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การสอนแก้โจทย์ปัญหา
โดยใช้ บาร์โมเดล (Bar Model)
การแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ทำ� ได้หลายวิธี ปัญหาใดจะแก้ดว้ ยวิธีใดขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของโจทย์ปญ
ั หา และขึน้ อยูก่ บั
ความชอบความถนัดของผู้แก้ปัญหาด้วย ส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กไทยคงขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วย ผู้สอนสอนอย่างไร ผู้เรียนก็
มักยึดติดท�ำตามไปแบบที่สอนนั้นด้วย อย่างที่เห็นกันอยู่ วิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ ได้ผลวิธีหนึ่งคือการเขียนรูป อ่านโจทย์ ไป
เขียนรูป ไป ท�ำความเข้าใจไปด้วย รูปช่วยให้การคิดตามข้อความในโจทย์ปัญหาท�ำได้ง่าย น่าจะสอดคล้องกับการท�ำงาน
ของสมอง วิธีการเขียนรูปเป็นวิธีที่ครูคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะครูในระดับประถมศึกษาทุกคนในประเทศสิงคโปร์ ต้องรู้
ต้องเข้าใจ ต้องคุ้นเคยและช�ำนาญ ด้วยว่าผลการสอบประเมินระดับนานาชาติ เปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในการ
แก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ นักเรียนสิงคโปร์ทำ� ได้ดมี ากในระดับต้น ๆ ของโลก วิธกี ารนี้ในสิงคโปร์เรียกว่า บาร์โมเดล (Bar Model)
จึงน่าสนใจว่าวิธีการนี้ เป็นอย่างไร
พิจารณาโจทยปญหาตอไปนี้
เอมีแอปเปิล 2 ผล บีมีแอปเปิล 5 ผล เอและบีมีแอปเปิลรวมกันกี่ผล
ปกติ แ ล ว ผู  ส อนควรจั ด ประสบการณ ใ ห ผู  เ รี ย นไต ขั้ น ของการเรี ย นรู  จ ากของจริ ง ไปเป น ตั ว นั บ ที่ จั บ ต อ งได
(concrete) แทนของจริงแลวเปลี่ยนไปสูตัวแทนที่เปนรูปในกระดาษ (pictorial) และปรับไปถึงขั้นนามธรรมที่ทิ้งเคาเดิมของจริง
ไปในที่สุด (abstract) ลําดับขั้น concrete
pictorial
abstract เปนดังนี้
เอ
บี

ผู้สอนใช้แอปเปิลจริงเป็นตัวนับตามโจทย์แต่เมื่อผู้เรียน
อายุมากขึ้นและเริ่มคุ้นเคย ผู้สอนค่อย ๆ เปลี่ยนและใช้
สื่อตัวนับที่จับต้องได้ (concrete) แทน
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เอ

ขั้นต่อมา ผู้สอนเปลี่ยนตัวนับที่จับต้องได้เป็นรูปเขียน
(pictorial) แทน

บี

จากนั้น ความสมจริงของรูปค่อย ๆ ลดลงจนกลายเป็น
แท่ง ๆ (bar) ในจินตนาการแทน (abstract)

เอ
บี

เอ
บี

เอ
บี

ต่อไปนี้เป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาและ บาร์โมเดล แบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน
## บาร์โมเดล แบบ part-whole model สําหรับการบวก ## บาร ์ โ มเดล แบบ comparison model ส� ำ หรั บ
และการลบ
การบวกและการลบ
ตัวอย่าง 3 โรงเรียนบ้านนามีนักเรียนชาย 119 คน มี
ตัวอยาง 1 โรงเรียนบานนามีนักเรียนหญิง 134 คน
นั
ก
เรี
ย
นหญิ
งมากกว่านักเรียนชาย 15 คน โรงเรียนบ้านนามี
นักเรียนชาย 119 คน โรงเรียนบานนามีนักเรียนกี่คน
นักเรียนหญิงกี่คน
119
15
?
หญิง

ชาย

134

119

ชาย
หญิง

?

ตัวอยาง 4 โรงเรียนบานนามีนักเรียนหญิง 134 คน มี
ตัวอยาง 2 โรงเรียนบานนามีนักเรียน 253 คน เปน นักเรียนชายนอยกวานักเรียนหญิง 15 คน โรงเรียนบานนามี
นักเรียนหญิง 134 คน เปนนักเรียนชายกี่คน ๆ
นักเรียนชายกี่คน
134

253
หญิง

134
นิตยสาร สสวท.

ชาย

?

หญิง
ชาย

?

