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Abstract 

The purposes of this study were 1) to develop the linear structural relations model among 
antecedents of role commitment, role identity, learning motivation, and role ambiguity concerning 
role performance of gifted students in science and mathematics, 2) to study structural invariance 
among antecedents of role commitment, role identity, learning motivation, and role ambiguity 
concerning role performance between gifted female and male students in science and mathematics, 
and 3) to develop practice guidance in behavioral science for teachers to develop science students’ 
identity and role performance. Samples were 399 gifted students in science and mathematics who 
studied in secondary school grade 5 in the academic year 2009 and 4 teachers who taught in the 
science subject group and Science Club Activities at upper secondary school. Instruments applied 
to two groups of samples for collecting data were questionnaires and focus group method. The 
results showed that the linear structural relations model among antecedents of role commitment, role 
identity, learning motivation, and role ambiguity concerning role performance of gifted students in 
science and mathematics fitted with the empirical data. The form of causal relations was similar 
between female and male gifted students in science and mathematics. There was invariance in factor 
loading on extraneous observed variables, internal observed variables, path coefficients between 
extraneous latent variables on internal latent variables and path coefficients between internal latent 
variables on internal latent variables.  In addition, these results led to the suggestions for  teachers 
to develop students’ identity and role performance as  practical guidance through behavioral 
science. This guidance further suggested that teachers should set activities focusing on interaction 
between students and teachers who taught science subjects and also among peer groups. In 
addition, the students should get chances to participate in science activities with scientists.  
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ปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจ 
ในการเรียนวทิยาศาสตร ์และความคลมุเครือในบทบาทท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของ 

นักเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์* 

ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ**  ดุษฎี โยเหลา***  สมศักด์ิ สีดากุลฤทธิ์****  มนัส บุญประกอบ***** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และความคลุมเครือใน
บทบาทที่มีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท 
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีเพศ
แตกต่างกัน และ 3) เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติทางพฤติกรรมศาสตร์ในการพัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับครู  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 399 คน และครูจํานวน 4 คน ซึ่ง
เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มและใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับโมเดล สําหรับผลการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลพบว่า รูปแบบของโมเดลของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน และมีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได้และตัวแปรภายในสังเกตได้ และค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายนอกแฝงที่มี
ต่อตัวแปรภายในแฝง และค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในแฝงที่มีต่อตัวแปรภายในแฝงไม่แตกต่างกัน  ส่วนการ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์และความผูกพันด้านอารมณ์พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์  และ
นอกจากน้ีผลการวิจัยยังได้แนวทางการปฏิบัติทางพฤติกรรมศาสตร์ในการพัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับครูที่กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียน รวมถึงการกระตุ้นให้นักเรียนได้พูดคุยหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ 

คําสําคัญ : ความผูกพันต่อบทบาท  เอกลักษณ์  แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  ความคลุมเครือในบทบาท พฤติกรรม
ตามบทบาท  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                                                           
* ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
** นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งน้ีเพราะความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ  ตลอดจนช่วยยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นได้  ดังน้ันหาก
ประเทศมีประชากรที่มีความรู้ ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์มากย่อมจะผลิตคิดค้นเทคโนโลยีหรือ
ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ได้มาก  ส่งผลให้ประเทศมี
ความเจริญก้าวหน้า ลดการพ่ึงพิงนานาประเทศ
น้อยลง และสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้  
โดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  (เทื้อน 
ทองแก้ว, 2542: ก; ธงชัย ชิวปรีชา, 2542: ค; 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543: ก) 
ทั้งน้ีการที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์
น้ันองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึงคือ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) 
 ในการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบันน้ีประเทศไทยได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นซึ่งมี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหน่ึงร่วมกันในเรื่องการ
สร้างฐานกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยเริ่ม
ดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่ยังเป็นนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา ดังเช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(โครงการ พสวท.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน 
(โครงการ JSTP) เป็นต้น  ตลอดจนมีการจัดต้ังโรงเรียนที่
เน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้นทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิด
สอนเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน และเป็นโรงเรียน

ประจํา รวมถึงการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ
สนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ห้องวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการบ่มเพาะให้นักเรียนได้เพ่ิมพูน
ศักยภาพทางด้าน วิทยาศาสตร์และส่ ง เส ริมให้
อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็น
ฐานสําหรับการเพ่ิมกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศให้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการ
บ่มเพาะจนเกิดพัฒนาการถึงระดับสูงสุดแล้ว ภายหน้า
ก็จะสามารถค้นคิดสิ่งอํานวยประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมหาศาล (โรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ์,  2548: 4)  
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่มี
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นให้แก่
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นการเตรียมพ้ืนฐานสําหรับ
บุคคลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในการท่ีจะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ 
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2543: 17) โดยมี
เป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็นเป้าหมายในระยะเวลา 
5 ปี, 15 ปี และ 25 ปี ดังน้ี เป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี 
คือ 1)  นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เลือกเรียนในคณะ
วิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา 2) นักเรียนที่จบการศึกษา
จ า ก โ ร ง เ รี ย นมหิ ด ล วิ ท ย า นุ ส รณ์ เ ลื อ ก เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ไม่ตํ่ากว่าปีละ 10 คน  
3) นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มีคะแนนภาษาอังกฤษ
เทียบเท่า TOFEL มากกว่า 450 คะแนน  4)  นักเรียนใน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
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แข่งขันต่างๆ ระดับชาติและระดับนานาชาติ 5) นักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
โครงการ สอวน. มากกว่า 100 คนต่อปี   6) นักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
โอลิมปิกวิชาการต่างๆ ระดับนานาชาติ  7) ค่า GPA ของ
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เฉลี่ยจะต้องมากกว่า 
3.00   8) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนต้ัง 8 ใน 10 คนจะต้องเลือก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นตัวเลือกอันดับแรกใน
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับ
เป้าหมายในระยะเวลา 15 ปี คือ  1)  นักเรียนที่จบ
การศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 30 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  2)  นักเรียนที่
จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 สามารถที่จะทํางานวิจัยทั้งงานวิจัยของ
ตนเองและร่วมทํางานกับสถาบันวิจัยต่างๆ ได้  และ
สําหรับเป้าหมายในระยะเวลา 25 ปี คือ จะต้องมี
ผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการจดสิทธิบัตรไม่ตํ่ากว่า 30 
รายการต่อปี (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ,  2551: 
ออนไลน์)  จากเป้าหมายของโรงเรียนดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าสะท้อนถึงความต้องการของโรงเรียนในการผลิตให้
นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย แต่ในความเป็น
จริงกลับพบว่านักเรียนของโรงเรียนที่จบออกมาส่วน
หน่ึงจะเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ ดังคํากล่าวของ  
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (ผอ.มหิดลฯ ลั่นไม่รับเด็กฝาก,  2549: 7) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า  โรงเรียนมีเป้าหมายหลักในการผลิต
นักวิจัยสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับประเทศ แต่ที่ผ่าน
มานักเรียนส่วนหน่ึงกลับสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์
มากกว่าที่จะเรียนเพ่ือเป็นนักวิจัย ซึ่งเป็นปัญหาของ
การต่อยอดของนักเรียน   
 

