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แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕
ของโรงเรียนในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
A Guideline for Learning and Teaching Management on Science
Subject in Accordance With the 5 Bahusutta in School Network 49
Under Klongsamwa District Office, Bangkok
ศิริญาภา ทองมะหา Siriyapa Thongmaha๑
อินถา ศิริวรรณ Intha Siriwan๒
เกษม แสงนนท์ Kasem Saengnont๓
วิชชุดา หุ่นวิไล Vichuda Hoonvilai๔

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจัด การเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๒) เพื่อ
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และปฏิบัติตามหลักพหูสูต ๕ และ ๓) เพื่อเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ คือ
ประกอบด้ ว ยการวิเ คราะห์ เอกสารและการสั มภาษณ์ผู้ ให้ ข้อ มูล ส าคัญ ๖ คน จากครู ผู้ ส อนวิช า
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ รูป/คน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ความถี่เชิงปริมาณ
ผลการวิจัยพบว่า
๑. สภาพการจั ดการเรียนการสอนวิช าวิท ยาศาสตร์ของโรงเรี ยน ในเครือข่ายที่ ๔๙
สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า ๑) เนื้อหาสาระ วิชาวิทยาศาสตร์มีมากเกินไปทา
ให้ความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรือร้นในการใฝ่เรียนรู้น้อยลง มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ ง ผลต่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ๒) ด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอน จั ด ให้ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ จึงจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน ขาดสื่อที่จะทาให้กิจกรรมการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ สื่อและอุปกรณ์ที่ได้จากงบประมาณมีจานวนไม่เพียงพอ ๔) ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน เน้ น ให้นั กเรีย นได้ล งมือปฏิบัติจริง แต่บางครั้งการสอนก็ไม่เป็นตามที่ว างแผน ครูต้องคอย
กระตุ้นและชี้แนะแนวต่างๆ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในลาดับขั้นตอนการทากิจกรรม ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากการบันทึกความรู้หลังปฏิบัติกิจกรรม ๕) ด้านการวัดผล ประเมินผล
๑

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๒
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มีเครื่องมือการวัดที่หลากหลายแบบทดสอบกิจกรรม มีใบงานที่หลากหลายตามตัวชี้วัด เน้นทักษะ
กระบวนการ เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ในภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน
พบว่า ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และด้าน
การวัดผลประเมินผล มีความสอดคล้องมากที่สุด ในข้อที่ ๓ วจสา ปริจิตา (การเข้าใจและการปฏิบัติ
ได้จริง) ตามลาดับ และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอดคล้องข้อที่
๔ มนสานุเปกขิตา (การวิเคราะห์) มากที่สุด ตามลาดับ
๓. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ประกอบด้วย ๑)
การฟังและการเรียนรู้ (พหุสสุตา) พบว่า จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นการสื่อสาร ทักษะ
การฟังได้อย่างถูกต้องชัดเจน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และ
รับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ๒) ด้านการทรงจา (ธตา) พบว่า มีกระบวนการจัด
กระทากับข้อมูลที่ได้รับรู้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ส่วนร่วมในการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จดจาได้
ง่ายและสามารถระลึกได้ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๓) การเข้าใจ
และการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) พบว่า มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
ให้เหมาะสมกับเวลาเรียน ระดับชั้น เรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามสาระ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ๔) การวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา) พบว่า เปิดโอกาสให้ได้ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ให้คาแนะนา และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ มีการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ๕) สังเคราะห์ ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) พบว่า โรงเรียน
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเหมาะสมจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรี ยนรู้ วัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับความรู้ ทักษะและเจตคติของ
ผู้เรียน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน, หลักพหูสูต ๕

Abstract
This research aims: 1) to study the teaching of science subjects in school
network 49 in Klongsamwa District of Bangkok, 2) to study the teaching of science in
accordance with Bahusutta Principles, and 3) to propose a guideline for teaching of
science in accordance with Bahusutta Principles. This qualitative research is
comprised of document analysis, in-depth interviews with 6 key-informants teaching
science in primary schools, and group discussions with 6 experts. The data were
analyzed by content analysis and frequency.
