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 องค์ความรูใ้นการดําเนนิการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
   

เรื่อง “การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร” 
 

ชื่อองค์ความรู ้
      แนวคิด ทฤษฎีและการอบรมปลูกฝังการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อรวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการที่มีช่ือเสียงของโลก หลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนา พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และการ
ทํางานเป็นทีม นํามาเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญในการพิจารณาแนวทางการเสริมสร้างความสามัคคี
ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

๒. เพื่อรวบรวม เนื้อหาวิชา กิจกรรม เทคนิควิธีการสอน อบรม ที่ทําให้เกิดความสามัคคีกับนักเรียน
เตรียมทหาร  

๓. เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการทบทวนและพัฒนา /ปรับปรุง กระบวนการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมและส่งผลให้คุณภาพ 
มาตรฐานการผลิตนักเรียนเตรียมทหารมีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น 

๔. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการถ่ายโอนความรู้ เรื่องแนวคิด ทฤษฎีในการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ
นักเรียนเตรียมทหาร ระหว่างส่วนราชการภายใน โรงเรียนเตรียมทหาร 

๕. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ มีเจตคติที่ดีในการให้ความร่วมมือเพื่อส่วนรวม  
 

หลักการและแนวทาง 
          หากกล่าวถึงความสามัคคี หรือ พลังแห่งความสามัคคี บุคคลหรือประชาชนส่วนใหญ่ มักจะมีความเห็น
เหมือนกันมากที่สุด คือความสามัคคีในหมู่คณะของสถาบันทหาร ตํารวจ ซึ่งการอธิบายเหตุผลโดยท่ัวไป อาจ
มองได้ว่าเกิดจาก บทบาท และอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ หรือ เป็นหน่วยงาน 
แต่หากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่สําเร็จจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว คําตอบที่มากกว่านั้นก็คือ ความรู้สึกลึกๆของ
การเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้รับการปลูกฝัง อบรมและสําเร็จมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน  
           โรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับการก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑  โดยการยุบรวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย 
โรงเรียนเตรียมนายเรือ  โรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เพื่อรวมการผลิตนักเรียนเตรียมของแต่ละเหล่าทัพเข้า
ไว้ด้วยกัน เจตนารมณ์ของการก่อต้ัง โรงเรียนเตรียมทหาร คือ ความต้องการให้นักเรียนเตรียมของแต่ละเหล่า
ทัพ ได้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคย ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวและมีความ
สามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ต้ังแต่วัยเยาว์ อันจะส่งผลต่อการประสานและการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อสําเร็จและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพ  ซึ่งนอกจาก
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จะเกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่แล้ว ยังเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับประเทศชาติได้
อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เจตนารมณ์ดังกล่าว ได้ถูกกําหนดเป็นปรัชญาหลักของโรงเรียน เพื่อให้ยึดถือและใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาคือ “สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม” ต่อมา กรมตํารวจ (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ในปัจจุบัน) ได้ขอให้ โรงเรียนเตรียมทหารดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และเตรียมกําลังพล ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๐๖ เป็นต้นมา  
           ในการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร จึงได้พิจารณาดําเนินการ 
รวบรวมหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมจิตวิทยาของนักวิชาการที่มีช่ือเสียงของโลก รวมทั้ง หลักธรรม 
คําสอนทางพุทธศาสนา พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับลําดับขั้นตอนในการสร้างความสามัคคี ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม  
ที่ต่างก็มีความต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบาย มีความสงบสุข ปลอดภัย ฯลฯ เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานและ  
รวบรวมข้อมูลเนื้อหาวิชาการ การฝึก กิจกรรม และเทคนิค วิธีการที่ใช้ในการสอน อบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ที่ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระจัดกระจาย
อยู่ในข้าราชการ ครู อาจารย์ และในกระบวนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเตรียมทหาร เป็นองค์ความรู้สําคัญ 
สําหรับนําไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนและพัฒนา/ปรับปรุง แนวทาง รูปแบบ วิธีการปกครองบังคับบัญชา
และการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเตรียมทหารอย่างมีแบบแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์และ
ปรัชญาของการก่อต้ังโรงเรียนเตรียมทหาร ให้มากย่ิงขึ้น  
 
