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บทคดัย่อ 
การศึกษา “ผลของการปฏิบัติสมาธิท่ีมีต่อบทบาทภาวะผูน้ า กรณีศึกษา: ผูเ้รียนหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนั

พลงัจิตตานุภาพ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบและผลของการปฏิบติัสมาธิตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนั
พลงัจิตตานุภาพ และเพ่ือเสนอแนวทางในการปฏิบัติสมาธิท่ีมีผลต่อบทบาทภาวะผูน้ า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ ซ่ึงเป็นผูน้ าทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งหมด 12 คน  

ผลการวิจยัพบวา่ หลกัสูตรครูสมาธิ ใชร้ะยะเวลาในการเรียน 6 เดือน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ซ่ึงเป็นเน้ือหา
เก่ียวกบัการปฏิบติัสมาธิ และภาคปฏิบติั โดยการเดินจงกรมและนัง่สมาธิในรูปแบบ “พุทธานุสติ” ซ่ึงเป็นการนอ้มจิต
ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้ ดว้ยความรู้สึกเล่ือมใส ศรัทธา เพื่อให้จิตรวมเป็นหน่ึง โดยการก าหนดค าบริกรรม “พุท
โธ” การศึกษาวิจยัพบวา่กลุ่มผูน้ าท่ีเรียนหลกัสูตรครูสมาธิ เกิดการพฒันาสุขภาวะองคร์วม ทั้ง 4 มิติ ดงัน้ี มิติท่ี 1 มิติ
ทางกาย พบวา่ กลุ่มผูน้ ามีสุขภาพท่ีดีข้ึน อาการปวดหลงั ปวดเข่านอ้ยลงอยา่งมีนยัยะส าคญั และนอนหลบัสนิทมากข้ึน 
มิติท่ี 2 มิติทางสงัคม พบวา่ กลุ่มผูน้ ามีการปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดดี้ยิง่ข้ึน มีความสมัพนัธ์อนัดีภายใน รับฟังเหตุผลของ
คนใกลต้วัและลูกนอ้งมากยิง่ข้ึน มิติท่ี 3 มิติทางอารมณ์ พบวา่ กลุ่มผูน้ ามีอารมณ์ท่ีสุขมุ เยอืกเยน็มากยิง่ข้ึน สามารถลด
ความโกรธลงไดอ้ย่างเห็นไดช้ดั ไม่ดุด่าว่ากล่าวลูกน้องด้วยถอ้ยค าท่ีรุนแรง  และมิติท่ี 4 มิติทางปัญญา พบว่า การ
ปฏิบติัสมาธิช่วยใหก้ลุ่มผูน้ ามีความจดจ่อ คิด พิจารณา และทบทวนงานของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
ค ำส ำคญั: สมาธิ, การปฏิบัติสมาธิ, ผลของการปฏิบัติสมาธิ, ภาวะผู้น า, บทบาทภาวะผู้น า 
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Abstract 
This study aimed to discover patterns and effects of meditation introduced in the Meditation Instructor 

Course conducted by Willpower Institute and to propose a guideline for a practical meditation which influenced a 
role of leadership using the qualitative research method. The study was conducted through literature review and 
interviews with twelve subjects who were social, business, and political leaders in Thailand . 

The result revealed that the subjects who attended the the Meditation Instructor Course conducted by 
Willpower Institute studied theories and practice of medication including walking meditation as well as meditation 
on repeating “ Buddho   ” breathing in and out for 6 months to improve four dimensions of happiness: physical 
dimension, social dimension, emotional dimension and intellectual dimension .It was also found that the benefit of 
meditation instructor course helped improve life managing skill and working performance as well as promote a 
better living.  

 
Keywords: Meditation, Benefit of meditation, Leadership role 

1. บทน า 
ในภาวะปัจจุบนั โลกไดเ้ช่ือมโยงต่อเน่ืองถึงกนัหมดดว้ยการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ท าให้เรารับรู้ปัญหาทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากทุกทัว่มุมโลก ซ่ึงปัญหาดงักล่าวบางปัญหาไดลุ้กลามใหญ่โต จนเกิดเป็น
ปัญหาระดบัประเทศหรือปัญหาระดบัโลก ผนวกกบัปัญหาส่วนบุคคลเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ส่งผลให้ผูรั้บรู้ปัญหาและผูป้ระสบปัญหาดงักล่าวประสบกบัภาวะเครียด ทุกขใ์จ หงุดหงิด ไม่มีก าลงัใจ ฯลฯ ซ่ึงเป็น
ปัญหาทางดา้นจิตใจ และท าใหเ้กิดปัญหาทางดา้นร่างกายและปัญหาดา้นความสมัพนัธ์ตามมา  

อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้มักจะต้องพบกับความเครียดอยู่เสมอ คือผูน้ า ซ่ึงผูน้ า (Leader) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่ง
ประการหน่ึงต่อความส าเร็จขององคก์าร เน่ืองจากผูน้ ามีภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตอ้งวางแผนสั่ง
การดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององคก์ารปฏิบติังานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์
ท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงภาระหน้าท่ีดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม และท าให้มีอาการเหน่ือยล้าทางจิตใจ ขาดสมาธิ 
สุขภาพจิตเสีย อารมณ์หงุดหงิดง่าย สมาธิสั้น ขาดความรอบคอบในการตดัสินใจ ท าให้ประสิทธิภาพในการงานดอ้ย
ลง รวมถึงอาจท าให้มีปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ครอบครัว และสังคมตามมาดว้ย  และหากผูน้ ายงั
ไม่สามารถจดัการกบัสภาวะความเครียดเหล่าน้ีได ้อาจจะท าใหต้อ้งละท้ิงหนา้ท่ีการงานได ้

