คะแนนความถนัดทางการเรียน (SWUSAT54) ของนิ สิตมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน :
SWUSAT54 ทีใ่ ช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สายวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วยแบบทดสอบความถนัดภาษา จํานวน เหตุผล และ
มิตสิ มั พันธ์ ฉบับละ 30 ข้อ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสติ ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 1,794 คน ผลการวิจยั พบว่าคะแนน
แบบทดสอบความถนัดด้านตัวเลข ยากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ด้านเหตุผล มีความยากปานกลาง และด้าน
มิตสิ มั พันธ์งา่ ยทีส่ ดุ การกระจายของคะแนนความถนัดด้านภาษา สายวิทยาศาสตร์ และมิตสิ มั พันธ์ สายศิลปศาสตร์ มีคา่
ตํ่า การกระจายของคะแนนความถนัดด้านจํานวน ทัง้ สายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีค่าสูง คะแนนแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนแบบทดสอบแต่ละด้านแล้วพบว่านิสติ ชายและหญิงมีคะแนนแบบทดสอบความถนัดด้านภาษาและจํานวน มิติ
สัมพันธ์ฉบับ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยทีน่ ิสติ ชายมีความสามารถด้านจํานวน เหตุผล และมิตสิ มั พันธ์
ฉบับ 1 มากกว่านิสติ หญิง แต่มคี วามสามารถน้อยกว่าในความสามารถด้านภาษา สําหรับความสามารถด้านเหตุผลและมิติ
สัมพันธ์ฉบับ 2 ไม่มคี วามแตกต่างกัน
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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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