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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “สมาธิกับการเสริมสร้างพลังจิตตานุ
ภาพ : วิเคราะห์จากวิธีการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)” มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)”
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)ผลการวิจัยพบว่าพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริ
ยังค์ สิรินฺธโร) ได้เปิดหลักสูตรการอบรมสมาธิ ภาคภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ เพื่อสร้าง
สันติภาพและสันติสุขให้ชาวโลก และได้สร้างครูสมาธิไปกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน จากกว่า ๒๐๐
สาขาทั่วโลกรูปแบบของการสอนสมาธิของท่านแบ่งออกเป็น หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรพิเศษ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการสอนสมาธิของท่านแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ด้ า นการสอน
ให้เป็นไปตามหลักสูตร และปัจจัยด้านการบริหารจัดการบุคลากร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลดีต่อผู้ฝึก
สมาธิเอง คือ ทาให้หลับสบายคลายกัง วล ทาให้สมองปลอดโปร่ง ปัญญาดีเป็นต้น และส่งผลดี
ต่อสังคม คือ ทาให้เกิดความสงบสุขและมีความสันติภาพเกิดขึ้นในสังคมไทย
คาสาคัญ : การสอนสมาธิ, วิธีการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร),
หลักสูตรครูสมาธิ และพลังจิตตานุภาพ

๑
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ABSTRACT
This article is part of the dissertation meditation with the enhancement
of willpower, an analysis of the meditation teaching methods of Phra
Dhammonkolyana (Luangphor Viriyang Sirintharo) an attempt was purposely made to
analyze Phra Dhammonkolyana (Luang Phor Viriyang Sirindharo) methods of teaching
Samãdhi. In-depth interview and Focus Group were the research methods in this study. It was
found that the English courses on training of Samãdhi have been provided Phra
Dhammonkolyana (Luang Phor Viriyang Sirindharo) for foreigners in order to create the peace
and tranquility for worldly people. It is noteworthy that more than 100,000 people out of
200 branches have been completed the meditation instructor courses. Generally, models
of teaching methods were classified into two, general and special course. And factors giving
rise to the successfulness of his teaching methods basically refer to the follows ones: factors
on curriculum’s management, factors on public relationship’s management, factors on
teaching of what were prescribed in the courses and factors on personnel’s management, by
virtue of these factors, it can be claimed that they have been bringing about certain
advantages to meditation teachers; they were made to sleep happily, their brain became
comfortable, their understanding was in good condition and thereby giving rise to Thai society
peace and happiness respectively.
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๑. บทนา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้นได้ทากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติ
ตนที่น่าเลื่อมใสการสนทนาการแนะนาการตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามลาดับ
โดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้แสดงธรรม
มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลาดับชี้แจงให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วย
จิตเมตตานุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะแสดง
ธรรมไม่ยกตนไม่เสียดสีข่มผู้อื่น๒ตลอดจนยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์คือการไม่กล่าวร้ายผู้ใดมีความ
สารวมในศีลเป็นต้น๓
งานการเผยแผ่พระธรรมได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลาดับจนกระทั่งพระพุทธองค์ได้
เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานหลังจากนั้นพระสาวกได้ทาหน้าที่สืบต่อสังเกตได้จากการทา
สังคายนาครั้งแรกมีการเผยแผ่ศาสนาตามสายของอาจารย์และศิษย์ด้วยวิธีบอกต่อๆกันด้วยปาก
ที่เรียกว่ามุขปาฐะจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงกระทาตติยสังคายนาโดยอาราธนาพระ
โมคคั ลลี บุ ต รติ ส สเถระเป็ น ประธานมี การคัด เลื อกพระสงฆ์ แบ่ ง ออกเป็ นสายๆ ไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆประมาณพ.ศ.๓๐๓ มีหลักฐานปรากฏว่าพระโสณเถระและพระ
อุตตรเถระได้มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิประเทศจนเป็นที่แพร่หลายหลังจากการ
ทาสังคายนาครั้งที่ ๓ นี้๔
ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันคือพระสงฆ์ในประเทศไทยมักยึดถือ
เป็นประเพณีว่าการประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสั่งสอนจะต้องได้ รับการ
อาราธนาจากญาติโยมก่อนถ้าญาติโยมไม่อาราธนาการที่ภิกษุจะออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาดู
เป็นการผิดประเพณีนอกจากนี้กิจของสงฆ์มักยึดธรรมเนียมนิยมเช่นการเทศนาธรรมแก่ประชาชน
มักเป็นเรื่องเก่าซ้าซาก ไม่เข้ากับสมัยนิยมไม่มีการประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสังคมหรือชีวิต
ปัจจุบันศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องไกลตัวคนรุ่นใหม่จึงให้ความสนใจต่อวัดและพระสงฆ์น้อยมาก
เมื่อมองจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีพระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมไม่เพียงพอเพราะ
มีนักเผยแผ่อยู่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจานวนพระภิกษุสามเณรประมาณ๒๕๐,๐๐๐รูปทั่วประเทศ
ไทยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณเพียงแค่ ๑-๒ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นยิ่งโดยเฉพาะการเป็นนักเผยแผ่
และนักสื่อสารมวลชนเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็ยิ่งมีน้อย บรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ ที่
สอนสมาธิ เผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาในประเทศไทยก็มีอยู่หลายสานัก เช่น พระ
ธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
๒

สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
๒๕๒๔), หน้า ๑๓.
