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ABSTRACT 
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  The thesis was aimed; 1) to study the application of the principles of 
Brahmavihara in teaching of the teachers, 2) to study the problems and obstacles of 
applying the principles of Brahmavihara in teaching of the teachers, and 3) to study 
the benefits of applying the principle of Brahmavihara in teaching of the teachers. In 
this study, the researcher conducted qualitative research by studying the relevant 
documents and performing in-depth interview with 12 selected samples that were 10 
teachers in learning areas and 2 kindergarten teachers. 
 The results of research were found that 1) the teachers had applied the 
principles of Brahmavihara in the teaching by having courtesy and generosity towards 
the learners, using no excessive power with learners, using the methods of creating 
morale, giving praise, being punctual in teaching, assigning tasks according to their 
knowledge and sharing duties and responsibilities in work among students., 2) the 
teachers were not able to have appropriate sympathy towards all students because 
each student had different behaviors. They were uninterested in learning and they 
were so unafraid of teachers’ punishment that they disobeyed the teacher., and 3) 
the benefits of applying the principles of Brahmavihara in teaching were that the 
students had love and obedience in the lesson as well as good interactions with 
teachers and they were proud of their works that were appreciated while the 
teachers were neutral in judging the problems that arose. 
 
Keywords:  Brahmavihara principles, Application in teaching, Ban Klang municipality 
school 1  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรีย นเทศบาล 
1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ฉบับนี้ส าเร็จได้ เพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหลาย
ท่าน หลายฝ่ายด้วยกัน ที่กรุณาให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยจึงกราบนมัสการ 
ขอบพระคุณ ขอบคุณทุกท่าน ดังนี้คือ 
 ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้า
มาศึกษาและเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ 
 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.อุเทน  ลาพิงค์ อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วม วิทยานิพนธ์ที่ได้ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดเวลาในการด าเนินงานทุกขั้นตอน และขอบคุณคณาจารย์
สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา อาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ทางวิชาการ และ
แนวคิดต่างๆ อันมากด้วยคุณค่า ทั้งความเมตตา เอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา จนเกิดโลกทัศน์อันกว้างไกล เข้าใจในวงการศึกษา และท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าช่วยเติมเต็ม
ให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ ครั้งนี้ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ห้องสมุด   
ที่ให้ความอนุเคราะห์ความสะดวกเก่ียวกับหนังสือเพ่ือวิจัยในการสืบค้นเอกสารข้อมูลต่างๆ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทุกท่านที่สละเวลากรุณาตรวจ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามการวิจัย 
 คุณประโยชน์พร้อมด้วยคุณงามความดีที่เกิดจากการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้เป็น
เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณมารดา บิดา    
ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งหลาย ขอแผ่คุณความดีท่ีได้ประพฤติมาดีแล้ว             
แก่ผู้มีอุปการะคุณ และเพ่ือนร่วมงาน ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในสติปัญญา                
และเป็นผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จครั้งนี้ด้วยกันทุกๆ ท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ครูในองค์กรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา คือ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณลักษณะของผู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าที่วางไว้ นอกจากคุณลักษณะของครูผู้สอนตามที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ครูจะต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลนั่นคือ คุณธรรมหรือการมีหลักธรรมที่จ าเป็นส าหรับ    
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ หลักธรรมในการครองตน หลักธรรมในการครองคน และหลักธรรม  
ในการครองงาน ซึ่งหลักธรรมบางประการตามแนวค าสอนของพระพุทธศาสนาจะรวมหลักธรรม        
ที่กล่าวมาแล้วไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งหลักธรรมที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอน       
ควรน าไปใช้ เพ่ือการครองคนมีหลากหลายประการ และหลักธรรมที่มีการน าไปใช้มากท่ีสุดประการหนึ่ง 
คือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมที่จะน าพาผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบของพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา หมายถึง ความรักท่ีมีต่อผู้เรียนอย่างจริงใจ กรุณา 
หมายถึง ความสงสาร และเห็นใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน มุทิตา หมายถึง การ
พลอยยินดี เมื่อผู้เรียนได้ดี หรือประสบความส าเร็จ และอุเบกขา หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางใน
สิ่งที่สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ ซึ่งอุทาน มีสุขสว่าง ได้กล่าวถึง หลักพรหมวิหารธรรม ว่า “พรหมวิหาร 4 
เป็นหลักธรรมที่ส าคัญในการครองคน เพราะการที่เราสามารถครองใจคนได้ย่อมจะท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะท าให้เกิดการรวมพลังในการท างานอย่างมหาศาล 
โดยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาสันติสุขแก่ชีวิตประสานโลกให้ร่มเย็น 
กรุณา ความสงสาร ใฝ่ใจในอันที่จะรับรู้ความเดือดร้อนแทนผู้อ่ืน เหมือนทุกข์ของตน มุทิตา ความยินดี 
พลอยชื่นชมยินดีต่อความส าเร็จของผู้อื่น โดยบริสุทธิ์ใจ และอุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง วางเฉย 
เห็นเป็นธรรมดาของโลก”1 
 การพัฒนาสติปัญญาต นของมนุษย์ 2 ให้เข้าใจโลกและชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อตนเองต่อ
เพ่ือนมนุษย์และต่อโลก ความต้องการมีชีวิตที่ดี ความกาวหน้าและอยู่เป็นสุข มนุษย์จึงต้องปรับตัวและ
พัฒนาตนเองเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาจิตและปัญญาด้วยคุณธรรมและค่านิยมทางศาสนา 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาวัตถุและวิชาการท่ีเนื่องด้วยวัตถุ ด้วยความเจริญอย่างรวดเร็วของวิทยาการและ
เทคโนโลยี ท าให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่เป็นสุข มีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและมี
คุณภาพที่ดีข้ึน เป็นการพัฒนาที่มีคุณค่ายิ่งต่อบุคคลและต่อสังคม ค าว่า “พัฒนา” คือการท าให้เจริญ  
 พัฒนาการ หรือ Development3 ในความหมายทั่วไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะ   
ที่ดีข้ึน  เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ในพระพุทธศาสนาเถรวาท            
                                                           

 1 อุทาน มีสุขสว่าง, องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2549), หน้า 17. 
 2 ราชบัณฑิตยสถาน. (2539). พจนานกรมฉบับราชบัณฑตยสถาน พ.ศ. 2539. กรุงเทพมหานคร  : อักษร
เจริญทัศน์. หน้า 463 
 3 พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ , ค าแนะน าผู้ปฏิบัติธรรมในการสอบอารมณ์ , สืบค้นเมื่อ  4 
ธันวาคม 2560, จาก http://www.sati99.com/index.php/ 
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มีหลักพัฒนาจิตและปัญญา เรียกว่า การภาวนา แปลว่า การท าให้เจริญ หมายถึง การพัฒนาสติปัญญา
ให้เจริญขึ้นสติเป็นส่วนส าคัญของการด าเนินชีวิตให้ประสบผลส าเร็จ สติเป็นตัวส าคัญในการท าให้         
การขับเคลื่อนของระบบการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผลที่ออกมาส าเร็จได้ตาม   
ความประสงค์ การศึกษาในทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกัน มนุษย์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สติ            
เป็นเครื่องพิจารณา ในการพิจารณาในสิ่งที่ตนได้ศึกษาแล้ว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้             
เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาสติ เป็นเช่นเดียวกับเกราะหุ้มก าบังราชรถ เพื่อให้การเดินทาง              
สายธรรมะนี้ปลอดภัย ราชรถย่อมต้องมีตัวถัง ในสมัยพุทธกาล ราชรถท าด้วยไม้หรือวัสดุแข็งเพ่ือป้องกัน
หอกและธนู  ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ต่างทุ่มเททรัพยากรมากมายในการพัฒนาพาหนะหุ้มเกราะ         
เพ่ือใช้ในสนามรบ รถยนต์ก็ใช้โลหะเป็นตัวถังเพ่ือ  ความปลอดภัย ทุกวันนี้เราสามารถขับรถไปไหน      
มาไหนได้ราวกับอยู่ในห้องท่ีสะดวกสบาย ปราศจากลมความร้อน  ความหนาว และแสงแดด เมื่อตัวถัง
รถคุ้มครองเราจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเราก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกไม่ว่าฝน  หรือหิมะ          
จะตกอยู่ภายนอกรถหรือไม่ตัวอย่างท้ังหมดนี้แสดงให้เห็นหน้าที่ของสติในการคุ้มครองผู้ปฏิบัติ                   
จากการโจมตีอันดุเดือดของกิเลส สติเป็นเกราะปกป้องให้จิตปลอดภัยเป็นสุขสงบ และเย็นตราบเท่าที่
สติยังตั้งม่ันอยูไ่ด ้กิเลสก็ไม่อาจยางกรายเข้ามาได้เลย    
 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง คือ โรงเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติท่ัวไป         
ที่ได้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา     
เน้นกรอบการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูอย่างบูรณาการมีปัญญารู้เข้าใจ
ในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นพ้ืนฐานการ
ด าเนินชีวิตโดยมีคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนา  ลักษณะโรงเรียนเทศบาล 1 
บ้านกลาง  เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพทุกๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ตามหลักพุทธธรรม
อย่างบูรณาการซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งพรหมวิหารทั้ง 4 ประการ คือ 
        1. เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้เรียนได้รับสุขจากการเรียนรู้ 
         2. กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้เรียนพ้นทุกข์จากความไม่รู้ หรือความทุกข์ทางกาย 
         3. มุทิตา  หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้เรียนได้ด ีประสบความส าเร็จ 
         4. อุเบกขา หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางในสิ่งที่สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ 
 จากแนวคิดของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ที่ต้องการให้ ครูผู้สอนน าหลักพรหมวิหารธรรม       
ไปปฏิบัติในการสอนของครู โดยใช้หลักเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  ซ่ึงสิ่งแวดล้อมท้ังภายในตัว
ของ ผู้ เรียนเองที่คิดเป็น ท าเป็น และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีกัลยาณมิตรที่ดี เช่น ครูอาจารย์ 
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
ชุมชนตลอดถึงประเทศชาติต้องการ 
 ดังนั้น ผู้ วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ท า การ วิจัยเรื่อง การน าหลักพรหมวิหารธรรม             
ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ว่าเป็นอย่างไร 
และจากแนวทางดังกล่าวนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างและมากน้อยเพียงใด 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 1.2.1 เพราะเหตุใดจึงเลือกน า หลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 1.2.2 เกิดปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้างจากการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
 1.2.3 การน าหลักพรหมวิหารธรรม  ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

  
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วิทยานิพนธ์นี้ด าเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบคุณภาพ ( Qualitative research) ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1    
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 1.3.3 เพ่ือศึกษา ผลของการน าหลักพรหมวิหารธรรม  ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 วิทยานิพนธ์นี้ด าเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  โดยมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่จะท าการศึกษา       
คือการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  5 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการเรียน      
การสอน 2. ด้านความมีเมตตา 3. ด้านความมีกรุณา 4. ด้านความมีมุทิตา 5. ด้านความมีอุเบกขา 
รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของ การน าหลักพรหมวิหารธรรม  ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ได้แก่บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง            
กับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  จ านวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก          
(Key Informants) นั้น ผู้วิจัยเลือกจากครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน           
ในระดับกลุ่มสาระต่างๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ได้แก่ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้น การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติ           
ในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  เพื่อให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระยะเวลาไว้ประมาณ 5 - 6 เดือน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ได้ทราบถึงการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูได ้ 
 1.5.2 ท าให้ได้ทราบถึง การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  ซึ่งผู้ที่สนใจ
สามารถน าเอารูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ไปปรับใช้ในสถานศึกษาอ่ืนๆ ได้ 
 1.5.3 ท าให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการ
สอนของครู 
 1.5.4 ท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยในลักษณะนี้ต่อไป 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรม 
ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซึ่งกรอบแนวคิดใน
การท าวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 

 

การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

 

การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
ด้าน 

 1. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 
 2. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา  
 3. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา  
 4. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 
  

  

 

สถานภาพส่วนบุคคล 

 1. สถานภาพ 
 2. เพศ 
 3. อายุ 
 4. กลุ่มสาระวิชา 
 5. วุฒิการศึกษา 

 

ปัญหาและอุปสรรคการน าหลักพรหมวิหารธรรม    
ไปปฏิบัติในการสอนของครูด้าน 

 1. ปัญหาและอุปสรรคการสอนของครูโดยใช้
หลักเมตตา 

 2. ปัญหาและอุปสรรคการสอนของครูโดยใช้
หลักกรุณา 

 3. ปัญหาและอุปสรรคการสอนของครูโดยใช้
หลักมุทิตา 

 4. ปัญหาและอุปสรรคการสอนของครูโดยใช้
หลักอุเบกขา 

  
  

  

 

ประโยชน์จาก การน าหลักพรหมวิหารธรรม             
ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
     1. ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติใน

การสอนของคร ู
     2. ประโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติใน

การสอนของคร ู
     3. ประโยชน์จากการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติ   

ในการสอนของคร ู
     4. ประโยชน์จากการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติ

ในการสอนของคร ู
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1.7 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
ความหมาย 
 พรหมวิหารธรรม หมายถึง หลักธรรมประจ าใจเพื่อให้ตนด ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วยหลัก
ปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่  
 1. เมตตา    หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้เรียนได้รับสุขจากการเรียนรู้ 
  2. กรุณา    หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้เรียนพ้นทุกข์จากความไม่รู้ หรือความทุกข์ทางกาย 
  3. มุทิตา    หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้เรียนได้ด ีประสบความส าเร็จ 
  4. อุเบกขา  หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางในสิ่งที่สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ 
ค าอธิบายพรหมวิหารธรรม 
 1. เมตตา : ความปรารถนาให้ผู้เรียนได้รับสุขจากการเรียนรู้  มีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุก
คนปรารถนา  ความสุขเกิดข้ึนได้ท้ังกาย  และใจ เช่น ความสุขเกิดการ เรียนสิ่งรู้ใหม่ๆ  ความสุขเกิดจาก
การใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเผยแผ่ต่อผู้อื่น  ความสุขเกิดจากการ ช่วยเหลือผู้อื่นท าการบ้าน  และความสุข
เกิดจากการท างานกันเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
 2. กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้เรียนพ้นทุกข์จากความไม่รู้ หรือความทุกข์ทางกาย คือ สิ่งใหม่ๆ
ที่เข้ามา ท าให้ ให้เกิด ความไม่รู้ หรือสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียน ความไม่สบายกาย  ไม่สบายใจ และเกิดขึ้น     
จากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
  - ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด      
การเจ็บไข้ ความแก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 
  - ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น          
เมื่อปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่ง
อันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 
 3. มุทิตา : ความพลอยยินดีเมื่อผู้ เรียนได้ดี ประสบความส าเร็จในการเรียน  ค าว่า "ดี" ในที่นี้ 
หมายถึง การมีความสุข  หรือประสบความส าเร็จจากการเรียน  ความยินดีเมื่อผู้ เรียนได้ดีจึงหมายถึง             
ความปรารถนาให้ผู้ เรียนมีความสุข จากการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จจากการเรียน  ไม่มีจิตใจริษยา 
ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้ เรียนได้ดีกว่าตน เช่น 
เห็นผู้เรียนประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ ก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ไม่ใช่
พูดกระทบจิตใจผู้เรียนว่าถ้าไม่มีครูเป็นผู้สอนก็คงไม่ได้รับรางวัลนี้ได้ เป็นต้น 
 4. อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครท าดีย่อม
ได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า 
เมื่อครูผู้สอนเห็นผู้เรียนได้รับผลกรรมในทางท่ีเป็นโทษครูผู้สอนก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติม ผู้เรียนในเรื่อง
ที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้ เรียนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
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 การประยุกต์  หมายถึง การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู ในโรงเรียน        
ได้เลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมที่จะน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
 การปฏิบัติการสอน  หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะหรือความช านาญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  โดยการจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพ่ือที่จะให้เกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน  การ
สอนจึงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเจริญงอกงาม 
 ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางที่ได้น าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการ
สอนของคร ู  
 ผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1        
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 ครูผู้สอน  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และ การน า  
หลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง            
จังหวัดล าพูน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
เป็นแนวทางในการวางกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับพรหมวิหารธรรม 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสอน 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับพรหมวิหารธรรม 
 
 2.1.1 ความหมายของพรหมวิหารธรรม 
  พรหมวิหารธรรม อธิบายความหมายว่าเป็นธรรมหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา                   
มีความหมายหลายนัย คือ 1.เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหม เครื่องอยู่อย่างพรหมและท าให้พรหมเสมอ
ด้วยพรหม โดยมุ่งประเด็นที่ว่าเมื่อผู้บ าเพ็ญสมาธิ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาแล้ว        
ย่อมส่งผลให้บรรลุณานได้ตามล าดับ 2.เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ
หลักความประพฤติท่ีประเสริฐ เมื่อมีธรรม 4 ประการนี้ประจ าใจ ย่อมมีความรักสรรพสัตว์ ปรารถนา
ช่วยสรรพสัตว์นั้นๆ ไม่ส าเร็จ 3.เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้เป็นใหญ่ คือ ผู้น าผู้ปกครองโดยมุ่งให้ผู้น าหรือ
ผู้ปกครองมีความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพ้ืนฐานช่วยเหลือเขาประสบความทุกข์ 
ยินดีด้วยเมื่อเขาได้รับความส าเร็จและวางใจเป็นกลางไม่ตกอยู่ในอคติ พรหมวิหารธรรม เรียกได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า อัปปมัญญา 4 เพราะมุ่งประเด็นที่ว่า แผ่ไปไม่จ ากัดในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย                   
เป็นพรหมวิหารธรรม1 
 “พฺรหฺมวิหาร” เป็นค าภาษาบาลี แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม แยกศัพท์ไดดังนี้ 
  พฺรหฺม+วิหาร การประกอบศัพท์มีดังนี้ พฺรหฺม ศัพท์ แปลว่าพรหม  
 พรหมวิหารธรรม เป็นหมวดธรรมซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญและเผยแผ่อบรมสั่งสอน          
ในระหว่างการบ าเพ็ญบารมีหลายยุคหลายสมัย การเจริญพรหมวิหารธรรม จึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมา
ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ดังข้อมูลที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกหลายแหง เชน มฆเทวสูตร2 มหาสุทัสสนสูตร 3 
และมหาโควินทสูตร 4 เป็นต้น แต่การเจริญพรหมวิหารธรรม เหล่านั้น สามารถท าให้บรรลุผลไดเพียง

                                                           

 1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ทางศาสนาสากล อังกฤษ  – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , พิมพ์ครั้ง 
ที ่2, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์, 2548), หน้า 120-121. 
 2 ม.ม. 13/309/373-381. 
 

3
 ที.ม. 10/327/256-257. 

