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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของอดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

โอลิมปก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําป พ.ศ. 2546–2559 กลุมเปาหมาย 

จํานวน 184 คน โดยใชระเบียบการวิจัยเชิงสํารวจที่มีการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative  

Approach) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ดวยสถิติถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple  

Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม 

ในระดับอุดมศึกษาของอดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปก 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546–2559 มากที่สุด คอื ความสนใจ 

สวนบุคคล (Personal Interest) รองลงมา คอื ประสบการณในระดับมัธยมศึกษา (High School Experience)  

ตัวแปรที่มีผลเชิงลบตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มของกลุมเปาหมาย ไดแก ความเช่ือใน 

ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (Attitude toward Science)  

ตัวแปรที่ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มของกลุมเปาหมาย คือผูปกครอง (Parent)  

ครู (Teacher) และเพื่อน (Peers) 

 คําสําคัญ: การเลอืกศึกษาตอ, สะเต็ม, ผูมคีวามสามารถพเิศษ, คณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลมิปก 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the factors influencing decisions to 

pursue a science, technology, engineering or mathematics (STEM) major in higher education 

among students chosen by the Office of the Basic Education Commission to represent 

Thailand in the Mathematics and Science Olympiads from 2003–2016. The research target 

consisted of 184 students. Research methodology was descriptive analysis that collected data 

from both quantitative and qualitative approaches. The data were analyzed by Enter Multiple 

Regression statistic. 

 The result of the study revealed that the factor that had the maximum effect on 

positively influencing Thailand’s former Math and Science Olympiad competitors’ decisions to 

pursue STEM majors in college was the personal interest variable, followed by the high school 

experience variable. The factors that negatively influenced their decisions to pursue a STEM 

major in college were their beliefs in their self-efficacy and their attitudes toward science. The 

variables that did not influence the students’ decisions to pursue a STEM major in college were 

parents, teachers and peers. 

 Keywords: College major decision making, STEM, Giftedness, Mathematics and Science Olympiad 
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บทนํา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ รัฐบาลตระหนักถึง 

ความสําคัญของวิทยาศาสตร จึงกําหนดใหวิทยาศาสตรเปนยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสิ่งสําคัญที่รัฐบาลเนนย้ําวาจําเปนตองทําอยางเรงดวน  

คือ การเรงสรางและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  

หรือสะเต็ม (STEM: Sciences, Technology, Engineering และ Mathematical) เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยีดานสะเต็มโดยเฉพาะ ดังนั้น หนวยงานของรัฐบาลหลายหนวยงานจึงไดตอบรับ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรดานสะเต็มมากมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานหนึ่งที่จัดโครงการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระหวางประเทศ  

ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน โดยใชช่ือวา โครงการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อกระตุนให 

เกิดการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) แตยุทธศาสตรในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ของ 

ประเทศไทยยังคงไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก สังเกตไดจากที่ประเทศไทยประสบปญหากับดัก 

ประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) เปนเวลานาน เพราะความสามารถในการแขงขันทาง 

เศรษฐกิจยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลน ความรู บุคลากร  

การวิจัย และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ี(Thailand Management Association, 2016) ทําใหประเทศไทย 

ยังคงไมสามารถกาวผานกับดักรายไดปานกลางนี้ได สอดคลองกับผลสํารวจสาขาวิชาที่อดีตผูแทน 

นักเรยีนไทยโครงการแขงขันคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรโอลิมปก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน เลอืกศกึษาตอในระดับมหาวทิยาลัย พบวา นักเรยีนสวนใหญเลอืกศกึษาตอสาขาวิชาที่ 

ไมเกี่ยวกับสะเต็มถึงรอยละ 69 โดยคณะแพทยศาสตร คือ คณะที่นักเรียนเหลานี้เลือกศึกษาตอ 

มากที่สุด รอยละ 39 และสาขาอื่น  ๆที่ไมเกี่ยวกับสะเต็มอกีรอยละ 30 นักเรยีนเหลานี้ถอืวาเปนนักเรียน 

ที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรระดับหัวกะทิของประเทศ เปนทรัพยากรอันทรงคุณคา 

ที่ประมาณคาไมได จึงเปนที่นาเสียดายที่ทรัพยากรอันทรงคุณคาของประเทศเหลานี้เลือกศึกษาตอ 

สาขาวิชาอื่นที่ไมเกี่ยวกับสะเต็มโดยตรง แทนที่จะไดเติบโตมาสรางคุณูปการดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยใีหกับประเทศ 

 อยางไรก็ตาม พบวา ยังคงมีนักเรียนอีกรอยละ 31 ที่เลือกศึกษาตอสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือดานสะเต็มในระดับมหาวิทยาลัย  

จึงเปนที่นาสนใจวานักเรียนกลุมนี้เลือกศึกษาตอดานสะเต็มเพราะเหตุใด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมา 

กระตุนใหนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรคนอื่น ๆ ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็มเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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กับปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานสะเต็มของนักเรียน ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  

พบวา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในประเทศไทยคอนขางมีนอย สวนใหญจะศึกษาเกี่ยวกับ 

ความตัง้ใจที่จะเลือกศกึษาตอของนักเรยีน ผูมคีวามสามารถพเิศษดานวทิยาศาสตรที่กําลังศึกษาอยูใน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหผลการวิจัยที่ไดอาจจะไมตรงกับสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกศึกษาจริง  

เมื่อศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานสะเต็มของ 

นักเรยีน ผูมคีวามสามารถพิเศษดานวทิยาศาสตรที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศกึษา เนื่องจากนักเรียน 

จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและเขามหาวิทยาลัยแลว ผลการวิจัยที่ไดจึงนาจะตรงกับ 

ความเปนจริงมากที่สุด ทั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวจัิยในตางประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลใหนักเรียนที่ม ี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษา ไดแก การรับรูวา 

ตนเองมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร ความเชื่อวาตนเองมี 

ความสามารถดานวิทยาศาสตร และประสบการณการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับ 

มัธยมศึกษา อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากผูปกครอง เพื่อน และครู ปจจัยที่เอื้ออํานวย 

ตาง ๆ เหลานี้จึงสงผลตอการเลือกศึกษาตอดานสะเต็มเมื่อพวกเขาเติบโตจนเขาสูระดับมหาวิทยาลัย  

(Lee, Park and Kim, 2012; Wang, 2013) สอดคลองกับทฤษฎกีารจําแนกพรสวรรคและความสามารถ 

พิเศษ (Differentiated Model of Giftedness and Talent: DMGT) ของ Gagné (2000) ที่เช่ือวาความสามารถ 

พิเศษของเด็ก รวมทั้งความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน ไดแก พรสวรรค 

ของแตละบุคคลเองประกอบกับการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และปจจัยแวดลอมที่สงเสริม 

สนับสนุนใหความสามารถนั้นโดดเดนจนกลายเปนความสามารถพิเศษ การศึกษาครั้งนี้จึงมี 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของ 

อดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปก สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546-2559 โดยใชทฤษฎี DMGT ของ Gagné เปนกรอบแนวคิด 

ของการวิจัยรวมกับปจจัยที่คนพบจากการสังเคราะหเอกสารตาง ๆ  เพื่อนําขอคนพบที่ไดมาเปนขอมูล 

ในการกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

และเลอืกประกอบอาชีพดานสะเต็มเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของ 

อดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปก สํานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546–2559 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมเปาหมาย คือ อดีตนักเรียนที่เปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและ 

วิทยาศาสตรโอลิมปก ชวงป พ.ศ. 2546-2559 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาแลว ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 357 คน (สํานักคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พื้นฐาน, 2559) ทัง้นี้ผูวจัิยเลอืกศกึษากลุมเปาหมายทัง้หมด 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ไดแก ความสนใจสวนบุคคล (Interest) ความเชื่อในความสามารถของตนเอง  

(Self-efficacy) เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (Attitude toward Science) อิทธิพลของผูปกครอง (Parent)  

ครู (Teacher) และเพื่อน (Peers) ประสบการณในระดับมัธยมศกึษา (High School Experience) 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอดานสะเต็ม ซึ่งไดแกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ 

วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีคณติศาสตร และวศิวกรรมศาสตร ในระดับมหาวทิยาลัย 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ความสนใจสวนบุคคลมผีลเชิงบวกตอการตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

 2. ความเช่ือในความสามารถของตนเองมีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็ม 

 3. เจตคติตอวชิาวทิยาศาสตรมผีลเชิงบวกตอการตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

 4. ผูปกครอง ครู และเพื่อนมผีลเชิงบวกตอการตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

 5. ประสบการณในระดับมัธยมศกึษามผีลเชิงบวกตอการตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 
 

วธิดีําเนินการวิจัย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 1. การเก็บขอมูลเชิงปรมิาณ ไดแก แบบสอบถาม 

 2. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ 

 การรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลเชิงปรมิาณ 

  1. ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 

การตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็มเพื่อกําหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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 2. ผูวิจัยสรางขอคําถามที่เหมาะสมและวัดไดตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติการปจจัยแตละขอ  

จากนั้นนําคําถามทั้งหมดเสนอแกอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ และสงแบบสอบถาม 

ใหผูทรงคุณวุฒติรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตอไป 

 3. ผูวิจัยนําขอคําถามที่พัฒนามาใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) โดยการใชดัชน ีIOC 

 4. ผูวิจัยปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําไปใหอาจารย 

ที่ปรกึษาตรวจพจิารณาอกีครั้ง 

 5. ผูวิจัยนําตัวอยางแบบสอบถามไปทดลองใชกับศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เนื่องจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่เนนฝกทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 3.50  

(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, 2559) จึงถือไดวาเปนผูมีความสามารถพิเศษทางดาน 

วิทยาศาสตรใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกับศิษยเกาโรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย จํานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธีการ 

ประเมนิคาสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha Coefficient) ดวยโปรแกรม SPSS 

 6. ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  6.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหผูวิจัยเก็บขอมูล จากคณะวิทยาการเรียนรู 

และศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร สงถงึเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

  6.2 ผูวจัิยสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย 

  6.3 รวบรวมขอมูลที่สงกลับทางไปรษณยี โดยไดแบบสอบถามกลับมา จํานวน 184 ฉบบั  

รอยละ 51.54 ของแบบสอบถามที่แจกไปทัง้หมด ซึ่งเพยีงพอที่จะนํามาวเิคราะหขอมูลได 

 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 1. ศกึษาเอกสาร และงานวจัิยทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ 

 2. กําหนดขอบเขตขอมูลใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการศกึษา 

 3. นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรกึษา เพื่อพจิารณาความถูกตองและ 

ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสมบูรณ 

 4. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒ ิ3 ทานพจิารณาถงึความสอดคลองของ 

ขอคําถามกับวัตถุประสงคในการวจัิย 

 5. นําแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากผูทรงคุณวุฒิแลวไป 

เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายตอไป 

 6. ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
54 

 