๓
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๘๕/๙๐-๙๑.
๔
จานง ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์ , (กรุงเทพฯ :
อภิธรรมมูลนิธิมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า๒๘๖.
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พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่ อ วิ ริ ยั ง ค์ สิ ริ นฺ ธ โร) เจ้ า อาวาสวั ด ธรรมมงคล
กรุงเทพมหานคร เป็นพระนักเผยแผ่พุทธธรรมอีกรูปหนึ่งที่ได้รับการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจนมี
ความรู้แจ่มแจ้งลึกซึ้งเยือกเย็นเห็นพระธรรมคาสอนเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นที่พึ่งอัน
ประเสริฐทางจิตใจที่สามารถนามาแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคมประเทศชาติได้ทั้งเป็นพระสงฆ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการพูดมีคารมคมคายสามารถอธิบายธรรมให้เป็นที่เข้าใจง่ายแก่บุคคลทุก
ระดับชั้นการแสดงธรรมของท่านจึงปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้สดับเป็น
อย่างยิ่งพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เคยถามหลวงปู่มั่นว่า “ต่อไปกระผมจะ
เขียนเป็นหลักการให้ชาวโลกเขาทากันจะได้ไหม” หลวงปู่มั่นท่านตอบว่า “ต้องเอาแบบขั้น
พื้นฐานสาหรับเป็นประโยชน์แก่มหาชน สาหรับขั้นสูงให้มีน้อย โอกาสที่เธอจะทานั้นมีอยู่ แต่ต้อง
ทาขั้นพื้นฐานเพื่อคนส่วนมากในโลกจะได้สงบ และเธอต้องไปอยู่กรุงเทพฯ เพราะคนกรุงเทพฯ ที่มี
วาสนาบารมี มีอยู่ไม่น้อย”๕จากคาตอบของหลวงปู่มั่นในครั้งนั้น เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่า พระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) สามารถถ่ายทอดหลักการ วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาให้กับ
บุ ค คลทั่ ว ไปไม่ ว่ า จะเป็ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยผ่ า นสถาบั น พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพ
(Willpower Institute) ในสอนหลักสูตรครูสมาธิซึ่งเปิดสอนในรุ่นแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ และกระจายสาขาไปทั่ว ประเทศและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.
๒๕๖๐) สถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขามากกว่า ๒๐๐ สาขา สามารถสอนสมาธิให้กับบุคคลทั่วไป
มาแล้วเป็นจานวนมากมาย
การทาสมาธิตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) นั้นมี
หลักการว่า การบริกรรมก่อให้เกิดสมาธิ สมาธิก่อให้เกิดพลังจิต พลังจิตก่อให้เกิดกระแสขึ้นเป็น
ฌานโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่การทาสมาธิให้แก่คนหมู่มาก ให้กว้างขวางมากยิ่ งขึ้น ซึ่งจะ
เป็นแนวทางให้ทุกคนมีพลังจิตมากพอ สาหรับการประกอบกิจการงานต่างๆ รวมถึงการช่วยใน
การพัฒนาสติปัญญาสาหรับคนทัว่ ไปและเยาวชน นอกจากนี้พลังจิตที่เกิดขึ้นจากการทาสมาธิ จะ
คอยช่วยควบคุมจิตใจให้มีความสุข มีความสงบ มีความยั้งคิด ลดละกิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ
โมหะ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด
ความสันติสุขแก่สังคม และทาให้มนุษย์ชาติทั่วโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์
การสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อริยังค์ สิรินฺธโร) ตลอดจนหลักและวิธีการสอน
สมาธิและทาการวิเคราะห์ผลความสาเร็จในการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์
สิรินฺธโร) ในสังคมไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้รวบรวมหลักการและวิธีการการสอนของหลวงพ่อ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจนามาศึกษาและปฏิบัติต่อไป
๕

ประวัติและปฏิปทา พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร),[ออนไลน์],
แหล่งที่มา : http://www.dhammajak.net /board/viewtopic.php?t=13075[ ๒สิงหาคม ๒๕๕๗ ].
