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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม
ไปปฏิบตั ใิ นการสอนของครู 2) เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไป
ปฏิบตั ใิ นการสอนของครู 3) เพือ่ ศึกษาประโยชน์ของการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบตั ิ
ในการสอนของครู วิธกี ารศึกษาในครัง้ นีก้ ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุม่ ตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1) ครูประจ�ำกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ 10 คน 2) ครูอนุบาล จ�ำนวน 2 คน มาอธิบายเพือ่ ให้สอดคล้องตามล�ำดับของงานวิจยั
ผลการวิจัยพบว่า
1) ครูมีการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
มีนำ�้ ใจต่อผูเ้ รียน ไม่ใช่อำ� นาจกับผูเ้ รียนเกินขอบเขต ใช้วธิ กี ารสร้างขวัญก�ำลังใจ ยกย่องชมเชย
มีความตรงต่อเวลาในการสอน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ และแบ่งหน้าที่รับ
ผิดชอบให้แก่ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ 2) ครูไม่สามารถแสดงความเมตตากับนักเรียนทุกคน
ได้เท่าที่ควร เพราะนักเรียนแต่ละคน มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนรู้
และนักเรียนไม่กลัวครูลงโทษ ท�ำให้ไม่เชือ่ ฟังครูเท่าทีค่ วร 3) ประโยชน์จากการน�ำหลักพรหม
วิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนท�ำให้นักเรียนเกิดความรัก และเชื่อฟังในการอบรมสั่งสอน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครู เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ได้รับค�ำชื่นชม ครูมีความ
เป็นกลางในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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Abstract

The thesis was aimed; 1) to study the application of the Principles
of Brahmavihara in the teaching of the teachers, 2) to study the problems and
obstacles of applying the principles of Brahmavihara in the teaching of the
teachers, and 3) to study the benefits of applying the principle of Brahmavihara
in the 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 included 1) 10 teachers
in learning areas, and 2) 2 Kindergarten teachers and various writings. The
research was then described in correspondence with the order of the research.
The research 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 for the students., 2) the teachers could not 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 disobey the teacher., and 3)
the benefits of applying the principles of Brahmavihara in teaching were
that the students had love and obedience in preaching 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: The Application of Brahmavihara Principles; The Application of the
Brahmavihara Principles in the teaching of the teachers
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การพัฒนาสติปัญญาตนของมนุษย์ ให้เข้าใจโลกและชีวิตเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อตนเองต่อเพื่อนมนุษย์และต่อโลก ความต้องการมีชีวิตที่ดี ความกาวหน้าและ
อยู่เป็นสุข มนุษย์จึงต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาจิต
และปัญญาด้วยคุณธรรมและค่านิยมทางศาสนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาวัตถุและวิชาการ
ที่เนื่องด้วยวัตถุ ด้วยความเจริญอย่างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยี ท�ำให้มนุษย์
มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่เป็นสุข มีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น เป็นการพัฒนาที่มีคุณค่ายิ่งต่อบุคคลและต่อสังคม ค�ำว่า “พัฒนา” คือการท�ำให้เจริญ
พัฒนาการ Development ในความหมายทั่วไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไป
สู่สภาวะที่ดีขึ้น เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกน ในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทมีหลักพัฒนาจิตและปัญญา เรียกว่า การภาวนา แปลว่า การท�ำให้เจริญ หมาย
ถึง การพัฒนาสติปญ
ั ญาให้เจริญขึน้ สติเป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินชีวติ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
สติเป็นตัวส�ำคัญในการท�ำให้การขับเคลือ่ นของระบบการท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และท�ำให้ผลที่ออกมาส�ำเร็จได้ตามความประสงค์ การศึกษาในทางโลกและทางธรรมเช่น
เดียวกัน มนุษย์จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สติเป็นเครื่องพิจารณา ในการพิจารณาในสิ่งที่
ตนได้ศึกษาแล้ว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาสติ
เป็นเช่นเดียวกับเกราะหุ้มก�ำบังราชรถ เพื่อให้การเดินทางสายธรรมะนี้ปลอดภัย ราชรถ
ย่อมต้องมีตัวถัง ในสมัยพุทธกาล ราชรถท�ำด้วยไม้หรือวัสดุแข็งเพื่อป้องกันหอกและธนู ใน
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ต่างทุ่มเททรัพยากรมากมายในการพัฒนาพาหนะหุ้มเกราะเพื่อใช้
ในสนามรบ รถยนต์กใ็ ช้โลหะเป็นตัวถังเพือ่ ความปลอดภัย ทุกวันนีเ้ ราสามารถขับรถไปไหน
มาไหนได้ราวกับอยูใ่ นห้องทีส่ ะดวกสบาย ปราศจากลมความร้อน ความหนาว และแสงแดด
เมื่อตัวถังรถคุ้มครองเราจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเราก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกไม่
ว่าฝนหรือหิมะจะตกอยู่ภายนอกรถหรือไม่ตัวอย่างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นหน้าที่ของสติใน
