
อนุผนวก     ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    กวท.รร.ตท.สปท. 
ชื่อองค์ความรู ้“ การสร้างความสามัคคีของ นตท.ในการฝึกกิจกรรม project – x ” 
 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อสรา้งความสามัคคี ของ นตท.ในการฝึกกิจกรรม project – x  

๒. เพื่อพัฒนาการทํางานเป็นหมู่คณะ ทักษะการแก้ปัญหาเป็นหมู่คณะ ตามหลักการทํางานเป็นทีมอันเป็น
หลักการหนึ่งในการสร้างความสามัคค ี
๓. เพื่อสร้างความยอมรับ การเคารพ รักษา กฎกติกา ระเบียบวินัยของส่วนรวม เคารพในสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันที่จะทําความเสื่อมเสียใหแ้ก่หมู่คณะอันเป็นธรรมข้อหนึ่งในหลักธรรมสาราณีย
ธรรม ในการสร้างความสามัคคี 
๔. เพื่อฝึกการวางแผนร่วมกัน รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอันเป็นหลักธรรมสาราณียธรรม อีก
ข้อหนึ่งในการสร้างความสามัคค ี

 
หลักการและแนวทาง 
  หลักการใช้สร้างความสามัคคี 
     ใช้หลักธรรม สาราณียธรรม ๖ ที่เป็นมลูเหตุแห่งความสามัคค ีข้อ ๕. สีลสามัญญตา หมายถึง มคีวาม
ประพฤติ ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมเคารพในสทิธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่ทําตน
ให้เป็นที่น่ารังเกียจ ทําความเสื่อมเสียแก่หมูค่ณะ ข้อ ๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่าง
เดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกัน ไม่
ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ 
    ใช้หลัก แนวคิด การสร้างความสามัคคี ของ รร.ตท.ที่สรุปหลักแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับความสามัคคี
อ่ืนๆของนักคิดหลายทฤษฎีดังนี้ 

 สร้างความรู้สึกความเกี่ยวข้อง วัฒนธรรมนิยม  
 กําหนดสภาพแวดล้อม 
 เป้าหมาย-ผลประโยชน์ 
 มี กฎ กติกา การอยู่ร่วมกัน 
 อบรมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ความมนี้ําใจ 
 ทํางานร่วมกัน                                                                                                   

      ใช้หลัก แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคี เรือ่งการทํางานเป็นทีม 
     
 



แนวทางการดําเนินการ 
 

• กําหนด สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (การอบรม,การบรรยายทฤษฎีที่สร้างความสามัคคีแก่ นตท.) 
• กําหนด สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ (รายละเอียด,บ่งการ การฝึกโปรเจค x ) เพื่อสร้างสิ่งยึดเหนี่ยว

ร่วมกัน(ความสําเร็จภารกิจตามบ่งการ) ใช้การร่วมแก้ปัญหาด้วยกันเป็นกลุ่ม  เพื่อพัฒนาความสามัคคี  
• กําหนด กลไก/ระบบ ที่ส่งเสรมิสัมพันธ์กับหลักการใช้สร้างความสามัคคีตามหลัก สาราณียธรรม 

หลักการสร้างความสามัคคี ของ รร.ตท.และหลักการทํางานเป็นทีม ลงในกระบวนการฝึกโปรเจค x  ที่
ใช้ผลิต นตท. โดยมีมาตรฐาน กฎ ระเบียบ แบบแผน เป็นกติกาที่ต้องประพฤติปฏิบัติเดียวกัน 

• ควบคุมกํากับดูแลการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
  

วิธีดําเนินการ 
 

หัวข้อ กําหนด สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  
๑. รร.ตท.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการบรรยาย อบรม หลักการ หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในการ

สร้างความสามัคคี โดยมอบให้หน่วยกรม นร.ฯซึ่งมีความใกล้ชิดกับ นตท.เป็นผู้ดําเนินการจัดการ
บรรยาย อบรมบ่มนิสัย นตท.ให้รู้จักคณุประโยชน์แห่งความสามัคคีและโทษแห่งความไม่สามัคคี 
ความเกิดขึ้นแห่งความสามัคคี ลักษณะของความสามัคคี ทฤษฎีและ หลกัการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ฯลฯ มาก่อนทีจ่ะเข้าสู่การฝึกโปรเจค x 

