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การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ด้วย สเต็มศึกษา มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. เพ่ือศึกษา
ระดับความรู้ ความเข้าใจก่อนการเรียนรายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ของนักศึกษา 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ ความ
เข้าใจก่อนหลังการใช้วิธีการสอนด้วย STEM ศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย
เลือกตัวอย่างจากประชากรด้วยการสุ่มแบบเจาะจงที่ลงทะเบียนเรียนปกติ (ไม่ล่าช้า) ในรายวิชาดังกล่าวทั้งสิ้น 118 คน โดยการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวอย่างจ านวน 118 ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 
2 ทั้งหมด โดยเป็นเพศชายร้อยละ 18.6 เพศหญิงร้อยละ 81.4 โดยมีช่วงอายุระหว่าง 19-22 ปี ซึ่งมีอายุ 20 ปีมีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 82.2 ส่วนใหญ่บิดามีงานท าคิดเป็นร้อยละ 86.4 และส่วนใหญ่บิดาและมารดามีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 33.9 และร้อยละ 33.1 ตามล าดับ  
   ส าหรับระดับความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเรียนรายวิชา “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของนักศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
82.2 ยังไม่เคยท าการวิจัยมาก่อน มีเพียงร้อยละ 17.8 ที่เคยท างานวิจัยมาบ้าง ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามทั้งสิ้น 22 ค าถาม 
และแบ่งระดับความเข้าใจเป็น 10 ล าดับ (ล าดับที่ 1 หมายถึงมีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด) ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาประเมิน
ตนเองได้ว่า 5 ล าดับแรกเป็นสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าตนเองสามารถท าได้มากที่สุดก่อนการเรียนในรายวิชานี้ คือ 1. คุณสามารถเข้าถึง
การสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างง่ายดาย 2. คุณมีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลากหลายวิธี 3. คุณ
สามารถก าหนดปัญหาก่อนการก าหนดหัวข้องานวิจัยได้ 4. คุณสามารถเรียงล าดับการน าเสนองานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 5. คุณ
สามารถตรวจสอบข้อมูล จัดการข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้อย่างเป็นระบบ ส าหรับสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าตนเองท าได้ยากที่สุด 5 ล าดับ
สุดท้าย คือ 1. สามารถเขียนบทความงานวิจัยได้พร้อมทั้งสามารถตีพิมพ์ในงานประชุมระดับนานาชาติ 2. สามารถเขียนบทความ
งานวิจัยได้พร้อมทั้งสามารถตีพิมพ์ในงานประชุมระดับชาติ 3. สามารถเขียนโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยได้ 4. สามารถเขียน
รายงานการวิจัยได้ (5 บท) 5. สามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้ันสูง) ได้อย่างดีเยี่ยม 
ส่วนระดับความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนรายวิชา “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของนักศึกษาภายหลังที่มีการเรียนการสอนด้วยวิธีส
เต็มศึกษา พบว่า นักศึกษาประเมินตนเอง 5 ล าดับแรกเป็นสิ่งที่นักศึกษาคิดว่าตนเองสามารถท าได้มากที่สุดหลังจากมีการเรียนใน
รายวิชานี้ คือ 1. สามารถเข้าถึงการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างง่ายดาย 2. สามารถวางแผนการออกแบบการวิจัยได้
ด้วยตนเองท าให้งานวิจัยได้ผลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3. สามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้ันพื้นฐาน) ได้อย่างดี
เยี่ยม 4. สามารถสรุปผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน 5. สามารถก าหนดวิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธฺภาพ ส าหรับสิ่งที่
นักศึกษาคิดว่าตนเองท าได้ยากที่สุด 5 ล าดับสุดท้าย คือ 1. สามารถเขียนบทความงานวิจัยได้พร้อมทั้งสามารถตีพิมพ์ในงานประชุม
ระดับนานาชาติ 2. สามารถเขียนบทความงานวิจัยได้พร้อมทั้งสามารถตีพิมพ์ในงานประชุมระดับชาติ 3. สามารถเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือเสนอขอทุนวิจัยได้ 4. สามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล    (ขั้นสูง) ได้อย่างดีเยี่ยม 5. สามารถก าหนดหัวข้องานวิจัยได้
อย่างรวดเร็ว 
 เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง เรียนรายวิชา “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของนักศึกษาระดับความรู้ 
ความเข้าใจหลังเรียนรายวิชา “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของนักศึกษามีเพ่ิมมากขึ้นในทุกประเด็นค าถาม แต่เมื่อมีการพิจารณา
จากส่วนต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาคิดว่าตนเองพัฒนาได้มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1. สามารถเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือเสนอของทุนวิจัยได้ 2. สามารถวางแผนการออกแบบการวิจัยได้ด้วยตนเองท าให้งานวิจัยได้ผลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเขียนบทความงานวิจัยได้พร้อมทั้งสามารถตีพิมพ์ในงานระดับชาติ 