 

  6.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหผูวิ จัยเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจาก 

คณะวทิยาการเรยีนรูและศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

  6.2 ผูวิจัยสงแบบสัมภาษณใหกลุมเปาหมายลวงหนากอนวันสัมภาษณ 3 วัน  

โดยกลุมเปาหมาย แบงเปน 

   6.2.1 กลุมที่ตอบแบบสอบถามวาเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม จํานวน 5 คน 

   6.2.2 กลุมที่ตอบแบบสอบถามวาไมเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม จํานวน 5 คน 

  6.3 ผูวจัิยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับกลุมเปาหมาย  

โดยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1–2 ช่ัวโมง ตอ 1 คน ดวยตนเอง 
 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ขอมูลเชิงปรมิาณ 

 ผูวจัิยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคนืมา จํานวน 184 ฉบับ มาสรางรูปแบบและลงรหัส  

(Coding Form) เพื่อเตรียมสําหรับบันทึกขอมูลและนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ผูวิจัยไดแบง 

การวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐาน โดยใชโปรแกรม  

SPSS ประกอบดวย และขัน้ตอนที่ 2 วเิคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

ในระดับอุดมศึกษาของกลุมเปาหมายเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชโมเดลการวิเคราะหความถดถอย 

เชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression) 

 ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 2. จําแนกและจัดระบบขอมูล ดวยการนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูใหเปนระบบ 

 3. วเิคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการนํา 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวเิคราะหเพื่อหาขอสรุปรวมกัน 

 4. นําเสนอขอมูลดวยการบรรยาย 
 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ 

 ผูวจัิยทดสอบสมมติฐานการวจัิยที่ 1–5 โดยใชการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple  

Regression) วิธีปกติ (Enter) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความสนใจสวนบุคคล (Personal Interest)  

และประสบการณในระดับมัธยมศึกษา (High School Experience) มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือก 

ศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของอดีตผูแทนนักเรียนไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและ 

วทิยาศาสตรโอลิมปก สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546–2559  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความเช่ือในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  
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และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (Attitude toward Science) มีผลเชิงลบตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของอดีตผูแทนนักเรียนไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

โอลมิปก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546–2559 อยางมนัียสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ตัวแปรผูปกครอง ครู และเพื่อนไมพบผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือก 

ศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรทั้งหาตัวมีอิทธิพลในการ 

ทํานายพฤตกิรรมการตัดสินใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศกึษาไดรอยละ 13.2 จัดวา 

เปนไปตามสมมตฐิานการวจัิยที่ 1 และ 2 

 ตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของ 

ผูแทนนักเรยีนไทยที่ไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

ประจําป พ.ศ. 2546–2559 มากที่สุด คือ ความสนใจสวนบุคคล (Personal Interest) มีคาเบตา (β) = 0.393  

รองลงมา คือ ประสบการณในระดับมัธยมศึกษา (High School Experience) มีคาเบตา (β) = 0.281  

เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (Attitude towards Science) มีคาเบตา (β) = -0.280 และ ความเช่ือ 

ในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) มคีาเบตา (β) = -0.215 และผูปกครอง ครู และเพื่อน 

(Parent Teacher and Peers) มคีาเบตา (β) = -0.051 ตามลําดับดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกศกึษาตอดานสะเต็ม 

 ในระดับอุดมศกึษาของอดตีผูแทนนักเรยีนไทยที่ไปแขงขันคณติศาสตรและวทิยาศาสตร 

 โอลมิปก สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546–2559 

ตัวแปร คาสัมประสทิธิ์

ถดถอย (b) 

คาสัมประสทิธิ์

ถดถอย 

ปรับมาตรฐาน (β) 

t ความคลาด

เคลื่อน 

มาตรฐาน (SE) 

Sig. 

Personal Interest .315 .393 3.708 .308 .001 

Self-Efficacy -.172 -.215 -2.508 .085 .013 

Attitude -.271 -.280 -2.890 .069 .004 

Parent Teacher and Peers -.041 -.051 -.5290 .094 .597 

Experience .182 .281 2.547 .072 .012 

คาคงที ่ .368  1.195 .308  

R² = .132   SEE = .440   F = 6.574   Sig = .001 
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 2. ผลการวเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ 

 จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็ม ของอดีตผูแทนนักเรียนไทยไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปก 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจําป พ.ศ. 2546–2559 พบวา 
 