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมาธิกับพลังจิต
๒.๒ เพื่อวิเคราะห์วิธีการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์
สิรินฺธโร)
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ผลความสาเร็จในการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวง
พ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในสังคมไทย
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสารและเก็บ
ข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
๓.๑ ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆดังนี้
๑) เอกสารชั้นปฐมภูมิได้แก่พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอนุฎีกา
๒) ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับผลงานและกลวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
๓) เอกสารชั้นทุติยภูมิได้แก่งานวิจัยวิทยานิพนธ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่เกีย่ วข้อง
๓.๒ ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องผู้เคยร่วมงานเคยฟังการเทศน์เคยได้รับการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ทั้งที่เป็นบรรพชิต ๕ ท่านและคฤหัสถ์ ๕ ท่าน จานวนรวม ๑๐ ท่าน
๓.๓ การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานาเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ การสอนสมาธิแบบพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺโร)
ในปัจจุบันการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺโร) มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและจัดรูปแบบหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อจะได้เข้าถึงผู้ที่
สนใจในการฝึกสมาธิ ในปัจจุบันให้มากขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) หลักสูตรทั่วไป
๑.๑) หลักสูตรครูสมาธิ
หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น ๓ เทอมๆละ ๔๐ วัน มีการปิดภาคเรียนเทอมละ
๗ - ๑๕ วัน เปิดเรียนวันจันทร์-วันศุกร์เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๒๐ น. วันละ ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที เริ่ม
ชั่วโมงแรกเรียนภาคทฤษฎี ๔๐ นาที ถาม-ตอบเพื่อความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ๒๐ นาทีรวมเป็น
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๑ ชั่วโมง หยุดพัก ๒๐ นาที ต่อจากนั้นเรียนภาคปฏิบัติ เดินจงกรม ๓๐ นาที และนั่งสมาธิอีก
๓๐ นาทีรวมเป็น ๑ ชั่วโมง เมื่อเรียนจบ ๓ เทอมแล้ว มีการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี และสอบ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการสอบสัมภาษณ์ และในขั้นสุดท้ายจะต่อไปสอบภาคปฏิบัติภาคสนามบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน จึงจะมีสิทธิ์จบหลักสูตรครูสมาธิ ๒๐๐
ชั่วโมง และสุดท้ายจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร๖
๑.๒) หลักสูตรวิทิสาสมาธิ
วิทิสาสมาธินี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเหมาะแก่ทุกๆ คน ทั้งเคยทาและ
ไม่เคยทา เพราะว่าเป็นวิธีเพิ่มพลังจิตตลอดเวลา เมื่อไม่ได้ทาสมาธิแบบนานๆ แต่ถ้ามีการทาวิทิ
สาสมาธิอยู่เสมอก็จะได้พลังจิตที่พอสมควรวิธีการทาสมาธิ ทาวันละ ๑๕ นาที แบ่งเป็น ๓ เวลา
เช้ า ๕ นาที กลางวั น ๕ นาที เย็ น ๕ นาที ที่ ต้ องการให้ท าวั น ละ ๑๕ นาที นั้ น คือ มี ความ
ประสงค์จะให้ได้สมาธิเดือนละ ๖ ชั่วโมง เป็นอย่างต่าแต่ละคน ถ้าทาได้วันละ ๑๕ นาที ทุกๆ วัน
๑ เดือน จะได้ ๔๕๐ นาที รวมแล้วก็ได้กว่า ๖ ชั่วโมงเป็นอันว่าพอใช้ได้ เพราะสมาธินั้นเพียง
บริกรรมก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว เหมือนกับคนขับรถ เมื่อมือเขาจับพวงมาลัย เขาก็มีสมาธิไป
ตลอด ถ้าขาดสติปล่อยพวงมาลัยรถเมื่อไร เมื่อนั้นถือว่าขาดสมาธิรถจะคว่าทันที เพราะมือเขา
ถือพวงมาลัยรถ รถยนต์นั้น ก็ไปถึงที่หมายสมความประสงค์ เพราะคนขับมีสมาธินั่นเอง วิทิสา
