
 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 201 

การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

The development of additional courses During the Career and Technology. 
Title The vegetable garden fence to eat. Using organic fertilizers for grade 4 

 
วรรณกร  ศรีรอด1 

ธนิตตา  จันธนไพรบูรณ์2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ  1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณก์  80 / 80    2 ) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3 ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อหลักสูตรเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 
การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านตุงลุง

เหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จวานวน 20  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
มี 3 ชนิด ได้แก่ 1 ) หลักสูตรเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดย

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2 ) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด  4   ตัวเลือก จวานวน   40  ข้อ มีค่า
อวานาจจวาแนก ตั้งแต่  0 . 28  ถึง  0 . 87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0 . 82  3 ) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 3  ระดับ จวานวน  15  ข้ อ มีค่าอวานาจจวาแนกตั้งแต่ 0. 32  ถึง  0 . 80  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0 .84
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรูาน และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล   ผล
การศึกษาพบว่า  หลักสูตรมี ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.86/84. 62  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท  ่ากับ0.7463และนักเรียนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.76 
 
ค าส าคัญ :   การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ,การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้   

 
Abstract 

This study intends to 1) develop additional course materials through Group Learning Career 
and Technology involving the use of organic fertilizers in planting a vegetable garden, Grade 4, with 
an 80/80 effectiveness; 2) to determine the effectiveness index of the added course material; and 
3) approximate the level of satisfaction of the participating students as a result of the added 
material.  The study contains three types of instruments: the additional courses added to the 
curriculum; 2) an achievement test of 40 questions with four options, ranging from 0.28 to 0.87 in 
discrimination power, and a total confidence of 0.82; and 3) the level of satisfaction measured 
through a three-level rating scale of 15 items, ranging from 0.32 to 0.80 in discrimination power, and 
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a reliability factor of 0.84.  The statistics used for data analysis consisted of percentage, mean, and 
standard deviation, as well as the determination of the effectiveness index. The results 
demonstrated a course effectiveness of 86.86/84.62. effectiveness Index and satisfaction was high. 
 
Keywords: development of additional courses, planting a vegetable garden,   organic fertilizersw 
 
บทน า 

การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นูาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาให้เปคนคนที่สมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปู้้า อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้ง
ด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดวารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปคนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการทวางาน ทวางานเปคน รักการทวางาน ทวางานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความสามารถใน
การจักการ การวางแผนออกแบบการทวางาน สามารถนวาความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และ
ประยุกต์ใช้ในการทวางาน สร้าง พัฒนางาน ผลิตภัณก์ ตลอดจนวิธีการใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการทวางาน    

การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ 
มีทักษะและกระบวนการทวางาน รู้จักการแก้ปู้หา การจัดการอย่างเปคนระบบและมีระเบียบ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เปคนกวาลังของชาติให้เปคนมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสวานึกในความเปคนพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ปลูกฝูงคุณธรรมจริยธรรม  มีนิสัยรักการทวางาน รู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเปคนเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และนวาเสนอผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถนวาความรู้มาบูรณาการกับการดวาเนินงานในชีวิตประจวาวัน รวมทั้งเจตคติที่จวาเปคนต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเปคนสวาคั้บนพื้นูานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง )กระทรวงศึกษาธิการ . 2551:204) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปคนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะพื้นูานที่จวาเปคนต่อการดวาเนินชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนวาความรู้เกี่ยวกับการ
ดวารงชีวิต เทคโนโลยีและการอาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทวางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทวางานและมีเจตคติที่ดีต่อการทวางาน สามารถดวารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมี
ความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะในการทวางานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสวาคั้
ประกอบด้วย  4  สาระ คือ สาระที่  1  การดวารงชีวิตและครอบครัว เปคนสาระเกี่ยวกับการทวางานในชีวิตประจวาวัน  
ช่วยเหลือตนเองครอบครัวและสังคมได้ในสภาพเศรษูกิจที่พอเพียง   ไม่ทวาลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปเิบัติจริงจน
เกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสวาเร็จของงานเพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง สาระที่ 

2 การออกแบบและเทคโนโลยี เปคนสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์  โดย
นวาความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เครื่องใช ้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดวารงชีวิต สาระที่ 

3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปคนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี  สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การ
ค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปู้หาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4  การอาชีพ  เปคนสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จวาเปคนต่ออาชีพ เห็นความสวาคั้
ของคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพ )กระทรวงศึกษาธิการ . 2551:205) 
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ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดวาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชางานเกษตรว่าด้วยเรื่องการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นเน้นการเรียนรู้แบบ  BBL  )Brain Based Learning ) โดยได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถนวามา

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เนื่องจากปูจจุบันการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่ง
ปุ๋ยเคมีนั้นมีอันตรายต่อมนุษย์และพืชผักสวนครัว อีกทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ขาดทักษะกระบวนการทวางาน 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการผลิต
และการนวาปุ๋ยอินทรีย์มาใช้กับพืชผักสวนครัวในโรงเรียน สามารถนวามาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนได้ 

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาหลักการ เหตุผล รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงนวาเทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบ BBL(Brain Based Learning)  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สาม ารถใช้เปคน
แนวทางสวาหรับนักเรียนและครูผู้สอน และผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เปคนไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณก์ 80/80  

2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ภูหล่น – ผาหลวง 

จวานวน 14 โรงเรียน รวม 1,725  คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2558 จวานวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม )Cluster Random Sampling) 
2. สาระที่ใช้ท าหลักสูตร 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปุ๋ย 
2.2 การทวาปุ๋ยอินทรีย์ 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัว 
2.4 การปลูกพืชผักสวนครัว 
2.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต การประเมินคุณภาพการผลิตและการจวาหน่าย 
 
 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ผู้ศึกษาได้ดวาเนินการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
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2558   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. หลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดย

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด  4  ตัวเลือก จวานวน  40 ข้อ มีค่าอวานาจจวาแนกตั้งแต่ 0.28 

ถึง 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรเพิ่มเติม กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน )Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้

ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  จวานวน 40 ข้อ 
2. ดวาเนินการสอนตามหลักสูตรสาระเพิ่มเติม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning) 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปคนสวาคั้ตามหลักกการของสมองกับการเรียนรู้บนความคิดพื้นูาน 3 
ด้านคือ อารมณ์ การฝึกปเิบัติจริง และความคิดสร้างสรรค์ เปคนส่วนสวาคั้ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน การเรียนรู้ต้องใช้
ทุกส่วนทั้งการคิดความรู้สึกและการลงมือปเิบัติจริงและความคิดสร้างสรรค์ เปคนส่วนสวาคั้ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
การเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วนทั้งการคิด ความรู้สึกและการลงมือปเิบัติไปพร้อมๆ กันตามขั้นตอนที่ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์
)2554:66) นวาเสนอไว้ดังนี้ 

2.1.ขั้นนวาเข้าสู่บทเรียน เปคนขั้นที่ครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจในสิ่ง
ที่จะเรียนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่จะเรียนได้ 
          2.2.ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้  เปคนขั้นที่ครูและนักเรียนตกลงกันว่านักเรียนจะต้องทวากิจกรรมใดบ้าง 
อย่างไร และจะมีวิธีวัดและประเมินผลอย่างไร 

2.3.ขั้นเสนอความรู้  เปคนขั้นที่ครูจะต้องเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียน มาสร้างองค์ความรู้ใหม่คือการ
สอนหรือการสร้างความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 

2.4.ขั้นฝึกทักษะ  เปคนขั้นที่นักเรียนเข้ากลุ่มและร่วมมือกันเรียนรู้และสร้างผลงานในขั้นนี้ควาว่าฝึกทักษะ
หมายถึงการศึกษาค้นคว้า การฝึกปเิบัติการทดลอง การสังเกตจากสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การทวาแบบฝึกหัด 
การวาดภาพและการปเิบัติกิจกรรมต่างๆ จนประสบผลสวาเร็จได้ผลงานออกมา 

2.5.ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เปคนขั้นที่ตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ได้จากจับสลากออกมาเสนอผลงานเพื่อเปคนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2.6.ขั้นสรุปความรู้  เปคนขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้แล้วให้นักเรียนทวาใบงานเปคนรายบุคคลแล้ว
แลกเปลี่ยนกันตรวจโดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ให้นักเรียนแต่ละคนปรับปรุงผลงานตนเอง ให้ถูกต้องครูรับทราบ
แล้วเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 

2.7.ขั้นกิจกรรมเกม )ทดสอบ)   เปคนขั้นที่ครูจัดทวาข้อสอบมาให้นักเรียนทวาเปคนรายบุคคล โดยไม่ซักถามกัน
เสร็จแล้ว ส่งเปคนกลุ่มแล้วเปลี่ยนกันตรวจเปคนกลุ่ม โดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ให้แต่ละกลุ่มหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
บอกครูบันทึกไว้แล้วจึงประกาศผลเกม กลุ่มใดได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเปคนกลุ่มชนะเลิศ 
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2.8.ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  เปคนขั้นที่ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทวาเดี่ยว เปคนคู่ หรือเปคนกลุ่มก็ได้โดยให้นวา
หัวข้อหรือประเด็นที่นักเรียนอยากรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยจัดทวาเปคนผลงาน อาจเปคนโครงงาน แผนผังความคิด
หรือรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ 

3.ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน )Post – test) โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้ศึกษา 
ค้นคว้าสร้างขึ้น ชุดเดียวกับแบบทดสอบ 