 4 ที.ม. 10/262/194. 
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ระดับหนึ่งเท่านั้น 5 ยังไม่มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุผลและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล             
อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ เหมือนการเจริญพรหมวิหารธรรม  ซึ่งปรากฏอยู่ในค าสอนของพระพุทธศาสนา 
ดังพุทธพจน์ในเมตตาสหคตสูตรว่า “เมตตาเจโตวิมุตติ ที่บุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไรเป็นคติมีอะไร
เป็นอย่างยิ่ง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด... อนึ่ง อุเบกขาเจโตวิมุตติ ... ภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้ พร้อม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ เรายังไม่เห็น
บุคคลที่จะท าจิตให้ยินดีได ด้วยการตอบป๎ญหาเหลานี้ เวนตถาคตหรือสาวกของตถาคต หรือ  ผู้ที่ฟ๎งจาก
ค าสอนของตถาคตนี้6” 
 
 2.1.2 ความหมายของพรหมวิหาร 4 
 ความหมายของพรหมวิหาร 4 ไว้ใน “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ” ได้ให้ว่า 
พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ , ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความ
ประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบด้วย 
 1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุขผู้บริหารควรมี  
ความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมท้ังในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการท างานและความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด 
 2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมีความ
กรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งป๎นน้ าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ 
ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ
เป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผู้บริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิต
ครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งป๎นด้วยน้ าใจ 
 4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ครูผู้สอนควรมีความปรารถนาดีต่อ
ผู้เรียนด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มีความสุขในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมด้วยความ
ยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรักไม่ชอบ (เกลียด) เขลาและกลัว7 
 พรหมวิหารธรรม  หมายถึงบุคคลผู้มีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์เท่านั้นมี 4 ประการ คือ 
 1. เมตตา : ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ดูได้จากสีหน้าที่        
บ่งบอก คือ ยิ้มแย้มแจ่มใสและดูจากการกระท าที่มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 2. กรุณา : ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก ยามเห็นผู้อ่ืนมีความล าบาก

                                                           

 5 ที.ม. 10/329/257. 
 6 ส .ม. 19/235/176-177. 
 7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  (กรุงเทพมหานคร :               
เอส.อาร์พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด ,พิมพ์ครั้งท่ี 16, 2551), หน้า 161. 
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ก็ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือเจือจุน ด้วยความเต็มในเสมอ ในท านองสุขก็สุขนั่น
เทียว 
 3. มุทิตา : ความชื่นชมยินดีในความส าเร็จสมหวังของผู้อื่น ไม่แสดงความอิจฉาริษยาด้วยการ
ทนดูทนเห็นคนที่เขาดีกว่าตัวไม่ได้ ดูได้จากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอ่ืนหรือชื่นชมต่อความส าเร็จ
ของผู้อื่นโดยไม่ต้องบังคับใจ 
 4. อุเบกขา : ความวางเฉยในเมื่อไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ทับถมซ้ าเติมและเม่ือผู้อื่น
ผิดพลาดหรือได้รับความวิบัติ ไม่แสดงออกอาการสมน้ าหน้าเมื่อเขาพลาด เป็นต้น 8                      
  
ความหมายของพรหมวิหาร 4ดังนี้ 
 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 4 ประการนี้ พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมส าหรับ
เป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ ทรงเรียกคุณธรรมนี้ว่าพรหมวิหารเป็นธรรมเป็น
ที่อยู่ซึ่งมีท้ังความดีและความสุข 
 2.1.3 การสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม  
  การสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรมของผู้ประเสริฐหรือของ
ท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรม มี 4 ประการ คือ 
 1. เมตตา หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรม คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข 
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดข้ึนได้ท้ังกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์
ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจาก
การท างานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 
 สรุปว่าเมตตาจึงหมายถึงความรัก ความปรารถนาดีต้องการให้ผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนเป็นสุขคือ ปรารถนา
ให้สัตว์ทั้งโลกมีความสุข คุณธรรมข้อนี้ท าให้คนไม่เบียดเบียนกันไม่กลั่นแกล้งท าลายกันท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดความสงบสุขร่มเย็นในสังคม 
 2. กรุณา หมายถึง การปฏิบัติตามหลักธรรม คือความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ 
สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ 
 สรุปว่ากรุณาเป็นคุณธรรมประจ าใจของมหาบุรุษเพราะยินดีช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์พยายาม
ขวนขวายเพื่อประโยชน์และความสุขของเหล่ามหาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกรุณาเป็นพุทธคุณของ
พระพุทธเจ้าคือ พระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระป๎ญญาคุณ 
 3. มุทิตา หมายถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ค าว่า ดี ในที่นี้ หมายถึง 
การมีความสุขหรอมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี จึงหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมี
ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่มีจิตริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่าน 
 สรุป มุทิตา หมายถึงลักษณะบันเทิงมีการไม่ริษยาเป็นกิจและพลอยยินดีชื่นชมโสมนัสเมื่อผู้อื่น
ได้ดีมีความสุขจัดเป็นคุณสมบัติของผู้มีจิตใจสูง 

                                                           

 8 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) , พระในบ้าน , (กรุงเทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพ์ , 2541),               
หน้า8-9. 
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 4. อุเบกขา หมายถึงกรปฏิบัติตามหลักธรรม คือ การรู้จักวางเฉลย หมายถึงการวางใจเป็นกลาง
เพราะพิจารณาเห็นว่า ใครท าดีได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อม
ตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท าเม่ือเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมใน
เรื่องที่เกิดขึ้น ควรมีความปรารถนาดี คือ พยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 สรุปอุเบกขา หมายถึงความเป็นกลาง เห็นความเป็นผู้เสมอกันในสัตว์ทั้งหลายและสัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายจะได้รับทุกข์สุขก็เพราะอ านาจของกรรม9 
 พรหมวิหาร 4 (Holy Abidings) หมายถึงธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติท่ี
ประเสริฐบริสุทธ์ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตได้และ
ปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบบางทีแปลว่าหลักธรรมประจ าใจที่ท าให้เป็นพรหมหรือเสมอด้วย
พรหม หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีครูยิ่งใหญ่ เรียกอีกอย่างว่า อัปปมัญญา เพราะแผ่สม่ าเสมอ
โดยทั่วไปในสัตว์มนุษย์ไม่มีประมาณไม่มีประมาณไม่จ ากัดขอบเขต ซึ่งประกอบด้วยธรรม 4 ประการ
ได้แก่ 
 1. เมตตา (Loving-Kindness) หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอัน
แผ่ไมตรี และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วหน้าต่อสรรพสัตว์ ทั่วไปไม่มีประมา แผ่ทั่วไปในมนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายอย่างไม่จ ากัดขอบเขต คุณธรรมนี้เป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดหลักธรรมอ่ืนๆถ้าขาดเมตตาธรรม
แล้วคุณธรรมอื่นก็ยากท่ีจะเกิดขึ้นในจิตใจได้ เมตตาธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการ
ปฏิบัติเมตตา จะต้องมีความรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่รอบ  ๆ ด้าน โดยความเมตตานั้นต้องไม่น าไปสู่ป๎ญหาที่จะ
ตามมา การแสดงความเมตตาสามารถแสดงออกได้ทั้งกาย วาจา ใจ จิตใจที่เมตตาย่อมท าให้บุคคลนั้น
เข้าถึงความทุกข์ของมนุษย์ รู้จักช่วยเหลือและอภัยผู้อ่ืน 
 ในอังคุตตรนิกาย ได้กล่าวถึงอานิสงค์ของการเจริญเมตตาไว้ 11 ประการ คือ อังคุตรนิกาย 
ทสก-เอกาทสนิบาต เมตตาสูตร 
  1. หลับเป็นสุข คือหลับสบาย หลับสนิท 
  2. ตื่นเป็นสุข คือ เมื่อต่ืนขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วง
ติดต่ออีก 
  3. ไม่ฝ๎นร้าย คือ จะไม่ฝ๎นเห็นสิ่งเลวร้ายท าให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝ๎นหวาดเสียว
ต่างๆ 
  4. เป็นที่รักของคนท่ัวไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย       
แม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้ 
  5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไป คือ แม้สัตว์ต่าง  ๆ ก็รักผู้แผ่เมตตา ไม่ขบกัด ไม่ท าร้าย   
ท าให้ปลอดภัยจากเขี้ยวงาทุกชนิด 
  6. เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปทางไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความ
ปลอดภัยตลอดเวลา จะไม่ประสบอุป๎ทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
                                                           

 9 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) , พรหมวิหารธรรม , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บริษัท            
สหายการพิมพ์จ ากัด, 2527), หน้า4-24. 
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  7. ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือ สิ่งเหล่านี้จะท าอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจาก
สิ่งเหล่านี้ 
  8. จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ ผู้แผ่เมตตาเป็นประจ า ถ้าท าสมาธิจิตจะสงบนิ่งได้เร็ว หรือจะ
อ่านหนังสือจะท างานอันใดก็ตาม จิตใจจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ท างานนั้นส าเร็จสมประสงค์ 
  9. หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจ า หน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ า
มีนวลมีเสน่ห์เรียกความสนใจได้ จะดูอ่ิมเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก แม้รูปร่างจะไม่สวยงามแม้จะ
ไม่ได้รับการแต่งเติมด้วยเครื่องส าอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็จะผ่องใสน่าดู น่าชม ได้เสมอ 
  10. ไม่หลงเวลาตาย คือ เวลาใกล้ตายจะไม่หลงเพ้อ ละเมอ หรือโวยวายอย่างนั้นอย่าง
นี้ หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็น จะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไป ฉะนั้น 
  11. เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลกคือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจ าแม้
ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่รักเกิดของผู้ได้ฌาน10 
 เพราะฉะนั้นผู้ระสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่น หรือหวังความสุขความสงบความเยือกเย็น
แห่งจิตใจ จึงควรได้แผ่เมตตากันดูเถิด สร้างเมตตาธรรมไว้ในใจดีกว่า จะมานั่งเดือดร้อนด้วยไฟโกรธไฟ
ริษยาอาฆาต และดีกว่าจะมาเสียเวลาหายนะเมตตามหานิยม นะหน้าทอง  เพ่ือเพ่ิมเสน่ห์ให้แก่ตนเอง 
เพราะวิธีบอกต้นเมตตานี้ ไม่ท าให้หนักตัวเพราะพกพาไปไม่ต้องกลัวหาย และไม่ต้องกลัวถูกลักขโมย 
เพราะมีติดตัวติดใจประจ าตลอดเวลา 
 2. กรุณา (Compassion) หมายถึงความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง 
บ าบัดความทุกข์เดือดร้อนของปวงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานทางกายและใจ 
สภาวะเช่นนี้ย่อมต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง จากครูผู้สอน อย่างน้อยช่วยท าให้เขาเกิด
ความมั่นใจและมีก าลังใจ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 3. มุทิตา (Sympathetic Joy) หมายถึง ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีความสุข มีจิตผ่องใส
บันเทิง กอปรไปด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วย
เมื่อเขาได้ดี มีสุขเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป หรือส่งเสริมให้ก าลังใจเพ่ือที่เขาจะได้ท าความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 4. อุเบกขา (Neutrality, Equanimity) หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันที่จะด ารงอยู่ใน
ธรรมตามพิจารณาเห็นด้วยป๎ญญา มีจิตเรียบตรงเที่ยงตรงดุจตราชั่ง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย
กระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติตาม
ธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว         
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาสมควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน คุณธรรมข้อนี้มี

                                                           

 10 พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต (เล่ม 4 
หน้า 292) (เล่ม 5 หน้า 551) 
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ความส าคัญต่อการน าไปใช้แก้ไขป๎ญหาอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ผู้ปฏิบัติละความอยุติธรรมทั้งหลาย และ
มองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการเลือกเขาเลือกเรา11 
 การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
เป็นชุด เพราะเป็นระบบ ( Holistic) คือระบบองค์รวมหมายความว่าต้องท าให้ครบชุด มีดุลยภาพทั้งสี่
ด้าน หลักพรหมวิหาร 4 นี้ต้องท าให้ครบทุกด้านถูกต้องพอดีตามสถานการณ์ กล่าวคือ 
 1. เมื่อเขาอยู่ในภาวะปกติควรมีเมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี อยากให้เขา           
มีความสุขสบายต่อไป         
 2. เมื่อตกหล่นไปจากสภาพที่ปกติ มีความทุกข์ ควรมีความกรุณา หมายถึง การพลอย มีใจ
หวั่นไหวเมื่อเห็นคนอ่ืนเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ ต้องการจะปลดเปลื้องทุกข์เขาให้พ้นความทุกข์ 
 3. เมื่อเขาดีข้ึน ประสบความส าเร็จ มีความสุข ท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม หมายถึง พลอยยินดีด้วย
คอยสนับสนุนส่งเสริม         
 4. กรณีที่จะรักษาความถูกต้องชอบธรรม หลักการ กฎเกณฑ์ ควรมีอุเบกขา ซึ่งแปลว่าคอยดูอยู่
ใกล้ๆ วางใจเป็นกลาง พร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์แต่ไม่เข้าไปก้าวก่าย แทรกแซงเพ่ือให้คนนั้น
รับผิดชอบต่อธรรม หลักการกฎเกณฑ์ ซึ่งจะต้องใช้ป๎ญญาในพิจารณา ตามปกติผู้ที่มีจิตใจประเสริฐ 
จะต้องมีความเมตตากรุณา แต่ถ้าแสดงความเมตตากรุณา นั้นจะท าให้เสียยุติธรรมก็ต้องวางใจเป็นกลาง
คือตั้งใจอุเบกขา ต้องเว้นจากอคติ 4 ไม่ให้ล าเอียง เพราะความรัก ความชัง ความเขลา และความกลัว 
ใจจึงจะเป็นอุเบกขาได้ อุเบกขาท่ีธรรมที่มุ่งรักษาความเป็นธรรมในสังคมแล้วให้ชีวิตคนพัฒนา         
เช่นพ่อแม่ไม่มีอุเบกขา เลี้ยงลูกแบบประคบประหงม ไม่เปิดโอกาสให้ตัดสินใจท าอะไรเลย ลูกจะไม่โตทั้ง
จิตใจและป๎ญญา แต่การอุเบกขามากอย่างเดียว สังคมก็ไม่เป็นสุข เพราะทุกคนต่างรับผิดชอบต่อ
หลักการอย่างเดียว มีแต่แนวคิดท่ีคอยตรวจสอบกัน เช่น คุณท าถูกต้องตามหลักการและกฎหมายฉันไม่
ว่า แต่ถ้าท าผิดหลักการและกฎหมายเมื่อไรแล้ว ฉันจัดการทันที ไม่ช่วยเหลือกันไม่มีน้ าใจต่อกัน        
ซึ่งท าให้สังคมเสียความสมดุล บุคคลที่อยู่ในสังคมก็มีแต่ความเครียด12                    
 1. ความหมายโดยวิเคราะห์ศัพท์                                
 เมตตา หมายถึง (มีน้ าใจ) เยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนสัตว์ทั้งหลาย หรือน้ าใจปรารถนา
ประโยชน์สุขท่ีเป็นไปต่อมิตร        
 กรุณา หมายถึง ท าความสะเทือนใจแก่สาธุชน เมื่อคนอ่ืน ประสบทุกข์ หรือถ่ายถอนท าทุกข์
ของผู้อื่นให้หมดไป หรือแผ่ใจไปรับรู้ต่อสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์    
 มุทิตา หมายถึง โมทนายินดีต่อผู้ประกอบด้วยสมบัติหรือผลดีนั้น ๆ   
 อุเบกขา หมายถึง คอยมองดูอยู่ โดยละความขวนขวายว่าสัตว์ทั้งหลายจงอย่าผูกเวรกันเป็นต้น 
และโดยเข้าถึงความเป็นกลาง        
                                                           

 11 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2546) 
 

12
 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2546 
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 2. ลักษณะ หน้าที่หรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ป๎จจุป๎ฏฐาน) และปทัสสถาน (เหตุใกล้) 
 เมตตา หมายถึง (ในสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนอยู่เป็นปกติ) ลักษณะ หมายถึง เป็นไปโดยอาการ
เกื้อกูลแก่คนสัตว์ทั้งหลาย หน้าที่หมายถึง น้อมน าประโยชน์เข้าไปให้แก่เขา ปรากฏ หมายถึง ก าจัด
ความอาฆาตแค้นเคืองให้ปราศไปปทัสถาน หมายถึง เห็นภาวะที่น่าเจริญใจของคนสัตว์ทั้งหลาย 
 กรุณา หมายถึง (สถานการณ์ท่ีคนอ่ืนตกทุกข์เดือดร้อน) ลักษณะหมายถึง ไม่นิ่งดูดาย/ทนนิ่งอยู่
ไม่ได้ต่อทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย หน้าที่ หมายถึง น้อมน าประโยชน์เข้าไปให้แก่เขา ผลปรากฏหมายถึง ไม่
เบียดเบียน/อวิสิงหา ปทัสถาน หมายถึง เห็นภาวะไร้ที่พึง/ สภาพน่าอนาถของคนสัตว์ทั้งหลายที่ถูก
 มุทิตา หมายถึง (สถานการณ์ท่ีคนอ่ืนมีสุขส าเร็จหรือท าอะไรก้าวไปด้วยดี) ลักษณะพลอยยินดี/
ยินดีด้วยหน้าที่ ไม่ริษยา/เป็นปฏิป๎กษ์ต่อความริษยา ผลปรากฏ ขจัดความริษยาความไม่ยินดีหรือ  
ความทนไม่ได้ต่อความสุขของผู้อื่น ปทัสถาน เห็นสมบัติ/ความส าเร็จของคนสัตว์ทั้งหลายที่ถูก 
 อุเบกขา หมายถึง (ในสถานการณ์รักษาธรรมตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาท า) ลักษณะ
เป็นไปด้วยอาการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลาย หน้าที่ มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลาย     
ผลปรากฏระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามดีใจ ปทัสถาน มองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็น
เจ้าของกรรมของตน ว่าสัตว์ทั้งหลายจักได้สุข พ้นทุกข์ ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ถึงตามใจชอบได้อย่างไร
 3. สมบัติ (ความสมบูรณ์หรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความล้มเหลว หรือการปฏิบัติ
ผิดพลาด ไม่ส าเร็จผล)           
  เมตตา : สมบัติ สงบหายไร้ความแค้นเคือง ไม่พอใจ วิบัติ เกิดเสน่หา  
  กรุณา : สมบัติ สงบหายไร้วิหิงสา วิบัติ เกิดความโศกเศร้า   
  มุทิตา : สมบัติ สงบหายไร้ความริษยา ทุกข์ครอบง า    
  มุทิตา : (ในสถานการณ์ท่ีคนอ่ืนมีความสุขส าเร็จหรือท าอะไรก้าวไปด้วยดี) ลักษณะ
พลอยยินดีด้วย หน้าที่ ไม่ริษยา/เป็นปฏิป๎กษ์ต่อความริษยา ผลปรากฏ ขจัดความริษยา ความไม่ยินดี
หรือความทนไม่ได้ต่อความสุขส าเร็จของผู้อื่น ปทัสถาน เห็นสมบัติ/ความส าเร็จของคนสัตว์ทั้งหลาย
           อุเบกขา หมายถึง (ในสถานการณ์รักษาธรรมตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาท า)     
ลักษณะเป็นไปด้วยอาการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลาย หน้าที่มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว์
ทั้งหลาย ผลปรากฏระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามดีใจ ปทัสถาน มองเห็นภาวะที่ทุกคน
เป็นเจ้าของกรรมของตน ว่าสัตว์ทั้งหลายจักได้สุข พ้นทุกข์ ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ถึง ตามใจชอบได้
อย่างไร           
 สรุปพรหมวิหารธรรม หมายถึง หลักธรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อครูผู้สอน จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น
ในจิตใจให้ครบทั้ง 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพราะต้องพัฒนาจิตใจของตนเอง
และยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น ให้ประเสริฐขึ้นสมกับเป็นครูผู้สอนและสมกับท่ีได้รับการยกย่องว่า
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เป็นปูชนียบุคคล เพราะถ้าหากขาดคุณธรรม 4 ประการนี้แล้ว จะเกิดความทารุณโหดร้ายเป็นอันตราย
กับท้ังตนเองและผู้ใกล้ชิดอย่างมาก13 