ปจจัยท่ีสงผล 

ตอการตัดสนิใจ 

เลอืกศกึษาตอ

ดานสะเต็ม 

วิเคราะหผลการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

ขอสังเกตท่ีพบ 

ในกลุมท่ีไมเลือกศกึษาตอดานสะเต็ม 

ขอสังเกตท่ีพบ 

ในกลุมท่ีเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

ความสนใจ

สวนบุคคล 

นักเรยีนกลุมที่ไมเลอืกศกึษาตอดาน 

สะเต็มแสดงความรูสึกเกี่ยวกับ

ความสนใจส วนบุ คคลต อ วิ ช า

วิทยาศาสตรวา พวกเขาชอบทํา

กิจกรรมเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร

เพราะความเคยชินจากการทํา

กจิกรรมนัน้ ๆ เปนเวลานาน  

นักเรียนกลุมที่ เลือกศึกษาตอดาน 

สะเต็มแสดงความรูสึกเกี่ยวกับความ

สนใจสวนบุคคลตอวิชาวิทยาศาสตร 

วาพวกเขาชอบทํากิจกรรมเกี่ยวกับ 

วิทยาศาสตรเพราะกิจกรรมเหลานั้น 

สรางความประทับใจใหแกพวกเขา 

ตั้งแตวัยเด็ก จนพัฒนากลายเปน 

แรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาตอ

ดานสะเต็มเมื่อพวกเขาเตบิโตขึ้น 

ความเช่ือใน

ความสามารถ

ของตนเอง 

นักเรยีนกลุมที่ไมเลอืกศกึษาตอดาน 

สะเต็มแสดงความรูสึกเกี่ยวกับความ

เช่ือในความสามารถดานวทิยาศาสตร

ของตนเองวา พวกเขาเช่ือวาตนเอง

มีความสามารถดานการแกโจทย

ปญหาทางคณติศาสตร การทดลอง 

การวจัิยทางวทิยาศาสตร  

นักเรียนกลุมที่ เลือกศึกษาตอดาน 

สะเต็มแสดงความรูสึกเกี่ยวกับความ

เช่ือในความสามารถดานวทิยาศาสตร

ของตนเองวา พวกเขามคีวามสามารถ

ในการแก โจทยทางคณิตศาสตร   

การทดลองทางวิทยาศาสตร และ 

การประดิษฐคิ ดคน  พวก เขาทํ า

กิจกรรมเหลานี้ตั้งแตเด็กและพัฒนา

ความสามารถตนเองอยูตลอดเวลา 
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ปจจัยท่ีสงผล 

ตอการ

ตัดสนิใจ 

เลอืกศกึษา

ตอดานสะเต็ม 

วิเคราะหผลการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

ขอสังเกตท่ีพบ 

ในกลุมท่ีไมเลอืกศกึษาตอดานสะเตม็ 

ขอสังเกตท่ีพบ 

ในกลุมท่ีเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

เจตคตติอวชิา

วทิยาศาสตร 

นักเรียนกลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดาน 

สะเต็มแสดงความรูสกึเกี่ยวกับเจตคติ 

ตอวชิาวทิยาศาสตรวา วชิาวทิยาศาสตร 

มีความสําคัญในชีวิตประจําวันเปน 

วชิาพื้นฐานของวชิาอื่น ๆ 

นักเรียนกลุมที่เลือกศึกษาตอดาน 

สะเ ต็มแสดงความ รูสึก เกี่ยวกับ 

เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรวาวิชา 

วิทยาศาสตรมีความสําคัญตอการ 

ใชชีวติ และการพัฒนาประเทศชาต ิ

ผูปกครอง ครู 

และเพื่อน 

นักเรียนกลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดาน 

สะเต็มแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการ 

สนับสนุนของผูปกครอง ครู และ 

เพื่อนวา ผูปกครองและครู สนับสนุน 

ใหพวกเขาเลือกศึกษาตอสาขาวิชาที่ 

ไมเกี่ยวกับสะเต็ม เชนแพทย เนื่องจาก 

มีความม่ันคงกวา สําหรับเพื่อนไมมี 

บทบาทในการตัดสนิใจเทาใดนัก 

นักเรียนกลุมที่ เลือกศึกษาตอดาน 

สะเ ต็มแสดงความ รูสึก เกี่ยวกับ 

การสนับสนุนของผูปกครอง ครู และ 

เพื่อนวา ผูปกครอง ครู และเพื่อน  

สนับสนุนการพจิารณาเลอืกศกึษาตอ 

ของพวกเขาเปนอยางดี แตพวกเขา 

พิจารณาถึงความชอบสวนตัวในการ 

ตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอมากกวา 

ประสบการณ 

ในระดับ

มัธยมศกึษา 

นักเรียนกลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดาน 

สะเ ต็มแสดงความรูสึก เกี่ ยวกับ 

ประสบการณวิชาวิทยาศาสตรใน 

ระดับมัธยมศึกษาวาพวกเขาเริ่มรูสกึ 

เบื่อหนายกจิกรรมทางวทิยาศาสตรที่ 

ไดทํามานานตั้งแตเด็กจนถึงระดับ 

มัธยมศึกษา จึงไมรูสึกตื่นเตน หรือ 

ประทับใจการเรียนการสอนในระดับ 

มัธยมศกึษาเทาใดนัก 

นักเรียนกลุมที่เลือกศึกษาตอดาน 

สะเ ต็มแสดงความ รูสึก เกี่ยวกับ 

ประสบการณวิชาวิทยาศาสตรใน 

ระดับมัธยมศึกษาวา พวกเขาชอบ 

กิจกรรมทางวิทยาศาสตรในระดับ 

มัธยมศกึษามาก เนื่องจากพวกเขาชอบ 

ทํากจิกรรมทางวทิยาศาสตร จงึทําให 

รูสึกสนุกกับการเรียนการสอนวิชา 

วิทยาศาสตรแมจะเปนกิจกรรมซ้ํา  ๆ 

เชน การทดลอง โครงงานวทิยาศาสตร  

การเขาคายวทิยาศาสตร 
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 นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนกลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม สวนหนึ่งเปนเพราะ 

เจตคติตออาชีพดานสะเต็ม โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวา เสนทางการประกอบอาชีพหลังจาก 

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับมหาวิทยาลัย ยังไมชัดเจนวานักเรียนจะได 

ประกอบอาชีพอะไร ม่ันคงหรือไม รายไดดีหรือไม สงผลใหนักเรียนเลือกศึกษาตอสาขาวิชาอื่น 

ตามความเช่ือและคานยิมของสังคมและคนรอบขาง 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากกรอบแนวคิดปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับ 

อุดมศกึษาของอดตีผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรโอลมิปกประจําป  

พ.ศ. 2546–2559 ผูวจัิยไดกําหนดสมมตฐิานในการวจัิยไว 5 สมมตฐิาน ผลการวจัิยพบวา 

 1. การศึกษาปจจัยความสนใจสวนบุคคลสงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม 

ของอดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกประจําป  

พ.ศ. 2546–2559 พบวา ความสนใจสวนบุคคลมีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดาน 

สะเต็มของกลุมเปาหมายมากที่สุด เปนเพราะบุคคลจะตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือเลือกอาชีพ 

ที่สอดคลองกับความชอบ ความถนัดและความสนใจเฉพาะของตนเอง ตามทฤษฎีอาชีพตามแนวคิด 

การเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Career Theory: SCCT) ของ Lent, Brown and Hackett  

(1994) ที่เช่ือวาบุคคลมักจะสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอาชีพหรือสาขาวิชาที่เช่ือวาตนเอง 

สามารถศกึษาไดสําเร็จคาดหวังผลได มแีนวโนมที่จะเลอืกศกึษาตอและเลอืกอาชีพตามความสนใจนั้น  

โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่มีแรงกระตุนภายใน ในเรื่องที่พวกเขาสนใจมากกวาบุคคล 

ทั่วไป เมื่อพวกเขาสนใจสิ่งใด พวกเขาจะมุมานะพยายาม ไมหวั่นไหว ฝกฝนและพัฒนาตนเองจนกวา 

เปาหมายจะสําเร็จ ดังทฤษฎี Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT) ของ Gagné (2000)  

ที่เช่ือวาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ เด็กที่มีพรสวรรคและไดรับแรงกระตุนจากปจจัยภายในบุคคล 

ทัง้ทางกายภาพและทางจิตวทิยาที่มากกวาเด็กทั่วไป สอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่กลุมเปาหมาย 

ที่เลือกศึกษาตอดานสะเต็มมีคาเฉลี่ยรวมของตัวแปรความสนใจสวนบุคคล เทากับ 4.15 ซึ่งมากกวา 

กลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม ที่มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.84 นักเรียนกลุมที่เลือกศึกษาตอดาน 

สะเต็มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลตอวิชาวิทยาศาสตรวา พวกเขาชอบแกโจทยวิชา 

คณิตศาสตรมาก เพราะทาทายความสามารถตนเอง โดยพวกเขาสามารถใชเวลาทั้งวันอยูกับการแก 

โจทยคณติศาสตรจนกวาจะพบคําตอบไดอยางไมเบื่อหนาย พวกเขาจงึเลอืกศกึษาตอดานคณติศาสตร  

ผลการวจัิยจงึสอดคลองกับสมมตฐิานและกรอบแนวคดิของการวิจัย 

 2. การศึกษาปจจัยประสบการณในระดับมัธยมศึกษาสงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็มของอดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกประจําป  
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พ.ศ. 2546–2559 พบวา ประสบการณในระดับมัธยมศึกษามีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกศึกษา 

ตอดานสะเต็มของกลุมเปาหมาย เพราะประสบการณการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับ 

มัธยมศึกษาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเปนการเรียนการสอนเบื้องตน กอนที่นักเรียนจะตอง 

ศึกษาเชิงลึกในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนการสอนเบื้องตนนี้ หากนักเรียนไดรับการเรียนรูที่ดี  

ยอมสรางประสบการณที่นาประทับใจใหกับนักเรียน จนตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับ 

มหาวิทยาลัยในที่สุด สอดคลองกับทฤษฎีอาชีพตามแนวคิดการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม  

(Social Cognitive Career Theory: SCCT) ของ Lent, Brown and Hackett (1994) ที่เชื่อวาการที่บุคคลไดรับ 

ประสบการณ ไดฝกปฏิบัติ และไดรับการตอบสนองจากการทํากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพอยางตอเนื่อง  

พวกเขาจะพัฒนากลายเปนทักษะความรู ความถนัด ทําใหพวกเขาเช่ือม่ันวามีความสามารถในเรื่องนั้น ๆ   

และเลือกศึกษาตอหรือเลือกอาชีพดานนั้นในที่สุด เชนเดียวกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่กลุมเปาหมาย 

เลือกศึกษาตอดานสะเต็มมีคาเฉลี่ยรวมของตัวแปรประสบการณในระดับมัธยมศึกษา เทากับ 3.97  

ซึ่งมากกวากลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็มที่มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.61 โดยนักเรียนกลุมที่เลือก 

ศึกษาตอดานสะเต็มมีความคิดเห็นตอประสบการณในระดับมัธยมศึกษาวาพวกเขามีประสบการณ 

การเรยีนการสอนวิชาวทิยาศาสตรในระดับมัธยมศกึษาที่นาประทบัใจ แมจะเปนกจิกรรมรูปแบบเดิม ๆ  

แตนักเรียนกลุมนี้มีความสนใจวิชาวิทยาศาสตรจึงเรียนรูไดอยางไมเบื่อหนาย ประสบการณการเรียน 

การสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาที่ดีนี้ จึงสงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม 

ในระดับมหาวทิยาลัย ผลการวจัิยจงึสอดคลองกบัสมมตฐิานและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 3. การศกึษาปจจัยความเช่ือในความสามารถของตนเอง และเจตคตติอวิชาวทิยาศาสตร  

สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มของผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2546–2559 พบวา ปจจัยความเช่ือในความสามารถของตนเองและ 

เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร มีผลเชิงลบตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษา 

ของผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันทางวชิาการ ระดับนานาชาต ิประจําป พ.ศ. 2546–2559 ซึ่งไมเปนไป 

ตามสมมติฐานการวิจัย แมวาคาเฉลี่ยภาพรวมของความเช่ือในความสามารถของตนเองและเจตคต ิ

ตอวิชาวิทยาศาสตรจะอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาขอคําถามปจจัยความเช่ือในความสามารถของ 

ตนเองและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของแตละกลุมรายขอ พบวา กลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม 

มีคาเฉลี่ยขอคําถามความเช่ือในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการเขาใจเนื้อหาวชิา 

วทิยาศาสตร และความสามารถในการทําขอสอบดานวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่เลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม  

สําหรับขอคําถามเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรกลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็มมีคาเฉลี่ยขอคําถาม 

เจตคติเกีย่วกบัความสาํคัญของวิชาวทิยาศาสตรตอการเปนรากฐานของวิชาอื่น และเจตคตติอลักษณะ 

ของผูเรยีนดานวิทยาศาสตรที่ตองมทีักษะความรูที่ด ีอยูในระดับสูงกวากลุมที่เลือกศึกษาตอดานสะเต็ม  

แสดงใหเห็นวาปจจัยดานความเช่ือในความสามารถของตนเองและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร  
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มีความสัมพันธในเชิงลบตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาของ 

กลุมเปาหมาย กลาวคอื ยิ่งนักเรยีนมคีวามเช่ือในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการเขาใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ความสามารถในการทําขอสอบดานวิทยาศาสตร เจตคติเกี่ยวกับ 

ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรตอการเปนรากฐานของวิชาอื่น และเจตคติตอลักษณะของผูเรียน 

ดานวิทยาศาสตรที่ตองมีทักษะความรูที่ดีมากขึ้นเทาไร การตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม 

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนยิ่งนอยลง ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวผลการวิจัยนี้อาจจะเช่ือมโยง 

กับคานิยมของสังคมไทยที่วา “คนเกงตองเปนหมอ” คือ เมื่อนักเรียนเช่ือม่ันวาตนเองมีความสามารถ 

ดานวิทยาศาสตร เขาใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรไดดีมากเทาไร นักเรียนยิ่งมีความม่ันใจในตนเองที่จะ 

เลือกเรียนแพทยศาสตรมากขึ้น เพราะสังคมและคนรอบขางมองวาเด็กที่สอบติดแพทยคือเด็กเกง  

สอดคลองกับงานวิจัยของ Brooks (2010) ที่กลาววาเด็กที่มีความสามารถพเิศษดานวิทยาศาสตรมักจะ 

ถูกเหมารวม (Stereotype) วาจะตองประกอบอาชีพแพทย เนื่องจากคานิยมของสังคมที่มองวาคนเกง 

ตองเปนหมอ และผลการสํารวจอาชีพในฝนของเด็กไทย ตัง้แตป 2552–2560 ของ อเด็คโก (2560)  

ยังยืนยันอีกดวยวา อาชีพแพทยคอือาชีพอันดับหนึ่งที่เด็ก ๆ  ใฝฝนอยากเปนเมื่อเติบโตขึ้น เมื่อพิจารณา 

ถงึเจตคตติอวชิาวทิยาศาสตร พบวา นักเรยีนกลุมนี้มเีจตคติตอวชิาวทิยาศาสตรในระดับมาก จงึเปนที่ 

นาสงสัยวาเหตุใดนักเรียนจึงไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็มมากตามไปดวย แตกลับเลือกศึกษาตอดาน 

แพทยศาสตรมากกวา น่ันอาจเปนเพราะตามหลักวิชาวิทยาศาสตรแลว แพทยศาสตรถือเปนสวนหนึ่ง 

ของวิชาวิทยาศาสตรที่เรียกวาวิทยาศาสตรสุขภาพ จึงไมนาแปลกใจที่นักเรียนที่เชื่อม่ันวาตนเองม ี

ความสามารถสูงดานวทิยาศาสตรจะเลอืกศกึษาตอดานแพทยศาสตร เพราะนอกจากอาชีพแพทย 

จะเปนอาชีพของคนเกงที่มีเกียรติและม่ันคงแลว แพทยศาสตรยังเปนศาสตรหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร 

ที่มคีวามทาทายเพราะตองใชทักษะความสามารถสูงในการเรยีน นักเรยีนเหลานี้จึงตัดสนิในเลือกศึกษาตอ 

แพทยศาสตรมากกวาสอดคลองกับความหมายของคานยิม ของ Miller (1995) ที่กลาววาคานยิมคือเจตคติ 

และความเช่ือที่ฝงรากลึกในชีวิตของคนและมีอทิธพิลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของคนเราในทุกดาน ตั้งแต 

พฤติกรรมที่เห็นไดงาย เชน การแตงกาย ไปจนถึงพฤติกรรมที่ซับซอน เชน การแสดงความคิดเห็น  

การพิจารณาเลือกคูครอง รวมทั้งการตัดสินเลือกศึกษาตออีกดวย และทฤษฎีของ Ginzberg (1952)  

ที่ระบุวาคานิยมคือตัวแปรสําคัญตอการเลือกอาชีพของคน คานิยมที่เกี่ยวกับเงินและวัตถุจะทําให 

คนนยิมเลอืกอาชีพที่มรีายไดด ีเชน แพทย นักธุรกจิ เปนตน ดังนัน้ ผลการวจัิยและการวเิคราะหขอมูล 