 ทั้งน้ีจากการศึกษาทฤษฎีเอกลักษณ์ของสไตรเกอร์ 
ได้อธิบายว่า เอกลักษณ์เป็นการรู้คิดเก่ียวกับบทบาท
และตําแหน่งในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของ
บุคคล (Stryker,  1992: 873) บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมตามบทบาทใดบทบาทหน่ึงน้ันขึ้นอยู่กับ
ลําดับความเด่นของเอกลักษณ์และความสําคัญของ
เอก ลักษณ์  และความ เ ด่นของ เอกลั กษณ์และ
ความสําคัญของเอกลักษณ์ขึ้นอยู่กับความผูกพันต่อ
บทบาท และการถ่ายทอดทางสังคมจะมีผลต่อระดับ
ความผูกพันที่มีกับเครือข่ายทางสังคมของตนที่เข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย (Stryker, 1980: 64) ดังน้ันผู้วิจัยจึง
คาด ว่ าหาก นัก เ รี ยนมี เ อก ลักษณ์ของ นัก เ รี ยน
วิทยาศาสตร์อยู่ในลําดับความเด่นสูงสุดและเห็น
ความสําคัญของเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่
ตนเองครอบครองอยู่จะทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์น่ันหมายความว่า
นักเรียนจะเลือกเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิและ
ธํารงตนอยู่ในเส้นทางของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน    
 นอกจากน้ีจากการศึกษาทฤษฎีความคาดหวัง
ซึ่งได้กล่าวถึงว่า พฤติกรรมของบุคคลในองค์การเกิด
จากสาเหตุ 2 ประการรวมกัน คือ แรงผลักดันภายใน
ของบุคคล และสภาพแวดล้อม บุคคลจะเลือกตัดสินใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกในองค์การด้วยตนเอง 
ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความต้องการ ความปรารถนาและ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน และบุคคลจะตัดสินใจทํา
พฤติกรรมต่างๆ ตามการรับรู้หรือคาดหวังจะทําให้
บุคคลได้รับผลตอบแทนที่ เขาต้องการได้และจะ
หลีกเลี่ ยงทํ าพฤติกรรมที่ทํ าให้ เขาเ ห็นว่าไ ด้รับ
ผลตอบแทนที่ไม่ต้องการ (Nadler & Lawler, 1983: 
67-68) ดังน้ันพฤติกรรมของบุคคลจึงเกิดจากแรงจูงใจ
ที่ประกอบด้วยความคาดหวังเก่ียวกับความพยายาม
นําไปสู่ผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จของงาน ความ
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คาดหวังเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานนําไปสู่ผลตอบแทน 
และการรับรู้คุณค่าของผลตอบแทน (สมยศ นาวีการ, 
2543: 332-336; Nadler & Lawler, 1983: 68-69; 
Feldman & Arnold,  1983: 118-128) ผู้วิจัยจึงคาด
ว่าแรงจูงใจตามทฤษฎีความคาดหวังจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์และ
ร่วมกันกับทฤษฎีเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ใน
อธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์
ได้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงจากการศึกษาทฤษฎีบทบาทซึ่งได้
กล่าวถึงความคลุมเครือในบทบาทว่าเป็นการขาดข้อมูล
ข่าวสารที่จําเป็นต่อการดํารงตําแหน่งหน้าที่ในองค์การ 
(Kahn et al, 1964: 22) ซึ่งเก่ียวกับการถูกจํากัดใน
ข้อมูลข่าวสารหรือบทบาทที่ถูกคาดหวังน้ันนิยามไม่
ชัดเจน (Rogers & Molar, 1976: 599;  citing Lyons, 
1971) จึงทําให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจว่าจะแสดง
บทบาทอย่างไร ย่อมเกิดความสูญเสียทั้งเวลาและ
ทรัพยากร รวมทั้งขาดประสิทธิผลของงาน (สุทิติ 
ขัตติยะ, 2542: 54;  อ้างอิงจาก Owens,  1987: 63) 
การมีข้อมูลข่าวสารที่แน่ชัดจะทําให้มีพฤติกรรมตาม
บทบาทที่เหมาะสมได้โดยสอดคล้องกับความคาดหวัง
ในบทบาทท่ีบุคคลเป็นเจ้าของได้ (Kahn et al, 1964: 
22) ผู้วิจัยจึงคาดว่าความคลุมเครือในบทบาทน่าจะ
ส่ ง ผล ต่อพฤ ติกร รมตามบทบาทของนั ก เ รี ยน
วิทยาศาสตร์และร่วมกันกับทฤษฎีเอกลักษณ์ของบุคคล
ในการอธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ได้มากย่ิงขึ้น   
 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะช่วยให้ได้ข้อมูล
สําหรับการอธิบายเอกลักษณ์และพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์อันนําไปสู่การพัฒนา

ให้นักเรียนเกิดเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์
และพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
ความเข้มข้นย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างฐานกําลังคน
ของนักวิทยาศาสตร์ ที่จะได้มีข้อมูลสําหรับการบ่มเพาะ
นักวิทยาศาสตร์เพ่ือให้สามารถที่จะธํารงตนอยู่ใน
เส้นทางของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ด่ังเป้าหมาย
ของการเพ่ิมกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มต้น
จากการเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน
ก่อนที่จะต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัย และการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสังคม
ของการทํางานต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท 
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท 
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มี
เพศแตกต่างกัน 
 3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติทางพฤติกรรม
ศาสตร์ในการพัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับครู 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยๆ ตามเส้นทาง
อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ  ดังน้ี 
 1.1 การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี
อิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
  

 
 1.2 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 1.3 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 1.4 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงต่อความคลุมเครือในบทบาท 

 
การถายทอดทางสังคม

จากครอบครัว 
 

-  การอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและ
ใชเหตุผล 
-  การเปนแบบอยาง
ของบิดามารดา 
-  การสนับสนุนดาน
การเรียนวิทยาศาสตร
จากบิดามารดา 

ความผูกพันตอ
บทบาทของนักเรียน

วิทยาศาสตร 
 

- ความผูกพันดาน
ปฏิสัมพันธ 
- ความผูกพันดาน
อารมณ 

เอกลักษณของ         
นักเรียน 

วิทยาศาสตร 
 

- ความเดนของ
เอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร 
- ความภาคภูมิใจใน
บทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร    
- ความสําคัญของ
เอกลักษณของนักเรียน
วิทยาศาสตร 

พฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียน
วิทยาศาสตร 

 

- พฤติกรรมการ
แสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร 
- ความต้ังใจเลือกเรียน
ตอสาขาวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ 

การถายทอดทางสังคม
จากโรงเรียน 

 

- ปฏิสัมพันธเชิง
ถายทอดทางอาชีพกับ
อาจารย  
-  ปฏิสมัพันธเชิง
ถายทอดทางอาชีพกับ
เพื่อน   

เพศ 

ความคลุมเครือในบทบาท 
 

- ความคลุมเครือในบทบาท 

แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร 
 

- แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร  

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 1.5 ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์มี อิทธิพลทางตรงต่อเอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ 
 1.6 เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 1.7 ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ 
 1.8 แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 1.9 ความคลุมเครือในบทบาทมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ 
 1.10 การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว
มี อิ ท ธิพลทาง อ้อม ต่อ เอกลั กษณ์ ของนั ก เ รี ยน
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 1.11 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิ ท ธิ พลท า ง อ้ อ ม ต่ อ เ อ กลั ก ษ ณ์ ข อ ง นั ก เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 1.12 การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว
มี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์และเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 1.13 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์และเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ 

