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คํานํา 

 
 เอกสารการจัดการความรูเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง ฉบับนี้ 

จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการใหการปรึกษาแกนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รวมถึงผูที่

สนใจ โดยคูมือฉบับนี้มีรายละเอียดของแนวคิดการพัฒนาภาวะผูนําโดยใชหลักการเพิ่มคุณคาดวยความรักซึ่ง

เปนการสรางแรงบันดาลใจจากภายในสูภายนอก สอดคลองกับการพัฒนาคนตามหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วา “ระเบิดจากขางใน” เนนการมีสวนรวม และอื่น ๆ  

ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มาประกอบกับความรูและขั้นตอนการใหการปรึกษา โดยปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงใหเขากับบริบทของนกัเรยีนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหลัก ซึ่งคณะผูจัดทํา

ไดรวบรวมความรูจากเอกสาร ประกอบกับการถอดบทเรยีนจากประสบการณของผูจัดทําในการใหการปรึกษา

แกนักเรียนนายรอย มาอยางยาวนาน เพื่อถายทอดใหนักเรียนผูบังคับบัญชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐      

ไดนําไปทดลองปฏิบัติกับนักเรียนนายรอยใหม แลวนํามาสรุปและพัฒนาเปนแนวทางการใหการปรึกษาโดยใช

กระบวนการเพิ่มคุณคาดวยความรักจากรุนพี่สูรุนนอง ซึ่งไมยึดติดกับรูปแบบของวิธีการ แตมุงเนนการนําไป

ประยุกตใชตามบริบทที่แทจริงของนักเรียนนายรอย จึงเปนกิจกรรมที่ เกิดขึ้นโดยนักเรียนนายรอย           

เพื่อนักเรียนนายรอยอยางแทจริง ซึ่งจะเปนการพัฒนาภาวะผูนําที่ยั่งยืนของนักเรียนนายรอยอีกทางหนึ่ง     

ทั้งยังเปนการสรางเสริมทัศนคติ และสัมพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กับรุนนองของนักเรียนนายรอย นอกจากนี้

ยังเปนการชวยสงเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ อีกดวย คณะผูจัดทํา

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอนักเรียนนายรอย และผูสนใจในการนําไปประยุกตใชตอไป 

        

คณะผูจัดทํา 

     ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 



แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ชื่อผลงาน    คูมือการพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

เจาของผลงาน กจตน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรูเพื่อใชพัฒนานักเรียนนายรอย 

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน  
เปนการรวบรวมความรูและประสบการณทางดานการใหการปรึกษาที่มีการประยุกตใช

แนวคิดการพัฒนาภาวะผูนําโดยใชหลักการเพิ่มคุณคาดวยความรัก ซึ่งเปนการสรางแรงบนัดาลใจจาก
ภายในสูภายนอก สอดคลองกับการพัฒนาคนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วา “ระเบิดจากขางใน” โดยมุงเนนการมีสวนรวม และอื่น ๆ    
ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเขากับบริบทของ
นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหลัก ถายทอดใหแกนักเรียนนายรอย
ผูบังคับบัญชานําไปทดลองปฏิบัติกับนักเรียนนายรอยใหม แลวนํามาสรุปและพัฒนาเปนแนวทางการ
ใหการปรึกษาดวยกระบวนการเพิ่มคุณคาและความหมายดวยความรักจากรุนพี่สูรุนนอง ซึ่งเปนการ
สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กับรุนนอง ชวยลดการเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคในระบบ
นักเรียนทหาร ทั้งยังเปนการชวยสงเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายรอยใหมใหสามารถปรับตัวผาน
ระบบนักเรียนนายรอยใหมอยางมีประสิทธิภาพ  

ลักษณะของผลงาน  
 เปนคูมือที่รวบรวมความรูและประสบการณในการใหการปรึกษาที่สามารถการประยุกตใชกบั
นักเรียนทหารซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยเนนหลักการ “ระเบิดจากขางใน และการมีสวนรวม” เปนการ
เสริมสรางความแข็งแกรงจากภายในสูภายนอก ประกอบกับแนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรักซึ่ง
เปนแนวคิดเชิงบวก ซึ่งเปนการเสริมสรางภาวะผูนําที่ยั่งยืนใหแกนักเรียนนายรอย และผูสนใจอีกดวย 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  
 ๑. มีการนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วา 
“ระเบิดจากขางใน” และอื่น ๆ รวมกับแนวคิดการเพิ่มคุณคาและความหมายดวยความรัก มา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนนายรอย 
 ๒. ทีมงานมีความรู และประสบการณในการใหการปรึกษาแกนักเรียนนายรอยมาเปนอยางดี 
 ๓. เนนกระบวนการใหการปรึกษาดวยใจเชิงรุก ซึ่งเปนการเนนที่เจตคติเชิงบวกมากกวาการ
เนนความรูและทฤษฎีการใหการปรึกษา  
 ๔. เปนการเสริมสรางภาวะผูนําของนักเรียนบังคับบัญชาดวยการประพฤติตนเปนแบบอยาง      
กอเกิดตนแบบที่ดีแกนักเรียนนายรอย ดังคํากลาวที่วา “ตัวอยางที่ดีมีคามากกวาคําสอน”ซึ่งจะ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ความสัมฤทธิ ์ 
 สามารถเสริมสรางภาวะผูนําใหเกิดแกนักเรียนนายรอยผูบังคับบัญชา เกิดเปนตนแบบที่ดี   
ทั้งยังชวยใหนักเรียนนายรอยใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถปรับตัวจนสามารถผานระบบนักเรียน
นายรอยใหม ไดอยางนอย ๔ นาย 

 

 



ความภาคภูมิใจ  
 ๑. นักเรียนนายรอยผูบังคับบัญชา เกิดการเรียนรู และมีทักษะในการใหการปรึกษาเพื่อ
สงเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายรอยใหมไดอยางมีประสิทธิผล โดยมีสวนชวยใหนักเรียนนายรอย
ใหมปรับตัวเขารับการศึกษาตอจนสําเร็จกิจกรรมนักเรียนนายรอยใหม และสามารถศึกษาตอไปในป
การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔ นาย 
 ๒. มีแนวทางการใหการปรึกษาที่สามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับนักเรียนนายรอยไดจริง 
 ๓. เปนองคความรูประยุกตที่เกิดโดยนักเรียนนายรอย เพื่อนักเรียนนายรอย ซึ่งสอดคลองกับ
บริบทที่แทจริงของนักเรียนนายรอย ทั้งยังเปนการชวยแกปญหาในระบบนักเรียนนายรอยใหมทาง
หนึ่ง 
 ๔. สามารถเสริมสรางภาวะผูนําใหเกิดแกนักเรียนนายรอย ซึ่งสอดคลองกับเอกลักษณของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ๕. สามารถเผยแพรความรูใหหนวยงานที่มีบริบทใกลเคียง หรือผูที่สนใจนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 
 

        ตรวจถูกตอง 

                   พ.อ.หญิง ดร.    

                    ( รุงอรุณ  วัฒยากร ) 
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๖ 

 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

เรื่อง  การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง จัดทําขึ้นโดยมุงหวังการสรางเสริม

เจตคติและสัมพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กับรุนนองของนักเรียนนายรอย โดยการพัฒนาแนวทางการ

ใหการปรึกษาดวยแนวคิดกระบวนการเพิ่มคุณคาดวยความรัก เพื่อสงเสริมการพัฒนาภาวะผูนําของ

นักเรียนบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนการสงเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ใหผานระบบนักเรียนนายรอยใหมไปไดดวยดีอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจและ

เกิดประโยชนสูงสุดตอผูสนใจ จึงไดรวบรวมและนําเสนอองคความรู ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑.  ความรูและแนวคิดสําคัญ ไดแก 

  ๑.๑  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  ๑.๒  แนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก 

  ๑.๓  กระบวนการใหการปรึกษา 

 ๒.  แนวทางการพฒันาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษา ไดแก 

  ๒.๑  วิธีการดําเนินการ 

  ๒.๒  แนวทางการใหการปรึกษาดวยแนวคิดการเพิม่คุณคาดวยความรัก 

  ๒.๓  สรปุผลการดําเนินการ 

 

ความรูและแนวคิดสําคัญ 

 ความรูและแนวคิดสําคัญ ที่นํามาประยกุตใชในการพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษา

จากพีสู่นองครั้งนี้ มีดังนี ้

 

 ๑.  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  ๒๓ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ สิ่งที่เรา

ชาวไทยทั้งหลายควรศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ ซึ่งเปนหลักการที่พระองคทานทรงใชและทรงปฏิบัติ

อยูเปนประจําในการทรงงาน โดยเฉพาะในการดําเนินการโครงการในพระราชดําริตาง ๆ ของ

พระองค ผูเขียนจะขอนอมนํามาเขียนเพื่อเปนแนวทางในการนําวิธีการนี้ไปประยุกตใชใหประสบ

