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รายงานการวิจัย 
 

สมรรถภาพในการชวยเหลือผูบาดเจ็บของอาสาสมคัรกูภัย 
มูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Competence of  Injury Rescue Volunteers of Sawangmetta Dharmastan Rescue 
Foundation  Amphoe Mueang,  Changwat Nakhon Ratchasima 

 
ขวัญสุดา  บัวสระ1 

 
บทคัดยอ 

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร รณนา เ รื่ อ งนี้ มี
วั ตถุประสงค เพื่ อทราบสมรรถภาพการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บของอาสาสมัครกูภัยของ
มูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน อําเภอเมือง 
จั ง ห วั ด นค ร ร า ชสี ม า  แล ะ เ พื่ อ ท ร า บ
ความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากร
และสังคม ดานความรู  ดานเจตคติ ดาน
แรงจูงใจดานขวัญและกําลังใจกับสมรรถภาพ
ดานพฤติกรรมในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
จํานวน 1,200 คน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรของทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 300 คน เลือกตัวอยางตามคุณสมบัติ
โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เครื่องมือที่ใช
สําหรับการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการนําไปทดสอบคุณภาพใน
กลุมอาสาสมัครกูภัยเขตอําเภอหนองบุญมาก 
จั งหวั ดนครราชสีมา  ความเชื่ อมั่ นของ
เครื่ อ งมื อ  ซ่ึ งทดสอบโดยวิ ธี ก า รของ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ไดคาแอลฟา

เทากับ 0.78 นําเครื่องมือไปใชสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา แจกแจงความถี่ คํานวณหาคาเฉลี่ย 
รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคส
แควร วิ เ คร าะห คว ามสั มพั นธ ระหว า ง
ความสัมพันธระหวาง ลักษณะทางประชากร
และสั งคมด านความรู  ด านเจตคติ  ด าน
แรงจูงใจ ดานขวัญและกําลังใจกับพฤติกรรม
ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

จากผลการวิจัย พบวา เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาการ
ป ฏิ บั ติ ห น า ที่  ไ ม มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมในการชวยเหลือผูบาดเจ็บความรู
ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ เจตคติในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บแรงจูงใจในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ  ขวัญกําลังใจในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บกับพฤติกรรมในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บมีความสัมพันธกันที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

 
คําสําคัญ สมรรถภาพของอาสาสมัครกูภัย 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
The purpose of this descriptive study 

was to investigate the performance of  
volunteers to help the injury rescue of 
Sawangmetta Dharmastan Rescue Foundation 
Amphoe Mueang NakhonRatchasima Province. 
Study population were 300 rescue volunteers 
of the foundation obtained from Taro 
Yamane’s formula with simple random 
sampling.  

The instruments used in this study 
was a questionnaire, with the reliability of .78. 
Statistics used in this study were  frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and 
correlation analysis with Chi-square.  

The study results were found that 
most volunteer rescue groups had their 
knowledge about helping the injured persons 
to the great extent, with their attitude towards 
helping the injured persons at a high level. 
They had an incentive to help the injured 
persons at a high level. With the high morale 
of aiding the injured persons behavior at a high 
level. Social and demographic characteristics 
of the volunteer including gender, age, 
education, income, time on duty as a volunteer 
had no significant relationship with helping the 
injured persons behavior. The knowledge to 
help the injured persons, attitude towards 
helping the injured persons, incentive to help 
the injured persons, had relationship with 

helping the injured persons behavior at 
statistical significantce level of .01.       
 
Keyword Competence of rescue volunteers. 
 