ทางออกหน่ึงส าหรับผูป้ระสบกบัภาวะดงักล่าว คือการท าสมาธิ เน่ืองจากการท าสมาธิช่วยขจดัปัญหาต่างๆ 
ได ้แกค้วามเครียดซ่ึงเป็นตวัก่อให้เกิดความเจ็บไขไ้ดป่้วย และการฝึกสมาธิน้ียงัเป็นบุญเป็นกศุล ท าให้จิตสะอาดผ่อง
ใส เป็นการแกปั้ญหาทั้งทางโลกและท าให้เจริญในทางธรรม (ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพิจิตร, ออนไลน์, 17 
ตุลาคม 2559) นอกจากน้ีพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพอ่วริิยงัค ์สิรินฺธโร) (2556) ยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสมาธิวา่
ท าให้หลบัสบายคลายกงัวล ก าจดัโรคภยัไขเ้จ็บ ท าให้สมอง ปัญญาดี ท าใหร้อบคอบก่อนท างาน ท าให้ระงบัความร้าย
กาจ บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ท าใหจิ้ตอ่อนโยน กลบัใจได ้เวลาจะส้ินลมพบทางดี เจริญวาสนาบารมี เป็น
กศุล 
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ดว้ยเหตุน้ี พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริิยงัค ์สิรินฺธโร) จึงเห็นความส าคญัของการท าสมาธิ จึงไดก่้อตั้ง
สถาบันพลงัจิตตานุภาพ เพื่อเปิดสอนหลกัสูตรครูสมาธิ โดยมีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ เพ่ือเพ่ิมพลงัจิตแก่
ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ  

จะเห็นไดว้่าสมาธิเป็นส่ิงท่ีทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั สามารถท่ีจะปฏิบติัได้ โดยอาศยักายและใจเป็นเคร่ืองมือ 
เพ่ือให้เกิดส่ิงท่ีดีข้ึนกบัจิตใจ ซ่ึงสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ เป็นองคก์รท่ีมีการเรียนการสอนหลกัสูตรการท าสมาธิท่ีเป็น
ระบบ เป็นขั้นตอน สามารถรองรับผูท่ี้สนใจศึกษาหลกัการท าสมาธิเพื่อพฒันาจิตใจ หลกัสูตรน้ีมีผูค้นจากหลากหลาย
อาชีพเขา้มาศึกษา และมีกลุ่มผูน้ า ซ่ึงเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีให้ความสนใจในการศึกษาสมาธิ เพ่ือน าไปพฒันาความเป็นผูน้ า 
ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึงต่อความส าเร็จขององคก์ร ดงันั้นการท่ีผูน้ าสนใจเขา้มาปฏิบติัสมาธิถือเป็นการ
พฒันาจิตใจ ซ่ึงจะเกิดผลในการดา้นการท างาน ดา้นการพฒันาตนเอง และการด าเนินชีวติ เน่ืองจากการปฏิบติัสมาธิท า
ใหจิ้ตใจสงบ และเม่ือจิตใจสงบแลว้ จะสามารถทบทวนและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได ้ ถือเป็นส่วนเสริมสร้างภาวะความเป็นผูน้ า ส่งผลใหผู้น้ าสมัฤทธ์ิผลในการเป็นผูน้ าและสามารถ
บริหารจัดการเร่ืองต่างๆ ในองค์กรได้ดี และเม่ือในองค์กรมีผูน้ าท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ าและมีศักยภาพในการ
บริหารงานแลว้ ก็จะส่งผลใหอ้งคก์รพฒันาและกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว 

ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ผลของการปฏิบัติสมาธิท่ีมีต่อบทบาทภาวะผูน้ า กรณีศึกษา: ผูเ้รียน
หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบันพลงัจิตตานุภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและผูน้ าให้มีศักยภาพในการ
บริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1 เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบติัสมาธิตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 
2 เพื่อศึกษาผลของการปฏิบติัสมาธิของผูน้ าตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  
3 เพ่ือเสนอแนวทางในการปฏิบติัสมาธิท่ีมีผลต่อบทบาทภาวะผูน้ า 

 
3 .วธีิด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ผลของการปฏิบติัสมาธิท่ีมีต่อบทบาทภาวะผูน้ า กรณีศึกษา: ผูเ้รียนหลกัสูตรครูสมาธิ 
สถาบันพลงัจิตตานุภาพ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารและ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูน้ าดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง ท่ีส าเร็จหลกัสูตร
ครูสมาธิ สถาบันพลงัจิตตานุภาพ โดยเจาะจงศึกษาวิจยัท่ีส านักงานใหญ่วดัธรรมมงคล ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูส้ าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวปีละ 2 รุ่น เฉล่ียปีละประมาณ 700 คน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 12 คน ซ่ึงลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั กล่าวคือ ศึกษา
ผูน้ าทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ท่ีมาเรียนหลกัสูตรครูสมาธิของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2 ฉบบั  โดยออกแบบใหเ้กิดการเปรียบเทียบ