 1.14 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 1.15 การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านความคลุมเครือในบทบาท 
 2. รูปแบบของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อ
บทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์และความคลุมเครือในบทบาท
ที่ มี ผล ต่อพฤ ติกรรมตามบทบาทของนั ก เ รี ยน
วิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพศชาย และเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน และมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ภายนอกสังเกตได้และตัวแปรภายในสังเกตได้และมีค่า
อิทธิพลระหว่างตัวแปรภายนอกแฝงที่มีต่อตัวแปรภายใน
แฝงและค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในแฝงท่ีมีต่อตัว
แปรภายในแฝงไม่แตกต่างกัน 
 3. ความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์จะมีปฏิสัมพันธ์
กับความผูกพันด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความเด่นของ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาตามวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ 1 และ 2 คือ นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ และของห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
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กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของ
การสุ่ม รวมมีจํานวนนักเรียน 399 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
227 คน และเพศหญิง 172 คน ส่วนการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และสอนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก จํานวน 4 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 สําหรับการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ
ที่ 1 และ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 15 ตอน 
ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามทางชีวสังคม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผล  ตอนที่ 3  แบบสอบถามการเป็นแบบอย่าง
ของบิดามารดา  ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุน
ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์จากบิดามารดา  ตอนที่ 5 
แบบสอบถามปฏิสัมพันธ์เชิงถ่ายทอดทางอาชีพกับ
อาจารย์ ตอนที่ 6 แบบสอบถามปฏิสัมพันธ์เชิง
ถ่ายทอดทางอาชีพกับเพ่ือน ตอนที่ 7 แบบสอบถาม
ความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์  ตอนที่ 8  แบบสอบถาม
ความผูกพันด้านอารมณ์  ตอนที่ 9 แบบสอบถาม
แรงจู ง ใจในการเรี ยน วิทยาศาสตร์   ตอนท่ี  10 
แบบสอบถามความคลุมเครือในบทบาท  ตอนที่ 11  
แบบสอบถามความเด่นของเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 12 แบบสอบถามความภาคภูมิใจ
ในบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 13  
แบบสอบถามความสําคัญของเอกลักษณ์  ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ ตอนท่ี 14 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
แสว งหาคว าม รู้ ท า ง วิทย าศ าสตร์  ตอน ท่ี  15  
แบบสอบถามความ ต้ั ง ใ จ เ ลื อก เ รี ยน ต่อสาขา
วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ โดยแบบสอบถามต่างๆ มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้อฉบับที่ใช้จริงอยู่ระหว่าง  .2666 

ถึง .8247 และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคล้องภายในแบบแอลฟ่าทั้งฉบับของฉบับที่ใช้จริง
อยู่ระหว่าง .7583 ถึง .9210 สําหรับการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แนวคําถามการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม เครื่องบันทึกเสียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS สําหรับการวิเคราะห์สถิติบรรยาย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (two – way 
ANOVA) และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น เพ่ือพัฒนาโมเดล และ 
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดล
สมมติฐานเริ่มแรกกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดล
ยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงดําเนินการปรับโมเดล ภายหลังจากการปรับ
โมเดลแล้วน้ัน (ดังภาพประกอบ 2)  พบว่า มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์   
(  2) เท่ากับ 59.12, df = 43, p = 0.052,  2 /df = 
1.375, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CN = 459.83, 
RMSEA = 0.031, SRMR = 0.034  , CFI = 0.99 
และมีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อแต่ละตัว
แปรผล ดังแสดงในตาราง 1  



Journal of  Behavioral Science   Vol. 17 No. 1    January 2011 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1    มกราคม 2554   63 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  ผลการประมาณคา่โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเสน้ของปจัจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และความคลุมเครือในบทบาทท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีความกลมกลนืกับข้อมูลเชิงประจกัษ์หลังปรับโมเดล  (คะแนนมาตรฐาน)   

 

-.01 

1.00 

.58 

-.46 

.68 

.71 
.44 

.51 
.85 

1.00 

.36 

.89 

.68 

64 

.57 

.89 

.62 

.79 .88 

.23 

.70 

ปฏิสัมพันธ 
กับอาจารย 

การถายทอด
ทางสังคมจาก
โรงเรียน 

ปฏิสัมพันธ 
กับเพื่อน 

แรงจูงใจ 

พฤติกรรม 
ตามบทบาท 

แสวงหาความรู 

เรียน
วิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ 

รักสนับสนุนใชเหตุผล ดานปฏิสัมพันธ ดานอารมณ 

 

ความผูกพัน 

เอกลักษณ 

ความเดน ความสําคัญ 

การถายทอด 
ทางสังคมจาก
ครอบครัว 

แบบอยาง 

สนับสนุนการเรียน 

.85 

ภาคภูมิใจ 

แรงจูงใจ 

ความ
คลุมเครือ 

ความคลุมเครือ 



Journal of  Behavioral Science   Vol. 17 No. 1    January 2011 
 

 วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1    มกราคม 2554 64 

ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม 
(Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัว
แปร (Squared Multiple Correlation: R2) 
 
 
จากภาพประกอบ 2 ตาราง 1 พบว่า 
  1.1  ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปรความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด
ที่สุด คือ ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียน รองลงมา คือ ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว โดยทั้ง
สองตัวแปรต่างมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
.62 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .23 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ตามลําดับ ตัวแปรเหล่าน้ีร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 63
  1.2  ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .58 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
อธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 33  
   1.3  ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อความคลุมเครือในบทบาท ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -.46 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนอธิบาย
ความแปรปรวนของความคลุมเครือในบทบาทได้ร้อยละ 22  
   
 

  

 จากภาพประกอบ 2 และ ตาราง 1 พบว่า 
 1.1 อิทธิพลของตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม
จากครอบครัว การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนที่มี
ต่อตัวแปรความผูกพันต่อบทบาทของนักเ รียน
วิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปร
ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์อย่าง
เด่นชัดที่สุด คือ ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียน รองลงมา คือ ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม
จากครอบครัว โดยทั้งสองตัวแปรต่างมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .62 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001   และมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 

 

 

เท่ากับ .23 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ตามลําดับ ตัวแปรเหล่าน้ีร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ได้
ร้อยละ 63 
 1.2 อิทธิพลของตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม
จากโรงเรียนที่มี ต่อตัวแปรแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .58 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยการถ่ายทอด
ทางสังคมจากโรงเรียนอธิบายความแปรปรวนของ
แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 33  

 
 
ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 
ผูกพัน แรงจูงใจ            ความคลุมเครือ เอกลักษณ์       พฤติกรรมตาม

บทบาท 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

 
ครอบครัว 

 
.23 

 
- 

 
.23 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
.20 

 
.20 

 
- 

 
.12 

 
.12 

(.23**)  (.23**)        (.07**) (.07**)  (.11**) (.11**) 
โรงเรียน .62 - .62 .58 - .58 -.46 - -.46 - .55 .55 - .53 .53 

(1.41***)  (1.41***) (4.83***)  (4.83***) (-.64***)  (-.64***)  (.43***) (.43***)  (1.11***) (1.11***) 
ผูกพัน - - - - - - - - - .89 - .89 - .51 .51 

         (.31***)  (.31***)  (.47***) (.47***) 
แรงจูงใจ - - - - - - - - - - - - .36 - .36 

            (.09***)  (.09***) 
ความคลุมเครือ - - - - - - - - - - - - -.01 - -.01 

            (-.02)  (-.02) 

เอกลักษณ์ - - - - - - - - - - - - .57 - .57 
            (1.54***)  (1.54***) 

R2 .63                 .33             .22                     .79 .82 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01,    ***  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

