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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทเรี ยนจากการใคร่ ครวญเส้นทางความเป็ นผูพ้ ่ายแพ้ในระบบ
การศึกษาของผูว้ ิจยั และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่หล่อหลอมความเป็ นผูพ้ ่ายแพ้ดงั กล่าวโดยใช้ระเบี ยบวิธี
วิจยั แนวอัตชาติพนั ธุ์วรรณนา (autoethnography) ซึ่งเป็ นกระบวนการวิจยั ผ่านเรื่ องเล่า (narrative inquiry)
ผูว้ ิจยั ถ่ายทอดเรื่ องราวเหตุการณ์สาคัญในชี วิตตามลาดับเวลานับตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น
จนถึงช่วงหลังปริ ญญาตรี และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่าความเป็ นผูพ้ ่ายแพ้ใน
ระบบการศึ กษาของผูว้ ิจัย เกิ ด จากปั จ จัย 3 ส่ ว นที่ ท างานสัม พัน ธ์ กัน เป็ นวงจร ได้แ ก่ 1) ปั จ จัย ทางสัง คม 2)
กระบวนการให้ความหมาย และ 3) วิธีปฏิสมั พันธ์ต่อโลก วงจรที่ส่งเสริ มความเป็ นผูพ้ า่ ยแพ้น้ นั เกิดจากการรับเอา
วาทกรรมและมายาคติของสังคมมายึดมัน่ โดยไม่ได้ใคร่ ครวญจึงทาให้เกิดการยึดติดในความหมายและเกิดภาวะ
ดิ้ นรนเพื่อหนี ความพ่ายแพ้น้ นั ส่ วนวงจรที่ ช่วยคลี่ คลายความเป็ นผูพ้ ่ายแพ้เกิ ดจากการเผชิ ญโจทย์ชีวิตอย่าง
ตรงไปตรงมา การเจริ ญสติภาวนาเพื่อคลายการยึดถือ และการมีชุมชนกัลยาณมิตรที่ช่วยสะท้อนการเรี ยนรู ้ ผล
ของการใคร่ ครวญเส้นทางความเป็ นผูพ้ ่ายแพ้ดงั กล่าวทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้เกิดการให้ความหมายใหม่เกี่ยวกับการศึกษา
อุดมคติของชีวติ รวมถึงความสาเร็ จและความพ่ายแพ้ในชีวติ
คาสาคัญ : ผูพ้ า่ ยแพ้ / การศึกษา / อัตชาติพนั ธุ์วรรณนา / จิตตปั ญญาศึกษา / การเจริ ญสติ
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ABSTRACT
This research aimed to study lessons through contemplating on the
researcher’s life path as a loser in education system and to analyze social factors that
caused this loser’s identity using autoethnography methodology which is one of
narrative inquiry research approach.
The researcher narrated his own life story chronologically from his middle
school to postgraduate and then analyzed all the data with the thematic analysis method.
The researcher found that his loser’s identity originated by 3 factors working in cycle
which are 1)social factors 2)meaning construction process and 3)interaction with the
world. These factors enhanced the researcher’s loser’s identity by grasping the myths
and discourses to self without awareness and then struggling from it. However, loser’s
identity can be lessened by confronting life issue directly, cultivating self-awareness,
and having community of practice. Contemplating on researcher’s life path as a loser
in education system helped the researcher to generate new meaning of education, ideal
of life, as well as success and failure.
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