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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองเจตคติของครูและบุคคลากรต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  : กรณีศึกษาโรงเรียน

ธรรมจารินีวิทยา จงัหวดัราชบุรี วตัถุประสงค์ในการวิจยั คือวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพ่ือศึกษาเจต
คติของครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  และเพ่ือศึกษาความแตกต่าง
ของเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็  ของครูและบุคคลากรท่ีมี เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
สอน ต าแหน่ง ระยะเวลาการฝึกทีเอ็ม  แตกต่างกนั การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้กค่รูและบุคคลากรโรงเรียน
ธรรมจารินีวิทยา จงัหวดัราชบุรี จ านวน 41 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะครูและบุคคลากรท่ีสมคัร
ใจเขา้ร่วมฝึกสมาธิแบบทีเอม็  

 
สรุปผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ดา้นเพศ พบว่า ครูและบุคคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.6 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 2.4 ดา้นอาย ุครูและบุคคลากรส่วนใหญ่มีอายไุม่เกนิ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาอาย ุ36 – 
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ดา้นวุฒิการศึกษาครูและบุคคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 70.7 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  22.0  และมี
วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.3 ด้านประสบการณ์สอน ครูส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์สอนไม่เกนิ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมามีประสบการณ์สอน 11 – 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 7.3 ดา้นต าแหน่ง ครูส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งครูผูส้อนคิดเป็นร้อยละ 63.4 รองลงมา ต าแหน่ง
ครูอนุบาลคิดเป็นร้อยละ 24.4  ครูธุรการคิดเป็นร้อยละ 7.3 และบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 4.9 ด้าน
ระยะเวลาการฝึกทีเอ็ม  ครูและบุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการฝึกทีเอ็ม  7 เดือน – 1 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 39.0 รองลงมามีระยะเวลาในการฝึทีเอม็ ก 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 มากกว่า 2 ปีคิดเป็นร้อย
ละ 19.5 และต ่ากว่า 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 14.6 
 ส่วนที่ 2  แบบวัดเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  ได้แก ่ด้านความคิดความเช่ือ ด้าน
อารมณ์ความรู้สึก ดา้นแนวโนม้พฤติกรรมหลงัการฝึกทีเอม็ 

 ด้านความคิดความเช่ือพบว่า ครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา มีความ
คิดเห็นดา้นการฝึกทีเอ็ม  ช่วยพฒันาสุขภาพจิตใจ การฝึกทีเอม็  ช่วยให้มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน การฝึกที
เอม็ ช่วยพฒันาสุขภาพร่างกาย การฝึกทีเอม็  ช่วยพฒันาการเรียนรู้ การฝึกทีเอ็ม  ช่วยให้สามารถคิด
แกปั้ญหา การฝึกทีเอ็ม  ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกทีเอ็ม  ช่วยพฒันาศกัยภาพทาง
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สมองอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก ่ด้านการฝึทีเอ็ม ก ช่วย
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการฝึกทีเอ็ม  ท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ส่วนความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นอารมณ์ความรู้สึก ครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา มี
ความคิดเห็นดา้นการฝึกทีเอ็ม  ท าให้รู้สึกสบาย การฝึกทีเอ็ม  ท าให้ผ่อนคลาย การฝึทีเอ็ม ก ท าให้
คลายเครียด การฝึทีเอม็ ก ท าให้อารมณ์ดีแจ่มใส และการฝึทีเอม็ ก ท าให้มีความสุขอยูใ่นระดับมาก
ท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากไดแ้กด่า้น การฝึกทีเอ็ม  ท าให้สงบเยือกเยน็ การฝึกทีเอ็ม  
ท าให้มีความมั่นคงหนักแน่น ส่วนความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้านแนวโน้ม
พฤติกรรมหลงัการฝึกทีเอ็ม  ครูและบุคคลากรโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา มีความคิดเห็นดา้น มีความ
เข้าใจผู ้อ่ืนมากข้ึน มีความเมตตากรุณามากข้ึน สามารถน าผลประโยชน์จากการฝึกไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั มีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานดีข้ึน และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการท างานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากไดแ้กด่า้น มีความกระตือรือร้นในการท างานมาก
ข้ึน และตั้งใจฝึกเป็นประจ าสม ่าเสมอ ส่วนความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ทดสอบสมมตฐิาน 

