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 แหล่งสืบค้นเพิ่มเตมิ ห้องสมดุจีน แบร่ี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ช่วงที่ 1 บทความในเล่ม ประกอบด้วย   

1. Bilingualism and Mathematical Reasoning in English as Second Language (แนวคิดสองภาษา
และการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร์ในภาษาองักฤษฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีสอง) ผู้แตง่ Lloyd Dawe 

2. Type of Errors Made by Papua New Guinean Students (ประเภทของความผิดพลาดของนกัเรียน
ปาปัวนิกีเนย) ผู้แตง่ Philip Clarkson 

3. Some Aspects of Children’s Ability to Solve Mathematics Problems (บางแง่มมุเก่ียวกบั
ความสามารถของนกัเรียนเพ่ือแก้ปัญหาคณิตศาสตร์) ผู้แตง่ Adolf Af Ekenstam และ Karl Greger 

4. L’ Obstacle du dedoublement des objects mathématique  ผู้แตง่ Raymond Duval 
5. A deep structure model of students’ statistical misconception  (โครงสร้างโมเดลส าคญัเก่ียวกบั

ความเข้าใจผิดทางสถิตขิองนกัเรียน) ผู้แตง่ Zemira R. Mevarech 

6. Book Reviews: 
Applying Mathematics A Course in Mathematical Modelling (G. Schrage) (การประยกุต์
หลกัสตูรคณิตศาสตร์ในโมเดลทางคณิตศาสตร์) ผู้แตง่ D. Burghes, I. Huntley, และ J. Mcdonald 
Intelligence, Learning and Action: A Foundation for Theory and Practice in Education (Curtis 
McKnight) 

7. Announcement (กิตตกิรรมประกาศ) 
ช่วงที่ 2 focus paper  

Some Aspects of Children’s Ability to Solve Mathematics Problems (บางแง่มมุเก่ียวกบั
ความสามารถของนกัเรียนเพ่ือแก้ปัญหาคณิตศาสตร์) ผู้แตง่ Adolf Af Ekenstam และ Karl Greger 
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บทน า 
 บทความนีน้ าเสนอการส ารวจองค์ประกอบส าคญัของการศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเดก็ท่ีมีอาย ุ12-13 ปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการเก่ียวกบัผลกระทบของเคร่ืองคิดเลขและคอมพิวเตอร์ใน
คณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียน และต าแหนง่ส าหรับความสามารถพืน้ฐานบางอย่าง  
 เนือ้หาของการส ารวจสรุปได้ดงันี ้

 นิยามของความสามารถการแก้ปัญหา 

 โครงสร้างแบบทดสอบ 

 แบบสมัภาษณ์ 

 การส ารวจเพิ่มเตมิ 
      ลกัษณะเหล่านีไ้มค่อ่ยชดัเจน และ และโดยเหตนีุค้วามยุง่ยากเพ่ือก าหนดคา่หรือเพ่ือสอนอยา่งเป็นระบบใน
ระบบโรงเรียนมาตรฐาน ในระดบัโรงเรียนโดยเฉพาะในคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษา การแก้ปัญหาประกอบด้วย
การแก้ปัญหาเก่ียวกบัปัญหาประจ าวนัท่ีถกูพิจารณาวา่เป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของประชากร 
 เพ่ืออธิบายและจ าแนกความเข้าใจโดยอาศยัความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน จ าเป็นต้องดู
ปัญหาท่ีถกูพิจารณาว่าเป็นความยุง่ยากของนกัเรียนเกรด 6 (อาย ุ12-13 ปี) และแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง 
 เป้าหมายของการเขียนบทความนีเ้พ่ือนอธิบายวิธีการส าหรับการนิยามและทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กอาย ุ12-13 ปี ในสองทิศทางโดยใช้วิธีการทดสอบและสมัภาษณ์เพ่ือเข้าถึงความเข้าใจภายใน
ความคดิของเดก็และในขณะท่ีเดก็แก้ปัญหา 
การสร้างแบบทดสอบ 

