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Abstract 

 

Advanced cumulative body of academic knowledge has been encouraged for promotion and 

prevention in individuals, groups, and societies. Social crises such as, poverty, ill-health and low 

intelligence in individuals have to be coped with by using research evidence-based policies and 

practices. In order to direct more effective social interventions, this paper describes important 

psycho-behavioral innovations recently available in Thailand. Base on the Thai psychological 

theory of moral and work behaviors, 4 psychological traits entitled “Psycho-moral strength” 

(Future orientation and self-control, Need for achievement, Belief in internal locus of control of 

reinforcement, and Moral reasoning ability) were empirically identified as the major traits for good 

citizenship behaviors. Sixty innovative stories and tales have been constructed. Twenty stories for 

preteen children, five stories for each of the 4 traits mentioned above were tried out. Eight hundred 

grade 5th and grade 8th students in 4 schools outside of Bangkok participated in the randomized 

experimental study with post-test only design, for the evaluation of each set of the stories. Two 

well trained adults conducted the class discussions both before and after the video-presentation of 

each story. The effectiveness of each set of stories on the psychological traits, behaviors and 

attitudes were reported. The three sets of stories were more suitable for younger students while the 

moral stories were more effective for older students. The next step is to produce more research 

studies before putting each story and a small group of students with experienced story trainers into 

video-TV screen for convenient usage. These new innovations when are widely disseminated can 

lead to expedite and more effective youth enhancement and national development. 
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บทคัดย่อ 
 
ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและผลการวิจัยในปัจจุบันสามารถท าให้งานเสริมสร้างและป้องกันในบุคคล กลุ่มและ
สังคมประสบความส าเร็จได้มากและรวดเร็วขึ้น ในการเสริมสร้างพลเมืองให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข ตลอดจน
การป้องกันพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา จะต้องการค าตอบที่น่าเชื่อถือคือว่า จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง และจะต้องใช้
วิธีพัฒนาสาเหตุนั้น ๆ อย่างไร จึงจะประหยัดและเกิดผลคุ้มค่า บทความนี้จึงมุ่งที่จะน าเสนอองค์ความรู้เกี่ ยวกับ
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมและผลวิจัยต่าง ๆ ที่ระบุว่า ถ้าต้องการพลเมืองที่ดีของชาติจะต้องพัฒนา “จิตพลังจริยธรรม” 
คือจิตที่ส าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 2) ความใฝ่สัมฤทธิ์ 3) ความเชื่ออ านาจใน
ความพยายามและการท าให้เกิดผลได้ และ 4) การยึดหลักจริยธรรมขั้นสูง โดยเพ่ิมจากการพัฒนาทัศนคติและ
คุณธรรมจริยธรรมที่ท าอยู่แต่เดิม ส่วนวิธีการพัฒนาจิต 4 ด้านใหม่ให้ได้ผลดีในเด็ก ในวัยรุ่น และในผู้ใหญ่ตอนต้น 
ก็ได้มีการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาขึ้นหลายวิธี หลายเนื้อหาเพ่ือให้เหมาะสมกับวัยของบุคคลและยุคสมัย เป็น
ระบบ เข้ามาตรฐานการพัฒนา นอกจากชุดฝึกอบรมพัฒนาแล้ว ยังมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เข้ามาตรฐาน
วิชาการขั้นสูงอีกด้วย ในเมื่อการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง-ป้องกันพฤติกรรมต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้มีการน า
นวัตกรรมนิทานที่เขียนขึ้นใหม่ตามหลักวิชาการ จ านวน 20 เรื่องจากที่ได้มา 40 เรื่อง รวมนิทาน 4 ชุด ชุดละ 5 
เรื่องที่สามารถน ามาใช้ต่อยอดสะสมกัน ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา (นักเรียนอายุ
ตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป) ได้มีการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลการใช้นิทาน 4 ชุด (20 เรื่อง) กับนักเรียนหลายโรงเรียน
รวมกัน จ านวน 800 คน พบว่า มีผลดีหลายประการต่อจิตและพฤติกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะติดตามผลด้วย 
และพบผลที่การมีพฤติกรรมการเคารพกฎและพฤติกรรมการส่งเสริมเพ่ือน ขั้นต่อไปคือการน านิทานพัฒนาจิตพลัง
จริยธรรม 20 เรื่องนี้ ไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งวิธีการใช้พัฒนาและเครื่ องมือวัดประเมินผลการพัฒนา 
ซึ่งโครงการนี้มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายพัฒนานักเรียนและเยาวชนไทยต่อไป 
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บทน า 
นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มักคิดว่าวิชาการของตนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไม่มากนัก 

ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และ/หรือความเป็นไปได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนักวิชาการเหล่านั้น
ยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่า “นวัตกรรม” หมายถึงอะไร มีความคลอบคลุมได้กว้างขวางเพียงใด ประเทศไทย
เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ก าลังต้องการการพัฒนาสังคมอย่างเร่งรัดและมีประสิทธิผลสูง โดยควรมีหลักฐานทาง
วิชาการยืนยันอย่างน่าเชื่อถือว่าเหมาะสมกับสังคมไทย บทความนี้จะน าเสนอ นวัตกรรมทางสังคมที่นักจิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ไทยได้ท าวิจัยบริสุทธิ์ จนเกิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ที่สามารถตอบค าถามได้อย่างน่าเชื่อถือ
ว่า จะต้องพัฒนาที่สาเหตุอะไรบ้างและพัฒนาด้วยวิธีการอย่างไร แก่คนไทยแต่ละประเภท อันจะน าไปสู่การลด
ปัญหาโง่-จน-เจ็บ ซึ่งเป็นวิกฤตของสังคมได้อย่างเหมาะสมกับประเทศที่มีก าลัง เงิน -บุคลากร-และอุปกรณ์ 
ความพร้อมที่จ ากัด แต่จะให้ผลที่คุ้มค่า บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย 4 ประการต่อไปนี้ 

1. ประมวลความหมาย และขอบเขตของค าว่า “นวัตกรรม” และ “นวัตกรรมทางสังคม” เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน 

2. การใช้ทฤษฎี น าการพัฒนา โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ในการก าหนดสิ่งที่ควรเสริมสร้าง และป้องกัน 
ที่จะได้ผลต่อการป้องกันความเสี่ยงต่อความโง่ จน เจ็บ ไปได้พร้อมกัน 

3. เสนอวิธีการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมเป็นนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือใช้พัฒนาเด็กโต วัยรุ่น และนักศึกษา
ไทย 

4. การประเมินผลการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมด้วยวิธีวิจัยเชิงทดลอง ในเยาวชน นักศึกษา และครูอาจารย์
ไทย เพ่ือเสนอแนะให้เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาคนไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
นวัตกรรมและนวัตกรรมทางสังคม 