ความสําเร็จ ดังนี้ (สํานักงาน กปร., 2561) 

  ๑.๑  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ: การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะ

ทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งจากขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก



๗ 

 

เจาหนาที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ ใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง เพื่อที่จะพระราชทานความ

ชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ตรงตามความตองการของประชาชน 

  ๒.๒ ระเบิดจากขางใน: พระองคทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา "ตอง

ระเบิดจากขางใน" หมายความวา ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพ

พรอมที่จะรับการพัฒนาเสยีกอน แลวจึงออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญหรือบุคคล

จากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบาน ที่ยังไมทันไดมีโอกาสไดเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

  ๒.๓ แกปญหาที่จุดเล็ก: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระ

อัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมองปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะ

เริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม 

  ๒.๔ ทําตามลําดับขั้น: ในการทรงงานของพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของ

ประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชน

ดานอื่น ๆ ตอไปได จากนั้นจะเปนเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ 

อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบงายเนนการปรับใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด 

  ๒.๕ ภูมิสังคม: การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปน

อยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มี

ความแตกตางกัน 

  ๒.๖ องครวม : ทรงมีวิธีคิดอยางองครวมหรือมองอยางครบวงจร ในการที่จะ

พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และแนวทาง

แกไขอยางเชื่อมโยง ดังเชนกรณีของ ‘ทฤษฎีใหม’ ที่พระราชทานใหแกปวงชนชาวไทยเปนแนวทางใน

การประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดิน โดยเฉลี่ย

ของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร การบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปน

ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการเกษตรแลวจะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น      

และหากมีผลผลิตมากขึ้นเกษตรกรตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุมรวมพลัง

ชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบวงจร

นั้น คือ ทฤษฎีใหม ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ 

 ๒.๗ ไมติดตํารา: การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสภาพของสังคม

จิตวิทยาแหงชุมชน ‘ไมติดตํารา’ ไมผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิต

ความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย 



๘ 

 

 ๒.๘ ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด: ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชน

ไทยทราบกันดีวาเรื่องสวนพระองคก็ทรงประหยัดมาก ดังที่เราเคยเห็นวาหลอดยาสีพระทนตนั้นทรง

ใชอยางคุมคาอยางไร หรือฉลองพระองคแตละองคทรงใชอยูเปนเวลานาน ขณะเดียวกันการพัฒนา

และชวยเหลือราษฎรทรงใชหลักในการแกปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทํา

เองได หาไดในทองถิ่น และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้น ๆ มาแกไขปญหาโดยไมตองลงทุนสูง

หรือใชเทคโนโลยีที่ไมยุงยากนัก 

 ๒.๙ ทําใหงาย: ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทําใหการคิดคนดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ 

ดาเนินการไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน และที่สําคัญยิ่งคือ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและ

ระบบนิเวศโดยสวนรวม ตลอดจนสภาพสังคมของชุมชนน้ัน ๆ ทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปน

งาย นําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย อันเปนการแกปญหาดวยการใชกฎธรรมชาติเปนแนวทางนั่นเอง 

แตการทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงายนั้นเปนของยาก ฉะนั้นคําวา ‘ทําใหงาย’ หรือ Simplicity จึงเปน

หลักคิดสําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๒.๑๐ การมีสวนรวม: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรง

นํา ‘ประชาพิจารณ’ มาใชในการบริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุก

ระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะตองคํานึงถึงความคิดเห็น ของประชาชน หรือ

ความตองการของสาธารณชน 

 ๒.๑๑ ประโยชนสวนรวม: การปฏิบัติในพระราชกรณียกิจ และการพระราชทาน

พระราชดําริในการพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงระลึกถึง

สวนรวมเปนสําคัญ 

 ๒.๑๒ บริการรวมที่จุดเดียว: เปนรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นเปนครั้ง

แรกในระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย โดยทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เปนตนแบบในการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อประโยชนของผูที่จะมาขอใชบริการ

ซึ่งจะประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยจะมีหนวยงานราชการตาง ๆ มารวมดําเนินการ และใหบริการ

ประชาชน ณ ที่แหงเดียว 

 ๒.๑๓ ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ: ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการให

ประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึงปญหาธรรมชาติ หากเราตองการแกไข

ธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ อาทิ การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ไดพระราชทาน

พระราชดําริการปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือแมกระทั่ง

การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง 



๙ 

 

 ๒.๑๔ ใชอธรรมปราบอธรรม: ทรงนําความจริงในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและ

กฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

สภาวะที่ไมปกติเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การทําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปน

น้ําดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ํา การบําบัดน้ําเนาเสียโดยใชผักตบชวา ซึ่งมีตาม

ธรรมชาติใหดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัส ความวา "ใชอธรรมปราบอธรรม" 

 ๒.๑๕ ปลูกปาในใจคน: เปนการปลูกปาลงบนแผนดิน ดวยความตองการของมนุษยที่

ไมรูจักพอ ทําใหมีการบริโภคและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง เพื่อประโยชนของตนเอง        

จึงสรางความเสียหายใหแกสิง่แวดลอม ปญหาความไมสมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการฟนฟูธรรมชาติ

ใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกในการรักผืนปาใหแกคนเสียกอน 

 ๒.๑๖ ขาดทุนคือกําไร: "ขาดทุนคือกําไร Our loss is gain. การเสีย คือ การได 

ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการคนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เนนมูลคาเงินไมได" จากพระราช

ดํารัสดังกลาว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย ‘การให’ และ ‘การ

เสียสละ’ เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็น

เปนรูปธรรมชัดเจนได 

 ๒.๑๗ การพึ่งพาตนเอง: การแกไขปญหาในเบื้องตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ทําใหมีความแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตไดตอไป แลวขั้นตอนตอไปก็คือ การพัฒนาใหประชาชน

สามารถอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอม และสามารถ ‘พึ่งตนเองได’ ในที่สุด 

 ๒.๑๘ พออยูพอกิน: การพัฒนาเพื่อใหพสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณใน

ชีวิตไดเริ่มจากการเสด็จฯไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู เหลา ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได

ทอดพระเนตรความเปนอยูของราษฎรดวยพระองคเอง จึงทรงสามารถเขาพระราชหฤทัยในสภาพ

ปญหาไดอยางลึกซึ้ง ในการพัฒนานั้นหากมองในภาพรวมของประเทศมิใชงานเล็กนอย แตตองใช

ความคิดและกําลังของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ดวยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวจึงทําใหคนทั้งหลายไดประจักษวาแนวพระราชดําริในพระองคนั้น ‘เรียบงายปฏิบัติไดผล’ 

เปนที่ยอมรับทั่วกัน 

 ๒.๑๙ เศรษฐกิจพอเพียง: เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด กวา ๓๐ ป 

ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพน 

สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดัง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดพระราชทานไวดังนี้ 

  “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน

ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง



๑๐ 

 

ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ

ทาวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน” 

 ๑.๒๐ ความซื่อสัตยสุจริต จริงใจตอกัน: "คนที่ไมมีความสุจริต คนที่ไมมีความมั่นคง  

ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความ

มุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชนแทจริงไดสําเร็จ" พระราชดํารัส     

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ "ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทํา

ประโยชนใหแกสวนรวมได มากกวาผูที่มีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ" พระราช

ดํารัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓ 

  ๑.๒๑ ทํางานอยางมีความสุข: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเกษมสําราญ  

ทรงมีความสุขทุกคราที่จะชวยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งวา "ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะ

ให นอกจากการมีความสุขรวมกันในการทําประโยชนใหกับผูอื่น" 

  ๑.๒๒ ความเพียร: จากพระราชนิพนธ ‘พระมหาชนก’ เปนพระราชนิพนธที่ทรงใช

เวลาคอนขางนานในการคิดประดิษฐ ดวยการทําใหเขาใจงาย ปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคม

ปจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติธรรมตาง ๆ  ไดสงเสริมใหหนังสือเลมนี้มีความศักดิ์สทิธิ์ ที่หากคน

ไทยนอมรับมาศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริยผูเพียรพยายาม แมจะไมเห็น

ฝง ก็ยังวายทําตอไป เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปนอาหารปูปลา และไมไดพบกับเทวดาที่มา

ชวยเหลือมิใหจมน้ํา เชนเดียวกับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงริเริ่มทําโครงการตางๆใน

ระยะแรก ที่ไมมีความพรอมในการทํางานมากนัก และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทั้งสิ้น      

แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย มุงมั่นพัฒนาบานเมืองใหบังเกิดความรมเย็นเปนสุข 

  ๑.๒๓. รู รัก สามัคคี: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในเรื่อง "รู รัก 

สามัคคี" มาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคําที่มีคาและความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใชไดทุกยุคทุกสมัย 

   รู คือการจะลงมือทําสิง่ใดนั้นตองรูถึงปจจัยทั้งหมด รูปญหาและวิธีการแกปญหา 

   รัก คือเมื่อเรารูครบดวยกระบวนการความแลว จะตองมีความรักการพิจารณาที่

จะเขาไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหานั้น ๆ 

   สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวา เราจะทํางานคนเดียว

ไมได ตองทํางานรวมมือรวมใจเปนองคกรเปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยด ี

หลักการทรงงานทั้ง ๒๓ ประการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

ถือไดวาเปนสิ่งที่มีคุณคาและเปนแนวทางที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ที่สามารถนําไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานเพื่อสรางความสําเร็จขององคการ ซึ่งจะสงผลใหประเทศเจริญเติบโต 

และมั่งคั่งสืบไปดวย ซึ่งในการจัดการความรูครั้งนี้มุงเนนหลักการ ระเบิดจากขางใน และมุงเนน

ประโยชนสวนรวมเปนหลัก ซึ่งสงผลใหเกิดการเรียนรูตามหลักการทรงงานอื่น ๆ อีกดวย 



๑๑ 

 

 ๒. แนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก 

  แนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก (Adding Value with Love) เปนกระบวนการหนึ่ง

ที่ใชในการพัฒนาภาวะผูนําของบุคคล ไดมาจากการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา: กรณีศึกษาหมอชุมชนแหง

เมืองพล (รุงอรุณ  วัฒยากร, พันโทหญิง, ๒๕๕๙: ๒๑๔-๒๕๘) ซึ่งเปนปรากฏการณที่บุคคลหนึ่งใชใน

การพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ จากเด็กขายน้ําตามสถานีรถไฟ เกือบจะไมไดเรียนหนังสือ 

แตมุมานะจนเรียนจบแพทย กลับสูบานเกิดที่แสนกันดารดวยใจมุงมั่นในอุดมการณ จนควารางวัล

แมกไซไซ กลายเปนหัวหนาพรรคการเมืองที่ทรงพลัง บริหารหนวยงานระดับโลก เพียบพรอมดวย

ความรูความสามารถทางวิชาการ กาวขึ้นเปนรัฐมนตรีของประเทศไทย รับเครื่องราชอิสริยาภรณ

ชั้นสูงสุดจากจักรพรรดิญี่ปุน ถือเปนแนวคิดที่สามารถเสริมสรางเจตคติที่ดี จุดประกาย และ

สรางสรรคแรงบันดาลใจใหทําในสิ่งที่ดูเหมือนจะเปนไปไมไดใหมีความเปนไปได ซึ่งแนวคิดดังกลาว 

ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ๑ เงื่อนไข ดังนี้ 

 ๑. การเพิ่มคุณคาและความหมายใหตนเอง (Adding Value to Yourself) 

หมายถึง การเพิ่มคุณคาใหกับตนเองเพื่อใหมีความหมายมากกวาที่ตนเองมีอยูแลว ซึ่งเปนสวน

เพิ่มเติมที่เกินจากความคาดหวังของตนเอง เริ่มจากการทบทวนและคนหาคุณคาของตน เกิดความ

ตระหนักและรับรูถึงคุณคานั้น แลวนํามาสูการเรียนรูเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น จนกลายเปน

ความเคยชินหรือลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นที่มีตอตนเอง เชน เจตคติที่ดีตอสิ่งรอบขาง ซื่อสัตย

กตัญู รับผิดชอบ เสียสละและมีน้ําใจตอผูอื่น รวมกับความขยัน อดทน และกระตือรือรน ฯลฯ โดย

ใชความรักตนเองเปนแรงขับเคลื่อนจากภายใน 

 ๒.  การเพิ่มคุณคาและความหมายใหแกผูอื่น (Adding Value to People) 

หมายถึง การเพิ่มคุณคาใหกับผูอื่นเพื่อใหผูนั้นคนพบความหมายมากกวาที่เขาผูนั้นมีอยูแลว ซึ่งเปน

สวนเพิ่มเติมที่เกินจากความคาดหวังของเขาผูนั้น เริ่มจากการทบทวนและคนหาคุณคาของผูอื่น เกิด

ความตระหนักและรับรูถึงคุณคานั้น แลวใหกําลังใจและสงเสรมิใหผูนั้นเรียนรูเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง

ใหดียิ่งขึ้นจนกลายเปนความเคยชินหรือลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น เชน การยอมรับผูอื่นและเปด

โอกาสใหผูอื่นเขาถึงได ความเมตตา มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการสื่อสารที่ดี ฯลฯ โดยใชความรัก

ผูอื่นเปนแรงขับเคลื่อนจากภายใน  

 ๓. การเพิ่มคุณคาและความหมายใหงานที่ทํา (Adding Value to Your work) 

หมายถึง การเพิ่มคุณคาใหกับงานที่ตนเองทํารวมกับผูอื่นเพื่อใหงานนั้น ๆ มีความหมายมากกวาที่เขา

ผูนั้นมีอยูแลว ซึ่งเปนสวนเพิ่มเติมที่เกินจากความคาดหวังของเขาผูนั้นไดผลลัพธที่ดีกวา หรือมากกวา

ผลลัพธของงานที่คาดหวังไว เริ่มจากการทบทวนและคนหาคุณคาของงาน เกิดความตระหนักและ

รับรูถึงคุณคานั้น แลวสงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคการใหมากที่สุดนั้น 

โดยมีความรักตนเอง ความรักผูอื่น และความรักในงานที่ทําเปนแรงขับเคลื่อนจากภายใน 



๑๒ 

 

 ๔. ความรักที่แทจริง (True Love) เปนเงื่อนไขสําคัญประกอบกระบวนการเพิ่ม

คุณคา เพราะความรัก คือ ความช่ืนชมยินดีอยางยิ่งจนบังเกิดความปรารถนาขึ้น แตปรารถนานั้นมีอยู

สองทิศทางคือ ปรารถนาที่จะได กับปรารถนาที่จะให สําหรับความรักที่ปรารถนาจะใหนั้นอยูบน

พื้นฐานของจิตใจที่คอนขางสมบูรณ จิตใจเชนนี้ยอมรักที่จะรัก คือรักความสุขอันเกิดขึ้นจากการรัก 

จึงมอบความรักใหผูอื่นโดยไมมีเงื่อนไขที่จะตองไดสิ่งใดหวนคืนมา แครักก็เปนสุขแลว เปนการใหโดย

ไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ  ใหดวยความเต็มใจ จริงใจ ใหดวยใจที่ออนโยน ใหเพื่อชวยฉุดดึงหรือประคอง

ใหขึ้นเขามาจากความทุกข ความเศราที่ประสบอยู ถือเปนแรงขับจากภายในที่สงเสริมและเอื้อตอการ

เพิ่มคุณคาและความหมายใหตนเอง เพิ่มคุณคาและความหมายใหผูอื่น ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มคุณคา

และความหมายใหงานที่ทําอีกดวย ดังปรากฏในภาพ ๑ 

 

 
 

ภาพ ๑ กระบวนการเพิ่มคุณคาดวยความรัก 

 

 แนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรักนี้มีความยืดหยุนในหลักการสูง สามารถดึงศักยภาพและ

จุดเดนที่แตละคนมี นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง ตอผูอื่น และงานที่ทําไดอยางสมดุล     

จึงเปนแนวคิดที่สอดคลองกบัหลักการระเบดิจากขางใน เนนการมีสวนรวม โดยเริ่มจากการตระหนักรู

ในคุณคาของตนเอง และผูอื่น สงผลตองานหรือภารกจิทีท่ํา เมื่อประกอบเขากับความรัก จึงทําใหเกิด

พลังและมีความสุขกับสิง่ที่ทาํ ทั้งยังมีความสมดุลระหวางตนเอง และผูอื่น สงผลตอสังคมทีม่ีทั้งการให

และรับ เอื้อใหเกิดความเปนจิตอาสาที่มุงทําความดีดวยหัวใจ คิดทําอะไรเพื่อสวนรวม เปนแนวคิดที่

สามารถเสริมสรางเจตคติที่ดี มีพลังที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดูเหมือนวาจะเปนไปไมไดใหเปนไปได  

 

 ๓. กระบวนการใหการปรึกษา 

  ๓.๑ ความหมายของการใหการปรึกษา  

   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๔๗: ๑) ไดใหความหมายของการให

การปรึกษา วา หมายถึง กระบวนการที่มีปฏิสมัพันธระหวางผูใหและผูใชบริการ โดยอาศัยการสื่อสาร
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แบบสองทาง ดวยการใชทักษะ และเทคนิคตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหผูใชบริการเจาใจ ยอมรับ 

และสามารถหาแนวทางการแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

  ๓.๒ ความสําคัญ และประโยชนของการใหการปรึกษา  

   การใหการปรึกษาสามารถเอื้ออํานวยใหผูใชบริการไดทําความเขาใจถึงสิ่งที่

ผูใชบริการเผชิญอยูโดยมุงที่จะชวยใหผูใชบริการสามารถรับผิดชอบตอตนเองในดานตาง ๆ (กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๗: ๒) ดังนี้ 

