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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม 2) เพ่ือศึกษาระดับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวง กลาโหม 3) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการภัยพิบัติแห่ งชาติของ
กระทรวงกลาโหม และ 4) แสวงหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของ
กระทรวงกลาโหม วิธีการศึกษาวิจัยใช้ทั้งแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและน าการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร
เป้าหมายในการศึกษาคือข้าราชการทหารที่สังกัดหน่วยที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติ 
จ านวน 76,485 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ ศึกษาวิจัยจ านวน 1,095 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical 
Correlation) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการศึกษาวิจัย พบว่ากระทรวงกลาโหมมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการภัยพิบัติ และมีการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของ
กระทรวงกลาโหมอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการ
ภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม ในระดับสูง (r = .881) ส าหรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินั้น กระทรวงกลาโหมควรให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกองทัพ
ด้วยการการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาทัศนคติ โดยควรมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะโดย
ฝึกอบรมการคิดวิเคราะห์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในจัดการภัยพิบัติเป็นหลักให้การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบจากภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติในการ
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ปฏิบัติภารกิจจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ จะส่งเสริมให้การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวง 
กลาโหมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการภัยพิบัติ  กระทรวงกลาโหม 
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study human resource development in 
disaster relief management in the Ministry of Defence, 2) to study the level of 
management of National Disaster Relief in the Ministry of Defence, 3) to study the 
relationship between human resource development and the National Disaster Relief 
provided by the Ministry of Defence, and 4) to propose the development of human 
resources in dealing with National Disaster Relief provided by the Ministry of Defence. The 
research applied both quantitative and qualitative approaches. Having applied that the 
study was mainly quantitative supported by qualitative approach. The population of this 
study was the 76,485 officers in the National Disaster Relief office. The sample of 1,095 
was chosen by stratified random sampling. The instrument used in the research was 
questionnaires and in-depth interviews. The statistical procedures of percentages, means,  
and standard deviation were used to analyze the obtained data. To test the relationship, 
Canonical Correlation and Path analysis were used. It was found that the development of 
human resources in the disaster relief management in the Ministry of Defence was at a 
medium level.  The result of hypothesis testing of correlation between human resource 
development in disaster relief management in the Ministry of Defence was at a high level (r 
= .881). The following is a blue print for human resource development for national 
disaster relief provided by the Ministry of Defence. The Ministry of Defence should 
enhance the armed forces capacity in the army when dealing with disaster relief 
management by concentrating on improving knowledge about the cause and effect of 
all kinds of disasters including creating good attitude in helping all the residents 
systematically. These will be the important aspects to enhance in order to make 
national disaster relief management more efficient. 
Keyword: Human Resource Development, The Disaster management, 
      Ministry of Defence 
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บทน า 
 ภัยพิบัติที่อาจเป็นภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และวิถีชีวิตของประชาชน ในทศวรรษที่ผ่านมาเกิดภัย
พิบัติขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งมีประชากรที่ได้รับผลจากภัยพิบัติทั่วโลก
ประมาณ 4,000 ล้านคน ในจ านวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 2 ล้านคน (International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies, 2013, pp. 230-240) 
 ส าหรับประเทศไทยมีประสบการณ์จากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งมีขอบเขตจ ากัด 
โดยชุมชนได้เรียนรู้และใช้ภูมิปัญญากับประสบการณ์ปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดีเสมอมา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554, น. 3-4) แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับภัยพิบัติที่รุนแรง เช่นการเกิดคลื่นยักษ์ 
สึนามิเมื่อ พ.ศ. 2547 การเกิดอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งในแต่ละครั้งได้ส่งผลกระทบที่นับได้ว่ามีความ
รุนแรงมากท่ีสุดของประเทศไทย ในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยได้ก าหนดขอบเขตของภัยพิบัติไว้ 
14 ประเภทภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจาการกระท าของมนุษย์ และภัยความมั่นคงอีก 
4 ประเภท โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (2550, น. 1-7) บัญญัติให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการภัยพิบัติของประเทศ 
โดยแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 (2553, น. 21-24) ก าหนดกรอบ
แนวทางการปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติของประเทศ เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่รัฐบาลจะระดมสรรพ
ก าลัง เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยยังขาดความพร้อม ด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และความเชี่ยวชาญการจัดการ 
สาธารณภัย (ฉัตรชัย พรหมเลิศ, 2553, น.3) กระทรวงกลาโหมจึงเป็นหน่วยงานแรกที่รัฐบาลร้องขอให้
สนับสนุนปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ด้านบุคลากร 
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สามารถปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้ (อิสระ สุวรรณบล, 
2540, น. 2) จากบทบาทดังกล่าว ประกอบกับกระทรวงกลาโหมเห็นว่าภัยพิบัติเป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการจัดการภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2550 น.127) จิรประภา  อัครบวร 
(2549, น. 9) ได้กล่าวว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดขององค์กรที่จะต้องท าการสร้างเสริม
ศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติภารกิจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการภัยพิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือลดการสูญเสีย
ชีวิต และทรัพย์สิน เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการพิบัติ
แห่งชาติของกระทรวงกลาโหมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจัดการภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจัดการภัยพิบัติของ
กระทรวงกลาโหมกับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 
 4. แสวงหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Nadler & Nadler (1980, p.5) ที่กล่าวถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาการทัศนคติ ให้แก่บุคลากรใน
องค์กร และแนวคิดการจัดการภัยพิบัติของ Carter (1991, p. 49) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการภัยพิบัติ 
ประกอบด้วย การป้องกันภัย การเตรียมความพร้อม การกู้ภัย และการฟ้ืนฟูบูรณะ เป็นแนวทางใน
การศึกษาโดยก าหนดกรอบแนวคิดการ ดังนี้ 
 