15
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ตัวอย่าง 5 โรงเรียนบ้านนามีนักเรียนหญิง 134 คน มี ## บาร์โมเดล แบบ comparison model ส�ำหรับการคูณ
นักเรียนชาย 119 คน โรงเรียนบ้านนามีนักเรียนหญิงมากกว่า และการหาร
นักเรียนชายกี่คน
ตัวอย่าง 9 มีดอกไม้สีขาว 9 ดอก และมีดอกไม้สีส้ม
134
เป็น 3 เท่าของดอกไม้สีขาว มีดอกไม้สีส้มกี่ดอก
9

หญิง
ชาย

119

?

## บาร์โมเดล แบบ part- whole model ส�ำหรับการคูณ
?
และการหาร
ตัวอย่าง 6 ชูใจออมเงินวันละ 8 บาท เป็นเวลา 5 วัน
ตัวอย่าง 10 มีดอกไม้สีส้ม 27 ดอก และดอกไม้สีส้ม
ชูใจออมเงินรวมได้กี่บาท
เป็น 3 เท่าของดอกไม้สีขาว มีดอกไม้สีขาวกี่ดอก
?
?

8
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ตัวอย่าง 7 ชูใจออมเงินได้รวม 40 บาท ในเวลา 5 วัน
ตัวอย่าง 11 มีดอกไม้สีส้ม 27 ดอก และมีดอกไม้สีขาว
ชูใจออมเงินวันละกี่บาทเท่า ๆ กัน
9 ดอก ดอกไม้สีส้มเป็นกี่เท่าของดอกไม้สีขาว
9
40

27

?

ตัวอย่าง 8 ชูใจออมเงินวันละ 8 บาท จนได้เงินรวม 40 ## บาร์โมเดล แบบเศษส่วน
บาท ชูใจออมเงินกี่วัน
ตัวอย่าง 12 แอนซื้อดอกไม้ 24 ดอก
40
ที่แอนซื้อเป็นสีขาว แอนซื้อดอกไม้สีขาวกี่ดอก

ของดอกไม้

24

8

?
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30
ลองพิจารณาการใช้ บาร์โมเดล กับโจทย์ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ดังนี้

แมค่ า้ ท�ำขนมเขง่ ไปขายทัง้ หมดกีห่ อ่ จากรูปทีเ่ ขียน แม่คา้ ท�ำ
ขนมเข่งไปขายทัง้ หมด 10 ส่วน
และจากขัน้ ตอนทีแ่ ล้ว 1 ส่วน= 40 ห่อ
แม่คา้ ท�ำขนมเขง่ ไปขายทีต่ ลาด ตอนเชา้ ขายได้ ของทีท่ �ำ
ดังนัน้ 10 ส่วน = 10 x 40 = 400 ห่อ
มา ตอนบ่ายขายได้อีก ของที่เหลือจากตอนเช้า ถ้าแม่ค้า
ขายขนมเข่งตอนเช้าได้มากกว่าตอนบ่าย 200 ห่อ แม่ค้า
morning
afternoon
เช้า
บ่าย
ท�ำขนมเข่งไปขายทั้งหมดกี่ห่อ
ขั้นตอนการคิด
เขียนรูปสี่เหลี่ยมแทนขนมเข่งทั้งหมด

ตอนเช้าขายได้

ของที่ท�ำมา

เช้า
morning

ตอนบ่ายขายได้อีก ของที่เหลือจากตอนเช้า
เช้า
บ่าย
afternoon
morning

แบ่งส่วนให้เท่ากันได้ ตอนเช้า 6 ส่วน ตอนบ่าย 1 ส่วน
ผลต่างคือ 5 ส่วน แมค่ า้ ขายขนมเขง่ ตอนเชา้ ไดม้ ากกว่าตอนบ่าย
200 ห่อ หมายความวา่
5 ส่วน = 200 หอ่
1 ส่วน = 200 5 = 40 หอ่
morning
เช้า

นิตยสาร สสวท.

บ่าย
afternoon

?
ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ถ้าคิดว่ายาก ก็อาจเปน็ เพียงความรูส้ กึ
ที่ยังไม่คุ้นเคยเท่านั้น ลองเปิดใจกับวิธีการสอนใหม่ ๆ และ
เรียนรู้สร้างความช�ำนาญเรื่องการสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บาร์โมเดล อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ ไม่เพียงแต่ตัวผู้สอนเท่านั้นที่
จะเก่งขึ้น นักเรียนของเราก็จะเก่งและชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น
ด้วย เพราะเขาแก้โจทย์ปัญหาได้
ถ้าผู้อ่านสนใจ ผู้เขียนจะเรียบเรียงเรื่อง บาร์โมเดล มาน�ำ
เสนอให้อ่านอีก เขียนมาบอกกันด้วยนะครับ
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