
กะทันหัน ซึง่ ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟน้ื คืนชีพ
ขึน้ มาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ฉะนัน้
ปฏิบัติการช่วยชีวิตที่กระทำ�อย่างทันทีและถูกต้องจะช่วยให้
สมองไม่ขาดเลือดและสามารถกลับมาฟื้นเป็นปกติได้ และ
อุบตั กิ ารณ์ตา่ งๆ เหล่านี้ มักเกิดได้ทกุ หนทุกแห่ง เช่น ทีบ่ า้ น
ทีท่ �ำ งาน หรือสวนสาธารณะ หรือระหว่างการเดินทาง ฉะนัน้
การช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีน้ัน จึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะจากบุคคลใกล้ชดิ ญาติมติ ร ผูร้ ว่ มงาน หรือ
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในสถานการณ์น้ันๆ ซึ่งบุคคลเหล่านั้น
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีความรูแ้ ละสามารถทำ�การปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ
ขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้พน้ จากความ
พิการหรืออันตรายแก่ชวี ติ ก่อนนำ�ส่งโรงพยาบาล และลดอุบตั -ิ
การณ์การสูญเสีย ปัจจุบนั การเจ็บป่วยฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้ ในครัว
เรือน มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ จาก อุบตั เิ หตุ และจาก
เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย หรือโรคเรือ้ รังดังกล่าวทีอ่ าจ
จำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที
เพื่อนำ�ส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จาก
ความสำ�คัญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชนจำ�เป็นต้องมี
ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการ
แพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกครัวเรือนซึ่งถือเป็นความคาดหวังใน
อนาคต เป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างมาก
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ดังนัน้ กลุม่ เป้าหมายทีน่ า่ สนใจทีค่ วรเป็นผูช้ ว่ ยเหลือ
ยามฉุกเฉินของครอบครัว ก็คอื กลุม่ เด็กวัยรุน่ เนือ่ งจากเด็กวัย
รุน่ มีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่ สามารถเข้าใจเรือ่ ง
ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรมได้งา่ ย เริม่ มีความคิดเป็นเหตุเป็น
ผล และเริ่มมีความคิดว่าพฤติกรรมตนเองเป็นที่มองของคน
รอบๆ ข้าง ประกอบกับชอบแสดงออกเพื่อให้คนยอมรับจาก
เหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ซึง่ เป็นสถาบันทีม่ พี น้ื ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึง่ โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
มีนโยบายผลักดันให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้
นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพในทางทีด่ ี มีความรู้ และความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถนำ�ความรู้ไปแนะนำ�นักเรียน
สถาบันอืน่ ๆ รวมทัง้ การส่งเสริมป้องกันโรคและเพือ่ ให้สามารถ
นำ�ไปใช้ในการช่วยเหลือบุคคลทีใ่ กล้ชดิ และบุคคลในชุมชนได้
อย่างทันท่วงที ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาความรูด้ า้ นการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานให้แก่กลุม่ นักเรียนดังกล่าว โดยคาด
ว่า โปรแกรมดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นจะช่วยพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน และ
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการทดลอง

กรอบแนวคิดการวิจยั

ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน และ
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

สมมติฐานการวิจยั

1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ด้านการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพ
ขั้นพื้นฐานและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มากกว่า
ก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ด้านการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพ
ขั้นพื้นฐานและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มากกว่า
กลุม่ ควบคุม