  2.1.4 การสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ด้านเมตตา    
 เมตตาเป็นเรื่องของความรัก ความปรารถนาดี ความหวังให้ผู้อื่นมีความสุข มีจิตใจที่มีเยื่อใย  
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ความเมตตาที่แสดงออกจะต้องปราศจากความอาฆาตพยาบาทขึ้งเครียดโกรธแค้น
แสดงออกทางสีหน้า และมีสายตาที่เบิกบานแช่มชื่น สายตาที่แสดงออกถึงใจ ปิติเอิบอาบด้วยความ
ปรารถนาดีให้มีความสุข เมตตานี้เป็นพรหมวิหารที่พึ่งอบรมให้ครูผู้สอนให้เกิดข้ึนภายในจิตใจของทุกคน 
อีกอย่างหนึ่งต้องหัดแผ่จิตที่ดีให้คนอ่ืน สัตว์อ่ืนโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจง ด้วยใจที่ปรารถนา            
ดังค ากล่าวที่ว่า จงอย่ามีเวร อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์ มีสุข รักษาตนให้สวัสดีถอด เมตตาเป็นความ
รักอันบริสุทธิ์ ดังสุภาษิตท่ีว่า โลโกปตฺถมภิกาเมตตา เมตตาเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลก ดังนี้ ฉะนั้นจึง
ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ให้ยกตนเป็นพยานหรืออุปมาแปลความว่า ตนเองคิดค้นหาด้วยใจไปท่ัว
ทุกทิศ ก็ไม่พอว่าใครจะเป็นที่รักไปกว่าคนในที่ไปไหน  ๆ ตนของคนอ่ืนทั้งหลายก็เป็นที่รักมากของเขา
เหมือนอย่างนั้น เพราะเหตุนั้นผู้ที่รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น และให้ยกคนที่เป็นที่รักเป็นอุปมาว่า 
พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยเมตตาเหมือนอย่างเห็นคนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแล้วเกิดไมตรีจิตมิตรใจรัก
ใคร่ ฉะนั้นพระอาจารย์จึงจับความมาสอนว่า ให้หัดแผ่เมตตาเข้ามาในตนเองก่อน แล้วจึงแผ่ไปในคนอื่น
ตั้งต้นแต่คนท่ีเป็นที่รัก เพราะจะแผ่ไปง่าย แล้วจึงแผ่ไปในคนที่เป็นกลางๆ แล้วจึงแผ่ไปในคนที่เป็นศัตรู
ไม่ชอบใจกันและให้เว้นคนที่จะก่อให้เกิดราคะสิเนหากับคนท่ีตายไปแล้ว  การแผ่เข้ามาในตนเองท่าน
อธิบายว่าเพราะจะต้องมีตนเป็นพยาน อ้างอิงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าตนเองจะต้องมีสุข
เพราะจิตใจสงบจากอาฆาตพยาบาทเสียก่อน อาฆาตพยาบาทนั้นเหมือนอย่างไฟที่เผาใจตนเองให้ร้อน 
และแผ่ความร้อนออกไปถึงคนอื่นด้วย ฉะนั้น ตนเองจึงเป็นบุคคลที่ควรเมตตาและแผ่เมตตาเข้ามาดังไฟ
ที่เผาใจนี้เสียก่อน ประพรมลงไปด้วยน้ า คือ เมตตาซึ่งจะเปลี่ยนจิตใจจากภาวะร้อนมาสู่ภาวะที่เย็นสนิท
ด้วยมิตรภาพไมตรี เมตตาจึงเป็นธรรมเครื่องท าใจตนเองให้อยู่เย็นเป็นสุข และแผ่ความเย็นความสุข
ออกไปถึงผู้อ่ืน  ดังนั้น เมตตาจึงมีความส าคัญต่อครูผู้สอนที่จะต้องน าไปใช้ในการสอนในสถานศึกษา    
คือ ครูผู้สอนต้องมีความรักและความหวังดีต่อลูกศิษย์ ความรักจะเกิดได้ถ้าครูผู้สอนต้องรู้จักมองในแง่ดี 
หรือส่วนดีของตัวนักเรียน ถ้าพบส่วนเสียในตัวนักเรียนเขา ครูผู้สอนต้องรู้จักมองข้ามและให้อภัย เมื่อ
พบส่วนดีก็จดจ าไว้เพื่อจะได้ส่งเสริมลักษณะที่ดีของเขา ดังนั้นเมตตา หรือความรักจึงเกิดจากการมองแง่
ดีของคนอ่ืน ๆ ดังท่านพุทธทาสภิกขุ ประพันธ์ไว้ว่า      
  เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา   จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่  
  เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดู   ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
  การจะหาคนดีโดยส่วนเดียว   อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย
  เหมือนมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย  ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง 14

 สรุปว่า เมตตา หมายถึง ผู้ซึ่งได้อานิสงส์หรือประโยชน์จากความมีจิตเมตตาท้ังต่อตนเองต่อ

                                                           

 13 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2546 
 

14
 พุทธทาสภิกขุ บทธรรมประจ าภาพ เล่ม 2 (ปรมัตธรรม, 2549 : หน้า 535) 
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ผู้อื่นและต่อสังคมการกระท าของบุคคลที่ให้การอนุเคราะห์แก่สัตว์และผู้ตกทุกข์ได้ยากท้ังปวงดังเป็น
กุศลติดตามผู้นั้นไปอีกด้วย 

 2.1.5 การสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ด้านกรุณา    
 ด้านกรุณา เป็นความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ เมื่อลูกศิษย์ประสบเคราะห์กรรม 
ครูผู้สอนต้องมีความสงสาร และคิดหาทางช่วยให้ลูกศิษย์พ้นทุกข์นั้น  ความสงสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
ครูผู้สอนเปิดใจกว้างรับฟ๎งป๎ญหาของลูกศิษย์         
 กรุณาต่างจากเมตตาตรงที่ว่า กรุณาเกิดข้ึนเมื่อมองจุดด้อยของลูกศิษย์ ส่วนเมตตาเกิดขึ้นเมื่อ
มองจุดดีของเขา เช่น เราเห็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักเดินมา เรามีจิตเมตตา เมื่อเด็กนั้นหกล้มปากแตก 
เรามีจิตกรุณาเขา ความกรุณานี้เห็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึ่งอบรมให้มีจิตใจวิธีอบรมคือ ระวัง
จิตใจอย่าให้มีความคิดที่จะเบียดเบียนใคร และฝึกหัดให้จิตใจว่า เมื่อตนเองมีทุกข์ก็ต้องการให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้อ่ืนช่วยเหลือเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงฝึกควรฝึกหัดจิตใจไม่นิ่งดูดาย ควรขวนขวายช่วย
เปลื้องทุกข์ของคนอ่ืนตามความสามารถหรือตามที่จะสามารถท าได้ ส าหรับครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีหลักธรรมพรหมวิหารธรรม ด้านกรุณา คือ มีความสงสารต่อลูกศิษย์ที่ประสบเคราะห์กรรมและ
คิดหาทางช่วยเหลือให้พ้นทุกข์นั้น ครูผู้สอนจะต้องเปิดใจกว้างรับฟ๎งป๎ญหาของลูกศิษย์ด้วย 
 สรุปว่าผู้มีวิชาชีพครูหรือครูผู้สอนต้องมีคุณธรรมด้านความกรุณาสูงมาก เพราะต้องเป็นที่พ่ึง
ของลูกศิษย์ และนักเรียนทุกๆ คน เป็นจ านวนมาก 

 2.1.6 การสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ด้านมุทิตา    
 ด้านมุทิตา เป็นความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อลูกศิษย์ได้ดี มีสุข มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน
ตลอดจนเห็นเขาประสบความส าเร็จพร้อมสนับสนุน ไม่มีจิตใจที่ริษยา มุทิตานี้เป็นพรหมวิหารธรรมที่
ควรอบรมให้มีข้ึนในจิตใจของครูผู้สอน และฝึกหัดให้คิดว่าตนเองมีความยินดี ไม่ริษยาต่อผู้อื่น ในด้าน
การสอนของครูในสังคมป๎จจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถจนได้เลื่อนชั้นเรียนสูงขึ้นไป โดยความภาคภูมิใจ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความสามารถเต็มที่ ดังกลอนที่ว่า       
  อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย  ดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยา   
  แม้เกลือหยิบหนึ่งน้อยด้อยราคา  ยังดีกว่าน้ าเค็มเต็มทะเล   
 สรุปว่าสังคมของครูผู้สอนร่วมกันในสถานศึกษา แม้ทุกคนจะเป็นบัณฑิตทางโลกแต่ทุกคนก็มี
พ้ืนฐานที่แตกต่างกันย่อมมีความขัดแย้งริษยาซึ่งกันและกันท าให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอ แต่
ถ้าทุกคนเจริญด้วยมุทิตาจิตทุกคนก็จะสงบร่มเย็น 

 2.1.7 การสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ด้านอุเบกขา    
 ด้านอุเบกขา เป็นความวางใจเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง มีจิตใจที่มั่นคง เที่ยงตรงไม่
เข้าข้างคนใดคนหนึ่งมีความยุติธรรม อุเบกขาเป็นภาวะจิตใจที่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังเป็นพรหมวิหาร
ธรรมที่ควรจะมีจิตใจของครูผู้สอนอีกข้อหนึ่ง เมื่อท าจิตใจอุเบกขาได้ ก็ควรจะฝึกหัดที่จะแผ่จิตออกไป
แก่ผู้อื่น โดยไม่เจาะจงท่ัวไป ด้วยความคิดว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเอง            
เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย ท ากรรมอันใดไว้
ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้น                
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 ในขณะเดียวกัน ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องน าหลักพรหมวิหารธรรมด้านอุเบกขา มาใช้ในการเรียน
การสอน ปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคกันด้วยความยุติธรรม อีกอย่างหนึ่ง ครูผู้สอนต้องรู้เท่า
ทันของลูกศิษย์ทุกคน และในบางสถานการณ์จ าเป็นต้องวางเฉยเป็นกลางอย่างรู้เท่าทัน สรุปว่าอุเบกขา 
คือ ต้องมีจิตเมตตา จิตกรุณา และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกจิตของตนเองให้รับรู้ในอารมณ์ต่างๆ ให้อยู่
อย่างสมดุลไม่ข้ึนไม่ลงย่อมน าความสุขมาสู่จิตใจของทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย  
 สรุปว่าพรหมวิหารธรรม หมายถึง หลักธรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือ
ควบคุม ก ากับทางจิตใจของมนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกป๎จจุบัน โดยการแสดงออกในด้านความรักความ
สงสาร ความชื่นชมยินดีรวมทั้งมีจิตใจเป็นกลางไม่ล าเอียงทั้งรายบุคคลและคณะไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าและ
ลับหลัง 

 2.1.8 พรหมวิหารธรรม กับการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน    
 เมื่อกล่าวถึงคุณลักษณะของครูผู้สอน มีนักการศึกษากล่าวไว้กันมากมาย ซึ่งทัศนะที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอนมา และผลจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ ซึ่งมีท้ังของไทยและ
ต่างประเทศ เช่น กล่าวว่า ครูที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  ด้านเมตตา 
   1. มีการเสียสละอย่างปราศจากการเห็นแก่ตัว 
   2. เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี 
   3. มีความจริงใจ 
   4. มีความรอบรู้ในวิชาการ 
   5. มีความรักและห่วงใยผู้เรียน 
   6. เป็นผู้ชี้แนะที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่การสอน อุทิศเวลาให้สถานศึกษาอย่าง
เต็มที่ 
   7. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี 
  ด้านกรุณา 
   1. มีประสบการณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการอบรม
เรื่องการสอนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้ทัศนะในการสอนจากผู้อื่น 
   2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   3. เปิดโอกาสให้นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยไม่สอน
เพียงตามล าพัง ยอมรับฟ๎งความคิดของผู้เรียน 
   4. เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานประโยชน์ บริการแก่ผู้เรียนทุกๆ คน ในการที่จะ
ช่วยให้เขาเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในการให้การศึกษาได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
   5. เป็นผู้เสียสละทุกอย่างเพ่ือให้การศึกษาแก่ตัวผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนมีผล
การเรียนที่ดีขึ้น 
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   6. เป็นผู้มีความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการท างานเป็นทีมของตัว
ผู้เรียน 
   7. เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจหลักสูตรกระบวน 
การการจัดการเรียนการสอน การแนะแนว การวัดผล และการประเมินผล ตลอดจนสามารถจัดระบบ
การนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ด้านมุทิตา 
   1. มีความกระตือรือร้น เป็นมิตร และมองโลกในแง่ดี 
   2. มีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมงาน 
   3. ต้องรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่ท าความดีตามความเหมาะสม 
   4. เผยแพร่ผลงานของผู้เรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   5. ชื่นชมผลงานของผู้เรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   6. เป็นก าลังใจให้ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จ 
  ด้านอุเบกขา 
   1. มีความเฉลียวฉลาด 
   2. มีความสามารถรอบด้าน รู้บางสิ่งในทุกสิ่งและรู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง และรู้
หน้าที่ของตนอย่างกว้างขวางด้วย 
   3. มีความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่โลเล 
   4. มีก าลังกายและพลังประสาทมั่นคง 
   5. มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ 
   6. มีความยุติธรรม มีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ 
   7. ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อหน่วยงานและผู้เรียน 
   8.  เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด 
   9. กล้าหาญทั้งกายและใจกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ร้อนหรือด่วน สามารถ
ควบคุมจิตใจตนเองได้ กล้าตัดสินใจ เมื่อชั่งใจว่าถูกต้องและยืนหยัดอย่างไม่สะทกสะท้าน 
   10. มีความคิดริเริ่มท าให้งานต่างๆ ก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นผู้ที่ส ารวจตัวเอง
และพัฒนาหน้าที่ของตนเองให้ดีอยู่เสมอ คิดและวางแผนการงานไว้ล่วงหน้า 
   11. มีความยุติธรรม เมื่อใดผู้น้อยเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม    
เมื่อนั้นขวัญของเขาจะเสื่อมลงทันที อย่างไรก็ดีอย่าแสดงความใกล้ชิดกับใครจนออกนอกหน้า 
   12. วางตัวดี การประพฤติปฏิบัติให้ประทับใจแก่ผู้เรียน แต่งกายสะอาด    
การด่าหรือต าหนิอย่างกราวรูดจะต้องยับยั้งโดยสิ้นเชิง 
   13. ปฏิบัติการสอนโดยยึดผู้เรียน โดยสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 
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 ดังนั้น คุณลักษณะของครูผู้สอนที่ดีนั้น จะส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี และจาก
แนวคิดท่ีได้สรุปมานั้น ครูผู้สอนใดสามารถไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนจะถือได้ว่าเป็นครูผู้สอนที่มีความ
สมบูรณ์ในหลักพรหมวิหารธรรม 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอน 
 แนวคิดทางการสอน คือ  ความคิดเก่ียวกับการสอนที่พรรณา/อธิบาย/ท านาย ปรากฏการณ์
ต่างๆทางการสอนที่นักคิด นักจิตวิทยา หรือ นักการศึกษา ได้น าเสนอ และได้รับการยอมรับในระดับ
หนึ่งที่ว่าเป็นแนวคิดท่ีน่าเชื่อถือด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง  แนวคิดการสอน หมายถึง แผนการท างาน
เกี่ยวกับการสอนท่ีจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยวางแผนการจัดองค์ประกอบและงานเก่ียวกับ
การสอน อย่างมีจุดหมายที่เฉพาะเจาะจงท่ีจะให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง              
 2.2.1 ความหมายของรูปแบบ  
 รูปแบบ Model หมายถึง ชุดของความสัมพันธ์จะเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นความหมายเก่ียวพันของลักษณะทีแท้จริงของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องค าว่า รูปแบบ โดยมโนทัศน์ของค า
จะมีความหมายอย่างน้อย 3 อย่าง  
  1. ในทางสถาป๎ตย์หรือทางศิลปะ จะ หมายถึง หุ่นจ าลอง  
  2. ในทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จะหมายถึง สมการ  
  3. ในทางศึกษาศาสตร์ จะหมายถึง ความสัมพันธ์ของตัวแปร กรอบของความคิด 
      หรือ การแทนความคิดออกเป็นรูปธรรม  
 รูปแบบเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักทฤษฎีมองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ตลอดจน
การควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมาย การสร้างรูปแบบจึงเป็นที่นิยมของนักทฤษฎีโดยทั่วไป รูปแบบ
เป็นการแสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเท่านั้น ไม่ใช่ปรากฏการณ์หรือ
สถานการณ์จริง ตัวอย่าง เช่น เราเขียนแผนผังบริเวณโรงเรียนแผนผังนั้น จึงเป็นเพียงข้อมูลที่แสดง
ความสัมพันธ์ของอาคารต่าง ๆ ไม่ใช่บริเวณโรงเรียนจริง ๆ สรุปได้ว่า รูปแบบ แผนภูมิ หรือ แผนผัง 
ช่วยให้มองเห็นทฤษฎีได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ตัวทฤษฎีโดยตรง  
 2.2.2 ความหมายของรูปแบบการสอน  
 ในทางศึกษาศาสตร์ มีค าท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ คือ รูปแบบการสอน Model of Teaching 
หรือ Teaching Model และรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน 
Instructional Model หรือ Teaching-Learning Model ค าว่า รูปแบบการสอน มีผู้อธิบายไว้ดังนี้  
 (1) รูปแบบการสอน หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน รูปแบบการสอนแบบหนึ่งจะมีจุดเน้น
ที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจึงอาจมีจุดหมายที่แตกต่างกัน  
 (2) รูปแบบการสอน หมายถึง แผนหรือแบบซึ่งสามารถใช้การสอนในห้องเรียน หรือสอนพิเศษ
เป็นกลุ่มย่อย หรือ เพื่อจัดสื่อการสอน ซึ่งรวมถึง หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และหลักสูตรรายวิชา รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการออกแบบการสอนที่
ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีรูปแบบนั้น ๆ ก าหนด  
 (3) รูปแบบการสอน หมายถึง แผนแสดงการเรียนการสอน ส าหรับน าไปใช้สอนในห้องเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด แผนดังกล่าวจะแสดงถึงล าดับความ
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สอดคล้องกัน ภายใต้หลักการของแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน องค์ประกอบทั้งหลายได้แก่ หลักการ 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และทักษะที่ต้องการสอน ยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน  
 
 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน และการวัดและประเมินผล  
 ค าว่ารูปแบบการเรียนการสอน หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีผู้อธิบายไว้ดังนี้  
 (1) รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและ
กันระหว่างองค์ประกอบต่าง  ๆ ในการเรียนการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการ
สอน การประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอื่น  ๆ โดยผ่านขั้นตอนตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 (2) รูปแบบการเรียนการสอน เป็นโครงสร้างที่ใช้เป็นแนวในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน 
และจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  
 จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่านักการศึกษาไทยส่วนใหญ่ใช้ค าว่า รูปแบบการสอน 
มากกว่ารูปแบบการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 2.2.3 ลักษณะของรูปแบบการสอน  
 รูปแบบการสอนมีผู้ให้ค าอธิบายไว้ดังนี้  
 (1) รูปแบบการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกัน แม้รูปแบบ การ
สอนแบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบส าคัญคล้ายคลึงกันแต่บางรูปแบบอาจมีองค์ประกอบบางส่วน
แตกต่างกันบ้าง  
 (2) รูปแบบการสอนการสอนเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญา  ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
สติป๎ญญา ควรจัดสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมพัฒนาการทางสติป๎ญญา สิ่งแวดล้อม
ทางป๎ญญามีหลายลักษณะ เช่น ข้อมูล สิ่งของ รวมทั้งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ รูปแบบการสอน
ที่มุ่งมั่นพัฒนาสติป๎ญญา จึงควรประกอบด้วยขั้นตอนการสอนที่ฝึกการกระท าหรือฝึกการคิดในลักษณะ
ต่าง ๆ โดยมีการจัดข้อมูลหรือสถานการณ์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นระบบแบบ
แผน  
 ความส าคัญของการสอนเพื่อพัฒนาสติปัญญา  
 สติป๎ญญาของมนุษย์เป็นความสามารถด้านการคิดในลักษณะต่าง ๆ สติป๎ญญาของมนุษย์ท าให้
มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืน ในการจ าแนกสัตว์ออกเป็นสปีชีส์ต่าง ๆ นั้น ลักษณะส าคัญท าให้มนุษย์ต่าง
จากสัตว์สปีชีส์อื่น ๆ คือ มนุษย์มีสัดส่วนของน้ าหนักสมองต่อน้ าหนักตัวสูงกว่าสัตว์สปีชีส์อื่น ๆ 
นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เองได้ กระบวนการ
ทางสมองที่สัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เองได้ คือ การคิด จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การพัฒนาสติป๎ญญาของคน คือ การพัฒนาความสามารถในการคิดนั่นเอง จากทฤษฎีเกี่ยวกับสติป๎ญญา 
สติป๎ญญาที่นักการศึกษาต่างๆ เสนอไว้เป็นที่ยอมรับว่าในสภาพปกติคนเราพัฒนาสติป๎ญญาได้โดย
สามารถคิดในลักษณะต่าง ๆ ความสามารถในการคิดของคนเราสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างเป็นล าดับการ
พัฒนาสติป๎ญญา หรือ พัฒนาความสามารถในการคิด นอกจากเกิดจากการที่คนมีสมองแล้วยังเกิดจาก
การที่คนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย  
 การสอนเป็นการจัดการสถานการณ์หรือจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง 
การสอนเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญาหรือพัฒนาความสามารถในการคิด จึงเป็นการจัดสถานการณ์หรือกิจกรรม
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เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดลักษณะต่าง ๆ ได้ แม้คนปกติทุกคนจะมีความสามารถใน
การคิดได้มาตั้งแต่เกิด แต่เด็กไม่ได้มี "ทักษะกระบวนการทางป๎ญญา" หรือ"ทักษะการคิด" มาตั้งแต่เกิด
ได ้ 
 
หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
 มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาการสอนคิดให้กับผู้เรียน เช่น การสอนแบบ
โครงงาน การสอนโดยใช้รูปแบบ Synnectics Model การสอนโดยใช้รูปแบบ Inquiry การสอนโดยใช้
รูปแบบวิทยาศาสตร์ ในการสอนคิดใคร่น าเสนอรูปแบบที่นิยมใช้กันแพร่หลายในป๎จจุบัน ศาสตราจารย์ 
ดร. ทิศนา แขมมณี ได้น าเสนอในเอกสารวิชาการต่าง ๆ มากกมาย ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
การสอนตามรูปแบบCIPPA  
 C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
บุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย  
 P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย  
 P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง  ๆ เช่น กระบวน    
การคิด กระบวนการแก้ป๎ญหา กระบวนการท างานให้ส าเร็จ  
 A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ขั้นตอนการสอนตาม CIPPA model  
 1. ขั้นการทบทวนความรู้เดิม เป็นการสนทนาซักถามถึงกิจกรรมที่เคยเรียนรู้ หรือพ้ืนความรู้
ของนักเรียนในเรื่องท่ีจะด าเนินการสอน  
 2. ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ หมายถึง ให้นักเรียนได้รู้จักแหล่งที่จะค้นหาความรู้ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด สื่อเอกสาร มุมประสบการณ์ต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เช่น  ภูมิป๎ญญา สถานที่ส าคัญในชุมชน เป็นต้น  
 3. ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม           
เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท าความเข้าใจแล้วใช้กระบวนการ
คิดในการประมวลข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่กับข้อมูลเดิมท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือสิ่งใหม่  
 4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้แล้ว        
น าองค์ความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสะท้อนความคิดของตน  
 5. ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนได้ง่าย เป็นกิจกรรมสรุป
ร่วมกัน โดยสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  
 6. ขั้นการแสดงผลงาน เป็นกิจกรรมเสนอสิ่งที่เรียนรู้ในรูปของการจัดกิจกรรม  
 7. ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเพ่ือแก้ป๎ญหาในสิ่งที่ต้องการ
ค าตอบต่อไป15  
 

                                                           

 15 แนวคิดทางการสอน  วันท่ีค้นข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2560. เข้าถึงได้จาก www.google.com/site/ 
tornsasitorn/nae/naewkhid-thangkar-sx/ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 2.3.1 ความหมายของการศึกษา 
  การศึกษา คือการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มความสามารถ              
และตอบสนองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาข้อนี้เน้นการพัฒนา
มนุษย์ในลักษณะบูรณาการ คือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติป๎ญญา คุณธรรม 
ความคิด ความส านึก ความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจัดการศึกษา ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการศึกษาและการจัดการศึกษาไว้หลากหลายความคิดในที่นี้ผู้วิจัยได้น าเสนอความหมาย
ของการศึกษาและจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 16 หมายความว่า การจัดการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาโดยใช้วิธี การบอกให้จดจ าและน าไปท่องจ าเพื่อการสอบเท่านั้น แต่การจัดการ
เรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหายที่ลึกซึ้งกว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามท่ีผู้สอนน ามาใช้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดดารเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ 
  ความหมายของการจัดการศึกษา 17 หมายความว่า การศึกษาคือการปรับปรุงคนให้เหมาะสม
กับโอกาสและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาคือการน าความสามารถในตัว
บุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 การจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือในระบบ 18 ส่วนใหญ่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เฉพาะด้านที่ตั้งข้ึนมาท าหน้าที่ปลูกฝ๎งทักษะ ความรู้ และค่านิยมแก่ผู้เรียน แต่โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ก็ไม่ใช่เป็นช่องทางเดียวในโลกที่จะพัฒนาการด้านสื่อและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดการ
ศึกษาสามารถท าได้อย่างหลากหลายเพื่อสอดรับกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม เช่น 
การศึกษานอกโรงเรียน การจัดการศึกษาในครัวเรือน การจัดการศึกษาโดยชุมชน  การศึกษาทางไกล
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 19 หมายความว่าการจัดการเรียนรู้คือสถานการณ์อย่างหนึ่งที่
มีสิ่งต่อไปนี้ เกิดข้ึน ได้แก่ 1) มีความสัมพันธ์ และปฎิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 2) ความสัมพันธ์และมีปฎิสัมพันธ์นั้น
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 3) ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ 
 การจัดการเรียนรู้ 20 เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล 
 จากความหมายที่ได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การศึกษาหมายถึงกระบวนการให้ส่งเสริมให้บุคคล
เจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมี
คุณธรรมสูง 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553, หน้า 1) 
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 ยัง ยัคส์รุสโซ (Jean Jacques Rousseau อ้างใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546, หน้า 2-3) 
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 ปรัชญา  เวสารัชต์ (2554, หน้า 2) 
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 สุมน   อมรวิวัฒน์ (2543, หน้า 460) 
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 วิชัย   ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2542, หน้า 255) 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่องการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  ยังไม่ปรากฏให้เห็นว่า
ผู้ใดศึกษาหัวข้อเรื่องนี้ไว้ มีเพียงผลการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน ซึ่งการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสรุปไว้ดังนี้ 
 พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (ถาวรศิล)  21 ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4 คัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาจากศึกษาวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า “พรหมวิหาร 4 มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์อื่นๆ หลายแห่ง ตามลักษณะของการจัดหมวดหมู่ทางหลักธรรม พรหมวิหาร 4 จึงเป็นหลักธรรมที่
มีความส าคัญมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม เนื่องจากเป็นคุณธรรมอันดีงาม เป็นหลักปฏิบัติที่มนุษย์
พึงยึดไว้ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน เพ่ือความสงบสุขของผู้ปฏิบัติและสังคมโดยส่วนรวม” 
 พระปลัดค าภา สิมบิดา22 ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 
 ผลการวิจัยพบว่า  
    1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
    2) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีสถานภาพต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนโดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
    3) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีประสบการท างานแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
    4) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
โรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 วิเชียร  บุญกล้า 23 ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้พรหมวิหาร 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
“ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ ด้าน
มุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีการรับรู้ต่อ
                                                           

 21 พระมหาสุทธิชัย ิตชโย (ถาวรศิล) , ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2546, หน้า 134)  
 22 พระปลัดค าภา สิมบิดา , การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2552, หน้า 23)  
 23 วิเชียร บุญกล้า , การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ), 2550, หน้า 
40)  
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การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุจริงต่ ากว่า 45 ปี 
และอายุจริง 45 ปีขึ้นไป มีการรับรู้ต่อการใช้พรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเมตตา และด้านอุเบกขา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างาน ซึ่งมีการรับรู้ต่อ
การใช้พรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05”  
 พระณัฐวุฒิ   ปํฺญาคโม (ไทยลา)  24 วิจัยเรื่อง การศึกษา หลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงาน   
ของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมืองพันชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย
พบว่า "การน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันชาติ อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา ด้านมุทิตา และด้าน
กรุณา  
 การเปรียบเทียบการน าพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พันชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน 
มีการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือ ครูควรเป็นผู้ที่คิด
ท าประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนเสมอ ๆ คือ ความปรารถนาดีต่อศิษย์ อยากให้ศิษย์ของตนเองมีความสุข 
ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียน และการด าเนินชีวิต ครูควรท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในป๎ญหาของ
นักเรียน ทั้งเรื่องของการเรียน หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวบางประการ และครูควรเป็นผู้แนะน าสิ่งที่ดีให้แก่
ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน และการด าเนินชีวิต" 
 สมชาย วรรณลุ 25 วิจัยเรื่อง ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการยุติพิพาท        
ในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดยโสธร  จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า "หลักพรหม -
วิหาร 4 มีความส าคัญ เนื่องจากธรรมอันเป็นเครื่องอยู่พรหม เป็นธรรมเครื่องอยู่อาศัยที่ประเสริฐ     
เป็นธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร และมีความส าคัญแก่ผู้มีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่นอกจาก
จะมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ยุติข้อพิพาทอย่างดีแล้ว        
การน าหลักพรหมวิหาร 4 ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีอรรถคดี" 

                                                           

 24 พระณัฐวุฒิ   ปํฺญาคโม (ไทยลา), หลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงานของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายเมืองพันชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 
2550, หน้า 75) 
 25 สมชาย วรรณลุ , การใช้พรหมวิหารธรรมในการยุติข้อพิพาทในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัด
ยโสธร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549, หน้า 137) 
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 สิทธิพร อ่อนค า 26 ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่กับพฤติกรรม
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า  
 1) คุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน             
การประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้น ามาศึกษา ปรากฏว่าคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่ ทั้ง สี่ด้านอยู่
ในระดับกลาง 
 2) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษท่ีได้
น ามาศึกษา ปรากฏว่า พฤติกรรมผู้น าทั้ง 2 มิติ อยู่ในระดับปานกลาง 
 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่แต่ละด้านกับพฤติกรรมผู้น าในแต่ละมิติ 
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏว่า
คุณธรรมด้านพรหมสี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้น ามิติมุ่งสัมพันธ์และมิติมุ่งงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดที่ได้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ ของคุณธรรมด้าน
กรุณากับพฤติกรรมผู้น ามิติมุ่งสัมพันธ์เท่ากับ 0.7155 และต่ าสุด ได้แก่ คุณธรรมด้านเมตตากับ
พฤติกรรมผู้น ามิติมุ่งงานเท่ากับ 0.4224 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่
แต่ละด้านกับพฤติกรรมผู้น าแต่ละมิติ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นราย ตัวแปรที่น ามาศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกคู่ 
 4) เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่กับพฤติกรรมผู้น า
ของผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ต่างกัน ปรากฏว่า ผู้บริหารที่มีวุฒิ การศึกษาต่างกัน ไม่
มีคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ต่างกัน มีคุณธรรมด้านพรหม
วิหารสี่ทุกด้าน กับพฤติกรรมผู้น ามิติมุ่งงาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนคุณธรรมด้านกรุณากับพฤติกรรมผู้น ามิติมุ่ง สัมพันธ์ของผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่มีคู่ใดแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งนี้ สถานบันผลิตครูควรจะต้องมีการปลูกคุณธรรม และพฤติกรรมผู้น าให้  ผู้ที่จะออกมาเป็นครูอย่าง
เข้มงวดกวดขัน และการสอบคัดเลือกผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ และส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ควรมีข้อสอบ หรือวิธีการที่สามารถวัดและ
บ่งชี้ความมีคุณธรรม และพฤติกรรมผู้น า ควรมีนโยบายการปรับปรุงส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน         
มีคุณธรรม และพฤติกรรมผู้น า สูงขึ้นในขณะปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรจะต้องมีการเตรียมผู้บริหารไว้
ล่วงหน้า ซึ่งผู้ที่อยู่ในข่าย ได้แก่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยให้มีเนื้อหา 
สาระคล้ายกับของผู้บริหารโรงเรียน 
 พระมหาทวน  นวลสาย 27 ได้วิจัยเรื่อง "ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม" ผลการวิจัยพบว่า 
                                                           

 26 สิทธิพร อ่อนค า, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่กับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
, 2543, หน้า 133) 
 27 พระมหาทวน  นวลสาย , ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 2544, หน้า 
82-86)  
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 1. ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยส่วนรวมและจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน          
มีป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียง
อันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
การท าแผนการสอน การศึกษาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล และการก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ โดยมีรายข้อที่มีป๎ญหาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ผู้สอน
ไม่ได้จบวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรง คู่มือที่ใช้ในการประกอบการท าแผนการสอนมีน้อย โรงเรียนได้รับ
เอกสารล่าช้า เช่น แผนการสอน คู่มือครู มีการไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการไปเยี่ยมที่บ้าน
น้อย และจุดประสงค์การเรียนรู้ยังไม่ค านึงถึงความพร้อม ด้านวัสดุ/อุปกรณ/์อาคารสถานที่/แหล่งการ
เรียนรู้ 
 2. ครูที่มีประสบการณ์การสอนวิชาพระพุทธศาสนาต่ ากว่า 10 ปี และประสบการณ์ตั้งแต่ 10 
ปีขึ้นไป มีป๎ญหาการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 เกศินี   ครุณาสวัสดิ์28 ได้ท าการวิจัยเรื่อง “สภาพและป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
พัฒนาจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
 1.1 ด้านครู ครูส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้สอน โดยได้รับคัดเลือกตามความเหมาะสมและมีความ
พอใจ ครูส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อเนื้อหา
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจริยธรรม จ านวน  1 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา ครูส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จากการสอนโดยมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น และเป็นตัวอย่างในการแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยในสถานศึกษา 
 1.2 ด้านเนื้อหา ครูส่วนใหญ่น าเนื้อหาพระพุทธศาสนามาพัฒนาจริยธรรมทั้ง 6 ประการ คือ
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การประหยัดและอดออม ความขยันหมั่นเพียร และความอดทนครูส่วนใหญ่
ใช้เนื้อหาเหมือนกัน คือหัวข้อเรื่องพระธรรม ส าหรับความรับผิดชอบ ครูส่วนใหญ่ใช้เนื้อหาในหัวข้อ
พระสงฆ ์
 1.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมโดยบูรณาการเนื้อหาพระพุทธศาสนากับ
สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาความมีวินัย และมีการจัด
กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและเสริมหลักสูตร รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ครูส่วนใหญ่ให้ค าชมเชยทั้ง
เป็นการส่วนบุคคลและต่อสาธารณะ และครูส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลที่หลากหลายโดย
ใช้แบบฝึกหัดและใบงานมากที่สุด และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากที่สุด และประเมินความส าเร็จ
ในการสอนที่ร้อยละ 51 - 80  
 2. ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีป๎ญหาในด้านตัวครูและด้าน
เนื้อหา ส าหรับด้านการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่เห็นว่ามีป๎ญหาเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงสอนไม่เพียงพอ
กับการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาจริยธรรมไม่เพียงพอและการขาดงบประมาณ

                                                           

 28 เกศินี   ครุณาสวัสดิ์, ศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548, หน้า 210) 
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ในการน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และครูส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีป๎ญหาด้านการเสริมแรงและด้านการ
วัดและการประเมินผล ให้ค าชมเชยทั้งเป็นการส่วนบุคคลและต่อหน้าสาธารณะ 
 จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า หลักพรหมวิหารธรรมเป็นหลักธรรม
ประจ าใจที่ครูผู้สอนควรมีไว้เป็นหลัก และก ากับความประพฤติให้เป็นไปโดยชอบ ถูกต้องตามท านอง
คลองธรรม ที่ครูควรมีหลักเมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาที่จะให้ลูกศิษย์มีความสุขในเรื่องของการเรียนรู้
ต่างๆ ที่ครูถ่ายทอดให้ด้วยความกรุณาท่ีอยากให้นักเรียนคลายความสงสัยในเรื่องที่ไม่รู้ และมีหลักมุทิตา
จิตที่พลอยยินดีเมื่อเห็นนักเรียนประสบความส าเร็จในเรื่องการเรียน และมีหลักอุเบกขาที่จะวางตนเป็น
กลางในการไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชัง พิจารณาตามความถูกต้อง สมควรแก่เหตุอันเกิดข้ึน 
 

 



บทท่ี 3 
สภาพพ้ืนที่ท่ีศึกษา 

 

3.1 บริบทโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
 3.1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อปัจจุบัน 
 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตั้งอยู่เลขท่ี 202 หมู่ 9 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 053-090523 สังกัด เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน โรงเรียนมีพ้ืนที่ 10 ไร่ 
 อาณาเขตติดต่อคือ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 ทิศใต้  ติดต่อกับเทศบาลต าบลป่าสักและเทศบาลต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน           
จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลเหมืองง่าและเทศบาลต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
 
 3.1.2 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 
 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ตั้งอยู่ที่ 202 หมู่ 9 ถ. บ้านธิ - ดอยติ ต.บ้านกลาง อ.เมือง        
จ.ล าพูน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านกลาง  โดยความริเริ่มของอดีตนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   บ้านกลางที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในการมุ่ง หวังที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กใน
ท้องถิ่นได้เรียนโรงเรียนที่มี คุณภาพใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ลดภาวการณ์เสี่ยงในการ
เดินทางเข้าไปโรงเรียน ในตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการด าเนินงานตอบสนองตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งพุทธศักราช 2542 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาและการบริหารการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธ์จัดการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2549 เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน ในสังกัดชื่อว่า “โรงเรียนบ้าน
กลางวิทยานุกูล ” โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม        
พ.ศ.2549 ในเมื่อปี พ.ศ.2556 โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ จากชื่อ “โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล” 
เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง” 
          ปจัจบุนัเปดิท าการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัอนบุาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 942 คน คณะครูจ านวน 40 คน โดยมีนายประจญ ปัญโญใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และ มีนางสิริพร เทียนสว่าง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” 
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 อัตลักษณ์โรงเรียน     
“มารยาทดี มีความซื่อสัตย์”  
 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา
ชาติโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน               
และการแก้ปัญหา ใช้และสืบค้นความรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตน     
ตามวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สืบสานภูมิปัญญาร่วมกับชุมชน มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า              
ของสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่สังคมอย่างเป็นสุข 
 พันธกิจ 
 1. จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม และปฏิบัติ
ตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 
 7. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกในการมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 
 นักเรียนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบล บ้านกลางทุกคนได้รีบโอกาสในการรับการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาเท่าเทียมกันอย่างท่ัวถึงและเต็มศักยภาพอย่างมี
คุณภาพ เพื่อทีจะเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ และขยันหมั่นเพียร 
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต  
 3. มีความเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 4. ประหยัดเก็บออมและ รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
 5. ภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 อักษรย่อ 
อักษรย่อของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง  คือ ท 1 บ.ก. 
 ปรัชญา 
 การศึกษา เพ่ือชีวิต และสังคม อย่างพอเพียง พอกิน พออยู่ 
 ค าขวัญ 
 การเรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา น าพาคุณธรรม 
 สีประจ าโรงเรียน 
สีประจ าโรงเรียน คือ น้ าเงิน - เหลืองทอง 



บทท่ี 4 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติใน

การสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ของ การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู โดยการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  จาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                  
การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  จ านวน 12 คน ซึ่งมีรายละเอียดของการ
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

4.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
 

4.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร กลุ่มเป้าหมาย ที่ศึกษา ได้แก่  ครู ใน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง         

จังหวัดล าพูน จ านวน 52 คน  
กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีท าการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ครูในโรงเรียน

เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ครูประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 10 คน 2) ครูอนุบาล จ านวน 2 คน ดังที่ปรากฏตามตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 4.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ชื่อ ต าแหน่ง ตัวแทน 

นางกนกภรณ์        ร้อยหมื่น  ครูค.ศ.2 ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
นางนฤมล  อุตมะโชค  ครูค.ศ.2 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
นางรุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ  ครูค.ศ.2 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
นางกาญจนา  ไชยศรี  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
นางไพลิน  แสนใจมูล  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
น.ส.อัจฉรา  กิริยาภรณ์  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
นางธันยพร  นวคุณานนท์  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
นายศิวกร  ด้วงเขียว  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระพลศึกษา 
นายนิรุตติ์  หลวงสุทิพย์  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
นางกชพร  ชมภูศรี  ครูค.ศ.1 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   
ชื่อ ต าแหน่ง ตัวแทน 

น.ส.เบญญาภา  อุตตระพยอม  ครูค.ศ.1 ครูอนุบาล 
นางลักษิกา  ปุ๊ดพรม  ครูค.ศ.1 ครูอนุบาล 
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบ สัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคใ์นการศึกษา ซึ่งแบ่งข้อค าถามเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
และหน้าที่การสอน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแบ่งออกเป็น   
4 ด้าน คือ          
  2.1 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 
   2.2 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา 
   2.3 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา 
   2.4 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบ สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคใน การน าหลักพรหมวิหารธรรม       
ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหม
วิหารธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ       
  3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
   3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
   3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
   3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักอุเบกขาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบ สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ ประโยชน์จาก การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติ       
ในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ        
  4.1 ประโยชน์จากการน าหลักเมตตาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
   4.2 ประโยชน์จากการน าหลักกรุณาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
   4.3 ประโยชน์จากการน าหลักมุทิตาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
  4.4 ประโยชน์จากการน าหลักอุเบกขาไปปฏิบัติใช้ในการสอนของครู 
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4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยผู้วิจัย ได้สร้างข้ึนโดยอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัย     