บทบาทภาวะผูน้ าก่อนปฏิบัติสมาธิในหลกัสูตรครูสมาธิ และหลงัจากส าเร็จหลักสูตรครูสมาธิ โดยฉบับท่ี 1 มุ่ง
สมัภาษณ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัก่อนการปฏิบติัสมาธิ ส่วนชุดท่ี 2 มุ่งสัมภาษณ์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลหลงัจากส าเร็จ
หลกัสูตรครูสมาธิแลว้ ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารรายงานผลการวจิยั 
บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า บทบาทของผูน้ า และประเด็นเก่ียวกบัสมาธิ 
 3.2.2 ก าหนดโครงสร้างของแบบสมัภาษณ์ 
 3.2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ แลว้น าไปทดลองใช้ (try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษาวจิยั จ านวน 5 คน แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและแกไ้ขจนกวา่จะสมบูรณ์ 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยนัดหมายกลุ่มตวัอย่างเพ่ือสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ทีละคน 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์  
(Constant Comparison) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูน้ าก่อนปฏิบติัสมาธิในหลกัสูตรครูสมาธิ และบทบาทภาวะ
ผูน้ าหลกัจากจบหลกัสูตรครูสมาธิ โดยระหว่างท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะใชก้ารตรวจขอ้มูลแบบสามเส้าในการ
ตรวจสอบทวนขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ กล่าวคือ หากขอ้มูลท่ีผูใ้หข้อ้มูลใหม้านั้นตรงกนัหรือมีความคลาดเคล่ือนนอ้ย ให้
ถือเอาความถูกตอ้งจากการตรวจทานน้ีเป็นส าคญั 
3.5 ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทฤษฎีท่ีท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า แนวคิดเก่ียวกบัสมาธิ และเพ่ือให้งานวิจยัสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฎษฎีท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน และผูน้ าทอ้งถ่ิน ส่วนประเด็นสมาธิไดค้น้ควา้ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
จิตในชีวติประจ าวนั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการฝึกสติ  
 
4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง “ผลของการปฏิบติัสมาธิท่ีมีต่อบทบาทภาวะผูน้ า กรณีศึกษา: ผูเ้รียนหลกัสูตรครู
สมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ” ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
4.1 รูปแบบการปฏิบติัสมาธิตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

หลกัสูตรครูสมาธิเปิดด าเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2540  ใชร้ะยะเวลาในการ
เรียน 6 เดือน (รวม 200 ชัว่โมง) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ภาควนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น. และ
ภาควนัเสาร์-วนัอาทิตย ์เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยแบ่งเป็น 3 เทอม เทอมละ 40 วนั มีการปิดภาคเรียนเทอมละ 7-15 
วนั ทั้งน้ีในการเรียนการสอนแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ซ่ึงจะเรียนเก่ียวกบัทฤษฎีในการปฏิบติัสมาธิจากหนงัสือครูสมาธิท่ี
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เขียนโดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวริิยงัค ์สิรินฺธโร) จ านวน 3 เล่ม รวม 96 หัวขอ้ โดยมีคณาจารยท่ี์จบหลกัสูตร
ครูสมาธิและอาจาริยสาสมาธิท าการบรรยายและสรุป เป็นเวลา 30 นาที และฟังเทปการบรรยายและการถาม -ตอบ
ระหวา่งนกัศึกษาครูสมาธิกบัพระธรรมมงคลญาณ เป็นเวลา 30 นาที รวมเป็น 1 ชัว่โมง ต่อจากนั้นเรียนภาคปฏิบติั โดย
การเดินจงกรม 30 นาที และนัง่สมาธิอีก 30 นาที ซ่ึงเป็นแบบการก าหนดค าบริกรรม “พุทโธ” รวมเป็น 1 ชัว่โมง เม่ือ
เรียนจบทั้ง 3 เทอมแลว้ มีการสอบขอ้เขียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั ตลอดถึงการสอบสัมภาษณ์ และในขั้นสุดทา้ย
จะต้องไปสอบปฏิบัติภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวดัเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 วนั 3 คืน แล้วจัดพิธีมอบใบ
ประกาศนียบตัร จึงถือวา่จบหลกัสูตร 

นอกจากน้ี สถาบนัพลงัจิตตานุภาพยงัไดเ้ปิดหลกัสูตร “การอบรมสมาธิภาคภาษาองักฤษ” ใหก้บัชาวต่างชาติ 
เพ่ือให้ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองไทยท่ีมีความสนใจการท าสมาธิ ไดมี้โอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างเสริมพลงัจิต โดย
ปราศจากอุปสรรคทางดา้นภาษา เพื่อน าเอาไปใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัได ้เพราะการท าสมาธิถือเป็นการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีจะท าให้จิตใจสงบ สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีความสุข ซ่ึงหากสามารถ
ปฏิบติัได ้โลกจะเกิดสงบสุขและสันติภาพ ทั้งน้ีการท าสมาธิเพ่ือให้จิตใจสงบมิไดจ้ ากดัเฉพาะศาสนาหน่ึงศาสนาใด 
หลกัสูตรครูสมาธิจึงเปิดกวา้งส าหรับคนทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา หรือแมแ้ต่คนไม่มีศาสนาก็สามารถเรียนไดเ้ช่นกนั 

หลกัสูตรครูสมาธิของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ โดยหลวงพ่อวิริยงัค ์สิรินฺธโร แมว้า่จะไดรั้บการถ่ายทอดมา
จากหลวงปู่มัน่ ภูริทตฺโต ซ่ึงเป็นพระอาจารยข์องพระเถระท่านอ่ืนอีกมาก แต่หลกัสูตรครูสมาธิมีความแตกต่างจากการ
สอนของพระเถระท่านอ่ืน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) มุ่งเนน้การฝึกฝนในขั้นสมถะกรรมฐานมากกวา่วปัิสสนากรรมฐาน 
2) มีหลกัสูตร ขั้นตอน และระยะเวลาในการเรียนท่ีชัดเจน 3) ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
มากกวา่มุ่งสู่พระนิพพาน และ 4) มีคณาจารยแ์ละพ่ีเล้ียงช่วยสอนและดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
4.2 ผลของการปฏิบติัสมาธิของผูน้ าตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง พบวา่ กลุ่มผูน้ าท่ีมาเรียนหลกัสูตรครูสมาธิท่ีสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ เป็นผูน้ าทั้งดา้น
เศษฐกิจ สังคม และการเมือง การศึกษาผูน้ าทั้ ง 3 ดา้นนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษา 4 มิติ คือ มิติทางกาย มิติทางสังคม มิติทาง
อารมณ์ และมิติทางปัญญา ดงัสรุปได ้ดงัน้ี  
 4.2.1 มิติทางกาย  
 ก่อนเขา้มาเรียนจ านวน 10 ใน 12 คน มีอาการปวดเข่า ปวดหลงั ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการไม่ค่อยไดอ้อกก าลงั
กาย และนัง่เป็นเวลานาน ซ่ึงจากการมาเรียนหลกัสูตรครูสมาธิผูน้ าไดเ้ดินจงกรมอยา่งต่อเน่ืองทุกวนัเป็นเวลา 6 เดือน 
โดยระหวา่งเรียนจะเดินจงกรมวนัละ 30 นาที ซ่ึงถือวา่เป็นการออกก าลงักายอ่อนๆ เหมาะสมกบัผูน้ าซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายมุากกวา่ 40 ปี ไม่สามารถออกก าลงักายอยา่งหนกัได ้หลงัจากเรียนจบพบวา่ ผูน้ า มีบรรเทาจากอาการปวดเข่า ปวด
หลงัอย่างเห็นไดช้ดั สามารถเดินข้ึน-ลงบนัไดในระดบั 3-5 ชั้น ได ้โดยไม่เหน่ือย นอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่าผูน้ านอน
หลบัไดง่้ายข้ึนและขณะท่ีนอนหลบัก็มีความรู้สึกวา่หลบัสนิทข้ึน  
 4.2.2 มิติทางสงัคม 
 ในมิติทางสังคมนั้น พบวา่ก่อนจะเขา้มาเรียนหลกัสูตรครูสมาธิ ผูน้ าส่วนใหญ่มกัจะอยูใ่นภาวะการท างานท่ี
ตึงเครียด โมโหง่าย ส่งผลให้ลูกนอ้งหรือผูใ้กลชิ้ดไม่กลา้เขา้ใกล ้หรือหากเขา้ใกลก็้จะเขา้ใกลด้ว้ยความหวาดระแวง 
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ผลท่ีตามมาอยา่งเห็นไดช้ดัคือการขาดเพื่อน เม่ือไดเ้รียนแลว้เกิดการปรับตวัทางดา้นอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน
มากยิง่ข้ึน ส่งผลใหผู้อ้ยูร่อบตวักลา้ท่ีจะคุยเร่ืองต่างๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน ความเป็นมิตรก็เพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั 
 4.2.3 มิติทางอารมณ์ 
 มิติทางอารมณ์นั้นเป็นดา้นท่ีเป็นผลส าคญัของการปฏิบติัสมาธิ เพราะหลกัสูตรครูสมาธินั้นเป็นหลกัสูตรท่ี
มุ่งเนน้ดา้นการพฒันาทางจิตใจซ่ึงจะมีผลต่ออารมณ์อยา่งมีนยัยะส าคญั กล่าวคือโดยปกติแลว้มนุษยจ์ะรับอารมณ์จาก