 1. ครูและบุคคลากรมีเพศต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 
ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  เพศแตกต่างกนั มีเจตคติต่อการฝึก

สมาธิแบบทีเอ็ม ไม่แตกต่างกนั 
 2. ครูและบุคคลากรมีอายตุ่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 

ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม อายแุตกต่างกนั มีเจตคติต่อการฝึก
สมาธิแบบทีเอ็ม  ไม่แตกต่างกนั 

3. ครูและบุคคลากรมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม แตกต่าง
กนั 

ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม วุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีเจตคติ
ต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  ไม่แตกต่างกนั 

4. ครูมีประสบการณ์สอนต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม แตกต่างกนั 
ครูท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอม็  ประสบการณ์สอนแตกต่างกนั มีเจตคติต่อการฝึก

สมาธิแบบทีเอ็ม  ไม่แตกต่างกนั 
 5. ครูและบุคคลากรมีต าแหน่งต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอม็ แตกต่างกนั 

ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  ต าแหน่งแตกต่างกนั มีเจตคติต่อ
การฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  ไม่แตกต่างกนั 
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 6. ครูและบุคคลากรมีระยะเวลาการฝึกทีเอ็มต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติัสมาธิแบบทีเอ็ม  
แตกต่างกนั 

ครูและบุคคลากรท่ีเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  ท่ีมีระยะเวลาการฝึกแตกต่างกนั  
จ าแนกตามระยะเวลาการฝึกเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีมีระยะเวลาการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  
ต่างกนัมีเจตคติแตกต่างกนั จ านวน 2 คู่ ได้แก ่กลุ่มท่ีมีระยะการฝึก ต ่ากว่า 6 เดือน มีเจตคติท่ีดีใน
การเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  แตกต่างจากครูและบุคคลากรท่ีมีระยะการฝึก 1-2 ปี, ครู
และบุคคลากรท่ีมีระยะการฝึกต ่ากว่า 6 เดือนมีเจตคติท่ีดีต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม  แตกต่างจากครู
และบุคคลากรท่ีมีระยะการฝึกทีเอม็ มากกว่า 2 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าครูและบุคคลากรท่ีเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม มี
เจตคติท่ีดีต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้กด่า้น ความคิดความเช่ือ ดา้นอารมณ์ความรู้สึก 
ด้านแนวโน้มพฤติกรรมหลังการฝึกทีเอ็ม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นไปได้ว่าครูและ
บุคคลากรท่ีเข้าร่วมกจิกรรมได้รับข้อมูลความรู้เก ีย่วกบัการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มจากครูฝึก และมี
ความคิด ความเช่ือเก ีย่วกบัการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม เป็นเทคนิคการฝึกจิตอย่างง่ายๆ เป็นธรรมชาติ
โดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม การบงัคบั หรือการเพ่งใดๆ เม่ือฝึกแลว้ไดร้ับประโยชน์ทางดา้นร่างกาย
กอ่ให้เกดิสภาวะของการพกัและการผ่อนคลายท่ีดีท่ีสุด ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ ความตึงเครียด
และความกดดนัจะถูกขจดัไป เป็นการเพ่ิมพลงังาน พฒันาสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นสภาพ
พร้อมท่ีจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทางดา้นจิตใจช่วยขยายประสิทธิภาพของจิตอยา่งเต็มท่ี ช่วย
ให้ผูท่ี้มีปัญหาการนอนไม่หลบั นอนหลบัไดเ้ร็วข้ึน เป็นการฝึกจิตอยา่งง่ายๆ และมีประสิทธิภาพใน
การบรรเทาอาการนอนไม่หลบั โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกายในด้านอ่ืนๆ ท าให้ระบบต้านทานโรค
แข็งแกร่งข้ึน ซ่ึงเป็นระบบส าคญัท่ีช่วยให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน อีก
ทั้งคล่ืนสมองกจ็ะมีการจดัเรียงอยา่งเป็นระบบระเบียบ ส่งผลให้ผูท่ี้ฝึกอยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอมี
การพฒันาศกัยภาพสมองท่ีดีข้ึน สามารถจดจ าและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีสติปัญญาท่ี
ดีข้ึน 
 ดา้นเพศ ครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 97.6 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม โดยเฉล่ีย 4.55 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .317 
