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เทคนิคธรรมสมาธิที่มีต่อคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของนักศึกษาในวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจยัเร่ืองเทคนิคธรรมสมาธิท่ีมีตอ่คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัศกึษาในวิทยาลยัรัชต์ภาคย์
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการปฏิบตัิเทคนิคธรรมสมาธิท่ีมีตอ่คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของนกัศกึษา
ในวิทยาลยัรัชต์ภาคย์ โดยศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเคยฝึกเทคนิคธรรม

สมาธิ จ านวน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัเทคนิคธรรมสมาธิท่ีมีต่อคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ โดยใช้สถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) 
วิเคราะห์ข้อมลู ผลจากการวิจยัพบวา่ 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคณุธรรมและจริยธรรม
มีมากท่ีสุด ( X =4.06) รองลงมาคือด้านการวิเคราะห์และการส่ือสาร (X = 4.04) ด้านความสมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.04) ด้านความรู้ ( X = 3.75) และน้อยท่ีสุดคือเร่ืองเก่ียวกับการ
คดิ (X =3.53 ) ตามล าดบั  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 3. ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการฝึกเทคนิคธรรมสมาธิต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ .05    

Abstract  
  Research subject of transcendental meditation technique on the desired feature of the students in 
Rajapark College.  Purposes educational practices transcendental meditation technique on the desired 
feature of the students in Rajapark College. Sample of a student degree ever  training transcendental 
meditation technique of 201 people. Equipment used was a questionnaire about transcendental meditation 
technique on the desired feature, Using analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, F-test. Research result showed that : 
 1. Respondents perceived that the overall characteristics desired in the high average 3.82, and 
found that most moral and ethical values average 4.06, Followed by the analysis and communication with 



the 4.04 average, relationship between people and responsibilities with the 3.81 average, Knowledge with 
the 3.75 average, and ware least is the thinking with the 3.53  average respectively. 
 2. Respondents in sex different opinions desirable feature difference is not statistically significant 
at the .05 level. 
 3. Respondents are often difference training transcendental meditation technique reviews features 
desired overall difference is statistically significant at the .05 level. 
 
บทน า 

ในการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัรัชต์ภาคย์เราให้นกัศกึษาเป็นศนูย์กลาง และเพ่ือชว่ยให้
นกัศกึษาเรียนอยา่งมีความสขุ ได้ประโยชน์ทัง้วิชาการ ทัง้กิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก สามารถ
พฒันาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมหลายๆ ด้านก่อนจะเข้าสูส่งัคมภายนอกเม่ือส าเร็จการศึกษา เราจงึ
เน้นนโยบายหลายประการผู้วิจยัเล็งเห็นวา่นกัศกึษาของวิทยาลยัรัชต์ภาคย์จะได้รับประโยชน์ตอ่ตนเอง
ระหวา่งท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นด้านการได้รับความรู้ และพร้อมทัง้ในด้านคณุธรรม จริยธรรมอีกด้วย ดงัปรากฏ
ตามนโยบายข้างต้น ซึง่ในสถานศกึษาอ่ืนๆ อาจจะยงัไม่ได้มุง่เน้นเร่ืองการปฏิบตัธิรรมสมาธิเพ่ือความรู้คู่
คณุธรรม ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาวิจยัเร่ือง เทคนิคธรรมสมาธิท่ีมีตอ่คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของ
นกัศกึษาในวิทยาลยัรัชต์ภาคย์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศกึษาการปฏิบตัเิทคนิคธรรมสมาธิของนกัศกึษาในวิทยาลยัรัชต์ภาคย์ 

 2.  เพ่ือศึกษาเทคนิคธรรมสมาธิท่ีมีต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาใน
วิทยาลยัรัชต์ภาคย์  
 

ขอบเขตในการวิจัย   
 1.  ด้านเนือ้หา ผู้วิจยัมุง่เน้นเนือ้หาในศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัศกึษา ด้านความรู้
ด้านการคิด  ด้านความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  ด้านการวิเคราะห์และการส่ือสาร 
และด้านคณุธรรมและจริยธรรม และแนวทางการปฏิบตัธิรรมสมาธิ  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ได้จากประชากรท่ีเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีก าลงัศกึษาในวิทยาลยัรัชต์ภาคย์ ท่ีปฏิบตัิสมาธิแบบธรรมสมาธิ (Transcendental Meditation 
– TM) ในปีการศกึษา 2552  จ านวน 405 คน  ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการแบง่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรการ
ค านวณกรณีท่ีทราบประชากรท่ีแนน่อน ได้ขนาดตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด จ านวน 201 คน 



3. ตวัแปรท่ีใช้มรการศึกษาเป็นคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัศกึษา  5 ด้านประกอบด้วย ด้าน
ความรู้ ด้านการคดิ  ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์และการส่ือสาร 
และด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

4. ระยะเวลาศกึษาวิจยั ระหวา่งเดือนมิถนุายน 2552  ถึง พฤษภาคม 2553 
5. สมมตุฐิานในการวิจยั คือ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสว่นบคุคลประกอบด้วย เพศและ