นวัตกรรม (Innovation) มีความหมายที่หลากหลายในการใช้ค านี้ในสาระวิชาต่าง ๆ และในงานต่าง ๆ 
เช่น งานพัฒนา หรืองานวิจัย มีการสรุปความหมายของนวัตกรรม เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักในงานพัฒนางานหนึ่งว่า 
นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์หลายขั้นตอนจนเกิดสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของ หรือวิธีการ หรือหลักการ 
ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเป็นการปรับปรุงจากของเดิม เมื่อเอาไปใช้จะเกิดผลที่มีคุณค่าและประโยชน์ที่ชัดเจน 
(Taylor, 2017) นวัตกรรมบางชนิดในบางสังคม อาจเป็นสิ่งที่ใช้อยู่แล้วในสังคมอ่ืน แต่เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน
ในสังคมที่น านวัตกรรมนั้นเข้ามา เช่น กระทงประดิษฐ์ที่คนไทยใช้ในการน าไปลอยในแม่น้ าเพ่ือแสดงความเคารพ 
อาจเป็นนวัตกรรมในสังคมที่น ากระทงไปลอยตามอย่างสังคมไทย 
 ส่วนนวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีการก าหนดไว้ว่าอาจจะมีลักษณะ 
5 แบบ คือ (1) เป็นบริการใหม่หรือผลิตผลใหม่ (2) การปฏิบัติใหม่หรือบทบาทใหม่ในบางอาชีพ (3) กระบวนการ
ใหม่ที่มีการด าเนินการในหลายขั้นตอนใหม่ ๆ (4) การก าหนดกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ และ (5) รูปแบบ
องค์การแบบใหม่ หรือการเพ่ิมธุรกิจใหม่ในองค์การเดิม โดยที่นวัตกรรมทางสังคมบางอย่างอาจมีลักษณะมากกว่า
หนึ่งแบบข้างบนนี้ในนวัตกรรมเดียว (Boelman, Kwan, Lauritzen, et. al., 2014) 
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ส่วนนวัตกรรมทางสังคมในวงวิชาการ หรือที่น ามาใช้ในระบบการศึกษา อาจจะเป็นต าราที่มีเนื้อหาใหม่
ก้าวหน้าหรือการน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่มีประโยชน์กว้างขวาง ตลอดจนการคิดค้นวิธีการเรียนการสอนใหม่  ๆ ที่จะ
ให้ผลที่ดีที่ต่างจากเดิมได้มาก เป็นต้น นักวิจัย นักพัฒนา โดยเฉพาะครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน า จะถูกสังคม
คาดหวังว่าจะต้องผลิตนวัตกรรมที่ใช้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในความเป็นจริง “นวัตกรรม” เป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาสังคมให้ส าเร็จ ให้เกิดผลดีตามเป้าหมาย และเป็นผลดีที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (OECD, 2012) 

การเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามและป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพึงปรารถนา ควรเริ่มที่เด็กซึ่งอยู่ในช่วงของการเรียนรู้
ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายและสะสมต่อเนื่องจนตลอดชีวิต  โดยเฉพาะในกลุ่มประเภทที่เสี่ยงจากการอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้สิ่งที่ดีงามให้มาก ถ้าปล่อยไว้จนเป็นผู้ใหญ่ อาจเกิดปัญหาที่จะต้องมี
การแก้ไข ซึ่งจะยากต่อการแก้ไขและสูญเสียทรัพยากรมาก แล้วยังอาจประสบความส าเร็จได้น้อย เป็นโอกาสให้
ปัญหาขยายตัวมากขึ้น และอาจลุกลามเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่น ๆ ตามมา  

ถ้าจะเริ่มป้องกันปัญหา โดยพยายามตัดวัฏจักรแห่งความชั่วร้าย 3 ประการ คือ โง่ -จน-เจ็บ การท าให้คน
ยากจนร่ ารวยโดยการแจกเงิน แจกของ รัฐบาลคงท าไม่ได้มากและต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังจะไม่ช่วยให้บุคคล 
ที่หายจนชั่วคราวเกิดความฉลาด และสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยได้ และที่ส าคัญคือ ปัญหาความโง่ มักเป็นสาเหตุ 
ที่น าไปสู่ผลคือการเกิดปัญหาความยากจน และความเจ็บป่วยตามมาได้มาก ที่กล่าวมานี้คือปัญหาที่ส าคัญในทุก
สังคมรวมทั้งสังคมไทย หลายประเทศได้ด าเนินการลดปัญหาความยากจน อาชญากรรม และความเจ็บป่วย 
โดยใช้วิธีด าเนินการต่างกัน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “นวัตกรรมทางสังคม” เช่น เมื่อต้องการลดต้นเหตุของปัญหา
สังคมที่ “ความโง่” ก็มีการสร้างและใช้นวัตกรรมทางสังคม ที่เป็นการฝึกอบรมพัฒนาสติปัญญาอารมณ์และ
พฤติกรรมทางสั งคมแก่ประชาชนตั้ งแต่ เด็กอายุ  3 ขวบ ( โครงการ Head Start ของสหรัฐอเมริกา 
(Bhanthumnavin, 2010; Hines, 2017; Morris, Connors, Friedman-Krauss, McCoyWeiland, & Feller, 
2018.; Zigler, Taussig, & Black, 1992) หรือให้การศึกษาภาคบังคับตั้งแต่บุคคลอายุ 5 ปี ถึง 15 ปี หรือมากกว่า
นั้น และเมื่อไม่นานมานี้ได้พบว่า วัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่เกิดจากสภาพยากจนของบุคคลสามารถจะถูก
ถ่ายทอดจากบิดามารดา ไปยังลูกหลาน ได้จากการอบรมเลี้ยงดู และการสร้างสภาพแวดล้อมที่แร้นแค้นทางกาย
และใจ จนอาจเกิดการเรียนรู้สาเหตุกับผลที่บิดเบือนไม่ตรงความจริงได้มาก แต่ในทางตรงกันข้าม การเข้าโครงการ
พัฒนา Head Start ในวัยเด็กของบุคคล เมื่อเติบใหญ่มีลูกของตนเอง ก็พบว่า ในหลายกรณีได้ส่งผลดีต่อลูกหลาน
รุ่นต่อไปได้ด้วย โดยพบผลวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันผลเปรียบเทียบกับลูกของบุคคลที่ควรจะเข้าโครงการ Head 
Start เมื่ออายุ 3-5 ขวบแต่ไม่ได้เข้า คนประเภทที่รับการพัฒนาตั้งแต่เด็กสามารถถ่ายโอนการลดความโง่-จน-เจ็บ 
ข้ามรุ่นไปยังลูกหลาน จนเกิดผลดีตามมาอีกได้ด้วย (Barr & Gibbs, 2017) ในผู้รับบางประเภท 

"การศึกษา" จึงเป็นความหวังของสังคมในการเสริมสร้างประชาชนให้มีความฉลาดรอบรู้ มิใช่ให้เกิดความรู้
แตกฉานอย่างเดียว แต่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เห็นความส าคัญของการแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ อยู่เสมอ และรู้จัก 
น าความรู้ที่ตนสะสมไว้มาใช้ในการคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ตนเองและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งหมายถึง ขยันท ามาหากิน และมีจริยธรรม เป็นคนดี และเก่ง จะท าให้มีกิน มีใช้ ไม่อดอยากยากเข็ญ และปฏิบัติ
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ตน ตลอดจนจัดสภาพรอบตัวเพ่ือการป้องกันตนจากการเกิดโรค หรือรับโรคติดต่อมาจากคนอ่ืน ๆ หรือแหล่ง 
ต่าง ๆ และรู้จักที่จะไม่เป็นผู้น าโรคของตนไปแพร่แก่ผู้อ่ืน 

