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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี  1)  เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุที่

มีตอเอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ  พสวท.  2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ

ระหวางความผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดานอารมณที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตร  3) เพื่อเปรียบเทียบความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาท

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มีชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. แตกตางกัน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศชั้นปที่ 3 และ 4 ปการศึกษา 2550 ซึ่งอยูในโครงการ พสวท. 

จํานวน 188 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรมสําร็จรูป SPSS และใช

โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุที่มีตอเอกลักษณและ

พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ พสวท. มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

หลังจากการปรับโมเดล สวนผลการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางความผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดาน

อารมณที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร พบวา ไมมีปฏิสัมพันธ และผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตรจําแนกตามชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. พบวา ไมมีความแตกตางกัน 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to develop linear structural relations among antecedents 

concerning student’s identity and role performance in the development and promotion of science and 

technology talents project (DPST), 2) to examine co-interaction between interactional commitment and 

affective commitment for the explanation of identity salience, and 3) to compare identity salience and esteem 

between different periods of participating in the DPST project and they were studying at universities in 

Thailand. The study sample was 188 third-year and fourth-year science students in the DPST project. 

Instruments for collecting data were questionnaires. SPSS for window and LISREL program were used to 

analyze data. The results showed that linear structural relation model among antecedents concerning 

student’s identity and role performance in the DPST project was fitted with the empirical data. Regarding 

interaction between interactional commitment and affective commitment, no interaction between these two 

variables was found. Finally, it was demonstrated that there were no significant differences in identity 

salience and esteem between different periods of participating in the DPST project. 

 

Keywords : identity, role performance, interactional commitment, affective commitment, identity salience, 

science students 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาประเทศ ทั้งน้ีเพราะความรูวิทยาศาสตรเปน

พื้นฐานของการสรางสรรค เทคโนโลยีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกในดานตางๆ  ตลอดจนชวย

ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนให

สูงขึ้นได  ดังน้ันหากประเทศมีประชากรที่มีความรู 

ความสามารถทางวิทยาศาสตรมากยอมจะผลิต

คิดคนเทคโนโลยีหรือผลิตผลทางวิทยาศาสตร

ไดมาก สงผลใหประเทศมีความเจริญกาวหนา ลด

การพึ่งพิงนานาประเทศนอยลงและสามารถที่จะ

แขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ได  โดยเฉพาะในเร่ืองของการ

แขงขันทางเศรษฐกิจ  (เทื้อน ทองแกว,  2542: ก; ธงชัย 

ชิวปรีชา,  2542: ค; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ,  2543ก: ก)  

 แตทั้งน้ีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในประเทศไทยของเราที่ผานมาพบวายังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควรเน่ืองจากมีขอจํากัดที่สําคัญ หน่ึงใน

น้ันคือ การขาดกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม,  

2539: 8) ทั้งในสวนของกําลังคนที่จะเปนนักวิทยาศาสตร

ในอนาคต และกําลังคนที่เปนนักวิทยาศาสตรในปจจุบัน  
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โดยในสวนของกําลังคนที่จะเปนนักวิทยาศาสตร

ในอนาคต จากขอมูลในกลุมของผู เรียนพบวา 

นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี

ความใฝรูในวิชาวิทยาศาสตรคอนขางนอย(สํานัก 

งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543ข: 11) 

และนักเรียนมีพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรอยูใน

ระดับเหมาะสมนอย (มนัส บุญประกอบ, และ 

พรรณี  บุญประกอบ ,  2544: 171) สวนใน

ระดับอุดมศึกษา  นิสิต นักศึกษา มีความสนใจเลือก

เรียนสาขาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรคอนขางนอย 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543

ข : 1 1 )  สํ า ห รั บ ส ว น ข อ ง กํ า ลั ง ค น ที่ เ ป น

นักวิทยาศาสตรอยูในปจจุบัน จากการเปดเผยขอมูล

กํ าลั งคนของกระทรวง วิ ทย าศา สตร ฯ   ใ น

ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ในโครงสรางใหมพบวา มี

นักวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ 37  วิศวกรคิดเปน

รอยละ 19.8 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 43.2 (สถาบัน

ทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

2546: 7)  ซึ่ งสะท อนให เ ห็ นว า    กระทรวง 

วิทยาศาสตรฯ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ของประเทศมี บุ คลากรสาย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่รวมกันเกินคร่ึงหน่ึง

ของบุคลากรทั้งหมดไมมากนักและหากพิจารณาใน

กลุมครูอาจารยดานวิทยาศาสตรพบวาในภาพรวม

ยังขาดแคลนบุคลากรไมวาจะเปนครูในระดับ

ประถมศึ กษาซึ่ งส วนใหญ ไม มี วุ ฒิ ทางด าน

วิทยาศาสตร   ระดับมัธยมศึกษาครูที่มี วุฒิทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีเพียงรอยละ 25  และ

ในระดับอุดมศึกษาปรากฏวาเร่ิมขาดแคลนครู

อาจารยรุนใหมทางดานวิทยาศาสตรที่จะเขามา

ทดแทนครูที่จะเกษียณอายุ (สํานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาแหงชาติ, 2543ข: 21) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่

ผานมารัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของขอจํากัดดังกลาว 

จึงไดมีโครงการตางๆ เกิดขึ้นหน่ึงในน้ันคือ มีมติให

จัดต้ังโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือโครงการ พสวท. ขึ้น

เพื่ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนกํ าลั งคนทางด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาต้ังแตป พ.ศ. 2527 โดยมี

วัตถุประสงค เพื่ อผลิตผูมี ความสามารถพิ เศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ 

คิดคนและเผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และมีเปาหมายให

ไดนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรในสาขาที่ขาดแคลนและเปนความตองการ

เรงดวนของประเทศ ปละ 120 คน  และโครงการน้ี

คณะรัฐมนตรีเห็นวาผลการดําเนินงานสองระยะแรกของ

โครงการ พสวท.ไดผลดีจึงมีมติใหโครงการ พสวท. เปน

งานประจําต้ังแตปงบประมาณ 2541 เปนตนมา (สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  2548) 

ดังน้ันโครงการ พสวท. จึงถือไดวาเปนอีกหน่ึงโครงการที่

มีประโยชนและมีความสําคัญในการสรางและพัฒนา

นักวิทยาศาสตรที่มีความสามารถพิเศษสูง  

จากการศึกษาทฤษฎีเอกลักษณของ สไตรเกอร 

ซึ่งไดอธิบายวา เอกลักษณเปนการรูคิดเกี่ยวกับบทบาท

และตําแหนงในระบบความสัมพันธทางสังคมของบุคคล 

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทใดบทบาทหน่ึงน้ัน

ขึ้นอยูกับลําดับความเดนของเอกลักษณ   โดยบุคคลหน่ึง

น้ันจะมี เอกลักษณไดหลายอยางตามบทบาทที่ เขา

ครอบครอง  แตหากเอกลักษณใดของบุคคลมีลําดับความ

เดนของเอกลักษณสูงที่สุด คือ มีความนาจะเปนที่จะถูก

นําออกมาใชในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ใน

สถานการณทางสังคมที่หลากหลายมากกวาเอกลักษณ
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อ่ืนๆ (Stryker,  1987: 95; 1992: 873) เชน บุคคลมี

ความเดนของเอกลักษณนักศึกษาวิทยาศาสตร

สูงสุด บุคคลยอมที่จะมีพฤติกรรมตามบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร  ดังน้ันการที่ขาดแคลน

กําลังคนดานวิทยาศาสตรอาจเปนเพราะวาขาดการ

พั ฒนาใ ห บุ คค ล มี เอก ลั ก ษ ณ ของ นั กศึ ก ษ า

วิทยาศาสตรขณะที่เรียน ซึ่งเปนผูที่สังคมคาดหวัง

วาเขาควรจะแสดงบทบาทของการเปนนักศึกษา

วิทยาศาสตรและในอนาคตที่จะเปนผูแสดงออกตาม

บทบาทของการเปนนักวิทยาศาสตร  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ

พบวา เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรจะไดรับ

มาจากการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวที่สําคัญ  

ได แก    การอบรมเลี้ ยงดู ของพ อแม แบบรั ก

สนับสนุนและการเปนแบบอยางของพอแมมีผลตอ

ความสนใจ ความต้ังใจ ความอยากเปนนักวิทยา 

ศาสตร  (โกวิทย เวชชศาสตร,  2547; พีรกิตต์ิ คม

สัน,  2547; ศศิธิดา อุทิศ,  2539) การถายทอดทาง

สั ง ค ม จา ก ส ถ า บั นก า รศึ ก ษ า  ไ ด แ ก  ก า ร มี

ปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางวิชาชีพกับบุคคลที่มี

นัยสําคัญ  เชน  อาจารย  เพื่อน  มีผลตอเอกลักษณ

ของวิชาชีพในนักศึกษา (นันทนา นํ้าฝน, 2536) 

