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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนแบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรยีน  : 
SWUSAT54 ทีใ่ชส้อบคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ สายวทิยาศาสตร ์และศลิปศาสตร ์ ซึง่ประกอบดว้ยแบบทดสอบความถนดัภาษา  จาํนวน  เหตุผล  และ
มติสิมัพนัธ ์ฉบบัละ 30 ขอ้ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์ คณะสหเวชศาสตร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ คณะพลศกึษา  และคณะศลิปกรรมศาสตร ์จาํนวน 1,794 คน   ผลการวจิยัพบวา่คะแนน
แบบทดสอบความถนดัดา้นตวัเลข ยากทีส่ดุ มคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 40  ดา้นเหตุผล มคีวามยากปานกลาง และดา้น
มติสิมัพนัธง์า่ยทีส่ดุ การกระจายของคะแนนความถนดัดา้นภาษา สายวทิยาศาสตร ์และมติสิมัพนัธ ์สายศลิปศาสตร ์มคีา่
ตํ่า การกระจายของคะแนนความถนดัดา้นจาํนวน ทัง้สายวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์มคี่าสงู  คะแนนแบบทดสอบวดั
ความถนดัทางการเรยีนแต่ละดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และเมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนแบบทดสอบแต่ละดา้นแลว้พบวา่นิสติชายและหญงิมคีะแนนแบบทดสอบความถนดัดา้นภาษาและจาํนวน มติิ
สมัพนัธฉ์บบั 1 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดยทีนิ่สติชายมคีวามสามารถดา้นจาํนวน เหตุผล และมติสิมัพนัธ์
ฉบบั 1 มากกวา่นิสติหญงิ แต่มคีวามสามารถน้อยกวา่ในความสามารถดา้นภาษา สาํหรบัความสามารถดา้นเหตุผลและมติิ
สมัพนัธฉ์บบั 2 ไมม่คีวามแตกต่างกนั  

 
คาํสาํคญั   ความถนดัทางการเรยีน 



Srinakharinwirot Scholastic Aptitude Tests Score : SWU-SAT54 of 
undergraduate students 

 
 

                  Suthiwan  Pirasaksopon 
       Educational and Psychological  Test Bureau, Srinakharinwirot University  
 
This study aimed to examine relationships  between  Srinakharinwirot University 

Scholastic Aptitude Tests 54 (SWU-SAT54) score  which used to select students to study in the 
university, and compare the aptitude scores between male and female students.   The tests 
were separated to two  programs, Science and Art program.  There were four qualified subtests 
for each program  which composed of Verbal , Numerical, Reasoning, and Spatial aptitude test.  
Each test was of 30 multiple – choice item with  five alternatives and analyzed by item response 
theory method .  The sample consisted of 1,794  first – year  undergraduate students in 
academic year 2011 from the faculty of Engineer, Health Science, Nurse, Physical Education,  
and Fine Arts in Srinakharinwirot University.  The result found that the  Numerical test is the 
highest difficulty, Reasoning test is moderate, and  Spatial test is easy. The coefficient of 
variation of Numerical test is the highest both of programs  and the lowest is Verbal test of   
Science  program and Spatial test of Art program. The correlation between subtests were 
positively significant at the level of .01. Furthermore, the average  of the aptitude test score 
between male and female student is significantly different in Verbal, Numerical and Spatial I 
test and no different in Reasoning and spatial II test. 
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