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ช่วงที่ 2 focus paper : An Investigation into Subtraction/ JULIA MATTHEW หน้า 327-338 
 บทความนีเ้กิดขึน้จากการวจิยัข้อผิดพลาดเชิงตวัเลขของเด็กอายรุะหวา่ง 6-7 ปี โดยเฉพาะในการลบ น าเสนอการส ารวจ

ทีค่รอบคลมุ 4 ลกัษณะ : เด็กอาย ุ11 ปี : นกัเรียนที่จบการศกึษาแล้ว: พยาบาลเนอสเซอร่ี: คนสอนขบัรถบสั  ค าถามส าคญัทัง้
ข้อผิดพลาดก่อนหน้านีถ้กูน ากลบัมาอีกครัง้ในระยะหลงันีแ้ละความรู้สกึที่ไกลในเร่ืองเก่ียวกบัเนือ้หา (ที่เกิดขึน้ในบางครัง้เมื่อเป็น
หนุม่สาว) ซึง่เป็นผลมาจากการปฏิบตัิ กลุม่ตวัอยา่งมีขนาดเลก็ (N = 93) แตผ่ลที่ได้จากการแนะน าค าถามและทิศทางการท างาน
ตอ่ไปไมน้่อย ในแตล่ะประเภท ส าหรับตวัอยา่ง เกินกวา่ร้อยละ 25 ได้พืน้ฐานการลบ ”sum” มาผิด ซึง่แสดงให้เห็นวา่บางสว่นเด็ก
เลก็จะถกูถามเก่ียวกบั sum ที่อยูน่อกเหนือความเข้าใจของพวกเขาและความสบัสนท่ีเกิดเป็นเร่ืองยากทีจ่ะแก้ไขในภายหลงั 

งานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาที่ส าคญัตอ่เนื่องกบัข้อผิดพลาดเชิงตวัเลขของเด็กทารก (6 และ 7 ปี) ค าถามเกิดขึน้มา
ในระยะสัน้ในการท าความเข้าใจและถกูปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องในปีตอ่มาและสิง่เหลา่นีใ้นระยะยาวถกูกระทบตอ่ความรู้สกึเก่ียวกบั
เร่ืองเนือ้หาก่อนที่จะอธิบายถึงการส ารวจในปัจจบุนั ผู้ เขียนได้อธิบายสัน้ ๆ ถึงภมูิหลงัที่มนัถกูพฒันามา  
การด าเนินการ 

1. ด าเนินการในโรงเรียน ประถมศกึษาใน London ที่แตกตา่งกนัอยา่งมากของภมูิหลงัและพืน้ท่ี โรงเรียน เด็ก 40, ชาย 18 
คน และหญิง 22 คน อาย ุ11 ปีทัง้หมด 

2. ในส านกังานการประกอบอาชีพ ในกรุงลอนดอน คนหนุม่สาว19 คน   ชาย10 คน และหญิง 9 คน  
3. สมัภาษณ์คนสอนขบัรถบสัที่ศนูย์ฝึกอบรมขนสง่ของลอนดอน อายเุฉลีย่ 27 ปี   ชาย 15 คน และหญิง 3 คน 
4.  สมัภาษณ์พยาบาลเนอสเซอร่ีเป็นผู้หญิง จ านวน 19 คน อาย ุ17 ปี โดยเฉลีย่ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเนอสเซอร่ี สองปี 

จบหลกัสตูรการฝึกอบรมพยาบาลที่วิทยาลยัเทคโนโลยีใน Middlesex (พยาบาลเนอสเซอร่ีจะมีงานท าสว่นใหญ่เป็นผู้ช่วย
ทัว่ไปให้กบัครูของเด็กอาย ุ3-5 ปี)  