ทุกด้าน ทั้ งทางด้านการมองเห็น (ตา) การได้ยิน (หู) การได้กล่ิน (จมูก) การได้รับรสชาติ (ล้ิน) การสัมผสั (กาย) 
ตลอดจนการรู้สึกนึกคิด (ใจ) ซ่ึงเม่ือรับอารมณ์เขา้มาแลว้ก็จะเกิดการปรุงแต่ง คิด จินตนาการไปในทิศทางต่างๆ เกิด
การท างานของจิตท่ีไม่อาจควบคุมได ้การบริกรรม “พุทโธ” เพ่ือควบคุมจิตใหอ้ยูใ่นทิศทางเดียวของหลกัสูตรครูสมาธิ
จึงช่วยเพ่ิมพลงัอ านาจใจการยบัย ั้งชัง่ใจไม่ให้คิดไปในทิศทางต่างๆ อยา่งไม่รู้จบได ้เม่ือเกิดการยบัย ั้งชัง่ใจอย่างเป็น
ปกติ ก็สามารถควบคุมอารมณ์ใหอ้ยูใ่นกรอบของพ้ืนฐานทางจริยธรรมไดด้ว้ย  
 จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ก่อนท่ีจะเขา้มาเรียนหลกัสูตรครูสมาธิ ผูน้ าส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเดิมท่ีเคร่งครัด หาก
ลูกนอ้งหรือคนใกลต้วัมีพฤติกรรมหรือท างานท่ีไม่ไดอ้ยา่งใจ จะมีพฤติกรรมโกรธ โมโหง่าย และแสดงออกโดยการ
ด่าหรือดุลูกนอ้งเม่ือไม่ไดอ้ยา่งท่ีใจตอ้งการ แต่เม่ือเรียนหลกัสูตรครูสมาธิส าเร็จแลว้ ทุกคนพบวา่ตนเองนั้นมีอารมณ์ท่ี
เยือกเย็นข้ึน รับฟังเหตุผลมากข้ึน และเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ได้อย่างใจเหมือนเดิม แทนท่ีจะโกรธ แต่จะคิดอย่าง
รอบคอบ เพ่ือจะเผชิญหนา้กบัปัญหาและหาวธีิท่ีจะแกปั้ญหานั้นอยา่งเหมาะสม กล่าวคือ สามารถควบคุมจิตไม่ให้รับ
อารมณ์และแสดงอารมณ์ตอบสนองในทิศทางท่ีรุนแรงได ้ 
 4.2.4 มิติทางปัญญา 
 จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ก่อนท่ีจะเขา้มาเรียนหลกัสูตรครูสมาธิ ผูน้ าส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ ตดัสินใจปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างไม่มีเหตุผล ไม่มีการใคร่ครวญอย่างละเอียดถ่ีถว้นก่อนท่ีจะ
ด าเนินการใดๆ ลงไป แต่เม่ือเรียนหลกัสูตรครูสมาธิส าเร็จแลว้ ผูน้ ามีความเห็นตรงกันว่า การปฏิบัติสมาธิภายใต้
หลกัสูตรครูสมาธินั้น นอกจากจะสร้างภาวะทางอารมณ์ท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัแลว้ ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็น
ความฉลาดท่ีเอ้ือต่อความฉลาดทางปัญญาเป็นอยา่งมาก เพราะขณะปฏิบติัสมาธินั้นจิตไดรั้บการฝึกฝนให้ควบคุม
อารมณ์ใหไ้ปทิศทางใดทิศทางหน่ึงเพียงทิศทางเดียว เม่ือฝึกจนเกิดความช านาญเวลาออกจากสมาธิ ก็มกัจะใชจิ้ตไปใน
ทิศทางเดียวกนัเช่นกนั เม่ือใชจิ้ตไปในทิศทางเดียวอย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอ การคิดใคร่ครวญถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะเร่ืองงาน จะเกิดความช านาญจนจิตคิดเร่ืองงานเพียงเร่ืองเดียว ไม่วอกแวกไขวเ้ขวไปเร่ืองอ่ืนให้รบกวนจิต 
ดงันั้นประสิทธิผลจากการคิดเจาะจงไปท่ีเร่ืองเดียวจึงเกิดมากกวา่คิดพร้อมกนัทีละหลายๆ เร่ือง แต่ไม่ส าเร็จสักเร่ือง 
นอกจากน้ีเม่ือเขา้สู่สังคมก็จะพิจารณาตามเหตุปัจจัยท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้นตามไปดว้ย จิตก็จะเกิดความรู้เท่าทันต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงตามไปดว้ย 
 