หมายเหตุ:  คาท่ีอยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐานสวนคาท่ีอยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ   
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  1.3 อิทธิพลของตัวแปรการถ่ายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนที่มีต่อตัวแปรความคลุมเครือใน
บทบาท พบว่า ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อความคลุมเครือในบทบาท 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -.46 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนอธิบายความแปรปรวนของความคลุมเครือใน
บทบาทได้ร้อยละ 22  
 1.4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปร
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัดที่สุด 
คือ ตัวแปรความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ รองลงมา คือ ตัวแปรการถ่ายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียน และตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคม
จากครอบครัว ตามลําดับ โดยตัวแปรความผูกพันต่อ
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เอกลั กษณ์ของนั ก เรี ยน วิทยาศาสต ร์  ซึ่ งมี ค่ า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .89 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .55 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพัน
ต่อบทบาทของนักเรี ยนวิทยาศาสตร์   ซึ่ งมี ค่ า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .20 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  ตามลําดับ โดยตัวแปรเหล่าน้ีร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 79  
 1.5 ตัวแปรที่มี อิทธิพลรวมต่อตัวแปร
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์อย่าง
เด่นชัดที่สุด คือ ตัวแปรเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ ตัวแปรการถ่ายทอดทาง

สังคมจากโรงเรียน ถัดมาคือ ตัวแปรความผูกพันต่อ
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ และตัวแปรแรงจูงใจ
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ และลําดับสุดท้าย คือ ตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว ส่วนตัวแปรความ
คลุมเครือในบทบาท พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัว
แปรเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .57 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .53 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 โดยมีเส้นทางอิทธิพล 3 เส้นทาง 
ดังน้ี 1) ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ และเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ 2) ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และ 3) ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตานักเรียน 
วิทยาศาสตร์ ผ่านความคลุมเครือในบทบาท ตัวแปร
ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .51 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001ตัวแปรแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ .36 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
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ทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์และเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .12 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยตัวแปรเหล่าน้ีร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 82 

 2.  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง
ทางของความเด่นของเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่มีระดับแตกต่าง
กัน ได้แก่ ความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์และความ
ผูกพันด้านอารมณ์ แสดงไว้ในตาราง 2 

 
 
 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของความเด่นของเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีมีความผูกพัน 
      ด้านปฏิสัมพันธ์และมีความผูกพันด้านอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS   F 

ความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์   2043.44 1 2043.44   44.57*** 

ความผูกพันด้านอารมณ์     392.22 1   392.22   8.56** 

ปฏิสัมพันธ์        1.96 1      1.96   .04 

ความคลาดเคล่ือน        18109.16          395    45.85  

รวม        22024.59          398   

 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,  ***  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

 
 จากตาราง 2  พบว่า 1) นักเรียนวิทยาศาสตร์ที่
มีความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์สูงเป็นผู้ที่มีความเด่นของ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างจาก
นักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์ตํ่า
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) นักเรียน
วิทยาศาสตร์ที่มีความผูกพันด้านอารมณ์สูงเป็นผู้ที่มี
ความเด่นของเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์
แตกต่างจากนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความผูกพันด้าน
อารมณ์ตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 
3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์และ

ความผูกพันด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความเด่นของ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์น้ัน ไม่พบว่ามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท 
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผล
ต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่
มีเพศแตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3  ผลการประมาณค่าความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ในโมเดลระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง 

จากตาราง 3 ในสมมติฐานแรก (HForm) ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล  พบว่า 
ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เกือบทุกดัชนีบ่งบอกว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ แม้ว่าค่าไค-สแควร์ ( 2) จะมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่อัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระมี
ค่าไม่เกิน  2  จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ารูปแบบของโมเดล
ของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันหรือมี
ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล  สําหรับการ
วิ เคราะห์ เ พ่ือทดสอบความไ ม่แปรเปลี่ ยนของ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ภายใต้ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลตาม
สมมติฐานแรก (HForm) ซึ่งในสมมติฐานที่ 2 เป็นการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของเมท
ริกซ์สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรภายนอกสังเกต

ได้บนตัวแปรภายนอกแฝง (HX) โดยการกําหนดให้
เมทริกซ์พารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่าเท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม  
พบว่า โมเดลแต่ละกลุ่มมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แม้ว่าค่าไค-สแควร์ (  2) จะมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แต่อัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศา 

อิสระมีค่าไม่เกิน2 และเมื่อพิจารณาความแตกต่าง
ของค่าไค-สแควร์ ระหว่างสมมติฐานที่ 2 และ
สมมติฐานที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1.17, df = 3 ซึ่งไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบน้ี
แสดงให้เห็นว่า ภายใต้ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรภายนอก
สังเกตได้ในโมเดลของนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
เท่ากัน   
 ในสมมติฐานท่ี 3 เป็นการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ตามสมมติฐานที่ 2 และ
เพ่ิมการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของค่าพารามิเตอร์
ของเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรภายใน

สังเกตได้บนตัวแปรภายในแฝง (HY) โดยการกําหนดให้
เมทริกซ์พารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่าเท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม 
พบว่า โมเดลแต่ละกลุ่มมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แม้ว่าค่าไค-สแควร์ (  2) จะมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่อัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระมี
ค่าไม่เกิน  2 และเมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าไค-
สแควร์ ระหว่างสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 2 มีค่า
เท่ากับ 4.92, df = 4 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

สมมติฐาน  2  df P  2 /df CFI RMSEA 

1. HForm 121.52   95 0.035 1.279 0.99 0.038 

2. HX  122.69   98 0.046 1.252 0.99 0.036 

3. HXY  127.61 102 0.044 1.251 0.99 0.036 

4. HXY  134.44 106 0.032 1.268 0.99 0.037 

5. HXY β 139.66 110 0.030 1.270 0.99 0.037 

สมมติฐาน ∆  2 ∆∆df P    
2 เทียบ 1     1.17    3 > 0.05    
3 เทียบ 2     4.92    4 > 0.05    
4 เทียบ 3     6.83    4 > 0.05    
5 เทียบ 4     5.22    4 > 0.05    
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0.05 ผลการทดสอบน้ีแสดงให้เห็นว่าภายใต้ความไม่
แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรภายในสังเกตได้ในโมเดลของนักเรียนเพศ
ชายและเพศหญิงเท่ากัน 
 ในสมมติฐานที่ 4 เป็นการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ตามสมมติฐานที่ 3 และ
เพ่ิมการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์
ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายนอกแฝง

ไปตัวแปรภายในแฝง (H)  โดยการกําหนดให้เมทริกซ์
พารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่าเท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า 
โมเดลแต่ละกลุ่มมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
แม้ว่าค่าไค-สแควร์   (  2) จะมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่
อัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระมีค่าไม่
เกิน 2 และเมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าไค-สแควร์ 
ระหว่างสมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
6.83,  df = 4 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การทดสอบน้ีแสดงให้เห็นว่า ภายใต้ความไม่แปรเปล่ียน
ของรูปแบบโมเดล อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
ภายนอกแฝงที่มี ต่อตัวแปรภายในแฝงในโมเดลของ
นักเรียนเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน   
 และในสมมติฐานที่ 5 เป็นการทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ตามสมมติฐานที่ 4 และ
เพ่ิมการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของค่าพารามิเตอร์
ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรภายในแฝง 

(Hβ)  โดยการกําหนดให้เมทริกซ์พารามิเตอร์ดังกล่าวมี
ค่าเท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่า โมเดลแต่ละกลุ่มมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แม้ว่าค่าไค-สแควร์ 
(  2) จะมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่อัตราส่วนระหว่าง
ค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระมีค่าไม่เกิน 2 และเมื่อ
พิจารณาความแตกต่างของค่าไค-สแควร์ ระหว่าง
สมมติฐานที่ 5 และสมมติฐานที่ 4 มีค่าเท่ากับ 5.22, 
df = 4 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การทดสอบน้ีแสดงให้เห็นว่าภายใต้ความไม่แปรเปลี่ยน

