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การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 และ 2) สรางเกณฑปกติของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา  2558 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  10  
จังหวัดสมุทรสงคราม  จํานวน 390 คน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจํานวน  5  ฉบับ ประกอบดวย ความสามารถในการคิดคํานวณ 
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใหเหตุผล ความสามารถในการนําเสนอขอมูล และความสามารถ
ดานมิติสัมพันธ   

 ผลการวิจัยพบวา  
1. แบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณ มีคาความยากงาย .39-.80 คาอํานาจจําแนก .36-.90 

แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา มีคาความยากงาย .30-.80 คาอํานาจจําแนก .33-.90 แบบทดสอบความสามารถ
ในการใหเหตุผล มีคาความยากงาย .44-.80 คาอํานาจจําแนก .27-.75 แบบทดสอบความสามารถในการนําเสนอขอมูล 
มีคาความยากงาย .35-.80 คาอํานาจจําแนก .25-.92 และแบบทดสอบความสามารดานมิติสัมพันธมีคาความยากงาย 
.45-.80 คาอํานาจจําแนก .28-.73 แบบทดสอบท้ัง  5  ฉบับมีคาคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง .77-.83  

2. การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณมีคะแนน T29 - T67  แบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหามีคะแนน T26 - T71 แบบทดสอบความสามารถในการใหเหตุผลมีคะแนน T28 - T67  
แบบทดสอบความสามารถในการนําเสนอขอมูลมีคะแนน T29 - T75 และแบบทดสอบความสามารถดานมิติสัมพันธมี
คะแนน T27 - T69 
คําสําคัญ: แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิศาสตร, เกณฑปกติ,  
 
Abstract  
 The purposes of this study were to 1) develop a mathematic Aptitude test  for  Mathayom 
Sueksa III students and ; 2) to build up criteria structure for mathematical aptitude test. The samples 
used in the research  were 390 Mathayom Sueksa III students in the academic year 2015 at The 
Secondary  Educational Service Area Office X in Samut Songkhram Province by Muti-Stage Random 
Sampling. Research instruments is a mathematic aptitude test. 
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 The results  of  the  research : 
1. The computation ability test’s difficulty index was between .39-.80 and the discriminant 

index was between .36-.90. The problem solving ability test’s difficulty index was between 0.30-0.80 
and the discriminant index was between .33-.90. The reason giving ability test’s difficulty index was 
between .44-.80 and the discriminant index was between .27-.75.The information presenting ability 
test’s difficulty index was between .35-.80 and the discriminant index was between .25-.92.And 
thespatial ability test’s difficulty index was between .45-.80 and the discriminant index was between 
.28-.73.The reliability of all the instruments was between .77-.83. 

2. The normal criteria making of the computation ability test had the score level between 
T29-T67, the problem solving ability testhad the score level between T26-T71,the reason giving 
ability test had the score level between T28-T67,the information presenting ability test had the 
score level between T29-T75 and the spatial ability testhad the score level between T27-T69. 
Keywords:  Test,Normal criteria,Mathematics Scholastic Aptitude 
 

บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช  2551  ซ่ึงเปนระดับชั้นสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ  เปนการเรียนท่ีมุงพัฒนาความสามารถและความ
ถนัดของนักเรียน  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองมีเคร่ืองมือวัดความถนัดของนักเรียนเพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสามารถของกลุม หรือนักเรียนแตละคน  เพ่ือให
นักเรียนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถพอเพียงท่ีจะนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมท้ังเปนพ้ืนฐานการศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงตอไป 

