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บทคัดย่อ 
          การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ (๑) เพื่อศึกษาพุทธวิธีในการสอน (๒) เพื่อศึกษา
เมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อวิเคราะห์พุทธวิธีในการสอนเรื่องเมตตา การวิจัยนี้เป็น    
การวิจัยเชิงคุณภาพ น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระ
ปรีชาสามารถอย่างท่ีสุดในด้านการสอน มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย รวมท้ังรูปแบบและเทคนิคในการ
สอนท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สถานการณ์ เวลาและสถานท่ี ส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าสอน
มีอยู่อย่างมากมาย แต่มีหลักธรรมท่ีส าคัญอีกหลักธรรมหนึ่ง คือความเมตตา เป็นหลักธรรมท่ีส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ยังเป็น
หลักธรรมท่ีเป็นคู่ปฏิปักษ์กับความโกรธ ซึ่งใครท่ีชนะความโกรธได้ ก็ต้องเป็นผู้ท่ีมีเมตตา ความเมตตา
ยังส่งผลให้เกิดความสงบสุขท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ท้ังหมดนี้เกิดจากค าสอนของพระบรมศาสดาและ
พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ 
 
ค าส าคัญ  พุทธวิธีในการสอน, เมตตา 

 

 ABSTRACT 
This study has three objectives: 1) to study the Buddha’s Teaching Methods; 

2) to study the Loving-Kindness in Theravada; 3) to analyze the Buddha’s Teaching 
Methods causing the Loving-Kindness.  This research is Qualitative research Describe 
the results by descriptive method. The study indicated that The Buddha is the most 
proficient in teaching. There are various teaching methods. Including teaching styles 
and techniques that best fit the differences between individuals, situations, and 
places.  What the Buddha taught is abundant.  Another principle is that mercy is a 

                                                             

          ๑ นิสิตปริญญาโท  สาขาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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principle that promotes peaceful coexistence. To be generous and help each other. 
It is also fair to be an antagonist to anger.  Who wins the anger I have to be kind. 
Mercy also results in peace for both themselves and others. All this comes from the 
teachings of the great and merciful monks. 

