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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
การใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ ด้านการคิดคำนวณ และด้านการตีความจากโจทย์ กลุม่ตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนบุาลพระสมทุรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling) จาก
ทั้งหมด 4 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพรอ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.
ม.และ ค.ร.น เป็นแบบทดสอบคู่ขนานแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
การหาค่าร้อยละ  
  ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ เรื่อง จำนวนเฉพาะและตัว
ประกอบเฉพาะ ซึ่งวัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 6 ข้อ พบว่ามีข้อสอบ 2 ข้อ ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่า
ร้อยละ 50 (2) ด้านการคิดคำนวณ เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ซึ่งวัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 6 ข้อ พบว่ามีข้อสอบ 2 
ข้อ ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 (3) ด้านการตีความจากโจทย์ เรื่อง โจทยป์ัญหา ห.ร.ม.และ 
ค.ร.น. ซึ่งวัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 8 ข้อ พบว่ามีข้อสอบ 2 ข้อ ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 
 
คำสำคัญ:การวินิจฉัย; ข้อบกพร่อง; ห.ร.ม.และค.ร.น. 
 
 



Abstract 

 The objective of this research was to diagnose the defects in mathematics 
learning in the subject of greatest common divisor and least common multiple for 
grade 6 students in Anuban Phrasamutchedee School in 3 aspects as follows: The 
application of theorems, formulas, rules, definitions and properties; computational 
aspect; and interpretations of problems. The samples of this research were 30 grade 
6 students in 1 classroom of Anuban Phrasamutchedee School studying in the 
academic year 2021, Samut Prakan Province, obtained by Cluster Sampling from a 
total of 4 classrooms.  The instrument used was a questionnaire for diagnosing 
defects in mathematics learning in the subject of greatest common divisor and least 
common multiple. It was a parallel test with 4 multiple choice options. In data 
analysis, basic statistical values were used, including finding the percentage.  

The results show that ( 1 )  The application of theorems, formulas, rules, 
definitions and properties in the prime numbers and prime factors. Which was 
measured by using a test of 6 items, it was found that there were 2 items with more 
than 50 percent of the students who answered incorrectly. ( 2 )  Computational 
aspect in the least common multiple. Which was measured by using a test of 6 
items, it was found that there were 2 items with more than 50 percent of the 
students who answered incorrectly. (3) Interpretations of problems in the problems 
of the greatest common divisor and least common multiple. Which was measured 
by using a test of 8 items, it was found that there were 2 items with more than 50 
percent of the students who answered incorrectly. 
 
Keywords: Diagnosis; Deficiencies; GCD (greatest common divisor) and LCM (least common 
multiple) 
 
บทนำ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งตอ่ความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหป์ัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแกป้ัญหา ได้อย่างถูกต้อง



