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   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
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ฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
จงัหวดัราชบุรี จ านวน 239 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามสัดส่วน
ประชากร แยกตามสังกดัอ าเภอท่ีข้ึนทะเบียนและใชก้ารจบัฉลากรายช่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างตามท่ีก าหนด 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
(%) ค่าเฉล่ีย (x̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปร
ท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
     ผลการวิจยัพบวา่  

    1. ระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา 
และแรงสนบัสนุนทางสงัคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี อยูใ่นระดบัมาก  

    2. อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์งัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์และอาชีพแตกต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนอาย ุหน่วยงานท่ีสงักดั ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และความเพียงพอของรายได ้ไม่แตกต่างกนั 

    3. การมีจิตอาสา ความภาคภูมิใจในตนเองและความผูกพนัต่อชุมชน สามารถร่วมกนัท านาย
การปฏิบติั การฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 58.6 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                                                      บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา ..................................................                                                           ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1.............................................        2...............................................  



 
 

จ 
 

55256306: MAJOR : COMMUNITY PSYCHOLOGY 
KEY WORD: EMERGENCY MEDICAL RESPONDERS/ FACTORS EFFECTING PRE-HOSPITAL   
                        EMERGENCY OPERATIONS / SELF-ESTEEM / COMMITMENT OF THE  
                        COMMUNITY / PUBLIC MIND / SOCIAL SUPPORT. 

NINLAWAN SUPPANARAY: FACTORS EFFECTING PRE-HOSPITAL EMERGENCY                      
OPERATIONS AMONG EMERGENCY MEDICAL RESPONDERS OF RATHCHABURI 
PROVINCE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. KAMON PHOYEN , Ed.D AND ASST.PROF. 
SOMSAP SOOKANAN ,Ph.D., 165 pp. 

 
The purposes of this research were 1) to study level of pre-hospital emergency operations,self-

esteem, commitment of the community, public mind and social support among emergency medical 
responders of Rathchaburi province, 2)  to compare level of performance of pre-hospital emergency 
operations among emergency medical responders of Rathchaburi province as classified by age, 
affiliations, working experience, education, career, family status and the adequacy of income, 3)  to 
determine the self-esteem, commitment of the community, public mind and social support as predictors 
of pre-hospital emergency operations among emergency medical responders of Rathchaburi province. 
Samples were 239 emergency medical responders of Rathchaburi province derived by stratified 
sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. 
Data were analysed for percentage(%), mean(x̄), standard deviation(S.D.), t-test, One-way ANOVA and 
the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results found that : 
1. Pre-hospital emergency operations, self-esteem, commitment of the community, public mind 

and social support were at the high level. 
2. Pre-hospital emergency operations among emergency medical responders of Rathchaburi 

province as classified by working experience and career were different with a statistical significance 
level of .05. 

3. Public mind, self-esteem and commitment of the community predicted pre-hospital 
emergency operations among emergency medical responders at the percentage of 58.6, with a statistical 
significance level of  .01. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรของประเทศไทยจดัอยูใ่นอนัดบัท่ีสองของโลก ดงั
จะเห็นไดจ้ากการส ารวจของสถาบนัวิจยัดา้นการคมนาคมมหาวิทยาลยัมิชิแกนได้เปรียบเทียบกนั
ระหว่างอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางยานยนต์กบัการเสียชีวิตจากโรคภยัต่างๆ โดยส ารวจ
มากกวา่ 193 ประเทศ (องค์การอนามยัโลก, 2013) พบว่าค่าเฉล่ียของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนทัว่โลกอยูท่ี่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ซ่ึงประเทศนามิเบีย ไทย และอิหร่าน 
เป็น 3 อนัดบัแรกของโลก ตามล าดบัท่ีมีคนเสียชีวิตจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนมากท่ีสุด โดยมีสถิติ
มากกว่าค่าเฉล่ียเกิน 2 เท่า นั่นคือ 45 คน , 44 คน , และ 38 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี 
ตามล าดับ ส่วนประเทศท่ีมีผูเ้สียชีวิตน้อยท่ีสุดคือ มลัดีฟ ซ่ึงมีอตัราการเสียชีวิตเพียง 2 คนต่อ
ประชากร 100,000 คนต่อปี (เจาะลึกสุขภาพ, 2014) และจากสถิติอุบัติภัยจราจรทางถนนของ
ประเทศไทยปี 2556-2558 พบว่ามีอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน โดยในปี 2556 เกิดอุบติัเหตุ 61,323 คร้ัง ในปี 
2557 เกิดอุบติัเหตุ 66,182 คร้ัง และปี 2558 เกิดอุบติัเหตุ 71,054 คร้ัง ตามล าดบั และประเภทรถท่ี
เกิดอุบติัเหตุสูงสุดไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558)  
 จากสถิติการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุจราจรท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละปีจึงไดมี้การศึกษาทาง
ระบาดวทิยาจากผูเ้สียชีวติท่ีไดรั้บบาดเจ็บ จากผลการศึกษาท าให้สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้สียชีวติออกได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะเป็นการเสียชีวิตอยา่งรวดเร็วภายในไม่ก่ีนาทีหลงัประสบอุบติัเหตุ พบ
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 และถือว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าการช่วยเหลือสืบเน่ืองมาจากการได้รับการ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงต่ออวยัวะหลายระบบในร่างกายถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้ด าเนินการสร้าง
มาตรการในการป้องกนัแลว้ก็ตาม เช่น การจ ากดัความเร็วในการใชย้านพาหนะแต่ละประเภท การ
บงัคบัใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดข้ึน หรือแม้แต่การรณรงค์ต่างๆ ในกลุ่มท่ีสองจะเป็นการ
เสียชีวิตภายในชั่วโมงแรกหลงัจากประสบอุบติัเหตุจะพบไดร้้อยละ 30 ของการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึง
ช่วงน้ีเรียกไดว้่าเป็นโอกาสรอดชีวิต (Golden Period) ของผูป้ระสบเหตุมากท่ีสุด หากอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยไ์ดป้ฏิบติัการให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ในภายหลงัพบเหตุรวมทั้งมีการน าส่งได้
อย่างถูกตอ้งจนถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงและในกลุ่มสุดท้ายจะเป็นการ
เสียชีวิตภายหลงั 2 ชัว่โมง พบไดร้้อยละ 20 ส่วนมากเกิดในโรงพยาบาลโดยมีสาเหตุจากการติดเช้ือ
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และผลจากการดูแลในช่วงโอกาสรอดชีวิต (ไชยพร ยุกเซ็น, 2556 : 8) การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็น
สาเหตุการเสียชีวติอนัดบัตน้ๆ ในเกือบทุกประเทศทัว่โลก  

ส าหรับประเทศไทยมีการส ารวจพบจ านวนผูป่้วยฉุกเฉินสูงถึง 4 ล้านคนต่อปี ซ่ึงใน
จ านวนน้ีมีประมาณ 60,000 คน ท่ีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Emergency Medical Service : Pre-Hospital 
EMS) โดยบุคลากรด่านหน้าท่ีมีความส าคัญในล าดับแรก ได้แก่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
(Emergency Medical Responder: EMR) ท่ีจ  าเป็นตอ้งได้รับการสนบัสนุนอย่างจริงจงั และมีความ
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอทั้งบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนรายเก่า และบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนเขา้มาเป็นอาสาสมคัร
ใหม่ เพื่อให้เกิดการพฒันาในดา้นทกัษะและความรู้ท่ีทนัสมยั ตลอดจนการสร้างมาตรฐานของผู ้
ปฏิบติัการฉุกเฉินตามลกัษณะการท างานท่ีก าหนดในระบบการแพทยฉุ์กเฉินของสถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในหลกัการของ Star of Life ซ่ึงมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การส ารวจ
และการพบเหตุ (Detection) การแจง้เหตุขอความช่วยเหลือ (Reporting) การออกปฏิบติัการของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Response) การปฐมพยาบาล รักษา ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Care) การดูแล
ระหว่างน าส่ง (Care in Transit) และการน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive Care) ซ่ึง
กระบวนการปฏิบติัการฉุกเฉินเหล่าน้ีปัจจุบนัยงัพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมโดยสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล  (Development of  a Pre-Hospital Care Emergency Medical Service) ท่ี ศึกษาโดย 
นริสสา พฒันปรีชาวงศ ์(2555) พบวา่ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบติัการฉุกเฉินประกอบดว้ย 8 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ข้อมูลไม่ครบถ้วนท่ีมาจากการแจ้งเหตุ 2) ประชาชนไม่ยอมรับการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์3) ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการดูแลไม่ถูกวิธีหรือไม่
เหมาะสมกบัอาการ 4) ความเพียงพอของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 5) รถปฏิบติัการไม่พร้อมใช้
งาน 6) บุคลากรในการปฏิบติังานไม่เพียงพอ 7) การท างานซ ้ าซอ้นของทีมปฏิบติัการฉุกเฉิน และ8) 
ไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 1669 ได ้
 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder: EMR)  เป็นบุคคลท่ีเข้า
มาร่วมท างานดว้ยความสมคัรใจ โดยการปฏิบติัการเกิดข้ึนมาจากพฤติกรรมจิตอาสา (Public Mind) 
มีวตัถุประสงค์ร่วมกนัในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์นยามเจ็บป่วย ได้รับอุบติัเหตุ และ
ไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทนไม่วา่จะเป็นวตัถุส่ิงของหรือเงินทอง
จะเห็นไดว้่าเม่ือเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผูท่ี้เป็นอาสาสมคัรในชุมชนนับได้ว่ามีความส าคญัเป็น
อยา่งมากในการให้การดูแลเบ้ืองตน้ การรับรู้ต่อการเจ็บป่วยจนกระทัง่การน าส่งสถานพยาบาล ซ่ึง
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์หล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีไดอ้าสาเขา้มาคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผูบ้าดเจ็บ 
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หรือป่วยฉุกเฉิน ในการให้การดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ภายใตอ้งค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ร่วมกบัการ
ท างานเป็นทีม มีการตดัสินใจในการปฏิบติัการภายใตก้ารดูแลจากศูนยส์ั่งการท่ีมีความพร้อมใน
ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ได้แก่ แพทยเ์ฉพาะทาง พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข มีระบบการ
ส่ือสารคอยเช่ือมต่อการประสานงานระหว่างหน่วยบริการกบัอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ และ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์หล่าน้ีเขา้มาปฏิบติังานดว้ยจิตอาสาไม่มีเงินค่าตอบแทนใด ๆ ต่อมา
บุคคลเหล่าน้ีได้รับการพฒันาให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 
ภายใตอ้งค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินได้เกิดความปลอดภยัโดยตอ้งผ่านการอบรม
เก่ียวกบัองค์ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ อย่างน้อย 16 ชัว่โมง เม่ือผ่านการอบรมกลุ่มจิต
อาสาเหล่าน้ีจะไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นระบบการแพทยฉุ์กเฉิน มี
การปฏิบติังานภายใตก้ฎหมายการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.2551 โดยวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้พิทกัษสิ์ทธ์ิ
และประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั อนัเกิดมาจากพฤติกรรมจิตอาสา  
 ปัจจุบันอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ี รับรองจาก
อนุกรรมการรับรององคก์รและหลกัสูตรการศึกษาฝึกอบรมผูป้ฏิบติัการและการใหป้ระกาศนียบตัร
หรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแก่ผูผ้า่นการศึกษาหรือฝึกอบรม ของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 
รวมทั้งต้องได้รับการทบทวน ฟ้ืนฟู ทกัษะ ความรู้ ทุกปีจากหน่วยกู้ชีพท่ีมีเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการ
อบรมหลกัสูตรครูฝึกสอนกูชี้พ และมีมาตรฐานการปฏิบติังานภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินเม่ือ 6 มีนาคม 2551 แต่อย่างไรก็ดีการท่ีอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทยจ์ะปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างได้ผลดีนั้นย่อมข้ึนอยู่กับปัจจยั
ส าคญัหลายประการท่ีท าใหก้ารด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายไดด้งัน้ี     
 ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นปัจจัย ท่ี เกิดจากความเช่ือของบุคคลท่ี เก่ียวข้องกับ
ความสามารถของบุคคลท่ีผา่นกระบวนการทางปัญญาท่ีจะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าในการ
จดัการสถานการณ์ท่ีเจาะจงให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(Bandara, 2006 : 23) โดยความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะประกอบไปดว้ยองค์ประกอบภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ ความมีประสิทธิภาพ 
การเห็นคุณค่า ความเช่ือมัน่ การเคารพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความกล้าแสดงออกต่อ
ตนเอง องคป์ระกอบภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เช่น วฒันธรรม 
เพื่อน โรงเรียน กลุ่มสังคม โดยแต่ละบุคคลมีการแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในตนเองแตกต่าง
กนัทั้งในระดบัต ่าและสูง ซ่ึงถา้หากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ความภาคภูมิใจในตนเองสูงแลว้
จะส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบติัการฉุกเฉินโดยท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์ะสามารถ
จดัการงานตามภาระหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายได ้ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัสุภาพร ทศพะรินทร์ 
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(2557) พบวา่ ความภาคภูมิใจในตนเองระดบัสูงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมจิตอาสาอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสามารถร่วมท านายพฤติกรรมจิตอาสาได ้ 
 ความผูกพนัต่อชุมชน เป็นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อชุมชน การกระท าท่ีจะให้
เกิดการด ารงไวซ่ึ้งชุมชนท่ีอยู่อาศัย ด้วยสมาชิกแต่ละคนจะมีความเช่ือมโยงผูกพัน การรับรู้
ความสัมพนัธ์ในระดบักลุ่ม มีความตอ้งการทางสังคม คานเตอร์ (Kanter Rosabeth Moss, 1972 อา้ง
ถึงใน ภูสิทธ์ ขนัติกุล, 2554 : 7) กล่าวถึงความเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกบัระบบท่ีท าให้เกิดความ
ผูกพนั แบ่งระบบสังคมเป็น 3 ประการ คือ 1) การด ารงอยู่อย่างต่อเน่ืองของสมาชิก 2) ความยึด
เหน่ียวของกลุ่ม 3) การควบคุมทางสังคม นอกจากน้ีวอสเซอร์แมนไดแ้บ่งความผูกพนัต่อชุมชน
ออกเป็น 2 มิติ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นปึกแผน่ของชุมชน และ 2) ความพึงพอใจต่อชุมชน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุนีย ์เครานวล (2552) พบวา่พยาบาลผูป้ฏิบติังานในสถานการณ์ความไม่สงบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การปฏิบติังานด้วยความเครียด กลวัไม่ปลอดภยั เสียใจ สลดหดหู่ แต่
ภายใตก้ารปฏิบติังานยงัมีแรงจูงใจท่ีท าให้ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ได้ คือ ความผูกพนักบัสถานท่ีท างาน 
เพื่อนร่วมงาน ความเป็นคนในพื้นท่ี และไม่สามารถขอยา้ยได้ และนอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ 
กรรณิกา ทิพยช์ยัมงคล (2555) พบว่า การพฒันาศกัยภาพของการให้บริการควรเป็นผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมาจากในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือไดอ้ย่างรวดเร็ว ทราบสภาพของพื้นท่ี การตระหนักถึงภยั
พิบติัท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีเพื่อความย ัง่ยืนของการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อพฒันา สวสัดิการ งบประมาณ ให้แก่อาสาในพื้นท่ี 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ถา้หากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ความผูกพนัต่อชุมชนแลว้นั้น อาสาจะเห็นว่า
คนในชุมชนมีสังคมท่ีมีความผูกพนัซ่ึงกันและกัน ทั้ งเครือญาติ เพื่อนบ้าน ต าแหน่งในชุมชน 
ตลอดจนการสร้างความรักและหวงแหนส่ิงแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน จึงส่งผลให้การปฏิบติัการ
ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมีความตอ้งการในการช่วยผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉินในชุมชนของตนเองอยา่งแทจ้ริง
ดว้ยความเตม็ใจและเตม็ก าลงัความสามารถ  
 การมีจิตอาสา นบัไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
เน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ป็นการท างานจากความเตม็ใจโดยไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ 
ตอบแทน โดยท่ีการมีจิตอาสาจะเป็นการตระหนกัรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หรือค านึงถึงผูอ่ื้น
ท่ีร่วมสัมพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกนัดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น คือการท่ีอาสามี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เม่ือเห็นเพื่อนมนุษยเ์ป็นทุกข์ การแสดงน ้ าใจ การอ านวยความสะดวก ความ
ตอ้งการเห็นผูอ่ื้นได้พน้ทุกข์และตวัเองมีความสุขใจ  ด้านการเสียสละต่อสังคม คือการท่ีอาสา
แสดงถึงการสละส่ิงของ ทรัพยสิ์น เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา การสละความสุขของตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา คือการท่ีอาสากระตือรือร้นหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
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การร่วมกิจกรรมสังคม (ณัฐณิชา  ศรีสมบูรณ์, 2550) สอดคลอ้งกบั พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด
(2552) ศึกษาประสิทธิภาพผลการท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยัมูลนิธิป่อเตก็ต้ึง พบวา่ จิตสาธารณะท่ี
แตกต่างกนัมีประสิทธิผลการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงถา้การมีจิต
อาสามีความส าคญัต่ออาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยอ์นัเกิดมาจากพฤติกรรมภายในตวับุคคลท่ีมีมาก
จะส่งผลใหผู้เ้จบ็ป่วยฉุกเฉินไดมี้โอกาสรอดชีวติมากข้ึน  
  นอกจากน้ี แรงสนบัสนุนทางสังคม ก็เป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงจากการศึกษาพบวา่
แรงสนับสนุนพื้นฐานอนัดบัแรกมาจากสมาชิกในครอบครัวท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกท่ีดี 
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีความสุข คือความรู้สึกรักและห่วงใยจากบุคคลในครอบครัว การไดรั้บการแบ่ง
เบาภาระภายในครอบครัว  ซ่ึงครอบครัวเป็นสถาบันแรกของความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่น เป็น
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม โดย Caplan (1976 : 39-42 อ้างถึงใน อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, 
2554) ไดใ้ห้ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคมไวว้า่ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรงจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล  อาจเป็นทางข่าวสาร  เงิน  ก าลงังาน  หรือทางอารมณ์  ซ่ึงอาจเป็นแรงผลกัดนัให้ผูรั้บ
ไปสู่เป้าหมายท่ีผูใ้ห้ตอ้งการ ซ่ึงนอกจากการไดรั้บสนบัสนุนจากครอบครัวท่ีดีแลว้การไดรั้บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ก็นับได้ว่ามีความส าคญัต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน โดยแรง
สนับสนุนทางสังคมจะช่วยส่งเสริมให้อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์มีขวญัและก าลังใจในการ
ท างานด้านกู้ชีพ การยอมรับจากสังคม ตลอดจนแรงผลักดันจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมความรู้ การพฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวสัดุและอุปกรณ์ 
ส่ิงของ งบประมาณ และบุคลากร เพื่อส่งเสริมใหอ้าสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ดป้ฏิบติัการฉุกเฉิน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนิตยา ขอนพิกุล (2555) พบวา่การสนบัสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซ่ึงแรงสนบัสนุนทางสังคมนบัไดว้า่เป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์ากภายนอกท่ีจะช่วยให้อาสาเองไดมี้การปฏิบติัการ
ฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การปฏิบติัหนา้ท่ีส าเร็จลุล่วงเป็นท่ียอมรับจากคนในสังคม  

จงัหวดัราชบุรีนับเป็นจงัหวดัแรกในการด าเนินการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ในเขต 5 อนั
ประกอบไปด้วย 8 จงัหวดั ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขนัธ์ โดยพบว่ามียอดผูป่้วยท่ีเรียกใช้ในระบบบริการมากท่ีสุดใน
เขตพื้นท่ี จากสถิติปี 2556 จ านวน 14,473 ราย รองลงมา 14,220 ราย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ 
13,681 ราย จงัหวดัสมุทรสาคร (สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ, 2557) โดยใช้ตวัช้ีวดัจากแผน
หลกัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556-2559 สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ในการ



6 

 

ตอบสนองเป้าหมายในเร่ืองของความครอบคลุมพื้นท่ีทัว่จงัหวดัราชบุรีของทีมในระบบการแพทย์
ฉุกเฉินท่ีไดม้าตรฐาน หน่วยบริการทุกระดบัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติัการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ในแต่ละพื้นท่ีของจงัหวดัราชบุรีมีการเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภยั การ
บริหารงบประมาณให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกชุดปฏิบติัการ พร้อมทั้งมีการประสานความ
ร่วมในระดบัประเทศในดา้นการแพทยฉุ์กเฉินกบัประชาชนอาเซียนและนานาชาติ 
 การเร่ิมตน้การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยข์องจงัหวดัราชบุรี แต่
เดิมจะเป็นการด าเนินงานบริการรูปแบบต่างๆ ของมูลนิธิในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี อนัประกอบดว้ย 4 
มูลนิธิ ไดแ้ก่ มูลนิธิสวา่งราชบุรี มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ มูลนิธิประชานุกูล และมูลนิธิรวมใจ
การกุศลราชบุรี ต่อมาไดมี้อาสากูชี้พจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขา้ร่วมข้ึนทะเบียน 
และปฏิบติังานเก่ียวกบัอาสากูชี้พเพิ่มมากข้ึน จากเดิมเป็นการท างานภายใตค้วามสมคัรใจเพียงอยา่ง
เดียวไม่มีองค์ความรู้ในการปฐมพยาบาล จึงได้แต่เร่งรีบในน าส่งผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินถึง
สถานพยาบาลโดยเร็ว ไม่สามารถช่วยให้โอกาสของการรอดชีวิตเพิ่มข้ึนในผูป่้วยอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน และยงัไดรั้บภาวะแทรกซ้อนจากการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะผูบ้าดเจ็บรุนแรงทาง
ศีรษะและเส้นประสาท ท่ีจะส่งผลให้เกิดความพิการระยะยาวตามมาทั้งกรณีอุบติัเหตุและภาวะ
เจบ็ป่วยฉุกเฉิน   
 จากตวัช้ีวดัพบวา่จ านวนคร้ังของการปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดัราชบุรีเพิ่มสูงข้ึน ในปี 
พ.ศ.2555-2557 คือ จ านวน13,884 คร้ัง 14,133 คร้ัง และ 14,544 คร้ัง สอดคล้องกับจ านวนการ
ปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2555-2557 คือ จ านวน 1,161,955 
ค ร้ัง  1,230,086 ค ร้ัง  และ  1,237,950 ค ร้ัง  (สถาบัน ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ นแ ห่ งช าติ , 2557) แ ต่
ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือและการเขา้ถึงผูรั้บบริการภายในระยะทาง 10 กิโลเมตร 
ลดลง จากตวัช้ีวดัของความสามารถในการให้การช่วยเหลือผูป่้วยวกิฤต (สีแดง) ของทีมปฏิบติัการ
ทีมแรกภายใน 8 นาที ปี 2555 จ านวนผูป่้วยวิกฤต (สีแดง) จ านวน 3,251 ราย ช่วยเหลือภายใน 8 
นาที ร้อยละ 64.85 และปี 2556 จ านวนผูป่้วยวิกฤต (สีแดง) จ านวน 4,245 ราย ช่วยเหลือภายใน 8 
นาที ร้อยละ 63.96 นอกจากน้ียงัพบว่าภาพรวมของประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการ
เขา้ถึงผูรั้บบริการภายในระยะทาง 10 กิโลเมตร ภายใน 10 นาที ช้าลงเช่นกนั โดยปี 2555 จ านวน
ผูรั้บบริการในระบบการแพทยฉุ์กเฉินทั้งหมด จ านวน 10,616 ราย สามารถให้การช่วยเหลือภายใน 
10 นาที ร้อยละ 81.18 และปี 2556 จ านวนผูรั้บบริการในระบบการแพทยฉุ์กเฉินทั้งหมด จ านวน 
11,564 ราย สามารถให้การช่วยเหลือภายใน 10 นาที ร้อยละ79.28 ซ่ึงสถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า
หน่วยปฏิบติัการอนัดบัแรกท่ีให้ความช่วยเหลือผูป่้วย ไดแ้ก่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยแ์ละทีม
ปฏิบติัการระดบัตน้ ในปี 2555 จ านวนอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์500 ราย และทีมปฏิบติัการ
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ระดบัตน้จ านวน 49 ทีม ในปี 2556 จ านวนอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์631 ราย และทีมปฏิบติัการ
ระดบัตน้ 55 ทีม  แต่ประสิทธิภาพในการออกปฏิบติัการช่วยเหลือลดลงในการเขา้ถึงผูป่้วย จาก
ผลกระทบดงักล่าวท าให้ส่งผลต่อผูรั้บบริการในการแพทยฉุ์กเฉินโดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยวิกฤต (สี
แดง) ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีล่าชา้จากจุดเกิดเหตุในช่วงแรกภายในไม่ก่ีนาทีภายหลงัเกิดอุบติัเหตุ ท่ี
พบได้สูงสุดถึง 50% และล่าช้าในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดความพิการในช่วงไม่เกิน 1 
ชัว่โมง ท่ีพบได ้30% (ไชยพร ยุกเซ็น, 2556 : 8) หากอาสากูชี้พในพื้นท่ีไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการให้
การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ทนัทีภายหลงัพบเหตุ รวมทั้งมีการน าส่งไดอ้ย่างถูกตอ้งจนถึงโรงพยาบาล
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 นาที จะช่วยลดอตัราการเสียชีวติในกลุ่มผูป่้วยวกิฤต (สีแดง) เพิ่มมากข้ึน  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา  
และแรงสนบัสนุนทางสังคม เพื่อน าผลการวิจยัไปส่งเสริมการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยใ์ห้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือชีวิตผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ทันท่วงที ตลอดจนการสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ในสังกัด
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงนโยบาย
เก่ียวกบัหลกัการในการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์พื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน 
การมีจิตอาสา แรงสนบัสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
จ  าแนกตาม อายุ หน่วยงานท่ีสังกัด ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพสมรส และความเพียงพอของรายได ้

3.  เพื่อศึกษาว่าความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุมชน การมีจิตอาสา แรง
สนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

 
ปัญหาการวจัิย 

1. การปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา 
และแรงสนบัสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี อยูใ่นระดบัใด  
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2.  การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพการสมรส ความเพียงพอของรายได้ แตกต่างกันหรือไม่ 
อยา่งไร 

3.  ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา แรงสนบัสนุนทางสังคม 
เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี  
ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอายุต่างกนัจะมีการปฏิบติัการฉุกเฉิน
แตกต่างกนั 

2.  อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกัดต่างกันจะมีการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั 

3.  อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทยต่์างกนัจะมีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั 

4.  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวดัราชบุรี ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั 

5.  อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพหลกัต่างกนัจะมีการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินแตกต่างกนั 

6.  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวดัราชบุรี ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันจะมีการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั 

7.  อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเพียงพอของรายได้ต่างกนัจะมี
การปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั 

8.  ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนบัสนุนทาง
สังคม เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดั
ราชบุรี  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี จึงไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ไวด้งัน้ี 
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1. ขอบเขตดา้นประชากร   
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี 

จ  านวนประชากรทั้ งส้ิน 595 คน (ข้อมูลจากทะเบียนอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี วนัท่ี 30 มกราคม 2559) 

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง      
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

จ  านวน 239 คน โดยผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973 : 886) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนไดร้้อยละ 5 โดย
กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ประชากร แยกตามหน่วยงานท่ีข้ึนทะเบียน และใช้การจบัฉลากรายช่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างตามท่ี
ก าหนด  

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

3.1  ตวัแปรอิสระ (Inderpendent Variable) จ าแนกเป็น  
3.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ หน่วยงานท่ีสังกัด ระยะเวลาในการเป็น

อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพหลกั สถานภาพการสมรส และความ
เพียงพอของรายได ้
  3.1.2  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
  3.1.3  ความผกูพนัต่อชุมชน 
  3.1.4  การมีจิตอาสา 
  3.1.5  แรงสนบัสนุนทางสังคม 
 3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  การปฏิบติัการฉุกเฉิน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้ความเข้าใจความหมายของค าท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีให้ตรงกัน ผูว้ิจ ัยได้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1.  อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์  หมายถึง บุคคลท่ีสมคัรใจเขา้มาเป็นตวัแทนในการออก
ช่วยเหลือผูไ้ด้รับบาดเจ็บและผูป่้วยฉุกเฉิน ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical 
Service :EMS) และข้ึนทะเบียนเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์(Emergency Medical Responder: 
EMR) ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี ตามข้อก าหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
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แห่งชาติ (สพฉ.) โดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรพื้นฐานในงานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยข์ั้นพื้นฐาน หรือหลกัสูตรหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั  

2.  หน่วยงานท่ีสังกดั หมายถึง หน่วยงานท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ดส้ังกดัเพื่อการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินและการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ฏิบติัการในระดบัอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ไดแ้ก่ 
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นสังกดัมูลนิธิ และอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 

3.  การปฏิบติัการฉุกเฉิน หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดมี้
การกระท า หรือ การปฏิบติังานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามพนัธกิจของการปฏิบติัการฉุกเฉิน
ก่อนสถานพยาบาลท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกิจกรรมอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะช่วย
ให้สามารถช่วยชีวิตผูป้ระสบภยั หรืออุบติัเหตุในกรณีต่างๆ นบัตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วย 
จนถึงการด าเนินการให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการบ าบดั รักษาให้พน้ภาวะฉุกเฉิน และไดรั้บการส่งตวั
เขา้รับการรักษาจากแพทยไ์ด้อย่างทนัท่วงที เพื่อลดความสูญเสีย หรือเกิดอนัตรายท่ีอาจจะส่งผล
ตามมาอยา่งนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะมีการด าเนินการใน 6 ขั้นตอนของการปฏิบติัการฉุกเฉิน ดงัน้ี 

3.1  การเตรียมเพื่อการส ารวจและพบเหตุ  หมายถึง การเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายตามคุณสมบติั การปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบ การตรวจสอบความพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 

3.2  การแจง้เหตุขอความช่วยเหลือ หมายถึง การส่ือสารในการปฏิบติังาน การ
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูร่้วมงาน การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้  

3.3  การออกปฏิบติัการของชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน หมายถึง การท างานเป็นทีม การ
ร่วมก าหนดเป้าหมาย ก าหนดหนา้ท่ีในการท างาน  

3.4  การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ หมายถึง การประเมินสถานการณ์ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การวางแผนให้ความช่วยเหลือ การจดัล าดับความเร่งด่วนของภาวะ
สุขภาพและการบาดเจ็บ การเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ การรักษาสิทธิของผู ้
เจบ็ป่วยฉุกเฉิน  

3.5  การล าเลียงขนยา้ยและให้การดูแลระหว่างน าส่ง หมายถึง การประเมิน
ก าลงัคน การเคล่ือนยา้ยได้เหมาะสมกบัสภาพผูเ้จ็บป่วย การตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนและ
ระหวา่งเคล่ือนยา้ย  

3.6  การน าส่งสถานพยาบาล หมายถึง การตรวจสอบความพร้อมของรถตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด การตรวจสภาพการจอดท่ีปลอดภยั การน าส่งตามล าดบัความวิกฤตของอาการ
เจบ็ป่วยฉุกเฉิน การปฏิบติัตามกฎจราจร 
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4.  ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ มีความรู้สึก มี
การรับรู้ ตลอดจนมีความคิดต่อตนเองวา่ ตนเองมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อผูอ่ื้น และมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ตลอดจนมีความเช่ือมั่นในการเผชิญ
สถานการณ์และท าในส่ิงต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.  ความผกูพนัต่อชุมชน หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ความรู้สึกวา่ ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ชุมชนน่าอยู ่มีการพฒันา เกิดความรู้สึกรัก หวงแหน อนั
จะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนดว้ยความเตม็ใจและเตม็ก าลงัความสามารถของตน 

6.  การมีจิตอาสา หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ดมี้การกระท าท่ีมุ่งหวงัเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั อนัเกิดจากความเสียสละในตวับุคคลของแต่ละคนทั้งทางด้าน
ร่างกาย หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมาจากพื้นฐานความสมคัรใจของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยเ์องโดยไม่หวงัผลตอบแทน แบ่งจิตอาสาประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่   

6.1  ด้านการช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยแ์สดง
พฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่ม่ือพบเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัท่ีเป็นทุกขท์ั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่ การ
แบ่งปันส่ิงของ การแสดงน ้ าใจในกิจกรรมต่างๆ การอ านวยความสะดวก ความตอ้งการเห็นผูอ่ื้นได้
พน้ทุกข ์ความเห็นอกเห็นใจและตวัเองมีความสุขใจเม่ือไดท้  าความดี 

6.2  ดา้นการเสียสละต่อสังคม หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยแ์สดง
ถึงการสละส่ิงของ ทรัพยสิ์น เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา สละความสุขเพื่อประโยชน์ของสังคม 

6.3  ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรม การอ่านขอ้มูลข่าวสาร การ
เขา้กิจกรรมในสังคม การเขา้ร่วมกลุ่มอาสาต่างๆ การเสนอความคิดในการพฒันา การยอมรับและ
ปรับเปล่ียนการกระท าตามความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดรั้บ  

7.  แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ได้รับการ
ช่วยเหลือ การสนบัสนุน ดา้นอารมณ์  ดา้นวสัดุส่ิงของ และ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร เพื่อช่วยส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของตนเองได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยแรงสนบัสนุนทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ไดแ้ก่   

7.1  แรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง ครอบครัวใหก้ารเอาใจใส่ ให้
ค  าชมเชย ค าแนะน า ตลอดจนการจดัหาอาหาร การท าความสะอาดท่ีพกั ยานพาหนะ การเตรียม
เส้ือผา้เคร่ืองแบบ การแบ่งเบาภาระในชีวติประจ าวนั 
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7.2  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งให้การยกยอ่งชมเชย การยอมรับ การเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรม การไดรั้บสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ ส่ิงของ งบประมาณ การให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค การประสานงานใน
ระดบัต่างๆ และการใหค้วามรู้ ขอ้มูลในการปฏิบติังาน  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจัิย 

1.  ท าให้ทราบระดบัของการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อ
ชุมชน การมีจิตอาสา  และแรงสนับสนุนทางสังคม ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดั
ราชบุ รี ท่ีจะส่งผลให้ เกิดการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหไ้ดรั้บการส่งเสริมใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน  

2.  ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพการสมรส  และความเพียงพอของรายได ้ 

3.  สามารถน าผลการศึกษาวิจยัไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงพฒันางานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ตลอดจนการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ใน
สังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี 

4.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารงานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินไดน้ าผลการวิจยัไปใช้
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการหาแนวทางปรับปรุง หรือพฒันาการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ตอนท่ี 1 การปฏิบติัการฉุกเฉิน 
1. แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน 
2. กระบวนการการปฏิบติัการฉุกเฉิน 
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน 

ตอนท่ี 2 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
1. บทบาท หนา้ท่ีของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
2. บริบทของจงัหวดัราชบุรี 
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

ตอนท่ี 3 ความภาคภูมิใจในตนเอง 
1. แนวคิดเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในตนเอง 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภาคภูมิใจในตนเอง 

ตอนท่ี 4 ความผกูพนัต่อชุมชน 
1. แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อชุมชน 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อชุมชน 

ตอนท่ี 5 จิตอาสา 
1. แนวคิดเก่ียวกบัจิตอาสา 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตอาสา 

ตอนท่ี 6 แรงสนบัสนุนทางสังคม 
1. ทฤษฎีของแรงสนบัสนุนทางสังคม 
2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงสนบัสนุนทางสังคม 

ตอนท่ี 7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
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ตอนที ่1 การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

1.  แนวคิดเกีย่วกบัการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การปฏิบติัการฉุกเฉิน เป็นทีมปฏิบติัการฉุกเฉินในหลายระดบัโดยมุ่งเน้นให้การดูแลผู ้

เจ็บป่วยฉุกเฉินตั้งแต่รับรู้จนกระทัง่น าส่ง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัการฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล (Pre-
Hospital) ดว้ยทีมแรกท่ีรวดเร็ว ไดแ้ก่ อาสาสมคัรในชุมชน กรณีเกินขีดความสามารถจะมีการขอ
สนบัสนุนจากหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินขั้นสูง ซ่ึงเรียกการปฏิบติังานน้ีวา่ ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 บริบทของการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.2551 เสนอไวว้่า การขาดระบบบริหารจดัการดา้น
บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และหน่วยงานรับผิดชอบผูป่้วยฉุกเฉินในกรณีเสียชีวติ อวยัวะหรือเกิด
ความพิการ การบาดเจ็บเพิ่มข้ึน เพื่อป้องกนัและลดความสูญเสียจึงไดมี้คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินเพื่อสร้างมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติั และมีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน 
ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการคุม้ครองสิทธิท่ีจะเขา้ถึงระบบ
โดยเท่าเทียม ไดรั้บการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ และทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึน  

แผนหลกัการแพทยฉุ์กเฉิน ฉบบัท่ี 1 (2553-2555) เสนอไวว้า่ การเจบ็ป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะ
วกิฤตของชีวิตถา้ไม่รีบรักษาจะท าให้เสียชีวติ อวยัวะหรือเกิดความพิการ หรือตายก่อนวยัอนัควร มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมัน่คง โดยขอ้มูลสถิติสาธารณสุขในปี 2551 พบวา่ การตาย
จากสาเหตุภายนอก (อุบติัเหตุ การไดรั้บพิษ ถูกท าร้าย) ในอตัรา 66.1 ต่อประชากรแสนคน และการ
ตายจากโรคระบบไหลเวยีนเลือดอตัรา 56.0 ต่อประชากรแสนคน  ซ่ึงเป็นสาเหตุการตายในล าดบั 2 
และ 4 ร่วมกบัขอ้มูลการใชบ้ริการห้องฉุกเฉินทัว่ประเทศ ปีละประมาณ 12.0 ลา้นคร้ัง พบวา่ผูป่้วย
ฉุกเฉินระดบัวิกฤตและผูท่ี้เสียชีวิต ประมาณร้อยละ 30 ตอ้งไดรั้บการช่วยฟ้ืนคืนชีพเพื่อรักษาชีวิต
และอวยัวะประมาณปีละ 4.0 ล้านคร้ัง ซ่ึงในผูเ้สียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณ 60,000 คน ถา้
ระบบการแพทยฉุ์กเฉินท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาชีวติผูป่้วยฉุกเฉินไดถึ้งประมาณร้อยละ 15-20 
หรือประมาณปีละ 9,000 –12,000 คน สาเหตุของอตัราตายจากการเจบ็ป่วยฉุกเฉินสูงเน่ืองจากไม่ได้
รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและทันเวลา ทั้ งน้ีเพราะ “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”ยงัไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี คุณภาพยงัไม่ได้มาตรฐาน จึงต้องระดมภาคีเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมและ
สนบัสนุนเพื่อใหคุ้ม้ครองสิทธิประชาชนทุกคนไดรั้บบริการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

บริบทของการแพทยฉุ์กเฉิน ได้แก่ การปฏิบติัการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การ
ค้นควา้และการวิจัย ในส่วนของการประเมิน การจดัการ การบ าบัดรักษาและการป้องกันการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแนวทางในการ
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ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของพระราชบญัญติั
สุขภาพแห่งชาติ ท่ีระบบสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
ดว้ยหลกัประกนัท่ีครอบคลุมทุกคน โดยการแพทยฉุ์กเฉินจะคุม้ครองประชากรในแต่ละกองทุน
ได้รับด้านการเงินการคลังโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ ในการพฒันาให้ประชากรได้เขา้ถึงบริการและเพื่อให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รภาคีเครือข่ายอ่ืนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื ใหไ้ดร้้อยละ 80 

แผนหลกัการแพทยฉุ์กเฉิน ฉบบัท่ี 2 (2556-2559) เสนอไวว้่า พระราชบญัญติัการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการคุม้ครองสิทธิการเขา้ถึงบริการอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม
มีคุณภาพมาตรฐาน การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์มากข้ึน 
เพื่อลดและป้องกนัการเสียชีวิต อวยัวะ หรือเกิดความพิการทั้งในภาวะปกติและภาวะสาธารณภยั 
โดยมีคณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติั โดย
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติจะรับผิดชอบการบริหารจดัการ การประสานภาครัฐและเอกชน 
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 สรุปได้ว่า แนวคิดของการปฏิบติัการฉุกเฉินเพื่อใหเ้หลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินดว้ยความรวดเร็ว 
ทนัท่วงที ลดอตัราการเสียชีวิตและป้องกนัความพิการอนัเกิดจากอาการแทรกซอ้น แต่ยงัพบปัญหา
ในดา้นความไม่พอเพียงของผูป้ฏิบติัการ วสัดุ อุปกรณ์ ขาดมาตรฐานของชุดปฏิบติัการและการ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง จึงตอ้งสร้างภาคีเครือข่ายสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมและการสนบัสนุนอย่างจริงจงัต่อเน่ืองร่วมกบัพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน เพื่อให้
เกิดมาตรฐานของการปฏิบติัการฉุกเฉิน ภายใตก้ารควบคุมโดยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน 
 
2. กระบวนการการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 การปฏิบติัการฉุกเฉิน เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน โดยให้บริการ
ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล (Pre-Hospital) ช่วยเหลือทางการแพทย ์เคล่ือนยา้ย ขนส่ง โดยบทบาท
และหน้าท่ีน้ีเพื่อให้การรักษาแก่ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน และจดัการขนยา้ย ไปยงัจุดหมายเพื่อให้ไดรั้บ
ดูแลอยา่งต่อเน่ืองเพิ่มโอกาสรอดของชีวติและลดภาวะพิการอนัเกิดมาจากอาการแทรกซอ้น  

2.1 ความหมายของการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
จากการทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกบัความหมายของการปฏิบติัการฉุกเฉิน พบวา่มีค าท่ีใช้

เรียกไวห้ลากหลาย โดยก่อนการร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินในปี พ.ศ.2551 ได้เรียก
ขั้นตอนให้การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุและผูป่้วยว่า การกู้ชีพ ส่วนอาสามูลนิธิตอ้งท างานหลาย
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หนา้ท่ีไม่เฉพาะแต่ช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินจึงเรียกวา่ กูภ้ยั นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใชเ้รียกในลกัษณะ
ความหมายใกลเ้คียง ไดแ้ก่ การกูชี้วิต การแพทยฉุ์กเฉิน และกระบวนการช่วยเหลือ  เป็นตน้ แต่ใน
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัขอใชค้  าวา่ “การปฏิบติัการฉุกเฉิน” เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี และขอนิยามความหมายเอาไวด้งัน้ี 

พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน (2551) ให้ความหมายของ “ปฏิบติัการฉุกเฉิน” ไวว้า่ เป็น
การกระท าทั้ง 6 ขอ้ดงัน้ี 1)การปฏิบติัการฉุกเฉิน 2) การศึกษา 3) การฝึกอบรม 4) การคน้ควา้ 5) 
การวิจยั และ 6) การป้องกัน โดยทั้ ง 6 ข้อจะต้องมีกระบวนการ การประเมิน การจดัการ การ
รักษาพยาบาลนบัตั้งแต่การรับรู้จนท าใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไดพ้น้ภาวะฉุกเฉิน จ าแนกเป็นการปฏิบติัการ
ในชุมชน และการปฏิบติัการต่อผูป่้วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

ราชกิจจานุเบกษา (2554 : 40) ใหค้วามหมายของ “ปฏิบติัการ” ไวว้า่ การปฏิบติัการฉุกเฉิน
ท่ีกระท าโดยตรงต่อผูป่้วยฉุกเฉิน เก่ียวกบัการประเมิน การดูแล การเคล่ือนยา้ยหรือล าเลียง การ
น าส่งต่อ การตรวจวินิจฉยั และการบ าบดัรักษาพยาบาล รวมถึงการเจาะหรือผ่าตดั การใช้อุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือแพทย ์การให้หรือบริหาร ยาหรือสารอ่ืน หรือการสอดใส่วตัถุใดๆ เขา้ไปในร่างกาย 
และให้หมายรวมถึงการรับแจง้ และจ่ายงานให้ผูป้ฏิบติัการอ่ืนกระท าต่อผูป่้วยฉุกเฉิน รวมทั้งการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินท่ีตอ้งท าตามแพทยด์ว้ยแต่ไม่รวมถึงการกระท าใดอนัเป็นการปฐมพยาบาล 

ชาตรี เจริญชีวกุล (อ้างถึงใน วิทยา มานะวาณิชเจริญ , 2554 : 3) ให้ความหมายของ 
“ปฏิบติัการกูชี้พฉุกเฉิน” ไวว้า่ หน่วยงานหน่ึงของการบริการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย ์และ/หรือ ขนยา้ยผูป่้วยท่ีไดรั้บภยัและบาดเจ็บ หรือแพทยล์งความเห็นว่า
เป็นกรณีฉุกเฉิน “ปฏิบติัการกูชี้พฉุกเฉิน” การดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลหรือเป็นส่วนหน่ึงของบูรณา
การทั้งระบบในการดูแลผูป่้วย (Integrated System of Care) ซ่ึงรวมทั้งการดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล 
ปฏิบติัการอาจใช้ช่ือต่างๆ กนั อาทิ หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยฉุกเฉินเคล่ือนท่ี หรือหน่วยกู้ชีพ 
จุดประสงค์ของปฏิบติัการกู้ชีพฉุกเฉิน ก็เพื่อให้การรักษาแก่ผูป่้วยอย่างรีบด่วนในภาวะปัจจุบนั 
หรือจดัการขนยา้ยผูป่้วยใหท้นัเวลาไปยงัจุดหมายถดัไปเพื่อใหไ้ดรั้บดูแล (Definitive Care) 

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (2556) ให้ความหมายของ“ปฏิบติัการฉุกเฉิน”ไวว้า่ การ
ปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน เป็นการรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้
ผูป่้วยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการประเมิน การจดัการ การ
ประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อส่ือสาร การล าเลียงหรือขนส่งผูป่้วย การตรวจวินิจฉยั และ
การบ าบดัรักษาพยาบาล ผูป่้วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

สุจิตรา กล้วยหอมทอง (2556) ให้ความหมายของ “การกู้ชีพ” ไวว้่า การปฏิบติัการด้าน
การแพทยฉุ์กเฉินนับตั้งแต่การรับรู้จนถึงการช่วยเหลือให้รอดชีวิตรวมทั้ งการเคล่ือนยา้ยไปยงั 
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สถานพยาบาล แบ่งเป็น 1) การปฐมพยาบาล (First Aid) 2) การกู้ชีพขั้นต้น (Basic Lift Support, 
BLS) การช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 3) การกูชี้พขั้นสูง (Advance Lift Support, ALS) การช่วยชีวติขั้นสูง 
 สรุปได้ว่า การปฏิบติัการฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย์ ตั้ งแต่รับรู้ถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจนกระทั่งปฏิบัติการให้การช่วยเหลือ
รักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินไดพ้น้ภาวะฉุกเฉิน ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 
 
 2.2  การด าเนินงานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉิน หมายถึง การจดัให้มีการระดมทรัพยากรในพื้นท่ีนั้นๆ ให้สามารถช่วยเหลือผูอ้าศยัในพื้นท่ี
ไดมี้โอกาสขอความช่วยเหลือในกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและในภาวะภยัพิบติัได ้

แนวคิดการดูแลผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินเป็นการบริการสมยัใหม่ท่ีเป็นเชิงรุกท่ีเน้นการช่วยชีวิต
ขั้นตน้ (Life-Saving) มีฐานความคิดมาจากความเช่ือท่ีวา่บุคลากรไม่วา่บุคลากรทางดา้นวชิาชีพหรือ
อาสาสมคัร หรือประชาชน ตอ้งมีการตดัสินใจในคุณค่าของส่ิงท่ีมีผลต่อการดูแลผูท่ี้เจบ็ป่วยฉุกเฉิน
และย่อมท่ีตดัสินเลือกท่ีจะให้การดูแลผูท่ี้เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนน าส่งสถานพยาบาลได้ (Rainer, 
2000:270 อา้งถึงใน สุรเชษฐ ์สถิตนิรามยั, 2550 : 8-9) ส าหรับแนวคิดน้ี ไดแ้ก่  

1. Scoop and Run เป็นแนวคิดแบบ Anglo-American Model of Emergency Care ท่ีจะเน้น
การเคล่ือนยา้ยผูท่ี้เจ็บป่วยฉุกเฉินเขา้สู่ห้องฉุกเฉินให้เร็วท่ีสุดเพื่อรักษาชีวิตดว้ยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
การแพทยท่ี์มีความพร้อมในโรงพยาบาล การดูแลรักษา ณ จุดเกิดเหตุ ท าเท่าท่ีจ  าเป็น   

