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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลปัจจุบนั ไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทแก ่ ครูอาวุโส 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2522 มีขอ้ความท่ีเก ีย่วกบัลกัษณะครูท่ีดี  3 ประการ คือ “ความเป็นครูนั้นประกอบ
ข้ึนดว้ยส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงหลายอยา่ง อยา่งหน่ึงไดแ้ก  ่ ปัญญำ คือความรู้ท่ีดีท่ีประกอบดว้ยหลกัวิชาอนั
ถูกตอ้งท่ีแน่นแฟ้นกระจ่างแจง้ในใจรวมทั้งความฉลาดท่ีจะพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนกจิท่ีจะท า ค าท่ี
จะพูดทุกอยา่งได ้โดยถูกต้อง ดว้ยเหตุผลอยา่งหน่ึงไดแ้ก  ่ควำมด ีคือ ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็น
ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นโดยเสมอหนา้ อีกอยา่งหน่ึงไดแ้ก  ่ ควำมสำมำรถท่ีจะเผ่ือแผ่ และถ่ายทอด
ความรู้ความดีของตนเองไปยงัผูอ่ื้นอยา่งได้ผล ความเป็นครูมีอยูแ่ลว้ ย่อมฉายออกให้ผูอ่ื้นไดร้ับ
ประโยชน์ดว้ย ผูท่ี้มีความเป็นครูสมบูรณ์ในตวั นอกจากจะมีความดีดว้ยตนเองแลว้ ยงัจะช่วยให้ทุกคนท่ี
มีโอกาสเขา้มาสัมพนัธ์เก ีย่วขอ้งบรรลุถึง ความดีความเจริญไปดว้ย” 
 และขออญัเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรแกผู่ส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัครู ณ อาคารใหม่สวนอมัพร วนัพุธท่ี 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ความตอนหน่ึงว่า “อาชีพครูถือว่าส าคญัยิง่ เพราะครูมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
ประเทศให้เจริญมัน่คง และกอ่นท่ีจะพฒันาบา้นเมืองให้เจริญนั้น จะตอ้งพฒันาคน ซ่ึงไดแ้ก ่เยาวชนของ
ชาติเสียกอ่นเพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าสมบูรณ์ทุกดา้นจึงสามารถช่วยกนัสร้างความ
เจริญให้แกช่าติต่อไปได”้  

ครูจึงเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญ ต่อประเทศชาติ ต่อโลก นอกจากครูจะต้องเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ มีปัญญาแลว้ ครูจะตอ้งมีเมตตา กรุณา และสุขภาพจิตท่ีดี เพราะหากมีสุขภาพจิตท่ีดีแลว้
ครูกจ็ะสามารถสัง่สอน อบรมศิษยใ์ห้เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และเม่ือศิษยซึ์มซับเอา
ส่ิงท่ีดีๆจากครูศิษยก์จ็ะกลายเป็นคนท่ีมีสุขภาพจิตดีเหมือนครู เด็กจะเติบโตเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ เพ่ือ
พฒันาประเทศชาติ พฒันาโลก 