เพ่ือได้รับแนวคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีครูให้ความหมายทัว่ๆ ไปด้วยความสามารถในการแก้ปัญหา ครูและผู้วิจยัใน
ฐานะทีมน าเสนอการเลือกเก่ียวกบัปัญหาท่ีเป็นค าพดู ปัญหาเหลา่นีค้วรจะประเมินและวดัสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กอาย ุ12-13 ปี (เกรด 6) เม่ือรวบรวมปัญหาเหลา่นีเ้พ่ือลดความจ าเป็นตาม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของพวกเขา 

 ทกัษะการค านวณ 

 ความเข้าใจเก่ียวกบัจ านวน 

 ความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา 

 ความสามารถในการส่ือสาร  
กลุม่ดงักลา่วข้างต้นท่ีวา่ความตระหนกัถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นปรากฏการณ์ท่ี

สลบัซบัซ้อน ได้รับอิทธิพลจากความแตกตา่งทกัษะและความสามารถท่ีแตกตา่งกนั หลงัจากนัน้กลัน่กรองกลุม่
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ปัญหาเพ่ือน ามาจดัท าเป็นแบบสอบถาม โดยสามารถจดัเป็นกลุม่ปัญหาได้ 5 กลุม่ ซึง่ทัง้ 5 กลุม่นีไ้ด้รับการ
พิจารณาวา่เป็นความสามารถการแก้ปัญหาท่ีถกูระบลุกัษณะตามท้ายนี:้ 

(1) เพ่ือเลือกการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ท่ีถกูต้องในการแก้ปัญหาหนึง่การด าเนินการ (ปัญหาขัน้หนึง่) 
(2) เพ่ือเลือกการด าเนินการท่ีถกูต้องในการแก้ปัญหาสองการด าเนินการ 
(3) เพ่ือตดัสินวา่ค าตอบท่ีได้มานัน้สมเหตสุมผลหรือไมแ่ละเพ่ือให้ค าตอบอยา่งสมเหตสุมผลได้ 
(4) เพ่ือเลือกข้อมลูส าคญัในการแก้ปัญหา 
(5) เพ่ือใช้ข้อมลูเพื่อแก้ปัญหาไม่มีเพียงแคค่ าตอบเดียว 
ความสามารถท่ีกล่าวถึงข้างต้นถกูเรียกว่าเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ (12-13 ปี) ซึง่ถกูกลา่วถึง

ก่อนหน้านี ้
บทสรุป 

 เม่ือข้อความเก่ียวกบัเลขคณิตเก่ียวข้องกบัทศนิยม เดก็มีความยุ่งยากในการ ค้นหาค าตอบท่ีพอเหมาะ 
เดก็หลายคนเขียนว่า “ไมส่ามารถ” เม่ือพวกเขาแก้ปัญหาโดยไมเ่ก่ียวข้องกบัเงิน 

 เดก็หลายคนไมส่ามารถเช่ือมโยงระหวา่งเลขคณิตกบัสถานการณ์จากโลกภายนอกได้  

 มีเดก็สองสามคนสร้างปัญหาท่ีมีค าตอบเชิงจ านวนท่ีคล้ายกนักบัปัญหา แตม่นัไมเ่ข้ากันกบัรูปแบบ
ของมนั 

 หนึง่ในสามของงานเข้ากบัปัญหาท่ีได้น าเสนอปัญหาเก่ียวกบัการจบัคูเ่งิน ความยาวกบัน า้หนกัมกัถกู
น าเสนอ ผลไม้ เค้กและผลไม้มีปรากฏ เด็กผู้ชายสร้างปัญหาเก่ียวกบัรถและแสตมป์ เดก็ผู้หญิงอ้างอิง
ถึงตุ๊กตาและเคร่ืองหมายของหนงัสือ เด็กจากเขตอ าเภอได้เช่ือมโยงกบัสตัว์ ผลไม้และผกัมากกว่าเดก็
ในตวัเมือง 

  


