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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน  

โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศษส่วน ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(GIFTED MATH) ก่อนและหลงัใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์เร่ืองเศษสว่น และศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ กลุม่ท่ีศกึษาใน

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จํานวน 40 คน โรงเรียน

เบญจมราชทิูศ ราชบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบฝึกทกัษะ 

เร่ืองเศษสว่น (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน (3) แบบสอบถามความ

พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที ผลการวิจัย

พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง เศษสว่นของนกัเรียนกลุ่มท่ีศกึษาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน

ท่ีระดบันยัสําคญั .01 และความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษสว่น อยู่ในระดบัมาก 

คาํสาํคัญ : แบบฝึกทกัษะ, นกัเรียนทีมี่อจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

 

Abstract 

The purposes of this study were to compare mathematics’ achievement on fractions topic 

before and after using mathematics skills exercises and to study students’ satisfaction toward the 

mathematics skills exercises of Mattayomsuksa 1 Students in Mathematical Genius Program (GIFTED 

MATH). The samples in this research were 40 students in Mattayom Saksa 1 Students in 

Mathematical Genius Program (GIFTED MATH) of Benjamarachutit School, Ratchaburi in the 

second semester of 2011 academic year. The research tools were  (1) mathematics skills exercises 

on fractions topic (2) a mathematics achievement test on fractions topic (3) satisfaction survey toward 
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mathematics skills exercises.  Average, standard deviation, the difficulty, discrimination and t-test  

were used to analyze data. The results showed that student mathematics’ achievement on fractions 

topic after using mathematics skills exercises was significantly higher than before study at the 0.01 

level and students’ satisfaction toward the mathematics skills exercises were high positive. 

Keywords : mathematics skills exercises, Students in Mathematical Genius (GIFTED MATH) 

 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2545) หมวดท่ี 2 มาตราท่ี 10 ได้

กําหนดว่า การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ความสามารถของบุคคลนัน้ๆ ทําให้การจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยได้มีการตระหนักถึงความสําคญั

ของการจดัการเรียนการสอนเพ่ือนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมากย่ิงขึน้  แต่จากการดําเนินการด้วยรูปแบบ

การสอนโดยทัว่ไปพบวา่การสง่เสริมการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษไม่ได้รับ

ความสนใจเท่าท่ีควร อีกทัง้คนทัว่ไปยงัมีความเข้าใจผิดว่า เด็กเหล่านีเ้ป็นคนท่ีเรียนดีเย่ียม มีเชาวน์ปัญญาสงู 

สามารถจดัการและช่วยเหลือตนเองได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือคําแนะนําจากบุคคล

รอบข้างทัง้จากพ่อแม ่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงเด็กท่ีมีศกัยภาพสงูมากเหล่านี ้หากไม่ได้

รับการเอาใจใสด่แูลและพฒันาความสามารถอย่างถกูต้องเหมาะสมตัง้แตเ่ยาว์วยั ความเป็นเลิศไม่อาจเกิดขึน้ได้

เลยและอาจหายไปในท่ีสดุ นบัเป็นการสญูเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุค่าย่ิงต่อการพัฒนาประเทศไปอย่างน่า

เสียดาย ย่ิงไปกว่านัน้ยังอาจทําให้บุคคลกลุ่มนีเ้กิดปัญหาทางจิตใจรู้สึกเก็บกด คบัข้องใจหรือมีพฤติกรรม

เบ่ียงเบน อาจใช้ความรู้ความสามารถไปในทางท่ีผิด กลายเป็นปัญหาแก่สงัคม ทัง้ท่ีเดก็กลุม่นีมี้ศกัยภาพพอท่ีจะ

สร้างความเป็นเลิศในศาสตร์สาขาตา่งๆ และเป็นผู้ นําทางสงัคมได้ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548) 

นอกจากนีก้ารจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ท่ีไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กท่ี มี

ความสามารถพิเศษทางด้านตา่งๆ ทําให้เดก็เบ่ือหน่ายการเรียนการสอนในหลกัสตูรปกติท่ีมีเนือ้หาง่ายเกินไป ไม่

ท้าทายและไมต่อบสนองตอ่ความสามารถของเดก็ เน่ืองจากการจดัให้เดก็กลุม่นีเ้รียนร่วมกบัเดก็ปกติ รวมทัง้ไมมี่