   ๓.๒.๑  การเขาใจตนเอง: ผูใชบริการเกิดความกระจางในตนเอง สามารถ

เชื่อมโยงความคิด อารมณ ความรูสึก และความตองการที่แทจริงของตนเอง ตลอดจนเรียนรูที่จะทํา

ความเขาใจตนเอง ผูอื่น และปญหาในเรื่องอิ่น ๆ ตอไป 

   ๓.๒.๒  ยอมรับปญหาที่มีอยู: ชวยใหผูใชบริการสามารถคนหาปญหา สาเหตุ 

และความตองการไดดวยตนเอง เกิดการยอมรับ ตระหนัก และมีแรงจูงใจที่จะแกปญหาใหกับตนเอง 

   ๓.๒.๓  การปรับเปลีย่นพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม: เมื่อผูใชบริการเขาใจตนเอง 

และยอมรับปญหาที่มีอยู ยอมสงผลใหผูใชบริการมีความตองการทีจ่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแกไข

ปญหาที่มีอยู ซึ่งกระบวนการใหการปรึกษาจะชวยเอื้ออํานวยใหผูรับการปรึกษานําศักยภาพที่มีอยูมา

ใชคนหาแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสมตอตนเอง กอเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีคุณภาพดีข้ึน 

  ๓.๓ กระบวนการใหการปรึกษา ๕ ขั้นตอน (กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๖: ๔๘-๔๙) ดังนี้ 

   ๓.๓.๑  การสรางสัมพันธภาพ และตกลงบริการ 

    การสรางสัมพันธภาพ: เพื่อใหเกิดความไววางใจ คุนเคย อบอุนใจ มี

ความรูสึกที่ดีตอผูใหการปรึกษา เช่ือมั่นในผูรับการปรึกษา นําไปสูการเปดเผยปยหา และความรูสึกที่

แทจริง โดยใชทักษะ เชน การทักทาย (Greeting) การพูดเรื่องทั่วไป (Small talk) การใสใจ 

(Attending) และการเปดประเด็น (Opening) 

    ตกลงบริการ: เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในองคประกอบตาง ๆ ของการ

ใหการปรึกษา (ระยะเวลา, ประเด็น, บทบาท, ความลับ) ทําใหการใหการปรึกษามีทิศทางนําสูการ

เขาใจปญหา สาเหตุ และความตองการที่แทจริง 

   ๓.๓.๒  การสํารวจปญหา: เปนขั้นตอนที่ผูใหการปรึกษาเปดโอกาสใหผูรับการ

ปรึกษาเลาถึงปญหาตาง ๆ ทําใหไดเรียนรูถึงความคิด อารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเอง 

เปนการสํารวจตนเอง เห็นปญหาที่แทจริง พบสาเหตุของปญหา และรับรูความตองการของตนเอง 

   ๓.๓.๓  การวางแผนแกไขปญหา สาเหตุ และความตองการ: เปนขั้นตอนที่ผูให

การปรึกษาจัดเรียงและเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ที่ๆดจากการสํารวจปญหารวมกับผูรับการปรึกษา 

เพื่อใหผูรัการปรึกษาเขาใจถึงปญหา สาเหตุ และความตองการขิงตนเอง เพื่อใชประกอบในการ

วางแผนแกไขปญหา 
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   ๓.๓.๔  การวางแผนแกไขปญหา: เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหา ทําให

ทราบถึงปญหาหลัก และเรงดวนของผูรับการปรึกษา แลววางแผนแกไขตามลักษณะของปญหา 

   ๓.๓.๕  การยุติบริการ: เปนการยุติการปรึกษาในแตละครั้ง (ยุติ Session) และ

ยุติเพื่อสิ้นสุดการใหการปรึกษา (ยุติ Case) การตรวจสอบความเขาใจรวมกันระหวางผูใหและผูรับ

การปรึกษาในสิ่งที่ไดพูดคุยกัน กําหนดแนวทางปฏิบัติและการนัดหมาย 

  ๓.๔ ทักษะการใหการปรึกษา สามารถแบงออกเปนทักษะยอย ๆ ไดหลายดาน (กรม

อนามัย, 2553: 28-34) ดังนี้ 

   ๓.๔.๑  การฟงที่มีประสิทธิผล (Effective Listening) หมายความวา สามารถที่

จะคงความสนใจและมีจุดรวมอยูในเรื่องของผูรับบริการ สามารถที่จะนั่งเงียบและตอบสนองเพียง

เล็กนอยขณะที่ผูรับบริการกําลังพูด และสามารถที่จะเขาใจเนื้อเรื่องและอารมณของผูรับบริการที่

แสดงออกมา 

    สิ่งที่ควรทําในการฟง มีดังนี้ 

๑) พยายามสบสายตาผูรับบริการตลอดเวลาที่เขาพูด 

    ๒)  ตอบสนองตามการแสดงออกทางสีหนาของผูรับบริการ ยิ้มหรือสงบ

นิ่ง แมวาเรื่องนั้นจะทําใหผูใหการปรึกษาตกใจ 

    ๓)  พยายามที่จะคงความเงียบไวขณะที่ผูรับบรกิารหยุดคิดกอนจะพูดตอ 

    ๔)  ตรวจสอบบอย ๆ วาฟงเนื้อหาที่ผูรับบริการพูดไดถูกตองโดยการ

ทวนคําพูด (Paraphrasing) และสะทอนความรูสึกของผูรับบริการ 

    ๕)  ฟงวาผูรับบริการพูดวาอะไร พูดอยางไร สําเนียงการพูดปนอยางไร 

    ๖)  พยายามสบสายตาผูรับบริการตลอดเวลาที่ เขาพูดสังเกตการ

แสดงออกทางสีหนา ลักษณะการวางมือ ตลอดจนภาษากายของผูรับบริการ 

    ๗)  ใชคําถามปลายเปด เชน อะไร อยางไร 

   ๓.๔.๒  ทักษะการใหความสนใจ (Attending Skills) เปนความสามารถที่จะคง

ความสนใจในเนื้อเรื่องของการสนทนา ผูใหการปรึกษาตองใหความสนใจผูรับบริการ ซึ่งผูรับบริการ

สามารถสังเกตความสนใจของผูใหการปรึกษาจากสีหนา การสบสายตา ทานั่ง ภาษากาย ทักษะนี้ยัง

สามารถสังเกตไดจากความสามารถของผูใหการปรึกษาในความอดทน ไมขัดจังหวะหรือรบกวนเมื่อ

ผูรับบริการหยุดคิดระหวางการสนทนา 

   ๓.๔.๓  การใหกําลังใจ (Encouragers) อาจแสดงออกไดทั้งคําพูด หรือทาทาง 

ซึ่งผูใหการปรึกษาอาจจะใชกระตุนใหผูรับบริการพูดตอไป 

   ๓.๔.๔  การทวนคําพูด (Paraphrasing) หมายถึง การทวนคําพูดของผูรับบริการ

โดยใชคําพูดหรือสํานวนของผูใหการปรึกษาเอง รวมถึงคําพูดที่สําคัญของผูรับบริการ  มีจุดมุงหมาย
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เพื่อที่จะแสดงวาผูใหการปรึกษากําลังติดตามเรื่องราว และขาใจในสิ่งที่ผูรับบริการไดพูดถึง และ

สนับสนุนใหผูรับบริการพูดตอ การทวนคําพูดนี้ทําใหผูใหการปรึกษาสามารถตรวจสอบความเขาใจ

ของตนเองดวย 

   ๓.๔.๕  การสะทอนความรูสึก (Reflection of Feelings)  มีความหมายเดียวกับ

การพูกซ้ํา (Restatement) ในความรูสึกที่ผูรับบริการไดแสดงออก ไมวาจะเปนคําพูดที่ชัดเจนหรือวา

เปนนัย ตลอดจนการแสดงออกดวยทาทาง 

   ๓.๔.๖  การเผชิญหนา (Confrontation) หมายความถึง การทาทายผูรับบริการ

โดยการเสนอแนวทางใหม ๆ หรือแตกตางออกไปจากสิ่งที่ผูรับบริการรูสึก พูด ทํา หรือเชื่อวาการทา

ทายนั้นเปนเรื่องที่ยากและเสี่ยง ดังนั้น การเผชิญหนาควรจะใชในระยะทาย ๆ ของการใหบริการเมื่อ

ความสัมพันธระหวาผูใหการปรึกษาและผูรับบริการดีแลว 

   ๓.๔.๗  ทักษะการตั้งคําถาม (Questioning Skills) เปนวิธีการที่ผูใหการปรึกษา

ตั้งคําถามตลอดจนน้ําเสียง ซึ่งจะมีผลตอผูรับบริการใหตอบหรือนิ่งเงียบก็ได จณะเริ่มตนของการ