การจัดการศึกษาท่ีดีตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญเพราะธรรมชาติของนักเรียนแตละคน
มีสภาพทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญาแตกตางกัน  เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีความถนัดทางการ
เรียนตางกัน  ดังนั้นในการท่ีนักเรียนแตละคนจะสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตรไดดีเพียงใด  ขึ้นอยูกับความถนัดทางการ
เรียนคณิตศาสตรดวย  ความถนัดดังกลาวน้ีบางคร้ังครู  ผูปกครอง  หรือแมแตตัวนักเรียนเองอาจไมทราบวาตนมี
ความสามารถดานคณิตศาสตรเดน  ดอย  ในเร่ืองใด  จึงเปนการยากท่ีจะพัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตรของ
นักเรียนใหดีขึ้น  การทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะทําใหทราบวานักเรียน
คนใดมีความสามารถท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตรไดสําเร็จบาง   
 จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต  10  ยอนหลัง  3  ป  ตั้งแตปการศึกษา  2555  -  2557  จํานวนท้ังสิ้น  60  โรงเรียน  ประกอบไปโดยโรงเรียนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทรสงคราม  ปรากฏวา ปการศึกษา  2555 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร  คือ  31.58  มีโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจํานวน  52  โรงเรียน ปการศึกษา  2556 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกลุมสาระการเรียน
คณิตศาสตร  คือ  27.52  มีโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  จํานวน  51 
โรงเรียน  ปการศึกษา  2557 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกลุมสาระการเรียนคณิตศาสตรคือ  26.68  มีโรงเรียนท่ีมีผล
การทดสอบระดับชาติต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  จํานวน  48  โรงเรียน(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 : 2555 - 2557)  
 จากท่ีกลาวมาขางตนน้ัน  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี  3 ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ยอนหลัง 3 ป จํานวนท้ังสิ้น 9 โรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา 2555-2557 น้ัน  
พบวา  ในปการศึกษา  2555  มีโรงเรียนท่ีไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศมี  7  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนทายหาด  
โรงเรียนวัดบางกระพอม  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  โรงเรียนสกลวิสุทธ์ิ  โรงเรียนวัด
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แกวเจริญอํานวยวิทย  และโรงเรียนเมธีชุณหวันวิทยาลัย   ในปการศึกษา  2556  มีโรงเรียนท่ีไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
ระดับประเทศมี  6 โรงเรียน  โรงเรียนทายหาด  โรงเรียนวัดบางกระพอม  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  โรงเรียนเทพ
สุวรรณชาญวิทยา  โรงเรียนสกลวิสุทธ์ิ  และโรงเรียนเมธีชุณหวันวิทยาลัย  ในปการศึกษา  2557  โรงเรียนท่ีไดคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศมี  6  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนทายหาด  โรงเรียนวัดบางกระพอม  โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  โรงเรียนสกลวิสุทธิ์  และโรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 : 2555 - 2557) 
 จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตน  พบวา  ผลการทดสอบระดับชาติท่ีผานมาในชวง  3  ปยอนหลัง  คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ ของกลุมสาระการเรียนคณิตศาสตรมีแนวโนมลดลงทุกป  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  จังหวัดสมุทรสงคราม  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  10  จํานวน  9  โรงเรียนเพ่ือประเมินความสามารถ  และ เปนแนวทางสงเสริม  
พัฒนาความสามารถดานคณิตศาสตร ตามความถนัดของนักเรียนแตละคน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  10 
2. เพ่ือสรางเกณฑปกติ ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี  3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  10 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  กรอบแนวคิด 
แบบทดสอบวัดความถนัดหรือความสามารถทางสมองท่ีใชกันไดอยางกวางขวางในวงการแนะแนวการศึกษา  

มีการจําแนกได  4  ประเภท  คือ  ( บุญสง  นิลแกว . 2519 : 177) 
1. แบบทดสอบวัดความนัดทางสมองเฉพาะดาน  เปนแบบทดสอบท่ีวัดความสามารถแตละดาน  ตามแนวคิด

ของเทอรสโตน  เชน  ความสามารถดานความเขาใจภาษา  ความคลองแคลวในการใชคําพูด  ความสามารถดานจํานวน  
ความสามารถในการมองเห็นภาพมิติ  ความเร็วในการรับรู  ความจํา  ความสามารถในการใหเหตุผล  เปนตน 

2. แบบทดสอบวัดความถนัดดานกลไกของรางกาย  แบบทดสอบชนิดน้ีวัดความแข็งแรงและความยืดหยุน
ของแขน  ขา  ลําตัว  การรักษาสมดุลเมื่อรางกายอยูกับท่ีและเคลื่อนไหว  พลังในการเคลื่อนไหว  การประสานงาน
ระหวางกลามเน้ือใหญและเล็ก 

3. แบบทดสอบวัดความถนัดดานการสัมผัส  เปนแบบทดสอบท่ีวัดความสามารถในการมองเห็น  การไดยิน 
4. แบบทดสอบวัดความถนัดดานทักษะของกลามเน้ือท่ีเกี่ยวกับสมอง  เปนแบบทดสอบท่ีวัดทักษะรวม