ปัญหาสังคมคือ ความโง่ จน เจ็บ มารวมตัวกันเป็นผลเสียของการไม่ได้รับการศึกษาอย่างมีผลที่ดีพอเพียง 
ดังนั้น ถ้าสังคมยังมีวิกฤตเหล่านี้ปรากฏอยู่มากอย่างชัดเจน ท าให้สืบสาวไปถึงสาเหตุของผลเหล่านี้ได้ว่า คือ 
การศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาในปัจจุบันเป็นวิกฤตของวิกฤตอ่ืน ๆ ดังกล่าวในสังคมนั่นเอง 

ปัญหาเรื่องโง่-จน-เจ็บ ทั้ง 3 ประการนี้ได้พบว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยถ้าปัญหาหนึ่งปัญหาใดมี
มากขึ้นในบุคคลหรือกลุ่มคน ปัญหาอีก 2 ประการจะมีมากตามไปด้วย ความสัมพันธ์ดังกล่าวของ 3 ปัญหานี้อาจ
แสดงความหมายได้เป็น 2 ประการคือ ประการแรก ความโง่ จน เจ็บ สัมพันธ์กัน โดยสิ่งหนึ่งอาจเป็นสาเหตุของ
อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งหมายถึงความเป็นสาเหตุและผลต่อกัน ดังกล่าวมาแล้ว แต่ประการที่สองอาจแสดงว่า ความโง่ จน 
เจ็บ ทั้ง 3 ประการนี้มีสาเหตุส าคัญร่วมกัน หรือมีสาเหตุเดียวกันนั่นเอง โดยทั้ง 3 ประการนี้เป็นผลของสาเหตุหนึ่ง 
หรือหลายสาเหตุกลุ่มเดียวกัน (Leedy & Ormrod, 2015; Sassower, 2017; Steel, 2003) หัวข้อต่อไปยืนยัน
ความจริงดังกล่าว 

 
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมกับวิกฤตสังคม 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม สร้างขึ้นจากข้อสรุปผลวิจัยเริ่มต้นจ านวน 12 เรื่อง ที่พบสอดคล้องกันว่า 
พฤติกรรมต่าง ๆ หลายประเภท เช่น ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจกระท าอย่างฉลาด (ไม่โง่) และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอนามัยของตน (ไม่เจ็บป่วย) มาจากการที่บุคคลตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นจนถึงวัยชรา เป็นผู้ที่มีลักษณะทางจิตใจ 
5 ประการมาก และมี พ้ืนฐานทางจิตใจอีก 3 ด้านมากด้วย (ภาพ 1 ; Bhanthumnavin, 1995, 2016; 
Bhanthumnavin, 2008, 2010) โดยลักษณะทางจิตใจทั้ง 8 ประการนี้ เกี่ยวข้องในเชิงสาเหตุของพฤติกรรม  
ต่าง ๆ ดังกล่าว และในงานวิจัยเชิงทดลองหลายเรื่องที่พัฒนาจิตเหล่านี้ ก็น าไปสู่การเพ่ิมการกระท าของคนดีที่เก่ง
และมีสุขหลายประการ แสดงว่าพฤติกรรมของคนดี เก่ง และมีสุข ซึ่งมักจะเป็นของผู้ที่ไม่โง่ ไม่จน และไม่เจ็บป่วย
มากอย่างต่อเนื่อง จนเป็นปัญหาของตนและสังคม พฤติกรรมเหล่านี้มีสาเหตุกลุ่มใหญ่ 8 ประการ ที่พบในงานวิจัย
ทางจิตพฤติกรรมศาสตร์จ านวนหลายร้อยเรื่อง (Bhanthumnavin, 2008, 2010;  Dusadeeporn & T-Nate, 
2014) โดยแต่ละพฤติกรรมในต่างกาลเทศะ และกระท าโดยคนต่างประเภทกันอาจมีสาเหตุทางจิตใจที่ส าคัญเป็น
ชุดเดียวกัน แต่อาจยังมีสาเหตุทางจิตที่แตกต่างกันเพ่ิมจากท่ีกล่าวนี้ และมีสาเหตุทางสถานการณ์หลายด้านมาร่วม
ด้วย 
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ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงสาเหตุทางจิตใจ 8 ประการ ของพฤติกรรมบุคคล  

(Bhanthumnavin, 1995, 2016) 
 

จิตพลังจริยธรรม หมายถึง จิตใจของบุคคล มี 4 ด้าน อยู่ที่ล าต้นของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ภาพ 1) 
แสดงความเป็นสาเหตุ 4 ด้านของผลคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลผู้ที่มีจิต 4 ประการนี้มากอย่างครบถ้วนโดย
ท านายได้ว่า เป็นผู้มีการกระท าของคนที่เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีความสุขด้วย พฤติกรรมทั้งหลาย
เปรียบเสมือนดอกและผลของต้นไม้ จิตที่เจริญแสดงความงอกงามแข็งแรงของล าต้น (มีจิต 5 กลุ่ม อยู่ในจิตพลัง
จริยธรรม 4 กลุ่ม) ส่วนการที่ต้นไม้จะเติบโตงอกงาม มีดอกและผลตามต้องการ จะต้องอยู่ที่สาเหตุพ้ืนฐานทางจิต
อีก 3 ประการ (คือที่รากของต้นไม้ ที่แสดงทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม) หมายถึง การมีสติปัญญา อารมณ์ สังคม ของคน
ปกติจนถึงระดับสมบูรณ์ เมื่อต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เกื้อกูลดี (เหมือนผืนดินที่ เป็นดินด าน้ าชุ่ม) 
ก็จะเจริญงอกงามได้เต็มที ่
 จิตพลังจริยธรรม มี 4 ด้าน (1) ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน หมายถึง ความคิดความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ว่ามีประโยชน์ (หรือมีโทษ) เท่ากับ (หรือมากกว่า) สิ่งที่จะเกิดกับตน 
ในปัจจุบัน จึงยอมอดได้รอได้ จัดระเบียบการกระท าของตนเองให้น าไปสู่เป้าหมายที่ส าคัญจ าเป็นในอนาคตได้ 
(2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความต้องการความส าเร็จ และหาทางหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดได้ 
โดยรู้สาเหตุต่าง ๆ ของความส าเร็จ วางแผนให้สาเหตุเหล่านั้นเกิดให้ มาก และรู้สาเหตุของความล้มเหลว 
แล้วหาทางหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น (3) ความเชื่ออ านาจในตน  หมายถึง ความคิดและ  
ความเข้าใจ การยอมรับว่าผลดีและผลเสียที่จะเกิดกับตนนั้น มักเกิดจากสาเหตุที่การกระท ามาก่อนของตนนั่นเอง 
โดยเข้าใจว่าความส าเร็จได้ผลตามต้องการ ต้องมาจากความพยายาม ความขยัน อดทน ไม่ลดละไม่ท้อถอยโดยง่าย 
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แม้ตนจะมีความสามารถไม่มากเต็มที่ แต่ถ้ามีความพยายามให้มากก็จะส าเร็จได้ ความพยายามจึงเกี่ยวกับกลวิธี  
ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ โดยต้องอาศัยการควบคุมตน และความใฝ่สัมฤทธิ์ ที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 และข้อ 2 ส่วน
จิตพลังจริยธรรมด้านที่ (4) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความเห็นแก่ตัวให้น้อย เห็นแก่พรรคพวกอย่าง
เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคมส่วนรวม ขั้นสูงขึ้นคือการยึดหลักการทางวิชาการ หรือคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในสังคมที่ยุติธรรม เห็นคุณค่าของการท าประโยชน์แก่ส่วนรวม อันประกอบด้วยหลักแห่ง 
ความซื่อสัตย์ และมีมนุษยธรรม จึงมุ่งที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ เพ่ือความสงบสุขและความเจริญงอกงาม  
ของสังคมโดยรวม 