สมาธิจะช่วยรักษาอาการที่เกิดจากความเครียด เกิดโรคลาไส้ หลับลาบาก และความจาเสื่อมเป็น
ต้น๗
๑.๓) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
หลักสูตรสมาธิสาหรับนักโทษในเรือนจา เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ
สมาธิอย่างง่ายๆ และได้ผลเร็ว สามารถควบคุมอารมณ์ได้ คลายความเครียด มีสติ สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ จะเป็นการเรียนทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติ (จงกรม – สมาธิ) ผู้รับการ
อบรมจะต้องมีชั่วโมงเรียนไม่ต่ากว่า ๘๐ % ถึงจะมีสิทธิสอบ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะมีการสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ต้องทาได้ ๕๐% ขึ้นไปจึงถือว่าจบหลักสูตร จึงมอบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้อบรม
๑.๔) หลักสูตรนิรสาสมาธิ
หลักสูตรนิรสาสมาธิ เป็นหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน สาหรับผู้ที่จบหลักสูตรครู
สมาธิ แ ล้ ว และบุ คคลทั่ ว ไปที่ ผ่ า นการฝึ กอบรมสมาธิ เบื้ องต้ น (ชิ น นสาสมาธิ ) ๓ ครั้ง ขึ้น ไป
หลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติเป็นหลักให้ ทุกท่านทาสมาธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าแห่งการ
๖

คณะศิษยานุศิษย์พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร), อัตตชีวประวัติ
พระเทพเจติ ย าจารย์ (หลวงพ่ อ วิ ริ ยั ง ค์ สิ ริ นฺ ธ โร), พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔, (สมุ ท รปราการ: Kyodo
NationPrinting Services, ๒๕๕๒), หน้า ๒๙๖ - ๒๙๗.
๗
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่ อ วิ ริ ยั ง ค์ สิ ริ นฺ ธ โร),หลั ก สู ต รครู ส มาธิ เล่ ม ๓,
(กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.พิฆณี, ๒๕๕๗) หน้า ๙๓.

สุทธิลักษณ์ สุทธิ

~ ๑๐๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทาสมาธิและเป็นการพัฒนาจิตใจตนเองเป็นสาคัญ ผู้เข้าปฏิบัติต้องถือศีล ๘ กาหนดเดือนละ ๑
ครั้ง และไปปฏิบัติธุดงค์นอกสถานที่ทุก ๓ เดือน (มินิธุดงค์)๘
๑.๕) หลักสูตรปุริสาสมาธิ
สาหรับปุริสาสมาธิ คือสมาธิที่ทาด้วยตนเอง เพราะการทาด้วยตนเองนั้น
โอกาส เวลา มีมาก ว่างเมื่อไรเราก็ทาได้ ที่จัดขึ้นเป็นระบบที่เรียกว่าปุริสาสมาธินี้ ก็เพื่อให้การทา
สมาธิมีประสิทธิภาพและมีหลักการ โดยที่มิได้ทาแต่ “สักแต่ว่า” ทาสมาธิ แต่มีที่มาที่ไป เมื่อเป็น
เช่นนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเป็นงาน ทั้งนี้เพราะมีกัลยาณมิตรเป็นที่ปรึกษาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามในการสะสมพลังจิตนั้นก็จะต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวหลัก โดยมีวิธีการที่สะดวกสบาย
แก่บุคคลผู้ตั้งใจทาสมาธิที่เหมาะสม จึงจัดระบบปุริสาสมาธิขึ้นตามระบบในข้อนี้ เพื่ อให้ครูสมาธิ
ได้ทราบแนวทาง๙
๑.๖) หลักสูตรยุวสาสมาธิ
หลักสูตรยุวสาสมาธิ มีเป้าหมายหลักให้เยาวชนฝึกทาความสงบแก่จิตใจ
โดยการทาสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มี
พัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ของเยาวชน และดาเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมี
คุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย ในการสอนเด็กนั้นเน้นการทาสมาธิขั้นพื้นฐาน
ดังนั้นถ้ามีเครื่องล่อใจเด็กได้ คือสมาธิ จะเป็นการสร้างคุณภาพให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เพราะสมาธิ ช่วยเพิ่มพลั งจิตได้ตลอดเวลา เมื่ อมีการเพิ่ม พลังจิ ตมากขึ้น เด็กเหล่านี้จ ะมีการ
รับผิดชอบตนเองสูงขึ้น คุณภาพสูงขึ้น ย่อมเป็นความหวังของผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
จนถึงประเทศชาติ แต่ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องหาวิธีการทาสมาธิให้ง่ายที่สุด และได้ผลมาก
ที่สุด๑๐
๑.๗) หลักสูตรอัตถะสาสมาธิ
หลักสูตรอัตถะสาสมาธิ เป็นหลักการโดยทั่วไปของการทาสมาธิ คือเอา
