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 บทที ่2 
แนวคดิ เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

 งานวิจยัเร่ือง เจตคติของครูและบุคคลากรต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม : กรณีศึกษาโรงเรียนธรรม
จารินีวิทยา ผู ้วิจัยได้ศึกษางาน แนวคิด ทฤษฎีและวิจัยท่ีเก ีย่วข้อง โดยมี สาระส าคัญในบทท่ี 2 
ประกอบดว้ย 
 การฝึกสมาธิ 
 การฝึกสมาธิแบบทีเอม็ 
 เจตคติ 
 เจตคติกบัทศันคติ 
 งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
  
การฝึกสมาธิ 
 สมาธิ หมายถึง ความท่ีจิตตั้ งมัน่ มีอารมณ์เพียงหน่ึงเดียว สมาธิท่ีเกดิจากการตั้ งใจจดจ่อให้
เกดิข้ึนเพ่ือใชข้บคิดพิจารณาส่ิงใดนั้น เรียกว่า ขณิกสมาธิ หมายถึงสมาธิท่ีเกดิข้ึนเป็นคร้ังคราว หรือเป็น
ขณะๆไป ตามแต่จะตอ้งการใชป้ระโยชน์ คนท่ีมีสมาธิดีกคื็อผูท่ี้สามารถท าให้ขณะของการมีสมาธิอยู่ได้
นานกว่าคนอ่ืนท่ีมีสมาธิไม่ดี ท่ีกล่าวมาแลว้ทั้ งหมดนั้นกเ็ป็นความหมายของสมาธิ ซ่ึงเป็นความหมาย
ตามธรรมสามญั อนัเป็นลกัษณะของจิตใจมนุษย ์ทุกรูป ทุกนาม ไม่ว่าชาติใด ภาษา ใด เป็นเร่ืองของ
ธรรมชาติแห่งจิตมนุษย ์ท่ีจะต้องมีสมาธิเช่นท่ีว่าน้ีเป็นธรรมดา อนัไม่เก ีย่วกบัหลกัศาสนาใดๆ แมแ้ต่
พระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิให้เกดิข้ึนนั้นมีมากอ่นพุทธกาล และเป็นเร่ืองธรรมดาของการท่ีจะท าให้
จิตมนุษยมี์ประสิทธิภาพสูงข้ึนในการใชง้านนั่นเอง แต่เน่ืองจากสมาธิในระดบัสูงกไ็ดฝึ้กให้เกดิข้ึนแลว้ 
ท าให้มีความสุขและความสงบของจิตใจเป็นอนัมากดว้ย ในสมยักอ่นพุทธกาลจึงมีผูเ้ข้าใจกนัว่าเป็นจุด
ยอดของการปฏิบติัทางจิตใจของมนุษย ์แลว้กห็ลงติดอยู่กบัสมาธิเหล่านั้น ดังตัวอย่างเช่น อุทกดาบส 
และอาฬารดาบส ผูเ้ป็นครูของพระพุทธเจา้ กอ่นการตรัสรู้กเ็ป็นผูท่ี้เขา้ใจผิดเช่นนั้น เม่ือเจา้ชายสิทธตัถะ
ได้เสด็จไปทรงศึกษาดว้ยจนส าเร็จบรรลุ ฌานสมาบัติขั้นสูงแลว้กท็รงทราบว่า ยงัไม่ใช่จุดสุดยอดอนั
แทจ้ริง เพราะมนัไม่ใช่การระงบัดบัทุกข์ได้อยา่งเด็ดขาดเป็นการถาวร ดงันั้นเจา้ชายสิทธตัถะจึงไดเ้สด็จ
ไปทรงค้นควา้ต่อด้วยพระองค์เอง จนได้ตรัสรู้มรรค ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่าง
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เด็ดขาดถาวร และในมรรคน้ีเองกไ็ดมี้อยูส่ามขอ้ ท่ีเป็นเร่ืองของการฝึกสมาธิให้เกดิข้ึนรวมเรียกว่า สมาธิ
ขนัธ์ ไดแ้ก ่สมัมาวายามะ สมัมาสติ และ สมัมาสมาธิ ค าว่า สมัมาสมาธิ น้ีเป็นค าของพระพุทธเจา้ท่ีทรง
บัญญติัข้ึนเพ่ือช้ีให้เห็นว่า สมาธิท่ีพระองค์ทรงน าเอามาใช้ประโยชน์ในการระงับดับทุกข์นั้น ไม่ใช่
สมาธิตามธรรมดาสามญัท่ีเขา้ใจกนั หากแต่เป็นสมาธิท่ีมีลกัษณะพิเศษดงัท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงให้ค า
นิยามไว ้ดังต่อไปน้ี สมาธิของพระอริยะ อันมีเหตุ มีองค์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะ 
สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง
ประกอบด้วยองค์ 7 เหล่าน้ี เรียกว่า สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ ภิกษุในธรรมวินัย สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขเกดิแต่วิเวกอยู ่ บรรลุ ทุคติฌาน มีความผ่องใส
แห่งจิตใจภายใน เป็นธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์ มีปีติ และสุขเกดิแต่
สมาธิอยู ่ มีอุเบกขา มีสติ มีสมัปชญัญะเสวยสุขดว้ยกาย เพราะปีติส้ินไป บรรลุ ตติยฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มี
สุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัส โทมนัสกอ่นๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่ อนัน้ี
เรียกว่า สมัมาสมาธิ จากขอ้ความในพระสุตตันตปิฎก ท่ียกมาน้ี กจ็ะเห็นไดว้่าสมาธิท่ีพระพุทธองค์ทรง
เห็นว่ามีประโยชน์ในการระงับดับทุกข์นั้น จะต้องเป็นสมาธิ หรือ ความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง อนัมี
ลกัษณะพิเศษ 2 ประการ ด้วยกนัคือ 1. จะต้องประกอบด้วยมรรคข้อต้นอีก 7 ข้อด้วยกนั อนัได้แก ่
สมัมาทิฐิ เป็นตน้ไปจนถึง สมัมาสติ 2. จะตอ้งเป็นสมาธิในระดบัฌานท่ีเรียกว่า ปฐมฌาน (ฌาน1) เป็น
ตน้ไปจนถึง จตุตถฌาน (ฌาน 4) ซ่ึงมีลกัษณะจ าเพาะของแต่ละฌาน ดงักล่าวไวใ้น มหาสติปัฏฐานสูตร 
ท่ียกมานั้น ลกัษณะพิเศษทั้ ง 2 ประการน้ี มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการฝึกสมาธิตามแบบของ
พระพุทธศาสนา (ท่ีฝร่ังเรียกว่า Buddhist Meditation) เพราะท าให้แตกต่างไปจากการฝึกสมาธิ  
(Meditation) ในรูปแบบอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง เช่นการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ (Transcendental Meditation) 
 
