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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปยงัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยการศกึษาภาคตดัขวาง (Cross – Sectional Study) เม่ือ

ปรับเทียบคะแนนแนวตัง้ (Vertical Equating) ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) แบบโลจิสติก 3 

พารามิเตอร์ ร่วมกบัวิธีคา่เฉลี่ยและซิกมา (Mean and Sigma Method) และสมการถดถอยโดยวิธีกําลงัสองน้อย

ท่ีสดุ (OLS) ผลท่ีได้นําไปสร้างสมการโดยวิธีการถดถอย (Regression Method)  เพ่ือทํานายความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในอนาคตหลงัจากมีพฒันาการแล้ว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้

นีเ้ป็นแบบวดัความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ของมธัยมศกึษาปีท่ี 3 และมธัยมศกึษาปีท่ี 4 ระดบัชัน้ละ 1 ฉบบั 

ฉบบัละ 30 ข้อ มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.70 และ 0.71 ตามลําดบั และมีข้อสอบร่วมภายใน 6 ข้อ 

ผลการวิจยั พบว่าพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ (Growth Rate) ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือขึน้ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุ่ม สงู ปานกลาง และต่ํา มีพฒันาการเรียงลําดบัจากมากไปน้อยตามลําดบั และสมการมี

สมัประสิทธ์ิการทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x) ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริง (T) เท่ากบั 0.997 1.000 

และ 0.979 ตามลําดบั โดยค่าสมัประสิทธ์ิการทํานายของสมการทัง้สามสมการ มีค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

คาํสาํคัญ : ความสามารถทางวิทยาศาสตร์, ปรับเทียบแนวตัง้, ทฤษฏีการตอบสนองข้อสอบ 

 

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 
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บทนํา 

 วิทยาศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศกึษาต้องใช้เป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง

พืน้ฐานการคิดและเป็นกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ (กรมวิชาการ, 2544) ตามหลกัการเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) นกัเรียนย่ิงฝึกฝน พฒันาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก็

จะต้องเพ่ิมมากขึน้ (โกวิท, 2549) แตจ่ากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2551 

พบวา่คะแนนระดบัประเทศของช่วงชัน้ท่ี 3 (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.44 ในขณะท่ีช่วงชัน้

ท่ี 4 (ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.70  หากพิจารณาข้อมูลจากการทดสอบระดบัชาติขัน้

พืน้ฐานเพียงอย่างเดียวก็จะทํานายได้ว่า นกัเรียนจะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ลดลงเม่ือเรียนสงูขึน้ ซึ่ง

ขดัแย้งกับแนวคิดการพัฒนาการ ดงันัน้จะเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะศึกษาเชิงทํานายถึงพัฒนาการความสามารถ

วิทยาศาสตร์ ระหวา่งนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปยงัชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยอาศยัข้อมลูจากคะแนนเฉลี่ย

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพียงอย่างเดียว การวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพัฒนาการความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปยงัชัน้ ม. 4 โดยการศกึษาภาคตดัขวาง (Cross – Sectional 

Study) เม่ือปรับเทียบคะแนนแนวตัง้ (Vertical   Equating) ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ(IRT) แบบโลจิสติก 

3 พารามิเตอร์ ซึง่การศกึษาโดยวิธีการดงักลา่วจะเป็นการศกึษาพฒันาการจากความสามารถท่ีแฝงอยู่ภายในตวั

บุคคล (Latent Ability) ทําให้ลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์และทําให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีแท้จริง 

นอกจากนีย้ังสร้างสมการทํานายโดยการวิเคราะห์ถดถอยกําลังสองน้อยท่ีสุด เพ่ือทํานายความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 ผลการศึกษานีจ้ะทําให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริง  ซึ่งเป็น

ประโยชน์สําหรับครูผู้ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือผู้ แนะแนวการศึกษา เพ่ือเป็นเหตุผล

ประกอบการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ตามความแตกต่างของลักษณะ

การศกึษาและกลุม่ผู้ เรียน 

วัตถุประสงค์และคาํถามการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฒันาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

ไปยงัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยการศกึษาภาคตดัขวาง (Cross – Sectional Study) เม่ือปรับเทียบคะแนนแนวตัง้ 

(Vertical   Equating) ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ(IRT) แบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ 
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2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จาก

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีปรับโดยวิธีซิกมาและถดถอยแล้วโดยการ

วิเคราะห์ถดถอย วิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least  Square) 

คาํถามการวิจัย 

1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปยงัชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 4 มีพฒันาการเป็นอย่างไร เม่ือปรับเทียบคะแนนแนวตัง้ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบ โลจิสติก 3 

พารามิเตอร์ 

2. หลงัการปรับแบบซิกมาและถดถอยแล้วสามารถสร้างสมการทํานาย ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จากความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้หรือไม ่

สมมุตฐิานการวิจัย 

1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปยงัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มี

พฒันาการสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สง่ผลตอ่ความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

วิธีการศึกษา 

วิธีการวิจยัโดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของ

โรงเรียนในพืน้ท่ีของ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยาเขต 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 

จํานวน นกัเรียน 1,270 คน ซึง่ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ใช้ประเภทของ

โรงเรียนเป็นตวัแปรในการแบ่งชัน้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2. โรงเรียน

มธัยมศึกษา  ผลของการสุ่ม ได้กลุ่มปรับเทียบคะแนน จํานวน 1,200 คน โดยแยกเป็นชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

จํานวน 700 คน และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 500 คน ข้อมลูจากกลุ่มปรับเทียบจะนําไปใช้ในการสร้าง

ตารางปรับเทียบคะแนนเพ่ือศกึษาพฒันาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ส่วนข้อมลูจากกลุ่มทานผล ซึง่เป็น

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จํานวน 70 คนจะนํามาประเมินประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มปรับเทียบคะแนนโดยให้นักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ทําแบบทดสอบปรับเทียบคะแนนของชัน้ตนเองจํานวน 30 ข้อซึง่มี

ข้อสอบร่วมภายใน (Internal Anchor Test)  6 ข้อและกลุม่ท่ีสองเก็บข้อมลูจากกลุ่มทานผลเพ่ือหาประสิทธิภาพ

การปรับเทียบคะแนน โดยใช้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ทําแบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ ซึง่ประกอบไปด้วย

ข้อสอบของชัน้ตนเอง 24 ข้อ และข้อสอบร่วมภายใน 6 ข้อ และข้อสอบท่ีไมใ่ช่ชัน้ของตนเองอีก 30 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการปรับเทียบแนวตัง้ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ แบบโลจิสติก  

3 พารามิเตอร์ ร่วมกับวิธีค่าเฉลี่ยและซิกมา (Mean and Sigma Method) สมการถดถอย  

(Regression  Method) โดยวิธีกําลงัสองน้อยท่ีสดุ หรือ OLS (Ordinary  Least  Square) วิเคราะห์ร่วมกนั ซึง่ใน

งานวิจยันีเ้รียกรวมกนัวา่ “วิธีซิกมาและถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสดุ” โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ขัน้ตอน  

ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานและการประมาณค่าความสามารถแฝงของกลุ่มปรับเทียบ

และทานผล โดยนําผลการทําแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าความสามารถแฝง และค่าพารามิเตอร์ อํานาจ

จําแนก ความยาก และการเดา ด้วยโปรแกรม BILOG  

ขัน้ตอนท่ี 2 ปรับเทียบคะแนนสอบและความสามารถแฝง โดยนํา ค่าพารามิเตอร์ อํานาจจําแนก  

ความยาก และการเดา ของข้อสอบร่วมไปสร้างสมการปรับเทียบโดยวิธี ซิกมาและปรับเทียบคะแนนโดยวิธีซิกมา 

ผลท่ีได้นํามาสร้างเป็นตารางปรับเทียบคะแนน นําผลการปรับเทียบคะแนนโดยวิธีซิกมา มาปรับเทียบอีกครัง้โดย

วิธีถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสดุ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นําผลท่ีได้มาสร้างตารางปรับเทียบคะแนนใหม ่

 ขัน้ตอนท่ี 3 ศกึษาประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน โดยพิจารณาคา่ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยและ

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะห์ความ

เพียงพอของความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบคะแนน ท่ีเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ Petersen และคณะ 

(1982)  

ขัน้ตอนท่ี 4 ศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากขัน้ตอนการ

ปรับเทียบคะแนน โดยวิธีซิกมาและถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสุดมาวิเคราะห์ ซึง่ทําการศึกษาทัง้ในภาพรวมและ

แบ่งกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน ทดสอบความแตกต่างระหว่างความสามารถแฝงเฉลี่ยโดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบสองทาง (Two – Way ANOVA) คํานวณอตัราพฒันาการ (Growth Rate)  

ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างสมการทํานายความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต สร้างตารางความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในอนาคตท่ีพยากรณ์หลังพัฒนาการ คํานวณความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error)  และคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย (Coefficient of 

determination) เพ่ือพิจารณาความน่าเช่ือถือของสมการทํานาย  

ผลการวิจัยและอภปิราย 

จากการศึกษาพัฒนาการความสามารถวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีปรับแนวตัง้ตามทฤษฎีการตอบสนอง

ข้อสอบ สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

 1. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไปยงัชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 4 มีพฒันาการสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คา่ความสามารถเฉลี่ยและอตัราการพฒันา (Growth Rate) ของชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ  

 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จําแนกตามกลุม่คะแนนจริง 

กลุ่มความสามารถ 
ค่าคะแนนจริง พัฒนาการทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือขึน้ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตํ่า 5.683 10.619 0.203* 

ปานกลาง 13.894 17.445 0.221* 

สงู 17.607 23.378 0.466* 

*P<0.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่พฒันาการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เม่ือขึน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ของกลุม่ความสามารถต่ํา มีพฒันาการเพ่ิมขึน้ 0.203 กลุม่ความสามารถปานกลาง มี

พฒันาการเพ่ิมขึน้ 0.221 และกลุม่ความสามารถสงู มีพฒันาการเพ่ิมขึน้ 0.466 

ผลการวิจยัดงักลา่วตรงตามสมมติุฐานการวิจยัข้อท่ี 1 สาเหตเุพราะหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

ได้วางกระบวนการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ แม้ว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 

ชัน้ มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จะมีความแตกต่างกนั ทัง้ในด้านระดบัทกัษะการคิด ปริมาณเนือ้หา ความลึกซึง้จํานวน

ตวัชีว้ดั และอายขุองนกัเรียน ซึง่สง่ผลตอ่การวดัและประเมินผล แต่โดยภาพรวมเม่ือนกัเรียนได้รับการฝึกฝนเพ่ิม

มาขึน้ก็จะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึน้ไปด้วย สอดคล้องกบัตามหลกัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain based Learning: BBL) ท่ีกล่าวว่านกัเรียนย่ิงฝึกฝน พฒันาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก็ควร

จะต้องเพ่ิมมากขึน้ (โกวิท ประวาสพฤกษ์, 2549) และทฤษฎีสติปัญญาของ Cattell (Cattell’s Theory of Fluid 

and Crystallized Intelligence) ท่ีกลา่ววา่ความรู้คือการตกผลกึตามเวลา เม่ือนกัเรียนเร่ิมมีวฒิุภาวะเพ่ิมขึน้ จะ

สง่ผลให้มีพฒันาการเพ่ิมขึน้ไปด้วย 

2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส่งผลต่อความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สมการทํานายความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในอนาคตหลงัมีพฒันาการแล้ว สมการมีสมัประสิทธ์ิการทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x) 

ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริง (T) เท่ากบั 0.997 1.000 และ 0.979 ตามลําดบั โดยค่าสมัประสิทธ์ิการ

ทํานายของสมการทัง้สามสมการ มีค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x) ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริง (T) เท่ากับ 0.661 0.000 และ 

1.693 ตามลําดบั ซึง่เป็นคา่ท่ีต่ําเม่ือเทียบกบั สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม ( ) หรือเกณฑ์ r=0.8 ดงั

ตารางท่ี 2  

 

 

