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บทคดัยอ่ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทบทวนและศึกษาประสบการณ์ดา้นใน การใหค้วามหมาย และกรอบ

ความเขา้ใจโลกในความเป็นแม่ของผูว้ิจยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีวางอยูบ่นหลกัการของวิธีวิทยาแบบ

เร่ืองเล่า (narrative inquiry) โดยใชก้ารเขียนดว้ยการใคร่ครวญดา้นในเป็นกระบวนการสืบคน้ประสบการณ์ความ

เป็นแม่ของตนเอง ผูว้จิยัเนน้การเกบ็ขอ้มูลท่ีมีความหมายสาํคญัต่อความเป็นแม่ ทั้งความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ การ

ให้ความหมายท่ีแฝงในแบบแผนการใชชี้วิตหลากหลายแง่มุม งานช้ินน้ีใชก้ารสืบคน้แบบอุปนัย คือ โดยไม่ได้

กาํหนดวตัถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีใด แต่นําองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษาค้นควา้มาสะท้อนในการใคร่ครวญ

ประสบการณ์ดา้นในความเป็นแม่ 

จากการไดศึ้กษาประสบการณ์ดา้นในความเป็นแม่ของเห็นตนเอง  ผูว้ิจยัพบวา่ความเป็นแม่ได้

กลบัมาสะทอ้นการมองโลกและชีวติอนัเป็นปัจเจกของตนเอง ทาํใหเ้ห็นและเขา้ใจตนเองในมิติท่ีลึกซ้ึง ตระหนกัรู้

ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก แบบแผน และมุมมองต่อโลก เห็นเหตุปัจจยัต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความหมายต่อชีวิต จน

เกิดการยอมรับความเป็นปัจเจกของตนเอง  และสามารถสะทอ้นกลบัมาช่ืนชมและภาคภูมิใจชีวิตความเป็นแม่ได ้

ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสอดคลอ้งสมดุล อ่อนโยนและเมตตาต่อตนเองจนค่อยๆละวางจากการเร่งรีบบีบ

คั้นใหค้นเองทาํหนา้ท่ีแม่ตามความเคาดหวงั  

กระบวนการเขียนดว้ยการใคร่ครวญดา้นในเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงมีส่วนสาํคญัท่ี

ส่งผลให้ผูว้ิจยัเกิดการรับรู้โลกท่ีเปล่ียนไป เริ่มตั้งคาํถามต่อแบบแผนชีวิตท่ีปฏิบติัจนคุน้ชิน กลา้ท่ีจะสืบคน้ลึกลง

ไปในตน้ตอของความทุกขใ์นใจ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถเปิดมุมมองใหม่ในการเขา้ใจชีวติของตนเอง 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to review and study researcher’s self-
experience of motherhood through the examination of life’s meaning and worldview. 
The research was based on the principle of qualitative research and narrative inquiry 
using contemplative writing as a tool and process to explore the researcher’s inner 
experience of motherhood. The research data included, feelings, thought, belief, and 
the meaning behind the life patterns of the researcher reflecting in several aspects in 
the motherhood experience.  The research inductively inquired knowledge that gains 
from the contemplation of life; thus, it does not set any pre-assumption to prove any 
theory. 
 The researcher found that motherhood reflects the researcher’s worldview 
and individuality. Consequently, the researcher gained deep understanding of self and 
became fully aware of thought, emotion, feelings, worldview, life pattern, and factors 
that contributed to the researcher’s meaning about life. Through the researching 
process, the researcher finally was able to accept her individuality, appreciate life of 
motherhood,   and live a congruent life.  
 Through the contemplative writing process, the researcher also 
experienced a shift in worldview, gained more inquisitive mind of life pattern, and 
willingly explored deeply to the pain in life. 
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