๒. กวท.ฯแจ้งวัตถุประสงค์ของการฝึกโปรเจค x ก่อนลงมือทําการฝึกเพื่อเป็นการเน้นว่าหนึ่งใน
วัตถุประสงค์ของการฝึกโปรเจค x คือการสร้างความสามัคคี 

๓. ช้ีแจงหลักธรรม หลักการที่ใช้สร้างความสามัคคีในการฝึกโปรเจค x ที่มาจากหลักธรรมสาราณีย
ธรรม และหลกัแนวคิดทฤษฎี เรื่องการทํางานเป็นทีม 

หัวข้อ กําหนด สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ 
๑. ระบบการฝึกโปรเจค x 
     ในระบบมกีารฝึก ๑๘ สถานีโดยให้ภารกิจที่มีความแตกต่างกันรายละเอียดของภารกิจ    จะมอบ
สถานการณ์ใหแ้ก่นตท.เป็นบ่งการ 
     ช้ันปีที่ ๑ แบ่งฝึก ๖ สถานี;ช้ันปีที่ ๒ แบ่งฝึก ๖ สถานี ; และชั้นปีที ่๓ แบ่งฝึก ๖ สถานี รวมเป็น 
๑๘ สถานี 
     การฝึกแต่ละครั้งแบ่งนตท.เป็น ๓ ชุด; แยกปฏิบัติ ๑ ชุดต่อ ๑ สถานี เมื่อฝึกจบ หมุน เวียน
เปลี่ยนสถานีจนครบทั้ง ๓ สถานี  
นตท. ๑ ชุดในการผ่านสถานีใช้กําลังพล ๑๕ นายใช้เวลาสถานีละ ๒๐ นาทีโดยในกลุม่แบ่ง  หน้าที่
ปฏิบัติดังนี้ 



- ผู้ปฏิบัติ ๑๐ นาย มีหน้าที่ เลอืกผู้นํา ศึกษาสถานการณ์ตามภารกิจ ร่วมกันวางแผนแกปั้ญหา 
ปฏิบัติภารกิจตามแผนที่วางไว้ให้สําเร็จลุลว่ง ตามกฎ กติกาในสภาวะแวดล้อมอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และเวลาที่กําหนดให้ 

- นตท. นิรภัย ๔ นาย (ดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในแต่ละสถานี เตือนท่าทางการปฏิบัติที่
อาจก่อให้เกิดอันตราย) 

- นตท.สังเกตุการณ์ ๑ นาย สังเกตวิธีปฏิบัติของกลุ่มผู้ปฏิบัติ และวิจารณก์ลุ่มในสิ่งต่อไปนี้  
    การบริหารเวลา (วางแผน-ปฏิบัติ) 
    การปฏิบัติผิดกติกา (มาก-น้อย) 
    การทํางานเป็นหมู่คณะ (พฤติกรรมกลุ่ม, แบ่งหน้าที่, ความร่วมมือ, ความเป็น ผู้นํา/
ผู้ตาม)  
    การใช้หลักวิชา โดยเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหา 

๒. ลําดับเหตุการณ์ความสามัคคีในระหว่างฝึกโปรเจค x  
                              ก่อนการฝึกโปรเจค x ๑ สัปดาห ์นายทหารและผู้ช่วยครูที่รับผิดชอบการฝึกโปรเจค x จะชี้แจงการ

ฝึกให้ นตท.ทราบวัตถุประสงค์ของการฝึกโปรเจค x การจัดแบ่งชุด การมีหน้าที่และปฏิบัติตนอย่างไรต่อหน้าที่
ต่างๆ(แจกใบเอกสารหน้าที่ของกําลังพลด้วย) การเลือกผูน้ํา กฎกติการ์การเล่นและแนะนําการเล่นพอสังเขป
(การเล่นที่เข้าเป้าตามรายการใบวัดผล) ก่อนจบการชี้แจงบรรยายหัวข้อสาราณียธรรม และการทํางานเป็นทีม 
เพื่อให้นตท.ได้ตระหนักรู้ว่าขณะที่กําลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นตนเองได้ถูกฝึกปฏิบัติหัวข้อธรรม สาราณียธรรม และ
การทํางานเป็นทีมไปพร้อมแล้วด้วย 

