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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการความปลอดภัยในการฝึก
นกัศึกษาวชิาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การวจิยัเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้รับการฝึกวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกท่ี 15 ในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งส้ิน 336 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ผูบ้ริหารและครูฝึกของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก
ท่ี 15 จ านวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง สถิติท่ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย
มีอายุ 17 ปี ก าลงัศึกษาวิชาทหารอยู่ในชั้นปีท่ี 2 และศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 2) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจัดการ
ความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร อยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัดา้นปัญหาเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวชิาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร ทั้ง 4 ดา้น 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารของหน่วย
ฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ไดแ้ก่ อายขุองนกัศึกษาวชิาทหาร ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่พศชั้นปีของนกัศึกษาวชิาทหารและ
ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคัญ : การจดัการความปลอดภยั  นกัศึกษาวชิาทหาร  หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 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 g roups; 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 t o 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 th at the factor affecting 
safety management in military training students of the Military Training Unit 15th Military Circle consisting of the age of milita ry 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 
 
 

บทน า   
   สภาพของสังคมไทยในปัจจุบนัก าลงัมุ่งหนา้สู่ความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือ
วิทยาการทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีส าคญัของการเปล่ียนแปลงใน
สังคมไทย ดงันั้นประชาชนในสังคมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาตนเองให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดจ้ากในการ
พฒันาประเทศนั้นจะพฒันาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงไม่ไดแ้ต่จะตอ้งมีการพฒันาให้มีความเจริญกา้วหน้าไปพร้อมๆ กนัในทุกๆ ดา้น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การพฒันาประเทศเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาไดน้ั้นจะตอ้งพฒันาท่ีตวับุคคลเสียก่อนเพราะบุคคล
เปรียบเสมือนจุดศูนยร์วมของการพฒันาในทุกๆดา้น การท่ีจะพฒันาบุคคลให้เป็นผูท่ี้มีคุณภาพนั้นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดคือการให้
การศึกษาจึงจะนบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย[์1]ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจสังคมท่ีจะตอ้งอาศยัก าลงัคนเป็นปัจจยัในการพฒันาซ่ึงจะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการศึกษาของแต่ละคน รวมทั้งแนวทางในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทุกฉบบัท่ีไดมี้การวางยทุธศาสตร์เพ่ือมุ่งสู่สังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนในดา้น
ความรู้รวมทั้ งยงัสอดคลอ้งกับแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมทั้ งการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานของผูเ้รียน ครู สถานศึกษา เป็นตน้ [2] 
  จากนโยบายของกองทพับกท่ีไดมี้การพฒันาระบบการศึกษาของกองทพับกให้มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติในดา้นยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ นโยบายของผูบ้ญัชาการทหารบกท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา
ของกองทัพบกให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยก าหนดให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล่าน้ีมีการ
ด าเนินงานดา้นการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยในปัจจุบนักองทพับกไดมี้นโยบายในการพฒันาระบบก าลงัส ารองใหมี้
ประสิทธิ ภาพเพ่ือทดแทนก าลงัพลประจ าการท่ีลดลง ซ่ึงไดม้อบหมายใหห้น่วยบญัชาการรักษาดินแดนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ
ฝึกเรียกวา่นกัศึกษาวิชาทหาร(นศท.)โดยจุดมุ่งหมายในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารก็เพ่ือใหผู้ท่ี้ส าเร็จวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป
ให้มีความรู้พอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีผูบ้งัคบัหมู่และผูบ้งัคบัหมวดไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเรียกใชก้ าลงัส ารองโดยทางกองทพับกได้