ใหบริการ ผูใหการปรึกษาควรจะตั้งคําถามปลายเปดที่วา “อะไร” “เมื่อไร” “อยางไร” หรือ “ที่

ไหน”ซึ่งดูไมนากลัวสําหรับผูรับบริการ สําหรับคําถามวา “ทําไม” นั้นไมเหมาะสมเพราะจะทําให

ผูรับบริการรูสกึกําลงัถูกสอบสวน และผูใหการปรกึษาตองพยายามหลีกเลี่ยงการตั้งคําถามมากเกินไป 

เพราะจะทําใหผูรับบริการทอแทที่จะพูดตอไป 

   ๓.๔.๘  การสรุปความ (Summarising) ผู ใหการปรึกษาควรจะสรุปความ

หลังจากที่ผูรับบริการไดพูดไปแลวระยะหนึ่งโดยใชสํานวนของผูใหการปรึกษาเอง เพื่อใหผูรับบริการ

เขาใจเรื่องราว และปญหาของตนเองไดชัดเจนขึ้น และควรสรุปประเด็นทั้งหมดของการพูดคุยกันทั้ง

ปญหา สาเหตุ และความตองการ กอนที่จะจบการปรึกษา 

ดูเหมือนวาในกระบวนการใหการปรึกษามีทักษะมากมายที่ตองไดรับการฝกฝน ทําใหตองใช

เวลามาก และดูเหมือนเปนเรื่องยาก ตองใชความชํานาญของผูใหการปรึกษา และนักเรียนนายรอยก็

ดูเหมือนจะมีขอจํากัดดานเวลา การจะใหใชเวลาเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญจนกระทั่งสามารถใหการ

ปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นกลายเปนเรื่องยาก แตเมื่อนํามาประยุกตใชรวมกับแนวคิดเรื่อง

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมกับแนวคิดการเพิ่มคุณคา

ดวยความรัก และใชทักษะการฟงอยางลึกซึ้งรวมกับสุนทรียสนทนา มุงเนนการสรางเจตคติที่ดี เกิด

ความเปนจิตอาสาที่อยากบริการผูอื่นดวยหัวใจ ทําใหสามารถกาวผานขอจํากัดตาง ๆ โดยเฉพาะเปน

กิจกรรมที่ทําโดยนักเรยีนนายรอย เพื่อนักเรียนนายรอย จึงนับเปนกิจกรรมที่ตอบสนองตอบริบทของ

โรงเรียนนายรอยอยางแทจริงกิจกรรมหนึ่ง ทั้งยังเปนการพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนนายรอยทาง

หนึ่งดวย 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษา  

 เนื่องจากโครงการนี้ ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ซึ่งไดจัดทํารูปเลมและสรปุปดโครงการไปแลว จึงขอนําเสนอเฉพาะบางประเด็น ดังนี ้

  

 ๑.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

  โครงการพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนบังคับบัญชา ดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง     

มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) สงเสริมการปรับตัวของนักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ดวย

การใหการปรึกษาจากนักเรียนบังคับบัญชา ๒) สรางเสริมเจตคติและสัมพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กับ

รุนนองของนักเรียนนายรอย  ๓) พัฒนาแนวทางการใหการปรึกษาดวยกระบวนการเพิ่มคุณคา และ

ความหมายเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําของนักเรียนบังคับบัญชา และ ๔) ประเมินผลความพึงพอใจตอ

การจัดโครงการ ประชากรและกลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๕ ที่เปนนักเรียน

บังคับบัญชา จํานวน  ๒๑ นาย โดยการเลือกแบบเจาะจง เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ          

และประเมินผลการพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนบังคับบัญชาจากการที่นักเรียนนายรอยผูเขารวม

โครงการมีทักษะในการใหการปรึกษาเบื้องตนโดยเนนหลักการเพิ่มคุณคาดวยความรัก และสามารถ

ใหการปรึกษารายบุคคลแกนักเรียนนายรอยใหมที่ประสบปญหาในการปรับตัวไดอยางนอย ๑ นาย 

รวมกับผลการคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชาตนแบบในดวงใจ จากนักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒๒๗ นาย รวมทั้งสิ้น ๒๔๘ นาย   

เก็บรวบรวมขอมูลดวย การสํารวจ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถี่ คารอยละ การถอดบทเรียน แลวนําเสนอผลการวิเคราะหโดยวิธีพรรณนา ตาราง 

และภาพ ผลการดําเนินโครงการ พบวา  

  ๑) นักเรียนบังคับบัญชาทกุนายที่เขารวมโครงการ มีการสงเสรมิการปรบัตัวดวยการให

การปรึกษาโดยใชกระบวนการเพิ่มคุณคาและความหมายแกนักเรียนนายรอยใหม จํานวน ๑–๑๐ 

รายตอนาย คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐  

 ๒) มีการสรางเสริมเจตคติ และสัมพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กับรุนนองของนักเรียนนาย

รอย โดยมีผลการประเมนิการคัดเลือกนักเรียนนายรอยตนแบบของนักเรียนนายรอยใหม จํานวน ๑๕ 

นาย จากผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๒๑ นาย คิดเปนรอยละ ๗๑.๔๓ 

  ๓) การพัฒนาแนวทางการใหการปรึกษาดวยกระบวนการเพิ่มคุณคาดวยความรัก โดย

ยึดหลักการมีสวนรวมและหลักการระเบิดจากขางใน เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําของนักเรียนบังคับ

บัญชา จําแนกเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก ๓.๑) ขั้นตอนการคนหา และเปดโอกาสใหนักเรียนนายรอยใหม

ไดเขารับการใหการปรึกษา ๓.๒) ขั้นตอนการใหการปรึกษา และ ๓.๓) การติดตามและประเมินผล

การใหการปรึกษา 



๑๗ 

 

  ๔) ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ีตอโครงการ พบวา ๔.๑) ดานวิทยากร พบวามผีล

การประเมินอยูในระดับมาก (�� = 4.01, S.D.= .57) และ ๔.๒) ดานการดําเนินโครงการ พบวามผีล

การประเมินอยูในระดับมาก (�� = 4.04, S.D.= .73) 

 

คําสําคัญ:  การพัฒนาภาวะผูนํา, การใหการปรึกษา, นักเรียนบังคับบัญชา, นักเรียนนายรอยใหม,  

  โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา    

 

 ๒.  วิธีการดําเนินการ 

 จัดดําเนินโครงการในหวง พ.ค. – ก.ย. ๖๑ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวิธีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑ คัดเลือกนักเรียนนายรอยที่เปนนักเรียนบังคับบัญชา ระดับหน.นักเรียนนายรอย, 

หน.กองพันที่ ๑ – ๔, หน.กองรอยที่ ๓ ทุกกองพัน และ หน.หมวดในกองรอยที่ ๓ ทุกกองพัน รวม

ทั้งสิ้นจํานวน ๒๑ นาย เขารวมโครงการ 

 ๒.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ ครั้ง ดวยวิธีการบรรยาย การฝกปฏิบัติการให

การปรึกษา กรณีศึกษา การฟงอยางลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ครั้งที่ ๑ ทบทวน เสริมสรางเจตคติที่ดี และใหความรูเรื่อง 

  -  ผูนํากับผูบงัคับบัญชา เหมอืนหรือแตกตางกันอยางไร? 

  -  อารมณโกรธ และการจัดการกับความโกรธ 

  -  แนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก 

  -  ทักษะในการใหการปรกึษาเบือ้งตน 

  ครั้งที่ ๒ ทบทวนทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา และแลกเปลี่ยน

ประสบการณเรื่องการปรบัตัวของนักเรียนบงัคับบัญชาทีผ่านมา 

  ครั้งที่ ๓ แลกเปลี่ยนประสบการณจากการใหการปรึกษาแกนักเรียนนายรอยใหม 

  ครั้งที่ ๔ แลกเปลี่ยนประสบการณจากการใหการปรึกษาแกนักเรียนนายรอยใหม 

  ครั้งที่ ๕ สรปุผลการเขารวมโครงการ และประเมินผลความพึงพอใจตอโครงการ 

 ๒.๓ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ และมอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมโครงการ 

 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

   พ.ท.หญิง ดร. รุงอรุณ  วัฒยากร 

   ประจําแผนก กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

   โทร : ๐ ๓๗๓๙ ๓๐๑๐ – ๔ ตอ ๖๒๓๒๔ 



๑๘ 

 

 ๓.  แนวทางการใหการปรึกษาโดยใชแนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก 

 การพัฒนาแนวทางการใหการปรึกษาโดยใชกระบวนการเพิ่มคุณคาดวยความรัก เพื่อ

พัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนบังคับบัญชา จําแนกเปน ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑) ขั้นตอนการคนหา และ