ประโยชน์เป็นหลัก ประโยชน์ของสมาธิ คือ การได้พลังจิต เนื่องด้วยพลังจิตที่เกิดขึ้นจากสมาธิ
เป็นปัจจัยให้มีการดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพลังจิตมีการช่วยทุกๆ ด้าน เช่น พัฒนา
ความฉลาดของเด็ก ช่วยกาลังใจแก่ธุรกิจการงาน มีความอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วยการตัดสินใจในกรณีต่างๆ บาบัดโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง อัตถะ
สาสมาธิ กาหนดการทาในเวลา ๔.๐๐ - ๕.๐๐ น. เช้า คือเวลาใกล้รุ่ง ให้นั่งสมาธิใช้เวลา ๓๐
นาที อาจจะน้อยกว่า หรือมากกว่านี้ก็ได้ ผู้จะทาอัตถะสาสมาธิ พึงกาหนดวันตามที่ตั้งสัจจะ

๘

เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๐๔.
เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๒๖.
๑๐
เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๑๗.
๙
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อาจจะ ๓ วัน ๗ วัน หรือมากกว่านั้นเมื่อตั้งสัจจะเท่าไรก็ทาตามที่ตั้งไว้ ไม่ควรตั้งสัจจะมากวัน
เกินไป เพราะเมื่อตั้งสัจจะแล้วต้องทา แต่เมื่อจบสัจจะแต่ละครั้ง ก็สามารถจะตั้งสัจจะใหม่ได้๑๑
๒) หลักสูตรพิเศษ
๒.๑) หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นให้สามารถนาไปปรับใช้กับหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ นาไปใช้ในการอบรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้าน สถาบันการศึกษา โดย
หลักสูตรจะมุ่งเน้นปลุกจิตสานึกที่ถูกต้องดีงาม ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
แก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น โดยให้มี
โอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นาธรรมไปใช้ในการดารงชีวิต
และพัฒนาจิตใจให้แจ่มใสพร้อมรบการสภาวะสังคม ในปัจจุบันได้จัดทาหลักสูตรนี้ โดยพัฒนา
จากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ
๒.๒) หลักสูตรสมาธิพื้นฐานสาหรับนักบริหาร
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เป็นพิเศษสาหรับนักบริหาร เป็นการนาหลักสูตรวิ
ทันตสาสมาธิ มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับผู้บริหารมากขึ้น
๒.๓) หลักสูตรต่อยอดสาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ หรือ
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิแล้ว
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ สาหรับผู้ที่มีความสนใจและผู้อบรบผ่านการ
การอบรมหลักสูตรครูสมาธิ หรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิแล้ว
๒.๔) หลักสูตรญาณสาสมาธิ
หลักสูตรนี้จัดให้มีขึ้นเป็นลักษณะการสอนออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ
ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น ๒๑ วัน ได้ทาการเปิดเรียนรุ่นแรกไปแล้ว เริ่มเปิดการสอนในวันที่ ๑๓
กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๐ - วั นที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มีนั กศึกษาลงเรีย นผ่ าน สาขาต่ างๆ ประมาณ
๑๖,๐๐๐ คน แต่คนที่จะเรียนได้ต้องผ่าน หลักสูตรครูสมาธิทั่วไปหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
(สมาธิเพื่อผู้บริหาร) มาก่อน เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับสูง ในหลักสูตรนี้ หลวงพ่อวิริ
ยังค์ สิรินฺธโร ท่านเน้นการใช้สมาธิที่ฝึกอบรมได้ที่แล้วน้อมไปเพื่อการหยั่งรู้ (ญาณ) ซึ่งจะผ่านขั้น
นี้ได้ ต้องผ่านเงาดาหรือเงามืดต่างๆ ให้ได้เสียก่อนหลักสูตรใช้เวลาเรียนวันละ ๒ชั่วโมง ชั่วโมง
แรกเรียนภาคทฤษฎีและถามตอบ ชั่วโมงต่อไปเรียนภาคปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิ มุ่งผลิต
ครูสมาธิที่เป็นฆราวาส เน้นหลักสูตรเข้ากับยุคสมัย ย่นเวลาและเข้าใจง่าย แต่ก่อนหากจะมาเป็น
ครูสมาธิต้องใช้เวลาถึง ๒๐ปีแต่มาวันนี้หลวงพ่อมีวิธีการย่นเวลา เพียง ๖ เดือนเท่านั้น ก็สามารถ
เป็นครูสมาธิได้

๑๑

เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๓๒.
