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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปยังชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Study) เมื่อ
ปรั บเที ยบคะแนนแนวตัง้ (Vertical Equating) ตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ (IRT) แบบโลจิ สติก 3
พารามิเตอร์ ร่ วมกับวิธีคา่ เฉลี่ยและซิกมา (Mean and Sigma Method) และสมการถดถอยโดยวิธีกําลังสองน้ อย
ที่สดุ (OLS) ผลที่ได้ นําไปสร้ างสมการโดยวิธีการถดถอย (Regression Method) เพื่อทํานายความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในอนาคตหลังจากมีพฒ
ั นาการแล้ ว เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้
นี ้เป็ นแบบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระดับชันละ
้ 1 ฉบับ
ฉบับละ 30 ข้ อ มีความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.70 และ 0.71 ตามลําดับ และมีข้อสอบร่ วมภายใน 6 ข้ อ
ผลการวิจยั พบว่าพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ (Growth Rate) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เมื่อขึน้ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่ม สูง ปานกลาง และตํ่า มีพฒ
ั นาการเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยตามลําดับ และสมการมี
สัมประสิทธิ์การทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x) ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริ ง (T) เท่ากับ 0.997 1.000
และ 0.979 ตามลําดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์การทํานายของสมการทังสามสมการ
้
มีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คําสําคัญ : ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ , ปรับเทียบแนวตัง,้ ทฤษฏีการตอบสนองข้ อสอบ

ABSTRACT
The purposes of the study were to develop scientific ability of students in 9th to 10th grade by
compare the Study of Cross- Sectional with vertical equating in line of IRT theory in term of
Logistic 3 Parameter model in cooperation with Mean and Sigma Method and the Regression
method Ordinary at Least Square (OLS). The equation was formed from using result the
Regression Method to predict the ability of Science students in 9th grade. The research
instruments used for gathering data was a scientific measures of the ability of science,
for students in 9th and 10th grade at first Edition of 30 items. The reliability of the test was
0.70 and 0.71 respectively, and integration tests within six great results. The study showed that
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the development of scientific (Growth Rate) 10th from 9th grade groups base on high, medium
and low sorting was in descending order The predicting values of prediction coefficient of
Observed score (x) Latent Ability (θ) and True Score (T) was 0.997 1.000 and 0.979 respectively, at
statistical significance level of 0.05
Keywords : scientific ability, Vertical Equating, Item Response Theory: IRT
E-mail : Sarttra_sanpunya@yahoo.com

บทนํา
วิทยาศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู้ ที่สถานศึกษาต้ องใช้ เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อสร้ าง
พื ้นฐานการคิดและเป็ นกลยุทธ์ในการแก้ ปัญหาและวิกฤติของชาติ (กรมวิชาการ, 2544) ตามหลักการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain based Learning: BBL) นักเรี ยนยิ่งฝึ กฝน พัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ก็
จะต้ องเพิ่มมากขึ ้น (โกวิท, 2549) แต่จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-Net) ปี การศึกษา 2551
พบว่าคะแนนระดับประเทศของช่วงชันที
้ ่ 3 (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3) มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 39.44 ในขณะที่ช่วงชัน้
ที่ 4 (ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6) มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 33.70 หากพิจารณาข้ อมูลจากการทดสอบระดับชาติขัน้
พื ้นฐานเพียงอย่างเดียวก็จะทํานายได้ ว่า นักเรี ยนจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ลดลงเมื่อเรี ยนสูงขึน้ ซึ่ง
ขัดแย้ งกับแนวคิดการพัฒนาการ ดังนันจะเห็
้
นว่าไม่สามารถที่จะศึกษาเชิงทํานายถึงพัฒนาการความสามารถ
วิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปยังชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยอาศัยข้ อมูลจากคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพี ยงอย่างเดียว การวิจัยนี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาพัฒนาการความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปยังชัน้ ม. 4 โดยการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross – Sectional
Study) เมื่อปรับเทียบคะแนนแนวตัง้ (Vertical Equating) ตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ(IRT) แบบโลจิสติก
3 พารามิเตอร์ ซึง่ การศึกษาโดยวิธีการดังกล่าวจะเป็ นการศึกษาพัฒนาการจากความสามารถที่แฝงอยู่ภายในตัว
บุคคล (Latent Ability) ทํ าให้ ลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ และทํ าให้ เห็นถึงพัฒนาการที่ แท้ จริ ง
นอกจากนีย้ ังสร้ างสมการทํ านายโดยการวิเคราะห์ ถดถอยกําลังสองน้ อยที่ สุด เพื่ อทํ านายความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ผลการศึกษานี จ้ ะทํ าให้ เห็ นแนวโน้ มพัฒ นาการความสามารถทางวิท ยาศาสตร์ ที่แ ท้ จริ ง ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ สํ า หรั บ ครู ผ้ ู ส อนในกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ผู้แ นะแนวการศึก ษา เพื่ อเป็ นเหตุผ ล
ประกอบการพัฒนาปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนให้ มีป ระสิทธิ ภาพมากยิ่ งขึน้ ตามความแตกต่างของลักษณะ
การศึกษาและกลุม่ ผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์ และคําถามการวิจัย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ไปยังชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Study) เมื่อปรับเทียบคะแนนแนวตัง้
(Vertical Equating) ตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ(IRT) แบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์
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2. เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จาก
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ปรับโดยวิธีซิกมาและถดถอยแล้ วโดยการ
วิเคราะห์ถดถอย วิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square)
คําถามการวิจัย
1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปยังชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4 มีพฒ
ั นาการเป็ นอย่างไร เมื่อปรับเทียบคะแนนแนวตังตามทฤษฎี
้
การตอบสนองข้ อสอบแบบ โลจิสติก 3
พารามิเตอร์
2. หลังการปรับแบบซิกมาและถดถอยแล้ วสามารถสร้ างสมการทํานาย ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จากความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้ หรื อไม่

