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ช่วงที่ 1 น าเสนอบทความในเล่ม Volumn.13 number 2. May 1982 

1. A review of research related to the topological primacy thesis (ทบทวนงานวิจยัท่ี
สมัพนัธ์กบัวิทยานิพนธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุทางโทโพโลยี)/Ian Darke p.119-142 

2. Algorithmic skill vs. conceptual understanding (ทกัษะเชิงวิธีการเป็นความเข้าใจเชิง
ความคิดรวบยอด) / Twila Slesnick p.143-154 

3. Numeration a l'ecole elementaire  (การคิดเลขในระดบัประถมศกึษา) / Michèle Artigue 
and Jacqueline Robinet p. 155 - 175  

4. Résolution de problèmes de division au cycle elementaire dans deux types de 
situations didactiques (การแก้ปัญหาการแบ่งวงกลมเบือ้งต้นในสองประเภทของสถานการณ์
การเรียนการสอน)/P. Teule-Sensacq and G. Vinrich p. 177-203 

5. Bilinguals' understanding of logical connectives in English and Sesotho (ความเข้าใจ
ของสองภาษาของการเช่ือมกนัทางตรรกะในภาษาองักฤษกบั Sesotho)/ Raymond A. Zepp 
p. 205-221 

6. Book review (บทวิจารณ์หนงัสือ) 
G. Polya, Mathematical Discovery. On Understanding, Learning and Teaching 

Problem Solving (G. Polya การค้นพบทางคณิตศาสตร์ บนความเข้าใจ การเรียนรู้ และการ
สอนการแก้ปัญหา) /Peter Hilton, p.223 – 226 

W. Dörfler und R. Fischer (Hrsg.), Stochastik im Schulunterricht (Stochastucs 
ในโรงเรียน)/Hans Freudenthal. P. 227 – 228 
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Institut für Didaktik der Mathematik Bielefeld (Hrsg.), IDM-Unterlagan zum 
Mathematik-Unterricht, Bd. 1-3 (สถาบนัการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Bielefeld (ed.), เอกสาร 
IDM ส าหรับการสอนวิชาคณิตศาสตร์  /W. Dörfler p. 229-232  

 
ช่วงที่ 2 focus paper เร่ือง Algorithmic skill vs. conceptual understanding (ทกัษะเชิงวิธีการเป็น
ความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอด) / Twila Slesnick p.143-154 
 
บทคัดย่อ การศกึษานีสื้บเสาะสมมติฐานความเข้าใรจวิธีการหารยาวท่ีต้องการระดบัเชิงการรู้ขัน้สงู
หรือ m-capacity ท่ีขัน้ดีกว่าความเข้าใจความคิดรวบยอดพืน้ฐานเร่ืองการหารด้วยการช่วยทฤษฎีของ 
Pascual-Leone ของตวัด าเนินการเชิงการสร้าง นกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นทางการและก่อน
เป็นทางการถกูทดสอบสมรรถภาพและความเข้าใจของวิธีการหารและความคิดรวบยอดการหารท่ี
ก าหนดให้ 
 ในการศกึษานี ้การหารถกูน ามาเป็นกรณีพเิศษ การหารถกูยอมเป็นความยงุยากมากท่ีสดุเพื่อ
สอนการด าเนินการวิธี 4 ขัน้ตอน 
 ค าถามวิจยัท่ีส าคญัในครัง้นีคื้อความเข้าใจวิธีการหารต้องการกระบวนการเชิงการรู้ขัน้สงูกว่า
ความเข้าใจความคิดรวบยอดพืน้ฐานของการด าเนินการหารใช่หรือไม่ 

Rationale 
แม้ทฤษฎีของเพียเจท์สามารถช่วยคนใดคนหนึง่ก าหนดระดบัการพฒันาการของเด็ก ใน

การศกึษานีม้นัจ าเป็นเพ่ือท าการใช้แนวคิดและวิธีการในทฤษฎีตวัด าเนินการเชิงการสร้างของ Juan 
Pascual-Leone ต่อมาสิ่งเหล่านีช้่วย (a) ท านายการแสดงออกของเด็กท่ีก าหนดให้ในงานท่ีก าหนดให้ 
(b) สมัพนัธ์กบังานท่ีก าหนดให้ไปสู่ระดบัเฉพาะของการพฒันา และ (c) ยืนยนัการวินิจฉยัระดบัการ
พฒันาการของเด็กแต่ละคน 

สอดคล้องกบัขัง้พฒันาการท่ีแตกต่างกนัของเพียเจท์เป็น m- capacities ท่ีแตกต่างกนัของ 
Pascual-Leone ท่ี m- capacity ถกูนิยามเป็นสกีมาจ านวนมากหรือหวัข้อของข้อมลูท่ีสามารถถกูรวม
หรือกระตุ้นอย่างทนัทีทนัใด 
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Method 
เคร่ืองมือในการวดั 
 ตามท่ีได้บรรยายเคร่ืองมือทดสอดท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีแ้ละเทคนิคการบริหาร ได้แก่ Field 
Independence Test, Prerequisite Schemes Tests, Digit Placement Test, Horizontal 
Reclessification and Multiple Class Membership Tasks, Performance on Long Division, 
Understanding of the Fundamental Concepts of Division, and Undersitanding of the Division 
Algorithm 
วิธีการวิเคราะห์งาน 
 วิธีการตามการวิเคราะห์งานทัง้หมดคือ 

(1) เรียงวิธีการท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของการแสดงงานท่ีก าหนดให้ 
(2) สงัเกตการแสดงทกัษะ 
(3) ปฎิบตัิงานและเรียงล าดบัของการด าเนินการ 
(4) ให้งานไปสู่การแสดงท่ีไม่ใช่ทกัษะเพ่ือระบกุารไม่เข้าใจชิน้งานของข้อมลู 
(5) ก าหนดให้การวิเคราะห์งานไปสู่บางคนและเห็นว่าถ้าเขาหรือเธอสามารถท าตามล าดบัผ่าน

ไปสู่วิธีการของปัญหาได้ 
Results 

t-test เปรียบเทียบเด็กทางการและก่อนทางการในความเข้าใจของวิธีการหารยาวยอมรับค่า t 
ท่ี 2.57 ช่วงความเช่ือมัน่ค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัคือ 0.39 < - < 3.06 ดงันัน้ความน่าจะเป็นท่ี
ความแตกต่างในคะแนนค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีเป็นทางการและก่อนทางการในแบบทดสอลความเข้าใจวี
การหารยาวในช่วงนีคื้อ 0.95 อาจสรุปได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างเด็กท่ีเป็นทางการกบัก่อนทางการ
ในความเข้าใจวิธีการหารยาว 


