
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยั
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
2. สมมติฐานการวิจยั 
3. สรุปผลการวจิยั 
4. อภิปรายผล 
5. ขอ้เสนอแนะ 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น 
 3. เพื่อหาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของหน่วยบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

สมมติฐานการวจิัย 

 1. ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ประชาชนท่ีไดรั้บบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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สรุปผลการวจิัย   

 การวจิยัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตจ์ากกรอบแนวคิดของ
สมศกัด์ิ  ทะนวนรัมย ์(2551) และการด าเนินงานระบบการแพทยฉุ์กเฉินในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ,2554) มาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัในคร้ังน้ี 
ไดก้  าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไว ้ ดงัน้ี   

1. ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 เพศชาย จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 อายสุ่วนใหญ่ อายุ
ระหวา่ง 55- 64 ปี จ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมา อายรุะหวา่ง 18-24 ปี จ  านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 อายรุะหวา่ง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.8 อายรุะหวา่ง 65 ปีข้ึนไป 
จ านวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 15.5 อายรุะหวา่ง 25-34 ปี จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  
อายรุะหวา่ง 45-54 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 
  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.9 รองลงมา มธัยมศึกษาตอนปลาย,ปวส. จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 มธัยมศึกษา
ตอนตน้, ปวช. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  
4.9 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
  อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.79  รองลงมา ไม่
แน่ นอน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 ไม่ไดท้  างาน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 
คา้ ขาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ลูกจา้งเอกชน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 รับ 
ราชการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 
  รายไดส่้วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1-5,000 บาท จ านวน 262 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.5 
ระหวา่ง  5,001 -10,000 บาท  จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4   ระหวา่ง 10,001-15,000  
บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  ระหวา่ง 15,001  ข้ึนไป จ านวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ 
5.7  
  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นมากท่ีสุด อยูท่ี่ 9 ปี ข้ึนไป จ านวน 151  คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.9 อาศยัอยูร่ะหวา่ง 5-8 ปี  จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 อาศยัอยูร่ะหวา่ง 1-4 
ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และอาศยัอยูน่อ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 
8.2 
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2. ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
3.09) เรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นบุคลากร ( X =3.11) ดา้นวสัดุอุปกรณ์  
( X  =3.09)  และดา้นการใหบ้ริการ ( X = 3.07)  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม โดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 4. ประชาชนในต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ใหบิ้การการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม  
ดงัน้ี  
  4.1 ดา้นบุคลากร ควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินใหเ้พียงพอต่อการ
ใหบ้ริการในพื้นท่ี ควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในดา้นการแพทยฉุ์กเฉินใหม้ากยิง่ข้ึน เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการควรสวมใส่ชุด
เคร่ืองแบบหรือชุดปฏิบติัการใหแ้ตกต่างจากประชาชนทัว่ไปเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ 
  4.2 ดา้นการใหบ้ริการ ควรเพิ่มหมายเลขโทรศพัทใ์นการแจง้เหตุใหม้ากกวา่เดิม 
ควรใหข้อ้มูลหรือขั้นตอนในการใชบ้ริการแก่ประชาชนมากข้ึนกวา่เดิม ควรก ากบัเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการใหมี้ความกระตือรือร้นมากกวา่เดิม ควรใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัหรือการดูแล
แก่ผูป่้วยหรือญาติ 
  4.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหมี้ความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ ควรหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั และจ าเป็นตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการ ควรจะ
มีรถกูชี้พเพิ่มข้ึน รถและอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการควรมีการท าความสะอาดอยูเ่สมอเพื่อฆ่าเช้ือโรค
และป้องกนัโรคติดต่อ 

อภิปรายผล  

 จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ผูว้จิยัไดน้ ามาอภิปรายผลตาม
สมมุติฐานการวิจยั  ดงัน้ี 



