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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครพนม รวมถึงขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค า
เตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม ทั้งส้ิน 388 คน โดยใชสู้ตร
ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane)  (Yamane.  1973 : 727)  และการใชว้ธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .99 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือ 
ดา้นบุคลากร และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นบริการ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

 2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม เม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 



 ง 

รายได ้ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น มีความคิดเห็นแตกต่างกนัทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05  
  3. ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม แยกเป็นรายดา้นท่ีค่าความถ่ีสูง 
สุดดงัน้ี บุคลากรตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั และมีความรู้พื้น 
ฐานท่ีผา่นการอบรมในการกูชี้พกูภ้ยั เพื่อความปลอดภยัในชีวติของประชาชนในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ี
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ABSTRACT 
 
 The aim of this study  is study the levels of  opinions of people for a service of The 
Emergency Medical Of Subdistrict Administrative Organization (SAO) Tambol Khamtoei, 
Amphur Maung, Nakhonpanom Province include some recommendations of The Emergency 
Medical Of Subdistrict Administrative Organization (SAO) Tambol Khamtoei, Amphur Maung, 
Nakhonpanom Province .A sample groups to be researched is people to live in Tambol Khamtoei, 
Amphur Maung area total 388 people by Taro Yamane’s formula (Yamane,1973:727) and 
Stratified Random Sampling method. Equipments to use in research are questionnaire and scale to 
approximate 5 levels . The questionnaire  confidence  is .99 % .The statistic to use on data 
analysis are Frequency , Percentage, Mean and Standard Deviation to specify the significance are 
.05%. 

 The results are as follow: 

  1. Opinions of people for The Emergency Medical Of Subdistrict Administrative 
Organization (SAO) Tambol Khamtoei, Amphur Maung, Nakhonpanom Province, generally are 
on level 4 after considered on each segments ( Personnel, Service and Resuscitation Equipment). 
  2. Opinions of people The Emergency Medical Of Subdistrict Administrative 
Organization (SAO) Tambol Khamtoei, Amphur Maung, Nakhonpanom Province are divided by 
age, gender, occupation, education, income and period of living in village, they are different on 
opinions for all segments at the level of significance .05 % 
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  3. Recommendation about an opinions of people The Emergency Medical Of 
Subdistrict Administrative Organization (SAO) Tambol Khamtoei, Amphur Maung, 
Nakhonpanom Province are divided to be the highest frequency, the personnel who must have an 
education and knowledge on training of resuscitation to save lives their people in the village and 
another villages. 


