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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ศึกษาเร่ือง เจตคติของครูและบุคคลากรต่อการฝึกสมาธิแบบ TM : โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ได้
ท าการศึกษาจากครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ านวน 41 คน โดยแจกแบบสอบถามเพ่ือ
เกบ็รวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  แบบวดัเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบ TM 
ส่วนท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

40 
1 

97.6 
2.4 

รวม 41 100 

 
 จากตารางท่ี  1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.6 ส่วนเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 2.4 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกนิ 35 28 68.3 
36 – 50 ปี 13 31.7 
รวม 41 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูและบุคคลากรส่วนใหญ่มีอายไุม่เกนิ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมา
อาย ุ36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7  
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นวุฒิการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 9 22.0 
ปริญญาตรี 29 70.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 7.3 
รวม 41 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ครูและบุคคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
70.7 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.0  และมีวุฒิการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.3 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นประสบการณ์สอน 
ประสบการณ์สอน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกนิ 10 ปี 38 92.7 
11 – ปี20 ปี 3 7.3 
มากกว่า 20 ปี - - 
รวม 41 100.0 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ครูและบุคคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนไม่เกนิ 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 92.7 รองลงมามีประสบการณ์สอน 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ครูผูส้อน 26 63.4 
ครูอนุบาล 10 24.4 
ครูธุรการ 3 7.3 
บุคลากร 2 4.9 
รวม 41 100.0 

  

จากตารางท่ี 5 พบว่า ครูและบุคคลากรส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งครูผูส้อนคิดเป็นร้อยละ 63.4 
รองลงมา ต าแหน่งครูอนุบาลคิดเป็นร้อยละ 24.4  ครูธุรการคิดเป็นร้อยละ 7.3 และบุคลากรคิดเป็นร้อย
ละ 4.9 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระยะเวลาการฝึก T.M. 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 6 เดือน 6 14.6 
7 เดือน – 1 ปี 16 39.0 
1 – 2 ปี  11 26.8 
มากกว่า 2 ปี 8 19.5 
รวม 41 100.0 

  
จากตารางท่ี 6 พบว่า ครูและบุคคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการฝึก 7 เดือน – 1 ปีคิดเป็นร้อย

ละ 39.0  รองลงมามีระยะเวลาในการฝึก 1-2 ปีคิดเป็นร้อยละ 26.8  มากกว่า 2 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.5 และ
ต ่ากว่า 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 14.6 
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ส่วนที่ 2  แบบวัดเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ไดแ้ก ่ดา้นความคิดความเช่ือ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
ดา้นแนวโนม้พฤติกรรมหลงัการฝึกทีเอ็ม โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความคิดความเช่ือ 

1. ดา้นความคิดความเช่ือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1 การฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาศกัยภาพทางสมอง 4.51 .506 มากท่ีสุด 

1.2 การฝึกทีเอ็ม ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

4.39 .586 
มาก 

1.3 การฝึกทีเอ็ม ท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 4.20 .558 มาก 
1.4 การฝึกทีเอ็ม ช่วยให้สามารถคิดแกปั้ญหา 4.54 .552 มากท่ีสุด 
1.5 การฝึกทีเอ็ม ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ 4.54 .505 มากท่ีสุด 
1.6 การฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาการเรียนรู้ 4.54 .596 มากท่ีสุด 
1.7 การฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาสุขภาพจิตใจ 4.68 .567 มากท่ีสุด 
1.8 การฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาสุขภาพร่างกาย 4.59 .631 มากท่ีสุด 
1.9 การฝึกทีเอ็ม ช่วยให้มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 4.61 .542 มากท่ีสุด 
รวม 4.51 .396 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา มีความคิดเห็นด้านการฝึกที
เอ็ม ช่วยพฒันาสุขภาพจิตใจ การฝึทีเอ็ม ก ช่วยให้มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน การฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาสุขภาพ
ร่างกาย การฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาการเรียนรู้ การฝึกทีเอ็ม ช่วยให้สามารถคิดแกปั้ญหา การฝึกทีเอ็ม ช่วย
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกทีเอ็ม ช่วยพฒันาศกัยภาพทางสมองอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ด้านการฝึกทีเอ็ม ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการฝึก
ทีเอม็ท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ส่วนความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นอารมณ์ความรู้สึก 