78 

 สมมุติฐานท่ี 1  ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งพึ่งพาการใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินระดบัต าบลอยู ่อาจเป็นเพราะมีบริการตลอด 24 ชัว่โมง และมีทีมงานท่ีผา่นการฝึก 
อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือได ้วสัดุอุปกรณ์ในรถกูชี้พก็มี ท าใหม้ัน่ในใน
บริการของหน่วยกูชี้พพระดบัต าบล 
  ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สมศกัด์ิ  ทะนวนรัมย ์(2551) บทคดัยอ่ ศึกษาเร่ือง การ
บริการรถกูชี้พบริการแพทยฉุ์กเฉิน(EMS) กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา  
อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการ
บริการรถกูชี้พบริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสะเดา (กลุ่มตวัอยา่ง
บุคคลท่ีไม่เคยใชบ้ริการรถกูชี้พบริการแพทยฉุ์กเฉิน) ผลการศึกษาพบวา่ดา้นบุคลากร อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ดา้นการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 สมมุติฐานท่ี 2  ประชาชนท่ีไดรั้บบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ ระดบั
การศึกษา รายได ้และระยะท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉิน แตกต่างกนั    
  ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนท่ีไดรั้บบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ  
ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละชุมชนท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงักวดันครพนม แตกต่างกนั ผลการ 
วจิยัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
  ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในหมู่บา้น โดยรวมและรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนั 
  1. ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่เพศชายไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดการใหบ้ริการเท่ากบัเพศหญิง 
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  2. ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ท่ีมีอายุต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแตกต่างกนัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีความสนใจในการใหบ้ริการท่ีท่ีแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยัสอดคลอ้ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิษณุ  วทิยาภรณ์ : ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบลต่อการกระจายอ านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ทั้งน้ีแป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกวา่ มีการเรียนรู้ในประสบการณ์การป่วยฉุกเฉินมาก
ท าใหมี้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป  
  3. ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแตกต่างกนัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูง ๆ มีความเขา้ใจในระบบการท างานของบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
  ผลการวจิยัสอดคลอ้ง ด ารงศกัด์ิ  แกว้เพง็.การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการ
พฒันาต าบลของสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัร้อยเอด็ (วทิยานิพนธ์
ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต) ภาควชิาสังคมสงเคราะห์, บณัฑิตวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยั  ธรรมศาสตร์;2540 
  4. ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ท่ีมีอาชีพต่างกนั ความ
คิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแตกต่างกนัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ ประชานท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมไดรั้บบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลมากกวา่ผูท่ี้มีอาชีพอ่ืน 
  5. ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแตกต่างกนัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็น
เพราะวา่ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยจะใชบ้ริการการแพทยฉุ์กฉินมากกวา่ผูท่ี้รายไดม้าก 
ผลการวจิยัสอดคลอ้ง ผลการวจิยัของ วงศา  เลาหศิริวงศ ์ การด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล.
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ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2549, จรูญ  ขนุทรง. ความตระหนกัของสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลในการอนุรักษแ์ม่น ้าล าคลอง 
  6. ผลการการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินแตกต่างกนัเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะ วา่ประชาชนท่ีอาศยัในระยะเวลาท่ีนอ้ยยงัไม่กลา้ใชบ้ริการจึง
ท าใหมี้ระดบัความคิดเห็นท่ีตกต่างกนั ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั พิษณุ  วทิยากรณ์.ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการกระจายอ านาจองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต) ภาควชิารัฐศาสตร์,บณัฑิตวทิยาลยั.
กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั;2539 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  จากการวจิยัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.1 ดา้นบุคลากร   
  1.1.1 เพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 
  1.1.2 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานอยา่ง

สม ่าเสมอ 
  1.1.3 จดัหาชุดปฏิบติัการท่ีมีความเหมาะสมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีและใหแ้ตกต่างจาก

ประชาชนทัว่ไป 
  1.2 ดา้นการใหบ้ริการ    
   1.2.1 จดัเจา้หนา้ท่ีให้อยูป่ระจ าหน่วยกูชี้พตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อรับแจง้เหตุได้
อยา่งทนัท่วงที 
   1.2.2 ควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 
   1.2.3 ประชาสัมพนัธ์หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยกูชี้พหรือหมายเลข 1669 
และใหแ้นะน าขั้นตอนในการใชบ้ริการใหม้ากกวา่เดิม  
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         1.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์     
   1.3.1 เตรียมความพร้อมของรถกูชี้พใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการประชาตน
ตลอด 24 ชัว่โมง 
   1.3.2 จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้ความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ     
   1.3.3 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั และควรมีการท าความสะอาดอยู่
เสมอเพื่อฆ่าเช้ือโรคและป้องกนัโรคติดต่อ 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม   

 2.2 ควรศึกษาหาสาเหตุความแตกต่างกนัของประชาชนต่อการการใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ของ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
และระยะ เวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเพื่อไม่ใหเ้กิดความแตกต่าง 
   
       
 