ข้อสรุปข้างบนเกี่ยวกับการที่จิตพลังจริยธรรมเป็นสาเหตุของพฤติกรรมมีความน่าเชื่อถือ เพราะงานวิจัย  
ที่ให้ผลสอดคล้องกันดังกล่าวมัก ใช้เครื่องมือวัดที่สร้างอย่างมีมาตรฐานสูง ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดมากกว่า 
200 คน รวมทั้งมีวิธีด าเนินการวิจัยที่รัดกุม และเคร่งครัด ตลอดจนการใช้สถิติขั้นกลาง และข้ันสูงในการวิเคราะห์
ข้อมูลท าให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุทางจิตของพฤติกรรมที่หลากหลาย จนได้ข้อสรุปมาเป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
ที่ให้ค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุทางจิตบางประการของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยลดวิกฤตแก่บุคคลและสังคมได้ 

ที่น่าประหลาดใจคือ การพบทางลัดตัดตรงในการพัฒนาบุคคลและสังคม โดยการมีค าตอบจากทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรมว่า สาเหตุทางจิต 8 ประการดังกล่าว (ภาพ 1) เกี่ยวกับผลที่กว้างขวาง คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตของคนดี ที่เก่ง และมีความสุข ท าให้นักพัฒนาท างานได้ง่าย รวดเร็วและรวบรัดได้มากขึ้นกว่าก่อนที่จะมี
ทฤษฎีนี้ โดยที่นักพัฒนาด าเนินการเพ่ิมสาเหตุส าคัญทางจิตตามทฤษฎีนี้ให้แก่เยาวชน หรือผู้ใหญ่ นอกจากจะ
ได้ผลที่พฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ยังเกิดผลกระจายขยายตัวไปยังพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของบุคคลเหล่านั้นอีกด้วย ดังเช่น
ที่พบในเยาวชนไทยแถบชานเมืองว่าถ้าเยาวชนได้รับนิทานที่กระตุ้นจิต คือ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แล้ว จิตและ
พฤติกรรมการใฝ่ส าเร็จในการเรียนก็จะเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันเด็กเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมอีกด้วย เช่น 
พฤติกรรมพยายามพัฒนาเ พ่ือน หรือความเป็นกัลยาณมิตร และ อ่ืน  ๆ ( Bhanthumnavin, 2017a; 
Vanindananda, 2017)  

ส่วนในต่างประเทศ ก็ได้พบว่า โครงการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตและความสามารถควบคุมตนให้พนักงาน
ในองค์การ ให้ผลดีต่อพฤติกรรมตรงต่อเวลาในการเข้างาน และการกลับจากหยุดพักรับประทานอาหาร 
นอกจากนั้น ยังพบต่อมาว่า การพัฒนาจิตด้านควบคุมตนนี้มีผลดีต่อพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของบุคคลเหล่านี้อีกหลาย ๆ 
ด้าน เช่น พฤติกรรมการแต่งกายสะอาดขึ้น พฤติกรรมการเป็นกันเองกับเพ่ือน ๆ ร่วมงาน ไปจนถึงพฤติกรรม 
การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เป็นต้น (Latham & Frayne, 1989) ส่วนในประเทศไทยก็พบว่า การฝึกอบรม
ข้าราชการพลเรือนที่เข้าใหม่ใช้ 9 กิจกรรม รวม 15 ชั่วโมง สามารถพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนแก่ผู้รับ
การฝึกได้ โดยเฉพาะในผู้ท างานธุรการ (Sakmanee, 1989) 

ส่วนการป้องกันวิกฤตที่เกิดจากความเสี่ยงในวัยรุ่น เช่น การติดยาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาด้าน
เพศสัมพันธ์  ปัญหาด้านเ พ่ือนและการเรียน (Biglan, Brennan, Foster, & Holder, 2004)  นักวิจัยที่ท า 
การประมวลผลวิจัยเหล่านี้จ านวนมาก ก็สรุปว่า ได้พบสาเหตุทางจิต และทางด้านสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน 
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วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม 2564 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่มีผลต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ในวัยรุ่น ส่วนการที่วัยรุ่นคนใด หรือประเภทใดจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านใด มักขึ้นอยู่
กับเวลา และสถานที่ ที่เอ้ืออ านวยหรือยั่วยุให้วัยรุ่นกระท าเป็นส าคัญ  

ส่วนการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยในเวลาต่อมา ก็ให้ข้อสรุปคล้ายคลึงกันว่ามีลักษณะ
ทางจิตที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นสาเหตุส าคัญของพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ข้อสรุปได้มาจากการประมวลผลวิจัย  
ของไทยเป็นช่วง ๆ เช่น งานวิจัยไทยจนถึง พ.ศ. 2550 Bhanthumnavin (2008) ได้งานวิจัยจากทั่วประเทศไทย 
เป็นจ านวนประมาณ 250 เรื่อง ที่ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างจิตกับพฤติกรรม โดยมีการแบ่งงานวิจัยตามช่วง
อายุของผู้ถูกศึกษา ตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น จนถึงผู้ ใหญ่ตอนปลาย รวมทั้งมีการแบ่งงานวิจัยตามประเภท  
ของพฤติกรรมที่ศึกษา ผลปรากฏว่ามีจิตลักษณะส าคัญมากกว่า 4 ประการ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ถูกศึกษา 
โดยพบว่าลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับพฤติกรรมแทบทุกประเภท รองลงมา คือ
ลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และในวัยผู้ใหญ่คือเหตุผลเชิงจริยธรรม จึงเรียกลักษณะทางจิต 
4 ประการนี้ว่า เป็นกลุ่มจิตพลังจริยธรรม ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ของเรือที่เป็นพลังให้เกิดการกระท าจากน้อย
ไปถึงมาก ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น ทิศทางของการท างานอย่างขยัน และเคารพกฎระเบียบของข้าราชการ 
หรือไปในทิศทางท่ีไม่น่าปรารถนา เช่น พูดคุยหรือแกล้งเพื่อนขณะเรียนในชั้นเรียน ทิศทางท่ีดี–ไม่ดี น่าปรารถนา–
ไม่น่าปรารถนา ส่วนหนึ่งเกิดจาก ทัศนคติ คุณธรรม และหรือค่านิยมของผู้กระท าเปรียบเสมือน “หางเสือ” 
ของเรือท่ีใช้ก าหนดทิศทางที่ต้องการจะไป ดังนั้นเรือจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ต้องมีท้ังเครื่องยนต์และ
หางเสือเรือ ส่วนพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต้องอาศัยจิตลักษณะทั้ง 5 กลุ่มที่ล าต้นของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 