ทั้งหมด จึงแสดงใหเห็นวาแมนักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและเช่ือม่ันในความสามารถ 

ดานวิทยาศาสตรของตนเองเพียงใด แตนักเรียนยังอยูในสังคม ยังตองการการยอมรับจากคนในสังคม  

และการมีหนามีตาในสังคม คานิยมจึงยังคงมีบทบาทสําคัญตอการเลือกศึกษาตอของนักเรียน  

ไมเวนแมแตเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่คนในสังคมยังคงเหมารวมวาคนเกงตองเปนแพทย เพราะ 
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ในความรูสกึของนักเรยีนคณะแพทยศาสตรเองก็เปนสาขาวิชาหนึ่งของวทิยาศาสตรที่มคีวามยาก 

และทาทายความสามารถนักเรยีนไมแพสาขาอื่น ๆ ของวทิยาศาสตรเชนกัน 

 4. การศกึษาปจจัยผูปกครอง ครู และเพื่อน สงผลตอการตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม 

ของอดตีผูแทนนักเรยีนไทยที่ไปแขงขันคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโอลมิปกประจําป พ.ศ. 2546–2559  

พบวา ผูปกครอง ครู และเพื่อน ไมสงผลตอการตัดสนิใจเลือกศกึษาตอดานสะเต็มของกลุมเปาหมาย  

โดยนักเรียนกลุมที่เลือกศึกษาดานสะเต็มมีความคิดเห็นตอปจจัยผูปกครอง ครู และเพื่อนตอ 

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษาวา ผูปกครอง ครู และเพื่อน สนับสนุน 

การพิจารณาเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของพวกเขาเปนอยางดี กลาวคือสนับสนุนในการ 

ตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอไมวาจะเปนสาขาวชิาไหน แตพวกเขาพจิารณาถึงความชอบสวนตัวในการ 

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอมากกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบวาปจจัยผูปกครอง  

ครู และเพื่อน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก 

นักเรยีนกลุมนี้มคีวามเปนตัวของตัวเองสูง มคีวามคดิเปนของตัวเอง เมื่อชอบหรอืสนใจสิ่งใดก็จะ 

แนวแนในความคิดนั้น และเดินหนาไปจนกวาจะถึงเปาหมายในที่สุด และนักเรียนกลุมนี้ยังไดรับ 

การเลี้ยงดูที่ด ีมโีอกาสทางการศกึษาที่ด ีทําใหเตบิโตมาอยางม่ันใจ และมคีวามเปนตัวของตัวเอง 

สูง บุคคลแวดลอมจึงไมมีผลตอการตัดสินใจกระทําการใด ๆ เทาใดนัก สอดคลองกับทฤษฎี  

Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT) ของ Gagné (2000) ที่เชื่อวาผูมีความสามารถ 

พิเศษคือคนที่มีพรสวรรคแตกําเนิดที่มีปจจัยภายใน ซึ่งไดแก แรงกระตุนภายในตนเองที่มากกวา 

คนทั่วไปทั้งทางกายภาพ จิตวิทยา และปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก การเลี้ยงดูที่ดี การเรียนการสอนที่ดี  

และมีสภาพแวดลอมที่ดี จึงหลอหลอมใหคนที่มีพรสวรรคเตบิโตมาเปนผูที่มีความสามารถพเิศษ  

ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีใหเห็นวานักเรียนกลุมเปาหมายเลือกศึกษาตอจากปจจัยภายในตนเอง 

มากกวาปจจัยภายนอกสืบเนื่องจากนักเรียนเหลานี้มีความเปนตัวเองสูง แนวแน ม่ันคงตอ 

เปาหมายที่ตนเองรัก แมวาผลการวิจัยจะพสิูจนใหเห็นแลววาปจจัยภายในสงอทิธิพลตอการเลือก 

ศึกษาตอของนักเรียนกลุมนี้มากที่สุด แตยังพบวาประสบการณในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนหนึ่ง 

ในปจจัยภายนอกก็สงผลตอการตัดสินใจเลือกศกึษาตอของนักเรียนเชนกัน อาจเปนเพราะในชวง 

มัธยมศึกษานักเรียนกลุมนี้ไดรับประสบการณที่แปลกและแตกตางจากเด็กทั่วไป กลาวคือ  

นอกจากนักเรียนจะไดรับการเรียนรูในโรงเรียน นักเรียนเหลานี้ยังไดรับประสบการณจาก 

ภายนอกอีกดวย เชน การเขาคายอบรมเขมดานวิทยาศาสตรที่ภายในคายไดสอดแทรกกิจกรรม 

เกี่ยวกับวทิยาศาสตรที่นาสนใจ ไดทดลองปฏบิัติจริง ภายใตการดูแลและใหความรูจากคณะวิทยากร 

ผูมีประสบการณ จึงสงผลใหนักเรียนไดรับแรงบันดาลใจในการเปนนักวทิยาศาสตรจากประสบการณ 

ดังกลาว จากขอมูลขางตนจึงสรุปไดวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานและกรอบแนวคิด 

ของการวจัิย 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. จากขอคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นไดวา การตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอดานสะเต็ม  

(STEM) ในระดับอุดมศึกษาของกลุมเปาหมาย ขึ้นอยูกับตัวแปรความสนใจสวนบุคคล มากที่สุด  

รองลงมา คอื เจตคตติอวิชาวิทยาศาสตร ประสบการณในระดับมัธยมศกึษา ความเช่ือในความสามารถ 