วิธีดําเนนิการ 
          ๑. รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความสามัคค ีของนักวิชาการ ตลอดจนบุคคลสําคญั
ที่มีช่ือเสียงของโลก หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตาม ผนวก ก) มีหัวข้อสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
               ๑.๑ ความหมายและบริบทที่เกีย่วข้องกับการสร้างความสามัคค ี
        ๑.๒  แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย ์
                     ๑.๒.๑  แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของ อริสโตเต้ิล 
                     ๑.๒.๒  พฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการของมนุษย์ 
                     ๑.๒.๓  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
                     ๑.๒.๔  มนษุยสัมพันธ์ 
               ๑.๓  แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้งกับการสร้างพฤติกรรมความสามัคคใีนสังคม 
                     ๑.๓.๑  พฤติกรรมทางสังคมและอิทธิพลของสังคม   

           ๑.๓.๒  ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่  
           ๑.๓.๓  ทฤษฎีความขัดแย้ง 
           ๑.๓.๔  ทฤษฎีสิ่งเรา้ – การตอบสนอง ( ทฤษฎีการเสริมแรง ) 

                     ๑.๓.๕  ทฤษฎีการเลียนแบบทางสังคมของ Miller และ Dollard  
                      ๑.๓.๖  ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม 
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                     ๑.๓.๗  ทฤษฎีการบริหารจัดการของ Fayol 
                     ๑.๓.๘  ทฤษฎีระบบราชการของ Weber 
                     ๑.๓.๙  หลกัธรรม คําสอน ทางพุทธศาสนา 
                               -  สาราณียธรรม ๖ 
                               -   สังคหวัตถุ ๔ 
                     ๑.๓.๑๐ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
                               -  พระบรมราโชวาท รู้ รัก สามัคค ี
                               -  คุณธรรม ๔ ประการ 
                               -  พระราชดํารัสในเรื่องความสามัคค ี
                               -  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     ๑.๓.๑๑  ความคิดเชิงบวก  
                     ๑.๓.๑๒  การทํางานเป็นทีม 
                ๑.๔ สรุป วิเคราะห์ แนวคิด วิธีการเสริมสรา้งความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร โดยมี
ลําดับขั้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความสามัคคขีอง นตท. โดยสังเขป คือ 
                      ๑.๔.๑ เกดิจากตัวของนักเรียนเตรียมทหารก่อนเข้ารับการศึกษาฯ ในเรื่องของ ทัศนคติ 
พฤติกรรม ความต้องการและแรงจูงใจ ที่เป็นแรงขับให้เกิดความสามัคคี 
                      ๑.๔.๒ เกดิจากตัวของนักเรียนเตรียมทหารเมื่อได้เข้ารับการศึกษาฯ ได้แก่ 
                              - การกําหนด สภาพสังคม ปัจจยัแวดล้อม และกติกาของสังคม การประพฤติปฏิบัติ
ตนที่ต้องการ ซึ่งมีอิทธิพลทําให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเตรียมทหาร 
                             - การสอน อบรม ปลูกฝัง ใหค้วามรู้ ทั้งในเนื้อหาวิชาการ การฝึกและการจัดกิจกรรมที่
มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเตรียมทหาร มีทัศนะคติและพฤติกรรมในการอยู่ การศึกษา และการทํางาน
ร่วมกันที่ดี หรอืแฝงการเสริมสร้างความสามัคคีไว้ 
 ๒. รวบรวมการสอน อบรม ปลูกฝัง การฝึกและกิจกรรม ที่ทําให้เกิดความสามัคคีของนักเรียนเตรียม
ทหาร ตามข้อมูลเนื้อหาวิชาการ การฝึก กิจกรรมการจัดการศึกษาและการสนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้อง จาก
หน่วยขึ้นตรงและส่วนราชการต่างๆ ของโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งมีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนเตรียมทหาร แตกต่างกันไป เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการดําเนินการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ
นักเรียนเตรียมทหารของหน่วยขึ้นตรงและส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข ) สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

   ๒.๑ กรมนักเรียนฯ รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านของการปกครองบังคับบัญชา การฝึกอบรม 
กิจกรรมและพิธีการที่เสริมสร้างความสามัคคี ประกอบด้วย 
                    - การจัดการปกครองบังคับบัญชา เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

          - การฝึกนักเรียนใหม่ เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          - การทดสอบกําลังใจ ก่อนการรับเครื่องหมายจักรดาว การแต่งเครื่องแบบชุดปกติ และการ  