4.3 แนวทางในการปฏิบติัสมาธิของผูน้ า 
 ผูน้ าจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นมิติดา้น
สังคม การปฏิบติัสมาธิของผูน้ านั้นควรจะลกัษณะดงัน้ี 1) ปฏิบติัสมาธิอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพฒันา
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ดา้นอารมณ์ สังคม ปัญญา และ 2) เดินจงกรมอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั ช่วงเชา้ 30 นาที ช่วงเยน็ 30 นาที เพ่ือให้เกิดความ
แขง็แรงต่อร่างกาย  
 
5. การอภิปรายผล  

ในการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ผลการปฏิบัติสมาธิท่ีมีต่อบทบาทภาวะผูน้ า กรณีศึกษาผูเ้รียน
หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ” ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
5.1 รูปแบบการปฏิบติัสมาธิตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

หลกัสูตรครูสมาธิ มีการเรียนภาคปฏิบติั โดยการเดินจงกรม 30 นาที และนั่งสมาธิอีก 30 นาที ซ่ึงเป็นแบบ
การก าหนดค าบริกรรม “พุทโธ” ซ่ึงถือเป็นการสะสมพลงัจิต สอดคลอ้งกบัพระธรรมมงคลญาณ (วิริยงัค์ สิรินฺธโร, 
2540: 14) ให้ความหมายว่า “สมาธิ” หมายถึง ความตั้ งใจมั่น การท าอะไรด้วยความตั้ งใจและสม ่ าเสมอ ซ่ึงมี
จุดประสงคคื์อการสะสมพลงัจิตอนัเป็นจุดประสงคแ์ทท่ี้จริงในการท าสมาธิ และสอดคลอ้งกบัหลกัในการฝึกสมาธิ
ภาวนา ไดแ้ก่  หลกัอนุสสติ 10 คือ การนึกถึงบุคคลและธรรมอนัท าให้เกิดความสงบทางใจ ซ่ึงหลกัสูตรครูสมาธิใช้
หลกัพทุธานุสติ คือการระลึกถึงพระพทุธเจา้ เป็นวธีิในการปฏิบติัสมถกรรมฐานจากทั้งหมด 40 วธีิ  
5.2 ผลของการปฏิบติัสมาธิของผูน้ าตามแนวทางหลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลของการปฏิบติัสมาธิแบ่งเป็น 4 มิติ คือ มิติทางกาย มิติทางสังคม มิติทางอารมณ์ และมิติ
ทางปัญญา ดงัน้ี 
 5.2.1 มิติทางกาย  
 หลงัจากเรียนหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ ผูน้ า 10 คน จาก 12 คน มีอาการปวดเข่าและปวดหลงันอ้ยลง สอดคลอ้ง
กบัพระไตรปิฎก (2549) เล่มท่ี 22 พระสุตตนัตปิฎก ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการเดินจงกรมไวว้า่ “ภิกษุผูเ้ดินจงกรม
ยอ่มเป็นผูอ้ดทนต่อการเดินทางไกล เป็นผูอ้ดทนต่อการบ าเพญ็เพียร ยอ่มเป็นผูมี้อาพาธนอ้ย อาหารท่ีกิน ด่ืม เค้ียว ล้ิม
แลว้ยอ่มยอ่ยไปไดดี้ สมาธิท่ีไดจ้ากการเดินจงกรมยอ่มตั้งอยูไ่ดน้าน” และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะและสูตินรีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ท่ีระบุวา่ การเดินชา้ๆ เป็น
การออกก าลงักายหลงัผ่าตดัท่ีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินอาหารและระบบขบัถ่าย ลดระยะเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการฟักฟ้ืนในโรงพยาบาลได ้ผูป่้วยท่ีนอนเตียงนานๆ มกัขาดความอดทน มีปัญหาดา้นการเรียนรู้ สูญเสีย
ความทรงจ า มีความวิตกกงัวลและซึมเศร้า พบวา่การเดินจงกรมอยา่งสม ่าเสมอวนัละ 20 - 45 นาที จะช่วยภาวะเครียด
และซึมเศร้าได ้การเดินจงกรมอยา่งต่อเน่ืองท าใหจิ้ตเป็นสมาธิ คล่ืนสมองท างานชา้ลง และมีการหลัง่สารส่ือประสาท
ท่ีท าใหร้ะบบประสาทอตัโนมติัท างานอยา่งสมดุล ช่วยลดระดบัน ้ าตาลในเลือด  ความดนัโลหิต และอตัราการเตน้ของ
หัวใจได้ และสอดคลอ้งกับจิตแพทยป์ระจ าศูนยก์ารแพทย ์สังกัดกระทรวงทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา ได้เลือก
กิจกรรมการเดินจงกรมเพ่ือฟ้ืนฟผููท่ี้ความบอบช ้าทางร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงจากอุบติัเหตุ ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 
ทหาร ต ารวจท่ีผา่นภารกิจหนกั ท าใหล้ดความอ่อนลา้ทางกลา้มเน้ือและจิตใจของผูป่้วยจนสามารถกลบัสู่ภาวะปกติได้
เร็วข้ึน ลดการกินยาและการท ากิจกรรมบ าบดัอ่ืนๆ 
 5.2.2 มิติทางสงัคม 
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 หลงัจากเรียนหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ ผูน้ าทั้ง 12 คน ไดใ้หข้อ้มูลวา่ตนนั้นสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 
และท าใหก้ารท างานปราศจากอุปสรรค สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูน้ าท่ีวา่ ผูน้ าตอ้งมีหลกัในการครองคน กล่าวคือ 
ตอ้งมีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความจริงใจ และมีความสามารถในการจูงใจ จึงท าใหก้ารท างานราบร่ืน และสอดคลอ้งกบั  ศิริ
พงษ์ ศรีชัยรมยรั์ตน์ (2542) ซ่ึงได้กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์
สามารถท างานร่วมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษาได ้นอกจากน้ีผูน้ าท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ดีจะช่วยใหปั้ญหาใหญ่
เป็นปัญหาเล็กได ้ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งอาศยัหลกัของความถูกตอ้ง หลกัแห่งเหตุผลและความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น เป็นเคร่ืองมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบติังานดว้ยจิตท่ีปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรค
เล่นพวก นอกจากน้ีในทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2537) ยงัได้กล่าวถึงหลกัวิชาการสาย
ตะวนัออกโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาวา่ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา โดยเฉพาะอธิจิตสิกขา ก็คือ
การควบคุมและพฒันาจิตอนัเกิดจากสมาธิว่าครอบคลุมถึงการท าให้เกิดพฒนาการทางด้านสังคม โดยพ้ืนฐานแลว้
จะตอ้งฝึกให้บุคคลมีวนิยั ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัสมาธิตามแนวการบริกรรม “พุทโธ” ซ่ึงฝึกจิตให้มีวนิัยอยู่
กบัค าบริกรรมอยูต่ลอดเวลาเช่นกนั 
 5.2.3 มิติดา้นอารมณ์ 