ก่อนแยกฝึกตามสถานี(ในวันฝึก)ครฝูึกกล่าวทบทวนวัตถุประสงค์การฝึกโปรเจค x และหลักสา
ราณียธรรม และการทํางานเป็นทีม โดยสังเขป และกล่าวขอให้นตท.ทุกนายร่วมใจกันปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การฝึก จากนั้นทําการแยกฝึกตามสถานี 

การฝึก ( ใน ๕ นาทีแรก ) ผูน้ําชุด อ่านบ่งการให้ลูกชุดฟัง เมื่ออ่านจบ ทั้งผู้นําชุดและลูกชุดที่
เป็นผู้ปฏิบัติต่างร่วมกันศึกษาวิเคราะห์วางแผนหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะผ่านภารกิจของสถานีนี้โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ข้อจํากัดในบ่งการ ข้อห้ามตามกฎกติกา เป็นข้อมูลใช้วางแผน เมื่อมีผูเ้สนอแนะหนทางปฏิบัติ
ก็ช่วยกันถกแถลงความเป็นไปได้ เมื่อความเห็นนั้นตกไปก็ช่วยกันคิดหาหนทางปฏิบัติเสนอขึ้นมาใหม ่และ
ช่วยกันถกแถลงให้ได้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ในขั้นตอนนี้มีปัจจัยเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการถกแถลงไม่
ควรใช้เวลาเกิน ๕ นาท ีมิเช่นนั้นจะมีเวลาไม่เพียงพอในขั้นลงมือปฏิบัติ จะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จภารกิจ 
เมื่อได้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วผู้นําชุดสั่งลูกชุดเคลื่อนทีท่ําภารกิจให้สาํเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ร่วมกันต่อไป 
              วิเคราะห์ความเกิดขึ้นแห่งความสามัคค ี  ในขณะที่ชุดกําลังวางแผนหาหนทางปฏิบัติอยู่นั้น นตท.
ปฏิบัติตนอยู่ในความเรียบร้อยของกฎกติกาในที่ของตน เสนอความเห็นและถกแถลงด้วยถ้อยคําปกติ รับฟัง
ความคิดเห็นแล้วเมื่อไม่เห็นด้วยก็ไม่เถียงกันโดยใช้เสียงดัง ต้องถกเถียงด้วยความรอมชอมยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันก่อนที่กลุ่มจะใช้เสียงดังต่อกันเพราะว่าการใช้เสียงดังเป็นกติกาที่โปรเจค x ใช้บังคับ 
และในประการที่ชุดถูกบังคับให้เสนอและถกแถลงแผนในเวลาจํากัดการที่มีความเห็นไม่ตรงกันนํามาซึ่งความ