The research results found that:
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1. The conditions of teaching and learning science subjects in school
network 49 in Klongsamwa District of Bangkok indicated that; 1) Course contents
were excessive to learners’ ability, attitude and enthusiasm in the subject, 2) The
teaching process should be adjusted to suite the leaners, 3) There was limitation of
instructional media, instrument and equipment used in experimental activities, 4)
The activity based teaching could affect the lesson plan since the teachers had no
enough experiences in this teaching method, and 5) There were variety of tools used
in measurement and evaluation that could improve the effectiveness of teaching
and learning.
2. The teaching of science in accordance with Bahusutta Principles in
course content, learning process, media, instrument and evaluation was in
concordance with Vacasa Paricita the most, and teaching activity was in concordance
with Manasanupekkhita the most.
3. The guideline for teaching of science in accordance with Bahusutta
Principles was that; 1) In Bahussuta, students learn from the real life experience,
learn by questions and answers and improve their listening skill, 2) In Dhata, the data
are classified systematically to facilitate the learners in searching and recollection, 3)
In Vacasa Paricita, the management in teaching and learning process, environment
and learning resources is to facilitate teaching and learning, and relate to time table,
learning class levels, and course contents based on learner-centered teaching, 4) In
Manasanupakkhita, students have channels to express their opinions, give suggestions
and ask questions. The schools supply instructional media and technology relevant
to learning process, have network for teaching and learning exchange, and arrange
self-learning system, and 5) In Ditthiya Supatividdha, the administration on
curriculum, environment, learning resources, and measurement and evaluation was
relevant to maturity, skills and attitude of the learners
Keywords: Learning and Teaching Management, Bahusutta 5
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บทนา
การศึกษาเป็นการสืบทอดความรู้ความสามารถที่มนุษย์ได้ฝึกฝนค้นคิดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และสร้างเสริม
พฤติกรรมแก่เยาวชนสมาชิกที่ดีของสังคม การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
การศึกษา ซึ่งได้รับองค์ความรู้ที่ว่า มีคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ เพราะกระบวนการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ
ช่ว ยสร้ า งสรรค์สั งคมให้ มี ความเจริญ ก้าวหน้า ส่ ง ผลให้ สั ง คมความสงบสุ ข และความมั่ นคงของ
ประเทศชาติ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๒:๓)
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญ คือ นาความรู้เดิมจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาสร้าง
ความรู้ใหม่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจากการบรรยายเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อให้เข้าใจ
ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนและประเมิ น สมรรถนะที่ ผู้ เ รี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ควรได้รับ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ รียนเป็นสาคัญ
โดยอาจใช้สื่อต่างๆ ประกอบและให้ลงมือทาปฏิ บัติการจริงเพื่อสร้างทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสามารถดารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมี
เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของการศึกษา รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักปฏิบัติลงมือทา สามารถวิเคราะห์ปัญหา เลือกและ ตัดสินใจได้ อย่างมีคุณภาพ และต้อง
ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดี (ไพฑูรย์ เริงกมล, ๒๕๖๐)
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครู ในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการปรับ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพร้อมรับต่อกระแสการ
เปลี่ ยนแปลงแห่ งยุ คศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้ เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ คิ ด เป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา มนุษย์ทั้งกาย ใจ และปัญญา การฝึกให้ผู้เรียนได้
หัดคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบัน ยังพบว่า
มีปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ ในเรื่องคุณภาพผู้เรียนยังไม่น่าพอใจ และขณะนี้การศึกษานับว่าอยู่
ใน สภาวะวิกฤตเชิงคุณภาพทาให้การศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จากเหตุผลข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัย ได้เล็งเห็นความสาคัญถึงสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา รวมทั้งการเชื่อมโยงการคิดอย่างมีเหตุผลอย่างเท่าที่ควร จึงได้จัดการศึกษาตามแนวหลัก