ตลอดจนความผูกพันตอบทบาทมีผลตอเอกลักษณ 

(Stryker, & Serpe,  1982 ;1994; Nuttbrock, & 

Freudiger,   1991; สมศักด์ิ สีดากุลฤทธิ์,  2545) และ

เอกลักษณมีผลตอพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker, 

& Serpe,  1994;  สมศักด์ิ  สีดากุลฤทธิ์, 2545) ดังน้ัน

อาจสรุปไดวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว

และจากสถาบันการศึกษา ความผูกพันตอบทบาท 

เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณ  และ

เอกลักษณมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท

ของบุคคล  

 ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงตองการอธิบายวาผูที่มี

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและมีพฤติกรรมตาม

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรมีปจจัยเชิงสาเหตุมา

จากอะไร และตองการศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางความ

ผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดานอารมณที่

สงผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยา 

ศาสตรดวย เน่ืองจากวาในทฤษฎีเอกลักษณ (Stryker, 

1987: 98-100; Stryker, & Serpe, 1994: 16-35) ไดกลาวถึง

วา ความผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดาน

อารมณมีความสัมพันธซึ่งกันและกันและทั้งสองมิติตางมี

อิทธิพลตอความเดนของเอกลักษณ   โดยถาบุคคลมีความ

ผูกพันตอบทบาทในทั้งสองมิติที่มีระดับสูงขึ้นหรือตํ่าลง

ดวยกันทั้งคูจะสงผลใหบุคคลมีความเดนของเอกลักษณ

ในระดับที่สูงหรือตํ่าตามระดับความผูกพัน  แตอยางไรก็

ตามถาในบางสถานการณหากบุคคลมีความผูกพันดาน

อารมณทางบวกสูงแตมีความผูกพันดานปฏิสัมพันธตํ่าจะ

ทําใหบุคคลมีความเดนของเอกลักษณสูง  ในทางกลับกัน

ถาบุคคลมีความผูกพันดานอารมณทางลบสูงและมีความ

ผูกพันดานปฏิสัมพันธสูงจะทําใหบุคคลมีความเดนของ

เอกลักษณลดลง  และเน่ืองจากโครงการ พสวท. มีการรับ

นักศึกษาเขาโครงการต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และในระดับอุดมศึกษา ผู วิ จัยจึงสนใจที่จะ

เปรียบเทียบความเดนของเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรที่มีชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. 

ร ะ ห ว า ง ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย แ ล ะ

ระดับอุดมศึกษาวามีความแตกตางกันหรือไม   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคของการ

วิจัย ดังน้ี   

 1 .   เพื่ อศึ ก ษ า โมเดล ค วา ม สั ม พั นธ

โครงสร าง เชิ ง เส นของป จจั ยเชิ ง เหตุที่ มี ต อ

เอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรในโครงการ พสวท. 

 2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางความ

ผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดานอารมณ

ที่ส งผลตอความเด นของเอกลักษณ ของนักศึ กษา

วิทยาศาสตร  

             3. เพื่อเปรียบเทียบความเดนของเอกลักษณของ

นักศึกษาวิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาท

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มีชวงเวลาของการเขารวม 

โครงการ พสวท. แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยจาก

การศึกษาทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ   โดยมีสมมติฐานยอยๆ ดังน้ี 

 

  1.1 การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว

และการถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามี 

ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การถายทอดทาง

สังคมจากครอบครัว 

- การอบรมเลี้ยงดู

แบบรักสนับสนุน 

- การเปนแบบอยาง

ของบิดามารดา 

การถายทอดทาง

สังคมจาก

สถาบันการศึกษา 

- ปฏิสัมพันธเชิง

ถายทอดทางอาชีพ

กับอาจารย 

- ปฏิสัมพันธเชิง

ถายทอดทางอาชีพ

 

 

ความผูกพันตอ

บทบาทของ

นักศึกษา

วิทยาศาสตร 

- ความผูกพันดาน

ปฏิสัมพันธ 

- ความผูกพันดาน

อารมณ 

 

เอกลักษณของ

นักศึกษา 

วิทยาศาสตร 

- ความเดนของ

เอกลักษณของ

นักศึกษา

วิทยาศาสตร 

- ความภาคภูมิใจใน

บทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตร 

 

พฤติกรรมตาม

บทบาทของ

นักศึกษา 

วิทยาศาสตร 

- พฤติกรรม                 

การแสวงหาความรู

ทางวิทยาศาสตร 

- พฤติกรรมการเขา

รวมกิจกรรมพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร 

 

ชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. 
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อิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร 

  1.2 การถายทอดทางสังคมจากครอบ 

ครัวและการถ ายทอดทางสั งคมจากสถาบั น 

การศึกษามีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณของ

นักศึกษาวิทยาศาสตรและมีอิทธิพลทางออมตอ

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรผานความ

ผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

 1.3 ความผูกพันตอบทบาทของนัก 

ศึกษาวิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณ

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรและมีอิทธิพลทางออม

ตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยา 

ศาสตรผานเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

 1.4  เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมตาม

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

 2. ความผูกพันดานปฏิสัมพันธจะมี

ปฏิสัมพันธกับความผูกพันดานอารมณที่สงผลตอ

ความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

 3. นักศึกษาวิทยาศาสตรที่เขารวมโครงการ 

พสวท.ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ

เดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและ

ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยา 

ศาสตรแตกตางจากนักศึกษาวิทยาศาสตรที่เขารวม

โครงการ พสวท. ในระดับอุดมศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

  ประชากรที่ ใชในการวิ จัยคร้ังน้ี  คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษาภายในประเทศชั้นปที่  3 และ 4 ป

การศึกษา 2550  ซึ่งอยูในโครงการ พสวท.จํานวนทั้งสิ้น 

201 คน 

 กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลในประชากรทั้งหมด  เน่ืองจากวาเปน

กลุมตัวอยางที่มีจํานวนไมมากนัก และในการวิเคราะห

ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนเมื่อพิจารณาถึงกฎความ

เพียงพอในการวิเคราะหขอมูล (Rule of Thumb) ซึ่ง

กําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวนตัวแปรสังเกต

ในโมเดลที่เพียงพอตอการวิเคราะหขอมูลควรมีสัดสวน 

20:1 หรือ 10:1 (Schumacker, & Lomax, 1996: 49) ดังน้ัน

ในการวิจัยคร้ังน้ีควรมีกลุมตัวอยาง 110-220 คน โดยกลุม

ตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลมาไดมีจํานวน 188 คน 

แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 93 คนและชั้นปที่ 4 

จํานวน 95 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 10 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ชีว

สังคมและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิ เศษทาง

วิทยาศาสตร ตอนที่ 2  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 

ตอนที่ 3 การเปนแบบอยางของบิดามารดา ตอนที่ 4  

ปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางอาชีพกับอาจารย  ตอนที่ 5  

ปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางอาชีพกับเพื่อน  ตอนที่ 6  

ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ  ตอนที่ 7 ความผูกพันดาน

อารมณ  ตอนที่ 8 ความเดนของเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตร  ตอนที่ 9 ความภาคภูมิใจในบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร และตอนที่  10  พฤติกรรมการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยแบบสอบถามมีคา

อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .2446 ถึง .7334 และมีคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายใน

แบบแอลฟาทั้งฉบับอยูระหวาง .8156 ถึง .9104 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิ จัยไดขอความอนุเคราะหใหผู

ประสานงานของโครงการ พสวท. ในแตละมหา 

วิทยาลัยของรัฐที่ เปนศูนยการจัดการศึกษาของ

โครงการ พสวท. ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลให 

 การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรม

สําร็จรูป SPSS สําหรับการวิเคราะหสถิติบรรยาย 

การวิเคราะหความแปรปรวน 2 ทาง (two – way 

ANOVA) และการทดสอบ Hotelling’s T2 และใช

โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะหความสัมพันธ

โครงสรางเชิงเสน 

ผลการวิจัย 

 1. ผล กา รวิ เค รา ะห โมเดล ความ สั ม พั นธ

โครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุที่มีตอเอกลักษณและ

พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรใน

โครงการ พสวท. 

  จากการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล

สมมติฐานเร่ิมแรกกับขอมูลเชิงประจักษพบวา โมเดลยัง

ไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังน้ันผูวิจัยจึง

ดําเนินการปรับโมเดล ภายหลังจากการปรับโมเดลแลว

น้ัน (ดังภาพประกอบ 2) พบวา มีความกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร ( χ 2)  เทากับ 20.61,      

df = 22   (p = 0.54),  GFI = 0.98, AGFI = 0.95,  CN = 

358.94, RMSEA = 0.0, SRMR = 0.030 และมีคาอิทธิพล

ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอแตละตัวแปรผล ดังแสดง

ในตาราง 1  

 

   

 

 

 

  

  

  

   

  

   

 

 

1.00 

1.00 

.04 

.90 

.80 .59 

.91 

.89 .93 
.41 

.52 

.75 

.77 

.61 

.50 รักสนับสนุน 

แบบอยาง 

ปฏิสัมพันธ

กับอาจารย 

ปฏสัิมพันธ

กับเพ่ือน 

ครอบครัว 

สถาบัน 

การศึกษา 

ผูกพัน 

เอกลักษณ 

แสวงหา

ความรู 

เขารวม

กิจกรรม 

ความเดน ภาคภูมิใจ 

ดานอารมณ ดานปฏิสัมพันธ 

แสวงหาความรู 

เขารวมกิจกรรม

 

ภาพประกอบ 2  ผลการประมาณคาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุ         

ที่มีตอเอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ พสวท.          

ที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับโมเดล  (คะแนนมาตรฐาน)   
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ตาราง 1  ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม 

(Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลัง

สองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) 

 
 

ตัวแปร
สาเหต ุ

 

ตัวแปรผล 

ผูกพัน เอกลักษณ แสวงหาความรู เขารวมกิจกรรม 

DE 
 

IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
 

 

ครอบครัว 
 

.41 
 (.77*) 

 

- 
 

.41 
(.77*) 

 

- 
 

.38 
(.32*) 

 

.38 
(.32*) 

 

- 
 

.34 
(.61*) 

 

.34 
(.61*) 

 

- 
 

.02 
(.01) 

 

.02 
(.01) 

สถาบัน 
การศึกษา 

.52 
(.92***) 

- .52 
(.92***) 

- .47 
(.38**) 

.47 
(.38**) 

- .42 
(.72***) 

.42 
(.72***) 

- .02 
(.02) 

.02 
(.02) 

ผูกพัน - - - .91 
(.41***) 

- .91 
(.41***) 

- .81 
(.79***) 

.81 
(.79***) 

- .04 
(.02) 

.04 
(.02) 

เอกลักษณ 
 

- - - - - - .90 
(1.92***) 

- .90 
(1.92***) 

.04 
(.04) 

- .04 
(.04) 

      R2
  .74                .82         .44     .00 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05,  **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01,       ***  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

หมายเหตุ:  คาที่อยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน    คาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ

 

 จากภาพประกอบ 2 และตาราง 1  พบวา  

  1.1 อิทธิพลของตัวแปรการถายทอด

ทางสังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษาที่มีตอตัวแปรความผูกพันตอ