การคุ้มครองผู้ปฏิบัติจากการโจมตีอันดุเดือดของกิเลส สติเป็นเกราะปกป้องให้จิตปลอดภัย
เป็นสุขสงบ และเย็นตราบเท่าที่สติยังตั้งมั่นอยู่ได้ กิเลสก็ไม่อาจยางกรายเข้ามาได้เลย
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง คือ สถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติทั่วไป ที่ได้น�ำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
น�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอน
ของครูอย่างบูรณาการมีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม
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แสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นพื้นฐานการด�ำเนินชีวิตโดยมีคณะครู อาจารย์ ผู้
ปกครองเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนา ลักษณะโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เป็นโรงเรียน
ที่จัดสภาพทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณา
การซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งพรหมวิหารทั้ง 4 ประการ คือ
		 1. เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
		 2. กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
		 3. มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
		 4. อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย
จากแนวคิดของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง มีความพยายามให้ครูผู้สอน
น�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา ซึ่งสิ่งแวดล้อมทั้งภายในตัวของนักเรียนที่คิดเป็น ท�ำเป็น และสิ่งแวดล้อม
ภายนอกที่มีกัลยาณมิตรที่ดี เช่น คุณครู กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ชุมชนตลอดถึงประเทศชาติต้องการ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาท�ำการวิจัยเรื่องการน�ำหลักพรหมวิหาร
ธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
ว่าเป็นอย่างไร และจากแนวทางดังกล่าวนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
บ้างและมากน้อยเพียงใด

ระเบียบวิธีวิจัย

บทความวิจัยนี้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการ
สอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน โดยมีวัตถุประสงค์
และเนื้อหาที่จะท�ำการศึกษา คือการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
5 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ด้านความมีเมตตา 3) ด้านความมี
กรุณา 4) ด้านความมีมทุ ติ า 5) ด้านความมีอเุ บกขา รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ของการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบตั ใิ นการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
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2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร ได้แก่บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ต�ำบลบ้านกลาง กับ
การน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู จ�ำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants)
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลา 6 เดือน

ผลการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัย ปรากฏผลการศึกษาวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ส�ำรวจรายการจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 12 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 30 - 40
ปี ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการครู ค.ศ.2 จ�ำนวน 3 คน ต�ำแหน่งข้าราชการครู ค.ศ.1 จ�ำนวน 9
คน มีวฒ
ุ ทิ างการศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 11 คน ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 1 คน ปฏิบตั ิ
การสอนระดับชัน้ อนุบาล จ�ำนวน 2 คน ปฏิบตั กิ ารสอนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน
4 คน ปฏิบตั กิ ารสอนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 3 คน และปฏิบตั กิ ารสอนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 3 คน
2. การน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบตั ใิ นการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
แยกเป็น 4 ด้านดังนี้
1) การปฏิบตั กิ ารสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา พบว่าการน�ำหลักเมตตามาปฏิบตั ิ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู้ อนมีอธั ยาศัยทีด่ ี มีนำ�้ ใจต่อผูเ้ รียน ใช้คำ� พูดทีเ่ หมาะสมไม่พดู
ประชดประชัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รียน ครูผสู้ อนคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทุก
คนได้พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ผเู้ รียนประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในการเรียน
2) การปฏิบตั กิ ารสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา พบว่าการน�ำหลักกรุณามาปฏิบตั ิ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู้ อนไม่ใช้อำ� นาจกับผูเ้ รียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือผูเ้ รียน
ที่กระท�ำความผิดให้ได้รับโทษเบาลง ครูไม่กลั่นแกล้งผู้เรียนในขณะปฏิบัติการสอน ไม่มอบ
งานส่วนตัวเองให้ผเู้ รียนช่วยท�ำครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพือ่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพือ่
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พัฒนาการเรียนการสอนของผูเ้ รียนอยูเ่ สมอ
3) การปฏิ บั ติ ก ารสอนของครู โ ดยใช้ ห ลั ก มุ ทิ ต า พบว่ า การน�ำ หลักมุทิตา