พหูสูต ๕ ในทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ให้เป็นส่งเสริมกระบวนการคิดที่ถูกต้องอย่างมีระบบ ได้แก่ ๑) พหุสสุตา (ฟังมาก
คือ ได้เล่าเรียน รู้เห็น อ่านสั่งสมความรู้ในด้านต่างๆไว้มากมายกว้างขวาง) ๒) ธตา (จาได้ คือ จับหลัก

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๓๒ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒

หรือสาระสาคัญได้ถูกต้อง จาเนื้อเรื่องหรือสาระไว้ได้แม่นยา) ๓) วจสา ปริจิตา (คล่องปาก คือ ท่อง
บ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่อง จัดเจน ) ๔) มนสานุเปกขิตา (เพ่งขึ้นใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณา
จนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัด) ๕) ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา (ขบได้ด้วยทฤษฎี หรือ
แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ ความเข้าใจลึกซึ้ง มองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา (พระเทพโสภณ (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) และเสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2560) ทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล) ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ของโรงเรียน ในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ให้ มี ผ ลสั มฤทธิ์ เ พิ่ ม ขึ้น โดยปรั บ เป็ น พื้ นฐานกระบวนแสวงหาในการเรี ย นรู้ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแ ละ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน
และสามารถร่วมทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ในเครือข่ายที่
๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕
๓. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ของ
โรงเรียน ในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อ งแนวทางการจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์ ตามหลั กพหู สู ต ๕ ของ
โรงเรียน ในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนของการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ศึ กษาสภาพการจัด การเรีย นการสอนวิช าวิ ทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนใน
เครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) โดยสร้ างข้อคาถามตามกรอบแนวคิด ในประเด็น สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เครือข่าที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ในประเด็นดังนี้ ๑) ด้านเนื้อหาสาระ ๒) กระบวนการ
เรียนการสอน ๓) สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๔) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ๕) ด้านการ
วัดผล ประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และปฏิบัติตามหลักพหูสูต
๕ ด้วยวิธีการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ประกอบด้วย ๑) ด้านการฟัง
และการเรียนรู้ (พหุสสุตา) ๒) ด้านการทรงจา (ธตา) ๓) ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา
ปริจิตา) ๔) ด้านการวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา) ๕) ด้านการสังเคราะห์และการประยุกต์ (ทิฏฐิยา
สุปฏิวิทธา) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์เนื้อหา
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ขั้นตอนที่ ๓ เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕
โรงเรียนในเครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผลสรุป
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ๒) ผลสรุปจากการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และปฏิบัติตามหลักพหูสูต ๕ ๓) เสนอแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕
สรุปผลการวิจัย
๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน พบว่า สภาพการจัดการ
เรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องโรงเรี ย น ในเครื อ ข่ า ยที่ ๔๙ ส านั ก งานเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมความเข้าใจในประเด็นนี้ เป็นความเข้าใจสอดคล้องเน้นให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ด้วยตนเองมากที่สุด จะทาการสังเกต แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการตั้งคาถาม
และวิธีส อนหรือกิจกรรม สื่อ อุป กรณ์การสอน อาจเลือกใช้วิธีส อนใดวิธีหนึ่ง หรือนาหลายวิธีมา
ผสมผสานกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพการณ์ มีการจัดกระบวนการเรียนที่เน้นการ
ปฏิบั ติจ ริ ง ที่จั ดกิจ กรรมในลั กษณะกลุ่ มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้ว ยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญ
สถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทา ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด
ฝึกลงมือทา ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ จนได้ข้อลงสรุปผลอย่างมีเหตุผล มีดังนี้
๑) ด้านเนื้อหาสาระ ในด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ แปลผลได้ว่า ด้านเนื้อหาสาระวิชา
วิทยาศาสตร์มีมากเกินไปสาหรับ การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ส่งผลทาให้ความอยากรู้อยากเห็น
และกระตือรือร้นในการใฝ่เรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อยลง อาจจะส่งผลบทเรียนเรื่องอื่นๆด้วย ทาให้ผู้เรียน
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ทาให้บางครั้งนักเรียนที่ทาการทดลอง ได้แต่เรียนตามทฤษฎีไม่มี