ก าหนดใหส้ถานศึกษาท าหนงัสือขออนุมติัไปยงัหน่วยบญัชาการรักษาดินแดนผา่นทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารท่ีรับผิดชอบใน
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เขตจงัหวดัท่ีสถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยูเ่พ่ือขออนุมติัเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร เม่ือหน่วยบญัชาการรักษาดินแดนไดอ้นุมติัใหเ้ปิด
เป็นสถานศึกษาวชิาทหารตามท่ีร้องขอแลว้หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในพ้ืนท่ีจึงสามารถด าเนินการฝึกได[้3] 
  รวมทั้งแนวทางในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารนั้นไดมี้การก าหนดขอบเขตของการฝึกวิชาทหารไวอ้ย่างชดัจน กล่าวคือ 
จากค าสั่งของกองทพับกเร่ืองระเบียบการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร ซ่ึงมีความมุ่งหมายท่ีจะให้นกัศึกษาวิชาทหารมีความรู้ในวิชาทหาร
และเป็นก าลงัพลส ารองท่ีมีคุณภาพโดยแนวทางในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของกองทพับกไดแ้ก่ 1.) นโยบายการฝึกวิชาทหารให้
นักศึกษาวิชาทหารตอ้งตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ด้านยุทธการและการด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้วิชาทหาร 
2.) มาตรการดา้นความปลอดภยัจากการฝึก เช่น เคร่ืองช่วยฝึกหรือยทุโปกรณ์ตอ้งมีจ านวนท่ีเพียงพอและตอ้งมีการพิจารณาถึงพ้ืนท่ี
ส าหรับใชใ้นฝึกโดยตอ้งค านึงถึงระยะทางท่ีนกัศึกษาวิชาทหารจะตอ้งเดินทางหรือสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีเป็นตน้ นอกจากน้ีทาง
หน่วยฝึกวิชาทหารจะตอ้งมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบการติดต่อการส่ือสารเพ่ือใชติ้ดตามข่าวสารเก่ียวกบั
สภาพอากาศการแจง้อุบติัภยัหรืออุบติัเหตุต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งการฝึก นอกจากน้ีจะตอ้งมีการจดัเตรียมรถพยาบาล
และเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์หส้ามารถเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือไดท้นัถ่วงที เป็นตน้[4] 
  ซ่ึงจากนโยบายของกองทพับกท่ีไดมี้แนวทางในการพฒันาระบบก าลงัส ารองหรือการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถและสามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบัหมู่และผูบ้งัคบัหมวดไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตอ้งใชก้ าลงัส ารองไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพดังกล่าว ซ่ึงหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จังหวดัเพชรบุรี ก็เป็นอีกหน่ึงหน่วยฝึกท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-5 โดยใชว้ิธีการ
จดัการความปลอดภยัในการฝึกของ ทบ. พ.ศ.2552 มาเป็นแนวทางในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารมาตลอดนั้น พบวา่ ยงัมีปัญหาใน
เร่ืองของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอยูห่ลายประการ เช่น ปัญหาการบาดเจ็บจากการทดสอบร่างกายในช่วงของการรับสมคัรการ
ไดรั้บบาดเจ็บจากการฝึกภาคท่ีตั้งเช่น การฝึกท่าอาวุธการฝึกยิงปืนดว้ยกระสุนจริง วตัถุระเบิดหรือส่ือส่ิงเทียมคลา้ยวตัถุระเบิด
กระเด็นมาโดนนกัศึกษาวิชาทหารท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บได ้ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนนั้นยอ่มมีผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
นกัศึกษาวชิาทหาร ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาถึงปัญหาของการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เพื่อท่ีจะ
ไดน้ าผลของการศึกษาไปเป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุงในเร่ืองของความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จงัหวดัเพชรบุรีในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารมณฑลทหารบกท่ี 15 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจัดการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกท่ี 15” ในคร้ังน้ีไดใ้ชรู้ปแบบการศึกษาวจิยัแบบผสมผสานโดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัจะท าการศึกษาเฉพาะหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จงัหวดัเพชรบุรี 
โดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.1) การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาปริมาณไดแ้ก่ นกัศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้รับการฝึกวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จงัหวดั
เพชรบุรี ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 336 คน 1.2)การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารและครูฝึก
ของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 จ านวน 4 คน โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสาร 
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหมี้ความครอบคลุมถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการจะศึกษา 