เปดโอกาสใหนักเรียนนายรอยใหมไดเขารับการใหการปรึกษา ๒) ขั้นตอนการใหการปรึกษา และ ๓) 

การติดตามและประเมินผลการใหการปรึกษา จากการบันทึกการถอดบทเรียน พบวามีรายละเอียด 

ดังนี้ 

  ๓.๑ สรปุสภาพปญหาสวนใหญของนักเรียนนายรอยใหม มี ๒ ลักษณะใหญ ๆ ไดแก 

   ๓.๑.๑) ปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนนายรอยใหมเอง เชน เครียด ถูกกดดัน 

เหนื่อย เบื่อ ทอแท ไมมีใครเขาใจ คิดถึงบาน คิดถึงครอบครัว หมดกําลังใจที่จะศึกษาตอ อยากหยุด

พักหรือลาออกจากการศึกษา มีอาการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ไมชอบการธํารงวินัย 

หวาดกลัวตอการถูกทําโทษและการถึงเนื้อถึงตัว กลัวเพื่อนและรุนพี่ไมเขาใจ ไมอยากเปนตัวถวง

เพื่อน เปนตน 

   ๓.๑.๒) ปญหาที่เกิดกับสังคมรอบขางของนักเรียนนายรอยใหม เชน เครียดจาก

การมุงมั่นทําภารกิจแลวเพื่อนไมเขาใจ ไมรูจะชักจูงเพื่อนบางนายไปในทางที่ดีไดอยางไร ตอง

รับผิดชอบในความเปนรุนทั้งผูที่ตั้งใจฝกและไมตั้งใจฝก การถูกลงโทษเปนหมูคณะทําใหรูสึกทอแท 

หมดกําลังใจจากการถูกธํารงวินัยในภาพรวมแมวาตนเองจะตั้งใจและปฏิบัติไดดีแลวก็ตาม เปนตน 

  ๓.๒ สรุปแนวทางการดําเนินการใหการปรึกษาโดยใชกระบวนการเพิ่มคุณคาดวย 

ความรัก จําแนกเปน ๓ ขั้นตอนดังนี้ 

   ๓.๒.๑) ขั้นตอนการคนหา และเปดโอกาสใหนักเรียนนายรอยใหมไดเขารับการ

ใหการปรึกษา ปฏิบัติได ดังนี้ 

    ๑) สังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติของนักเรียนนายรอยใหม เชน ซึมเศรา  

ไมสดชื่น หลบตา แยกตัว เปนตนเปนการคนหาเชิงรุก แลวหาโอกาสเขาไปคุยดวยทาทีที่เปนมิตร 

ความใสใจและเต็มใจ ถือเปนกรณีเรงดวนที่ตองมีการใหการปรึกษากับนักเรียนนายรอยรายนั้น ๆ  

    ๒) ชี้แจงในภาพรวมวา นักเรียนนายรอยใหมสามารถมาพูดคุยหรือ

ปรึกษาหารือกับตนเอง โดยบอกชองทางการติดตอและชวงเวลาที่สามารถมาขอรับการใหการปรึกษา 

   ๓.๒.๒) ขั้นตอนการใหการปรึกษา ปฏิบัติได ดังนี้ 

    ๑) หาสถานที่เงียบสงบ คนไมพลุกพลาน ถาจําเปนตองใหการปรึกษา

ในชวงที่มีกิจกรรมสําหรับนักเรียนนายรอยใหม ก็มีการแจงใหนักเรียนบังคับบัญชาที่รับผิดชอบทราบ

เพื่อขอตัวนักเรียนนายรอยใหมมาดําเนินกิจกรรม 

    ๒) หลีกเหลี่ยงการนั่งแบบเผชิญหนาโดยเนนการนั่งดานขางหรือนั่งคูกัน 

เพื่อเสริมสรางบรรยากาศใหเกิดความผอนคลาย 



๑๙ 

 

    ๓) สรางสัมพันธภาพดวยการพูดคุย และซักถามความเปนอยูทั่ว ๆ ไป 

เมื่อนักเรียนนายรอยใหมรูสึกผอนคลายแลว เริ่มซักถามถึงปญหาและขอคับของใจ 

    ๔) รับฟงอยางตั้งใจและใสใจ ดวยทาทีที่เปนมิตร แลวสรุปปญหาจาก

ขอมูลที่ไดเปนระยะ เพื่อตรวจสอบความเขาใจและสรุปลาํดับความสําคัญเรงดวนกรณีที่มีหลายปญหา 

    ๕) ชื่นชมและใหกําลังใจแกนักเรียนนายรอยใหมในสิ่งที่ทํามาดีแลว 

(เปนการเพิ่มคุณคาและความหมายใหแกนักเรียนนายรอยใหมที่ประสบปญหาในการปรับตัว และยัง

เปนการพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนบังคับบัญชาผูใหการปรึกษาดวยการสรางเจตคติที่ดีอีกดวย) 

    ๖) แลกเปลี่ยนประสบการณที่ผูใหการปรึกษาเคยไดรับ รวมทั้งมุมมอง

ของผูใหการปรึกษา (**เปนขอปฏิบัติเพิ่มเติมที่แตกตางจากการใหการปรึกษาโดยทั่วไป ซึ่งปกติจะ

ระวังในการใชเทคนิคนี้เพราะเปนการชี้นําผูรับการปรึกษา แตสําหรับกรณีนี้ใชเพื่อนํามาสราง

แรงจูงใจและแรงบันดาลใจ รวมทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่นแกนักเรียนนายรอยใหมจาก

ประสบการณตรงจากพีสู่นองซึ่งมีประสบการณรวมกนัที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได เปนการหลอมรวม 

แตไมใชเปนการบังคับนักเรียนนายรอยใหมใหเลือกปฏิบัติตามที่ผูใหการปรึกษาไดเคยปฏิบัติมา**) 

    ๗) สอบถามแนวทางการวางแผนการปฏิบัติจากผู รับการปรึกษา      

และสรุปทวนซ้ําเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกัน 

    ๘) ยุติการใหการปรึกษา กลาวชื่นชมและใหกําลังใจแกนักเรียนนายรอย

ใหมในสิ่งที่วางแผนและกําลังจะนําไปปฏิบัติ พรอมนัดหมายครั้งตอไปเพื่อติดตามประเมินผล  

   ๓.๒.๓) การติดตามและประเมินผลการใหการปรึกษา ทําได ๒ กรณี คือ 

    ๑) ใชการสังเกต เมื่อเห็นวาผูรับการปรึกษาสามารถปรับตัวได ก็ใชวิธี

พูดคุยอยางไมเปนทางการเพื่อชื่นชมและใหกําลังใจ ซึ่งผูเขารวมโครงการสวนใหญใชวิธีการติดตาม

และประเมินผลในรูปแบบนี้ และนักเรียนนายรอยใหมหลายนายสามารถปรับตัวเขาสูระบบได 

    ๒) ติดตามและประเมินผลในลักษณะเปนทางการโดยเริ่ มตาม

กระบวนการใหการปรึกษาหรือเปนการใหการปรึกษาตอเนื่อง โดยประเมินผลจากความรุนแรงและ

ความคับของใจตอสภาพปญหาที่ลดลง หรือปญหาเดิมหายไปแตอาจมีการเปดประเด็นปญหาใหม

ขึ้นมาได ซึ่งจากการติดตามประเมนิผลกับนักเรียนนายรอยใหมที่ไดรับการใหการปรึกษาจากนักเรียน

บังคับบัญชานั้นมีสวนนอยที่ตองเปดประเด็นการใหการปรึกษาดวยวิธีการนี้ ในที่นี้พบในกรณีที่

นักเรียนนายรอยใหมถูกทํารายรางกาย และนักเรียนบังคับบัญชาบางนายมีการธํารงวินัยนักเรียนนาย

รอยใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งนักเรียนบังคับบัญชาผูใหการปรึกษาไดใหกําลังใจนักเรียนนายรอยใหม   

และประสานเพื่อนนักเรียนบังคับบัญชาเพื่อใหโอกาสแกนักเรียนนายรอยใหม พบวาชวยลด

ความเครียดและความกดดันแกนักเรียนนายรอยใหมพอสมควร จนสามารถผานระบบ และเขารวม

กิจกรรมนักเรียนนายรอยใหมไดในวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๐ ได 



๒๐ 

 

ตารางท่ี ๑ กระบวนการใหการปรึกษาของนักเรียนนายรอย ๓ ขั้นตอน โดยนักเรียนนายรอย  

  เพื่อนักเรียนนายรอย ภายใตแนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก 

 

ขั้นตอน รายการ ผังกระบวนการ 

๑ ขั้นตอนการคนหา และ

เปดโอกาสใหนักเรียน

นายรอยใหมไดเขารับ

การใหปรึกษา 

 

 

 

 

 

๒ ขั้นตอนการให

คําปรึกษา 

 

 
 

 

 

 

๓ ขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผล 

การใหการปรึกษา 

 

 

 

 

 