ของรูปแบบโมเดล อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
ภายในแฝงในโมเดลของนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
เท่ากัน 
 4.  แนวทางการปฏิบัติทางพฤติกรรมศาสตร์ใน
การพัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับครู  พบว่ามี 1) กิจกรรม
การเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมคลินิค
วิชาการ กิจกรรมการอ่านหนังสือจากรายการที่
โรงเรียนกําหนด กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา เป็นต้น  2) 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูผู้สอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียน และเพ่ือนกับ
นักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการทําทดลอง  กิจกรรมสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมมินิโปรเจ็กต์ กิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการกระตุ้นด้วยคําถาม กิจกรรมค่าย
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมนุมดูหนังวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 
Open House เป็นต้น 3) กิจกรรมการเรียนการสอนที่
กระตุ้นให้ นักเรียนได้พูดคุยหรือทํ ากิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์  ได้แก่ กิจกรรมการฟัง
การบรรยายพิเศษ  กิจกรรมฝึกประสบการณ์ในศูนย์วิจัย 
เป็นต้น 4) กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียน 
เพ่ือนกับนักเรียน และได้พูดคุยหรือทํากิจกรรมร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ กิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 1 โมเดล
สมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อยๆ ตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ  
ดังน้ี 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 กล่าวว่า “การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อ
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ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์” 
และสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 กล่าวว่า “การถ่ายทอด
ทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์”   ผลการวิจัย
พบว่ าสอดคล้อง กับสมมติ ฐานการ วิ จั ยที่ ต้ั ง ไ ว้ 
ผลการวิจัยน้ีจึงยืนยันถึงความสําคัญของการถ่ายทอด
ทางสังคมที่มีผลต่อความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์  ดังที่ทฤษฎีเอกลักษณ์ของ สไตรเกอร์ ได้
กล่าวไว้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมจะมีผลต่อระดับ
ความผูกพันที่มีกับเครือข่ายทางสังคมของตนที่เข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย (Stryker, 1980: 64) สมมติฐานการ
วิจัยที่ 1.3  กล่าวว่า “การถ่ายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์”  ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ต้ังไว้ ผลการวิจัยน้ีจึงยืนยันถึงความสําคัญของ
การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ผลการวิจัยน้ีมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา 
ดังเช่น ผลการวิจัยของ พระมหาภักดี เกตุเรน (2547) 
สมลักษณ์ ขาวเจริญ (2548) สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 
กล่าวว่า “การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิท ธิพลทางตรงต่อความคลุมเครือในบทบาท”  
ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ัง
ไว้ ผลการวิจัยน้ีจึงยืนยันถึงความสําคัญของการ
ถ่ายทอดทางสังคมที่มีผลต่อความคลุมเครือในบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีจากแนวคิดการถ่ายทอด
ทางสังคม ที่ได้อธิบายว่า การถ่ายทอดทางสังคมเป็น
กระบวนการที่มนุษย์ในสังคมหน่ึงๆ ได้เรียนรู้คุณค่า 
กฎเกณฑ์  ระเบียบแบบแผนที่กลุ่มหน่ึงๆ กําหนดหรือ
วางไว้เพ่ือเป็นแบบแผนของการปฏิบัติต่อกันและให้
บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  (สุพัตรา  สุภาพ,  
2546: 48-51) โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งมีจุดมุ่งหมายใน
การทําหน้าที่โดยทั่วไปคือ การสอนเด็กและเยาวชนให้

เกิดทักษะทางด้านเทคนิคและสติปัญญา ความ 
สามารถ เจตคติ และค่านิยมทางวัฒนธรรม เพ่ือเตรียม
เยาวชนสําหรับบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความสามารถ
และเป็นที่ยอมรับในสังคม บทบาททางสังคมที่เด็ก
เรียนรู้จากโรงเรียนเป็นบทบาทในความหมายที่กว้าง
กว่าบทบาทที่เด็กเรียนรู้จากครอบครัว ครูจะสอนให้
เด็กรู้จักสิ่งที่สังคมคาดหวังจากเขาในฐานะที่เขาเป็น
นักเรียน เป็นสมาชิกของโรงเรียน และเป็นประชาชน
ของประเทศ (งามตา วนินทานนท์ ,  2545: 173) 
ดังน้ันผลการวิจัยน้ีจึงสนับสนุนถึงแนวคิดการถ่ายทอด
ทางสังคมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นหน่วยทาง
สังคมท่ีสําคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายในการ
ประพฤติตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนมีความคลุมเครือในบทบาทน้อยลงได้  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 กล่าวว่า “ความผูกพันต่อ
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์” สมมติฐานการ
วิ จั ยที่  1.6 กล่ าว ว่ า  “ เอกลั กษณ์ ของนั ก เรี ยน
วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์”    และ สมมติฐานการวิจัย
ที่ 1.7 กล่าวว่า “ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์มี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์”  ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ และงานวิจัยในอดีตที่ได้
ทําการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีเอกลักษณ์ของสไตรเกอร์ใน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน นักศึกษาดังงานวิจัยของลี 
(Lee, 2000) วรรณะ บรรจง (2551)  ดังน้ัน
ผลการวิจัยดังกล่าวจึงช่วยสนับสนุนทฤษฎีเอกลักษณ์
ของ สไตรเกอร์ ที่ได้อธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของ
บุคคลว่าเป็นผลมาจากความเด่นของเอกลักษณ์และ
ความสําคัญของเอกลักษณ์  และความเ ด่นของ
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เอกลักษณ์และความสําคัญของเอกลักษณ์ เป็นผลมา
จากความผูกพันต่อบทบาทซึ่ งมี พ้ืนฐานมาจาก
เครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีบุคคลเข้าไปมี
ส่วนร่วม (Stryker,  1992: 873, 2007: 1091)  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8  กล่าวว่า “แรงจูงใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  และสนับสนุน
ถึงทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม ซึ่งทฤษฎีความ
คาดหวังได้มีสมมติฐานเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การ ดังน้ี (Nadler & Lawler,  1983: 67-
68) 1)  พฤติกรรมของบุคคลในองค์การเกิดจากสาเหตุ 2 
ประการรวมกัน คือ  แรงผลักดันภายในของแต่ละบุคคล
และสภาพแวดล้อม 2)  บุคคลจะเลือกตัดสินใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมที่แสดงออกในองค์การด้วยตนเอง ซึ่งอาจแบ่ง
พฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นสมาชิกขององค์การ  เช่น  การมา
ทํางาน  การร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน  และ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพยายามในการปฏบัิติงาน  
เช่น  การตัดสินใจว่าจะทํางานหนักแค่ไหนเพ่ือให้ได้
ผลงานเป็นอย่างไร  มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน  3)  
บุคคลแต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนา และ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน  4)  บุคคลเลือกตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมต่างๆ ตามการรับรู้หรือคาดหวังว่าจะเป็น
โอกาสที่ทําให้เขาได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนท่ีเขา
ต้องการได้  และจะหลีกเลี่ยงการกระทําพฤติกรรมในสิ่ง
ที่เขาเห็นว่าจะได้รับผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่เขาไม่
ต้องการ ดังน้ันแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลจึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองค์การ 
จากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจตาม
ทฤษฎีความคาดหวังที่นํามาอธิบายพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนซึ่งอยู่ในบริบทของโรงเรียนที่มิใช่
เป็นบริบทของการทํางานในองค์การ ผลการวิจัยน้ีจึง

