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บทคััดย่่อ

การวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้มีีวั
� ตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� สัังเคราะห์์งานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับสะเต็็มศึึกษาใน
ประเทศไทย ประชากร คืือ งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาที่่�อยู่่�ในประเทศไทยในช่่วง 5 ปีี
(พ.ศ.2559-2563) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 115 เรื่่อ� ง และกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นงานวิิจัยั ที่่�มีีฉบัับสมบููรณ์์
ทั้้�งสิ้้�น 104 เรื่่�อง เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ แบบประเมิินคุุณภาพงาน
วิิจััย และแบบบัันทึึกคุุณลัักษณะงานวิิจััย วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยความถี่่� ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิิจัยั พบว่่า ปีีที่่ทำ� ำ�งานวิิจัยั เสร็็จมากที่่�สุดุ คืือ พ.ศ. 2560 สาขาที่่�
ผลิิตงานวิิจัยั มากที่่�สุดคืื
ุ อ วิิทยาศาสตร์์ศึกึ ษา เพศหญิิงทำำ�วิิจัยั มากกว่่าเพศชาย วััตถุุประสงค์์
ของการทำำ�วิิจัยั มากที่่�สุดคืื
ุ อเพื่่อ� ศึึกษา มีีแบบแผนการวิิจัยั เชิิงทดลองมากที่่�สุดุ มีีสมมติิฐาน
แบบมีีทิิศทางมากที่่�สุุด มีีแบบแผนการวิิจััยแบบหนึ่่�งกลุ่่�มวััดก่่อน-หลัังมากที่่�สุุด มีีการสุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบเจาะจงมากที่่�สุุด มีีกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษามากที่่�สุุด และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อยู่่�ในระดัับมััธยมศึึกษามากที่่�สุุด สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษามากที่่�สุุด และ
ส่่วนมากไม่่ระบุุคุุณภาพของเครื่่�องมืือ มีีเครื่่�องมืือเป็็นแบบวััดหรืือแบบทดสอบมากที่่�สุุด
และใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล และสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลมากที่่�สุุดคืือ
Dependent t-test

คำำ�สำำ�คััญ: สะเต็็มศึึกษา, การสัังเคราะห์์งานวิิจััยอย่่างเป็็นระบบ, งานวิิจััย
Abstract

The study aims to review and synthesize STEM education in Thailand
systematically. The population was 115 research concerning STEM education
between 2016 – 2020. The samples were 104 of full-paper research. The
research tools were a research quality evaluation form and a research attribute
record. The researchers applied frequency, mean and standard deviation
to analyze the data. It was found that in 2017 there were many completed
research done. Science education was the most productive in conducting
STEM education studies. Females did the research more than males. The most
frequent issues found in the target STEM education studies are as follows; to
explore was used to set the objective; an experimental research design also
one group pre-post test design was used in research design; a directional
hypothesis was used in setting hypothesis; purposive sampling was used in
sampling method; school or university students were frequently found in
sampling groups, but most were school students from the Office of the Basic
Education Commission; most of the studies did not mention the quality of
the research tools; assessment form and test were used; and computers and
dependent t-test were used in a process of analyzing the data.

Keyword: STEM Education, Research Synthesis, Research
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บทนำำ�

เมื่่อ� กล่่าวถึึงวิิธีีการแสวงหาความจริิงนั้้�น สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าทรงตรััส
อธิิบายไว้้อย่่างชััดเจนไว้้ในพระไตรปิิฎกถึึงความหมายและเงื่่�อนไขของ “การตรััสรู้้�สััมมา
สััมโพธิิญาณ” ว่่าคืือ “การรู้้�แจ้้ง” ซึ่ง่� ความจริิงที่่�เรีียกว่่า “อริิยสััจ 4” วลีีหรืือข้้อความข้้าง
ต้้นเป็็นที่่�ยอมรัับสำำ�หรัับพุุทธศาสนิิกชนโดยถ้้วนหน้้า ดัังนั้้�น กระบวนการแสวงหาความรู้้�
ความจริิงจึึงมีีมามากกว่่า 2 พัันกว่่าปีีแล้้ว วิิวััฒนาการของการแสวงหาความรู้้�ความจริิง
ได้้พััฒนาจนมาถึึงยุุคปััจจุุบัันที่่�มีีเทคโนโลยีีสารสนเทศและกระบวนการเถลิิงอำำ�นาจของ
นัักวิิชาการ จนบัังเกิิดความเชื่่�อ คำำ�ศััพท์์ หรืือกระบวนการแสวงหาความรู้้�ความจริิงตาม
กระบวนทััศน์์ของนัักวิิชาการเหล่่านั้้�น (วััชระ งามจิิตรเจริิญ, 2544) กระบวนการแสวงหา
ความรู้้�ความจริิงวิิธีีการหนึ่่�งคืือ การสัังเคราะห์์งานวิิจััย (research synthesis) เป็็นวิิธีี
วิิทยาการสร้้างองค์์ความรู้้�จากงานวิิจััยและได้้มีีวิิวััฒนาการก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว (ศานิิตย์์
ศรีีคุุณ, 2562) โดยเฉพาะการสัังเคราะห์์งานวิิจััย อัันเป็็นวิิธีีการสร้้างองค์์ความรู้้�จากงาน
วิิจัยั อย่่างเป็็นระบบ (Srikoon et al, 2014) ดัังนั้้�นการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้ว้ ยการสัังเคราะห์์
งานวิิจััยจึึงเป็็นแนวทางหนึ่่�งอัันควรนำำ�มาใช้้เป็็นวิิธีีวิิทยาการแสวงหาความจริิง (Lueangsuwan and Srikoon, 2019)
แนวคิิดสะเต็็มศึึกษา (STEM Education) เป็็นแนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้�แบบ
บููรณาการศาสตร์์ระหว่่างวิิทยาศาสตร์์ (science) เทคโนโลยีี (technology) วิิศวรรม
ศาสตร์์ (engineer) และคณิิตศาสตร์์ (mathematics) และมีีแนวโน้้มมาใช้้เพื่่�อพััฒนาผู้้�
เรีียนให้้มีีความสามารถในการคิิดและทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 มากกว่่านั้้�นแนวคิิด
สะเต็็มศึึกษายัังได้้รัับการยอมรัับว่่าสามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนแก้้ปััญหาที่่�ซัับซ้้อน และสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�เพื่่�อแก้้ปััญหาในสถานการณ์์ต่่างๆ ได้้ (Srikoon et al, 2020) แต่่
กระนั้้�นการจััดการเรีียนการสอนแบบสะเต็็มศึึกษาก็็ยังั เป็็นที่่�กังั ขา เกิิดความล้้มเหลวในการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบสะเต็็มศึึกษา (สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์, 2559: ข) และเกิิดความเข้้าใจในเนื้้�อ
แท้้ของสะเต็็มศึึกษาที่่�ไม่่สอดคล้้องกััน (สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์, 2559: ข) มากกว่่านั้้�นสะเต็็ม
ศึึกษาในประเทศไทย ยัังเป็็นไปตามแนวคิิดการจััดการศึึกษาของประเทศสหรััฐอเมริิกายััง
ไม่่ได้้มีีการปรัับตััวเพื่่อ� ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของประเทศไทย นั่่�นคืือการจััดการศึึกษาแบบ
สะเต็็มศึึกษาของประเทศไทยควรต้้องมีีการปรัับให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของประเทศไทยด้้วย
(สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์, 2559: ก) ดัังนั้้�นแนวทางหนึ่่�งที่่�จะแก้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าวได้้คืือควรมีีการ
สร้้างองค์์ความรู้้�จากการสัังเคราะห์์งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย อัันก่่อให้้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เกิิดองค์์ความรู้้�เพื่่�อเป็็นข้้อมููลและสารสนเทศต่่อการพััฒนาการศึึกษาเป็็นคุุณููปการสืืบไป

วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อสัังเคราะห์์งานวิิจััยอย่่างเป็็นระบบเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2559-2563