ก่อนที่จะมีการน าเสนอทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม สังคมไทยมักเน้นที่การพัฒนาทัศนคติ คุณธรรมค่านิยม 
ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการเป็นคนดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเกิดการกระท า หรือมีการขับเคลื่อน
พฤติกรรมบุคคล ทั้งนี้เพราะยังขาดเครื่องยนต์ หรือพลังขับเคลื่อน ซึ่งต้องมีการพัฒนาเพ่ิมด้วย โดยเฉพาะไม่นาน
มานี้ มีงานวิจัยหลายเรื่องที่รายงานว่า ยังมีจิตลักษณะอีกหลายประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม เช่น พฤติกรรม
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียน (Sangarun, Jinge, & Kasemnet, 2018) พฤติกรรมสื่อสารอย่างเคารพ
สิทธิในการใช้สื่อออนไลน์ (Tiawilai, Bhanthumnavin, Bhanthumnavin, & Vanindananda, 2018) ที่ส าคัญ
คือ การพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวท านายที่ส าคัญของพฤติกรรมอุทิศตนในการเรียนมากกว่าทัศนคติ  
ของนักศึกษา (Boualar, 2019) ส่วนความเชื่ออ านาจในตนด้านการท าวิจัยเป็นตัวท านายที่ส าคัญต่อการมีผลผลิต
ด้านการวิจัยของอาจารย์ไทย (Bhanthumnavin, 20105) ดังนั้น การที่จะให้คนท าความดีละเว้นชั่ว ให้มากและ
สม่ าเสมอ จะต้องพัฒนาจิตพลังจริยธรรมอีก 4 ด้านดังกล่าวด้วย นอกเหนือจากการพัฒนาคุณธรรม ค่านิยม และ
ทัศนคติ 
 เมื่อมีค าถามว่า คนเราจะเป็นคนดี เก่ง และมีสุข จะต้องได้รับการส่งเสริมอะไรบ้าง มีค าตอบใหม่ ซึ่งก็คือ
นวัตกรรมความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคคล ว่าจะต้องพัฒนาจิตให้มีครบ 5 ด้าน ที่กล่าวมานี้ โดยการพัฒนาด้านที่ยัง
ขาดอยู่หรือมีในปริมาณน้อยในบุคคลแต่ละคน   

ส่วนจิตลักษณะอีก 3 ประการ ที่อยู่ที่รากของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนั้น ก็เป็นสิ่งที่จะต้องท ารากฐานให้
มั่นคงและเติบโตตามอายุของบุคคล โดยอาจถือว่าสติปัญญา สุขภาพจิต และสังคมด้านการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
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เรา ถือได้ว่าเป็นความฉลาดด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์และสังคมของบุคคลซึ่งเกิดจากการถูกอบรมเลี้ยงดู 
(โดยเฉพาะแบบรักสนับสนุนที่ให้ความสนใจ เอาใจใส่ และแบบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ของผู้เกี่ยวข้องกับ
เด็ก) และพ้ืนฐานด้านกรรมพันธุ์ เช่น ความอดทนทางกาย และใจ ไม่เครียดง่าย 
 นักพัฒนามีค าถามที่ต้องการค าตอบ ก่อนการเริ่มด าเนินการพัฒนา ค าถามแรก คือ จะต้องพัฒนาอะไร 
จึงจะเกิดผลตามต้องการ ค าถามท่ีสอง คือ วิธีการพัฒนาสิ่งนั้นท าอย่างไรจึงจะมีผลดีและคุ้มค่า 
 ในบทความนี้ ได้ค าตอบต่อค าถามแรกเกี่ยวกับ “อะไร” ที่นักพัฒนาจะต้องจัดการพัฒนา จึงจะเกิด 
ความมั่นคง และม่ังคั่งของบุคคลและสังคมไทย โดยการน าข้อสรุปจากงานวิจัย 20 ปีแรก มาตอบว่าต้องพัฒนาจิต
พลังจริยธรรม 4 ด้าน เพ่ิมอีกด้วย ไม่เพียงแต่พัฒนาคุณธรรม ค่านิยม และทัศนคติของบุคคลเท่านั้น ท่านผู้อ่าน
บางท่านอาจจะเริ่มคิดว่า ค าตอบของผู้เขียนน่าเชื่อถือ น่าท าตามเพียงใด ใคร ๆ ก็ตอบได้และตอบไปต่าง ๆ กัน 
จะเชื่อค าตอบของใครดี จึงขอแนะน าว่า ถ้าผู้ใดใช้ค าตอบจากผลวิจัย ก็ขอให้ผู้ฟังตามกลับไปดูว่า งานวิจัยเหล่านั้น
มีลักษณะที่เข้ามาตรฐานมากพอที่จะให้ค าตอบที่น่าเชื่อถือได้มากเพียงใด มาตรฐานงานวิจัย 3 ประการที่ส าคัญ
และควรมีครบถ้วนคือ (1) งานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ มีกลุ่มตัวอย่างขนาด (จ านวนตัวอย่าง) เหมาะสมหรือไม่กับจ านวน
ตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ โดยควรมีจ านวนตัวอย่างเป็น 20 เท่า ของจ านวนตัวแปรทั้งหมด งานวิจัยที่เก็บผลจากตัวอย่าง
จ านวนน้อย เช่น ต่ ากว่า 50 ราย จะพบว่าผลวิจัยขาดความเที่ยง คือ แปรปรวนมาก บางครั้งพบความสัมพันธ์มาก
เกินจริง แต่ท าอีกอาจพบความสัมพันธ์ที่น้อยอย่างกลับกันได้ (2) เครื่องมือที่ใช้ วัดตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัยนั้น 
มีมาตรฐานสูงเพียงใด ดูได้จากค่าความเที่ยง (reliability) และความตรง (validity) ของคะแนนจากเครื่องมือวัด
นั้น ๆ และ (3) การใช้สถิติวิเคราะห์ประเภท Parametric (ที่ให้ค่า r, ค่า t, ค่า F ฯลฯ) จะให้ผลวิจัยที่น่าเชื่อถือ
กว่าการใช้สถิติวิเคราะห์ประเภท nonparametric (ท่ีให้ค่าไคสแควร์ และอ่ืน ๆ) เพราะสถิติวิเคราะห์ประเภทแรก
มีการน าลักษณะข้อมูลของตัวแปรตามทีละหลายลักษณะมาใช้พร้อมกันในการเปรียบเทียบ ท าให้มีพลังทางสถิติสูง 
(Leedy & Ormrod, 2015) 

