
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ การจัดการความรู้ เรือง  “การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นตท.” 

คําชีแจง    การจัดการความรู้ของโรงเรียนเตรียมทหารในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้พิจารณาจัดท ําองค์ความรู้

ในเรือง “การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นตท.” โดยเห็นว่าความสามัคคี เป็นเรืองทีสําคัญประการหนึงในการ

ผลิต นตท.นับตั งแต่ก่อตั งโรงเรียนขึ น พร้อมทั งได้กําหนดเป็นปรัชญาของโรงเรียน ทีใช้เป็นหลักยึดในการจัด

การศึกษามาโดยตลอดไม่เปลียนแปลง ซึงในการปลูกฝังความสามัคคีให้กับ นตท. ทีผ่านมาเป็นสิงทีย ังไม่ปรากฏว่า

มีคู่มือทีระบุไว้ชัดเจน  ดังนั น คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ของ รร.ตท. จึงได้จัดทําแบบสอบถามนี ขึ น  เพือ

ประเมินความรู้ ความเข้าใจของข ้าราชการ ในเรืองของการเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท.ของ รร.ตท.  
               ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามนี โดยใช้การ ขีดเครืองหมาย           ลงในช่อง  O  ตามความคิดเห็น

ของท่าน แบ่งเป็น  ๓ ระดับ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ซึงข้อมูลทีได้ทั งหมดจะนําไปวิเคราะห์ เพือนําไป

พัฒนาแก้ไขปรับปรุงเกียวกับแนวทาง วิธีการสอน อบรมและการดําเนินการจัดการความรู้ ให้ดียิงขึ นต่อไป 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓  ตอน ได้แก่ 
ตอนท ี๑ ข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท ี๒ ความรู้ ความเข้าใจในเรืองการเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นักเรียนเตรียมทหาร 
ตอนท ี๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความสามัคคี ให้กับข้าราชการ 
                และนักเรียนเตรียมทหาร 

ตอนที ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ      ๐ ๑. ชาย     ๐ ๒. หญิง 
๒. อาย ุ    ๐ ตํากว่า    ๓๐  ปี       ๐ ๓๐ – ๓๙  ปี        ๐ ๔๐ – ๔๙  ปี       ๐ ๕๐ – ๖๐  ปี     
๓. สถานภาพ       ๐  สัญญาบัตร       ๐    ต ํากว่าสัญญาบัตร 
๔. ตําแหน่ง    ๐ ผบ.หน่วย /หน.นขต.รร.ตท.   ๐ รอง ผบ.หน่วย   ๐ ฝ่ายอํานวยการ   ๐ ครู-อาจารย ์
              ๐ นายทหาร-ตํารวจปกครอง     ๐ อืนๆ...................    

๕. หน่วยงาน    ๐ บก.รร.ตท.   ๐ สกศ.ฯ   ๐ กรม นร.ฯ     ๐ กสป.ฯ    ๐ กพล.ฯ 
                        ๐ กพบ.ฯ      ๐ กสน.ฯ     ๐ กวท.ฯ     ๐  ร้อย บร.ฯ  
 

 

 

 

  



ตอนที ๒ ความรู้ ความเข้าใจในเรืองเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร 
 

ขอคําถาม 

ความรูความเขาใจ 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

๑. ความสามัคคี เปนเรื่องที่มีความสําคัญในสถาบัน ทหาร ตํารวจ    

๒. ความสามัคคีเปนคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่งที่ใช สําหรับการทํางานรวมกันและ

การดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งจะตองใชประกอบกับคุณธรรมอ่ืนๆ เชน ความซื่อสัตย ความ

มีเมตตา ความกตัญู ความเสียสละฯลฯ  

   

๓. ความสามัคคีของ นตท. เกิดขึ้นจากทัศนคติ พฤติกรรม ความตองการ ของตัว นตท.

เอง การฝก การสอนอบรม ปลูกฝง การจัดกิจกรรมและการกําหนดสภาพแวดลอมของ

สังคมโดยใช กติกา กฎ ระเบียบการปฏิบัติ คําสั่ง ซึ่งมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรูและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือปรับตนเองใหเขากับสังคม 

   

๔. รร.ตท.มีการปลูกฝงความสามัคคีใหกับ นตท.ในรูปแบบตางๆทั้งเปนการอบรม สั่ง

สอน โดยตรงและแฝงไวในกิจกรรมการปฏิบัติตางๆ 

   

๕. การสอนและฝก นตท. ใหมีความคิดเชิงบวก  ( Positive Thinking)  เปนแนวคิดหน่ึง

ในการเสริมสรางความสามัคคี ใหกับ นตท.  