 รูปแบบการฝึกสมาธิ 

 สมาธิเป็น วิธีการน าไปสู่ความสงบภายใน มีขั้นตอนชดัเจน เรียบง่าย สามารถปฏิบติัได้ทุกคน 
ทุกเพศ ทุกว ัย ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับสถานะทางสังคม อีกทั้ งยงัเป็นส่ิงท่ีน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ โดยไม่ขัดต่อความเช่ือ ไม่ขัดต่อศรัทธาดั้ งเดิม ไม่ขัดต่อ
วฒันธรรมประเพณี เพราะเป็นเร่ืองของจิตใจลว้นๆ จึงเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัในทุกท่ี ทุกสภาพแวดลอ้ม และ
ไม่มีส่ิงใดสามารถเขา้มาเป็นอุปสรรค ต่อการฝึกปฏิบติัสมาธิได้อีกดว้ย การฝึกสมาธินั้น เป็นการฝึกฝน
จิตใจของเราให้สงบสุข นัน่มีอยูห่ลายวิธีดว้ยกนั เปรียบเสมือนดัง่แหล่งน ้ าในโลก ท่ีมีหลากหลายแหล่ง
ให้สตัวโ์ลกทั้งหลายไดด่ื้มกนิ การฝึกใจ เพ่ือให้เกดิสมาธินั้นกมี็อยูห่ลายวิธีการดว้ยเช่นกนั เพราะเหตุน้ี 
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จึงมีรูปแบบการสอนสมาธิท่ีหลากหลายเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้สนองต่อความต้องการของมนุษยโ์ลกท่ี
มีความแตกต่างกนัไป เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะมนุษยแ์ต่ละคนจะหาความเหมือนกนัหมดทุกอยา่งได้ยาก 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้น ครูผูส้อนการฝึกสมาธินั้น ไดพ้ยายามหาวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์ตาม
ความรู้ ความคิด และความสามารถท่ีตนเองไดฝึ้กฝนหรือเรียนรู้มา หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี
นิยม และพิธีกรรมต่างๆ ท่ีไดร้ับการสืบทอดกนัมาตามความรู้ ความเช่ือของคนรุ่นกอ่น บางทีวฒันธรรม
ของแต่ละท้องถ่ิน จะมีอธัยาศยัท่ีแตกต่างกนัไปตามว ัฒนธรรมพ้ืนเมือง จึงท าให้เกดิครูสอนสมาธิ
มากมายทัว่โลก แต่ครูสอนสมาธิท่ีดีจะมุ่งเนน้สอนสมาธิ เพ่ือให้ใจเกดิสมาธิคือท าใจให้ตั้งมัน่ มีความ
สงบสุข สุขใจ เบากาย สบายกาย สบายใจ อนัเป็นผลให้เกดิสมาธิในขั้นพ้ืนฐาน และเป็นรากฐานในการ
รองรับการฝึกสมาธิขั้นสูงต่อไปได ้
 ตวัอย่างการฝึกสมาธิรูปแบบต่างๆ 
 1. สมาธินอกพระพุทธศาสนา  

 โยคะ คือ การฝึกสมาธิท่ีมีมานานกอ่นพุทธกาล โดยการใช้วิธีบริหารร่างกายซ่ึงมีหลกัการคือ 
“สุขภาพทางกายนั้นเป็นรากฐานของสุขภาพทางจิต” ดังนั้นในการท าโยคะนั้น จะมีการออกก  าลงักาย
บริหารร่างกาย และส่งใจไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เกดิความผ่อนคลาย สบาย และยงัเน้นเร่ือง
ของการก  าหนดลมหายใจ หรือลมปราณ ซ่ึงเช่ือว่า มีความสมัพนัธ์กบัจิตอยา่งแนบแน่น  
 2. สมาธิแบบทิเบต  
 การฝึกสมาธิแบบทิเบต นั้นเป็นวิธีการปฏิบติัแนวหน่ึง ท่ีนอกจากต้องการจิตใจท่ีบริสุทธ์ิแลว้ 
ยงัตอ้งการอ านาจจิต ดว้ยรูปแบบการฝึก จึงมุ่งเพ่งความคิดให้แน่วแน่ลงไปในส่ิงเดียวหากสามารถรวม
พลงัจิตท านองเดียวกบัการรวมแสงอาทิตยจ์ะท าให้ได้พลงัจิตอย่างมหาศาล การปฏิบัติสมาธิแบบน้ี
จะต้องรวบรวมร่างกาย ความคิด และประสาทสัมผสัเข้าดว้ยกนั ด้วยดวงจิตท่ีมีสติควบคุมจดจ่อ เป็น
อารมณ์เดียว และจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนนั้นให้ครบถว้น จึงจะบงัเกดิผลข้ึนมาได้ในเวลาอันควร 
การปฏิบติัทุกขั้นตอนจะต้องไม่รีบร้อน ท าแบบชา้ๆ เพ่ือร่างกาย ความคิด และประสาทสมัผสั สามารถ
ผสมผสานเขา้สู่กระบวนการได้อยา่งถูกต้อง ผลท่ีเกดิข้ึนกจ็ะไดไ้ม่ขาดหายหรือบกพร่องไป ซ่ึงขั้นตอน
การฝึกสมาธิแบบน้ีจะมีล าดบัขั้นตอนในการปฏิบติัคือ 
  1. การพกัผ่อน 
  2. การก  าหนดลมหายใจ 
  3. การฝึกความสงบ 
  4. การภาวนา 
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  5. การเพ่งกสิณ 
 กล่าวโดยทัว่ไปนั้น การฝึกสมาธิตามแบบทิเบตนั้น เป็นการฝึกโดยเร่ิมต้นจากความผ่อนคลาย
ทั้งร่างกายและจิตใจกอ่นแลว้ค่อยฝึกลมหายใจให้ยาวและลึก พร้อมกบัค าภาวนา เม่ือใจสงบดีแลว้กม็า
ฝึกเพ่งกสิณกนัต่อ ซ่ึงกสิณท่ีชาวทิเบตนิยมท ากนัมากคือ กสิณแสงสว่าง และการเพ่งลูกแกว้ โดยมุ่งให้
เกดิอ านาจทางจิตมีตาทิพยเ์ป็นตน้ 

3. การฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน 

 สมาธิแบบเซนในปัจจุบนั เป็นวิธีปฏิบติัท่ีนิยมในพระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญี่ปุ่น มี
วิธีปฏิบติัท่ีส าคญัอยู ่2 สาย สายแรกคือ รินไซเซน (Rinzai Zen) มีปริศนาธรรมเป็นหัวใจของการปฏิบัติ 
ส่วนสายท่ีสองคือ โซโตะเซน (Soto Zen) ใชอี้กวิธีหน่ึงท่ีเรียกว่า ชิคานทาซา เป็นหัวใจของการปฏิบัติ 
รินไซเซนในปัจจุบันใช้โกอานเป็นหัวใจของการปฏิบัติ ซ่ึงการปฏิบัตินั้ น เม่ือนักศึกษาเข้าไปขอ
กรรมฐานกบัอาจารยแ์ลว้ อาจารยก์จ็ะให้โกอานข้อท่ีหน่ึงซ่ึงกคื็อ ให้ภาวนาค าว่า “มู” จนกว่าจะหา
ค าตอบได้ พอตอบได้แลว้ อาจารยก์จ็ะให้โกอานข้อท่ี 2 เราตอบได้กใ็ห้ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 ไป
เร่ือยๆ จนกว่าจะหมดโกอานในหนงัสือ “มูมอนคาน” แลว้ถือว่าจบหลกัสูตร ถือไดว้่ารู้ธรรมะขั้นลึกซ้ึง 
ซ่ึงลกัษณะการท าภาวนาแบบน้ี แมจ้ะมีความพยายามท่ีจะหาค าตอบจากการภาวนากต็าม การนัง่นั้นเขา
กน็ัง่น่ิง หลบัตาภาวนา ดูลมหายใจ และในการดูลมหายใจนั้น เขากก็  ากบัค าภาวนาดว้ย นอกจากน้ียงัมี
บางส านกัคือ “เรียวโคอิน” ท่ีอาจารยโ์คโบริ โรชิ สอนชาวต่างประเทศ ไดป้ระยกุต์ให้เขา้กบัวฒันธรรม
ตะวนัตก คือ ขณะท่ีอาจารยเ์ซนคนอ่ืนสอนให้ภาวนาค าว่า “มู” ท่านโคโบริ กส็อนให้ชาวตะวนัตก
ภาวนาว่า “one” ท าภาวนาอยา่งน้ีจนความรู้สึกนึกคิดเป็นอยา่งเดียวกบัค าภาวนา ส่วนสายท่ี 2 คือ โซโตะ
เซน ใชว้ิธีการท่ีแตกต่างออกไป คือให้นัง่สมาธิน่ิงๆ แต่ไม่หลบัตา และไม่ตอ้งภาวนา ไม่ตอ้งดูลมหายใจ 
ไม่ตอ้งท าอะไรทั้งส้ิน นัง่เฉยๆ แลว้ให้รู้สึกตวั เช่น ในขณะท่ีนัง่นั้นมีเสียงรถผ่านไปกใ็ห้รู้ ลมพดัมาต้อง
กายกใ็ห้รู้ มีอะไรเกดิข้ึนรอบกายกใ็ห้รู้ ให้นั่งอยู่ในความรับรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง มีสติรับรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง 
วิธีการน้ีเรียกว่า “ชิคานทาซา” สรุป สมาธิแบบเซนจะมุ่งเนน้ความสงบทางใจโดยการนั่งน่ิงๆ แลว้น าค า
ภาวนามาขบคิดจนเกดิความรู้ใหม่ท่ีเกดิข้ึนมาพร้อมกบัความสว่าง สงบ และความยนิดี 
 4. การฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
 การฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทน้ี มีหลายวิธีการปฏิบัติ และแหล่งท่ีมีการสอน
มกัจะเป็นในประเทศศรีลงักา พม่า และไทย เป็นต้น ส าหรับในท่ีน้ี จะมุ่งกล่าวถึงการฝึกสมาธิแบบเถร
วาทท่ีมีการสอนในประเทศไทยเป็นหลกั แต่อยา่งไรกต็าม แมใ้นประเทศไทยเอง กมี็หลากหลายรูปแบบ 
และมีหลายส านกัปฏิบติัธรรมท่ีเผยแพร่ วิธีการปฏิบติัในปัจจุบนั ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงความหลากหลาย
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วิธีการและหลากหลายส านักปฏิบัติธรรมน้ี แสดงให้เห็นว่ามีผูส้นใจศึกษาและปฏิบัติธรรมกนัมาก 
หากแต่ละส านกัรวมทั้งผูมุ่้งท่ีจะศึกษาและฝึกสมาธิ ไดล้งมือศึกษาและฝึกฝนอยา่งจริงจงัแลว้ยอ่มจะเกดิ
ผลดีทั้งแกผู่ป้ฏิบติัและการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกดว้ย ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งวิธีการฝึกสมาธิแบบ
เถรวาทในประเทศไทยมาพอสงัเขป แต่จะกล่าวถึงการฝึกสมาธิเพ่ือการเข้าถึงธรรมกายในรายละเอียด 
ทั้ งน้ีเพราะผูจ้ัดท าต าราเรียนได้ศึกษามาโดยตรง ส่วนวิธีการอ่ืนนั้นหากสนใจในรายละเอียดนักศึกษา
สามารถหาโอกาสศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

5. การฝึกสมาธิแบบอานาปานสต ิ

 การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติเป็นรูปแบบการฝึกสมาธิท่ีนิยมกนัมากในพระพุทธศาสนาเถร
วาทเช่น การฝึกสมาธิแบบสายพระธุดงค์อีสานโดยมีพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัตเถระ เป็นครูผูส้อน ซ่ึงท่าน
ใช้ค าว่า พุท–โธ เป็นหลกัในการภาวนาตามจังหวะลมหายใจเข้า-ออก นอกจากน้ีท่านยงัเน้นการเดิน
จงกรม โดยระยะท่ีเดินประมาณ 5 ถึง 10 เมตร มองทอดสายตาดูไปขา้งหนา้ประมาณ 4 กา้ว เพ่ือไม่ให้
จิตใจวอกแวก ก  าหนดจิตของเราอยูท่ี่กา้วเดินและค าภาวนา การท าสมาธิแบบอานาปานสติ จะใชว้ิธีเอา
สติไปอยูท่ี่ลมหายใจเขา้-ออก โดยภาวนาพุท-โธ ก  ากบั 
 6. การฝึกสมาธิแบบพองหนอ-ยุบหนอ  

 การฝึกสมาธิแบบน้ี จะเน้นการใช้สติปัฏฐาน 4 ควบคู่กบัการบริกรรมพองหนอ-ยุบหนอเป็น
แนวการสอนสมาธิตามแบบประเทศพม่า ซ่ึงพระธรรมธีรราชมหามุนี (พระมหาโชดก ญาณสิทธิ) เป็นผู้
ไปฝึกปฏิบัติแลว้น ามาเผยแพร่ท่ีประเทศไทย และท่านได้จัดสอนท่ีวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ท่า
พระจนัทร์ และต่อมาไดรั้บความนิยมน าไปปฏิบติัอยา่งแพร่หลาย วิธีปฏิบติันั้น ทั้งมีการให้เดินจงกรม 
โดยเน้นให้มีสติอยู่ท่ีส้นเท้าเป็นหลกั และเม่ือเดินจงกรมครบก  าหนดแลว้ให้นั่งสมาธิ เอาสติไวท่ี้ท้อง
ภาวนาว่า “พองหนอ-ยบุหนอ” ตามอาการพองยุบของหน้าทอ้งเวลาหายใจเขา้ออก ถา้นั่งครบก  าหนด
แลว้กใ็ห้ลุกข้ึนเดินจงกรมอีก และนั่งสมาธิอีก ท าให้ต่อเน่ืองสลบักนัไปส าหรับการนั่งสมาธิ และการ
เดินจงกรมลกัษณะน้ี มุ่งเน้นพิจารณาตามกฎไตรลักษณ์ ส่วนวิธีการอาจมีความแตกต่างกนับ้างใน
รายละเอียด ตามแต่อาจารยจ์ะน าไปประยุกต์สอน การท าสมาธิดว้ยการภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ เป็น
การฝึกสติอยู่กบัลมหายใจท่ีท้องเป็นหลกัส่วนถา้มีอารมณ์อ่ืนมาแทรกกใ็ห้พิจารณา คือ เอาอารมณ์นั้ น
มาภาวนาแทนจนกว่าใจจะสงบ ส่วนถา้เดินจงกรมกใ็ห้มีสติอยู่กบัเท้าท่ีเดินอยู่ตลอดเวลา ทั้ งหมดน้ี 
มุ่งหวงัให้ใจรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกดิข้ึนกบัตนเองอยูเ่สมอ 
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7. การฝึกสมาธิเพ่ือให้เข้าถึงพระธรรมกาย 