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๒.๕) หลักสูตรยุทธสาสมาธิ
หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ ท างสถาบั น พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพร่ ว มกับ หน่ ว ย
บัญชาการรักษาดินแดน ในโครงการ “รด.จิตสีขาว” เพื่อปูพื้นฐานด้านจิตใจให้นักศึกษาวิชา
ทหาร (นศท.) เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็ น พุทธมามกะต้นแบบเยาวชนในสั งคม ได้เปิดตั ว
โครงการไปเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การกาลังสารอง ถนนวิภาวดี
รังสิต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๕๐๐ คน หลักสูตรนี้เป็นการฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นสาหรับ
นศท. โดยมีเป้าหมายหลักให้เยาวชนอายุ ๑๖ – ๑๘ ปี ได้รู้จักฝึกสงบจิตสงบใจโดยการทาสมาธิ
และสะสมพลั งของจิต เพื่อพัฒ นาจิต ใจของเยาวชน โดยการปฏิบั ติสมาธิ และสร้า งปั ญญาให้
สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็งขึ้น รู้แนวทางดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นคนดี มีคุณภาพของ
สังคมต่อไป
๔.๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จของการสอนสมาธิของพระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จของการสอนสมาธิของพระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
๑) ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร
ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ เพื่อเพิ่มพลัง
จิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ด้วยเหตุนี้พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์
สิรินฺธโร) จึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อย่นระยะการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมะโดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภ าพจัดทาหลักสูตรครูสมาธิขึ้นเพื่อสอนสมาธิ
ระยะเวลา ๖ เดือน หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรที่สอนสมาธิ ให้กับประชาชนเพื่อสามารถที่จะ
เป็ นครูสอนสมาธิ ได้ เริ่มเปิ ดด าเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ใช้
ระยะเวลาในการเรียน ๖ เดือน (หลักสูตร ๒๐๐ชั่วโมง) ในแต่ละหลักสูตรแบ่งออก เป็น ๓ เทอม ๆ
ละ ๔๐ วั น เรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ พร้ อ มทั้ ง น าไปสอบปฏิ บั ติ ภ าคสนาม
ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน จึงจะจบหลักสูตรครูสมาธิและได้รับใบ
ประกาศนียบัตร
๒) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรครูสมาธิที่เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัด
ธรรมมงคลในการเรียนการสอนนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้น
ตั้งแต่การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูง ที่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้
เรี ย นมาจากพระอาจารย์ ใ หญ่ เช่ น พระอาจารย์ มั่ น ภู ริ ทั ต โต พระอาจารย์ กงมา และจาก
ประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติสมาธิของท่านกว่า ๖๐ ปี นอกจากผู้เรียนจะเข้าใจ การทาสมาธิ ทั้ง
สมถะ-วิปัสสนา อย่างถี่ถ้วนแล้วยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิแก่บุคคลอื่นได้โดยถูกต้องด้วยมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสอนสมาธิตามสถานที่ต่างๆ และมีเวปไซต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
สอนสมาธิจากคาสอนของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในรูปแบบต่างๆ ด้วย