สวมแหวนรุ่นของ นตท. 
          - กิจกรรมชมรมฯ เพือ่การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
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          - การฝึกเดินทางไกล-พักแรม เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีใหกั้บนักเรียนเตรียมทหาร 
          - การศึกษาดูงานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรยีน

เตรียมทหาร 
          - การฝึกนักเรียนบังคับบัญชา เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          - พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและและนักเรียนบังคับบัญชา เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี  

ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          - การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเหลา่ของนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี 
          - งานจักรดาวอาลัย เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรยีนเตรียมทหาร 
   ๒.๒ ส่วนการศึกษาฯ รับผดิชอบองค์ความรู้ ในด้านการสอน กิจกรรมวิชาการ การพัฒนาผู้เรียนที่

เสริมสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
           - วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี   

ให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร 
                    - สงครามเก้าทัพ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียม
ทหาร 

                - ยุทธนาวีเกาะช้าง (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน
เตรียมทหาร 

                -  วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ
นักเรียนเตรียมทหาร 

 -  อารยธรรมกรีก (นครรัฐสปาร์ต้า) วิชาประวัติศาสตร์ ๑ เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี 
ให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร 

      -  หลักธรรมและศัพท์สําคัญทางพระพุทธศาสนา  (อปริหานิยธรรม ๗) เพื่อการเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร 

                -  สามัคคีเภทคาํฉันท ์เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
โครงการตอบปัญหาวิชาการ 

                -  แนวทางในการนําภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  
(วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น) เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีใหกั้บนักเรียนเตรียมทหาร 

                -  การศึกษาดูงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ เพื่อการ
เสริมสร้างความสามัคคใีห้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

          -  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          -  โครงการตอบปัญหาวิชาการ เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          -  โครงงานกลุ่มบูรณาการ เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          -  การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ  

เพื่อการ เสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          - กิจกรรม ชมรมภาษาฝรั่งเศส  เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
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          -  กิจกรรม Walk Rally เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
          - กิจกรรมงานกลุ่มเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหารของแผนกวิชา

จิตวิทยาและแนะแนว ได้แก่ รู้จัก รร.ตท.  รู้จักตนเองและเพื่อน สังคมในโรงเรียน  ใครเอ่ย  ทายใจ  ใครผิด  
ก๊ิก-ก๊อก  ล่าฆาตกร ดอกไม้แห่งชีวิต  อยากชนะ กลยุทธ์การตัดสินใจ  แด่เพื่อนรัก 

๒.๓  กองพลศกึษา รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการฝึก การสอน วิชาพลศึกษา การเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกายและกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสามัคคีฯ  ประกอบด้วย 

-  วิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อการเสริมสร้างความ
สามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

-  การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนเตรียมทหาร(กีฬาจกัรดาว) เพื่อการเสริมสร้างความ
สามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

-  กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อการเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

- กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อการเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

  ๒.๔  กองวิชาทหาร รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการจดัการฝึก การอบรม ใหค้วามรู้ทางด้าน
วิชาการทหาร ตํารวจ และกิจกรรมวิชาการที่เสริมสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 

          - การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท. ภายในห้องเรียน 
          - การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท.ช้ันปีที่ ๑ การฝึกภาคสนาม  
          - การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท.ในการฝกึกิจกรรม Project-X 
๒.๕  กองสถิติและประเมินผล รับผิดชอบองค์ความรู้ ในดา้นการจัดการสอนวิชาห้องสมุดและ

กิจกรรมชมรมเพื่อสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
           - เนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุด  
           - กิจกรรมชมรมสารสนเทศและการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
๒.๖  กองพยาบาล รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการรักษาพยาบาล เวชกรรมป้องกัน การต่อต้านยา

เสพติด กิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
            -  กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายในหลวง-ราชินี  โรงเรียนเตรียมทหารร่วมต้านยาเสพติด เพื่อ

สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร  
๒.๗  กองร้อยบริการ  รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการจดัการสอนของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงฯ และกิจกรรมชมรมเพื่อสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
           - ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร             

แหล่งอ้างอิง  
 ๑.  ผลการประชุม คณะกรรมการจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๒.  หนังสือ ๕๐ ปีเตรียมทหาร ๕ ทศวรรษ เพื่อชาติไทย 
 ๓.  บรรณานุกรมและแหล่งอา้งอิงขององค์ความรู้ ตามภาคผนวก 
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