ของตนเอง ตามลําดับ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองการสงเสรมิใหนักเรยีนผูมีความสามารถ 

พิเศษดานวิทยาศาสตร เลือกศึกษาตอดานสะเต็ม เพื่อเติบโตมาสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ใหกับประเทศ ควรสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรใหเกดิความสนใจวิชาสะเต็ม  

ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนที่นาสนใจ เหมาะสมกับ 

ความสามารถของนักเรยีน และสรางแนวทางในการประกอบอาชีพดานสะเต็มใหเปนรูปธรรม 

 2. สําหรับตัวแปร ผูปกครอง ครู และเพื่อน แมจะไมสงผลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 

ดานสะเต็ม โดยตรง แตบุคคลแวดลอม คือ ผูปกครอง ครู และเพื่อน คือผูใหคําปรึกษาประกอบ 

การตัดสินใจแกใหนักเรียน ผูปกครอง ครู และเพื่อน จึงควรมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ 

ตัวนักเรียนความถนัด ศักยภาพ และความตองการที่แทจริงของนักเรียน เพื่อใหคําแนะนํา 

ที่เหมาะสมกับนักเรยีนตอไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศกึษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกศกึษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษา  

ของอดีตผูแทนนักเรียนไทยที่ไปแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2546–2559  

เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็ม ทําใหไดรูขอมูลปจจัย 

ที่หลากหลายของผูที่เลือกศกึษาตอดานสะเต็ม สําหรับการวจัิยในครัง้ตอไป ผูวจัิยมคีวามคิดเห็น 

วาควรศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอดานสะเต็มมากที่สุด ไดแก 

ความสนใจสวนบุคคล โดยศึกษาจากกลุมที่ไมเลือกศึกษาตอดานสะเต็มในระดับอุดมศึกษา 

วาวิธีการใดบางที่จะสงผลใหนักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้นจนตัดสินใจ 

เลอืกศกึษาตอดานสะเต็มในที่สุด 

 2. จากผลการวจัิยที่พบวา นักเรยีนไมเลอืกศกึษาตอดานสะเต็ม เพราะเจตคติตออาชีพ 

ดานสะเต็ม ที่นักเรียนคิดเห็นวา ความกาวหนาของอาชีพเกี่ยวกับสะเต็มยังไมชัดเจน พวกเขา 

ไมแนใจวาอาชีพเกี่ยวกับสะเต็มมีอะไรบาง มีความม่ันคงและรายไดดีหรือไม สงผลใหพวกเขา 

เลอืกศกึษาตอสาขาวชิาอื่นตามความเช่ือ และคานยิมของสังคมและคนรอบขาง ดังนัน้ ผูวจัิยจงึมี 

ความคดิเห็นวาควรศกึษาวจัิยเพิ่มเตมิ ดังนี้ 
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  2.1 การวิจัยเชิงสํารวจอาชีพ รายได และความม่ันคงของผูที่จบการศึกษาดานสะเต็ม  

เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายในการสงเสรมิความกาวหนาของอาชีพดานสะเต็ม 

  2.2 การวิจัยอนาคต (Future Research) เกี่ยวกับแนวทางในการสงเสริม และสนับสนุน  

ผูศกึษาตอดานสะเต็มของรัฐบาล เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปรับใชในการกําหนด 

นโยบายสงเสรมิใหผูมคีวามสามารถพเิศษดานวทิยาศาสตรเลอืกศึกษาตอดานสะเต็มมากขึ้น 
 

เอกสารอางองิ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร. (2559). รับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอระดับช้ัน ม.1  

ปการศกึษา 2559. สบืคนจาก http://www.pccm.ac.th/2015/article_content.php?id=227 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2559). แนวทางการคัดเลือกผูแทนนักเรียนไทย 

ไปแขงขันทางวชิาการระดับนานาชาต ิประจําป พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: รุงโรจนการพมิพ. 

อเด็คโก (Producer). (2560). ผลสํารวจอาชีพในฝนเด็กไทยครั้งที่ 8 ประจําป 2560. สืบคนจาก  

https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/adecco-thailand-children-survey-2017 

Brooks, K. (2010). You majored in what?: Mapping your path from chaos to career. New York: Penguin. 

Gagné, F. (2000). A differentiated model of giftedness and talent (DMGT). Systems and models  

for developing programs for the gifted and talented, 25(2), 171–172. 

Ginzberg, E. (1952). Toward a theory of occupational choice. Occupations: The Vocational Guidance  

Journal, 30(7), 491-494. 

Lee, J., Park, S.-K., & Kim, Y.-M. (2012). An analysis of educational factors on career choice  

of science-gifted students to science and technology bound universities. Journal of  

the Korean Association for Science Education, 32(1), 15-29. 

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of  

career and academic interest, choice, and performance. Journal of vocational behavior,  

45(1), 79-122. 

Miller, M. A. (1995). Culture, spirituality, and women's health. Journal of Obstetric, Gynecologic,  

and Neonatal Nursing, 24(3), 257-264. 

Thailand Management Association. (2016). Thailand Competitiveness 2016: The IMD Perspective.  

Retrieved from http://www.tma.or.th/2016/download_detail.php?id=9 

Wang, X. (2013). Why students choose STEM majors: Motivation, high school learning, and  

postsecondary context of support. American Educational Research Journal, 50(5),  

1081-1121.  


	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part48
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part49
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part50
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part51
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part52
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part53
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part54
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part55
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part56
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part57
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part58
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part59
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part60
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part61
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part62
	04[Final]10บทความ+++ใช้ไฟล์นี้_Part63