ขอบเขตการวิจยั

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของโปรแกรม
การให้ความรู้ต่อความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานและทักษะการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ในกลุม่ นักเรียนมัธยมศึกษาทีเ่ ข้ารับ
การศึกษาที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ ในช่วงเดือน
เมษายน ถึง มิถนุ ายน 2558
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ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental Research Design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาทั้งหมด จำ�นวน 400 คน ที่เข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำ�นวน 250 คน กำ�หนดคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ คือ ไม่มปี ญ
ั หาการได้ยนิ และการมองเห็น ไม่มโี รค
ประจำ�ตัว และอาการทางจิตประสาท มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์
ไม่มีภาวะทุพพลภาพ และยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความ
สมัครใจ สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจับคู่ระดับ
ชัน้ ปี เพศ อายุ นํา้ หนัก ส่วนสูง กลุม่ ละ 30 รวมเป็นจำ�นวน
60 คน
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการให้ความรูด้ า้ นการช่วย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ตัวแปรตาม คือ ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน และ
ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
โปรแกรมการให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน เป็นโปรแกรมที่ประกอบไปด้วย การให้ข้อมูล
ความสำ�คัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ ร่วมกับนำ�เสนอวีดีทัศน์
การ์ตูนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ และทักษะการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพพืน้ ฐาน โดยยึดหลักการตามสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานฉบับประชาชน
ร่วมกับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
และการให้การสนับสนุนทางสังคม การให้แรงเสริมเป็นระยะๆ
โดยการให้รางวัล เป็นฐานในการจัดทำ�โปรแกรม กำ�หนดจัด
กิจกรรมภายในเวลา 1 วัน ตัง้ แต่การทำ�แบบวัดความรูแ้ ละวัด
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ก่อนการเข้าโปรแกรม
การเข้าสูโ่ ปรแกรม และการทำ�แบบวัดความรูท้ ง้ั 2 ด้าน และ
วั ด ทั ก ษะการช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น พื้ น ฐาน หลั ง การเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม ซึง่ โปรแกรมดังกล่าว ผ่านผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (validity) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.66 - 1.00

แบบวัดความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
เป็นแบบวัดเกี่ยวกับความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ท่ีหยุดหายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้น ให้มกี ารหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่
สภาพเดิม ป้องกันเนือ้ เยือ่ ได้รบั อันตรายจากการขาดออกซิเจน
อย่างถาวร พัฒนามาจากหลักการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ฉบับประชาชน มีจ�ำ นวนข้อคำ�ถามทัง้ หมด 15 ข้อ เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำ�ตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ เพียงคำ�ตอบ
เดียว การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้
0 คะแนน คะแนนอยูใ่ นช่วง 0-15 คะแนน
แบบวัดความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐาน เป็นแบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนและทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน พัฒนามาจากการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน ตามหลักการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานฉบับประชาชน มีจำ�นวนข้อคำ�ถาม
ทัง้ หมด 15 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำ�ตอบที่
ถูกต้องทีส่ ดุ เพียงคำ�ตอบเดียว การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1
คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน คะแนนอยูใ่ นช่วง 0 – 15 คะแนน
แบบวัดทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็น
แบบวัดเกีย่ วกับพฤติกรรมการปฏิบตั แิ ละทักษะการช่วยเหลือ
ผูท้ ห่ี ยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มกี ารหายใจและการไหล
เวียนกลับคืนสูส่ ภาพเดิม ตามหลักการของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน ประกอบด้วยขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ 9 ขัน้ ตอน คือ 1. การ
ตรวจระดับความรูส้ กึ ตัว 2. การเรียกขอความช่วยเหลือ 3. การ
โทรขอความช่วยเหลือ 4.การจัดท่าให้นอน 5. การกดอกนวด
หัวใจ 6. ท่าการกดนวดหัวใจ 7. ความลึกในการกดอก 8. อัตรา
การกดอกและคลาย 9. อัตราการกดต่อนาที การให้คะแนน คือ
ปฏิบตั ถิ กู ต้อง ได้ 1 คะแนน ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง ได้ 0 คะแนน
คะแนนอยูใ่ นช่วง 0-9 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำ�เครื่องมือทั้ง
3 ชุด ให้ผ้ทู รงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ด้านเนื้อหา (content validity) โดยดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำ�ถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) อยูใ่ นช่วง 0.66-1.00 นำ�แบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน และนำ�มาหาความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู ร KR 20
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 245