 ส าหรับล าดับความยากง่ายหลังจากได้มีการเรียนรายวิชานี้ พบว่า นักศึกษาสามารถท าได้ดีที่สุดใน 3 ล าดับแรก คือ 1.
สามารถเข้าถึงการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างง่ายดาย       2. สามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้ันพื้นฐาน) 
ได้อย่างดีเยี่ยม 3. สามารถวางแผนการออกแบบการวิจัยได้ด้วยตนเองท าให้งานวิจัยได้ผลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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The purposes of learning development for a “Social Science Research” course with the utilization of 
Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) education are 1. To study a level of background 
knowledge of students in a Social Science Research course 2. To compare students’ levels of knowledge 
between a pre-learning period and a post-learning period with the utilization of STEM education. The entire 
population of undergraduates, who enrolled in a “Social Science Research” course of Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi for the second semester in the academic year 2017, were selected for this research. The 
specified sampling was utilized to select 118 samples who enrolled in the aforementioned course within the 
designated date (no late enrollment). Descriptive Statistics was adopted to analyze this research. 

According to the result of the study, it is revealed that all of the 188 samples are the second-year 
students who study in a faculty of Business Administration majoring Accounting. The entire samples are divided 
into males and females. The percentage of males is 18.6% whereas the percentage of females is 81.4%. Their 
ages are between 19 and 22 years old. Nevertheless, the majority of them are at the age of 20 with the 
percentage of 82.2%. Fathers of most samples have occupations calculated as 86.4%. Additionally, most of their 
fathers and mothers separately receive a monthly income of between 15,001 and 30,000 Thai baht calculated 
as 33.9% and 33.1% respectively. 

With regard to students’ background knowledge of the “Social Science Research” in a pre-learning period, 
the majority of students, calculated as 82.2%, never undertake research. On the other hand, only 17.8% of the 
students conducted some research. Therefore, the researcher formulated 22 questions in order to gather the 
data of students’ comprehension of this course. The comprehension was divided into 10 levels (The first level 
is equal to the least comprehension). Based on a self-assessment of students, it is found out that the first five 
respective questions considered as students’ maximum abilities in the pre-learning period are 1. Do you have 
an ability to access Information Searching with the utilization of Information Technology handily? 2. Do you have 
an ability to gather data in various methods? 3. Do you have an ability to formulate questions before selecting 
a research topic? 4. Do you have an ability to orderly conduct research for a presentation precisely? and 5. Do 
you have an ability to process data? Conversely, the last five respective questions considered as students’ 
minimum abilities are: 1. Do you have abilities to write a research article along with publishing it at an 
International Research Conference? 2. Do you have abilities to write a research article along with publishing it at 
a National Research Conference? 3. Do you have an ability to write a research proposal for a research grant? 4. 
Do you have an ability to write (5 chapters of) a research report? and 5. Do you have an ability to utilize statistical 
data for (advanced) analytics professionally? 



 Regarding students’ knowledge of the “Social Science Research” in a post-learning period with 
the utilization of STEM education, a self-assessment of students still has been carried out for this research. Based 
on students’ self-assessment, it is presented that the first five respective questions considered as students’ 
maximum abilities in the post-learning period are 1. Do you have an ability to access Information Searching with 
the utilization of Information Technology handily? 2. Do you have an ability to be self-designed on the research 
precisely and efficiently? 3. Do you have an ability to utilize statistical data for (advanced) analytics 
professionally? 4. Do you have an ability to achieve results of the research explicitly? and 5. Do you have an 
ability to outline research methods precisely and efficiently? On the contrary, the last five respective questions 
considered as students’ minimum abilities are 1. Do you have abilities to write a research article along with 
publishing it at an International Research Conference? 2. Do you have abilities to write a research article along 
with publishing it at a National Research Conference? 3. Do you have an ability to write a research proposal for 
a research grant? 4. Do you have an ability to utilize statistical data for (advanced) analytics professionally? and 
5. Do you have an ability to select a research topic promptly? 

When compared students’ knowledge of the “Social Science Research” between a pre-learning period 
and a post-learning period, their knowledge of the “Social Science Research” in a post-learning period are 
accumulated. However, considering the average difference, it is revealed that the first three respective questions 
considered as students’ maximum abilities are 1. Do you have an ability to write a research proposal for a 
research grant? 2. Do you have an ability to be self-designed on the research precisely and efficiently? and 3. Do 
you have abilities to write a research article along with publishing it at a National Research Conference? 

In consideration of difficulties in a post-learning period, it is presented that the first three respective 
questions considered as students’ maximum abilities are 1. Do you have an ability to access Information 
Searching with the utilization of Information Technology handily? 2. Do you have an ability to utilize statistical 
data for (basic) analytics professionally? and 3. Do you have an ability to be self-designed on the research 
precisely and efficiently? 