 การฝึกสมาธิแบบน้ี เป็นการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาท่ีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วดั
ปากน ้ าภาษีเจริญท่านค้นพบวิธีการปฏิบติั และน ามาสอนจนสามารถท าให้ผูป้ฏิบติัเขา้ถึงพระธรรมค า
สอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าได้ซ่ึงเป็นท่ีอศัจรรยว์่า ส่ิงท่ีพระมงคลเทพมุนี (หรือท่ีผูค้นนิยม 
กล่าวถึงท่านติดปากว่า “หลวงปู่วดัปากน ้ า”) น ามาสอนนั้น แมจ้ะเป็นประสบการณ์ท่ีเกดิจากการปฏิบัติ 
แต่กมี็ปรากฏสอดคลอ้งกบัพระธรรมค าสอนท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น ค าว่า “ธรรมกาย” และ
วิธีการปฏิบติัให้เขา้ถึงธรรมกายกส็อดคลอ้งกบัวิธีปฏิบติัธรรม ท่ีปรากฏในคมัภีร์วิสุทธิมรรค เป็นตน้  
 
การฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม 

ทีเอ็ม (TM ยอ่มาจาก Transcendental Meditation) เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ เป็น
ภาคปฏิบติัของวิชาวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์  เป็นเทคนิคการฝึกจิตอยา่งง่ายๆ เป็น
ธรรมชาติ ไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม การบงัคบั หรือการเพ่งใดๆ  
 เทคนิคทีเอ็ม  มีความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นกระบวนการทางจิต ทีเอ็มเป็นกระบวนการปฏิบัติสมาธิ
ท่ีง่าย ไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม เพ่ือเผยศกัยภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งจิต กาย และอารมณ์ เปิดจิตสู่สภาวะของภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์อนับริสุทธ์ิ และท าให้ร่างกายเกดิการพกัท่ีลึกและต่ืนตวัเต็มท่ีท่ีสุด ไดร้ับการพกัผ่อน 
และท าให้ระบบประสาททั้งหมดกลบัสู่สภาพปกติอยา่งรวดเร็ว เทคนิคทีเอ็มน้ีเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ 
โดยมีวิธีการปฏิบติัเป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที เชา้ - เยน็ ต่อวนั ระหว่างการปฏิบติัเทคนิคธรรมสมาธิแบบที
เอ็ม ความรู้ตวัเอกบุคคลสงบลงและมีประสบการณ์สภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์ของการต่ืนตวัท่ีพกัเต็มท่ี
หรือจิตส านึกล่วงพน้ (Transcendental Consciousness) ซ่ึงเป็นรูปแบบเรียบง่ายท่ีสุดของความรู้ตวั 
ศกัยภาพสร้างสรรค์เต็มท่ีของจิต ในขณะท่ีกจิกรรมทางจิตลดลง กายไดร้ับสภาพพิเศษของการพกัลึก 
ผ่อนคลายความเครียดท่ีสะสมอยูแ่ละท าให้ระบบประสาทท่ีอ่อนลา้กลบัมามีชีวิตชีวาข้ึน  
การเรียนเทคนิคการปฏิบตัิสมาธิแบบทีเอ็ม  มขีั้นตอนอยู่ 7 ขั้นตอนดงันี้ 

 1. การบรรยายเบ้ืองต้น บรรยายเก ีย่วกบัผลประโยชน์ดา้นต่างๆ  (1 ชัว่โมง) 
 2. การบรรยายขั้นเตรียมการ การบรรยายเก ีย่วกบักลไกและความเป็นมาของเทคนิคการปฏิบติั
สมาธิแบบทีเอ็ม (1 ชัว่โมง) 
 3. การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล กบัครูสอนโปรแกรมการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ (15 นาที) 
 4. การแนะน าส่วนบุคคล การเรียนรู้เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ (1 ชัว่โมง) การสอน
ภาคปฏิบติัวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
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5. การพิสูจน์ยืนยนัของประสบการณ์วนัแรก : การพิสูจน์ความถูกตอ้งของการปฎิบติั อบรม
และตรวจสอบประสบการณ์ เก ีย่วกบัการปฏิบติัเพ่ือให้แน่ใจว่าผูเ้ขา้อบรมได้มีการปฏิบัติอยา่งถูกต้อง 
(90 นาที) 

6. การพิสูจน์ยืนยนัของประสบการณ์วนัท่ีสอง : การเขา้ใจกลไกในการปฏิบติั อบรมและ
ตรวจสอบประสบการณ์เก ีย่วกบัธรรมชาติของจิต และธรรมชาติของกาย (90 นาที) 

7. การพิสูจน์ยืนยนัของประสบการณ์วนัท่ีสาม : การเขา้ใจกลไกของการพฒันาไปสู่สภาวะ
จิตส านึกท่ีสูงข้ึน บรรยายเก ีย่วกบันิมิตแห่งเป้าหมาย และทบทวนความรู้ท่ีไดร้ับมาตลอดทั้ง 4 วนั (90 
นาที) 
 
ประโยชน์ของทีเอ็ม 

1. ประโยชน์ ทางดา้นจิต : เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม ท าให้พฒันาศกัยภาพของจิตอยา่ง
เต็มท่ี นักจิตวิทยากล่าวว่า มนุษยใ์ชศ้กัยภาพทางจิตเพียง 5-10% เท่านั้น แต่เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบ
ทีเอ็ม ท าให้มนุษยส์ามารถใชศ้กัยภาพทางจิตได้มากข้ึน 

2. ประโยชน์ทางดา้นร่างกาย : เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ กอ่ให้เกดิสภาวะของการพักท่ี
ลึกมากกว่าการนอนหลบั และเป็นการผ่อนคลายท่ีดีท่ีสุด ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ความตึงเครียดและ
ความกดดนัจะถูกขจดัไป เป็นการเพ่ิมพลงังาน พฒันาสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นสภาพท่ีจะท าให้
เราพร้อมท่ีจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ประโยชน์ทางดา้นพฤติกรรม: ผูท่ี้ปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็มจะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทาง
ท่ีดีขั้น มีความเมตตา มีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน  

4. ประโยชน์ทางด้านสันติสุขโลก : ผูท่ี้ปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็มจะเร่ิมมีความสงบสุขภายใน
ตนเองมากข้ึน เม่ือบุคคลในสงัคมมีความสงบสุขเพ่ิมข้ึนย่อมมีผลต่อสนัติสุขของโลกอยา่งแน่นอน 

เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม เป็นการคน้พบสภาวะจิตท่ีส าคญั นกัวิทยาศาสตร์ได้อธิบาย
ถึงสภาวะของจิตส านึกว่ามีเพียง 3 สภาวะ เท่านั้น คือ สภาวะของการต่ืน หลบัและฝันแต่ท่านมหาริชี 
มเหช โยคีไดย้นืยนัถึงสภาวะจิตส านึกขั้นท่ี 4 อยูพ่น้ของระดับความคิดท่ีละเอียดอ่อนท่ีสุดภายในและ
สามารถมีประสบการณ์โดยผ่านเทคนิคทีเอ็ม ปัจจุบนัน้ีนกัวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัมหาริชีเพ่ือการ
จัดการ (Maharishi University of Mamangement) ท่ีสหรัฐอเมริกา ยูซีแอลเอ (UCLA) มหาวิทยาลยัฮาร์
เวิร์ด และสถาบนัการวิจัยท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ ไดใ้ห้ค าอธิบายถึงสภาวะน้ีอยา่งชดัเจนว่าเป็นสภาพการพัก
ลึกของร่างกาย สมองมีการท างานท่ีเป็นระเบียบสูงสุด ในขณะเดียวกนัจิตมีการต่ืนตัวเต็มท่ี การมี
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ประสบการณ์ของสภาวะน้ีอย่างสม ่าเสมอเพียง 15-20 นาทีเช้า-เยน็ กอ่ให้เกดิประโยชน์อย่างมากมาย
มหาศาลในทุกๆ ดา้นของชีวิต 
 
เจตคต ิ

 เจตคติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน อ่านว่า เจตะคติ เป็นค านาม แปลว่า ท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด (ราชบณัฑิตยสถาน 2525:235) 
 สุชา  จันทร์เอม และ สุรางค์จันเอม (2520:104) ให้ความหมายเจตคติ คือความรู้สึก หรือท่าที
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึกหรือท่าทีจะเป็นไปในท านองท่ีพึง
พอใจ หรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกไ็ด้ 
 สงวนศรี  วิรัชชยั (2527:61) ให้ความหมายเจตคติ คือสภาพความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึก
เชิงประมาณท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ (วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้นฯลฯ) ซ่ึงท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดง
พฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของทศันคติท่ีมีอยู ่
 เจตคติบางคร้ังกเ็รียกทัศนคติ มีความหมายตามค าอธิบายของนักจิตวิทยา เช่น อัลพอร์ท 
(Allport อา้งถึงในนวลศิริ เปาโรหิต, 2545 : 125) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า เป็นสภาวะของความ
พร้อมทางจิตใจซ่ึงเกดิจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีก  าหนดทิศทางของปฏิกริิยา
ระหว่างบุคคล ส่ิงของๆ องค์ประกอบของเจตคติโดยทัว่ไป เจตคติประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ประการ 
คือ 
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้านความรู้
ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ เพ่ือเป็นเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเป็นความเช่ือหรือช่วย
ในการประเมินค่าส่ิงเร้านั้นๆ 
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์  (Affective Component) เป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคล ท่ีมีความสัมพันธ์กบัส่ิงเร้า ต่างเป็นผลต่อเน่ืองมากจากท่ีบุคคล
ประเมินค่าส่ิงเร้านั้น แลว้พบว่าพอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลว องค์ประกอบทั้ ง
สองอย่างมีความสัมพันธ์กนั เจตคติบางอย่างประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมาก แต่ประกอบด้วย
องค์ประกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์น้อย เช่น เจตคติท่ีมีต่องานท่ีท า ส่วนเจตคติท่ีมีต่อแฟชั่นเส้ือผา้
จะมีองค์ประกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์สูง แต่มีองค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจต ่า  
 3. องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางดา้นความพร้อม 
หรือความโน้มเอียงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือ
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คัดค้าน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความเช่ือ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บจากการประเมินค่าให้สอดคลอ้งกบั
ความรู้สึกท่ีมีอยู ่
 เจตคติท่ีบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ต้องประกอบด้วยทั้ งสาม
องค์ประกอบเสมอ แต่จะมีปริมาณมากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยปกติบุคคลมกัแสดงพฤติกรรมในทิศทาง
ท่ีสอดคลอ้งกบัเจตคติท่ีมีอยู่แต่กไ็ม่เสมอไปทุกกรณี ในบางคร้ังเรามีเจตคติอยา่งหน่ึง แต่กไ็ม่ได้แสดง
พฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยูก่มี็ 
 ชม  ภูมิภาค (2551 : website) ได้อธิบายเร่ืองการเกดิเจตคติว่าเกดิจากการเรียนรู้และโดยมากก ็
เป็นการเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning) ดงันั้นปัจจยัท่ีท าให้เกดิเจตคติจึงมีหลายประการเช่น 
 1. ประสบการณ์เฉพาะ เม่ือคนเราได้รับประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจจะมีลักษณะใน
รูปแบบท่ีผูไ้ดร้ับรู้สึกว่าไดร้างวลัหรือถูกลงโทษ ประสบการณ์ท่ีผูรู้้สึกเกดิความพอใจย่อมจะท าให้เกดิ
เจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นแต่ถา้เป็นประสบการณ์ท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจยอ่มจะท าให้เกดิเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
 2.  การสอน การสอนนั้นอาจจะเป็นทั้ งแบบท่ีเป็นแบบแผนหรือไม่เป็นแบบแผนกไ็ด้ ซ่ึงเรา
ได้รับจากคนอ่ืน องค์กรท่ีท าหน้าท่ีสอนเรามีมากมายอาทิเช่น บ้าน วดั โรงเรียน ส่ือมวลชนต่างๆ เรา
มกัจะไดร้ับเจตคติท่ีสงัคมมีอยูแ่ละน ามาขยายตามประสบการณ์ของเรา การสอนท่ีไม่เป็นแบบแผนนั้ น
ส่วนใหญ่เร่ิมจากครอบครัวตั้ งแต่เด็กๆ มาแลว้ พ่อแม่พ่ีน้องมกัจะบอกเราว่าส่ิงนั้นไม่ดีส่ิงน้ีไม่ดีหรือ
ใครควรท าอะไร มีความส าคญัอยา่งไร การสอนส่วนมากเป็นแบบยดัทะนานและมกัไดผ้ลดีเสียด้วยใน
รูปแบบการปลูกฝังเจตคติ 
 3. ตัวอย่าง (Model) บางเจตคติเกดิข้ึนจากการเลียนแบบในสถานการณ์ต่างๆ เราเห็นคนอ่ืน
ประพฤติ เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนอ่ืนออกมาเป็นรูปของเจตคติถา้เรายอมรับนบัถือหรือเคารพคนๆ 
นั้นเรากม็กัยอมรับความคิดของเขาตามท่ีเราเขา้ใจ เช่น เด็กชายแดงเห็นบิดาดูรายการกฬีาทางโทรทัศน์
ประจ าเขากจ็ะแปลความหมายว่ากฬีานั้นเป็นเร่ืองน่าสนใจและจะต้องดูหรือถา้เขาเห็นพ่อแม่ระมดัระวงั
ต่อชุดรับแขกในบ้านมากกว่าของท่ีอยู่ในสนามหญา้หลงับา้น เขากจ็ะเกดิความรู้สึกว่าของในบา้นต้อง
ระวงัรักษาเป็นพิเศษ ซ่ึงการเรียนรู้เช่นน้ีพ่อไม่จ าเป็นต้องพูดอะไรเลย เด็กจะเฝ้าสงัเกตการณ์ปฏิบัติของ
พ่อแม่ต่อบุคคลอ่ืนอยา่งถ่ีถว้น จะเรียนรู้ว่าใครควรคบ ใครควรนบัถือ ใครไม่ควรนบัถือ 
 4. ปัจจยัท่ีเก ีย่วกบัสถาบนั ปัจจยัทางสถาบนัมีอยูเ่ป็นอนัมากท่ีมีส่วนสร้างสนบัสนุนเจตคติของ
เราตวัอยา่งเช่น การปฏิบติัตนในวดั ในโบสถ ์การแต่งกายของคนในสถานการณ์ทางสงัคมต่างๆ เป็นส่ิง
ให้แนวเจตคติของคนเราเป็นอนัมาก 
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ลักษณะของเจตคต ิ