1. ดา้นอารมณ์ความรู้สึก ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1 การฝึกทีเอ็ม ท าให้คลายเครียด 4.68 .650 มากท่ีสุด 

1.2 การฝึกทีเอ็ม ท าให้ผ่อนคลาย 4.80 .511 มากท่ีสุด 
1.3 การฝึกทีเอ็ม ท าให้อารมณ์ดีแจ่มใส 4.68 .471 มากท่ีสุด 
1.4 การฝึกทีเอ็ม ท าให้สงบเยอืกเยน็ 4.44 .594 มาก 
1.5 การฝึกทีเอ็ม ท าให้มีความสุข 4.63 .536 มากท่ีสุด 
1.6 การฝึกทีเอ็ม ท าให้รู้สึกสบาย 4.83 .381 มากท่ีสุด 
1.7 การฝึกทีเอ็ม ท าให้มีความมัน่คงหนกัแน่น 4.32 .610 มาก 
รวม 4.62 .348 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวทิยา มีความคิดเห็นดา้นการฝึกที
เอ็ม ท าให้รู้สึกสบาย การฝึกทีเอม็ ท าให้ผ่อนคลาย การฝึทีเอ็ม ก ท าให้คลายเครียด การฝึกทีเอม็ ท าให้
อารมณ์ดีแจ่มใส และการฝึกทีเอม็ ท าให้มีความสุขอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากไดแ้กด่า้น การฝึกทีเอ็ม ท าให้สงบเยือกเยน็ การฝึก ทีเอม็ ท าให้มีความมัน่คงหนกัแน่น ส่วน
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
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ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นแนวโน้มพฤติกรรมหลงัการฝึกทีเอ็ม 
1. ดา้นแนวโนม้พฤติกรรมหลงัการฝึกทีเอม็ 
 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1 ตั้งใจฝึกเป็นประจ าสม ่าเสมอ 4.46 .505 มาก 
1.2 สามารถน าผลประโยชน์จากการฝึกไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

4.51 .553 
มากท่ีสุด 

1.3 มีความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานดีข้ึน 4.51 .553 มากท่ีสุด 
1.4 มีความเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน 4.54 .505 มากท่ีสุด 
1.5 มีความเมตตากรุณามากข้ึน 4.52 .502 มากท่ีสุด 
1.6 มีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน 4.49 .597 มาก 
1.7 มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการท างาน 4.51 .553 มากท่ีสุด 
รวม 4.51 .406 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา มีความคิดเห็นดา้น มีความ

เขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน มีความเมตตากรุณามากข้ึน สามารถน าผลประโยชน์จากการฝึกไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั มีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานดีข้ึน และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากไดแ้กด่า้น มีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน 
และตั้งใจฝึกเป็นประจ าสม ่าเสมอ ส่วนความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
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ทดสอบสมมติฐาน 
  1. ครูและบุคคลากรมีเพศต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบ TM แตกต่างกนั 
ตารางที่ 10 เจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ของครูและบุคคลากรท่ีมีเพศต่างกนั 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน t p 

เพศหญิง 40 4.55 .317 1.144 .260 
เพศชาย 1 4.19    
รวม 41     

จากตารางท่ี 10 ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบ TM. เพศแตกต่างกนั มีเจตคติ
ต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ไม่แตกต่างกนั 

 
 2. ครูและบุคคลากรมีอายตุ่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบ TM แตกต่างกนั 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ของครูท่ีมีอายตุ่างกนั 

อายุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน F p 

ไม่เกนิ 35 28 4.544 .333 .020 .889 
36 – 50 ปี 13 4.5560 .299   

รวม 41 4.549 .319   
 

จากตารางท่ี 11 ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบ TM. อายแุตกต่างกนั มีเจตคติ
ต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ไม่แตกต่างกนั 
 

3. ครูและบุคคลากรมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบ TM แตกต่างกนั 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ของครูและบุคคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั 

วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน F p 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 9 4.60 .358 .564 .574 
ปริญญาตรี 29 4.51 .312   

สูงกว่าปริญญาตรี 3 4.68 .312   
รวม 41 4.54 .319   
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จากตารางท่ี 12 ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอม็ วุฒิการศึกษาแตกต่าง
กนั มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ไม่แตกต่างกนั 
 

 4. ครูมีประสบการณ์สอนต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบ TM แตกต่างกนั 
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ของครูท่ีมีประสบการณ์สอนแตกต่างกนั 

ประสบการณ์สอน จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน F p 

ไม่เกนิ 10 ปี 38 4.54 .320 .012 .912 
11 – 20 ปี 3 4.56 .372   
รวม 41 4.54 .319   

 

จากตารางท่ี 13 ครูท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ประสบการณ์สอนแตกต่างกนั มีเจต
คติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ไม่แตกต่างกนั 
 
 5. ครูและบุคคลากรมีต าแหน่งต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ของครูท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั 

ต าแหน่ง จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน F p 

ครูผูส้อน 26 4.60 .293 1.181 .330 
ครูอนุบาล 10 4.49 .367   
ครูธุรการ 3 4.43 .209   
บุคลากร 2 4.23 .523   
รวม 41 4.54 .319   

 
จากตารางท่ี 14 ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ต าแหน่งแตกต่างกนั มี

เจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ไม่แตกต่างกนั 
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6. ครูและบุคคลากรมีระยะเวลาการฝึกทีเอ็ม ต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบัติสมาธิแบบ TM 
แตกต่างกนั 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ของครูและบุคคลากรท่ีมีระยะเวลาการฝึก
แตกต่างกนั 

ระยะเวลาการฝึก T.M. จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน F p 

ต ่ากว่า 6 เดือน 6 4.28 .386 2.986 .043* 
7 เดือน – 1 ปี 16 4.49 .284   

1 – 2 ปี 11 4.64 .253   
มากกว่า 2 ปี 8 4.71 .310   

รวม 41 4.54 .319   
  

จากตารางท่ี 15 ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ท่ีมีระยะเวลาการฝึก
แตกต่างกนั มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบความแตกต่างเจตคติของครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม
ฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ท่ีมีระยะเวลาการฝึกแตกต่างกนั  จ าแนกตามระยะเวลาการฝึกเป็นรายคู่ 

ระยะเวลาการฝึก 
TM. 

ค่าเฉล่ีย ต ่ากว่า 6 
เดือน 

7 เดือน – 1 ปี 1-2 ปี มากกว่า 2 ปี 

  4.28 4.49 4.64 4.71 
ต ่ากว่า 6 เดือน 4.28   .360* .430* 
7 เดือน – 1 ปี 4.49     
1-2 ปี 4.64     
มากกว่า 2 ปี 4.71     
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จากตารางท่ี 16 เม่ือทดสอบความแตกต่างเจตคติของครูและบุคคลากรท่ีเข้าร่วมกจิกรรมฝึก
สมาธิแบบทีเอ็ม ท่ีมีระยะเวลาการฝึกแตกต่างกนั  จ าแนกตามระยะเวลาการฝึกเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
พบว่า กลุ่มท่ีมีระยะเวลาการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ต่างกนัมีเจตคติแตกต่างกนั จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มท่ีมี
ระยะการฝึก ต ่ากว่า 6 เดือน มีเจตคติท่ีดีในการเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม แตกต่างจากครูและ
บุคคลากรท่ีทีเอ็ม มีระยะการฝึก 1-2 ปี, ครูและบุคคลากรท่ีมีระยะการฝึกต ่ากว่า 6 เดือนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การฝึกสมาธิแบบ แตกต่างจากครูและบุคคลากรท่ีมีระยะการฝึกทีเอ็ม มากกว่า 2 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 