หลกัสตูรท่ีจดัขึน้สําหรับเดก็กลุม่นีโ้ดยเฉพาะและขาดการพฒันาองค์ความรู้   

 จากปัญหาเหล่านี ้การจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ

นบัว่าเป็นหัวใจสําคญั การจดัการศึกษาต้องตระหนกัถึงความแตกต่างและสามารถตอบสนองเด็กแต่ละคนได้

อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีเหนือกวา่เดก็วยัเดียวกนั โดยกลุ่มผู้ เรียนเหล่านีมี้

สิทธิท่ีจะได้รับการศกึษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม (อษุณีย์  โพธิสขุ, 2544) ซึง่จากผลการวิจยัทัว่โลกได้ข้อสรุปว่า 

วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการค้นหาคือ การใช้กระบวนการอย่างถูกวิธีพร้อม ๆ ไปกับการใช้กระบวนการตรวจสอบและ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม นอกจากนัน้ยงัพบวา่ ความเป็นเลิศไม่อาจเกิดขึน้โดยปราศจากความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

ผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษต้องการปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การจัด

สถานการณ์ท่ีท้าทายและการกระตุ้นท่ีเร่งเร้าให้พวกเขาบรรลตุามเป้าหมายสงูสดุของตนเองได้ (อษุณีย์ โพธิสขุ, 

2544) ซึง่วิธีหนึง่ท่ีสามารถพฒันาความสามารถของเด็กกลุ่มนีใ้ห้เต็มศกัยภาพและตอบสนองความต้องการ คือ 

การจดัการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ซึง่สอดคล้องกบัจากการจดัการเรียนรู้

ในห้องเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/12 ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) โรงเรียนเบญจมรา
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ชูทิศ ราชบุรี พบว่าผู้ เรียนไม่ตัง้ใจเรียน เกิดความเบ่ือหน่าย เน่ืองจากเนือ้หาในหลกัสูตรง่ายเกินไปสําหรับเด็ก

นกัเรียนกลุม่นี ้ผู้สอนจงึมีความสนใจศกึษาผลของการใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้แก้ปัญหาในการจดัการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษสว่น  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองเศษสว่น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1   

ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) ก่อนและหลงัใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองเศษสว่น 

2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

(GIFTED MATH) ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษสว่น 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดย

ใช้แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์หลงัเรียนแตกตา่งจากก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษสว่น อยูใ่นระดบัมาก 

 

วิธีการศึกษา 

ในการดําเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจัยทดลอง(Experimental Research) การศกึษา

ค้นคว้าเป็นแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest Posttest Design) ซึ่งมีวิธีการ

ดําเนินการดงันี ้  

 

กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

(GIFTED MATH) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 40 คน โดยใช้การ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Samping)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 2.1 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

จํานวน 6 ชุด ดงันี ้ชุดท่ี 1 เศษส่วน และการเปรียบเทียบเศษส่วน ชุดท่ี 2 การบวกและการลบเศษส่วน ชุดท่ี 3 

การคูณและการหารเศษส่วน ชุดท่ี 4 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชุดท่ี 5 เศษซ้อน ชุดท่ี 6 โจทย์ปัญหา

เศษสว่น 

    2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษสว่น ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 20 ข้อ   

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

เร่ืองเศษสว่น เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือกับนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 

โรงเรียนเบญจมราชทิูศ ราชบรีุ ในปีการศกึษา 2554 จากนัน้นํามาพฒันา และใช้กบันกัเรียนในกลุ่มท่ีศกึษา โดย

ผู้ วิจยัใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู 9 คาบ ซึง่มีขัน้ตอนการสอน ดงันี ้

 3.1 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ือง

เศษสว่น ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ก่อนจะดําเนินการสอน 

 3.2 นําแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มาดําเนินการสอนกับนักเรียนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน

กิจกรรมของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์แตล่ะชดุ  

 3.3 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์พืน้ฐาน เร่ืองเศษสว่น ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้   

 3.4 หลงัจากดําเนินการสอบเสร็จสิน้ แล้วให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึก

ทกัษะคณิตศาสตร์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ของกลุ่มท่ีศกึษา วิเคราะห์ข้อมลู 

ดงันี ้

4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1/12 ด้วยแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษสว่น ก่อนและหลงัเรียน  

4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/12 ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษสว่น 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี โดยใช้แบบฝึกทกัษะ 

 จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษสว่น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้ผลการศกึษา ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนโดยด้วยใช้แบบฝึกทกัษะ 

*P<.01 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ทัง้นี ้

การทดสอบ N คะแนนเตม็ คะแนนเฉลี่ย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน t Sig. 