 ทิตยา  สุวรรณชฎ (2520:602-603) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของเจตคติ 4 ประการ คือ 
 1. เจตคติ เป็นสภาวะกอ่นท่ีพฤติกรรมโตต้อบ (Predisposition to Respond) ต่อเหตุการณ์หรือส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ 
 2. เจตคติ จะมีความคงตวัอยู่ในช่วงระยะเวลา (Persistence Overtime) แต่มิไดห้มายความว่าจะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 3. เจตคติเป็นตวัแปรหน่ึงน าไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่าง พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการท่ีจะตอ้งเผชิญหรือหลีกเล่ียงต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง 
 4. เจตคติ มีคุณสมบติัของแรงจูงใจ ในอนัท่ีจะท าให้บุคคลประเมินผลหรือเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
หมายความต่อไปถึงการก  าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดว้ย 
 เจตคตินบัว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการท างานอยา่งหน่ึง นอกจากความพร้อมและการจูง
ใจ บุคคลท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานจะช่วยให้ท างานไดผ้ล ทั้งน้ีเพราะเจตคติเป็นตน้ก  าเนิดของความคิด
และการแสดงการกระท าออกมานัน่เอง 
 กล่าวโดยสรุป เจตคติ เป็นลกัษณะทางจิตของบุคคลท่ีเป็นแรงขับแรงจูงใจของบุคคล แสดง
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุน ต่อส่ิงนั้นหรือสถานการณ์นั้ น ถา้ทราบ
ทศันคติของบุคคลใดกจ็ะสามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได ้ โดยปกติคนเรามกัแสดงพฤติกรรม
ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติท่ีมีอยู ่
 อย่างไรกดี็เจตคติเม่ือเกดิข้ึนแลว้อาจจะมีลักษณะท่ีค่อนข้างถาวร และคงทน ความรังเกยีจ
เดียดฉันท์ท่ีเรียนรู้ในวยัเด็กอาจจะคงอยูต่่อไปจนชัว่ชีวิต เจตคติทางการเมือง ศาสนาและอ่ืนๆ มกัจะมี
ความคงทนเป็นอนัมาก สาเหตุท่ีท าให้เจตคติบางอยา่งมีความคงทนอาจมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
 1. เน่ืองมาจากเจตคตินั้นเป็นแนวทางปรับตวัได้อยา่งพอเพียงคือ ตราบใดท่ีสถานการณ์นั้ นยงั
สามารถจะใชเ้จตคติเช่นนั้นในการปรับตวัเจตคตินั้น กจ็ะคงยงัไม่เปล่ียนแปลง แต่เน่ืองจากไม่สามารถท่ี
จะใชไ้ดเ้น่ืองจากสถานการณ์ได้เปล่ียนแปลงไปแลว้ เจตคตินั้นกม็กัจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มกัจะคัดค้านการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างรุนแรง แต่พอเศรษฐกจิตกต ่า
อยา่งรุนแรงกอ็าจจะรับความช่วยเหลือของรัฐบาลมากข้ึน 
 2. เหตุท่ีเจตคติไม่เปล่ียนแปลงง่ายๆ กเ็พราะว่าผู ้มีเจตคตินั้ นจะไม่ยอมรับรู้ส่ิงยกเว ้นใดๆ 
เหตุการณ์เช่นน้ีเรียกว่า Selective perception เช่น คนท่ีเกลียดคนยวิ เกดิความคิดว่าพวกยวิน้ี ข้ีเหนียวเอา
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รัดเอาเปรียบ ต่อมามีคนยวิมาอยูบ่้านใกล้ๆ  ทั้งๆ ท่ีคนยวิคนนั้นแสนจะดีเป็นกนัเองให้ความช่วยเหลือ
เรา เจตคติของเรามีอยูเ่ดิมจะไม่ยอมรับรู้ความดีของยวิคนนั้น ดงันั้นเจตคติจึงไม่เปล่ียน 
 3. สาเหตุอีกอยา่งหน่ึงคือความภกัดีต่อหมู่กลุ่มท่ีเราเป็นสมาชิก คนเราไม่อยากไดช่ื้อว่าทรยศต่อ
พวก ตวัอยา่งเช่น หญิงสาวถูกอบรมมาในครอบครัวซ่ึงเคร่ง ไม่ยอมให้เล่นการพนัน สูบบุหร่ีเพราะการ
กระท าเช่นนั้นครอบครัวถือว่าเป็นการกระท ามิใช่วิสัยสตรีท่ีดี ท่ีพึงกระท า ต่อมาแมว้่าจะมีโอกาสท่ีจะ
กระท าได ้แต่ไม่ท า เพราะเห็นว่าขดัต่อเจตคติของพ่อแม่ท่ีเคยสัง่สอนไว ้
 4. ความต้องการป้องกนัตนเอง บุคคลท่ีไม่ยอมเปล่ียนเจตคติท่ีเขามีอยู่เดิมนั้ นอาจเน่ืองจาก
เหตุผลว่าหากเขาเปล่ียนแปลงแลว้จะท าให้คนอ่ืนเห็นว่าเขาอ่อนแอ เช่น คนขายของเสนอวิธีการขายให้
หัวหน้า หัวหน้าเห็นว่าดีเหมือนกนัแต่ไม่ยอมรับเพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีท าให้คนอ่ืนเห็นหัวหน้าไม่มี
ความสามารถ 
 5. การได้รับการสนับสนุนจากสังคมนั้นคือการท่ีเราเช่ืออย่างนั้น มีเจตคติอยู่อย่างนั้น เรายงั
ไดร้ับการสนบัสนุนกบัคนท่ีมีความเช่ืออยา่งเดียวกบัเราอยู ่
 