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

การวิิจััยนี้้�ใช้้รููปแบบการวิิจััยการสัังเคราะห์์งานวิิจััย (research synthesis)
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร ได้้แก่่ งานวิิจัยั ในประเทศไทยที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ทั้้ง� ระดัับปริิญญาโท
และปริิญญาเอกรวมทั้้ง� งานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย และดำำ�เนิินการวิิจัยั เกี่่ย� ว
กัับสะเต็็มศึึกษา ในช่่วง 5 ปีีย้อ้ นหลััง (พ.ศ. 2559-2563) จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 115 เรื่อ่� ง
กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ งานวิิจัยั ในประเทศไทยที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ทั้้ง� ระดัับปริิญญา
โทและปริิญญาเอกรวมทั้้�งงานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย และดำำ�เนิินการวิิจัยั
เกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษา ในช่่วง 5 ปีีย้้อนหลััง (พ.ศ. 2559-2563) ที่่�มีีรายงานการวิิจััยฉบัับ
สมบููรณ์์และผ่่านเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพงานวิิจััยระดัับค่่อนข้้างสููงขึ้้�นไป จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
104 เรื่่�อง รายละเอีียดดัังภาคผนวก
เครื่่�องมืือการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย มีี 2 ประเภท ได้้แก่่
1) แบบประเมิินคุุณภาพงานวิิจััย เป็็นมาตรฐานประมาณค่่า 5 ระดัับ เพื่่�อ
ประเมิินคุุณภาพงานวิิจัยั ที่่�จะนำำ�มาสัังเคราะห์์งานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� เป็็นแบบประเมิินคุุณภาพงาน
วิิจััยของ กระทรวงศึึกษาธิิการ (2552)
2) แบบบัันทึึกข้้อมููลงานวิิจััย เป็็นแบบบัันทึึกข้้อมููลที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้้ลงรหััส
เกี่่ย� วกัับข้้อมููล ที่่�เกี่่ย� วกัับงานวิิจัยั เป็็นแบบบัันทึึกข้อ้ มููลงานวิิจัยั ของ กระทรวงศึึกษาธการ
(2552)
ตััวแปรที่่�ใช้้ในงานวิิจััย
ตััวแปรที่่�ใช้้ในการวิิจััย เป็็นตัั วแปรเกี่่�ย วกัับคุุณลัั กษณะงานวิิจััย มีีทั้้�งสิ้้�น
15 ตััวแปร ได้้แก่่ ปีีที่่�พิิมพ์์ สาขาที่่�ผลิิตงานวิิจััย เพศผู้้�วิิจััย วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
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แบบแผนการวิิจััย สมมติิฐานของการวิิจััย การออกแบบกลุ่่�มตััวอย่่าง วิิธีีการเลืือกกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง สถานภาพกลุ่่�มตััวอย่่าง ระดัับการศึึกษาของกลุ่่�มตััวอย่่าง แหล่่งที่่�มาของกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง คุุณภาพเครื่่�องมืือ ประเภทเครื่่�องมืือ การใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
และประเภทของการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ขั้้� น ตอนที่่� 1 กำำ� หนดปัั ญ หาวิิ จัั ย และวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ก ารวิิ จัั ย เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์
คุุณลัักษณะของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย
ขั้้น� ตอนที่่� 2 สืืบค้้นวิิทยานิิพนธ์์ทั้้ง� ระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอก และงาน
วิิจัยั เกี่่ย� วกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย ด้้วยคำำ�สำำ�คัญคืื
ั อ สะเต็็มศึึกษา จากฐานข้้อมููลของ
โครงการพััฒนาเครืือข่่ายระบบห้้องสมุุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
ขั้้�นตอนที่่� 3 ศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งเนื้้�อหาสาระเกี่่�ยวกัับ
คุุณลัักษณะของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย
ขั้้�นตอนนที่่� 4 เก็็บรวบรวมข้้อมููล ด้้วยแบบประเมิินคุุณภาพงานวิิจััย เพื่่�อคััด
เลืือกงานวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพระดัับดีีขึ้้�นไป หลัังจากนั้้�นนำำ�งานวิิจััยที่่�ผ่่านการประเมิินไปเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลด้้วยแบบบัันทึึกข้้อมููลงานวิิจััย
ขั้้�นตอนที่่� 5 วิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อค่่าความถี่่� และร้้อยละของแต่่ละตััวแปร
ขั้้�นตอนที่่� 5 แปลผลและสรุุปผลเพื่่�อตอบคำำ�ถามการวิิจััย
ขั้้�นตอนที่่� 6 นำำ�เสนอข้้อค้้นพบจากการสัังเคราะห์์งานวิิจััยอย่่างเป็็นระบบ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้ ความถี่่� ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการวิิจััย

1. ผลการประเมิินคุุณภาพงานวิิจััย
ผลการประเมิินคุุณภาพงานวิิจััย ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของคุุณภาพงานวิิจััย (104 เรื่่�อง)
ข้อ

ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย ( X )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.57
3.80

(S.D)
0.74
0.43

ปัญหาวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อ
เรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย

3.28

0.86

4

เหตุผลและความจำ�เป็นในการทำ�วิจัยมีความสม
เหตุสมผล

3.09

0.56

5
6

สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย

2.48
3.01

1.92
1.05

7

ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมี
เหตุผลรองรับ

1.23

0.76

8

การเขียนข้อจำ�กัดของงานวิจัยถูกต้องตามหลัก
การวิจัย

1.25

0.82

9
10

การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน

3.45
2.43

1.02
1.66

11
12

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ

3.38
3.53

0.95
0.92

13

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมความทันสมัย
และเชื่อมโยงกับงานวิจัยในอดีต

2.54

1.10

14

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศมีสัดส่วนเหมาะสม

2.14

0.75

1
2

ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจ

3

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา ชัดเจน
สอดคล้องกับเรื่องที่ทำ�วิจัย

กำ�หนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
และมีเหตุรองรับ

กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสม
ชัดเจนตามหลักการวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ปัญหาหรือวัตถุปะสงค์ของการวิจัย
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ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย ( X )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