ช่วยขยายผลว่าแรงจูงใจตามทฤษฎีความคาดหวังของ 
วรูม น้ีสามารถนํามาใช้ได้ในการอธิบายพฤติกรรมตาม
บทบาทในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนได้ด้วยเช่นกัน  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 กล่าวว่า “ความคลุมเครือ
ในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์”  ผลการวิจัยน้ีไม่พบว่า 
ความคลุมเครือในบทบาทมี อิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยน้ีจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้และ
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับความคลุมเครือใน
บทบาท ซึ่งได้อธิบายว่าความคลุมเครือในบทบาทว่าเป็น
การขาดข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นต่อการดํารงตําแหน่ง
หน้าที่ในองค์การ (Kahn et al,  1964: 22)  ซึ่งเก่ียวกับ
การถูกจํากัดในข้อมูลข่าวสารหรือบทบาทที่ถูกคาดหวัง
น้ันนิยามไม่ชัดเจน (Rogers & Molar,  1976: 599;  
citing Lyons,  1971)  จึงทําให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ
ว่าจะแสดงบทบาทอย่างไร ย่อมเกิดความสูญเสียทั้ง
เวลาและทรัพยากร รวมทั้งขาดประสิทธิผลของงาน 
(สุทิติ ขัตติยะ,  2542: 54;  อ้างอิงจาก Owens, 
1987: 63) การมีข้อมูลข่าวสารท่ีแน่ชัดจะทําให้มี
พฤติกรรมตามบทบาทท่ีเหมาะสมได้โดยสอดคล้องกับ
ความคาดหวังในบทบาทที่บุคคลเป็นเจ้าของได้ (Kahn  
et al,  1964: 22) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการศึกษา
น้ีได้นิยามความคลุมเครือในบทบาทไว้ว่าหมายถึง การ
ที่นักเรียนขาดความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการประพฤติ
ตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งทําให้การวัด
ตัวแปรน้ีเ ป็นการวัดที่ เ ป็นบทบาทโดยรวมไม่ ไ ด้
เฉพาะเจาะจงถึงบทบาทของนักเรียนในการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และในการเลือกเรียนต่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ใน
อนาคตจึงอาจทําให้ไม่พบว่าความคลุมเครือในบทบาท
มี อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาทของ
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นักเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีในการศึกษา
พฤติกรรมตามบทบาทในครั้งน้ีเป็นการศึกษาในมิติ
พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมิติ
ความต้ังใจเลือกเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ จึง
อาจเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นสาเหตุเด่นชัดกว่า
ความคลุมเครือในบทบาท อันได้แก่ ความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง ค่านิยมในอาชีพ  แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพ 
ความชัดเจนในบทบาทหรือในอาชีพนักวิทยาศาสตร์  ดัง
จากการสนทนากลุ่มซึ่งครูได้กล่าวถึงประเด็นในเรื่อง
ของการเลือกเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิว่า “...
การที่เด็กเค้าเข้ามาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์เราก็มี
ความคาดหวังกับเค้าว่าอยากให้เค้าเป็นนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต แล้วก็คาดหวังต่อไปอีกว่า
ให้เค้าเรียนวิทยาศาสตร์ Pure Science เพ่ือจะเอาไป
ใช้วิจัยก่อให้เกิดโรงเรียนน้ีขึ้นมาแต่สิ่งที่เด็กเค้ามีความ
คาดหวัง เค้ามีความกังวล จุดที่เค้าออกไปเวลาที่เค้า
เป็นนักวิจัยแล้วน่ี ตําแหน่งไหนที่เค้าจะไปอยู่ในสังคม 
เค้าจะทําอะไร เค้าจะไปอยู่ที่ไหน สิ่งหน่ึงน่ีคือที่เค้า
มองไม่เห็น ไม่เห็นว่าน่ีคือเมื่อเค้าเรียนวิทยาศาสตร์ 
จบไปแล้วน่ีเค้าจะไปอยู่ที่ไหน มุมมองหน่ึงที่เค้ามองก็ 
O.K. ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้าเค้าเรียน
วิทยาศาสตร์  Pure Science  สองก็คือ สถาบันวิจัยที่
เค้ามองเห็น แต่จุดเหล่าน้ีก็คือเมื่อเค้าคิดถึงตําแหน่งที่
เค้าจะอยู่กับถ้าทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์หมดเลยความ
มั่นคงของเค้าที่เค้าคิดต่อไปในเร่ืองค่าครองชีพ ดังน้ัน
อาชีพที่เค้ามองมากที่สุดก็คือ อาชีพหมอ นักเรียนบาง
คนอยากเรียน Pure Science เรากระตุ้นเค้าให้รัก
และเห็นว่าการเป็นนักวิจัยในอนาคตมันเป็นอย่างง้ีๆ 
นะ เราต้องไปแข่งอย่างโน้นอย่างน้ีนะ แต่ปัญหาหน่ึงที่
เป็นอุปสรรคก็คือผู้ปกครองด้วยความรักความหวังดี
ของผู้ใหญ่ที่เค้ามองเห็นอนาคตของลูกเค้าว่าการเป็น
หมอเค้าสามารถที่จะดํารงชีพที่มีหน้ามีตา มีรายได้ 
เพราะฉะน้ันอาชีพน้ีก็จะถูกเป็นอันดับหน่ึงที่เด็กเค้า

เลือก...” และ “โรงเรียนเราต้องการผลิตนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นอนาคตของชาติ ผู้ปกครอง
บางคนอาจจะคิดได้อย่างน้ันว่าอยากให้ลูกเรียน
วิทยาศาสตร์ เห็นว่าสําคัญมันเป็นอนาคตของประเทศ 
แต่ผู้ปกครองบางคนก็ยังยึดติดค่านิยมเดิมๆ อยากให้
ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด... เพราะฉะน้ันการที่ผู้ปกครอง
ไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริง ไม่เข้าใจว่าโรงเรียนต้องการ
อะไรสิ่งเกิดขึ้นก็คือเด็กบางคนก็มีปัญหาก็อาจจะชอบ
วิทยาศาสตร์ส่วนหน่ึง ก็อาจจะมีสัก 20 % ที่อาจจะต่อ
วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ ที่เหลือก็วิศวะฯ แพทย์ และก็สาขา
อ่ืนๆ แต่ว่าแพทย์ก็จะมากสุด...” สมมติฐานการวิจัยที่ 
1.10 กล่าวว่า “การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว
มี อิ ท ธิพลทาง อ้อม ต่อ เอกลั กษณ์ ของนั ก เ รี ยน
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์” สมมติฐานการวิจัยที่ 1.11 กล่าวว่า 
“การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี อิทธิพล
ทางอ้อมต่อเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่าน
ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์”  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.12 กล่าวว่า “การถ่ายทอดทาง
สังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อ
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์และเอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์”  และสมมติฐานการวิจัยที่ 1.13 
กล่าวว่า “การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ และเอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ ต้ั งไ ว้  และสนับสนุนทฤษฎี
เอกลักษณ์ที่ได้กล่าวถึงว่า พฤติกรรมตามบทบาทของ
บุคคลว่าเป็นผลมาจากความเด่นของเอกลักษณ์และ
ความสําคัญของเอกลักษณ์ แล้วความเด่นของเอกลักษณ์
และความสําคัญของเอกลักษณ์เป็นผลลัพธ์ของความ
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ผูกพันต่อบทบาท และความผูกพันต่อบทบาทน้ีมี
พ้ืนฐานมาจากเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมท่ี
บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม  โดยเครือข่ายประกอบด้วย
บุคคลมากมายที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันโดยเหตุจาก
การครอบครองตําแหน่งทางสังคมและการปฏิบัติตนตาม
บทบาท (พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิพงษ์,  ม.ป.ป.: 87; Stryker,  
1987: 98, 1992: 873-874, 2007: 1091; Stryker & 
Burke,  2000: 286) ดังน้ันการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวและจากโรงเรียนจึงเป็นเครือข่ายทางสังคม
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียน
วิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสในการแสดงบทบาทหรือมี
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ในระหว่างที่มี
ปฏิสัมพันธ์กัน ทําให้นักเรียนวิทยาศาสตร์มีความผูกพัน
ต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์และในที่สุดมีการ
เลือกใช้เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในเครือข่ายทางสังคมมากกว่า
เอกลักษณ์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่มาของการมีพฤติกรรมตาม
บทบาทตามที่สังคมคาดหวังได้  สมมติฐานการวิจัยที่ 
1.14 กล่าวว่า “การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ผ่ านแรงจู ง ใจ” ผลการ วิจั ยพบว่า
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้และช่วยให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมจากผลการวิจัยที่ผ่านมาซึ่งเป็นการศึกษาในตัว
แปรที่ใกล้เคียงกันกับงานวิจัยและเป็นการศึกษาใน
ลักษณะของอิทธิพลทางตรงของการถ่ายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนที่มีต่อแรงจูงใจและแรงจูงใจที่มีต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทแต่ยังไม่พบการศึกษาถึงอิทธิพล
ทางอ้อมของการถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนไปยัง
พฤติกรรมตามบทบาทผ่านแรงจูงใจ ทั้งน้ีผลการวิจัยที่
ผ่านมาที่มีการศึกษาถึงตัวแปรที่ใกล้เคียงกันและเป็น
การศึกษาอิทธิพลทางตรงของการถ่ายทอดทางสังคม
จากโรงเรียนที่มีต่อแรงจูงใจ ดังเช่น ผลการวิจัยของ
พระมหาภักดี เกตุเรน. (2547) สมลักษณ์ ขาวเจริญ 