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร  พบวา ตัวแปรที่

มีอิทธิพลรวมตอตัวแปรความผูกพันตอบทบาท

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรอยางเดนชัดที่สุด คือ ตัว

แปรการถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษา 

รองลงมา คือ ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจาก

ครอบครัว โดยทั้งสองตัวแปรตางมีอิทธิพลทางตรง

ต อ ค ว า ม ผู ก พั น ต อ บ ท บ า ท ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 

.52 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ  ตัวแปรเหลาน้ี

รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอ

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรไดรอยละ 74 

  1.2 อิทธิพลของตัวแปรการถายทอดทาง

สังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจากสถาบัน 

การศึกษา  ความผูกพันตอบทบาทของนักศ ึกษา

วิทยาศาสตรที่มีตอตัวแปรเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตร  พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปร

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรอยางเดนชัดที่สุด คือ 

ตัวแปรความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

รองลงมา คื อ ตัวแปรการถ ายทอดทางสั งคมจาก

สถาบันการศึกษา และตัวแปรการถายทอดทางสังคมจาก

ครอบครัว ตามลําดับ โดยตัวแปรความผูกพันตอบทบาท

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณ

ของนักศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ .91 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปร

การถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามีอิทธิพล
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ทางออมตอเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร

ผ า นค วา ม ผู ก พั นต อบ ท บ า ท ข อง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาศาสตร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .47 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปร

การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล

ทางออมตอเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร

ผ านความผู กพั นต อบ ท บ า ท ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

วิท ย า ศ า ส ตร  ซึ่ ง มี ค า สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ล

เทากับ.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตามลําดับ   ตัวแปรเหลาน้ีรวมกันอธิบายความ

แ ป ร ป ร ว น ข อ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาศาสตรไดรอยละ 82  

  1.3 อิทธิพลของตัวแปรการถายทอด

ทางสังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษา ความผูกพันตอบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร และเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตรที่มีตอตัวแปรพฤติกรรมตามบทบาท

ของนักศึกษาวิทยาศาสตร   

  พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรผูวิจัยไดทําการศึกษาพฤติกรรม 2 ดาน

ดวยกัน คือ พฤติกรรมการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร และพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม

พิ เศษทางวิทยาศาสตร    ในสวนของตัวแปร

พฤติกรรมการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

พบวา  ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปรพฤติกรรม

การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรอยางเดนชัด

ที่ สุ ด  คื อ  ตั วแป ร เอก ลั ก ษ ณ ข อง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาศาสตร รองลงมาคือ ตัวแปรความผูกพันตอ

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร ถัดมาคือ ตัวแปร

การถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษา และ

ลําดับสุดทาย คือ ตัวแปรการถายทอดทางสังคม

จากครอบครัว โดยตัวแปรเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการแสวงหา

ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ อิทธิพล

เทากับ .90 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปร

ความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรมี

อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตรผานเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่ง

มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจาก

สถาบันการศึกษามีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรผานความผูกพันตอ

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรและเอกลักษณของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 

.42 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรการ

ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอ

พฤติกรรมการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรผานความ

ผู กพั นต อบทบาทของนักศึ กษาวิทยาศาสตร และ

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลเทากับ.34 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตัวแปรเหลาน้ีร วมกันอธิบายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรไดรอยละ

44 สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร  พบวา อิทธิพลรวมของตัวแปรการ

ถายทอดทางสังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคม

จากสถาบันการศึกษา ความผูกพันตอบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร  และเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตรที่มีตอพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจาก

ศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ น่ันคือ ตัวแปรเหลาน้ีไม

มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการเขารวม

กิจกรรมพิเศษทางวิทยาศาสตร   
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 2. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

สอง ทา ง ข อง ค วา ม เดนข อง เอกลั ก ษณ ข อง

นักศึกษาวิทยาศาสตรตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่มี

ระดับแตกตางกัน ไดแก ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ

และความผูกพันดานอารมณ 

 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มี

ความผูกพันดานปฏิสัมพันธและมีความผูกพันดานอารมณที่แตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
 

ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ 

 

  284.96 

 

1 

 

284.96 

 

  6.161* 

ความผูกพันดานอารมณ   664.94 1 664.94    14.375*** 

ปฏิสัมพันธ     34.79 1   34.79    .752 

ความคลาดเคลื่อน   8511.00     184   46.26  

รวม 10237.21     187 
  

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05,  ***  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .001 

 

 จากตาราง 2 พบวา 1) นักศึกษาวิทยา 

ศาสตรที่มีความผูกพันดานปฏิสัมพันธสูงเปนผูที่มี

ความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร

แตกตางจากนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มีความผูกพัน

ดานปฏิสัมพันธ ตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05   2) นักศึกษาวิทยาศาสตรที่มีความผูกพัน

ดานอารมณสูงเปนผูที่มีความเดนของเอกลักษณ

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรแตกตางจากนักศึกษา

วิทยาศาสตรที่มีความผูกพันดานอารมณตํ่าอยางมี

นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 และ       3) 

ปฏิสัมพันธระหวางความผูกพันดานปฏิสัมพันธและ

ความผูกพันดานอารมณที่สงผลตอความเดนของ

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรน้ัน ไมพบวามี

ปฏิสัมพันธระหวางกัน 

  3. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร

ของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร

พิจารณาตามชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. 