15

การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการ
วิจัย

3.84

(S.D)
0.61

16
17

ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน

3.39
2.89

0.67
1.27

18

การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความ
ถูกต้องเหมาะสม

2.10

1.57

19

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม และมี
คุณภาพ

3.43

0.93

20

กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูก
ต้องเหมาะสม

3.77

0.79

21

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

3.36

0.87

22

ลักษณะการนำ�เสนอการแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล

3.89

0.59

23

การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน

3.36

1.03

24

ผลสรุปที่ได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย

3.68

0.89

25

มีการอภิอปรายผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัย
ในอดีต

3.31

1.33

26
27
28
29
30

ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์

3.54
3.25
3.41
3.91
3.19
3.38

0.78
0.95
0.87
0.34
0.59
0.87

ค่าเฉลี่ย

กำ�หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะ
สมกับการวิจัย

เป็นงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ
เป็นงานวิจัยที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ
รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา
คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวม

จากตารางที่่� 1 พบว่่าลัักษณะงานวิิจััยที่่�ประเมิินได้้ค่่าเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด 3 อัับดัับ
ได้้แก่่ ข้้อที่่� 29 รููปแบบรายงานถููกต้้องตามหลัักวิิชา ( X = 3.91, S.D.= 0.34) แสดว่่ารููป
แบบรายงานงานวิิจััยส่่วนใหญ่่ถููกต้้อง 5 ส่่วน ได้้แก่่ บทนำำ� รายงานเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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วิิธีีการวิิจัยั ผลการวิิเคราะห์์ และสรุุปผลและอภิิปรายผล และ ข้้อที่่� 15 การออกแบบการ
วิิจัยั สอดคล้้องกัับปััญหาการวิิจัยั ( X = 3.84, S.D.= 0.61) แสดงว่่า การออกแบบการวิิจัยั
ทำำ�ให้้ได้้แนวทางการวิิจัยั ที่่�จะได้้คำำ�ตอบตรงกัับประเด็็นกัับปััญหา และสุุดท้า้ ยข้้อที่่� 2 ความ
เป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั ของปััญหา ชััดเจน สอดคล้้องกัับเรื่่อ� งที่่�ทำำ�วิิจัยั ( X = 3.80 , S.D.=
0.43) แสดงว่่า ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั ของปััญหาแสดงให้้เห็็นถึึงประเด็็นปััญหาและ
ความสำำ�คััญในการทำำ�วิิจััย ครอบคลุุมประเด็็นที่่�ศึึกษาโดยมีีเหตุุผลสนัับสนุุน ข้้อความมีี
ความกระชัับตรงประเด็็นและความสำำ�คััญในการทำำ�วิิจััย ครอบคลุุมประเด็็นที่่�ศึึกษาโดยมีี
เหตุุผลสนัับสนุุนข้้อความมีีความกระชัับ ตรงประเด็็น ตามลำำ�ดัับ และลัักษณะงานวิิจััยที่่�
ประเมิินได้้ค่า่ เฉลี่่ย� น้้อยสุุด 3 อัับดัับได้้แก่่ ข้้อที่่� 7 ข้้อตกลงเบื้้�องต้้นของงานวิิจัยั เหมาะสม
และมีีเหตุุผลรองรัับ ( X = 1.23 , S.D.= 0.76) แสดงว่่า รายงานการวิิจัยั ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีการ
กำำ�หนดข้้อตกลงเบื้้�องต้้น และข้้อที่่� 8 การเขีียนข้้อจำำ�กััดของงานวิิจััยถููกต้้องตามหลัักการ
วิิจััย ( X = 1.25 , S.D.= 0.82)แสดงว่่า รายงานการวิิจััยส่่วนใหญ่่ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดของวิิจััย
หรืือไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีี และลำำ�ดัับสุุดท้้าย ข้้อที่่� 14 เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาษา
ไทยและต่่างประเทศมีีสััดส่่วนเหมาะสม ( X = 2.14 , S.D.= 0.75) แสดงว่่างานวิิจััยส่่วน
ใหญ่่มีีเอกสารอ้้างอิิงและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นภาษาไทยเท่่านั้้�น
2. ผลการวิิเคราะห์์คุุณลัักษณะของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาใน
ประเทศไทย
ผลการวิิเคราะห์์คุุณลัักษณะของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย ดััง
ตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ผลการเก็็บข้้อมููลจากแบบบัันทึึกคุุณภาพการศึึกษา
ตัวแปร

1. ปีที่ทำ�งานวิจัยเสร็จ

2559
2560
2561
2562
2563
รวม

2. สาขาที่ผลิตงานวิจัย

ปฐมวัย/ประถมศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา

จำ�นวน(เรื่อง)