(2548) ที่ได้ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  
และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียน และผลการวิจัยที่ผ่านมาเป็น
การศึกษาอิทธิพลทางตรงของแรงจูงใจตามทฤษฎีความ
คาดหวังที่มี ต่อพฤติกรรมในบทบาทของการทํางาน 
ดังเช่นผลการวิจัยของ ผอบเธียร  วงศ์ภักดี  (2537) 
พิชญาภา  อินทรนัฏ  (2550)  ดังน้ันผลการวิจัยครั้งน้ี
จึงช่วยเช่ือมโยงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่าน
แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ สมมติฐานการวิจัย
ที่ 1.15 กล่าวว่า “การถ่ายทอดทางสังคมจากโรงเรียน
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมตามบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านความคลุมเครือในบทบาท” 
ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมที่ได้
อธิบายว่า การถ่ายทอดทางสังคมน้ีเป็นกระบวนการที่
มนุษย์ในสั งคมหน่ึงๆ ได้ เรียนรู้ คุณค่ า กฎเกณฑ์  
ระเบียบแบบแผนที่กลุ่มหน่ึงๆ กําหนดหรือวางไว้เพ่ือเป็น
แบบแผนของการปฏิบัติต่อกันและให้บุคคลได้พัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง  (สุพัตรา  สุภาพ,  2546: 48-51) 
โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการทําหน้าที่
โดยทั่วไปคือ การสอนเด็กและเยาวชนให้เกิดทักษะ
ทางด้านเทคนิคและสติปัญญา ความสามารถ เจตคติ 
และค่านิยมทางวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมเยาวชนสําหรับ
บทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม บทบาททางสังคมที่เด็กเรียนรู้จากโรงเรียน
เป็นบทบาทในความหมายที่กว้างกว่าบทบาทที่เด็ก
เรียนรู้จากครอบครัว ครูจะสอนให้เด็กรู้จักสิ่งที่สังคม
คาดหวังจากเขาในฐานะที่เขาเป็นนักเรียน เป็นสมาชิก
ของโรงเรียน และเป็นประชาชนของประเทศ (งามตา 
วนินทานนท์,  2545: 173) ดังน้ันการที่นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงถ่ายทอดทางอาชีพกับอาจารย์และกับ
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เพ่ือนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์
ผู้สอนวิทยาศาสตร์และเพ่ือนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่าง
ช้ันปีหรือช้ันปีเดียวกัน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ 
ความห่วงใย และให้กําลังใจ ให้โอกาสได้ซักถามและ
ยินดีที่จะตอบคําถาม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ได้ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน 
และการเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่
ประสบความสําเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนเกิดความชัดเจนในบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ได้  เมื่อนักเรียนเกิดความชัดเจนใน
บทบาทที่มากขึ้นหรือมีความคลุมเครือในบทบาท
น้อยลงก็ย่อมทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามบทบาท
ตามที่โรงเรียนคาดหวังได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกับความคลุมเครือในบทบาทซึ่งได้กล่าวถึงว่าการ
มีข้อมูลข่าวสารที่แน่ชัดจะทําให้มีพฤติกรรมตาม
บทบาทที่เหมาะสมได้โดยสอดคล้องกับความคาดหวัง
ในบทบาทท่ีบุคคลเป็นเจ้าของได้ (Kahn et al,  
1964: 22) 
 2. สมมติฐานการวิจัยที่ 2 กล่าวว่า “รูปแบบ
ของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิง
สาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพศชาย
และเพศหญิ ง ไม่ แตกต่ าง กัน  และมี ค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตได้และตัวแปร
ภายในสังเกตได้และมีค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายนอก
แฝงที่มีต่อตัวแปรภายในแฝงและค่าอิทธิพลระหว่างตัว
แปรภายในแฝงที่มีต่อตัวแปรภายในแฝงไม่แตกต่างกัน” 
ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และ
ยืนยันถึงการนําแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ์ว่าสามารถ
นํามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้เหมือนกัน

ทั้งในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นอกจากน้ี
ยังทําให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของโมเดล
และค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกต
ได้และตัวแปรภายในสังเกตได้และค่าอิทธิพลระหว่างตัว
แปรภายนอกแฝงที่มีต่อตัวแปรภายในแฝงและค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรภายในแฝงที่มีต่อตัวแปรภายในแฝงที่
อธิบายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ์ร่วมกับแนวคิด
ทฤษฎีความคาดหว ังและแนวค ิดเ กี ่ยวก ับความ
คลุมเครือในบทบาทว่าไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเพศ
ชายและเพศหญิง  ตลอดจนผลการวิจัยดังกล่าวยัง
สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยท่ีสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
ระหว่างนักเรียนเพศชายและเพศหญิง    
 3. สมมติฐานการวิจัยที่ 3 กล่าวว่า “ความ
ผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์จะมีปฏิสัมพันธ์กับความผูกพัน
ด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความเด่นของเอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่าความเด่นของ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ไม่แปรปรวนไป
ตามตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว แต่พบว่าความเด่นของ
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์แปรปรวนไปตาม
ตัวแปรอิสระทีละตัวอย่างเด่นชัด ผลการวิจัยน้ีจึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว้เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยซึ่ง
เป็นการศึกษาก่อนนําเสนอปริญญานิพนธ์ของผู้วิจัย 
(ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ และคณะ,  2552) ที่ได้ศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์กับ
ความผูกพันด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความเด่นของ
เอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในโครงการ 
พสวท. จํานวน 188 คน พบผลว่าในกลุ่มรวมความ
เด่นของเอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัว และพบว่า
ความเด่นของเอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์
แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว แต่เมื่อทําการ
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ทดสอบในกลุ่มย่อยกลับพบว่า ในกลุ่มเพศชาย ความ
เ ด่นของ เอกลั กษณ์ของ นักศึ กษาวิทยาศาสต ร์
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันด้านอารมณ์อย่างเช่ือมั่นได้ 
แต่ผลดังกล่าวไม่พบในกลุ่มเพศหญิง  ดังน้ันผลการวิจัย
น้ีจึงให้ผลที่สอดคล้องกันกับผลการวิจัยที่ผ่านมา
ดังกล่าวเฉพาะในกลุ่มรวมที่ไม่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันด้าน
อารมณ์ที่ส่งผลต่อความเด่นของเอกลักษณ์เช่นเดียวกัน 
แต่แตกต่างกันกับผลการวิจัยที่ผ่านมาในกลุ่มย่อยบาง
กลุ่มคือกลุ่มเพศชายที่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันด้านปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันด้านอารมณ์ที่
ส่งผลต่อความเด่นของเอกลักษณ์  ผู้วิจัยเห็นว่าการ
ทดสอบสมมติฐานน้ียังเป็นประเด็นที่น่าจะศึกษาเพ่ือเป็น
ข้อมูลสําหรับการอธิบายแนวคิดทฤษฎีเอกลักษณ์ใน
ประเด็นน้ีต่อไปในอนาคต    