ของนักศึกษาวิทยาศาสตร 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร  

ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรพิจารณาตามชวงเวลาของการเขารวมโครงการ 

พสวท. ของนักศึกษาวิทยาศาสตร  
  

คาสถิติ 

Multivariate Univariate 

 
ความเดนของเอกลักษณ 

ของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

ความภาคภูมิใจในบทบาท 

ของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

           F .674 .534 .211 

           MS               29.301              12.034 
  

หมายเหตุ:  F  เกณฑ Wilks’ Lambda,   Multivariate  df =  2, 185,   Univariate   df =  1, 186 

 

 จากตาราง 3 พบวา  ผลการทดสอบดวย

คาสถิติ Wilk’s Lambda ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กลาวคือ ชวงเวลาการเขารวมโครงการ พสวท. 

ในระ ดับชั้นมัธยม ศึกษา ตอนป ลายและใ น

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาวิทยาศาสตรไมมี

ผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 

อภิปรายผล 

 1. จากสมมติฐานขอท่ี 1 ผูวิจัยไดต้ังไววา

โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ   โดยมีสมมติฐานยอยๆ ดังน้ี  

   สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.1 กลาววา 

“การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวและการ

ถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามีอิทธิพลทางตรง

ตอความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร” 

ผลการวิจัย พบวา การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว

และการถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามี

อิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตร  ผลการวิจัยน้ีจึงยืนยันถึงความสําคัญของ

การถายทอดทางสังคมที่มีผลตอความผูกพันตอบทบาท

ของนักศึกษาวิทยาศาสตร ดังที่ทฤษฎีเอกลักษณของ 

สไตรเกอรไดกลาวไววาการถายทอดทางสังคมทําให

บุคคลเพิ่มระดับความผูกพันที่มีตอความสัมพันธกับ

เครือขายทางสังคมของตน (Stryker, 1980: 64)  

  สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.2 กลาววา “การ

ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวและการถายทอดทาง

สังคมจากสถาบันการศึ กษามี อิทธิพลทางตรงต อ

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและมี อิทธิพล

ทางออมตอเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรผาน
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ความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร” 

ผลการวิ จัยพบวา การถายทอดทางสังคมจาก

ครอบ ครั วและ การถ าย ทอดทาง สั งค มจา ก

สถาบันการศึกษามีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณ

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรผานความผูกพันตอ

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งผลการวิจัยน้ี

สนับสนุนสมมติฐานขอที่ 1.2 เพียงบางสวน โดย

สอดคลองกับทฤษฎีเอกลักษณที่ไดกลาววา ความ

เดนของเอกลักษณเปนผลลัพธของความผูกพันตอ

บทบาท และความผูกพันตอบทบาทน้ีมีพื้นฐานมา

จากเครือขายของความสัมพันธทางสังคมที่บุคคล

เขาไปมีสวนรวม โดยเครือขายประกอบดวยบุคคล

มากมายที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันโดยเหตุจาก

การครอบครองตําแหนงทางสังคมและการปฏิบัติ

ตนตามบทบาท (Stryker,  1987: 98; 1992: 873-874; 

Stryker, & Burke.  2000: 286) ดังน้ันการถายทอด

ทางสังคมจากครอบครัวและจากสถาบันการศึกษา

จึงเปนเครือขายทางสังคมที่ชวยสนับสนุนให

นักศึกษาวิทยาศาสตรไดมีโอกาสแสดงบทบาท

หรือมีเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรใน

ระหว างที่ มี ปฏิ สั มพั นธ กั น ทํ าให นักศึ กษา

วิทยาศาสตรมีความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรและในที่สุดมีการเลือกใชเอกลักษณ

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรในการมีปฏิสัมพันธกับ

บุ คคลอ่ืนๆ ในเครื อข ายทางสั งคมมากกว า

เอกลักษณอ่ืน ผลการวิจัยน้ีจึงสนับสนุนทฤษฎี

เอกลักษณเกี่ยวกับอิทธิพลทางออมของตัวแปรการ

ถายทอดทางสังคมที่มีตอเอกลักษณโดยผานตัวแปร

ความผูกพันตอบทบาท สวนผลการวิจัยที่ไมพบวา 

การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวและการ

ถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามีอิทธิพล

ทางตรงตอเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรน้ันอาจ

เปนเพราะจากผลการวิจัยที่ผานมา ดังเชน ผลการวิจัย

ของโกวิทย  เวชชศาสตร  (2547) เปนการศึกษาบน

พื้นฐานแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณและวิธี

การศึกษาใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา

กระบวนการกลายเปนนักฟสิกส  ซึ่งจะแตกตางจาก

งานวิจัยในคร้ังน้ีที่ใชทฤษฎีเอกลักษณของ สไตรเกอร 

และวิธีการศึกษาไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน จึงทํา

ใหไมพบตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

  สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.3 กลาววา “ความ

ผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรมีอิทธิพล

ทางตรงตอเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร และมี

อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรผานเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร” 

ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณของนักศึกษา

และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาทของ

นักศึกษาวิทยาศาสตรผานเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตร เฉพาะพฤติกรรมการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร สวนพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร น้ันไมพบ ผลการวิจัยน้ีสนับสนุน

สมมติฐานขอที่ 1.3 เพียงบางสวน โดยมีความสอดคลอง

กับทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอรที่ไดอธิบายพฤติกรรม

ตามบทบาทของบุคคลวาเปนผลมาจากความเดนของ

เอกลักษณซึ่งเปนสวนหน่ึงของตัวตน และความเดนของ

เอกลักษณเปนผลมาจากความผูกพันตอบทบาทซึ่งมี

พื้นฐานมาจากเครือขายของความสัมพันธทางสังคมที่

บุคคลเขาไปมีสวนรวม (Stryker, 1992: 873) ทั้งน้ี

สําหรับผลการวิจัยที่พบวา ความผูกพันตอบทบาทของ

นัก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ไ ม มี อิท ธิ พ ล ท า ง อ อม ต อ
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พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษทางวิทยา 

ศาสตรผานเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร  

อาจเปนเพราะวาตัวแปรพฤติกรรมการเขารวม

กิจกรรมพิเศษทางวิทยาศาสตรมีนิยามวา จํานวน

คร้ังและตําแหนงหนาที่ของนักศึกษาวิทยาศาสตร

ในการเข ารวมประชุมวิชาการในประเทศที่

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร จึงอาจมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เปน

สาเหตุเดนชัดกวาตัวแปรเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตร อันไดแก โครงสรางและการกําหนด

บทบาทหนาที่ในการเขารวมประชุมวิชาการทาง

วิทยาศาสตรของคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งนัก 

ศึกษาอาจถูกไดรับมอบหมายใหมีบทบาทหนาที่

ใดหนาที่หน่ึงโดยไมไดมีสิทธิ์เลือก และอาจมี

ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนคร้ังในการจัดประชุม

วิชาการในพื้นที่ที่นักศึกษาอยู ความใกลไกลของ

สถานที่ที่จัดประชุมวิชาการ และระยะเวลาที่จัดที่

จะ เ อ้ื ออํ านวยต อการเข าร วมของนั กศึ กษา 

นอกจากน้ีในการวัดพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม

พิเศษทางวิทยาศาสตรในคร้ังน้ียังเปนการวัดที่

แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมาซึ่งจะวัดพฤติกรรม

ตามบทบาทโดยถามถึงระยะเวลาที่ใชในบทบาท

หรือความถี่ในการทําพฤติกรรม  แตสําหรับการวัด

ในการวิจัยน้ีไดถามถึงจํานวนคร้ังและตําแหนง

หนาที่ที่เขารวมประชุมวิชาการ 

  สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.4 กลาววา 

“เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรมีอิทธิพล

ทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตร” ผลการวิจัยพบวา เอกลักษณของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร   มีอิทธิพลทางตรงตอ

พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร 

เฉ พ า ะ พ ฤ ติก ร รม ก า รแส วง หา ค วา ม รู ท า ง

วิทยาศาสตร สวนพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรน้ันไมพบ จากผลการวิจัยในสวนที่

พบวา เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรมีอิทธิพล

ทางตรงตอพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษา

วิทยาศาสตรเฉพาะพฤติกรรมการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร มีความสอดคลองกับทฤษฎีเอกลักษณ

ของสไตรเกอรที่ไดกลาวไววา พฤติกรรมตามบทบาท

ของบุคคลวาเปนผลมาจากความเดนของเอกลักษณ 

(Stryker, 1992: 873) สําหรับผลการวิจัยที่พบวา

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรไมมี อิทธิพล

ทางตรงตอพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิเศษทาง

วิทยาศาสตร  อาจเปนเพราะวาตัวแปรพฤติกรรมการ

เขารวมกิจกรรมพิ เศษทางวิทยาศาสตรมีนิยามวา 

จํ า น ว น ค ร้ั ง แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ห น า ที่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาศาสตรในการเขารวมประชุมวิชาการในประเทศที่

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร  จึงอาจมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เปนสาเหตุ

เดนชัดกวาตัวแปรเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร

ดังที่ไดกลาวไปแลว  

 2. สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 กลาววา “ความ

ผูกพันดานปฏิสัมพันธจะมีปฏิสัมพันธกับความผูกพัน

ดานอารมณที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณของ

นักศึกษาวิทยาศาสตร” ผลการวิจัยพบวา ความเดนของ

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรไมแปรปรวนไปตาม

ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว แตพบวาความเดนของเอกลักษณ

ของนักศึกษาวิทยาศาสตรแปรปรวนไปตาม ตัวแปรอิสระ

ทีละตัวอยางเดนชัด ดังน้ันผลการวิจัยน้ีจึงไมสนับสนุน

สมมติฐานขอที่ 2 เชนเดียวกันกับผลการวิจัยที่ผานมาของ

วรรณะ บรรจง (2551) ที่ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง

ความผูกพันดานปฏิสัมพันธกับความผูกพันดานอารมณที่

สงผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาครู  พบผล

วา ความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาครูไมแปรปรวน
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ไปตามตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว แตพบวาความเดน

