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บทคัดย่อ 
การวิจยัก่ึงทดลองเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มีวตัถุประสงค ์

3 ขอ้ คือ (1) เพื่อวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา EDA713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจยัทางการบริหารการศึกษา ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 จากการใชเ้ทคนิคการสอนแบบเนน้มโนทศัน์และแบบอิงประสบการณ์ (2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสอนระหว่างการสอนแบบเน้นมโนทศัน์และแบบอิง
ประสบการณ์ ท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในรายวิชา EDA713 และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา EDA 
713 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาจ านวน 6 เดือน ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ค่าเฉล่ียคะแนนผลการเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจท่ีเกิด
จากการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบเนน้มโนทศัน์ หลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน และค่าเฉล่ีย
คะแนนผลการเรียนรู้ เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ท่ีเกิดจากการสอนโดยใช้เทคนิค
สอนแบบอิงประสบการณ์ หลงัเรียน มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน  

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการเรียนรู้ท่ีเกิดมาจากการสอนแบบเน้นมโนทศัน์ สูง
กวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการเรียนรู้ท่ีเกิดมาจากการสอนแบบอิงประสบการณ์  

3. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชา EDA 713 อยูใ่นระดบั
มาก ส าหรับดา้นท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณลกัษณะอาจารย ์อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและ
ประเมินผล ตามล าดบั โดยทุกดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 
ค าส าคัญ: การสอนแบบเนน้มโนทศัน์ การสอนแบบอิงประสบการณ์ การบริหารการศึกษา สถิติ 
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ABSTRACT 
  This quasi-experimental research was a type of teaching and learning research. 
Its three main objectives were (1) to measure the learning outcome of the Ph.D. students majoring 
in Educational Administration and enrolling the subject “EDA 713 Advanced Statistics for 
Research in Educational Administration” in Semester 1/2014 by using Concept-Based Instruction 
(CBI) and Experience-Based Approach (EBA), (2) to compare the effect of CBI and EBA 
towards the learning outcome of the Ph.D. students, and (3) to evaluate the students’ satisfaction 
on the teaching and learning of EDA 713. It took six months to conduct this research and the 
researcher collected data. The descriptive statistics used in this research comprised frequency, 
percentage, arithmetic mean and standard deviation. The research findings were as follows: 
  1. The mean of the posttest scores of the learning outcome of Exploratory Factor 
Analysis (EFA) by using CBI was higher than the mean of the pretest scores and also the mean of 
the posttest scores of the learning outcome of Confirmatory Factor Analysis (CFA) by using EBA 
was higher than the mean of the pretest scores.  
  2. The score mean of the learning outcome by using CBI is higher than those by 
using EBA.  
  3. The Ph.D. students satisfied the teaching and learning of EDA 713 at a high 
level. As for the aspect which the Ph.D. students satisfied most, it was the characteristics of the 
lecturers, then the supporting resources for learning, the activities of teaching and learning, and 
the measurement and evaluation respectively.  
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