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ความส าคัญ และความเป็นมาของการวิจัย 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขยะ” คือ 
หยากเยื่อ หรือมูลฝอย และค าว่า “บุญ” คือ การท าความดีตามหลักค าสอนในศาสนา หรือหมายถึงความดี 
หรือคุณงามความดี เม่ือน าเอาค า 2 ค า คือขยะกับบุญมารวมกันเป็น “ขยะบุญ” จึงหมายถึงหยากเยื่อ มูล
ฝอย เศษกระดาษ ตลอดถึงวัสดุสิ่งของที่คนไม่ใช้แล้ว และทิ้งเรี่ยราดในบรเิวณโรงเรียน แล้วถูกน ามารวบรวม
เก็บไว้เพื่อน าไปขาย น ารายได้มาเป็นทุนการศึกษา และเศษกระดาษบางอย่างก็ท ารีไซเคิลน ามาใช้ใหม่ได้อีก 
การฝึกเด็กให้รู้จักช่วยกันเก็บขยะ   มูลฝอยท่ีตกหล่นในบริเวณโรงเรียน ถือว่าให้เด็กท าความดี คือท าบุญตาม
หลักค าสอนในศาสนา 

ทางได้มาแห่งบุญตามหลักพระพุทธศาสนาท าไดถ้ึง 10 วิธี เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ได้แก ่     
1) ทานมัย คือบุญที่เกิดจากการท าทานแก่พระภิกษุสงฆ์หรือแก่บุคคลที่ควรให้โดยท่ัวไป 2) ศีลมัย คือบุญที่
เกิดจากการรักษาศีล คือการรักษากาย และวาจาไม่ให้ท าความชั่ว 3) ภาวนามัย คือบุญที่เกิดจากการเจริญ
สมาธิภาวนาเพื่อท าจิตใจให้สงบเยือกเย็น 4) อปจายนมัย คือบุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน 5) 
ไวยาวัจมัย คือบุญที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือการงานที่ถูกที่ควร 6) ปัตติทานมัย คือบุญที่เกิดจากการ
อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้อื่น 7) ธัมมัสสวนมัย คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรม 8) ปัตตานุโมทนามัย คือบุญที่
เกิดจากการอนุโมทนา                    9) ธัมมเทศนามัย คือบุญเกิดจากการเทศนา 10) ทิฏฐุชุกัมม์ 
คือบุญที่เกิดจากท าความเห็นให้ตรงตามเป็นจริง 

ส่วนค าว่า “จริยธรรม” (Morality) คือแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อประโยชน์
สุขของตนเอง และส่วนรวม จริยธรรมไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่มีบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน การเกิดจริยธรรมมา
จากแรงจูงใจโดยมีกฎหมายเป็นแรงหนุนภายนอกให้คนมีจริยธรรม โดยทั่วไปจริยธรรมมักจะอิงกับศาสนา 
ทั้งนี้เพราะค าสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม และยังหยั่งรากลึกอยู่บนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่ส าคัญคือจริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัย หากได้ฝึกบ่อยๆ ท าบ่อยๆ ซ้ าๆ จนเป็นนิสัย
กลายเป็นคุณธรรม เป็นการริเริ่มจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และเกิดเป็นลักษณะนิสัยเป็นคุณลักษณะที่ดีใน
จิตใจ นอกจากนี้จริยธรรมยังเป็นเรื่องระบบคุณค่า คือ ความดี – เลว – ถูก – ผิด – เหมาะสม –ไม่
เหมาะสม ซ่ึงเป็นเรื่องที่ตัดสินกันในภาวะนิสัยดังนั้นการปลูกฝังจริยธรรมโดยเฉพาะการปลูกฝังจริยธรรมแก่
นักเรียนไม่ควรมุ่งเน้นด้วยการใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย แต่ควรใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองจึงจะเกิดมรรคเกิดผล 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันมุ่งเน้นเอาคุณธรรมน าความรู้ และสังคมก็
คาดหวังว่า การปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมจะเป็นวิถีทางส าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มี
คุณลักษณะตามที่ต้องการ และสามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ซ่ึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบทุกคนที่จะช่วยกันปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมให้แก่สมาชิกของตนเอง ดังนั้นโรงเรียนในฐานะที่
เป็นสถานศึกษา และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องท าหน้าที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ได้รับการคาดหวัง
จากสังคมให้ด าเนินภาระบทบาทอันชอบด้วยเหตุผลในการปลูกฝัง ปลุกเร้าให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพใน



 - 2 - 

การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของมนุษยชน มีความเข้าใจในหลักแห่งความ
จริงที่ชอบด้วยเหตุและผล โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีจุดเน้นในการปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คือ คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น 
กิจกรรมขยะบุญ เป็นต้น แต่สภาพความเป็นจริง โรงเรียนส่วนมากยังมีจุดเน้นคือสติปัญญาความรู้มากกว่า
การเน้นคุณธรรมจริยธรรม หากกระบวนการในการจัดการศึกษายังเป็นเช่นนี้อยู่ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคตก็คงไม่แตกต่างไปจากปัจจุบันคือ ประชากรของประเทศมีความรู้ มีสติปัญญา มีความสามารถใน
เทคโนโลยีต่างๆ แต่บกพร่องด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ยึดม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ คือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สืบเสาะแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง และที่ถือว่าส าคัญที่สุด คือการ
ปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนซ่ึงจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย เน้นสร้างจริยธรรมให้เกิดเป็นนิสัยแก่นักเรียน 
โดยมีความเชื่อว่าจริยธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ และเป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่จะต้องผลักดันให้เกิดสัมฤทธิผล 
เพื่อสร้างให้นักเรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้บนพื้นฐานแห่งความใฝ่ดี ทั้งนี้โรงเรียนได้เลือกใช้กิจกรรมขยะบุญเพื่อ
เป็นทุนปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้เรียนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นยังจัดกระบวนวิชาเพื่อการเรียนการสอน 
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในการสอนวิชาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในจ านวนกิจกรรมทั้งหลายที่โรงเรียนจัดข้ึน มีกิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุน
ปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนที่เด่นชัด มีผลเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ด้วยมุ่งหวังที่จะน าข้อมูลที่ค้นพบ 
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังจริยธรรมนักเรียน เป็นค าตอบส าหรับค าถามที่ว่า “จะปลูกฝังจริยธรรม
ด้วยวิธีการอย่างไร” 

แนวคิด/บทความ 

1.   แนวคิดในการปลูกฝังจริยธรรม 
 1.1   การปรับพฤติกรรม 
 1.2   การใช้กระบวนการกลุ่ม 

2.   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่จริยธรรมก่อนความรู้ 

3.   ทฤษฎีการปลูกฝังจริยธรรมตามแนวการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) 

4.   บทความเรื่อง“ขยะบุญหนุนคุณธรรมน าชีวีวิถีพุทธสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

5.    บทความเรื่องความรู้คู่คุณธรรม 

6.   งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาวิธีการปลูกฝังจริยธรรมโดยใช้กิจกรรม “ขยะบุญ” 

2.   เพื่อศึกษาผลของการปลูกฝังจริยธรรมจากกิจกรรม “ขยะบุญ” 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เหตุผลที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะมุ่งเน้น
การศึกษาถึงพฤติกรรมการแสดงออก อันเป็นลักษณะนสัิยของบุคคล โดยผ่านการคิดและการพิจารณาของแต่
ละบุคคล อาจจะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบริบทของบุคคล เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีลักษณะพลวัต 
(Dynamic)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมในหลายมิติ จึงได้เลือกใช้วิธีวิจัยดังกล่าว 

ประชากร 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,800  คน 
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กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษารายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ ได้เลือกวิธีการหาข้อมูล (Key Informant) ซ่ึง
ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมขยะบุญเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม จ านวน 30 คน ได้
คัดเลือกจากกลุ่มประชากร 1,800 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมขยะบุญ 