หน้าที่และประโยชน์ของเจตคต ิ
 Katz (อา้งใน ชม ภูมิภาค 2551: website) มองว่าเจตคติมีประโยชน์และหนา้ท่ีคือ 
 1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเคร่ืองมือ ปรับตวั และเป็นประโยชน์ในการใชเ้พ่ือท าการต่างๆ 
 2. ท าประโยชน์โดยการป้องกนั สภาวะจิตใจ หรือปกป้องสภาวะจิตของบุคคล (Ego defensive 
Function) เพราะความคิด หรือความเช่ือบางอยา่ง สามารถท าให้ผูท่ี้เช่ือ หรือคิด สบายใจ ส่วนจะผิดหรือ
ถูกอีกเร่ืองหน่ึง 
 3.  เจตคติท าหนา้ท่ีแสดงค่านิยม ให้คนเห็นหรือรับรู้ (Value expressive Function) 
 4. มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชน์ทางความรู้ ความเขา้ใจเก ีย่วกบัผูค้นและส่ิงต่างๆ 
 5. ช่วยให้บุคคลมีหลกัการและกฎเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วยพฒันาค่านิยมให้กบั
บุคคล การท่ีบุคคลมีทศันคติท่ีดีต่อบุคคล สถานการณ์ต่างๆ ในสงัคม จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้บุคคลสามารถ
ประเมินและตดัสินไดว้่าควรเลือกประพฤติอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและดีงาม 
 ชม  ภูมิภาค (2551: website) ไดก้ล่าวถึง หนา้ท่ีเจตคติ เจตคติท าหนา้ท่ีเก ีย่วกบัการรับรู้อยู่มาก 
เจตคติมีส่วนก  าหนดการมองเห็นของคน นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ อีกเช่น 
 1. เตรียมบุคคลเพ่ือให้พร้อมต่อการปฏิบติัการ 
 2. ช่วยให้บุคคลไดค้าดคะเนล่วงหนา้ว่าอะไรจะเกดิข้ึน 
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 3. ให้บุคคลไดร้ับความส าเร็จตามหลกัชยัท่ีวางไว  ้
 
การเปลี่ยนแปลงเจตคต ิ

 สุชา  จันเอม และสุรางค์  จันเอม (2520:110-111) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองมาจาก 

1. การชักชวน (Persuasion) ทัศนคติจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหม่ได้หลังจากท่ีได้รับ
ค าแนะน า บอกเล่า หรือไดรั้บความรู้เพ่ิมพูนข้ึน 
 2. การเปล่ียนแปลงกลุ่ม (Group change) ช่วยเปล่ียนทศันคติของบุคคลได ้
 3. การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) เป็นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรือรับรู้โดยการ
สร้างส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ข้ึน 
 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติ คือ 
  1. บิดา มารดา ของเด็ก 
  2. ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมของสงัคม 
  3. การศึกษาเล่าเรียน 
  4. ส่ิงแวดลอ้มในสงัคม 
  5. การพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีแต่ละคนใชป้ระจ าตวั 
 การแกไ้ขเจตคติหรือวิธีสร้างเจตคติ 
 เจตคติเป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขไดย้าก ถา้จ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขเปล่ียนเจตคติของคน อาจใชว้ิธีเหล่าน้ี คือ 
  1. การค่อยๆ ช้ีแจงให้เขา้ใจ 
  2. หาส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจอยา่งเขม้ขน้มาย ัว่ย ุ
  3. คบหาสมาคมกบัเพ่ือนท่ีดี 
  4. ให้อ่านหนงัสือดีมีประโยชน์ 
  5. ให้ลองท าจนเห็นชอบแลว้กลบัตวัดีเอง 
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เจตคตกิับทัศนคต ิ