ขัดแย้งย่อมมีบ้าง แต่หากนตท.ยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกันและกติกาที่ห้ามใช้เสียงดังปฏิบัติภารกิจ
การวางแผนจนได้แผนที่ดีทีสุ่ดแสดงว่านตท. ได้ปฏิบัติในหลักสาราณียธรรมข้อ ๕. สีลสามัญญตา หมายถึง มี
ความประพฤติ ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่
ทําตนให้เป็นทีน่่ารังเกียจ ทําความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะและข้อ ๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคดิเห็นเป็น
อย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและ
กัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ 
                  การฝึก ( ใน ๑๐ นาทีถัดมา ) ผู้นําชุดสั่งลูกชุดเคลื่อนที่ทําภารกิจให้สําเร็จตามแผนที่ได้วางไว้
ร่วมกัน ลูกชุดต้องเชื่อฟังคําสั่งของผู้นําที่บังคับท่วงทํานองการเคลื่อนที่ รู้งานรู้หน้าที่ของตนเอง ผู้นําต้องกล้า
ตัดสินใจ มุ่งมัน่ในการนําทีม เลือกคนใหถู้ก สร้างแรงจูงใจรวมความสามารถของสมาชิกได้ ทั้งผู้นําและลูกชุดมี
การสื่อสาร รัดกุม เข้าใจตรงกัน สร้างทีมงานและร่วมแรงร่วมใจ ฝ่าฟันอุปสรรคที่มคีวามไม่กล้าหาญ กล้าเสี่ยง 
กล้าลอง เวลาและกฎกติกาของโปรเจค x เป็นเครื่องรั้งหน่วงความสําเร็จ เมื่อมีการผิดกติกา ครูฝึกจะสั่งว่าผิด
กติกา จะต้องหยุดการปฏิบัติ ๓๐ วินาที ในระหว่างหยุด นตท.สามารถปรึกษาหารือกันได้แต่ไม่เถียงกันหรือส่ง
เสียงดัง เมื่อครบกําหนดครูฝึกสั่งเริ่มปฏิบัติต่อไป เมื่อหมดเวลาครูฝึกจะเป่านกหวีดป๊ีดยาวเพื่อเริ่มการวิจารณ์
ซึ่งเป็นขั้นตอนในขั้นต่อไป สําหรับ นตท.นิรภัย ขณะที่ชุดกําลังปฏิบัติภารกิจนั้นจะคอยป้องกัน ดูแล
สถานการณ์ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติทั้งการเตือนด้วยวาจาและการลงมือประคองเมื่อผู้ปฏิบัติมีความพลาด
พลั้งที่อาจได้รับการบาดเจ็บ ส่วน นตท.สังเกตุการณ์คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของชุดตามรายการวัดผลเพื่อ
ประเมินวิจารณ์การปฏิบัติของชุดตามรายการวัดผล  
                   วิเคราะห์ความเกิดขึ้นแห่งความสามัคคี  ในขณะที่ชุดกําลังเคลื่อนที่ทําภารกิจให้สําเรจ็ตาม
แผนที่ได้วางไว้ร่วมกัน การเชื่อฟัง การเข้าใจตรงกัน การยอมรับซึ่งกันและกันและการยอมปฏิบัติตามระเบียบ
กฎกติกาของโปรเจค x  การแบ่งแยกหน้าที ่รู้จักรักษาหนา้ที่ของนตท.นิรภัยและนตท.สังเกตุการโดยไม่ก้าว
ก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน แสดงว่านตท. ได้ปฏิบัติในหลักสาราณียธรรมข้อ ๕. สีลสามญัญตา หมายถึง มีความ
ประพฤติ ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมเคารพในสทิธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่ทําตน
ให้เป็นที่น่ารังเกียจ ทําความเสื่อมเสียแก่หมูค่ณะและข้อ ๖. ทิฏฐิสามญัญตา หมายถึง มคีวามคิดเห็นเป็นอย่าง
เดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกัน ไม่
ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ  ส่วนการสร้างแรงจูงใจ การ
รวมความสามารถของสมาชิก การสร้างทีมงานและร่วมแรงร่วมใจแสดงว่านตท. ได้ปฏิบัติในหลักของการ
ทํางานเป็นทีม 
                    การวิจารณ์ ( ใน ๕ นาทถีดัมา ) ผู้นําชุดเรียกแถวหน้ากระดานหน้าสถานีเพื่อให้ นตท.สังเกตุ
การณ์วิจารณ์การปฏิบัติของชุดในเรื่องต่อไปน้ี การบริหารเวลา(ทั้งการวางแผนและ การปฏิบัติ) ความมากน้อย
ในการปฏิบัติผิดกติกา การทํางานเป็นหมู่คณะในเรื่องพฤติกรรมกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ ความร่วมมือ ความเป็น
ผู้นํา-ผู้ตาม การใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแผนของชุดทีไ่ด้วางแผนไว้ 

          วิเคราะห์ความเกิดขึ้นแห่งความสามัคคี  ในขั้นตอนการวิจารณ์มีนัยสําคัญในเรื่องการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รูปแบบ แบบแผน การยอมรบัฟังข้อคิดเห็นข้อสรุปของนตท.สังเกตุการณ์ แสดง



ว่านตท. ได้ปฏิบัติในหลักสาราณียธรรมข้อ ๕. สีลสามัญญตา หมายถึง มคีวามประพฤติ ดีงาม รักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวมเคารพในสทิธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ ทําความ
เสื่อมเสียแก่หมู่คณะและข้อ ๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเหน็เป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน 
ปรับมุมมองใหต้รงกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็น
ใหญ ่รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ   
 
แหล่งอ้างอิง   

๑. หลักสาราณียธรรม ( ที ่รร.ตท.รวบรวมไว้ ) 
๒. หลักการทํางานเป็นทีม ( ที่ รร.ตท.รวบรวมไว้ ) 

 
 
 
 
 