ที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัยและการนิยามศัพท์ เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีข้ันตอน        
ในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพื่อที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องเมือแบบ
สัมภาษณ์ 

2. ร่างเครื่องเมือแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ครอบคลุมและสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้  แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย จ านวน 3 ท่าน คือ 
  2.1 พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิโร, รศ.ดร. ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา สถานที่ท างานผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย                        
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  
  2 .2 ดร.ทรงศักดิ์  พรมดี ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาบัณฑิต                    
สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา สถานที่ท างานผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตล้านนา  
  2.3  นายประจญ   ปัญโญใหญ่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 3. น าร่างเครื่องมือแบบ สัมภาษณ์  ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะไปแก้ไขให้ถูกต้อง   
ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ แล้วน าเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า
และแก้ไขแล้ว ในการใช้ส านวนภาษา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือ           
แบบสัมภาษณ์ โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของเนื้อหา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

4. น าไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับ นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย  โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 

 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลโดยจากกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่ก าลังฝึกการสอนและปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้างไปยังนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เตรียมตัวและก าหนดเวลาในการให้สัมภาษณ์ 

2. ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ในการ
สัมภาษณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก 

เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ท าการถอดเทปบันทึกเสียง แล้วน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล 
ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดในการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์  
ผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มเติมในภายหลังจากนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัย รายงานการวิจัย หนังสือ
วิชาการ บทความวิชาการ ระเบียบ ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อี
เลกทรอนิกส์  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ แบบ สัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย                    

คือ ครูในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ านวน 12 คน ได้มาโดยวิธีการ
คัดเลือกครูจากสาระต่างๆ และครูแต่ละระดับช่วงชั้น 

แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามความ
เป็นเป็นจริงซึ่งเป็นการวิเคราะห์ออกมาในรูปเชิงพรรณนา และได้จัดหมวดหมู่ในประเด็นตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
และหน้าที่การสอน 
 ตอนที่ 2 การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
 ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 ตอนที่ 4 ประโยชน์จากการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 



บทท่ี 5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติ

ในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  2) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน และ 3) เพ่ือศึกษาประโยชน์ของการน าหลักพรหมวิหารธรรม  ไปปฏิบัติใน
การสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  กลุ่มประชากรเป้าหมายที่
ท าการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ว ย บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
ต าบลบ้านกลาง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
จ านวน 12 คน โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ ตามความเป็นเป็นจริงซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ออกมาในรูปเชิงพรรณนา และได้จัดหมวดหมู่ในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
และหน้าที่การสอน 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
 ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 ตอนที่ 4 ประโยชน์จากการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู 
    
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
และหน้าที่การสอน   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึง ข้อมูลส่วนบุคคล                            
ของการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง               
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

 “นางกนกภรณ์ ร้อยหมื่น  ต าแหน่ง ครูคศ.2 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครูประจ าวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” (กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, 3 พฤศจิกายน 2560)  
 “นางนฤมล  อุตมะโชค ต าแหน่ง ครูคศ.2 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครูประจ าวิชาคณิตศาสตร์ 
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” (นฤมล  อุตมะโชค, 24 พฤศจิกายน 2560)    

 “นางรุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ  ต าแหน่ง ครูคศ.2 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครูประจ าวิชาภาษาไทย 
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, 1 ธันวาคม 2560)   

 “นางกาญจนา  ไชยศรี ต าแหน่ง ครูคศ.1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์ 
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” (กาญจนา  ไชยศรี, 22 ธันวาคม 2560)   
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 “น.ส.เบญญาภา  อุตตระพยอม  ต าแหน่ง ครูคศ.1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครูประจ าวิชา
ประถมวัย ครูระดับชั้นอนุบาล 2” (เบญญาภา  อุตตระพยอม, 29 ธันวาคม 2560)   

 “นางไพลิน  แสนใจมูล ต าแหน่ง ครูคศ.1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครูประจ าวิชาประถมศึกษา 
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” (ไพลิน  แสนใจมูล, 5 มกราคม 2561)  

 “นางลักษิกา   ปุ๊ดพรม  ต าแหน่ง ครูคศ.1 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ครูประจ าวิชาประถมวัย 
ครูระดับชั้นอนุบาล 3” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม, 26 มกราคม 2561)  
 “น.ส.อัจฉรา  กิริยาภรณ์  ต าแหน่ง ครูคศ. 1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครูประจ าวิชา
คณิตศาสตร์ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” (อัจฉรา  กิริยาภรณ์, 2 กุมภาพันธ ์2561) 

 “นางธันยพร  นวคุณานนท์  ต าแหน่ง ครูคศ.1 วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ครูประจ าวิชาสังคม
ศึกษา ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” (ธันยพร  นวคุณานนท์, 23 กุมภาพันธ ์2561)   

 “นายศิวกร ด้วงเขียว  ต าแหน่ง ครูคศ.1 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ครูประจ าวิชาพลศึกษา    
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” (ศิวกร ด้วงเขียว, 2 มีนาคม 2561)   

 “นายนิรุตติ์  หลวงสุทิพย์  ต าแหน่ง ครูคศ. 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ครูประจ าวิชา
ศิลปศึกษา ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์, 23 มีนาคม 2561)   
 “นางกชพร  ชมภูศรี  ต าแหน่ง ครูคศ. 1 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ครูประจ าวิชา
ภาษาต่างประเทศ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” (กชพร  ชมภูศรี, 30 มีนาคม 2561)   
 จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวของท่าน  สามารถสรุป
เป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) คณะครูที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 12 คน เป็นครูที่ด ารงต าแหน่ง คศ.2 จ านวน 3 คน 
ครูด ารงต าแหน่ง ครูคศ.1 จ านวน 9 คน 

2) คณะครูที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 12 คน เป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 11 คน เป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน 

3) คณะครูที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 12 คน เป็นครูกลุ่มสาระประถมวัย จ านวน 2 คน 
เป็นครูกลุ่มสาระประถมศึกษา จ านวน 2 คน เป็นครูกลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน 1 คน เป็นครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน เป็นครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน เป็นครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
จ านวน 1 คน เป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 คน เป็นครูกลุ่มสาระพลศึกษา จ านวน      
1 คน เป็นครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา จ านวน 1 คน เป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 
1 คน 

4) คณะครูที่สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 12 คน เป็นครูที่สอนในระดับช่วงชั้นอนุบาล จ านวน 
2 คน เป็นครูที่สอนในระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน เป็นครูที่สอนในระดับช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน เป็นครูที่สอนในระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 คน 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม             
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  2.1. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 
  2.2. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา 
  2.3. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา 
  2.4. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 

 2.1. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึงการการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้

หลักเมตตาไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลัก
พรหมวิหารธรรม ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.1 
ตารางที่ 5.1  การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักเมตตา 

“ในการน าหลักเมตตามาใช้ในการสอนของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามีความ
ห่วงใยผู้เรียนด้วยความจริงใจทุกคน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน” (กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“การน าหลักเมตตามาใช้ในการสอนของตัวครูนั้น ครูใช้ค าพูดที่เหมาะสม
กับผู้เรียน ไม่พูดประชดประชันผู้เรียนในห้องเรียน และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เรียนเสมอ ” (นฤมล  อุตมะโชค , สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 
2560)   

“ครูได้น าหลักเมตตามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเสมอ สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ก้าวหน้าในการเรียนทุกคน” (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ , สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 
2560)   

“ครูเห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่เดือดร้อนและเจ็บป่วย ช่วยเหลือผู้เรียนทุกครั้ง
เมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย”(กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา นั้นครูนั้น ครูตั้งใจท างาน
อย่างเต็มเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การสอนของครู ไม่เบียดบังเวลาราชการไป
หาประโยชน์ส่วนตนเอง ” (เบญญาภา  อุตตระพยอม , สัมภาษณ์ 29 
ธันวาคม 2560)   

“การน าหลักเมตตามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูอุทิศเวลาให้กับ
ราชการ และผู้เรียนอยู่เสมอ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม” (ไพลิน  แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 

 

 “การน าหลักเมตตามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนแสดงความมี
น้ าใจ อัธยาศัยดีต่อผู้เรียนเสมอกันทุกๆ คน ใช้ค าพูดอ่อนหวาน สุภาพที่
เหมาะสมกับตัวผู้เรียนในระหว่างการสอน ” (ลักษิกา   ปุ๊ดพรม , สัมภาษณ์ 
26 มกราคม 2561) 

“ในการน าหลักเมตตามาปฏิบัติในการสอนนั้น ครูคอยให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเรียน หรือด้านในเรื่องของตัว
นักเรียนเอง”(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“การน าหลักเมตตามาใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น ครูได้แสดงความ
รักความห่วงใยผู้เรียนด้วยความจริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่มีปัญหาในด้าน
การเรียน โดยครูคอยช่วยให้ค าปรึกษาคอยช่วยเหลือให้ผลการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น”(ธันยพร  นวคุณานนท์, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561)   

“ครูน าหลักเมตตามาใช้ในการสอนของนักเรียนโดยการที่ครูให้ผู้เรียน
ท างานตามความสามารถของผู้เรียนที่พอจะปฏิบัติได้ ไม่บังคับนักเรียนมาก
เกินความสามรถของผู้เรียนที่จะท าได้ ”(ศิวกร  ด้วงเขียว , สัมภาษณ์           
2 มีนาคม 2561)   

“ครูได้น าหลักเมตตามาใช้สอนผู้เรียนโดยวิธีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้
มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร คอยสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
ได้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง”(นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ ,    
สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)   

“ในการน าหลักเมตตามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น ครูให้
ความรักความห่วงใย เอาใจใส่ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
อยากเรียนในสิ่งที่ครูได้จัดการเรียนการสอน” (กชพร  ชมภูศรี , สัมภาษณ์ 
30 มีนาคม 2561)   

 

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) การน าหลักเมตตามาปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีอัธยาศัยที่ดี       
มีน้ าใจต่อผู้เรียน ใช้ค าพูดที่เหมาะสมไม่พูดประชดประชัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 

2) ครูผู้สอนคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จก้าวหน้าในการเรียน 

3) การปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักเมตตามาใช้ในการสอนนั้น ครูผู้สอนแสดงความรัก    
ความห่วงใยผู้เรียนด้วยความจริงใจทุกคน เห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่เดือดร้อนและเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือ
ผู้เรียนทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย 
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4) ครูผู้สอนใช้หลักเมตตาโดยปฏิบัติการสอนอย่างตั้งใจ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปหา
ประโยชน์ส่วนตนเอง อุทิศเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนตามความเหมาะสม 

 
 2.2. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึงการการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้
หลักกรุณาไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลัก
พรหมวิหารธรรม ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.2 

 
ตารางที่ 5.2  การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักกรุณา 

“ในการน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่กระท าความผิดให้ได้รับโทษเบาลงอยู่เสมอ ไม่ใช้อ านาจกับผู้เรียน
เกินขอบเขตของการลงโทษผู้เรียน ” ( กนกภรณ์  ร้อยหมื่น ,                
สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“การน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนของตัวครูนั้น ครูใช้วิธีจูงใจผู้เรียนให้
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ ครูให้ค าปรึกษาหารือในการ
พัฒนาการเรียนของผู้เรียนอยู่เสมอ ” ( นฤมล  อุตมะโชค ,                  
สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

“ครูได้น าหลักกรุณามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูได้เสียสละความสุข
ส่วนตัวเพ่ือผู้เรียนอยู่เสมอ คอยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างจริงใจ ”   
(รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ครูไม่กลั่นแกล้งผู้เรียนในขณะปฏิบัติการสอน  ครูเอาใจใส่ในการจัด     
การเรียนการสอนอย่างจริงจัง ถ่ายทอดความรู้ทางการสอนให้ผู้เรียน      
อย่างจริงใจ” (กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณานั้นครูนั้น ครูตั้งใจจัดกิจกรรม
ภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียนอยู่เสมอ  สนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองและให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ” (เบญญาภา อุตตระพยอม , 
สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“การน าหลักกรุณามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูให้ความสนิท
สนมกับผู้เรียนทุกๆ คน ช่วยเหลือเกื้อกูลงานที่มอบหมายให้นักเรียน        
ในการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ” (ไพลิน  แสนใจมูล , สัมภาษณ์         
5 มกราคม 2561) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักกรุณา 

“การน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนแสดงความ
ร่วมมือร่วมใจกับผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน แก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างจริงใจ ” (ลักษิกา ปุ๊ดพรม , สัมภาษณ์             
26 มกราคม 2561) 

“ในการน าหลักกรุณามาปฏิบัติในการสอนนั้น ครูคอยให้แรงจูงใจ เอาใจใส่
ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน คอยชี้แนะให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างจริงใจ ”(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“การน าหลักกรุณามาใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น ครูได้แสดงเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนให้พัฒนา
ตนเองอย่างสร้างสรรค”์ (ธันยพร  นวคุณานนท์ , สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์
2561) 

“ครูน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนของนักเรียนโดยการที่ครูไม่มอบหมาย
งานส่วนตัวให้ผู้เรียนช่วยท างานเกินความสามารถของผู้เรียน โดยไม่กลั่น
แกล้งผู้เรียนในขณะปฏิบัติการสอน” (ศิวกร  ด้วงเขียว , สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 
2561)   

“ครูได้น าหลักกรุณามาใช้สอนผู้เรียนโดยวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเอง และคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
ของผู้เรียน” (นิรุตติ์ หลวงสุทิพย์, สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ในการน าหลักกรุณามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น ครูให้ค า
ชี้แนะ แนะน า ช่วยเหลือเกื้อกูล ถ่ายทอดความรู้ทางการสอนให้ผู้เรียนอย่าง
จริงใจ” (กชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561)    

 

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) การน าหลัก กรุณามาปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน ไม่ใช้อ านาจกับ
ผู้เรียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือผู้เรียนที่กระท าความผิดให้ได้รับโทษเบาลง ครูไม่กลั่นแกล้งผู้เรียน
ในขณะปฏิบัติการสอน ไม่มอบงานส่วนตัวเองให้ผู้เรียนช่วยท า 

2) ครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของผู้เรียนอยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้ทางการสอนให้ผู้เรียนอย่างจริงใจ 

3) ครูใช้วิธีการจูงใจผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ คอยให้ค าปรึกษา
หารือในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ทันต่อสมัยกับยุคปัจจุบัน 

4) ในการน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนนั้นครูต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกับผู้เรียนในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คอยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างจริงใจ ให้ความสนิทสนมกับผู้เรียนทุกคน 
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 2.3. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึงการการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้

หลักมุทิตาไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลัก
พรหมวิหารธรรม ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.3 
 
ตารางที่ 5.3  การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักมุทิตา 

“ในการน าหลักมุทิตามาใช้ในการสอนของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าชื่นชม
ผลงานให้ก าลังใจกับผู้เรียนในการเรียนการสอน ยกย่องในการท าความดีของ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ” (กนกภรณ์  ร้อยหมื่น , สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 
2560)  

 “การน าหลักมุทิตามาใช้ในการสอนของตัวครูนั้น ครูใช้วิธีการวางตัวเป็น
ครูที่ดีต่อผู้เรียนทุกๆ คน ว่ากล่าวตักเตือนผู้เรียนด้วยค าพูดสุภาพเหมาะสม” 
(นฤมล  อุตมะโชค, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

“ครูได้น าหลักมุทิตามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูได้สร้างขวัญก าลังใจ
ผู้เรียน โดยการมอบของรางวัลเมื่อผู้เรียนประสบความส าเร็จการศึกษา ”    
(รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม 
สนับสนุนผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นประจ า เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีต่อ
สังคม”(กาญจนา ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลัก มุทิตานั้นครูนั้น ครูช่วยเผยแพร่
ผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชน ยกย่องชื่นชมผลงานของนักเรียนด้วยความ
จริงใจ” (เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“ การน าหลักมุทิตามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนนั้น                       
ครูให้ของรางวัลเป็นก าลังใจให้ผู้เรียนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจผู้เรียน           
ทุกคนที่ตั้งใจเรียน มีความพยายามขยันมุ่งม่ันในการท างาน                    
ที่ครูมอบหมายให้ท า” (ไพลิน  แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  

“การน าหลักมุทิตามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนมอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมต่อผู้เรียน สนับสนุนผู้เรียนตาม
ความรู้ของทุกๆ คน ”(ลักษิกา  ปุ๊ดพรม, สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2561) 

“ในการน าหลักมุทิตามาปฏิบัติในการสอนนั้น ครูคอยให้ยกย่องชมเชยให้
ก าลังใจกับผู้เรียนในการเรียนการสอน และยกย่องในความตั้งใจเรียนของ
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ” (อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักมุทิตา 

  “การน าหลักมุทิตามาใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น ครูได้กล่าวชมเชย
นักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความตั้งใจเรียน ขยันท างานท่ีครู
มอบหมายให้ท าด้วยความถูกต้อง ”( ธันยพร นวคุณานนท์ ,            
สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561)   

“ครูน าหลักมุทิตามาใช้ในการสอนของนักเรียนโดยการที่ครูวางตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนทุกคน เอาใจใส่ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน
ทุกๆ คน ด้วยความจริงใจ” (ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ครูได้น าหลักมุทิตามาใช้สอนผู้เรียนโดยวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเอง เมื่อผู้เรียนประสบความส าเร็จครูคอยยกย่องยินดีชื่นชมกับสิ่งที่
ผู้เรียนท าได”้ (นายนิรุตติ์  หลวงสุทิพย์, สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561) 

“ในการน าหลักมุทิตามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น           
ครูใช้วิธีชื่นชมผลงานของผู้เรียนทุกคน ให้ก าลังใจ และยกย่องเวลาผู้เรียน     
มีความตั้งใจท างานที่ครูมอบหมายให้ท าอย่างเต็มความสามรถ ”                        
(กชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561)    

 

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) การน าหลักมุทิตามาปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้วิธีการสร้างขวัญ
ก าลังใจยกย่องชมเชย ชื่นชมผลงานของผู้เรียนในการเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็น     
สิ่งตอบแทนความตั้งใจ ขยันท างานตามที่ครูมอบหมายให้ท าอย่างเต็มความสามารถ 

2) ครูสนับสนุนผู้เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและ
เผยแพร่ผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 

3) ในการน าหลักมุทิตาไปใช้ในการสอนนั้น ครูต้องวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน      
ว่ากล่าวตักเตือนผู้เรียนด้วยค าพูดที่สุภาพเหมาะสม เอาใจใส่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เรียนทุกๆ คน
โดยมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรมต่อผู้เรียน 
 

 2.4. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ถึงการการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้

หลักอุเบกขาไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตาม
หลักพรหมวิหารธรรม ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4  การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักอุเบกขา 

“ในการน าหลักอุเบกขามาใช้ในการสอนของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ปัญหาของผู้เรียนโดยข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ล าเอียงต่อคนใดคนหนึ่งในการเรียน
การสอน” (กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“การน าหลักอุเบกขามาใช้ในการสอนของตัวครูนั้น ครูใช้วิธีการวางตัวเป็น
กลาง ลงโทษผู้เรียนตามความเหมาะสมอย่างเป็นธรรม ไม่สร้างความเกรง
กลัวให้ผู้เรียน” (นฤมล  อุตมะโชค, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

“ครูได้น าหลักอุเบกขามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูมีความอดทน    
อดกลั้นในปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน มีอารมณ์ดีม่ันคงเสมอต้นเสมอปลาย     
รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน” (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ , สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 
2560)   

“ครูมีความซื่อสัตย์สุจริตในการสอนตามหน้าที่ มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน” (กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)  

“การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลัก อุเบกขานั้นครูนั้น ครูประเมินผล
การเรียนของผู้เรียนอย่างเหมาะสมยุติธรรม ไม่ให้การช่วยเหลือผู้เรียนคนใด
คนหนึ่งเป็นพิเศษ” (เบญญาภา  อุตตระพยอม , สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 
2560)  

“การน าหลักอุเบกขามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูจัดสรร
ผลประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียดต่อคนใดคนหนึ่งใน
การเรียนการสอน ” (ไพลิน  แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561) 

