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บทคัดย่ อ
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจัยเชิ งผสมผสานโดยมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาปั ญหาการจัดการความปลอดภัยในการฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ การวิจยั เชิง
ปริ มาณ ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ารั บการฝึ กวิชาทหาร ณ หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 15 ในปี การศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้ น 336 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ผบู ้ ริ หารและครู ฝึกของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ที่ 15 จานวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย
มีอายุ 17 ปี กาลังศึกษาวิชาทหารอยู่ในชั้นปี ที่ 2 และศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 2) ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชา
ทหาร อยู่ในระดับมาก 3) ปั จจัยด้านปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของหน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของหน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 4 ด้าน
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของหน่ วย
ฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ได้แก่ อายุของนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยูเ่ พศชั้นปี ของนักศึกษาวิชาทหารและ
ปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การจัดการความปลอดภัย นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15

Abstract
The study was a Mixed Methods Research that aimed to study safety management problems, safety management model
in training military students of the military training Unit 15th Military Circle. The study population was divided into two groups; Quantitative
Research, consisting of Year 1 -3 male and female 336 military students in total who practised military training at the Military Student
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Training Unit 15th Military Circle in the academic year 2561 using questionnaires as a tool for data collection. Statis tics defined for data
analysis were percentage, mean, standard deviation, independent samples, t-test, one-way analysis of variance, f-test, and comparison of
differences in pairs by scheffe’s method, the qualitative research was the administrators and the trainers of the military training unit 15th
Military Circle totalling 4 persons by using the in-depth interviews and the interview form as a tool for data collection by selecting the
specific sample group. Statistics used for qualitative data analysis were content analysis. The results showed that: 1) Most of the sample
group were males, aged 17 years, studying the military course in year 2 and senior high school 5th grade. 2) Factor related to the knowledge
and understanding of safety management in military training for military students, it was found that, most of the samples had knowledge
and understanding of safety management in training military students at a high level. 3) Factor related to safety management in military
training of Military Student Training Units, it was found that, most of the samples had opinions about safety management on training
military students of the military training unit in all 4 aspects at a high level. 4) Results of the hypothesis test showed that the factor affecting
safety management in military training students of the Military Training Unit 15th Military Circle consisting of the age of military students,
year level of studying, gender, year level of studying military course, and the factor related to the safety managemen t in military training
with statistical significance at the level of 0.05.
Keywords : Safety Management Military, Students Military, Training Unit 15thMilitary Circle

บทนา
สภาพของสังคมไทยในปั จจุบนั กาลังมุ่งหน้าสู่ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรื อ
วิทยาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างมากซึ่ งถื อเป็ นอีกหนึ่ งสาเหตุที่สาคัญของการเปลี่ ยนแปลงใน
สังคมไทย ดังนั้นประชาชนในสังคมจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเห็นได้จากในการ
พัฒนาประเทศนั้นจะพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ งไม่ได้แต่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความเจริ ญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันในทุกๆ ด้าน
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้น้ นั จะต้องพัฒนาที่ตวั บุคคลเสี ยก่อนเพราะบุคคล
เปรี ยบเสมือนจุดศูนย์รวมของการพัฒนาในทุกๆด้าน การที่ จะพัฒนาบุคคลให้เป็ นผูท้ ี่ มีคุณภาพนั้นเครื่ องมื อที่ ดีที่สุดคือการให้
การศึกษาจึงจะนับได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[1]ทั้งนี้ เนื่ องจากการศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ประเทศไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จสังคมที่จะต้องอาศัยกาลังคนเป็ นปั จจัยในการพัฒนาซึ่ งจะมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อย