ส่วนเพศชายมีร้อยละ 2.4 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม โดยเฉล่ีย 4.19 เม่ือทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติแลว้พบว่าคะแนนเจตคติของทั้ ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (t = 1.144 , P = .260) จึงสรุปไดว้่า ครูและบุคคลากรเพศชายและเพศหญิงมีเจตคติต่อการ
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ฝึกสมาธิแบบทีเอ็มไม่แตกต่างกนัความแตกต่างทางเพศไม่มีผลท าให้ครู มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิ
แบบทีเอม็แตกต่างกนั ไดผ้ลท่ีดีเหมือนกนั 
 ดา้นอาย ุครูและบุคคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็มแบ่งส่วนใหญ่อายไุม่เกนิ 35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม โดยเฉล่ีย 4.54 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.333 และอาย ุ36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม โดยเฉล่ีย 4.55 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .299 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติแลว้พบว่าคะแนนเจตคติของทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = .020 , P = .889) จึงสรุปได้ว่า ครูและ
บุคคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มไม่แตกต่างกนั ความแตกต่างดา้น
อายุไม่มีผลท าให้ครูและบุคคลากรมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มแตกต่างกนั  ได้ผลท่ีดี
เหมือนกนั 
 ดา้นวุฒิการศึกษา ครูและบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม มีวุฒิการศึกษาแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มใหญ่สุดมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 70.7  มีเจตคติต่อการ
ฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม 4.51 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .312 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 70.7 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม โดยเฉล่ีย 4.60 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
.358 และกลุ่มสุดท้ายมีวุฒิการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  7.3 มีเจตคติต่อการฝึก
สมาธิแบบทีเอม็โดยเฉล่ีย 4.68 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .312 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติแลว้
พบว่าคะแนนเจตคติของทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = .564 , P 
= .574) จึงสรุปไดว้่า ครูและบุคคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มไม่
แตกต่างกนั ความแตกต่างดา้นวุฒิการศึกษาไม่มีผลท าให้ครูและบุคคลากรมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิ
แบบทีเอม็แตกต่างกนั ไดผ้ลท่ีดีเหมือนกนั 
 ดา้นประสบการณ์สอน ครูท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
สอนไม่เกนิ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.7 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็โดยเฉล่ีย 4.54 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .320 และมีประสบการณ์สอน 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.3 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบ
ทีเอ็ม โดยเฉล่ีย 4.56 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .372 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติแลว้พบว่า
คะแนนเจตคติของทั้ ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = .012 , P = 
.912) จึงสรุปได้ว่า ครูท่ีมีประสบการณ์สอนแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มไม่
แตกต่างกนั ความแตกต่างดา้นประสบการณ์สอนไม่มีผลท าให้ครูมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม
แตกต่างกนั ไดผ้ลท่ีดีเหมือนกนั 
 ดา้นต าแหน่ง  ครูและบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่ง
ครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มโดยเฉล่ีย 4.60 มีค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน .293 ต าแหน่งครูอนุบาลคิดเป็นร้อยละ 24.4 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มโดยเฉล่ีย 
4.49 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .367  ครูธุรการคิดเป็นร้อยละ 7.3 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็
โดยเฉล่ีย 4.43 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .209 และบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 4.9 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิ
แบบทีเอม็โดยเฉล่ีย 4.23 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .523 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติแลว้พบว่า