สมมุตฐิ านการวิจัย
1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปยังชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มี
พัฒนาการสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ส่งผลต่อความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4

วิธีการศึกษา
วิธีการวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของ
โรงเรี ยนในพื ้นที่ของ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
จํานวน นักเรี ยน 1,270 คน ซึง่ ได้ มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ใช้ ประเภทของ
โรงเรี ยนเป็ นตัวแปรในการแบ่งชัน้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1. โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา 2. โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ผลของการสุ่ม ได้ กลุ่มปรั บเทียบคะแนน จํานวน 1,200 คน โดยแยกเป็ นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
จํานวน 700 คน และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 500 คน ข้ อมูลจากกลุ่มปรับเทียบจะนําไปใช้ ในการสร้ าง
ตารางปรับเทียบคะแนนเพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ส่วนข้ อมูลจากกลุ่มทานผล ซึง่ เป็ น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 70 คนจะนํามาประเมินประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้ อมูล แบ่ง ออกเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคื อกลุ่มปรั บเที ย บคะแนนโดยให้ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ทําแบบทดสอบปรับเทียบคะแนนของชันตนเองจํ
้
านวน 30 ข้ อซึง่ มี
ข้ อสอบร่ วมภายใน (Internal Anchor Test) 6 ข้ อและกลุม่ ที่สองเก็บข้ อมูลจากกลุ่มทานผลเพื่อหาประสิทธิภาพ
การปรับเทียบคะแนน โดยใช้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ทําแบบทดสอบจํานวน 60 ข้ อ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ข้ อสอบของชันตนเอง
้
24 ข้ อ และข้ อสอบร่ วมภายใน 6 ข้ อ และข้ อสอบที่ไม่ใช่ชนของตนเองอี
ั้
ก 30 ข้ อ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ใช้ วิ ธี ก ารปรั บ เที ย บแนวตัง้ ตามทฤษฎี ก ารตอบสนองข้ อสอบ แบบโลจิ ส ติ ก
3 พารามิ เ ตอร์ ร่ ว มกับ วิ ธี ค่ า เฉลี่ ย และซิ ก มา (Mean and Sigma Method) สมการถดถอย
(Regression Method) โดยวิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ หรื อ OLS (Ordinary Least Square) วิเคราะห์ร่วมกัน ซึง่ ใน
งานวิจยั นี ้เรี ยกรวมกันว่า “วิธีซิกมาและถดถอยกําลังสองน้ อยที่สดุ ” โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ขันตอนที
้
่ 1 เป็ นการวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานและการประมาณค่าความสามารถแฝงของกลุ่มปรับเทียบ
และทานผล โดยนํ าผลการทํ าแบบทดสอบไปวิเคราะห์ หาค่าความสามารถแฝง และค่าพารามิเตอร์ อํานาจ
จําแนก ความยาก และการเดา ด้ วยโปรแกรม BILOG
ขัน้ ตอนที่ 2 ปรั บเทียบคะแนนสอบและความสามารถแฝง โดยนํา ค่าพารามิเตอร์ อํานาจจําแนก
ความยาก และการเดา ของข้ อสอบร่ วมไปสร้ างสมการปรับเทียบโดยวิธี ซิกมาและปรับเทียบคะแนนโดยวิธีซิกมา
ผลที่ได้ นํามาสร้ างเป็ นตารางปรับเทียบคะแนน นําผลการปรับเทียบคะแนนโดยวิธีซิกมา มาปรับเทียบอีกครัง้ โดย
วิธีถดถอยกําลังสองน้ อยที่สดุ ด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel นําผลที่ได้ มาสร้ างตารางปรับเทียบคะแนนใหม่
ขันตอนที
้
่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน โดยพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยและ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการปรั บเทียบคะแนน ด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะห์ ความ
เพียงพอของความคลาดเคลื่อนของการปรั บเที ยบคะแนน ที่เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ของ Petersen และคณะ
(1982)
ขัน้ ตอนที่ 4 ศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ข้อมูลที่ ได้ จากขัน้ ตอนการ
ปรั บเทียบคะแนน โดยวิธีซิกมาและถดถอยกําลังสองน้ อยที่สุดมาวิเคราะห์ ซึง่ ทําการศึกษาทังในภาพรวมและ
้
แบ่งกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน ทดสอบความแตกต่างระหว่างความสามารถแฝงเฉลี่ยโดยใช้ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two – Way ANOVA) คํานวณอัตราพัฒนาการ (Growth Rate)
ขันตอนที
้
่ 5 สร้ างสมการทํานายความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในอนาคต สร้ างตารางความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ในอนาคตที่ พยากรณ์ หลัง พัฒ นาการ คํานวณความคลาดเคลื่อ น
มาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error) และคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ การทํานาย (Coefficient of
determination) เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของสมการทํานาย

ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการศึกษาพัฒนาการความสามารถวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีปรั บแนวตังตามทฤษฎี
้
การตอบสนอง
ข้ อสอบ สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปยังชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีพฒ
ั นาการสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าความสามารถเฉลี่ยและอัตราการพัฒนา (Growth Rate) ของชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จําแนกตามกลุม่ คะแนนจริ ง
กลุ่มความสามารถ
ตํ่า

ค่ าคะแนนจริง
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มัธยมศึกษาปี ที่ 4
5.683
10.619

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เมื่อขึน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
0.203*

ปานกลาง

13.894

17.445

0.221*

สูง

17.607

23.378

0.466*

*P<0.05
จากตารางที่ 1 พบว่าพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เมื่อขึ ้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของกลุม่ ความสามารถตํ่า มีพฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้น 0.203 กลุม่ ความสามารถปานกลาง มี
พัฒนาการเพิ่มขึ ้น 0.221 และกลุม่ ความสามารถสูง มีพฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้น 0.466
ผลการวิจยั ดังกล่าวตรงตามสมมุติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 สาเหตุเพราะหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551
ได้ ว างกระบวนการพัฒ นานัก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นระบบ แม้ ว่ า นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 จะมีความแตกต่างกัน ทัง้ ในด้ านระดับทักษะการคิด ปริ มาณเนื ้อหา ความลึกซึ ้งจํานวน
ตัวชี ้วัด และอายุของนักเรี ยน ซึง่ ส่งผลต่อการวัดและประเมินผล แต่โดยภาพรวมเมื่อนักเรี ยนได้ รับการฝึ กฝนเพิ่ม
มาขึ ้นก็จะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นไปด้ วย สอดคล้ องกับตามหลักการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
(Brain based Learning: BBL) ที่กล่าวว่านักเรี ยนยิ่งฝึ กฝน พัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ก็ควร
จะต้ องเพิ่มมากขึ ้น (โกวิท ประวาสพฤกษ์ , 2549) และทฤษฎีสติปัญญาของ Cattell (Cattell’s Theory of Fluid
and Crystallized Intelligence) ที่กล่าวว่าความรู้ คือการตกผลึกตามเวลา เมื่อนักเรี ยนเริ่ มมีวฒ
ุ ิภาวะเพิ่มขึ ้น จะ
ส่งผลให้ มีพฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้นไปด้ วย
2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ส่งผลต่อความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 สมการทํานายความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในอนาคตหลังมีพฒ
ั นาการแล้ ว สมการมีสมั ประสิทธิ์ การทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x)
ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริ ง (T) เท่ากับ 0.997 1.000 และ 0.979 ตามลําดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์การ
ทํานายของสมการทัง้ สามสมการ มีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การทํานาย (
) ของคะแนนสอบ(x) ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริ ง (T) เท่ากับ 0.661 0.000 และ
1.693 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นค่าที่ตํ่าเมื่อเทียบกับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม ( ) หรื อเกณฑ์ r=0.8 ดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการสร้ างสมการพยากรณ์ความสามารถวิทยาศาสตร์ ในอนาคต
ค่ าที่ต้องการ
พยากรณ์
x
θ