ในมิติดา้นอารมณ์นั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 12 คน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่สมาธิช่วยให้อารมณ์
เยอืกเยน็ข้ึน ควบคุมอารมณ์ไม่ใหเ้กิดความหงุดหงิด ฉุนเฉียว อยา่งเห็นไดช้ดั การเช่ือมโยงอารมณ์หน่ึงไปสู่อีกอารมณ์
หน่ึงเป็นไปอยา่งมีระบบและมีภูมิคุม้กนั สอดคลอ้งกบั Alan Wallace (2004) แห่งศูนยว์จิยัจิตและสมอง ย ูซี เดวสิ (UC 
Davis Center for mind and brain) เมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดศึ้กษาการท างานของสมองระหวา่ง
การนัง่สมาธิ และสาเหตุท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัสมาธิสามารถเช่ือมต่อกบัอารมณ์ในแง่บวกไดง่้ายกวา่คนปกติ พบวา่ ผูป้ฏิบติั
สมาธิภาวนามีความสงบสุข สมองมีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Manotas ซ่ึงพบวา่ การ
ท าสมาธิภาวนาแบบฝึกสติ ส่งผลต่อการลดลงของความซึมเศร้า ความวิตกกงัวล และความเครียด ท าให้มีความช่าง
สงัเกตเพ่ิมข้ึน ท าใหไ้ม่ตดัสินผูอ่ื้นก่อนรับรู้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง 

ทั้งน้ีการควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นคุณสมบติัท่ีดีของผูน้ า สอดคลอ้งกบัแนวคิดบทบาทภาวะผูน้ าท่ีวา่ผูน้ าตอ้งมี
ความอดทนทั้งทางกายและทางใจ เน่ืองจากความอดทนจะเป็นพลงัผลกัดนังานใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งจริง 
อีกทั้งตอ้งมีความต่ืนตวัแต่ไม่ต่ืนตูม หมายความวา่ตอ้งมีพลงัทางจิตท่ีจะหยดุคิด ไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
รู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเองใหไ้ด ้
 5.2.4 มิติดา้นปัญญา 
 ในมิติด้านปัญญานั้ นผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญทั้ ง 12 คน ให้ข้อมูลตรงกันว่า เม่ือจิตเกิดความสงบข้ึนแลว้ การ
พิจารณาส่ิงท่ีอยูร่อบขา้ง หรืออยูใ่นจิตใจของตนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลจากการพิจารณาอยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้นก่อให้เกิดปัญญาคิดพิจารณาอยา่งแยบคายและมีทิศทางท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัพระธรรมปิฎกท่ีได้
กล่าวถึงการพฒันาดา้นปัญญาวา่จะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมๆ กนัระหวา่งอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนต่อเม่ือไดรั้บการอบรมมาเป็นอย่างดี การเกิดข้ึนของปัญญานั้นสอดคลอ้งกบัอุบลรัตน์ เพ็งสถิต (2552) ท่ีได้
กล่าวไวว้า่การมีจิตท่ีพฒันาแลว้ ไดแ้ก่ การมีจิตใจท่ีด ้ารับการฝึกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น มีเมตตา กรุณา ความ
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ซ้ือสัตยจ์ริงใจ ขยนั อดทน มีความมัน่คงทางจิต มีสมาธิแน่วแนว จนเกิดความสุขจากพ้ืนฐานจากจิตท่ีประกอบดว้ย
คุณธรรม จริยธรรม จิตท่ีฝึกดีแลว้ยอ่มเป็นสุข เกิดภาวติปัญญาหรือการมีปัญญาท่ีพมันาแลว้ 
5.3 แนวทางในการปฏิบติัสมาธิของผูน้ า 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า ในด้านการควบคุมจิตให้จดจ่อกับค าบริกรรม “พุทโธ” สามารถท าให้ผูน้ ามี
พฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม และปัญญา สอดคลอ้งกบัหลกัในการฝึกสมาธิภาวนา คือหากผูป้ฏิบติัปฏิบติัในแนวทาง
ท่ีถูกตอ้ง ก็จะท าให้การฝึกและปฏิบัติของบุคคลนั้นถูกตอ้งตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถบรรลุถึง
เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบั กญัญช์ บุญสอน (2542) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ผลการปฏิบติัสมาธิท่ีมีต่อสุขภาพจิต” วา่ 
แนะน าให้ปฏิบติัสมาธิเพ่ือลดปัญหาดา้นความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกบัคนอ่ืน ซ่ึงเป็นดา้นสังคม ด้านความวิตกกงัวล 
ความกลวัโดยไร้เหตุผล และความหวาดระแวง คือดา้นอารมณ์และรวมถึงดา้นร่างกายดว้ย กล่าวคือปัญญาดงักล่าวเป็น
ตวัช้ีวดัวา่จะเป็นโรคซึมเศร้า ซ่ึงสามารถหายหรือทุเลาลงไดจ้ากการปฏิบติัสมาธิ ในดา้นปัญญานั้นยงัไดว้ิภาวรรณ 
เดชะไกศยะ (2531) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ผลของการท าสมาธิท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน” ได้แนะน า
นกัเรียนให้ปฏิบติัสมาธิ เพราะการปฏิบติัสมาธิจะช่วยให้ผลทางการเรียนสูงข้ึนกวา่การไม่ปฏิบติัสมาธิ อนัเป็นผลดา้น
ปัญญาโดยตรง เพ่ือให้การท างานของผูน้ าเกิดสัมฤทธิผลอนัจะเกิดประโยชน์ทั้ งต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ครอบครัวของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ผูน้ าจึงควรปฏิบติัสมาธิอยา่งต่อเน่ืองและเดินจงกรมให้มีร่างกายท่ี
พร้อมท่ีจะท างานต่อไป 
 