ดังนั้นจึงอาจพบว่า งานวิจัยความเกี่ยวข้องระหว่างจิตลักษณะ กับพฤติกรรมของผู้ถูกศึกษาอาจให้ผล  
ที่เป็นค่าทางสถิติที่แตกต่างกันได้ ด้วยเหตุผลที่งานวิจัยบางเรื่องขาดมาตรฐานหนึ่งหรือหลายประการใน 3 ข้อ  
ที่กล่าวมานี้ ท าให้ไม่พบผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 3 ข้อนี้สูงกว่า 
 นวัตกรรมการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้ จึงมีพ้ืนฐานอย่างมั่นคงจากงานวิจัยแบบศึกษา
ความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบเป็นจ านวนมาก ผลวิจัยเหล่านี้มีการสรุปเป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม และมีการยืนยัน
ความเป็นสาเหตุกับผลจากผลงานวิจัยเชิงทดลองด้วย (Bhanthumnavin, 2016) ดังกล่าวไปแล้ว การใช้งานวิจัย
น างานพัฒนา และโครงการพัฒนาที่มีทฤษฎีรองรับ จึงเป็นแนวทางใหม่ของนักพัฒนา 
 จากงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่าง  ๆ ในต่างประเทศ 
ที่ส าเร็จมากถึงส าเร็จน้อย (หรือล้มเหลว) สรุปได้ว่ามีความแตกต่างกัน 9 ประการ ( Nation, Crusto, 
Wandersman, & Kumpfer, 2003) ประการที่ส าคัญควรน ามากล่าวในที่นี้คือ โครงการพัฒนาที่มีทฤษฎีรองรับ 
มักประสบผลส าเร็จและเป็นโครงการที่ยั่งยืนกว่าโครงการที่ไม่มีทฤษฎีรองรับ ซึ่งหมายถึงการมีพ้ืนฐานความรู้ว่า
อะไรคือสาเหตุของผลที่เป็นที่ต้องการของโครงการ โดยความรู้เรื่องสาเหตุกับผลต้องมาจากผลงานวิจัยที่ยืนยันผล
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ตรงกันหลายเรื่องมาก่อนแล้ว เมื่อนักพัฒนาน าทฤษฎีมาเป็นหลักโดยการสร้างหรือเพ่ิมสาเหตุส าคัญตามนั้น 
ก็มักจะเกิดผลดังที่ทฤษฎีระบุไว้ ส่วนลักษณะที่สองของโครงการพัฒนาที่มักประสบความส าเร็จมาก คือ  การมี
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญช านาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างเต็มที่ และได้รับ  
การสนับสนุนส่งเสริมจากหัวหน้างานด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนมีในโครงการ Head Start ที่ฝึกอบรมพัฒนาเด็กอายุ 3 
ถึง 5 ขวบก่อนเริ่มเข้าโรงเรียนมีครูที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการฝึกอบรมอยู่เป็นระยะ ๆ (Bhanthumnavin, 
2010)  
 ส่วนเนื้อหาและวิธีการพัฒนา ตลอดจนปริมาณการพัฒนาที่ให้ก็มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ  
ของโครงการพัฒนาใหม่ ๆ ดังจะกล่าวต่อไป 
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมในวงวิชาการไทย นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางวิชาการที่ส าคัญ ได้มีการสร้างชุด
ฝึกอบรมพัฒนาจิตตามทฤษฎีนี้หลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 – 2537 ซึ่งเป็นชุดพัฒนาจิตพลังจริยธรรมแก่
ข้าราชการเข้าใหม่ (Bhanthumnavin, Meekhun, Prasertsom, Prapattong, Na Nongkhai, Poonlarp, & 
Billamas, 1988) โดยส านักงาน ก.พ. มีชุดพัฒนาจิตและพฤติกรรมมารดาในการดูแลทันตอนามัยแก่บุตร 
(Asawakun, 2010) ชุดพัฒนาครูอาจารย์ (Bhanthumnavin & Makanong, 2009; Meekun & Thiammek, 
2002) ตลอดจนชุดพัฒนาเฉพาะกิจแก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษาอีกจ านวนมาก ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพัฒนาจิต
และพฤติกรรมในแนวทางนี้ โดยทั้งหมดมีการท าการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนา
ประกอบด้วย (Bhanthumnavin, 2016) ในบทความนี้จะเน้นการใช้นวัตกรรมนิทานในการพัฒนาจิตพลัง
จริยธรรมในเด็กโตและวัยรุ่นที่สร้างและประเมินผลในระยะ 5 ปีที่ผ่านมานี้ ที่จะมีการใช้การด าเนินการใน
สถานศึกษาได้อย่างสะดวก 
 
การใช้นวัตกรรมนิทานพัฒนาจิตพลังจริยธรรม  

ในการน าเสนอนวัตกรรมนิทาน 4 ชุดในแผนงานวิจัย จะได้ให้ข้อมูลใน 5 หัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้ 
จุดมุ่งหมายของแผนงานนวัตกรรมนิทาน หลังจากใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ก าหนดจิตลักษณะส าคัญ 4 

ประการ ที่จะพัฒนาแล้ว จากนั้นได้ใช้ทฤษฎีทางจิตเฉพาะด้าน และผลวิจัยที่ก้าวหน้าและทันสมัยเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างนิทานแนวใหม่ 4 ชุด ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการพัฒนาจิตและพฤติกรรมเยาวชนตามนโยบายระดับ
ต่าง ๆ ให้ได้มากขึ้น โดยมีการด าเนินการทางวิชาการที่มีมาตรฐานสูงในทุกขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมนิทาน 
และการน านิทานไปใช้เพื่อการประเมินผลและการท าการวิจัยเชิงทดลองเต็มรูปด้วย 

แนวทางในการพัฒนานิทาน ผู้แต่งนิทาน คือ ครูอาจารย์อาสาสมัครจากโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาชานเมืองกรุงเทพฯ ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านจิตพลังจริยธรรม และวิธีการเขียนนิทาน จากคณะ
อาจารย์สาขาวรรณศิลป์ สาขาจิตวิทยา-พฤติกรรมศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ ได้นิทานหรือเรื่องสั้น 40 เรื่อง 
แล้วคัดเลือกมาทดลองใช้เพียง 20 เรื่อง ที่แบ่งได้เป็น 4 ชุด ชุดละ 5 เรื่อง 

โครงสร้างเนื้อหาของนิทานแต่ละเรื่อง นิทานแต่ละเรื่องมีลักษณะส าคัญ คือ มีเนื้อหาทักษะพิเศษหรือ
บริบทที่มีประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง และสามารถสอดแทรกวิธีคิด และตัวอย่างการกระท าของตัวเอกในเรื่อง เพ่ือ
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พัฒนาจิตด้านหนึ่งใน 4 ด้าน นิทานแต่ละเรื่องจะมีการเน้นเหตุการณ์ที่ปลูกฝังวิธีคิด วิธีตัดสินใจ และการเลือก
กระท าอย่างเหมาะสมไว้ในประเด็นเดียวถึง 3 เหตุการณ์ เพ่ือการตอกย้ าการพัฒนาจิตด้านนั้นในระดับหนึ่งจะเป็น
ระดับต่ า ปานกลาง หรือระดับสูงที่สมบูรณ์มากขึ้นตามความหมายทางวิชาการของจิตด้านนั้น ๆ จากนั้นเลือก
นิทานที่พัฒนาจิตเดียวกัน แต่เน้นระดับของจิตนั้นต่างกันเป็น 5 ระดับ ระดับละหนึ่งเรื่อง ดังจะยกตัวอย่าง 5 เรื่อง 
ที่ใช้พัฒนาจิตลักษณะด้านความเชื่ออ านาจในตน (ภาพ 2) 