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 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยท าหนงัสือขอเก็บขอ้มูลจากคณะต ารวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจถึงผูบ้งัคบัการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 เพ่ือขอเขา้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี 1-3 รวมทั้งขอเขา้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารและครูฝึกของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารเม่ือผูว้ิจยั
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจนครบตามจ านวนแลว้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาสรุปและวเิคราะห์ตามแนวทางของการวเิคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
 4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับการวจิยั
ทางสงัคมศาสตร์ (SPSS)  และเลือกใชส้ถิติใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการวดัตวัแปร ไดแ้ก่ 4.1)สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะภูมิหลงัทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง 4.2)สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่ สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั โดยการทดสอบค่าที (T-test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe’s เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวั
กบัตวัแปรตามโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณา 

 

ผลการวจัิย 
  1. ดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย มีอาย ุ17 ปี ก าลงัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นชั้น
ปีท่ี 2 และศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
  2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ
ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีความรู้ความเขา้ใจในการฝึกวิชาทหาร การมี
ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองการฝึกวิชาทหาร การมีงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี อาวธุและเคร่ืองช่วยฝึกมีเพียงพอต่อการฝึก
วชิาทหาร อาวธุและเคร่ืองช่วยฝึกมีความทนัสมยัต่อการฝึกวชิาทหาร มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกวิชาทหาร เป็นตน้
  3. ด้านปัญหาเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 15 พบว่า 3.1) ดา้นก าลงัพล กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัมีการช้ีแจงแผนการฝึกก่อนการฝึกเพ่ือความ
ปลอดภยั การมีแผนส ารองกรณีท่ีไม่สามารถท าการฝึกไดต้ามแผนงาน สามารถฝึกไดต้ามแผนท่ีไดมี้การช้ีแจงก่อนท าการฝึกและมี
การฝึกทบทวนก่อนการฝึกทุกคร้ังอยู่ในระดบัมาก 3.2) ด้านงบประมาณกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับมีการจดัสรรงบค่า
ประกอบการเล้ียงในการฝึกอยา่งเพียงพอและมีการจดับริการร้านคา้สวสัดิการให้กบันักศึกษาวิชาทหารอยูใ่นระดบัมาก 3.3) ดา้น
อาวธุยทุโธปกรณ์และสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีแผนงานส าหรับการใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ
และการมีความสามารถฝึกไดต้ามแผนเพ่ือการใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก 3.4) ดา้นการบริหาร การ
จดัการ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัมีการคดักรองผูป่้วยเพ่ือความปลอดภยัในการฝึก มีเจา้หนา้ท่ีพยาบาลประจ าตลอดระหวา่ง
หว้งการฝึกและมีการฝึกซอ้มรับมือกรณีเกิดโรคลมร้อนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของ
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ไดแ้ก่  4.1) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัดา้นความรู้
ความเขา้ใจต่อการจัดการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจัดการความปลอดภยัในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ดา้นก าลงัพลไดแ้ก่อายุ (Sig. = 0.000) ระดบัชั้นท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ (Sig. = 0.000) เพศ (Sig. = 0.026) ชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.035) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.040) 4.2) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัด้าน
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ด้านงบประมาณได้แก่  เพศ (Sig. = 0.048) 
อาย ุ(Sig. = 0.048) ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(Sig. = 0.049) 4.3) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัดา้นความ
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รู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และสถานท่ีได้แก่ อายุ  
(Sig. = 0.000) ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(Sig. = 0.000) เพศ (Sig. = 0.015) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยั
ในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร (Sig. = 0.047) 4.4) ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร
ของหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ดา้นการบริหารการจดัการไดแ้ก่ อาย ุ(Sig. = 0.005)ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