ขั้นพื้นฐาน แบบวัดความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้น ฐาน และแบบวั ด ทั ก ษะการช่ ว ยฟื้น คื น ชี พ ขั้น พื้น ฐาน
เท่ากับ 0.74, 0.81 และ 0.72 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ น
การพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพือ่ พิทกั ษ์
สิทธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิถอนตัวในการเข้าร่วม
โปรแกรม ตลอดระยะเวลาของการศึกษาและผูว้ จิ ยั ยืนยันว่าจะ
ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อกลุม่ ตัวอย่าง
ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. เมื่อผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แล้ว ผูว้ จิ ยั ทำ�หนังสือ
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ถึงผูอ้ ำ�นวยการ
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ เพือ่ ขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. เข้าพบผู้อำ�นวยการโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ พร้อม
ประสานงานกับอาจารย์แนะแนว เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดในการ
ทำ�วิจัยและขอความร่วมมือในการวิจัย ประสานงานและนัด
หมายวันจัดอบรมให้ความรู้
3. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตรงตาม
เกณฑ์ท่ีกำ�หนด พร้อมสร้างสัมพันธภาพ แนะนำ�ตัว แจ้ง
วัตถุประสงค์ กิจกรรม และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจยั
โดยให้ผ้ปู กครองและกลุ่มตัวอย่างลงนามเพื่อการพิทักษ์สิทธิ์
และลงนามในแบบฟอร์มพิทักษ์สิทธิ์สำ�หรับผู้ปกครองและ
สำ�หรับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงเริ่มทำ �การสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน แบ่งเข้าห้องเรียน
โดยแยกเป็นกลุม่ ละห้อง
4. ให้กลุ่มตัวอย่างทำ�แบบวัดความรู้ด้านการช่วย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน แบบวัดความรูด้ า้ นทักษะในการช่วยฟืน้
คืนชีพขั้นพื้นฐาน และวัดทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
หลังจากนัน้ ให้กลุม่ ควบคุมเรียนตามปกติ โดยกลุ่มทดลองจะ
อยู่ในห้องที่จัดไว้ให้ตลอดเวลาของการจัดโปรแกรม และ
รับประทานอาหารกลางวันภายในห้อง แยกจากกลุ่มควบคุม
และขอความร่วมมืองดใช้โทรศัพท์และงดการติดต่อกับกลุ่ม
ควบคุมและบุคคลภายนอก คณะผู้วิจัยดำ�เนินการให้ความรู้
ในการช่วยฟื้นคืนชีพและฝึกทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พืน้ ฐานให้แก่กลุม่ ทดลอง เป็นระยะเวลา 1 วัน (9.00-17.00 น.)
โดยเริม่ จากการให้ขอ้ มูลความสำ�คัญของการช่วยฟืน้ คืนชีพ ให้
ชมวีดีทัศน์ตัวแบบการ์ตูนและดาราที่เด็กๆ ชื่นชอบเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ การแข่งขันสาธิตย้อนกลับการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพ และเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่ผทู้ ส่ี าธิตการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพได้ถกู ต้อง สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูร้ ว่ มกับทดลอง หลัง
โปรแกรมเสร็จสิน้ ให้ทง้ั 2 กลุม่ ทำ�แบบวัดความรูด้ า้ นการช่วย
พืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน แบบวัดความรูด้ า้ นทักษะในการช่วยฟืน้
คืนชีพขั้นพื้นฐานและวัดทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
พร้อมทัง้ แจกวีดที ศั น์เรือ่ งการช่วยฟืน้ คืนชีพพืน้ ฐานให้แก่กลุม่
ควบคุม และมอบให้แก่โรงเรียน พร้อมตอบข้อซักถามเมือ่ กลุม่
ควบคุมมีขอ้ สงสัย
5. นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำ�
ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธที างสถิติ ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานภายในกลุ่ม
โดยใช้สถิติ Paired t- test เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรู้
ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน และทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ระหว่างกลุม่ โดยใช้สถิติ Independent t- test

ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 93.60
มีอายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.20 รองลงมาอายุ 14 ปี คิด
เป็นร้อยละ 26.04 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 100.00 นับถือ
ศาสนาพุทธ มีสว่ นสูงอยูใ่ นช่วง มากกว่า 151-160 เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ 67.60 นํ้าหนักอยู่ในช่วง 46-50 กิโลกรัม
คิดเป็นร้อยละ 36.20 ไม่มีโรคประจำ�ตัว คิดเป็นร้อยละ
96.40 ไม่เคยมีประวัติคนในครอบครัวมีการหยุดหายใจ ไม่
เคยเข้ารับการฝึกอบรมในการช่วยฟื้นคืนชีพ และไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ คิดเป็นร้อยละ 100.00
ได้ทำ�การทดสอบความแตกต่างของลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำ�คัญทางสถิติ .05
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูด้ า้ นการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐานและทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานของกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
2.1		ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อน
การทดลองของกลุ่มทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.53
คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.22 กลุม่ ควบคุม มี
ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.60 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.41 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.43 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.38
กลุม่ ควบคุมมีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.57คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31
2.2		ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ก่อนการทดลองของกลุม่ ทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.47

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.22 กลุ่มควบคุมมี
ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.53 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.28 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.43 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.38
กลุม่ ควบคุมมีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.63 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.39
2.3		ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากันคือ 0.53 และ 0.77 ตาม
ลำ�ดับ หลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานเท่ากับ 6.87 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.43 และกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 0.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09
รายละเอียดแสดงได้ดงั ตาราง

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนสูงสุด ตํา่ สุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของตัวแปรทัง้ 3 ด้าน ในกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ก่อน
		 และหลังการทดลอง
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ก่อนการทดลอง
1. ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
2. ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
3. ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
หลังการทดลอง
1. ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
2. ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
3. ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน

กลุม่ ทดลอง (N30)
Max Min
SD

กลุม่ ควบคุม (N30)
Max Min
SD

12
12
2

3
3
0

7.53
7.47
0.53

2.22
2.22
0.77

12
12
2

3
3
0

7.60
7.53
0.53

2.41
2.28
0.77

15
15
8

5
5
4

10.43
10.43
6.87

2.38
2.38
1.43

12
12
4

3
3
0

7.57
7.63
0.67

2.31
2.39
1.09
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ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้านการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและ
หลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า
คะแนนเฉลีย่ ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ความรู้
ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะการช่วย

ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ของกลุม่ ทดลอง หลังการทดลองมากกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .000 และ
พบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน และทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่าง รายละเอียดแสดงได้ดงั ตาราง

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรทัง้ 3 ด้าน ก่อนและหลังการทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
เปรียบเทียบตัวแปร

SD

MD

SE

t

df p-value

กลุม่ ทดลอง (N=30)							
1. ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
ก่อนการทดลอง
7.53
2.22 2.90
.074 39.456 29
หลังการทดลอง
10.43
2.38					
2. ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ก่อนการทดลอง
7.47
2.22 2.96
.058 50.804 29
หลังการทดลอง
10.43
2.38					
3. ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
ก่อนการทดลอง
0.53
0.77 6.33
.216 29.294 29
หลังการทดลอง
6.87
1.43					
กลุม่ ควบคุม (N=30)							
1. ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
ก่อนการทดลอง
7.60
2.41 0.33
.076
-.441 29
หลังการทดลอง
7.57
2.31					
2. ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
ก่อนการทดลอง
7.53
2.28 .100
.056
1.795 29
หลังการทดลอง
7.63
2.39
3. ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
ก่อนการทดลอง
0.53
0.77 .133
.079
1.682 29
หลังการทดลอง
0.67
1.09

.000
.000
.000

.662
.083
.103
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ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้
คืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลีย่
ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขัน้ พืน้ ฐาน ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน และ
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มทดลองมากกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .000 รายละเอียด
ดังตาราง