เหมาะสม และสามารถทีจ่ะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการที่จะศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เท่าเทียมกับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกจิสงัคม และความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
(ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑) 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ทีม่ีลกัษณะ ธรรมชาติอย่างเฉพาะตัว ทำให้คณิตศาสตร์มีความแตกต่างจาก
ศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งคนส่วนใหญม่ักจะมองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาเกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ  มักจะคิดว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม มากมาย และไม่มสีื่อรูปธรรมที่ใช้แทนได้
อย่างชัดเจน (อมัพร ม้าคนอง, 2554) ได้กล่าวไว้ว่า เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ มักมีลักษณะ
เนื้อหาทีเ่ป็นนามธรรม เข้าใจได้ค่อนข้างยาก ซึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้น สิ่งที่สำคัญคือผู้เรียนจะต้องมี
ความรู้ และความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตรเ์ปน็อย่างดีก่อน จงึจะทำใหส้ามารถเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ข้ันสูงต่อไปได้ดี  
  ผู้วิจัยในฐานะครผููส้อนวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการทดสอบนักเรียนใน เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 พบว่า นักเรียนทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ได้
คะแนนในระดับต่ำ เนื่องจากมีปัญหาการเรียน เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. หลายประการ เช่น การหาตัวประกอบ 
นักเรียนหาตัวประกอบไม่ครบทุกตัว หรอืมีจำนวนที่ไม่ใช่ตัวประกอบของจำนวนนับนั้นรวมอยู่ นักเรียนหา
จำนวนเฉพาะจากจำนวนนับที่มีตัวประกอบร่วมมากกว่า 2 จำนวน นักเรียนแยกตัวประกอบโดยเขียนจำนวน
ในรูปการคูณของจำนวนนับบางตัวที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ นักเรียนหา ห.ร.ม. แต่ไม่ใช่จำนวนที่มากที่สุด 
นักเรียนหา ค.ร.น. แต่ไม่ใช่จำนวนที่น้อยทีสุ่ด และเรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น.  ยังใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน บทที่ 
2 เรื่องเศษส่วนในระดับช้ันเดียวกัน ในเรื่องการบวกลบเศษส่วน โดยการทำตัวส่วนที่ไมเ่ท่ากัน ตั้งแต่สอง
จำนวนข้ึนไป ทำให้มีตัวส่วนเท่ากันโดยวิธีหา ค.ร.น.ของตัวส่วนทั้งหมด แล้วทำเศษส่วนทุกจำนวนใหม้ีตัวส่วน
เท่ากับ ค.ร.น. นั้น และในเรื่องการคูณเศษส่วน โดยนำตัวประกอบร่วมของตัวเศษ และตัวส่วนมาหารทัง้ตัว
เศษและตัวส่วนก่อนแล้วจึงหาผลคูณ อีกทั้งในเรื่อง ห.ร.ม.และค.ร.น. ยังมีความสำคัญกับนกัเรียน ในการใช้
เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนในระดับช้ันทีสู่งข้ึนอีกด้วย ซึง่เมื่อนกัเรียนมปีัญหาการเรียนในเรื่อง ห.ร.ม.และ 
ค.ร.น. จึงสง่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ อบุล มสีิมมา (2551, 
บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนอยู่ในเกณฑท์ี่ไม่
น่าพอใจซึง่สาเหตหุนึ่งอาจเกิดจากการที่ครูผูส้อนไม่ทราบสาเหตุของการไมเ่ข้าใจนั้น 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่อง ห.ร.ม.และ 
ค.ร.น. มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญที่ใช้เช่ือมโยง
หัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนระดบัสงูต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้



ในการปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อวินิจฉัยข้อบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. สำหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนบุาลพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  4 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 
119 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมทุรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุม่ตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling ) จากทั้งหมด 4 ห้องเรียน 

2.ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ คือ ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบุาลพระสมุทรเจดีย์   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. ได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ของนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบุาลพระสมทุรเจดีย์ จงัหวัดสมุทรปราการ 

2. เป็นแนวทางสำหรบัครูคณิตศาสตร์ให้นำไปใช้ในการปรบัปรุงหรอืพัฒนาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับข้อบกพร่องของนักเรียนนั้นได้อย่างถูกต้อง 

3. เป็นแนวทางสำหรบัผู้ที่สนใจในการศึกษาและทำวิจัยข้อบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร์ใน
เนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น จำนวน 40 ข้อ  เป็นแบบทดสอบคู่ขนานแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินการ ดังนี ้



 1. ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรูเ้รื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และคู่มือครูหนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เลม่ 1  เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง 

2. ศึกษาเอกสาร ตำรา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องทางกาเรียน 
คณิตศาสตร์และลักษณะข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

3. สร้างตารางวิเคราะหเ์นื้อหาสาระจำแนกตามประเภทของลักษณะข้อบกพร่อง 
4. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทีส่อดคล้องกับลักษณะความบกพร่องทางการเรียน เรื่อง ห.ร.ม 

และ ค.ร.น. สำหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ฉบับ ฉบบัละ 20 ข้อ คู่ขนานกัน 
5. นำแบบทดสอบวินิจฉัยทีผู่้วิจัยสร้างข้ึนเสนออาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อแก้ไขภาษา สำนวน ให้ 