(Sig. = 0.005) เพศ (Sig. = 0.048) ชั้นปีของนกัศึกษาวชิาทหาร (Sig. = 0.050) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 จากการศึกษาเร่ือง “การจัดการความปลอดภัยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบกท่ี 15” ในคร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของ หน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ซ่ึงผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการศึกษได ้ดงัน้ี 
 ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ในด้านขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ งน้ี
เน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีอาย ุ16-17 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุยงัเป็นเด็ก ยงัขาดวฒิุภาวะในการคิดหรือขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รวมทั้งเพ่ิงเขา้มารับการฝึกวิชาทหารอยู่ในชั้นปีท่ี 1-2 จึงท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจถึงระเบียบปฏิบติั แนวทางหรือวิธีการฝึกวิชา
ทหารทั้ งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นปัญหาหรือมีผลกระทบต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างมาก                 
เพราะนกัศึกษาวิชาทหารเหล่าน้ีจะขาดประสบการณ์ ขาดการป้องกนัตวั ขาดความระมดัระวงัตนเอง อนัจะส่งต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือ
เกิดอนัตรายจากการฝึกวชิาทหารได ้ซ่ึงแตกต่างกบันกัศึกษาวชิาทหารท่ีมีอาย ุ18 ปี ท่ีก าลงัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 เน่ืองจากเป็น
ช่วงอายขุองวยัรุ่นท่ีก าลงัจะกา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ มีวฒิุภาวะในการคิดอย่างรอบคอบ มีการตดัสินท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง มี
ความเป็นผูน้ า รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมานานและมีความรู้ความเขา้ใจในในระเบียบปฏิบติั แนวทางและ
วิธีการฝึกวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้รู้จกัวิธีการป้องกนัตนเองเพ่ือไม่ให้เกิดอุบติัเหตุหรือ
อนัตรายจากการฝึกวิชาทหารมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิณณา สวสัดี [2] การเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การเขา้รับการฝึกของนกัศึกษาวชิาทหาร จ าแนกตาม อาย ุพบวา่ มีความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกของนกัศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1-3 
ทั้งในภาพรวมและเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Jones & Newburn [9]  
พบวา่ วิธีการฝึกความเป็นผูน้ านั้นตอ้งมีการพฒันาบุคลิกภาพ และพฒันาจิตใจแก่ผูฝึ้กทั้งกลุ่ม ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ 
ผลสะทอ้นกลบัของการปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการท างาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของการสร้างและการพฒันาให้
เกิดความสามารถในการเป็นผูน้ า 
 นอกจากน้ีระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พบวา่ นกัศึกษาวชิาทหารท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ซ่ึงอยูใ่นช่วง
วยัท่ีมีการพฒันาการท่ียงัไม่เตม็ความสามารถ ขาดการตดัสินใจท่ีดี ขาดการยั้งคิด ในเร่ืองต่างๆ และเพ่ิงเขา้เป็นนกัศึกษาวชิาทหารได้
ไม่นานจึงขาดทกัษะหรือความรู้ความเขา้ใจในวิธีการฝึกวิชาทหารเท่าท่ีควร ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อการฝึกวิชาทหารของทางหน่วยฝึก
วิชาทหารมากพอสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ยงัขาดประสบการณ์ใน
การฝึกวิชาทหารท่ีดี ขาดความใส่ใจในการฝึกหรือการสอนจากครูฝึก ขาดการป้องกนัตวั ขาดความระมดัระวงัตนเอง อนัจะส่งต่อ
การเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดอนัตรายจากการฝึกวิชาทหารตามไปดว้ย ส่วนนกัศึกษาวชิาทหารท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 ซ่ึงก าลงัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 ยอ่มมีประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมานานและมีความเขา้ ใจในวิธีการฝึกวิชาทหาร
ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคสนามหรือภาคปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีจึงมีวิธีการป้องกนัตนเองเพ่ือไม่ให้รับอนัตรายหรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก
การฝึกวิชาทหารมากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของไพรสัณฑ์ กุศลวงษ์ [5] ไดท้ าการศึกษาเปรียบ เทียบปัญหาในการฝึกและ



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  79  - 87  (2020)     Vol. 10, No. 1 

84 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

ศึกษาของนกัศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 ในมณฑลทหารบกท่ี 14 กล่าวคือ ฝ่ายครูผูฝึ้กสอนและฝ่ายบริหารการศึกษา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาโดยภาพรวมและเป็นรายดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศการศึกษา
และดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา พบวา่ มีปัญหาไม่แตกต่างกนัทั้งในชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 