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรทัง้ 3 ด้าน ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
		
เปรียบเทียบตัวแปร
SD
MD
SE
t
df p-value
ก่อนการทดลอง							
1. ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
กลุม่ ทดลอง
7.53
2.22 .067
.599
-.111 58
กลุม่ ควบคุม
7.60
2.41					
2. ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
กลุม่ ทดลอง
7.47
2.22 .067
.582
-.115 58
กลุม่ ควบคุม
7.53
2.28					
3. ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน							
กลุม่ ทดลอง
0.53
0.77 .000
.200
.000 58
กลุม่ ควบคุม
0.53
0.77					
หลังการทดลอง							
1. ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 							
กลุม่ ทดลอง
10.43
2.38 2.867
.607
4.721 58
กลุม่ ควบคุม
7.57
2.31		
2. ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน 						
กลุม่ ทดลอง
10.43
2.38 2.800
.618
4.530 58
กลุม่ ควบคุม
7.63
2.39					
3. ทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน							
กลุม่ ทดลอง
6.87
1.43 6.200
.329 18.849 58
กลุม่ ควบคุม
0.67
1.09					

.912
.909
1.000

.000
.000
.000
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อภิปรายผลการวิจยั

จากสมมติฐานการศึกษา สามารถอภิปรายผลการ
ศึกษาได้ ดังนี้
1. สมมติฐาน ข้อที่ 1 หลังการทดลอง กลุม่ ทดลอง
มีความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน มากกว่าก่อนการทดลอง จากผลการศึกษา พบว่า
สอดคล้องกับสมมติฐานทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ ดังนี้
1.1 ความรู้ ด้ า นการช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น พื้ น ฐาน
พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มากกว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p< .000)
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 100.00 ไม่เคยได้รบั การ
อบรมเรือ่ งการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานมาก่อน ร้อยละ 100.00
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมจึงทำ�ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ประกอบกับตัวโปรแกรม
มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจของเลิฟเอล4 และ ดอทแจม5
ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของ แบนดูรา6 และทฤษฏีการ
สนับสนุนทางสังคม7 มีทง้ั การสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์
คือ การยอมรับในกลุม่ เพือ่ น ด้านข่าวสาร เช่น การให้ค�ำ แนะนำ�
การให้ขอ้ มูล ด้านการสนับสนุนสิง่ ของ เช่น การให้รางวัล ด้าน
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เช่น การประเมินผล ทำ�ให้นกั เรียนเกิด
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ผลการวิ จั ย
สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของโคโนเนลลี และคณะ8 ทีพ่ บว่า
ความรูภ้ ายหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการช่วยฟืน้ คืนชีพพืน้ ฐาน
ของกลุม่ ทดลองทีเ่ ป็นนักเรียนอายุระหว่าง 10-12 ปี ในสถาน
ศึกษา มีระดับความรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p <0.05)
และมีคะแนนความรูม้ ากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
1.2 ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่า
คะแนนเฉลีย่ ความรูด้ า้ นทักษะในการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p< .000) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกิจกรรมในโปรแกรมมีการประยุกต์
ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจของเลิฟเอล4 และ ดอทแจม5 เพื่อกระตุ้น

