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บทคัดยอ 
 ผูวิจัยสนใจศึกษากระบวนการ/วิธีการและปรัชญาแนวคิดที่อยูเบื้องหลังการจัดกระบวนการเรียนรูที่
นําไปสูการพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษยที่แท งานวิจัยคร้ังนี้จึงเปนไปเพื่อตอบวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) ศึกษา
ปรัชญาแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูความเปนมนุษยที่แทจากมุมมองตะวันออก 2) ศึกษารูปแบบและจุดรวม
ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูความเปนมนุษยที่แทจากมุมมองตะวันออก โดยมีวิธีการวิจัย คือ การศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณเชิงลึกกระบวนกร 3 ทาน ผูเขารวมจํานวน 18 ทาน และสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู จากนั้นก็นําขอมูลที่
ไดมาสูการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการสังเคราะหขอมูล จนไดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสู
ความเปนมนุษยที่แท 
 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบสําคัญของกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย จุดหมายการจัดกระบวนการ
เรียนรูมี 2 ระดับ ไดแก จุดหมายระดับจิตวิทยาและจิตวิญญาณ ลักษณะพื้นฐานการเรียนรู ไดแก การเรียนรูแบบผาน
ประสบการณ การเรียนรูแบบใครครวญดวยหัวใจ การเรียนรูแบบมีสวนรวม ทักษะการแสวงหาความรู ไดแก ทักษะการฟง 
การตั้งคําถาม การพูดคุยแลกเปลี่ยน การคิด และการเขียน หลักคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดแก หลักความสมดุลทั้ง
หัว ใจ กาย หลักความสัมพันธ หลักการสรางสภาวะแหงการเรียนรู หลักการสรางสถานการณที่ทาทายหรือพื้นที่เส่ียง 
หลักการเรียนรูจากกันและกัน หลักความเชื่อมโยงกับตัวตน หลักความเปนองครวม ปรัชญาแนวคิดในการจัดกระบวนการ
เรียนรู ไดแก ความทุกขของมนุษยเกิดจากเหตุปจจัยภายในและเหตุปจจัยภายนอก มนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูและฝกฝน
ขัดเกลาตนเอง มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกัน และพื้นฐานของมนุษยมีความดีความงามอยูในตัว ขณะที่ความเปน
กระบวนกร มี 2 สวน คือ บทบาทของกระบวนกร ไดแก รอยเรียง/ออกแบบกระบวนการเรียนรู โอบอุมพลัง/สรางแรง
บันดาลใจการเรียนรู สรางพื้นที่ปลอดภัย เกื้อกูลสงเสริมใหผูเขารวมใหคนพบตัวเอง เชื่อมโยงและเติมเต็มการเรียนรู และ
แสวงหาความรูความจริงรวมกับผูเขารวม และคุณสมบัติของกระบวนกร ไดแก การเรียนรูและฝกฝนขัดเกลาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีทักษะการแสวงหาความรู รวมตลอดถึงการมีความรักความเมตตาตอเพื่อนมนุษย สวนการสังเคราะหผลการวิจัย
พบวา แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู คือการเก้ือกูลและสงเสริมใหผูเขารวมได เห็นตนเองอยางลึกซ้ึงครอบคลุมรอบ
ดาน เขาใจที่มาที่ไปของตนเอง ยอมรับ-เปดรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง มีปญญา-เมตตาตอตนเอง ละวางความยึดถือใน
ตัวตน จนมีชีวิตที่อิสระอยางแทจริง อันเปนเสนทางของการเรียนรูและฝกฝนขัดเกลาตนเองที่นําไปสูความเปนมนุษยที่แท 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย คือส่ิงที่กลไกทางสังคมตองระมัดระวังตอการนําแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูไป
ประยุกตใช รวมถึงไดใหขอเสนอตอการวิจัยคร้ังตอไป 
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153 หนา 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธ / จ 

THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS TO BE AN AUTHENTIC HUMAN 
BEING FROM EASTERN POINTS OF VIEW 
 
JARAYUT SUWUNCHANA 5136066 CECT/M 
 
M.A. (CONTEMPLATIVE EDUCATION AND TRANSFORMATIVE LEARNING) 
 
THESIS ADVISORY COMMITTEE: JIRATTAKRAN PONGPAKATEIN, Ph.D., 
PARICHART SUWANBUBBHA, Ph.D. 
 

ABSTRACT 
From the researcher’s own curiosity, the concepts, processes, and methods 

regarding the learning necessary for becoming an authentic human being were 
extensively reviewed. Consequently, the research’s objectives were as follow: (1) to 
study the concepts of how to carry out the learning processes in order to bring about 
the authentic humanness in the learner as in the Eastern points of view, and (2) to 
investigate the patterns and commonalities of how to carry out the learning processes 
in order to bring about the authentic humanness in the learner as in the Eastern points 
of view. The research methods included  documentary inquiry,  in-depth interviews of 
3 facilitators and 18 participants, and  process observation.  The data was analyzed 
using content analysis to subsequently obtain the essence of how to facilitate the 
learning processes towards  authentic humanness. 

The results showed that the learning components were made up of goals of 
the learning process (the psychological and  spiritual levels), types of the learning 
process (experiential, contemplative, and participatory), inquiry skills (listening, 
asking questions, sharing, thinking, and writing), concepts of learning facilitation (the 
balance of head-heart-body, relationships, learning states, challenging situations or 
risk zones, mutual benefits of learning, self-connection, and holistic concepts), and 
philosophies of learning facilitation (human sufferings are derived from inner and 
outer causes, the human contains potential to learn and practice by oneself, all humans 
are equal, and humans have basic goodness from within.) Meanwhile, the essence of  
the facilitator was made up of 2 parts: the roles (designing, embracing, inspiring, 
generating trust, encouraging self-discovery, connecting, supplementing, and co-
creating the learning), and the qualities (continuing learning and self-practicing, 
inquiring skills, and love and compassion for others). Regarding research synthesis, 
the essence or the commonality of all learning processes was to encourage the learners 
to be able to deeply and truly see and recognize ones’ self, understand and accept 
themselves for what they really are, have loving kindness for themselves, and let go of 
their self-attachment, so that it would lead to the true freedom of life, attainable on the 
path of becoming an authentic human being. Also, the researcher does suggest  
cautions when these learning processes are applied by   social organizations, as well as 
recommendations for doing research in the future. 
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