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๓) ปัจจัยด้านการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
ปัจจัยด้านการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร มี จุดประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักการ
วิปัสสนา สาหรับประเทศไทยสามารถผลิตครูสมาธิได้กว่า ๒,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ปี ๖เดือน
ส่วนประเทศแคนนาดา (หลวงพ่อวิริยังค์สอนเป็นภาษาอังกฤษ) สามารถผลิตครูสมาธิที่เป็น
ชาวต่างชาติล้วนๆ ได้กว่า ๕,๐๐๐คนแล้ว ท่านได้เพียรเสียสละเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
และส่วนรวม โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแม้อายุจะล่วงเลยมากว่า ๘๙ปี แล้ว หลวงพ่อวิริ
ยั ง ค์ เ ป็ น ผู้ ท รงวุ ฒิ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากผลจากการดาริของท่านทุกๆ เรื่องจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุ ณธรรมและ
จริยธรรม
๔) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการบุคลากร
ท่ า นได้ รับ การยกย่ องและยอมรับ นั บ ถืออย่ า งกว้ า งขวางในฐานะเป็ น พระ
นักพั ฒ นาประเทศ นั กพั ฒนาการศึกษา นักบริหารการศึกษา โดยดู ไ ด้ จ ากผลงานที่ ส ะท้ อน
ภาพลั ก ษณ์ ข องนั ก บริ ห ารการศึ ก ษา ดั ง นั้ น ภายในวั ด ธรรมมงคลจึ ง มี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่
หลากหลาย ได้ แ ก่ โรงเรี ย นปริ ยั ติ ธ รรมสายสามั ญ , ศู น ย์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาส าหรั บ พระสงฆ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สถาบัน
พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพ และมี ก ารจั ด พิ ธี ก รรมต่ า งๆ ในวั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ตลอดจน
ในวาระเทศกาลประเพณีของชาวไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรม
๔.๓ วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริ
ยังค์สิรินฺธโร) ในสังคมไทย
วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการสอนสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์
สิรินฺธโร) โดยแบ่งออกเป็นผลที่เกิดจากการสอนสมาธิส่วนบุคคล และผลที่เกิดจากการสอนสมาธิ
ส่วนสังคม ดังนี้
๑) ผลส่วนบุคคล (ปัจเจกชน)
ผลที่เกิดจากการสอนสมาธิส่วนบุคคล ถ้าหากว่าผู้ที่ทาสมาธิให้เกิดเป็นสมาธิ
ได้แล้ว โอกาสที่จะให้จิตนี้เข้าไปพักผ่อน ก็พักผ่อนได้อย่างสบาย เมื่อพักผ่อน ได้กาลังวังชา หรือ
เกิดคลายความตึงเครียด คลายความกดดันต่าง ๆ ได้มากผลของสมาธิส่วนบุคคลที่ดี คือ สามารถ
นาไปใช้ในการงานชีวิตประจาวันได้ การทาสมาธิได้พลังจิต หรือกาลังใจ เมื่อมีพลังจิตเพียงพอก็
จะมีสติยับยั้งชั่งใจ ทางานได้ดี เรียนก็ดี มีความรับผิดชอบสูง มีเหตุผล มีความเสียสละ เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมต่อประเทศชาติและต่อโลก สามารถสร้างสันติสุขให้
โลกมากยิ่งขึ้น ต่อไป ฉะนั้น การทาสมาธิจึงมีผลดีต่อชีวิตประจาวัน
๒) ผลที่เกิดจากการสอนสมาธิส่วนสังคม
ผลที่เกิดจากการสอนสมาธิส่วนสังคม ทางวัดพยายามมุ่งเน้นสอนครู เพราะครู
ต้องสอนตัวเองก่อนถึงจะออกไปสอนคนอื่นได้ โดยครูที่สอนทางวัดจะถ่ายทอดความรู้ให้อย่าง
ละเอียดเพื่อให้คนที่เรียนเกิดความมั่นใจ และนาไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้อย่างเชื่อมั่น เพราะคาว่า
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ครูในความหมายแปลว่า หนักแน่นในทางวิชาการ การประพฤติและปฏิบัติ เพื่อ เป็นแบบอย่าง
ให้แก่นักเรียนได้เห็น สาหรับการประเมินหลักสูตร จิตใจของผู้เรียนเป็นการประเมินที่ดีที่สุด และ
มีการทาวิทยานิพนธ์ โดยใช้เวลา ๒ ปี ทาการวิจัยตามหัวข้อกาหนดโดยต้องส่งข้อมูลมา ๑๐