โครงสร้างการน าเสนอชุดนิทาน 5 เรื่อง จากตัวอย่างนิทานชุดความเชื่ออ านาจในตน ในภาพ 2 มี
โครงสร้าง 5 ขั้น ขั้นที่ 1 พัฒนาความเชื่อว่าตนท าได้ โดยใช้เรื่องการเปลี่ยนอาชีพจากการท าถ่านขายโดยการตัด
ต้นไม้มาท าเป็นการท าอิฐขายแทน เพ่ือรักษาต้นไม้และลดโลกร้อน ขั้นที่ 2 พัฒนาความเชื่อว่าความพยายามเป็น
สาเหตุส าคัญของผลที่ตนต้องการ โดยตัวเอกในเรื่องนี้ คือ แมวน้ าชื่อไบคาล ต้องการจะอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพ่ือให้
ออกไข่ ผลิตปลาให้พวกแมวน้ ามีกินสม่ าเสมอ เมื่อเรียนรู้หลายครั้งว่าความส าเร็จเกิดจากการที่ต้องพยายามชักจูง 
ห้ามปราม ผู้อ่ืนและต้องท าซ้ าหลายครั้งอย่างอดทนด้วย ขั้นที่ 3 เป็นเรื่องการ “เปรียบเทียบ 2 รายที่พยายาม
ต่างกัน” โดยทุกคนต้องการชนะในการแข่งขัน แต่ผู้ที่พยายามมาก ย่อมได้ชัยชนะเหนื่อคู่แข่งที่พยายามน้อย ขั้นที่ 
4 “ให้เชื่อว่าพยายามมากได้ผลดีมาก” ในคน ๆ เดียวกัน จะได้ผลตามต้องการมากหรือน้อย อยู่ที่ปริมาณ 
ความพยายามกระท าของเขา ไมใช่อยู่ท่ีความได้เปรียบทางด้านอ่ืน ๆ ส่วน 

 
เกณฑ์ทางวิชาการ  ชื่อนิทาน ทักษะพิเศษ 

ขั้น 5 ท านายได้ ควบคุมได้ 
ครอบคลุมขั้นตอน 8 จุด 
1. สาเหตุของการเกิดความเชื่อว่า “ฉันท าได้” มี 3 จุด 
2. เสนอตัวอย่างเพื่อให้ตัวเองคิดว่า “ต้องพยายามให้มากจะได้ผลดีมาก 2 จุด” 
3. ตัวเอกพบว่า ตนพยายามมาก ตนได้ผลดีมากตามไปด้วย มี 3 จุด 

ขัน้ 5 
 
 
 

 

เร่ืองท่ี 5 
เราท าได้ถ้าใจต้องการ 

)อรพินธ์ ประหยัดผล(*  

การเรียนรู้วิธีว่ายน้ า 

ขั้น 4 พยายามมาก ได้ผลดีมาก 
ตัวเอกในเรือ่งได้พยายามมาก แล้วได้ผลมาก จึงพยายามมากขึน้ทกุท ีและ
พยายามในหลายด้าน มีรวม 5 จดุ 
มี 2 จุด ที่ตัวเอกพยายามน้อยผลดเีกดินอ้ย 
มี 3 จุด ที่ตัวเอกพยายามมากขึ้นผลดีกเ็กิดมากตามไปด้วย 

ขั้น 4 
 
 

 

เร่ืองท่ี 4 
มะม่วงทิพย์รส 

)วลีรัตน์ วงศ์อารีย์(*  

วิธีปลูกมะม่วง 
ให้ผลดก กรอบอรอ่ย 

ขั้น 3 เปรยีบเทียบ 2 ราย ที่พยายามต่างกัน 
เปรียบเทียบ 2 ราย ที่พยายามต่างกนัจึงไดผ้ลที่ต่างกัน 
1. ผู้พยายามมาก – ได้ผลดมีาก 
2. ผู้พยายามน้อย – ได้ผลดนี้อย 
สรุป คนเราควรพยายามให้มากเพือ่ให้ผลทีต่้องการเกิดมาก 

ขั้น 3 
 
 

 

เร่ืองท่ี 3 
พลังค าพลังคน 

)นีลุบล นันทโสม( * 

การฝกึฝนเพื่อ 
พูดสุนทรพจน ์

ขั้น 2 เชื่อว่า “ความพยายามเป็นสาเหตสุ าคัญ ของผลที่ตนต้องการ”  
สร้างการรับรูว้่า “ความพยายามท าดี” เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดผลด ี 
มีการน าเสนอ “ความพยายามท าด”ี ที่น าไปสู่ผลดี 3 เหตุการณ์ คอื เมื่อผู้ใหญ่
สอนตวัเอกในเรือ่ง แม่เงอืกสอนลูก และเมือ่เจ้าหน้าที่ห้ามคนมาขุดไข่เต่าที่
ชายหาด 

ขั้น 2 
 
 

 

เร่ืองท่ี2 
แมวน้ ายอดนักอนุรักษ์ 

)อรพรรณ จริธรรมกูล( * 

อนรุักษ์พันธุ์ปลา โดย
ท าอย่างถกูกาลเทศะ
และจับกินแต่นอ้ย 

อย่างเพียงพอ 
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เกณฑ์ทางวิชาการ  ชื่อนิทาน ทักษะพิเศษ 
ขั้นที ่1 “เชือ่ว่าท าได้” 
สาเหตุ 3 ประการ ของการเกิดความเชื่อว่า “ฉันท าได้” เป็นจุดเริ่มตน้การคิดที่

ท าให้เกิดพฤตกิรรมเป้าหมายขัน้ที ่1 “เชือ่ว่าท าได้” 
สาเหตุ 3 ประการ ของการเกิดความเชื่อว่า “ฉันท าได้” เป็นจุดเริ่มตน้การคิดที่

ท าให้เกิดพฤตกิรรมเป้าหมาย 

ขั้น 1 

เรื่องท่ี 1 
หมู่บ้านกอไผ ่

)มณีจันทร์ เจรญิกุล(*  

โลกรอ้น หยุดตัด
ต้นไม้ เลกิเผาถ่าน 

เรียนรูอ้าชีพท าอฐิ  +
อื่น ๆ ขาย 

ภาพประกอบ 2 ล าไม้ไผ่แสดง 5 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาด้วยนิทานความเชื่ออ านาจในตน  
(Bhanthumnavin, 2017b) และ * ชื่อของอาจารย์ผู้แต่งนิทาน 

 
ขั้นที่ 5 “พัฒนาความเชื่อว่าท านายได้ ควบคุมได้” โดยน าเอาความเชื่อย่อย ๆ ในขั้น 1 ถึงขั้น 4 มาใช้