มาปฏิ บั ติ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ครู ผู ้ ส อนใช้ วิ ธี ก ารสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจยกย่ อ ง
ชมเชย ชื่นชมผลงานของผู้เรียนในการเรียนอย่างสม�่ำเสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็น
สิ่งตอบแทนความตั้งใจ ขยันท�ำงานตามที่ครูมอบหมายให้ท�ำอย่างเต็มความสามารถ
ครูสนับสนุนผู้เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากที่ต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองและเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนต่อสาธารณชนเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต ่ อ ตั วผู ้ เรี ย น
4) การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา พบว่าการน�ำหลักอุเบกขามา
ปฏิบตั ใิ ช้ในการจัด การเรียนการสอนของครูนนั้ ครูผสู้ อนมีความตรงต่อเวลาการสอนอย่าง
สม�ำ่ เสมอ มอบหมายงานตามความรูค้ วามสามารถแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ิ
อย่างชัดเจน ครูเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูแ้ ก่ผเู้ รียน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มีความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ในการสอนตามหน้าที่ มีอารมณ์ดมี นั่ คงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วยเหลือผู้
เรียนคนใดคนหนึง่ เป็นพิเศษ ในการน�ำหลักอุเบกขาไปใช้ในการสอนนัน้ ครูตอ้ งมีความอดทน
อดกลัน้ ในปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผเู้ รียน พิจารณาปัญหาของผูเ้ รียนโดยข้อมูล
ทีถ่ กู ต้อง
3. ปัญหาและอุปสรรคในการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบตั ใิ นการสอนของ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดย
แยกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลักเมตตาอย่างชัดเจน ถ่องแท้ เกี่ยวกับการน�ำหลัก
เมตตาไปปรับใช้ใน การเรียนการสอนได้เท่าที่ควร ท�ำให้ไม่สามารถน�ำหลักเมตตาไปปรับ
ใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ครูผู้สอนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการน�ำหลักเมตตาไปปรับใช้ในการสอนอย่างถูกต้อง ให้เหมาะสมกับการสอนนักเรียน
จึงไม่สามารถน�ำหลักเมตตาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องครูผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงความ
เมตตาให้กับนักเรียนทุกคนได้เท่าที่ควร เพราะจ�ำนวนนักเรียนมีมาก และนักเรียนแต่ละคน
มีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
2) เมื่อครูน�ำหลักกรุณาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องที่
ครูสอนเท่าที่ควร เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีความกรุณาต่อนักเรียนจึงไม่ค่อยลงโทษนักเรียน
ท�ำให้นกั เรียนไม่คอ่ ยกลัวว่าครูจะลงโทษ ส่งผลท�ำให้นกั เรียนไม่เชือ่ ฟังครูผสู้ อน ครูผสู้ อนต้อง
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการน�ำหลักกรุณาไปปรับใช้อย่างถูกวิธี เพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หลักกรุณาไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับนักเรียน
3) เมือ่ ครูผสู้ อนน�ำหลักมุทติ าไปใช้กบั นักเรียนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ นักเรียนอีกกลุม่
มักจะคิดว่าครู มีความล�ำเอียงเกิดความไม่เสมอภาคกันในระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้น
ท�ำให้นักเรียนอีกกลุม่ มีพฤติกรรมทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งทีค่ รูสอน และไม่เชือ่ ฟังค�ำสัง่ สอนของ
ครู เมื่อครูน�ำหลักมุทิตาไปใช้ในการสอน
4) ครูควรศึกษาถึงหลักของอุเบกขาให้เข้าใจชัดเจน ก่อนน�ำไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนแต่ครูสว่ นใหญ่ยงั ไม่เข้าใจหลักอุเบกขาเลย จึงไม่สามารถน�ำหลักอุเบกขาไปปรับใช้ได้
อย่างถูกต้องครูผสู้ อนไม่สามารถทีจ่ ะน�ำไปใช้ได้กบั นักเรียนทุกคนได้ เพราะนักเรียนแต่ละคน
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน บางคนไม่จ�ำเป็นต้องใช้หลักอุเบกขาเลย
4. ประโยชน์จากการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดย
แยกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ประโยชน์จากการน�ำหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าครูมี
เมตตาต่อนักเรียน ท�ำให้นักเรียนเกิดความรัก และเชือ่ ฟังค�ำอบรมสัง่ สอนของครูเป็นอย่าง
ดี ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ นักเรียนรูส้ กึ สนใจ และตัง้ ใจเรียน ส่งผล
ท�ำให้นกั เรียนมีความสุขในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จากคุณครู กล้าแสดงออกความคิดเห็นในการ
ตอบค�ำถามต่างๆ
2) ประโยชน์จากการน�ำหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าหลัก
กรุณา ทีค่ รูนำ� ไปปรับใช้มปี ระโยชน์เป็นอย่างมาก เมือ่ คุณครูแสดงความกรุณาต่อนักเรียน ท�ำให้
นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ คุณครู นักเรียนเกิดความเคารพรัก และตระหนักในการปฏิบตั ติ นที่
ดีตอ่ ค�ำสัง่ สอนของครู มีความตัง้ ใจเรียนมากขึน้ กว่าเดิม มีความขยันท�ำงานตามทีค่ รูมอบหมาย
ให้ทำ� เป็นอย่างดี มีพฤติกรรมทีด่ ตี อ่ ครู ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางทีด่ ี
3) ประโยชน์จากการน�ำหลักมุทิตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าหลัก
มุทิตาเกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ท�ำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จใน
ผลงานของตนเองทีไ่ ด้รบั ค�ำชืน่ ชม และค�ำยินดีจากครู ส่งผลท�ำให้นกั เรียนตัง้ ใจเรียนเป็นอย่าง