ทางดานการสัมผัสและกลไกทางสมอง  เชนการควบคุมความแมนยําในการเคลื่อนไหว  ความไวในการตอบสนอง  ความ
คลองแคลวในการใชกลามเน้ือสวนตาง ๆ  

องคประกอบสําหรับการสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในการวิจัยคร้ังน้ี มี 5  
องคประกอบ ดังน้ี  (สุมณฑา  มสุนทร, 2545; สาลินี  จงใจสุรธรรม, 2545; จีราภรณ  ฟองสา, 2541; อรัญญา นาม
แกว, 2538; พิไล  น่ิมพงษพันธ, 2535; พิกุล  เกตุประดิษฐ, 2522) 

1. ความสามารถในการคิดคํานวณ  คือความสามารถดานตัวเลข  ไดแกความสามารถพ้ืนฐานทางคณติศาสตร  
และอนุกรมเลขคณิต  

2. ความสามารถในการแกปญหา คือ ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 
3. ความสามารถในการใหเหตุผล คือ ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลในวิธีทางคณิตศาสตร ไดแก การอุปมาอุปไมย

ดวยภาพทางเรขาคณิต การสรุปความ การวิเคราะหแผนภูมิเชิงตรรกศาสตร มิติสัมพันธ และเง่ือนไขทางสัญลักษณ 
4. ความสามารถในการนําเสนอ คือ ความสามารถในการอานและตีความขอมูลทางสถิติ 
5. ความสามารถดานมิติสัมพันธ คือ ความสามารถในการมองเห็นและความสัมพันธดานมิติตาง ๆ ระหวาง  

ความกวาง ความยาว ความสูง ความลึก จุด เสน ความซับซอนซอนรูปเก่ียวกับรูปทรงเรขา ความสามารถในการจินตนาการ
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ในภาพรวมหรือแยกสวนตาง ๆ ได 
จากการศึกษาแนวคิด  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางวัดความถนัดทางคณิตศาสตรสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  นํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย  ดังน้ี 
 

การสรางแบบทดสอบเพ่ือวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
หลักสตูร2551                                                                 แบบทดสอบวดัความถนดัทางการเรียนคณิตศาสตร 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร                          ฉบับท่ี  1  ความสามารถดานการคิดคํานวณ 
1.จํานวนและการดําเนินการ                                            ฉบับท่ี  2  ความสามารถในการแกปญหา 
2.การวัด                                                                   ฉบับท่ี  3  ความสามารถในการใหเหตุผล 
3.เรขาคณิต                                                               ฉบับท่ี 4  ความสามารถในการนําเสนอขอมลู 
4.การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน                             ฉบับท่ี 5  ความสามารถดานมิตสิัมพันธ 
5.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร                       
 
 
การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
1.คาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
2.คาความยากงาย 
3.คาอํานาจจําแนก 
4.ความเชื่อมั่น 
 
 
 
สรางเกณฑปกติระดับทองถิ่น 
         (Local  Norm) 
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา  2558 ในจังหวัดสมุทรสงคราม

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่งมีจํานวน 9 โรงเรียน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน มีจํานวน
นักเรียน 109 คน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน 292 คน และโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียนมีจํานวน
นักเรียน 1,227 คน รวมท้ังหมด 1,628 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ความถนดัทางการเรียนคณิตศาสตร 
1.วัดความสามารถดานตัวเลข  ไดแก  ความสามารถพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรและอนุกรมเลขคณิต 
   2.  วัดความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร 
   3.  วัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลในวิธีทางคณติศาสตร  
ไดแก  การอุปมาอุปไมยดวยภาพทรงเรขาคณิต  การสรุปความ  การ
วิเคราะหแผนภูมิเชิงตรรกศาสตร  มติิสัมพันธ  และเง่ือนไขทาง
สัญลักษณ 
  4.  วัดความสามารถในการอาน  และตีความขอมูลเชิงสถติ ิ
  5.  วัดความสามารถในการมองเห็นความสมัพันธดานมติิตางๆ
ระหวางความกวาง  ความยาว  ความสูง  ความลึก  จุด  เสน  ความ
ซับซอน  ซอนรูปเก่ียวกับรูปทรงเรขา  ขนาดและปริมาตร  
ความสามารถในการจินตนาการในภาพรวมหรือแยกสวนตางๆได 
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ตาราง 1 จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 สาขายอยสมุทรสงคราม    

ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน 
ขนาดเล็ก เมธชีุณหะวัณวิทยาลัย 1 17 
 วัดบางกะพอม 1 20 
 สกลวิสุทธิ 1 20 
 วัดแกวเจริญอํานวยวิทย 1 21 
 เทพสุวรรณชาญวิทยา 1 31 
ขนาดกลาง ทายหาด 4 292 
ขนาดใหญ ถาวรานุกูล 12 474 
 ศรัทธาสมุทร 12 464 
 อัมพวันวิทยาลัย 9 289 

รวม 9 42 1,628 
 
หมายเหตุ โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวนนักเรียน  1-500  คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวนนักเรียน  501-1,500  คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวนนักเรียน  1,500  คนขึ้นไป 
ท่ีมา: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2558 ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  10  จํานวนโรงเรียน9  จํานวนนักเรียน  390 คน  ซึ่งไดมาจากการสุม
แบบหลายขั้นตอน  (Multi - Stage Random Sampling)  มีลําดับขั้นในการสุมดังน้ี 
 1. สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling)  โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น (Strata)  มี
โรงเรียนเปนหนวยการสุม  (Sampling  Unit)ไดโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  5  โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  
จํานวน  1  โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  3  โรงเรียน 
 2. สุมหองเรียนของโรงเรียนชั้นท่ี  1  โดยวิธีการสุมอยางงายมา  เพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบแตละขั้น
ดังน้ี 
  กลุมท่ี  1  จํานวน  65  คน  หรือประมาณรอยละ  20  ของประชากร (เพ็ญแข  แสงแกว. 2541 : 53) 
เปนกลุมท่ีใชทดลองเพ่ือหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบ  ซ่ึงเลือกมาโดยการสุมแบบมีระบบ 
(Systematic  Sampling) (ระพินทร  โพธ์ิศรี. 2546 : 33) 
  กลุมท่ี  2  เปนกลุมตัวอยางจํานวน  325 คน  เพ่ือหาคาความเชื่อมั่น  ความเท่ียงตรง  และแปล
ความหมายของคะแนนท่ีไดจากการสอบ 
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ตาราง 2 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน 
ขนาดโรงเรียน โรงเรียน จํานวนนักเรียน 

ขนาดเล็ก เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 3 
 วัดบางกะพอม 4 
 สกลวิสุทธิ 4 
 วัดแกวเจริญอํานวยวิทย 4 
 เทพสุวรรณชาญวิทยา 6 
ขนาดกลาง ทายหาด 58 
ขนาดใหญ ถาวรานุกูล 95 
 ศรัทธาสมุทร 92 
 อัมพวันวิทยาลัย 58 

รวม 9 325 
หมายเหตุ    ไดขนาดกลุมตัวอยางมาโดยวิธีเทียบสัดสวน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 5 ฉบับ ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความถนัดดาน
ความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบวัดความถนัดดานความสามารถในการแกปญหา แบบทดสอบวัดความถนัด
ดานความสามารถในการใหเหตุผล แบบทดสอบวัดความถนัดดานความสามารถในการนําเสนอขอมูล และแบบทดสอบ
วัดความถนัดดานความสามารถดานมิติสัมพันธ  มีลักษณะเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบจํานวน  4  ตัวเลือก มีขอ
คําถามแตละฉบับจํานวน 20 ขอ ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองเชิง
โครงสราง (IOC) มีคาความสอดคลองอยูระหวาง .60 – 1.00  
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหคุณภาพรายขอ  หาคาความยากงาย  ของแบบทดสอบใชสูตรดังน้ี  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2542: 107) 

 
2n

LPHPp



 

 
 2. วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก คํานวณไดจากสูตร (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542: 107) 

     

 
 3. วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของขอสอบท้ังฉบับโดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน คือ สูตร KR - 20 ใชสูตรดังน้ี 
(ลวน สายยศ และอังศณา สายยศ, 2539: 215) 
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 4. วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับองคประกอบความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีผูวิจัยนิยามไว หรือคา IOC (Index of item-
objective consistency) ใชสูตรดังน้ี (ลวน สายยศ และอังศณา สายยศ, 2539: 249) 