ตัวแปรตาม คือ นักเรียนรักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถ
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เช่น เม่ือพบเห็นหยากเยื่อมูลฝอย เศษกระดาษ ที่ตกเรี่ยราดในบริเวณ
โรงเรียนก็รีบเก็บใส่ถังขยะทันที 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.   ตัวผู้วิจัย ซ่ึงถือว่าเป็นเครื่องมือวิจัยอย่างหนึ่ง เพราะการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้คนสัมผัส
กับคน คือตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น จึงต้องสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล ก่อนที่จะสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลตามความเป็นจริง 

2.   แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อที่ท าการศึกษา
ไว้กว้าง  ล่วงหน้า เป็นลักษณะค าถามปลายเปิดที่ ผู้วิจัยต้องใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth 
Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึก การต้ังค าถามในการสัมภาษณ์เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยในการซักถาม
รายละเอียดจากผู้ให้สัมภาษณ์ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ได้ก าหนดหัวข้อของการศึกษาไว้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

 -   วิธีการปลูกฝังจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมขยะบุญ ได้แก่ ข้ันตอนกิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์ และ
บทบาทของผู้เก่ียวข้องกับกิจกรรมขยะบุญเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม 

 -    ผลของการปลูกฝังจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมขยะบุญเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม มีผลต่อ
ความคิด ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนอย่างไร 

3.  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการคัดเลือกเชิญผู้ปกครองนักเรียน ครู ในโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องมาสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมขยะบุญเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม มีผลต่อ
ระบบคิด และการแสดงพฤติกรรมอย่างไร 

4. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อบันทึกรายละเอียดที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

5. สมุดบันทึกบุญประจ าวัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมขยะบุญเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม 
จะต้องเขียนรายงานให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมทราบ 

การรวบรวมข้อมูล 

1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและไม่ มีโครงสร้างกับผู้ให้ ข้อมูล จ านวน 30 ราย โดยการใช้
ความสัมพันธ์ทางสังคมส่วนตัวในการสนทนาพูดคุยในเรื่องราวทั่วไป อย่างไม่เป็นทางการในโอกาสต่างๆ เช่น 
การพูดคุยในระหว่างการพักผ่อน หรือการร่วมกิจกรรม ท้ังนี้เพื่อศึกษาข้อมูลทางอ้อม 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยการจัดกลุ่มสนทนา ระหว่างกลุ่มตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 30 ราย กลุ่มตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมขยะบุญเป็นทุนการปลกูฝังจรยิธรรม
จ านวน 30 ราย กลุ่มพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่มาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน 4 รูป ซ่ึงท าให้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ระหว่างกัน 

3. การสังเกตทางกายภาพ การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในขณะร่วมกิจกรรมขยะ
บุญเป็นทุนการปลูกฝังจริยธรรม และในเวลาร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูลได้กระท าไปพร้อมๆ กับช่วงเวลาเก็บข้อมูล และมีการบันทึกแยกหมวดหมู่ของ
ข้อมูลเพื่อโยงใยถึงความสัมพันธ์ และความน่าเชื่อถือของปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ก าหนด จึงสรุปผลการวิจัยใน 2 ประเด็น คือ วิธีการปลูกฝังจริยธรรมโดยใช้กิจกรรม “ขยะบุญ” 
และผลของการปลูกฝังจริยธรรมจากกิจกรรม “ขยะบุญ” โดยการโยงผลการวิจัยที่ได้รับ กับความเป็นมา 
และความส าคัญของปัญหา รวมทั้งโยงใยให้เห็นความสัมพันธ์ว่าการที่กิจกรรมขยะบุญเป็นทุนปลูกฝัง
จริยธรรม ได้รับความสนใจและยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้อง เป็นผลเนื่องมาจากเน้น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของสังคมทั่วไป และที่ส าคัญยังสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
ครู และผู้ปกครอง ที่ต้องการให้โรงเรียนซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษา มีความสะอาด น่ารื่นรมย์ และนักเรียนมี
นิสัยรักความสะอาด 

สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

1. วิธีใช้กิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนต้ังแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับการอบรมจาก
ครูและผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการน าขยะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีก (Recycle) การเก็บขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธีตามหลัก
อนามัย  โดยใช้ถุงมือ และคีมคีบ และจะได้รับสมุดบันทึกบุญเพื่อบันทึกจ านวนเศษขยะที่เก็บได้แต่ละวัน 
จ านวนกี่ชิ้น  แปลงจ านวนชิ้นเศษกระดาษที่เก็บได้เป็นคะแนน ขยะ 1 ชิ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน เม่ือส้ิน
สัปดาห์ คือ ทุกวันศุกร์ตอนเช้าในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ จะประกาศหน้าเสาธงว่าผู้ได้คะแนนมากท่ีสุดคือ
ใคร โดยผู้ที่ได้คะแนนสะสมตามเกณฑ์ก าหนดจะมีสิทธิ์ประดับป้ายเด็กดีติดหน้าอก รับเกียรติบัตร การไป
ทัศนศึกษา และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา   

2.  เนื้อหาของการปลูกฝังจริยธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยการทิ้ง และการเก็บขยะ
บุญกิริยาวัตถุ ขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมข้ันพื้นฐาน 8 ประการ 
ผนวกกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทุนทางจริยธรรม เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ส่วนรวม การมีระเบียบวินัยในการเดินแถว การปฏิบัติตนในขณะรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพครู 
การพูดคุยกับผู้ใหญ่ การแต่งกาย มารยาทในการเดินผ่านผู้อื่น เป็นต้น 

3. ส่ือในการใช้กิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม ประกอบด้วยสมุดบันทึ กบุญ  
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานกิจกรรม เช่น ถังเก็บขยะ    
อุปกรณ์การเก็บขยะ ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่น  เป็นต้น 

4. ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม ประกอบด้วยครูประจ าชั้น ซ่ึงจะมี
บทบาทในการดูแล และให้ค าปรึกษา พระสงฆ์ซ่ึงเป็นพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่ีมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี และครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ซ่ึงจะมีบทบาทส าคัญยิ่งในการอบรมบ่มเพาะนิสัยเรื่องทัศนคติเก่ียวกับการรักษาความสะอาด ความ
มีวินัยในตนเอง ตลอดถึงบูรณาการกิจกรรมขยะบุญเข้ากับองค์ความรู้ทางศาสนา เช่น ความซ่ือสัตย์ในการ
บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานตามความเป็นจริง เป็นต้น 

การอภิปรายผล 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม มีการพัฒนาลักษณะพฤติกรรม
และค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นว่า เป็นผู้รักความสะอาด เป็นผู้มีระเบียบวินัย ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเรี่ยราดใน
โรงเรียน มีความซ่ือสัตย์ ตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งการกระท าความดี คือ บุญ และโทษแห่งการกระท าผิด คือ
บาป รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและค่านิยมเช่นนี้ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามแนวคิดการด าเนินงาน 
กิจกรรมขยะบุญ คือ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นผู้พิชิตขยะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม จะมีจิตส านึกที่ดี รักการท างาน ไม่
เลือกงาน มีน้ าใจ มีความสามัคคี มีความเป็นกัลยาณมิตร ระหว่างกลุ่มพี่ กลุ่มน้อง และระหว่างกลุ่มเพื่อน
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ร่วมงาน รักความสะอาด รักการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 
405 คนได้รับการคัดเลือกเป็นดาวแห่งความดี (V-Star) ประจ าโรงเรียน เครือข่ายนักเรียนรักการท าความดี มี
จ านวนมากข้ึนทุกวัน 

3. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ และได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนแกนน าฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยได้รับทุนเพื่อด าเนินงานตามโครงการเป็นเงิน 54,000 บาท นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังได้รับเงินขายเศษขยะจากนักเรียน ในกิจกรรมขยะบุญ สมทบทุนสร้างโรงอาหาร อาคารเรียนซ่ึง
เงินที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนจะมอบให้เป็นรายได้ของโรงเรียน 

กิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรมดังกล่าว ได้รับการยอมรับจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง  
กรรมการสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องว่าสามารถปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นักเรียนอย่างได้ผล นับได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจริยธรรมที่หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งควรน าไป
ประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม มีลักษณะเป็นกระบวนการที่มีการ
ก าหนดวางแผนการด าเนินงาน และออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ในลักษณะของการสอนด้วยการปฏิบัติจริง 
ที่เชื่อว่าการเรียนรู้จริยธรรมไม่ใช่เกิดจากเพียงการสอน หากแต่เกิดจากการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม และ
ประสบการณ์ต่างๆ  ที่แทรกซึมเข้าไป และการเรียนรู้จะสัมพันธ์กับความเชื่อ ดังนั้น หากสร้างให้นักเรียนเกิด
ความเชื่อ หรือค่านิยมที่ถูกต้อง ก็ย่อมจะมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1977 อ้างใน ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ 2544: 131-134) ซ่ึงกล่าวว่ารูปแบบ
การปลูกฝังจริยธรรมให้แก่บุคคล  สามารถกระท าได้ทั้งการจัดประสบการณ์ตรงและการจัดประสบการณ์
ทางอ้อม ได้แก่ การยกตัวอย่าง การบอกเล่า หรือการจัดสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้จริยธรรม 
เพื่อสร้างให้บุคคลเกิดความเชื่อและเม่ือบุคคลเกิดความเชื่อในเรื่องจริยธรรมใดๆ ก็จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรม
ทางจริยธรรมเช่นนั้น 

ส าหรับแนวคิดส าคัญในการด าเนินกิจกรรมขยะบุญเพื่อเป็นทุนปลูกฝังจริยธรรม พบว่ามีการด าเนิน
กิจกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดหลัก คือ การเสริมแรงเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ การจัด
บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออ านวย การยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเน้นมีส่วนร่วมสูงสุดของผู้เรียนในการเลือก
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงปรากฏการณ์เช่นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กไทย ด้านความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง ของกองการวิจัยทางการศึกษา (2542) ที่พบว่า
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านรูปแบบ
การศึกษาที่มุ่งเน้น การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  
บทบาทสมมุติ การสอนแบบบูรณาการ  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการคิด และการมีส่วนร่วมสูงสุดในการปฏิบัติ พร้อมทั้งค านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยพบว่า การปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรมที่ได้ผลดีนั้น  เกิดจากการที่นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ และได้มีโอกาสคิด และตัดสินใจเพื่อการเลือกปฏิบัติในส่ิงที่พึงพอใจ นักเรียนทุกคนมี
ศักยภาพในการพัฒนาจริยธรรมด้วยตนเอง หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ดังนั้นในการปลูกฝังและ
พัฒนาจริยธรรม จึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมตามความสนใจ 

ส่ิงท่ีส าคัญ คือ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมจะเป็นปัจจัยในการสนับสนุน และ
ดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือร้นในการพัฒนาจริยธรรมด้วยตนเอง ดังนั้นหากสถานศึกษามี
เป้าหมายในการพัฒนาจริยธรรมให้นักเรียนอย่างจริงจัง จึงควรที่จะด าเนินการในการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ส่งเสริม อาทิ การจัดสถานที่ให้สะอาดงามตา เกิดความร่มรื่นทางจิตใจ การเชิดชูยกย่องผู้ที่
ปฏิบัติความดีเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติดี การแสวงหาส่ือเพื่อการสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับจริยธรรม  
ตลอดจนถึงการแสดงบทบาทที่เป็นกัลยาณมิตรจากครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนรู้สึก
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อบอุ่น เป็นสุขใจ พร้อมที่จะพัฒนาจริยธรรมต่อไป ทั้งนี้เพราะการพัฒนาจริยธรรมต้องด าเนินควบคู่ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติไปพร้อมกัน 

2. ในการปลูกฝังจริยธรรมนกัเรียนให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงนั้น โรงเรียนจะต้องมีนโยบายท่ีจะ
พัฒนานักเรียนให้มีจริยธรรมอย่างชัดเจนและน านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อีกทั้งการปลูกฝังและพัฒนา
จริยธรรมจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์ผลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ต่อไป 

ส่ิงที่ตระหนักในการปลูกฝังจริยธรรม คือการพัฒนาจริยธรรมควรเป็นหน้าที่ของครูทุกคน ซ่ึง
สามารถสอดแทรกไปกับการเรียนการสอน เช่นเดียวกัน การพัฒนาจริยธรรมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายท้ังบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ตลอดถึงหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 