ของเอกลักษณของนักศึกษาครูแปรปรวนไปตามตัว

แปรอิสระทีละตัว  

 3. สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 กลาววา 

“นักศึกษาวิทยาศาสตรที่เขารวมโครงการ พสวท. 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเดนของ

เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและความ

ภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร

แตกต างจากนักศึกษาวิทยาศาสตรที่ เข าร วม

โครงการ พสวท. ในระดับอุดมศึกษา”  ผลการวิจัย

พบวา นักศึกษาวิทยาศาสตรที่เขารวมโครงการ 

พสวท. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ

เดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและ

ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยา 

ศาสตรไมแตกตางจากนักศึกษาวิทยาศาสตรที่เขา

รวมโครงการ พสวท. ในระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน

ผลการวิจัยน้ีจึงไมสนับสนุนสมมติฐานที่ 3  อาจ

เปนเพราะวา จํานวนกลุมตัวอยางที่นํามาวิเคราะหมี

จํานวนแตกตางกันในแตละกลุมมาก โดยนักศึกษา

ที่เขารวมโครงการ พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีจํานวนเทากับ 62 คน สวนนักศึกษาที่

เขารวมโครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษามีจํานวน

เทากับ 126 คน จึงอาจเปนผลใหไมพบความ

แตกตางในการทดสอบนัยสําคัญ   

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

  1.1 สําหรับโครงการ พสวท. และ

มหาวิทยาลัย เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร

สามารถที่จะพัฒนาไดโดยมีการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมใหนักศึกษาไดมีปริมาณของการพูดคุยหรือ

การทํ ากิจกรรมเกี่ ยวกับวิทยาศาสตรกับบุคคลที่มี

ความสําคัญ ไดแก สมาชิกในครอบครัว อาจารยผูสอน

วิทยาศาสตร  เพื่ อนนักศึ กษาวิทยาศาสตรและนัก 

วิทยาศาสตร เปนตน ที่เพิ่มมากขึ้น และเปนกิจกรรมที่

ตองกอใหเกิดอารมณทางบวก  เชน ทําใหนักศึกษารูสึก

ถึ งความใกลชิดกับบุคคลที่ มีความสํ าคัญ รู สึกว า

ความสัมพันธน้ันมีความสําคัญหรือมีคุณคา  ทําใหมี

ความสุข เปนตน  ตลอดจนควรเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด

ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรดวย 

นอกจากน้ีอาจารยผูสอนวิทยาศาสตรควรมีความสัมพันธ

อันดีกับนักศึกษาวิทยาศาสตร  เชน สนใจ หวงใยและให

กําลังใจแกนักศึกษา  ยินดีที่จะรับฟงความคิดเห็นของ

นักศึกษา ใหขอมูลยอนกลับอยางมีเหตุผลที่นาเชื่อถือ 

และให นักศึกษามีโอกาสปฏิบั ติงานที่ เกี่ยวของกับ

วิ ท ย า ศ าส ตร ด ว ย ต ล อ ด จ น เ ป น แ บ บ อ ย า ง ข อ ง

นักวิทยาศาสตรแกนักศึกษา  

  1.2 สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร   นัก 

ศึกษาควรมีความสัมพันธ อันดีกับเพื่อนนักศึกษา

วิทยาศาสตรทั้งที่อยูชั้นปเดียวกันหรือตางชั้นป เชน ให

ความชวยเหลือ ใหกําลังใจในระหวางการศึกษา มีการ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณตางๆ 

ทางดานวิทยาศาสตรรวมกัน  มีการปฏิบัติงานหรือทํา

กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรรวมกัน และเปนแบบอยาง

ที่ดีของผูประสบความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตร   

  1.3 สําหรับบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

ควรใหการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและควรเปน

แบบอยางของผูที่แสวงหาความรู  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 อาจมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนา โดยการศึกษาระยะยาวดวย

การวัดซ้ําในกลุมตัวอยางนักศึกษาวิทยาศาสตรที่เขา



วารสารพฤติกรรมศาสตร                                                                   ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2552 

 

142 

เรียนมาต้ังแตชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 4 เพื่อใหทราบ

ถึงพัฒนาการเกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษา

วิทยาศาสตร  และอาจมีการศึกษาในกลุมตัวอยาง

อ่ืน เชน กลุมนักเรียนโครงการ พสวท.และนักเรียน

ที่อยูในโรงเรียนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่

มุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดาน

วิทยาศาสตร เชน นักเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

เพื่อยืนยันแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร รวมถึง

อาจนําตัวแปรอ่ืนๆ ที่นาจะสงผลตอพฤติกรรมตาม

บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรเขามาศึกษารวมดวย 

นอกจากน้ีควรที่จะมีการปรับปรุงการวัดตัวแปรการเขา

รวมกิจกรรมพิเศษทางวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพมากขึ้น 
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