 IOC  = 
N

R  

สถิติท่ีใชแปลความหมายของคะแนน 
 หาเกณฑปกติ(Norms)  ในรูปของคะแนนทีปกติ  ซึ่งดําเนินการโดยหาตําแหนงเปอรเซ็นตไทล  ใชสูตรดังน้ี  
(ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2539: 309-311) 

   
N

fcfPR
100

2

1








  

 แลวนําคาตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ีไดไปเปดตารางสําหรับเปลี่ยนเปนคะแนนทีปกติ (Normalized  T-score) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การทดสอบแบบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดวยการวิเคราะหความยากงาย อํานาจจําแนก 
ความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 65 คน 
สรุปผลดังน้ี 
  1.1 ผลการทดสอบคร้ังท่ี 1 ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   1.1.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .31-1.00 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .00-1.00 ตรงตามเกณฑจํานวน 15 ขอ 
   1.1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .11-.94 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .06-.94 ตรงตามเกณฑจํานวน 16 ขอ ผูวิจัยคัดออก 1 ขอ  เหลือ 15 ขอ 
   1.1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .31-.92 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต -.06- .00 ตรงตามเกณฑจํานวน 16 ขอ ผูวิจัยคัดออก 1 ขอ  เหลือ 15 ขอ 
   1.1.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการนําเสนอขอมูล จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 
.22 – .94 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .11-.67 ตรงตามเกณฑจํานวน 15 ขอ 
   1.1.5 แบบทดสอบวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .33–.97 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .06-1.00 ตรงตามเกณฑจํานวน 15 ขอ 
  1.2 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ัง 5 ฉบับ อยูระหวาง .78 - .88 
 2. การพัฒนาเกณฑมาตรฐานของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ือหาคุณภาพและ
พัฒนาเกณฑปกติ ทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 325 คน 
  2.1 ผลการทดสอบคร้ังท่ี 2 ของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   2.1.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .39-.80 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .36-.90 ตรงตามเกณฑท้ังหมดจํานวน 15 ขอ 
   2.1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .30-.80 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .33-.90 ตรงตามเกณฑท้ังหมดจํานวน 15 ขอ 
   2.1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .44-.80 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .27 – .75 ตรงตามเกณฑท้ังหมดจํานวน 15 ขอ 
   2.1.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการนําเสนอขอมูล จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต 
.35 – .80 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .25 - .92 ตรงตามเกณฑท้ังหมดจํานวน 15 ขอ 
   2.1.5 แบบทดสอบวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ จํานวน 15 ขอ มีคาความยากงายตั้งแต .45–.80 
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .28 - .73 ตรงตามเกณฑท้ังหมดจํานวน 15 ขอ 
  2.2 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ัง 5 ฉบับ อยูระหวาง .77 - .83 
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  2.3 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ 
   2.3.1 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .32 – .72 ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 
   2.3.2 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .31 – .75 ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 
   2.3.3 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .28 – .68 ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 
   2.3.4 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถในการนําเสนอขอมูล มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .13 – .72 ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ .01 
   2.3.5 คาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .28 – .74 ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 
  2.4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบท้ัง 5 ฉบับ มีคาอยูระหวาง .54 – .75เปนบวกทุกคา และ
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.5 การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ ดวยการคํานวณคาคะแนนเปนลําดับเปอรเซ็นไทล แลวนํามา
เทียบเปนคามาตรฐานที (T-Normalized) 
   2.5.1 การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณมีคะแนน T ปกติตั้งแต 
T29 ถึง T67 
   2.5.2 การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหามีคะแนน T ปกติตั้งแต 
T26 ถึง T71 
   2.5.3 การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารถในการใหเหตุผล มีคะแนน T ปกติตั้งแต  
T28 ถึง T67   
   2.5.4 การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารถในการนําเสนอขอมูล มีคะแนน T ปกติ
ตั้งแต T29 ถึง T75  