ก่อนเรียน 40 20 10.98 3.58 
8.16 0.000* 

หลงัเรียน 40 20 13.70 3.01 
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คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยหลงัเรียนมีคะแนนเท่ากับ 13.70 และก่อนเรียนมีคะแนนเท่ากับ 

10.98  

 

2. ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

(GIFTED MATH)  ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน  

 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ผู้ วิจัย

สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนโดยเก็บข้อมลูจากนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ ผลการศกึษา ดงั

ตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษสว่น 
 

รายการประเมิน ( X ) S.D. ระดบัความพงึพอใจ ลําดบัท่ี 

1.  แบบฝึกทกัษะมีเนือ้หาชดัเจนเข้าใจง่าย 3.90 0.709 มาก 2 

2.  แบบฝึกทกัษะมีความยาวของเนือ้หาแตล่ะ  

     เร่ืองเหมาะสม 

3.65 0.893 มาก 3 

3.  แบบฝึกทกัษะทําให้ได้รับความรู้ในเชิงเนือ้หา  

     เพ่ิมขึน้ 

3.65 1.001 มาก 3 

4.  แบบฝึกทกัษะทําให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

มีความสขุ 

3.50 1.198 มาก 5 

5.  รูปแบบของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  

     น่าสนใจ 

3.53 0.987 มาก 4 

6.  การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ทีละ  

     ชดุทําให้ไมน่่าเบ่ือหน่าย 

3.50 1.062 มาก 5 

7.  แบบฝึกทกัษะทําให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะด้าน   

     การคํานวณในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.03 0.920 มาก 1 

8. แบบฝึกทกัษะนีทํ้าให้นกัเรียนต้องการฝึก  

    ทกัษะในเร่ืองอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

3.53 1.240 มาก 4 

โดยภาพรวม 3.74 0.986 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน มีความพึงพอใจโดยรวมมี

คา่เฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก คือ แบบฝึกทกัษะทํา

ให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะด้านการคํานวณในรูปแบบท่ีหลากหลาย ( X  = 4.03, S.D. = 0.920) รองมาคือ แบบฝึก

ทกัษะมีเนือ้หาชดัเจนเข้าใจง่าย ( X  = 3.90, S.D. = 0.709) 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ข อเสนอแนะในการนําไปใช้จดัการเรียนการสอน  

 1.1  การใช้แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ในชัน้เรียนอาจใช้กบัการจดัการเรียนการสอนอ่ืนควบคูก่นัไป 

เช่นการจดัการเรียนการสอนเป็นรายคู ่รายกลุม่ จดัร่วมกบัรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ ทัง้นีค้รูควรทําความ

เข้าใจ  สร้างข้อตกลงเบือ้งต้นกบันกัเรียนให้เข้าใจก่อน  ถงึประโยชน์และความสําคญัของการใช้แบบฝึกทกัษะใน

รายวิชาคณิตศาสตร์ควบคูก่บัการสอนแบบอ่ืนๆ 

 1.2  ครูผู้สอนท่ีสอนห้องเรียนอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) ควรให้ความสําคญักบัการ

คัดสรรแบบฝึกทักษะท่ีมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพของผู้ เรียนให้ดีขึน้ 

   1.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอน  ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ

พฒันาแผนการจดัการเรียนรู  การทําแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์  และนําไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย  
 

2.  ข อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

   2.1  ควรมีการศกึษาการจดัการเรียนการสอนเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการใช้แบบฝึกทกัษะทาง

คณิตศาสตร์  กบัวิธีการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ  

   2.2  ควรทําการศกึษาเก่ียวกบัผลของการใช้แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์  ท่ีมีผลตอ่สมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เจตคติ ความรับผิดชอบ และความคงทนในการเรียนรู ในนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน

คณิตศาสตร์ตอ่ไป 
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