 เจตคติ และ ทัศนคติ เป็นศพัท์ท่ีบัญญติัข้ึนใช้ในภาษาไทยแทนค า attitude ในภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า “ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง” และก  ากบัไวว้่ามาจากภาษาองักฤษค าว่า attitude ค าน้ีเกดิจาก เจต (เจ-ตะ)+ คติ (คะ-ติ) “เจต” 
เป็นบาลี (สนัสกฤต ใช ้เจต) หมายถึงใจ หรือ ส่ิงท่ีคิด ค าน้ีเม่ือน ามาใชใ้นภาษาไทยเราอาจอ่านออกเสียง
เป็น เจด บ้างกมี็ เช่นในค า “เจตนา” ท่ีจริงคือ เจ-ตะ-นา แต่คนไทยนิยมอ่านแบบไทยเป็น เจต-ตะ-นา 
มากกว่า ส่วนค า “คติ” เป็นบาลี เม่ือน ามาใช้ในภาษาไทยอาจแผลงเป็นคดี บา้งกมี็ เช่นในช่ือ “ไทยคดี
ศึกษา” ไม่ไดแ้ปลว่าจะตอ้งเป็นความข้ึนโรงข้ึนศาลกนั เพราะค า คติ หรือ ท่ีเกดิข้ึนในใจ รวมความแลว้
จึงไดค้วามหมายท่ีชดัเจนตามท่ีพจนานุกรมกล่าวไวว้่า แนวทางท่ีคิดหรือ ท่ีเกดิข้ึนในใจ รวมความแลว้
จึงได้ความหมายท่ีชัดเจนตามท่ีพจนานุกรมกล่าวไว ้ ทัศนคติอ่านว่า ทัด -สะ-นะ-คะ-ติ ซ่ึงตาม
พจนานุกรมมีความหมายว่า “แนวความคิดเห็น” โดยไม่ไดเ้ทียบค าภาษาองักฤษเช่นเดียวกนักเ็ป็นได ้ ค า
น้ีเกดิจาก ทัศน (ทัด-สะ-นะ) +คติ ค า “ทัศนะ” มาจาก ทรฺศน ในภาษาสันสกฤต [บาลีใช้ ทสฺสน ปกติ
แลว้ รอเรผะ (รฺ) ในภาษาสนัสกฤตมกัจะแผลงเป็น รอหัน(รร) ในภาษาไทย เช่นในค า ทรฺศน แผลงเป็น
ทรรศนะ] หมายถึง ความเห็น, การเห็น, เคร่ืองรู้เห็น,ส่ิงท่ีเห็น, การแสดง”  จึงอาจแปลความไดว้่า “ทางท่ี
เห็น” ดังท่ีพจนานุกรมฯ ให้ความหมายว่า “แนวความคิดเห็น” นั่นเอง ความเป็นมาของค าทั้งสองเกดิ
จาก “ทศันคติ” เป็นค าท่ีก  าหนดใชแ้ทน “attitude” ในเบ้ืองตน้ ค าน้ีไดใ้ชจ้นเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั และใช้
กนัอย่างกวา้งขวางในวงการศึกษามากอ่นแลว้ แต่ภายหลงัมีผูเ้ห็นว่าค าน้ีไม่ตรงกบัความหมายของ 
“attitude” เสียทีเดียว ภายหลงัจึงเปล่ียนมาใช ้ “เจตคติ” แทน ปัจจุบนัจึงมีผูท่ี้เคยใช ้ “ทศันคติ” และจ าฝัง
ใจมากอ่นจึงสงสยัว่า “เจตคติ” หมายถึงอะไร จะใชเ้ม่ือใด และแตกต่างจาก “ทศันคติ” อยา่งไร “ทศัน” 
หมายถึง การดูซ่ึงจะตอ้งใช ้ “ตา” ดู นั้นไม่ตรงกบัเจตนาของการใช ้ attitude ซ่ึงไม่จ าเป็นจะตอ้งใช ้ “ตา” 
ดู เสมอไป ค าไทยแท้ๆ  อยา่งค าว่า “ความเห็น” หรือค าถามว่า “คุณเห็นอยา่งไร” กไ็ม่จ าเป็นตอ้งเห็นด้วย
ตา อาจ “เห็น” ด้วยใจ คือเป็นแนวความคิดกไ็ด้ จากท่ีกล่าวมาแต่ตน้ การใช้ค า “เจตคติ” จึงไม่มีนัยท่ี
แตกต่างกนัเม่ือมีเจตนาใช้แทน “attitude” เช่นเดียวกนั เพียงแต่ถา้เลือกใช้ “เจตคติ” ให้เข้ากบัยุคสมยั 
เพราะไดเ้ลือกใชค้ าตามท่ีสงัคมไดก้  าหนดข้ึนใหม่แลว้ (สมเกยีรติ  รักษณ์มณี. 2554: 115) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พระคําจันทร์  คุณวํโส (2556) ไดศึ้กษาทศันคติของครูผูส้อนต่อการบริหารงานตามหลกัสังคห
วตัถุ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มท่ี 1 เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 4  ด้าน ได้แก ่ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้ านการบริหารงานทั่วไป 
เปรียบเทียบทศันคติของครูผูส้อนต่อการบริหารงานตามหลกัสังคหวตัถุ 4 จ าแนกตามตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่
เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 123 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก ่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t – test) การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปพบว่าทศันคติของครูผู ้สอน
ต่อการบริหารงานตามหลกัสงัควตัถุ 4 ในดา้นการบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ส่วนทศันคติของครูผูส้อนต่อการบริหารงาน
ตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 ในดา้นการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีทศันคติของครูผูส้อนต่อการบริหารงานตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีทศันคติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีทัศนคติของครูผู ้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 แตกต่างกนั ส่วนครู ท่ีมีเพศ อาย ุและประสบการณ์การท างานต่างกนั 
มีการบริหารการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีว่า 
ครูท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์การท างานต่างกนั มีทัศนคติของครูผูส้อนต่อการบริหารงานตาม
หลกัสงัคหวตัถุ 4 แตกต่างกนั 
 อน่ึงการวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาทัศนคติหรือเจตคติของครูท่ีมีความเก ีย่วข้องกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของครูคือ เพศ อาย ุประสบการณ์ท างานและวุฒิการศึกษาซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยคลา้ยกบั
การวิจัยของครูต่อการฝึกสมาธิแบบ TM ในแง่ของการเปรียบเทียบความแตกต่างในเจตคติของครูท่ีมี
เพศ อาย ุประสบการณ์สอน วุฒิการศึกษาและต าแหน่งแตกต่างกนั จึงพอจะใชเ้ทียบเคียงกนัได้ 
 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์  (บทคัดย่อ:2544) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของ นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อตนเองและการ
กระท าของตนเอง ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบต่อสถาบัน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตามตัวแปร เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา และคณะท่ีศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัน้ีคือ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 ท่ีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 เคร่ืองมือ
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ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบทุกด้านอยู่ในระดับสูง 2) นักศึกษามหาวิทยาลยัค าแหงมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ เปรียบเทียบตามตวัแปร เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา และสาขาวิชาท่ีศึกษา ดงัน้ี นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั
มีพฤติกรรมความรับผิดชอบ แตกต่างกนั ในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระท าของตนเอง 
และความรับผิดชอบ แตกต่างกนั ในดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระท าของตนเอง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาท่ีศึกษาคณะท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ แตกต่าง กนั ใน
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระท าของตนเอง ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ความ
รับผิดชอบต่อสถาบนั และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 แคทรียา ทองสอดแสง  (บทคัดย่อ:2545) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจและเจตคติกบั
พฤติกรรมการป้องกนัมลภาวะทางอากาศของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก ีย่วกบัผา้ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัมลภาวะทาง
อากาศของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก ีย่วกบัผ้าในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัล าพูน สถานภาพ
ส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจเก ีย่วกบัมลภาวะทางอากาศของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก ีย่วกบัผา้ ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การป้องกนัมลภาวะทางอากาศของพนักงานอุตสาหกรรมท่ีเก ี่ยวกบัผา้ และ ความสามารถในการ
พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนัมลภาวะทางอากาศของตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ศึกษาคือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก ีย่วกบัผา้ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน 
จ านวน 133 จาก 4 แผนก ซ่ึงผูศึ้กษาได้สุ่มตัวอย่างท่ีปฏิบัติงานในแผนกบริหาร แผนกการผลิต แผนก
ควบคุมคุณภาพ และแผนกบริหารสินคา้คงคลงั โดยใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก ่การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก ีย่วกบัผา้มีพฤติกรรมการป้องกนัมลภาวะทางอากาศอยู่ในระดับประมาณ
คร่ึงหน่ึงของท่ีควรปฏิบัติ พนกังานท่ีปฏิบติังานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก ีย่วกบัผา้มีความรู้ความเข้าใจ
เก ีย่วกบัมลภาวะทางอากาศอยู่ในระดับมากและมีเจตติต่อการป้องกนัมลภาวะทางอากาศอยู่ในระดับดี 
ปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจและเจตคติไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัมลภาวะทาง
อากาศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่พบว่ามีตัวพยากรณ์ใดท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกนั
มลภาวะทางอากาศไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 โชคชัย  ใจแน่น (บทคัดย่อ:2547) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนคริสเตียน
กบันักเรียนพุทธ ช่วงชั้นท่ี 4 ต่อการเรียนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนคริสเตียนกบันกัเรียนพุทธ
ช่วงชั้นท่ี 4 ต่อการเรียนวิชาพุทธศาสนา ในโรงเรียนวิชาสะเมิงพิทยาคม อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก ่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 
จ านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก ่แบบสอบถามเจตคติของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามดา้นเจตติโดยหาค่าทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช ้ T-test ตอนท่ี 2 ให้นกัเรียนเขียนสะท้อนคิดและสะท้อนความรู้สึก หาค่าทางสถิติ
ใช้ร้อยละกบัค่าเฉล่ีย พบว่า เจตคติของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับดีถึงดีมาก เม่ือการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนคริสเตียนกบันักเรียน
พุทธต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การศึกษาดา้นการสะทอ้นคิดต่อ
การเรียนพระพุทธศาสนาพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การศึกษาด้านการสะทอ้นคิดต่อการเรียน
พระพุทธศาสนาพบว่า  ทั้ งนักเ รียนคริสเตียนและนักเรียนพุทธ มีความรู้สึกต่อการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาอยูใ่นเกณฑร์ะดบัคุณภาพท่ีดี 
 กัลยา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ (บทคัดย่อ: 2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การใช้แนวคิดท่ีเน้นความเขา้ใจ
เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการ ฟังพูดภาษาองักฤษ และเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาองักฤษของ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการฟัง -พูด 
ภาษาองักฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใชท้ฤษฎีของแนวคิดท่ีเน้นความเขา้ใจ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาช่างสถาปัตยกรรม โรงเรียนเทโทร
เทคโนโลย ี จ านวน 15 คน ท่ีลงทะเบียนวิชาภาษาองักฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจัย คือแผนการสอนโดยใชท้ฤษฎีของแนวคิดท่ีเน้นความเข้าใจจ านวน 8 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการฟัง-พูดภาษาองักฤษและแบบวดัเจต
คติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษ และแบบวดัเจตคติทั้งกอ่นและหลงัการทดลอง น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษของนักศึกษา และเจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาสูงข้ึนในเชิงบวก
หลงัจากไดร้ับการสอนโดยใชแ้นวคิดท่ีเนน้ความเขา้ใจ 