ร้อยละ

20
34
32
14
4
104
8
10

19.23
32.69
30.77
13.46
3.85
100
7.69
9.62
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ตัวแปร

วิทยาศาสตร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
อิเล็กทรอนิก
สารสนเทศ
ไฟฟ้า
พุทธบริหาร
การวัดประเมินผล
อื่นๆ
รวม

3. เพศผู้วิจัย

ชาย
หญิง
รวม

4. วัตถุประสงค์ของ

บรรยาย

งานวิจัย (1 เรื่อง อาจมี ศึกษา
มากกว่า 1 วัตถุประสงค์)
เปรียบเทียบ
หาความสัมพันธ์
อธิบาย
ประเมิน
วิจัยและพัฒนา
สังเคราะห์
รวม

5. แบบแผนการวิจัย

การวิจัยแบบทดลอง
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
รวม

6. สมมุติฐานของการ

ไม่มีสมมุติฐาน

จำ�นวน(เรื่อง)

ร้อยละ

42
4
6
3
1
1
1
1
3
24
104
42
62
104
0
78
54
12
0
18
44
2

40.38
3.85
5.77
2.88
0.96
0.96
0.96
0.96
2.88
23.08
100
40.38
59.62
100.00
0
37.50
25.96
5.77
0.00
8.65
21.15
0.96

208

100

94
10
104
43

90.38
9.62
100
41.35
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ตัวแปร
วิจัย

มีทิศทาง
ไม่มีทิศทาง
มีทิศทางและไม่มีทิศทาง
รวม

7. การออกแบบการวิจัย

True control group
posttest – only desing
True control group
posttest – posttest
desing
True control group
posttest – postest time
desing
Pretest-posttest non
randomizes design
The one group pretest-posttest design
Time series
Posttest only group
design
Quasi Experimental
Empirical group study
ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงการ
ทดลองเป็นส่วนหนึ่งของงาน
วิจัย
ไม่ระบุ
รวม

8. วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประชากร
เจาะจง
อย่างง่าย

197

จำ�นวน(เรื่อง)

ร้อยละ

55
1
5
104
7

52.88
0.96
4.81
100
6.73

8

7.69

4

3.85

5

4.81

35

33.65

0
4

0.00
3.85

10
9
14

9.62
8.65
13.46

8
104
10
32
18

7.69
100
9.62
30.77
17.31
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ตัวแปร

เป็นระบบ
แบ่งกลุ่ม
แบ่งชั้น
หลายขั้นตอน
ไม่ระบุ
รวม
นักเรียน/นักศึกษา

9. สถานภาพกลุ่ม
ตัวอย่าง

ครู/อาจารย์
ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง
ผสม
รวม
อนุบาล/ปฐมวัย

10. ระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่าง

ประถม
มัธยม
ปวช./ปวส.
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา
หลายระดับ/อื่นๆ
รวม

11. แหล่งที่มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง

พื้นฐาน(สพฐ.)
อาชีวะ(สอศ.)
อุดม(สกอ.)
เอกชน(สช.)
เทศบาล/กทม.
อบต./อบจ.
โรงเรียนสาธิต

จำ�นวน(เรื่อง)

ร้อยละ

0
17
7
6
14
104
92
7
2
0
3
104
4
15
65
0
4
0
16
104
97
0
2
1
0
0
3

0.00
16.35
6.73
5.77
13.46
100
88.46
6.73
1.92
0
2.88
100
3.85
14.42
62.50
0.00
3.85
0.00
15.38
100
93.27
0
1.92
0.96
0
0
2.88
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ตัวแปร
สถานสงเคราะห์/มูลนิธิ
โรงพยาบาล
กระทรวงที่ไม่ใช่ ศธ.
อื่นๆ
รวม

12. คุณภาพเครื่องมือ

ต่ำ�มาก
ต่ำ�
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ไม่ระบุคุณภาพเครื่องมือ
รวม

13. ประเภทเครื่องมือ
(- งานวิจัย 1 เรื่อง อาจ

มีเครื่องมือมากกว่า 1
เครื่องมือ
- * เนื่องจากมีเครื่องมือ
หลากหลายชนิดจึงไม่
ถือว่ามีจำ�นวนมากที่สุด)

แบบสอบถาม
แบบทดสอบ/วัด
แบบฝึกทักษะ/แบบฝึกหัด
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสำ�รวจ
แบบรายงานตนเอง
แบบประเมิน

*อื่นๆ
รวม

14. การใช้คอมพิวเตอร์

ไม่ระบุ

วิเคราะห์ข้อมูล

ไม่ใช้
ใช้
รวม

15. ประเภทของการ

Content analysis

199

จำ�นวน(เรื่อง)