4.สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร 
สาระเพิ่มเติม 

5.ตรวจให้คะแนนและนวาผลคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4  ตัวเลือกจวานวน  40 
ข้อ แบบ ประเมินหลักสูตรสาระเพิ่มเติม   )แบบประเมิน หา  IOC   )แบบสอบถามความพ  ึงพอใจในการเรียน เปคน

แบบสอบถามแบบประมาณค่า 3 ระดับจวานวน 15 ข้อ  มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วีการทางสถิติเพื่อหาค่าต่อไป  
 

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูก

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (E1/E2) 

 
พบว่า คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33. 85  จากคะแนนเต็ม 

40 คะแนน คิดเปคนร้อยละ  84 . 62 แสดงว่า ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ) E2) เท่ากับ 84.62 
สรุปว่า หลักสูตรสาระเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพ )E1/E2) เท่ากับ  86.86/84.62   
 
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง

การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2    ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม  
จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ดัชนีประสิทธิผล 

E.I. 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

20 40 315 677 0.7463 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนรวม X  S.D. ร้อยละคะแนน
เฉลี่ย 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

250 
40 

4,343 
677 

217.15 
33.85 

5.70 
2.21 

86.86 
84.62 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 86.86/84.62 
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จากตาราง2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7463  คิด
เปคนร้อยละ 74.63   

 สรุป ค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม  เท่ากับ 0.7463 
 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   ค่าเฉลี่ย 2.76 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.86/84.62 หมายความว่า 
คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียน คะแนนการประเมินผลงานนักเรียน และการทดสอบย่อยในแต่ละแผน คิด
เปคนร้อยละ 86.86 และคะแนนจากการทวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปคนร้อยละ 84.62 
แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสูงกว่าเกณก์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว
รั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ โดย
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นูาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เพื่อให้ทราบเนื้อหา มาตรูานและตัวชี้วัด ศึกษาเนื้อหาเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ศึกษาขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรนวาหลักสูตรเสนออาจารย์ที่ปรึกษา สร้างแบบประเมินหลักสูตร นวาแบบประเมินพร้อมหลักสูตรเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา นวาหลักสูตรพร้อมแบบประเมิน เสนอผู้เชี่ยวชา้ นวาหลักสูตรมาปรับปรุง โดยนวามาปรับปรุงกับแผนทั้ง 5  
แผน จนมีประสิทธิภาพตามเกณก์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ สามารถนวาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวาหลักสูตรไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตุ อวาเภอ
กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา เนื้อหา และสื่อในการจัดการเรียนรู้ มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้นแล้วนวาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงทวาให้ได้หลักสูตรสาระเพิ่มเติม ที่มีประสิทธิภาพและมี
ความสวาคั้ ต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสารและรายละเอียดของหลักสูตร คู่มือครู 
หนังสือเรียน ตัวชี้วัด ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง ดวาเนินการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด เสนออาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไข
ข้อบกพร่อง เสนอผู้เชี่ยวชา้ วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง นวาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นวาคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอวานาจจวาแนก วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ จัดพิมพ์ ข้อสอบฉบับจริงที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ  สุนทรี วังศรี )2550 : 67-89) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่องการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้โดย BBL เรื่อง การประดิษู์ของใช้ด้วยวัสดุท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  อุไรรัตน์ สุวรรณกูเ )2553 : 75-89) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะ
ปเิบัติการประดิษู์ งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากเว่า 
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปเิบัติการประดิษู์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 90.00/87.67 ถือว่าชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณก์ 80/80 พัชรี  เกษมณี 
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)2553 : 78-90) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสานลาย วิชางานประดิษู์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผล
ปรากเว่า ชุดฝึกทักษะการสานลาย วิชางานประดิษู์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยน้วาเย็น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จวานวน 4 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.77/88.65 ซึ่งสูงกว่าเกณก์ที่กวาหนด และ
สอดคล้องกับ นุศรา ชัยฉลาด )2555 : 65-77) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
ปเิบัติ โดยใช้การฝึกปเิบัติเรื่องการประดิษู์ดอกไม้จากถุงพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
)งานประดิษู์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากเว่า ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ทักษะการปเิบัติ โดยใช้ชุดฝึกปเิบัติเรื่องการประดิษู์ดอกไม้จากถุงพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี )งานประดิษู์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/82.25 

2. ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7463 หมายความว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 74.63 ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ  มีสื่อการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ผู้เรียนได้ลงมือปเิบัติจริง 
มีการทวากิจกรรมกลุ่ม ประกอบกับการทวาใบงาน การทวาแบบทดสอบประจวาแผน ทวาให้นักเรียนสามารถประเมินตนเอง
และกล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในการทวากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ องอาจ  จูมสีมา )2552 : 64-
73) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
ผลิตภัณก์จากไผ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากเว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8763 
หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.63  สากลรัตนพันธุ์ )2552 : 72-83)  ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการนวาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ผ่านแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการปลูกหน่อไม้อินทรีย์ โดยประเมินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนจากผู้เชี่ยวชา้ครอบคลุมสาระสวาคั้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ สื่อ 
พบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น พัชรี  เกษมณี )2553 : 78-90) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนา
ชุดฝึกทักษะการสานลาย วิชางานประดิษู์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการสานลาย
เท่ากับ 0.73053 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเปคน ร้อยละ 73 และสอดคล้องกับ นุศรา ชัยฉลาด 
)2555 : 65-77) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปเิบัติ โดยใช้การฝึกปเิบัติเรื่องการ
ประดิษู์ดอกไม้จากถุงพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี )งานประดิษู์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ผลปรากเว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปเิบัติ โดยใช้ชุดฝึกปเิบัติ เรื่อง
การประดิษู์ดอกไม้จากถุงพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี )งานประดิษู์) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.87 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76  แสดงว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปคนเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ BBL 
เปคนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปคนสวาคั้ จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มี
การบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ใช้  เพื่อเปคนการเชื่อมโยงความรู้สู่การปเิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับ องอาจ จูม
สีมา )2552 : 64-73) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่องผลิตภัณก์จากไผ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากเว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดย
โครงงานโดยอยู่ในระดับมากที่สุด )X = 4.63)  
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อุไรรัตน์ สุวรรณกูเ  )2553 : 75-89   )ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกทักษะปเิบัติการประดิษู์งาน
ใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากเว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อชุดฝึกทักษะในงานประดิษู์ งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  

พัชรี  เกษมณี  )2553   :78-90   )ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสานลาย วิชางานประดิษู์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ผลปรากเว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการสานลายในระดับพึงพอใจมาก และ

สอดคล้องกับนุศรา ชัยฉลาด ) 2555 : 65-77) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปเิบัติ 
โดยใช้การฝึกปเิบัติเรื่องการประดิษู์ดอกไม้จากถุงพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  )งาน

ประดิษู์  )ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการปเิบัติ โดยใช้ชุดฝึกปเิบัติเรื่อง การประดิษู์ดอกไม้จากถุงพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านชิ้นงานมีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.62 ด้านการ
วัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.44 และด้านการปเิบัติงานมีค่าเฉลี่ย 4.43 
ตามลวาดับ 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผู้วิจัยได้นวาผลการวิจัยในส่วนเนื้อหาสาระเสริม แผนการสอน สื่อ และวิธีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
แบบ BBL)Brain ased Learning ) ไปใช้ และวัดระดับความพึงพอใจ ปรากเว่านักเรียนทุกโรงเรียนมี ระดับความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านขุนหา้ อวาเภอขุนหา้ จังหวัดศรีสะเกษ ระดับความพึงพอใจ.ค่าเฉลี่ย 2.61 
2. โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อวาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอวานาจเจริ้ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

2.66 
3. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ อวาเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2.57 
4. โรงเรียนบ้านตุ อวาเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 2.75 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ผลการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนได้เปคนอย่างดี ควรที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะนวาเอาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้และควรจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ก่อนนวาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เรื่อง การปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ ควรศึกษาขั้นตอนการใช้และการเตรียมสื่ออุปกรณ์ และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล ให้ครบกับจวานวนนักเรียนแต่ละห้องล่วงหน้าอย่างละเอียด ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้สอนมีความมั่นใจและการเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง 

1.3 การจัดทวาใบงานควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยความสนใจของนักเรียนไม่ยาก  จนเกินไปเปคน
เรื่องที่น่าอ่านสีสันสวยงามทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ 
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1.4 ครูต้องคอยกวากับดูแลและให้ควาแนะนวา มีส่วนร่วมกับนักเรียนทุกขั้นตอนการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียน
ร่วมมือกัน เพื่อท่ีจะได้มาซึ่งผลงานที่ดี และมีคุณภาพ ให้กวาลังใจอย่างใกล้ชิด คอยควบคุมเรื่องเวลาและความประพฤติ
ของนักเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 

1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องควบคุมเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมลงตัวและ
ยืดหยุ่นได้บางกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมและการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
2.1 ควรนวาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูก

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนระดับชั้น ป 
4 โรงเรียนอื่น ๆ เพ่ือจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2.2 ครูผู้สอนควรพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่นๆและควรนวารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ BBL ไป
ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และระดับชั้นอื่น เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ เพราะเปคนรูปแบบการสอนที่
เรียนรู้จากการปเิบัติจริงและเน้นย้วาซ้วาทวน ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความสามัคคีมีน้วาใจต่อกัน  
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