การปฏิบัติจริง ความรู้ไม่คงทนในเรียนรู้ ไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อความรู้ที่ฝังแน่นของผู้เรียนนอกจากนี้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่อ่านไม่คล่องส่งผลต่อการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
๒) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ในด้านกระบวนการเรียนการสอน แปลผลได้ว่า ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน บางเรื่ องที่นั กเรียนต้องรู้มีมากเกินไปไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนลดเรื่องบางเรื่องลงให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ละลาดับ
ชั้น โดยเน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ จึงจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
๓) ด้ า นสื่ อ /อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ในด้ า นสื่ อ /อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ แปลผลได้ว่า การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นชนิดที่จาเป็นจะต้องมีสื่อ/อุปกรณ์การเรียน
การสอน เพื่อที่จะทาให้กิจกรรมงานบรรลุวัตถุประสงค์และชี้วัดที่ตั้งไว้ทั้งนั้น นักเรียนและครูต้อง
ช่ว ยกั น เตรี ย มและประดิ ษฐ์ มีก ารขาดแคลนสื่ อ และส่ ว นมากเป็น สื่ อที่ ใช้ ในชีวิ ต ประจ าวั น สื่ อ
บางอย่างไม่เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียน ในการทากิจกรรมการทดลอง นักเรียนขาดทักษะการ
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สื่อและอุปกรณ์ที่ได้จากงบประมาณมีจานวนไม่เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน ทาให้ยากในการจัดการเรียนการสอน เช่น ในจากัดการลงภาคสนามสภาพอากาศและภูมิใจ
มีการใช้สถานที่จากหน่วยงานอื่น
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๔) ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ผลได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง แต่บางครั้ งกิจกรรมการเรียนการสอนก็ไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากนักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจในลาดับขั้นตอนการทากิจกรรม ทาให้ผลการทากิจกรรมไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ เพราะว่า
ยังขาดทักษะกระบวนการคิดทักษะการสังเกต ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เวลาถามตอบไม่
กล้าแสดงออก มีการบันทึกความรู้หลังปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องคอยกระตุ้นและชี้แนะแนวต่างๆ
๕) ด้านการวัดผล ประเมินผล ในด้านการวัดผล ประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ แปลผลได้
ว่ า การวั ด ผล ประเมิ น ผลใช้ ใ นการทดสอบตามตั ว ชี้ วั ด และแบบทดสอบกิ จ กรรม มี ใ บงานที่
หลากหลายในการเรียนการสอนแต่ละชั่วโมงหลังจากการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีข้อจากัดด้านเวลา
ครู ผู้ส อนยังไม่มีความหลากหลายขาดความรู้ในเรื่องการออกข้อสอบส่ ว นใหญ่จึงเน้นไปที่สุ ดของ
ความรู้ส่วนด้านกระบวนการยังมีการวัดผลประเมินผลน้อยทาให้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เน้น
ทักษะกระบวนการคอดหาคาตอบด้วยด้วยเองซึ่งนักเรียนมีความแตกต่างทางความสามารถ ทาให้เกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบครูควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละบุคคล
หรือจัดกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และปฏิ บัติตามหลักพหูสูต ๕ ของโรงเรียนใน
เครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และปฏิบัติตามหลักพหูสูต ๕ มีระดับการปฏิบัติงานสอดคล้องมากที่สุด โดยจะการ
แสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๖ รูป/ท่าน ในการหาค่าความถี่ ของหลักพหูสูต ๕ ดังนี้ ด้านที่
๑ เนื้อหาสาระ มีความเห็นตรงกันในครั้งนี้ว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับสอดคล้องมากที่สุดหลักพหูสูต
๕ ในข้อที่ ๓ คือ วจสา ปริจิตา ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง ด้านที่ ๒ กระบวนการเรียนการ
สอน มีความเห็นตรงกันในครั้งนี้ว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับสอดคล้องมากที่สุดหลักพหูสูต 5 ในข้อที่
3 คือ วจสา ปริจิตา ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง ด้านที่ ๓ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มี
ความเห็นตรงกันในครั้งนี้ว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับสอดคล้องมากที่สุดหลักพหูสูต 5 ในข้อที่ 3 คือ
วจสา ปริจิตา ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง ด้านที่ ๔ กิจกรรมการเรียนการสอน มีความเห็น
ตรงกันในครั้งนี้ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับสอดคล้องมากที่สุดหลักพหูสูต 5 ในข้อที่ 4 คือ มนสานุเปกขิตา
ด้านการวิเคราะห์ และด้านที่ ๕ การวัดผลประเมินผล มีความเห็นตรงกันในครั้งนี้ว่า มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับสอดคล้องมากที่สุดหลักพหูสูต 5 ในข้อที่2 และข้อ 3 ในข้อที่ 2 คือ ธตา ด้านการทรงจา ใน
ข้อที่ 3 คือ วจสา ปริจิตา ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง
๓. แนวทางการจั ดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหู สูต ๕ ของโรงเรียนใน
เครือข่ายที่ ๔๙ สานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ ต ามหลั ก พหู สู ต ๕ ของโรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยที่ ๔๙ ส านั ก งานเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมโดยจะการแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 รูป/คน ในการหา