   

๖. หลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา สอนใหทุกคนเปนคนดี มีเมตตา ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

เปนการสอนใหรูจักการประพฤติตนอยูในสังคมอยางสงบสุข ซึ่งนับเปนการเสริมสราง

ความสามัคคี ที่สําคัญทางหนึ่ง 

   

๗. กิจกรรมและพิธีการตางๆที่ รร.ตท.จัดใหกับ นตท.เชน พิธีแตงเครื่องแบบ การขุดและ

พิธีสวมแหวนรุน ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะสรางความภาคภูมิใจใหกับ นตท.ยังการแฝงเรื่อง

ของการเสริมสรางความสามัคคีใหกับ นตท.อยูดวย 

   

๘. การจัด นตท.เขากองรอย กองพัน หรือ ตอนเรียน เปนการกําหนดสังคมยอยใหเกิด

การเรียนรูในการสรางความสามัคคีภายในกลุม หรือสังคมที่กําหนด 

   

๙. การสอนให นตท.เปนผูมีมนุษยสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงของการสรางความ

สามัคคีใหเกิดขึ้น 

   



๑๐. การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบใหกับ นตท.แตละบุคคลเปนสวนหน่ึง

ของการเสริมสรางความสามัคค ี

   

๑๑. บุคคลจะสามารถเรียนรูในการปรับตัวใหอยูภายในสังคมมากกวาจะเปลี่ยนแปลง

สังคมใหเปนไปตามความคิดของตน หรือสรางความแตกแยก 

   

ขอคําถาม 

ความรูความเขาใจ 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

๑๒.  การมอบหมายงานกลุม หรือการใหทํางานเปนทีม ในเรื่องใดก็ตาม ของบุคคล 

หนวย หรือแผนก เปนความพยายามในการสอนและปลูกฝงการเสริมสรางความสามัคคี

ใหเกิดขึ้น  

   

๑๓. ทฤษฎีความขัดแยง สามารถกอใหเกิดผลในดานบวกและดานลบ ซึ่งกิจกรรมการ

แขงขันตางๆ ของ นตท.ซึ่งทุกคนมีความตองการที่จะไดรับชัยชนะ เชน การแขงขันตอบ

ปญหาวิชาการ การแขงขันกีฬาจักรดาว ฯลฯ เปนการนําแนวคิดทฤษฎีหลายๆอยางมา

ประยุกตใช รวมถึงการใชทฤษฎีความขัดแยงในเชิงสรางสรรค ดวย 

   

๑๔. การอบรม ชี้แจง ใหกับขาราชการในหนวยงานของทาน สามารถทําใหขาราชการมี

ความรู ความเขาใจถึงการเสริมสรางความสามัคคี ของหนวยงาน และ นตท. 

   

๑๕. หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานของทานมีสวนในการเสริมสรางและ/หรือ

สนับสนุนการสรางความสามัคคีใหกับ นตท. 

   

๑๖. การปฏิบัติงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบและความประพฤติปฏิบัติตนของ

ขาราชการ ครู อาจารย เปนแบบอยางที่ดี  นับเปนการสอน อบรม ปลูกฝง ความสามัคคี

ใหกับ นตท.  

   

๑๗. การปฏิบัติงานภายในหนวย และการปฏิบัติงานรวมกับ หนวยงานขางเคียง เปนการ

ทําใหขาราชการไดเรียนรูและเสริมสรางความสามัคคีของ รร.ตท.อีกทางหน่ึง 

   

๑๘. รร.ตท.สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมของผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปน 

นตท.ใหมีความรักความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว ไดไมนอยกวาสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มี

การจัดการสอนในระดับเดียวกัน 

   

๑๙. ความสามัคคีของ นตท.เปนสิ่งที่สําคัญตอการรับราชการในอนาคต ที่ตองมีการ

ประสานงานกันอยางใกลชิดในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและการรักษา

   



ความมั่นคงของประเทศ  

๒๐. การจัดการความรู ในเรื่อง การเสริมสรางความสามัคคีใหกับ นตท.เปนการชวยทํา

ให ขาราชการ ครู อาจารย มีความเขาใจตอเทคนิควิธีการปลูกฝงความสามัคคีใหกับ 

นตท.ทั้งหนวยงานของตนเองและของหนวยงานอื่นๆ ดีขึ้น  

   

รวม    

 

 

ตอนที ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความสามัคคี ให้กับข้าราชการ 

                และนักเรียนเตรียมทหาร 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

.........................................................................................................................................................................................
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ขอเสนอแนะ  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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หัวขอเร่ืองท่ีเห็นสมควรใหมี การจัดการความรู ในคร้ังตอไป 



......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
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สมท.สกศ.รร.ตท. ขอขอบคุณทุกทาน ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสํารวจฯมา ณ ท่ีนี ้