Independent variables  Dependent variables 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดการภัยพิบัติ 

IV1 การพัฒนาความรู้ 
IV2 การพัฒนาทักษะ 
IV3 การพัฒนาทัศนคติ 
 

 DV1 การป้องกันภัย 
DV2 การเตรียมความพร้อม    
DV3 การกู้ภัย 
DV4 การฟ้ืนฟูบูรณะ 

 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจัดการภัยพิบัติประกอบด้วย 
การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ การพัฒนาทัศนคติ และการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วยการป้องกันภัย 
การเตรียมความพร้อม การกู้ภัย การฟื้นฟูบูรณะ  
 2. ขอบเขตด้านประชากรเป็นข้าราชการทหาร สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ที่ได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการภัยพิบัติ จ านวน 76,485 คน 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,1973, p.125) มีจ านวน 
1,095 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจงผู้บริหารระดับสูงของ
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กระทรวงกลาโหม และผู้บริหารระดับผู้บังคับหน่วยทหารที่ได้รับมอบหมายภารกิจการจัดการภัยพิบัติ ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ จ านวนรวม 14 คน โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยใช้แนวทางการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการแบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ส าหรับแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert’s scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อยที่สุด ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและหา
ความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content validity) โดยหาค่า
ตัวชี้วัดของดัชนี (Item Variable Congruence Index, IVC) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า 
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.983 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation Analysis) วิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 2 น าผลการวิจัยที่ได้มาพิจารณาตรวจสอบ โดยการวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้บริหารระดับผู้บังคับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติ รวมจ านวน 14 คน  เพ่ือทราบ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของ
กระทรวงกลาโหมและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบของ
การศึกษา หาข้อสรุปต่าง ๆ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจัดการภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม พบว่า
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.90) เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกองค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาทัศนคติ ( = 3.11) และการพัฒนาความรู้ ( = 2.99) มีค่าเฉลี่ยการ
ด าเนินการในระดับปานกลาง ส่วนการพัฒนาทักษะ ( = 2.59) มีค่าเฉลี่ยการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
ตามตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน 
   จัดการภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม 

องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ค่าเฉลี่ย 
(  ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

1. การพัฒนาทัศนคติ 3.11 0.74 ปานกลาง 
2. การพัฒนาความรู้ 2.99 0.84 ปานกลาง 
3. การพัฒนาทักษะ 2.59 0.74 น้อย 

รวม 2.90 0.72 ปานกลาง 
 
 2. ผลการศึกษาระดับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม พบว่าการจัดการภัย
พิบัติของกระทรวงกลาโหมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.02) และเมื่อ
พิจารณาโดยจ าแนกองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การกู้ภัย (  = 3.07) การเตรียมความพร้อม 
(  = 3.05) การป้องกันภัย (  = 2.98) และการฟ้ืนฟูบูรณะ(  = 2.98) โดยทุกองค์ประกอบมีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของ 

กระทรวงกลาโหม 
 

องค์ประกอบการจัดการภัยพิบัติ ค่าเฉลี่ย 
(  ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

1. การกู้ภัย 
2. การเตรียมความพร้อม 
3. การป้องกันภัย    

3.07 
3.05 
2.98 

0.88 
0.83 
0.83 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

4. การฟ้ืนฟูบูรณะ 2.98 0.85 ปานกลาง 
รวม 3.02 0.79 ปานกลาง 

  

