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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวา่ความเป็นแม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและการเติบโตภายใน
ของผูว้ิจยัอย่างไร และเพื่อทบทวนกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาท่ีพาให้กลบัมาเรียนรู้และเขา้ใจตนเอง ผูว้ิจัย
เลือกใชก้ระบวนทศัน์การท างานวิจยัแบบทศัน์ 1 (First Person Research) ดว้ยรูปแบบวิธีการท างานวิจยัเชิง
อตัชีวประวติั (Autobiographical Research) ผสมผสานกบัการท างานวิจยัแบบเร่ือง-เล่า (Narrative Inquiry) โดยมี 
“ฉนั” ในฐานะผูว้จิยัตวัเองเป็นผูด้  าเนินเร่ือง 
 ผูว้ิจยัพบวา่มุมมองความเป็นแม่ของผูว้ิจยัมีท่ีมาจากมุมมองความเป็นลูกท่ีตวัเองเคยคบัขอ้งในวยั
เด็ก การสืบคน้ด้วยสติท่ีได้กลบัไปปรับความเขา้ใจใหม่ในมุมมองของความเป็นลูกท่ีเคยเป็น ส่งผลถึงการ
เปล่ียนแปลงมุมมองความเป็นแม่ของตวัผูว้ิจยัเอง และท าให้ผูว้ิจยัปรับเปล่ียนทศันคติจากการยึดมัน่ในตนเองสูง
มาเป็นการศรัทธาและวางใจในการใชชี้วิตอยา่งสอดคลอ้งทั้งภายในตนเองและในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น รวมทั้ง
เกิดความตระหนกัในคุณค่าของตวัเองโดยไม่ตอ้งยดึบทบาทความเป็นแม่เพ่ือยนืยนัคุณค่านั้นอยา่งท่ีเคยเป็น  
 ในส่วนของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ผูว้ิจยัใช้สติเป็นพ้ืนฐานส าคญั การท างานของสติท าให้
ผูว้จิยัสามารถรับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดว้ยความเป็นกลาง ไม่สั่นคลอนไปกบัความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ จึงช่วยส่งผลต่อ
การเกิดปัญญาท่ีเขา้ใจถูกตอ้ง ปัญญาเช่นน้ีไม่ไดม้าจากการนึกคิดดว้ยตรรกะเหตุผล หากมาจากการท่ีรู้และสัมผสั
ไดถึ้งความหมายของความรู้สึกท่ีลึกลงไปในจิตใจ ผลท่ีไดรั้บจากกระบวนการวิจยัจึงเป็นความเขา้ใจใหม่ท่ีได้
ช าระเปลือกของความยดึมัน่บางอยา่งท่ีเคยมี จนกระทัง่ไดส้มัผสักบัศรัทธาในชีวิตและสามารถวางใจกบัชีวิตท่ีจะ
ด าเนินต่อไปอยา่งมัน่คงมากยิง่ข้ึน   
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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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