ความถ่ีในการฝึกเทคนิคธรรมสมาธิตา่งกนัมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์แตกตา่งกนั 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic)  ใชส้ถิติวเิคราะห์ค่าที (Independent Statistic)   
และสถิติวเิคราะห์แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคณุธรรมและจริยธรรม
มีมากท่ีสุด ( X =4.06) รองลงมาคือด้านการวิเคราะห์และการส่ือสาร (X = 4.04) ด้านความสมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (X =4.04) ด้านความรู้ ( X = 3.75) และน้อยท่ีสุดคือเร่ืองเก่ียวกับการ
คดิ (X =3.53 ) ตามล าดบั  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 3. ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการฝึกเทคนิคธรรมสมาธิต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์โดยรวมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ .05    
 
อภปิรายผล 
 1. ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยเฉล่ียมากท่ีสุดคือด้าน
คณุธรรมและจริยธรรมทัง้นี ้เพราะว่าผู้ ท่ีฝึกเทคนิคธรรมสมาธิเป็นประจ าตามโปรแกรมก าหนดจะท าให้ผู้
ฝึกมีคณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากขึน้ทัง้ในด้านจิตในและร่างกายท่ีสมบรูณ์เพิ่มมากขึน้ 

เม่ืออยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 1 
มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม”หากพิจารณาตามตวับทนี  ้จะเห็นว่าเป้าหมายของการจดัการศกึษาเพ่ือ



พฒันาคนในประเทศมี 6 ประการ คือ 1. มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ 2. มีสติปัญญา : คิดได้ คิด
เป็น ประยกุต์ได้ 3. มีความรู้ 4. มีคณุธรรมจริยธรรม  5. มีวฒันธรรม  6. อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 
 2. ความถ่ีในการฝึกเทคนิคธรรมสมาธิบางครัง้ (1 หรือ 2 ครัง้/วนั) มีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ด้านความรู้แตกต่างกับผู้ ท่ีมีความถ่ีในการฝึกเทคนิคธรรมสมาธินานๆ ครัง้  ทัง้นีเ้พราะว่า 
คุณลักษณะท่ีได้จากการฝึกเทคนิคธรรมสมาธิของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Erikson ท่ีว่า “บุคลิกภาพกับ
ความสมดลุกับของสุขภาพจิตมี ความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน” คือการมองเห็นคณุค่า และคณุธรรมต่าง ๆ 
ขึน้อยู่กับธรรมชาติของการเจริญเติบโต และ ความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเอง  และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สงวน สทุธิเลิศอรุณ ท่ีว่า สภาวะท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางใจ ทางสงัคม และทางจิตวิญญาณท่ีเช่ือง
โยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ ซึ่งเป็นการปฏิบตัิหรือกิจกรรมใดๆ ในด้านการป้องกนั การสร้างเสริม  การ
รักษาและการฟืน้ฟสูขุภาพ อนัมีผลตอ่สภาวะทางสขุภาพของบคุคล   
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านการคิดของนักศึกษามีค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาท่ีมีการฝึกบางครัง้หรือฝึกตรงตามโปรแกรมก าหนด ดงันัน้ควรมีการน าเทคนิค
ธรรมสมาธิมาใช้ฝึกอย่างสม ่าเสมอตามโปรแกรมก าหนด เพ่ือพฒันาทกัษะด้านการคิดของนกัศึกษาให้มี
เพิ่มมากขึน้  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศึกษาวิจยัเปรียบเทียบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีฝึกเทคนิคธรรมสมาธิกับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ได้รับ
การฝึกธรรมสมาธิเพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาได้
กว้างขวางและแพร่หลายมากขึน้ 
 2. ควรศึกษาวิจัยการใช้เทคนิคธรรมสมาธิในเชิงบูรณาการกับการฝึกสมาธิในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลายมากขึน้ เช่นการจดัการความรู้ด้านเทคนิคธรรมสมาธิเพ่ือเป็นเคร่ืองมือพัฒนานักศึกษาให้มี
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ในแตล่ะด้านสงูขึน้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์สถาบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศกัดิ.์(2546). ภาพอนาคตและคณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์.  

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่. 

กองการประชมุ. ( 2540) .รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540. กรุงเทพมหานคร:  
กองการพิมพ์ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, ส านกังาน.(2545) .แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุุสภา 
ลาดพร้าว.  

http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory_Erikson.htm. NovaAce. (ข้อมลู ณ วนัท่ี   
12 ธนัวาคม 2552  เวลา 17.35 น.). 

http://th.wikipedia.org. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (ข้อมลู ณ วนัท่ี  ข้อมลู ณ วนัท่ี   
14  มกราคม 2553  เวลา 21.00 น.). 

http://www.safety-stou.com/UserFiles/File/54102_unit7.pdf.  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2552   
 เวลา 14.00 น.). 
 
 
 
 
 
 
 
 