ต่อเนื่องกันอย่างตั้งใจ ลงทุนลงแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะท านายหรือคาดไว้ว่า พยายามมากเป็นสาเหตุให้เกิดผล
ตามต้องการได้มาก เมื่อตนฝืนใจลงน้ า หัดว่าย จากที่เคยจมน้ าจนว่ายเก่ง พยายามต่อไป ก็ได้ชัยชนะ 
ในการแข่งขัน ตามที่ตนคาดไว้ได้จริง แล้วยังสามารถช่วยเด็กตกน้ าให้ขึ้นจากน้ าได้ปลอดภัย ท าให้เกิด  
ความภาคภูมิใจ ซึ่งแสดงว่าตนเองท าให้เกิดผลดีเหล่านี้ได้จริง เป็นความคิดหลายขั้นที่สลับซับซ้อนมากซึ่งปรากฏ
ในนิทานเรื่องท่ีห้า (ดูภาพประกอบ 2) 

วิธีการใช้นิทานพัฒนา นิทาน 20 เรื่อง ที่พัฒนาจิต 4 ด้าน ๆ ละ 5 เรื่องนั้น ได้น าไปทดลองใช้เพ่ือ
ประเมินผล โดยมีเป้าหมายจะทราบผลของนิทานแต่ละชุดที่พัฒนาจิตด้านเดียวกัน เมื่อใช้ตามล าดับที่ก าหนดไว้
ครบ 5 เรื่อง ว่าจะให้ผลต่อจิตและพฤติกรรมเป้าหมาย ต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับนิทานชุดนั้นๆ หรือไม่ เพียงไร โดย  
ผู้ไม่ได้รับนิทานจะได้เนื้อหาในวีดีทัศน์รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับจิตและพฤติกรรมที่ก าลังพัฒนาและประเมินผลอยู่ 
นิทานแต่ละเรื่องใช้เวลาฝึกเรื่องละ 45 ถึง 50 นาที โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 15 นาทีแรก “ครูฝึก” ท าหน้าที่
พูดคุยอภิปรายกับนักเรียนจ านวนกลุ่มละ 20-25 คน เป็นการน าเข้าสู่เรื่องแล้วเสนอนิทานบนจอวีดีทัศน์ 
ความยาวประมาณ 15 นาที หลังจากนั้น “ครูฝึก” จะกล่าวสรุปเชื่อมโยงประเด็นที่ก าลังพัฒนาเข้าสู่ชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน  

นักเรียนที่รับการพัฒนาจิตในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองประเมินผล นักเรียนในกลุ่มที่ได้รับนิทานกับกลุ่ม
ควบคุม (ท่ีไม่ได้รับนิทาน) มาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บางกลุ่มมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการก าหนดการ
เข้ากลุ่มแบบสุ่ม มีจ านวนรวม 800 คน จาก 4 โรงเรียน ทุกโรงเรียนด าเนินการเหมือนกันทุกประการ มีนักเรียน
โ ด ย ร ว ม ที่ ไ ด้ รั บ นิ ท า น แ ต่ ล ะ ชุ ด ป ร ะ ม า ณ  2 0 0  ค น  เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ นิ ท า น ชุ ด  
นั้น ๆ อีกประมาณ 200 คน 

การประเมินและผลวิจัย เมื่อฝึกเสร็จแล้วโดยใช้เวลา 2 วันครึ่งรวม 10 ชั่วโมง มีการวัดลักษณะทั่วไป 
ของนักเรียนก่อนฝึก หลังฝึก แล้ววัดจิตเป้าหมายและจิตอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเว้นช่วงไป 2-3 เดือน ติดตามผลโดย
วัดจิตและวัดพฤติกรรมบางประการ ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการมีจิตดังกล่าว รายละเอียด วิธีด าเนินการทดลอง 
และประเมินผลการใช้นิทาน 4 ชุดนี้ พร้อมทั้งผลที่พบอยู่ในรายงานการวิจัย 4 เรื่อง (Bhanthuumnavin, 2017; 
Leowarin, 2017; Meekun, 2017; Vanindananda, 2017) ผลวิจัยขอยกตัวอย่างจากการทดลองใช้นิทาน 5 
เรื่อง ชุดความเชื่ออ านาจในตน (Bhanthuumnavin, 2017) ปรากฏว่า การฝึกด้วยนิทานชุดนี้ได้ผลที่จิต 
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(ความเชื่ออ านาจในตนเฉพาะกิจ) ทั้งที่วัดทันทีและติดตามผล ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในนักเรียน
เพศชาย มากกว่าในนักเรียนประเภทตรงข้าม ส่วนผลการได้รับนิทานชุดนี้ต่อพฤติกรรมการพยายามพัฒนาเพ่ือน 
ที่วัดเว้นช่วงไป 2-3 เดือนหลังการฝึก พบผลในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และในนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะ
ค่อนข้างสูง สรุปผลว่านิทานชุดนี้และอีก 3 ชุด มีผลตามคาดหมายในปริมาณต่าง  ๆ ต่อนักเรียนต่างประเภท 
(Leowarin, 2017; Vanindananda, 2017) เช่น ชุดเหตุผลเชิงจริยธรรม ใช้ได้ผลดีในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แต่ไม่พบผลเช่นนี้ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และยังพบผลต่อจิต พฤติกรรมกฎระเบียบและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
ด้วย (Meekun, 2017) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ นิทานพัฒนาจิตพลังจริยธรรม 4 ชุด รวม 20 เรื่องนี้ มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
หรือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย และแม้ในต่างประเทศ ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยครูในโรงเรียนภายใต้  
การแนะน าปรับปรุงโดยบูรณาการจากค าแนะน าของนักวิชาการอาวุโสจากสาขาท่ีเกี่ยวข้อง พบผลการพัฒนาอย่าง
น่าพอใจ และน่าเชื่อถือได้มาก ข้อเสนอแนวทางการวิจัยต่อไปคือ ฝ่ายนักวิจัยอ่ืน ๆ และนักพัฒนา อาจจะท าวิจัย
เพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการน านิทานไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ใช้แบบผสมผสานกันมากกว่า 1 ชุด 
หรือใช้เฉพาะกิจ เช่น พัฒนาจิตและพฤติกรรมขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเอ้ืออาทร หรือน าไปใช้กับ
เยาวชนประเภทพิเศษเพ่ือการเสริมสร้าง ป้องกัน หรือ แก้ไขจิตและพฤติกรรมต่าง ๆ 

งานสร้างและประเมินผลนิทาน 20 เรื่องนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้วิชาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ 
เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมพัฒนาในแนวทางใหม่ ที่อาจเรียกว่า “นวัตกรรมทางสังคม” ซึ่งมีความส าคัญในสังคมไทย 
ดังนั้นรัฐและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควรมีนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมโครงการทางด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น 
จะเห็นได้ว่า การใช้ผลการวิจัยและทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม ดังเช่นนิทานเหล่านี้ เป็น
เครื่องประกันผลส าเร็จของโครงการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีข้อมูลยืนยันเป็นล าดับมาตามที่กล่าวไว้ใน
บทความนี ้
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