2. Stay and Play เป็นแนวคิดแบบ Franco-German Model of Emergency Care ท่ีเน้นการ
เคล่ือนยา้ยหอ้งฉุกเฉินสู่ผูป่้วย โดยบุคลากรทางการแพทยจ์ะท าการดูแลผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการหนกั ณ 
จุดเกิดเหตุ เหมือนกบัสถานพยาบาล จนมีอาการคงท่ีจึงท าการยา้ยไปโรงพยาบาล   

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (2554) ไดจ้  าแนกกระบวนการปฏิบติัการตามสมรรถนะ
การดูแลรักษาผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉินของผูป้ฏิบติังาน ดงัน้ี  

1. การเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติ (Preparation) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรโดย
เตรียมความรู้ ร่างกายและจิตใจของตนเอง ดา้นวสัดุอุปกรณ์โดยการจดัเตรียมและตรวจสอบก่อน
ใชง้าน ดา้นการตรวจสอบความเรียบร้อยโดยการบ ารุงรักษาพร้อมใชง้าน 

2. การส่ือสาร (Communication) ได้แก่ 1) ข้อมูลส าคัญท่ีส่ือสาร เช่น สถานท่ีเกิดเหตุ 
ลกัษณะของเหตุการณ์และปัญหา ระดบัความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ ช่ือและต าแหน่งของผูแ้จง้ 2) 
หลกัส าคญัในการส่ือสารดว้ยวิทยส่ืุอสาร ระบุช่ือหน่วยงาน ช่ือพนกังาน ส่งขอ้ความสั้นๆ หยดุเม่ือ
มีการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าแทรกและหลีกเล่ียงช่ือผูบ้าดเจ็บ 3) การส่ือสารกับแพทย ์
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เจา้หน้าท่ี เพื่อขอแนวทางการรักษาพยาบาล การคดักรอง และการตดัสินใจส่งโรงพยาบาล อาการ
ส าคญัของผูบ้าดเจ็บท่ีตอ้งรายงาน 4) การส่ือสารระหวา่งบุคคล มีการส่ือสารของผูร่้วมทีมเพื่อการ
รับรู้ขอ้มูลอย่างทัว่ถึง การส่ือสารท่ีตรงไปตรงมา ชัดเจนและเคารพผูบ้าดเจ็บ 5) การส่ือสารกับ
ผูบ้าดเจ็บ ตอ้งแนะน าตวั พูดความจริง อธิบายขั้นตอนการช่วยเหลือ เปิดโอกาสใหผู้บ้าดเจบ็ไดต้อบ
โต ้ทบทวนความเขา้ใจ 6) การส่ือสารกบับุคคลบางกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ ตอ้งสุภาพ ให้ความเคารพ 
เด็กตอ้งส่ือสารใหแ้ก่พอ่แม่เด็กดว้ย ผูท่ี้มีปัญหาการไดย้นิใชก้ารเขียน การมองเห็นใชก้ารสัมผสั  

3.  การประเมินสถานการณ์ (Scene Size-up) หมายถึง การประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เร่ิม
เดินทางไปจนถึงท่ีเกิดเหตุ การรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนช่วยเหลือ ซ่ึงการประเมินสถานการณ์มีดงัน้ี 
  3.1  การป้องกนัตนเอง ประกอบดว้ย  1) การป้องกนัตนเองจากการสัมผสัเช้ือโรค 
(Body Substance Isolation : BSI) เพื่อไม่ให้สัมผสัสารคัดหลั่ง เลือด การไอ จาม โดยการสวม
แวน่ตา ถุงมือ เส้ือคลุม ผา้ปิดจมูก เม่ือเสร็จใหทิ้้งและลา้งอุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัใชง้าน 2) การป้องกนั
อนัตรายท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน เช่น การสวมหมวกนิรภยั การสวมรองเทา้บู๊ท 3) การป้องกนั
อนัตรายจากวตัถุอนัตรายในกรณีสารพิษต้องให้ผูท่ี้ เช่ียวชาญเขา้มาควบคุมสถานการณ์ 4) การ
ป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุจราจร โดยสังเกตสภาพการจราจร สายไฟฟ้า/ไฟฟ้า น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีร่ัว 
สารเคมี/วตัถุอนัตราย 5) การป้องกนัตนเองจากการถูกท าร้าย ไดแ้ก่ ไม่ยุง่กบัเหตุการณ์ท่ีไม่เก่ียวกบั
การรักษา มีสติ ควบคุมอารมณ์ หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ เก็บรักษาวตัถุพยาน  
  3.2  ความปลอดภยัของสถานการณ์ (Scene Safety) เป็นการประเมินเหตุการณ์ว่า
จะเกิดอนัตรายซ ้ าซ้อน เพื่อรีบเคล่ือนยา้ยแบบฉุกเฉินในการช่วยชีวิตผูป่้วยฉุกเฉิน ยกเวน้ถ้า
เหตุการณ์ไม่ปลอดภยัไม่ควรเขา้ไป และแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท าใหป้ลอดภยัเสียก่อน 
  3.3  กลไกการบาดเจ็บ (MOI = Mechanism of Injuries) เป็นการประเมินเพื่ อ
พิจารณาถึงความรุนแรงของอาการ โดยแบ่งออกเป็น 1) ผูบ้าดเจ็บ (Trauma) ตอ้งนึกถึงกลไกการ
บาดเจ็บ (Mechanism of Injuries)โดยการถามผูบ้าดเจ็บ กรณีไม่รู้สึกตวัให้ถามจากญาติ ผูท่ี้อยู่ใน
เหตุการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุเพื่อประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ 2) ผูเ้จ็บป่วย 
(Medical) ใหซ้กัประวติัจากผูป่้วย ญาติ หรือผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์ ปัญหาของการเจบ็ป่วย 

3.4  จ านวนผู ้ป่วยฉุกเฉิน (Number of Patients) กรณี ท่ีมีผู ้เจ็บป่วยมากจนไม่
สามารถจดัการได ้ กรณีภยัพิบติั (Mass Casualty) ตอ้งขอสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
ใหก้ารช่วยเหลือ ท าการคดัแยก (Triage) ผูเ้จบ็ป่วย เพื่อจดัล าดบัความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ 
  3.5  การขอรับการสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอ่ืนๆ (Additional Resource) กรณี
เกินขีดความสามารถตอ้งขอสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ทีมกูชี้พขั้นสูง, กูภ้ยั, ต ารวจ เป็นตน้ 
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4.  การประเมินสภาพผูบ้าดเจบ็ (Patient Assessment) มีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
  4.1  การประเมินขั้นต้น (Initial Assessment) ตั้ งแต่พบผู ้ป่วยฉุกเฉินคร้ังแรก 
ขอ้มูลทัว่ไป เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ กลไกการบาดเจ็บกรณีอุบติัเหตุ ส่วนผูป่้วยควรรู้ปัญหา อาการ
ส าคญัและจดัการต่อส่ิงคุกคามชีวิต ตอ้งยึดตรึงกระดูกสันหลงัตน้คอ ประเมินระดบัความรู้สึกตวั 
ทางเดินหายใจ การหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิตเพื่อรักษาและเคล่ือนยา้ย 
  4.2  การประเมินการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว (Rapid Trauma Assessment) เป็นการ
ประเมินผูบ้าดเจ็บท่ีอนัตรายต่อชีวิตหรือการบาดเจบ็ท่ีรุนแรงต่อไขสันหลงั หรือระดบัความรู้สึกตวั 
จึงตอ้งยึดตรึงกระดูกคอส่วนหลงั (C-Spine Stabilization) ประเมินแบบศีรษะจรดปลายเทา้ (Head–
to-Toe) ขอทีมกูชี้พขั้นสูง การประเมินซ ้ า (Reassessment) ในระดบัความรู้สึกตวั (AVPU) และการ
ประเมินขั้นตน้ (Initial Assessment) การประเมินสัญญาณชีพ ชีพจร หายใจ ความดนัโลหิต และ
อุณหภูมิร่างกาย และผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินทางอายรุกรรมตอ้งซกัประวติัและการตรวจร่างกาย 

5.  การคดัแยกผูบ้าดเจบ็ (Triage) กรณีท่ีมีจ านวนมาก (Mass Casualty) ดว้ยทรัพยากรจ ากดั
ให้เกิดประโยชน์กบัผูร้อดชีวิต ดงัน้ี สีแดง (Immediate) คือผูบ้าดเจ็บรุนแรงตอ้งช่วยเหลือทนัที สี
เหลือง (Delayed) คือผูบ้าดเจ็บปานกลางรอได้ระยะ 1 ชั่วโมง สีเขียว (Minor) คือผูบ้าดเจ็บไม่
รุนแรงเดินได้ช่วยเหลือตวัเองได ้สีด า (Deceased) คือผูเ้สียชีวิต/ผูไ้ม่มีทางรอด เทคนิค Star Triage 
คือ แยกคนเดินไดเ้ป็นผูบ้าดเจบ็สีเขียว ส่วนคนท่ีเดินไม่ไดใ้หป้ระเมินตามแดง เหลืองหรือด า  

6.  การช่วยเหลือ ณ เกิดเหตุ (On-Scene Care) หมายถึง การรักษาพยาบาลและพร้อมน าส่ง 
ซ่ึงมีดงัน้ี การปฐมพยาบาล จดัทางเดินหายใจ การหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต การกระตุน้ไฟฟ้า 
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ท าคลอดปกติในกรณีภาวะฉุกเฉิน และการใชศ้พัทท์างการแพทย ์

7.  การยึดตรึง ยกและเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บ โดยยดึหลกัคือ การไม่ท าให้ผูเ้จ็บป่วยไดรั้บการ
บาดเจ็บซ ้ าซ้อน ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีล าเลียงขนยา้ยผา่นการฝึกอบรมเทคนิควิธีการมาเป็นอยา่งดีในการขน
ยา้ย มีการประเมินสภาพผูบ้าดเจบ็เป็นระยะๆ ปฏิบติัการดูแลรักษาล าเลียงน าส่งตามความเหมาะสม  

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (2557) ไดก้  าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธี
ปฏิบติัการปฏิบติัการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล (Pre-Hospital Emergency Operational Standard, 
Principle, Criteria and Protocol) มาตรฐานการปฏิบติัการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล ผูป่้วยฉุกเฉิน
ไดรั้บบริการการแพทยฉุ์กเฉินก่อนสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ดงัน้ี 

1.  การส ารวจและการพบเหตุ (Detection) เป็นห่วงโซ่แรก ของการปฏิบติัการฉุกเฉินเป็น
จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการช่วยชีวิต โดยการตรวจพบผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อให้การช่วยเหลือ
อยา่งเร่งด่วน ซ่ึงตอ้งแจง้เหตุดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีการวางระบบคน้หาคนในภาวะวิกฤตท่ี
มีประสิทธิภาพ ดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล และการแจง้เหตุเจ็บป่วย
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ฉุกเฉินตามคู่มือการแจง้เหตุป่วยฉุกเฉินของนกัเรียน พนกังานโรงงาน โรงแรม อาสาฉุกเฉินชุมชน 
และคู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ภาวะฉุกเฉินทางดา้นสุขภาพและการร้องขอความช่วยเหลือ 

2.  การแจง้เหตุของความช่วยเหลือ (Reporting) เป็นห่วงโซ่ท่ีสอง เป็นการอ านวยการทาง
การแพทย ์การรับแจง้และสั่งการ การรายงานการปฏิบติัการฉุกเฉิน โดยมีระบบการแจ้งเหตุท่ี
รวดเร็ว หมายเลขท่ีจ าง่าย และไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนสามารถให้ค  าแนะน าในการดูแลขั้นตน้
ได้ การจดัตั้งศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการผ่านหมายเลข 1669 มีหลกัเกณฑ์ตามแนวทางการจดัตั้ง
ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ แนวทางการตดัสินใจรับแจง้เหตุฉุกเฉินเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
คู่มืออ านวยการทางการแพทยส์ าหรับศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ แนวทางการจดัพื้นท่ีบริการรับ
ผูป่้วยฉุกเฉิน และคู่มือการจดัการระบบขอ้มูลและระบบสารสนเทศการแพทยฉุ์กเฉิน 

3.  การออกปฏิบติัการ (Response) เป็นห่วงโซ่ท่ีสาม เป็นการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินท่ี
เหมาะสมกบัการเจ็บป่วยฉุกเฉินในแต่ละเหตุการณ์ สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติจึงไดก้ าหนด
มาตรฐานชุดปฏิบติัการโดยประกอบดว้ยบุคลากร ไดแ้ก่หวัหนา้ชุดผูป้ฏิบติัการ ผูป้ฏิบติัการ และผู ้
ขบัพาหนะฉุกเฉิน อุปกรณ์ต่างๆ หน่วยกูชี้พจะตอ้งมีฐานอยูใ่นชุมชนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินด้วยวิธีปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการแจ้งเหตุและประสานการปฏิบัติการ 
(CBD) คู่มือการแจง้เหตุส าหรับนกัเรียน คู่มือการประชาสัมพนัธ์การรับรู้ภาวะฉุกเฉินดา้นสุขภาพ
และช่องทางการแจง้เหตุส าหรับชุมชนและโรงงาน และคู่มือการแพทยฉุ์กเฉินในโรงงาน  

4.  การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene Care) เป็นห่วงโซ่ท่ีส่ี คือ การดูแลผูป่้วย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุถึงสถานพยาบาล การรักษาพยาบาลเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญั ท่ีตอ้ง
อาศยัหลกัการและองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง ในการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และส่ิงส าคญัท่ีสุดคือเร่ือง 
ของความปลอดภยั ทั้งผูป้ฏิบติังาน ประชาชนท่ีอยูใ่นเหตุการณ์  

5. การล าเลียงขนยา้ย และการดูแลระหวา่งน าส่ง (Care in Transit) เป็นห่วงโซ่ท่ีห้า ท่ีจะท า
การปฏิบัติในระหว่างน าส่ง การรักษาให้คงท่ี ไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บซ ้ าซ้อนต่อผูเ้จ็บป่วย ผู ้
เคล่ือนยา้ยจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมเทคนิควิธีมาเป็นอยา่งดี และตอ้งมีการประเมินสภาพผูเ้จ็บป่วย
เป็นระยะๆ ในระหว่างเคล่ือนยา้ย โดยปฏิบติัการบางอย่างอาจจะท าบนรถในขณะก าลงัล าเลียง
น าส่งได ้เช่น การใหส้ารน ้า การดาม ส่วนท่ีมีความส าคญัล าดบัรองลงมา เป็นตน้ 

6. การน าส่งสถานพยาบาล (Transfer to Definitive Care) เป็นห่วงโซ่สุดทา้ย เป็นการส่ง
ต่อไปยงัสถานพยาบาลเพื่อการรักษาโดยเลือกสถานท่ีมีผลต่อผูเ้จบ็ป่วย ตอ้งน าส่งในสถานพยาบาล
ท่ีสามารถรักษาผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินไดเ้หมาะสมกบัเวลา เน่ืองจากความไม่พร้อมของสถานพยาบาลจะ
ท าใหเ้สียชีวติ พิการหรือปัญหาในการรักษาพยาบาลท่ีไม่ควรเกิดข้ึนในระบบบริการแพทยฉุ์กเฉิน 
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หลกัเกณฑ์ของ การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การล าเลียงขนยา้ย และการดูแลระหวา่ง
น าส่ง และการน าส่งสถานพยาบาล ได้แก่ หลักเกณฑ์การดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุถึง
สถานพยาบาล ประกาศการแพทยฉุ์กเฉินเร่ืองการใหป้ระกาศนียบตัรและการปฏิบติัการฉุกเฉินของ
ผูป้ฏิบติัการ พ.ศ.2554 หมวด 2 เร่ือง อ านาจ หนา้ท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ ขอ้จ ากดั หลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขการปฏิบติัการฉุกเฉินของผูป้ฏิบติัการ หลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อคดัแยกระดบัความ
ฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบติัการฉุกเฉิน พ.ศ.2554 ประกาศการแพทยฉุ์กเฉินเร่ืองอ านาจ หนา้ท่ี 
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขอ้จ ากดัการปฏิบติัการแพทยข์องผูช่้วยเวชกรรมตามค ่าสั่งการแพทย์
หรืออ านวยการ พ.ศ.2556 ประกาศการแพทยฉุ์กเฉินเร่ืองประเภท ระดบั ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี
หน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน หลักเกณฑ์มาตรฐานหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน หลกัเกณฑ์มาตรฐานชุด
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ประเภทล าเลียงผูป่้วย ทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ ประเภทไม่ล าเลียงผูป่้วย 
(พาหนะสนบัสนุน) พาหนะตรวจการ พาหนะส่ือสาร และพาหนะเคล่ือนท่ี 

วิธีการปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติัการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ คู่มือชุดการปฏิบติัการฉุกเฉิน
ของชุดปฏิบติัการแต่ละระดบั ALS/BLS/FR คู่มือการตรวจรับมาตรฐานหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน/
ชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน คู่มือแนวทางคดัแยกระดบัผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุ คู่มือแนวทางบริการจดัการ
ระบบการแพทยฉุ์กเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คู่มือแนวทางการบริหารจดัการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ/สถานพยาบาล คู่มือแนวทางปฏิบัติการฉุกเฉินการ
ปฏิบติัการอ านวยการ คู่มือการปฏิบติัการฉุกเฉินขณะล าเลียง และคู่มือมาตรฐานความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบติัการบนพาหนะการแพทยฉุ์กเฉินทางบก ทางน ้าและพาหนะสนบัสนุน 

สรุปได้ว่า การปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วย
ฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล (Pre-Hospital) ตั้งแต่รับรู้จนน าส่งสถานพยาบาล เพื่อให้มีชีวิตรอดและ
เกิดความปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ซ่ึงประกอบด้วยการปฏิบัติการตามสมรรถนะของ
ผูป้ฏิบติังาน ท่ีจะครอบคลุมตามแนวการปฏิบติังานของหลกัการแพทยฉุ์กเฉิน ดงัน้ี 1) Detection 2) 
Reporting 3) Response 4) On Scene Care 5) Care in Transit 6) Transfer to Definitive Care  

 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

 จากการศึกษาคน้ควา้ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูท่ี้
ศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
 สุมิตรา เข่ือนแกว้ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัของอาสากูชี้พใน
การช่วยเหลืออุบติัเหตุจราจรอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกการ
ปฏิบติัของอาสากูชี้พ ดา้นการประเมินการดูแลทางเดินหายใจไม่เหมาะสม (50%) การห้ามเลือดไม่
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เหมาะสม (7.14%) และไม่ไดท้  าการห้ามเลือด (14.29%) การดามไม่เหมาะสม (18.19%) และไม่ได้
ท าการดาม (27.27%) ซ่ึงอุปสรรคในการปฏิบัติของอาสากู้ชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากอาสากูชี้พไม่มีเวลาทบทวนความรู้ การออกปฏิบติัการนาน ไม่มัน่ใจ มีความล่าชา้ ไม่ได้
ออกใหบ้ริการเป็นประจ า ประสบการณ์การท างานนอ้ย ปฏิบติัไม่ถูกเพราะไม่เคยไดรั้บการอบรม 
 กรรณิกา ทิพย์ชัยมงคล (2555) ศึกษาเร่ืองการศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติการด้าน
การแพทยฉุ์กเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ศกัยภาพของการปฏิบติัการโดดเด่นตามเกณฑต์วัช้ีวดัในดา้นการน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลภายใน 20 
นาที คิดเป็นร้อยละ100 ด้านการออกปฏิบติัการมีความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ97.40 และเขา้ถึงเหตุ
ภายใน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 97.33 เพราะมาจากอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีท่ีมีจิตอาสา แต่มีปัญหา
และอุปสรรค คือ ขาดงบประมาณการบริหารจดัการการแพทยฉุ์กเฉินและค่าตอบแทน ไม่มีเวรและ
ผูป้ฏิบติังานกูชี้พไม่ไดอ้ยูป่ระจ า รถกูชี้พใชห้ลายงาน ถนนมีสภาพช ารุดเป็นอุปสรรคในการรับส่ง
ผูป่้วย ผูป้ฏิบติังานกูชี้พท่ีผา่นการอบรมและข้ึนทะเบียนมีการประสานกบัหน่วยกูชี้พตาปีมีนอ้ย  
 จนัทนา โคบาล (2557) ศึกษาเร่ือง รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พอ าเภอพล จงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ เน้นความปลอดภยั ทกัษะของงานกูชี้พ รับผิดชอบการเขา้เวร ความเสมอภาคการ
จ่ายค่าตอบแทน อิสระในงานและท าแทนกนัไดภ้ายใตส้ัญญาจา้งเป็นทีมกูชี้พ สร้างจิตส านึก การ
รักษาท่ีทนัเวลา การประสานงานด้วยเทคโนโลยี มีชุดฟอร์มกู้ชีพและสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน 
อุปกรณ์กู้ชีพเบ้ืองตน้ครบชุด มีจรรยาบรรณ ตรงต่อเวลา และให้การบริการเสมือนญาติ ยึดหลกั
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วม ให้การช่วยเหลือเบ้ืองตน้และรีบน าส่งให้เร็ว ยึดหลกัมนุษยธรรมรับใช้
ประชาชนดว้ยจรรยาบรรณวชิาชีพ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี 
ให้เกียรติกนั เคารพกฎกติกา และการท างานเป็นทีม อบรมทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพ น า
ปัญหามาวางแผนแกไ้ข ตรงต่อหนา้ท่ีและสายบงัคบับญัชา เขา้ใจวฒันธรรมและวิถีชาวบา้น งานกู้
ชีพถือวา่เป็นบุคคลมีเกียรติมีศกัด์ิศรี ดงันั้นจะไม่รังเกียจคนป่วยท าใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมากท่ีสุด  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั “การปฏิบติัการฉุกเฉิน” จะเห็นไดว้า่ การปฏิบติัการ
ฉุกเฉิน หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ไดมี้การกระท า หรือ การปฏิบติังานไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งและเป็นไปตามพนัธกิจของการปฏิบติัการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาลท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
กิจกรรมอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะช่วยให้สามารถช่วยชีวิตผูป้ระสบภยั หรือ
อุบติัเหตุในกรณีต่างๆ นบัตั้งแต่การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วย จนถึงการด าเนินการให้ผูป่้วยฉุกเฉิน
ไดรั้บการบ าบดั รักษาให้พน้ภาวะฉุกเฉิน และได้ส่งตวัเขา้รับการรักษาจากแพทยไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
เพื่อลดความสูญเสีย หรือเกิดอนัตรายท่ีอาจจะส่งผลตามมา 
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ตอนที ่2 แนวคิดเกีย่วกบัอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
 

1. แนวคิดเกีย่วกบัอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  
 บทบาท หน้าท่ี ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยน์ั้นมีหน้าท่ีในการมุ่งให้การช่วยเหลือผู ้
เจ็บป่วยฉุกเฉินและการบ าเพญ็ประโยชน์แก่ส่วนร่วม ดว้ยความรู้ความสามารถท่ีผา่นการฝึกอบรม
และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ฏิบติัการณ์ การสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากผูรั้บบริการ   
 1.1  ความหมายของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

อาสาสมคัรฉุกเฉินทางการแพทย ์(Emergency Medical Responder: EMR) เป็นบุคลากรใน
ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีนบัไดว้่ามีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นบุคคลแรกๆ ท่ีไดพ้บ
เหตุ และมีการประเมินสถานการณ์ขอความช่วยเหลือกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจร่วมกนั
ในทีมเก่ียวกบัการให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ณ จุดเกิดเหตุ จนกระทัง่ส่งต่อไปยงัสถานพยาบาล 
ซ่ึงบุคคลากรเหล่าน้ีส่วนมากจะอยูใ่นชุมชน และปฏิบติังานดว้ยจิตอาสาในการใหค้วามช่วยเหลือ มี
การควบคุมดูแลข้ึนทะเบียนเป็นบุคคลากรเก่ียวกบัการแพทยฉุ์กเฉินโดยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน
แห่งชาติ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการใช้ค  าท่ีเรียก อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์เช่น 
อาสากู้ชีพ อาสาสมัครกู้ภัย ผูช่้วยเวชกรรม ผูป้ฏิบัติการ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอใช้ค  าว่า 
“อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย”์ เน่ืองจากมีความสอดคล้องกบัปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี และจะขอนิยามความหมาย เอาไวด้งัน้ี 

เกศินี สราญฤทธ์ิชัย (2546 : 20) ให้ความหมายของ “อาสาสมคัรกู้ภยั” หมายถึง ค าท่ีใช้
เรียกกลุ่มคนผูมี้ความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศให้แก่ สังคมและเพื่อนร่วมโลก โดย
ไม่ค  านึงถึงชนชั้น วรรณะ เช้ือชาติ หรือศาสนาและเป็นผูซ่ึ้งยอมเสียสละเวลา ส่วนตวั เพื่อช่วยเหลือ
สังคมโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทนใดๆอาสาสมคัรกูภ้ยัมีหลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจาย
อยูท่ ัว่ทุกสารทิศ ไม่วา่จะเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัของมูลนิธิต่างๆรวมถึงหน่วยงานทางราชการ แต่ทุก
คนมีจุดประสงคเ์ดียวกนัคือตอ้งการช่วยเหลือผูท่ี้ก าลงัพบกบัปัญหาใหพ้น้จากวกิฤตนั้นๆไปได ้

ราชกิจจานุเบกษา (2554 : 37) ให้ความหมาย “ผูป้ฏิบัติการ”ไวว้่าบุคคลท่ีปฏิบัติงาน
การแพทยฉุ์กเฉินตามท่ีคณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินก าหนดให้รวมถึงบุคคลท่ีปฏิบติัการฉุกเฉิน
ตั้งแต่บุคคลผูพ้บเหตุ ผูช่้วยเหลือ ไดแ้ก่ พนกังานฉุกเฉินการแพทย ์110 ชัว่โมง อาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์16 ชัว่โมง ส่วนหลกัสูตรปัจจุบนัปีงบประมาณ 2558 อบรม 40 ชัว่โมง  

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน (2554 : 41) ให้ความหมายของ “ผูป้ฏิบติัการ” ในกลุ่มของผูช่้วย
เวชกรรม  ดงัน้ี อาสากู้ชีพหรืออาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์หรือผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ ใช้
เรียกแทน “อาสากูชี้พ” เดิม หมายถึงผูผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ “เวชกร
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ฉุกเฉินระดบัตน้” หมายถึง ผูผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินระดบัตน้ จากแหล่งฝึกอบรม
ท่ีคณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินรับรอง  

อริศรา จานสิบสี (2555 : 39) ให้ความหมาย “อาสากู้ชีพ” (First Responder) หมายถึง
เจา้หนา้ท่ีหน่วยกูภ้ยัอาสาสมคัร เจา้หนา้ท่ีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง หรือกลุ่มบุคคลท่ีท่ีแสดงตนวา่
พร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือและบริการประชาชน มกัจะเป็นเจา้หนา้ท่ีชุดแรกท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุ ควร
มีความรู้พื้นฐานหลกัสูตรการอบรม 16 ชม. เป็นขั้นต ่า (หลกัสูตรปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยขั้น
พื้นฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข) สามารถให้การประเมินสภาพผูป่้วยท่ีบอกไดว้า่ผูป่้วยตอ้งการ
รักษาพยาบาลในระดบัใด หากแน่ใจวา่มีความรุนแรงน้อยสามารถด าเนินการล าเลียงขนยา้ยเองแต่
หากพบวา่มีความรุนแรงสูงหรือไม่แน่ใจใหเ้รียกหน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินมาสนบัสนุน 

กนกวรรณ น่ิมทศันศิริ (2556 : 24) น าเสนอการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและอาสาสมคัรกู้ภยั
มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์จงัหวดันครปฐม ไดใ้หค้วามหมาย “อาสาสมคัรกูภ้ยั” ไว ้ดงัน้ี  

1. เป็นบุคคลท่ีเขา้มาท างานดว้ยใจอาสาโดยไม่ไดรั้บเงินเดือน ช่วยเหลือผูย้ากไร้ มรณภยั
ไร้ญาติ ผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ เช่น อุบติัภยั อุทกภยั วาตภยั และอคัคีภยั ตลอดจนสาธารณกุศล
โดยทัว่ไป โดยใหค้วามช่วยเหลือทุกท่ีท่ีร้องขอ มีการประสานกบัหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

2. อาสาสมคัรกูภ้ยัเกิดจากความสมคัรใจ ซ่ึงอาสาทุกคนตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้อยู่ใน
กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์อยา่งเคร่งครัด โดยไม่ใช่วา่เป็นอาสาสมคัร
กูภ้ยัแลว้จะท าอะไรได ้ตามอ าเภอใจ ให้อาสาพึงระลึกถึงระเบียบวนิยัเสมอ 

3. ค าท่ีใช้เรียกกลุ่มคนผูมี้ความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศให้แก่สังคมและ
เพื่อนร่วมโลก ไม่วา่จะเป็นมนุษยห์รือสัตว ์โดยไม่ค  านึงถึงชนชั้น วรรณะ เช้ือชาติ หรือศาสนา และ
เป็นผูซ่ึ้งยอมเสียสละเวลาส่วนตวั เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทนใด 

4. อาสาสมคัรกูภ้ยัคือผูท่ี้มีความเสียสละ ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นเช่นเดียวกบัญาติของตน เป็นผู ้
ใฝ่พฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง และใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเสมอภาคโดยไม่ตอ้งการ
ส่ิงตอบแทนใดๆ จึงถือไดว้า่อาสาสมคัรกูภ้ยัเป็นก าลงัส าคญัของสังคมในปัจจุบนั 

5. อาสาสมคัรกูภ้ยัมีหลายประเภท มีหลายสายงานโดยจะกระจายอยู่ทัว่ประเทศไม่ว่าจะ
เป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัของมูลนิธิต่างๆ รวมถึงหน่วยงานทางราชการ แต่ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกนั 
คือตอ้งการ ช่วยเหลือผูซ่ึ้งก าลงัประสบปัญหาไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ใหพ้น้จากวกิฤตินั้นๆไปไดด้ว้ยดี 
 สรุปได้ว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์หรืออาสากู้ชีพ หรืออาสาสมคัรกูภ้ยั หรือหรือผู ้
ปฏิบติัการณ์ หมายถึง บุคคลท่ีสมคัรใจเขา้มาเป็นตวัแทนในการออกช่วยเหลือผูไ้ด้รับบาดเจ็บ
อุบติัเหตุและผูป่้วยฉุกเฉิน ของระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medical Service) โดยผา่นการ
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อบรมตามหลกัสูตรท่ีก าหนดในงานอาสากูชี้พ และข้ึนทะเบียนเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
ในระบบการ แพทยฉุ์กเฉินของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
 
 1.2 บทบาท หน้าที่ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ภารกิจมุ่งเน้นช่วยเหลือผู ้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินได้พน้ภาวะวิกฤติ  มีโอกาสรอดชีวิต มีความปลอดภัย และ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นรวมถึงความพิการท่ีจะตามมาภายหลงัได ้โดยมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี  

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน (2553) ไดเ้สนอวา่ การออกปฏิบติัการของชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน 
(Response) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทางสถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงได้ก าหนดมาตรฐานชุดปฏิบัติการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากร ไดแ้ก่ หวัหนา้ชุดผูป้ฏิบติัการ 
ผูป้ฏิบติัการ และผูข้บัพาหนะฉุกเฉิน อุปกรณ์ต่างๆ โดยในการออกปฏิบติัการของชุดปฏิบติัการท่ี
จะช่วยเหลือผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉินมาจากผู ้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ (EMD = Emergency 
Medical Dispatcher) หรือผูบ้ญัชาการจะพิจารณาความเหมาะสม ชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน มีดงัน้ี 

1. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น (First Responder Unit : FR) ซ่ึงมีหน้าท่ีและขอบเขต
ความสามารถในการประเมินและให้การปฐมพยาบาลท่ีไม่ตอ้งใช้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท่ี
ตอ้งมีการก ากบัและสั่งการโดยแพทยห์รือพยาบาลประจ าศูนย์รับแจง้เหตุและสั่งการจงัหวดัตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือสังกดัอยู่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้ด าเนินการอย่างเป็นทางการ หรือ หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ (เช่น ต ารวจ
ดบัเพลิง อุทยานแห่งชาติเป็นตน้) หรือองคก์รอ่ืนท่ีสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติรับรองโดยข้ึน
ทะเบียนกบัส านกังานระบบการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดัสามารถปฏิบติังานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
  1.1 มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 1) ปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานและหลกัเกณฑร์ะเบียบวิธี
ปฏิบติัของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 2) ประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้ 3) จ าแนกประเภท
ผูป่้วย (Triage) 4) ประเมินสภาพผูป่้วย 5) ส่ือสารประสานงาน ขอความช่วยเหลือ เม่ือเกินขีด
ความสามารถ 6) ให้การปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 6) เคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งถูกวิธี 
7) ให้การดูแลผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินขณะน าส่ง 8) ส่งผูป่้วย ณ สถานพยาบาล ประสานงานศูนยรั์บแจง้
เหตุและสั่งการ 9) บนัทึกรายงานการปฏิบติังาน 10) ท าความสะอาดรถและเก็บอุปกรณ์ 
  1.2 ผูป้ฏิบติัการ มีดงัน้ี 1) หัวหน้าชุดปฏิบติัการเป็นผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ 
(First Responder : FR) และทีมปฏิบติัการท่ีเป็นผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ รวมอย่างน้อย 3 คน 
เป็นผูท่ี้ผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ (FR) กบัส านักงานระบบการแพทย์
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ฉุกเฉินจงัหวดัและผา่นการอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลและเคล่ือนยา้ยขั้นพื้นฐานอยา่งนอ้ย 16 
ชัว่โมง 2) มีผูป้ฏิบติัการอยา่งนอ้ย 2-3 คน/ทีม 3) สุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 
4) ผูป้ฏิบติัการอย่างน้อย 1 คน สามารถขบัพาหนะเพื่อไปรับส่งผูป่้วยฉุกเฉินดงักล่าวได้และมี
ใบอนุญาตขบัพาหนะนั้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 5) อายุ 18 ปีข้ึนไป 6) ผ่านอบรมฟ้ืนฟูความรู้ท่ี
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติก าหนด 

2. ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัตน้ (Basic Life Support Unit : BLS) ซ่ึงมีหนา้ท่ีและขอบเขต
สามารถให้การประเมินสถานการณ์ และสภาพผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินใหก้ารปฐมพยาบาลการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพื้นฐานเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอย่างถูกวิธี โดยข้ึนทะเบียนกบัส านักงานระบบการแพทยฉุ์กเฉิน
จงัหวดั และสามารถปฏิบติังานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
  2.1 มีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 1) ปฏิบติังานภายใตม้าตรฐานและหลกัเกณฑ์ระเบียบวิธี
ปฏิบติัของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 2) ประเมินและควบคุมสถานการณ์จนกวา่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมาถึง 3) จ  าแนกประเภทผูป่้วย (Triage) 4) ประเมินสภาพผูป่้วย สัญญาณชีพและอาการ
ทางระบบประสาท 5) ส่ือสาร ประสานงานและสั่งการเม่ือเกินขีดความสามารถ 6) ช่วยเหลือภาวะ
คุกคามต่อชีวิต 7) จดัท่าเปิดทางเดินหายใจ 8) ดูดเสมหะ 9) ใส่ Oro-Pharyngeal Airway 10) การ
ห้ามเลือด 11) การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 12) การท าการปฐมพยาบาล ท าแผล ดามกระดูก ช่วย
คลอดฉุกเฉิน 13) การยึดตรึงและเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 14) การส่งมอบผูป่้วย ณ สถานพยาบาลตามการ
ประสานงาน 15) การบนัทึกรายงานการปฏิบติังาน 16) ท าความสะอาดรถและเก็บอุปกรณ์  
  2.2  ผู ้ปฏิบัติการ ดังน้ี 1) หัวหน้าชุดเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (Emergency 
Medical Technician-Basic : EMT-B) บุคลากรท่ีผา่นการข้ึนทะเบียนเวชกรฉุกเฉินระดบัพื้นฐานกบั
ส านกังานระบบการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดั และผา่นการอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินระดบัพื้นฐาน 
(EMT-B 110 ชม.) ของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ 2) มีบุคลากรปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 3 คน/
ทีมและ 2 คนท่ีร่วมทีมอย่างน้อยต้องผ่านการอบรมเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับเบ้ืองต้น (FR) 3) 
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน 4) ผูป้ฏิบัติการอย่างน้อย 1 คน สามารถขบั
พาหนะเพื่อไปรับส่งผูป่้วยฉุกเฉินดงักล่าวไดแ้ละมีใบอนุญาตขบัพาหนะนั้นตาม ท่ีกฎหมายก าหนด 
5) อาย ุ18 ปีข้ึนไป 6) ผา่นอบรมฟ้ืนฟูความรู้ท่ีสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติก าหนด   

กนกวรรณ น่ิมทศันศิริ (2556 : 25) น าเสนอบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ 
และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ จังหวดันครปฐม พบว่า แนวทางในการเป็น
อาสาสมคัรกู้ภยั ซ่ึงเป็นผูท่ี้อาสาด้วยความสมคัรใจและตอ้งปฏิบติัตนเองอย่างเคร่งครัดตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคบั ท่ีหน่วยงานได้ก าหนดไว ้โดยอาสาสมคัรกู้ภยัมีหน้าท่ีในการออกตระเวน
ช่วยเหลือผู ้ประสบอุบัติเหตุเพื่อน าข้าวของเคร่ืองใช้ และส่ิงของท่ีจ าเป็นไปแจกจ่ายให้แก่
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ประชาชน รวมถึงผูท่ี้ประสบภาวะภยัพิบติัต่างๆ นอกจากน้ีอาสาสมคัรกู้ภยัจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใช้
ความสามารถท่ีมี การอบรมเฉพาะทางเพื่อให้การช่วยเหลือผูไ้ด้รับบาดเจ็บ รวมถึงการกู้ภยัใน
รูปแบบต่างๆ การช่วยเหลือผู ้ได้รับบาดเจ็บและการกู้ภัยโดย “อาสาสมัครกู้ภัย” เพราะใน
ความส าเร็จหรือในความผดิพลาดจากการตดัสินใจในการกระท านั้น หมายถึง “ชีวติ”  

อาสาสมคัรกูภ้ยัจ  าเป็นจะตอ้งมีความรู้เฉพาะทางการแพทย ์เน่ืองจากตอ้งช่วยเหลือชีวติคน
และมีความมัน่ใจในการน าไปปฏิบติั ส่วนทางดา้นการกูภ้ยันั้นตอ้งมีการศึกษาหาความรู้ และฝึกฝน
ทกัษะจนช านาญ ดงันั้นอาสาสมคัรกูภ้ยัตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยู่
เสมอในการกูภ้ยั เช่น การดบัเพลิง การโรยตวัจากท่ีสูงเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การตดัถ่างเพื่อน า
ผูบ้าดเจ็บหรือผูเ้สียชีวิตออกมาจากรถยนต์ เป็นตน้ นอกจากน้ีอาสาสมคัรกูภ้ยัจะตอ้งเตรียมพร้อม
กบัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยูเ่สมอ อาสาสมคัรกูภ้ยัมีความ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถและส่ิงท่ีส าคญัคือความปลอดภยั ความไม่ประมาท
นอกจากนั้นยงัมีภารกิจอ่ืนๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ไดแ้ก่ การจบังู การจราจร  

อาสาสมคัรกูภ้ยัพื้นฐานเร่ิมตน้มาจากความสมคัรใจในการมีจิตอาสาท่ีอยากจะช่วยเหลือ
สังคมและชุมชน ประสบการณ์ในการท างานจะช่วยให้อาสาสมัครกู้ภัยมีการพัฒนาข้ึน และ
อาสาสมคัรกูภ้ยัรุ่นพี่จะถ่ายทอดวิธีการด าเนินงานแนวคิดท่ีดีใหแ้ก่อาสาสมคัรรุ่นนอ้ง และเม่ือมีคน
กล่าวค าขอบคุณ ค าช่ืนชม ซ่ึงเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่อาสาสมคัรไดเ้กิดความรู้สึกดีๆ 
และมีแรงบนัดาลใจใหท้ าหนา้ท่ีอาสาสมคัรกูภ้ยัใหแ้ก่สังคมและชุมชนอยา่งมีความสุข ความเตม็ใจ 
ประชาชนรู้สึกอุ่นใจ ซ่ึงการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพนั้นอาสาสมคัรกูภ้ยันั้นตอ้งมีแนวคิด
ไปในแนวทางเดียวกัน ท างานเป็นทีมท่ีมีความสามัคคี มีความรักและผูกพนัในหน้าท่ีกู ้ภ ัย มี
แรงจูงใจในการท างานเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้บุคคลภายนอกเขา้ร่วมท ากิจกรรมอาสาสมคัรกูภ้ยั 
ไกแ้ก่ ด้านการให้คุณค่าซ่ึงกนัและกนั ดา้นการท าความเขา้ใจเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดา้นหน้าท่ีการ
งานจัดสรรแบ่งเวลาเพื่อโอกาสในการท างานช่วยเหลือสังคม ด้านการเข้าสังคมเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านการปกป้องตนเองเพื่อลดความรู้สึกผิดของตนเองและด้านการ
สนองความตอ้งการของตนเพื่อสร้างความรู้สึกทางบวกใหก้บัตนเอง  

ทิพวิไล ช่างสี (2544 : 33) ศึกษาเร่ืองผลของการให้ความรู้เก่ียวกับการติดเช้ือจากการ
ท างานต่อความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ืออาสาสมคัรกู้ภยั จงัหวดั
สระแกว้ อธิบายหนา้ท่ีของอาสาสมคัรกูภ้ยั ดงัน้ี 

1. การประเมินอาการ เม่ือพบผูป้ระสบเหตุจะตอ้งปฏิบติัการปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ โดยการประเมินสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ สัญญาณชีพประกอบดว้ยความดนัโลหิต ชีพจร 
การหายใจ และอุณหภูมิร่างกาย ต าแหน่งลกัษณะของบาดแผลและระดบัความรู้สึกตวั 
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2. การดูแลการหายใจ ถือวา่เป็นภาวะฉุกเฉินต่อการเสียชีวิตของผูป้ระสบเหตุจากการอุด
กั้นทางเดินหายใจโดยช่วยดูแลทางเดินหายใจ ได้แก่ การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ตรวจหาส่ิง
แปลกปลอม โดยอาสาสมคัรกูภ้ยัจดัท่าผูป้ระสบเหตุใหน้อนตะแคง น าส่ิงแปลกปลอมออกจากปาก 

3. การดามกระดูก เป็นการช่วยเหลือให้อวยัวะท่ีกระดูกหักอยู่น่ิงโดยเฉพาะกระดูกเชิง
กราน กะโหลกศีรษะ ขากรรไกร กระดูกคอและกระดูกหลงั โดยอาสาสมคัรกูภ้ยัจะท าการดามเฝือก
ชัว่คราวแลว้จึงเคล่ือนยา้ย ยกเวน้ภาวะฉุกเฉินต่อการเสียชีวิตให้รีบเคล่ือนยา้ยสู่สถานท่ีปลอดภยั
ก่อน โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีขนาดยาวกวา่อวยัวะท่ีบาดเจบ็ พนัใหแ้น่นพอดี และไม่ดึงกระดูกใหเ้ขา้ท่ี 

4. การปิดแผลเพื่อห้ามเลือด ซ่ึงการเสียชีวิตจากการเสียเลือดได้ถึงร้อยละ 25 ภายใน 4 
ชัว่โมงแรกหลงัเกิดเหตุ โดยเฉพาะบาดแผลท่ีศีรษะ กะโหลกศีรษะ บาดแผลท่ีทรวงอกหรือช่อง
ทอ้ง ดงันั้นอาสาสมคัรกูภ้ยัตอ้งหา้มเลือดโดยใชผ้า้สะอาดปิดแผล วธีิท่ีรวดเร็วโดยการกดเส้นเลือด
ท่ีบาดแผลโดยตรง พนัปิดแผลดว้ยผา้ยืดและประเมินการไหลเวียนโลหิตดว้ยการสังเกตรอยเขียว
คล ้าใตส่้วนท่ีพนัไว ้คลายออกทุก 15 นาที ยกส่วนท่ีบาดเจบ็ใหสู้ง และรีบน าส่งโรงพยาบาล 

5.  การเคล่ือนยา้ยและน าส่งโรงพยาบาล โดยการเคล่ือนยา้ยใน 4 วิธี ได้แก่ การลากดึง
ส าหรับระยะใกล้ๆ  ท่ีเร่งด่วน การอุม้เหมาะกบัผูท่ี้เป็นเด็กหรือร่างเล็กมีการบาดเจ็บไม่มาก การยก 
ต้องใช้อาสาสมัครกู้ภยั 2 คนข้ึนไป การหามด้วยเปลเป็นการเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุได้อย่าง
ปลอดภยัและเกิดภาวะแทรกซอ้นนอ้ยท่ีสุด จึงตอ้งมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ   

สรุปได้ว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์มีบทบาทหน้าท่ีเป็นผูท่ี้มีจิตอาสา เสียสละ ปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นเสมือนเป็นญาติ พฒันาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความ
เต็มใจ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ข้ึนทะเบียนและปฏิบติังานภายใตม้าตรฐาน หลกัเกณฑ์ระเบียบวิธี
ปฏิบัติของส านักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ.) มีความสามารถในการประเมิน การปฐม
พยาบาล และเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอยา่งถูกวธีิ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติังานกบัหน่วย
ปฏิบติัการในระดบัท่ีสูงกว่า จนกระทัง่ส่งมอบผูป่้วย ณ สถานพยาบาล บนัทึกรายงาน ท าความ
สะอาดรถและเก็บอุปกรณ์ โดยอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยอ์าจจะสังกดัอยูใ่นองคก์รอิสระ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ (เช่น ต ารวจดบัเพลิง อุทยานแห่งชาติ เป็นตน้) 
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบัส านกังานการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถปฏิบติังานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 
1.3 หลกัสูตรการฝึกอบรม 
เน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์หรืออาสากูชี้พ หรือผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้นั้น

มีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัชีวิตมนุษย ์จึงจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ทักษะความช านาญในการเคล่ือนยา้ยเพื่อให้การปฏิบติัการ
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ฉุกเฉินไดเ้กิดความปลอดภยั รวดเร็ว และเพิ่มโอกาสรอดชีวติให้แก่ผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ นอกจากน้ี
ยงัช่วยลดความพิการจากการไดรั้บบาดเจบ็ดว้ยความรู้ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม  

1. อาสากู้ชีพ  หรืออาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หรือผู ้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
(Emergency Medical Responder: EMR) เป็นหลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมัคร เดิม
บุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนก่อนเดือน สิงหาคม พ.ศ.2547 โดยระยะเวลาอบรม 16 ชั่วโมง หรือ2 วนั 
พร้อมกบัมีการทบทวนความรู้ ทกัษะ ทุกปี ส่วนปีงบประมาณ 2558 มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ 
ให้มีการฝึกอบรม 40 ชัว่โมง หรือ 5 วนั และมีการสอบเพื่อขอรับใบประกาศนียบตัรเจา้พนกังาน
ฉุกเฉินการแพทย ์มีการพฒันาระดบัมาตรฐาน ความปลอดภยัในการออกช่วยเหลือเหตุ ความรู้ท่ี
เน้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการเคล่ือนยา้ยท่ี
ถูกวิธี เม่ือผ่านการอบรมแล้วต้องมีความสามารถในการปฏิบัติการฉุกเฉิน แจ้งเหตุขอความ
ช่วยเหลือ ประเมินสถานการณ์และสภาพผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลจดัการทางเดินหายใจ ช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ห้ามเลือดการยึดตรึงการช่วยคลอดฉุกเฉิน และเคล่ือนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินโดย
ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ และการคดัแยกขั้นตน้Primary Triage (Triage sieve) เม่ือเกิดภยัพิบติัได ้ตาม
สมรรถนะ (Competency) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และคุณสมบัติของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์จะไดรั้บใบประกาศนียบตัร คือ 1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบั
มธัยมตอนต้น หรือเทียบเท่า 2) เป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบัติการแพทยข์ั้น
พื้นฐาน 3) สอบผ่านความรู้ ทักษะ เจตคติ และการฝึกหัดการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อขอรับ
ประกาศนียบตัรอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ ตามวิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามท่ี 
(อศป.)ก าหนด ผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรเจา้พนกังานฉุกเฉินการแพทยใ์ชอ้ภิไธยเพื่อแสดงวิทยฐานะ
วา่ “อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย”์ หรือ “อฉพ.” หรือ “เจา้พนกังานฉุกเฉินการแพทย”์ หรือ “จฉพ.” 