6. บทสรุป 
 การฝึกสมาธิตามหลกัสูตรครูสมาธิของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพนั้นเป็นแนวทางการฝึกสมาธิแบบอนุสสติ 
ในรูปแบบของพทุธานุสติ คือ การบริกรรม “พุทโธ” โดยมีการฝึกอยา่งต่อเน่ืองตลอด 6 เดือน  ผูเ้รียนไม่วา่จะเป็นผูน้ า
หรือบุคคลทัว่ไป ย่อมไดรั้บการฝึกฝนในระยะเวลาท่ีนานเพียงพอท่ีจะพฒันาศกัยภาพของจิต ซ่ึงหากจิตไดรั้บการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวแลว้ จิตก็จะส่งพลงัให้เกิดการพฒันาครอบคลุมสุขภาวะองคร์วมทั้ง 4 มิติ คือ มิติทางกาย 
มิติทางสังคม มิติทางอารมณ์ และมิติทางปัญญา โดยกลุ่มผูน้ าท่ีส าเร็จหลกัสูตรครูสมาธิแลว้ มีสุขภาพท่ีดีข้ึน มีการ
ปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ยิ่งข้ึน รับฟังเหตุผลของคนใกลต้วัและลูกนอ้งมากยิ่งข้ึน มีอารมณ์ท่ีสุขุม เยือกเยน็มากยิ่งข้ึน 
สามารถลดความโกรธลงได้อย่างเห็นได้ชัด และสามารถจดจ่อ คิด พิจารณา ทบทวนในงานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ท าให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหารงานในองคก์ร ตลอดจน
การบริหารงานทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมต่อไป 
 ทั้งน้ี หลกัสูตรครูสมาธิจึงเป็นแนวทางท่ีดีแนวทางหน่ึงในการปฏิบติัสมาธิของผูน้ า เพื่อพฒันาบทบาทของ
ตนเองในการด าเนินชีวิตและการบริหารงานใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไป โดยการปฏิบติัสมาธิของผูน้ านั้นควรจะลกัษณะดงัน้ี 1) 
ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และ 2) เดินจงกรมอย่าง
ต่อเน่ืองทุกวนั ช่วงเชา้ 30 นาที ช่วงเยน็ 30 นาที เพ่ือใหเ้กิดความแขง็แรงต่อร่างกาย  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
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งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารย ์ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ อาจารย์
ท่ีปรึกษางานวจิยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง 
ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

ผู ้เขียนขอขอบคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิ ริยะรังสรรค์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์                   
อาจารย ์ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร พลเตชา กรรมการวทิยานิพนธ์ ท่ีท่านไดก้รุณาช้ีแนะ
แนวทางและค าแนะน าตลอดจนขอ้สงัเกตต่างๆ ท าใหผู้เ้ขียนไดพ้ฒันาแนวความคิดและไตร่ตรองปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่ง
รอบคอบมากยิ่งข้ึน และขอขอบคุณคณาจารยต์่างๆ อนัผูเ้ขียนมิได้เอ่ยนาม ท่ีได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางด้าน
วชิาการแก่ผูเ้ขียน รวมทั้งไดแ้ต่งต าราใหผู้เ้ขียนไดใ้ชค้น้ควา้ อา้งอิง จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้ 

ขอกราบนมสัการ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพอ่วิริยงัค ์สิรินฺธโร) เจา้อาวาสวดัธรรมมงคล 
ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ ผูเ้ปรียบเสมือนบิดามารดาผูใ้หก้ าเนิด ท่ีไดเ้มตตาสนบัสนุนทุนทรัพย์
ในการศึกษา และอนุญาตให้ศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรสมาธิภายใตส้ถาบนัพลงัจิตตานุภาพ ตลอดจนให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ี
สนบัสนุนการด าเนินงานวจิยั  

สุดทา้ยขอขอบคุณกลัยาณมิตรของผูเ้ขียนทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ และทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสมัภาษณ์ จนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

อน่ึง ผูว้จิยัหวงัวา่ งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ยแก่ผูส้นใจ จึงขอมอบคุณงามความดีทั้งหมดน้ีให้
แด่ครูบาอาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ หากมีขอ้บกพร่องประการใด ผูว้จิยัยนิดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุก
ท่าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป  
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