   2.5.5 การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารดานมิตสิัมพันธ มีคะแนน T ปกติตั้งแต T27 
ถึง T69 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
สรางเกณฑปกติและคูมือการใชแบบทดสอบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. ความยากงาย อํานาจจําแนก  
  1.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จํานวน 20 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.31 ถึง 1.00 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.00 ถึง  1.00 คาความยากงายสวนใหญเขาเกณฑ  คาอํานาจจําแนกสวนใหญเขาเกณฑ จากการทดสอบคร้ังท่ี 
2 จํานวน 15 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.39 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.36 ถึง 0.90  คาความยากงาย
เขาเกณฑท้ังหมด สวนคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑท้ังหมดจะเห็นไดวาคาอาํนาจจําแนกสูงกวาคร้ังท่ี 1 ซ่ึงจําแนกนักเรียน
ไดดีกวา  
  1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จํานวน 20 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.11 ถึง 0.94 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.06 ถึง  0.94 คาความยากงายสวนใหญเขาเกณฑ คาอํานาจจําแนกสวนใหญเขาเกณฑ 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 จํานวน 15 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.30 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.33 ถึง 0.90 คาความยากงายเขาเกณฑท้ังหมด สวนคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑท้ังหมดจะเห็นไดวาคาอํานาจ
จําแนกสูงกวาคร้ังท่ี 1 ซึ่งจําแนกนักเรียนไดดีกวา 
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  1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จํานวน 20 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.31 ถึง 0.92 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต -0.06 ถึง  1.00 คาความยากงายสวนใหญเขาเกณฑ คาอํานาจจําแนกสวนใหญเขาเกณฑ 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 จํานวน 15 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.44 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.27 ถึง 0.75 คาความยากงายเขาเกณฑท้ังหมด สวนคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑท้ังหมดจะเห็นไดวาคาอํานาจ
จําแนกสูงกวาคร้ังท่ี 1 ซึ่งจําแนกนักเรียนไดดีกวา 
  1.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการนําเสนอขอมูล 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จํานวน 20 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.22 ถึง 0.94 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.11 ถึง  0.67 คาความยากงายสวนใหญเขาเกณฑ คาอํานาจจําแนกสวนใหญเขาเกณฑ 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 จํานวน 15 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.35 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.25 ถึง 0.92 คาความยากงายเขาเกณฑท้ังหมด สวนคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑท้ังหมดจะเห็นไดวาคาอํานาจ
จําแนกสูงกวาคร้ังท่ี 1 ซึ่งจําแนกนักเรียนไดดีกวา 
  1.5 แบบทดสอบวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จํานวน 20 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.33 ถึง 0.97 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.06 ถึง  1.00 คาความยากงายสวนใหญเขาเกณฑ คาอํานาจจําแนกสวนใหญเขาเกณฑ 
   จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 จํานวน 15 ขอ มีคาความยากตั้งแต 0.45 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.28 ถึง 0.73 คาความยากงายเขาเกณฑท้ังหมด สวนคาอํานาจจําแนกเขาเกณฑท้ังหมดจะเห็นไดวาคาอํานาจ
จําแนกสูงกวาคร้ังท่ี 1 ซึ่งจําแนกนักเรียนไดดีกวา 
   จากการทดสอบในคร้ังท่ี  1  ของแบบทดสอบท้ัง  5  ฉบับน้ัน  ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกกับงานวิจัยของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542 , หนา 107)  ท่ีกลาววา
แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพน้ัน  ตองมีคาความยากงายอยูระหวาง .20 ถึง .80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .20  ขึ้นไป 
   จากการทดสอบในคร้ังท่ี  2  ของแบบทดสอบท้ัง  5  ฉบับน้ัน  ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกกับงานวิจัยของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542 , หนา 107)  ท่ีกลาววา
แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพน้ัน  ตองมีคาความยากงายอยูระหวาง .20 ถึง .80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .20  ขึ้นไป 
 2. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 5 ฉบับ ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหา แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
นําเสนอขอมูล และแบบทดสอบวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ ดวยสูตร KR-20 มีคา 0.77 ถึง 0.83 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ี
นําไปใชได 