คะแนนเจตคติของทั้ ง 4 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F =1.181 , P = 
.330) จึงสรุปไดว้่า ครูและบุคคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มไม่
แตกต่างกนั ความแตกต่างดา้นต าแหน่งไม่มีผลท าให้ครูและบุคคลากรมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบ
ทีเอม็แตกต่างกนั ไดผ้ลท่ีดีเหมือนกนั 
 ดา้นระยะเวลาการฝึก TM ครูและบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการฝึกทีเอ็ม 7 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มโดย
เฉล่ีย 4.49 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .284 ระยะเวลาการฝึก 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีเจตคติต่อการ
ฝึกสมาธิแบบทีเอม็โดยเฉล่ีย 4.64 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .253  มีระยะเวลาการฝึกทีเอม็มากกว่า 2 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มโดยเฉล่ีย 4.71 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .310 
และมีระยะเวลาการฝึกทีเอ็มต ่ากว่า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.6 มีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม
โดยเฉล่ีย 4.28 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .386 เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติแลว้พบว่าคะแนนเจต
คติของทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F =2.986 , P = .043) จึงสรุปได้
ว่า ครูและบุคคลากรท่ีมีระยะแวลาการฝึกทีเอ็มแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม
แตกต่างกนั ความแตกต่างดา้นระยะเวลาการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มมีผลท าให้ครูและบุคคลากรมีเจตคติ
ต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอม็แตกต่างกนั  
 การศึกษาความแตกต่างของเจตคติของครูและบุคคลากรต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็ม ระหว่าง
กลุ่มครูและบุคคลากรท่ีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ต าแหน่ง ระยะเวลาในการฝึก
ทีเอม็แตกต่างกนั สรุปไดว้่าถึงครูและบุคคลากรจะมีปัจจัยพ้ืนฐานแตกต่างกนั แต่เจตคติของครูต่อ
การฝึกสมาธิแบบทีเอม็ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ระยะเวลาในการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มท่ีครูและบุคคลากร
มีเจตคติแตกต่างกนั ซ่ีงไม่ต่างจากผลการศึกษา เร่ืองอ่ืนๆ เช่นผลการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของ
ครูผูส้อนต่อการบริหารงานตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มท่ี 1 เขตตล่ิงชนั โดยพระ
ค าจนัทร์ คุณว โส (2556) ซ่ึงพบว่า ครูท่ี เพศ อาย ุและประสบการณ์การท างานต่างกนั มีทศันคติต่อ
การบริหารการศึกษาไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีทศันคติของครูผูส้อนต่อการ
บริหารงานตามหลกัสังคหวตัถุ 4 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปได้ว่า
เจตคติของครูและบุคคลากรต่อการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มเกดิจากความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกความ
เช่ือและความศรัทธาในส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้สามารถเห็นผลไดจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ใชข้อ้มูลและสารสนเทศเก ีย่วกบัภูมิหลงัของครูและบุคคลากรจากการวิจัยคร้ัง
น้ีในการจูงใจให้ครูและบุคคลากรฝึกสมาธิแบบทีเอ็มอย่างต่อเน่ืองต่อไปให้ส าเร็จการปฏิบัติขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้ งส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มขั้นสูง
ต่อไป 
  1.2 ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากการวิจัยคร้ังน้ีในการขยายผลในโรงเรียนให้
ครอบคลุมถึงนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
  1.3 ใชข้อ้มูลและสารสนเทศจากการวิจัยคร้ังน้ีขยายผลไปถึงโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือให้
เป็นเครือข่ายการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1 เพ่ือให้เกดิประโยชน์ในการแกปั้ญหาและพฒันาตลอดจนสร้างความเช่ือถือต่อ
การฝึกสมาธิแบบทีเอ็มในสถานศึกษา ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนนอกเหนือจากเจตคติของครูเช่น 
ผลส าเร็จจากการฝึกสมาธิแบบทีเอม็ ดว้ย 
  2.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงขยายผลไปยงักลุ่มเป้าหมายอ่ืนทั้ งในและ
นอกโรงเรียน ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าครู  เช่น นักเรียน บุคลากรอ่ืนๆ และผูป้กครอง
รวมทั้งขยายโรงเรียนเป้าหมายให้ครอบคลุมหลายโรงเรียน 