ความเปนมา 

จากสถิติของประเทศไทยมีผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจํานวน 13,711 คน หรือวันละ 
37 คน และมีผูบาดเจ็บจํานวน 976,357 คน 
เฉลี่ยบาดเจ็บชั่วโมงละ 107 คน เปนเหตุให
ตองสูญเสี ยค า ใช จ ายในการดูแล รักษา
ผูบาดเจ็บและผูพิการจนเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจกวาปละ100,000 ลานบาท (กรม
ประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข, 2549 
อางใน ปยะพงค ปญจบุรี, 2550) 

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
ไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา
ดังกล าวจึงไดกํ าหนดแผนพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินภายใตยุทธศาสตร
ของการพัฒนาหลักประกันดานสุขภาพและ
คุณภาพการบริการโดยเริ่มจัดตั้งศูนยอุบัติเหตุ
และหนวยกูชีพแหงแรกขึ้นที่โรงพยาบาล
ศูนยขอนแกน  ใน  ป  พ .ศ .  2537 (วิภาดา 
วัฒนานามกุล, 2550 อางใน สายสมร ภัทร
จิตรานนท, 2551) และไดมีการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินอยางตอเนื่อง เพื่อให
มี ความครอบคลุมพื้ นที่ ทั่ วประ เทศใน
ปงบประมาณ 2547 

สําหรับในจังหวัดนครราชสีมาสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2554 มีผูบาดเจ็บจํานวน 148 คน  
(มูลนิธิสวางเมตาธรรมสถาน , 2554) ซ่ึงมี



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.6  No.2  July – December  2012            .       

 

51

ความสัมพันธกับแผนการพัฒนาสั งคม
เศรษฐกิจของประเทศ  ซ่ึงบุคคลที่ได รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือชุมชนเขตเมือง ผลราย
จึงเกิดแกสุขภาพ  และทรัพยสิน  องคการ
อนามัยโลกจึงเรียกอุบัติเหตุวาเปนโรคที่เกิด
จากการพัฒนาประเทศ อุบัติเหตุนั้นสามารถ
ปองกันได แตกระทําไดยาก หากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นแลว ปญหาที่สําคัญที่สุดคือทําอยางไร จึง
จะชวยเหลือผูบาดเจ็บนั้นใหดีที่สุด และใคร
จะเปน ผูชวยเหลือผูบาดเจ็บเหลานั้น (จรรยา  
แกวสาร, 2549) 

บุคลากรในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service System 
- EMS) บุคลากรดานหนา (First Responder - 
FR)  บุคลากรดานหนา หรือ อาสาสมัครกูภัย 
จําเปนตองมีความรูดานการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินโดยจะเปนผูที่ เขาไปดูอาการของ
ผูปวยและรายงานขอมูลใหหนวยกูชีพทราบ 

จากขอมูลเบื้องตนผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษา สมรรถภาพในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บของอาสาสมัครกูภัยมูลนิธิสวาง
เมตตาธรรมสถาน เขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญ 
ในการช ว ย เห ลือ ผู บ าด เ จ็ บก อนนํ าส ง
โรงพยาบาลหรือเปนบุคลากรดานหนา ที่พบ
ผูบาดเจ็บกอนนั้นเอง ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาผลที่ได
จ า กก า ร วิ จั ย ค ร้ั งนี้ ส าม า รถนํ า ม า เ ป น
ประโยชนในการวางแผนในการพัฒนา
สมรรถนะของอาสาสมัครกูภัยใหดีขึ้นและ
นํามาซึ่งการพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัคร
กู ภั ย ให มี ค ว ามรู ค ว ามสามารถในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอยางถูกตอง 

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและยังเปนขอมูล
นําไปพัฒนาปรับปรุงการชวยสนับสนุนการ
ทํางานของอาสาสมัครกูภัยใหมีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1 .  เพื่ อทราบสมรรถภาพในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บของอาสาสมัครกูภัยของ
มูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2.  เพื่อทราบความสัมพันธระหวาง 
ลักษณะทางประชากรและสังคม ดานความรู  
ดานเจตคติ  ดานแรงจูงใจ ดานขวัญและ
กําลังใจ กับ สมรรถภาพดานพฤติกรรมใน
การชวยเหลือผูบาดเจ็บ  

