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ABSTRACT

The purposes of this research were ; (1) to develop experience – based instructional packages
of geography strands on the topic of natural resources and environment in Mathayomsuksa 4 to the 80/80
efficiency criterion ; (2) to study the learning progress of students learning from theexperience – based
instructional packages :and (3) to study students opinions toward the quality of theexperience – based
instructional packages.
The research sample consisted of 50 Mathayomsuksa 4, students studying in the secondsemester
of the 2013 academic year at Bungsamphan wittayakom School, which was simple random sampling.
Research instruments were ; (1) nine units of experience – based instructional packages on the topic of
natural resources and environment, namely unit 3; modeling of ecosystem, unit 4;forest resources
management, unit 5; soilresources management, unit 6; mineral resources management,unit 7;
water resources management, unit 8; air pollution management, unit 9; publicrelations naturalresources
and environment management, unit 10; category archives of environment,and unit 11;action plan
environment management in the School. (2) two parallel form of anachievement for pre-testing and
post-testing : and (3) a questionnaire to assessstudentsopinions toward the quality of the experience
based instructionalpackages. Statistics for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard
deviation and t-test for dependent.
Research finding showed that, (1) the nine units of experience – based instructional packages
were efficient at 82.17/81.60, 82.40/81.40, 82.00/81.80, 82.29/81.80, 82.46/81.60, 82.30/80.80,
82.13/81.20, 82.04/81.00 and82.40/81.40 respectively; thus meeting the set efficiency criterion of

จ

80/80. (2) Students leaning from experience – based instructional packages achieved learning progress
significantly at the .01 level. and (3) Students had opinions that the quality of the experience – based
instructional packages was atthe highly appropriate level.
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ตารางที่ 4.5 แสดงคะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ในการทดสอบ
ก่อน/หลังเผชิญประสบการณ์
93
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ 95
ตารางภาคผนวก 1 วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น ( ผูท้ รงคุณวุฒิ )160
ตารางภาคผนวก 2วิเคราะห์คุณภาพของชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ( ผูท้ รงคุณวุฒิ )162
ตารางภาคผนวก 3คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 3
163
ตารางภาคผนวก 4 คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 4
164

ฎ

สารบัญตาราง( ต่อ )
ตารางภาคผนวก 5คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 5 165
ตารางภาคผนวก 6คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 6
166
ตารางภาคผนวก 7คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 7
167
ตารางภาคผนวก 8คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 8
168
ตารางภาคผนวก 9คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 9
169
ตารางภาคผนวก 10คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 10
170
ตารางภาคผนวก 11คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน
หน่วยประสบการณ์ท่ี 11171
ตารางภาคผนวก 12คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 3 172
ตารางภาคผนวก 13คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 4 173
ตารางภาคผนวก 14คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 5 174
ตารางภาคผนวก 15คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 6 175
ตารางภาคผนวก 16คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 7 176
ตารางภาคผนวก 17คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 8177
ตารางภาคผนวก 18คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 9 178
ตารางภาคผนวก 19 คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 10179
ตารางภาคผนวก 20 คะแนนกระบวนการ ( 80 ตัวแรก ) หน่วยประสบการณ์ที่ 11180
ตารางภาคผนวก 21แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 3 181
ตารางภาคผนวก 22แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 4 181
ตารางภาคผนวก 23แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 5 181

ฏ

สารบัญตาราง( ต่อ )
ตารางภาคผนวก 24แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 6
ตารางภาคผนวก 25แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 7
ตารางภาคผนวก 26แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 8
ตารางภาคผนวก 27แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 9
ตารางภาคผนวก 28แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 10
ตารางภาคผนวก 29 แสดง ( X ),( S.D.) และ t-test หน่วยประสบการณ์ที่ 11
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182
183
183
183

ฐ

สารบัญภาพ

ภาพ 3.1 แบบขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
ภาพ 3.2 แบบจําลองขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์
ภาพ 3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อชุดการสอน
แบบอิงประสบการณ์
ภาพ3.4 แผนผังการจัดห้องเรี ยนในการเผชิญประสบการณ์
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