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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนและศึกษาประสบการณ์ดา้ นใน การให้ความหมาย และกรอบ
ความเข้าใจโลกในความเป็ นแม่ของผูว้ ิจยั การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่วางอยูบ่ นหลักการของวิธีวิทยาแบบ
เรื่ องเล่า (narrative inquiry) โดยใช้การเขียนด้วยการใคร่ ครวญด้านในเป็ นกระบวนการสื บค้นประสบการณ์ความ
เป็ นแม่ของตนเอง ผูว้ จิ ยั เน้นการเก็บข้อมูลที่มีความหมายสําคัญต่อความเป็ นแม่ ทั้งความรู ้สึกนึ กคิด ความเชื่อ การ
ให้ความหมายที่แฝงในแบบแผนการใช้ชีวิตหลากหลายแง่มุม งานชิ้นนี้ ใช้การสื บค้นแบบอุปนัย คือ โดยไม่ได้
กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พิ สู จ น์ ท ฤษฎี ใ ด แต่ นํา องค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาค้น คว้า มาสะท้อ นในการใคร่ ค รวญ
ประสบการณ์ดา้ นในความเป็ นแม่
จากการได้ศึกษาประสบการณ์ดา้ นในความเป็ นแม่ของเห็นตนเอง ผูว้ ิจยั พบว่าความเป็ นแม่ได้
กลับมาสะท้อนการมองโลกและชีวติ อันเป็ นปัจเจกของตนเอง ทําให้เห็นและเข้าใจตนเองในมิติที่ลึกซึ้ ง ตระหนักรู ้
ถึงความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก แบบแผน และมุมมองต่อโลก เห็นเหตุปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดความหมายต่อชีวิต จน
เกิดการยอมรับความเป็ นปั จเจกของตนเอง และสามารถสะท้อนกลับมาชื่นชมและภาคภูมิใจชีวิตความเป็ นแม่ได้
ทําให้สามารถดําเนิ นชีวิตได้อย่างสอดคล้องสมดุล อ่อนโยนและเมตตาต่อตนเองจนค่อยๆละวางจากการเร่ งรี บบีบ
คั้นให้คนเองทําหน้าที่แม่ตามความเคาดหวัง
กระบวนการเขียนด้วยการใคร่ ครวญด้านในเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเก็บข้อมูล ซึ่ งมีส่วนสําคัญที่
ส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั เกิดการรับรู ้โลกที่เปลี่ยนไป เร่ิ มตั้งคําถามต่อแบบแผนชีวิตที่ปฏิบตั ิจนคุน้ ชิน กล้าที่จะสื บค้นลึกลง
ไปในต้นตอของความทุกข์ในใจ ทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถเปิ ดมุมมองใหม่ในการเข้าใจชีวติ ของตนเอง
คําสําคัญ: การเขียนด้วยการใคร่ ครวญด้านใน / วิธีวทิ ยาแบบเรื่ องเล่า / ความเป็ นแม่ / จิตตปัญญาศึกษา
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ABSTRACT
The purpose of this research was to review and study researcher’s selfexperience 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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