  ๓.๓ ปญหา/ขอขัดของ และแนวทางการแกปญหา 

   จากการดําเนินการที่ผานมา พบวามีขอขัดของเรื่องเวลาในการทํากิจกรรมใน

โครงการที่ไมสามารถบริหารจัดการในเรื่องของเวลาได เนื่องจากนักเรียนนายรอยมีกิจกรรมมาก เชน 

การศึกษาดูงานตางประเทศ กิจกรรมฝกยิงปน เปนตนทําให บางครั้งผูเขารวมโครงการไมสามารถมา

ตามนัดไดทุกนาย 

ระบบนักเรียนใหม 

พฤติกรรม 
ปกต ิ

สังเกตพฤติกรรม 

๑. นัดเวลาและสถานที่ ที่เหมาะสม 

๒. หลีกเลี่ยงการนั่งเผชิญหนา 

๓. ซักถามถึงขอคับของใจ 

๔. รับฟงอยางตั้งใจ, สุนทรียสนทนา 

๕. สรุปประเด็น ชื่นชมและใหกําลังใจ 

๖. แลกเปลี่ยนประสบการณของรุนพี่* 

๗. วางแผนการปฏิบัติตัว 

๘. ชื่นชม ใหกําลังใจ นัดหมายครั้งตอไป 

ติดตาม และประเมินผล 

(เนนการชื่นชม และใหกําลังใจ) 

ยุติการใหการปรึกษา 

ดี 

ไมด ี

ผิดปกต ิ



๒๑ 

 

   แนวทาง  ประสานกับตัวแทนนักเรียนนายรอย เพื่อนัดวันเวลาที่เหมาะสม    

และมีการมอบหมายงานใหเตรียมการกอนมาเขารวมกิจกรรม ซึ่งทําไดดีพอควร 

  ๓.๔ ประเมินความเปนไปได และขอเสนอแนะในการนําไปประยุกตใช 

   โครงการ/กิจกรรมนี้ สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง แมวาจะมีขอจํากัดเรื่องเวลา

ซึ่งคอนขางจะเปนปญหาหลักของนักเรียนนายรอย แตเนื่องจากการจัดการความรูในเรื่องนี้มีลักษณะ

ที่ยืดหยุน และไมยึดติดกับหลักวิชาการมากนัก เมื่อสามารถเสริมสรางเจตคติที่ดีใหเกิดขึ้น วิธีการจะ

ถูกสรางสรรคข้ึนมาเอง เปนการดึงศักยภาพของแตละบุคคลออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ถือเปน

การตอบสนองตอบรบิทของกลุมนั้น ๆ  อยางแทจริง ทั้งยังเปนการสรางองคความรูใหมที่เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายอยางแทจริง 

   ขอเสนอแนะในการนําไปใช คือ ตองเนนการเสริมสรางเจตคติที่ดี มากกวาการ

มุงเนนความรูตามหลักวิชาการ มีความยืดหยุนสูงโดยเนนที่การสรางแรงบันดาลใจจากภายในสู

ภายนอก ดวยแนวคิดการเพิ่มคุณคาและความหมายดวยความรักแกตนเอง แกผูอื่น ซึ่งจะสงผลตอ

งานที่ทํา โดยมีเทคนิคสําคัญคือ การฟงอยางลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนา เนนการเรียนรูจากการถอด

บทเรียนจากประสบการณจริง จึงเปนการจัดการความรูที่มุงเนนความรูที่ฝงลึกในตัวคน (Tacit 

Knowledge) อยางแทจริง 

  ๓.๕ บทสรุป 

   แนวทางการใหการปรึกษาโดยใชแนวคิดการเพิ่มคุณคาดวยความรัก โดยนักเรียน

นายรอย เพื่อนักเรียนนายรอย เปนองคความรูที่มีพื้นฐานมาจากหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุงเนนการมีสวนรวม และหลักการระเบิดจากภายใน ซึ่งมี

ความสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย จึงมีความยืดหยุนสูง เมื่อนํามาประยุกตใชกับนักเรียนนาย

รอย จึงนับเปนการใชความรูแบบชัดแจง (Explicit Knowledge) นํามาสูความรูที่ฝงลึกในตัวคน 

(Tacit Knowledge) ที่มุงเนนการตอบสนองตอบริบทเฉพาะ ซึ่งมีจุดเนนคือการสรางเจตคติที่ดี 

มากกวาการมุงเนนความรูตามหลักวิชาการ โดยเนนที่การสรางแรงบันดาลใจจากภายในสูภายนอก 

ดวยแนวคิดการเพิ่มคุณคาและความหมายดวยความรักแกตนเอง แกผูอื่น ซึ่งจะสงผลตองานที่ทํา ซึ่ง

หลักการที่นํามาใชมีความยืดหยุนสูง สอดคลองกับบริบทของนักเรียนนายรอย ประกอบไมยึดติดใน

ความรูตามทฤษฎี แตมุงเนนการกระทําดวยใจ ถือเปนการดึงศักยภาพที่แตละบุคคลมี นํามาใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางสูงสุด 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ภาพประกอบโครงการพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพ่ีสูนอง 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

   
 

   
 

   
 

    



๒๓ 

 

แบบบนัทกึการใหการปรกึษา  

ชื่อผูรับบรกิาร ................................................... ช่ือเลน .......... อายุ ....... ป  พัน/รอย/ป …./...../…. 

ครั้งที่...... วันที่ใหคําปรึกษา ........................เวลาเริม่ ..........น.  เวลาเลิก ............น. รวมเวลา........นาท ี

ประเด็นขอคับของใจของผูรบับริการ……………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรปุการใหคําปรึกษา……………………………………………………………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลการใหคําปรึกษา.........................................………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวางแผนการใหการปรึกษาครั้งตอไป...............………………………………………........………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การนัดติดตาม……………………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลงชื่อผูใหการปรึกษา                                                                    

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

กรุณาเกบ็เปนความลบั 
ตวัอยาง 



๒๔ 
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แบบฟอรมที่ ๑ การจาํแนกองคความรูทีจ่าํเปนตอการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ : กจตน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวชีว้ัด (KPI)  

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวชีว้ัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร 

การผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลกัใหเปน

ผูนาํทางทหารที่พงึ

ประสงคของกองทัพบก 

นักเรียนนายรอยทีส่าํเร็จ 

การศึกษาเปนนายทหาร

สัญญาบัตรมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคตามที่

กองทัพบกตองการ 

ระดับความพงึพอใจของหนวยตนสังกัด 

ที่มีตอการปฏิบัตงิานของนายทหารใหม 

ไมนอยกวา  

รอยละ ๘๐ 

การพัฒนาภาวะผูนํา 

ดวยการใหการปรึกษาจากพีสู่นอง 

องคความรูทีจ่าํเปนตอการปฏบิัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลอืกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรู 

แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูทีจ่าํเปน : คูมือการพฒันาภาวะผูนาํดวยการใหการปรกึษาจากพีสู่นอง 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : - เพื่อพัฒนาภาวะผูนาํ และสงเสริมสมัพันธภาพที่ดีระหวางรุนพี่กบัรุนนองของนักเรียนนายรอย 

ตัวชีว้ัดตามคาํรบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทาํ KM : ระดับความพึงพอใจของหนวยตนสงักัดท่ีมีตอการปฏิบัติงานของ

นายทหารใหม ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

 

ผูทบทวน 

 

พ.อ.                                                                              ผูบรหิารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

 

 

ผูอนุมัติ 

 

พล.ท.                                                                           ผูบริหารสงูสุดของสวนราชการ  (CEO) 

 
 

 

             (   มนัส        ธนวานนท  ) 

(   สิทธิพล     ชินสําราญ  ) 



แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action) 

ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศเพือ่ความมั่นคง และการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของหนวยตนสังกัดที่มีตอการปฏิบัติงานของนายทหารใหม  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู  

๑.๑ ทบทวนและคัดเลือกประเด็นปญหา 

๑.๒ หารือแลกเปลี่ยนองคความรู 

๑.๓ ระบปุระเด็น รูปแบบ ขอบเขต และเปาหมาย

ของความรู 

มี.ค. ๒๕๖๐ - ประเด็นของ

องคความรูที่ชัด

แจง และสอด 

คลองกบัปญหา 

>=๑ 

ประเด็น 

KM Team - หนังสือ 

- เอกสาร 

- ตํารา 

- Internet 

 

กรม นนร.

รอ.ฯ 

๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

- นโยบายและประเด็นยุทธศาสตรของ รร.จปร.  

- วิเคราะหปจจัยทีเ่กี่ยวของ 

- ศึกษาและรวบรวมขอมลูในประเด็น หลักการ

พัฒนาที่ยั่งยืน, หลกัการทรงงาน, แนวคิดการเพิ่ม

คุณคาและความหมายดวยความรัก, แนวทางการ

ใหคําปรึกษา, เทคนิคสุนทรียสนทนา 

- ออกแบบโครงการ และรปูแบบการอบรม 

- ดําเนินโครงการ 

เม.ย. – พ.ค. 