ค่าความถี่ ในรายข้อ และรายด้านของหลักพหูสูต 5 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และปฏิบัติ
ตามหลักพหูสูต ๕ มีระดับการปฏิบัติงานสอดคล้องมากได้จากตารางการแสดงความต่างของความถี่
ในรายข้อ และในรายด้านของพหูสูต 5 ตามลาดับ ดังนี้
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1) ด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ควรเน้น
ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) สังเคราะห์/ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) ด้าน
การฟัง และการเรี ย นรู้ (พหุ ส สุ ตา) การวิ เ คราะห์ (มนสานุ เ ปกขิ ตา) และด้า นการทรงจา (ธตา)
ตามลาดับ
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕
ควรเน้นด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) ด้านการฟังและการเรียนรู้ (พหุสสุตา)
ด้านการทรงจา (ธตา) ด้านการวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา) และสังเคราะห์/ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา)
ตามลาดับ
3) สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต
๕ ควรเน้น ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) ด้านการฟังและการเรียนรู้ (พหุสสุตา)
ด้านการทรงจา (ธตา) สังเคราะห์/ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) และด้านการวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา)
ตามลาดับ
4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต
๕ ควรเน้น ด้านการวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา) ด้านการฟังและการเรียนรู้ (พหุสสุตา) ด้านการทรง
จา(ธตา) ด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) และสังเคราะห์/ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา)
ตามลาดับ
5) ด้านการวัดผล ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕
ควรเน้นด้านการเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) ด้านการวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา),
สังเคราะห์/ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) ด้านการทรงจา (ธตา) และด้านการฟัง และการเรียนรู้
(พหุสสุตา) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ในข้อ 1 การฟังและการ
เรียนรู้ (พหุสสุตา) พบว่า มีความสอดคล้องมากที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 5
ด้า น ประกอบด้ว ย 1) ด้านเนื้อหาสาระ การสื่ อสารและทักษะการฟังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนจน
สามารถนาไปดาเนินการหรือปฏิบัติได้จริง จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน 3)
ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มีการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม,ใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียที่หลากหลาย มาช่วยเสริมให้การเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนทางานเป็นกลุ่มย่อยๆ
คละกัน โดยเพื่อนช่วยเพื่อน และ5) ด้านการวัดผลประเมินผล การวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติปฏิสัมพันธ์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเสมียน นาคินชาติ (๒๕๕๕)
ที่พบว่า มีผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ให้ความรู้สอดแทรกเนื้อหา
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คุณธรรมจริยธรรม เน้นให้ผู้เรียนทดลอง และแก้ปัญหาด้วยตนเองจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนมีโอกาสได้ประเมินตนเอง ใช้ชุมชนเตือนการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ในข้อ 3 การเข้าใจและ
การปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) พบว่า มีความสอดคล้องมากที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาสาระ จัดทาแผนการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน ระดับชั้นเรียน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ เรียนรู้ตามสาระ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน สอนให้แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย
และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน 3) ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มีการผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ส่วนร่วม สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และ5) ด้านการ
วัดผล ประเมินผล ครูมีการทดสอบความรู้ได้หลากหลายวิธี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิไลวรรณ จันณรงค์ (2530) ที่ผลการวิจัยพบว่า ๑) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
สอนโดยใช้แผนการสอนตามหลักพหูสูตและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอน
ปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 )
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนตามลักพหูสู ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ๓) นักเรียน
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนปกติมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยหลักการสอน
สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความเป็นกัลยามิตร พัฒนาการทางภาษา ความรู้สึกต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และลักษณะสังคมมิติ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิท ยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ในข้อ 4 การวิเคราะห์