5. สมัภาษณ์เป็นรายบคุคลโดยใช้เทปบนัทกึ 
 

ค าถามที่ถกูถามในการส ารวจการลบ 
1. คณุชอบคณิตศาสตร์ไหม (ให้เหตผุลส าหรับการตอบวา่ใช่หรือไม)่ 
2. คณุสามารถจ าเร่ืองการสอน  sum ในโรงเรียนครัง้แรกของคณุได้หรือไม ่
3. คณุสามารถท า sum นีใ้นหวัของคณุ : 174-87 ได้ไหม (ถ้าใชข่อให้อธิบายเป็นวิธีที่ท าออกมา) 
4. คณุช่วยท าข้อนีบ้นกระดาษ : 394-197 (มีดินสอและกระดาษและให้เขียนอธิบายวิธีการ) 
5. คณุหาค าตอบนีอ้อกมาอยา่งไร : ถ้าคน 27 คน มีคนละ 3 เพนน ีพวกเขาจะมีทัง้หมดเทา่ไหร่? 
6. สญัลกัษณ์นีห้มายถึงอะไร (แสดงสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายลบ) คณุจะรู้ค าอื่น ๆ ท่ีใช้เพื่ออธิบายมนัได้หรือไม่  
7. นี่คือ sum ทีง่่าย (แสดง 29-15 = 14) ฉนัจะบอกคณุเก่ียวกบัเร่ืองราวของตวัเลขเหลา่นีแ้ละต้องการให้คณุท ามนัให้เสร็จ 

ฉนัเก็บแอปเปิล้ 29 ผล และให้คณุไป 15 ผล และ ....( ค าตอบที่คาดหวงัคือ 14 มีซ้าย) 
8. นีค่ือเร่ืองราวอื่นส าหรับคณุที่จะท าให้เสร็จสิน้การเก่ียวกบั sum ที่เหมือนกนั, (แสดง 29-15 = 14) ฉนัเก็บแอปเปิล้ 29 ผล

และคณุเลอืกเก็บ 15 ผล และ ........( ค าตอบที่คาดวา่จะแตกตา่งกนัคือ 14 หรือคณุเลอืกเก็บ 14 ขึน้ไป) 
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กล่าวสรุป 
1.  การเปรียบเทยีบบางอยา่งอาจจะมีระหวา่งสีป่ระเภท อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของเดก็อาย ุ11 ปี ท่ีตอบค าถามไมถ่กูต้องทัง้หมด
และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 80 ทีต่อบไมถ่กูต้องใน ค าถามที ่8  นกัเรียนท่ีจบการศกึษาแล้วมีอตัราความส าเร็จคงที่โดยรวมประมาณร้อย
ละ 75 จะคดิเลขในใจ, มีการเปรียบเทียบกบัคนสอนขบัรถบสัและพวกเขาทำ าได้คอ่นข้างดใีนค าถามที่ 5 และ 7 รวมทัง้การคิด
เก่ียวกบัปัญหา คนสอนขบัรถบสัทัง้หมดท าได้ดี พวกเขายอมรับวา่ตนเองเช่ือมโยงจากคณิตศาสตร์และงานท่ีพวกเขาได้เลอืกท า
สว่นหนึง่ท าให้มีแรงจงูใจส าหรับการจดัการจ านวนอยา่งไมม่ีข้อสงสยั แม้ร้อยละ 26 ล้มเหลวในการได้รับสทิธิในการตอบค าถามที่ 4 
ซึง่เป็นขัน้พืน้ฐาน  ผลที่ได้นีอ้าจน ามาเปรียบเทยีบกบัผลงานของสองชิน้ลา่สดุของงานวจิยัอื่น ๆ หนึง่ในเหลา่นีถ้กูด าเนินการโดย
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนว่ย (APU) ซึง่เป็นองค์กรทีต่ัง้โดยกระทรวงศกึษาธิการและวทิยาศาสตร์'(CSMS) เก่ียวกบั
ล าดบัชัน้ของการแสวงหาแนวความคดิในเด็กอาย ุ11-16 และเคร่ืองมือในการก าหนดระดบัความเข้าใจของเด็กแตล่ะคน  
AUP พบ (การประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนว่ย, 1980) ซึง่ผลที่ได้จากเด็กอาย ุ11 ปีในการลบเบือ้งต้นพบวา่"ต้อง"ขอยืม"อตัรา
ความส าเร็จลดลงระหวา่งร้อยละ 50 และ 65" CSMS (Hart 1981) พบวา่อตัราความส าเร็จในการล าดบัที่ 1, 2, 3 และ 4 เดก็
มธัยมศกึษาปีในการลบขัน้พืน้ฐานท่ีจะตามล าดบัคิดเป็นร้อยละ61, 61, 62 และ 66  
 
 
 
 
 