 
Keywords: BUDDHA’S TEACHING METHOD, LOVING-KINDNESS  
 
๑. บทน า 
          โลกได้เข้าสู่ยุคแห่งความอาฆาตพยาบาท สันติภาพก าลังจะหมดไป มนุษยชาติโดยเฉพาะ
ชาวตะวันตกต้องอยู่อย่างหวาดระแวง ไปเดินช็อปปิ้งหรืออยู่ในท่ีซึ่งมีผู้คนชุมนุมกันหนาแน่นก็กลัวจะถูก
ระเบิดพลีชีพ โดยสารเครื่องบินก็กลัวถูกก่อการร้ายจ้ีเครื่องบิน หรือลอบยิงด้วยขีปนาวุธจากพื้นดิน เกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น ต่างก็โทษว่าคนอื่น เผ่าพันธุ์อื่น ประเทศอื่น เป็นต้นเหตุ แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็จะ
พบว่า ความโกรธต่างหากเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งของความขัดแย้งทุกกรณี เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจะกินก็
ไม่เป็นสุข จะนอนก็ไม่หลับ จะอยู่ ท่ีใดใจก็กลัดกลุ้มรุ่มร้อน การทะเลาะกันในครอบครัวหรือในท่ีท างาน      
การก่อการร้าย รวมท้ังสงครามต่างๆ เกิดจากความโกรธ ความโกรธจึงเป็นภัยใหญ่หลวงโลก จะต้องฆ่าความ
โกรธให้พินาศ มนุษยชาติจึงจะปลอดภัย๓   ความโกรธร้ายแรงกว่าอัคคีภัย ความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟภายในคือโทสะนั้น มีมากกว่าไฟภายนอกอย่างเทียบกันไม่ได้ ลองนึกดูว่า
ในโลกท่ีมีประชากรหลายพันล้านคนนี้ วันหนึ่ง ๆ มีเพลิงโทสะเกิดขึ้นกี่ครั้ง เมื่อเพลิงโทสะเกิดขึ้น 
แทนท่ีจะท าให้สว่าง กลับท าจิตใจให้มืดมิดยิ่งขึ้น คนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ของตนและของผู้อื่น
ชัดตามความเป็นจริง คนโกรธย่อมก่อกรรมท่ีท าได้ยากเหมือนท าได้ง่าย คนโกรธฆ่าบิดามารดาก็ได้ 
ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ ฆ่าตนเองก็ได้ ฆ่าใครต่อใครก็ได้ เรื่องท่ีร้ายแรงหรือทารุณโหดร้ายขนาดไหน คน
โกรธท าได้ท้ังนั้น๔  โทสะหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจ ยิ่งกว่าความโลภหรือความหลง โกรธ
เมื่อใดร้อนเมื่อนั้น แม้ผู้ท่ีหยาบท่ีสุดไม่ต้องใช้ความประณีตพิจารณาเลย ก็ย่อมรู้สึกได้เช่นนั้น คนโกรธ
ง่าย โกรธบ่อย อาจจะเกิดความโกรธจนชินได้ แต่จะไม่ชินกับผลท่ีเกิดจากความโกรธ คือจะต้องรู้สึก
ร้อนเสมอไปไม่ว่าจะโกรธจนชินแล้วเพียงไหน๕  
          จึงกล่าวได้ว่าความโกรธหรือโทสะนั้น เป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตา บุคคลท่ีระงับความโกรธได้
จะเป็นบุคคลท่ีจะอยู่เป็นสุข คือ ไม่มีเวรต่อใคร ไม่มีใครมาจองเวร ไม่เศร้าโศก คือ ไม่ต้อง  ทุกข์อก
ทุกข์ใจ ร้อนอกร้อนใจ และผู้ท่ีไม่โกรธนั้นย่อมได้ช่ือว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของความโกรธไว้ว่า 
“ผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธ ผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธ เพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบ
ต่อบุคคลผู้โกรธ ช่ือว่าชนะสงครามท่ีชนะได้ยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติ สงบใจไว้ได้ ผู้นั้นช่ือว่า
ประพฤติประโยชน์ของคนท้ัง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่น๖  
                                                             

 ๓ ทูตใจ, มนต์คลายโกรธ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๕๑), หน้า  ค าน า. 
 ๔ ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ, พุทธวิธีชนะความโกรธ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพ : ม.ป.ท., ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
 ๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ, พิมพ์ครั้งที่  ๓, 
(นครปฐม : สาละพิมพการ, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓. 
 ๖  ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๘/๒๖๗. 
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                องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักการสอนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด ทรงพระปรีชา
สามารถยอดเยี่ยมในการอบรมส่ังสอน และประสบความส าเร็จในการสอนอย่างสูงสุด พระนามอย่าง
หนึ่งของพระพุทธเจ้า ท่ีปราชญ์ได้ขนานนามถวาย และพุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเรียกกันเสมอ คือค า
ว่า “พระบรมศาสดาหรือพระบรมครู” ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมหรือผู้เป็นยอดของครู ใน
ภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสาน ” แปลว่า พระศาสดาของทวยเทพ
และมนุษย์ท้ังหลาย และมีค าเสริมพระพุทธคุณว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ”แปลว่าเป็น สารถีฝึกคน
ได้ไม่มีใครยิ่งกว่า๗ และท่ามกลางค าสอนมากมายของพระพุทธองค์ ค าสอนเรื่อง “เมตตา” คือการมี
ไมตรีจิตหรือการมองคนท้ังโลกว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรท่ีรักของเรานั้น นับว่าเป็นค าสอนท่ีโดดเด่นมาก 
ค าสอนเรื่องเมตตาเป็นค าสอนเพื่อสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง และค าสอนเรื่องเมตตาหรือความรักท่ี
แท้นี้  พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เรามีเฉพาะกับคนด้วยกันเท่านั้น หากแต่ทรงสอนให้เราจงมีเมตตา
หรือไมตรีต่อท้ังคน เทวดา อมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน รวมถึงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วย๘ 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาพุทธวิธีในการสอน 
 ๒.๒ เพื่อศึกษาเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์พุทธวิธีในการสอนเรื่องเมตตา 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้นเอกสาร คือ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แล้วน ามา
วิเคราะห์ เรียบเรียงและพรรณนา โดยแบ่งแหล่งข้อมูลดังนี้ 