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิและสงัคมโลกในปัจจุบัน ประชาชนตอ้งอยูใ่นยคุขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีไร้พรมแดน โดยสามารถส่ือสารและเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ รอบดา้น ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกจิและสังคม
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกทั้งมวล ปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนในโลกปัจจุบันมีทั้งปัญหาท่ีเกดิจากภยั
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ธรรมชาติ ซ่ึงมนุษยไ์ม่อาจยบัย ั้งแกไ้ขได ้ เพราะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ปัญหาวาตภยั อุทกภยั 
แผ่นดินไหว และการเกดิคล่ืนใต้น ้ าสึนามิ แต่ภยัธรรมชาติบางกรณีสามารถป้องกนัล่วงหน้าได้ เช่น 
กรณีไฟป่า อุทกภยั หรือการลดภาวะโลกร้อน อยา่งไรกต็าม ปัญหารุนแรงท่ีเกดิข้ึนต่อเน่ืองและเกดิผล
กระทบต่อมนุษยชาติมากท่ีสุดในปัจจุบันคือ ปัญหาท่ีเกดิจากการกระท าของมนุษย ์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
แกไ้ขได้หากมนุษยย์ึดมัน่ในคุณธรรมและให้ความส าคญักบัการอยู่ร่วมกนัในประชาคมโลกโดยสนัติ 
โดยเฉพาะการยุติพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและข่มเหงรังแกเพ่ือนมนุษยด์้วยกนั (metricsyst. 2013 : 
online) ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีศกัยภาพ สามารถปรับตัวเข้ากบัโลกท่ี
ก  าลงัเปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกนั ประชากรรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพยายามปรับตัวให้รองรับกบัการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยโดยอาศยักระบวนการจัดการศึกษา อน่ึงครูถือว่าเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการจดัการศึกษาท่ีต้องสั่งสอนอบรม จดัประสบการณ์เรียนรู้
ตลอดจนฝึกทักษะให้แกเ่ยาวชนเพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขนัและกา้วทนัโลก ใน
สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันกนัสูงเช่นน้ี ครูตอ้งรับภาระหนักประกอบกบัมีแรงกดดนัจากความคาดหวงั
ของสังคมท่ีสูงมากต่อผลลพัธ์ท่ีปรากฏ ท าให้ครูผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนนั้นมีความเครียด
อยา่งมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้ งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งศกัยภาพสติปัญญาของครู จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งแสวงหาวิธีการผ่อนคลายความเครียด พฒันาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งศกัยภาพทาง
สมอง เพราะในสภาวะเครียด การสร้างภูมิคุ ้มกนัโรคของร่างกายจะท างานไม่เป็นปกติ ร่างกายของ
คนเราจะอ่อนแอลง โรคต่างๆ สามารถเขา้สู่ร่างกายและท าให้เกดิโรคภยัไขเ้จ็บไดง่้าย เช่น เป็นหวดับ่อย 
เป็นโรคภูมิแพ ้ความดันโลหิต โรคเครียดและวิตกกงัวล ซ่ึงเป็น โรคร้ายอนัดับ 1 ของโลกในปัจจุบนั
แพทยไ์ด้ยอมรับว่า สภาวะเครียดและวิตกกงัวล เป็นต้นเหตุของโรคอ่ืนๆ ทั้ งทางร่างกายและจิตใจอีก
มากมาย ตามหลกัการของการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม (Transcendental Meditation) จะช่วยให้การท างาน
ของร่างกายรวมทั้ งสมองซีกซ้ายและซีกขวาท างานประสานกลมกลืนและสมบูรณ์มากข้ึน ระบบ
ประสาทจะมีการพฒันามากข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้จิตใจสงบน่ิง ผ่อนคลาย ซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ และแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบับริบททางสงัคม เพราะการฝึกสมาธิแบบ
ทีเอม็เป็นเทคนิคท่ีเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพอยา่งยิง่ในการพฒันาจิต เทคนิคน้ีไดมี้การน ามาใช้
อยา่งแพร่หลายในหลายยุคหลายสมยัรวมทั้ งในสมยัขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และในสมยั
ปัจจุบนัท่านมหาริชี มเหช โยคี ไดน้ าเทคนิคการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มกลบัมาเผยแพร่อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือการ
พฒันาจิต กาย พฤติกรรม และสภาพแวดลอ้ม อยา่งมีประสิทธิภาพสูง เสริมสร้างเอกบุคคลให้สมบูรณ์
เต็มเป่ียมน ามาซ่ึงสงัคมท่ีรุ่งเรือง สงบสุขและมีรัฐบาลในอุดมคติ   



3 
 

 

ในสถานการณ์แห่งความเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบนัน้ี ครูต้องเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆ รอบดา้น ครูจึงควรจะมีการเตรียมความพร้อมในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ หรือความรู้สึก เพ่ือเตรียมรับมือกบัทุกปัญหาท่ีอาจจะเกดิข้ึนไดทุ้กเวลา 

ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงเห็นควรมีการศึกษาข้อมูลเก ีย่วกบัเจตคติของกลุ่มครูและบุคคลากรท่ีร่วม
กจิกรรมต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม เพราะเจตคติ เป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจซ่ึงเกดิจาก
ประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีก  าหนดทิศทางของปฏิกริิยาระหว่างบุคคลท่ีมีต่อบุคคล
หรือ ส่ิงของ (Allport อา้งถึงในนวลศิริ เปาโรหิต, 2545 : 125) เป็นตวับ่งช้ีความเต็มใจ ตั้งใจและสุขใจ
ในการฝึกสมาธิแบบ TM ของครูซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการสร้างเครือข่ายและขยายผลต่อไป ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการ แกปั้ญหาและพฒันาเยาวชนให้เป็นประชากรท่ีมีสุขภาพดีทั้ งร่างกายและจิตใจ มี
ศกัยภาพทางสติปัญญาท่ีเข้มแข็ง มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ สร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าให้ชุมชน 
ประเทศชาติ และประชาคมโลกสืบไป  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาเจตคติของครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม 
(Transcendental Meditation) 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มของครูและบุคคลากรท่ีมี เพศ 
อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ต าแหน่งและระยะเวลาการฝึก 

 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 1. ไดส้ารสนเทศเก ีย่วกบัผลการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาซ่ึงเป็นกลุ่มน า
ร่องในการขยายผลการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม กบัครูและบุคคลากรในโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

2. ได้กลุ่มเครือข่ายผูป้ฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม ท่ีเป็นสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ
มธัยมศึกษาอีกหน่ึงแห่งท่ีสามารถเป็นฐานการขยายผลแนวคิดแนวปฏิบติัการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ไปสู่
นกัเรียนอีกประมาณ 500 คน พร้อมกบั ผูป้กครอง บุคลากรในโรงเรียน 

3. ไดส้ารสนเทศเก ีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน 
ต าแหน่งและระยะเวลาการฝึก กบัเจคติของครูและบุคคลากรต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม รวมทั้งปัญหา
และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม ซ่ึงสมารถน าไปใช้ในการแกปั้ญหาและพฒันาการฝึก
สมาธิแบบทีเอ็ม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนต่อไป 
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4. ได้แนวทางในการใช้การฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ไปแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพทางสมอง
ความสุข จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ และผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการปฏิบติังาน  

 
ขอบเขตในกำรวิจัย 

1. กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาไดแ้กค่รูและบุคคลากรท่ีปฏิบติังานจริงในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน โดยจะคัดเลือกเฉพาะครูและบุคคลากรท่ีสมคัรใจและมีเวลาเข้าร่วม
กจิกรรมทุกคร้ังรวมทั้งให้ขอ้มูลไดค้รบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลาของการประมวลผลข้อมูล และไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งตามเง่ือนไขดงักล่าวจ านวน 41 คน 
 2. เน้ือหำสำระที่ศึกษำ 
  2.1 การฝึกสมาธิแบบทีเอม็ 