2. เจ้าหน้ าท่ี ส่ื อสาร (Emergency Medical Dispatcher : EMD) เป็นหลักสูตรส าห รับ
เจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัร เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะความช านาญในการส่ือสารดว้ยช่องทางต่าง 
ๆ ท่ีจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ในเครือข่าย โดยระยะเวลาอบรมจ านวน 40 ชัว่โมง หรือ 5 วนั 
เน้ือหา ได้แก่ Basic Emergency Medical Dispatch concepts, Information Gathering and Dispatch, 
ค วาม รู้ เร่ือ ง  Introduction to EMDPRS and the 32  chief complaint type, Critical incident stress 
management และ System-Based Practice เม่ือผา่นการอบรมจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถใน
การรับแจ้งเหตุสั่งการเพื่อให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งแก่ผูแ้จง้และผูท่ี้อยู่ ณ จุดเกิดเหตุตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด สามารถวิเคราะห์ประเมินจัดการคดัแยกอาการผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินตามท่ีได้รับแจ้งและ
ตดัสินใจเพื่อสั่งการให้ชุดปฏิบติัการออกปฏิบติัการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพของการ
ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงสามารถถรายงานให้พยาบาลกู้ชีพหรือแพทยฉุ์กเฉินแพทย์ท่ีดูแลรับผิดชอบ
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ประจ าเวรนั้นตามขั้นตอนท่ีก าหนดอีกทั้งประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น หน่วยกู้ภยั หน่วย
ดบัเพลิง ต ารวจเป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้การช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและภยัพิบติัเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และคุณสมบติัของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์ะไดรั้บใบประกาศนียบตัร 
1) เป็นผูไ้ด้รับประกาศนียบตัรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินมาแลว้ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร 2) มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการประสานปฏิบติัการ
และการช่วยจ่ายงานโดยผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 3.สอบผา่นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และการ
ฝึกหัดการประสานปฏิบติัการฉุกเฉิน เพื่อขอรับประกาศนียบตัรผูป้ระสานปฏิบติัการฉุกเฉิน ตาม
วิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามท่ี (อศป.)ก าหนดผูไ้ด้รับประกาศนียบตัรผูป้ระสาน
ปฏิบติัการฉุกเฉินใชอ้ภิไธยเพื่อแสดงวทิยฐานะวา่ “ผูป้ระสานปฏิบติัการฉุกเฉิน” หรือ “ผปป.” 

3. หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) เป็น 
หลกัสูตรส าหรับอาสาสมคัรท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือไดท้ั้งกูชี้พและเผชิญภยั เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ร่วมกบักระทรวง
สาธารณสุข มีระยะเวลาการอบรม จ านวน 40 ชัว่โมงหรือ 5 วนั มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 2) เพื่อพฒันาบุคลากรและสร้างทีมกู้ชีพกู้ภยั
ประจ าต าบลให้สามารถปฏิบติัการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อ
พฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหน่วยเผชิญเหตุระดบัต าบลใหค้วามรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 4)
เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้ฏิบติังาน 5) ผูป้ระสบภยัไดรั้บการช่วยเหลือเบ้ืองตน้และน าส่ง
สถานบริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่ การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั/ภยัพิบติั ทฤษฎีของไฟ/หลกัการดบัเพลิง ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS) 
และร่างกายมนุษย ์การประเมินสถานการณ์/การประเมินสภาพผูป่้วยฉุกเฉิน การใชว้ทิยุส่ือสาร/การ
ประสานงานในภาวะฉุกเฉินทัว่ไป การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและภาวะฉุกเฉินทัว่ไป การคดั
แยก/แบ่งกลุ่มผูป่้วยฉุกเฉินเบ้ืองตน้ การเสียเลือดและการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ/กระดูก ในส่วน
ของภาคปฏิบติั ได้แก่ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การดูแลบาดแผล/กระดูกหัก/การยกและ
เคล่ือนยา้ย/การคดัแยกผูป่้วย ปฏิบติัการฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลองและการทดสอบความรู้ การใช้
เง่ือนเชือก/อุปกรณ์ดดัแปลงในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) การใช้
สายส่งน ้ า/หัวฉีดและอุปกรณ์ในการผจญเพลิง การกูภ้ยั/เทคนิคการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางน ้ า
การดบัเพลิงแก๊ส/น ้ามนั/รถยนต ์การใชร้ถกูภ้ยั/อุปกรณ์กูภ้ยัชนิดต่างๆ และการดบัเพลิงในอาคาร 
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4. พนักงาน ฉุก เฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic: EMT-B) เป็ น
หลกัสูตรส าหรับเจา้หน้าท่ีหรืออาสาสมคัร โดยอบรมจ านวน 110 ชั่วโมง ซ่ึงสถาบนัท่ีเปิดการ
อบรมจะตอ้งได้รับการรับรองจากสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินและกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจาก
จะตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยภายนอกร่างกาย การประเมินสภาพผูป่้วยและการน าส่ง
ท่ีถูกตอ้ง มีเน้ือหาการอบรม ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน การดูแลระบบหายใจ การ
ประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผูป่้วยฉุกเฉิน การฟ้ืนคืนชีพ การดูแลเบ้ืองตน้ผูป่้วยฉุกเฉิน 
การดูแลเบ้ืองต้นในผูป่้วยบาดเจ็บ ทารกและเด็ก การเคล่ือนยา้ยและล าเรียง การจัดการทาง
การแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภยั และปฏิบติัการฉุกเฉิน คุณสมบติัการขอรับใบประกาศนียบตัร
เจา้พนักงานฉุกเฉินการแพทย ์คือ 1) ผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบติัการแพทยข์ั้น
พื้นฐานอยา่งสมบูรณ์และปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูงท่ีจ  าเป็นเร่งด่วน 2) สอบผา่นความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
และการฝึกหดัการปฏิบติัการฉุกเฉิน เพื่อขอรับประกาศนียบตัรนกัปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ตาม
วิธีการและเกณฑ์ประเมินและการสอบตามท่ี (อศป.) ก าหนด ผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรเจา้พนกังาน
ฉุกเฉินการแพทยใ์ชอ้ภิไธยเพื่อแสดงวทิยฐานะวา่ “เจา้พนกังานฉุกเฉินการแพทย”์ หรือ “จฉพ.” 

สรุปได้ว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์ะตอ้งผา่นการอบรม การฝึกทกัษะ ผา่นเกณฑด์ว้ย
ขอ้ก าหนดและสอบวดัความรู้ตามท่ีคณะกรรมการรับรององคก์ร หลกัสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู ้
ปฏิบติัการ(อศป.)รับรอง ซ่ึงหลกัสูตรท่ีอาสาสมคัรสามารถเขา้รับการอบรม ไดแ้ก่ อาสาสมคัรกูชี้พ
ขั้นพื้นฐาน เจา้หนา้ท่ีส่ือสาร หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูชี้พกูภ้ยั เจา้หนา้ท่ีกูชี้พขั้นพื้นฐาน  
 

1.4  จริยธรรม  
การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์เป็นการปฏิงานจากบุคคลท่ีเป็น

อาสาสมัครด้วยใจอาสาเข้ามาท างานบริการก็จริง แต่มีดูแลรักษา การให้การพยาบาลท่ีส่งผล
โดยตรงต่อร่างกาย และชีวิตมนุษย ์อนัเป็นส่วนหน่ึงขององคค์วามรู้ทางการแพทยร์ะดบัตน้เก่ียวกบั
การปฐมพยาบาล การประเมินสภาพ การเคล่ือนยา้ย ตลอดจนการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน จึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการก าหนดจริยธรรมทางดา้นการพยาบาล เพื่อใหบุ้คคลท่ีปฏิบติังานทางการ
แพทยต์ั้งแต่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์นถึงแพทยผ์ูรั้กษาท่ีไดก้ระท ากบัมนุษย ์โดยมีแนวคิดมา
จาก สตีลและคณะ (Steele & others, 1983 อา้งถึงใน วิทยา รัตนวิจิตร, 2556 : 44) จริยธรรมวิชาชีพ
การพยาบาล หมายถึง หลกัเกณฑ์ กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีควรยึดถือประพฤติปฏิบติั ซ่ึงเก่ียวกบั
ค่านิยม ความเช่ือ เจตคติ และการกระท า สอดคล้องกับคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล (2550 : 368 อา้งถึงใน วิทยา รัตนวิจิตร, 2556 : 44) และคณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553 : 49 อ้างถึงใน วิทยา รัตนวิจิตร, 2556 : 44) กล่าวว่า 
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คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนหลกัสูตรเวชกิจฉุกเฉิน คือ การมีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบติั โดยมีวินยั ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มี
ภาวะผูน้ าและผูต้ามสามารถท างานเป็นทีมได ้รวมทั้งการเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม และวิทยา รัตนวิจิตร (2556 : 45) สรุปไวว้่า จริยธรรมการดูแลรักษาผูเ้จ็บป่วย
ฉุกเฉิน หมายถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางการปฏิบติัท่ีอยูบ่นพื้นฐานของหลกั คุณธรรม จริยธรรม ท่ี
พึงมี โดยเกิดจากค่านิยม ความเช่ือ เจตคติ และจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม 

วิทยา รัตนวิจิตร (2556 : 45) ได้สรุปหลักจริยธรรมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัทางด้าน
การแพทย์ ได้แก่ อาสาสมคัรกู้ชีพกู้ภยั พยาบาล แพทย ์บุคลากรสาธารณสุข ตามแนวทางของ
คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพพยาบาล (2550 : 372-374)  ดงัต่อไปน้ี 

1. การเคารพในคุณค่าของชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หมายถึง การน าองค์ความรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ ตลอดจนการใช้วิจารณญาณท่ีรอบคอบเพื่อการดูแลรักษาและช่วยชีวิตอย่าง
เต็มก าลงัความสามารถ และไม่กระท าใดๆ ท่ีจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพต่อชีวิต ต่อความสุขหรือ
ประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ มีการแสดงออกดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน ให้เกียรติผูอ่ื้น และการบริการ
ดว้ยความเท่าเทียม ไม่อติ ไม่ล าเอียง ไม่แบ่งชาติ ศาสนา ภาษา หรือสถานภาพทางสังคม 

2.  การรักษาสิทธิ หมายถึง ควรระลึกถึงเสมอวา่ผูรั้บบริการเป็นผูไ้ดรั้บการบริการสุขภาพ
จะตอ้งมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยา่งเสมอภาค ทัว่ถึงและเป็นธรรม 

3.  ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการแบบเดียวกนัโดยเสมอกนั ไม่แบ่งแยก
ถึงแมว้า่ผูใ้ช้บริการจะมีความแตกต่างกนัในดา้นฐานะ เช้ือชาติ เพศ สีผิว โดยผูใ้ช้บริการทุกคนมี
สิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อสร้างความมัน่ใจ อบอุ่น และไวว้างใจ 

4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบติังานดว้ยหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ขยนัเสมอ
ตน้เสมอปลาย มีความมุ่งมัน่ในการท างาน โดยไม่หวงัประโยชน์หรือส่ิงตอบแทน  
 คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน (2555) ไดก้ล่าวถึงหลกัคุณธรรมจริยธรรม ดงัน้ี 1) เคารพ
ในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์2) ปฏิบติังานตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 3) มีวินยั ซ่ือสัตย ์
สุจริต เสียสละ 4) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและวชิาชีพ 
 สรุปได้ว่า การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยน์ั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีหลกั
จริยธรรมในการดูแลปฐมพยาบาลเพื่อให้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ไดรั้บการคุม้ครองสิทธ์ิ ดว้ยหลกัจริยธรรม
ท่ีก าหนด ได้แก่ เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การรักษาสิทธิของผูบ้าดเจ็บ ความ
ยติุธรรม มีวนิยั ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ และความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
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2. บริบทของจังหวดัราชบุรี 
2.1  บริบทของพืน้ที่ 
จงัหวดัราชบุรี มีพื้นท่ี 5,196.462 ตร.กม. มีประชากร 853,217 คน แบ่งออกเป็น 10 อ าเภอ 

104 ต าบล 975 หมู่บา้น การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
เทศบาล 25 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 77 แห่ง มีหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทยจ์ านวน 
55 หน่วยบริการ ใหบ้ริการครอบคลุมในพื้นท่ีของจงัหวดัราชบุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัสูง (Advance Life Support Unit : ALS)  จ  านวน 13 แห่ง โดย
สังกดัในระดบัโรงพยาบาล ไดแ้ก่ กูชี้พราชบุรี กูชี้พโรงพยาบาลค่ายภานุรังสี กูชี้พจอมบึง กูชี้พซาน
คามิลโล กูชี้พด าเนินสะดวก กูชี้พนรารักษ ์กูชี้พบางแพ กูชี้พบา้นโป่ง กูชี้พปากท่อ กูชี้พพญาผึ้ง กู ้
ชีพวดัเพลง กูชี้พเจด็เสมียน และกูชี้พเพชรเกษม  

2.  ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัตน้ (Basic Life Support Unit : BLS) จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
มูลนิธิประชานุกูล มูลนิธิรวมใจการกุศล มูลนิธิราชานุสรณ์ มูลนิธิสว่างราชบุรี รพ.สต.ตะนาวศรี 
และ รพ.สต.หนองตาพุด  

3.  ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น  (First Responder Unit : FR)  จ  านวน 35 แห่ง โดย
แบ่งเป็น หน่วยปฏิบติัการส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัราชบุรี 1 แห่ง และ หน่วยปฏิบติัการจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาล จ านวน 13 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 21 แห่ง  
 2.2  บริบทของการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี (2557) จดัท าแผนพฒันาระบบระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) จังหวดัราชบุรี ปี 2557 เก่ียวกับแผนการแพทย์ฉุกเฉิน /อุบัติภัย ในสถานการณ์
อุทกภยั ดินโคลนถล่ม อุบติัเหตุหมู่ สารเคมีร่ัวไหลและโรคระบาด ครอบคลุมอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์ห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินผ่านเกณฑ์ และลดการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรจากปี 2556 
จ านวน 215 ราย อตัรา 25.46 ต่อแสนประชากร โดยตั้งผลลัพธ์ให้ประชาชนมีการเขา้ถึงบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินเพิ่มมากข้ึน เพิ่มหน่วยจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งหน่วยกูชี้พเพิ่มข้ึนจากปี
ท่ีผา่นมา ห้องอุบติัเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งมีคุณภาพ เม่ือเกิดสาธารณภยัหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดบัสามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม ลดอตัราตายจากอุบติัเหตุทางถนน 
โดยได้จดัท าแผนแม่บทประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้าน
การแพทยฉุ์กเฉิน 2) มาตรการพฒันาคุณภาพหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินและการแพทยฉุ์กเฉินสู่เกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ โครงการพฒันาคุณภาพห้องฉุกเฉิน  โครงการพฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
โครงการพฒันาระบบขอ้มูลดา้นการบาดเจ็บสู่การแก้ปัญหา 3) มาตรการการเตรียมความพร้อม
รองรับสาธารณภยั โครงการตอบโตร้ะยะก่อน ขณะเกิดและหลงัเกิดสาธารณภยั  
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แผนผงัการปฎบิัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดัราชบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูป่้วย
ฉุกเฉิน/
อุบติัเหตุ 

แจง้ศูนยรั์บแจง้เหตุและ
สั่งการ  โทร1669/หรือ
เบอร์โทรโรงพยาบาล 

หน่วยกูชี้พน าส่ง 
โรงพยาบาลใน

พื้นท่ี 

แจง้หน่วยกูชี้พท่ีใกลสุ้ดตรวจสอบ/
ช่วยเหลือ ตามอาการของผูป่้วยโดยรถกูชี้พ

แต่ละระดบั  ALS, BLS, FR 

การส่งให ้สสจ
ภายในวนัท่ี  5 
ของเดือนถดัไป 

บนัทึกขอ้มูลการออกปฎิบติัการใน
โปรแกรม ITEM ของ สพฉ. ทนัที 

หน่วยปฎิบติัการเขียนรายงานการออก
ปฏิบติังานตามแบบฟอร์ม  ALS  BLS  FR 

(แบบใหม่) 
หน่วยกูชี้พบนัทึก
ขอ้มูลการออก
ปฎิบติัการผา่น

ระบบ Internet  ให ้
สพฉ. 

สสจ.บนัทึก
ขอ้มูลการออก
ปฎิบติัการของ
หน่วยกูชี้พท่ียงั
ไม่สามารถ

บนัทึกขอ้มูลดว้ย
ตนเองภายใน
วนัท่ี 15 ของ

เดือน 

สพฉ.โอนเงินให้
หน่วยปฎิบติัการ

โดยตรง 

สพฉ.โอนเงินให ้
สสจ. 

สสจ. โอนเงินให้
หน่วยกูชี้พ 

สพฉ. สุ่มตรวจ
ประเมิน Case 
ปีละคร้ัง 

การบริหารจัดการของ สสจ.ราชบุรี 
- สสจ. ประชุมคณะท างานทุก 3 เดือน เพื่อพฒันา
งานและหาปัญหา อุปสรรค 
- ข้ึนทะเบียนบุคลากรกูชี้พทุกระดบั 
- ตรวจประเมินข้ึนทะเบียนรถทุกคนั 
- ติด GPS  รถพยาบาลทุกคนั 
- พฒันาบุคลากรทุกระดบั 
- อบรมFR ใหม่   ฟ้ืนฟ ู FR  เก่า 
- ฟ้ืนฟ ูพยาบาลกูชี้พ 
- อบรมจนท.จาก รพสต. 
- อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 
- จดัแข่งขนั EMS Rally จงัหวดั และเขต 
- ซอ้มแผนเตรียมความพร้อมภยัพิบติัต่างๆ 
- น าขอ้มูลจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบติัเหตบุ่อย (จากท่ีรถกู้
ชีพไปช่วยเหลือ) มาวเิคราะห์ และน าเสนอ
คณะกรรมการระดบัจงัหวดั/อ าเภอ  เพื่อร่วมกนั
แกปั้ญหาลดอุบติัเหตุ และติดตามการแกปั้ญหา 
- ประชาสมัพนัธ์ 1669 ผา่นส่ือต่างๆ 
- ส่งทีมไปช่วยจงัหวดัท่ีเกิดสาธารณภยั 
- กรณีมีราชวงศเ์สด็จ ทีมกูชี้พทุกระดบัมีหนา้ท่ี
ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 
 
 

สพฉ. แจง้ผลการ 
Audit  ให ้สสจ.เพื่อ
น ามาพฒันางาน 

 

ดูแลในหอ้งฉุกเฉิน
ตามระบบ ECS   
(Emergency care 

system) 
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 2.3  ข้อมูลจากการศึกษาทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวดัราชบุรี 
คนึงสุข สุนทรเสถียร (2542) ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ปฐมพยาบาลของประชาชน เม่ือพบผูป้ระสบอุบติัเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร -บา้นโป่ง อ าเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จากการศึกษาพบวา่ การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัทศันะคติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลกบัปัจจยัส่วน
บุคคลทุกดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กนั แต่กลุ่มท่ีใชว้สัดุปฐมพยาบาล มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้สูงกวา่
กลุ่มท่ีไม่ใช่วสัดุอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 กลุ่มท่ีใชว้สัดุปฐมพยาบาล มีค่าเฉล่ียคะแนนทศันคติ
สูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ให้การปฐมพยาบาลกบักลุ่มท่ีไม่ใชว้สัดุ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ผูพ้บเหตุท่ีมี
ทศันคติดีมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้สูงกวา่กลุ่มท่ีมีทศันคติต ่าและปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ปัญหา คือ การเห็นความส าคญัของอันตรายท่ีรุนแรงของอุบัติเหตุทางจราจรของ
ประชาชนท่ีพบเหตุ ดงันั้นจึงตอ้งการแกปั้ญหาจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผูข้บัข่ียานพาหนะทุกประเภท  

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2550) เสนอการจดัระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินของโรงพยาบาลด าเนินสะดวก โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผูไ้ด้รับบาดเจ็บหรือ
ผูป่้วยก่อนถึงมือแพทย ์ช่วยลดการเสียชีวิตหรือพิการได ้นายแพทยสุ์รัตน์ เล็กอุทยั ผูอ้  านวยการได้
เสนอโครงการจดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินภายใตโ้ครงการจิตอาสา มีความต่ืนตวัโดยการ
พฒันาศกัยภาพการแพทยฉุ์กเฉิน รองรับภยัท่ีเกิดข้ึนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วน
ร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุในเบ้ืองตน้เน่ืองจากในอดีตเม่ือมีอุบติัเหตุแล้วมกัเสียชีวิตหรือ
พิการ เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือท่ีถูกต้องหรือไม่ก็เสียชีวิต นอกจากน้ียงัได้รับการจดัสรร
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในการพฒันา
โรงพยาบาลด าเนินสะดวกและโรงพยาบาลบางแพ จงัหวดัราชบุรี ไดมี้การพฒันาศกัยภาพบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินรองรับภยัฉุกเฉินโดยสร้างมิติใหม่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือทางน ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีและวิถีการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่
บ้านเรือนอยู่ในเรือกสวน ริมคลอง มีการสัญจรทางน ้ าไปมาหาสู่กัน รวมทั้งมีตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวกเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสภาพพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นคูคลอง ประชาชนยงัสัญจรทางน ้ า 
ประกอบกับเป็นแหล่งเท่ียวมีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ท่ีผ่านมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินยงัไม่
ครอบคลุมพื้นจึงอยากสร้างเครือข่ายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การช่วยเหลือผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุทางน ้ าก่อนการน าส่งโรงพยาบาล จึงไดมี้การ
จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรและประชาชน ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยั เช่น ตกน ้ า ตก
ตน้ไม ้พบความส าเร็จมีผูป่้วยท่ีได้รับความช่วยเหลือรอดพน้จากความพิการและการเสียชีวิตได ้
สร้างความมัน่ใจให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียว จึงขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนให้ครอบคลุม พฒันา
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ความสามารถของทีมเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มีศกัยภาพและประชาสัมพนัธ์ 1669 ให้มากข้ึน ทางด้าน
นายแพทยเ์ฉลิมพงศ ์วิเศษศรีพงษ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางแพ ไดก้ล่าววา่ หน่วยกูชี้พบางแพ 
จดัตั้งข้ึนปี 2547 ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีของมูลนิธิท่ีท างานอยู่เดิม และสู่เทศบาลต าบลโพหัก และ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนใหญ่ และแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อการดูแลประชาชนอยา่ง
ทัว่ถึง มีการพฒันาและฝึกอบรมเพื่อการบริการการแพทยฉุ์กเฉินเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

 จากการศึกษาคน้ควา้ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูท่ี้
ศึกษาเก่ียวกบักลุ่มอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
 ชูศรี  เหลืองสอาดกุล (2557) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยัส าหรับกลุ่มอาสากู้ชีพในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดัระยอง พบว่า 1) มูลนิธิมีการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของโปรแกรม เพิ่มข้ึน 2) อาสากูชี้พมีจ านวนมากข้ึนท่ีมีวฒันธรรมความ
ปลอดภยัทุกชั้นอยูใ่นระดบัสูง 3) วฒันธรรมความปลอดภยัในทุกชั้นก่อนและหลงัสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยัมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถเป็นขอ้มูลและ
แบบในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัส าหรับอาสากูชี้พอ่ืนเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อไป  
 ทิพวไิล ช่างสี (2544) ศึกษาเร่ือง ผลของการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือจากการท างานต่อ
ความเช่ือดา้นสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ืออาสาสมคัรกูภ้ยั จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ 

1. อาสาสมคัรกูภ้ยัหลงัจากไดรั้บความรู้ มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ความเส่ียงต่อการติดเช้ือ การรับรู้ความรุนแรงของการติด
เช้ือ และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัการติดเช้ือ  

2. อาสาสมคัรกูภ้ยัหลงัจากไดรั้บความรู้มีค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัการติด
เช้ือสูงกวา่ก่อนการใหค้วามรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองของการให้ความรู้
เก่ียวกบัการติดเช้ือจากการท างาน การป้องกนัตนเอง เพื่อลดภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือจากการท างาน 
 นงลกัษณ์ พะไกยะ (2555) ศึกษาเร่ือง แนวโนม้ก าลงัคนในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน พบวา่ 

1. สถานการณ์ก าลงัคนดา้นการแพทยฉุ์กเฉินในปี 2555 แพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินมีจ านวน 247 คน ใน ปี 2552 มีพนกังานฉุกเฉินการแพทย ์(Emergency medical technician-
Basic : EMT-B) และอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ (First Responder: FR) ท่ีผ่านการอบรมจ านวน 
3,849 คน และ 101,690 คน ตามล าดบั นอกจากนั้นยงัพบขอ้จ ากดัของผูใ้ห้บริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินในดา้นจ านวนคนและทกัษะความรู้ ตลอดจนเคร่ืองมือและวสัดุในการปฏิบติัการ และดว้ย
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ภาระงานท่ีมากข้ึนโดยจะเห็นวา่การปฏิบติัการฉุกเฉินเพิ่มข้ึน 7,739 คร้ังในปี 2546 เป็น 1,063,062 
คร้ังในปี 2552 และ 1,473,877 คร้ังในปี 2549 จึงตอ้งมีก าลงัคนในระบบอยา่งเพียงพอ  

2. ปัญหาและความทา้ทายดา้นก าลงัคน การให้เวชกรฉุกเฉินปฏิบติังานเหตุฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลเป็นหลกัแต่ประจ าท่ีโรงพยาบาลรัฐ พบวา่ยงัขาดแคลนอยา่งมาก มีการเปล่ียนสายงาน
ไปเป็นเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชนตามต าแหน่ง หรือนกัวชิาการสาธารณสุข หรืออาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึง
สาเหตุ ได้แก่ ขาดความก้าวหน้าแม้จะมีหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ขาดความต่อเน่ืองกับหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินเดิม ไม่มีบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่มีใบ
ประกอบโรคศิลป์ตอ้งปฏิบติังานภายใตแ้พทยแ์ละพยาบาลวชิาชีพ และค่าตอบแทนนอ้ย เป็นตน้ 
 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์นบัไดว้า่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อก าลงัคนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในสถานการณ์ท่ีขาดแคลนคนในระบบโดยเฉพาะเขตเมืองซ่ึงบทบาทของอาสาสมคัรกูชี้พกูภ้ยั
จะเห็นความเด่นชดัในดา้นน้ี แต่ส าหรับเขตชนบท องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเขา้มาจดัระบบ
สร้างอาสาสมคัรเหล่าน้ี อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีพบคือ บางแห่งใช้รูปแบบอาสาสมคัรจึงจะมีการ
สับเปล่ียนบ่อยเน่ืองจากเป็นงานจิตอาสา บางแห่งใชจ้า้งงานเฉพาะกิจ บางแห่งบูรณาการเขา้กบังาน
ประจ าของงานกู้ภัย ซ่ึงปัญหาท่ียงัคงอยู่ในรูปแบบของความไม่ชัดเจนในการเบิกจ่าย การตั้ ง
งบประมาณ โดยไดรั้บการทว้งติงจากผูต้รวจสอบการเงินในบางแห่ง นอกจากนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กไม่มีการสนบัสนุนทรัพยากรจึงไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ 
 วิริยา โพธ์ิขวาง-ยุสท์และคณะ (2551) ศึกษาเร่ือง ความพร้อมของบุคลากรและระบบการ
บริการการแพทยฉุ์กเฉินเม่ือเกิดภยัพิบติั ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรและระบบการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินมีการเตรียมความพร้อมต่อการเกิดภยัพิบติัในระดบัปานกลาง ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินควรจดัให้มีการอบรมและการฝึกซ้อมแก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากร
เหล่าน้ีไดน้ าความรู้และทกัษะจากการฝึกซอ้มในบทบาทหนา้ท่ีของตนมาปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบติั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ “อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์” จะเห็นได้ว่า 
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นบุคคลท่ีสมัครใจเข้ามาเป็นตัวแทนในการออกช่วยเหลือ
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ อุบติัเหตุและผูป่้วยฉุกเฉิน ของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน(Emergency Medical 
Service : EMS) และข้ึนทะเบียนอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : 
EMR) ตามข้อก าหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยผ่านการอบรมตาม
หลกัสูตรพื้นฐานในงานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ ไดแ้ก่ หลกัสูตรอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
ขั้นพื้นฐาน หรือหลกัสูตรหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภยั โดยอาสาสมคัรเหล่าน้ีควรมีจ านวนมาก
เพียงพอกบัการรับมือต่อภยัพิบติัต่างๆ ในชุมชน  
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ตอนที ่3 ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

1.  แนวคิดเกีย่วกบัความภาคภูมิใจในตนเอง 
จากการค้นควา้พบว่าค าเรียกใช้แทนความภาคภูมิใจในตนเอง ได้แก่ การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง ความเช่ืออ านาจในตน ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน เป็นตน้ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใช้
ค  าวา่ “ความภาคภูมิใจในตนเอง” โดยมีแนวคิดมาจาก 
 Maslow ไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์ออกเป็น 5 ขั้น ความตอ้งการความภาคภูมิใจ
ในตนเองอยู่ในขั้นท่ี 4 รองลงมาจากความตอ้งการบรรลุสัจจการแห่งตน (Self-Actualization) ซ่ึง
เป็นขั้นสูงสุด ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเกิดข้ึนจากการท่ีผูอ่ื้นยอมรับในตวัเรา มกัตอ้งอาศยั
ความเช่ียวชาญหรือความสามารถบางอยา่งของบุคคลนั้นประกอบดว้ย การประเมินจะออกมาในรูป
ของทศันคติหรือความเช่ือว่าตนจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการกระท าส่ิงต่างๆ 
จะตอ้งใชค้วามพยายามมากเท่าใดจะเสียใจหรือไม่ถา้ลม้เหลว หากประเมินแลว้อยูด่า้นบวกก็จะเกิด
ความเช่ือมัน่ในคุณค่าแห่งตน ความรู้สึกน้ีหากไดรั้บการตอบสนองจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่และเห็น
คุณค่าในตน มีความเข้มแข็ง ความสามารถท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์และมี
ความส าคญัต่อโลก หากไม่ไดรั้บการตอบสนองจะรู้สึกมีปมดอ้ย อ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได ้ซ่ึงคน
ทัว่ไปลว้นปรารถนาท่ีจะมีความมัน่คง มีการประเมินคุณค่าตนเองสูง การนบัถือและภาคภูมิใจใน
ตนเอง รวมทั้งไดรั้บการเห็นคุณค่าจากผูอ่ื้น ในทางจิตวิทยาความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเป็นส่ิงท่ีดี 
เพราะช่วยเหลือสภาวะทางจิตใจให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความคาดหวงัในความส าเร็จการ
ไดรั้บการยอมรับและความเขม้แขง็ทางจิตใจเป็นผลใหบุ้คคลปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน 
 Lindgren and Harvey (1981 : 238 อา้งถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 27) น าเสนอวา่ มโน
ภาพแห่งตน (Self-Concept) มีลกัษณะเป็นหน่วยรวมของความคิดท่ีมีระบบ ประกอบด้วยการรับรู้
คุณลักษณะของส่ิงท่ีเป็น “ตวัฉัน” และการรับรู้ความสัมพนัธ์ท่ี “ตวัฉัน” มีกับผูอ่ื้นและส่ิงอ่ืน 
รวมทั้งค่านิยมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้เหล่าน้ี เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งในขณะรู้ตวัและ
ไม่ รู้ตัวการรับรู้ตนเองจะเป็นในแง่ของความสามารถ คุณค่า ค่านิยม ข้อจ ากัด ฯลฯ จึงเป็น
รายละเอียดของเน้ือหาท่ีบุคคลใชเ้พื่อช้ีบอกธรรมชาติของตนเองและใช้ในการเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น
โดยอาศยัประสบการณ์ของการสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลรอบขา้งวา่ ตนเองสามารถท าอะไรได้
บา้ง มโนภาพแห่งตนจึงเป็นเร่ืองของความคิดต่างๆ เก่ียวกบัลกัษณะของตนเอง ซ่ึงอาจไม่ตรงกบัท่ี
เป็นจริง แต่เป็นข้อสันนิษฐานเก่ียวกับจุดอ่อน-จุดแข็ง มีความเจริญงอกงามท่ีเป็นไปได้และ
รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัพฤติกรรมของตน  ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีลกัษณะคงท่ีแน่นอน สามารถเปล่ียนไป
ไดต้ามสถานการณ์ต่างๆ และมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
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 Heatherton & Polivy (1991 : 895-910 อา้งถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 12-13) ไดก้ล่าว
ไวว้่า ความภาคภูมิใจในตนเองเกิดข้ึนได้ตอ้งข้ึนอยู่กบัแรงบนัดาลใจของคนและประสบการณ์
ความส าเร็จ ปัจจยัจ่างๆ ท่ีส่งผลความภาคภูมิใจเช่น ระดบัชั้นทางสังคม ล าดบัเดือนปีเกิด เพศและ
จ านวนพี่นอ้ง มีความส าคญัในท านองเดียวกนั พบปัจจยัพื้นฐานจากการวิจยัในหลายรูปแบบท าให้
ไดต้ระหนกัถึงผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกในตนท่ีแสดงออกมาจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตวัอยา่ง การวจิยัไดด้ าเนินการโดยมีเป้าหมายของการจดัล าดบัความภาคภูมิใจในตนเองใน
สถานการณ์ท่ีต่างกนั ในท านองเดียวกนัพบวา่มีพื้นฐานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บริบทบุคคลกบัการติดต่อทางสังคม ดงันั้นความภาคภูมิใจในตนเองเป็นนิสัยท่ีค่อนขา้งย ัง่ยนื  
 
 1.1  ความหมายของความภาคภูมิใจในตนเอง 

ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นกระบวนการช้ีใหเ้ห็นถึงค่านิยมของบุคคล การแสดงออกดว้ย
ท่าทาง พฤติกรรม การกระท า โดยความภาคภูมิใจเป็นการสะสมของประสบการณ์ต่างๆ ภายในตวั
บุคคล ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลไดเ้ห็นคุณค่าในตนเอง จากการคน้ควา้
พบว่าค าเรียกใช้แทนความภาคภูมิใจในตนเอง ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเช่ืออ านาจใน
ตน ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน เป็นตน้ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้ค  าวา่ “ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง” เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี และขอนิยามความหมายไว ้ดงัน้ี  

Rosenberg (1965 : 99 อา้งถึงใน สุรียนัต์ กลีบทอง, 2547 : 24) ให้ความหมายของ “ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” ไว้ว่า การเคารพตนเอง มองเห็นตนเองเป็นคนมีค่าโดยไม่จ  าเป็นต้อง
เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนว่าดีกว่าหรือเลวกว่า และไม่คิดว่าตนเองต้องเป็นคนเลอเลิศ แต่ควร
ตระหนกัในขอ้จ ากดัและสามารถคาดหวงัไดว้า่จะปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน แบ่งเป็น 2 มิติ คือ   

1. อัตตะในการก าหนดรู้ (Cognitive self) เป็นเร่ืองความรับรู้ ความเข้าใจท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเอง จากการท่ีบุคคลเป็นเจา้ของต าแหน่ง สถานภาพภายในโครงสร้างสังคมท่ีบุคคลอาศยัหรือ
เป็นสมาชิกอยู ่ท  าใหบุ้คคลแต่ละคนมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 

2. อตัตะในด้านการประเมิน (Evaluation self) เป็นการอธิบายตนเองของบุคคลซ่ึงได้มา
จากการท่ีบุคคลน าตนเองไปประเมินกบัส่ิงอ่ืน หรือคนอ่ืน เพื่อท่ีจะท าให้บุคคลรู้สึกวา่เขามีคุณค่า
หรือมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงหรือต ่า 

Maslow (1975 : 45 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 19) ให้ความหมายของ “ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” ไวว้า่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ใน
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ตนเอง รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า มีความเขม้แข็ง มีสมรรถภาพในการกะท าส่ิงต่างๆ มีความเช่ียวชาญ
และมีความสามารถ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

1. ความรู้สึกนับถือตนเอง (Self-respect) เป็นทศันท่ีมีต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับใน
ตนเองว่ามีความส าคญั มีความสามารถท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความ
เขม้แขง็มัน่คง มีความสามารถ การช่ืนชมตนเอง มีความเช่ือมัน่ พึ่งตนเองไดแ้ละมีความเป็นอิสระ 

2. ความรู้สึกถึงคุณค่าท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตน (Esteem from others) ได้มีเกียรติ มีช่ือเสียง มี
ต าแหน่ง มีอ านาจ การยอมรับ ความเอาใจใส่ ใหมี้ความส าคญั มีศกัด์ิศรี และเป็นท่ียกยอ่งของสังคม 

Coopersmith (1976 : 4-5 อา้งถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 9) ให้ความหมายของ “ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง” ไวว้า่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นการตดัสินใจความมีคุณค่าของตนเอง ซ่ึง
แสดงถึงทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อตนเอง เป็นการยอมรับหรือไม่ยอมรับของตนเอง และแสดงถึง
ขอบเขตของความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อความสามารถ ความส าคญั ความส าเร็จ และความมีค่าของตน 

ชัยวฒัน์ วงษ์อาษา (2540 อา้งถึงใน ธิดาชนก วงษ์พิทกัษ์, 2556 : 22) ให้ความหมายของ 
“ความภาคภูมิใจในตนเอง” ไวว้่า บุคคลไดมี้ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงพิจารณา จากการ
ประเมินคุณค่าตนเองในดา้นความสามารถความช านาญ ความส าคญั ความส าเร็จ และความมีคุณค่า
ของตนเอง รวมทั้งการสามารถยอมรับการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีผูอ่ื้นมีต่อตน  มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและมีความนบัถือตนเอง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอตัมโนทศัน์ของแต่ละบุคคล 

แพง ชินพงศ์ (2552) ให้ความหมายของ “ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem)”  คือ 
ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองในทางท่ีดีทั้งหลาย เช่นการมีความมัน่ใจและยอมรับนบัถือตนเองตามความ
เป็นจริง พฤติกรรมท่ีบ่งบอกวา่บุคคลใดเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) 
สามารถสังเกตไดง่้ายๆ คือ จะมีอารมณ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส ไม่ข้ีใจนอ้ย ไม่ทอ้ใจง่าย อีกทั้งเป็นคนท่ีมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ภูมิใจในความสามารถตนเอง กลา้ตดัสินใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
มกัจะสามารถปรับตวัเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้ายเพราะไม่ชอบคิดเปรียบเทียบตนเองกบัผูอ่ื้น 

ยลรวี โรจน์ทอง (2556 : 10) ให้ความหมายของ “ความภาคภูมิใจในตนเอง” ไวว้่า การ
ตดัสินค่าของตนเองตามความรู้สึกในด้านบวกและด้านลบ พร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาโดยไม่
ทอ้ถอย สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ และปรับตวัอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงบุคคลท่ีมี
ความเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นผูท่ี้มีจิตใจมัน่คง มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง ยอมรับในความสามารถของตนเอง  

สรุปได้ว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยค์นหน่ึงได้
รับรู้ในความรู้สึกวา่มีคุณค่าในตนเอง ความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจในตนเองตามสภาพท่ีเป็นจริงในทาง
ท่ีดี ตนเองมีประโยชน์ มีความเสียสละ และความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ



41 
 

 

มอบหมายไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ และส าเร็จลุล่วง เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ และมีความเช่ือมัน่
ในการเผชิญสถานการณ์ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบได ้
 1.2  ความส าคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง 

ความภาคภูมิใจในตนเองมีความส าคญัต่อบุคคล เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการมองเห็นชีวิต
ตั้งแต่ตนเอง การรับรู้ในมุมของคนอ่ืน รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์จะช่วยเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองตอ้งพฒันาตั้งแต่วยัเด็กโดยมีทฤษฎีในเร่ืองความตอ้งการของมนุษย์ของมาส
โลว์ มี 5 ขั้นตอน ความต้องการความภาคภูมิในในตนเองอยู่ในล าดับท่ี 4 โดยสัมพนัธ์กับการ
ตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ การนบัถือตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นองคป์ระกอบท่ี
จะท าให้เกิดการกระท าต่างๆ หากพฒันาความภาคภูมิใจในตนเองสูงข้ึนก็จะไปสู่การรู้จกั เขา้ใจ
ยอมรับตนเองและพร้อมท่ีจะแกไ้ข คือความตอ้งการบรรลุสัจการแห่งตน (Self Actualization) อนั
เป็นความตอ้งการสูงสุดของมนุษย ์และมีผูใ้หค้วามส าคญัของความภาคภูมิใจดงัน้ี 

Maslow (1970 : 258-262 อา้งถึงในประภาส ณ พิกุล, 2551 : 27) กล่าวว่า ความภาคภูมิใจ
ในตนเองมีส่วนส าคญัต่อความสุขและการประสบความส าเร็จในชีวิต มีผลกระทบต่ออารมณ์ 
บุคลิกภาพ กระบวนการทางความคิด ความปรารถนา การประเมินคุณค่าในตนเอง การตั้งเป้าหมาย
ในชีวติ การสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตลอดจนการรับรู้โลกภายนอกและการมีปฏิกิริยาการตอบสนอง 

Newman (1986 : 281-286 อา้งถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 26-27) กล่าววา่ บุคคลท่ีรู้สึก
วา่ตนเองมีคุณค่า มีคนรัก ไดรั้บการยกยอ่งหรือประสบความส าเร็จ มกัจะประเมินตนเองในดา้นดี 
แต่หากบุคคลใดมีความรู้สึกวา่ไม่มีใครสนใจ ไม่ไดรั้บการยอมรับ ถูกเหยียดหยามหรือไม่ประสบ
ความส าเร็จ จะท าให้บุคคลนั้นรู้สึกวา่ตนเองไร้คุณค่า ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีจะท าให้ขาดความเช่ือมัน่
ในตนเอง ฉะนั้นความภาคภูมิใจในตนเองท่ีต่างกนัจึงมีผลต่อความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีต่างกนัของ
แต่ละบุคคล ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นองคป์ระกอบส าคญัของพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น 
กลา้แสดงออก การเป็นคนว่องไว ส่วนบุคคลท่ีประสบความลม้เหลวทางด้านการศึกษาและด้าน
สังคม ผดิปกติทางจิต อนัธพาลและอาชญากรมกัจะเป็นบุคคลท่ีขาดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ธีระ ชยัยุทธยรรยง (2542 : 22 อา้งถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 10) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความ
ภาคภูมิใจในตนเองเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงสามารถท าให้มนุษยมี์การพฒันาหรือ
ด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในการท่ีมนุษยจ์ะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นข้ึนอยู่กบัการมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจตนเอง ดงันั้นบุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองต ่าจะมีแนวโนม้ท าลายตนเอง รวมทั้ง
มีพฤติกรรมติดสารเสพติดและการก่ออาชญากรรม 

ประภาส ณ พิกุล (2551) กล่าวว่า ความส าคัญของความภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้
เก่ียวกบัตนเองของบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) และความภาคภูมิใจใน
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ตนเอง อตัมโนทศัน์มีความหมายกวา้งกว่าความภาคภูมิใจในตนเองเพราะอตัมโนทศัน์มีลกัษณะ
เป็นหน่วยรวมของความคิดท่ีมีระบบ ประกอบดว้ยการรับรู้ตนเองและสัมพนัธภาพท่ีตนมีต่อบุคคล
อ่ืนและส่ิงอ่ืน ตลอดจนการประเมินคุณลกัษณะเหล่านั้น แต่ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นการให้
ความส าคญัท่ีการประเมินคุณลกัษณะต่างๆ ของตน การมีอตัมโนทศัน์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะมีผล
ต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะมีผลมากน้อยข้ึนอยู่กบัระดบัการประเมินและความส าคญัของ
เร่ืองนั้น ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง  เป็นการช่ืนชมหรือให้ คุณค่า
แก่ตนเอง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีบุคคลรับรู้วา่เป็นการผสมผสานระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ จิตใจ  ความ
เช่ือ ทศันคติ ค่านิยม ความสามารถทางปัญญา รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม   

สรุปได้ว่า ความส าคญัของความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการรับรู้ตนเองจากอตัมโนทศัน์ 
(Self – Concept) ซ่ึงตนเองจะรู้ในความคิด สัมพนัธภาพร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตส่ิ้งแวดล้อมต่างๆ ซ่ึง
ความภาคภูมิใจในตนเองนั้นเกิดข้ึนตั้งแต่ในวยัเด็กมีการพฒันาเร่ือยๆ จากบุคลในครอบครัว เพื่อน 
โรงเรียน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยพบวา่การรับรู้ในดา้นบวกวา่มีคนรัก มีการยกยอ่ง ชมเชย การ
ให้ก าลงัใจ จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ ในทางกลบักนัถา้มีการรับรู้ตนเองในทางลบ เช่น การไม่ได้
รับความสนใจ การถูกต าหนิ ไม่ไดรั้บการยอมรับก็จะท าให้ความส าเร็จนอ้ยลงเช่นกนั ซ่ึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองท่ีแตกต่างกนัน้ียงัส่งผลต่อความรู้สึกหรือพฤติกรรมในแต่ละบุคคลอีกดว้ย 

 
 1.3  องค์ประกอบของความภาคภูมิใจ 

จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัมีผูใ้หอ้งคป์ระกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง ดงัน้ี 
Rosenberg (1965 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 32) ผูท่ี้สนใจทางด้านวฒันธรรม

สังคม และไดส้ร้างเคร่ืองมือวดัความภาคภูมิใจในตนเองข้ึนมา นอกจากน้ียงักล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของความภาคภูมิใจในตนเองว่าประกอบด้วย 1) ส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม 2) ส่ิงแวดล้อมทาง
สังคม 3) ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว 4) การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

Coopersmith (1981 : 118-119 อา้งถึงใน ปรียาภรณ์ ตั้งเพียร, 2551 : 27) นกัพฤติกรรมนิยม
ท่ีสนใจในเร่ืองความภาคภูมิใจในตนเอง  และไดส้ร้างเคร่ืองมือวดัต่อจาก โรเซนเบิร์ก (Rosenberg) 
กล่าววา่องคป์ระกอบของความภาคภูมิใจในตนเองแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 

1. องค์ประกอบภายในบุคคล  หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนท่ีมีผลท าให้มี
ความภาคภูมิใจในตนเองต่างกันออกไป ซ่ึงมีองค์ประกอบอยู่ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ
ความสามารถ สมรรถภาพและผลงาน สภาพทางจิตพิสัย ค่านิยม ความมุ่งหวงั และเพศ  

2. องค์ประกอบภายนอกบุคคล หมายถึงลกัษณะแวดล้อมภายนอกท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์
ดว้ย ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดู (Parenting Behavior) กลุ่มเพื่อน (Peer)  
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Heatherton & Polivy (1991 : 898 อา้งถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 13) ไดแ้สดงให้เห็น
ถึงความสามารถทางวชิาการและความเช่ือมัน่ทางสังคม ใน 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นสังคม (Social) หมายถึง การกระท าต่อกนั ไดแ้ก่ การรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญั มี
คุณค่า มีความเป็นเพื่อน ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ชอบทกัทาย เป็นท่ียอมรับ ชอบช่วยเหลือสังคม 

2. ด้านการกระท าของตนเอง (Performance) หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกในการ
กระท า ไดแ้ก่ ตนเองเป็นคนดี มองโลกในแง่ดี กลวัการท าผดิ ท าใหผู้อ่ื้นเป็นสุข ปฏิบติัตรงต่อความ
เป็นจริง ตรงไปตรงมา ควบคุมอารมณ์ อดทน มีความหนกัแน่นไม่หว ัน่ต่อสถานการณ์ต่างๆ  

3. ดา้นการแสดงตน (Appear) หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง ไดแ้ก่ 
ความรู้สึกพอใจเก่ียวกบัรูปลกัษณ์วา่ สูง เต้ีย ผอม หนา้ตาดี การแต่งกาย ท่าทางการเดิน การพูดจา 

สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของความภาคภูมิในในตนเอง ประกอบดว้ย ภายในตวับุคคลไดแ้ก่ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเช่ือมัน่ การเคารพตนเอง ความรับผิดชอบและความกล้าแสดงออก 
ภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เช่น วฒันธรรม เพื่อน โรงเรียน กลุ่มสังคม 
ซ่ึงเม่ือมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อองค์ประกอบแลว้นั้นบุคคลจะแสดงออกตวัตนในรูปแบบ
ของพฤติกรรมหรือการกระท าของแต่ละบุคคลท่ีจะไดเ้ห็นถึงความภาคภูมิใจในตนเอง และในการ
วจิยัความภาคภูมิใจในตนเองของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ความสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎีของ
ฮีทเธอร์ตนัและโพลิวี ่ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นการกระท าของตนเอง และดา้นการแสดงตน   

 
1.4  ลกัษณะของความภาคภูมิใจ 
จากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้มีความภาคภูมิใจในตนเองท าให้ได้คุณลกัษณะ 2 

อยา่ง คือ ลกัษณะของผูท่ี้มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงและผูท่ี้มีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า 
1. ลกัษณะของผูท่ี้มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง ไดมี้ผูก้ล่าวถึงลกัษณะดงักล่าวไว ้ดงัน้ี  
Bass (1960 : 129 อา้งถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 34) ไดท้  าการศึกษาพบวา่ พฤติกรรม

ของบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ มองในด้านบวก มีความมัน่คง 
และปลอดภยั ไม่หว ัน่ไหวต่อค าวิจารณ์หรือการต าหนิ มีลกัษณะการยอมรับตนเอง ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ใส่ใจและรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น สามารถแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ
ของตนเองไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง ใชก้ลไกในการป้องกนัตนเอง มกัเป็นผูเ้ร่ิมสร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นก่อน มีความยืดหยุน่และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความกระตือรือร้น กล้า
ท างานท่ีทา้ทายความสามารถ พอใจท่ีจะใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ี มีความวิตกกงัวลนอ้ย ซ่ึงโดย
ภาพรวมแลว้บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะมีความสุขและใชชี้วติอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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Coopersmith (1981 : 345 อา้งถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง, 2556 : 18) อธิบายวา่ บุคคลท่ีมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสูงจะรับรู้ค่าของตนเองตามความเป็นจริง ตระหนกัถึงศกัยภาพทั้งหมด มีจิตใจ
เปิดกวา้งและยอมรับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม บุคคลเหล่าน้ีจะ
กระตือรือร้นเช่ือมัน่ในตนเองวา่สามารถท างานให้ประสบความส าเร็จ มกัเป็นผูน้ าและมีความเป็น
ตวัเองในการแสดงความคิดเห็น ไม่หว ัน่ไหวต่อค าพิพากษว์ิจารณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มอง
โลกในแง่ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า ตลอดทั้งเป็นผูท่ี้มีความพึง
พอใจ เคารพและประทบัใจในตนเอง บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะตระหนกัถึงความ
รับผดิชอบต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้นรวมทั้งสามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลและส่ิงแวดลอ้มได ้

Geal Lindenfield (1995 : 4-9 อา้งถึงใน สุรียนัต์ กลีบทอง, 2547 : 36-37) ไดก้ล่าวลกัษณะ
ของผูมี้ความภาคภูมิใจในตนเองสูง ดงัน้ี 1) สงบและรู้สึกผอ่นคลาย 2) ดูแลตนเองดี 3) มีพลงัและ
จุดมุ่งหมาย 4) เปิดเผยและแสดงความรู้สึก 5) คิดในทางท่ีดีและมองโลกในแง่ดี 6) มีความเช่ือมัน่
ในตนเอง 7)มีความสามารถในการเขา้สังคมและร่วมมือกบัผูอ่ื้นได ้8) มีพฤติกรรมกลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม 9) มีการพฒันาตนเอง  

2.  ลกัษณะของผูท่ี้มีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า ไดมี้ผูก้ล่าวถึงลกัษณะดงักล่าวไว ้ดงัน้ี 
Hamacheck (1978 : 180 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551 : 34) น าเสนอว่า บุคคลท่ีมี

ความภาคภูมิใจในตนเองต ่า จะมีลกัษณะท่ีต่างออกไป คือ จะไม่ค่อยมีความเช่ือมัน่ในตนเอง จะ
มองตนเองว่าเป็นคนไม่ดี รู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า ไม่มีความสามารถมีขอ้บกพร่อง ไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน มีความวิตกกังวลสูง รู้สึกไม่เป็นสุข ไม่มีความพยายามในการ
ท างานท่ียากล าบาก เม่ือพบอุปสรรคก็ละทิ้ง หลีกเล่ียงการแกปั้ญหา ไม่มีความยดืหยุน่ยึดติดกบัส่ิง
ท่ีรู้จกัหรือเคยชินเพื่อความรู้สึกท่ีปลอดภยั หลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกบับุคคลอ่ืน มกัจะคลอ้ยตาม
ผูอ่ื้น มีความอายสูง ไม่กล้าปฏิเสธในส่ิงท่ีตนไม่ตอ้งการ กลวัการตดัสินของคนอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง 
รู้สึกว่าตนเองด้อย กลวัการท าให้ผูอ่ื้นโกรธหวัน่ไหวต่ออิทธิพลของสังคมมกัจะน าความคิดของ
บุคคลอ่ืนมาใส่ใจ มกัจะคิดวา่กลุ่มเพื่อนไม่ยอมรับ ไม่ใหค้วามสนใจและเกิดความรู้สึกเสียใจบ่อยๆ  

Coopersmith (1981 : 345 อ้างถึงใน ยลรวี โรจน์ทอง , 2556 : 19) อธิบายว่า ผูท่ี้มีความ
ภาคภูมิใจต ่าจะไม่ค่อยมีความเช่ือมัน่ในตนเอง จะมองวา่ตนเองเป็นคนไม่ดี รู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า ไม่
มีความสามารถ มีขอ้บกพร่อง ท าอะไรก็ลม้เหลว มีความวติกกงัวลสูง มีความเครียด รู้สึกไม่เป็นสุข 
ไม่มีความพยายามในการท างานท่ียากล าบาก เม่ือพบอุปสรรคก็ละทิ้งหลีกเล่ียงการแกไ้ขปัญหาไม่มี
ความยืดหยุ่น จะยึดติดอยู่กับส่ิงท่ีรู้จกัหรือเคยชินเพื่อความรู้สึกปลอดภยั หลีกเล่ียงการคบค้า
สมาคมกบับุคคลอ่ืน บุคคลท่ีมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต ่าจึงมีความอายสูง ไม่กลา้ปฏิเสธใน
ส่ิงท่ีตนไม่ตอ้งการ กลวัการตดัสินของคนอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง รู้สึกว่าตนเองดอ้ย กลวัการเขา้สังคม 
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เพราะรู้สึกวา่ตนเองงุ่มง่ามแลว้ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน มกัน าความคิดของบุคคลอ่ืนมาใส่ใจ มกัคิดวา่
กลุ่มเพื่อนไม่ใหก้ารยอมรับ ไม่ใหค้วามสนใจและรู้สึกเสียใจบ่อยๆ 

สรุปได้ว่า  ความภาคภูมิใจของบุคคลมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจสูง
เป็นบุคคลท่ีมองเห็นตนเองว่ามีคุณค่า กระฉับกระเฉงว่องไว  เป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม กล้าแสดง
ความคิดเห็น มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความคาดหวงัสูง มองโลกในแง่ดีและมกัจะไม่เดือดร้อนใจ
เม่ือประสบปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีบุคลิกท่ีดี ท าส่ิงต่างๆ ไดป้ระสบความส าเร็จ  2) 
บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจต ่า จะไม่ค่อยเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า ไม่มีความสามารถ ไม่
กลา้แสดงออก มีความวิตกกงัวลสูง รู้สึกไม่เป็นสุข ไม่มีความพยายาม หลีกเล่ียงการแกปั้ญหา ยึด
ติดกบัส่ิงเดิมๆ มีปมดอ้ย และมีบุคลิกลกัษณะในทางหลีกเล่ียง มกัจะไม่ประสบความส าเร็จ 

 
 1.5  การพฒันาความภาคภูมิใจในตนเอง  

การพฒันาความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลอนัเกิดมาจาก
การผสมผสานของประสบการณ์และการรับรู้ตนเอง ผา่นปัจจยัภายนอกและภายใน ซ่ึงกระบวนการ
เหล่าน้ีควรไดรั้บการพฒันาตั้งแต่แรกเร่ิมวยัเด็กเพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทางบวก 

Rogers (1959 : 59 อา้งถึงใน เมธินี ก้อนแก้ว, 2546 : 32) มีความเห็นว่าธรรมชาติของทุก
คนท่ีจะถูกกระตุ้นให้มีการพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับสูง โดยโรเจอรส์เรียก
ความรู้สึกน้ีวา่ความรู้สึกต่อตนในดา้นบวก (Positive Self-Regard) ในการมีความรู้สึกต่อตนเองใน
ดา้นบวกนั้นข้ึนอยู่กบัการเล้ียงดูโดยไดรั้บความรักแบบมีเง่ือนไขหรือไม่ ถ้ามีเง่ือนไขการท่ีจะมี
ความรู้สึกต่อตนเองในทางบวกนั้นก็เป็นเร่ืองท่ียากจะเกิดข้ึน ความรักแบบมีเง่ือนไขนั้นจะรักเพราะ
ท าอะไรถูกใจ หากท าไม่ถูกใจก็จะไม่รัก ซ่ึงจะน าไปสู่อตัมโนทัศน์ในทางลบและเม่ือบุคคล
ตระหนกัว่าตนเองไม่มีทางท่ีจะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได ้บุคคลนั้นจะเห็นตนเองเป็นคนไร้ค่า 
ในทางกลบักนัความรักแบบไม่มีเง่ือนไขจะน าไปสู่การมีความรู้สึกต่อตนในทางบวก 

Coopersmith (1968 : 96 อา้งถึงใน สุริยนัต ์กลีบทอง, 2547 : 28-29) กล่าววา่ วยัเด็กเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ การพฒันาทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ประกอบ
กบัประสบการณ์ดา้นต่างๆ ท่ีมากข้ึนท าใหมี้ความคิดท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง
จึงเปล่ียนแปลงไปโดยมุ่งเนน้การประเมินคุณค่าของตนจากความสามารถในหนา้ท่ี ความส าเร็จ 
และปฏิกิริยาท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนเอง ต่อจากนั้นความภาคภูมิใจในตนเองจะเปล่ียนแปลงอยา่งมากอีกคร้ัง
เม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอายเุน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอย   

สรุปได้ว่า การพฒันาความภาคภูมิใจในตนเองเร่ิมมีการการพฒันาตั้งแต่วยัเด็ก โดยพื้นฐาน
ของสถาบนัแรกท่ีจะช่วยให้เด็กไดเ้กิดความภาคภูมิใจในทางบวกและระดบัสูง ได้แก่ ครอบครัว 
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ต่อมาเป็นโรงเรียน ครู เพื่อน ท่ีจะช่วยให้เด็กไดรั้บการรับรู้เก่ียวกบัความเป็นจริงของตนเอง และ
การรับรู้ต่อสภาพของความคิดบุคคลอ่ืน ซ่ึงเม่ือในวยัเด็กไดรั้บการส่งเสริมพฒันาท่ีดีแลว้นั้น ความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะยงัคงรักษาอยูย่าวนานจนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังในวยัผูสู้งอาย ุ

 
2.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความภาคภูมิใจในตนเอง 
 จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมและรายงายวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูท่ี้
ศึกษาเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในตนเองต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์
นอ้ย ผูว้จิยัจึงขอเทียบเคียงกบักลุ่มคนท่ีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ดงัน้ี 

พิริยา เลิศมงคลนาม (2551) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการท าหน้าท่ีของครอบครัวการ
สนบัสนุนทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง ท่ีมีคุณธรรมในวยัรุ่นจิตอาสา ผลการวิจยัพบว่า 
การเห็นคุณค่าในตนเองดา้นความรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ ดา้นความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณความ
ดี ร่วมพยากรณ์คุณธรรมได ้โดยการเห็นคุณค่าในตนเองดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ 
พยากรณ์คุณธรรมในวยัรุ่นจิตอาสา 
 จนัทร์ศิริ  ศรีวิลยั (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉินของพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลเขต 5 สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
พบวา่ ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนอยูใ่นระดบัมากและท านายความสามารถในการปฏิบติังาน
ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ไดร้้อยละ 39.40  
 สุภาพร ทศพะรินทร์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของ
ผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายุ จงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง อยูใ่นระดบัสูง
มากค่าเฉล่ีย 3.84  มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมจิตอาสา และสามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมจิตอาสา  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ “ความภาคภูมิใจในตนเอง” จะเห็นได้ว่า ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยค์นหน่ึงไดรั้บรู้ในความรู้สึกว่ามี
คุณค่าในตนเอง ความเช่ือมั่น ความมั่นใจในตนเองตามสภาพท่ีเป็นจริงในทางท่ีดี ตนเองมี
ประโยชน์ มีความเสียสละ และความสามารถเพียงพอในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้อย่าง
เต็มความสามารถให้ส าเร็จลุล่วง และมีความเช่ือมัน่ในการเผชิญสถานการณ์ในการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีความรับผดิชอบได ้ และผูว้ิจยัคาดวา่ความภาคภูมิใจในตนเองน่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
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ตอนที ่4 ความผูกพนัต่อชุมชน 
 

1.  แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อชุมชน 
ความผูกพนัต่อชุมชน เป็นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อชุมชนของตนเอง การ

กระท าท่ีจะให้เกิดการด ารงไวข้องชุมชนท่ีอยูอ่าศยั ดว้ยสมาชิกแต่ละคนจะมีความเช่ือมโยงผูกพนั 
การรับรู้ความสัมพนัธ์ในระดบักลุ่ม มีความตอ้งการทางสังคม (Kanter Rosabeth Moss,1972 อา้งถึง
ใน ภูสิทธ์ ขนัติกุล, 2554 : 7) ส่วนความเช่ือมโยงระหวา่งบุคคลกบัระบบ ท่ีท าให้เกิดความผูกพนั
ซ่ึงแบ่งระบบสังคมเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 1) การด ารงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของสมาชิก คือ ความคาดหวงั
ของบุคคลท่ีจะอยูใ่นระบบเพื่อด าเนินการค ้าจุนและแสดงบทบาทของกลุ่ม 2) ความยึดเหน่ียวของ
กลุ่ม คือ ความสามารถในการสร้างความสมคัรสมานสามคัคีกันของบุคคลในการพฒันาความ
ใกลชิ้ดซ่ึงกนัและกนั มีความผูกพนักนัอยา่งเหนียวแน่น 3) การควบคุมทางสังคม คือ ความเต็มใจ
เช่ือฟังของบุคคลท่ีคลอ้ยตามระบบค่านิยม และความเช่ือของกลุ่มหรือกฎระเบียบของกลุ่มทุกอยา่ง 

Talcott and Shils (1962 อา้งถึงใน ภูสิทธ์ ขนัติกุล, 2554 : 7) ไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งทฤษฏี
การกระท าทางสังคมกบัแนวคิดความผูกพนัต่อชุมชน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนักบั
สมาชิกในกลุ่ม คือ 1) การตระหนกัรู้ทางบวก เป็นการสนบัสนุนความต่อเน่ืองของระบบชุมชนให้
คงอยูต่่อไป 2) ความรู้สึกทางบวก เป็นการสนบัสนุนความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนัของกลุ่มสมาชิก 
3) ประเมินค่าทางบวก เป็นการสนบัสนุนการควบคุมทางสังคมดา้นพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน 

Jennifer E. Cross (2004 อ้างถึงใน ภูสิทธ์ ขนัติกุล, 2554 : 8) ยงัได้แบ่ง ความผูกพนักับ
ชุมชนยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 มิติ 1) ความผูกพนัดา้นสถานท่ี 2) ความรู้สึกรักชุมชน 3) ความ
เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน 4) ความผกูพนัดา้นการท าหนา้ท่ี 5) ความสัมพนัธ์ทางสังคม  

 
 1.1 ความหมายของความผูกพนัต่อชุมชน 

ความผกูพนัต่อชุมชนเป็นการเช่ือมโยงในดา้นการรับรู้ การแสดงความรู้สึก ความเช่ือความ
ศรัทธาท่ีจะก่อใหอ้าสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ดมี้การแสดงหรือกระท าเพื่อชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู ่
โดยในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชค้  าวา่ “ความผูกพนัต่อชุมชน” เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทยข์องอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี และขอ
นิยามความหมายไว ้ดงัน้ี 

Stinner, Loon and Chung (1990 : 495 อ้างถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36) ได้
อธิบายความหมายของ “ความผกูพนัต่อชุมชน” ไวว้า่ เป็นการเช่ือมโยงดา้นการรับรู้ ดา้นโครงสร้าง 
และดา้นพฤติกรรมของบุคคลกบัชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของพวกเขา 
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Kasarda and Janowitz (1974:331) Sampson  (1988 : 769 อา้งถึงใน ภูสิทธ์ ขนัติกุล, 2554 : 
7) ให้ความหมายของ “ความผูกพนัต่อชุมชน ” ไวว้่า เป็นมิติของทศันคติและความรู้สึกว่าเป็น
เจา้ของชุมชนมีความสนใจในความเป็นไปของชุมชนและรู้สึกเสียใจเม่ือจะตอ้งออกจากชุมชน 

Fishbein and Ajzen (1975 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36) ให้ความหมาย
ของ “ความผูกพนัต่อชุมชน” ไวว้า่ ความผูกพนัต่อชุมชนเป็นการแสดงความพอใจและความตั้งใจ
ของบุคคลท่ียงัคงอาศยัอยูใ่นชุมชน 

เอกรินทร์ ส่ีมหาภาคและคณะ (2534 : 120-133 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 
36) ใหค้วามหมายของ ความผกูพนั หมายถึง การเก่ียวแน่นแฟ้น เช่ือมโยง มนัเป็นความรู้สึกออกมา
จากสัญชาตญาณ การท่ีเราจะผูกพนักบัส่ิงใดๆ มนัตอ้งใช้กาลเวลาเป็นตวัน าพา ให้ไดค้วามคุน้เคย
สนิท เขา้ถึงและอยากมี ดงันั้น “ความผูกพนัต่อชุมชน” คือ สภาพความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิต
ของผูค้นในชุมชน แต่ทั้งน้ีชุมชนยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตาม วนั เวลา และกระบวนการต่างๆ ใน
สังคม และสภาพแวดล้อมต่างๆ จากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชนอุตสาหกรรม และจากชุมชน
อุตสาหกรรมเป็นชุมชนยคุขอ้มูลข่าวสารหรือยคุโลกาภิวตัน์ 

อมร สุวรรณนิมิต (2542 : 23 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36) ให้ความหมาย
ของ “ความผกูพนัต่อชุมชน” ไวว้า่ การท่ีบุคคลมีความเช่ือ ความศรัทธา ความรัก ความผกูพนัต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดจนน าไปสู่การคิด การพูด การกระท าดว้ยความบริสุทธ์ิใจและแสดงออกในลกัษณะของ
ความมีน ้ าใจไมตรี เสียสละแบ่งปัน และเก้ือกูลต่อบุคคลอ่ืน ชุมชนสังคม และธรรมชาติแวดลอ้ม 
บริบทของชุมชนท่ีมีต่อความผูกพนัต่อชุมชน คือ ความเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความเป็นอยูแ่บบ
ชาวพุทธ และภาวะวิกฤตของชุมชน เช่น ความยากจน ปัญหาสิทธิในท่ีท ากิน ความแห้งแลง้ ท าให้
เกิดการรวมตวัเพื่อช่วยกนัแกปั้ญหา มีส่วนร่วมและเพิ่มจิตส านึกต่อชุมชน 

สรุปได้ว่า ความผูกพนัต่อชุมชน หมายถึง ความผูกพนัมาจากความรัก ศรัทธา ความเช่ือ 
ตลอดจนความผูกพนักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงของชุมชน ส่งผลให้เกิดความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมและ
การกระท าอนัแสดงให้เห็นถึง ความเคารพ ความเอ้ืออาทร การเสียสละ การเก้ือกูลและการมีน ้ าใจ
ต่อบุคคลอ่ืน ชุมชน สังคม และสภาพแวดลอ้มในชุมชน ภายใตค้วามรู้สึกของความพึงพอใจในเชิง
บวก อนัเกิดมาจากความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วม และสัมพนัธภาพของคนในชุมชน   
 
 1.2 รูปแบบของความผูกพนัต่อชุมชน 

รูปแบบความเอ้ืออาทรในสังคมชนบท พบวา่ มีลกัษณะการแสดงออกมีความคลา้ยคลึงกนั 
คือ การช่วยเหลือ การให ้การแบ่งปัน ความห่วงใยใหก้ าลงัใจ และการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน 

อมร สุวรรณนิมิต (2542 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม 2556 : 38) จ  าแนกความผูกพนั
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ออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) ความเอ้ืออาทรต่อตนเอง ครอบครัวและญาติมิตร 2) ความเอ้ืออาทรต่อ
ชุมชนและสังคม 3) ความเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ 

ปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดความเอ้ืออาทรในชุมชน คือ ความรัก ความผูกพนัท่ีมีต่อบุคคล
ใกล้ชิด การรวมกลุ่ม ความรักท่ีมีต่อกลุ่ม ชุมชน แบบแผนประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ความ
ศรัทธา และความรักขั้นสูงสุด (ความรักท่ีมีใหผู้อ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน)  

ปัจจยัเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อสังคม ไดแ้ก่ 1) บุคคล พบว่า บุคคลท่ีมี
ความสุขในชีวิต มีศกัยภาพ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น และมีแบบอย่างท่ีดีจะเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นสูงกว่า
บุคคลท่ีขาดความรักและความอบอุ่น 2) สถาบนัทางสังคมท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างความเอ้ืออาทร 
คือ สถาบนัศาสนา สถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา 3) ปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ ผูน้  า
ชุมชน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม เสียสละ อดทน เป็นแบบย่างท่ีดี ในขณะท่ีสมาชิกในชุมชนตอ้งมี
จิตใจเสียสละ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น นกัวิชาการ องคก์รอิสระ
ตอ้งให้การสนบัสนุนดา้นกระบวนการ ส าหรับปัจจยัท่ีท าให้ความเอ้ืออาทรลดลง ไดแ้ก่ การมุ่งหา
เงิน การใชเ้ทคโนโลยแีทนแรงงานแบบเดิม ความเร่งรีบในการท ามาหากิน 

สุธาทิพย ์เขม็นอ้ย (2554 : 6) ไดอ้ธิบายถึง ปัจจยัความผกูพนัต่อชุมชนใน 3 ดา้น ไวด้งัน้ี  
1. ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายรวมถึงค่านิยมของชุมชน หมายถึง ความรู้สึก

ยอมรับ และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายและค่านิยมของชุมชน อีกทั้งรู้สึกว่าเป้าหมายและ
ค่านิยมของตนคลา้ยคลึงกบัชุมชนท่ีก าหนดไว ้

2. ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มท่ีในการปฏิบติังานให้ชุมชน หมายถึง การ
เสียสละเวลา ก าลงักาย ก าลงัความคิด และพร้อมท่ีจะใชส้ติปัญญาท างานอยา่งเต็มท่ี โดยมุ่งหวงัให้
งานท่ีปฏิบัตินั้ นประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงจะส่งผลถึง
ความส าเร็จและเป็นผลดีต่อชุมชนในภาพรวม 

3. ดา้นความตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของชุมชน หมายถึง การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี ซ่ือสัตยต่์อชุมชน ตอ้งการท่ีจะอยูป่ฏิบติังานในฐานะท่ีสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน
อย่างแน่วแน่ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของชุมชน โดยพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนไดว้่า
ตนเองเป็นสมาชิกของชุมชน มีความคิดอยากสร้างสรรคใ์หชุ้มชนพฒันาดียิง่ข้ึนไป 

นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กษาถึงความพึงพอใจต่อชุมชนอนัเป็นรูปแบบความผกูพนัต่อชุมชน ดงัน้ี 
Campbell and other (1976 : 222-223,quoted in Wassermann , 1982 : 423-495 อ้างถึงใน 

นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36) ไดแ้บ่งความพึงพอใจต่อชุมชนออกเป็นความพึงพอใจกบับุคคล
ต่างๆ ในชุมชนและความพึงพอใจกบัสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เช่น พึงพอใจต่ออากาศ การ
ระบายน ้า เป็นตน้  
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G.L.Theodori and A.E.Luloff (2000 : 408 อา้งถึงใน ภูสิทธ์ ขนัติกุล, 2554 : 8) ไดแ้บ่ง
ความผกูพนัต่อสังคม ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่เป็นบา้น  (Feeling at Home) การออก
จากความเศร้าโศก (Sorrow Leaving) ความเก่ียวขอ้งกบัชุมชน (Interest in Community)  

Stinner, Loon and Chung (1990 : 495 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 36)ไดแ้บ่ง
ความผูกพนัต่อชุมชนเป็น 3 มิติ คือ 1) ความเก่ียวขอ้ง (Involvement) หมายถึง ขอบเขตและระดบั
ของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 2) ความเป็นมิตร (Amity) หมายถึง ระดับความเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์ของคนในโครงสร้างความสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความหนาแน่นของ
เครือข่ายความสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินของบุคคล และระดบัของเครือข่ายความสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินของบุคคล 
3) ความรู้สึก (Sentiment) ระดับของความพึงพอใจต่อชุมชน โดยความรู้สึกท่ีอ้างเป็นความรู้สึก
ดา้นอตัวิสัย (Subjective) ของผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีต่อสมาชิกแต่ละคนของชุมชนทั้งหมดและความรู้สึก
ของผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีต่อยา่นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนของตนเอง 

Wasserman (1982 : 423 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 37) ไดแ้บ่งความผูกพนั
ต่อชุมชนเป็น 2 มิติ คือ 1) ความเป็นปึกแผน่ของชุมชน (Community Solidarity) หมายถึง ทศันคติ
และความรู้สึกของผูอ้ยูอ่าศยัต่อคนในชุมชน 2) ความพึงพอใจต่อชุมชน (Community Satisfaction) 
หมายถึง ทศันคติและความรู้สึกของผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีต่อยา่นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนของตนเอง 

สรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัในชุมชน คือ บุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
เพศ ระยะเวลา ความช านาญ ความตอ้งการประสบความส าเร็จ สถานภาพสมรส เป็นปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อความเอ้ืออาทร สถาบนัทางสังคม ไดแ้ก่ สถาบนัศาสนา สถาบนัครอบครัว และ
สถาบนัการศึกษา อนัจะเป็นกระบวนการในการขดัเกลาให้บุคคลไดเ้กิดความเช่ือมโยงกบัชุมชน  
ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม ผูน้ าชุมชน องคก์รอิสระ ท่ีจะส่งผลใหบุ้คคลไดเ้กิดความ
เช่ือความศรัทธา และเป็นแบบอยา่งในความผกูพนักบัชุมชน  

 
2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาคน้ควา้ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงายวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่ามีผูท่ี้
ศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัในชุมชนต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์มี
เป็นจ านวนน้อย ผู ้วิจ ัยจึงขอเทียบเคียงกับกลุ่มคนท่ีลักษณะใกล้เคียงกับอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์ดงัน้ี 

ทศัพร ชูศกัด์ิ (2554) ศึกษาเร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงส าเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พื้นท่ี
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สาธารณสุขเขต 18 ผลการวิจยั พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ี ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในชุมชน  

กรรณิกา ทิพย์ชัยมงคล (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรบริหารส่วนต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาศกัยภาพของการให้บริการควรเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมาจากในชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อยา่งรวดเร็ว มีความผูกพนักบัชุมชนในแง่ของทราบสภาพของพื้นท่ี การ
ตระหนกัถึงภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีเพื่อความย ัง่ยืนของการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อพฒันา สวสัดิการ งบประมาณ ให้แก่
อาสาในพื้นท่ี 
 นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม (2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของผู ้น าชุมชนอ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 
ผลการวิจยัพบวา่ ความผูกพนัท่ีมีต่อชุมชนอยูใ่นระดบัมาก และสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของผูน้ าชุมชนอ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  
 ประณีต ส่งวฒันา และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง การบริการการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์
ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ : การทบทวนวรรณกรรม ผลการวิจยัพบว่า การ
วเิคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพของสุนีย ์เครานวล และคณะ (2552) พบวา่พยาบาลผูป้ฏิบติังานใน
สถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การปฏิบติังานด้วยความเครียด กลวัไม่
ปลอดภยั เสียใจ สลดหดหู่ แต่ภายใตก้ารปฏิบติังานยงัมีแรงจูงใจท่ีท าให้ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ได้ คือ 
ความผกูพนักบัชุมชน สถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน ความเป็นคนในพื้นท่ีและไม่สามารถขอยา้ยได ้
ส่วนสุภทัร ฮาสุวรรณกิจ (2547) ไดพ้บว่าการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีมีการปรับให้เขา้กบัชุมชน
เพิ่มข้ึนโดยปรับเวลาเปิดใหช้า้ปิดเร็วข้ึน ปิดบริการเป็นช่วงเวลา การแต่งกายใหค้ลา้ยชาวบา้น  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั “ความผูกพนัต่อชุมชน” จะเห็นไดว้า่ ความผูกพนัต่อ
ชุมชน หมายถึง การท่ีอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์ความรัก ศรัทธา ความเช่ือ  ตลอดจนความ
ผูกพนักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงของชุมชน ส่งผลให้เกิดความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมและการกระท าอนั
แสดงให้เห็นถึง ความเคารพ ความเอ้ืออาทร การเสียสละ การเก้ือกูลและการมีน ้ าใจต่อบุคคลอ่ืน 
ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อมในชุมชน ภายใตค้วามรู้สึกของความพึงพอใจของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยใ์นเชิงบวก อนัเกิดมาจากความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วม และสัมพนัธภาพของคน
ในชุมชน และผูว้ิจยัคาดว่าความผูกพนัต่อชุมชนน่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน
ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี  
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ตอนที ่5 การมีจิตอาสา 
 

1. แนวคิดเกีย่วกบัจิตอาสา 
 ในประเทศไทยเร่ิมมีรูปแบบจิตอาสาท่ีชัดเจนตั้งแต่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว อนันบัได้ว่าเป็นหน่ึงในแบบอย่างของ
วงการอาสาสมคัรไทย  ดงัจะเห็นจากพระจริยาวตัรท่ีมุ่งมัน่อุทิศตนเพื่อผูค้นท่ีเจ็บป่วยและล าบาก 
ยากไร้ด้วยการเสด็จไปเป็นแพทย์ประจ าสถานรักษาพยาบาลผู ้ป่วยโรคเร้ือนท่ี เชียงใหม่จน
ส้ินพระชนมชี์พ ดว้ยเหตุแห่งการเป็น “หมอเจา้ฟ้า” และดว้ยพระกระแสรับสั่งท่ีฝังจิตฝังใจชาวไทย
เสมอมาวา่ “ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” ต่อมา
ช่วงหลงัพุทธศกัราช 2500 คือช่วงเร่ิมมี การใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานจิตอาสา
เร่ิมเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก่อนหนา้นั้นกิจกรรมการช่วยเหลือ
สังคมซ่ึงเสริมงานบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขของรัฐ กระท าโดยสถาบันทางศาสนา มูลนิธิ ซ่ึงจดัโดย
เอกชนจดัตั้งช่วยเหลือคนในเช้ือชาติหรือจาก ภูมิภาคเดียวกนั เป็นลกัษณะผูใ้ห้กบัผูรั้บ แต่หลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนเร่ิมตระหนกัถึงพลงัของตนเองและส านึกต่อ
สังคมของชนชั้นกลางถูกยกระดบัสูงข้ึน (วิภาพนัธ์ุ ก่อเกียรติเจริญ, 2544 : 103 อา้งถึงใน ธิดาชนก 
วงศพ์ิทกัษ,์ 2556 : 13) เม่ืองานจิตอาสาเร่ิมเป็นท่ีน่าสนใจและแพร่หลายแก่บุคคลทัว่ไปแลว้ท าให้มี
การเติบโตอยา่งรวดเร็วและค่อนขา้งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเหตุการณ์ภยัพิบติั
ขนาดใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ สึนามิ ในวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2547  ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายอยา่งใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิต  ทรัพยสิ์น ชุมชนและประเทศ   จนกระทัง่ก่อเกิดการรวมกลุ่ม
ของเครือข่าย  องค์กร  และหน่วยงานด้านอาสาสมัครท่ีมาท างานร่วมกัน   สนับสนุนให้เกิด
ขบวนการขบัเคล่ือนงานจิตอาสา และงานอาสาสมคัรท่ีย ัง่ยืนในสังคมไทยต่อมาใน ปี2548  มีการ
จดัตั้งเครือข่ายจิตอาสา และมีการรณรงค์เก่ียวกับงานอาสาสมคัรอย่างต่อเน่ือง ทั้ งจากองค์กรท่ี
ท างานดา้นอาสาสมคัรอยูแ่ลว้และองคก์รท่ีเร่ิมสนใจในอาสาสมคัร(กญัชิตา  ประพฤติธรรม, 2554) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ให้ความส าคญัใน
การกระจายอ านาจทางการเมืองการปกครองสู่ทอ้งถ่ินและการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยกล่าวว่า
กลไกท่ีจะท าให้พัฒนาคนได้คือระบบการศึกษาจึงมีการกล่าวถึงจิตสาธารณะ หรือจิตส านึก
สาธารณะมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงปี 2544 องคก์ารสหประชาชาติไดร่้วมกบัประเทศต่างๆ จดั
ให้เป็นปี อาสาสมคัรสากล (International Year of Volunteer) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือยอ่ วา่ IYV 2001 
จึงก่อให้เกิดการต่ืนตวัไปทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยดว้ยส่งผลให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดก้ล่าวถึงการมีจิตสานึกสาธารณะไวว้า่ เป็นคุณลกัษณะของ



53 
 

 

คนไทยท่ีพึงประสงค์ซ่ึงจะช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2549-2554) เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทาง แนวทางและกลยทุธการ
พฒันาประเทศ ได้มีการน าคุณธรรมมาเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนทุกขั้นตอน โดยการสร้างเสริม
ศีลธรรม และให้ประชาชนส านึกในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นวิสัยทศัน์ประเทศไทยว่า 
“สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั คนไทยมีคุณธรรม น าความรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เขม้แขง็ สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรม” (วภิาพร เกิดท่าไม,้ 2555 : 9) 
 
 1.1   ความหมายของจิตอาสา 

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เป็นบุคลากรท่ีนับได้ว่ามีความส าคัญในระบบบริการ
การแพทยเ์ป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากการเขา้ร่วมปฏิบติัการฉุกเฉินดว้ยพื้นฐานของจิตอาสา ดว้ยความ
สมคัรใจ และไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ และจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลค าว่าจิตอาสา ผูศึ้กษาวิจยั
พบว่ามีผูใ้ช้ค  าท่ีมีความหมายเป็นนัยเดียวกบัจิตอาสา เป็นจ านวนมาก คือ จิตสาธารณะ จิตส านึก
สาธารณะ จิตส านึกทางสังคม และพฤติกรรมเอ้ือสังคม และภาษาองักฤษใช้ค  าว่า Volunteerspirit 
หรือ Public Mind หรือ Public Consciousness และ Social Consciousness โดยในการวิจัยคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัใช้ค  าว่า “จิตอาสา” เน่ืองจากมีความสอดคล้องกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน
การแพทยข์องอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี และไดนิ้ยามความหมายไว ้ดงัน้ี 

พระไพศาล วิสาโล (2549 : 3) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไวว้า่ เป็นจิตท่ีพร้อมจะสละ
เวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดายเม่ือพบปัญหาหรือความ
ทุกขย์ากท่ีเกิดกบัผูค้น เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้  าความดี เปรียบเสมือนการไดเ้ปล่ียนจากการเห็น
หน้าตา เปล่ียนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเป่ียมดว้ยบุญ คือความสงบเยน็และพลงัแห่งความดี ในการท า
ความดีโดยท่ีไม่หวงัส่ิงตอบแทน ก็ออกมาจากความรู้สึกขา้งในของผูท่ี้มีจิตท่ีอยากช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550 : 22) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไวว้่า จิตอาสาเป็น
คุณธรรม จริยธรรม ประการหน่ึงท่ีตอ้งการมี หรือให้เกิดข้ึนในสังคมไทย จิตอาสา หมายถึง ความ
ส านึกของบุคคลท่ีมีต่อสังคมส่วนรวมโดยการเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ ผู ้ท่ีมีจิตอาสาจะ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีอาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน ส่ิงของ เวลา 
แรงกาย และสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน  

ดุษฎี  ไชยชนะ (2550) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไวว้่า ความส านึกของบุคคลท่ีมีต่อ
สังคมส่วนรวมโดยการเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ ผูท่ี้มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมจิตอาสา
ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน ส่ิงของ เวลา ร่างกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นและสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน  
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ธานิษฏ์ กองแก้ว (2550 อ้างถึงใน วิภาพร เกิดท่าไม้, 2555 : 9) ให้ความหมายของ “จิต
อาสา” ไวว้่า คนท่ีมีจิตอาสาช่วยเหลือ อยากให้ผูอ่ื้นมีความสุข คนท่ีมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา ก็คือ
อาสาสมคัร คือ บุคคลท่ีอาสาเขา้มาช่วยเหลือสังคมดว้ยความสมคัรใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ป้องกนัแกไ้ข พฒันาสังคม โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ (2550) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไวว้า่ การให้ เม่ือคนต่างๆ 
เร่ิมรักและมีเมตตากบับุคคลอ่ืนมากข้ึน เขา้ใจผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึนว่าตอ้งการอะไร ก าลงัอยูใ่นสภาพใด 
สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรไดบ้า้ง จนน ามาสู่การให้ สละส่ิงท่ีมีอยูไ่ม่ว่าจะเป็นเวลา แรงงาน 
แรงสมอง เงิน ส่ิงของ อวยัวะ เพื่อช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นและสังคมมีความสุขมากยิง่ข้ึน 

ประวิตร พิสุทธิโสภณ (2552 อา้งถึงใน วิภาพร เกิดท่าไม,้ 2555 : 9) ให้ความหมายของ 
“จิตอาสา” ไวว้า่ ผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้ส่ิงของให้เงิน ให้ความช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรงกาย แรงสมอง 
ซ่ึงเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมีแมก้ระทัง่เวลาเพื่อเผื่อแผใ่ห้กบัส่วนรวมอีกทั้งยงัช่วยลด “อตัตา” 
หรือความเป็นตวัตนของตนเองลงไดบ้า้ง 

นันทรัตน์  ป ริว ัติธรรม (2553 : 23) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ไว้ว่า เป็นการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละเวลา ส่ิงของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็น
จิตใจท่ีมีความสุขเม่ือท าความดี การช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม เพื่อให้ผูอ่ื้นมีความสุขดว้ยการกระท า
ดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน มีการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ ส านึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม 

สรุปได้ว่า จิตอาสา หมายถึง ความส านึกของบุคคลท่ีมีต่อสังคม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดย
มุ่งหวงัเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก อนัเกิดจากความเสียสละทั้งทางด้านร่างกาย หรือ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้เวลา สติปัญญา ซ่ึงการกระท ามาจากพื้นฐานความสมคัรใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  

 
 1.2  ความส าคัญของการมีจิตอาสา 

สังคมเป็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลหลายๆ บุคคลท่ีแสดงบทบาทแตกต่างกันด้วย
สัมพนัธภาพและการอาศยัความร่วมมือร่วมแรง การพึ่งพา เก้ือกูลต่อกนั ถา้หากในสังคมขาดบุคคล
ท่ีมีพฤติกรรมจิตอาสาแลว้นั้นจะส่งผลให้สังคมเกิดความวุน่วาย เกิดการแข่งขนั เห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลกั โดยความส าคญัของจิตอาสาต่อสังคมไดมี้ผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 

สมพงษ์ สิงหะพล (2542 : 16) กล่าวว่า ความส าคัญของจิตส านึกเป็นความรู้สึกนึกคิด
ภายในบุคคลและเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ จิตส านึกเม่ือเกิดข้ึนแลว้ยากนกัท่ีจะหยดุหรือหมด
หายไป คนท่ีมีจิตส านึกท่ีดีจะประพฤติปฏิบติัอย่างเหมาะสมกบัจิตส านึกนั้น และใชจิ้ตส านึกของ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อส่ิงต่างๆ  เช่น บุคคลท่ีมีจิตส านึกดา้นระเบียบวนิยัจะไม่ขบัรถผดิกฎจราจร 
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ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543 : 22-29) กล่าวว่า ผลกระทบต่อบุคคลเม่ือ
ขาดจิตอาสา ท าให้เกิดปัญหา คือ 1) ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพฒันาเพราะต่างคนต่างอยู ่สภาพชุมชน
มีสภาพเช่นไรก็ย ังคงเป็นเช่นนั้ น  ไม่ เกิดการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแต่เส่ือมทรุดลง 2)
อาชญากรรมในชุมชนอยูใ่นระดบัสูง 3) ขาดศูนยร์วมจิตใจ ขาดผูน้ าท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหาเพราะ
คนในชุมชนมองปัญหาของตวัเองเป็นเร่ืองใหญ่ ขาดคนอาสาน าพาการพฒันาเพราะกลวัเสียทรัพย ์
กลวัเสียเวลาหรือกลวัเป็นท่ีครหาจากบุคคลอ่ืน ในระดบัชาติจะท าให้เกิดปัญหาดงัน้ี 1) วกิฤตการณ์
ภายในประเทศบ่อยคร้ังและแกปั้ญหาไม่ได ้อาทิ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ สังคมขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง การชุมนุมขบัไล่รัฐบาลหรือผูน้ าประเทศ 2) ประเทศชาติอยูใ่นสภาพลา้หลงั เน่ืองจากขาด
พลงัของคนในสังคมเม่ือผูน้ าประเทศน ามาตรการใดออกมาใช้ก็จะไม่ไดผ้ลเพราะไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากประชาชน 3) ประเทศชาติไร้เกียรติ ไร้ศกัด์ิศรี ท าให้ประเทศอ่ืนมองดว้ยสายตาเหยียด
หยาม ดูหม่ินดูแคลนว่าประเทศดอ้ยพฒันา ในระดบัโลกจะท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวา่ง
ประเทศ ท าให้เกิดปัญหาดงัน้ี 1) เกิดการสะสมอาวธุเพราะขาดความไวว้างใจกนั มีแนวโนม้ในการ
ใช้ความรุนแรง 2) เกิดการกลัน่แกลง้ แก่งแยง่หรือครอบง าทางการคา้ เพื่อให้เกิดการไดเ้ปรียบ 3) 
เกิดการรังเกียจเหยยีดหยามคนต่างชาติ ต่างเผา่พนัธ์ุหรือต่างถ่ิน มองเห็นในความดอ้ยกวา่  

นิศารัตน์ แกว้นิยมชยัศรี (ม.ป.ป. อา้งถึงใน ปิยาภรณ์ กนัเกตุ, 2554 : 10-11) กล่าวว่า การ
พฒันากระบวนการสร้างจิตอาสา มีดงัน้ี 1) การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคญัของจิตอาสา 
ตั้งแต่เด็กจากครอบครัวและสถานศึกษา 2) การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้และการ
ติดต่อส่ือสาร 3) การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 4) การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเกิดจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง  

สรุปได้ว่า ความส าคญัของจิตอาสา เป็นการเกิดของความรู้สึกส านึกในแต่ละบุคคล ในการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง ชุมชน จนกระทัง่ในระดบัท่ีใหญ่ข้ึนในสังคม ซ่ึงถา้หากในสังคมมี
บุคคลท่ีมีจิตอาสาเป็นจ านวนจะก่อให้เกิดการเก้ือกูล การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 
ตลอดจนการสร้างความสงบสุขในสังคม  

 
 1.3  ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสานั้น จะอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมีผูท่ี้ไดท้  าการศึกษาไวด้งัน้ี 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543 : 13) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไวว้า่ 
1.  ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะทางสัมพนัธภาพของมนุษย ์ภาวะทางสังคม 

เป็นภาวะท่ีลึกซ้ึงกว่าภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เป็นภาวะท่ีได้อบรมกล่อมเกลาและ
สะสมอยูใ่นส่วนของการรับรู้ จนท าให้เกิดส านึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอ้มทางสังคมน้ี
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เร่ิมตั้งแต่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ผูส้อน ส่ือมวลชน บุคคลทัว่ไป ตลอดจนองค์กร วฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อมด้านส่ือสารมวลชนและส่วนท่ีก ากบั 
ส านึกของบุคคลคือ การไดส้ัมผสัจากการใชชี้วิตท่ีมีพลงัต่อการเกิดส านึก อาทิ การไปสถานศึกษา 
ไปท างาน ดูละคร ฟังผูค้นสนทนากนั รับรู้เหตุการณ์บา้นเมืองขบัรถฝ่าการจราจรท่ีแออดั 

2. ปัจจยัภายใน ส านึกท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลใน
การพิจารณา ตดัสินคุณค่าและความดีงาม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม การประพฤติปฏิบติั โดยเฉพาะ
การปฏิบติัทางจิตใจเพื่อขดัเกลาตนเองให้เป็นไปทางใดทางหน่ึง โดยเกิดจากการรับรู้ จากการ
เรียนรู้ การมองเห็น การคิด แลว้พิจารณาเพื่อตดัสินใจวา่ตอ้งการสร้างส านึกแบบใดก็จะมีการฝึกฝน 
และสร้างสมส านึกเหล่านั้น การเกิดจิตส านึกไม่สามารถสรุปแยกแยะไดว้า่เกิดจากปัจจยัภายในหรือ 
ภายนอกเพียงอยา่งใดอย่างหน่ึง เพราะทุกสรรพส่ิงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั จิตส านึกท่ีมาจาก 
ภายนอกเป็นการเขา้มาโดยธรรมชาติกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลแลว้กลายเป็นจิตส านึกโดย 
ธรรมชาติและมกัไม่รู้ตวั แต่ส านึกท่ีเกิดจากปัจจยัภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู้ 
ตนเองเป็นอย่างดี เป็นส านึกท่ีสร้างข้ึนเอง ระหว่างปัจจยัภายในและภายนอกเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี 
ความต่อเน่ืองกนัการพฒันาจิตส านึกจึงตอ้งกระท าควบคู่กนัไปทั้งปัจจยัภายในและภายนอก 

วิรัตน์ ค  าศรีจนัทร์ (2544 : 99 อา้งถึงใน ธิดาชนก วงศพ์ิทกัษ์, 2556 : 17) กล่าววา่ การมีจิต
อาสานั้นเกิดจากปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม เช่น ก่อนเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยันกัศึกษามี
ลกัษณะเฉพาะบุคคลซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการอบรมของครอบครัว สถานศึกษาและกระบวนการ
ทางสังคมจากท่ีอยู่อาศยัแต่เม่ือเขา้รับการศึกษาในมหาวิทยาลยั วฒันธรรมของสถานศึกษา การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนและอาจารย ์จะมีผลต่อการรับรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
ของนกัศึกษาโดยแสดงออกทางการด าเนินชีวิต โครงสร้างของมหาวิทยาลยัในแต่ละแห่งแตกต่าง
กนัตามปรัชญา วตัถุประสงค์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม 
และนโยบายขององค์กร มหาวิทยาลยัขนาดเล็กรูปแบบการด าเนินชีวิตจะมีความแตกต่างกนัแต่มี
ความซับซ้อนมาก มหาวิทยาลยัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต
มากแต่มีความซบัซ้อนนอ้ย มหาวิทยาลยัท่ีมีเจตคติ ความสนใจ และมีกิจกรรมร่วมกนัจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมมาก สังกดัของมหาวทิยาลยัจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล 

ธิดาชนก วงศ์พิทกัษ์ (2556 : 17) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีพฤติกรรมจิตอาสาตามท่ี
ไดก้ารสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ มีการรายงานท่ีสอดคล้องกนัว่า อาจจะเกิดจากสอง
ปัจจยัประกอบกนั คือ ปัจจยัภายในตวับุคคล เช่น การรับรู้ในพฤติกรรมของตนเอง การเห็นคุณค่า
ในพฤติกรรมของตนเอง การมีแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสา และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
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การมีตวัแบบทางดา้นจิตอาสา ไม่วา่จากครอบครัว เพื่อน สถานศึกษาหรือสถาบนัทางสังคมต่างๆ 
ตลอดจนมีความเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนจากสถาบนัทางสังคมท่ีมีบทบาท ณ ขณะนั้นดว้ย 

สรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการแสดงออกพฤติกรรมจิตอาสา ได้แก่ ปัจจยัภายนอก เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ีช่วยหล่อหลวมให้บุคคลแสดงการกระท าออกมา  
ปัจจยัภายในเป็นการรับรู้ภายในแต่ละบุคคลเพื่อใหเ้กิดจิตส านึก และแสดงออกมาเป็นการกระท า 
   

1.4  องค์ประกอบและคุณลกัษณะของจิตอาสา 
จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพบวา่มีผูแ้บ่งองคป์ระกอบและคุณลกัษณะของจิตอาสา ไวด้งัน้ี 
สมพงษ ์สิงหะพล (2542 : 15-16) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของจิตส านึกวา่ มีอยู ่3 ดา้นหลกั 

ๆ คือ 1.) จิตส านึกเก่ียวกบัตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตส านึกเพื่อพฒันาตนเอง ท าให้ตนเอง
เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกท่ีทุกสังคมพยายามเหมือนกนัท่ีจะ สร้างให้
เกิดข้ึนได้เช่น ความขยนั ความรับผิดชอบ เป็นต้น 2.)จิตส านึกเก่ียวกับผูอ่ื้น (Others Oriented 
Consciousness) เป็นจิตส านึกของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหน่ึง สังคมหน่ึง 
เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น 3.)จิตส านึกเก่ียวกับสังคมหรือจิตส านึก
สาธารณะ (Social or Public Consciousness) เป็นจิตส านึกท่ีตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่
ร่วมกัน หรือค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ
จิตส านึกดา้นการเมืองจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึก ดา้นสุขภาพ เป็นตน้  