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation Analysis) พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการจัดการภัย
พิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหมในระดับสูง (r = 0.881)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยัง
พบว่า พัฒนาความรู้ (r = -.323) การพัฒนาทักษะ (r = -.430) และการพัฒนาทัศนคติ (r = -.346) เป็น
ตัวแปรย่อยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการป้องกันภัย (r = -.383) กับ การเตรียมความ
พร้อม (r = -.473) เป็นตัวแปรย่อยที่มีผลต่อการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม ดังนี้  
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ภาพประกอบที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการภัยพิบัติ 

แห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 
 
 4. ผลการแสวงหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของ
กระทรวงกลาโหม จากการวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) พบว่าการพัฒนาความรู้มีอิทธิพลทางตรงในระดับสูงต่อการจัดการภัยพิบัติขั้นการป้องกันภัย 
(.754) และข้ันการเตรียมความพร้อม (.797) การพัฒนาทักษะมีอิทธิพลทางตรงในระดับสูงต่อการจัดการ
ภัยพิบัติขั้นการป้องกันภัย (.791) และขั้นการเตรียมความพร้อม (.805) รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติมี
อิทธิพลทางตรงในระดับสูงต่อการจัดการภัยพิบัติขั้นการป้องกันภัย (.720) และขั้นการเตรียมความพร้อม 
(.728) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถแสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหมว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ได้แก่ การพัฒนาความรู้ประกอบ ด้วยการให้ความรู้เชิงเนื้อหาและการให้ความรู้เชิงประสบการณ์  การ
พัฒนาทักษะประกอบด้วย การฝึกอบรมการคิดวิเคราะห์และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการพัฒนา
ทัศนคติ ประกอบด้วย การอบรมพัฒนาแนวคิดและการสัมมนาพัฒนาพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหมขั้นการป้องกันภัยในการลดความสูญเสียชีวิตและการลดความ
สูญเสียทรัพย์สิน ขั้นการเตรียมความพร้อมใน การเตรียมพ้ืนที่ ได้ดังนี ้ 
 
 
 
 
 

IV3 การพัฒนาทัศนคติ  
(-.346) 

 

 

IV2 การพัฒนาทักษะ 
(-.430) 

 

 

IV1 การพฒันาความรู ้ 
(-.323) 

 

DV1 การป้องกันภยั 
(-.383) 

(.881) 
DV การ
จัดการ
ภัยพิบตั ิ

 

IV IV การ
พัฒนา 

ทรัพยากร 
มนุษย์ 

การพัฒนา 
ทรัพยากร 

มนุษย ์

DV2 การเตรียมความพร้อม 
(-.473) 

DV3 การกู้ภยั 
(-.042) 

DV4 การฟื้นฟูบูรณะ 
(-.156) 
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.889* 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวง 
กลาโหม สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลดังนี้  
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผลการวิจัยพบว่ากระทรวงกลาโหมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
 1.1 การพัฒนาความรู้ พบว่ากระทรวงกลาโหมมีการด าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีบทบาทเป็นเพียงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการจัดการภัย
พิบัตขิองหน่วยงานพลเรือนเมื่อได้รับการร้องขอ   

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  มีอิทธิพลทางตรง 

  มีอิทธิพลทางอ้อม 

.908* 

 

.542* 

.518* 

 

.805* 

.791* 

.728* 

.720* .797* 

.754* 

.531* 

.523* 

.391* 

.700* 

.735* 

.333* 

.617* 

.513* 

.680* 

.638* 

.461* 
.470* 

.739* 

.910* 

.951* 

.951* 

.399* 

.689* 

.490* 

.351* 

.762* 

.420* 

การพัฒนาความรู ้  

ความรู้เชิงเนื้อหา 
 

ความรู้เชิงประสบการณ ์

 

การเตรียมความพร้อม 
 

การเตรยีมพื้นที ่
 

การลดความสูญเสยีชีวติ 
 

การพัฒนาทักษะ  

การฝึกอบรมทักษะการ
คิดวิเคราะห ์

 

การป้องกันภัย 
 

การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 

 

การพัฒนาทัศนคติ   

การอบรมพัฒนาแนวคิด 

การสัมมนาพัฒนา
พฤติกรรม 

 