ทีเอ็ม (T.M. ยอ่มาจาก Transcendental Meditation) เทคนิคการปฏิบติัสมาธิแบบทรานเซ็นเด็น
เท้ิล เมดิเทชัน่ หรือ  ทีเอม็  กอ่ตั้งโดยท่านมหาริชีมเหชโยคี มาเป็นเวลากว่า 50 ปี และเป็นผูแ้นะน าจน
เป็นท่ีรู้จกัในสหรัฐฯ เม่ือปี ค.ศ. 1959 จนมีผูป้ฏิบติัทัว่โลกกว่า 7 ลา้นคน ในทุกเช้ือชาติ ศาสนา และ
อาชีพ โปรแกรมทีเอ็มไม่เก ีย่วขอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา หรือพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรือสทัธิใดๆ 
เพราะทีเอม็เป็นส่ิงท่ีเก ีย่วขอ้งกบักฎพ้ืนฐานของธรรมชาติ เหมือนกบัการอาบน ้ า ทุกคนไดรั้บความสด
ช่ืนและความสะอาดจากการอาบน ้ าโปรแกรมทีเอ็มกเ็ป็นการปฏิบติัสากลท่ีทุกคนท าได้และจะน าส่ิงท่ี
เรามีอยูแ่ลว้ในชีวิตมาใช้ให้ไดม้ากท่ีสุด  ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ดร.โรเบิรต์ คีธ วอลเลซ แห่งสหรัฐฯ 
เร่ิมท าการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์เก ีย่วกบั เทคนิคทีเอ็ม ซ่ึงมีผลต่อจิตและร่างกาย ในการทดลองชุด
แรกของเขาพบว่า ระหว่างปฏิบติัเทคนิคทีเอม็อตัราการสันดาปลดลงถึง 16 %  ภายในไม่ก ีน่าที ปกติใน
ระหว่างการนอนหลบัสนิท อตัราการสันดาปลดลงเพียง 12 %  ภายในเวลาหลายชัว่โมง น่ีหมายความว่า 
เทคนิคทีเอ็มท าให้ไดรั้บการพกัผ่อนท่ีลึกกว่าการนอนหลบั ขอ้พิสูจน์น้ียนืยนัความจริงในเร่ืองจิตว่ามี
สภาพความรู้ตวัและต่ืนตวัในระหว่างช่วงการพกัผ่อน โดยไม่สูญเสียจิตส านึกเหมือนกบัในระหว่างการ
นอนหลบั ดร. วอลเลซ เรียกสภาพพิเศษจิตและร่างกายน้ีว่า “ความต่ืนตวัท่ีพกัเต็มท่ี ” มีการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์มากว่า 600 เร่ือง ไดรั้บการจดัท าข้ึนในมหาวิทยาและในสถาบนัวิจยัต่างๆ กว่า 200 แห่ง ใน 
30 ประเทศ เพ่ือพิสูจน์ถึงประโยชน์อนัลึกซ้ึงท่ีมีต่อการพฒันา ดา้นจิต กาย พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และ
สนัติสุขของโลก 
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 เทคนิคทีเอ็มน้ีมีความเป็นเอกลกัษณ์  เป็นการฝึกทางจิตท่ีเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ ไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายาม และปราศจากความเหน็ดเหน่ือย โดยไม่ต้องไขว่ควา้  แต่สามารถท าให้เราไดเ้ผยศกัยภาพท่ี
สมบูรณ์ทั้งจิต กาย และอารมณ์  เปิดจิตสู่สภาวะของภูมิปัญญาสร้างสรรค์อนับริสุทธ์ิ และท าให้ร่างกาย
เกดิการพกัท่ีลึกและเต็มท่ีท่ีสุด ไดรั้บการพกัผ่อน และท าให้ระบบประสาททั้งหมดกลบัสู่สภาพปกติ
อยา่งรวดเร็ว โดยมีวิธีการปฏิบติัคร้ังละยี่สิบนาทีและปฏิบติัวนัละสองคร้ังเชา้และเยน็  

ในโอกาสน้ีทางสถาบันรัชภาคยไ์ด้ส่งคณะอาจารยไ์ปให้ความรู้และสอนเทคนิคธรรมสมาธิ
แบบทีเอม็ ให้แกค่ณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเป็นเวลา 5 วนั หลงัจากนั้นให้คณะ
ครูและบุคคลากรฝึกสมาธิดว้ยตนเองเป็นประจ าวนัละสองคร้ัง เชา้และเยน็ คร้ังละ 20 นาที โดยมีคณะ
ครูทีเอ็ม ติดตามตรวจเช็คประสบการณ์เดือนแรกอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง คร้ังต่อไปตรวจเช็คประสบการณ์
เดือนละคร้ัง เพ่ือให้แน่ใจว่าผูเ้รียนนั้นปฏิบัติทีเอ็มได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกดิศกัยภาพสูงสุด เทคนิค
ทีเอม็นั้นท างานโดยอตัโนมติั อยา่งเป็นไปเองและโดยปราศจากจากใชค้วามพยายามใดๆ ทั้งส้ิน เพ่ือให้
จิตได้ไปสัมผสักบัแหล่งก  าเนิดของความคิด แหล่งของภูมิปัญญา แหล่งของพลงังาน การสร้างสรรค์ 
หรือ แหล่งของกฎธรรมชาติ หรือทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าแหล่งสนามรวมเอกภาพ 
 2.2 เจตคติบางคร้ังกเ็รียกทศันคติ มีความหมายตามค าอธิบายของนกัจิตวิทยา อลัพอร์ท (Allport 
อา้งถึงในนวลศิริ  เปาโรหิต, 2545 : 125) เป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจซ่ึงเกดิจากประสบการณ์ 
สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีก  าหนดทิศทางของปฏิกริิยาระหว่างบุคคลท่ีมีต่อบุคคล และส่ิงของ 
  

