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การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการคูณของเด็กเล็ก  

บทคัดย่อ  
 ประเด็นที่ว่าเด็กเล็กเรียนคณิตศาสตร์อย่างไรนั้นมีการวิจัยมากขึ้น ซึ่งได้เน้นไปที่เด็กเล็กในฐานะ “ผู้สร้างความหมาย” อย่าง
กระตือรือร้น ในกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการสังเกตการกระท าและค าพูดของเด็กอย่างใกล้ชิดไปสู่การก าหนดเตรียมค าอธิบาย
ของการพัฒนาด้านความคิดของเด็กที่เกี่ยวกับการนับ (Gelman, 1972; Schaeffer, Eggleston and Scott, 1974; Steffe, Von 
Glasserfeld, Richards and Cobb, 1983) และเกี่ยวกับการบวกและการลบ (Carpenter, Moser and Romberg, 1982; Fuson, 
1984; Baroody, 1984) บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์ยุทธวิธีการแก้ปัญหาของเด็กเกี่ยวกับโจทย์การคูณ นอกจากนี้ยังได้พิจารณา
เด็กท่ีมีประสบการณ์ที่ยุ่งยากที่แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 
 การศึกษาครั้งนีเ้น้นศึกษาที่การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการคูณจากเด็กเล็ก ก่อนท่ีเด็กจะถูกสอนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการใน
โรงเรียน ไปจนถึงเด็กช้ันประถมศึกษา สถานการณ์ปัญหาที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นปัญหาเชิงรูปธรรมเกี่ยวกับการคูณที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน ซึ่งน าใช้ในการสัมภาษณ์เด็กจ านวน 152 คน เป็นรายบุคคล มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและวิเคราะห์ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่
ประสบความส าเร็จ เพื่อแสดงให้เห็นการพัฒนาจากการนับรวมกันไปจนถึงการนับเป็นกลุ่มๆ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้การค านวณของการ
คูณ กระบวนการเพื่อการสังเกตความก้าวหน้าในการท าให้เป็นนามธรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนและวิธีการ
บวกของเด็ก 
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ผู้เข้าร่วมวิจัย 
ต าแหน่งของการศึกษานี้คือเด็กที่มี “กรอบของความรู้” เกี่ยวกับการคูณ ซึ่งพัฒนาผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

เช่นเดียวกับการเรียนการสอนที่เป็นทางการในช้ันเรียน 
  เด็กท่ีเข้าร่วมวิจัย อายุตั้งแต่ 4 – 12 ปี โดยแยกเป็นสองช่วง ได้แก่ 1) Exploratory phase เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปี 5 เดือน ถึง 8 
ปี 7 เดือน จ านวน 62 คน ท าการแก้ปัญหาโจทย์การคูณและถูกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 2) Specification phase เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี 
8 เดือน ถึง 11 ปี 10 เดือน จ านวน 234 คน ถูกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จากนั้นครูจาก 3 โรงเรียนเสนอช่ือนักเรียน 6 คน จากแต่ละ
ระดับชั้น และมีคะแนนอยู่ในระดับดี ปานกลาง ต่ า กลุ่มละ 2 คน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลนั้น จะรวบรวบข้อมูลที่เป็นยุทธวิธีการแก้ปัญหาโจทย์การคูณ  
ภาษาและโครงสร้างของสถานการณ์ปัญหาการคูณ  
 สัญลักษณ์การคูณ ในหนังสือเรียนได้ให้ความหมายของ “3 × 4” ไว้ว่า “3 multiplied by 4” แต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งครู ผู้ใหญ่
และเด็กจะใช้ค าว่า “3 times 4” หรือ “3 fours” เช่น 

3(4) --> 3 × 4 --> 3 lots of 4 --> 3 times 4  
หรือจะตีความได้เป็น  3(4) --> 4 × 3 --> 4 lots of 3 --> 4 multiplied by 3  
เด็กจ าเป็นต้องเข้าใจกฎการสลับท่ีการคูณด้วย และ สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่ง “multiplied by” แสดงถึงว่า ในประโยคลัญลักษณ์ ตัวเลข
แรกจะถูกด าเนินการโดยตัวเลขท่ีสอง ส่วนค าว่า “times” จะถูกใช้ในชีวิตประจ าวันมากกว่าซึ่งส าหรับเด็กแล้วเข้าใจง่ายกว่า  
 ในการวิจัยนี้ไม่ได้เน้นภาษาที่เป็นทางการ แต่จะพิจารณาภาษาที่เด็กใช้ที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการคูณ เช่น equal 
grouping,  arrays, many-to-one operation and other  
 โมเดลที่แตกต่างกันของการคูณ มีทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) equal grouping/repeated addition, 2) allocation/rate 1, 
3) array, 4) number line, 5) scale factor/rate 2, 6) Cartesian product สถานการณ์ปัญหามีทั้งหมด 6 ข้อ ตามโมเดล 6 กลุ่มนั้น 
โดยเด็กแต่ละคนจะถูกสัมภาษณ์ในขณะที่แก้ปัญหาการคูณสัปดาห์ละ 2 ข้อ ดังนั้นใช้เวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์   
ผลการวิจัย 
 ในขณะที่เด็กท าการแก้ปัญหานั้น พบความยุ่งยากของเด็กในการท าความเข้าใจ การตีความและการน าข้อมูลไปใช้ ทั้งด้าน
ภาษาและการประมวลผลข้อมูล   
ยุทธวิธีการค านวณ 

ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาการคูณของเด็กมีหลากหลายวิธีได้แก่ ใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ ใช้นิ้วของตนเอง และบางคนใช้ขั้นตอนที่
เป็นรูปธรรม นั่นคือวิธีการนับ ซึ่งมีตัวอย่างคือ จากนับเดี่ยว เป็นนับเป็นกลุ่มและกลายเป็นนับอย่างเป็นรูปแบบ จากนั้นก็ค่อยๆ ปรับ
เป็น การนับเป็นกลุ่ม ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล การใช้การค านวณการคูณ เป็นต้น (รายละเอียดค าอธิบายของวิธีการต่างๆ 
ดูได้จากบทความ) 
การเปรียบเทียบยุทธวิธีตามประเภทของสถานการณ์ปัญหา 

  
สรุป  
 ความเข้าใจการคูณมาจากการรวมตัวกันของโครงสร้างทางความรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นเด็กอาจจะจ าการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ได้ และน าไปใช้ในการแกปัญหาและการแสดงแทนอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลาย 
 การวิจัยต่อไปที่จะต้องด าเนินการเพื่อก าหนดว่าเด็กควรจะได้รับการส่งเสริมเมื่อไหร่และอย่างไร เพื่อให้ยุทธวิธีมีความก้าวหน้า
และลดยุทธวิธีการนับ  