๒๕๖๐ 

- จํานวน

แหลงขอมูล 

- จํานวนองค

ความรูที่นํามา

ประยุกตใช 

 

>= ๒ แหลง 

 

>= ๒ เรือ่ง 

- ผูมปีระสบการณ 

- ผูดําเนินโครงการ 

- นนร. ที่เขารวมโครงการ 

- ฐานความรู 

- หนังสือ 

- เอกสาร 

- ตํารา 

- Internet 

- ประสบการณ 

- ระบบพีเ่ลี้ยง  

 

กรม นนร.

รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔ 

๑ 



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศเพือ่ความมั่นคง และการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของหนวยตนสังกัดที่มีตอการปฏิบัติงานของนายทหารใหม  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 

- เรียบเรียงลําดับความรู และประสบการณ 

- เสริมสรางทัศนคติเชิงบวก และใหความรูในเรือ่ง 

ภาวะผูนํา และเทคนิคสุนทรียสนทนา 

- ถอดบทเรียนจากการใหคําปรึกษา 

- จัดทําเอกสารขั้นตอนการใหคําปรึกษาของ นนร. 

โดย นนร. เพื่อ นนร. 

เม.ย. – ส.ค. 

๒๕๖๐ 

- ความชัดเจน

และเขาถึงขอมลู 

- ขั้นตอนการให

คําปรึกษาของ 

นนร. 

 

-รอยละ 

๑๐๐ 

- มีขั้นตอน

ขั้นตอนการ

ใหคําปรึกษา

ของ นนร. 

- ผูดําเนินโครงการ 

- นนร. ที่เขารวมโครงการ 

- คูมือ และใบงาน

ประกอบการดําเนิน

โครงการ 

- ถอดบทเรียน 

- ระบบพีเ่ลี้ยง  

- การทบทวนหลัง

การปฏิบัตงิาน  

- พ.ท.หญงิ 

ดร. รุงอรุณฯ 

และ นนร. ที่

เขารวม

โครงการ 

- KM Team 

๑,๒,๓,๔ 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

การประมวลและกล่ันกรองความรู 

- สภาพปญหาของ นรม. 

- ขั้นตอนการใหคําปรึกษาของ นนร. 

- แนวทางการใหคําปรึกษาของ นนร. 

- ความสามารถในการใหคําปรึกษาของ นนร. 

- ถอดบทเรียนการใหคําปรึกษารวมกับ นนร. 

โดยตรวจสอบกับองคความรูที่มีรวมกับผลที่ได

จากการปฏิบัติของ นนร. สรางเปนขอสรุป 

 

พ.ค. – ก.ย. 

๒๕๖๐ 

- ระบุสภาพ

ปญหาของ นรม 

- ระบุขั้นตอน

การใหคําปรึกษา

และแนว

ทางการให

คําปรึกษา 

 

 

- ระบุได>=๑ 

ประเด็น 

- คูมือ

แนวทางการ

ใหคําปรึกษา

ของ นนร. 

- ถอด

บทเรียน > 

๑ ครั้ง 

- ผูดําเนินโครงการ 

- นนร. ที่เขารวมโครงการ 

- นรม. ที่ไดรับคําปรึกษา 

- คูมือ และใบงาน

ประกอบการ

ดําเนินโครงการ 

- แบบประเมิน

โครงการ 

- แบบประเมิน

ระบบ นรม. 
- Flip Chart 

- ปากกาเมจิก 

- พ.ท.หญิง 

ดร. รุงอรุณ

ฯ และ 

นนร. ที่เขา

รวม

โครงการ 

- KM Team 

 

 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๒ 



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศเพือ่ความมั่นคง และการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของหนวยตนสังกัดที่มีตอการปฏิบัติงานของนายทหารใหม  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู (ตอ) 

- คูมือขั้นตอนการใหคําปรึกษาของ นนร. โดย 

นนร. เพื่อ นนร. 

- ผลการประเมินโครงการฯ  

- นรม. ที่สามารถปรับตัวเขารับการฝกจนสําเร็จ 

- ผลการประเมินความคงอยูของระบบ นรม.  

- นนร.ที่เขารวมโครงการฯ ไดรับการคัดเลือก

เปนผูนําตนแบบในดวงใจจาก นรม.  

- มีคูมือแนว

ทางการให

คําปรึกษาของ 

นนร. 

- มีการ

ประเมินผล 

- ผลการ

ประเมินใน

ระดับดีขึ้น

ไป 

- >= ๑ นาย 

- รอยละ๗๐ 

- > ๕ นาย 

- ถอดบทเรียน 

- ระบบพี่เลี้ยง  

- การทบทวนหลัง

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

๕ การเขาถึงความรู 

- คูมือแนวทางการใหคําปรึกษาของ นนร.ฯ 

- ชองทางการเผยแพรองคความรูเรื่องแนว

ทางการใหคําปรึกษาของ นนร.ฯ 

ตั้งแต ก.ย. 

๒๕๖๐ 

ชองทางการ

เขาถึงขอมูล 

> ๑ ชองทาง 

 

- นนร., นรม. 

- บุคลากรและกําลังพลที่

เก่ียวของ 

- ผูสนใจ 

- เอกสารการ

จัดการความรู 

- อินเตอรเน็ต 

- Role Model 

- บทความตาง ๆ 

- พ.ท.หญิง 

ดร. รุงอรุณ

ฯ และ 

นนร. ที่เขา

รวม

โครงการ 

- KM Team 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๓ 



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศเพือ่ความมั่นคง และการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของหนวยตนสังกัดที่มีตอการปฏิบัติงานของนายทหารใหม  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- คูมือแนวทางการใหคําปรึกษาของ นนร.ฯ 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 

- การนําเสนอในเวทีตาง ๆ 

ตั้งแต ก.ย. 

๒๕๖๐ 

- นําเสนอในเวที

ตาง ๆ 

- ชองทางการ

เขาถึงขอมูล 

>= ๑ เวท ี

 

> ๑ ชองทาง 

 

- นนร., นรม. 

- บุคลากรและกําลังพลที่

เก่ียวของ 

- ผูสนใจ 

- เวที KM Day 

รร.จปร. 

- เอกสารการ

จัดการความรู 

 

- พ.ท.หญิง 

ดร. รุงอรุณ

ฯ และ 

นนร. ที่เขา

รวม

โครงการ 

- KM Team  

๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 

- การถอดบทเรียนแหงการเรียนรู 

- การสรุปประเมินผลโครงการ 

- คูมือขั้นตอนการใหคําปรึกษาของ นนร. โดย 

นนร. เพื่อ นนร. 

- การเผยแพรองคความรู 

 

เม.ย. – ก.ย. 

๒๕๖๐ 

- ทัศนคติ     

เชิงบวก 

- จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

- ชองทางการ

เผยแพรองค

ความรู 

 

 

๒๑ นาย 

 

 

> ๑ ชองทาง 

 

 

- ผูเขารวมโครงการ 

 

 

- กําลังพล รร.จปร.และ

ผูสนใจทั่วไป 
 

- การสัมภาษณ 

และการสรุป

ประเมินผลฯ 

- คูมือขั้นตอนการ

ใหคําปรึกษานนร. 

- โปสเตอร 
- Webblog  
- Internet 

- บทความ 

กรม นนร.

รอ.ฯ 

๑,๒,๓,๔,๕  

๔ 



ชื่อสวนราชการ รร.จปร. หนาที่    /๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศเพือ่ความมั่นคง และการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาภาวะผูนําดวยการใหการปรึกษาจากพี่สูนอง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ระดับความพึงพอใจของหนวยตนสังกัดที่มีตอการปฏิบัติงานของนายทหารใหม  

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๒ การยกยองชมเชย 

- ใบประกาศผานการอบรมในโครงการฯ 

- ใบประกาศผูไดรับการคัดเลือกเปนผูนําใน

ดวงใจของแตละกองพันฯ 

 

 

ก.ย. ๒๕๖๐ - จํานวน 

ผูผานการอบรม  

- จํานวนผูไดรับ

คัดเลือกเปน

ผูนําฯ ของแตละ

กองพันฯ 

- ๒๑ นาย 

 

- ๕ นาย  

- ผูเขารวมโครงการ 
 

- นนร.ผบ.ชา ที่ไดรับการ

คัดเลือกจาก นรม. 

ประกาศนียบัตร 

จาก กรม นนร.

รอ.รร.จปร. 

กรม นนร.

รอ.ฯ 

๖ 

 

ผูทบทวน : พ.อ............................................................................................................................. 

 

ผูบริหารสงูสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัต ิ : พล.ท..................................................................................................... 

 

ผูบริหารสงูสุดของสวนราชการ (CEO) 

 

(  มนัส    ธนวานนท  ) (  สิทธิพล   ชินสําราญ  ) 

๕ 