 ๓.๑ แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๓.๒ แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาข้อมูลจากอรรถกถา ต ารา หนังสือ เอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
๔. ผลการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาพุทธวิธีในการสอน ๒) เพื่อศึกษาเมตตาในพุทธ
ศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อวิเคราะห์พุทธวิธีในการสอนเรื่องเมตตา ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้ข้อมูลจากพระไตรปิฎกและเอกสาร หนังสือ รวมท้ังวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและน าข้อมูล      
มาวิเคราะห์ เรียบเรียงเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 
 ๑. การสอนของพระพุทธเจ้า เป็นกระบวนการให้ความรู้ ถ่ายทอด แนะน า บอกกล่าว ตักเตือน       
ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ให้รู้แจ้งเห็นจริง ด้วยวิธีการต่าง  ๆอย่างเป็นกัลยามิตร ด้วยความรักความเมตตา โดยทรงมี
หลักในการสอน ดังนี้ ๑) สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ๒) สอนตามล าดับขั้นตอน ๓) สอนด้วยของจริง ให้ได้
ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง ๔) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ๕) สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ ๖) สอนเท่าท่ีจ าเป็น
พอดีส าหรับให้เกิดความเข้าใจ ๗) สอนส่ิงท่ีมีความหมาย ก่อนท่ีจะเข้าสู่การสอนนั้นพระองค์ยังสร้าง
                                                             

 ๗  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั้งที่๑๑, (กรุงเทพมหานคร :  สหธรรมิก, 
๒๕๔๙), หน้า ๑. 
 ๘ ว.วชิรเมธี, อหิงสา มรรคาสู่สันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์, ๒๕๕๕),               
หน้า ๑๐. 
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บรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อชักจูงให้ผู้เรียนมีความสนใจพระธรรมค าสอน  การสอนของพระพุทธเจ้า      
ทรงใช้หลักการสอนท่ีเหมาะสมกับบุคคลประเภทต่างๆ โดยค านึงถึงตัวผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การถ่ายทอดวิชาความรู้และเนื้อหาของเรื่องท่ีสอนเป็นส าคัญ นอกนี้ทรงมีลีลาในการสอน เพื่อให้กระบวนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพ คือ ๑) ทรงช้ีแจงให้ชัดเจน ๒) ฟังแล้วอยากน าไปปฏิบัติ ๓) ปลุกเร้าให้กระตือรือร้น 
เกิดความอุตสาหะ และ ๔) ช้ีให้เห็นผลดีและประโยชน์ท่ีจะได้รับ พระพุทธเจ้ามีวิธีการสอนอยู่ ๔ แบบ คือ 
สอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา สอนแบบบรรยาย สอนแบบตอบปัญหา และสอนแบบวางกฎข้อบังคับ 
นอกจากนี้พระองค์ทรงใช้เทคนิคในการสอน คือ การยกอุทาหรณ์หรือนิทานประกอบ การเปรียบเทียบด้วยข้อ
อุปมา การใช้อุปกรณ์การสอน การเล่นภาษาเล่นคือหรือการให้ความหมายใหม่ อุบายเลือกคนและปฏิบัติ
รายบุคคล การรู้จักจังหวะและโอกาส และความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการด้วยลักษณะการสอนท่ีมีความ       
เข้าใจง่าย ลุ่มลึก สมดังกับท่ีเป็นศาสดาเอกของโลก 
 ๒. เมตตาเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนากล่าวคือ ในระดับพื้นฐาน เมตตาเป็น
หลักธรรมในอันท่ีจะให้คนท้ังหลายเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่ท าลาย ไม่เบียดเบียนกัน ยังคนท้ังหลายให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก ในระดับกลาง เมตตาเป็นคุณธรรมท่ีช่วยพัฒนา
จิตให้สะอาดบริสุทธิ์ ลดกิเลส ลดปัญหา ขจัดความทุกข์ให้เบาบาง มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง ยังประโยชน์ให้
เกิดขึ้นท้ังแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม และในระดับสูง เมตตาเป็นคุณธรรมท่ียังบุคคลให้หมดตัวตน หมดกิเลส          
หมดปัญหา ไม่มีอาสวะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจ เป็นเมตตาท่ีสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีผู้ให้และผู้รับ หมายถึง    
การบรรลุพระนิพพาน เป็นเมตตาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลาย เมตตานั้น เกิดขึ้นได้ ๓ ทาง คือ 
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมตตาท่ีมีกิเลสครอบง าหรือเมตตาท่ีปราศจากปัญญา ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดโทษ
ได้ ถ้าบุคคลเจริญเมตตาอย่างต่อเนื่องก็ย่อมได้รับอานิสงค์และประโยชน์อย่างมากมาย 