สุพจน์ ทรายแก้ว (2546 : 38-39) กล่าวว่า จิตส านึกของบุคคลเป็นสภาวะทางจิตใจ ก่อน
การแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากทศันคติบรรทดัฐานทาง สังคม 
นิสัยและผลคาดว่า จะได้รับหลังจากการท าพฤติกรรมนั้ น โดยการก่อตัวของจิตส านึกเป็น 
กระบวนการก่อรูปท่ีมีความต่อเน่ืองยากท่ีจะก าหนดแยกแยะ หรือท าการจดัล าดบัชั้น เพื่อบ่งช้ีว่า
บุคคลมีความรู้สึกอยูท่ี่ใดไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะทางปัญญาและการ
กระท าของมนุษยผ์่านการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี คุณลกัษณะด้านพุทธิพิสัย 
หมายถึง กระบวนการรับรู้ (Cognitive) หรือการมีประสบการณ์ตรงกบัส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรมผา่นประสาทสัมผสัต่างๆ ท าใหบุ้คคลรู้จกัหรือระลึกถึงมีความเขา้ใจ คุณลกัษณะดา้น
จิตพิสัย หมายถึงความรู้สึกทางจิตใจ (Affection) ไดแ้ก่ความสนใจหรือ ใฝ่ใจในส่ิงดงักล่าวโดยมี
ปฏิกิริยาตอบสนองการเห็นหรือให้คุณค่าการจดัระบบของคุณค่าและสร้างคุณลักษณะนิสัย 
คุณลกัษณะทางดา้นทกัษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออกท่ีสามารถสังเกต
รูปแบบความประพฤติไดอ้ยา่งชดัเจน เรียกว่า บุคลิกภาพจิตส านึกของบุคคลจึงเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากมีประสบการณ์ตรงกบัส่ิงเร้าการรับรู้ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคคล
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ตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบท าให้ไดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  เป็นการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ท าให้เกิดการรับรู้มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ใหบุ้คคลรับรู้ มีจิตส านึก (ค่านิยม ความเช่ือ) มีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์ (2550 : 30-32) ไดแ้ยกองค์ประกอบจิตอาสาเป็น 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ ดา้นแรกคือ การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน เก่ียวกบัการช่วยแนะน าส่ิงท่ีถูกท่ีควร
แก่บุคคลอ่ืน การอ านวยความสะดวกใหก้บับุคคลอ่ืน และการแบ่งปันส่ิงของใหก้บัผูอ่ื้น ดา้นท่ีสอง
คือ การเสียสละต่อสังคม เก่ียวกบัการสละเงิน แรงกาย เพื่อผูอ่ื้นและสังคม การสละเวลา และใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และดา้นท่ีสามคือ ความมุ่งมัน่พฒันา อนัไดแ้ก่การสนใจปัญหา
และการเปล่ียนแปลงพร้อมทั้ งเสนอความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม การร่วมพัฒนากิจกรรมการ
เสริมสร้างจิตอาสาเพื่อสังคมอยา่งสร้างสรรคแ์ละหลากหลาย 

ปิยะนาถ  สรวิสูตร (2552 : 35-37 อา้งถึงใน ดวงทิพย ์อนัประสิทธ์ิ, 2555 : 27) มีความเห็น
ว่าคุณลกัษณะของผูท่ี้มีจิตอาสา มีดงัน้ี 1) การเกิดความรู้สึกสงสาร เน่ืองจากพบเห็นผูท่ี้มีความ
เดือดร้อนมากกว่าตนเองและ อยากท่ีจะหาหนทางช่วยเหลือผูอ่ื้น 2) ประสบการณ์ท่ีได้ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นด้วยตนเอง และได้รับความสุขจึงอยากท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 3) ความรู้สึกต่อเน่ือง เม่ือบุคคล
ไดรั้บการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจจึงอยากท า ส่ิงดีๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของการมีจิตอาสา มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของณัฐณิชากร ศรี
บริบูรณ์ ท่ีประกอบด้วย 3  องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านความมุ่งมั่นพัฒนา เน่ืองจากงานของอาสาเน้นการให้การ
ช่วยเหลือผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นหลัก โดยท่ีอาสาเองเต็มใจท่ีจะช่วยไม่มีค่าตอบแทนในการ
ปฏิบติัการ นอกจากนั้นงานด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นการบริการสังคมในด้านเสียสละต่อสังคม เช่น การ
บริจาคส่ิงของ การช่วยภยัน ้ าท่วม เป็นตน้ ในดา้นความมุ่งมัน่พฒันา จะเห็นไดว้า่อาสาตอ้งติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ การเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน 

 
2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัจิตอาสา 
 จากการศึกษาคน้ควา้ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูท่ี้
ศึกษาเก่ียวกบัจิตอาสาต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ดงัน้ี 

สมานใจ ขนัทีทา้ว (2547) ศึกษาเร่ือง จริยธรรมของอาสาสมคัรในหน่วยกูภ้ยั : ศึกษากรณี
มูลนิธิร่วมกตญัญู พบปัญหาของงานด้านอาสาสมคัร เก่ียวกับความรู้ในด้านการปฐมพยาบาล 
ปัญหาทรัพยสิ์นของผูป้ระสบอุบติัเหตุสูญหาย ปัญหาการแยง่ผลงาน ปัญหาดา้นนิติเวชปัญหาการ
ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน งานวิจยัน้ีเสนอแนะในส่วนของการแก้ไขปัญหาว่า ปลูก
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จิตส านึกในงานดา้นอาสาสมคัร การก าหนดคุณสมบติัของอาสาสมคัร ตอ้งรู้จกัพฒันาตนและหลกั
จริยธรรมของอาสาสมคัรกูภ้ยัตอ้งมีจิตใจท่ีมีเมตตามีความกลา้หาญ มีความเต็มใจท่ีจะเสียสละ ควร
ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีความซ่ือสัตยใ์น
การท างานโดยไม่หวงัประโยชน์ส่วนตนและเม่ือตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิของผูป่้วยในการช่วยเหลือบุคคลใดก็ตามไม่ควรแบ่งแยกเพศ ผิวพรรณ เช้ือชาติ 
ศาสนา อาย ุหรือความเช่ือทางการเมือง ควรปฏิบติัต่อผูท่ี้รับการช่วยเหลือเสมือนดงัญาติของตนเอง 
 กนกพจน์ สิงห์เมธากุล (2550 อา้งถึงใน พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด, 2552) ศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพผลการท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยัมูลนิธิป่อเต็กต้ึง หลงัจากไดรั้บการอบรมเสริมสร้าง
ทักษะเบ้ืองต้นการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ประสิทธิผลการท างานของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก จิตสาธารณะท่ีแตกต่างกนัมี
ประสิทธิผลการท างานแตกต่างกนั  
 เยาลกัษณ์ ชูประจง (2554) ศึกษาเร่ืองสภาพและแนวทางการพฒันาระบบบริการการแพทย ์
ฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ 
แนวทางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้อาสาสมคัรกูชี้พมีพฤติกรรมจิตอาสา 
โดยการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ เตม็ก าลงัความสามารถและรักในการใหบ้ริการ   
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการมีจิตอาสาของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จะเห็น
ได้ว่า การมีจิตอาสา หมายถึง การท่ีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทยไ์ด้มีการกระท าท่ีมุ่งหวงัเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั อนัเกิดจากความเสียสละในตวับุคคลทั้งทางด้านร่างกาย หรือ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ดว้ยความสมคัรใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน แบ่งจิตอาสาเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้น
การช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เม่ือพบเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัท่ีเป็น
ทุกข์ทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การแบ่งปันส่ิงของ การแสดงน ้ าใจในกิจกรรมต่างๆ การ
อ านวยความสะดวก ความต้องการเห็นผูอ่ื้นได้พ้นทุกข์  ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและตัวเองมี
ความสุขใจเม่ือไดก้ระท าความดี 2) ดา้นการเสียสละต่อสังคม หมายถึง การสละส่ิงของ ทรัพยสิ์น 
เงินทอง สละแรงกาย สละเวลา การสละความสุขของตนเองและครอบครัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
การเป็นผูใ้ห้ การอาสาตนเองเขา้ช่วย การใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 3) ดา้นความมุ่งมัน่
พฒันา หมายถึง ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เช่น การอบรม การอ่านขอ้มูลข่าวสาร 
การเขา้กิจกรรมในสังคม การเขา้ร่วมกลุ่มอาสาต่างๆ การเสนอความคิดในการพฒันา การยอมรับ
และปรับเปล่ียนการกระท าตามความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดรั้บ และผูว้จิยัคาดวา่การมีจิตอาสาน่าจะเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
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ตอนที ่6 แรงสนับสนุนทางสังคม 
 
1. ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory) 
 แรงสนบัสนุนทางสังคมเป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีจะท าให้
บุคคลไดเ้กิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีการเผชิญความเครียดและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีอารมณ์ท่ีมั่นคงต่อการแสดงออกท าให้บุคคลนั้ นได้มีความมั่นใจในตนเอง นอกจากน้ีแรง
สนับสนุนจากครอบครัวยงัเป็นพื้นฐานเร่ิมตน้ในการปลูกฝังและสนับสนุนให้เกิดสัมพนัธภาพ
ทางบวกแก่บุคคลอ่ืนในสังคม โดยไดรั้บการสนบัสนุนผา่นการให้ค  าแนะน า การประเมิน การให้
ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการดูแลอ านวยความสะดวกในการปฏิบติักิจวตัรในครอบครัว การอ านวย
ความสะดวกเก่ียวกบัการดูแลเส้ือผา้ อาหาร นอกจากน้ีแรงสนบัสนุนทางสังคมอ่ืน ๆ จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งยงัช่วยในการสนับสนุนทางดา้นอารมณ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เวลา และความคิด การให้
ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงการให้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะท าให้อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยส์ามารถเผชิญปัญหา
และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาต่อร่างกายหรือจิตใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นบัไดว้า่มีความส าคญัต่ออาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์เน่ืองมาจากแรงสนบัสนุนทางสังคมท่ีมีขนาดเล็กจากครอบครัวจะช่วยให้อาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยไ์ดเ้กิดความคิด และพฤติกรรมในทางบวก ตลอดจนการสนบัสนุนทางสังคมจาก
แหล่งอ่ืนๆ จะช่วยให้การท างานดว้ยจิตอาสาไดป้ระสบความส าเร็จลุล่วงไดดี้ การสนบัสนุนในงาน
จะช่วยให้อาสามีแรงจูงใจเขา้มาท างานโดยไม่หวงัผลตอบแทน และด้วยความเต็มใจ ด้วยความ
แตกต่างของบุคลิกภาพในแต่ละบุคคล ความแตกต่างดา้นฐานะ ความรู้ พื้นฐานครอบครัว เป็นตน้ 
ดงันั้นการไดรั้บสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของการปฏิบติังาน จึงน่าจะส่งผลให้
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์หล่าน้ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 1.1  ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม  

จากการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคมมีผูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่าง
มากมาย ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใชค้  าวา่ “แรงสนบัสนุนทางสังคม”  ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี จึงขอนิยาม
ความหมายไวด้งัน้ี 

Caplan (1976 : 39-42 อ้างถึงใน อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, 2554 : 32) ให้ความหมายของ 
“แรงสนบัสนุนทางสังคม” ไวว้า่ ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อาจเป็นทาง
ข่าวสาร เงิน ก าลงังานหรือทางอารมณ์ ซ่ึงอาจเป็นแรงผลกัดนัใหผู้รั้บไปสู่เป้าหมายท่ีผูใ้หต้อ้งการ 
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Cobb (1976 : 300-314 อ้างถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 40) ให้ความหมายของ 
“แรงสนบัสนุนทางสังคม” ไวว้า่ เป็นการท่ีบุคคลไดรั้บขอมูลข่าวสารท่ีท าให้ตวัเขาเช่ือวา่บุคคลให้
ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า ยกยอ่ง รวมทั้งความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

House (1981 : 39 อ้างถึงใน  สุมลรัตน์  ดอกเขียว  2553 : 9) ให้ความหมายของ  “แรง
สนบัสนุนทางสังคม” ไวว้า่ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือใน
ดา้นต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ซ่ึงเกิดจากความใกล้ชิดผูกพนั และการให้ความ
เช่ือมัน่ไวว้างใจ การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าต่างๆ การช่วยเหลือโดย
การให้วตัถุส่ิงของหรือบริการตลอดจนให้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้และประเมินตนเอง เพื่อให้บุคคล
สามารถเผชิญกบัปัญหา ความเครียดได ้

Norbeck (1982 : 22-29 อ้างถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม , 2556 : 40) กล่าวว่า “แรง
สนบัสนุนทางสังคม” ช่วยให้บุคคลมีความเครียดลดลงจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เรียนรู้
วิธีการเผชิญปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลมีการรับรู้ความรุนแรงของส่ิงเร้าท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดลดลงสามารถป้องกนัการเกิดโรคและคงไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดี แรงสนบัสนุนทางสังคมจึงมี
ความจ าเป็นต่อสุขภาพของบุคคล 

Thoits (1982 : 201 อา้งถึงใน นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม, 2556 : 40) ให้ความหมายของ “แรง
สนับสนุนทางสังคม” ไวว้่า การท่ีบุคคลในเครือข่ายของสังคมได้รับการช่วยเหลือด้านอารมณ์ 
สังคม ส่ิงของ ซ่ึงเกิดจากการมีการติดต่อกบับุคคลอ่ืน โดยการช่วยเหลือน้ีจะท าให้บุคคลสามารถ
เผชิญกบัความเครียด และการตอบสนองต่อความเครียดไดเ้ร็วข้ึน 

Brandt & Weinert (1985 อา้งถึงใน จนัทร์ศิริ ศรีวิลยั, 2555 : 49) ให้ความหมายของ “การ
สนบัสนุนทางสังคม” ไวว้า่ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการท าหน้าท่ีของบุคคลในครอบครัวและ
สังคม โดยมีการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ความรักใคร่ผูกพนั การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ การ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ความมีคุณค่าในตนเอง และยงัรวมถึงการมีโอกาสในการดูแลผูอ่ื้น และ
แรงสนับส นุนทางสั งคมเป็นความ รักใคร่ผูกพันระหว่างบุคคลต่อบุคคล ซ่ึงช่วยเห ลือ
ประคบัประคองกนัและส่งผลใหมี้ความสามารถปรับตวัเพิ่มข้ึน 

Hobfoll & Stokes (1988 อา้งถึงใน สุมลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 9) ให้ความหมายของ “การ
สนบัสนุนทางสังคม” ไวว้า่ เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มคนในสังคมของตนเอง ท่ีมี
ความผกูพนักนัใหก้ารช่วยเหลือใหค้วามรักและเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

สรุปได้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์การได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์  เก่ียวกับความรู้สึกรักและห่วงใย การ
สนับสนุนด้านส่ิงของวสัดุอุปกรณ์ การช่วยเหลือเงินทอง การสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงท่ี
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จ าเป็นในการปฏิบติังาน การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร การช้ีแนะและการให้ค  าปรึกษาในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง เพื่อสนบัสนุนให้ไดเ้กิดจิตส านึกท่ีดีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทของตนเองไดอ้ยา่งมี
ความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
 1.2  ความส าคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม 

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล พบวา่มีผูใ้หค้วามส าคญัของแรงสนบัสนุนทางสังคม ไวด้งัน้ี 
Leiberman (1972 อา้งถึงใน นาวนิ ทรงละออ, 2552 : 36) กล่าววา่ แรงสนบัสนุนทางสังคม 

มีผลต่อการลดอุบติัการณ์ความเครียดในชีวติท าให้สามารถปรับและเปล่ียนแปลงการรับรู้บุคคลต่อ
ภาวะเครียด และสามารถลดระดบัความรุนแรงของภาวะเครียด สามารถเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรุนแรงของภาวะเครียดกบับทบาทหน้าท่ีของบุคคล สามารถส่งเสริมการเผชิญภาวะ
เครียดของบุคคลและในท านองเดียวกนัก็สามารถลดความรุนแรงจากผลกระทบของความเครียด 
หรือสามารถดูดซึมผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเครียด สามารถเปล่ียนแปลงความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง และความสามารถในการควบคุมส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงถูกท าลายลงจาก
เหตุการณ์เครียดท่ีเกิดข้ึน และการสนบัสนุนทางสังคมน้ียงัมีผลโดยตรงต่อการปรับตวัของบุคคล 

Barera and Ainley (1983 : 133-143 อา้งถึงใน พรสรวง เถาตะกู , 2550 : 44) กล่าวว่า การ
สนับสนุนทางสังคม จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในด้านเงิน วสัดุอ่ืนๆ ท่ีอยู่อาศยัและการให้
ปัจจัยท่ีจ  าเป็นในการด าเนินชีวิต ได้แก่ 1) ให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ให้การ
ประคบัประคองและสนบัสนุนดา้นจิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนม มีความอบอุ่น รู้สึก
มีคนอ่ืนห่วงใยและเอาใจใส่ 2) ให้ค  าแนะน าขอ้มูล และข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 3) ให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัในส่ิงท่ีไดก้ระท าเพื่อให้บุคคลไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือไดรั้บก าลงัใจในส่ิงท่ีไดท้  าแลว้และ
เสริมสร้างโอกาสใหบุ้คคลมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ 

สรุปได้ว่า ความส าคญัของแรงสนบัสนุนทางสังคมต่ออาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จะเป็น
การส่งเสริมการด าเนินชีวิต เพิ่มคุณค่าในตนเอง สนับสนุนทางด้านจิตใจ ได้แก่ ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี 
ความห่วงใย ชมเชย ให้ก าลังใจ การได้รับการยอมรับ การให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นภูมิ
ตา้นทานต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นภาวะวกิฤตในชีวติ การเผชิญกบัความเครียด 
 

1.3  ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างผูใ้ห้ คือ สมาชิกในครอบครัว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูรั้บ คือ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ภายใตส้ัมพนัธภาพท่ีใกลชิ้ดแลว้
นั้น การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ จ าแนกประเภท ไดด้งัต่อไปน้ี  
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Kahn (1979 : 85 อา้งถึงใน ภคัวิภา ศกัด์ิศรี, 2547 : 28) กล่าววา่แรงสนบัสนุนทางสังคมคือ
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในลกัษณะการแสดงออกต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยอยา่งหน่ึงหรือมากกวา่คือ 

1. ความผูกพนัทางอารมณ์ (Affection) เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ในทางบวกหรือความ
พึงพอใจของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่ออีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงจะแสดงออกในรูปความผูกพนั การยอมรับ การ
เคารพ หรือความรัก 

2.  การยืนยนัรับรองพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนั (Affirmation) เป็นการแสดงความเห็นด้าน
การยอมรับในความถูกตอ้งเหมาะสมทั้งในการกระท าและความคิดของบุคคลอ่ืน ๆ 

3.  การให้ความช่วยเหลือ (Aid) เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยการให้ส่ิงของหรือ
ความช่วยเหลือโดยตรง ความช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็นวตัถุ ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเวลา 

Cobb (1979 อา้งถึงใน อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ,์ 2539 : 25) ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสังคมไว ้
3 ชนิด คือ  

1. การสนับสนุนด้านอารมณ์  (Emotional Support) เป็นข้อมูลท่ีท าให้บุคคลเช่ือว่า เขา
ไดรั้บความรักและการดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงมกัจะไดจ้ากความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดและมีความผกูพนัลึกซ้ึง  

2. การสนับสนุนด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า (Esteem Support) เป็นข้อมูลท่ีบอกให้
ทราบวา่ บุคคลนั้นมีคุณค่า บุคคลอ่ืนยอมรับและเห็นคุณค่าดว้ย  

3. การสนบัสนุนดา้นการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Socially Support or Network Support) 
เป็นการบอกให้ทราบว่า บุคคลนั้นเป็นสมาชิกหรือส่วนหน่ึงของเครือข่ายทางสังคมและ มีความ
ผกูพนัซ่ึงกนัและกนั  

House (1981 อ้างถึงใน นันทิยา สีมาพนัธ์, 2555 : 31) ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมใน
การให้การสนับสนุนทางสังคม เป็น 4 ประเภท คือ 1) Emotional Support คือ การสนับสนุนทาง
อารมณ์ เช่น การให้ความพอใจ การยอมรับนบัถือ การแสดงถึงความห่วงใย 2) Appraisal Support 
คือ การสนบัสนุนทางดา้นการใหป้ระเมินผล เช่น การให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) การเห็นพอ้ง
หรือให้รับรอง (Affirmation) ผลการปฏิบัติ หรือการบอกให้ทราบผลถึงผลดีท่ีผูรั้บได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 3) Information Support คือ การให้การสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้
ค  าแนะน า (Suggestion) การตกัเตือน การให้ค  าปรึกษา (Advice) และการให้ข่าวสารในรูปแบบ
ต่างๆ 4) Instrumental Support คือ การใหก้ารสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือ เช่น แรงงาน เงิน เวลา 

Jacobson (1986 อา้งถึงใน จนัทร์ศิริ ศรีวิลยั, 2555 : 53)ไดแ้บ่ง การสนบัสนุนทางสังคมไว ้
3 ชนิด คือ  

1. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์  (Emotional Support) เป็นพฤติกรรมท่ีท าให้บุคคลเกิด
ความสบายใจ ไดรั้บการยกยอ่งเคารพนบัถือและความรัก ไดรั้บการเอาใจใส่และใหค้วามมัน่ใจ  
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2. การสนับสนุนทางด้านปัญญา  (Cognitive Support) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร
ค าแนะน าท่ีจะช่วยบุคคลไดเ้ขา้ใจส่ิงต่าง ๆ จนสามารถน าไปปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในชีวติได ้ 

3. การสนับสนุนทางด้านส่ิงของ (Material Support) หมายถึง การช่วยเหลือด้วยส่ิงของ 
และบริการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาได ้ 

King, Mattimore, King & Adams (1995 : 23 อา้งถึงใน สุมลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 14) ได้
แบ่งการสนบัสนุนจากครอบครัวออกเป็น 2 ดา้น คือ 

1.  การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้วา่สมาชิกใน
ครอบครัวมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีสนับสนุน เข้าใจ เอาใจใส่ และห่วงใย รวมทั้งให้ค  าแนะน า
และวธีิการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังาน ใหค้วามสนใจในงานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ใจท่ีจะรับฟังและสนทนา 

2.  การสนับสนุนด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน (Instrumental Support) 
หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวแสดงพฤติกรรมในการช่วยเหลือภารกิจใน
ครอบครัวดา้นแรงงาน ทรัพยากร เงิน มีความเต็มใจแบ่งเบาภาระงานบางอยา่งภายในบา้นแทนใน
กรณีท่ีบุคคลมีหนา้ท่ีมาก เพื่อให้สามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลาและภาระงานท่ีมีอยู ่

สรุปได้ว่า ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1) ดา้นอารมณ์ 
หมายถึง การเอาใจใส่ ให้ค  าชมเชย การแสดงความจริงใจ ความเสมอภาค การยอมรับ 2) ดา้นวสัดุ 
ส่ิงของ หมายถึง การไดรั้บสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีมีความจ าเป็นในการให้การช่วยเหลือ
ผูเ้จ็บป่วย 3) ด้านข่าวสาร หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ 
ค าแนะน า ค  าปรึกษา การประชาสัมพนัธ์ การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและการสร้างขอ้ตกลง 

 
 1.4  แหล่งสนับสนุนทางสังคม 

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล พบวา่มีผูท่ี้จ  าแนกแหล่งสนบัสนุนทางสังคม ไวด้งัต่อไปน้ี 
House (1981 อา้งถึงใน จนัทร์ศิริ ศรีวิลยั, 2555 : 52) แบ่งกลุ่มของการสนบัสนุนทางสังคม

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ (Informal) คือกลุ่มท่ีมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กนัตามธรรมชาติ 
ซ่ึงมีความผกูพนัใกลชิ้ด มีความสัมพนัธ์กนัมาก เช่นคู่สมรส ญาติพี่นอ้ง เพื่อนสนิท และกลุ่มท่ีเป็น
ทางการ (Formal) คือกลุ่มท่ีมีการติดต่อดว้ยเหตุผลบางอย่างเช่น เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ หรือ
กลุ่มสังคมอ่ืนๆ 

Gottlieb (1985 อ้างถึงใน กองเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารเรือ, 2548 : 20) ได้แบ่ง
ระดบัแรงสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. ระดบักวา้ง (Macro Level) เป็นการพิจารณาถึงการเขา้ร่วม หรือการมีส่วนร่วมในสังคม 
อาจวดัไดจ้ากความสัมพนัธ์กบัสถาบนัในสังคม การเขา้ร่วมกบักลุ่มต่าง ๆ ดว้ยความสมคัรใจและ
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การด าเนินวถีิชีวติอยา่งไม่เป็นทางการในสังคม เช่น การเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ชุมชน
ท่ีเขาอาศยัอยู ่อาทิ กลุ่มแม่บา้นเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ กลุ่มหนุ่มสาวพฒันาหมู่บา้น กลุ่มตา้นภยัเอดส์ 
กลุ่มเล้ียงสัตวปี์ก กลุ่มจกัสาน กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เป็นตน้ 

2. ระดบักลุ่มเครือข่าย (Mezzo Level) เป็นการมองท่ีโครงสร้าง และหน้าท่ีของเครือข่าย
สังคม  ดว้ยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคลท่ีมีสัมพนัธภาพออยา่งสม ่าเสมอเช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มบุคคล
ใกล้ชิดในสังคมเสมือนญาติชนิดของการสนับสนุนในระดับน้ี ได้แก่ การให้ค  าแนะน าการ
ช่วยเหลือดา้นวสัดุส่ิงของความเป็นมิตรแรงสนบัสนุนทางอารมณ์และการยกยอ่ง 

3. ระดบัแคบ หรือระดบัลึก (Micro Level) เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมี
ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากท่ีสุด ทั้งน้ีมีความเช่ือกนัวา่คุณภาพของความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์
มากในเชิงปริมาณ คือขนาดจ านวน และความถ่ีของความสัมพนัธ์หรือโครงสร้างของเครือข่าย ใน
การสนบัสนุนในระดบัน้ี ไดแ้ก่ สามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัวซ่ึงมีความใกลชิ้ดทางอารมณ์
การสนบัสนุนทางจิตใจและแสดงความรักและห่วงใย (Affective Support) 

จริยาวตัร คมพยคัฆ์ (2531 อา้งถึงใน ไพศาล แยม้วงษ,์ 2555 : 11)ไดก้ล่าววา่กลุ่มสังคมจะ
จดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1. กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) เป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็กท่ีมีความใกลชิ้ดความสนิทสนม
และมีสัมพนัธ์เป็นส่วนตวั และมีความผกูพนัมากมีการติดต่อทางสังคมอยา่งยาวนานไม่เป็นทางการ
ลกัษณะของบรรยากาศความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มจึงมีลกัษณะผอ่นคลาย สมาชิกภายในกลุ่มใหค้วาม
สนใจซ่ึงกนัและกนั กลุ่มปฐมภูมิเป็นแหล่งท่ีให้การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ท่ีส าคญัมาก บุคลิกภาพ
ของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนบา้น  

2. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตามแบบแผน และ
กฎเกณฑ์ท่ีวางไว  ้ซ่ึงมีอิทธิพลเป็นตวัก าหนดบรรทดัฐานของบุคคลในสังคมไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน 
กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสังคมอ่ืน ๆ คลา้ยคลึงกบั Stewart (1989 : 268-275) แบ่งเครือข่ายทางสังคม
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความผูกพนักนัมาก ไดแ้ก่ ครอบครัว เครือญาติ คู่สมรส มีปฏิสัมพนัธ์กนั
บ่อยคร้ัง และกลุ่มท่ีไม่ใช่เครือญาติ เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเลือกท่ีจะติดต่อดว้ยเหตุผลส่วนตวั โดยท่ีมี
ความสนใจและค่านิยมสอดคล้องกนั มกัเป็นกลุ่มเพื่อนท่ีอายุใกล้เคียงกนั รวมทั้งมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตใกลเ้คียงกนั กลุ่มสังคมทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นแหล่งท่ีให้การสนบัสนุนทางสังคมแก่บุคคล 
ไดทุ้กระดบัตามลกัษณะของการตอบสนองของแต่ละบุคคล  

สรุปได้ว่า แหล่งของการสนบัสนุนทางสังคม เป็นแหล่งท่ีไดรั้บตั้งแต่ในระดบัปฐมภูมิ ซ่ึง
ไดแ้ก่ครอบครัว พี่นอ้ง ญาติ อนัเป็นความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดและแหล่งสนบัสนุนท่ีอยูใ่นระดบัทุติย
ภูมิซ่ึงเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน มีสัมพนัธภาพและความผูกพนัในรูปแบบของกลุ่ม องค์กร อนั
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ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และสังคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์
การปฏิบติัการในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีความสัมพนัธ์สม ่าเสมอ เช่น กลุ่มเพื่อน เครือญาติ จนระดบัท่ี
เป็นการเขา้ร่วมอาสาเตม็ใจในกิจกรรมกลุ่มสังคม เช่น กลุ่มอาสาพฒันา กลุ่มช่วยเหลือภยัพิบติั  

 
 1.5  แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
 แรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย ไวด้งัน้ี 

Coyne & DeLongis (1986 : 454 อ้างถึงใน สุมลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 12) กล่าวว่า แรง
สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การท่ีบุคคลรู้สึกวา่ตนไดรั้บความรัก ความห่วงใย การ
เอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัวท าใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและเช่ือมัน่วา่ตนสามารถแกไ้ขปัญหา
และเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้ 

Thoits (1986 : 417 อา้งถึงใน สุมลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 12) ไดอ้ธิบายความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวว่าเป็นการท่ีบุคคลได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีใกล้ชิด 
ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น โดยไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในการท างาน ดา้นสังคม และดา้นขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญ
กบัความเครียดและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

Pender (1987 : 396 อ้างถึงใน จนัทร์ศิริ ศรีวิลัย, 2555 : 50) กล่าวว่า การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร
และการอบรมสั่งสอน รวมทั้งการให้ค  าแนะน าและการประเมิน เพื่อปรับปรุงการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ มีความรู้สึกวา่ตนไดรั้บความรัก เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีตอ้งการของครอบครัว ท าให้
สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สรุปได้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ท าให้บุคคลมีความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ดว้ยการไดรั้บความรัก การ
เอาใจใส่ การรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับ การช่วยเหลือทางดา้นอุปกรณ์ต่างๆ ขอ้มูล
ข่าวสาร เพื่อใหบุ้คคลไดเ้ผชิญกบัความเครียด ปัญหาต่างๆ และด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  

ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของแรงสนบัสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว ไวด้งัน้ี 

House and Kahn ( 1985  : 92 อ้างถึงใน  สุมลรัตน์  ดอกเขียว, 2553 : 13) ได้แบ่งการ
สนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 2 ดา้น คือ 
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1. การสนับสนุนด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน (Instrumental Support) 
หมายถึง การไดรั้บความช่วยเหลือโดยตรงเพื่อส่งเสริมดา้นการท างาน เช่น ช่วยเหลือในการท างาน 
ช่วยเล้ียงดูบุตร ช่วยท างานบา้น จดัตารางเวลาการท างาน เป็นตน้ 

2. การสนับสนุนด้านการแสดงออก (Expressive Support) หมายถึง การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ เช่น ความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

King,Mattimore,King & Adams (1995 : 23 อา้งถึงใน สุมลรัตน์ ดอกเขียว, 2553 : 14) ได้
แบ่งการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัวออกเป็น 2 ดา้น คือ 

1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึงการรับรู้วา่สมาชิกในครอบครัว
มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีสนบัสนุน เขา้ใจ เอาใจใส่ และห่วงใยในตวับุคคล รวมทั้งใหค้  าแนะน า
และวธีิการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังาน ใหค้วามสนใจงานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ใจท่ีจะรับฟังและสนทนาดว้ย 

2. การสนับสนุนด้านเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการท างาน ( Instrumental Support) 
หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวแสดงพฤติกรรมในการช่วยเหลือภารกิจใน
ครอบครัวดา้นแรงงาน ทรัพยากร เงิน มีความเต็มใจแบ่งเบาภาระงานบางอยา่งภายในบา้นแทนใน
กรณีท่ีบุคคลมีหนา้ท่ีมาก เพื่อใหส้ามารถท างานไดต้ามก าหนดเวลาและภาระงานท่ีมีอยู ่

สรุปได้ว่า ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1)
ดา้นอารมณ์ หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ชมเชย ความรู้สึกรักและห่วงใยจากบุคคลในครอบครัว 2) 
ดา้นอ านวยความสะดวก หมายถึง การท่ีสมาชิกในครอบครัวกิจกรรมของครอบครัวดว้ยแรงงาน 
ทรัพยากร เงิน  เตม็ใจท่ีจะแบ่งเบาภาระงานในบา้นแทน  

 
 1.6  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งงาน ไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย
เทียบเคียง ไวด้งัน้ี 

Pilisuk (1982 : 20 อา้งถึงใน กองเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารเรือ, 2548 : 22) กล่าว
ว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคนไม่เฉพาะแต่ความ
ช่วยเหลือทางดา้นวตัถุ ความมัน่คงทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเอง
ไดรั้บการยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของผูอ่ื้นดว้ย 

Maguire (1983 อา้งถึงใน ภคัวภิา ศกัด์ิศรี, 2547 : 25) กล่าววา่ แรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
งาน คือความรู้สึกหรือเจตคติรับรู้ถึงความสนใจ ความเมตตากรุณา การช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
เม่ือมีการรวมกนัโดยมีวตัถุประสงคใ์หค้วามช่วยเหลือก็จะเกิดเครือข่ายสนบัสนุนทางสังคมข้ึน 



68 
 

 

สรุปได้ว่า แรงสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการไดรั้บการสนบัสนุน
ทางดา้นอารมณ์ เก่ียวกบัความรู้สึกรักและห่วงใย การสนบัสนุนส่ิงของ วสัดุอุปกรณ์ และกระท า
เพื่อช่วยเหลือทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร การช้ีแนะและการใหค้  าปรึกษา
ในส่ิงท่ีถูกตอ้งจากหน่วยงานหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อสนบัสนุนให้ไดเ้กิดจิตส านึกท่ีดีสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีตามบทบาทของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

แหล่งสนับสนุนทางสังคมของอาสาฉุกเฉินการแพทย์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนทาง
สังคมในการปฏิบติัการฉุกเฉิน จะอยูใ่นกลุ่มของบุคคลในวิชาชีพ แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการปฐมภูมิ อาสาสมคัรสาธารณสุข กลุ่มท่ีใหก้ารช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนหน่วยบริการ
ท่ีจดัใหชุ้มชน บทบาทหนา้ท่ีของเครือข่ายสังคมท่ีจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดแรงสนบัสนุน ดงัน้ี  

Barrere & Ainlay (1983 อ้างถึงใน ชนิสรา ปัญญาเริง, 2550 : 27) กล่าวว่า เครือข่ายทาง
สังคมมีหนา้ท่ี 6 ประการ คือ 1) ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลดา้นการเงิน วตัถุอ่ืนๆ ท่ีอยู่อาศยั และ
ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อชีวิต 2) ให้ความช่วยเหลือด้านประกอบอาชีพ 3)ให้การประคบัประคองและ
สนบัสนุนดา้นจิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนม มีความอบอุ่น รู้สึกมีคนอ่ืนห่วงใยและ
เอาใจใส่ 4)ให้ค  าแนะน า ขอ้มูล และข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 5)ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในส่ิงท่ีท า
ได้ เพื่อปรับปรุง แก้ไขหรือได้รับก าลังใจในส่ิงท่ีท าได้แล้ว 6) เสริมสร้างโอกาสให้บุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ  

Pender (1996 อา้งถึงใน ชนิสรา ปัญญาเริง, 2550 : 28) กล่าววา่เครือข่ายทางสังคม ดงัน้ี 
1.  การสนับสนุน บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้บุคคลหน่ึงบรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการหรือปรับตวัต่อสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเครือข่ายทางสังคมจะเป็นแหล่งสนบัสนุน ดงัน้ี 
1.1  ใหส่ิ้งของจ าเป็นในการด าเนินชีวติ ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของท่ีตอ้งการ 
1.2  ใหก้ารประคบัประคองดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ การใหค้วามรัก ความอบอุ่น 

2.  การให้ค  าแนะน า บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหรือแนวทางท่ีกระท า
ในเร่ืองต่างๆ เพื่อช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

3.  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั บุคคลในเครือข่ายสังคมจะประเมินส่ิงต่างๆ ท่ีบุคคลหน่ึงกระท า
และใหค้  าติชมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

สรุปได้ว่า แหล่งของการสนับสนุนทางสังคม ในลกัษณะเครือข่ายสังคม มีส่วนช่วยให้
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์การไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นอารมณ์ จิตใจ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเองแก่อาสาเพื่อจะได้ปฏิบติัการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งข้ึน 
ทางด้านอุปกรณ์การช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยก็ช่วยให้อาสาได้มีอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมในการ
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ช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานจะส่งเสริมให้อา
สามีความรู้ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งส่งเสริมภาวะสุขภาพใหแ้ก่คนในชุมชนต่อไป 
 
2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแรงสนับสนุนทางสังคม 
 จากการคน้ควา้ขอ้มูลพบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงสนบัสนุนทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ดงัน้ี 

พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตลกัษณะ และ 
สถานการณ์ทางสังคมกบัประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมคัรกู้ภยัมูลนิธิร่วมกตญัญูในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรดา้นสถานการณ์ทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพ
การท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ การสนบัสนุนจากครอบครัว หัวหน้า
ชุด ประชาชน ส่วนการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน 
 สุธาสินี เทียนถาวร (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเร่ืององค์กรของท่านสนบัสนุนให้บุคลากรท่ีให้บริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินมีโอกาส
ฟ้ืนฟูความรู้และทกัษะอยู่เสมอ กบัการจดัการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั 
 ฆณฬส ศรีงามเมือง (2555) ศึกษาเร่ือง ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานครใน
การตอบสนองต่ออุบติัเหตุจราจรทางบก ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม มีการปฏิบติัการ
ทางการแพทยฉุ์กเฉินในขั้นตอนต่างๆ ในระดบัมาก ปัจจยัสนบัสนุนสามารถระบุไดถึ้งระดบัการ
ตอบสนองต่ออุบติัเหตุจราจรทางบก ของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร โดย
พบวา่มีระดบัการตอบสนองทั้ง 3 มิติ (ความยืดหยุน่องคก์ร โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และการ
เปิดกวา้งทางวฒันธรรม) ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ถือได้ว่าระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครเป็นระบบท่ีมีการปฏิบัติการในการปรับตัว (Operative 
Adaptive System) และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี คือการน าภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จดั
ฝึกอบรม มีคุณสมบติัเหมาะสม และพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีอยู่ในชุมชนให้เป็นอาสา
ฉุกเฉินชุมชน เพิ่มกิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นการแพทยฉุ์กเฉินในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด  
 นิตยา ขอนพิกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการสนับสนุนจากองค์กรกบัการ
ปฏิบติังานการบริการการแพทยฉุ์กเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอดอก
ค าใต ้จงัหวดัพะเยา ผลการวจิยัพบวา่ การสนบัสนุนจากองคก์รโดยรวมระดบัปานกลาง ระดบัการ
ปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินโดยรวมระดบัปานกลาง และการสนับสนุนจากองค์กรดา้นบุคลากร 
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งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การบริหารจดัการ และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินของหน่วยกู้
ชีพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควร
ให้การสนบัสนุนการออกปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในชุมชนในทุกดา้นเพื่อให้หน่วยกูชี้พสามารถ
ออกปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบรวมทั้งสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการพฒันาระบบและวางแผนสนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกูชี้พ กูภ้ยัต่อไป 

กนกวรรณ น่ิมทัศนศิริ (2556) ศึกษาเร่ือง การให้ความหมาย ท่ีมาของความหมายและ
แนวทางในการเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยั มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 
อาสาสมัครกู้ภัยรับรู้ถึงการช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ต่อไปน้ี คือ การสนับสนุนจาก
ครอบครัวให้ความช่วยเหลือในขณะท่ีอาสาสมคัรปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ซ่ึงท า
ใหอ้าสาสมคัรกูภ้ยัรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของสังคม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยไ์ดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากครอบครัว พี่นอ้ง เพื่อนร่วมงาน หน่วยตน้สังกดั 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ศูนย์สั่งการและแจ้งเหตุ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี เพื่อ
สนบัสนุนใหไ้ดเ้กิดจิตส านึกท่ีดีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทของตนเองไดอ้ยา่งมีความสุขและ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แบ่งแรงสนบัสนุนเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นอารมณ์ หมายถึง 
การเอาใจใส่ ให้ค  าชมเชย การแสดงความจริงใจ ความเสมอภาค การยอมรับกลุ่มของอาสา การท า
ให้อาสารู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อสังคม การเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ตลอดจน
การสร้างแรงจูงใจทางบวกเก่ียวกบัการท างานดา้นจิตอาสา 2) ดา้นวสัดุ ส่ิงของ หมายถึง การไดรั้บ
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีมีความจ าเป็นในการให้การช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วย เช่น ถุงมือ ชุด
กนัเป้ือน อุปกรณ์ท าแผล กรวยจราจรชุดเคล่ือนยา้ย ชุดช่วยเหลือผูติ้ดภายใน เป็นตน้ การสนบัสนุน
วสัดุส่ิงของ ในการบริการสังคม เช่น การจราจร การตั้งหน่วยตรวจ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 3)
ด้านข่าวสาร หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับ ค าแนะน า 
ค  าปรึกษา การประชาสัมพนัธ์ การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและการสร้างขอ้ตกลงร่วมกบัอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์การประสานงานในระดบัต่างๆ 
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ตอนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
 

 จากการคน้ควา้ขอ้มูลพบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 
 1.   อายุ  
 คนึงสุข สุนทรเสถียร (2542) ศึกษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐม
พยาบาลของประชาชน เม่ือพบผูป้ระสบอุบติัเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บา้นโป่ง อ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบั
การปฐมพยาบาล  
 ธนพชัร สมใจ (2552) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลการท างานเป็นทีม
กับประสิทธิผลของทีมกู้ชีพ โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อายุ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมกูชี้พ   
 ศุทธินี สาครวาสี (2553) ศึกษาเร่ือง เแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความสามารถของตนเอง 
การสนับสนุนทางสังคม กบัผลการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีอายุ แตกต่างกันจะมีผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั  
 อมัพวนั ประดบัศรี (2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ การรับรู้บทบาท และ
การปฏิบัติการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบ้ืองต้นของอาสาสมัครกู้ภัยจงัหวดั
อุบลราชธานี พบวา่ อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรกูภ้ยั  
 จากการศึกษางานวิจัย ผู ้วิจ ัยได้น า “อายุ” มาเป็นปัจจัยส่วนบุคคลในการวิจัยคร้ังน้ี 
เน่ืองจากอายุในช่วงวยัมีสมรรถนะแตกต่างกนั ทั้งดา้นร่างกาย ความคิด อารมณ์ ตลอดจนช่วงเวลา
ว่างในการท างานต่างกนั ดงันั้นจึงคาดว่าอายุน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์
จงัหวดัราชบุรี 
 
 2.   หน่วยงานทีสั่งกดั 
 กรรณิการ์ สุขสม  (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของ
บุคลากรในโรงพยาบาล เขตอ าเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า หน่วยงานท่ีสังกัด และ
โรงพยาบาลท่ีท างาน ท าใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ของบุคลากรในโรงพยาบาลเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั  

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/69
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 ธวชัชัย  สุพล และรังสรรค์  ค าคาวี (2556) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินของผูใ้ช้บริการภายในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอพยุห์ จงัหวดัศรีสะเกษ  พบว่า 
ระดบัความพึงพอใจต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินของผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่า
คะแนนเฉล่ีย 2.79) และความพึงพอใจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของประเภทหน่วยใหบ้ริการ  

ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร (2552) ศึกษาเร่ือง บทบาทเครือข่ายของเจา้หน้าท่ีมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงเขต
กรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือ ผูป้ระสบภยัจากอุบติัเหตุจราจรทางบก พบว่า การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัมีการท างานเป็นระบบ รวดเร็ว การไดรั้บแจง้อุบติัเหตุจากศูนย ์วทิยกุรุงเทพ ตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์การประสานงานกบัเครือข่าย และหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ประสานกบั
โรงพยาบาล แพทย ์พยาบาล เพื่อเตรียมการรักษาและน าส่งโรงพยาบาล ถา้ไม่สามารถช่วยเหลือได้
จะขอความช่วยเหลือสนับสนุน จากหน่วยกู้ภยัเฉพาะกิจ ศูนยห์ัวเฉียวพิทกัษ์ชีพ และป่อเต็กต๊ึง
พิทกัษชี์พ ประสานงานกบัเครือข่ายอ่ืนๆ ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั นโยบายภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทมากท่ีสุด ส่วนเครือข่ายท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด คือเครือข่ายองคก์รเอกชน  
 สมานใจ ขนัทีทา้ว (2547) ศึกษาเร่ือง จริยธรรมของอาสาสมคัรในหน่วยกูภ้ยั:ศึกษากรณี
มูลนิธิร่วมกตญัญู การวิจยัภาคสนาม ท าการสัมภาษณ์ระดบัลึก โดยแบ่งผูถู้กสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในมูลนิธิร่วมกตญัญู และกลุ่มผูมิ้ไดท้  างานในมูลนิธิฯ พบปัญหาของงาน
ดา้นอาสาสมคัร ปัญหาการแยง่ผลงานระหวา่งหน่วยงาน ควรปลูกจิตส านึกในงานดา้นอาสาสมคัร
การก าหนดคุณสมบติัของอาสาสมคัร ตอ้งรู้จกัพฒันาตนและหลกัจริยธรรมของอาสาสมคัรกูภ้ยั  

 จากการศึกษางานวจิยั ผูว้จิยัไดน้ า “หน่วยงานท่ีสังกดั” มาเป็นปัจจยัส่วนบุคคลในการวิจยั
คร้ังน้ี เน่ืองจากอาสาสมคัรท่ีสังกดัสภาทอ้งถ่ินจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในทอ้งถ่ิน มี
หลากหลายหนา้ท่ีรับผิดชอบ แต่อาสาสมคัรท่ีสังกดัองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรจะมีการท างานไม่มุ่ง
ในเชิงพาณิชยแ์ละผลประโยชน์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะในงานดา้นเดียว ดงันั้นจึงคาดว่า
หน่วยงานท่ีสังกดัน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
 

3.   ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์     
 จกัริน เชาวนิรนาท (2554) ศึกษาเร่ือง ความรู้ของปฏิบติังานต่อระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินใน อ าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า ความรู้ของปฏิบติังานต่อระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 51.46 และผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
ความรู้ของปฏิบติังานต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินจ าแนกตาม ประสบการณ์ปฏิบติังาน มี
ความรู้ของปฏิบติังานต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินไม่แตกต่างกนั 
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 เทียรพชร พิมพ์ขุม เหล็ก  (2552) ศึกษาเร่ือง แนวคิด ธรรม 4 ประการ ท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยัมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ การน า
แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยั มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดั
ชลบุรี จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท างานกูภ้ยั มีความแตกต่างกนั 
 ธนพชัร สมใจ (2552) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลการท างานเป็นทีม
กบัประสิทธิผลของทีมกูชี้พ โรงพยาบาลชุมชน สังกดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่  ประสบการณ์
การท างานกูชี้พ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมกูชี้พ  
 พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552:95-96) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตลกัษณะ 
และสถานการณ์ทางสังคมกบัประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยัมูลนิธิร่วมกตญัญูในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย เป็นตัวแปรท่ีสามารถท านาย
ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยั  
 วิภา สวยรูป (2556) ศึกษาเร่ือง การประเมินสมรรถนะของผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
จงัหวดันครนายก พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับผลการประเมิน
สมรรถนะของผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้  
 อมัพวนั ประดบัศรี  (2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ การรับรู้บทบาท และ
การปฏิบัติการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบ้ืองต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จงัหวดั
อุบลราชธานี  พบวา่ ระยะเวลาเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของอาสาสมคัร 
 จากการศึกษางานวจิยั ผูว้ิจยัไดน้ า “ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย”์  มา
เป็นปัจจยัส่วนบุคคลในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากประสบการณ์ท างานเป็นตวับ่งช้ีความชดัเจนท่ีเกิด
จากการกระท าหรือไดพ้บเห็น การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง และไดรั้บการถ่ายทอดหรือรับรู้มา
อีกทอดหน่ึง ดงันั้นจึงคาดว่าระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยน่์าจะเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
 