“การน าหลักอุเบกขามาใช้ในการสอนของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนมีความตรง
ต่อเวลาการสอนอย่างสม่ าเสมอ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม , สัมภาษณ์ 26 มกราคม 
2561) 

“ในการน าหลักอุเบกขามาปฏิบัติในการสอนนั้น ครูคอยไม่ล าเอียงต่อการ
จัดสรรผลประโยชน์ผู้เรียนอย่างเป็นธรรม พิจารณาตามความเหมาะสมของ
ตัวผู้เรียน”(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“การน าหลักอุเบกขามาใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น ครูมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการสอนตรงต่อเวลา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน ” (ธันยพร  นวคุณานนท์ ,        
สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561)   

“ครูน าหลักอุเบกขามาใช้ในการสอนของนักเรียนโดยการที่ครูมีความอดทน
อดกลั้นในการตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนอย่างเป็นธรรม ลงโทษ
ผู้เรียนตามความเหมาะสม” (ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561) 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) 

การปฏิบัติการสอน
ของครูโดยใช้       
หลักอุเบกขา 

 “ครูได้น าหลักอุเบกขามาใช้สอนผู้เรียนโดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เรียน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความเหมาะสม
อย่างเท่าเทียมกัน” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์, สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ในการน าหลักอุเบกขามาปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอนของครูนั้น         
ครูประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยพิจารณาอย่างเป็นธรรมไม่ล าเอียดต่อ
คนใดคนหนึ่ง ไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผู้เรียน ” (กชพร  ชมภูศรี ,    
สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561)   

 

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) การน าหลักอุเบกขามาปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น ครูผู้สอนมีความ
ตรงต่อเวลาการสอนอย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

2) ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความซื่อสัตย์
สุจริตในการสอนตามหน้าที่ มีอารมณ์ดีม่ันคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วยเหลือผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
เป็นพิเศษ 

3) ในการน าหลักอุเบกขาไปใช้ในการสอนนั้น ครูต้องมีความอดทนอดกลั้นในปัญหา        
ที่เกิดขึ้นไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผู้เรียน พิจารณาปัญหาของผู้เรียนโดยข้อมูลที่ถูกต้อง 

4) ครูผู้สอนใช้หลักอุเบกขาโดยปฏิบัติการสอนโดยครูประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียงต่อ
คนใดคนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างยุติธรรม 

 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติ
ในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  3.1. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
  3.2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
  3.3. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 

 3.4. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
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 3.1. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครูผู้สอน

ของท่าน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.5 
ตารางที่ 5.5  ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักเมตตา    

ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู
นั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลักเมตตาอย่างชัดเจน ท าให้ไม่สามารถน า     
หลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ”               
(กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู
นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความเมตตาให้กับนักเรียนทุกคน         
ได้เท่าท่ีควร เพราะจ านวนนักเรียนมีมาก ” (นฤมล อุตมะโชค ,                
สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ                  
การน าหลักเมตตาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าท่ีควร ”                                    
(รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น ครูผู้สอน ไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้ได้กับนักเรียนทุกคนได้      
เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ” (กาญจนา  ไชยศรี , 
สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ                   
การน าหลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอนของนักเรียนอนุบาล              
อย่างถูกต้อง” (เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลักเมตตาไปใช้กับนักเรียนทุกคนได้
อย่างเท่าเทียมกัน” (ไพลิน แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  

ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น เมื่อครูน าหลักเมตตาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะไม่ค่อย
สนใจเรื่องท่ีเรียน เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีเมตตาต่อนักเรียนไม่ลงโทษ
นักเรียน” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม, สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2561) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักเมตตา    

ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูของท่าน 

 “ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลักเมตตาไปใช้ในการสอนกับนักเรียน
ทุกคนได้ เพราะมีนักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลักเมตตาไปใช้ได้ ”       
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

 “ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการน าหลักเมตตามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการสอนนักเรียน ” (ธันยพร  นวคุณานนท์ , สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 
2561) 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น นักเรียนบางคนเมื่อรู้ว่าครูใช้หลักเมตตาก็ไม่เชื่อฟังครูในขณะที่
ครูสอน” (ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครนูั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักเมตตาอย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถน าหลัก
เมตตาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ , สัมภาษณ์                 
23 มีนาคม 2561)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น นักเรียนรู้ว่าครูมีเมตตากับนักเรียนมากจึงไม่ค่อยกลัวว่าครูจะ
ลงโทษ ท าให้ไม่เชื่อฟังครูผู้สอนเท่าที่ควร ” (นางกชพร  ชมภูศรี , สัมภาษณ์
30 มีนาคม 2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตา      
ไปปฏิบัติในการสอนของครูนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลักเมตตาอย่างชัดเจน ถ่องแท้ เกี่ยวกับการน าหลักเมตตา      
ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าท่ีควร  ท าให้ไม่สามารถน าหลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอนได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการน าหลักเมตตาไปปรับ
ใช้ในการสอนอย่างถูกต้อง  ให้เหมาะสมกับการสอนนักเรียน  จึงไม่สามารถน าหลักเมตตาไปปรับใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

2) ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความเมตตาให้กับนักเรียนทุกคนได้เท่าที่ควร เพราะ
จ านวนนักเรียนมีมาก  และนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลัก
เมตตาไปใช้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน 

3) เมื่อครูน าหลักเมตตาไปใช้ในการสอน นักเรียนก็ไม่เชื่อฟังครูในขณะที่ครูสอน 
นักเรียนบางคนมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีเรียน เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีเมตตาต่อนักเรียนไม่ลงโทษ
นักเรียน นักเรียนจึงไม่ค่อยกลัวว่าครูจะลงโทษ ท าให้ไม่เชื่อฟังครูผู้สอนเท่าที่ควร 
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 3.2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของ

ท่าน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.6 
ตารางที่ 5.6  ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักกรุณา    

ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลักกรุณาไปใช้ในการสอนกับนักเรียนทุกคนได้ 
เพราะมีนักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลักกรุณาไปใช้ได้ ”                 
(กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความกรุณาให้กับนักเรียนทุกคน         
ได้เท่าท่ีควร เพราะจ านวนนักเรียนมีมาก ” (นฤมล อุตมะโชค ,                
สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

 “ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ                  
การน าหลักกรุณาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าท่ีควร ”                                    
(รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครูนั้น 
ครูผู้สอนไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้ได้กับนักเรียนทุกคนได้ เพราะนักเรียนแต่ละ
คนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน” (กาญจนา  ไชยศรี , สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 
2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครูนั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักกรุณาอย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถน าหลัก
กรุณาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ” (เบญญาภา  อุตตระพยอม , สัมภาษณ์ 29 
ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลักกรุณาไปใช้กับนักเรียนทุกคนได้
อย่างเท่าเทียมกัน” (ไพลิน แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น นักเรียนรู้ว่าครูมีกรุณากับนักเรียนมากจึงไม่ค่อยกลัวว่าครู     
จะลงโทษ ท าให้ไม่เชื่อฟังครูผู้สอนเท่าที่ควร” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม , สัมภาษณ์ 
26 มกราคม 2561)  
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักกรุณา    

ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครนูั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลักกรุณาอย่างชัดเจน ท าให้ไม่สามารถน า     
หลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ”                   
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการน าหลักกรุณามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการสอนนักเรียน ” (ธันยพร  นวคุณานนท์ , สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 
2561) 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น นักเรียนบางคนเมื่อรู้ว่าครูใช้หลักกรุณาก็ไม่เชื่อฟังครูในขณะที่
ครูสอน ” (นายศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครนูั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าหลักกรุณา
ไปปรับใช้ในการสอนของนักเรียนอนุบาลอย่างถูกต้อง ”                          
(นายนิรุตติ์  หลวงสุทิพย์, สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น เมื่อครูน าหลักกรุณาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะไม่ค่อย
สนใจเรื่องท่ีเรียน เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีเมตตาต่อนักเรียนไม่ลงโทษ
นักเรียน” (นางกชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก กรุณา       
ไปปฏิบัติในการสอนของครูนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อครูน าหลักกรุณาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีครูสอน
เท่าท่ีควร เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีความกรุณาต่อนักเรียนจึงไม่ค่อยลงโทษนักเรียน  ท าให้นักเรียนไม่
ค่อยกลัวว่าครูจะลงโทษ ส่งผลท าให้นักเรียนไม่เชื่อฟังครูผู้สอน 

2) ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าหลักกรุณาไปปรับใช้อย่างถูกวิธี 
เพ่ือที่จะสามารถน าหลักกรุณาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน  

3) ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความกรุณาให้แก่นักเรียนได้ทุกคนเท่าท่ีควร เพราะ
นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และในแต่ละห้องมีนักเรียนจ านวนมาก นักเรียนบางคนก็ไม่
สามารถน าหลักกรุณาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

 
 
 
 



48 
 

 3.3. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครูของ

ท่าน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.7 
ตารางที่ 5.7  ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักมุทิตา    

ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
นั้น เมื่อครูน าหลักมุทิตาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะคิดว่าครูมีความ
สนใจนักเรียนที่ครูแสดงหลักมุทิตาให้ แต่จะมีนักเรียนที่ครูไม่แสดงหลัก
มุทิตาจะรู้สึกว่าครูแสดงความไม่เสมอภาคกัน ” (กนกภรณ์  ร้อยหมื่น , 
สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
นั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการน าหลักมุทิตามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
สอนนักเรียน” (นฤมล  อุตมะโชค, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

 “ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ                  
การน าหลักมุทิตาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าท่ีควร ”                                    
(รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู   
นั้น นักเรียนบางคนเมื่อรู้ว่าครูใช้หลักมุทิตาก็ไม่เชื่อฟังครูในขณะที่ครูสอน” 
(กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครนูั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าหลักมุทิตา
ไปปรับใช้ในการสอนของนักเรียนอนุบาลอย่างถูกต้อง ”                            
(เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักมุทิตาอย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถน า   
หลักมุทิตาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ” ( ไพลิน แสนใจมูล , สัมภาษณ์            
5 มกราคม 2561)  

ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน           
ของครูนั้น เมื่อครูน าหลักมุทิตาไปใช้ในการสอน นักเรียนบางคนมักจะคิด
ว่าครูมีความล าเอียงให้กับนักเรียนคนดังกล่าว ” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม , 
สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2561) 
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักมุทิตา    

ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน           
ของครนูั้น น าหลักมุทิตาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นักเรียนอีกกลุ่ม
มักจะคิดว่าครูมีความล าเอียงเกิดข้ึน ท าให้นักเรียนอีกกลุ่มมีพฤติกรรม     
ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีครูสอน และไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของครู ”                       
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)     

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความมุทิตาให้กับนักเรียนทุกคน         
ได้เท่าท่ีควร เพราะจ านวนนักเรียนมีมาก ” (ธันยพร  นวคุณานนท์ , 
สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561) 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น ครูผู้สอน ไม่สามารถท่ีจะน าหลักมุทิตาไปใช้ได้กับนักเรียน        
ทุกคนได้ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ”                   
(ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลักมุทิตาไปใช้กับนักเรียนทุกคนได้
อย่างเท่าเทียมกัน” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์, สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครูนั้น ในบางครั้งครูไม่สามารถแสดงหลักมุทิตาได้กับนักเรียนทุกคน   
ได้อย่างเท่าเทียมกัน” (กชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตา      
ไปปฏิบัติในการสอนของครูนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) เมื่อครูผู้สอนน าหลักมุทิตาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นักเรียนอีกกลุ่มมักจะคิด
ว่าครูมีความล าเอียงเกิดความไม่เสมอภาคกันในระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้น ท าให้นักเรียนอีกกลุ่มมี
พฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีครูสอน และไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของครู 

2) เมื่อครูน าหลัก มุทิตา ไปใช้ในการสอน ครูไม่สามารถท่ีจะแสดงหลักมุทิตาให้กับ
นักเรียนทุกคนได้อย่างเท่าท่ีควร  เพราะจ านวนนักเรียนมีมาก  และนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน นักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลักมุทิตาไปใช้ได ้

3) ครูผู้สอนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักมุทิตาอย่างถูกต้อง และชัดเจน จึงไม่สามารถน า
หลักมุทิตาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน  
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  3.4. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครขูอง

ท่าน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.8 
ตารางที่ 5.8  ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักอุเบกขา    
ไปปฏิบัติในการสอน

ของครูของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
นั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลัก อุเบกขาอย่างชัดเจน จึงท าให้ไม่สามารถน า     
หลักอุเบกขาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน
ได”้ (กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู  
นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดง อุเบกขาให้กับนักเรียนทุกคนได้ถูกต้อง
เท่าท่ีควร เพราะจ านวนนักเรียนมีมากเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้น ครู
จ าเป็นต้องใช้หลักความคิดของตนเอง อาจจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ” 
(นฤมล อุตมะโชค, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

 “ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ                  
การน าหลัก อุเบกขา ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าท่ีควร ”                                    
(รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู
นั้น ครูผู้สอน ไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้ได้กับนักเรียนทุกคนได้ เพราะนักเรียน
แต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน บางคนไม่จ าเป็นต้องใช้หลักอุเบกขาเลย” 
(กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน า          
หลัก อุเบกขา ไปปรับใช้ในการสอนของนักเรียนอนุบาลอย่างถูกต้อง ”                            
(เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน         
ของครู นั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลัก อุเบกขาไปใช้กับนักเรียนทุกคนได้
อย่างเท่าเทียมกัน บางครั้งครูต้องใช้หลักแนวคิดของตนเองในการตัดสิน
ปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ” (ไพลิน แสนใจมูล , สัมภาษณ์ 5 มกราคม 
2561)  

ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน           
ของครนูั้น เมื่อครูน าหลัก อุเบกขาไปใช้ในการสอนนักเรียน เวลาเกิดปัญหา
ขึ้นกับนักเรียน ครูอาจจะตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร ”    
(ลักษิกา  ปุ๊ดพรม, สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2561) 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การน าหลักอุเบกขา    
ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูผู้สอนของท่าน 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน           
ของครนูั้น ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลัก อุเบกขาไปใช้ในการสอนกับนักเรียน
ทุกคนได้ เพราะมีนักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลักอุเบกขาไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ” (อัจฉรา  กิริยาภรณ์ , สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์
2561)    

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครนูั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการน าหลักอุเบกขามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการสอนนักเรียน ” (ธันยพร  นวคุณานนท์ , สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 
2561) 

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครนูั้น นักเรียนบางกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกัน มักจะคิดว่าครู
ไม่ใช้หลักอุเบกขาในการตัดสินเรื่องท่ีเกิดข้ึน ” (ศิวกร  ด้วงเขียว , สัมภาษณ์ 
2 มีนาคม 2561)   

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครู นั้น ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลัก อุเบกขาอย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถน า
หลัก อุเบกขา ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ”  (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ ,                  
สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอน          
ของครนูั้น ครูควรศึกษาถึงหลักของอุเบกขาให้เข้าใจชัดเจน ก่อนน าไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน แต่ครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักอุเบกขาเลย ”      
(กชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์30 มีนาคม 2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลัก อุเบกขา     
ไปปฏิบัติในการสอนของครูนั้น ครูผู้สอน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) ครูควรศึกษาถึงหลักของอุเบกขาให้เข้าใจชัดเจน ก่อนน าไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอน แต่ครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักอุเบกขาเลย จึงไม่สามารถน าหลักอุเบกขาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2) ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะน าไปใช้ได้กับนักเรียนทุกคนได้ เพราะนักเรียนแต่ละคนมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน บางคนไม่จ าเป็นต้องใช้หลักอุเบกขาเลย 

3) ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงอุเบกขาให้กับนักเรียนทุกคนได้ถูกต้องเท่าท่ีควร เพราะ
จ านวนนักเรียนมีมากเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้น ครูจ าเป็นต้องใช้หลักความคิดของตนเอง อาจจะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ และนักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลักอุเบกขาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  
นักเรียนบางกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกัน มักจะคิดว่าครูไม่ใช้หลักอุเบกขาในการตัดสินเรื่องท่ี
เกิดข้ึน 
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์จากการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการ
สอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  4.1. ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
  4.2. ประโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
  4.3. ประโยชน์จากการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
  4.4. ประโยชน์จากการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
  4.1. ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 จากผลการวิเคราะหป์ระโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.9 
ตารางที่ 5.9  ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ประโยชน์จากการน า
หลักเมตตา ไปปฏิบัติ
ในการสอนของครู   

ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ครูมีเมตตาต่อนักเรียน    
ท าให้นักเรียนเกิดความรักความเชื่อฟังครูเป็นอย่างด”ี(กนกภรณ์  ร้อยหมื่น , 
สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากข้ึนกว่าเดิม มีความขยันท างานตาม              
ที่ครูมอบหมายให้ท าเป็นอย่างดี ” (นฤมล อุตมะโชค , สัมภาษณ์               
24 พฤศจิกายน 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น        
ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนต่อค าสั่งสอนของครู 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีต่อคร”ู (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ , สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 
2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
ท าให้ครูเป็นที่รักของนักเรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป       
อย่างราบรื่น” (กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนรู้สึกดีกับคุณคร ูส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
จากคุณคร”ู (เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น    
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในการตอบ
ค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง         
มีประสิทธิภาพ” (ไพลิน แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ) 

ประโยชน์จากการน า
หลักเมตตา ไปปฏิบัติ
ในการสอนของครู   

ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น   
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม   
เพราะนักเรียนได้รับความเมตตาจากคุณครู” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม , สัมภาษณ์        
26 มกราคม 2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าหลักเมตตามาปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                    
และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี ”                     
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดง
ความเมตตาต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความเคารพรักในตัวครู ”          
(ธันยพร  นวคุณานนท์, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
หลักเมตตาที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ท าให้นักเรียน          
มีความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู ”                    
(ศิวกร ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
คือครูเกิดความเมตตาต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ ” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ ,                  
สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู  ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปในทิศทางท่ีด”ี (กชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติ    
ในการสอนของครูของท่านนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) ครูมีเมตตาต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความ รัก และเชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของครู
เป็นอย่างดี ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนรู้สึกสนใจ และตั้งใจเรียน                
ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคุณครู กล้าแสดงออกความคิดเห็นในการ     
ตอบค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม  

2) หลักเมตตาที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เมื่อคุณครูแสดงความเมตตาต่อ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู นักเรียนเกิดความเคารพรัก และตระหนักในการปฏิบัติ
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ตนที่ดีต่อค าสั่งสอนของครู มีความตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม มีความขยันท างานตามที่ครูมอบหมายให้
ท าเป็นอย่างด ีมีพฤติกรรมที่ดีต่อคร ูส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ดี  

3) การน าหลักเมตตามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  ครูเกิดความเมตตา     
ต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ 

 
  4.2. ประโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 จากผลการวิเคราะหป์ระโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.10 
ตารางที่ 5.10  ประโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ประโยชน์จากการน า
หลักกรุณา ไปปฏิบัติ
ในการสอนของครู   

ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ครูมีกรุณาต่อนักเรียน    
ท าให้นักเรียนเกิดความรักความเชื่อฟังครูเป็นอย่างด”ี(กนกภรณ์  ร้อยหมื่น , 
สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากข้ึนกว่าเดิม มีความขยันท างานตาม              
ที่ครูมอบหมายให้ท าเป็นอย่างดี ” (นฤมล อุตมะโชค , สัมภาษณ์  24 
พฤศจิกายน 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น        
ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนต่อค าสั่งสอนของครู 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีต่อคร”ู (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ , สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 
2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
ท าให้ครูเป็นที่รักของนักเรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป       
อย่างราบรื่น” (กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนรู้สึกดีกับคุณคร ูส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
จากคุณคร”ู (เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น    
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในการตอบ
ค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง         
มีประสิทธิภาพ” (ไพลิน แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ) 