ดี ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพ หลังจากทีค่ รูแสดงมุทติ า
แก่นกั เรียน ท�ำให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ คุณครู นักเรียนมีความขยัน ตัง้ ใจเรียนมากขึน้ กว่า
เดิม และท�ำงานตามทีค่ รูมอบหมายให้ทำ� เป็นอย่างดี นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นใน
การตอบค�ำถามต่างๆ จากทีค่ รูถาม ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ประโยชน์จากการน�ำหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าหลัก
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อุเบกขา ทีค่ รูนำ� ไปปรับใช้มปี ระโยชน์เป็นอย่างมาก ครูมีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ล�ำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์คดั แย้งกันระยะการ
ท�ำงานในกลุม่ ของนักเรียน ครูสามารถน�ำหลักอุเบกขาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
ท�ำให้ครูมหี ลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้ครูเป็น
ทีน่ า่ เชือ่ ถือของนักเรียน ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ นักเรียนเกิดความ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ นทีด่ ตี อ่ คุณครู

อภิปรายผล
1 บ้านกลาง

1. การน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล

ผลการวิจยั พบว่าการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม อันประกอบด้วยหลักเมตตา กรุณา
มุทติ า อุเบกขา มาปฏิบตั ใิ ช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางนัน้
ครูผสู้ อนต้องมีอธั ยาศัยทีด่ มี นี ำ�้ ใจต่อผูเ้ รียน ใช้คำ� พูดทีเ่ หมาะสมไม่พดู ประชดประชัน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้ รียน ครูผสู้ อนคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทุกคนได้พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในการเรียน การปฏิบตั กิ ารสอนโดยใช้หลักเมตตามาใช้
ในการสอนนัน้ ครูผสู้ อนแสดงความรัก ความห่วงใยผูเ้ รียนด้วยความจริงใจทุกคน เห็นอกเห็นใจ
ผูเ้ รียนทีเ่ ดือดร้อนและเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือผูเ้ รียนทุกครัง้ เมือ่ เจ็บป่วยไม่สบาย ครูผสู้ อนใช้
หลักเมตตา โดยปฏิบตั กิ ารสอนอย่างตัง้ ใจ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชน์สว่ นตนเอง
อุทศิ เวลาให้กบั การจัดการเรียนการสอน มอบหมายงานตามความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนตาม
ความเหมาะสม ครูผสู้ อนไม่ใช้อำ� นาจกับผูเ้ รียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือผูเ้ รียนทีก่ ระท�ำความ
ผิดให้ได้รบั โทษเบาลง ครูไม่กลัน่ แกล้งผูเ้ รียนในขณะปฏิบตั กิ ารสอน ไม่มอบงานส่วนตัวเองให้ผู้
เรียนช่วยท�ำ ครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพือ่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนการ
สอนของผูเ้ รียนอยูเ่ สมอ ถ่ายทอดความรูท้ างการสอนให้ผเู้ รียนอย่างจริงใจ ครูใช้วธิ กี ารจูงใจผู้
เรียนให้เกิดการพัฒนาการเรียน การสอนอยูเ่ สมอ คอยให้คำ� ปรึกษาหารือในการพัฒนาการเรียน
ของผูเ้ รียน สนับสนุนให้ผเู้ รียนพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อสมัยกับยุคปัจจุบนั ในการน�ำหลักกรุณามา
ใช้ในการสอนนัน้ ครูตอ้ งให้ความร่วมมือร่วมใจกับผูเ้ รียนในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คอยแก้ไข
ข้อบกพร่องของผูเ้ รียนอย่างจริงใจ ให้ความสนิทสนม กับผูเ้ รียนทุกคน ครูผสู้ อนใช้วธิ กี ารสร้าง
ขวัญก�ำลังใจยกย่องชมเชย ชืน่ ชมผลงานของผูเ้ รียนในการเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการให้ของ
รางวัลเป็นสิง่ ตอบแทนความตัง้ ใจ ขยันท�ำงานตามทีค่ รูมอบหมายให้ทำ� อย่างเต็มความสามารถ
คอยสนับสนุนผูเ้ รียนตามความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เข้ารับการอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เพือ่ พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรูจ้ ากทีต่ า่ งๆ เพือ่ พัฒนาตนเองและ
เผยแพร่ผลงานของผูเ้ รียนต่อสาธารณชนเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวผูเ้ รียน ในการน�ำหลักมุทติ าไป
ใช้ในการสอนนัน้ ครูตอ้ งวางตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ ผูเ้ รียน ว่ากล่าวตักเตือนผูเ้ รียนด้วยค�ำพูดที่
สุภาพเหมาะสม เอาใจใส่ชว่ ยเหลือและแก้ไขปัญหาผูเ้ รียนทุกๆ คนโดยมอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ รียน มีความตรงต่อเวลาการสอนอย่างสม�ำ่ เสมอ มอบหมาย
งานตามความรูค้ วามสามารถแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน ครูเป็น
ผูถ้ า่ ยทอดความรูแ้ ก่ผเู้ รียนอย่าง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมีความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการ
สอนตามหน้าที่ มีอารมณ์ดมี นั่ คงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วยเหลือผูเ้ รียนคนใดคนหนึง่ เป็น
พิเศษ ในการน�ำหลักอุเบกขาไปใช้ในการสอนนัน้ ครูตอ้ งมีความอดทนอดกลัน้ ในปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผเู้ รียน พิจารณาปัญหาของผูเ้ รียนโดยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครูผสู้ อนใช้หลัก
อุเบกขาโดยปฏิบตั กิ ารสอนโดยครูประเมินผลการเรียนของผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล จัดสรรผลประโยชน์แก่ผเู้ รียนทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่ลำ� เอียงต่อคนใดคนหนึง่
ในการเรียนการสอนอย่างยุตธิ รรม เป็นหลักพรหมวิหารธรรมเป็นหลักธรรมทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่