4.  ระดับการศึกษา    
 คนึงสุข สุนทรเสถียร (2542) ศึกษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐม
พยาบาลของประชาชน เม่ือพบผูป้ระสบอุบติัเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บา้นโป่ง อ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาล 
 เทียรพชร พิมพ์ขุม เหล็ก  (2552) ศึกษาเร่ือง แนวคิด ธรรม 4 ประการ ท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยัมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ การน า
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แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยั มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดั
ชลบุรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 วิภา สวยรูป (2556) ศึกษาเร่ือง การประเมินสมรรถนะของผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
จงัหวดันครนายก พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับผลการประเมินสมรรถนะของผู ้
ปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ 
 สุธาสินี เทียนถาวร (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมแตกต่างกนั 
 อนัญญา ปัญญามณี (2552) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ต่อพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.
2551 และการด าเนินงานดา้นการแพทยฉุ์กเฉินของผูน้ าชุมชน อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ต่อพระราชบญัญัติการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.2551 ได้แก่ ระดับ
การศึกษา  
 อมัพวนั ประดบัศรี  (2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ การรับรู้บทบาท และ
การปฏิบัติการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบ้ืองต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จงัหวดั
อุบลราชธานี  พบวา่ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรกูภ้ยั  
 จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ า “ระดบัการศึกษา” มาเป็นปัจจยัส่วนบุคคลในการวิจยั
คร้ังน้ี เน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ป็นอาสาสมคัรท่ีจ าเป็นจะต้องผ่านการอบรมให้
ความรู้ทางดา้นการแพทยก่์อนการปฏิบติังานทุกคน เพราะเป็นการปฏิบติัการท่ีช่วยเหลือชีวิตคน  
ดงันั้นจึงคาดวา่ระดบัการศึกษาน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
 
 5.   อาชีพ 
 เทียรพชร พิมพ์ขุม เหล็ก  (2552) ศึกษาเร่ือง แนวคิด ธรรม 4 ประการ ท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยัมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ การน า
แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยั มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดั
ชลบุรี จ  าแนกตามสังกดัอาชีพท่ีท างานประจ าโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 นนัทวิภา ชาดา (2550) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้นต่อระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศึกษาเฉพาะกรณี ก่ิงอ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติต่อระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินไม่
แตกต่าง 
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 เยาวภา พูลพิพฒัน์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั:กรณีศึกษาอ าเภอเมือง
ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี พบวา่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ท่ีมีอาชีพของผูป้กครอง 
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัแตกต่างกนั 
 วิภา สวยรูป (2556) ศึกษาเร่ือง การประเมินสมรรถนะของผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
จงัหวดันครนายก พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินสมรรถนะของผูป้ฏิบติัการ
ฉุกเฉินเบ้ืองตน้  
 ศุทธินี สาครวาสี (2553) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความสามารถของตนเอง 
การสนับสนุนทางสังคม กบัผลการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั  
 สุกัญญา สุขีรัตน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น จงัหวดั
อ่างทอง พบวา่ อาชีพหลกัของกลุ่มตวัอยา่ง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการติดเช้ือ  
 จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ิจยัได้น า “อาชีพ” มาเป็นปัจจัยส่วนบุคคลในการวิจยัคร้ังน้ี 
เน่ืองจากอาสาสมคัรในแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกนั เช่น ความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถ่ิน ตลอดจนการได้รับมอบหมายให้กระท าหน้าท่ีต่างกัน 
ดงันั้นจึงคาดวา่อาชีพของอาสาฉุกเฉินการแพทยน่์าจะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์
จงัหวดัราชบุรี 
 

6.   สถานภาพการสมรส  
 เยาวภา พูลพิพฒัน์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั:กรณีศึกษาอ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวดัปัตตานี พบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ท่ีมีสถานภาพใน
ครอบครัวต่างกนั มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัแตกต่างกนั 
 สุกัญญา สุขีรัตน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือจากการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น จงัหวดั
อ่างทอง พบวา่ สถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการ
ติดเช้ือ  
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 อนัญญา ปัญญามณี (2552) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ต่อพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.
2551 และการด าเนินงานดา้นการแพทยฉุ์กเฉินของผูน้ าชุมชน อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ต่อพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.2551  
 อ านวย พรหมเรือง (2556 อา้งถึงใน ภคัจีรา พรหมดี 2557:12) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ดา้นกูชี้พกูภ้ยั กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล สถานภาพสมรส ท่ีมีความแตกต่างกนั จะส่งผลให้มีการ
ปฏิบติังานกูชี้พกูภ้ยัแตกต่างกนั  
 อมัพวนั ประดบัศรี (2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติ การรับรู้บทบาท และ
การปฏิบัติการช่วยเหลือผูป้ระสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบ้ืองต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จงัหวดั
อุบลราชธานี  พบวา่ สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการช่วยเหลือ 
 จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ า “สถานภาพการสมรส” มาเป็นปัจจยัส่วนบุคคลในการ
วจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ป็นงานอาสาท่ีใชช่้วงเวลาในยามวา่งมาปฏิบติังาน 
ซ่ึงในบุคคลท่ีไม่มีพนัธะจะเป็นอิสระและช่วงเวลาว่างมากกว่าบุคคลท่ีแต่งงานท่ียงัมีภาระความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ดังนั้นจึงคาดว่าสถานภาพการสมรสของอาสาฉุกเฉินการแพทยน่์าจะ
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
 

7.   ความเพยีงพอของรายได้ 
 เทียรพชร พิมพ์ขุม เหล็ก  (2552) ศึกษาเร่ือง แนวคิด ธรรม 4 ประการ ท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยัมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดัชลบุรี พบวา่ การน า
แนวคิดธรรม 4 ประการ มาใช้ในการปฏิบติังานของหน่วยกูภ้ยั มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดั
ชลบุรี จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือนมีความแตกต่างกนั 
 เยาวภา พูลพิพฒัน์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั:กรณีศึกษาอ าเภอเมือง
ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี พบวา่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ีมีรายได/้เดือนต่างกนั 
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัแตกต่างกนั 
 สุธาสินี เทียนถาวร (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครราชสีมา พบว่า รายได้ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครราชสีมา โดยรวม 
แตกต่างกนั 
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 อภิชัย จตุพรวาที (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวดันครสวรรค์  พบว่า รายได้ ของอาสาสมัครคุมประพฤติไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 อ านวย พรหมเรือง(2556 อา้งถึงใน ภคัจิรา พรหมดี 2557:12) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดา้นกูชี้พกูภ้ยั กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล รายได้เฉล่ียต่อเดือน/อตัราเงินเดือน ท่ีมีความแตกต่างกนั 
ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานกูชี้พกูภ้ยัแตกต่างกนั  
 จากการศึกษางานวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ า “ความเพียงพอของรายได้ของอาสาฉุกเฉินการแพทย์” 
มาเป็นปัจจยัส่วนบุคคลในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากรายไดเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยดูแลตนเองและ
ครอบครัวของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และงานอาสาสมัครเป็นงานท่ีไม่มีรายได้ ไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆ ดงันั้นจึงคาดวา่ความเพียงพอของรายไดข้องอาสาฉุกเฉินการแพทยน่์าจะเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
 
 จากการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าการ
ปฏิบัติการของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มีความเก่ียวข้องกับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ
หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 
สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได ้และปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัการ
ฉุกเฉินไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจใน ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา 
แรงสนับสนุนจากครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี
งานวิจยัคร้ังน้ียงัตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัทางจิตวิทยาดงักล่าวท่ีจะร่วมในการท านายการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันาการปฏิบติัการ
ฉุกเฉิน จงัหวดัราชบุรี ใหส้ัมฤทธ์ิผลมากข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 

ตัวแปรต้น                                                                                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
อาย ุ
หน่วยงานท่ีสังกดั 
ระยะเวลาในเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
ระดบัการศึกษา 
อาชีพหลกั 
สถานภาพการสมรส 
ความเพียงพอของรายได ้

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความผกูพนัต่อชุมชน 
การมีจิตอาสา 
แรงสนบัสนุนทางสังคม (ครอบครัว และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี การด าเนินการวิจยัโดยใช้
ระเบียบวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้  
 
1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
จากตน้สังกดั 4 มูลนิธิ จ  านวน 233 คน และสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 9 อ าเภอ จ านวน 362 
คน รวมเป็นจ านวนประชากรทั้งส้ิน 595 คน (ข้อมูลจากทะเบียนอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี วนัท่ี 30 มกราคม 2559) 
 กลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์ผา่นการอบรมและ
ไดรั้บการรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ฏิบติัการจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี ในระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉินก่อน เดือนสิงหาคม 2558 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการใช้สูตร
ของยามาเน่ ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ส าหรับสูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ มีรายละเอียดดงัน้ี 
n  =          N                   แทนค่าในสูตร     n  =          595                    =  239  คน 
          1+ N(e)2                                                   1+ 595(0.05)2 
n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  = ขนาดของประชากร 
e  = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเท่า กบั .05  

ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี  

หน่วยงานทีสั่งกดั จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

มูลนิธิ 
ปฐมบรมราชานุสรณ์ 
ประชานุกูล 
รวมใจการกุศล 
สวา่งราชบุรี 

233 
 63  
 51  
89 
 30  

94 
 25  
 21  
 36  
 12  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล 
อบต. 

362 
 99  

 263  

145 
 40  

 105  
รวม 595 239 

ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์ากตน้สังกดัภายใน จงัหวดัราชบุรี 
ตามท่ีค านวณในตารางท่ี 1 ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายคือ จบัฉลากรายช่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด  
 
2.  ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
  1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล   

1.1  อาย ุ 
1.2  หน่วยงานท่ีสังกดั ไดแ้ก่ 

- มูลนิธิ หรือ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 

1.3 ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์  
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1.4  ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ 
- ประถมศึกษา 
- มธัยมศึกษา/ปวช. 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ สูงกวา่อนุปริญญา 

1.5 อาชีพหลกั ไดแ้ก่ 
- ธุรกิจส่วนตวั 
- รับจา้ง 
- เกษตรกรรม 
- รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
- อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  

1.6 สถานภาพการสมรส ไดแ้ก่ 
- โสด 
- คู่ 
- หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

1.7 รายไดข้องอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ไดแ้ก่ 
- พอใชแ้ละมีเหลือเก็บ 
- พอใชแ้ต่ไม่มีเหลือเก็บ 
- ไม่พอใช ้และ/หรือ มีหน้ีสิน  

  2.  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
  3.  ความผกูพนัต่อชุมชน 
  4.  การมีจิตอาสา 
  5.  แรงสนบัสนุนทางสังคม  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  การปฏิบติัการฉุกเฉิน  
 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่  
หน่วยงานท่ีสังกดั ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพการสมรสและความเพียงพอของรายได ้
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ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ และระบุ
ค าตอบ 2 ขอ้ คือ อาย ุและระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จ านวน 59 
ขอ้ โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 มาก           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด 
 ให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง 1 ตวัเลือก  ข้อความท่ีแสดงถึงการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จะไดค้ะแนนจาก 5-1 ส าหรับค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
ไปจนถึงค าตอบท่ีนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั ส่วนขอ้ความเชิงนิเสธ (ขอ้ 4,7,13,32 และ 38) จะไดค้ะแนน
กลบักนั  ส าหรับผูต้อบท่ีไดค้ะแนนมากจะมีการปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย  
 เกณฑ์ในการประเมินระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981:179-182) ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง การปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง การปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง การปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง การปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตอนที ่3  แบบสอบถามเก่ียวความภาคภูมิใจในตนเอง จ านวน 17 ขอ้ โดยมีลกัษณะค าถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale)ใน 5 ระดบั ดงัน้ี  

มากท่ีสุด   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 มาก           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย 
 น้อยท่ีสุด  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด
 ให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง 1 ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเองของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จะไดค้ะแนนจาก 5-1 ส าหรับค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
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ไปจนถึงค าตอบท่ีนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั ส่วนขอ้ความเชิงนิเสธ (ขอ้ 8 และ 16) จะไดค้ะแนนกลบักนั  
ส าหรับผูต้อบท่ีไดค้ะแนนมากจะมีความภาคภูมิใจในตนเองไดดี้กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑ์ในการประเมินระดบัความภาคภูมิใจในตนเองของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
ผูว้จิยัไดก้  าหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981:179-182) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวความผูกพนัต่อชุมชน จ านวน 17 ขอ้ โดยมีลกัษณะค าถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 มาก           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย 
 น้อยท่ีสุด  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด
 ให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความท่ีแสดงถึงความผูกพันต่อชุมชนของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จะไดค้ะแนนจาก 5-1 ส าหรับค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
ไปจนถึงค าตอบท่ีน้อยท่ีสุดตามล าดับ  ส่วนข้อความเชิงนิเสธ (ข้อ 9) จะได้คะแนนกลับกัน  
ส าหรับผูต้อบท่ีไดค้ะแนนมากจะมีความผกูพนัต่อชุมชนไดดี้กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑ์ในการประเมินระดบัความผูกพนัต่อชุมชนของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981:179-182) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ความผกูพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ความผกูพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ความผกูพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ความผกูพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ความผกูพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวการมีจิตอาสา จ านวน 25 ขอ้ โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
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 มาก           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย 
 น้อยท่ีสุด  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด
 ให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง 1 ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการมีจิตอาสาของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์จะไดค้ะแนนจาก 5 – 1 ส าหรับค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดไปจนถึง
ค าตอบท่ีนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั  ส่วนขอ้ความเชิงนิเสธ (ขอ้ 8 และ 12) จะไดค้ะแนนกลบักนั  ส าหรับ
ผูต้อบท่ีไดค้ะแนนมากจะมีจิตอาสาไดดี้กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑ์ในการประเมินระดับการมีจิตอาสาของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ผูว้ิจ ัยได้
ก าหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981:179-182) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง การมีจิตอาสาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ตอนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน 20 ข้อ โดยมีลักษณะ
ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใน 5 ระดบั ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 มาก           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามปานกลาง 
 นอ้ย          หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามนอ้ย 
 น้อยท่ีสุด  หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด
 ให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง 1 ตวัเลือก  ขอ้ความท่ีแสดงถึง แรงสนับสนุนทางสังคมของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จะไดค้ะแนนจาก 5-1 ส าหรับค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด
ไปจนถึงค าตอบท่ีนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั  ส าหรับผูต้อบท่ีไดค้ะแนนมากจะมีแรงสนบัสนุนทางสังคม
ไดดี้กวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย 
 เกณฑ์ในการประเมินระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
ผูว้จิยัไดก้  าหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑข์องเบสท ์( Best 1981:179-182) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง แรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง แรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบันอ้ย 
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 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง แรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง แรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง แรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ผูว้จิยัท  าการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกักการจากหนงัสือ ต ารา เอกสาร วรรณกรรม และ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศพัท ์
2.  สร้างแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาให้ครอบคลุมตามนิยามศพัท์ และวตัถุประสงค์ของการ

วจิยัน ามาให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

3.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วจากข้อ 2 น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-
Objective Congruence Index: IOC) จากนั้ นผู ้วิจ ัยท าการคัดเลือกข้อค าถามท่ี มีค่ าดัชนีความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปเพื่อน าไปทดลองใชต่้อไปในท่ีน้ีขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีค่า IOC=0.67-1.00 

4.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( Try out ) กับ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ท่ีคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงในการวิจยั จ  านวน 30 
คน 

5.  วิเคราะห์ขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ (Item Analysis) และหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยโ์ดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
( Cronbach’s Alpha- Coeffeient )มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

การปฏิบติัการฉุกเฉิน       จ  านวน 59 ขอ้             มีความเช่ือมัน่เท่ากบั     .9401 
ความภาคภูมิใจในตนเอง  จ านวน 17 ขอ้            มีความเช่ือมัน่เท่ากบั     .8789 
ความผกูพนัต่อชุมชน       จ านวน 17 ขอ้             มีความเช่ือมัน่เท่ากบั     .8868 
การมีจิตอาสา                    จ านวน 25 ขอ้            มีความเช่ือมัน่เท่ากบั     .8906 
แรงสนบัสนุนทางสังคม   จ  านวน 20 ขอ้            มีความเช่ือมัน่เท่ากบั     .8612 
6.  น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปเก็บกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจริง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1.  ผูว้ิจยัขออนุญาตนายแพทยส์าธารณสุข จงัหวดัราชบุรี และนายกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่วนจงัหวดัราชบุรี เพื่อช้ีแจงขอเก็บขอ้มูลวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวชิาจิตวทิยา
ชุมชน มหาวทิยาลยัศิลปากร เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ในเร่ืองวตัถุประสงคใ์นศึกษาวจิยั พร้อมทั้งขอความร่วมมือเก็บขอ้มูล 

2.  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์งัหวดั
ราชบุรี จากตน้สังกดั 4 มูลนิธิ และสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 9 อ าเภอ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
239 คน โดยการใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

3.  ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์สามารถน ามาวเิคราะห์ 

4.  น าแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสัตามคู่มือลงรหสั 
 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์และใชส้ถิติในการวจิยั ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และร้อย
ละ (Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ระดับการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อ
ชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนบัสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

ใชค้่าเฉล่ีย (Mean : x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
3.  วิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์และ
สถานภาพการสมรสโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกัและความ
เพียงพอของรายได ้ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซ่ึงหากพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe’  

4.  การวิเคราะห์ตวัแปร ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิต
อาสา และแรงสนบัสนุนทางสังคม ท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี โดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปร
ท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 



 
 

87 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ จังหวดัราชบุรี” คร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 239 คน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 4 ตอน ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุหน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพการสมรสและความ
เพียงพอของรายได ้โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และร้อยละ (%)  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความ
ผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
จงัหวดัราชบุรี ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย์ จังหวดัราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานท่ีสังกัด ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์และสถานภาพการสมรส โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) ส่วนอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก และความเพียงพอของรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ซ่ึงหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe’ 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่  ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน 
การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุนทางสังคม ท่ีสามารถท านายผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามล าดับ
ความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 
Y                 หมายถึง  การปฏิบติัการฉุกเฉิน 
X1                หมายถึง  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
X2                หมายถึง  ความผกูพนัต่อชุมชน 
X3                หมายถึง  การมีจิตอาสา 
X4                หมายถึง  แรงสนบัสนุนทางสังคม 
F                  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
t                   หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 
df                 หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
n                  หมายถึง  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N                 หมายถึง  จ  านวนประชากร 

 x̄                หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.             หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมตรฐาน (Standard Deviation) 
SS                หมายถึง  ผลรวมของค่าก าลงัสองของค่าเบียงเบน (Sum of Squares) 
MS               หมายถึง  ค่าเฉล่ียความเบ่ียงเบนก าลงัสอง (Mean Square) 
R                  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพธ์ัพหุคูณ (Multiple R) 
R2                 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการท านาย (R Squares)  
Adj R2          หมายถึง  ประสิทธิภาพในการท านายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  
S.E.              หมายถึง  ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error of the       
                                    Estimate)  
R2 change    หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพในการท านายท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเพิ่มตวัแปรอิสระใน 
                                    สมการถดถอย 
b                   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Coefficients)  
Beta             หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
                                   (Standardized Regression Coefficients)  
r                    หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
Constant (a) หมายถึง  ค่าคงท่ี 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ในดา้นอาย ุ

หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 
สถานภาพการสมรส และความเพียงพอของรายได ้โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (%) ดงั
ปรากฎในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการ  

แพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. อายุ   
18-27 ปี 
28-37 ปี 
38-47  ปี 
48 ปีข้ึนไป  

 
76 
75 
58 
30 

 
31.80 
31.38 
24.27 
12.55 

รวม 239 100.00 

2. หน่วยงานทีสั่งกดั 
มูลนิธิ 
อปท. 

 
94 

145 

 
39.33 
60.67 

รวม 239 100.00 

3. ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  
1-5 ปี  
มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป   

 
155 
84 

 
64.85 
35.15 

รวม 239 100.00 

4. ระดับการศึกษา 
             ประถมศึกษา 
             มธัยมศึกษา/ปวช. 
             อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/สูงกวา่อนุปริญญา 

 
55 
131 
53 

 
23.01 
54.81 
22.18 

รวม 239 100.00 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉิน 
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพหลกั 
ธุรกิจส่วนตวั 
รับจา้ง 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา,เกษียณ,วา่งงาน 

 
33 

105 
30 
61 
10 

 
13.81 
43.93 
12.55 
25.52 
4.19 

รวม 239 100.00 

6. สถานภาพการสมรส 
โสด                      
คู่/สมรส   
หยา่ร้าง/แยกทาง/หมา้ย 

 
95 

131 
13 

 
39.75 
54.81 
5.44 

รวม 239 100.00 

7. ความเพยีงพอของรายได้ 
พอใช ้และมีเหลือเก็บ 
พอใช ้แต่ไม่มีเหลือเก็บ 
ไม่พอใช ้และมีหน้ีสิน 

 
91 

112 
36 

 
38.08 
46.86 
15.06 

รวม 239 100.00 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ส่วนมากอยู่

ในกลุ่มอายุ 18-27 ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 มีหน่วยงานท่ีสังกดัคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 60.67 มีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์ช่วง1-5 ปี จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 64.85 มีระดบัการศึกษาคือ จบมธัยมศึกษา 
หรือ ปวช. จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81 ประกอบอาชีพรับจา้ง จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.93 มีสถานภาพ คู่หรือสมรส จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81 และมีความเพียงพอของ
รายได ้พอใชแ้ต่ไม่มีเหลือเก็บ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 46.86 

เน่ืองจากขอ้มูล อาชีพหลกั ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลไดมี้กลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา เกษียณและว่างงาน จ านวน 10 คน ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย
ท าให้จ  านวนกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากซ่ึงอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ
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เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยรวมกบั
กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั ด้วยเหตุผลของความเป็นอิสระในเร่ืองเวลาท่ีเป็นผูป้ระกอบการด าเนิน
กิจการด้วยตนเอง มีการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ซ่ึงการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็น
ปฏิบติัการท่ีอาศยัช่วงเวลาว่างจากงานประจ าของอาสาสมคัรมาด าเนินงาน ดงันั้น ธุรกิจส่วนตวั 
นกัเรียน/นกัศึกษา เกษียณ และวา่งงาน จึงไม่มีการผกูมดัจากองคก์รหรือนายจา้ง   

สถานภาพการสมรส ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดมี้สถานภาพ หยา่ร้าง/แยกทาง/หมา้ย จ านวน 13 คน ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยท าให้จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งมี
ความแตกต่างกนัมากซ่ึงอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม ผูว้จิยัจึงจดั
กลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยรวมกลุ่มหยา่ร้าง/แยกทาง/หมา้ย เขา้กบักลุ่ม
โสด เน่ืองจากมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัในดา้นความหมาย คือ ความผูกพนัระหว่างชายกบัหญิง ท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนั โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาชีพหลกั และสถานภาพสมรส ของ 

กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี เม่ือจดักลุ่มใหม่ 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพหลกั 
ธุรกิจส่วนตวั หรืออ่ืนๆ (นกัเรียน/นกัศึกษา
,เกษียณ และวา่งงาน) 
รับจา้ง 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 
43 

 
105 
30 
61 

 
18.00 

 
43.93 
12.55 
25.52 

รวม 239 100.00 

สถานภาพการสมรส 
โสด หรือ หยา่ร้าง/แยกทาง/หมา้ย  
 คู่/สมรส   

 
108 
131 

 
45.19 
54.81 

รวม 239 100.00 
จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ส่วนมาก 

ประกอบอาชีพรับจา้ง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 43.93 และมีสถานภาพการสมรส คือ คู่หรือ
สมรส จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัด
ราชบุรี  

ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อ
ชุมชน การมีจิตอาสาและแรงสนบัสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

โดยใชค้่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัปรากฎในตารางท่ี 4-7 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความ 
ภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนบัสนุนทางสังคมของ
กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี  

ตัวแปร x ̄ S.D. ค่าระดับ 

1. การปฏิบติัการฉุกเฉิน 
2. ความภาคภูมิใจในตนเอง 
3. ความผกูพนัต่อชุมชน 
4. การมีจิตอาสา 
5. แรงสนบัสนุนทางสังคม 

4.257 
4.022 
3.974 
4.174 
3.857 

.381 

.480 

.505 

.436 

.502 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  การมีจิตอาสา ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ความผกูพนัต่อชุมชน และแรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.257, 
4.174 , 4.022, 3.974 และ 3.857 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของ 
กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

ตัวแปร x ̄ S.D. ค่าระดับ 

การปฏิบัติการฉุกเฉิน 
   ดา้นการเตรียมเพื่อการส ารวจและพบเหตุ   
   ดา้นการแจง้เหตุขอความช่วยเหลือ 
   ดา้นการออกปฏิบติัการของชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน 
   ดา้นการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 
   ดา้นการล าเลียงขนยา้ยและใหก้ารดูแลระหวา่งน าส่ง 
   ดา้นการน าส่งสถานพยาบาล 

4.257 
4.187 
4.331 
4.139 
4.316 
4.313 
4.255 

.381 

.476 

.454 

.486 

.464 

.498 

.531 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̄=4.257) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ด้านการ
รักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ดา้นการล าเลียงขนยา้ยและให้การดูแลระหว่างน าส่ง ดา้นการน าส่ง
สถานพยาบาล ด้านการเตรียมเพื่อการส ารวจและพบเหตุ และด้านการออกปฏิบัติการของชุด

ปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบัมาก (x=̄4.331, 4.316, 4.313, 4.255,  4.187และ 4.139 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการมีจิตอาสาของกลุ่ม 
ตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

กลุ่มตัวอย่าง x ̄ S.D. ค่าระดับ 

การมีจิตอาสา 
   ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
   ดา้นการเสียสละต่อสังคม 
   ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา 

4.174 
4.167 
4.148 
4.218 

.436 

.458 

.492 

.540 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 จากตารางท่ี  6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีจิตอาสาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̄=4.174) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความมุ่งมัน่พฒันา ดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น และ

ดา้นการเสียสละต่อสังคม อยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.218, 4.167 และ 4.148 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย (x̄)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัแรงสนบัสนุนทางสังคมของ 
กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

กลุ่มตัวอย่าง x ̄ S.D. ค่าระดับ 

แรงสนับสนุนทางสังคม 
   ดา้นแรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
   ดา้นแรงสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.857 
3.970 
3.719 

.502 

.591 

.584 

มาก 
มาก 
มาก 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̄=3.857) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และแรง

สนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่นระดบัมาก (x=̄3.970 และ 3.719 ตามล าดบั) 
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ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
จังหวดัราชบุรี  

3.1  หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์และสถานภาพ
การสมรส โดยใชส้ถิติ t-test ดงัปรากฎในตารางท่ี 8-10 

 
ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการ 

แพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั  
หน่วยงานทีสั่งกดั n x ̄ S.D. t 

มูลนิธิ 
อปท. 

94 
145 

4.316 
4.219 

.369 

.386 
1.932 

จากตารางท่ี 8 พบว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดั
ต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั  

 
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการ 

แพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ n x ̄ S.D. t 

1-5 ปี  
มากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป 

155 
84 

4.309 
4.162 

.364 

.396 
2.805* 

*p < .05 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็น

อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยต่์างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยพบว่า อาสาสมคัรท่ีมีระยะเวลาช่วง 1-5 ปี (x̄=4.309) มีการปฏิบติัการฉุกเฉินได้

ดีกวา่ อาสาสมคัรท่ีมีระยะเวลาช่วงมากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป (x̄=4.162) 
 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการ 
แพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส n x ̄ S.D. t 

โสด หรือ หยา่ร้าง/แยกทาง/หมา้ย  
คู่/สมรส 

108 
131 

4.309 
4.214 

.365 

.390 
1.923 
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีสถานภาพการสมรส
ต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั  

 
3.2  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลักและความเพียงพอของรายได้ โดยใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้หากพบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe’ ดงัปรากฎในตารางท่ี 11-19 
 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของ 
กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอาย ุ

อายุ n x ̄ S.D. ค่าระดับ 

18-27 ปี 
28-37 ปี 
38-47 ปี 
48 ปีข้ึนไป 

76 
75 
58 
30 

4.332 
4.239 
4.223 
4.180 

.337 

.391 

.391 

.429 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 239 4.257 .381 มาก 
จากตารางท่ี 11 พบวา่ การปฏิบติัการฉุกเฉินของกลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอายุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄=4.257) และเม่ือพิจารณาเป็นช่วงอาย ุ
พบว่า ช่วงอายุ 18-27 ปี  ช่วงอายุ 28-37 ปี  ช่วงอายุ 38-47 ปี  และช่วงอายุ 48 ปี ข้ึนไป มีการ

ปฏิบติัการฉุกเฉินอยูใ่นระดบัมาก (x=̄4.332, 4.239, 4.223 และ 4.180 ตามล าดบั) 
 
ตารางท่ี 12 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 

จ าแนกตามอาย ุ
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
235 

.701 
33.894 

.234 

.144 
1.621 

รวม 238 34.596   
จากตารางท่ี 12 พบว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอายุต่างกนั มีการ

ปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของ 
กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา n x ̄ S.D. ค่าระดับ 

    ประถมศึกษา 
    มธัยมศึกษา/ปวช. 
    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/สูงกวา่อนุปริญญา 

55 
131 
53 

4.215 
4.237 
4.351 

.415 

.350 

.410 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 239 4.257 .381 มาก 
จากตารางท่ี 13 พบวา่ การปฏิบติัการฉุกเฉินของกลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.257) และเม่ือพิจารณาช่วง
ระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า/สูงกวา่อนุปริญญา ชั้นมธัยมศึกษา/ปวช. และ

ชั้นประถมศึกษา มีการปฏิบติัการฉุกเฉินอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.351 , 4.237 และ 4.215 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 14 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
236 

.617 
33.979 

.308 

.144 
2.141 

รวม 238 34.596   
จากตารางท่ี 14 พบว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของ 
กลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั n x ̄ S.D. ค่าระดับ 

ธุรกิจส่วนตวั หรืออ่ืนๆ  
รับจา้ง 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

43 
105 
30 
61 

4.256 
4.294 
4.072 
4.284 

.349 

.371 

.467 

.356 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 239 4.257 .381 มาก 
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จากตารางท่ี 15 พบวา่ การปฏิบติัการฉุกเฉินของกลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอาชีพหลกัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.257) และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
อาชีพ พบว่า รับจ้าง รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวหรืออ่ืนๆ และเกษตรกรรม มีการ

ปฏิบติัการฉุกเฉินอยูใ่นระดบัมาก (x=̄4.294 , 4.284 , 4.256 และ 4.072  ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 16 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 
จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอาชีพ 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
235 

1.215 
33.380 

.405 

.142 
2.852* 

รวม 238 34.596   
*p < .05 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพหลกัต่างกนั มี
การปฏิบัติการฉุกเฉินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงได้ตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ Scheffe’  
 
ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน 

การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพหลกัต่างกนั 
อาชีพหลกั รับจา้ง 

(x̄=4.302) 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

(x̄=4.273) 

ธุรกิจส่วนตวั หรือ
อ่ืนๆ  

(x̄=4.267) 

เกษตรกรรม 

(x̄=4.014) 

รับจา้ง (x̄=4.302) -    

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

(x̄=4.273) 

-.0097 -   

ธุรกิจส่วนตวั หรืออ่ืนๆ 

(x̄=4.267) 

-.0381 -.0283 -  

เกษตรกรรม (x̄=4.014) -.2220* -.2122 -.1839 - 

*p < .05 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพรับจา้งกับ
อาชีพเกษตรกรรม มีการปฏิบัติการฉุกเฉินต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ี

อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพรับจา้ง (x̄=4.302) มีการปฏิบติัการฉุกเฉินได้

ดีกวา่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม (x̄=4.014) ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่
พบความแตกต่าง 

 

ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของ 
กลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามความเพียงพอของ
รายได ้
ความเพยีงพอของรายได้ n x ̄ S.D. ค่าระดับ 

พอใช ้และมีเหลือเก็บ 
พอใช ้แต่ไม่มีเหลือเก็บ 
ไม่พอใช ้และมีหน้ีสิน 

91 
112 
36 

4.217 
4.269 
4.320 

.423 

.341 

.387 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 239 4.257 .381 มาก 
จากตารางท่ี 18 พบวา่ การปฏิบติัการฉุกเฉินของกลุ่มตวัอยา่งอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄=4.257) และเม่ือ
พิจารณาระดบัความเพียงพอของรายได ้พบวา่ ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน พอใชแ้ต่ไม่มีเหลือเก็บ พอใช้

และมีเหลือเก็บ มีการปฏิบติัการฉุกเฉินอยูใ่นระดบัมาก   (x̄=4.320 , 4.269 และ 4.217 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 19 การวเิคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 
จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามความเพียงพอของรายได ้
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
236 

.306 
34.289 

.153 

.145 
1.054 

รวม 238 34.596   
จากตารางท่ี 19 พบว่า อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเพียงพอของ

รายไดต่้างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั  
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ตอนที ่4 การวิเคราะห์ตัวแปร  
การวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่  ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา 

และแรงสนับสนุนทางสังคม ท่ีสามารถท านายผลการปฏิบติัการฉุกเฉิน ของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี โดยใชส้ถิติวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปร
ท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

4.1  การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Y) ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (X1) ความผูกพนัต่อชุมชน (X2)  การมีจิตอาสา (X3)  และแรงสนับสนุนทาง
สังคม (X4) ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ดงัปรากฎในตารางท่ี 20 

 
ตารางท่ี 20 แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัการฉุกเฉิน (Y) ความภาคภูมิใจใน 

ตนเอง (X1) ความผกูพนัต่อชุมชน (X2)  การมีจิตอาสา (X3)  และแรงสนบัสนุนทางสังคม  
(X4) ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

ตัวแปร การปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 
(Y) 

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
(X1) 

ความผูกพนั
ต่อชุมชน 
(X2) 

การมีจิต
อาสา  
(X3) 

แรงสนับสนุน
ทางสังคม 

(X4) 

การปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (Y) 

1     

ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง (X1) 

.628** 1    

ความผูกพันต่อ
ชุมชน (X2)   

.508** .752** 1   

การมี จิตอาสา 
(X3)   

.746** .696** .670** 1  

แรงสนับสนุน
ทางสังคม (X4) 

.447** .603** .649** .581** 1 

**p < .01 
จากตารางท่ี 20 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบวา่ การ

มีจิตอาสา ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน และแรงสนับสนุนทางสังคม ของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน อยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r =.746, .628 , 508 และ .447 ตามล าดบั) โดยพบวา่ การมีจิตอาสา
ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการฉุกเฉินมากท่ีสุด 
(r =.746) เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้วยกนัเอง พบว่า ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนับสนุนทาง
สังคม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r =.752, 696 และ .603 ตามล าดับ) ความผูกพนัต่อ
ชุมชน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมีจิตอาสา และแรงสนบัสนุนทางสังคม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (r =.670 และ .649 ตามล าดับ) การมีจิตอาสา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับแรง
สนบัสนุนทางสังคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r =.581) 

เน่ืองจากความภาคภูมิใจในตนเองมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบัสูง 
(r =.752) จึงได้ท าการตรวจสอบความเป็นอิสระกนั ด้วยสถิติ Durbin Watson ซ่ึงได้ค่า 1.795 จะ
เห็นไดว้า่ค่าเขา้ใกล ้2 แสดงวา่ความคลาดเคล่ือนแต่ละค่าเป็นอิสระกนั 

 
4.2  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีจิตอาสา ความผูกพนัต่อชุมชน และแรง
สนับสนุนทางสังคม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ี
น าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดงัปรากฎในตารางท่ี 21 

 
ตารางท่ี 21 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการ 

แพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีจิตอาสา ความผกูพนัต่อชุมชน  
และแรงสนบัสนุนทางสังคม โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญั 
ของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 R R2 Adjusted 
R2 

R2 

change 
b Beta t sig 

1. การมีจิตอาสา 
2. ความภาคภู มิใจใน
ตนเอง 
3. ความผกูพนัต่อชุมชน 

.746 

.761 
 

.766 

.557 

.579 
 

.586 

.555 

.576 
 

.581 

.557 

.023 
 

.007 

.558 

.225 
 

-.100 

.638 

.283 
 

-.133 

10.377 
4.092 

 
-1.981 

.000 

.000 
 

.049 
Constant(a)=1.418                                     S.E.=.159                                      F=111.050*** 
*** p < .001 
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จากตารางท่ี 21  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ี
น าเข้าสมการ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถท านายการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมีจิตอาสา และความผูกพนัต่อชุมชน 
โดยการมีจิตอาสาถูกคดัเลือกน าเขา้สมการเป็นอนัดบัแรก สามารถท านาย  การปฏิบติัการฉุกเฉิน
ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 55.7 

ความภาคภูมิใจในตนเอง ถูกคดัเลือกน าเขา้สมการเป็นอนัดบัสอง สามารถท านาย  การ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 

ความผูกพันต่อชุมชน ถูกคัดเลือกน าเข้าสมการเป็นอันดับสาม สามารถท านาย  การ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 

โดยการมีจิตอาสา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความผูกพนัต่อชุมชน สามารถร่วมท านาย 
การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ได้ร้อยละ 58.6 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2)  เท่ากับ .555 , .576 และ .581 ตามล าดับ มี
ความคลาดเคล่ือนในการท านาย (Standard Error of the Estimate) เท่ากบั .159  

สมการท่ีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัขั้นตอนของการเขา้สมการ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

 
ในรูปคะแนนดิบ Y                   =  1.418 + .558 (X3) + .225 (X1) -.100 (X2) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z         =  .638 (X3) + .283 (X1) -.133 (X2) 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 

จงัหวดัราชบุรี” มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา แรงสนบัสนุนทางสังคม 
ของอาสาฉุกเฉินการแพทย์ จังหวดัราชบุรี 2) ศึกษา เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตาม อายุ  หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพสมรส และความเพียงพอ
ของรายได ้3) ศึกษาวา่ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา แรงสนบัสนุน
ทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
จงัหวดัราชบุรี ทั้งน้ีเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของการปฏิบติัการฉุกเฉินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ ผูป้ฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
จ  านวน 239 คน โดยผูว้จิยัด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean: x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณ  ตามล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีน าเข้าสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี 
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1. สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 

จงัหวดัราชบุรี” ในคร้ังน้ีได้ศึกษาระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพันต่อชุมชน การมีจิตอาสา แรงสนับสนุนทางสังคม ของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี และศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตาม อายุ  หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการ
เป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพสมรส และความเพียงพอ
ของรายได ้นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาวา่ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา 
แรงสนบัสนุนทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 239 คน 
พบว่าส่วนมากอยู่ในกลุ่มอายุ 18-27 ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 มีหน่วยงานท่ีสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 60.67 มี ระยะเวลาในการเป็น
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยช่์วง 1-5 ปี จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 64.85 มีระดบัการศึกษาชั้น
มธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81 มีอาชีพหลกัคือรับจา้ง จ านวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.93 มีสถานภาพคู่/สมรส จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81 และมีความเพียงพอ
ของรายไดแ้บบพอใชแ้ต่ไม่มีเหลือเก็บ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 46.86   

2. การศึกษาระดบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน 
การมีจิตอาสา แรงสนบัสนุนทางสังคม ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  

 2.1  การปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.257 )  

 2.2  ความภาคภูมิใจในตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.022 ) 

  2.3  ความผกูพนัต่อชุมชน อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.974) 

 2.4  การมีจิตอาสา อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.174) 

 2.5  แรงสนบัสนุนทางสังคม อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.857) 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์ 

จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่  
3.1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอายุ พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมี
อายตุ่างกนัมีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั 
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3.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั พบวา่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนัมีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั 

3.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ พบว่า 
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
ต่างกัน มีการปฏิบัติการฉุกเฉินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า 
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์

ช่วง 1-5 ปี (x̄=4.309) มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้กวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 

ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยช่์วงมากกวา่ 5 ปี ข้ึนไป (x̄=4.162) 
3.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั 

3.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามอาชีพอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี หลกั พบวา่ 
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพหลักแตกต่างกันมีการปฏิบติัการฉุกเฉิน
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดต้รวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ 
Scheffe’ พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพรับจา้งกบัอาชีพเกษตรกรรม 
มีการปฏิบัติการฉุกเฉินต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีอาสสมัครฉุกเฉิน

การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพรับจา้ง (x̄=4.302) มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้กวา่อาสาสมคัร

ฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม (x̄=4.014) ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
3.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั 

3.7  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์ จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามความเพียงพอของรายได ้พบวา่ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ 
จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเพียงพอของรายไดต่้างกนัมีการปฏิบติัการฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั 

4.  การวิเคราะห์ตวัแปร ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา ท่ี
สามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การมี
จิตอาสาได้รับคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรก สามารถท านายการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
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อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 55.7 ความภาคภูมิใจในตนเอง ถูกคดัเลือก
น าเข้าสมการเป็นอันดับสอง สามารถท านาย  การปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 และความผูกพนัต่อชุมชน ถูกคดัเลือกน าเขา้สมการ
เป็นอนัดบัสาม สามารถท านาย การปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดั
ราชบุรี ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
 
2. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลวจิยัสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี  

1.  ผลวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อ
ชุมชน การมีจิตอาสา และแรงสนบัสนุนทางสังคม ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1  ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.257) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้จะเขา้มาเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทยไ์ดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีจิตอาสาเขา้มาปฏิบติังานโดยคนกลุ่มน้ี
เป็นผูท่ี้วุฒิภาวะเหมาะสม ไดผ้า่นการอบรมอยา่งนอ้ยจ านวน 16 ชัว่โมง ในเร่ืองของการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินและการเขียนรายงาน การฝึกปฏิบติัในเร่ืองสาธารณภยัและการปฏิบติัการทางการแพทยใ์น
เหตุสาธารณภยั การช่วยผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน การช่วยผูป่้วยใกลค้ลอดฉุกเฉิน รวมทั้งการทดสอบการ
ให้การช่วยเหลือผูป่้วยในสถานการณ์จ าลองเหตุอุบติัภยัหมู่ เป็นตน้ นอกจากน้ีคนกลุ่มน้ียงัไดรั้บ
การจดักิจกรรมสร้างสัมพันธ์ เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม การสร้างความสามัคคี การรับฟัง
ความเห็นท่ีแตกต่าง จึงท าให้คนกลุ่มน้ีจบออกไปมีพลงัในการอยากเรียนรู้ มีไฟในการท างาน มี
ความแปลกใหม่ จึงท าให้มีการปฏิบติัการฉุกเฉินได้ดี และเพื่อความย ัง่ยืนต้องมีการสร้างขวญั
ก าลงัใจให้กบัคนกลุ่มน้ี จดัให้ทบทวนทกัษะความทุกปี การข้ึนทะเบียนและรับใบประกาศนียบตัร 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการแจง้เหตุขอความช่วยเหลือ ดา้นการรักษาพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุ ดา้นการล าเลียงขนยา้ยและให้การดูแลระหวา่งน าส่ง ดา้นการน าส่งสถานพยาบาล ดา้นการ
เตรียมเพื่อการส ารวจและพบเหตุ และดา้นการออกปฏิบติัการของชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน อยูใ่นระดบั

มาก (x̄= 4.331, 4.316, 4.313, 4.255,  4.187 และ 4.139 ตามล าดบั) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยเ์ม่ือมีการเตรียมความพร้อมของตนเอง รถ และอุปกรณ์ เรียบร้อยแลว้ จะมีความ
มุ่งมัน่และตั้งใจรอรับฟังการขอความช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บหรือ
ได้รับความเดือดร้อนให้ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีรวดเร็วตามกระบวนการขั้นตอน นับไดว้่าเป็นงาน
อาสาสมคัร ท่ีเสียสละช่วงเวลาวา่งของตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหน่วยงาน
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อาสาสมคัรแห่งองคก์ารสหประชาชาติ ก าหนดลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่ส่ิงท่ีท าไปเป็นการท างานอาสา 
นัน่คือ เลือกท าดว้ยตนเอง ไม่มีผลตอบแทนเป็นตวัเงิน และเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในลกัษณะน้ี
การท างานอาสามีบทบาทส าคญัในการสร้างผลทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีความยากจนแพร่หลาย
ชุมชนคนยากจนมกัจะขาดเพื่อนและเพื่อนบา้นสามารถช่วยเหลือได้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ดว้ยการสมคัรใจอาสาน้ีประกอบเป็นเครือข่ายนิรภยัทางสังคม แบบอยา่งน้ีใช้ไดดี้ในรัฐท่ีมีความ
สมานฉนัทข์องชาติในยามยากล าบาก โดยกลุ่มท่ีมีฐานะดีกวา่มกัจะเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือ  

เม่ือพิจารณารายขอ้จากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบัแรกดงัปรากฏอยูใ่นขอ้ 51 ท่ีวา่ท่านสวมขอ้ต่อหรือตวัล็อกของอุปกรณ์

ให้แน่นสนิททุกคร้ังก่อนยกเคล่ือนยา้ย (x̄=4.62) ขอ้ท่ี 50 ท่ีวา่ท่านตรวจสอบสภาพความปลอดภยั

ของอุปกรณ์เคล่ือนยา้ย ก่อนยกผูบ้าดเจ็บ (x̄=4.59)  และขอ้ท่ี 52 ท่ีวา่ท่านส ารวจผูบ้าดเจ็บขณะอยู่
บนอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยใหมี้สภาพเรียบร้อยทุกคร้ังก่อนออกค าสั่งใหเ้พื่อนร่วมงานยกและเคล่ือนยา้ย 

(x̄=4.57)  และอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี มีการปฏิบติัการฉุกเฉินอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเตรียมเพื่อการส ารวจและพบเหตุ การแจง้เหตุขอความช่วยเหลือ การออก
ปฏิบติัการของชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การล าเลียงขนยา้ยและให้การ
ดูแลระหวา่งน าส่ง และการน าส่งสถานพยาบาล แสดงให้เห็นถึงการมีศกัยภาพและมีความพร้อมใน
การออกปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กรรณิกา ทิพยช์ยัมงคล (2555) ท่ีไดศึ้กษา
เก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพในการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล ไทร
โสภา อ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า การปฏิบติัการมีศักยภาพโดดเด่นตามเกณฑ์
ตัวช้ีวดัในด้านการน าผู ้ป่วยส่งโรงพยาบาลภายใน 20 นาทีคิดเป็นร้อยละ100 ด้านการออก
ปฏิบติัการในกรณีท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ีโดยมีผลการปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ97.40 และการเขา้ไปถึง
เหตุของผูป้ฏิบติังาน ภายใน 10 นาทีคิดเป็นร้อยละ 97.33  

1.2  ผลการวิเคราะห์ความภาคภูมิใจในตนเอง ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี  พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับมาก (x̄=4.022 ) ทั้ งน้ีเน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอย่างได้รับรู้ภายในตนเองว่าเป็นผูเ้สียสละ มีความสามารถ ตลอดจนการไดก้ารส่งเสริมปัจจยั
ภายนอก เช่น การเป็นท่ียอมรับ ค าช่ืนชม จึงท าให้มีระดบัความภาคภูมิใจมาก ดงันั้นจะเห็นไดว้่า
บุคคลท่ีเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรจะตอ้งมีปัจจยัภายในบุคคลในดา้นของความภาคภูมิใจในตนเองใน
ระดบัมากจะเป็นพื้นฐานของการท าให้การปฏิบติัการฉุกเฉินได้ดีข้ึนเช่นกนั ดงันั้นการส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเองทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในจะท าให้อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์
ระดบัของความภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึนได ้ 
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เม่ือพิจารณารายขอ้จากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์
มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบัแรกดงัปรากฏอยู่ในขอ้ 1 ท่ีวา่ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีท่านไดร่้วมท ากิจกรรม

ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น (x̄= 4.60) ขอ้ 5 ท่ีวา่ท่านรู้สึกวา่มีความสุขทุกคร้ังเม่ือไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นให้

พน้ทุกข์  (x̄= 4.45) และขอ้ 4 ท่ีว่าท่านเป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะกระท าตนให้เป็นประโยชน์แก่

สังคมได้ (x̄= 4.30) ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับ จนัทร์ศิริ  ศรีวิลัย (2555) พบว่า ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนอยูใ่นระดบัมาก และร่วมท านายความสามารถในการปฏิบติังานระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินของพยาบาลฉุกเฉิน ไดร้้อยละ 39.40 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และการศึกษาของ 
สุภาพร ทศพะรินทร์ (2557) พบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัสูง มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัพฤติกรรมจิตอาสา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสามารถร่วมท านายพฤติกรรมจิตอาสา ดงันั้น
เพื่อให้เกิดการพฒันาความภาคภูมิใจในตนเองของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นทางบวกและให้
มีระดับสูงข้ึน จะต้องได้รับการส่งเสริมบูรณาร่วมกันจากตนเอง จากบุคลในครอบครัว เพื่อน 
โรงเรียน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