เพียงใดก็ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพในการศึกษาของแต่ละคน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติทุกฉบับที่ได้มีการวางยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ สังคมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนในด้าน
ความรู ้ รวมทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การที่ ได้กาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐานของผูเ้ รี ยน ครู สถานศึกษา เป็ นต้น [2]
จากนโยบายของกองทัพบกที่ ได้มีการพัฒนาระบบการศึ กษาของกองทัพบกให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติในด้านยุทธศาสตร์การป้ องกันประเทศ นโยบายของผูบ้ ญั ชาการทหารบกที่ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ของกองทัพ บกให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษาโดยก าหนดให้ส ถาบันการศึ ก ษา โรงเรี ยนเหล่า นี้ มีการ
ดาเนิ นงานด้านการศึกษาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยในปั จจุบนั กองทัพบกได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบกาลังสารองให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อทดแทนกาลังพลประจาการที่ลดลง ซึ่ งได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
ฝึ กเรี ยกว่านักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)โดยจุดมุ่งหมายในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารก็เพื่อให้ผทู ้ ี่สาเร็ จวิชาทหารตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 3 ขึ้นไป
ให้มีความรู ้พอที่ จะปฏิ บตั ิหน้าที่ผูบ้ งั คับหมู่และผูบ้ งั คับหมวดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ตอ้ งเรี ยกใช้กาลังสารองโดยทางกองทัพบกได้
กาหนดให้สถานศึกษาทาหนังสื อขออนุมตั ิไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผ่านทางหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารที่รับผิดชอบใน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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เขตจังหวัดที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยูเ่ พื่อขออนุมตั ิเปิ ดเป็ นสถานศึกษาวิชาทหาร เมื่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้อนุมตั ิให้เปิ ด
เป็ นสถานศึกษาวิชาทหารตามที่ร้องขอแล้วหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จึงสามารถดาเนินการฝึ กได้[3]
รวมทั้งแนวทางในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารนั้นได้มีการกาหนดขอบเขตของการฝึ กวิชาทหารไว้อย่างชัดจน กล่าวคือ
จากคาสั่งของกองทัพบกเรื่ องระเบียบการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่ งมีความมุ่งหมายที่จะให้นกั ศึกษาวิชาทหารมีความรู ้ในวิชาทหาร
และเป็ นกาลังพลสารองที่มีคุณภาพโดยแนวทางในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกได้แก่ 1.) นโยบายการฝึ กวิชาทหารให้
นักศึ กษาวิชาทหารต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านยุทธการและการดาเนิ นการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารให้มีความรู ้ วิชาทหาร
2.) มาตรการด้านความปลอดภัยจากการฝึ ก เช่น เครื่ องช่วยฝึ กหรื อยุทโปกรณ์ตอ้ งมีจานวนที่เพียงพอและต้องมีการพิจารณาถึงพื้นที่
สาหรับใช้ในฝึ กโดยต้องคานึ งถึงระยะทางที่นกั ศึกษาวิชาทหารจะต้องเดินทางหรื อสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็ นต้น นอกจากนี้ ทาง
หน่วยฝึ กวิชาทหารจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อระบบการติดต่อการสื่ อสารเพื่อใช้ติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับ
สภาพอากาศการแจ้งอุบตั ิภยั หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการฝึ ก นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดเตรี ยมรถพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทนั ถ่วงที เป็ นต้น[4]
ซึ่งจากนโยบายของกองทัพบกที่ได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบกาลังสารองหรื อการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารให้เป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ความสามารถและสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ผบู ้ งั คับหมู่และผูบ้ งั คับหมวดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ตอ้ งใช้กาลังสารองได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพดังกล่าว ซึ่ งหน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ก็เป็ นอี กหนึ่ งหน่ วยฝึ กที่ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารในเขตพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1-5 โดยใช้วิธีการ
จัดการความปลอดภัยในการฝึ กของ ทบ. พ.ศ.2552 มาเป็ นแนวทางในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารมาตลอดนั้น พบว่า ยังมีปัญหาใน
เรื่ องของการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารอยูห่ ลายประการ เช่น ปั ญหาการบาดเจ็บจากการทดสอบร่ างกายในช่วงของการรับสมัครการ
ได้รับบาดเจ็บจากการฝึ กภาคที่ ต้ งั เช่น การฝึ กท่าอาวุธการฝึ กยิงปื นด้วยกระสุ นจริ ง วัตถุระเบิ ดหรื อสื่ อสิ่ งเที ยมคล้ายวัตถุระเบิ ด
กระเด็นมาโดนนักศึกษาวิชาทหารทาให้ได้รับบาดเจ็บได้ ซึ่ งจากปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
นักศึกษาวิชาทหาร ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงปั ญหาของการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อที่จะ
ได้นาผลของการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ งในเรื่ องของความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรีในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 15