หน้ากระดาษ ขณะที่ก่อนจะจบหลักสูตรมีการอบรมบนดอย ไปเพื่อให้รู้หัวใจของการปฏิบัติที่เน้น
ย้าการเป็นอยู่ที่เรียบง่าย กินง่าย นอนง่าย เพราะชีวิตคนต้องเดินทาง ถ้าคนไม่ฝึกจิตดี ๆ จะเกิด
ความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับมัวแต่คิดโน่นนั่น แต่ถ้าคนฝึกจิตนอนที่ไหนก็นอนง่ายไม่เป็นภาระของ
สังคมรู้จักปรับตัวเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงได้ เมื่อคนในสังคมมี สมาธิมาก สังคมนั้นจะสงบ
และสันติสุข
๕. บทสรุป
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) ก่อตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ท่านเปิดหลักสูตรการอบรมสมาธิภาคภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติเพื่อสร้างสันติภาพและสันติ
สุขให้ชาวโลก ท่านได้สร้าง ครูสมาธิไปกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน จากกว่า ๒๐๐ สาขาทั่วโลกรูปแบบ
ของการสอนสมาธิ ข องท่ า นแบ่ ง ออกเป็ น หลั ก สู ต รทั่ ว ไป ได้ แ ก่ (๑) หลั กสู ต รครู ส มาธิ (๒)
หลักสูตรวิทิสาสมาธิ (๓) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ (๔) หลักสูตรนิรสาสมาธิ (๕) หลักสูตรปุริสา
สมาธิ (๖) หลักสูตรยุวสาสมาธิ (๗) หลักสูตรอัตถะสาสมาธิ หลักสูตรพิเศษ ได้แก่ (๑) หลักสูตรวิ
ทันตสาสมาธิ (๒) หลักสูตรสมาธิพื้นฐานสาหรับนักบริหาร (๓)หลักสูตรต่อยอดสาหรับผู้ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรครูสมาธิ หรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิแล้ว (๔) หลักสูตรญาณสาสมาธิ ทั้งหมด
นี้มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ เพื่อเพิ่มหลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
การวิเคราะห์ผลส าเร็จในการสอนสมาธิ ของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์
สิ ริ นฺ ธโร) ในสั งคมไทย หลวงพ่ อ วิ ริ ยั งค์ ประสบความส าเร็ จอย่ างมากในการสอนสมาธิ ทั้ ง
เนื่ องมาจากปั จจั ยหลายด้ าน ได้ แก่ ด้ า นการบริหารหลั กสู ต ร ด้ านการบริหารจั ด การด้ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการบุคลากรมีการวางแผน
มีการบริหารงานผ่านสถาบันจิตตานุภาพ และมูลนิธิสถาบันจิตนุภาพ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการ
สอนสมาธิของหลวงพ่อจึงส่งผลดีต่อผู้ที่ฝึกสมาธิเอง (ส่วนบุคคล) คือ ทาให้หลับสบายคลายกังวล
กาจัดโรคภัย ไข้เจ็บ ทาให้สมอง ปัญญาดี ทาให้รอบคอบก่อนทางาน บรรเทาความเครียด ฉะนั้น
การทาสมาธิจึงมีผลดีต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ผลที่เกิดจากการสอนสมาธิส่วนสังคม คือ เมื่อ
คนในสังคมมีสมาธิมาก สังคมนั้นจะสงบและสันติสุข
๖. ข้อเสนอแนะการวิจัย
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรท าสมาธิ ก ารเจริ ญ สติ ตั้ ง มั่ น น าหลั ก ธรรมค าสอนของหลวงพ่ อ มาใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน มาใช้กับทุกสังคมของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้นา ผู้บริหารองค์กร ข้าราชการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๑๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน ควรที่จะนาหลักสูตรต่างๆของหลวงพ่อมาใช้ปรับให้เข้ากับองค์กรของ
ตนเอง
๖.๒ ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสอนสมาธิของหลวงพ่อออกมาเป็นสถิติเชิงตัวเลข เพื่อ
จะได้นามาประยุกต์ใช้เป็นรูปธรรม
๒) ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกสมาธิตามคาสอนของหลวง
พ่อจากหลายๆ หลักสูตร เพื่อดูผลความสาเร็จของแต่ละหลักสูตรต่อไป
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