ต่อครูผสู้ อน จะต้องสร้างให้เกิดขึน้ ในจิตใจให้ครบทัง้ 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า และ
อุเบกขา เพราะต้องพัฒนาจิตใจของตนเองและยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น ให้ประเสริฐ
ขึ้นสมกับการเป็นครูผู้สอน และสมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล เพราะถ้าหาก
ขาดคุณธรรม 4 ประการนี้แล้ว จะเกิดความทารุณโหดร้ายเป็นอันตรายกับทั้งตนเอง และผู้
ใกล้ชิดอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2546 : 124) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ ได้ให้ความหมายของพรหมวิหาร 4 ไว้
ใน “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม” ว่า พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครือ่ งอยูอ่ ย่าง
ประเสริฐบริสทุ ธิ,์ ธรรมทีต่ อ้ งมีไว้เป็นหลักใจ และก�ำกับความประพฤติ จึงจะชือ่ ว่าด�ำเนินชีวติ
หมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบด้วย
1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักทีม่ งุ่ เพือ่ ปรารถนาดี ปรารถนาให้ผอู้ นื่ เป็นสุขผู้
บริหารควรมี ความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค�ำแนะน�ำ สั่งสอน
หรือ อบรมทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานและความประพฤติทเี่ หมาะสมและดีงาม รวม
ถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด
2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ผู้
บริหารควรมีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน�้ำใจ หรือ
สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ ก�ำลังกายและก�ำลังใจ รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและผล
ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
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3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
ความเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไม่มใี จอิจฉาริษยา ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึง ความ
ยินดี เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
การงาน และชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน�้ำใจ
4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ผู้บริหารควรมีความ
ปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มีความสุขในลักษณะที่ถูก
ต้องตามท�ำนอง คลองธรรมด้วยความยุติธรรม ไม่ล�ำเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรัก
ไม่ชอบ (เกลียด) เขลา และกลัวสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (ถาวรศิล)
ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์พรหมวิหาร 4 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจากศึกษาวิจัย
ดังกล่าว พบว่า “พรหมวิหาร 4 มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ หลายแห่งตาม
ลักษณะของการจัดหมวดหมู่ทางหลักธรรม พรหมวิหาร 4 จึงเป็นหลักธรรมที่มีความส�ำคัญ
มากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม เนื่องจากเป็นคุณธรรมอันดีงาม เป็นหลักปฏิบัติที่มนุษย์
พึงยึดไว้ประพฤติปฏิบตั ติ อ่ กันและกัน เพือ่ ความสงบสุขของผูป้ ฏิบตั แิ ละสังคมโดยส่วนรวม”
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระณัฐวุฒิ ปญฺญาคโม (พระณัฐวุฒิ ปญฺญาคโม, 2552) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง
“หลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงานของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
เมืองพันชาติ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”พบว่า”การน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของครู กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันชาติ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่
ด้านอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา ด้านมุทิตา และด้านกรุณา
การเปรียบเทียบการน�ำพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของครู กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายพันชาติ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานโดย
รวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน คือ ครู
ควรเป็นผู้ที่คิดท�ำประโยชน์แก่บุคคลอื่นเสมอ ๆ คือ ความปรารถนาดีต่อศิษย์ อยากให้ศิษย์
ของตนเองมีความสุข ประสบความส�ำเร็จทัง้ ในด้านการเรียน และการด�ำเนินชีวติ ครูควรท�ำ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาในปัญหาของนักเรียน ทั้งเรื่องของการเรียน หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวบาง
ประการ และครูควรเป็นผู้แนะน�ำสิ่งที่ดีให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
การเรียน และการด�ำเนินชีวิต”
2. ปัญหาและอุปสรรคการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไป
ปฏิบตั ใิ ช้ในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางนัน้ ส่วนใหญ่แล้วปัญหาต่างๆ มีความ
แตกต่างกันในแต่ละระดับชัน้ แต่ละรายวิชา ทีค่ รูผสู้ อนได้นำ� ไปปรับใช้ในการสอนของครู ด้วย
ปรับใช้ตามเนือ้ หาสาระรายวิชาต่างๆ เพือ่ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ของผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อตัวผูเ้ รียน การน�ำหลักพรหมวิหารธรรม
ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อน ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจากผูเ้ รียนมีความ
สามารถในการรับรูแ้ ละการพัฒนาตามหลักพรหมวิหารธรรมได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามแนวคิด
ของยัง ยัคส์รุสโซ (ยัง ยัคส์รุสโซ, 2546 : 2 - 3) ที่ได้กล่าวไว้ว่าได้ให้ความหมายของการ