ผูเ้ รียน เป็นการสือ่ พลังคิด เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความตืน่ ตัว และ
อยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นและสร้างพลังบวก ซึ่งผู้เรียนจะรับรู้ถึง
ความสามารถตนเอง โดยใช้ทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถของ
แบนดูรา6 (Bandula, 2011) โดยให้ผ้เู รียนรู้สึกถึงคุณค่าใน
ตนเองและรับรู้ถึงความสามารถของตนในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ตลอดจนเสริมพลังความรู้ โดยใช้ทฤษฏีการสนับสนุนทางสังคม7
ทีม่ ที ง้ั การสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์ คือ การยอมรับใน
กลุม่ เพือ่ น ด้านข่าวสาร คือการให้ขอ้ มูลความรู้ ตลอดจนการ
สนับสนุนสิง่ ของคือการให้รางวัล สอดคล้องกับ Sammawong9
ทีพ่ บว่า หลังใช้โปรแกรม นักเรียนมีคะแนนความรูด้ า้ นการช่วย
ฟื้นคืนชีพมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรม อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .001
1.3 ด้านทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรูใ้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้
พืน้ ฐาน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นมีคะแนนเฉลีย่ ทักษะ
ในการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p< .000) เนือ่ งจากโปรแกรมการ
ให้ความรู้ท่สี ร้างขึ้น มีการให้ประสบการณ์ท่เี กีย่ วกับการช่วย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน โดยเริม่ จากการกระตุน้ ให้เกิดการอยาก
เรียนรู้ ประกอบกับมีการให้แรงเสริมเป็นระยะๆ และมีการให้
ประสบการณ์จากตัวแบบในวีดีทัศน์ การให้เรียนรู้กันเป็นทีม
การช่วยเหลือกันภายในทีม จากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
และมีการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มีการสาธิต
และการสาธิตย้อนกลับการช่วยฟืน้ คืนชีพ ประกอบกับการให้
ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะๆ ทำ�ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ถึงความเชือ่ มัน่ ใน
ตนเองว่าสามารถทำ�การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานได้ ทำ�ให้พบ
ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะใน
การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
สอดคล้องกับการศึกษาของ Tuntayana และคณะ10 พบว่า
กลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมอบรมมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขัน้ พืน้ ฐานและการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บและฉุกเฉินเบือ้ งต้นมาก
ขึน้ และมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05)
2. สมมติฐาน ข้อที่ 2 หลังการทดลอง กลุม่ ทดลอง
มีความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ความรู้ด้านทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน มากกว่ากลุ่มควบคุม จากผลการศึกษา พบว่า
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สอดคล้องกับสมมติฐานทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ ดังนี้
2.1 ความรูด้ า้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p< .000) ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ โปรแกรมการให้ความรู้
ในงานวิจยั ครัง้ นีม้ กี ารทบทวนหลักการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ความรูแ้ ละขัน้ ตอนการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานอย่างละเอียด
ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจของเลิฟเอล4 และ ดอทแจม5
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของ แบนดูรา6 สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจยั ของโคโนเนลลี และคณะ8 ทีพ่ บว่า ภายหลังจากเข้า
ร่วมโปรแกรมการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่ ทดลองมีระดับ
ความรูเ้ พิม่ ขึน้ และอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p <.01)
2.2		 ความรูด้ า้ นทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรูใ้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้
พืน้ ฐาน กลุม่ ทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความรูด้ า้ นทักษะในการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน มากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p< .000) ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ โปรแกรม มีการทบทวน
หลักการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ความรูแ้ ละขัน้ ตอนการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างละเอียด ร่วมกับการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถตนเองและทฤษฎี
การสนับสนุนทางสังคม โดยจัดกิจกรรมเกมส์ตอบคำ�ถามช่วย
ฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ระหว่างกลุม่ โดยให้ในทีมวางแผนและ
ร่วมกันตอบคำ�ถาม เกี่ยวกับขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐานอย่างละเอียด พร้อมทัง้ ให้รางวัลกลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนตอบ
คำ�ถามได้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมประกวดสถานการณ์จ�ำ ลองในการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน โดยมอบหมายให้
คิดสถานการณ์จ�ำ ลองทีต่ อ้ งมีการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน นำ�
เสนอจนครบทุกกลุม่ ยกมือตัดสินร่วมกัน พร้อมให้รางวัลมอบ
แด่กลุ่มที่ชนะซึ่งเมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปลี่ยน
แปลงในด้านความรู้ ความเข้าใจ และจะนำ�สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้จาก
การเรียนรู้น้นั ไปใช้ในการปฏิบัติ ทำ�ให้กลุ่มทดลองมีความรู้
ด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของโคโนเนลลี และคณะ8 ทีพ่ บว่า ภายหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานของกลุม่ ทดลองมีระดับความรูเ้ พิม่ ขึน้

และอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p <.01)
2.3 ด้านทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะในการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p< .000) ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ เนือ่ งจากตัวโปรแกรม
การให้ความรู้ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ
สื่อพลังคิด สร้างพลังบวก เสริมพลังความรู้ และสู่พลังความ
สามารถ โดยเริม่ จากการกระตุน้ ให้เกิดการอยากเรียนรู้ ประกอบ
กับมีการให้แรงเสริมเป็นระยะๆ และมีการให้ประสบการณ์จาก
ตัวแบบในวีดที ศั น์ การให้เรียนรูก้ นั เป็นทีม การช่วยเหลือกัน
ภายในทีม จากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน และมีการฝึกทักษะ
การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน มีการสาธิต และการสาธิตย้อน
กลับการช่วยฟืน้ คืนชีพ ประกอบกับการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็น
ระยะๆ ทำ�ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ถึงความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ว่าสามารถ
ทำ�การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานได้ ผูเ้ รียนเห็นถึงความจำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องฝึกหัดทักษะดังกล่าวให้ได้อย่างถูกต้องและมีสติในการ
ช่วยฟืน้ คืนชีพ ซึง่ ผูเ้ รียนทุกคนในกลุม่ ทีเ่ ข้าโปรแกรมเห็นว่าเป็น
เรือ่ งใกล้ตวั เพราะอาจเกิดขึน้ ได้กบั คนในครอบครัวของตนเอง
ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปสู่
การปฏิบตั ิ ทำ�ให้เมือ่ มีความรูใ้ นการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
มากขึน้ จึงสามารถปฏิบตั กิ ารกดหน้าอกช่วยฟืน้ ชีวติ ได้ถกู ต้อง
มากขึน้ สอดคล้องกับ Tupamongkul11 ทีพ่ บว่า ค่าคะแนน
การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มที่เข้าร่วม
โปรแกรมมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจยั ไปใช้

1. ควรนำ�โปรแกรมการให้ความรูใ้ นการช่วยฟืน้ คืน
ชีพนี้ไปใช้ในกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมและจัดให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยนำ�ไปใช้ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรูแ้ ละทักษะดังกล่าวให้กว้างขวางออกไปมากยิง่ ขึน้
2. ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า นักเรียนตืน่ เต้น
และกังวล เนือ่ งจากยังไม่เคยมีประสบการณ์การช่วยฟืน้ คืนชีพ
ขัน้ พืน้ ฐานมาก่อน ดังนัน้ ควรจัดให้มกี ารบรรจุในหลักสูตรการ
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สอนเรือ่ งการช่วยเหลือขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นมาตรฐานลงในรายวิชา
สุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดฝึกอบรม
วิทยากรหรือครูในสถานศึกษาทัว่ ประเทศให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ
การช่วยเหลือชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานและทักษะในการช่วยชีวติ ในระดับ
ทีส่ ามารถถ่ายทอดความรูส้ นู่ กั เรียนในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 วัน
โดยประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรเพิ่มระยะเวลาและจำ�นวนครั้งในการประเมินผล

เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและความคงทนของโปรแกรม
การให้ความรู้ เพือ่ เป็นการตรวจสอบการคงอยูข่ องความรูแ้ ละ
ทักษะซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะนำ�สูก่ ารวิจยั เพือ่ พัฒนาโปรแกรมต่อไป
2. ควรศึกษาซา้ํ โดยการทดลองนำ�โปรแกรมสอนไป
ใช้ในกลุ่มเป้าหมายอื่นและออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให้เป็นไป
ตามกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อให้ผลการศึกษาสามารถ
อ้างอิงไปยังกลุม่ ประชากรได้และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุม่ เป้าหมายต่อโปรแกรมการสอนทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
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