 เพศของนกัศึกษาวชิาทหาร พบวา่ นกัศึกษาวชิาทหารท่ีเป็นเพศชายซ่ึงเป็นเพศท่ีมีบุคลิกภาพท่ีมีความแขง็แกร่งหรือมีความ
แขง็แรงของทางร่างกาย มีความทะเยอ ทะยาน มีเหตุผล มีความสุขมุเยอืกเยน็ มีความเช่ือมัน่ใจตนเองสูง มีความหนกัแน่นเด็ดขาด มี
ความอดทนหรือมีการชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นตน้ อาจจะเป็นเหตุใหเ้กิดมีความมัน่ใจในตนเองมากเกินไป ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิด
ความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมดัระวงัตนเองในการฝึกวิชาทหารได ้อนัจะส่งผลต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชา
ทหารท่ีน้อยหรือต ่า ซ่ึงจะส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ การไดรั้บบาดเจ็บในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามไปดว้ย ส่วนนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีเป็นเพศหญิงมีการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารไดดี้กว่านกัศึกษาวิชาทหารท่ี
เป็นเพศชาย ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นเพศหญิงซ่ึงเป็นเพศท่ีมีความอ่อนแอทางดา้นร่างกายแต่เม่ือตอ้งเขา้มารับการฝึก
วิชาทหารท่ีจะตอ้งมีการฝึกหนกัทั้งในภาคทฤษฎีภาคปฏิบติัหรือมีการใชพ้ละก าลงัท่ีค่อนขา้งมากและเส่ียงอนัตราย ดงันั้นจึงตอ้งมี
วิธีการจดัการความปลอดภยัจากการฝึกวิชาทหารมาเป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิณณา สวสัดี [2] การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกของนกัศึกษาวิชาทหาร จ าแนกตามเพศ พบวา่ มีความพึงพอใจในการเขา้รับการฝึกของนกัศึกษา
วชิาทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทั้งในภาพรวมและเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 ชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร พบว่า นักศึกษาวิชาทหารท่ีก าลังศึกษาวิชาทหารอยู่ในชั้นปี 1, 3 นั้นบางคนก็อาจจะมี
ประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมาบา้งและบางส่วนก็ยงัเป็นเด็กหรือเยาวชนท่ียงัไม่มีวฒิุภาวะความรับผิดชอบต่อตนเองอย่าง
เพียง พอ รวมทั้งเพ่ิงเขา้เป็นนกัศึกษาวิชาทหารไดไ้ม่นานหรือเขา้มารับการฝึกวิทหารจากหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารไดไ้ม่นาน
เท่าท่ีควรจึงท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในแนวทาง กระบวนการหรือวิธีการวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งใน
ภาคทฤษฎี ภาคสนามหรือการฝึกทางยทุธวิธีต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้นกัศึกษาวิชาทหารท่ีก าลงัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นชั้นปีดงักล่าวขาด
การระแวดระวงัตวัในการฝึกวิชาทหาร ขาดการป้องกนัตนเองหรือขาดการจดัการความปลอดภยัจากการฝึกวิชาทหารให้มีความ
ปลอดภยัซ่ึงอนัจะส่งต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือเกิดอนัตรายจากการฝึกวิชาทหารตามไปดว้ย ส่วนนกัศึกษาวิชาทหารท่ีก าลงัศึกษา
วิชาทหารอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 นั้นซ่ึงอยูใ่นช่วงของการใส่ใจใฝ่การเรียนรู้ในการฝึกวิชาทหารและมีการให้ความส าคญักบัการฝึกวิชา
ทหารมาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จึงท าใหมี้ประสบการณ์ในการฝึกวิชาทหารมาเป็นระยะเวลานานส่งผลใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจถึงแนวทาง 
กระบวนการ รูปแบบหรือวิธีการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร ทั้งในภาค ทฤษฎี ภาคปฏิบติั ภาคสนาม
หรือการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ จากทางหน่วยฝึกวิชาทหารเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้มีการระมดัระวงัตวัในการฝึกวิชาทหาร มีการ
ป้องกนัตนเองหรือมีการจดัการความปลอดภยัเก่ียวกบัการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกวิชาทหารมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของวนัชนะ กลัน่พรมสุวรรณ [3] พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารการฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหารในกองทพับก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไพรสัณฑ ์กุศลวงษ ์[5] ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในการฝึกและ
ศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 ในมณฑลทหารบกท่ี 14 กล่าวคือ ฝ่ายครูผูฝึ้กสอนและฝ่ายบริหารการศึกษา  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาโดยภาพรวมและเป็นรายดา้น คือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศ
การศึกษาและดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา พบวา่ มีปัญหาไม่แตกต่างกนัทั้งในชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 
 ปัญหาในดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นระดบันอ้ยจะมีปัญหาในเร่ืองของการฝึกและการ
ดูแลในเร่ืองของการจดัการความปลอดในการฝึกไดไ้ม่ค่อยดีเท่าท่ีควร เพราะในบางคร้ังยงัขาดประสบการณ์หรือไม่มีความเขา้ใจ
ในแนวทางหรือวิธีการฝึกวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎี ภาคสนามหรือการฝึกทางยุทธวิธีต่างๆ  
ซ่ึงส่งผลใหน้กัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นระดบันอ้ยจะ