จัดการศึกษาไว้ว่า การศึกษาคือการปรับปรุงคนให้เหมาะสมกับโอกาส และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาคือการน�ำความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกศินี ครุณาสวัสดิ์ (เกศินี ครุณาสวัสดิ,์ 2548) ทีไ่ ด้
วิจยั เรือ่ ง “ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพือ่ พัฒนาจริยธรรม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” พบว่า
1. สภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า
1.1 ด้านครู ครูสว่ นใหญ่ถกู ก�ำหนดให้สอน โดยได้รบั คัดเลือกตามความเหมาะสม
และมีความพอใจ ครูสว่ นใหญ่เข้ารับการอบรมและสัมมนาเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ในหัวข้อเนือ้ หาพระพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาจริยธรรม จ�ำนวน 1 ครัง้ ต่อหนึง่ ภาคการศึกษา ครู
ส่วนใหญ่ได้รบั ประโยชน์จากการสอนโดยมีความรูค้ วามเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึน้ และ
เป็นตัวอย่างในการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในสถานศึกษา
1.2 ด้านเนื้อหา ครูส่วนใหญ่น�ำเนื้อหาพระพุทธศาสนามาพัฒนาจริยธรรมทั้ง
6 ประการ คือความ มีวินัย ความซื่อสัตย์ การประหยัดและอดออม ความขยันหมั่นเพียร
และความอดทนครูสว่ นใหญ่ใช้เนือ้ หาเหมือนกัน คือหัวข้อเรือ่ งพระธรรม ส�ำหรับความรับผิด
ชอบ ครูส่วนใหญ่ใช้เนื้อหาในหัวข้อพระสงฆ์
1.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูสว่ นใหญ่จดั กิจกรรมโดยบูรณาการเนือ้ หาพระพุทธ
ศาสนากับสาระ การเรียนรูห้ น้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ เพือ่ พัฒนาความ
มีวินัย และมีการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและเสริมหลักสูตร รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย และเน้นการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น ครูส่วนใหญ่ให้ค�ำชมเชยทั้งเป็นการส่วนบุคคลและต่อสาธารณะ และครู
ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผลที่หลากหลายโดยใช้แบบฝึกหัดและใบงานมาก
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ที่สุด และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากที่สุด และประเมินความส�ำเร็จในการสอนที่
ร้อยละ 51 - 80
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาในด้าน
ตัวครูและด้านเนื้อหา ส�ำหรับด้านการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
จ�ำนวนชั่วโมงสอนไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนา
จริยธรรมไม่เพียงพอและการขาดงบประมาณในการน�ำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และ
ครูส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาด้านการเสริมแรงและด้านการวัดและการประเมินผล ให้ค�ำ
ชมเชยทั้งเป็นการส่วนบุคคลและต่อหน้าสาธารณะสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาทวน
นวลสาย ที่ได้ท�ำวิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม” พบว่า 1. ครูผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยส่วนรวมและจ�ำแนกตามประสบการณ์ในการสอนมีปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงอันดับ
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ การด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
สอน การท�ำแผนการสอน การศึกษาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล และการก�ำหนดจุด
ประสงค์การเรียนรู้ โดยมีรายข้อทีม่ ปี ญ
ั หาอยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก และมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
ในแต่ละด้าน ดังนี้ ผู้สอนไม่ได้จบวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรง คู่มือที่ใช้ในการประกอบการ
ท�ำแผนการสอนมีนอ้ ย โรงเรียนได้รบั เอกสารล่าช้า เช่น แผนการสอน คูม่ อื ครู มีการไปสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนจากการไปเยี่ยมที่บ้านน้อย และจุดประสงค์การเรียนรู้ยังไม่ค�ำนึง
ถึงความพร้อม ด้านวัสดุ/อุปกรณ์/อาคารสถานที่/แหล่งการเรียนรู้ 2. ครูที่มีประสบการณ์
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาต�ำ่ กว่า 10 ปี และประสบการณ์ตงั้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป มีปญ
ั หาการ
จัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ประโยชน์ของการน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
จากผลการวิจัยพบว่าการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบตั ใิ นการสอนของครู
โรงเรียน เทศบาล 1 บ้านกลางนัน้ เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่าง
มาก ท�ำให้ครูผสู้ อนและตัวผูเ้ รียนมีความรัก ความเมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขาต่อกัน โดย
ยึดหลักธรรมต่างๆ ในหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบตั ใิ ช้ใน การจัดการเรียนการสอนของครู
สอนแต่ละสาระวิชา ไม่วา่ จะเป็นการน�ำหลักธรรมในเรือ่ งของเมตตามาใช้เกิดประโยชน์ทำ� ให้
ตัวครูผสู้ อนมีอธั ยาศัยทีด่ ี มีนำ�้ ใจต่อผูเ้ รียน ใช้คำ� พูดทีเ่ หมาะสม ไม่พดู ประชดประชัน ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้เรียน คอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เพือ่ ให้ผเู้ รียนประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในการเรียน การปฏิบตั กิ ารสอนโดยใช้หลักเมตตามา
ใช้ในการสอนนัน้ ครูผสู้ อนแสดงความรัก ความห่วงใยผูเ้ รียนด้วยความจริงใจทุกคน เห็นอก
เห็นใจผูเ้ รียนทีเ่ ดือดร้อนและเจ็บป่วย คอยช่วยเหลือผูเ้ รียนทุกครัง้ เมือ่ เจ็บป่วยไม่สบาย ปฏิบตั ิ