ร้อยละ

0
0
0
1
104
0
0
5
27
30
42
104
30
77
2
24
19
2
1
33
79
267
0
4
100
104
41

0
0
0
0.96
100
0
0
4.81
25.96
28.85
40.38
100
11.24
28.84
0.75
8.99
7.12
0.75
0.37
12.36
29.58
100
0
3.85
96.15
100
20.50
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200
ตัวแปร
วิเคราะห์ข้อมูล
(งานวิจัย 1 เรื่อง อาจ
ใช้การวิเคราะห์มากกว่า
1 วิธี)

Descriptive stattistics
Independent t-test
Dependent t-test
Simple corr./regression
ANOVA,ACOVA (oneway)
ANOVA,ACOVA (twoway)
ANOVA,ACOVA (threeway)
Multiple corr./regression
Factor analysis
Path analysis
LISRL
HLM
รวม

จำ�นวน(เรื่อง)

ร้อยละ

65
13
59
2
12

32.50
6.50
29.50
1.00

1
0
4
2
0
1
0
200

6.00
0.50
0.00
2.00
1.00
0.00
0.50
0.00
100

จากตารางที่่� 2 พบว่่า ปีี พ.ศ. 2560 มีีงานวิิจััยทำำ�เสร็็จเป็็นจำำ�นวนมากที่่�สุุด
ส่่วนปีี พ.ศ. 2563 มีีงานวิิจัยั ที่่�ทำ�ำ เสร็็จจำ�ำ นวนน้้อยที่่�สุุด สาขาวิิทยาศาสตร์์ศึึกษาเป็็นสาขา
ที่่�ผลิิตงานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับสะเต็็มศึึกษามากที่่�สุดุ เพศที่่�ทำ�ำ วิิจัยั เป็็นเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย มีี
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััยเพื่่�อศึึกษามากที่่�สุุด งานวิิจััยส่่วนมากเป็็นแบบแผนการวิิจััยเชิิง
ทดลอง มีีสมมติิฐานแบบมีีทิิศทางมากที่่�สุดุ มีีแบบแผนการวิิจัยั แบบหนึ่่�งกลุ่่�มวััดก่่อน-หลัังมาก
ที่่�สุดุ มีีการสุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจงมากที่่�สุดุ มีีกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษามากที่่�สุดุ
และอยู่่ใ� นระดัับมััธยมศึึกษามากที่่�สุดุ สัังกััดสำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการการศึึกษามากที่่�สุดุ และ
ส่่วนมากไม่่ระบุุคุณ
ุ ภาพของเครื่อ่� งมืือ มีีเครื่อ่� งมืือเป็็นแบบวััดหรืือแบบทดสอบมากที่่�สุดุ ส่่วน
แบบรายงานตนเองเป็็นเครื่อ่� งมืือที่่�ใช้้น้อ้ ยที่่�สุดุ และส่่วนมากใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููล และสถิิติที่่ิ ใ� ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลมากที่่�สุดคืื
ุ อ Dependent t-test
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การผลการประเมิินคุุณภาพงานวิิจััย พบว่่า งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาใน
ประเทศไทย ช่่วง 5 ปีีย้้อนหลััง (พ.ศ. 2559-2563) มีีคุุณภาพโดยรวมค่่อนข้้างสููง ( X =
3.38, S.D.= 0.87) แสดงว่่างานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทยนั้้�นมีีการเขีียน
รายงานการวิิจััยเป็็นอย่่างดีีและดำำ�เนิินการวิิจััยอย่่างครบถ้้วนตามกระบวนการวิิจััย แต่่
เมื่่�อพิิจารณาบางประเด็็นเช่่น ข้้อ 7 ข้้อตกลงเบื้้�องต้้นของงานวิิจััยเหมาะสมและมีีเหตุุผล
รองรัับ ( X = 1.23, S.D.= 0.76) และข้้อ 8 การเขีียนข้้อจำำ�กััดของงานวิิจััยถููกต้้องตาม
หลัักการวิิจััย ( X = 1.25, S.D.= 0.82) ซึ่่�งมีีคุุณภาพงานวิิจััยค่่อนข้้างต่ำำ�� ตามเกณฑ์์การ
ประเมิินคุุณภาพงานวิิจัยั ของ กระทรวงศึึกษาธิิการ (2552) นั่่�นหมายความว่่างานวิิจัยั เกี่่ย� ว
กัับสะเต็็มศึึกษาควรเพิ่่�มเติิมการเขีียนรายงานการวิิจััยในประเด็็นดัังกล่่าว มากกว่่านั้้�นยััง
พบว่่า ข้้อ 10 เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความทัันสมััยและเชื่่�อมโยงกัับงานวิิจััยใน
อดีีต ( X = 2.43, S.D.= 1.66) และข้้อ 14 เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาษาไทย
และต่่างประเทศมีีสััดส่่วนเหมาะสม ( X = 2.14, S.D.= 0.75) ซึ่่�งมีีคุุณภาพงานวิิจััยระดัับ
ปานกลางเท่่านั้้�น ซึ่ง่� ทั้้�งสองประเด็็นเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คัญ
ั มากของการวิิจัยั อัันจะทำำ�ให้้
กระบวนการวิิจััยมีีทิิศทางและมีีความชััดเจน (รััตนะ บััวสนธ์์, 2560) สรุุปว่่าจากผลการ
ประเมิินคุุณภาพงานวิิจััยมีีประเด็็นที่่�ต้้องปรัับปรุุงในการดำำ�เนิินการวิิจััย 3 ประการ ได้้แก่่
ข้้อตกลงเบื้้�องต้้น ข้้อจำำ�กััดของงานวิิจััย และการศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดััง
นั้้�นการดำำ�เนิินการวิิจััยครั้้�งต่่อไปควรเร่่งรััดแก้้ไขในประเด็็นดัังกล่่าว
ผลการวิิเคราะห์์คุุณลัักษณะของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย
ในช่่วง 5 ปีีย้้อนหลััง (พ.ศ.2559-2563) พบว่่า งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาได้้มีีแนวโน้้ม
ลดลงตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2560 จนถึึง พ.ศ. 2563 กล่่าวคืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 32.69 30.77 13.46