ขาดการระแวดระวงัตวัในการฝึกวิชาทหาร ขาดการป้องกนัตนเองหรือขาดการจดัการความปลอดภยัจากการฝึกวิชาทหารให้มี
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ความปลอดภยัต่อตนเองลดลงตามไปดว้ย ส่วนนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึก
นกัศึกษาวิชาทหารอยูใ่นระดบัมากมีการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชาทหารท่ีดี ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีความรู้
ต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกวิชาทหารมาเป็นอย่างดีนั้นจะส่งผลดีต่อการฝึกวิชาทหารเน่ืองจากนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมี
ความเขา้ใจในการฝึกวิชาทหารทั้งในภาคทฤษฎีการฝึกทางยทุธวิธีมาเป็นอยา่งดียอ่มให้ความส าคญักบัการจดัการความปลอดภยั
ในการฝึกวชิาทหารมากข้ึน ส่วนนกัศึกษาวชิาทหารท่ีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร
อยูใ่นระดบันอ้ยนั้นจะมีปัญหาในเร่ืองของการจดัการความปลอดภยัในการฝึกไดไ้ม่ดีเน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจถึงวิธีการฝึกวิชาทหาร
ทั้ งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติมากนักซ่ึงส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะหาวิธีการจัดการความปลอดภัยจากการฝึกวิชาทหารให้มี 
ความปลอดภยัไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมานะวฒิุ ศรีนคร[4] พบวา่ ก าลงัพลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบรักษาความ
ปลอดภยัภายในหน่วยงานทหารจะใหค้วามส าคญักบัระบบรักษาความปลอดภยัภายในหน่วยงาน การติดตั้งอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์
ในระบบรักษาความปลอดภยัในแต่ละอาคาร มีความแตกต่างกนัหากเป็นอาคารท่ีมีการเก็บอาวธุยทุโธปกรณ์จะติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภยัอย่างเขม้งวด ส่วนอาคารท่ีใช้ในการปฏิบัติการของผูบ้ังคบับัญชาและฝ่ายอ านวยการจะติดตั้งอุปกรณ์รักษา 
ความปลอดภยัท่ีมีความสามารถลดลงไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 นอกจากน้ีผลจากการศึกษาวิจัยในด้านก าลงัพล พบว่า นักศึกษาวิชาทหารมีความคิดเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก 
การบริหาร การจดัการในดา้นก าลงัพล กล่าวคือ ในบางคร้ังหลงัจากการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารเสร็จส้ินทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิา
ทหารก็ไม่ไดมี้การประชุมสรุปหลงัการฝึกในทุกคร้ังเพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงขอ้ดีขอ้เสีย ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคในการฝึก 
การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีข้ึนเกิดจากการฝึกวิชาทหาร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารเป็นอยา่ง
มากเน่ืองจากจะท าให้แผนการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารในบางคร้ังก็ยงัขาดการมีแผนส ารองในกรณีท่ีไม่สามารถท าการฝึกไดต้าม
แผนงานเน่ืองจากไม่ไดมี้การประชุมร่วมกนัหรือขาดการวางแผนการฝึกไวล่้วงหนา้ รวมทั้งแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุหรือ
อนัตรายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในระหวา่งห้วงการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิทธิชยั คตัตะพนัธ์  
[7]  พบวา่ หน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารควรมีการคดัเลือกครูฝึกท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี มีประสบการณ์และ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี อนัจะเป็นปัจจยัเสริมให้นกัศึกษาวิชาทหารเกิดความภาคภูมิใจและมัน่ใจในศกัยภาพของกองทพัมากข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ไดก้ล่าววา่ คนจดัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นทรัพยากรหลกั
ขององคก์รซ่ึงทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรดา้นอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบและเงินทุนรวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการผลิตหรือให้บริการกบัองคก์รนั้น การท่ีองคก์รจะอยูร่อดและสามารถด าเนินการให้มีความเจริญกา้วหนา้ได้
จะตอ้งอาศยัการรวมพลงัของบุคลากรทุกคนในองค์กร การจดัระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถร่วมแรงร่วมใจ
ประสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีทิศทางไปในแนวเดียวกนัเพ่ือใหง้านต่างๆ สอดคลอ้งส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  เพื่อผลส าเร็จของ
องค์กรโดยส่วนรวมและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีขีด
ความสามารถและศกัยภาพอยา่งเหมาะสม มีกรอบของการบริหารท่ีดี    โดยยึดหลกัธรรมมาภิบาล ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจ
ตลอดจนมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าสูงสุด 
  ดา้นงบประมาณ พบว่า นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้บประมาณ ไดแ้ก่     
การใชง้บประมาณส าหรับการปรับปรุงหอ้งสุขาท่ีมีจ านวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงหอ้งสุขาใหมี้ความเพียงพอต่อการใช้