ประโยชน์จากการน า
หลักกรุณา ไปปฏิบัติ
ในการสอนของครู   

ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น   
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม   
เพราะนักเรียนได้รับความกรุณาจากคุณครู” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม , สัมภาษณ์ 
26 มกราคม 2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าหลัก กรุณามาปรับใช้ในการจัดการเรียน  
การสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                    
และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี ”                     
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดง
ความ กรุณา ต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความเคารพรักในตัวครู ”          
(ธันยพร  นวคุณานนท์, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
หลัก กรุณา ที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ท าให้นักเรียน          
มีความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู ”                    
(ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
คือครูเกิดความกรุณาต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ ” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ ,                  
สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก กรุณา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู  ส่งผลต่อการจัดการเรียน           
การสอนเป็นไปในทิศทางท่ีดี” (กชพร  ชมภูศรี , สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 
2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ประโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติ    
ในการสอนของครูของท่านนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) หลักกรุณาที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เมื่อคุณครูแสดงความกรุณาต่อ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู นักเรียนเกิดความเคารพรัก และตระหนักในการปฏิบัติ
ตนที่ดีต่อค าสั่งสอนของครู มีความตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม มีความขยันท างานตามที่ครูมอบหมายให้
ท าเป็นอย่างด ีมีพฤติกรรมที่ดีต่อคร ูส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ดี 
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2) การน าหลักกรุณามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  ครูเกิดความกรุณา     
ต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ  

3) ครูมีกรุณาต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความ รัก และเชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของครู
เป็นอย่างดี ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนรู้สึกสนใจ และตั้งใจเรียน                
ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคุณครู กล้าแสดงออกความคิดเห็นในการ     
ตอบค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม 
 
  4.3. ประโยชน์จากการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 จากผลการวิเคราะห์ประโยชน์จากการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.11 
ตารางที่ 5.11  ประโยชน์จากการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ประโยชน์จากการน า
หลักมุทิตา ไปปฏิบัติ
ในการสอนของครู   

ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ครูแสดงมุทิตาแก่นักเรียน    
ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในค าชื่นชม และค ายินดีจากครูส่งผลท าให้
นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี ”( กนกภรณ์  ร้อยหมื่น , สัมภาษณ์                
3 พฤศจิกายน 2560)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนมีความขยัน ตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม และท างานตามท่ีครู
มอบหมายให้ท าเป็นอย่างด”ี (นฤมล อุตมะโชค , สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 
2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น        
ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตนต่อครู นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่ดีต่อครู หลังจากท่ีครูแสดงมุทิตาแก่นักเรียน ” (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ ,         
สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น         
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ” (กาญจนา  ไชยศรี , สัมภาษณ์     
22 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนรู้สึกดีกับคุณคร ูส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
จากคุณคร”ู (เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)  
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ตารางที่ 5.11 (ต่อ) 

ประโยชน์จากการน า
หลักมุทิตา ไปปฏิบัติ
ในการสอนของครู   

ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น    
นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ”                 
(ไพลิน แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น   
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม   
เพราะนักเรียนได้รับความ มุทิตา จากคุณครู ” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม ,        
สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าหลัก มุทิตามาปรับใช้ในการจัดการเรียน  
การสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                    
และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี ”                     
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดง
ความ มุทิตา ต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ”          
(ธันยพร  นวคุณานนท์, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
หลักมุทิตาที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก กระตุ้นให้นักเรียน          
เกิดความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู ”                 
(ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
คือท าให้ตัวครูเกิด มุทิตา ต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จ         
ในการเรียน หรือจากการท างานของนักเรียน ” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ ,        
สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น         
หลังจากท่ีครูแสดงมุทิตาแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี         
ต่อคุณครู  ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ดี ”            
(กชพร  ชมภูศรี, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติ    
ในการสอนของครูของท่านนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) หลัก มุทิตา เกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ท าให้นักเรียนเกิด             
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ที่ได้รับค าชื่นชม และค ายินดีจากครู ส่งผลท าให้นักเรียนตั้งใจเรียน
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เป็นอย่างด ีท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  หลังจากท่ีครูแสดงมุทิตา
แก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู  

2) นักเรียนมีความขยัน ตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม และท างานตามท่ีครูมอบหมายให้ท า
เป็นอย่างดี  นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากที่ครูถาม ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน เพราะนักเรียนได้รับมุทิตา
จากคุณครู นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดงความ มุทิตา ต่อ
นักเรียน นักเรียนเลยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 

3) หลักมุทิตาที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ต่อการน าหลัก มุทิตามาปรับใช้   
ในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล       
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้     
สิ่งต่างๆ จากตัวคร ู ครูเกิดมุทิตาต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน หรือจากการ
ท างานของนักเรียน 

 
  4.4. ประโยชน์จากการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู 
 จากผลการวิเคราะหป์ระโยชน์จากการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 
ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.12 
ตารางที่ 5.12  ประโยชน์จากการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู ของท่าน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ประโยชน์จากการน า
หลักอุเบกขา ไปปฏิบัติ

ในการสอนของครู   
ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
ครูมีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ล าเอียงไปฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง”(กนกภรณ์  ร้อยหมื่น, สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2560)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น    
เวลาที่เกิดเหตุการณ์คัดแย้งกันระยะการท างานในกลุ่มของนักเรียน          
ครูสามารถน าหลักอุเบกขาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ”            
(นฤมล อุตมะโชค, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น        
ท าให้ครูมีหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาของนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง” (รุ่งนภา  มิ่งขวัญใจ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น         
ท าให้ครูเป็นที่น่าเชื่อถือของนักเรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป       
อย่างราบรื่น” (กาญจนา  ไชยศรี, สัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2560)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนรู้สึกดีกับคุณคร ูส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
จากคุณคร”ู (เบญญาภา  อุตตระพยอม, สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2560)  
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ตารางที่ 5.12 (ต่อ) 

ประโยชน์จากการน า
หลักอุเบกขา ไปปฏิบัติ

ในการสอนของครู   
ของท่าน 

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น    
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในการตอบ
ค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม โดยไม่ต้องกลัวว่าครูจะล าเอียดไปข้างใดข้าง
หนึ่ง” (ไพลิน แสนใจมูล, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2561)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น   
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม   
เพราะคุณครูให้นักเรียนท างานที่เท่าเทียมกัน ” (ลักษิกา  ปุ๊ดพรม ,       
สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าหลักอุเบกขามาปรับใช้ในการจัดการเรียน  
การสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                    
และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี ”                     
(อัจฉรา  กิริยาภรณ์, สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ ์2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น 
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดง
ความ เป็นกลาง ต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความเคารพรักในตัวครู ”          
(ธันยพร  นวคุณานนท์, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ ์2561) 

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น      
หลัก อุเบกขา ที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ท าให้นักเรียน          
มีความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู ”                   
(ศิวกร  ด้วงเขียว, สัมภาษณ์ 2 มีนาคม 2561)   

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น       
คือครูเกิดความอุเบกขาต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ ” (นิรุตติ์  หลวงสุทิพย์ ,                  
สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2561)  

“ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู นั้น         
ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู  ส่งผลต่อการจัดการเรียน           
การสอนเป็นไปในทิศทางท่ีดี” (กชพร  ชมภูศรี , สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 
2561) 

   

จากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา ไปปฏิบัติ    
ในการสอนของครูของท่านนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) หลักอุเบกขา ที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ครูมีความเป็นกลางในการ
ตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนโดยไม่ล าเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เวลาที่เกิดเหตุการณ์คัดแย้งกันระยะการ
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ท างานในกลุ่มของนักเรียน ครูสามารถน าหลักอุเบกขาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ท าให้ครู
มีหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  ท าให้ครูเป็นที่น่าเชื่อถือของ
นักเรียน ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป อย่างราบรื่น นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตน
ที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดงความ เป็นกลาง ต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความเคารพรักในตัวครู          
ท าให้นักเรียน มีความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู และนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อคุณครู ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางท่ีดี 

2) นักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม เพราะนักเรียนมีความรู้สึกดีกับคุณครู 
ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคุณครู  คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน                      
นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม เพราะคุณครูไม่ล าเอียงไป   
ข้างใดข้างหนึ่ง คือครูเกิดความอุเบกขาต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน        
ของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ 

3) การน าหลักอุเบกขาไปปฏิบัติในการสอนของครูนั้น เป็นประโยชน์อย่างมาก               
ต่อการน าหลักอุเบกขามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไป                           
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี 



บทท่ี 6 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน    

เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการน าหลักพรหมวิหาร
ธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน                 
2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน             
เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 3) เพ่ือศึกษาประโยชน์ของการน าหลักพรหมวิหารธรรม 
ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Sources) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามเชิงลึก               
จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเลือกโดยเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน จ านวน 12 คน ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกครู จากกลุ่มสาระต่างๆ และครูแต่ละระดับ     
ช่วงชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล            
ใช้การวิเคราะห์พรรณนา (Descriptive Method) ประเด็นส าคัญ มาน าเสนอโดยจ าแนกออกเป็นสามส่วน 
คือ สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

การด าเนินการตามข้ันตอนของการวิจัย ปรากฏผลการศึกษาวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
6.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบส ารวจรายการ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 30 - 40 ปี ด ารง

ต าแหน่งข้าราชการครู ค.ศ. 2 จ านวน 3 คน ต าแหน่งข้าราชการครู ค.ศ. 1 จ านวน 9 คน มีวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน ปฏิบัติการสอนระดับชั้น
อนุบาล จ านวน 2 คน ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 คน ปฏิบัติการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน และปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 
คน 

6.1.2 การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1           
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  แยกเป็น        
4 ด้านดังนี ้

1) การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา พบว่า การน าหลักเมตตามาปฏิบัติใช้        
ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีอัธยาศัยที่ดี มีน้ าใจต่อผู้เรียน ใช้ค าพูดที่เหมาะสมไม่พูดประชด
ประชัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ครูผู้สอนคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จก้าวหน้าในการเรียน การปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักเมตตามาใช้
ในการสอนนั้น ครูผู้สอนแสดงความรัก ความห่วงใยผู้เรียนด้วยความจริงใจทุกคน เห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่
เดือดร้อนและเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือผู้เรียนทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย ครูผู้สอนใช้หลักเมตตา           
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โดยปฏิบัติการสอนอย่างตั้งใจ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตนเอง อุทิศเวลาให้กับการ
จัดการเรียนการสอน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามความเหมาะสม 

2) การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา  พบว่า การน าหลักกรุณามาปฏิบัติใช้          
ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่ใช้อ านาจกับผู้เรียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือผู้เรียนที่กระท า
ความผิดให้ได้รับโทษเบาลง ครูไม่กลั่นแกล้งผู้เรียนในขณะปฏิบัติการสอน ไม่มอบงานส่วนตัวเองให้ผู้เรียน
ช่วยท าครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน
อยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้ทางการสอนให้ผู้เรียนอย่างจริงใจ  ครูใช้วิธีการจูงใจผู้เรียนให้เกิดการพัฒนา      
การเรียนการสอนอยู่เสมอ คอยให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองให้ทันต่อสมัยกับยุคปัจจุบัน ในการน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนนั้นครูต้องให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกับผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คอยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างจริงใจ ให้ความสนิท
สนมกับผู้เรียนทุกคน 

3) การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา  พบว่า การน าหลักมุทิตามาปฏิบัติใช้          
ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้วิธีการสร้างขวัญก าลังใจยกย่องชมเชย ชื่นชมผลงานของผู้เรียนใน
การเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็น สิ่งตอบแทนความตั้งใจ ขยันท างานตามที่ครูมอบหมาย
ให้ท าอย่างเต็มความสามารถ ครูสนับสนุนผู้เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ในการน าหลักมุทิตาไปใช้ใน
การสอนนั้น ครูต้องวางตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้เรียน ครูว่ากล่าวตักเตือนผู้เรียนด้วยค าพูดที่สุภาพ
เหมาะสม เอาใจใส่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เรียนทุกๆ คนโดยมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ
อย่างเป็นธรรมต่อผู้เรียน 

4) การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา  พบว่าการน าหลักอุเบกขามาปฏิบัติใช้    
ในการจัดการเรียนการสอนของครูนั้น ครูผู้สอนมีความตรงต่อเวลาการสอนอย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน                            
ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความซื่อสัตย์สุจริต               
ในการสอนตามหน้าที่ มีอารมณ์ดีม่ันคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วยเหลือผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง       
เป็นพิเศษ  ในการน าหลักอุเบกขาไปใช้ในการสอนนั้น ครูต้องมีความอดทนอดกลั้นในปัญหาที่เกิดข้ึน      
ไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผู้เรียน พิจารณาปัญหาของผู้เรียนโดยข้อมูลที่ถูกต้อง ครูผู้สอนใช้หลักอุเบกขา  
โดยปฏิบัติการสอนโดย   ครูประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
จัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียงต่อคนใดคนหนึ่งในการเรียนการสอน    
อย่างยุติธรรม 
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6.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู โรงเรียน

เทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม  โดยแยกออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี ้

1) ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลักเมตตาอย่างชัดเจน ถ่องแท้ เกี่ยวกับการน าหลักเมตตาไปปรับใช้    
ในการเรียนการสอนได้เท่าท่ีควร  ท าให้ไม่สามารถน าหลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม  ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการน าหลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอน
อย่างถูกต้อง  ให้เหมาะสมกับการสอนนักเรียน  จึงไม่สามารถน าหลักเมตตาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความเมตตาให้กับนักเรียนทุกคนได้เท่าที่ควร เพราะจ านวนนักเรียนมีมาก  
และนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนไม่สามารถน าหลักเมตตาไปใช้กับนักเรียนทุกคน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน  เมื่อครูน าหลักเมตตาไปใช้ในการสอน นักเรียนก็ไม่เชื่อฟังครูในขณะที่ครูสอน 
นักเรียนบางคนมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีเรียน เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีเมตตาต่อนักเรียนไม่ลงโทษ
นักเรียน นักเรียนจึงไม่ค่อยกลัวว่าครูจะลงโทษ ท าให้ไม่เชื่อฟังครูผู้สอนเท่าที่ควร 

2) เมื่อครูน าหลักกรุณาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีครูสอนเท่าท่ีควร 
เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีความกรุณาต่อนักเรียนจึงไม่ค่อยลงโทษนักเรียน  ท าให้นักเรียนไม่ค่อยกลัว     
ว่าครูจะลงโทษ ส่งผลท าให้นักเรียนไม่เชื่อฟังครูผู้สอน  ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
การน าหลักกรุณาไปปรับใช้อย่างถูกวิธี เพื่อที่จะสามารถน าหลักกรุณาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน  ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความกรุณาให้แก่นักเรียนได้ทุกคน
เท่าท่ีควร เพราะ นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และในแต่ละห้องมีนักเรียนจ านวนมาก  
นักเรียนบางคนก็ไม่สามารถน าหลักกรุณาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

3) เมื่อครูผู้สอนน าหลัก มุทิตาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นักเรียนอีกกลุ่มมักจะคิดว่าครู  
มีความล าเอียงเกิดความไม่เสมอภาคกันในระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้น ท าให้นักเรียนอีกกลุ่ม           
มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องท่ีครูสอน และไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของครู  เมื่อครูน าหลัก มุทิตาไปใช้      
ในการสอน ครูไม่สามารถท่ีจะแสดงหลักมุทิตาให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างเท่าท่ีควร  เพราะจ านวน
นักเรียนมีมาก  และนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน นักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลัก มุทิตา
ไปใช้ได้ครูผู้สอนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักมุทิตาอย่างถูกต้อง และชัดเจน จึงไม่สามารถน าหลัก มุทิตา
ไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน  

4) ครูควรศึกษาถึงหลักของอุเบกขาให้เข้าใจชัดเจน ก่อนน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอน     
แต่ครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักอุเบกขาเลย  จึงไม่สามารถน าหลักอุเบกขาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะน าไปใช้ได้กับนักเรียนทุกคนได้ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน บางคนไม่จ าเป็นต้องใช้หลักอุเบกขาเลย  ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงอุเบกขาให้กับนักเรียนทุกคน
ได้ถูกต้องเท่าท่ีควร เพราะจ านวนนักเรียนมีมากเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้น ครูจ าเป็นต้องใช้หลักความคิดของ
ตนเอง อาจจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และนักเรียนบางคนไม่สามารถน าหลักอุเบกขาไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  นักเรียนบางกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกัน มักจะคิดว่าครูไม่ใช้หลัก
อุเบกขาในการตัดสินเรื่องท่ีเกิดข้ึน 
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6.1.4 ประโยชน์จากการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 

1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแยกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
1) ประโยชน์จากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู  พบว่า ครูมีเมตตา               

ต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความ รัก และเชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของครูเป็นอย่างดี ท าให้การจัด       
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนรู้สึกสนใจ และตั้งใจเรียน ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคุณครู กล้าแสดงออกความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากที่ครูถาม         
หลักเมตตาที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เมื่อคุณครูแสดงความเมตตาต่อนักเรียน             
ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู นักเรียนเกิดความเคารพรัก และตระหนักในการปฏิบัติตนที่ดีต่อ
ค าสั่งสอนของครู มีความตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม มีความขยันท างานตามที่ครูมอบหมายให้ท าเป็นอย่างดี 
มีพฤติกรรมที่ดีต่อคร ู ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ด ี การน าหลักเมตตามาปรับใช้  
ในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล         
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  ครูเกิดความเมตตาต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัด      
การเรียนการสอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ 

2) ประโยชน์จากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู  พบว่าหลักกรุณาที่ครูน าไปปรับ
ใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เมื่อคุณครูแสดงความกรุณาต่อนักเรียน ท าให้นักเรียน                            
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู นักเรียนเกิดความเคารพรัก และตระหนักในการปฏิบัติตนที่ดีต่อค าสั่งสอนของ
ครู มีความตั้งใจเรียนมากข้ึนกว่าเดิม มีความขยันท างานตามที่ครูมอบหมายให้ท าเป็นอย่างดี                 
มีพฤติกรรมที่ดีต่อคร ูส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ดี การน าหลักกรุณามาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล            
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี  ครูเกิดความกรุณาต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลักในการจัด       
การเรียนการสอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ  ครูมีกรุณาต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิด       
ความรัก และเชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของครูเป็นอย่างดี ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
นักเรียนรู้สึกสนใจ และตั้งใจเรียน ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคุณครู        
กล้าแสดงออกความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากที่ครูถาม 

3) ประโยชน์จากการน าหลัก มุทิตา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู  พบว่า หลัก มุทิตา                
เกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ท าให้นักเรียนเกิดความ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง    
ที่ได้รับค าชื่นชม และค ายินดีจากครู ส่งผลท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี  ท าให้การจัดการเรียน     
การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  หลังจากท่ีครูแสดงมุทิตาแก่นักเรียน ท าให้นักเรียน             
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู นักเรียนมีความขยัน ตั้งใจเรียนมากข้ึนกว่าเดิม และท างานตามที่ครูมอบหมาย
ให้ท าเป็นอย่างดี นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากที่ครูถาม ท าให้การจัด      
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน เพราะนักเรียนได้รับ มุทิตา    
จากคุณครู นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู เมื่อคุณครูแสดงความ มุทิตา           
ต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง หลัก มุทิตา ที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์              
เป็นอย่างมาก ต่อการน าหลัก มุทิตา มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้การสอน         
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างด ี กระตุ้นให้นักเรียน
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เกิดความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู ครูเกิดมุทิตาต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน หรือจากการท างานของนักเรียน 

4) ประโยชน์จากการน าหลัก อุเบกขา  ไปปฏิบัติในการสอนของครู  พบว่า หลัก อุเบกขา              
ที่ครูน าไปปรับใช้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ครูมีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น      
โดยไม่ล าเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เวลาที่เกิดเหตุการณ์คัดแย้งกันระยะการท างานในกลุ่มของนักเรียน     
ครูสามารถน าหลักอุเบกขาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ท าให้ครูมีหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นมาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  ท าให้ครูเป็นที่น่าเชื่อถือของนักเรียน ท าให้การจัด                    
การเรียนการสอนเป็นไป อย่างราบรื่น นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณครู           
เมื่อคุณครูแสดงความ เป็นกลาง ต่อนักเรียน นักเรียนเลยเกิดความเคารพรักในตัวครู ท าให้นักเรียน          
มีความสนใจ และตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากตัวครู และนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคุณครู      
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ดี นักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม 
เพราะนักเรียนมีความรู้สึกดีกับคุณครู ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคุณครู  
คุณครูเป็นที่รักของนักเรียน นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในการตอบค าถามต่างๆ จากท่ีครูถาม 
เพราะคุณครูไม่ล าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง  คือครูเกิดความ อุเบกขา ต่อนักเรียน ไม่ยึดตัวครูเป็นหลัก          
ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน มองนักเรียนเป็นส าคัญ การน าหลักอุเบกขาไปปฏิบัติ               
ในการสอนของครูนั้น เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าหลักอุเบกขามาปรับใช้ในการจัดการเรียน          
การสอนของครู ท าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้               
ของนักเรียนเป็นอย่างด ี