1.3  ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อชุมชน ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์
จงัหวดัราชบุรี  พบว่า ความผูกพนัต่อชุมชนอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=3.974) ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยส่์วนใหญ่มาจากคนในชุมชนรวมตวักนัก่อตั้งข้ึน โดยบางกลุ่มเกิดจาก
สมาชิกเล่นวิทยคุวามถ่ี อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) 
บุคคลในชุมชนท่ีมีใจรักและเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงมีความผูกพันกับชุมชนและพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์มีการรับรู้ของตนเองท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน มีการกระท าท่ีใหชุ้มชนน่าอยู ่
เกิดการพฒันา และเกิดความหวงแหนในชุมชนของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามท่ีวา่ท่านรู้สึก
ภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด จากความสัมพนัธ์ท่ีดีในเชิงบวกของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยแ์ละชุมชนน้ีเองส่งผลให้ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ดมี้ความตั้งใจ
ในการด ารงรักษาไวซ่ึ้งชุมชนของตนเอง มีความเคารพปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน รวมทั้งมี
ความตั้งใจกระท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน การแสดงความยินดีกบัเพื่อนสมาชิกในชุมชน และ
ดว้ยสัมพนัธภาพท่ีดีของสมาชิกในชุมชนท าใหเ้กิดความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  

เม่ือพิจารณารายขอ้จากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์
มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบัแรกดงัปรากฏอยูใ่นขอ้ 1 ท่ีวา่ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

(x̄=4.33) ขอ้ 15 ท่ีวา่ท่านยนิดีดว้ยความจริงใจเม่ือสมาชิกในชุมชนไดก้ระท าความดี (x̄=4.28) และ
ขอ้ 17 ท่ีวา่ท่านปรารถนาท่ีจะให้สมาชิกในชุมชนทุกคนรับรู้ถึงความส าคญัของชุมชนอยา่งถูกตอ้ง

ชัดเจน (x̄=4.27) ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบั กรรณิกา ทิพยช์ัยมงคล (2555) พบว่า การพฒันา
ศกัยภาพของการให้บริการควรเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมาจากในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่าง
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รวดเร็ว ทราบพื้นท่ี ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน และเพื่อความย ัง่ยืนของการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความร่วมมือกบัชุมชน และเม่ือสภาวะไม่ปกติเกิดข้ึนรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของอาสาฉุกเฉินการแพทยก์บัชุมชนเองก็มีการปรับเปล่ียนเพื่อให้ชุมชนไดเ้กิดความ
สงบสุขมีการดูแลซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและอาสาฉุกเฉิน
การแพทย์เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพ จึงควรสร้างอาสาฉุกเฉิน
การแพทยท่ี์เป็นคนในพื้นท่ีแต่ละชุมชนมาเขา้รับการอบรมและข้ึนทะเบียนผูป้ฏิบติังานให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย เพื่อให้อาสาฉุกเฉินการแพทยเ์หล่าน้ีได้กลบัไปดูแลคนในชุมชนได้เขา้รับบริการ
ระบบสุขภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีความครอบคลุมพื้นท่ีแมอ้ยูใ่นถ่ินทุรกนัดารท่ีห่างไกล  

1.4  ผลการวิเคราะห์การมีจิตอาสาของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวดั

ราชบุรี พบวา่ การมีจิตอาสาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=4.174) โดยดา้นความมุ่งมัน่พฒันาสูงสุด 

(x̄=4.218) รองลงมาคือดา้นการช่วยเหลือผูอ่ื้น (x̄=4.167) และดา้นการเสียสละต่อสังคม (x̄=4.148) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากหวัใจส าคญัของงานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ป็นงานท่ีไม่หวงัผลประโยชน์ใดๆ 
ตอบแทน เป็นการท างานดว้ยหัวใจเพื่อเป็นผูใ้ห้อย่างแทจ้ริงด้วยเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
โดยจะเห็นได้ว่าอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ร่ิมตน้จากการเป็นผูท่ี้สมคัรใจมีใจรักโดยไม่จ  ากดั
เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา และเม่ือเขา้ร่วมท างานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยแ์ล้วไม่
เพียงแต่จะช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เม่ือพบเห็นผูอ่ื้นท่ีก าลงัเดือดร้อนก็จะให้
การช่วยเหลือโดยไม่ลงัเล และอาสาสมคัรท่ีมีระดบัของจิตอาสาท่ีอยู่ในระดบัมากนั้นเป็นส่ิงท่ีดี
ส าหรับอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์น่ืองมาจากการมีจิตอาสาเป็นคุณลกัษณะในตวับุคคลยิง่มีมาก
ก็จะส่งผลให้อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยป์ฏิบติังานดว้ยความเห็นอกเห็นใจ ความตอ้งการใหผู้อ่ื้น
ไดพ้น้ทุกข ์การเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้ง หรือแมแ้ต่การใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์โดย
ไม่หวงัส่ิงตอบแทน การถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขจากการช่วยเหลือผูอ่ื้น นอกจากน้ีการ
ด าเนินชีวิตส่วนตวัของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์องไดรั้บความสุขจากการไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การพฒันาความรู้เพื่อมาใชใ้นงานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยต่์อไป 

เม่ือพิจารณารายขอ้จากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบัแรกดงัปรากฏอยูใ่นขอ้ 25 ท่ีว่าท่านให้การช่ืนชมผูมี้จิตอาสา เสียสละ 

ดว้ยการปรบมือ การใชค้  าพูด การแสดงสีหน้า เพื่อให้ก าลงัใจ (x̄=4.45) ขอ้ 16 ท่ีวา่เม่ือท่านขบัรถ

ท่านจะหลบชิดดา้นซา้ยใหแ้ก่รถพยาบาล รถดบัเพลิง รถฉุกเฉิน (x̄=4.43) และขอ้ 5 ท่ีวา่ท่านสละท่ี

นัง่ให้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนชรา เม่ืออยู่บนรถโดยสารประจ าทาง (x̄=4.38) ผลการศึกษาน้ี
สอดคลอ้งกบั กนกพจน์ สิงห์เมธากุล (2550) พบวา่ ระดบัประสิทธิผลการท างานของอาสาสมคัร
กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กต้ึงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จิตสาธารณะท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิผลการ
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ท างานแตกต่างกนั และการศึกษาของ เยาลกัษณ์ ชูประจง (2554) พบว่า แนวทางการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ควรสนบัสนุน ส่งเสริมให้อาสาสมคัรกูชี้พมีพฤติกรรมจิตอาสา โดยการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความเต็มใจ เต็มก าลงัความสามารถ และรักในการให้บริการ นอกจากน้ีการให้อาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทยไ์ด้เขา้รับการอบรม และข้ึนทะเบียนภายใตก้ฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยถึ์งขีดความสามารถในการดูแลระบบสุขภาพตามระดบัความรู้ ไม่
ปฏิบติัการอนัก่อใหเ้กิดความพิการและเสียชีวติ การควบคุมอาสาสมคัรท่ีตอ้งการกระท าความดีโดย
แทจ้ริง ผูท่ี้ไม่หวงัผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อก่อใหเ้กิดความเสียหายในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  

1.5  ผลการวิเคราะห์แรงสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

จังหวดัราชบุรี พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄=3.857) โดยจาก

ครอบครัว (x̄=3.970) สูงกวา่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (x̄=3.719) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทยส่์วนมากมีหน้าท่ีหลกัเป็นผูห้ารายได้มาดูแลครอบครัวและได้ปฎิบติังานอาสาฉุกเฉิน
การแพทยใ์นช่วงเวลาว่าง ดงันั้ นครอบครัวจึงเป็นส่ิงเดียวท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ การ
สนบัสนุน การส่งเสริม ตลอดจนการดูแลให้ครอบครัวไดด้ าเนินไปตามปกติสุข โดยพบว่าคนใน
ครอบครัวจะช่วยเหลือจดัการเป็นธุระให้ทั้งในดา้นการหาอาหาร การดูแลความเรียบร้อยของบา้น 
เส้ือผา้ และอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์องไดมี้การจดัการธุระของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ออกไปช่วยเหลือสังคมซ่ึงเป็นการไม่สร้างภาระและปัญหาครอบครัว ดังนั้ นจึงส่งผลให้การ
ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทยไ์ด้ดี ในส่วนของแรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
พบวา่การให้การสนบัสนุนการออกปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในชุมชนในทุกดา้นเพื่อให้หน่วยกูชี้พ
สามารถออกปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาระบบบริการแพทยฉุ์กเฉินให้ย ัง่ยืน จึงไดมี้การสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องให้การสนับสนุนอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทยใ์นดา้นการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารท่ีทนัต่อเหตุการณ์อยา่งสม ่าเสมอ การไดรั้บค าแนะน าใน
การปฏิบติังาน และการไดรั้บก าลงัใจจากเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้อาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยไ์ดป้ฏิบติังานต่อไปดว้ยใจอาสา 

เม่ือพิจารณารายขอ้จากการตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อันดับแรกดังปรากฏอยู่ในข้อ 8 ท่ีว่าเม่ือท่านยงักลับไม่ถึงบ้าน คนใน

ครอบครัวของท่านจะคอยถามไถ่ รอคอยดว้ยความห่วงใย (x̄=4.13) ขอ้ 5 ท่ีวา่เม่ือท่านเจ็บป่วย คน

ในครอบครัวจะถามไถ่อาการ ดูแลจนกระทัง่อาการดีข้ึน (x̄=4.12) และขอ้7 ท่ีวา่ท่านไดรั้บการดูแล

จากคนในครอบครัวในการจดัหาอาหารให้แก่ท่าน (x̄=4.12) ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั ฆณฬส 
ศรีงามเมือง (2555) พบว่า การปฏิบติัการทางการแพทยฉุ์กเฉินในขั้นตอนต่างๆ อยู่ในระดบัมาก 
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แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) พบวา่ ตวัแปรดา้นสถานการณ์ทางสังคมท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยั ไดแ้ก่ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว จากหัวหน้าชุด จากประชาชน ร่วมกบัการศึกษาของ กนกวรรณ น่ิมทัศนศิริ (2556) 
พบว่า อาสาสมคัรกู้ภัยรับรู้ถึงการช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวให้ความ
ช่วยเหลือในขณะท่ีอาสาสมคัรปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซ่ึงท าให้อาสาสมคัรกูภ้ยั
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของสังคม และการศึกษาของ นิตยา ขอนพิกุล (2555) พบว่า 
การสนบัสนุนจากองค์กรโดยรวมระดบัปานกลาง ระดบัการปฏิบติังานการแพทย์ฉุกเฉินโดยรวม
ระดบัปานกลาง และการสนบัสนุนจากองค์กรดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การบริหาร
จดัการ และการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินของหน่วยกูชี้พองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 
2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์

จงัหวดัราชบุรี ท่ีมี อายุ หน่วยงานท่ีสังกดั ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์ระดบั
การศึกษา อาชีพหลกั สถานภาพสมรส และความเพียงพอของรายไดต่้างกนั เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 1 ถึงขอ้ 7 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1  อายุ จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมี
อายุต่างกนัมีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ี
เน่ืองจากคนท่ีจะเขา้มาเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยม์าดว้ยใจเสียสละเพราะไม่มีค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ใดๆ เป็นเร่ืองของจิตสาธารณะ เป็นบุคคลในพื้นท่ีท่ีตอ้งการเห็นชุมชนของตนเอง
มีความสงบเป็นสุข ดงันั้นไม่วา่จะมีอายใุนระดบัใดจึงเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ด ้แต่ก็จะมี
คุณลกัษณะท่ีสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินไดก้ าหนดไวว้า่เป็นบุคคลท่ีอายุ 18 ปีข้ึนไป และเม่ือเขา้ไป
เป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยแ์ล้วจะตอ้งผ่านการอบรมในหลักสูตรเดียวกันคืออาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder :EMR) จึงมีความสามารถในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั คนึงสุข สุนทรเสถียร (2542) ศึกษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และ
การปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลของประชาชน เม่ือพบผูป้ระสบอุบติัเหตุบนเส้นทางถนนเบิก
ไพร-บา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติ 
และการปฏิบัติ เก่ียวกับการปฐมพยาบาล เช่นเดียวกับ  ธนพัชร สมใจ (2552) ศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลการท างานเป็นทีมกบัประสิทธิผลของทีมกูชี้พ โรงพยาบาล
ชุมชนสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ อายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของทีมกูชี้พ  
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2.2  หน่วยงานท่ีสังกดั จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนัจะมีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่าไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์สังกดัทั้ง 2 แห่ง คือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและมูลนิธิองค์กรไม่แสวงผลก าไรลว้นเป็นบุคคลในชุมชนอาสาเพื่อเขา้มา
ท างาน การไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรเดียวกนัและตอ้งผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ฏิบติังานจึง
สามารถปฏิบติังานในระบบการแพทยฉุ์กเฉินได้ นอกจากน้ีในแต่ละหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบคุณภาพของรถพยาบาล วสัดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัราชบุรี และเม่ือน าผูเ้จ็บป่วยส่งโรงพยาบาลจะไดรั้บการประเมินการปฏิบติัการฉุกเฉินจาก
เจา้หนา้ท่ีพยาบาลของโรงพยาบาลทุกแห่งจึงท าให้อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท์ั้ง 2 แห่งไดมี้การ
ปฏิบติังานท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั นอกจากน้ียงัมีการสร้างทีมกูชี้พท่ีมาจากทั้ง 2 หน่วยงานให้เป็น
ตวัแทนในการแข่งขนัทกัษะความรู้ทางดา้นวิชาการและการปฏิบติัการกูชี้พ (EMS Rally) ในระดบั
อ าเภอ จงัหวดั จนเป็นตวัแทนในระดบัเขตเพื่อแข่งขนัในระดบัประเทศ และกิจกรรมท่ีจดัเป็นไป
เพื่อส่งเสริมให้เกิดทีมอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์มีคุณภาพในการน าความรู้มาพฒันางานของ
หน่วยงานตนเอง ดงันั้นจึงอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์สังกดัหน่วยงานท่ีต่างกนัแต่ไดก้ารอบรบ 
การตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานเดียวกนั และเป็นบุคคลในทอ้งถ่ินเดียวกนั จึงท าให้การปฏิบติัการ
ฉุกเฉินการแพทยไ์ม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร (2552) พบวา่ การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัมีการท างานเป็นระบบ รวดเร็ว การไดรั้บแจง้อุบติัเหตุ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รายงาน
และประสานงานกบัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการรักษาและน าส่งโรงพยาบาล ถา้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจากการปฏิบติังานท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัเพื่อวตัถุประสงค์หลกัคือการให้การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บให้ได้รับการรักษาท่ีรวดเร็วนั้น 
หน่วยงานท่ีสังกดัแตกต่างกนัจึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉินใหแ้ตกต่างกนั 

2.3  ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ จากสมมติฐานข้อท่ี 3 
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
ต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั จากการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่า
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยจ์งัหวดัราชบุรี ท่ีมีระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์
ช่วง 1-5 ปี มีการปฏิบัติการฉุกเฉินได้ดีกว่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวดัราชบุรี ท่ีมี
ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ช่วงมากกว่า 5 ปี ข้ึนไป ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนในช่วงแรกก่อนปี พ.ศ.2555 จะเป็นผู ้
ปฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร 16 ชัว่โมง และยงัไม่ไดรั้บการอบรมเพิ่มเติม มี
เพียงการทบทวนทกัษะความรู้ทุกปี แต่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์1-5 ปีมีการอบรมหลกัสูตร
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ใหม่ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็น 40 ชั่วโมง (Emergency Medical Response :EMR) มีการ
ทบทวนทกัษะความทุกปีและการเพิ่มขอ้จ ากดัในขีดความสามารถเพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบ
ประกาศนียบตัร โดยสอดคลอ้งกบั พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) พบวา่ กลุ่มระยะเวลาใน
การปฏิบติังานนอ้ย เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมคัรกูภ้ยัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ และเทียรพชร พิมพข์ุมเหล็ก (2552) พบวา่ การน าแนวคิดธรรม 4 ประการ มา
ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัย  มูลนิ ธิธรรมรัศมีมณี รัตน์  จังหวัดชลบุ รีจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานกูภ้ยั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบั วภิา สวย
รูป (2556) พบวา่ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัผลการประเมินสมรรถนะของ
ผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2.4  ระดบัการศึกษา จากสมมติฐานขอ้ท่ี 4 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่าง จากการศึกษาพบว่าไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลท่ีเขา้มาสมคัรเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ม่มีการใชวุ้ฒิ
การศึกษาเพียงแต่อาศยัพื้นฐานของแต่ละบุคคลท่ีมีจิตอาสา มีความตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น เสียสละ
เวลา ทรัพยสิ์น แรงกาย ของตนเอง เพื่อช่วยเหลือสังคม แต่ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์ดงันั้นไม่ว่าอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์มีการศึกษาในระดบัใดก็ตามถา้ผ่าน
การอบรมก็สามารถปฏิบติังานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ด ้ทั้งน้ีเพราะการปฏิบติังานดา้นน้ีตอ้ง
มีความรู้เฉพาะโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการแพทยต์ามขอ้ก าหนดของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน
เพื่อใหอ้าสาสมคัรในสาขาน้ีไดป้ฏิบติัการฉุกเฉินท่ีถูกตอ้งดว้ยความรู้เดียวกนั ตลอดจนการทบทวน
ฟ้ืนฟูพฒันาทกัษะการปฏิบติัการฉุกเฉินทุกปี ดงันั้นจะเห็นไดว้า่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์เขา้
มาปฏิบติังานมีระดับการศึกษาท่ีต่างกนัจึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน เพราะอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย์ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมทุกคนท่ีเป็นความรู้เฉพาะทางด้านการแพทย ์
สอดคลอ้งกบั คนึงสุข สุนทรเสถียร (2542) ศึกษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ปฐมพยาบาลของประชาชน เม่ือพบผูป้ระสบอุบติัเหตุบนเส้นทางถนนเบิกไพร-บา้นโป่ง อ าเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาล 
เช่นเดียวกบั เทียรพชร พิมพ์ขุมเหล็ก (2552) พบว่า การน าแนวคิดธรรม 4 ประการมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภยั มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จงัหวดัชลบุรีจ าแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกนั และวภิา สวยรูป (2556) ศึกษาเร่ือง การประเมินสมรรถนะของผูป้ฏิบติัการ
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น จงัหวดันครนายก พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับผลการประเมิน
สมรรถนะของผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ 
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2.5  อาชีพหลกั จากสมมติฐานขอ้ท่ี 5 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
ท่ีมีอาชีพหลักต่างกัน มีการปฏิบัติการฉุกเฉินแตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตาม

สมมติฐาน โดยจะเห็นวา่อาชีพรับจา้ง (x̄=4.302) มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้กวา่อาชีพเกษตรกรรม 

(x̄=4.014) ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะงานของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ป็นการปฏิบติังานท่ีตอ้งท า
เป็นทีม ในบางสถานการณ์ตอ้งเป็นผูน้ าในตดัสินใจ และการเป็นผู ้ตามให้ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินไดร้อด
ชีวิต การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนการเคารพกฎ ระเบียบ กติกา ซ่ึงมีความ
คลา้ยกบับุคคลในอาชีพรับจา้ง จึงท าให้บุคคลกลุ่มน้ีเม่ือเขา้มาเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์
การปรับตวัไดไ้ม่ยากนกั ซ่ึงมีความต่างจากอาชีพเกษตรกรรมท่ีเป็นอาชีพอิสระเป็นการท างานดว้ย
การก าหนดโดยตวัเอง ไม่มีการสร้างกฎระเบียบในการท างาน ไม่มีบุคคลมาบงัคบั บางคร้ังท างาน
ไดโ้ดยล าพงั ซ่ึงด้วยลกัษณะงานและปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในรูปแบบต่างกนัน่ีเองจึงส่งผลให้
เกิดความแตกต่างของการปฏิบติัการฉุกเฉินด้วยเช่นกนั สอดคลอ้งกบั เยาวภา พูลพิพฒัน์ (2557) 
พบว่า อาสาสมคัรท่ีมีอาชีพต่างกนั มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และศุทธินี สาครวาสี (2553) อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ี
มีอาชีพ แตกต่างกนัจะมีผลการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

2.6  สถานภาพสมรส จากสมมติฐานขอ้ท่ี 6 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณสมบติัของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ม่มีการก าหนดถึง
สถานภาพสมรส เพียงแต่ให้เป็นบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะเพื่อวตัถุประสงค์เดียวกนัคือเพื่อช่วยให้
ผูป้ระสบภัย หรือผูเ้จ็บป่วยได้รับการดูแลรักษาได้รวดเร็ว และงานจิตอาสาเป็นงานท่ี เกิดจาก
คุณลกัษณะในตวับุคคลจึงเห็นได้วา่อาสาสมคัรมาจากบุคคลท่ีมีหลากหลายสถานภาพสมรส ทั้ง
เป็นโสด สมรส หม้ายหรืออย่าร้าง แต่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้โดยพบว่า
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์สามารถปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้ส่วนมากจะเป็นผูท่ี้ตอ้งผา่นการอบรม
ตามท่ีก าหนด เป็นบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และการ
ปฏิบัติงานจะใช้ช่วงเวลายามว่างภายหลังการเลิกจากงานประจ า ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจของ
ครอบครัว ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่สถานภาพสมรสไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน โดยสอดคลอ้งกบั 
อมัพวนั ประดบัศรี (2550) พบว่า สถานภาพสมรสของอาสาสมคัรกูภ้ยั จงัหวดัอุบลราชธานี ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการช่วยเหลือ  

2.7  ความเพียงพอของรายได้ จากสมมติฐานขอ้ท่ี 7 อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเพียงพอของรายได้ต่างกัน มีการปฏิบติัการฉุกเฉินแตกต่างกัน จากผล
การศึกษาพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ งน้ีเน่ืองจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฉุกเฉิน
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การแพทยม์าดว้ยความสมคัรใจ การใชเ้วลาวา่งหลงัจากเลิกงานประจ ามาปฏิบติังาน และเป็นงานจิต
อาสาท่ีตอ้งช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง และดว้ยพื้นฐาน
ของงานอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ม่มีการก าหนดถึงคุณลกัษณะของรายไดข้องผูม้าสมคัร ท า
ใหบุ้คคลกลุ่มน้ีมีหลากหลายระดบัฐานะ รายได ้มีความแตกต่างของเพียงพอของรายได ้แต่สามารถ
ท่ีจะเขา้มาเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ด ้เม่ือบุคคลกลุ่มน้ีเขา้มาปฏิบติังานดว้ยใจรักบริการ มี
จิตอาสา มีความเสียสละ นอกจากน้ีการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยย์งัไม่ส่งผลกระทบ
ต่องานประจ าท่ีเป็นรายไดห้ลกัและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดงันั้นปัจจยัความเพียงพอของรายได้
จึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัการฉุกเฉิน สอดคลอ้งกบั จกัรี ปัถพี (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่า ความเพียงพอของรายได้ ท่ีแตกต่างส่งผลให้อาสาสมคัร มีพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนไม่แตกต่าง และพรทวี สุวรรณพร (2557) ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานด้านการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จงัหวดั
อุบลราชธานี พบวา่รายไดข้องอาสาสมคัรไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีน าเข้าสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การ
มีจิตอาสา และแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 8 ความภาคภูมิใจในตนเอง ความผูกพนัต่อชุมชน การมีจิตอาสา และ
แรงสนบัสนุนทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
 การมีจิตอาสา ถูกคดัเลือกเขา้สมการถดถอยเป็นอนัดบัแรก สามารถท านายการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวดัราชบุรี ได้ร้อยละ 55.7 ซ่ึงการมีจิตอาสามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่การท่ีอาสาสมคัรเป็นผูท่ี้คุณลกัษณะทางดา้น
จิตสาธารณะในระดบัสูง มีการกระท าท่ีมุ่งหวงัเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั ก็จะส่งผลให้การ
กระท าของอาสาสมคัรมุ่งหวงัเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์แอบแฝง 
และเม่ือพิจารณาขอ้ค าถามจะพบว่าอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยมี์พฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็น
การมีจิตอาสาท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนั ได่แก่ ขอ้ 25 ท่ีวา่ท่านให้การช่ืนชมผูมี้จิตอาสา เสียสละ ดว้ย

การปรบมือ การใชค้  าพูด การแสดงสีหนา้ เพื่อใหก้ าลงัใจ (x̄=4.45) แสดงใหเ้ห็นวา่อาสาสมคัรมีจิต
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อาสาท่ีจะแสดงยินดีและให้ก าลงัใจกบัผูที้ท าดี ขอ้ 16 ท่ีว่าเม่ือท่านขบัรถท่านจะหลบชิดดา้นซ้าย

ใหแ้ก่รถพยาบาล รถดบัเพลิง รถฉุกเฉิน (x̄=4.43) แสดงให้เห็นวา่อาสาสมคัรมีจิตอาสาท่ีมุ่งหวงัให้
ผูท่ี้เจ็บป่วยไดเ้ดินทางได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต และขอ้ 5 ท่ีวา่ท่านสละท่ีนัง่ให้แก่ 

เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนชรา เม่ืออยู่บนรถโดยสารประจ าทาง (x̄=4.38) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการ
เสียสละในชีวิตประจ าวนั และสอดคล้องกบั ธนากร มูลพงศ์ และวิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ 
(2555) ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะในฐานะตัวแปรท านายพฤติกรรม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น และพฤติกรรมสุภาพอ่อนน้อมของ
นกัศึกษาไทย: การทดสอบอิทธิพลของการเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในฐานะตวัแปรแทรก พบว่า
การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้นพบวา่ การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นตวัแปรแทรก (Moderator) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ กบั พฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายความวา่ 
นักศึกษาท่ีมีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะในระดบัท่ีสูง  ผนวกกบัการได้เขา้ร่วมกิจกรรมจิต
อาสาระหวา่งเรียน นกัศึกษาผูน้ั้นจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้นมากข้ึนตามไปดว้ย  
 ความภาคภูมิใจในตนเอง ถูกคดัเลือกเขา้สมการถดถอยเป็นอนัดบัสอง สามารถท านายการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 โดยการมี
จิตอาสาและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถร่วมท านายการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 57.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ซ่ึงสามารถอธิบายได้
วา่การท่ีอาสาสมคัรมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงนั้น เป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดีท่ีเหมาะแก่การ
เขา้มาปฏิบติังานทางดา้นจิตอาสา เน่ืองจากอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยเ์ป็นผูท่ี้มีความสามารถท่ีจะ
กระท าตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมจนเกิดความมุ่งมัน่ตั้งใจท ากิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นให้
พน้ทุกขโ์ดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน การเสียสละความสุขส่วนบุคคลโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ ง โดยระดับความภาคภูมิใจในตนเองยิ่งมีสูงข้ึนก็ยิ่งจะช่วยให้อาสาสมัครได้
ปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้เช่นกนั ดงัแนวคิดของ Maslow ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความเข้มแข็ง มี
สมรรถภาพในการกระท าส่ิงต่างๆ มีความเช่ียวชาญและมีความสามารถ ซ่ึงประกอบไปดว้ย สอง
ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นความรู้สึกนับถือตนเอง เป็นทัศนของบุคคลท่ี มีต่อตนเอง มีความเคารพ 
ยอมรับในตนเองวา่มีความส าคญั มีความสามารถท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆ ไดแ้ก่การมองเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การเป็นคนเขม้แข็งมัน่คง มีความสามารถ มีความช่ืนชมตนเอง มีความเช่ือมัน่ พึ่งตนเองได้
และมีความเป็นอิสระ ส่วนท่ีสองเป็นความรู้สึกว่าคุณค่าท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตน ซ่ึงเห็นได้จากการมี
เกียรติ มี ช่ือเสียง มีต าแหน่ง มีอ านาจ มีความรุ่งเรือง ได้รับการยอมรับ ความเอาใจใส่ ให้มี
ความส าคญั มีศกัด์ิศรี และเป็นท่ียกยอ่งของสังคม โดยจะเห็นไดว้า่อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยท่ี์มี
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ระดับความภาคภูมิใจในตนเองยิ่งมากข้ึนก็ยิ่งจะช่วยให้การปฏิบัติการฉุกเฉินได้ดีด้วยเช่นกัน 
สอดคลอ้งกบั ทศัพร ชูศกัดิ (2555) ศึกษา รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นพื้นท่ีสาธารณสุขเขต 
18 พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง  

ความผูกพนัต่อชุมชน ถูกคดัเลือกเขา้สมการถดถอยเป็นอนัดบัสุดทา้ย สามารถท านายการ
ปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี ไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 ซ่ึงความ
ผูกพันต่อชุมชนมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย ์จงัหวดัราชบุรี เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียความผูกพนัในชุมชนของอาสาเหล่าน้ี 

พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับมาก (x̄=3.974) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่าอาสาสมคัรมีความผูกพนักับ
ชุมชนมาก โดยจะเขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการชุมชนหลายต าแหน่ง เช่น 
ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสารักษาดินแดน (อส.) กลุ่มอาสาต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละ
กรรมการชุมชนจะมีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น การจัดท าแผน การด าเนินงาน 
กิจกรรมพฒันาชุมชน การประชุม ซ่ึงแต่ละบทบาทก็มีภาระงานมากท่ีจะส่งผลให้การปฏิบติัหนา้ท่ี
ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยไ์ดไ้ม่เต็มก าลงัความสามารถเน่ืองจากตอ้งแบ่งเวลาไปร่วมในแต่
ละกิจกรรมท่ีเป็นสมาชิก จึงท าให้ความผูกพนัต่อชุมชนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินของอาสาเหล่าน้ี ดังนั้ นเพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินได้ดีข้ึนจึงควรมีระบบคัดกรอง
อาสาสมคัรท่ีจะเข้ามาปฏิบติังาน เช่น ไม่เคยเป็นอาสาใดๆ ของชุมชน ปฏิบติังานเป็นกะได้ มี
ความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์เป็นตน้ เพื่อให้มีอาสาสมคัรไดมี้ความเหมาะสมกบังานโดยแทจ้ริง 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ซ ้ าซ้อนหรือหลีกหนี มีความเสียสละต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการศึกษาน้ี
สอดคลอ้งกบั นยัน์ปพร สุภากรณ์ (2550) ศึกษาความผกูพนักบัชุมชนของประชาชนในชุมชนแขวง
วดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีระดบัความผูกพนักบัชุมชนอยู่
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนักบัชุมชนดา้นความรู้สึกรักชุมชน
ในระดับท่ีสูงท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงได้แก่ อายุ ศาสนา ระดับ
การศึกษาอาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การเป็น
เจา้ของบา้น และขนาดประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนักบัชุมชนของ
กลุ่มตวัอยา่งในชุมชนในแขวงวดักลัยาณ์โดยมีอตัราของความสัมพนัธ์นอ้ยคือร้อยละ 30.6  
 แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวท่ีไม่ถูกเลือกเข้าสมการท านายการ
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์จงัหวดัราชบุรี แสดงให้เห็นวา่อาสาสมคัรท่ีเขา้



117 
 

 

มาปฏิบติัการฉุกเฉินดว้ยความสมคัรใจ ดว้ยคุณสมบติัภายในตวับุคคลอนัไดแ้ก่การมีจิตสาธารณะ
อนัดับแรก จนน ามาสู่การเข้ารับการอบรมผ่านการรับรองการข้ึนทะเบียนและเม่ืออาสาสมคัร
ปฏิบติังานจะใชช่้วงเวลาวา่งหลงัจากการท างานหลกั เสร็จส้ินภารกิจภายในครอบครัว ดงันั้นจึงไม่
สร้างความเดือดร้อนต่อครอบครัวและส่งผลต่อการปฏิบติังานเน่ืองจากอาสามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดดี้ในระดบัหน่ึง โดยการวจิยัคร้ังไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรง
สนบัสนุนทางสังคมไว ้2 ดา้น ดงัน้ี 

1. แรงสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว จะเห็นไดว้า่อาสาสมคัรไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ครอบครัวในการให้การดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวพึงกระท า 
แต่ในบางเร่ืองอาสาสมคัรเองจะมีความรับผิดชอบตนเอง ดงัขอ้ 10 ท่ีวา่ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจาก

คนในครอบครัว ในการตรวจเชคสภาพรถท่ีท่านใชห้รือเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง (x̄=3.61) แสดงให้เห็น
ว่าอาสาสมคัรตอ้งตรวจสภาพรถยนต์และเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยตนเองซ่ึงครอบครัวเห็นว่าเป็น
ความส้ินเปลืองท่ีนอกเหนือการใชง้านปกติ และขอ้ 4 ท่ีวา่ท่านไดรั้บความไวว้างใจในการตดัสินใจ

เร่ืองต่างๆ ของครอบครัว (x̄=3.90) แสดงให้เห็นว่าอาสาสมคัรเป็นสมาชิกในครอบครัว แต่ส่วน
หน่ึงไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือครอบครัวมีสมาชิกหลายคน การไวว้างใจในการตดัสินใจ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจึงยงัใหค้วามส าคญักบัอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นระดบัไม่มากนกั   

2. แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่าอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทยไ์ดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียว ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวั ชุดปฏิบติัการ อุปกรณ์
ตามมาตรฐาน และการอบรม วสัดุ/อุปกรณ์ส้ินเปลือง และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากแบบสอบถามยงั
พบว่าอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ต้องการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวช่วยสนับสนุนให้เพิ่มข้ึนมาก
กวา่เดิม ดงัค าถามขอ้ 17 ท่ีวา่ท่านไดรั้บความเป็นธรรมจากหน่วยงานในเร่ืองต่างๆ เช่น สวสัดิการ 

ค่าตอบแทนนอกเวลา วนัพกัร้อน (x̄=3.17) การสนบัสนุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในส่งศพชนัสูตรให้แก่
ต ารวจ การสนับสนุนอาหารและน ้ าด่ืม การไดรั้บสวสัดิการทางด้านท่ีพกัหากตอ้งท างานในช่วง
กลางคืน เป็นตน้ และขอ้ 16 ท่ีวา่ท่านสามารถเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติงาน (x̄=3.35) แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครมีความต้องการให้หน่วยงานท่ีเก่ียว
ช่วยเหลือเน่ืองจากวสัดุ/อุปกรณ์ส้ินเปลืองเม่ือใชแ้ลว้ไม่สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดว้ยกนั 2 ส่วน ดงัน้ี 
 3.1  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 

3.1.1  จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่   
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   3.1.1.1 ระยะเวลาในการเป็นอาสาฉุกเฉินการแพทย ์พบวา่ อยูใ่นช่วง 1-5 
ปี มากท่ีสุด และพบวา่มีการปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้ดว้ยเช่นกนั ดงันั้นเพื่อให้การปฏิบติัการฉุกเฉินดี
ข้ึนจึงควรมีการข้ึนทะเบียนภายในจงัหวดั ระบบฐานขอ้มูลอาสาสมคัร จดัอบรมหลกัสูตรใหม่
ให้แก่อาสาสมคัรรุ่นเก่า แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน ประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบ
การคดัเลือกผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังานให้ตรงตามคุณสมบติั จดัให้มีการทดสอบความรู้ก่อนจดัการอบรม
เพื่อทราบระดบัพื้นฐานของความรู้และจดัการอบรมได้ตรงเป้าหมาย จดักิจกรรมกลุ่มให้มีความ
หลากหลายของระดบัการศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบหาขอ้มูลเชิงลึกของความแตกต่างของระยะเวลา
ในการเป็นอาสาฉุกเฉินการแพทย ์  
   3.1.1.2 อาชีพ พบว่าอาชีพรับจ้าง มีการปฏิบัติการฉุกเฉินได้ดีซ่ึงเป็น
เพราะคุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพรับจา้ง เช่น ปฏิบติัตามกฎระเบียบของนายจา้ง หาความรู้ 
ความช านาญ กระตือรือร้น มานะ อดทน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  ท างานเป็นทีม ซ่ึงงานอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยมี์คุณลกัษณะคล้ายอาชีพรับจา้ง แต่งานอาสาจะมีความหลากหลายอาชีพดงันั้น
เพื่อให้การปฏิบติัการฉุกเฉินไดดี้จึงควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ การรวม
ทีมท่ีหลากหลายอาชีพ การประชุมหาปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแกไ้ข เป็นตน้     

3.1.2 การปฏิบติัการของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดย
พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้การปฏิบติัการฉุกเฉินดีข้ึน ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการมีจิต
อาสา ดงันั้นจึงควรสร้างความมัน่ใจในความสามารถของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ การอบรม
ทบทวนความรู้ในทุกปี การเก็บประสบการณ์และไดรั้บการประเมิน เน้นการแสดงตนเองดว้ยบตัร
ประจ าตวัหรือสัญลกัษณ์แสดงช่ือหน่วยงานสังกดั มีฐานขอ้มูลผูป้ฏิบติัการท่ีตรวจสอบได้ ระบบ 
Internet , สร้าง Appication , VDO call ส่งอาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุ รีหรือ
โรงพยาบาลแม่ข่ายควรมีการนิเทศงานท่ีทั่วถึง สร้างหน่วยบริการดีเด่นต้นแบบ การทบทวน
อุบติัการณ์ท่ีเส่ียงต่อชีวติ การรณรงคต่์างๆ ในเชิงป้องกนั การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ 
  3.1.3  ความภาคภูมิใจในตนเอง พบว่าเป็นปัจจยัท่ีเขา้สมการท่ีท าให้ปฏิบติัการ
ฉุกเฉินไดดี้ข้ึน แต่เม่ือพิจารณาการตอบขอ้ค าถามพบว่าอาสาสมคัรมีความรู้สึกเหน่ือยล้าทอ้แท้
หมดหวงัเม่ือพบปัญหาและอุปสรรค ไม่มัน่ใจในการปฏิบติังาน และการให้ค  าช่ืนชมต่อตนเองยงั
น้อย ดังนั้ นจึงควรมีผู ้ให้ค  าปรึกษา การอบรมเก่ียวกับการจัดการปัญหา จัดกลุ่มแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ส่งเสริมให้อาสาสมคัรช่ืนชมและให้ก าลงัตวัเอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่ืนชม สร้าง
เวทีใหอ้าสาสมคัรไดแ้สดงความสามารถ เช่น วชิาการ นวตักรรม การแข่งขนั ตน้แบบอาสา เป็นตน้  
  3.1.4  ความผูกพนัต่อชุมชน พบว่าเป็นปัจจยัท่ีเขา้สมการ แต่มีความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบัติการฉุกเฉินในทางลบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอาสาสมคัรมีความผูกพนัท่ีดีต่อชุมชนของ
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ตนเองโดยพื้นฐานอยู่แลว้ เพื่อให้การปฏิบติัการฉุกเฉินดีข้ึน หน่วยงานท่ีสังกดัควรจดัให้มีระบบ
การคดักรองอาสาสมคัรเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีสมคัรไม่ควรเป็นอาสาอ่ืนๆ มากกวา่ 2 ต าแหน่ง 
เพื่อจะไดมี้เวลาในการท างานโดยไม่ซ ้ าซอ้นกบัการท าภารกิจอ่ืน หรือปฏิบติังานเป็นกะได ้เป็นตน้  

3.1.5  การมีจิตอาสา พบว่าเป็นปัจจัยท่ี เข้าสมการมาเป็นอันดับแรก และมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน ซ่ึงนบัไดว้า่การมีจิตอาสามีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
งานอาสาสมคัร เพื่อช่วยใหป้ฏิบติัการฉุกเฉินดีข้ึนจึงควรมีการปลูกฝังจิตสาธารณะตั้งแต่ช่วงวยัเด็ก
และต่อเน่ืองในทุกช่วงวยั จัดกิจกรรมระหว่างอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์กับกลุ่มคน เช่น 
กิจกรรมปฐมพยาบาลในโรงเรียน อบรมผูน้ านกัเรียน ผูน้ าชุมชน พนกังานโรงงาน เป็นตน้ 
 3.2  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

3.2.1  ควรมีการวิจยัเก่ียวอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นระบบการแพทยฉุ์กเฉิน
ดา้นอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจน หลากหลายมิติ และให้เกิดการส่งเสริมงานดา้น
จิตอาสาใหเ้พิ่มมากข้ึน 

3.2.2  ควรมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัไปด าเนินการหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้
ไดรั้บทราบขอ้มูลปัญหาท่ีแทจ้ริงของอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งใน
การวางแผนนโยบาย การพฒันาแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นปัญหา และก่อให้เกิดความย ัง่ยืนของ
อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยใ์นระบบการแพทยฉุ์กเฉินต่อไป 

3.2.3 ควรมีการวิจยักับผูเ้จ็บป่วย หรือรับบริการท่ีได้เรียกใช้ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ ของระบบการแพทยฉุ์กเฉิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลท่ีมาจากหลายๆ ด้าน ข้อเด่นและข้อด้อยมาเป็นแนวทางในการวางแผน สร้างนโยบาย 
ตลอดจนการด าเนินงานไดต้รงกบัส่วนท่ีตอ้งการพฒันา มีการแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุด 
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                รหัสแบบสอบถาม __  __  __ 
 

แบบสอบถาม   
  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จังหวดัราชบุรี  

ค าช้ีแจง                                                                                                                                     
1. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ อาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
2. ขอใหอ้าสาสมคัรฉุกเฉินการแพทยต์อบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์

ต่อการน าผลการวิจยัไปวางแผนพฒันาการปฏิบติัการฉุกเฉินของอาสาสมคัรฉุกเฉิน
การแพทยต่์อไป   

3. ค าตอบของท่าน ผูว้ิจยัถือเป็นความลับและน าเสนอในภาพรวมของจงัหวดั ดงันั้ น
ค าตอบทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของท่านแต่อยา่งใด 

4. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป                                            จ านวน  7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัการฉุกเฉิน                             จ านวน 59 ขอ้              
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในตนเอง                        จ  านวน 17 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อชุมชน                             จ  านวน 17 ขอ้ 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีจิตอาสา                                         จ  านวน 25 ขอ้ 
ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงสนบัสนุนทางสังคม                         จ  านวน 20 ขอ้ 
 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณอาสาสมคัร
ฉุกเฉินการแพทยทุ์กคนมา ณ ท่ีน้ี 
 
      นางสาวนิลวรรณ ทรัพยพ์รรณราย 
                            นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

      สาขาจิตวทิยาชุมชน  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
ค าช้ีแจง โปรดเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง ... หรือท าเคร่ืองหมาย ลงใน          ตามความเป็นจริง 
 

1. ปัจจุบนัท่านอาย ุ.............. ปี  (เศษของอาย ุ6 เดือน ใหคิ้ดเป็น 1 ปี) 
2. หน่วยงานท่ีท่านสังกดั ไดแ้ก่ 

        มูลนิธิ                                             องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( อบต. , เทศบาล)                                                                                                                                                         
3. ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย.์..........ปี (เศษ 6 เดือนใหคิ้ดเป็น 1 ปี) 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน ไดแ้ก่ 

        ประถมศึกษา                                  มธัยมศึกษา / ปวช. 
                      อนุปริญญาหรือเทียบเท่า / สูงกวา่อนุปริญญา 

5. อาชีพหลกัของท่าน ไดแ้ก่ 
        ธุรกิจส่วนตวั                                  รับจา้ง 

                      เกษตรกรรม                                   รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
        อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

6. สถานภาพสมรสของท่าน ไดแ้ก่ 
        โสด                                  คู่ / สมรส                              หยา่ร้าง / แยกทาง / หมา้ย  

7. ความเพียงพอของรายไดข้องท่าน ไดแ้ก่ 
         พอใช ้และมีเหลือเก็บ                   พอใช ้แต่ไม่มีเหลือเก็บ 
         ไม่พอใช ้และมีหน้ีสิน 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 แบบสอบถาม “การปฏิบัติการฉุกเฉิน” 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านไดก้ระท าตรงกบัขอ้ความนั้นเพียงช่องเดียว โดย
ค าตอบ มากท่ีสุด  หมายถึง ท่านไดก้ระท าตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั  “ทุกคร้ัง หรือมากท่ีสุด” 
 มาก          หมายถึง ท่านไดก้ระท าตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั  “มาก” 
 ปานกลาง หมายถึง ท่านไดก้ระท าตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั  “ปานกลาง” 
 นอ้ย         หมายถึง ท่านไดก้ระท าตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั  “นอ้ย” 

นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านไดก้ระท าตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั  “ไม่เคย หรือนอ้ยท่ีสุด” 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1. ท่านมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และพร้อม

ปฏิบติังานดา้นอาสาสมคัร  
     A1… 

2. ท่านเขา้ร่วมท างานดา้นอาสาสมคัรโดย
ไม่ส่งผลกระทบกบัการด ารงชีวติ
ประจ าวนั ต่อครอบครัว ต่อหนา้ท่ีการ
งาน และคนรอบขา้ง 

     A2… 

3. ท่านมีความพร้อมท่ีจะออกการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินไดทุ้กสถานการณ์ 

     A3… 

4. ท่านมกัจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อน
การปฏิบติังาน 

     A4… 

5. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด 

     A5… 

6. ท่านติดบตัรประจ าตวั หรือสัญลกัษณ์
แสดงช่ือ หน่วยงานสังกดัของตนเอง 

     A6… 

7. ท่านมกัจะสวมกางเกงขาสั้น เส้ือยดื 
รองเทา้แตะในขณะปฏิบติังานเป็นประจ า 

     A7… 

8. ท่านตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉิน 
อุปกรณ์กูชี้พ/กูภ้ยั ให้อยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้าน 

     A8… 

9. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชส่ื้อสารใหอ้ยู่
ในสภาพพร้อมใชง้านทุกคร้ัง 

     A9… 

10. ท่านบ ารุงรักษาอุปกรณ์กูชี้พ/กูภ้ยั เช่น 
การเปล่ียนแบตเตอร่ี การป้องกนัคราบ
สนิม ป้องกนักล่ินอบัช้ืน อยูเ่ป็นประจ า 

     A10 
... 