T

ความชัน

ค่ าคงที่

P

1.186

1.674

0.000

0.997*

8.803

0.661**

1.153
1.408

0.921
4.825

0.000
0.000

1.000*
0.979*

1.603
8.322

0.000**
1.693**

*P<0.05
**
น้ อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ r=0.8
จากตารางที่ 2 สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้

โดย

= 1.186

+ 1674

(1)

= 1.153

+ 0.921

(2)

= 1.408

+ 4.825

(3)

แทน
แทน

คะแนนสอบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในอนาคตที่พยากรณ์หลังพัฒนาการ
คะแนนสอบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ปรับเข้ าหา ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยวิธีซิกมาและถดถอยสองน้ อยที่สดุ
แทน ค่าความสามารถแฝงของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในอนาคต
ที่พยากรณ์หลังพัฒนาการ
แทน ค่าความสามารถแฝงของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ปรับเข้ าหา
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยวิธีซิกมาและถดถอยกําลังสองน้ อยที่สดุ
แทน คะแนนจริ งของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในอนาคตที่พยากรณ์
หลังพัฒนาการ
แทน คะแนนจริ งชัน้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ปรับเข้ าหา
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยวิธีซิกมาและถดถอยกําลังสองน้ อยที่สดุ
โดยผลการวิจยั ดังกล่าวตรงตามสมมุติฐานการวิจัยข้ อที่ 2 สาเหตุเพราะหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ มีเนื อ้ หาต่อเนื่ องกันทํ าให้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ที่มีพื ้นฐานเดิมใน มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ส่งผลต่อความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึง่ สอดคล้ องกับ รณชิต พฤษกรรม (2547) ที่กล่าวว่าความรู้ เดิมเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
โอกาสในการพัฒนา และเป็ นสิ่งจําเป็ นมาก เนื่องจากเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ
ได้ เร็ วขึ ้น และมัน่ คงขึ ้น
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สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล

1. พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ (Growth Rate) ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เมื่อขึ ้น มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 กลุม่ สูง ปานกลาง และตํ่า มีพฒ
ั นาการเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อยตามลําดับ
2. สมการมีสมั ประสิทธิ์การทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x) ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริ ง (T)
เท่ากับ 0.997 1.000 และ 0.979 ตามลําดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์ การทํานายของสมการทัง้ สามสมการ มีค่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ

1. การปรับเทียบคะแนนโดยสมการหรื อตารางหรื อกราฟ ต้ องปรับเทียบโดยวิธีซิกมาก่อนแล้ วจึงใช้ การ
วิเคราะห์ถดถอยกําลังสองน้ อยที่สดุ มาช่วยในการลดความคลาดเคลื่อน แต่ยงั เป็ นสองขันตอนที
้
่แยกออกจากกัน
ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไปจึงควรพัฒนาการรวมวิธีการทังสองให้
้
เป็ นสมการเดียวกันหรื อหาวิธีการสร้ างสมการ
หรื อวิธีการที่สมบูรณ์ในตัวเองเพื่อช่วยลดขันตอนในการวิ
้
เคราะห์
2. ควรพัฒนาสมการพยากรณ์ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
อนาคตที่พยากรณ์หลังพัฒนา จากเดิมที่ใช้ เพียงปั จจัยเดียว(Simple Regression) คือความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ เดิม เป็ นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เช่นปั จจัยด้ านพัฒนาเชาว์ปัญญา
ความมุ่งมัน่ ใฝ่ สัมฤทธิ์ การส่งเสริ มจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง ซึง่ เป็ นตัวแปรที่ยืนยันจากการงานวิจยั ที่มีการ
วิเคราะห์อิทธิพลแล้ ว (Path Analysis)
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