 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1498 

ตารางท่ี 2 ผลการสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

ค่าที่ต้องการ

พยากรณ์ 
ความชัน ค่าคงที่ P 

 
 

 

x 1.186 1.674 0.000 0.997* 8.803 0.661** 

θ 1.153 0.921 0.000 1.000* 1.603 0.000** 

T 1.408 4.825 0.000 0.979* 8.322 1.693** 

 *P<0.05  

 ** น้อยเม่ือเทียบกบัเกณฑ์ r=0.8  

 จากตารางท่ี 2 สามารถเขียนเป็นสมการได้ดงันี ้

        =  1.186    + 1674  (1) 

        =  1.153    + 0.921  (2) 

        =  1.408    + 4.825  (3) 

 โดย  แทน คะแนนสอบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในอนาคตท่ีพยากรณ์หลงัพฒันาการ 

   แทน คะแนนสอบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีปรับเข้าหา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

     โดยวิธีซิกมาและถดถอยสองน้อยท่ีสดุ 

   แทน คา่ความสามารถแฝงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในอนาคต 

     ท่ีพยากรณ์หลงัพฒันาการ 

   แทน คา่ความสามารถแฝงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีปรับเข้าหา  

     ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยวิธีซิกมาและถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสดุ 

   แทน คะแนนจริงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในอนาคตท่ีพยากรณ์ 

     หลงัพฒันาการ 

   แทน คะแนนจริงชัน้ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีปรับเข้าหา  

     ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยวิธีซิกมาและถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสดุ 

โดยผลการวิจยัดงักล่าวตรงตามสมมติุฐานการวิจัยข้อท่ี 2 สาเหตเุพราะหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีเนือ้หาต่อเน่ืองกันทําให้

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีพืน้ฐานเดิมใน มธัยมศกึษาปีท่ี 3 สง่ผลตอ่ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของ

ชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ซึง่สอดคล้องกบั รณชิต   พฤษกรรม (2547) ท่ีกลา่ววา่ความรู้เดิมเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่

โอกาสในการพฒันา และเป็นสิ่งจําเป็นมาก เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ได้เร็วขึน้ และมัน่คงขึน้ 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

1. พฒันาการทางวิทยาศาสตร์ (Growth Rate) ของนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เม่ือขึน้ มธัยมศกึษาปี

ท่ี 4 กลุม่ สงู ปานกลาง และต่ํา มีพฒันาการเรียงลําดบัจากมากไปน้อยตามลําดบั  

2. สมการมีสมัประสิทธ์ิการทํานาย ( ) ของคะแนนสอบ(x) ความสามารถแฝง(θ) และคะแนนจริง (T) 

เท่ากับ 0.997 1.000 และ 0.979 ตามลําดบั โดยค่าสมัประสิทธ์ิการทํานายของสมการทัง้สามสมการ มีค่า

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับเทียบคะแนนโดยสมการหรือตารางหรือกราฟ ต้องปรับเทียบโดยวิธีซิกมาก่อนแล้วจงึใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสดุมาช่วยในการลดความคลาดเคลื่อน แตย่งัเป็นสองขัน้ตอนท่ีแยกออกจากกนั 

ดงันัน้การศกึษาครัง้ตอ่ไปจงึควรพฒันาการรวมวิธีการทัง้สองให้เป็นสมการเดียวกนัหรือหาวิธีการสร้างสมการ

หรือวิธีการท่ีสมบรูณ์ในตวัเองเพ่ือช่วยลดขัน้ตอนในการวิเคราะห์ 

2. ควรพฒันาสมการพยากรณ์ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ใน

อนาคตท่ีพยากรณ์หลงัพฒันา จากเดิมท่ีใช้เพียงปัจจยัเดียว(Simple Regression) คือความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์เดิม เป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เช่นปัจจยัด้านพฒันาเชาว์ปัญญา 

ความมุ่งมัน่ใฝ่สมัฤทธ์ิ การสง่เสริมจากสถานศกึษา ผู้ปกครอง ซึง่เป็นตวัแปรท่ียืนยนัจากการงานวิจยัท่ีมีการ

วิเคราะห์อิทธิพลแล้ว (Path Analysis) 
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