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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิ งคุณภาพเชิ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตนของกระบวนกรแนวจิตต
ปั ญญาศึกษา และ 2) ปั จจัยที่เอื้อให้กระบวนกรแนวจิตตปั ญญาศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนอย่างต่อเนื่ อง ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกระบวนกรแนวจิตตปั ญญาศึกษาที่คดั เลือกมา 5 คน ร่ วมกับการวิเคราะห์เนื้ อหา ตามหลักปรากฏการณ์วิทยา
แนวไฮเดกเกอร์ (Heideggerian Phenomenology)
ผลการวิจยั แยกเป็ นสองส่ วน พบว่า (1) ภาพรวมเส้นทางประสบการณ์เติบโตชีวิตกระบวนกรแนวจิตตปั ญญาศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงที่สัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อกัน ไม่ได้เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นเส้นตรงทางเดียว แต่คล้ายการเติบโตหมุน
เป็ นเกลียวของหอยงวงช้างมุก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตนแต่ละช่วงชี วิต มีข้ นั ตอนดังนี้ 1.1) การตระหนักรู ้ประสบการณ์
(Discernment of Experience) ถึ งจิ ตวิญญาณหรื อตัวตนที่ แท้จริ ง เรี ยกว่าเกิ ด "ประสบการณ์ ทางจิ ตวิญญาณ" เมื่ อเปิ ดรับและเห็ น
ความสําคัญจึงไปสู่ 1.2) การใคร่ ครวญและทวนตนเอง (Introspection and Self-Examination) กับจิตวิญญาณและวิถีชีวิตที่ เป็ นอยู่ ถ้า
ขัดแย้งจะเกิดสภาวะ “ชี วิตที่แบ่งแยก” ซึ่ งจะเกิดขึ้นซํ้ารุ นแรงมากขึ้นหากเพิกเฉย จากนั้นจึงคลี่คลายด้วย 1.3) การแสวงหาและการ
ทดลอง (Exploration and Experiment) ดําเนิ น ชี วิ ตหรื อฝึ กปฏิ บ ัติ ใหม่ เพื่ อปรั บ ให้ วิ ถี ชี วิ ตสอดคล้องกับ จิ ตวิ ญ ญาณตน หาก
ประสบการณ์ ทดลองใหม่ยงั ติดอยู่กบั โลกทัศน์เดิ มจะกลายเป็ นทางเข้ากลับสู่ ข้ นั แรก จนเมื่ อค้นพบเข้าใจความหมายของชี วิตที่
ชัดเจน หรื อรับรู ้ศกั ยภาพแท้จริ งมากขึ้น จึงทิ้งพฤติกรรมเดิมและรับสิ่ งใหม่เกิด 1.4) การเปลี่ยนแปลงและการบูรณาการ (Changing
and Integration) ให้วิถีชีวิตสอดคล้องกับจิตวิญญาณชัดเจน หรื อมีชีวิตที่หลอมรวมกันมากขึ้น และพบว่า (2) ปั จจัยที่เอื้อให้กระบวน
กรแนวจิตตปั ญญาศึกษาเกิ ดการเปลี่ยนแปลงภายในตนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากการทํางานภายในและภายนอกตนเองควบคู่กนั ไป ซึ่ ง
ได้แก่ 2.1) การตระหนักรู ้ตวั (Awareness) กับความทุกข์และคุณค่าความหมายของชี วิตหรื อศักยภาพในตนเอง 2.2) การมุ่งมัน่ ตั้งใจ
(Intention) มีเป้ าหมายที่ชดั เจน 2.3) การปฏิบตั ิต่อเนื่ องจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของตัวตน (Embodiment) หลอมรวมศาสตร์ องค์ความรู ้และ
การปฏิบตั ิให้เกิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณชัดเจนในชี วิตประจําวัน การทํางาน และความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 2.4)
การมีชุมชนเรี ยนรู ้ (Learning Community) ได้รับคําแนะนํา การสนับสนุนและตรวจสอบเพื่อพัฒนาตนอย่างสมํ่าเสมอจากกัลยาณมิตร
สังฆะ ผูร้ ู ้ ครู อาจารย์ และ 2.5) การน้อมตนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้อยูเ่ สมอ (Sense of Learner) บ่มเพาะความอยากรู ้อยากเห็น และจิตของผูเ้ ริ่ มต้น
เปิ ดรับ ปั จจัยทั้งห้าสร้างและกระตุน้ โอกาสสู่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตนอย่างต่อเนื่องโดยง่าย สู่ วิถีชีวิตที่หลอมรวม
กระบวนการและปั จจัยที่ได้จากผลการวิจยั นี้ ยงั ไม่จดั เป็ นข้อสรุ ปที่ตายตัว เนื่ องจากความแตกต่างผันแปรในบริ บท
เฉพาะกลุ่มของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและขอบเขตเวลาเพื่อเก็บข้อมูลที่ศึกษา การนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เหมาะสําหรับผูท้ ี่สนใจสาย
งานกระบวนกรแนวจิตตปั ญญาศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานด้านการศึกษา และผูท้ ี่สนใจพัฒนาคุณภาพชีวิตตนอย่างต่อเนื่อง
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ABSTRACT
The objectives of this qualitative research were 1) to study the process of personal
transformation toward the life of integrity of contemplative-oriented transformative facilitators
and 2) to study the key factors for sustainable personal transformation toward the life of integrity
of contemplative-oriented transformative facilitators. The methods used include a literature
review and an in-depth interview with five advisedly selected key informants. All data was
collected and analyzed with Heideggerian Phenomenology to elaborate the results.
The results are revealed in 2 main features: (1) Overall life growth and the process
of personal transformation toward a life of integrity. The overall life growth or personal
transformation did not occur as a linear change, but rather a growing chambered nautilus. Each
life learning interval was eminently connected and influenced the other. The process of personal
transformation in each learning interval shared similar steps: 1.1) Discernment of Experience,
specifically “noetic experiences” to realize one’s soul or inner truth as “doorways” for each
interval of personal transformation. If the person opens and perceives its importance, it then leads
to 1.2) Introspection and Self-Examination of one’s inner reality and outer ways of life. If these
fail to harmonize, there comes an inner conflict called “divided life.” This conflict can be
repeated and becomes aggravated if ignorance still prevails. Then 1.3) Exploration and
Experiment to seek the new methods for living or suitable practice that bridges the gap of a
divided life. The new experiment, if based on the old worldview, can fall back into the first step
as another doorway. As of bringing true life meaning, emerging authentic potentials, or
discovering indisputable answers to life, the person then forsakes old pattern of behaviors and
adopts the solid 1.4) Changing and Integration for living a life of integrity in greater extent. (2)
Key factors for sustainable personal transformation, acquired from both personal inner and outer
work, are: 2.1) Awareness of personal suffering and authentic potentials; 2.2) Intention of
apparent goal for personal growth; 2.3) Embodiment of transformative practices and philosophies
to bring in more noetic experiences available in daily life which are coherently manifested in
everyday routines, work, and interaction with family and communities; 2.4) Learning
Community for guidance and assurance of self-improvement from true friends and teachers; 2.5)
Sense of Learner to cultivate curiosity and beginner’s mind in which all doorways of life
experiences are easily and consistently welcomed. These five key factors can simply catalyze
opportunities for continual personal transformation toward a life of integrity.
The research findings on the identified and elaborated process and factors are not
yet static due to varying context of the key informants and period of time to collect data. Lastly,
the application of the findings was suggested, particularly for all learners, educators, and
educational institutions that are keen on contemplative-oriented transformative facilitation along
with those who are interested in sustainable self-enhancement.
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