ครอบคลมุกบัเนื้อหาตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ และตัดข้อคำถามที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไมส่อดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ 

6. นำแบบทดสอบที่ได้ปรับปรงุแก้ไขแล้วเสนอใหผู้้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ 
เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยพิจารณาจากแบบทดสอบแต่ละข้อ และใช้เกณฑ์การพจิารณา ดังนี้ 
  ถ้าแน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องตามเนือ้หา มีคะแนน +1 
  ถ้าไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องตามเนื้อหา มีคะแนน 0 
  ถ้าแน่ใจว่าแบบทดสอบไมส่อดคล้องตามเนื้อหา มีคะแนน -1 

7. นำคะแนนจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมา 
ตรวจสอบหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. พบว่าข้อสอบมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ในช่วง 0.67 - 1.00  
   8. นำแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวแทนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่เรียน เรื่อง 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มาแล้ว จำนวน 103 คน 

9. นำผลการทดสอบมาตรวจวิเคราะหห์าคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ และคัดเลือก 
ข้อสอบที่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องของการกระจายการตอบระหว่างข้อที่คู่ขนาน 

โดยใช้สูตร Chi-square ซึ่งค่า Chi-square sig มากกว่า ค่านัยสำคัญทางสถิติ (α) 0.05  แสดงว่าไม่ปฏิเสธ
การกระจายของการตอบข้อที่คู่ขนานกันมีการกระจายการตอบสอดคล้องกัน จึงไมม่ีข้อสอบข้อใดถูกตัดออก 
สามารถใช้ได้ทั้งหมด 20 คู่ 40 ข้อ และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใช้สูตร  

"α- coefficient"  ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบทัง้ฉบับอยู่ที่ .714 ได้
แบบทดสอบวินจิฉัยข้อบกพร่องตามเนื้อหาสาระและด้านความบกพรอ่ง  

 10. จัดพิมพ์แบบทดสอบวินิจฉัยฉบับสมบรูณ์และนำไปทดสอบนักเรียนซึง่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  



 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  วางแผนดำเนินการสอบ โดยขออนญุาตผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุาลพระสมุทรเจดีย์  

พร้อมทั้งแจง้กำหนดวันเวลาในการดำเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรงุแล้ว ไปทดสอบกบั

กลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอบเพื่อให้ได้ตามความเป็นจริง 
3. นำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน และนำไปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ 

ข้อบกพรอ่งทีท่ำให้นักเรียนตอบคำถามข้อนั้นผิด 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. สำหรบันักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรยีนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ โดยใช้แบบทดสอบ
วินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น ได้ข้อสรปุตามผลการวินิจฉัยใน 3 
ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัต ิ
      1.1 ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 3 คู่ (6 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อใดที่ 

นักเรียนตอบผิดมากกว่ารอ้ยละ 50 
      1.2 จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 3 คู่ (6 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบ  

1 คู่ (2 ข้อ) ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 
 2. ด้านการคิดคำนวณ  
      2.1 การแยกตัวประกอบ วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 4 คู่ (8 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อใดที่นักเรยีนตอบผิด 

มากกว่าร้อยละ 50 
      2.2 ตัวหารร่วมมาก วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 3 คู่ (6 ข้อ) พบว่า ไม่มีข้อใดที่นักเรียนตอบผิด 

มากกว่าร้อยละ 50 
      2.3 ตัวคูณร่วมน้อย วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 3 คู่ (6 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบ 1 คู่ (2 ข้อ) ทีม่ีจำนวน 

นักเรียนตอบผิดมากกว่ารอ้ยละ 50 
 3. ด้านการตีความจากโจทย์   
      3.1 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. วัดโดยใช้ข้อสอบจำนวน 4 คู่ (8 ข้อ) พบว่า มีข้อสอบ 1 คู่  

(2 ข้อ) ที่มีจำนวนนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. สำหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบุาลพระสมทุรเจดีย์ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ข้อบกพร่องด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัติ 