11. ท่านท าความสะอาดอุปกรณ์กูชี้พ/กูภ้ยั 
ก่อนและหลงัปฏิบติังานทุกคร้ัง 

     A11
… 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
12. ท่านติดตามรับฟังช่องทางการรับแจง้เหตุ 

ไดแ้ก่ วทิยส่ืุอสาร โทรศพัท ์ตลอดเวลา
ในขณะปฏิบติังาน 

     B12
… 

13. ท่านรีบตดัสายทิ้งทนัทีคร้ังแรกเม่ือมี
ผูบ้าดเจบ็หรือผูแ้จง้เหตุโทรเขา้มา  และ
รอใหผู้แ้จง้โทรกลบัมาอีกคร้ัง เพื่อให้
มัน่ใจวา่ไม่เป็นการแจง้เหตุหลอก หรือ
กลัน่แกลง้ 

     B13
… 

14. ท่านรับฟังขอ้มูลการแจง้เหตุดว้ยความ
ตั้งใจ สอบถามขอ้มูลท่ีละเอียดครบถว้น 

     B14
… 

15. ท่านส่งต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้เหตุขอความ
ช่วยเหลืออยา่งละเอียด พร้อมเบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อของผูแ้จง้ให้แก่เพื่อน
ร่วมงานทุกคร้ัง 

     B15
… 

16. ท่านใหอ้ภยัเพื่อนร่วมงานเม่ือส่งขอ้มูล
ผดิพลาด และใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง 

     B16
… 

17. ท่านรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน 

     B17
… 

18. ท่านประสานความช่วยเหลือหน่วยงาน
สนบัสนุน เช่น ต ารวจ ดบัเพลิง ผูน้ า
ชุมชนไดเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ 

     B18
… 

19. ท่านประสานงานกบัอาสาสมคัรท่ีอยู่
ใกลเ้คียงผูบ้าดเจบ็ใหรี้บไปดูอาการก่อน 

     B19
… 

20. เม่ือพบผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการทรุดหนกั 
ท่านจะรีบติดต่อประสานงานกบัหน่วย 
งานอ่ืนๆเพื่อขอแนวทางช่วยเหลือทนัที 

     B20
… 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
21. ท่านใหค้  าแนะน าการปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้เฉพาะกรณี แก่ผูข้อความ
ช่วยเหลือก่อนท่ีรถพยาบาลถึงจุดเกิดเหตุ 

     B21
… 

22. ท่านใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาช่วยแกไ้ข
ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ท่ีรับแจง้เหตุ 

     B22
… 

23. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทุกคร้ังใน
การปฏิบติังาน 

     C23
… 

24. ท่านร่วมประชุมรับฟังค าช้ีแจง ข่าวสาร 
ร่วมกบัทีมเป็นประจ า 

     C24
… 

25. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
เสมอ 

     C25
… 

26. ท่านมีการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายแก่
ทีมในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     C26
… 

27. ท่านก าหนดเป้าหมายร่วมกนักบัทีมทุก
คร้ังเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

     C27
… 

28. ท่านวางแผนกบัสมาชิกในทีมเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

     C28
… 

29. ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัการ
ฉุกเฉินใหส้ าเร็จ เพื่อความปลอดภยัทั้ง
ชีวติและทรัพยสิ์น 

     C29
… 

30. ท่านก าหนดหนา้ท่ีเพื่อนร่วมงานให้
เหมาะสมกบัสมรรถนะของแต่ละบุคคล
เพื่อใหก้ารปฏิบติัการฉุกเฉินส าเร็จลุล่วง  

     C30
… 

31. ท่านจดัแบ่งหนา้ท่ีกบัเพื่อนร่วมงานทุก
คร้ัง เพื่อลดการท างานซบัซอ้น 

     C31
… 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
32. ท่านจะปฏิบติัเฉพาะหนา้ท่ีของท่าน โดย

ไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
     C32

… 
33. เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุท่านส ารวจ ตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบก่อนอนัดบัแรก 
     D33

… 
34. ท่านประเมินการรู้สึกตวัของผูบ้าดเจบ็ทุก

คร้ังตามล าดบัโดยดูทางเดินหายใจ การ
หายใจ  และการไหลเวยีนโลหิต 

     D34
… 

35. ท่านใหก้ารปฐมพยาบาลเฉพาะภายนอก
ร่างกายผูบ้าดเจบ็ เช่น การท าแผล การ
หา้มเลือด การดามกระดูก เป็นตน้ 

     D35
… 

36. เม่ือท่านพบผูบ้าดเจบ็ไม่มีสัญญาณชีพ 
ท่านรีบโทรแจง้โรงพยาบาล และช่วยฟ้ืน
คืนชีพ (CPR)ทนัที 

     D36
… 

37. ท่านคดัแยกผูบ้าดเจบ็ทั้งหมด และมีการ
จดัแบ่งทีมใหญ่ใหดู้แลผูบ้าดเจบ็หนกั 
ทีมเล็กดูแลผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย 

     D37
… 

38. ท่านมกัจะถ่ายรูปผูบ้าดเจบ็ไปเผยแพร่ใน
ส่ือต่างๆ  

     D38
… 

39. ท่านรักษาความลบั กรณีท่ีบางเหตุการณ์
อาจจะเกิดความเสียหายหรือสร้างความ
อบัอายใหแ้ก่ผูบ้าดเจบ็และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

     D39
… 

40. ท่านใหก้ารปฐมพยาบาลผูไ้ดรั้บบาดเจบ็
ดว้ยความเท่าเทียม เสมอภาค  

     D40
… 

41. ท่านสอบถามสิทธิการรักษาของ
ผูบ้าดเจบ็ทุกคร้ัง เพื่อผลประโยชน์
ทางดา้นค่าใชจ่้าย และการรักษาต่อเน่ือง 

     D41
… 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
42. ท่านปฏิบติัตามเพื่อนในทีมท่ีเป็นคนน า

อยูด่า้นหนา้เพื่อจะไดเ้คล่ือนยา้ยถูกตอ้ง
วา่จะไปท่ีไหน ทิศทางใด และมีความ
พร้อมเพรียงในการยกและเคล่ือนยา้ย 

     E42
… 

43. ท่านจดัสมาชิกในทีมโดยให้คนท่ีลกัษณะ
ตวัสูงใหญ่ยกบริเวณดา้นศีรษะผูบ้าดเจบ็
ทั้ง2ขา้งซา้ย-ขวาและคนท่ีมีลกัษณะตวั
เล็กเต้ียยกทางดา้นปลายเทา้ของผูบ้าดเจบ็ 

     E43
… 

44. เม่ือท่านเคล่ือนยา้ยไม่ได ้ท่านจะปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ อธิบายใหผู้บ้าดเจบ็และ
ญาติไดรั้บทราบและอยูร่อเป็นเพื่อน
จนกระทัง่รถพยาบาลมาช่วยเหลือท่าน 

     E44
… 

45. ท่านจดัหาสมาชิกในทีมท่ีความสูงใกล ้
เคียงกนัในการยกเคล่ือนยา้ยเพื่อผอ่นแรง  

     E45
… 

46. ท่านด าเนินการปฐมพยาบาล เช่น หา้ม
เลือด ดามกระดูก ก่อนเคล่ือนยา้ยทุกคร้ัง 

     E46
… 

47. ก่อนยกผูบ้าดเจบ็ท่านจะนัง่ยอ่เข่า หลงั
ตรง แขนตึง และลุกข้ึนยนืเป็น
แนวตั้งฉากกบัพื้นเสมอ เพื่อความ
ปลอดภยัต่อสุขภาพของท่าน 

     E47
… 

48. ท่านหมอบคลานลากผูบ้าดเจ็บแนวราบ
กบัพื้นในเหตุไฟไหมมี้หมอกควนั 

     E48
… 

49. ท่านรัดตรึงล าตวัผูบ้าดเจบ็กบัเปลดว้ย
สายรัดอยา่งนอ้ย 3 เส้น ท่ีบริเวณใตรั้กแร้ 
สะโพก เหนือหวัเข่า และเก็บปลายสาย
รัดอยูใ่นสภาพเรียบร้อย 

     E49
… 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
50. ท่านตรวจสอบสภาพความปลอดภยัของ

อุปกรณ์เคล่ือนยา้ย ก่อนยกผูบ้าดเจบ็ 
     E50

… 
51. ท่านสวมขอ้ต่อหรือตวัล็อกของอุปกรณ์

ใหแ้น่นสนิททุกคร้ังก่อนยกเคล่ือนยา้ย 
     E51

… 
52. ท่านส ารวจผูบ้าดเจบ็ขณะอยูบ่นอุปกรณ์

เคล่ือนยา้ยใหมี้สภาพเรียบร้อยทุกคร้ัง
ก่อนออกค าสั่งใหเ้พื่อนร่วมงานยกและ
เคล่ือนยา้ย 

     E52
… 

53. ท่านตรวจสอบวทิยส่ืุอสาร ระบบไฟฟ้า
รถ สัญญาณไซเรน ใหใ้ชง้านไดต้ลอด 

     F53
… 

54. ท่านส ารวจภาชนะการจดัเก็บเวชภณัฑ์
ทางการแพทยมี์การยดึตรึง ครุภณัฑ์-วสัดุ 
เวชภณัฑ ์ไม่ใหห้ลุดร่วงและสะดวกต่อ
การใชง้าน 

     F54
… 

55. ท่านจะเวน้ระยะจอดรถใหไ้กลออกจาก
ผูบ้าดเจบ็เพื่อให้รถพยาบาลในระดบัสูง
ไดจ้อดก่อนในระยะใกลผู้บ้าดเจบ็ 

     F55
… 

56. ท่านจอดรถใหชิ้ดริมไหล่ทางใหม้ากท่ีสุด 
และในขณะน าผูบ้าดเจบ็ข้ึนรถท่านให้
สัญญาณโบกรถคนัอ่ืนๆ เพื่อความ
ปลอดภยั  

     F56
… 

57. ท่านเปิดสัญญาณไฟกระพริบ หรือตั้ง
กรวยจราจรก่อนถึงบริเวณท่ีรถท่านจอด
เพื่อแจง้ให้รถคนัอ่ืนไดท้ราบและ
ระมดัระวงั 

     F57
… 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 

การกระท าของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
58. ท่านน าส่งผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการป่วยหรือ

บาดแผลเล็กนอ้ย (สีเขียว) ใหแ้ก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(สถานีอนามยั) ดูแลในเบ้ืองตน้ 

     F58
… 

59. ท่านคาดเขม็ขดันีรภยัทุกคร้ังท่ีออก
ปฏิบติัการไปกบัรถพยาบาล/รถกูชี้พ 

     F59
… 

 
ส่วนที ่3 แบบสอบถาม “ความภาคภูมิใจในตนเอง” 
ค าช้ีแจง ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
โดย 
  มากท่ีสุด  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นวา่ขอ้ความตรงกบัความเป็นจริง “มากท่ีสุด” 
  มาก          หมายถึง ท่านมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นวา่ขอ้ความตรงกบัความเป็นจริง “มาก” 
  ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นวา่ขอ้ความตรงกบัความเป็นจริง “ปานกลาง” 
  นอ้ย         หมายถึง ท่านมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นวา่ขอ้ความตรงกบัความเป็นจริง “นอ้ย” 
  นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นวา่ขอ้ความตรงกบัความเป็นจริง “นอ้ยท่ีสุด” 
 

ข้อ 
 

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

ระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็น ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีท่านไดร่้วมท ากิจกรรม

ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น 
     G1… 

2. ท่านรู้สึกวา่ปัจจุบนัท่านประสบ
ความส าเร็จในชีวติส่วนตวัและการงาน 

     G2… 

3. ท่านคิดวา่ท่านพอใจในส่ิงท่ีท่านเป็นอยู่
ในปัจจุบนั 

     G3… 

4. ท่านคิดวา่ท่านเป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะ
กระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมได ้

     G4… 
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ข้อ 

 
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

ระดับความรู้สึก หรือความคิดเห็น ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
5. ท่านรู้สึกวา่มีความสุขทุกคร้ังเม่ือได้

ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์
     G5… 

6. ท่านมกัจะช่ืนชมตนเองเสมอเม่ือท่าน
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 

     G6… 

7. ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีไดม้อบหมาย
ไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

     G7… 

8. ท่านไม่ค่อยมัน่ใจในความสามารถของ
ท่านท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้

     G8… 

9. ท่านเช่ือมัน่วา่ท่านกลา้ตดัสินใจต่อส่ิง
ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

     G9… 

10. ท่านคิดวา่ท่านเป็นท่ีพึ่งพาของครอบครัว 
และผูอ่ื้นได ้

     G10
… 

11. ท่านรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และมี
ความส าคญัต่อครอบครัว 

     G11
… 

12 ท่านภูมิใจท่ีไดรั้บการยกยอ่ง และไดรั้บ
เกียรติจากคนในครอบครัว 

     G12
… 

13. ท่านรู้สึกวา่เพื่อนๆ ยอมรับความสามารถ
ในการท าส่ิงต่างๆ ของท่านเป็นอยา่งดี 

     G13
… 

14. ท่านมัน่ใจวา่งานต่างๆ ท่ีท่านท านั้นเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเสมอ 

     G14
… 

15. ท่านคิดวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสม
ต่องานท่ีไดม้อบหมายเป็นอยา่งดี 

     G15
… 

16. ท่านรู้สึกเหน่ือยลา้ทอ้แทห้มดหวงัเม่ือ
ท่านพบปัญหาอุปสรรคท่ีเขา้มา 

     G16
… 

17. ท่านเช่ือมัน่วา่รู้ขอ้บกพร่องของตนเอง 
และพยายามแกไ้ข ปรับปรุงส่ิงนั้น 

     G17
… 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถาม “ความผูกพนัต่อชุมชน” 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกท่ีเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียง
ช่องเดียว โดย 
  มากท่ีสุด  หมายถึง ท่านมีระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนนั้นตรงกบัความเป็นจริง “มากท่ีสุด” 
  มาก          หมายถึง ท่านมีระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนนั้นตรงกบัความเป็นจริง “มาก” 
  ปานกลาง หมายถึง ท่านมีระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนนั้นตรงกบัความเป็นจริง “ปานกลาง” 
  นอ้ย         หมายถึง ท่านมีระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนนั้นตรงกบัความเป็นจริง “นอ้ย” 
  นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านมีระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนนั้นตรงกบัความเป็นจริง “นอ้ยท่ีสุด” 
 

ข้อ 
 

ความผูกพนัต่อชุมชน 
 

ระดับความผูกพนัทีม่ีต่อชุมชน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน      H1…  
2. ท่านเตม็ใจท่ีจะท างานล่วงเวลาหรือใน

วนัหยดุใหชุ้มชน แมว้า่จะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทน 

     H2… 

3. ท่านคิดเสมอวา่ชุมชนของท่านเป็นชุมชน
ท่ีดี เหมาะแก่การปฏิบติังานและอาศยัอยู ่

     H3… 

4. ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถของท่าน
อยา่งเตม็ท่ีในการพฒันาชุมชนของท่าน 

     H4… 

5. ท่านมีความสุขอยา่งยิง่ท่ีเห็นสมาชิกใน
ชุมชน 

     H5… 

6. ท่านรู้สึกเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
ชุมชนของท่าน 

     H6… 

7. ท่านเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของชุมชนอยา่งเคร่งครัด 

     H7… 

8. ท่านรับรู้ถึงความส าคญัของชุมชนของ
ท่านอยูเ่สมอ 

     H8… 

9. ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน และไม่อยากอยูภ่ายในชุมชนอีก
ต่อไป 

     H9… 
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ข้อ 
 

ความผูกพนัต่อชุมชน 
 

ระดับความผูกพนัทีม่ีต่อชุมชน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
10. ท่านรู้สึกวา่ท่านมีส่วนท าให้ชุมชน

ประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งดี 
     H10

… 
11. ท่านรู้สึกใกลชิ้ดผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกบัชุมชน 
     H11

… 
12. ท่านคิดอยูเ่สมอวา่ท่านเป็นส่วนหน่ึงใน

การก าหนดแนวทาง และเป้าหมายชดัเจน
ในการพฒันาของชุมชน 

     H12
… 

13. ท่านส านึกอยูเ่สมอวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงในชุมชน และชุมชนนั้นเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิตท่าน 

     H13
… 

14. เม่ือมีคนพูดวา่ชุมชนของท่านในทางไม่ดี 
ท่านจะแกต่้างในทนัที 

     H14
… 

15. ท่านยนิดีดว้ยความจริงใจเม่ือสมาชิกใน
ชุมชนไดก้ระท าความดี  

     H15
… 

16. ท่านร่วมกิจกรรมของชุมชนอยูเ่สมอ เช่น
งานบวช งานแต่ง งานศพ ท าบุญหมู่บา้น  

     H16
… 

17. ท่านปรารถนาท่ีจะใหส้มาชิกในชุมชน
ทุกคนรับรู้ถึงความส าคญัของชุมชนอยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน 

     H17
… 
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ส่วนที ่5 แบบสอบถาม “การมีจิตอาสา” 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านไดป้ฏิบติัตนตรงกบัขอ้ความนั้นเพียงช่องเดียว 
โดย 
 มากท่ีสุด  หมายถึง ท่านไดป้ฏิบติัตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั “มากท่ีสุด” 
 มาก          หมายถึง ท่านไดป้ฏิบติัตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั “มาก” 
 ปานกลาง หมายถึง ท่านไดป้ฏิบติัตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั “ปานกลาง” 
 นอ้ย         หมายถึง ท่านไดป้ฏิบติัตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั “นอ้ย” 
 นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านไดป้ฏิบติัตนตรงกบัขอ้ความนั้นในระดบั “นอ้ยท่ีสุด” 
 

ข้อ 
 

การมีจิตอาสา 
 

ระดับการปฏิบัติของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1. ท่านใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูท่ี้อ่อนแอกวา่

ท่าน เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ประจ า 
     I1… 

2. เม่ือมีคนรู้จกัมาไหวว้านใหท้่านช่วยเหลือ 
ท่านจะรีบท าให้โดยไม่ลงัเลใจ 

     I2… 

3. ท่านจะแบ่งปันอาหาร ส่ิงของ เคร่ืองใช ้
ใหแ้ก่เพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงาน 

     I3… 

4. ท่านใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะร่วมพฒันาสังคมใหดี้
ข้ึน 

     I4… 

5. ท่านสละท่ีนัง่ใหแ้ก่ เด็ก สตรีมีครรภแ์ละ
คนชรา เม่ืออยูบ่นรถโดยสารประจ าทาง 

     I5… 

6. ท่านช่วยเก็บส่ิงของคืนใหแ้ก่คนท่ีท า
ส่ิงของตกหล่น 

     I6… 

7. ท่านไปช่วยงานเพื่อนบา้นในโอกาส
ต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ ดว้ยความ
เตม็ใจ 

     I7… 

8. ท่านจะหลีกเล่ียงการช่วยเหลือผูอ่ื้น เม่ือ
พบวา่มีคนใหค้วามช่วยเหลืออยูแ่ลว้ 

     I8… 
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ข้อ 

 
การมีจิตอาสา 

 

ระดับการปฏิบัติของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
9. ท่านใหก้ารช่วยเหลือเหตุเฉพาะหนา้ท่ี

เกิดข้ึนฉบัพลนัโดยไม่ตอ้งใหค้นมา
ขอร้อง 

     I9… 

10. ท่านยดึหลกัมนุษยธรรมในการช่วยเหลือ
ดว้ยความเห็นอกเห็นใจ  

     J10
… 

11. ท่านช่วยเหลือสังคมดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
โดยไม่หวงัผลตอบแทนหรือแสวงหา
ผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ 

     J11
…. 

12. ท่านเห็นประโยชน์ส่วนตนมาเป็นอนัดบั
แรกก่อนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

     J12
… 

13. ท่านบริจาคส่ิงของ ทรัพยสิ์น อาหาร 
ใหแ้ก่ผูท่ี้เดือดร้อนทุกคร้ังท่ีพบเห็น 

     J13
… 

14. ท่านเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ี
เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น  มูลนิธิ อพปร. 
ค่ายอาสา และร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ 

     J14
… 

15. เม่ือมีการเลือกตั้งต่างๆ ท่านจะออกไปใช้
สิทธ์ิ และร่วมรณรงค ์เชิญชวนใหเ้พื่อน
บา้นไปร่วมใชสิ้ทธ์ิเป็นประจ า 

     J15
… 

16. เม่ือท่านขบัรถท่านจะหลบชิดดา้นซา้ย
ใหแ้ก่รถพยาบาล รถดบัเพลิง รถฉุกเฉิน 

     J16
… 

17. เม่ือท่านพบส่ิงของสาธารณเสียหาย 
ช ารุด ท่านจะด าเนินการซ่อมในส่ิงท่ีท า
ได ้หรือแจง้ใหผู้น้  าชุมชนไดรั้บทราบ
โดยไม่น่ิงดูดาย 

     J17
… 

18. ท่านสละเวลาวา่งมาช่วยงานดา้น
อาสาสมคัรเป็นประจ า 

     J18
… 
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ข้อ 

 
การมีจิตอาสา 

 

ระดับการปฏิบัติของท่าน ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
19. ท่านเขา้ร่วมการอบรม สัมนา ฝึกปฏิบติั 

การพฒันาความรู้ต่างๆ เม่ือท่านมีโอกาส 
     K19

… 
20. ท่านมีการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะของท่าน 

ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนๆ ดว้ยความเตม็ใจ 
     K20

… 
21. ท่านรับและใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริง 

เท่ียงตรง โดยไม่หวงัผลตอบแทนหรือ
แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ 

     K21
… 

22. เม่ือท่านมีโอกาส ท่านจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความสุข จากการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ใหแ้ก่ เด็ก เยาวชน และผูท่ี้สนใจ 
เพื่อใหเ้กิดแบบอยา่งในการมีจิตอาสา 

     K22
… 

23. ท่านมีการหาแนวทางในช่วยเหลือผูต้ก
ทุกขไ์ดย้ากในรูปแบบต่างๆ ดว้ยการ
ประสานงานกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

     K23
… 

24. ท่านใหค้  าแนะน า ปลูกฝังจิตอาสา ใหแ้ก่
ลูกหลาน หรือเด็กๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

     K24
… 

25. ท่านใหก้ารช่ืนชมผูมี้จิตอาสา เสียสละ 
ดว้ยการปรบมือ การใชค้  าพูด การแสดงสี
หนา้ เพื่อใหก้ าลงัใจ  

     K25
… 
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ส่วนที ่6 แบบสอบถาม “แรงสนับสนุนทางสังคม” 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว โดย 
 มากท่ีสุด  หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นตรงกบัความเป็นจริง “มากท่ีสุด” 
 มาก          หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นตรงกบัความเป็นจริง “มาก” 
 ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นตรงกบัความเป็นจริง “ปานกลาง” 
 นอ้ย         หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นตรงกบัความเป็นจริง “นอ้ย” 
 นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ผูต้อบมีความเห็นตรงกบัความเป็นจริง “นอ้ยท่ีสุด” 
 

ข้อ 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม 
 

ระดับการสนับสนุนทางสังคม ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1. ท่านไดรั้บการยนิดี ชมเชย จากบุคคลใน

ครอบครัว เม่ือท่านไดก้ระท าความดี 
     L1… 

2. ท่านไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ี
ดีแก่บุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืนๆ  

     L2… 

3. ท่านจะไดรั้บค าปรึกษา ขอ้เสนอแนะจาก
บุคคลในครอบครัว เม่ือท่านพบอุปสรรค
หรือปัญหา 

     L3… 

4. ท่านไดรั้บความไวว้างใจในการตดัสินใจ
เร่ืองต่างๆ ของครอบครัว  

     L4… 

5. เม่ือท่านเจบ็ป่วย คนในครอบครัวจะถาม
ไถ่อาการ ดูแลจนกระทัง่อาการดีข้ึน 

     L5… 

6. ท่านไดรั้บค าปลอบใจจากบุคคลใน
ครอบครัวเม่ือท่านกระท าผดิพลาด 

     L6… 

7. ท่านไดรั้บการดูแลจากคนในครอบครัว
ในการจดัหาอาหารใหแ้ก่ท่าน 

     L7… 

8. เม่ือท่านยงักลบัไม่ถึงบา้น คนใน
ครอบครัวของท่านจะคอยถามไถ่ รอคอย
ดว้ยความห่วงใย 

     L8… 
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ข้อ 

 
แรงสนับสนุนทางสังคม 

 

ระดับการสนับสนุนทางสังคม ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
9. ท่านไดรั้บการดูแลจากคนในครอบครัว

ในการท าความสะอาด ซกัรีด เส้ือผา้ 
จดัเตรียมใหแ้ก่ท่าน 

     L9… 

10. ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากคนใน
ครอบครัว ในการตรวจเชคสภาพรถท่ี
ท่านใช ้หรือเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง  

     L10
… 

11. ท่านไดรั้บการตกัเตือน ช้ีแนะ จากบุคคล
ในครอบครัว เม่ือท่านท าในส่ิงท่ีไม่ดี 
หรือส่ิงไม่ถูกตอ้ง  

     L11
… 

12. ท่านไดรั้บค าช่ืนชมจากบุคคลใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสม ่าเสมอ เม่ือท่าน
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วง 

     M12
… 

13. ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีทนัต่อ
เหตุการณ์ จากหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ 

     M13
… 

14. ท่านไดรั้บก าลงัใจจากเพื่อนร่วมงาน และ
บุคคลอ่ืนๆ เม่ือท่านรู้สึกวา่การ
ปฏิบติังานมีปัญหา อุปสรรค 

     M14
… 

15. ท่านไดรั้บค าแนะน าในการปฏิบติังานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

     M15
… 

16. ท่านสามารถเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

     M16
… 

17. ท่านไดรั้บความเป็นธรรมจากหน่วยงาน
ในเร่ืองต่างๆ เช่น สวสัดิการ ค่าตอบแทน
นอกเวลา วนัพกัร้อน  

     M17
… 
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ข้อ 

 
แรงสนับสนุนทางสังคม 

 

ระดับการสนับสนุนทางสังคม ลง
รหัส มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
18. ท่านไดรั้บสิทธิ เสรีภาพ และการเคารพ

ความเป็นส่วนตวั ของท่านเป็นอยา่งดี
จากเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  

     M18
… 

19. ท่านไดรั้บโอกาสจากหน่วยงานในการ
ท างานท่ีทา้ทายความสามารถ เพื่อคิดคน้
การท างานดว้ยวธีิการใหม่ๆ 

     M19
… 

20. เม่ือท่านพบปัญหาในการปฏิบติังาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะคอยใหค้  าช้ีแนะ
และช่วยแกไ้ขปัญหา 

     M20
… 
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ภาคผนวก ข 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับรายข้อของแบบสอบถามในการวจัิย 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการ 
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

1. ท่านมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงและพร้อมปฏิบติังานดา้นอาสาสมคัร  4.26 .813 มาก 
2. ท่านเขา้ร่วมท างานดา้นอาสาสมคัรโดยไม่ส่งผลกระทบกบัการ

ด ารงชีวิตประจ าวนัต่อครอบครัว ต่อหนา้ท่ีการงานและคนรอบขา้ง 
3.69 1.047 มาก 

3. ท่านมีความพร้อมท่ีจะออกการปฏิบติัการฉุกเฉินไดทุ้กสถานการณ์ 4.07 .814 มาก 
4. ท่านมกัจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนการปฏิบติังาน 4.07 .762 มาก 
5. ท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานอยา่ง

เคร่งครัด 
4.20 .779 มาก 

6. ท่านติดบตัรประจ าตวั หรือสัญลกัษณ์แสดงช่ือ หน่วยงานสังกดั
ของตนเอง 

3.84 1.157 มาก 

7. ท่านมกัจะสวมกางเกงขาสั้น/เส้ือยดื/รองเทา้แตะ ในขณะ
ปฏิบติังานเป็นประจ า 

4.16 1.010 มาก 

8. ท่านตรวจสอบรถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์กูชี้พ/กูภ้ยั ใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 

4.33 .851 มาก 

9. ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานทุกคร้ัง 

4.32 .739 มาก 

10. ท่านบ ารุงรักษาอุปกรณ์กูชี้พ/กูภ้ยั เช่น การเปล่ียนแบตเตอร่ี การ
ป้องกนัคราบสนิม ป้องกนักล่ินอบัช้ืน อยูเ่ป็นประจ า 

4.17 .848 มาก 

11. ท่านท าความสะอาดอุปกรณ์กูชี้พ/กูภ้ยั ก่อน/หลงัปฏิบติังานทุกคร้ัง 4.33 .821 มาก 
12. ท่านติดตามรับฟังช่องทางการรับแจง้เหตุ ไดแ้ก่ วทิยส่ืุอสาร 

โทรศพัท ์ตลอดเวลาในขณะปฏิบติังาน 
4.41 .760 มาก 

13. ท่านรีบตดัสายทิ้งทนัทีคร้ังแรกเม่ือมีผูบ้าดเจบ็หรือผูแ้จง้เหตุโทร
เขา้มา  และรอใหผู้แ้จง้โทรกลบัมาอีกคร้ัง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่เป็น
การแจง้เหตุหลอก หรือกลัน่แกลง้ 

4.26 1.078 มาก 

14. ท่านรับฟังขอ้มูลการแจง้เหตุดว้ยความตั้งใจ และสอบถามขอ้มูล
อยา่งละเอียดครบถว้น 

4.37 .698 มาก 

15. ท่านส่งต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้เหตุขอความช่วยเหลืออยา่งละเอียด 
พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อของผูแ้จง้ให้แก่เพื่อนร่วมงานทุกคร้ัง 

4.38 .795 มาก 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการ 
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

16. ท่านใหอ้ภยัเพื่อนร่วมงานเม่ือส่งขอ้มูลผดิพลาด และใหค้  าแนะน า
ท่ีถูกตอ้ง 

4.29 .770 มาก 

17. ท่านรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 4.38 .693 มาก 

18. ท่านประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานสนบัสนุน เช่น ต ารวจ 
ดบัเพลิง ผูน้ าชุมชน ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเหตุการณ์ 

4.21 .825 มาก 

19. ท่านประสานงานกบัอาสาสมคัรท่ีอยูใ่กลเ้คียงผูบ้าดเจบ็ใหรี้บไปดู
อาการก่อน 

4.18 .857 มาก 

20. เม่ือพบผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการทรุดหนกั ท่านจะรีบติดต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อขอแนวทางช่วยเหลือทนัที 

4.49 .647 มาก 

21. ท่านใหค้  าแนะน าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้เฉพาะกรณี แก่ผูข้อ
ความช่วยเหลือก่อนท่ีรถพยาบาลถึงจุดเกิดเหตุ 

4.33 .735 มาก 

22. ท่านใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาช่วยแกไ้ขปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีรับแจง้เหตุ 

4.35 .722 มาก 

23. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทุกคร้ังในการปฏิบติังาน 4.08 .789 มาก 

24. ท่านร่วมประชุมรับฟังค าช้ีแจง ข่าวสาร ร่วมกบัทีมเป็นประจ า 4.14 .892 มาก 

25. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเสมอ 4.21 .753 มาก 

26. ท่านมีการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ทีมในการท างาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

3.96 .785 มาก 

27. ท่านก าหนดเป้าหมายร่วมกนักบัทีมทุกคร้ังเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั 

4.10 .790 มาก 

28. ท่านวางแผนกบัสมาชิกในทีมเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั 4.12 .782 มาก 

29. ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัการฉุกเฉินใหส้ าเร็จ เพื่อความ
ปลอดภยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์น 

4.40 .684 มาก 

30. ท่านก าหนดหนา้ท่ีเพื่อนร่วมงานใหเ้หมาะสมกบัสมรรถนะของแต่
ละบุคคลเพื่อใหก้ารปฏิบติัการฉุกเฉินส าเร็จลุล่วง  

4.10 .885 มาก 

31. ท่านจดัแบ่งหนา้ท่ีกบัเพื่อนร่วมงานทุกคร้ัง เพื่อลดการท างาน
ซบัซอ้น 

4.16 .979 มาก 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการ 
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

32. ท่านจะปฏิบติัเฉพาะหนา้ท่ีของท่านโดยไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 4.10 1.237 มาก 

33. เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุท่านส ารวจ ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มโดยรอบก่อน
อนัดบัแรก 

4.30 .926 มาก 

34. ท่านประเมินการรู้สึกตวัของผูบ้าดเจบ็ทุกคร้ังตามล าดบัโดยดู
ทางเดินหายใจ การหายใจ  และการไหลเวยีนโลหิต 

4.51 .641 มาก
ท่ีสุด 

35. ท่านใหก้ารปฐมพยาบาลเฉพาะภายนอกร่างกายผูบ้าดเจบ็ เช่น การ
ท าแผล การหา้มเลือด การดามกระดูก เป็นตน้ 

4.31 .792 มาก 

36. เม่ือท่านพบผูบ้าดเจบ็ไม่มีสัญญาณชีพท่านรีบโทรแจง้โรงพยาบาล 
และช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)ทนัที 

4.46 .771 มาก 

37. ท่านคดัแยกผูบ้าดเจบ็ทั้งหมด และมีการจดัแบ่งทีมใหญ่ให้ดูแล
ผูบ้าดเจบ็หนกั ทีมเล็กดูแลผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย 

4.03 .957 มาก 

38. ท่านมกัจะถ่ายรูปผูบ้าดเจบ็ไปเผยแพร่ในส่ือต่างๆ  4.09 1.065 มาก 

39. ท่านรักษาความลบัของผูบ้าดเจบ็ กรณีบางเหตุการณ์อาจเกิดความ
เสียหายหรือสร้างความอบัอายให้แก่ผูบ้าดเจบ็และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4.37 .896 มาก 

40. ท่านใหก้ารปฐมพยาบาลผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ดว้ยความเท่าเทียม และ
เสมอภาค  

4.56 .604 มาก
ท่ีสุด 

41. ท่านสอบถามสิทธิการรักษาของผูบ้าดเจบ็ทุกคร้ังเพื่อผลประโยชน์
ทางดา้นค่าใชจ่้าย และรักษาพยาบาลต่อเน่ือง 

4.23 .988 มาก 

42. ท่านปฏิบติัตามเพื่อนในทีมท่ีเป็นคนน าอยูด่า้นหนา้ เพื่อท่านจะได้
เคล่ือนยา้ยไดถู้กตอ้งวา่จะไปท่ีไหน ทิศทางใด และมีความพร้อม
เพรียงในการยกและเคล่ือนยา้ย 

4.41 .722 มาก 

43. ท่านมีการจดัสมาชิกทีมโดยใหค้นท่ีมีลกัษณะตวัสูงใหญ่ยกบริเวณ
ดา้นศีรษะของผูบ้าดเจบ็ทั้ง2ขา้งซา้ย/ขวาและคนท่ีมีลกัษณะตวัเล็ก
เต้ียยกทางดา้นปลายเทา้ของผูบ้าดเจบ็ทั้ง2ขา้งซา้ย/ขวา 

3.95 1.014 มาก 

44. เม่ือท่านเคล่ือนยา้ยไม่ได ้ท่านจะปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ อธิบายให้
ผูบ้าดเจบ็และญาติไดรั้บทราบและอยูร่อเป็นเพื่อนจนกระทัง่
รถพยาบาลมาช่วยเหลือท่าน 

4.38 .752 มาก 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการ 
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

45. ท่านจดัหาสมาชิกในทีมท่ีความสูงใกลเ้คียงกนัในการยกเคล่ือนยา้ย
เพื่อผอ่นแรง  

4.06 .944 มาก 

46. ท่านด าเนินการปฐมพยาบาล เช่น หา้มเลือด ดามกระดูก ก่อน
เคล่ือนยา้ยทุกคร้ัง 

4.36 .797 มาก 

47. ก่อนยกผูบ้าดเจบ็ท่านจะนัง่ยอ่เข่า หลงัตรง แขนตึง และลุกข้ึนยนื
เป็นแนวตั้งฉากกบัพื้นเสมอ เพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพของท่าน 

4.23 .940 มาก 

48. ท่านหมอบคลานลากผูบ้าดเจ็บแนวราบกบัพื้นในเหตุไฟไหมมี้
หมอกควนั 

3.93 1.115 มาก 

49. ท่านรัดตรึงล าตวัผูบ้าดเจบ็กบัเปลดว้ยสายรัดอยา่งนอ้ย 3 เส้น ท่ี
บริเวณใตรั้กแร้ สะโพก เหนือหวัเข่า และเก็บปลายสายรัดอยูใ่น
สภาพเรียบร้อย 

4.32 .948 มาก 

50. ท่านตรวจสอบสภาพความปลอดภยัของอุปกรณ์เคล่ือนยา้ย ก่อน
ยกผูบ้าดเจบ็ 

4.59 .607 มาก
ท่ีสุด 

51. ท่านสวมขอ้ต่อหรือตวัล็อกของอุปกรณ์ใหแ้น่นสนิททุกคร้ังก่อน
ยกเคล่ือนยา้ย 

4.62 .636 มาก
ท่ีสุด 

52. ท่านส ารวจผูบ้าดเจบ็ขณะอยูบ่นอุปกรณ์เคล่ือนยา้ยใหมี้สภาพ
เรียบร้อยทุกคร้ังก่อนออกค าสั่งใหเ้พื่อนร่วมงานยกและเคล่ือนยา้ย 

4.57 .596 มาก
ท่ีสุด 

53. ท่านตรวจสอบวทิยส่ืุอสาร ระบบไฟฟ้าของรถ สัญญาณไซเรน ให้
ใชง้านไดต้ลอด 

4.46 .702 มาก 

54. ท่านส ารวจภาชนะการจดัเก็บเวชภณัฑท์างการแพทยมี์การยดึตรึง 
ครุภณัฑ์-วสัดุ เวชภณัฑ ์ไม่ใหห้ลุดร่วงและสะดวกต่อการใชง้าน 

4.46 .633 มาก 

55. ท่านจะเวน้ระยะจอดรถใหไ้กลออกจากผูบ้าดเจบ็เพื่อให้
รถพยาบาลในระดบัสูงไดจ้อดก่อนในระยะใกลผู้บ้าดเจบ็ 

4.41 .732 มาก 

56. ท่านจอดรถใหชิ้ดริมไหล่ทางใหม้ากท่ีสุด และในขณะน าผูบ้าดเจบ็
ข้ึนรถท่านใหส้ัญญาณโบกรถคนัอ่ืนๆ เพื่อความปลอดภยั  

4.46 .708 มาก 

57. ท่านเปิดสัญญาณไฟกระพริบ หรือตั้งกรวยจราจรก่อนถึงบริเวณท่ี
รถท่านจอดเพื่อแจง้ให้รถคนัอ่ืนไดท้ราบและระมดัระวงั 

4.42 .745 มาก 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการ 
ปฏิบติัการฉุกเฉิน ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

58. ท่านน าส่งผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการป่วยหรือบาดแผลเล็กนอ้ย (สีเขียว) 
ใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(สถานีอนามยั)ดูแลเบ้ืองตน้ 

3.51 1.246 มาก 

59. ท่านคาดเขม็ขดันีรภยัทุกคร้ังท่ีออกปฏิบติัการไปกบัรถพยาบาล/รถ
กูชี้พ 

4.05 .990 มาก 

 
ตารางท่ี 23 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของความ 

ภาคภูมิใจในตนเอง ของกลุ่มตวัอยา่ง  
ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

1. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีท่านไดร่้วมท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น 4.60 .592 มาก 

2. ท่านรู้สึกวา่ปัจจุบนัท่านประสบความส าเร็จชีวิตส่วนตวั/การงาน 4.02 .742 มาก 

3. ท่านคิดวา่ท่านพอใจในส่ิงท่ีท่านเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 4.15 .716 มาก 

4. ท่านคิดวา่ท่านเป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะกระท าตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมได ้

4.30 .680 มาก 

5. ท่านรู้สึกวา่มีความสุขทุกคร้ังเม่ือไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ 4.45 .665 มาก 

6. ท่านมกัจะช่ืนชมตนเองเสมอเม่ือท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จ 3.82 .980 มาก 

7. ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีไดม้อบหมายไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 4.21 .725 มาก 

8. ท่านไม่ค่อยมัน่ใจในความสามารถของท่านท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ 3.55 1.060 มาก 

9. ท่านเช่ือมัน่วา่ท่านกลา้ตดัสินใจต่อส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 3.92 .831 มาก 

10. ท่านคิดวา่ท่านเป็นท่ีพึ่งพาของครอบครัว และผูอ่ื้นได ้ 3.93 .862 มาก 

11. ท่านรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และมีความส าคญัต่อครอบครัว 4.00 .872 มาก 

12 ท่านภูมิใจท่ีไดรั้บการยกยอ่ง และไดรั้บเกียรติจากคนในครอบครัว 3.99 .919 มาก 

13. ท่านรู้สึกวา่เพื่อนยอมรับความสามารถในการท าส่ิงต่างๆของท่าน 3.88 .806 มาก 

14. ท่านมัน่ใจวา่งานท่ีท่านท าเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเสมอ 4.25 .705 มาก 

15. ท่านคิดวา่ท่านเหมาะสมต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี 4.00 .838 มาก 

16. ท่านรู้สึกเหน่ือยลา้ทอ้แทห้มดหวงัเม่ือพบปัญหาอุปสรรคท่ีเขา้มา 3.28 1.073 ปาน
กลาง 

17. ท่านเช่ือมัน่วา่รู้ขอ้บกพร่องของตนเอง พยายามแกไ้ข ปรับปรุง 4.04 .780 มาก 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของความ 
ผกูพนัต่อชุมชน ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ข้อ ข้อความ x ̄ S.D. ระดับ 

1. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 4.33 .671 มาก 

2. ท่านเตม็ใจท่ีจะท างานล่วงเวลาหรือในวนัหยดุใหชุ้มชน แมว้า่จะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

4.15 .799 มาก 

3. ท่านคิดเสมอวา่ชุมชนของท่านเป็นชุมชนท่ีดี เหมาะแก่การ
ปฏิบติังานและอาศยัอยู ่

4.04 .712 มาก 

4. ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถของท่านอยา่งเตม็ท่ีในการพฒันา
ชุมชนของท่าน 

4.05 .782 มาก 

5. ท่านมีความสุขอยา่งยิง่ท่ีเห็นสมาชิกในชุมชน 4.04 .806 มาก 

6. ท่านรู้สึกเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาชุมชนของท่าน 3.83 .818 มาก 

7. ท่านเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน 3.87 .782 มาก 

8. ท่านรับรู้ถึงความส าคญัของชุมชนของท่านอยูเ่สมอ 3.97 1.086 มาก 

9. ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายสภาพแวดลอ้มในชุมชน และไม่อยากอยูภ่ายใน
ชุมชนอีกต่อไป 

3.69 .831 มาก 

10. ท่านรู้สึกวา่ท่านมีส่วนท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งดี 3.80 .842 มาก 

11. ท่านรู้สึกใกลชิ้ดผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชุมชน 3.85 .986 มาก 

12. ท่านคิดอยูเ่สมอวา่ท่านเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดแนวทาง และ
เป้าหมายชดัเจนในการพฒันาของชุมชน 

3.66 .903 มาก 

13. ท่านส านึกอยูเ่สมอวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงในชุมชน และชุมชนนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่าน 

3.79 .944 มาก 

14. เม่ือมีคนพูดวา่ชุมชนของท่านในทางไม่ดี ท่านจะแกต่้างในทนัที 3.82 .655 มาก 

15. ท่านยนิดีดว้ยความจริงใจเม่ือสมาชิกในชุมชนไดก้ระท าความดี  4.28 .808 มาก 

16. ท่านร่วมกิจกรรมของชุมชนอยูเ่สมอ เช่นงานบวช งานแต่ง งานศพ 
ท าบุญหมู่บา้น  

4.12 .760 มาก 

17. ท่านปรารถนาท่ีจะใหส้มาชิกในชุมชนทุกคนรับรู้ถึงความส าคญั
ของชุมชนอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

4.27 .760 มาก 
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการมีจิต 
อาสา ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ข้อ การมีจิตอาสา x ̄ S.D. ระดับ 

1. ท่านใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวา่คือเด็ก/สตรี/ผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ  4.33 .618 มาก 

2. เม่ือมีคนรู้จกัมาไหวว้านใหท้่านช่วยเหลือท่านจะรีบท าให้โดยไม่
ลงัเลใจ 

4.13 .670 มาก 

3. ท่านจะแบ่งปันอาหาร ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ใหแ้ก่เพื่อนบา้น หรือ
เพื่อนร่วมงาน 

4.13 .751 มาก 

4. ท่านใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะร่วมพฒันา
สังคมใหดี้ข้ึน 

4.22 .718 มาก 

5. ท่านสละท่ีนัง่ใหแ้ก่ เด็ก สตรีมีครรภ ์และคนชรา เม่ืออยูบ่นรถ
โดยสารประจ าทาง 

4.38 .663 มาก 

6. ท่านช่วยเก็บส่ิงของคืนใหแ้ก่คนท่ีท าส่ิงของตกหล่น 4.33 .712 มาก 

7. ท่านไปช่วยงานเพื่อนบา้นในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ 
ดว้ยความเตม็ใจ 

4.21 .865 มาก 

8. ท่านจะหลีกเล่ียงการช่วยเหลือผูอ่ื้น เม่ือพบวา่มีคนใหค้วาม
ช่วยเหลืออยูแ่ลว้ 

3.72 1.141 มาก 

9. ท่านใหก้ารช่วยเหลือเหตุเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนฉบัพลนัโดยไม่ตอ้ง
ใหค้นมาขอร้อง 

4.05 .913 มาก 

10. ท่านยดึหลกัมนุษยธรรมในการช่วยเหลือดว้ยความเห็นอกเห็นใจ  4.31 .741 มาก 

11. ท่านช่วยเหลือสังคมดว้ยความบริสุทธ์ิใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน
หรือแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ 

4.35 .884 มาก 

12. ท่านเห็นประโยชน์ส่วนตนมาเป็นอนัดบัแรกก่อนเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.02 1.218 มาก 

13. ท่านบริจาคส่ิงของ ทรัพยสิ์น อาหาร ให้แก่ผูท่ี้เดือดร้อนทุกคร้ังท่ี
พบเห็น 

3.77 .870 มาก 

14. ท่านเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น  
มูลนิธิ อพปร. ค่ายอาสา และร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ 

4.13 .869 มาก 

15. เม่ือมีการเลือกตั้งต่างๆ ท่านจะออกไปใชสิ้ทธ์ิ และร่วมรณรงค ์
เชิญชวนใหเ้พื่อนบา้นไปร่วมใชสิ้ทธ์ิเป็นประจ า 

4.33 .735 มาก 
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของการมีจิต 
อาสา ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ)  

ข้อ การมีจิตอาสา x ̄ S.D. ระดับ 

16. เม่ือท่านขบัรถท่านจะหลบชิดดา้นซา้ยใหแ้ก่รถพยาบาล 
รถดบัเพลิง รถฉุกเฉิน 

4.43 .763 มาก 

17. เม่ือท่านพบส่ิงของสาธารณะเสียหาย ช ารุด ท่านจะด าเนินการซ่อม
ในส่ิงท่ีท าได ้หรือแจง้ใหผู้น้  าชุมชนไดรั้บทราบโดยไม่น่ิงดูดาย 

3.84 .847 มาก 

18. ท่านสละเวลาวา่งมาช่วยงานดา้นอาสาสมคัรเป็นประจ า 4.16 .735 มาก 

19. ท่านเขา้ร่วมการอบรม สัมนา ฝึกปฏิบติั การพฒันาความรู้ต่างๆ 
เม่ือท่านมีโอกาส 

4.24 .749 มาก 

20. ท่านมีการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะของท่าน ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนๆ ดว้ย
ความเตม็ใจ 

4.04 .793 มาก 

21. ท่านรับและใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริง เท่ียงตรง โดยไม่หวงั
ผลตอบแทนหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ 

4.32 .722 มาก 

22. เม่ือท่านมีโอกาส ท่านจะถ่ายทอดประสบการณ์ ความสุข จากการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น ใหแ้ก่ เด็ก เยาวชน และผูท่ี้สนใจ เพื่อให้เกิด
แบบอยา่งในการมีจิตอาสา 

4.30 .687 มาก 

23. ท่านมีการหาแนวทางในช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้ากในรูปแบบต่างๆ 
ดว้ยการประสานงานกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหแ้กปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ 

4.02 .799 มาก 

24. ท่านใหค้  าแนะน า ปลูกฝังจิตอาสา ใหแ้ก่ลูกหลาน หรือเด็กๆ 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

4.16 .698 มาก 

25. ท่านใหก้ารช่ืนชมผูมี้จิตอาสา เสียสละ ดว้ยการปรบมือ การใช้
ค  าพูด การแสดงสีหนา้ เพื่อใหก้ าลงัใจ  

4.45 .645 มาก 

 
ตารางท่ี 26 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของแรง 

สนบัสนุนทางสังคม ของกลุ่มตวัอยา่ง  
ข้อ แรงสนับสนุนทางสังคม x ̄ S.D. ระดับ 

1. ท่านไดรั้บการยนิดี ชมเชย จากคนในครอบครัว เม่ือไดท้  าความดี 4.01 .786 มาก 

2. ท่านไดรั้บการยกยอ่งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ครอบครัวและคนอ่ืนๆ  3.92 .803 มาก 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ ของแรง 
สนบัสนุนทางสังคม ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ข้อ แรงสนับสนุนทางสังคม x ̄ S.D. ระดับ 

3. ท่านไดรั้บค าปรึกษา/เสนอแนะจากคนในครอบครัว เม่ือพบปัญหา 3.91 .820 มาก 

4. ท่านไดรั้บความไวว้างใจในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ของครอบครัว  3.90 .842 มาก 

5. เม่ือท่านเจบ็ป่วย คนในครอบครัวจะถามไถ่ ดูแลจนอาการดีข้ึน 4.12 .790 มาก 

6. ท่านไดรั้บค าปลอบใจจากบุคคลในครอบครัวเม่ือท่านกระท าผดิ 3.98 .817 มาก 

7. ท่านไดรั้บการดูแลจากคนในครอบครัวในการจดัหาอาหาร 4.12 .844 มาก 

8. เม่ือท่านยงักลบัไม่ถึงบา้น คนในครอบครัวของท่านจะคอยถามไถ่ 
รอคอยดว้ยความห่วงใย 

4.13 .875 มาก 

9. ท่านไดรั้บการดูแลจากคนในครอบครัวในการท าความสะอาด ซกั
รีด เส้ือผา้ จดัเตรียมใหแ้ก่ท่าน 

3.91 1.100 มาก 

10. ท่านไดรั้บการช่วยเหลือจากคนในครอบครัว ในการตรวจเชค
สภาพรถท่ีท่านใช ้หรือเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง  

3.61 1.067 มาก 

11. ท่านไดรั้บการตกัเตือน ช้ีแนะ จากบุคคลในครอบครัว เม่ือท่านท า
ในส่ิงท่ีไม่ดี หรือส่ิงไม่ถูกตอ้ง  

4.06 .870 มาก 

12. ท่านไดรั้บค าช่ืนชมจากบุคคลในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสม ่าเสมอ 
เม่ือท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จลุล่วง 

3.85 .809 มาก 

13. ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีทนัเหตุการณ์ จากหน่วยงานสม ่าเสมอ 4.03 .796 มาก 

14. ท่านไดรั้บก าลงัใจจากเพื่อนร่วมงาน/คนอ่ืนๆ เม่ือมีปัญหาอุปสรรค 3.94 .833 มาก 

15. ท่านไดรั้บค าแนะน าในการปฏิบติังานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 4.03 .733 มาก 

16. ท่านสามารถเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
ในการปฏิบติังาน 

3.35 1.213 ปาน
กลาง 

17. ท่านไดรั้บความเป็นธรรมจากหน่วยงานในเร่ืองต่างๆ เช่น 
สวสัดิการ ค่าตอบแทนนอกเวลา วนัพกัร้อน  

3.17 1.183 ปาน
กลาง 

18. ท่านไดรั้บสิทธิ เสรีภาพ และการเคารพความเป็นส่วนตวั ของท่าน
อยา่งดีจากเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.71 .891 มาก 

19. ท่านไดรั้บโอกาสจากหน่วยงานในการท างานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ เพื่อคิดคน้การท างานดว้ยวธีิการใหม่ๆ 

3.64 .950 มาก 

20. เม่ือมีปัญหา หน่วยงานจะคอยใหค้  าช้ีแนะและช่วยแกไ้ขปัญหา 3.74 1.029 มาก 
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หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูล 
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