การสอนอย่างตั้งใจ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตนเอง อุทิศเวลาให้กับการ
จัดการเรียนการสอน มอบหมายงานตามความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนตามความเหมาะสม
ประโยชน์จากการน�ำหลักพรหมวิหารไปปฏิบตั ใิ ช้ในหลักธรรมเรือ่ งของกรุณานัน้ ครูผสู้ อนไม่
ใช้อำ� นาจกับผูเ้ รียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือผูเ้ รียนทีก่ ระท�ำความผิดให้ได้รบั โทษเบาลง ครู
ไม่กลัน่ แกล้งผูเ้ รียนในขณะปฏิบตั กิ ารสอน ไม่มอบงานส่วนตัวเองให้ผเู้ รียนช่วยท�ำ ครูเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพือ่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนของผูเ้ รียนอยูเ่ สมอ
ถ่ายทอดความรูท้ างการสอนให้ผเู้ รียนอย่างจริงใจ ครูใช้วธิ กี ารจูงใจผูเ้ รียนให้เกิดการพัฒนาการ
เรียน การสอนอยูเ่ สมอ คอยให้คำ� ปรึกษาหารือในการพัฒนาการเรียนของผูเ้ รียน สนับสนุนให้
ผูเ้ รียนพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อสมัยกับยุคปัจจุบนั ในการน�ำหลักกรุณามาใช้ในการสอนนัน้ ครู
ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกับผูเ้ รียนในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คอยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้
เรียนอย่างจริงใจ ให้ความสนิทสนม กับผูเ้ รียนทุกคน ประโยชน์จากการน�ำหลักพรหมวิหาร
ไปปฏิบตั ใิ ช้ในหลักธรรมเรือ่ งของมุทติ านัน้ ครูผสู้ อนใช้วธิ กี ารสร้างขวัญก�ำลังใจยกย่องชมเชย
ชื่นชมผลงานของผู้เรียนในการเรียนอย่างสม�่ำเสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน
ความตัง้ ใจ ขยันท�ำงานตามทีค่ รูมอบหมายให้ทำ� อย่างเต็มความสามารถ สนับสนุนผูเ้ รียนตาม
ความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรม หรือไปศึกษาแหล่งเรียนรูจ้ ากทีต่ า่ งๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง และเผยแพร่ผลงานของผูเ้ รียน
ต่อสาธารณชนเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวผูเ้ รียน ครูวางตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี ต่อผูเ้ รียนว่ากล่าวตัก
เตือนผูเ้ รียนด้วยค�ำพูดทีส่ ภุ าพเหมาะสม เอาใจใส่ชว่ ยเหลือและแก้ไขปัญหาผูเ้ รียนทุกๆ คนโดย
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ รียน ประโยชน์จากการน�ำหลัก
พรหมวิหารไปปฏิบตั ใิ ช้ในหลักธรรมเรือ่ งของอุเบกขานัน้ ครูผสู้ อน มีความตรงต่อเวลาการสอน
อย่างสม�ำ่ เสมอ มอบหมายงานตามความรูค้ วามสามารถแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ผเู้ รียนได้
ปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน ครูเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูแ้ ก่ผเู้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการสอนตามหน้าที่ มีอารมณ์ดมี นั่ คงเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้การช่วย
เหลือผูเ้ รียนคนใดคนหนึง่ เป็นพิเศษ ในการน�ำหลักอุเบกขาไปใช้ในการสอนนัน้ ครูตอ้ งมีความ
อดทนอดกลัน้ ในปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่สร้างความเกรงกลัวให้ผเู้ รียน พิจารณาปัญหาของผูเ้ รียน
โดยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครูผสู้ อนใช้หลักอุเบกขาโดยปฏิบตั กิ ารสอนโดยครูประเมินผล การเรียน
ของผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จัดสรรผลประโยชน์แก่ผเู้ รียนทุกคนอย่าง
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เป็นธรรม ไม่ลำ� เอียงต่อคนใดคนหนึง่ ในการเรียนการสอนอย่างยุตธิ รรมด้วยเหตุทกี่ ล่าวมาใน
ข้างต้นจึงท�ำให้ทราบถึงประโยชน์ของการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผสู้ อนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของปรัชญา เวสารัชต์ (ปรัชญา เวสารัชต์,
2554 : 2) ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ การจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือในระบบ ส่วนใหญ่จัดขึ้นใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ตั้งขึ้นมาท�ำหน้าที่ปลูกฝังทักษะ ความรู้ และค่านิยม
แก่ผเู้ รียน แต่โรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ไม่ใช่เป็นช่องทางเดียวในโลกทีจ่ ะพัฒนาการด้านสือ่
และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาสามารถท�ำได้อย่างหลากหลายเพือ่ สอด
รับกับความต้องการกลุม่ เป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุม่ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน การจัดการ
ศึกษาในครัวเรือน การจัดการศึกษาโดยชุมชน การศึกษาทางไกลผ่านสือ่ ประเภทต่างๆเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับ พระปลัดค�ำภา สิมบิดา ได้ท�ำวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7” พบว่า
1) ครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในกลุม่ 7 มีความคิดเห็นเกีย่ ว
กับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
2) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีสถานภาพต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
3) ครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาในกลุม่ 7 ทีม่ ปี ระสบการท�ำงาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
4) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิเชียร บุญกล้า ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้พรหมวิหาร 4
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
เรียงล�ำดับจากสูงสุดไปหาต�่ำสุด ดังนี้ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา
ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้
บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุจริงต�่ำกว่า 45 ปี และอายุ
จริง 45 ปีขนึ้ ไป มีการรับรูต้ อ่ การใช้พรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเมตตา และด้านอุเบกขา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงาน
ซึง่ มีการรับรูต้ อ่ การใช้พรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05”

สรุป

1. การน�ำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบตั ใิ นการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
แยกเป็น 4 ด้านดังนี้
1) การปฏิบตั กิ ารสอนของครูโดยใช้หลักเมตตา พบว่าการน�ำหลักเมตตามาปฏิบตั ิ
ใช้ในการจัด การเรียนการสอน ครูผสู้ อนมีอธั ยาศัยทีด่ ี มีนำ�้ ใจต่อผูเ้ รียน ใช้คำ� พูดทีเ่ หมาะสม
ไม่พดู ประชดประชัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รียน
2) การปฏิบตั กิ ารสอนของครูโดยใช้หลักกรุณา พบว่าการน�ำหลักกรุณามาปฏิบตั ิ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู้ อนไม่ใช้อำ� นาจกับผูเ้ รียนเกินขอบเขต คอยช่วยเหลือผูเ้ รียน
ทีก่ ระท�ำความผิดให้ได้รบั โทษเบาลง ครูไม่กลัน่ แกล้งผูเ้ รียนในขณะปฏิบตั กิ ารสอน ไม่มอบ
งานส่วนตัวเองให้ผเู้ รียนช่วยท�ำครูเสียสละความสุขส่วนตัวเพือ่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอนของผูเ้ รียนอยูเ่ สมอ
3) การปฏิบตั กิ ารสอนของครูโดยใช้หลักมุทติ า พบว่าการน�ำหลักมุทติ ามาปฏิบตั ิ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู้ อนใช้วธิ กี ารสร้างขวัญก�ำลังใจยกย่องชมเชย ชืน่ ชมผลงาน
ของผูเ้ รียนในการเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการให้ของรางวัลเป็น สิง่ ตอบแทนความตัง้ ใจ ขยัน
ท�ำงานตามทีค่ รูมอบหมายให้ทำ� อย่างเต็มความสามารถ
4) การปฏิบัติการสอนของครูโดยใช้หลักอุเบกขา พบว่าการน�ำหลักอุเบกขา
มาปฏิบตั ใิ ช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูนนั้ ครูผสู้ อนมีความตรงต่อเวลาการสอนอย่าง
สม�ำ่ เสมอ มอบหมายงานตามความรูค้ วามสามารถแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั ิ
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อย่างชัดเจน

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบตั ใิ นการสอนของ
ครูโรงเรียน เทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดย
แยกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ครูผู้สอนไม่เข้าใจในหลักเมตตาอย่างชัดเจน ถ่องแท้ เกี่ยวกับการน�ำหลัก
เมตตาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เท่าที่ควร ท�ำให้ไม่สามารถน�ำหลักเมตตาไปปรับใช้
ในการสอนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2) เมื่อครูน�ำหลักกรุณาไปใช้ในการสอน นักเรียนมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องที่ครู
สอนเท่าที่ควร เพราะนักเรียนคิดว่าครูมีความกรุณาต่อนักเรียนจึงไม่ค่อยลงโทษนักเรียน
ท�ำให้นักเรียนไม่ค่อยกลัวว่าครูจะลงโทษ ส่งผลท�ำให้นักเรียนไม่เชื่อฟังครูผู้สอน
3) เมือ่ ครูผสู้ อนน�ำหลักมุทติ าไปใช้กบั นักเรียนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ นักเรียนอีกกลุม่
มักจะคิดว่าครู มีความล�ำเอียงเกิดความไม่เสมอภาคกันในระหว่างนักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้น
ท�ำให้นกั เรียนอีกกลุม่ มีพฤติกรรมทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งทีค่ รูสอน และไม่เชือ่ ฟังค�ำสัง่ สอนของครู
4) ครูควรศึกษาถึงหลักของอุเบกขาให้เข้าใจชัดเจน ก่อนน�ำไปปรับใช้ในการเรียน
การสอน แต่ครูสว่ นใหญ่ยงั ไม่เข้าใจหลักอุเบกขาเลย จึงไม่สามารถน�ำหลักอุเบกขาไปปรับใช้ได้
อย่างถูกต้องครูผสู้ อนไม่สามารถทีจ่ ะน�ำไปใช้ได้กบั นักเรียนทุกคนได้ เพราะนักเรียนแต่ละคน
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน บางคนไม่จ�ำเป็นต้องใช้หลักอุเบกขาเลย
3. ประโยชน์จากการน�ำหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยแยก
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ประโยชน์จากการน�ำหลักเมตตา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าครูมี
เมตตาต่อนักเรียน ท�ำให้นักเรียนเกิดความรัก และเชือ่ ฟังค�ำอบรมสัง่ สอนของครูเป็นอย่างดี
ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ นักเรียนรูส้ กึ สนใจ และตัง้ ใจเรียน ส่งผลท�ำให้
นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ จากคุณครู
2) ประโยชน์จากการน�ำหลักกรุณา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าหลัก
กรุณาทีค่ รูนำ� ไปปรับใช้มปี ระโยชน์เป็นอย่างมาก เมือ่ คุณครูแสดงความกรุณาต่อนักเรียน ท�ำให้
นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ คุณครู นักเรียนเกิดความเคารพรัก และตระหนักในการปฏิบตั ติ นที่
ดีตอ่ ค�ำสัง่ สอนของครู
3) ประโยชน์จากการน�ำหลักมุทติ า ไปปฏิบตั ใิ นการสอนของครู พบว่าหลักมุทติ า
เกิดประโยชน์ทั้งครู และนักเรียนเป็นอย่างมาก ท�ำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จในผลงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ของตนเองทีไ่ ด้รบั ค�ำชืน่ ชม และค�ำยินดีจากครู ส่งผลท�ำให้นกั เรียนตัง้ ใจเรียนเป็นอย่างดี ท�ำให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพ
4) ประโยชน์จากการน�ำหลักอุเบกขา ไปปฏิบัติในการสอนของครู พบว่าหลัก
อุเบกขาทีค่ รูนำ� ไปปรับใช้มปี ระโยชน์เป็นอย่างมาก ครูมีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่ล�ำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์คดั แย้งกันระยะการ
ท�ำงานในกลุม่ ของนักเรียน
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