องค์ประกอบของเจตคต ิ
  1. องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบดา้น
ความรู้ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ เพ่ือเป็นเหตุผลท่ีสรุปความ และรวมเป็นความเช่ือหรือ
ช่วยในการประเมินค่าส่ิงเร้านั้นๆ 
  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ
ด้านความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคล ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้า ต่างเป็นผลต่อเน่ืองมาจากท่ีบุคคล
ประเมินค่าส่ิงเร้านั้น แลว้พบว่าพอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ต้องการ ดีหรือเลว องค์ประกอบทั้ ง
สองอย่างมีความสัมพนัธ์กนั เจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมาก แต่ประกอบดว้ย
องค์ประกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์น้อย เช่น เจคติท่ีมีต่องานท่ีท า ส่วนเจตคติท่ีมีต่อแฟชัน่เส้ือผา้จะ
มีองค์ประกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์สูง แต่มีองค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจต ่า  
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3. องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางดา้นความพร้อม 
หรือความโน้มเอียงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือ
คัดค้าน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความเช่ือ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บจากการประเมินค่าให้สอดคลอ้งกบั
ความรู้สึกท่ีมีเจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ต้องประกอบด้วยทั้ งสาม
องค์ประกอบเสมอ แต่จะมีปริมาณมากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยปกติบุคคลมกัแสดงพฤติกรมในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัเจตคติท่ีมีอยู่แต่กไ็ม่เสมอไปทุกกรณี ในบางคร้ังเรามีเจตคติอย่างหน่ึง แต่ไม่ได้แสดง
พฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยูก่มี็ 
 3. ระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำ 
 ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากครูและบุคคลากรท่ีปฏิบติังานจริงในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 และสามารถติดตามผลไดใ้นช่วงเดือน ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ทีเอ็ม (T.M. ย่อมาจาก Transcendental Meditation) เทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม เป็น
กระบวนการท่ีง่ายๆ และเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ความพยายาม ท าให้จิตไปสู่ประสบการณ์ขั้น
ละเอียดอ่อนลงไปเร่ือยๆ ของความคิด จนกระทั่งล่วงพน้ความคิดไปและจิตได้เขา้สัมผสัโดยตรงกบั
แหล่งก  าเนิดความคิดซ่ึงเป็นแหล่งของภูมิปัญญาสร้างสรรค์  แหล่งของจิตส านึกบริสุทธ์ิ 

2. เจตคติ หมายถึงสภาวะของความพร้อมทางจิตซ่ึงเกดิจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ี
เป็นแรงท่ีก  าหนดทิศทางของปฏิกริิยาระหว่างบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของต่อส่ิงของ ในการวิจยัคร้ังน้ี เจต
คติเป็นตวัแปรท่ีมี 3 องค์ประกอบคือดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) ดา้นความรู้สึกและ
อารมณ์ (Affective Component) และดา้นความพร้อม หรือความโนม้เอียงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบติั 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
   

ตวัแปรอิสระ                               ตวัแปรตำม 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภำพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมตฐิำนในกำรวิจัย 

1. ครูและบุคคลากรมีเพศต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 
 2. ครูและบุคคลากรมีอายตุ่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 
 3. ครูและบุคคลากรมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 
 4. ครูและบุคคลากรมีประสบการณ์สอนต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม แตกต่าง   
                  กนั 
 5. ครูและบุคคลากรมีต าแหน่งต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 
 6. ครูและบุคลากรมีระยะเวลาการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบที
เอม็ แตกต่างกนั 
 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 
- อายุ 
- วุฒิการศึกษา 
- ประสบการณ์สอน 
- ต าแหน่ง 
- ระยะเวลาในการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ 
 

 

 

 

 

 

- เจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ 
   