การลดความสูญเสีย
ทรัพย์สิน 
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 1.2 การพัฒนาทักษะ พบว่ามีการด าเนินการในภาพรวมอยู่ ในระดับน้อย เนื่องจาก
กระทรวงกลาโหมมีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในลักษณะของการให้ความรู้ด้านเนื้อหาควบคู่
กับการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการด าเนินการฝึกเพ่ือปฏิบัติการทางทหารด้านการสงคราม  แต่หากกองทัพจะ
เตรียมความพร้อมในภารกิจในการจัดการภัยพิบัติ ต้องเพ่ิมองค์ความรู้การจัดการภัยพิบัติควบคู่กับการฝึก
เพ่ือปฏิบัติการทางทหาร อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วย  
 1.3 การพัฒนาทัศนคติ พบว่ามีการด าเนินการในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
กองทัพมีการด าเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ท าให้ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  กล้าหาญ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
ทัศนคติที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลบุคลากรเกิดพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ให้
ส าเร็จ 
 2. การจัดการภัยพิบัติผลการวิจัยพบว่ากระทรวงกลาโหมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
 2.1 การป้องกันภัย พบว่ามีการจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกองทัพมี
บทบาทเป็นเพียงผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน่วยงานพลเรือน เฉพาะในช่วงการเกิดภัยโดยการจัดการภัยพิบัติ
ขั้นการป้องกันภัยของกองทัพจึงเป็นเรื่องที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ  คือ การที่ไม่สามารถจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปีเพ่ือการด าเนินการป้องกันภัยให้แก่ชุมชนได้ 
 2.2 การเตรียมความพร้อม พบว่ามีการด าเนินการเตรียมความพร้อมในภาพรวม และ
องค์ประกอบย่อยเฉพาะการเตรียมพ้ืนที่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกองทัพเน้นการเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยชองประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็
ตามการน ายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในกู้ภัย ช่วยเหลือประชาชน โดยกองทัพมีการตรวจสอบ
ความพร้อมของยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ 
 2.3 การกู้ภัย พบว่ามีการจัดการกู้ภัยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากในการ
ปฏิบัติมีลักษณะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบราชการ ประกอบกับกองทัพมีบทบาทเพียงเป็น
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติในระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติ รวมถึงข้อจ ากัดของกองทัพในการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นการ
ป้องกันภัย และข้ันการเตรียมความพร้อม ตามท่ีกล่าวข้างต้น  
 2.4 การฟ้ืนฟูบูรณะ พบว่ามีการจัดการฟ้ืนฟูบูรณะในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากการฟ้ืนฟูบูรณะจะอยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงานพลเรือน แต่กองทัพมีความพร้อมของในด้าน
บุคลากรในสายงานต่าง ๆ เช่น สายงานการแพทย์ทหาร การปฏิบัติการจิตวิทยา สายงานก่อสร้าง และ
ด้านยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จึงได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติขั้นฟ้ืนฟูบูรณะกับ
หน่วยงานพลเรือน 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการภัยพิบัติมีความสัมพันธ์กับการจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติของกระทรวงกลาโหมในระดับสูง แสดงว่าการที่กองทัพด าเนินการ พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ มี
ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติสามารถส่งเสริมให้การจัดการภัยพิบัติ
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การจัดการภัยพิบตัิแห่งชาตขิองกระทรวงกลาโหม 

 

แห่งชาติของกระทรวง กลาโหมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Nadler & Nadler 
(1980, pp. 5-14) ที่กล่าวว่ากระบวนการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาทัศนคติ ด้วยวิธีให้
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ตามเป้าหมายขององค์การ และสอดคล้องกับ ฉัตรชัย พรหมเลิศ (2553, หน้า 78-
83) ทีพ่บว่าแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และมี
การพัฒนาทัศนคติความในการปฏิบัติงาน 

4. ผลจากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis Model) สามารถพัฒนาสู่การสร้างตัวแบบ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ความรู้โดยผ่านการให้ความรู้เชิงเนื้อหา และการให้ความรู้เชิงประสบการณ์  การพัฒนาทักษะโดยผ่านการ
ฝึกอบรมการคิดวิเคราะห์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทัศนคติ โดยผ่านการอบรมพัฒนา
แนวคิด และการสัมมนาพัฒนาพฤติกรรม จะส่งผลให้การจัดการภัยพิบัติแห่ งชาติของกระทรวงกลาโหม 
ขั้นการป้องกันภัย และการเตรียมความพร้อมมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจัดการ
ภัยพิบัติ ให้แก่บุคลากรของกองทัพเพ่ือให้มีความช านาญการปฏิบัติ ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องเพ่ือลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย  
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม 
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การเตรยีมพื้นที ่

การป้องกันภัย การเตรยีมความพร้อม 

การอบรม 
เชิงปฏิบตั ิ

การ 

การอบรม 
การคิด 

วิเคราะห ์
 

การพัฒนาทักษะ 

การอบรม 
พัฒนา
แนวคิด 

การสัมมนา
พัฒนา 

พฤติกรรม 

การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาความรู ้

การให ้
ความรู ้

เชิงเน้ือหา 

การให ้
ความรู้เชิง

ประสบการณ ์
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