และ 3.85 ตามลำำ�ดัับ ดัังนั้้�นควรมีีการเพิ่่�มงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษา อัันช่่วยส่่งเสริิม
ความสามารถในการบููรณาการศาสตร์์ของผู้้�เรีียนได้้ (Srikoon et al, 2020) และพบว่่า
สาขาที่่�ผลิิตงานวิิจััยที่่�มากที่่�สุุดคืือ วิิทยาศาสตรศึึกษา (ร้้อยละ 40.38) ซึ่่�งมากกว่่าคณิิต
ศาสตรศึึกษา (ร้้อยละ 9.62) ประมาณ 4.20 เท่่า ซึ่ง่� ควรเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน เนื่่อ� งจาก
สะเต็็มศึึกษาเป็็นการบููรณาการศาสตร์์วิิทยาศาสตร์์ (science) เทคโนโลยีี (technology)
วิิศวรรมศาสตร์์ (engineer) และคณิิตศาสตร์์ (mathematics) เข้้าด้้วยกัันในการจััดการ
เรีียนการสอน (สุุธีีระ ประเสริิฐสรรพ์์, 2559ก) มากกว่่านั้้�นพบว่่า วััตถุุประสงค์์ของการ
วิิจััยมีีวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััยเพื่่�อศึึกษามากที่่�สุุด (ร้้อยละ 37.50) รองลงมาคืือเพื่่�อ
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เปรีียบเทีียบ (ร้้อยละ 25.96) รองลงมาอีีกคืือเพื่่�อวิิจััยและพััฒนา (ร้้อยละ 21.15) และ
ลำำ�ดัับสุุดท้้ายคืือเพื่่�อสัังเคราะห์์ (ร้้อยละ 0.96) อาจกล่่าวได้้ว่่ายัังขาดแคลนการวิิจััยที่่�มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ ทางสะเต็็มศึึกษาศึึกษา
รููปแบบการวิิจััยส่่วนมากใช้้การวิิจััยแบบทดลอง (ร้้อยละ 90.38) แต่่ส่่วน
มากแล้้วเป็็นรููปแบบการวิิจััยแบบหนึ่่�งกลุ่่�มวััดก่่อน-หลััง (one group pretest-posttest
design) (ร้้อยละ 33.65) ซึ่่�งอาจยัังไม่่สามารถให้้ข้้อมููลหรืือองค์์ความรู้้�ได้้อย่่างเพีียงพอว่่า
แนวคิิดสะเต็็มศึึกษานั้้�นสามารถพััฒนาผู้้�เรีียนได้้แตกต่่างจากแนวคิิดอื่่�น หรืือไม่่ อย่่างไร
และยัังพบว่่าวิิธีีการได้้มาซึ่ง่� กลุ่่�มตััวอย่่างใช้้การเลืือกแบบเจาะจง (ร้้อยละ 30.77) เป็็นส่่วน
ใหญ่่ อาจทำำ�ให้้ไม่่สามารถใช้้สถิิติที่่ิ อ� าศััยความน่่าจะเป็็นได้้ เนื่่อ� งจากการเลืือกแบบเจาะจง
เป็็นการได้้มาซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ไม่่อาศััยความน่่าจะเป็็น (องอาจ นััยพััฒน์์, 2548)
สถานภาพของกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนมากเป็็นนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษา (ร้้อยละ 88.46)
และเป็็นนัักเรีียนมััธยมมากที่่�สุุด (ร้้อยละ 62.50) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวนโยบายการขัับ
เคลื่่อ� นสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทยของสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(2556) และจากการสัังเคราะห์์งานวิิจัยั พบว่่า ไม่่ระบุุคุณ
ุ ภาพเครื่่อ� งมืือถึึงร้้อยละ 40.38 ซึ่ง่�
เป็็นสััดส่่วนที่่�มากที่่�สุุด และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ส่่วนมากแล้้วเป็็นแบบทดสอบหรืือแบบวััด (ร้้อย
ละ 28.84) ซึ่่�งควรระบุุค่่าความตรง (validity) และความเที่่�ยง (reliability) หรืือค่่าดััชนีี
อื่่�นๆ ตามแต่่ธรรมชาติิของเครื่่�องมืือ (องอาจ นััยพััฒน์์, 2548) เพื่่�อเป็็นการรัับรองและ
ตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่อ� งที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล มากกว่่านั้้�นพบว่่าการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลส่่วนมากแล้้วใช้้สิิถิิติิพื้้�นฐาน (descriptive statistic) (ร้้อยละ 32.50) รองลงมาคืือ
dependent t-test (ร้้อยละ 29.50) และรองลงมาอีีก คืือ การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (content
analysis) (ร้้อยละ 20.50) ซึ่่ง� อาจปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการวิิเคราะห์์เป็็นการวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวนทางเดีียว (ANOVA) ซึ่ง่� มีีเพีียงร้้อยละ 6 หรืือการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนพหุุคููณ
(MANOVA) เป็็นต้้น ขึ้้น� อยู่่�กับั เงื่อ่� นไขและข้้อตกลงเบื้้�องต้้นของงานวิิจัยั อาจทำำ�ให้้สามารถ
ลดค่่าความคลาดเคลื่่อ� นของงานวิิจัยั และสามารถเห็็นข้้อมููลและสารสนเทศของงานวิิจัยั ได้้
มากขึ้้�น (ทรงศัักดิ์์� ภููศรีีอ่่อน, 2558)
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องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อสัังเคราะงานวิิจััยอย่่างเป็็นระบบเกี่่�ยวกัับ
สะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย มีีองค์์ความรู้้�เกิิดขึ้้�น ได้้แก่่ (1) คุุณภาพของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับ
สะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย และ (2) คุุณลัักษณะของงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับสะเต็็มศึึกษาใน
ประเทศไทย