 
วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป นก ารวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) กลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนอาสาสมัครกูภัยมูลนิธิ
สวางเมตตาธรรมสถาน  เขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนประชากรทั้งสิ้น 
1,200 คน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของทาโร  ยามาเนไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 300 คน เลือกตัวอยางตามคุณสมบัติ
โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เครื่องมือที่
ใชสําหรับการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา แจกแจงความถี่ คํานวณหาคาเฉลี่ย 
รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร 
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ผลการวิจัย  
 สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร
และสังคม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ79.3 
สวนใหญมีอายุ 21-25 ป คิดเปนรอยละ 29.0 
ระดับการศึกษาสู งสุ ดส วนใหญจบชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 26.0 
อาชีพสวนใหญรับจาง คิดเปนรอยละ 30.7 
รายไดสวนใหญสูงสุดระหวาง 5,000-10,000 
บาท คิดเปนรอยละ47.7 ระยะเวลาปฏิบัติ
หนาที่เปนอาสาสมัครกูภัยสวนใหญต่ํากวา   
5 ป คิดเปนรอยละ 62.7  
 สวนท่ี 2 ดานความรูในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บอาสาสมัครกูภัย ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอย างมีความรู ในการช วย เหลือ
ผูบาดเจ็บ ในขอ 9 มากที่สุด คือ ผูบาดเจ็บที่มี
อาการบาดเจ็บของกลามเนื้อ ใหใชผายึด
บริเวณที่บาดเจ็บใหแนพอควรโดยมีคาเฉลี่ย 
1.41 และมีความรูในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
นอยที่สุด คือขอ 2 ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
อาสาสมัครควรสอบถามขอมูลการบาดเจ็บ
จากตัวผูบาดเจ็บ ถายังมีสติใหขอมูลได โดยมี
คาเฉลี่ย  1.04 ดานเจตคติในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีเจตคติในการชวยเหลือผูบาดเจ็บในขอ 
8 มากที่สุด คือการชวยเหลือผูบาดเจ็บของ
ทานทําใหไดรับความรู และทักษะดานการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บมากขึ้นโดยมีคาเฉลี่ย 3.72 
นอยที่สุด คือขอ 5 คือการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
ของทานไมไดรับการยอมรับจากประชาชน
ทั่วไป โดยมีคาเฉลี่ย 2.27  

ด านแรงจู ง ใจในการช วย เห ลือ
ผูบาดเจ็บผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีแรงจูงใจในการชวยเหลือผูบาดเจ็บใน
ขอ 2มากที่สุดคือ ทานมีความภูมิใจในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ โดยมีคาเฉลี่ย 3.69 และ
นอยที่สุด คือขอ7 คือทานคิดวาความสามารถ
ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บของทานยังไม
เพียงพอโดยมีคาเฉลี่ย 2.01  

ด า น ข วั ญ แ ล ะ กํ า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีขวัญกํา ลังใจในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บในขอ 9 มากที่สุดคือ ทาน
พอใจที่ไดทํางานรวมกับมูลนิธิสวางเมตตา
ธรรมสถาน โดยมีคาเฉลี่ย 4.74 และนอยที่สุด 
คือขอ6 คือทานตองปฏิบัติงานอยูใน
สภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอโรคภัยโดยมีคาเฉลี่ย 
2.93 

ดานพฤติกรรมในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีพฤติกรรมในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
ในขอ 2 มากที่สุดคือ ทานมีสัญลักษณประจํา
หนวยงานของทานแสดงใหเห็นเดนชัดขณะ
ใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บ โดยมีคาเฉลี่ย 2.83 
และมีพฤติกรรมในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
นอยที่สุด คือขอ 12 คือ ทานบันทึกทรัพยสิน
ของผูบาดเจ็บขณะทําการชวยเหลือโดยมี
พยานรูเห็นโดยมีคาเฉลี่ย 1.95 