 3. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  3.1 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 5 ฉบับ ประกอบดวย แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดคํานวณ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหา แบบทดสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผล แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
นําเสนอขอมูล และแบบทดสอบวัดความสามารถดานมิติสัมพันธ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความเท่ียงตรง
เชิงโครงสรางและเชิงเน้ือหา สวนใหญมีคาดัชนีความสอดลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 ถึง 1.00 ดังน้ันจึงสรุปไดวา 
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท้ัง 5 ฉบับ ผานการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและ
เชิงเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุมณฑา  มีสุนทร ( 2546 , หนา 61 - 67 )  
ท่ีกลาววาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและเชิงเน้ือหาสวนใหญมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต  0.60 ถึง 1.00 
  3.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบโดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
คะแนนเปนรายขอ กับคะแนนรวมของแบบทดสอบแตละฉบับ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.13 ถึง 0.75 และ
สัมพันธกันในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ทุกขอ และทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธระหวางแบบทดสอบท้ัง 5 ฉบับ มีคาเปนบวกทุกคา และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงกลาวไดวา
แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางท่ีเชื่อถือได ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงคาความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรางกับงานวิจัยของ  สุมณฑา  มีสุนทร  ( 2546 , หนา 69 - 70 )  ท่ีกลาววาแบบทดสอบท้ัง  7  ฉบับ จะมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต 0.15  ถึง  0.86  และสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และ .01 
 4. การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ 
  การสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบความสามารถในการคิดคํานวณมีคะแนน T ปกติตั้งแต T29 ถึง T67 
ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงกับ ศรัณยพร  ขําดํา  ( 2551 , หนา 95 - 96)  ท่ีกลาววา  ความสามารถทางดานการ
คิดคํานวณ  มีคะแนน T ปกติตั้งแต T22 ถึง T66  แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหามีคะแนน T ปกติตั้งแต T 
26 ถึง T 71 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงกับ ศรัณยพร  ขําดํา  ( 2551 , หนา 95 - 96)  ท่ีกลาววาความสามารถ
ทางดานการแกปญหา  มีคะแนน T ปกติตั้งแต T22 ถึง T61  แบบทดสอบความสามารถในการใหเหตุผล มีคะแนน T 
ปกติตั้งแตT 28 ถึง T 67  ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงกับ ศรัณยพร  ขําดํา  ( 2551 , หนา 95 - 96)  ท่ีกลาววา  
ความสามารถทางดานการใหหุผล  มีคะแนน T ปกติตั้งแต T29 ถึง T65   แบบทดสอบความสามารถในการนําเสนอ
ขอมูล มีคะแนน T ปกติตั้งแต T 29 ถึง T 75  ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้มีคาใกลเคียงกับ ศรัณยพร  ขําดํา   ( 2551 , หนา 
95 - 96)  ท่ีกลาววา  ความสามารถทางดานการนําเสนอขอมลู  มีคะแนน T ปกติตั้งแต T27 ถึง T66  และแบบทดสอบ
ความสามารดานมิติสัมพันธมีคะแนน T ปกติตั้งแต T 27 ถึง T 69 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีมีคาใกลเคียงกับ ศรัณยพร  ขํา
ดํา  ( 2551 , หนา 95 - 96)  ท่ีกลาววา  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  มีคะแนน T ปกติตั้งแต T27 ถึง T65  ซ่ึง
จากการวิจัยในคร้ังน้ีชวงของเกณฑปกติท่ีสรางขึ้น ครอบคลุมระดับคะแนนทุกชวงระดับ 
  ในการแปลความหมายของคะแนนโดยการสรางเกณฑปกติ  กระทําไดโดยนําคะแนนดิบท่ีแตละคนไดตรง
กับคะแนนทีปกติเทาไร  แลวการประเมินผลคะแนนทีปกติใหนํามาเทียบกับเกณฑของ ชวาล แพรัตกุล (2520, หนา 53) 
ดังตอไปน้ี 
  ตั้งแต  T65  ขึ้นไป แปลวา สูงมาก 
  ตั้งแต  T55 – T64 แปลวา สูง 
  ตั้งแต  T45 – T54 แปลวา ปานกลาง 
  ตั้งแต  T35 – T44 แปลวา ต่ํา 
  ตั้งแต  T34ลงมา แปลวา ต่ํามาก 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ควรนําแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปใชเพ่ือวินิจฉัยความถนัดทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนและเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา อันจะเปนประโยชนตอการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียน 
  1.2 ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม ดังน้ันในการนําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางอื่นท่ีมีความแตกตางกัน จึง
ควรหาเกณฑปกติใหม เพ่ือใชสําหรับการแปลผลคะแนนสําหรับนักเรียนกลุมน้ัน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษากับกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีครอบคลุมขนาดใหญ ครอบคลุมเขตการศึกษา เพ่ือสรางมาตรฐาน
ของเคร่ืองมือใหมีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาซ้ํากับกลุมตัวอยางเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
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