งานของนกัศึกษาวิชาทหารในทุกชั้นปีท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่จ านวนของห้องน ้ าหรือห้องสุขาท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีหอ้งซ่ึงเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน รวมทั้งยงัขาดการดูรักษาในเร่ืองของความสะอาดและการซ่อมแซมในส่วนท่ี
ช ารุดใหมี้สภาพท่ีดีพร้อมใชง้าน นอกจากน้ีทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหารควรมีการช้ีแจงใหน้กัศึกษาวิชาทหารไดรั้บทราบถึงเงิน
งบประมาณท่ีทางหน่วยไดก้ารจดัสรรมาวา่ไดน้ าไปใชใ้นดา้นใดบา้งเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของนกัศึกษาวิชาทหารทุกนาย เป็นตน้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิทธิชยั คตัตะพนัธ์ [7]  พบวา่ หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารควรมีการจดัจดัสรรเงินงบประมาณเพ่ือมา
จดัซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์และเคร่ืองช่วยฝึกให้ทนัสมยัและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาวิชาทหารท่ีเขา้รับการฝึก รวมทั้งควรมีการ
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จดัสรรงบประมาณเพ่ือน าใปบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ของหน่วยฝึกวิชาทหาร  อนัจะเป็นปัจจยัเสริมให้นกัศึกษาวิชาทหารเกิด
ความภาคภูมิใจและมัน่ใจในศกัยภาพของกองทพัมากข้ึน ส่งเสริมใหก้ารปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติท าไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ไดก้ล่าววา่ เงินหรืองบประมาณเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัประการ
หน่ึงต่อผูบ้ริหารเพราะในการไดม้าซ่ึงก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีจะปฏิบติังานนั้นตอ้งอาศยัเงินหรือ
งบประมาณเป็นค่าจา้ง นอกจากนั้นเงินยงัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พ่ือการด าเนินงาน 
  ดา้นอาวธุยทุโธปกรณ์และสถานท่ี พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทาง
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารไดมี้การด าเนินการในเร่ืองของอาวุธยุทโธปกรณ์และสถานท่ีส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร        
เช่น การมีแผนส าหรับการใชง้านอาคารและสถานท่ีในการฝึกอย่างเหมาะสม การมีแผนส ารองกรณีท่ีเกิดปัญหาในการใช้อาวุธ
ยทุโธปกรณ์และสถานท่ีและมีการตรวจสอบอาวธุยทุโธปกรณ์ก่อนการฝึกเพ่ือความปลอดภยันั้นยงัไม่มีความครอบคลุมในทุกดา้น
ซ่ึงยงัเป็นปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากอาคาร สถานท่ีและอาวธุยทุโธปกรณ์ส าหรับการฝึกยงัมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาวิชาทหาร ในบางคร้ังตอ้งเดินทางไปฝึกในพ้ืนท่ีไกลกวา่ท่ีตั้งหน่วยฝึกอาวธุยทุโธปกรณ์ก็เก่า ช ารุดไม่
สามารถใชง้านได ้ไม่มีการดูแล การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดีหรือไม่มีความทนัสมยั รวมทั้งในบางคร้ังยงัไม่ไดมี้การตรวจสอบ
อาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนการฝึกเพ่ือความปลอดภยั ซ่ึงอาจจะเป็นอนัตรายกับนักศึกษากาวิชาทหารได้ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสิทธิชยั คตัตะพนัธ์ [7]  พบว่า หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารควรมีการจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์และเคร่ืองช่วยฝึกให้
ทนัสมยัและเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาวชิาทหารท่ีเขา้รับการฝึกอนัจะเป็นปัจจยัเสริมใหน้กัศึกษาวชิาทหารเกิดความภาคภูมิใจและ
มัน่ใจในศกัยภาพของกองทัพมากข้ึน และสอดคลอ้งกับแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ไดก้ล่าวว่าวสัดุส่ิงของ
จดัเป็นอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการบริหารอาจมองไดว้่าเป็นเทคโนโลยีทางการบริหาร พิจารณาไดต้ั้งแต่อาคารท่ีท างาน 
อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นส านักงาน รถยนต์ เคร่ืองมือส่ือสาร ตลอดจนวตัถุดิบต่างๆ รวมไปถึงเคร่ืองจกัรกลท่ีจ าเป็น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจ
พิจารณาไดว้า่เป็นวฒันธรรมทางวตัถุท่ีมนุษยมี์การพฒันาถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจดัไดว้า่เป็นเทคโนโลยใีนการบริหารงาน 
  ดา้นการบริหาร การจดัการ พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการ
ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ียงัขาดความคลอบคลุมอยู่ในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนกัศึกษาวิชา
ทหารก่อนการท าการฝึกทุกคร้ังหรือการแกไ้ขปรับปรุงการบริหาร การจดัการหรือการบริการทางการแพทยท่ี์ตรงต่อความตอ้งการ
ของนกัศึกษาวชิาทหารนั้น ในปัจจุบนัทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารยงัไม่ไดมี้การแกไ้ข ปรับปรุงการบริหารการจดัการในเร่ือง
ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนให้ดีข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบติัเหตุหรือการไดรั้บบาดเจ็บจากการฝึกวิชาทหาร ดงันั้นทางหน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหารควรมีการบริหาร การจดัการในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนกัศึกษาวชิาทหารก่อนการท า