มน (สานุเปกขิตา) พบว่า มีความสอดคล้องมากที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 5
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาสาระมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
แหล่ งการเรี ย นรู้ ที่เอื้อต่อการจั ดการเรียนการสอน การสื่ อสารและทักษะการฟังได้อย่างถูกต้อ ง
ชัดเจนจนสามารถนาไปดาเนินการหรือปฏิบัติได้จริง 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน 3) ด้านสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ มีการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน เพื่อปรับเติมเสริมแต่ง และต่อยอดความรู้ 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ส่วนร่วม สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดกิจกรรมเน้นการบูรณา
การ เน้นการคิดและการปฏิบัติ ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีการเสาะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และ5) ด้านการวัดผลประเมินผล มีการวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังเรียนทุกหน่วย
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลครูได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในเนื้อหาสาระ มากกว่าความจา
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต) (๒๕๕๔) ที่ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการตามหลักอริยสัจ ๔ ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริหารหลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนการสอน ด้านห้องสมุด ด้านการวัดผล
ประเมินผล หลักสูตรขาดการวางแผนที่ดี ด้านสื่อการเรียนการสอนขาดทักษะการใช้สื่อที่ทันสมัย
ด้านห้องสมุดขาดคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูล และขาดการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน แนว
ทางการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรควรกาหนดแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจนและประชุมสัมมนาคณะ
ครู ด้านสื่อมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้สื่อที่ทันสมัย ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันเกี่ยวกับห้องสมุด และมีการติดตามวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในด้านเนื้อหาสาระ ตามกระบวนการ
เรียนหลักพหูสูต ๕ มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ การทรงจา ข้อเสนอแนะควรมีการวางแผนการ
เรียนรู้ได้คานึงถึงลักษณะการเรียนรู้ที่ดี วิธีการเรียนรู้หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ หลักการสอนที่
มีประสิทธิภาพและลักษณะการเรียนการสอนที่ดี สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของ
ตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
๒) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในด้านกระบวนการเรียนการสอนตาม
กระบวนการเรียนหลักพหูสูต ๕ มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ การสังเคราะห์/ประยุกต์ ข้อเสนอแนะ
ควรเปิดโอกาสให้ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันสอน
ให้แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น
ขั้นตอนเหตุและผล
๓) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามกระบวนการเรียนหลักพหูสูต ๕ มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะควร
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจโดยให้เข้ากลุ่ ม หรือปฏิบัติกิจกรรมให้มากขึ้น ตามลาดับ
ความยากง่ายอย่างเป็นระบบตามลาดับขั้นตอน ความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์และการเรียนการสอน
ใหม่ๆ การเป็นแบบอย่างและความกระตือรือร้นของครู ครูที่มีความกระตือรือร้นในการสอน
๔) แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
กระบวนการเรียนหลักพหูสูต ๕ มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะควรรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีกระบวนการจัดกระทากับข้อมูลที่ได้รับรู้ จดจาได้ง่าย
และสามารถระลึกได้เมื่อต้องการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เสริมแรงการเรียน สร้างความ
กระตือรือร้น การจูงใจ ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมในการเรียน และคุณลักษณะของครูที่ดี
๕) แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ในด้ า นวั ด ผลประเมิ น ผล ตาม
กระบวนการเรียนหลักพหูสูต ๕ มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ การฟังและการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้การเข้าใจ เกี่ยวกับการ
วัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องในกับส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาด้านกาย วาจา จิตใจ สามารถ
ดารงและดาเนินชีวิตในสังคมอย่างสันติ
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๒. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต 5
ของครู และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ
๒) ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลัก
พุทธธรรมข้ออื่นๆ
๓) ควรนาผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต 5 ของ
โรงเรียนในเครือข่ายที่ 49 เขตคลองสามวาสังกัดกรุงเทพมหานครไปพัฒนาเป็นรูปแบบการวิจัยอื่นๆ
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