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บทคัดยอ
ผูวิจัยตองการแสวงหาแนวทางการพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงามในการดําเนินชีวิตจริงในสังคมสําหรับ
เยาวชน งานวิจัยนี้ตอบวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูเพื่อสรางอุปนิสัยที่ดีงาม
ของศิษยเกาโรงเรียนสัตยาไส หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อดําเนินชีวิตจริงในสังคม 2) เพื่อศึกษาเหตุ
ปจจัยที่สงผลตอความคงทนในการเรียนรูเพื่อสรางอุปนิสัยที่ดีงาม ดําเนินวิธีวิจัยโดย การศึกษาเอกสาร การสังเกต
อยางมีสวนรวมและการบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ศิษยเกาโรงเรียนสัตยาไสที่
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตป พ.ศ. 2546 - 2552 จํานวน 12 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคงทนในการเรียนรูเพื่อสรางอุปนิสัยที่ดีงามของกลุมผูใหขอมูลหลัก
แสดงออกดวยการกระทํา คําพูดและความคิดสอดคลองตรงกับคุณคาความเปนมนุษยอยางนอยหนึ่งคุณคา เมื่อ
ดําเนินชีวิตจริงในสังคม และแสดงออกในคุณคาความเปนมนุษยขอใดขอหนึ่ง ยอมแสดงใหเห็นคุณคาความเปน
มนุษ ย ข อ อื่น ดวย พบว าศิ ษ ย เก า กลุม นี้แ สดงออกในคุณ คาความรั กเมตตาเด นชัดที่สุด รองมาคือ คุณคา ความ
ประพฤติชอบ 2) เหตุปจจัยที่สงผลตอความคงทนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงาม ไดแก กระบวนการ
เรียนรูเพื่อยกระดับจิตสํานึก โดยปลูกฝงหลักคิดพื้นฐานใหเขาถึงใจดวยวิธีบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง 5
เทคนิคในการเรียนการสอน เนนบูรณาการเชื่อมโยงคุณคาความเปนมนุษยในเนื้อหาการเรียนการสอนทุกวิชาทั้ง
ในและนอกหลักสูตร การจัดพื้นที่การเรียนรูใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข นอกจากนี้การสงเสริมสนับสนุนจาก
ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูและชวยตอยอดการเรียนรูเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรูเพื่อ
สรางอุปนิสัยที่ดีงาม
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ABSTRACT
The researcher studied how desirable character is retained in everyday life
once a youth has graduated from Sathya Sai school. This research aimed 1) to study
the retention of learning regarding character education of Sathya Sai School’ s alumni
after they have graduated from Mathayom Suksa 6 (Grade 12) and lived in society,
and 2) to discover the factors that influence the retention of learning with regard to
character education. The research methods used were literature review, participatory
observation and field note taking, and in-depth interview while the key informants
were 12 Sathya Sai School alumni who graduated in the year of 2003 to 2009.
The results showed that the retention of learning for character education of
the key informants was expressed by their actions, speech, and thought which were
relevant to at least one of the five human values in Sri Sathya Saibaba’s teaching.
According to their behavior, revealing one human value would also imply the other
four. The most outstanding value seen in the informants’ behavior was loving
kindness, followed by right conduct. A factor that influenced the retention of learning
for character education was the learning process that promoted good conscience. This
was achieved by cultivating the primary principle in the youths’ hearts, implementing
all different activities using the five teaching skills, and also integrating the human
values into all subjects in both formal and informal curricula. Another factor was
living happy learning space. Furthermore, the support from ones’ own families is an
important foundation, helping the youths to continue showing desirable character in
their life to come.
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