        1.1 ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ พบว่าไม่มีข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 มี
นักเรียนเพียงบางส่วนที่ตอบผิด ทำใหเ้กิดข้อบกพรอ่งน้อย เพราะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัว
ประกอบและการหาตัวประกอบเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสว่นใหญ่ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 50 
        1.2 จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ ในข้อที่มีนักเรยีนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 
ข้อบกพรอ่งทีพ่บคือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรือ่ง จำนวนเฉพาะและการหาตัวประกอบเฉพาะ โดย
นักเรียนเข้าใจผิดว่า การหาตัวประกอบเฉพาะของ 12 ทุกจำนวน และการหาตัวประกอบเฉพาะของ 18 ทุก
จำนวน เป็นการหาตัวประกอบ ทุกจำนวนของจำนวนที่กำหนดให้มากถึงร้อยละ 66.7 และ 73.3 ตามลำดับ 
โดยเกิดความสบัสนในเรื่องของการหาตัวประกอบเฉพาะ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของวารุณี แสบงบาล 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง ตวัประกอบของจำนวนนับ กลุม่สาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3 พบว่า นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 
สับสนในเรื่องของจำนวนนับ ลกัษณะของตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ซึง่ทำให้ไมส่ามารถตอบ
ถูกได ้

2. ข้อบกพร่องด้านการคิดคำนวณ  
      2.1 การแยกตัวประกอบ พบว่าไม่มีข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้เกิด
ข้อบกพรอ่งน้อย เพราะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณและดำเนินการแยกตัวประกอบเป็นอย่างดี 
ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 50 ถึงแม้จะมีนักเรียนตอบแบบทดสอบเรื่องการแยกตัว
ประกอบถูกถึงมากกว่ารอ้ยละ 50 แต่พบว่ามีนักเรียนบางสว่น ตอบผิดมากถึงร้อยละ 39.9 โดยนักเรียนมี
ความเข้าใจผิดเรื่องการแยกตัวประกอบว่าเป็นการนำจำนวนที่เหมือนกันมาบวกกันให้ได้จำนวนที่โจทย์กำหนด 
เช่น โจทย์ถามว่า “ข้อใดแยกตัวประกอบของ 24 ได้ถูกต้อง” นักเรียนบางส่วนตอบ 24=6+6+6+6 ซึง่เป็น
การตอบจากความเข้าใจผิด ถึงทำให้เกิดข้อบกพร่อง 

     2.2 ตัวหารร่วมมาก พบว่าไม่มีข้อใดที่นักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้เกิดข้อบกพรอ่ง
น้อย เพราะนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการหาตัวร่วมมาก เข้าใจในข้ันตอนการหาตัวร่วมมากของจำนวน
เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 50 

     2.3 ตัวคูณร่วมน้อย ในข้อที่มีนักเรียนตอบผิดมากกว่ารอ้ยละ 50 ความบกพร่องที่พบคือ การหา
ตัวคูณร่วมน้อย โดยนักเรียนมีความเข้าใจผิดเรื่องการหาตัวคูณร่วมน้อย จากโจทย์ “ข้อใดเปน็ ค.ร.น. ของ 4 
และ 8” และ “ข้อใดเป็น ค.ร.น. ของ 6 และ 12”  ซึ่งนักเรยีนเข้าใจผิดไปเลอืกคำตอบที่ได้วิธีคิดมาจากการ
หา ห.ร.ม. และการหา ค.ร.น. ไม่ถูกต้องโดยคำตอบที่ได้ไม่ใช่จำนวนน้อยที่สุด มากถึงร้อยละ 66.7 และ 70.0 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญวลญัช์ จิตรดี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่าข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับมากทีสุ่ดถึง 
3 เรื่อง ได้แก่ ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ การแยกตวัประกอบ และตัวคูณร่วมน้อย  

    