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช ้
 1. สําหรับผู้กําหนดนโยบายของโรงเรียนที่
ต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีเอกลักษณ์และพฤติกรรม
ตามบทบาท  ควรให้ความสําคัญกับการส่ งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีการติดต่อสัมพันธ์อัน
ดีกับนักเรียนโดยการสอนซึ่งมีการแสดงออกถึงความ
ห่วงใยและให้กําลังใจแก่นักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้
ซักถามและยินดีที่จะตอบคําถามนักเรียน ให้นักเรียนได้มี
การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น เป็นแบบอย่างของ
นักวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานร่วมกันกับ
งานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนมี
การติดต่อสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนของนักเรียนซึ่งอาจเป็น
เพ่ือนรุ่นเดียวกันหรือเพ่ือนรุ่นพ่ีโดยมีการให้ความ
ช่วยเหลือ ให้กําลังใจ ให้ความห่วงใยในระหว่างการศึกษา 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์

ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน  มีการปฏิบัติงาน
หรือทํากิจกรรมที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และการ
ได้รับแบบอย่างที่ดีของผู้ประสบความสําเร็จทางด้าน
วิทยาศาสตร์โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนของ
โรงเรียน   
 นอกจากน้ีผู้กําหนดนโยบายของโรงเรียนควร
เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ตัวของนักเรียนเองได้มี
ปริมาณของการพูดคุยหรือการทํากิจกรรมเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์กับบุคคลที่มีความสําคัญ ได้แก่ สมาชิกใน
ครอบครัว ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เ พ่ือนนักเรียน
วิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ให้เพ่ิมมาก
ขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ต้องก่อให้เกิดอารมณ์ทางบวก  
เช่น ทําให้นักเรียนรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับบุคคลท่ีมี
ความสําคัญ รู้สึกว่าความสัมพันธ์น้ันมีความสําคัญหรือ
มีคุณค่า  ทําให้มีความสุข เป็นต้น  ตลอดจนควรเป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบทบาทของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของการทํากิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ด้วย อีกทั้งควรมีการเสริมแรงจูงใจใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโดยพึงคํานึงถึง 1) 
เมื่อนักเรียนมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะมีโอกาสหรือมี
ความเป็นไปได้ที่จะได้รับความสําเร็จน้ัน 2) นักเรียนมี
โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลน้ันเมื่อ
นักเรียนได้รับความสําเร็จจากการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 3) ผลตอบแทนหรือรางวัลที่นักเรียนรู้สึก
ว่ามีคุณค่าสําหรับตนเอง และอาจจะทําได้โดย เช่น 
โรงเรียนเป็นผู้สนับสนุน เอ้ืออํานวยให้นักเรียนมีโอกาส
หรือมีความเป็นไปได้เมื่อนักเรียนได้มีการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่แล้วนักเรียนมี
โอกาสหรือมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลสําเร็จ เช่น 
การให้กําลังใจของครูที่มีต่อนักเรียน การให้คําปรึกษา
แนะนําทางด้านวิทยาศาสตร์เมื่อนักเรียนมีปัญหา  
เป็นต้น  โรงเรียนมีการเน้นย้ําถึงความชัดเจนของ
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ระบบการให้คะแนนนักเรียนในการเรียน การตัดสิน
ผลงาน  การประกวดหรือการแ ข่งขันทาง ด้าน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทําให้นักเรียนรับรู้ถึงความ
ยุติธรรม สามารถประเมินหรือคาดการณ์ถึงโอกาสที่
ตนเองจะได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลได้  และ
โรงเรียนมีการให้ผลตอบแทนหรือรางวัลที่สอดคล้อง
กับความต้องการหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับนักเรียน 
รวมถึงโรงเรียนต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของนักเรียน ความคาดหวัง 
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนด้วย 
 2. สําหรับผู้ปฏิบัติ คือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
ควรมีการติดต่อสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนโดยผ่านการ
แสดงออกถึงความห่วงใยและให้กําลังใจแก่นักเรียน ให้
โอกาสนักเรียนได้ซักถามและยินดีที่จะตอบคําถาม
นักเรียน ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เป็นแบบอย่างของนักวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้
ปฏิบัติงานร่วมกันที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และใน
การนําแนวทางการปฏิบัติทางพฤติกรรมศาสตร์ในการ
พัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตร์สําหรับครูไปใช้น้ัน  ครูสามารถท่ีจะปรับ
และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวมาใช้ให้
เหมาะกับบริบทของโรงเรียน ตลอดจนความพร้อมของ
โรงเรียน ครูและนักเรียนได้   
 3. สําหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์  ควรมี
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนนักเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งที่อยู่
ช้ันปีเดียวกัน หรือต่างช้ันปี โดยมีการให้ความช่วยเหลือ 
ให้กําลังใจ  ให้ความห่วงใยในระหว่างการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน  มีการปฏิบัติงานหรือทํา
กิจกรรมที่ เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และเป็น
แบบอย่างที่ ดีของผู้ ประสบความสํ าเ ร็จทางด้าน
วิทยาศาสตร์    

 4.  สําหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ควร
ตระหนักในความสําคัญกับการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล  เป็นแบบอย่างของผู้ที่แสวงหา
ความรู้ และให้การสนับสนุนด้านการเรียนวิทยาศาสตร์
แก่นักเรียน   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1.  ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนา โดยการศึกษาระยะยาว 
(Longitudinal study) ด้วยการวัดซ้ํา (Repeated 
measure) ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้า
เรียนมาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของ
นักเรียนวิทยาศาสตร์ หรืออาจทําการศึกษาในนักเรียน
วิทยาศาสตร์แต่ละช้ันปี เพ่ือทํ าการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของ
ตัวแปรต่างๆ ภายในโมเดลของนักเรียนวิทยาศาสตร์แต่
ละช้ันปี 
 2.  ควรเพ่ิมตัวแปรอ่ืนเข้ามาศึกษาร่วมด้วยใน
การอธิบายพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร ์
เช่น ตัวแปรความคาดหวังของผู้ปกครอง ค่านิยมในอาชีพ 
แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพ ความชัดเจนในบทบาทหรือใน
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และอาจจะทําการปรับปรุง
นิยามการวัดของตัวแปรความคลุมเครือในบทบาทที่มี
ความเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการเลือกเรียนต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
 3.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างหลักสูตร
สําหรับการพัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ โดยนําแนวทางการปฏิบัติทาง
พฤติกรรมศาสตร์ในการพัฒนาเอกลักษณ์และพฤติกรรม
ตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผลการวิจัยมาจาก
ครูที่ได้ในการวิจัยน้ีไปพัฒนาต่อไป 
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