สรุุป

คุุณภาพงานวิิจััยเกี่่�ยวสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย ในช่่วง 5 ปีี ย้้อนหลััง
(พ.ศ.2559-2563) มีีคุุณภาพค่่อนข้้างสููง
งานวิิจััยเกี่่�ยวสะเต็็มศึึกษาในประเทศไทย ในช่่วง 5 ปีี ย้้อนหลััง (พ.ศ.25592563) พบว่่า ปีี พ.ศ. 2560 งานวิิจัยั ทำำ�เสร็็จเป็็นจำำ�นวนมากที่่�สุดุ ส่่วนปีี พ.ศ. 2563 มีีงาน
วิิจััยที่่�ทำำ�เสร็็จจำำ�นวนน้้อยที่่�สุุด สาขาวิิทยาศาสตร์์ศึึกษาเป็็นสาขาที่่�ผลิิตงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับ
สะเต็็มศึึกษามากที่่�สุุด เพศที่่�ทำำ�วิิจััยเป็็นเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย มีีวััตถุุประสงค์์ของการ
วิิจััยเพื่่�อศึึกษามากที่่�สุุด งานวิิจััยส่่วนมากเป็็นแบบแผนการวิิจััยเชิิงทดลอง มีีสมมติิฐาน
แบบมีีทิิศทางมากที่่�สุุด มีีแบบแผนการวิิจััยแบบหนึ่่�งกลุ่่�มวััดก่่อน-หลัังมากที่่�สุุด มีีการสุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบเจาะจงมากที่่�สุุด มีีกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษามากที่่�สุุด และอยู่่�
ในระดัับมััธยมศึึกษามากที่่�สุดุ สัังกััดสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษามากที่่�สุดุ และส่่วน
มากไม่่ระบุุคุุณภาพของเครื่่�องมืือ มีีเครื่่�องมืือเป็็นแบบวััดหรืือแบบทดสอบมากที่่�สุุด และ
ส่่วนมากใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล และสถิิติที่่ิ ใ� ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลมากที่่�สุดุ
คืือ Dependent t-test
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