การฝึกทุกคร้ังหรือการแกไ้ขปรับปรุงการบริหาร การจดัการหรือการบริการทางการแพทยท่ี์ตรงต่อความตอ้งการของนกัศึกษาวิชา
ทหารให้เป็นระบบหรือเป็นรูปธรรมเพื่อความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตติ อุตมกูล[1] พบวา่ ปัจจยัดา้นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของนกัศึกษาวิชาทหารในเร่ือง
ของสถานท่ีฝึกสอน เคร่ืองช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่างๆ มีความปลอดภยัท่ีดีและเพียงพอกบัปริมาณของนกัศึกษาวิชาทหาร
และในเร่ืองของวิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกนัมีประโยชน์สามารถน าไปใชง้านได ้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และยงั
สอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] ได้กล่าวว่า การจัดการเป็นความสามารถของผูบ้ริหารท่ีจะดูแลและ
ประสานกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินการลุล่วงไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ความรู้ในการจดัการอาจเกิดไดจ้าก
ประสบการณ์ในฐานะท่ีเคยเป็นผูป้ฏิบัติงานในแผนกต่างๆ การอยู่ในองค์กรมานานหลายปี รวมทั้ งการได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ขององคก์รเองจากอดีตถึงปัจจุบนั ความรู้ในการจดัการยงัเป็นเร่ืองของศาสตร์ท่ีสามารถไปเรียนรู้จากตารางานวจิยั
และประสบการณ์ขององคก์ารอ่ืนๆ ในสังคมมีการจดัหลกัสูตรการปรับปรุงคุณภาพ การท างานในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความรู้ใน
การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นจดัท างบประมาณ เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลจากการศึกษาพบวา่ปัญหาในเร่ืองของนกัศึกษาวิชาทหารบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการความ
ปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร เช่น การมีความตั้งใจในการฝึกวิชาทหาร งบประมาณในการจดักิจกรรมเสริมวิชาการ เร่ืองสถานท่ี
ฝึกสอนท่ีเพียงพอต่อการฝึกวิชาทหารและความสามารถในการฝึกวิชาทหารไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นทางผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการฝึก ครูฝึก
ท่ีประจ าหน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ควรมีการส่งเสริมการฝึกอบรม การสร้างความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกัถึง
การจดัการความปลอดภยัในการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในทุกๆ ดา้น ใหแ้ก่นกัศึกษาวชิาทหารในทุกชั้นปี เม่ือนกัศึกษาวชิาทหารมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการฝึก การบริหาร การจดัการในทุกๆ ดา้นของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารแลว้ก็สามารถท่ีน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามกฎ ค าสัง่ ระเบียบปฏิบติัของทางหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารและเพื่อความปลอดภยัของตวันกัศึกษาวิชาทหาร  
 2. ดา้นการบริหาร การจดัการ พบวา่ นกัศึกษาวิชาทหารมีความคิดเห็นวา่ในการทดสอบสรรถภาพทางร่างกายก่อนการฝึก
และการฝึกซอ้มรับมือกรณีเกิดโรคลมร้อนซ่ึงเป็นภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนยงัเป็นปัญหาท่ีไม่ไดรั้บการไขใหดี้ข้ึน ดงันั้นทางหน่วยฝึก
นกัศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 15 ควรการมีจดัการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารในทุกชั้นปีตาม
ระเบียบปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอก่อนท่ีจะท าการฝึกในทุกคร้ังๆ เพ่ือจะไดท้ราบวา่นกัศึกษาวิชาทหารคนใดมีความพร้อม
ท่ีจะเขา้รับการฝึกหรือไม่และเพ่ือความปลอดภยัต่อนกัศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งควรมีการอบรม การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค
ลมร้อนซ่ึงเป็นภยัธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาแก่นักศึกษาศึกษาวิชาทหารไดรั้บทราบเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการป้องกนัในเวลาท่ีมีโรคลมร้อนเกิดข้ึนจริงในระหวา่งหว้งการฝึกและควรมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆ เช่น การเตรียมการอพยพ การจดัสถานท่ีพกัชัว่คราวส าหรับเพ่ือใชใ้นการหลบโรคลมร้อน การเตรียมเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์
พยาบาล รถพยาบาลส าหรับส่งตวัผูท่ี้ประสบเหตุไปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล เป็นตน้     

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาถึงการจดัการความปลอดภยัในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในศูนยฝึ์กหรือ
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือน าผลจากการศึกษามาเปรียบเทียบกนั 
 2. ควรมีการศึกษาถึงความพีงพอใจของนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อมาตรการหรือแนวทางในการรักษาความปลอดภยัในการ
ฝึกนกัศึกษาวชิาทหารของศูนยฝึ์กหรือหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหารในส่วนต่างๆ ทัว่ประเทศ  
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