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “การจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารของหน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกที่ 15” ในครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจยั แบบผสมผสานโดยมีวธิ ีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั จะทาการศึกษาเฉพาะหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1.1) การศึกษาเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปริ มาณได้แก่ นักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปี ที่ 1-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ารับการฝึ กวิชาทหาร ณ หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัด
เพชรบุรี ในปี การศึกษา 2561 จานวน 336 คน 1.2)การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั จะทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หารและครู ฝึก
ของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จานวน 4 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสาร
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยให้มีความครอบคลุมถึงเนื้อหาที่ตอ้ งการจะศึกษา
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทาหนังสื อขอเก็บข้อมูลจากคณะตารวจศาสตร์
โรงเรี ยนนายร้อยตารวจถึงผูบ้ งั คับการหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 เพื่อขอเข้าทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1-3 รวมทั้งขอเข้าทาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หารและครู ฝึกของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารเมื่อผูว้ ิจยั
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจานวนแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาสรุ ปและวิเคราะห์ตามแนวทางของการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป สาหรับการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับระดับการวัดตัวแปร ได้แก่ 4.1)สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 4.2)สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ สถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยการทดสอบค่าที (T-test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe’s เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว
กับตัวแปรตามโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา

ผลการวิจัย
1. ด้านข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย มีอายุ 17 ปี กาลังศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นชั้น
ปี ที่ 2 และศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2. ด้านความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจ
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การมีความรู ้ความเข้าใจในการฝึ กวิชาทหาร การมี
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องการฝึ กวิชาทหาร การมีงบประมาณในการปรับปรุ งอาคาร สถานที่ อาวุธและเครื่ องช่วยฝึ กมีเพียงพอต่อการฝึ ก
วิชาทหาร อาวุธและเครื่ องช่วยฝึ กมีความทันสมัยต่อการฝึ กวิชาทหาร มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการฝึ กวิชาทหาร เป็ นต้น
3. ด้า นปั ญ หาเกี่ ย วกับ การจัด การความปลอดภัย ในการฝึ กนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารของหน่ ว ยฝึ กนัก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร
มณฑลทหารบกที่ 15 พบว่า 3.1) ด้านกาลังพล กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับมี การชี้ แจงแผนการฝึ กก่อนการฝึ กเพื่อความ
ปลอดภัย การมีแผนสารองกรณี ที่ไม่สามารถทาการฝึ กได้ตามแผนงาน สามารถฝึ กได้ตามแผนที่ได้มีการชี้แจงก่อนทาการฝึ กและมี
การฝึ กทบทวนก่ อนการฝึ กทุกครั้งอยู่ในระดับมาก 3.2) ด้านงบประมาณกลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับมีการจัดสรรงบค่า
ประกอบการเลี้ยงในการฝึ กอย่างเพียงพอและมีการจัดบริ การร้านค้าสวัสดิ การให้กบั นักศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นระดับมาก 3.3) ด้าน
อาวุธยุทโธปกรณ์และสถานที่ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีแผนงานสาหรับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และการมีความสามารถฝึ กได้ตามแผนเพื่อการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมาก 3.4) ด้านการบริ หาร การ
จัดการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมีการคัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อความปลอดภัยในการฝึ ก มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจาตลอดระหว่าง
ห้วงการฝึ กและมีการฝึ กซ้อมรับมือกรณี เกิดโรคลมร้อนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของ
หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ได้แก่ 4.1) ปั จจัยด้านข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามและปั จจัยด้านความรู ้
ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารที่ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ ก
นักศึ กษาวิชาทหารของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ด้านกาลังพลได้แก่อายุ (Sig. = 0.000) ระดับชั้นที่กาลัง
ศึ กษาอยู่ (Sig. = 0.000) เพศ (Sig. = 0.026) ชั้นปี ของนักศึ กษาวิชาทหาร (Sig. = 0.035) ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหาร (Sig. = 0.040) 4.2) ปั จจัยด้านข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามและปั จจัยด้าน
ความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ ก
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารของหน่ ว ยฝึ กนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ด้ า นงบประมาณได้ แ ก่ เพศ (Sig. = 0.048)