 3. ข้อบกพร่องด้านการตีความจากโจทย์   
        3.1 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ในข้อที่มีนักเรียนตอบผิดมากกว่าร้อยละ 50 ความ
บกพรอ่งทีพ่บคือ จากข้อความโจทยท์ี่ว่า “ระฆัง 3 ใบ ใบทีห่นึ่งตีทุกๆ 6 นาที ใบที่สองตีทุก ๆ 8 นาที และใบ
ที่สามตีทกุ ๆ 12 นาที เมื่อเริ่มตีระฆังพร้อมกัน อีกนานเท่าใดระฆังทัง้สามใบจงึจะตีพร้อมกันอกีครั้ง”  และ 
“ตั้งนาฬิกาปลุก 3 เรือน เรือนทีห่นึ่งปลกุทุก ๆ 10 ช่ัวโมง เรือนทีส่องปลกุทุก ๆ 8 ช่ัวโมง และเรือนทีส่าม
ปลุกทุกๆ 6 ช่ัวโมง เมื่อตัง้เวลาพร้อมกัน เวลาอกีนานเท่าไรนาฬิกาทั้งสามเรือนน้ีจะปลุกพร้อมกัน” นักเรียน
ตีความหมายของข้อความทั้ง 2 ข้อความนี้ไม่ถูกต้องถึงร้อยละ 70.0 นักเรียนตีความโจทย์ดังกล่าวเป็นการหา
ตัวหารร่วมมาก และนักเรียนบางส่วนเข้าใจว่าการหาตัวคูณร่วมน้อยจะต้องนำทกุจำนวนมาคูณกัน โดยไม่ได้
ตีความหมายจากโจทย์ให้ดี ทำให้นำข้อมลูมาใช้ผิด แล้วเกิดการคำนวณที่ผิดพลาด สอดคล้องกบังานวิจัยของ 
ธาริต เหล่าธรรมทีป (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ง ระบบ
สมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 
พบว่า ข้อบกพรอ่งด้านการตีความจากโจทย์ นักเรียนมีข้อบกพร่องในส่วนของการนำข้อมลูมาใช้ผิดมากทีสุ่ด 
คิดเป็นร้อยละ 23.54 และลกัษณะของข้อบกพรอ่งส่วนใหญท่ี่พบคือการกำหนดค่าตัวแปรผิดไปจากที่โจทย์
กำหนดให ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผลการวิจัยการวินิจฉัยข้อบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร ์เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. สำหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบุาลพระสมทุรเจดีย์ ของนักเรียน ตามลักษณะความบกพร่อง ซึ่ง
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ดังนี ้
  1. ผลการวิจัยครัง้นี้แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่พบจากการวิจัยใน
เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ทัง้ 3 ด้าน ดังนี้ 
      1.1 ข้อบกพร่องด้านการใช้ทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบัต ิ
      1.2 ข้อบกพร่องด้านการคิดคำนวณ 
      1.3 ข้อบกพร่องด้านการตีความจากโจทย์   
  ดังนั้น ครูผูส้อนควรนำข้อบกพร่องทัง้ 3 ด้าน ที่เกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นทีจุ่ดบกพรอ่งดังกล่าว เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
  2. ครูผู้สอนควรนำข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่พบจากการวิจัยน้ี ไป
อภิปรายร่วมกับนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เพื่อให้นักเรียนเห็นถึง
ข้อบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้กับตัวของนักเรียนเอง และครผููส้อน
สามารถแก้ไขข้อบกพรอ่งทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 
 



2.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1. แบบทดสอบที่ใช้วัดข้อบกพร่องทางด้านการคิดคำนวณในงานวิจัยน้ีเป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบทำให้ไมส่ามารถหาสาเหตุของข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจน ในงานวิจัยครั้งตอ่ไปต้องใช้แบบทดสอบที่
ให้แสดงวิธีทำ เพื่อใช้ระบสุาเหตุของข้อบกพรอ่งทีเ่กิดข้ึนไดชั้ดเจนย่ิงข้ึน 

2. ควรมีการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนในช่วงนั้นหรือ 
เนื้อหาอื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบจุดบกพร่องและสามารถแก้ไขจดุบกพรอ่งนั้น โดยปรับปรงุและพัฒนาการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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