บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

วิทยานิพนธ์ / ง

การเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็ นแม่ของฉัน
THE INNER GROWTH THROUGH THE PATH OF MY MOTHERHOOD
ชรริ นชร เสถียร 5537150 CECE/M
ศศ.ม. (จิตตปั ญญาศึกษา)
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: หิ มพรรณ รักแต่งาม, Ph.D., ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, พ.บ., Ph.D. (จิตเวช)
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความเป็ นแม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตภายใน
ของผูว้ ิจยั อย่างไร และเพื่อทบทวนกระบวนการจิ ตตปั ญญาศึ กษาที่ พาให้กลับมาเรี ยนรู ้และเข้าใจตนเอง ผูว้ ิจัย
เลือกใช้กระบวนทัศน์การทางานวิจยั แบบทัศน์ 1 (First Person Research) ด้วยรู ปแบบวิธีการทางานวิจยั เชิ ง
อัตชีวประวัติ (Autobiographical Research) ผสมผสานกับการทางานวิจยั แบบเรื่ อง-เล่า (Narrative Inquiry) โดยมี
“ฉัน” ในฐานะผูว้ จิ ยั ตัวเองเป็ นผูด้ าเนินเรื่ อง
ผูว้ ิจยั พบว่ามุมมองความเป็ นแม่ของผูว้ ิจยั มีที่มาจากมุมมองความเป็ นลูกที่ตวั เองเคยคับข้องในวัย
เด็ ก การสื บ ค้น ด้ว ยสติ ที่ไ ด้ก ลับ ไปปรั บ ความเข้า ใจใหม่ ในมุม มองของความเป็ นลู กที่ เ คยเป็ น ส่ งผลถึ งการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองความเป็ นแม่ของตัวผูว้ ิจยั เอง และทาให้ผวู ้ ิจยั ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการยึดมัน่ ในตนเองสู ง
มาเป็ นการศรัทธาและวางใจในการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องทั้งภายในตนเองและในความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น รวมทั้ง
เกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวเองโดยไม่ตอ้ งยึดบทบาทความเป็ นแม่เพื่อยืนยันคุณค่านั้นอย่างที่เคยเป็ น
ในส่วนของกระบวนการจิตตปั ญญาศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้สติเป็ นพื้นฐานสาคัญ การทางานของสติทาให้
ผูว้ จิ ยั สามารถรับรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็ นกลาง ไม่สั่นคลอนไปกับความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบ จึงช่วยส่ งผลต่อ
การเกิดปั ญญาที่เข้าใจถูกต้อง ปั ญญาเช่นนี้ไม่ได้มาจากการนึ กคิดด้วยตรรกะเหตุผล หากมาจากการที่รู้และสัมผัส
ได้ถึงความหมายของความรู ้สึกที่ ลึกลงไปในจิ ตใจ ผลที่ได้รับจากกระบวนการวิจยั จึ งเป็ นความเข้าใจใหม่ที่ได้
ชาระเปลือกของความยึดมัน่ บางอย่างที่เคยมี จนกระทัง่ ได้สมั ผัสกับศรัทธาในชีวิตและสามารถวางใจกับชีวิตที่จะ
ดาเนินต่อไปอย่างมัน่ คงมากยิง่ ขึ้น
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ABSTRACT
This research aimed to study how motherhood impacted the researcher’s transformation and to
review contemplative education approach which focused on mindfulness of self-inquiry. The “First Person
Research” paradigm methodology which employed autobiographical research and narrative inquiry was used.
The researcher used “I” dialogue as the narrator throughout.
From this study, the researcher found that her standpoint of being a mother originated from her
standpoint of being a suffering child in the past. The process of this mindful investigation led to her acquiring of
a new understanding of her childhood in the past and a new understanding of being a mom at present. It also
transformed her perspective from strong egoism to faith in living life congruently, both internally and among
relationships with others. She also discovered self-worth.
In the contemplative education approach, the researcher used mindfulness as a fundamental
process. Mindfulness encouraged her to perceive those experiences firmly, not shaken by any positive or
negative sensations. This brought in a non-intellectually developed wisdom. It was wisdom developed from the
“knowing” and the deep meaning of awareness. So, the result from this research was a new comprehensive
understanding on the basis of minimizing exaggerated egoism, hence establishing faith in living life with trust.
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