อายุ (Sig. = 0.048) ระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่ (Sig. = 0.049) 4.3) ปั จจัยด้านข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามและปั จจัยด้านความ
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รู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารที่ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ ก
นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารของหน่ ว ยฝึ กนัก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ด้า นอาวุธ ยุท โธปกรณ์ แ ละสถานที่ ไ ด้แ ก่ อายุ
(Sig. = 0.000) ระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่ (Sig. = 0.000) เพศ (Sig. = 0.015) ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.047) 4.4) ปั จจัยด้านข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามและปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจ
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
ของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ด้านการบริ หารการจัดการได้แก่ อายุ (Sig. = 0.005)ระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่
(Sig. = 0.005) เพศ (Sig. = 0.048) ชั้นปี ของนักศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.050) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาเรื่ อง “การจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารของหน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกที่ 15” ในครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของ หน่วยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ซึ่งผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการศึกษได้ ดังนี้
ผลจากการศึ กษาวิจยั พบว่าปั ญหาที่ ส่งผลกระทบต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารของหน่ วยฝึ ก
นักศึ กษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ในด้านข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุของนักศึ กษาวิชาทหาร ทั้งนี้
เนื่ องจากนักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ 16-17 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่ยงั เป็ นเด็ก ยังขาดวุฒิภาวะในการคิดหรื อขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง
รวมทั้งเพิ่งเข้ามารับการฝึ กวิชาทหารอยู่ในชั้นปี ที่ 1-2 จึ งทาให้ขาดความรู ้ความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบตั ิ แนวทางหรื อวิธีการฝึ กวิชา
ทหารทั้งในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ อย่า งถู กต้อง ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาหรื อมี ผ ลกระทบต่ อ การฝึ กนักศึ กษาวิ ชาทหารอย่า งมาก
เพราะนักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้จะขาดประสบการณ์ ขาดการป้ องกันตัว ขาดความระมัดระวังตนเอง อันจะส่งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อ
เกิดอันตรายจากการฝึ กวิชาทหารได้ ซึ่งแตกต่างกับนักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ 18 ปี ที่กาลังศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นชั้นปี ที่ 3 เนื่องจากเป็ น
ช่วงอายุของวัยรุ่ นที่กาลังจะก้าวเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ มีวฒ
ุ ิภาวะในการคิดอย่างรอบคอบ มีการตัดสิ นที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองสู ง มี
ความเป็ นผูน้ า รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการฝึ กวิชาทหารมานานและมีความรู ้ความเข้าใจในในระเบียบปฏิบตั ิ แนวทางและ
วิธีการฝึ กวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิมาเป็ นอย่างดี จึ งส่ งผลให้รู้จกั วิธีการป้ องกันตนเองเพื่อไม่ให้เกิ ดอุบตั ิเหตุหรื อ
อันตรายจากการฝึ กวิชาทหารมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ จิณณา สวัสดี [2] การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจใน
การเข้ารับการฝึ กของนักศึกษาวิชาทหาร จาแนกตาม อายุ พบว่า มีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึ กของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1-3
ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึ กษาของ Jones & Newburn [9]
พบว่า วิธีการฝึ กความเป็ นผูน้ านั้นต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาจิตใจแก่ผฝู ้ ึ กทั้งกลุ่ม ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
ผลสะท้อนกลับของการปฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมในการทางาน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบเบื้องต้นของการสร้างและการพัฒนาให้
เกิดความสามารถในการเป็ นผูน้ า
นอกจากนี้ระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่ พบว่า นักศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ซึ่งอยูใ่ นช่วง
วัยที่มีการพัฒนาการที่ยงั ไม่เต็มความสามารถ ขาดการตัดสิ นใจที่ดี ขาดการยั้งคิด ในเรื่ องต่างๆ และเพิง่ เข้าเป็ นนักศึกษาวิชาทหารได้
ไม่นานจึงขาดทักษะหรื อความรู ้ความเข้าใจในวิธีการฝึ กวิชาทหารเท่าที่ควร ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาต่อการฝึ กวิชาทหารของทางหน่วยฝึ ก
วิชาทหารมากพอสมควร ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ยังขาดประสบการณ์ใน
การฝึ กวิชาทหารที่ดี ขาดความใส่ ใจในการฝึ กหรื อการสอนจากครู ฝึก ขาดการป้ องกันตัว ขาดความระมัดระวังตนเอง อันจะส่ งต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดอันตรายจากการฝึ กวิชาทหารตามไปด้วย ส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ซึ่ งกาลังศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นชั้นปี ที่ 3 ย่อมมีประสบการณ์ในการฝึ กวิชาทหารมานานและมีความเข้า ใจในวิธีการฝึ กวิชาทหาร
ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคสนามหรื อภาคปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีจึงมีวิธีการป้ องกันตนเองเพื่อไม่ให้รับอันตรายหรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การฝึ กวิชาทหารมากขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของไพรสัณฑ์ กุศลวงษ์ [5] ได้ทาการศึ กษาเปรี ยบ เที ยบปั ญหาในการฝึ กและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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ศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3 ในมณฑลทหารบกที่ 14 กล่าวคือ ฝ่ ายครู ผฝู ้ ึ กสอนและฝ่ ายบริ หารการศึกษา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาโดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการนิเทศการศึกษา
และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา พบว่า มีปัญหาไม่แตกต่างกันทั้งในชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3
เพศของนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า นักศึกษาวิชาทหารที่เป็ นเพศชายซึ่งเป็ นเพศที่มีบุคลิกภาพที่มีความแข็งแกร่ งหรื อมีความ
แข็งแรงของทางร่ างกาย มีความทะเยอ ทะยาน มีเหตุผล มีความสุขมุ เยือกเย็น มีความเชื่อมัน่ ใจตนเองสูง มีความหนักแน่นเด็ดขาด มี
ความอดทนหรื อมีการชอบแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เป็ นต้น อาจจะเป็ นเหตุให้เกิดมีความมัน่ ใจในตนเองมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังตนเองในการฝึ กวิชาทหารได้ อันจะส่ งผลต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กวิชา
ทหารที่ น้อยหรื อต่า ซึ่ ง จะส่ งผลต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุ การได้รับบาดเจ็บในระหว่างการฝึ กวิชาทหารตามไปด้วย ส่ วนนักศึ กษาวิชา
ทหารที่เป็ นเพศหญิงมีการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กวิชาทหารของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารได้ดีกว่านักศึกษาวิชาทหารที่
เป็ นเพศชาย ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษาวิชาทหารที่เป็ นเพศหญิงซึ่ งเป็ นเพศที่มีความอ่อนแอทางด้านร่ างกายแต่เมื่อต้องเข้ามารับการฝึ ก
วิชาทหารที่จะต้องมีการฝึ กหนักทั้งในภาคทฤษฎีภาคปฏิบตั ิหรื อมีการใช้พละกาลังที่ค่อนข้างมากและเสี่ ยงอันตราย ดังนั้นจึงต้องมี
วิธีการจัดการความปลอดภัยจากการฝึ กวิชาทหารมาเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ จิณณา สวัสดี [2] การเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึ กของนักศึกษาวิชาทหาร จาแนกตามเพศ พบว่า มีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึ กของนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปี ที่ 1-3 ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ชั้นปี ของนักศึ กษาวิชาทหาร พบว่า นักศึ กษาวิชาทหารที่ ก าลังศึ กษาวิช าทหารอยู่ในชั้นปี 1, 3 นั้นบางคนก็อาจจะมี
ประสบการณ์ในการฝึ กวิชาทหารมาบ้างและบางส่ วนก็ยงั เป็ นเด็กหรื อเยาวชนที่ยงั ไม่มีวฒ
ุ ิ ภาวะความรับผิดชอบต่อตนเองอย่าง
เพียง พอ รวมทั้งเพิ่งเข้าเป็ นนักศึกษาวิชาทหารได้ไม่นานหรื อเข้ามารับการฝึ กวิทหารจากหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารได้ไม่นาน
เท่าที่ ควรจึ งทาให้ขาดความรู ้ความเข้าใจในแนวทาง กระบวนการหรื อวิธีการวิชาทหารของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารทั้งใน
ภาคทฤษฎี ภาคสนามหรื อการฝึ กทางยุทธวิธีต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้นกั ศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นชั้นปี ดังกล่าวขาด
การระแวดระวังตัวในการฝึ กวิชาทหาร ขาดการป้ องกันตนเองหรื อขาดการจัดการความปลอดภัยจากการฝึ กวิชาทหารให้มีความ
ปลอดภัยซึ่ งอันจะส่ งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเกิดอันตรายจากการฝึ กวิชาทหารตามไปด้วย ส่ วนนักศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึ กษา
วิชาทหารอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 นั้นซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการใส่ ใจใฝ่ การเรี ยนรู ้ในการฝึ กวิชาทหารและมีการให้ความสาคัญกับการฝึ กวิชา
ทหารมาตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 จึงทาให้มีประสบการณ์ในการฝึ กวิชาทหารมาเป็ นระยะเวลานานส่งผลให้เป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจถึงแนวทาง
กระบวนการ รู ปแบบหรื อวิธีการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งในภาค ทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ภาคสนาม
หรื อการฝึ กทางยุทธวิธีต่างๆ จากทางหน่ วยฝึ กวิชาทหารเป็ นอย่างดี จึ งส่ งผลให้มีการระมัดระวังตัวในการฝึ กวิชาทหาร มีการ
ป้ องกันตนเองหรื อมีการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับการฝึ กวิชาทหารของหน่วยฝึ กวิชาทหารมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษาของวันชนะ กลัน่ พรมสุ วรรณ [3] พบว่าปั จจัยด้านบุคลากรมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารการฝึ กนักศึกษาวิชา
ทหารในกองทัพบก และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของไพรสัณฑ์ กุศลวงษ์ [5] ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหาในการฝึ กและ
ศึ กษาของนักศึ กษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3 ในมณฑลทหารบกที่ 14 กล่าวคื อ ฝ่ ายครู ผูฝ้ ึ กสอนและฝ่ ายบริ หารการศึ กษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาโดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการนิเทศ
การศึกษาและด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา พบว่า มีปัญหาไม่แตกต่างกันทั้งในชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3
ปั ญหาในด้านความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหาร พบว่า นักศึกษาวิชาทหารที่ มี
ความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นระดับน้อยจะมีปัญหาในเรื่ องของการฝึ กและการ
ดูแลในเรื่ องของการจัดการความปลอดในการฝึ กได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะในบางครั้งยังขาดประสบการณ์หรื อไม่มีความเข้าใจ
ในแนวทางหรื อวิธีการฝึ กวิชาทหารของหน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎี ภาคสนามหรื อการฝึ กทางยุทธวิธีต่างๆ
ซึ่ งส่ งผลให้นกั ศึกษาวิชาทหารที่มีความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นระดับน้อยจะ
ขาดการระแวดระวังตัวในการฝึ กวิชาทหาร ขาดการป้ องกันตนเองหรื อขาดการจัดการความปลอดภัยจากการฝึ กวิชาทหารให้มี
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ความปลอดภัยต่อตนเองลดลงตามไปด้วย ส่ วนนักศึกษาวิชาทหารที่ มีความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นระดับมากมีการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กวิชาทหารที่ดี ทั้งนี้ เนื่ องจากนักศึกษาวิชาทหารที่มีความรู ้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กวิชาทหารมาเป็ นอย่างดีน้ นั จะส่ งผลดีต่อการฝึ กวิชาทหารเนื่ องจากนักศึกษาวิชาทหารที่ มี
ความเข้าใจในการฝึ กวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎีการฝึ กทางยุทธวิธีมาเป็ นอย่างดียอ่ มให้ความสาคัญกับการจัดการความปลอดภัย
ในการฝึ กวิชาทหารมากขึ้น ส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่ความรู ้ความเข้าใจต่อการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
อยูใ่ นระดับน้อยนั้นจะมีปัญหาในเรื่ องของการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กได้ไม่ดีเนื่องจากยังไม่เข้าใจถึงวิธีการฝึ กวิชาทหาร
ทั้ง ในภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บัติ ม ากนัก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะหาวิธี ก ารจัด การความปลอดภัย จากการฝึ กวิช าทหารให้มี
ความปลอดภัยได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของมานะวุฒิ ศรี นคร[4] พบว่า กาลังพลที่มีความรู ้ความเข้าใจต่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในหน่วยงานทหารจะให้ความสาคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
ในระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละอาคาร มีความแตกต่างกันหากเป็ นอาคารที่มีการเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์จะติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ส่ วนอาคารที่ ใช้ในการปฏิ บัติการของผูบ้ ังคับบัญชาและฝ่ ายอ านวยการจะติ ดตั้งอุปกรณ์ รั ก ษา
ความปลอดภัยที่มีความสามารถลดลงไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ผลจากการศึ ก ษาวิจัย ในด้า นก าลัง พล พบว่า นัก ศึ ก ษาวิช าทหารมี ความคิ ดเห็ นว่า ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นจาก
การบริ หาร การจัดการในด้านกาลังพล กล่าวคือ ในบางครั้งหลังจากการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารเสร็ จสิ้ นทางหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชา
ทหารก็ไม่ได้มีการประชุมสรุ ปหลังการฝึ กในทุกครั้งเพื่อทาการวิเคราะห์ถึงข้อดีขอ้ เสี ย ผลกระทบ ปั ญหาและอุปสรรคในการฝึ ก
การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดที่ข้ ึนเกิดจากการฝึ กวิชาทหาร ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารเป็ นอย่าง
มากเนื่ องจากจะทาให้แผนการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารในบางครั้งก็ยงั ขาดการมีแผนสารองในกรณี ที่ไม่สามารถทาการฝึ กได้ตาม
แผนงานเนื่ องจากไม่ได้มีการประชุมร่ วมกันหรื อขาดการวางแผนการฝึ กไว้ล่วงหน้า รวมทั้งแนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุหรื อ
อันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างห้วงการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สิ ทธิ ชยั คัตตะพันธ์
[7] พบว่า หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารควรมีการคัดเลือกครู ฝึกที่ มีความรู ้ ความสามารถ มีความประพฤติดี มีประสบการณ์และ
เป็ นแบบอย่างที่ดี อันจะเป็ นปั จจัยเสริ มให้นกั ศึกษาวิชาทหารเกิดความภาคภูมิใจและมัน่ ใจในศักยภาพของกองทัพมากขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ [6] ได้กล่าวว่า คนจัดเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดและเป็ นทรัพยากรหลัก
ขององค์กรซึ่งทรัพยากรมนุษย์จะเป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น เครื่ องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบและเงินทุนรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตหรื อให้บริ การกับองค์กรนั้น การที่ องค์กรจะอยูร่ อดและสามารถดาเนิ นการให้มีความเจริ ญก้าวหน้าได้
จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กร การจัดระเบี ยบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ให้สามารถร่ วมแรงร่ วมใจ
ประสานกันได้เป็ นอย่างดี โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกันเพื่อให้งานต่างๆ สอดคล้องสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย เพื่อผลสาเร็ จของ
องค์กรโดยส่ วนรวมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเหมาะสม มีกรอบของการบริ หารที่ดี โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจ
ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าสูงสุด
ด้านงบประมาณ พบว่า นักศึ กษาวิชาทหารส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจากการใช้งบประมาณ ได้แก่
การใช้งบประมาณสาหรับการปรับปรุ งห้องสุขาที่มีจานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการปรับปรุ งห้องสุขาให้มีความเพียงพอต่อการใช้
งานของนักศึกษาวิชาทหารในทุกชั้นปี ที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก แต่จานวนของห้องน้ าหรื อห้องสุ ขาที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่หอ้ งซึ่ งเป็ นปั ญหา
สาคัญที่จะต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน รวมทั้งยังขาดการดูรักษาในเรื่ องของความสะอาดและการซ่อมแซมในส่วนที่
ชารุ ดให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ทางหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารควรมีการชี้แจงให้นกั ศึกษาวิชาทหารได้รับทราบถึงเงิน
งบประมาณที่ทางหน่วยได้การจัดสรรมาว่าได้นาไปใช้ในด้านใดบ้างเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย เป็ นต้น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสิ ทธิ ชยั คัตตะพันธ์ [7] พบว่า หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารควรมีการจัดจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อมา
จัดซื้ ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่ องช่วยฝึ กให้ทนั สมัยและเพียงพอกับจานวนนักศึ กษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึ ก รวมทั้งควรมีการ
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จัดสรรงบประมาณเพื่อนาใปบริ หารจัดการในด้านต่างๆ ของหน่วยฝึ กวิชาทหาร อันจะเป็ นปั จจัยเสริ มให้นกั ศึ กษาวิชาทหารเกิ ด
ความภาคภูมิใจและมัน่ ใจในศักยภาพของกองทัพมากขึ้น ส่งเสริ มให้การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติทาได้ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพ
และสอดคล้องกับแนวคิดของของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ [6] ได้กล่าวว่า เงินหรื องบประมาณเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญประการ
หนึ่ งต่อผูบ้ ริ หารเพราะในการได้มาซึ่ งกาลังคนที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะปฏิบตั ิงานนั้นต้องอาศัยเงินหรื อ
งบประมาณเป็ นค่าจ้าง นอกจากนั้นเงินยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการซื้ออุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อการดาเนินงาน
ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และสถานที่ พบว่า นักศึกษาวิชาทหารส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ทาง
หน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารได้มีการดาเนิ นการในเรื่ องของอาวุธยุทโธปกรณ์ และสถานที่ สาหรั บการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหาร
เช่น การมีแผนสาหรับการใช้งานอาคารและสถานที่ ในการฝึ กอย่างเหมาะสม การมีแผนสารองกรณี ที่เกิ ดปั ญหาในการใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ์และสถานที่และมีการตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนการฝึ กเพื่อความปลอดภัยนั้นยังไม่มีความครอบคลุมในทุกด้าน
ซึ่ งยังเป็ นปั ญหาที่ยงั ไม่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน ทั้งนี้ เนื่ องจากอาคาร สถานที่และอาวุธยุทโธปกรณ์สาหรับการฝึ กยังมีไม่
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาวิชาทหาร ในบางครั้งต้องเดินทางไปฝึ กในพื้นที่ไกลกว่าที่ต้ งั หน่วยฝึ กอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เก่า ชารุ ดไม่
สามารถใช้งานได้ ไม่มีการดูแล การบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีหรื อไม่มีความทันสมัย รวมทั้งในบางครั้งยังไม่ได้มีการตรวจสอบ
อาวุธยุทโธปกรณ์ ก่อนการฝึ กเพื่อความปลอดภัย ซึ่ งอาจจะเป็ นอันตรายกับนักศึ กษากาวิชาทหารได้ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึ กษาของสิ ทธิ ชยั คัตตะพันธ์ [7] พบว่า หน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารควรมีการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่ องช่วยฝึ กให้
ทันสมัยและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึ กอันจะเป็ นปั จจัยเสริ มให้นกั ศึกษาวิชาทหารเกิดความภาคภูมิใจและ
มัน่ ใจในศักยภาพของกองทัพมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิ ดของของศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ [6] ได้กล่าวว่าวัสดุ สิ่ งของ
จัดเป็ นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการบริ หารอาจมองได้ว่าเป็ นเทคโนโลยีทางการบริ หาร พิจารณาได้ต้ งั แต่อาคารที่ทางาน
อุปกรณ์เครื่ องใช้ในสานักงาน รถยนต์ เครื่ องมือสื่ อสาร ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ รวมไปถึงเครื่ องจักรกลที่จาเป็ น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ อาจ
พิจารณาได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุที่มนุษย์มีการพัฒนาถ่ายทอดสื บต่อกันมาจัดได้วา่ เป็ นเทคโนโลยีในการบริ หารงาน
ด้านการบริ หาร การจัดการ พบว่า นักศึกษาวิชาทหารส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการ
ของหน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารที่ยงั ขาดความคลอบคลุมอยู่ในเรื่ องของการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายของนักศึ กษาวิชา
ทหารก่อนการทาการฝึ กทุกครั้งหรื อการแก้ไขปรับปรุ งการบริ หาร การจัดการหรื อการบริ การทางการแพทย์ที่ตรงต่อความต้องการ
ของนักศึกษาวิชาทหารนั้น ในปั จจุบนั ทางหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารยังไม่ได้มีการแก้ไข ปรับปรุ งการบริ หารการจัดการในเรื่ อง