สวนท่ี 3 ระดับสมรรถภาพ ผลการวิจัย 
พบว า ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ส ว น ใหญ มี ร ะ ดั บ
สมรรถภาพดานความรูในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 68.7   
มี ระดับสมรรถภาพด าน เจตคติ ในการ
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ชวยเหลือผูบาดเจ็บอยูในระดับดี คิดเปน   
รอยละ 70.3 มีระดับสมรรถภาพดานแรงจูงใจ
ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บอยูในระดับสูง คิด
เปนรอยละ 61.0 มีระดับสมรรถภาพดานขวัญ
และกําลังใจในการชวยเหลือผูบาดเจ็บอยูใน
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 74.7 และมีระดับ
สมรรถภาพดานพฤติกรรมในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ 98.7  

สวนท่ี  4  ผลการวิ เคราะหความ 
สัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากร
และสังคมของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหนาที่เปนอาสาสมัครกูภัย ของกลุม
ตัวอยาง  กับพฤติกรรมในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บไมมีความสัมพันธกัน ความรูในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ เจตคติในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ แรงจูงใจในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ
และขวัญกําลังใจในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
กับพฤติกรรมในการชวยเหลือผูบาดเจ็บมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสมรรถภาพในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บของอาสาสมัครกูภัยของมูลนิธิสวาง
เมตตาธรรมสถาน  อํา เภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา สรุปผลไดดังนี้  

อาสาสมัครกูภัยมีสมรรถภาพดาน
ความรูอยูในระดับดี สมรรถภาพดานเจตคติ
อยูในระดับดี สมรรถภาพดานแรงจูงใจอยูใน
ระดับสูง สมรรถภาพดานขวัญและกําลังใจอยู

ในระดับสูง และมีสมรรถภาพดานพฤติกรรม
ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บอยูในระดับดี 
ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรและ
สังคมของกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาในการ
ป ฏิบั ติ หน าที่ เ ป นอ าสาสมั ครกู ภั ย  กั บ
สมรรถภาพดานพฤติกรรมในการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บไมมีความสัมพันธกัน   

ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพ
ด า น ค ว า ม รู ส ม ร ร ถ ภ า พ ด า น เ จ ต ค ติ 
สมรรถภาพดาน แรงจูงใจ สมรรถภาพดาน
ขวัญและกําลังใจ   กับพฤติกรรมในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บมีความสัมพันธกันที่ระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
 
ขอเสนอแนะ 

1.  มูลนิธิสวางเมตตาธรรมสถาน 
ควรสรางนโยบายดานขอบเขตงานของ
อาสาสมัครกูภัยใหชัดเจนในเรื่องการให
ความชวยเหลือผูบาดเจ็บ  

2.  มีแผนในการจัดกิจกรรมการ
อบรมความรูในการชวยเหลือผูบาดเจ็บทั้ง
ดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติเปนระยะๆ 
และคว รส ง เ ส ริ ม อ าส าสมั ค ร กู ภั ย ใ น
หนวยงานเขาอบรมกับหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อเพิ่มพูนความรู 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ในเชิงปริมาณเนนการศึกษา

ภาพรวม  ควรขยาย เนื้ อที่ เ ป าหมายให
ครอบคลุมทุกมูลนิธิการกุศล ในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  และนํ าผลที่ ไดมา
เปรียบเทียบ และศึกษาแนวทางการแกไข
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ปญหาหรือสงเสริมสมรรถภาพอาสาสมัคร
กูภัยตอไป 

2.  ในเชิงคุณภาพเนนการศึกษาใน
การสังเกตและการสัมภาษณขณะออกทําการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปน
การใหอาสาสมัครกูภัยตอบแบบสอบถามซึ่ง
แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นอาจไมครอบคลุมถึง

ตั ว แปรที่ ส ง ผลต อสมรรถภาพในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บไดอยางครบถวน 

3.  หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการ
ศึ กษาวิ จั ย เ กี่ ย วกั บสมรรถภาพในการ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บของอาสาสมัครกูภัย    
เพื่อ เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ.
จุดเกิดเหตุ และพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินใหดีขึ้น 
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