 ๓. วิเคราะห์พุทธวิธีในการสอนเรื่องเมตตา เป็นการสอนท่ีเน้นเฉพาะในเรื่องของความเมตตา
เท่านั้น  โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเรื่องเมตตาไว้ในหลายๆ เหตุการณ์และแตกต่างกันออกไป สรุปโดย
ภาพรวมดังนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนและอธิบายเรื่องเมตตาอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามล าดับขั้นตอน ไม่วกวน 
พร้อมท้ังช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ผู้ถามได้รับค าตอบอย่างกระจ่างชัด ท าให้หมดข้อสงสัย บางครั้งทรงใช้ความกล้า
หาญ เด็ดเด่ียว ทรงใช้ใช้วิธีสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์ร่วมด้วย คือการ ใช้ความสามารถพิเศษกับบุคคล ท่ีมี
ลักษณะร้าย นักเลง หรือเป็นคนหัวแข็งไม่เช่ือใครๆง่าย การสอนแบบอุปมาอุปไมยนั้นช่วยให้เรื่องท่ีลึกซึ้ง
เข้าใจยาก ปรากฏความหมายเด่นชัดออกมาและเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะมักใช้ในการอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
เปรียบเทียบให้เห็นชัดด้วยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การเล่านิทานประกอบการสอนเรื่องเมตตา ช่วยให้เข้า
ใจความได้ง่าย ชัดเจน ช่วยให้จ าแม่น เกิดความเพลิดเพลินและสร้างสรรค์จินตนาการท่ีแปลกใหม่ กว้างไกล ไร้
ขอบเขต และยังสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิตและข้อคิดดีๆ ไว้ในเนื้อเรื่องหรือตอนท้ายของเรื่อง ท าให้
ตระหนักถึงคุณงามความดี การสอนโดยใช้ตัวละครเป็นแบบอย่าง ถือว่าเป็นการสอนทางอ้อมอีกแบบหนึ่ง 
เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นแบบอย่างท่ีดีของความเมตตา นับได้ว่าเป็นกุศโลบายท่ีแยบคายของพระพุทธเจ้า บางครั้ง
การสอนของพระพุทธเจ้า ต้องอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณ ต้องมีสติสัมปชัญญะ ไม่ต่ืนตระหนกหรือตกใจเกินไป 
ค่อย  ๆคิดแก้ปัญหา อย่างรอบคอบ กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในภาวะท่ีขับขัน และการยกย่องชมเชย
เป็นการยอมรับความสามารถของผู้ท่ีได้รับค าชมนั้นๆ ให้มีก าลังใจและประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นยิ่งๆ ขึ้นไป 
นอกจากนี้การรู้จักจังหวะและโอกาสในการสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิธีการหนึ่ง เพื่อดูความพร้อมของผู้ท่ีจะ
ได้รับค าสอน เป็นการรอเวลา ท่ีเหมาะสม ประกอบกับในการสอนแต่ละครั้งทรงใช้หลาย  ๆวิธี หลาย  ๆรูปแบบ
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รวมกันพร้อมกับวิเคราะห์อุปนิสัยใจคอ จริต ความรู้และอาชีพ ใช้ส่ือท่ีมีอยู่ในการเช่ือมโยงความรู้เพื่อให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้โดยง่าย ประการส าคัญคือการเป็นแบบอย่างท่ีดีปฏิบัติให้เห็น และพระจริยวัตรท่ีงดงามท าให้การสอน
เรื่องเมตตานั้นเป็นค าสอนท่ีส าคัญและโดดเด่นในพระพุทธศาสนา  
๕. บทสรุป 
 สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างท่ีสุดในด้านการสอน ทรงมีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับบุคคล สถานการณ์ เวลา สถานท่ี มีหลักในการสอน รูปแบบการ
สอน ลีลาและเทคนิคการสอน ท่ีท าให้ศาสนาของพระองค์เผยแผ่มาถึงปัจจุบัน และส่ิงท่ีสอนนอกจาก
หลักธรรมท่ีท าให้ถึงความความดับทุกข์ คือพระนิพพานซึ่งเป็นมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ยัง
มีหลักธรรมท่ีส าคัญอีกหลักธรรมหนึ่ง คือความเมตตา เป็นหลักธรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปันและเกื้อกูลกัน ไม่ให้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ด้วยการ
ประพฤตเิมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม เมตตามโนกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมท่ีเป็นคู่
ปฏิปักษ์กับความโกรธ ซึ่งใครท่ีจะชนะความโกรธได้ ก็ต้องเป็นผู้ท่ีมีเมตตา เมื่อมีความเมตตาความ
โกรธจะหายไป นอกจากนี้ผลท่ีเกิดจากความเมตตายังส่งผลให้เกิดความสุขใจ ความเย็นสบาย ส่งผล
ให้ตัวเองมีความสุขและคนท่ีอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วย ท้ังหมดนี้เกิดจากค าสอนของพระบรม
ศาสดาและเกิดจากพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีในการสอนเรื่องเมตตา ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่ามีหลายแง่มุมท่ี
ส าคัญและน่าศึกษาในเรื่องการสอนของพระพุทธเจ้า การสอนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งผู้ท่ีสนใจหรือมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการสอน เช่น ครู 
อาจารย์ วิทยากร สามารถน าความรู้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของ
ตนเองและน าไปใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น และในฐานะท่ีเป็นชาวพุทธ     
เราควรจะได้ศึกษาพุทธวิธีในการสอน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด ๔๕ พรรษาและพระจริยวัตร
ท่ีงดงามของพระพุทธเจ้า ให้สมกับท่ีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
         ๑) ศึกษาพุทธวิธีในการสอนกับหลักธรรมอื่นๆ เช่น กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
           ๒) เปรียบเทียบพุทธวิธีในการสอนระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระพุทธศาสนา
มหายาน 
 ๓) ประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการสอนกับการศึกษาระดับต่างๆ เช่น ประถมศึกษา อาชีวศึกษา
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
         ๔) ศึกษาพุทธวิธีในการสอนท่ีมีอิทธิพลต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย 
         ๕) บูรณาการพุทธวิธีในการสอนกับส่ือออนไลน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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