ดังกล่าวที่ เกิ ดขึ้นให้ดีข้ ึน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุหรื อการได้รับบาดเจ็บจากการฝึ กวิชาทหาร ดังนั้นทางหน่ วยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหารควรมีการบริ หาร การจัดการในเรื่ องของการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายของนักศึกษาวิชาทหารก่อนการทา
การฝึ กทุกครั้งหรื อการแก้ไขปรับปรุ งการบริ หาร การจัดการหรื อการบริ การทางการแพทย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักศึกษาวิชา
ทหารให้เป็ นระบบหรื อเป็ นรู ปธรรมเพื่อความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของกิตติ อุตมกูล[1] พบว่า ปั จจัยด้านการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของนักศึ กษาวิชาทหารในเรื่ อง
ของสถานที่ฝึกสอน เครื่ องช่วยฝึ กตลอดจนการบริ การต่างๆ มีความปลอดภัยที่ดีและเพียงพอกับปริ มาณของนักศึ กษาวิชาทหาร
และในเรื่ องของวิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้ องกันมีประโยชน์สามารถนาไปใช้งานได้ อยู่ในระดับมากที่ สุด และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ [6] ได้กล่าวว่า การจัดการเป็ นความสามารถของผูบ้ ริ หารที่ จะดูแลและ
ประสานกิ จกรรมต่างๆ ให้ดาเนิ นการลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ความรู ้ในการจัดการอาจเกิ ดได้จาก
ประสบการณ์ ในฐานะที่ เคยเป็ นผูป้ ฏิ บัติ งานในแผนกต่ างๆ การอยู่ในองค์กรมานานหลายปี รวมทั้งการได้รับ การถ่ ายทอด
ประสบการณ์ขององค์กรเองจากอดีตถึงปั จจุบนั ความรู ้ในการจัดการยังเป็ นเรื่ องของศาสตร์ ที่สามารถไปเรี ยนรู ้จากตารางานวิจยั
และประสบการณ์ขององค์การอื่นๆ ในสังคมมีการจัดหลักสู ตรการปรับปรุ งคุณภาพ การทางานในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความรู ้ใน
การปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านจัดทางบประมาณ เป็ นต้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาพบว่าปั ญหาในเรื่ องของนักศึกษาวิชาทหารบางส่ วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดการความ
ปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การมีความตั้งใจในการฝึ กวิชาทหาร งบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริ มวิชาการ เรื่ องสถานที่
ฝึ กสอนที่เพียงพอต่อการฝึ กวิชาทหารและความสามารถในการฝึ กวิชาทหารได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นทางผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการฝึ ก ครู ฝึก
ที่ประจาหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ควรมีการส่งเสริ มการฝึ กอบรม การสร้างความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนักถึง
การจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารในทุกๆ ด้าน ให้แก่นกั ศึกษาวิชาทหารในทุกชั้นปี เมื่อนักศึกษาวิชาทหารมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการฝึ ก การบริ หาร การจัดการในทุกๆ ด้านของหน่ วยฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารแล้วก็สามารถที่ นาเอาความรู ้ที่ได้ไป
ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามกฎ คาสัง่ ระเบียบปฏิบตั ิของทางหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารและเพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษาวิชาทหาร
2. ด้านการบริ หาร การจัดการ พบว่า นักศึกษาวิชาทหารมีความคิดเห็นว่าในการทดสอบสรรถภาพทางร่ างกายก่อนการฝึ ก
และการฝึ กซ้อมรับมือกรณี เกิดโรคลมร้อนซึ่ งเป็ นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นยังเป็ นปั ญหาที่ไม่ได้รับการไขให้ดีข้ ึน ดังนั้นทางหน่วยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ควรการมีจดั การทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายของนักศึ กษาวิชาทหารในทุกชั้นปี ตาม
ระเบียบปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและสม่าเสมอก่อนที่จะทาการฝึ กในทุกครั้งๆ เพื่อจะได้ทราบว่านักศึกษาวิชาทหารคนใดมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึ กหรื อไม่และเพื่อความปลอดภัยต่อนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งควรมีการอบรม การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ลมร้ อนซึ่ งเป็ นภัยธรรมชาติที่สามารถเกิ ดขึ้นได้ทุกเวลาแก่ นักศึ กษาศึ กษาวิชาทหารได้รับทราบเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สาหรับการป้ องกันในเวลาที่มีโรคลมร้อนเกิดขึ้นจริ งในระหว่างห้วงการฝึ กและควรมีการวางแผนหรื อการเตรี ยมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เช่น การเตรี ยมการอพยพ การจัดสถานที่พกั ชัว่ คราวสาหรับเพื่อใช้ในการหลบโรคลมร้อน การเตรี ยมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
พยาบาล รถพยาบาลสาหรับส่งตัวผูท้ ี่ประสบเหตุไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึ กษาถึงการจัดการความปลอดภัยในการฝึ กนักศึ กษาวิชาทหารหน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารในศูนย์ฝึกหรื อ
หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารในส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางหรื อส่วนภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพื่อนาผลจากการศึกษามาเปรี ยบเทียบกัน
2. ควรมีการศึกษาถึงความพีงพอใจของนักศึกษาวิชาทหารที่มีต่อมาตรการหรื อแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในการ
ฝึ กนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกหรื อหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหารในส่วนต่างๆ ทัว่ ประเทศ
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