 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

6.2.1 การน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1        
บ้านกลาง 

จากผลการวิจัยพบว่า การน าหลักพรหมวิหารธรรม อันประกอบด้วยหลักเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา มาปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางนั้น ครูผู้สอนต้องมี
อัธยาศัยที่ดีมีน้ าใจต่อผู้เรียน ใช้ค าพูดที่เหมาะสมไม่พูดประชดประชัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
ครูผู้สอนคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ก้าวหน้าในการเรียน การปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักเมตตามาใช้ในการสอนนั้น ครูผู้สอนแสดงความรัก 
ความห่วงใยผู้เรียนด้วยความจริงใจทุกคน เห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่เดือดร้อนและเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือ
ผู้เรียนทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย ครูผู้สอนใช้หลักเมตตา โดยปฏิบัติการสอนอย่างตั้งใจ ไม่เบียดบังเวลา
ราชการไปหาประโยชน์ส่วนตนเอง อุทิศเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอน มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียนตามความเหมาะสม ครูผู้สอนไม่ใช้อ านาจกับผู้เรียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่กระท าความผิดให้ได้รับโทษเบาลง ครูไม่กลั่นแกล้งผู้เรียนในขณะปฏิบัติการสอน ไม่มอบงาน
ส่วนตัวเองให้ผู้เรียนช่วยท า ครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนของผู้เรียนอยู่เสมอ  ถ่ายทอดความรู้ทางการสอนให้ผู้เรียนอย่างจริงใจ ครูใช้วิธีการจูงใจผู้เรียนให้
เกิดการพัฒนาการเรียน  การสอนอยู่เสมอ คอยให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
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สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ทันต่อสมัยกับยุคปัจจุบันในการน าหลักกรุณามาใช้ในการสอนนั้นครู
ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกับผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คอยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่าง
จริงใจ ให้ความสนิทสนม กับผู้เรียนทุกคน ครูผู้สอนใช้วิธีการสร้างขวัญก าลังใจยกย่องชมเชย ชื่นชมผลงาน
ของผู้เรียนในการเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนความตั้งใจ ขยันท างานตามที่
ครูมอบหมายให้ท าอย่างเต็มความสามารถ  คอยสนับสนุนผู้เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้           
จากที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 
ในการน าหลักมุทิตาไปใช้ในการสอนนั้น ครูต้องวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ว่ากล่าวตักเตือนผู้เรียน
ด้วยค าพูดที่สุภาพเหมาะสม เอาใจใส่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เรียนทุกๆ คนโดยมอบหมายงานตาม
ความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรมต่อผู้เรียน มีความตรงต่อเวลาการสอนอย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน  ครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความซื่อสัตย์สุจริตในการสอนตามหน้าที่         
มีอารมณ์ดีม่ันคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วยเหลือผู้เรียนคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ  ในการน าหลัก
อุเบกขาไปใช้ในการสอนนั้น ครูต้องมีความอดทนอดกลั้นในปัญหาที่เกิดข้ึนไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผู้เรียน 
พิจารณาปัญหาของผู้เรียนโดยข้อมูลที่ถูกต้อง  ครูผู้สอนใช้หลักอุเบกขาโดยปฏิบัติการสอนโดย ครู
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จัดสรรผลประโยชน์แก่ผู้เรียนทุก
คนอย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียงต่อคนใดคนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างยุติธรรม  เป็นหลักพรหมวิหาร
ธรรมเป็นหลักธรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อครูผู้สอน จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจให้ครบทั้ง 4 ประการ      
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพราะต้องพัฒนาจิตใจของตนเองและยกระดับจิตใจของตนให้
สูงขึ้น ให้ประเสริฐขึ้นสมกับการเป็นครูผู้สอน และสมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล      
เพราะถ้าหากขาดคุณธรรม 4 ประการนี้แล้ว จะเกิดความทารุณโหดร้ายเป็นอันตรายกับทั้งตนเอง    
และผู้ใกล้ชิดอย่างมาก  สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  ที่ได้กล่าวไว้ว่าได้ให้
ความหมายของพรหมวิหาร 4 ไว้ใน “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ” ว่า พรหมวิหาร 4 
คือ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐบริสุทธิ์ , ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อ
ว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบด้วย 
 1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุขผู้บริหารควรมี  
ความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมท้ังในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการท างานและความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด 
 2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมี     
ความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ 
ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ
เป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข                
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผู้บริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดี     
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เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน         
และชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้ าใจ 
 4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ผู้บริหารควรมีความปรารถนาดี      
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มีความสุขในลักษณะที่ถูกต้องตามท านอง           
คลองธรรมด้วยความยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรักไม่ชอบ (เกลียด) เขลา      
และกลัวสอดคล้องกับงานวิจัยของพระณัฐวุฒิ ปญฺญาคโม (ไทยลา) ที่ได้วิจัยเรื่อง “หลักพรหมวิหารธรรม
ในการปฏิบัติงานของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เมืองพันชาติ อ าเภอเมือง                  
จังหวัดร้อยเอ็ด"พบว่า"การน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พันชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า     
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา     
ด้านมุทิตา และด้านกรุณา  
 การเปรียบเทียบการน าพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พันชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอนต่างกัน 
มีการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือ ครูควรเป็นผู้ที่คิด
ท าประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนเสมอ ๆ คือ ความปรารถนาดีต่อศิษย์ อยากให้ศิษย์ของตนเองมีความสุข 
ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียน และการด าเนินชีวิต ครูควรท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในปัญหาของ
นักเรียน ทั้งเรื่องของการเรียน หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวบางประการ และครูควรเป็นผู้แนะน าสิ่งที่ดีให้แก่
ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน และการด าเนินชีวิต” 
 

6.2.2 ปัญหาและอุปสรรคการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง  
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติใช้ในการสอน
ของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางนั้น ส่วนใหญ่แล้วปัญหาต่างๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น 
แต่ละรายวิชาที่ครูผู้สอนได้น าไปปรับใช้ในการสอนของครู ด้วยปรับใช้ตามเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆ 
เพ่ือให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                       
และเกิดประสิทธิผลต่อตัวผู้เรียน การน าหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน         
การสอนของครูผู้สอน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้และการพัฒนาตาม           
หลักพรหมวิหารธรรมได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามแนวคิดของ ยัง ยัคส์รุสโซ ที่ได้ให้ความหมายของการจัด
การศึกษาไว้ว่า การศึกษาคือการปรับปรุงคนให้เหมาะสมกับโอกาส  และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาคือการน าความสามารถในตัวบุคคล  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกศินี  ครุณาสวัสดิ์ ที่ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” พบว่า 
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
 1.1 ด้านครู ครูส่วนใหญ่ถูกก าหนดให้สอน โดยได้รับคัดเลือกตามความเหมาะสมและมีความ
พอใจ ครูส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อเนื้อหา
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พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจริยธรรม จ านวน  1 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา ครูส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จากการสอนโดยมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น และเป็นตัวอย่างในการแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยในสถานศึกษา 
 1.2 ด้านเนื้อหา ครูส่วนใหญ่น าเนื้อหาพระพุทธศาสนามาพัฒนาจริยธรรมทั้ง 6 ประการ คือ
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การประหยัดและอดออม ความขยันหมั่นเพียร และความอดทนครูส่วนใหญ่
ใช้เนื้อหาเหมือนกัน คือหัวข้อเรื่องพระธรรม ส าหรับความรับผิดชอบ ครูส่วนใหญ่ใช้เนื้อหาในหัวข้อ
พระสงฆ ์
 1.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดกิจกรรมโดยบูรณาการเนื้อหาพระพุทธศาสนา
กับสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาความมีวินัย และมีการจัด
กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและเสริมหลักสูตร รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ครูส่วนใหญ่ให้ค าชมเชยทั้ง
เป็นการส่วนบุคคลและต่อสาธารณะ และครูส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลที่หลากหลายโดย
ใช้แบบฝึกหัดและใบงานมากที่สุด และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากที่สุด และประเมินความส าเร็จ
ในการสอนที่ร้อยละ 51 - 80  
 2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาในด้านตัวครูและ
ด้านเนื้อหา ส าหรับด้านการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมงสอนไม่
เพียงพอกับการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาจริยธรรมไม่เพียงพอและการขาด
งบประมาณในการน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และครูส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาด้านการเสริมแรง
และด้านการวัดและการประเมินผล ให้ค าชมเชยทั้งเป็นการส่วนบุคคลและต่อหน้าสาธารณะ 
 

6.2.3 ประโยชน์ของการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง 
 จากผลการวิจัยพบว่าการน าหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน เทศบาล 1 
บ้านกลางนั้น เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ท าให้ครูผู้สอน                  
และตัวผู้เรียนมีความรัก ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อกัน โดยยึดหลักธรรมต่างๆ               
ในหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูสอนแต่ละสาระวิชา ไม่ว่าจะเป็น
การน าหลักธรรมในเรื่องของเมตตามาใช้เกิดประโยชน์ท าให้ตัวครูผู้สอนมีอัธยาศัยที่ดี  มีน้ าใจต่อผู้เรียน ใช้
ค าพูดที่เหมาะสม ไม่พูดประชดประชัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน คอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จก้าวหน้าในการเรียน การปฏิบัติการสอน
โดยใช้หลักเมตตามาใช้ในการสอนนั้น ครูผู้สอนแสดงความรัก ความห่วงใยผู้เรียนด้วยความจริงใจทุกคน 
เห็นอกเห็นใจผู้เรียนที่เดือดร้อนและเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือผู้เรียนทุกครั้ง เมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย      
ปฏิบัติการสอนอย่างตั้งใจ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตนเอง อุทิศเวลาให้กับการจัดการ
เรียนการสอน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามความเหมาะสม ประโยชน์จากการ  
น าหลักพรหมวิหารไปปฏิบัติใช้ในหลักธรรมเรื่องของกรุณานั้น ครูผู้สอนไม่ใช้อ านาจกับผู้เรียนเกินขอบเขต 
คอยช่วยเหลือผู้เรียนที่กระท าความผิดให้ได้รับโทษเบาลง ครูไม่กลั่นแกล้งผู้เรียนในขณะปฏิบัติการสอน   
ไม่มอบงานส่วนตัวเองให้ผู้เรียนช่วยท า  ครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือ
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พัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนอยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้ทางการสอนให้ผู้เรียนอย่างจริงใจ ครูใช้วิธีการ
จูงใจผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาการเรียน การสอนอยู่เสมอ คอยให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนาการเรียน    
ของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ทันต่อสมัยกับยุคปัจจุบัน ในการน าหลักกรุณามาใช้ในการ
สอนนั้นครูต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกับผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คอยแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนอย่างจริงใจ ให้ความสนิทสนม กับผู้เรียนทุกคน ประโยชน์จากการน าหลักพรหมวิหารไปปฏิบัติใช้ใน
หลักธรรมเรื่องของมุทิตานั้น ครูผู้สอนใช้วิธีการสร้างขวัญก าลังใจยกย่องชมเชย ชื่นชมผลงานของผู้เรียนใน
การเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็น สิ่งตอบแทนความตั้งใจ ขยันท างานตามที่ครูมอบหมาย
ให้ท าอย่างเต็มความสามารถ สนับสนุนผู้เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 
และเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ครูวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  
ต่อผู้เรียนว่ากล่าวตักเตือนผู้เรียนด้วยค าพูดที่สุภาพเหมาะสม เอาใจใส่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
ทุกๆ คนโดยมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรมต่อผู้เรียน ประโยชน์จากการ           
น าหลักพรหมวิหารไปปฏิบัติใช้ในหลักธรรมเรื่องของอุเบกขานั้น ครูผู้สอนมีความตรงต่อเวลาการสอน   
อย่างสม่ าเสมอ มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การสอนตามหน้าที่ มีอารมณ์ดีม่ันคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วยเหลือผู้เรียนคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ 
ในการน าหลักอุเบกขาไปใช้ในการสอนนั้น ครูต้องมีความอดทนอดกลั้นในปัญหาที่เกิดข้ึนไม่สร้างความเกรง
กลัวให้ผู้เรียน พิจารณาปัญหาของผู้เรียนโดยข้อมูลที่ถูกต้อง ครูผู้สอนใช้หลักอุเบกขาโดยปฏิบัติการสอน
โดยครูประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จัดสรรผลประโยชน์แก่
ผู้เรียนทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่ล าเอียงต่อคนใดคนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างยุติธรรม ด้วยเหตุที่
กล่าวมาในข้างต้นจึงท าให้ทราบถึงประโยชน์ของการน าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชต์  ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
การศึกษาอย่างเป็นทางการหรือในระบบ ส่วนใหญ่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ตั้ง
ขึ้นมาท าหน้าที่ปลูกฝังทักษะ ความรู้ และค่านิยมแก่ผู้เรียน แต่โรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ไม่ใช่เป็น
ช่องทางเดียวในโลกที่จะพัฒนาการด้านสื่อ และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาสามารถ
ท าได้อย่างหลากหลายเพื่อสอดรับกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม เช่น การศึกษานอก
โรงเรียน การจัดการศึกษาในครัวเรือน การจัดการศึกษาโดยชุมชน  การศึกษาทางไกลผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ 

 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะที่ควรน าไปใช้ใน 2 ระดับ คือ 
 
6.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากผลการวิจัยพบว่าควรน าหลักพรหมวิหารธรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกวิชาเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
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2) จากผลการวิจัยพบว่าควรมีการจัดฝึกอบรมครูทุกคนเก่ียวกับการน าหลักพรหมวิหาร

ธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูอย่างถูกต้อง และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ และควรที่จะ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ าเสมอ 

3) จากผลการวิจัยพบว่าควรเผยแพร่ หลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนอ่ืนๆ ได้น าไปปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4) จากผลการวิจัยพบว่าควรจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักพรหมวิหารธรรม และ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
6.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไปมีดังนี้ 

1) ควรวิจัยผลความส าเร็จของการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนอ่ืนๆ ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

2) ควรวิจัยวิเคราะห์ความส าเร็จของการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของ
ครูโรงเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ 

3) ควรวิจัยเปรียบเทียบหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 
1 บ้านกลาง กับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนอื่นๆ 
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ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, 2546. 
วไลพร   คุโณทัย. หลักการสอน. กรุงเทพมหานคร : กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู, 2530. 
วิชาการ, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 
สนอง   อินละคร. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน     

เป็นศูนย์กลาง. อุบลราชธานี : หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2544. 
สาโรช   บัวศรี. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างค่านิยมทางศาสนา.  กรุงเทพมหานคร :      

โรงพิมพ์บางกอกบล็อก, 2526. 
สุมน   อมรวิวัฒน์. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2528. 
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แสง   จันทร์งาม. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างค่านิยมทางศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2526. 

อุทาน   มีสุขสว่าง. องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2549. 
 
 2) วิทยานิพนธ์ 
เกศินี   ครุณาสวัสดิ์. "ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรม

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น". วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 

จรัล   กาอินทร์ "ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง" การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาเชียงใหม่, 2540. 

ปราณี   ปิยะวรากร. "สภาพปัญหาการสอนของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ". วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2546. 

พรชนก   ทองลาด. "อิทธิพลของพรหมวิหารธรรมที่มีต่อความพึงพอใจในการท างานและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงงานเซรามิกในภาคเหนือตอนบน". ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 

พระณัฐวุฒิ   ปญฺญาคโม (ไทยลา). "หลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงานของครู : ศึกษาเฉพาะกรณี
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมืองพันชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด". วิทยานิพนธ์             
ศาสน      ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552" 

พระปลัดค าภา   สิมบิดา. "การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร  4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7". วิทยานิพนธ์    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2552. 

พระมหาทวน   นวลสาย. "ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม". รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 

พระมหาสุทธิชัย   ิตชโย (ถาวรศิล). "ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา". 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2546. 

วิเชียร   บุญกล้า. "การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3". วิทยานิพนธ์ครุศาสตร  
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550. 

สมชาย   วรรณลุ. "การใช้พรหมวิหารธรรมในการยุติข้อพิพาทในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีศาล
จังหวัดยโสธร ". สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย        
มหา มกุฏราชวิทยาลัย, 2549. 
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สิทธิพร   อ่อนค า. "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมด้านพรหมวิหารสี่กับพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ". วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543. 

 
 3. เอกสารอื่นที่ไม่ได้พิมพ์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา 2560. โรงเรียนเทศบาล 

1 บ้านกลาง, (อัดส าเนา). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 
หนังสืออนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่องการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
----------------------- 

ตอนที่ 1ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านตามความเป็นจริงให้
มากที่สุด 
 ชื่อ - นามสกุล .............................................................................................................  
 ต าแหน่ง ......................................................................................................................  
 วุฒิการศึกษา ..............................................................................................................  
 ครูประจ าวิชา ............................................................................................................. 
 ครูประจ าระดับชั้น .....................................................................................................  
 วัน/เดือน/ปีที่ให้สัมภาษณ์ ..........................................................................................  
 สถานที่สัมภาษณ์ ........................................................................................................  
 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 
2. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา 
3. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา 
4. การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 

 ค าชี้แจง โปรดเขียนข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้
หลักพรหมวิหารธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านของท่านตามความเป็นจริงให้มากที่สุด 
2.1 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา 

2.1.1 ท่านได้น าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของท่านอย่างไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 



94 
 

2.1.2 ท่านมปีัญหาและอุปสรรคในการน าหลักเมตตาไปใช้อย่างไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.1.3 ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการน าหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของท่าน 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

2.2 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา 
2.2.1 ท่านได้น าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของท่านอย่างไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
2.2.2 ท่านมปีัญหาและอุปสรรคในการน าหลักกรุณาไปใช้อย่างไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
2.2.3 ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการน าหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของท่าน 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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2.3 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักมุทิตา 
2.3.1 ท่านได้น าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของท่านอย่างไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.3.2 ท่านมปีัญหาและอุปสรรคในการน าหลักมุทิตาไปใช้อย่างไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.3.3 ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการน าหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของท่าน 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

2.4 การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา 
2.4.1 ท่านได้น าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของท่านอย่างไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2.4.2 ท่านมปีัญหาและอุปสรรคในการน าหลักอุเบกขาไปใช้อย่างไรบ้าง 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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2.4.3 ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการน าหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของท่าน 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 ตอนที่ 3 เป็นการตอบ ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โรงเรียน
เทศบาล ๑ บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 
 3.1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ข้อเมตตา ของ
ครูผู้สอนของท่านดังนี้ คือ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.2. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ข้อกรุณา ของ
ครูผู้สอนของท่านดังนี้ คือ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.3. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ข้อมุทิตา ของ
ครูผู้สอนของท่านดังนี้ คือ 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 3.4. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักพรหมวิหารธรรม ข้ออุเบกขา ของ
ครูผู้สอนของท่านดังนี้ คือ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล    : นายธวัชชัย กาวิจา  
วัน/เดือน/ปีเกิด    : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2529 
สถานที่เกิด    : 25/1 หมู่บ้านฮ่องกอม่วง หมู่ 6 ต าบลมะเขือแจ้  
       อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   : 99/1 หมู่บ้านสุพรรณ (ป่ากล้วย) หมู่ 6 ต าบลป่าบง 
       อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ 50140 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2542   : ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 
       อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 พ.ศ. 2548   : มัธยมศึกษา โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง 
       จังหวัดล าพูน  
 พ.ศ. 2553   : ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
       อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
หน้าที่การท างาน 
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน  : ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ าเภอเมือง  
       จังหวัดล าพูน  


	ธวัชชัย (1)
	0หน้าปก
	ธวัชชัย (2)
	1บทคัดย่อไทย อังกฤษ กิตติกรรมประกาศ
	2สารบัญ-เชิงเคุณภาพ
	3บทที่ 1
	4บทที่ 2
	5บทที่ 3
	6บทที่่ 4
	7บทที่ 5
	8บทที่ 6 
	9บรรณานุกรม
	10ภาคผนวก
	11ภาคผนวก ก
	12ภาคผนวก ข
	13ภาคผนวก ค
	14ประวัติผู้วิจัย



