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การใช้คำาถามกับการสอนภาษาไทย

ทยิดา เลิศชนะ1

บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22 การจัดการศึกษาให้เน้นว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุดและมาตรา 24 เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังในด้านคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนั้น แนวการจัดการศึกษาเพื่อ
สอดคล้องตามหลักการของพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยจะต้องจัดการ
เรยีนรู้อยา่งอสิระ ลงมอืฝกีฝน และปฏบิตัอิยา่งมสีว่นรว่ม รวมทัง้เสรมิสรา้งคุณลกัษณะความรบัผดิชอบ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถและดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ 
โดยสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง เพ่ือความสำาเร็จในการเรียนและสามารถนำา
ความรู้และประสบการณ์นั้นไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีความหมาย

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญนั้น ผู้สอนจำาเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองผู้เรียนทั้งความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ความ
หลาก หลายของสาระการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จนถึงเป้า
หมายของการศกึษาชาต ิจากประสบการณท์ีผู่เ้ขยีนไดท้ำาการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยในระดบั
ประถมศึกษา ผู้เขียนได้ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และการฝึกทักษะ
อย่างหลากหลายให้กบัผูเ้รยีนและไดพ้บวา่ การจดัการเรยีนรู้โดยใช้คำาถามเปน็วธิหีนึง่ทีท่ำาใหป้ระสบความ
สำาเร็จในการสอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการคิดของผู้เรียน (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 
2555) การสอนเพื่อพัฒนาการคิดนั้นการใช้คำาถามเป็นวิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีที่สุด ผู้
เรยีนจะเกดิความชดัเจน แจม่แจง้ทางปญัญา การสอนโดยการบอก อธบิายหรอืเลา่แตเ่พยีงอยา่งเดยีวไม่
สามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้ จะต้องอาศัยกลไกลทางปัญญาในการวิเคราะห์ไตร่ตรอง
ขอ้มลูใหถ้ีถ่ว้น ตอ้งอาศยัคำาถามของครกูระตุน้ใหค้ดิ ถามใหวิ้เคราะหห์าเหตุผล ถามความรูสึ้กใหวิ้พากษ์
วิจารณ์สิ่งเหล่านี้จะช่วยนำาพาผู้เรียนไปสู่ความรู้ที่จริงแท้ได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งนำาเสนอแนวทางการใช้คำาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในวิชาภาษาไทย 
เพือ่เปน็แนวทางแกค่รูในการเลือกใชค้ำาถามเพือ่พฒันาทกัษะการคดิของผูเ้รยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ตลอดจนสรรหารปูแบบของคำาถามทีห่ลากหลายเพือ่นำามากระตุน้และเรา้ความสนใจในระหวา่งการจดัการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1	 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(ฝ่ายประถม)
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ความสำาคัญของการใช้คำาถาม

การใช้คำาถามเป็นทักษะ/ความสามารถ
ความคล่องแคล่วของครูในการตั้งคำาถามแปลกๆ 
เพื่อนำามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน
ได้ การใช้คำาถามจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญ
ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย 
มูลคำา, 2553; เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2555) ดังนี้

1. คำาถามเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผู้
เรียนทั้งในด้านการคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวและ
ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นในแต่ละวัน 

2. การใช้คำาถามช่วยทำาให้ทราบพื้นฐาน 
ภูมิหลังของผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
ถ่ายทอดออกมาให้เห็น

3. คำาถามจะช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้นใน
ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงออก กล้าคิด กล้า
ทำา กล้าตอบ

4. การตอบคำาถามจะช่วยทำาให้ผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น กล้าแสดงความคิด
เห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

5. คำาถามจะชว่ยพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์
พฒันาสมอง และการใชภ้าษาของผูเ้รยีน อีกท้ังได้
พฒันาการใช้ภาษาของตนดว้ยเพราะได้เลยีนแบบ
การใช้ภาษาของครู

6. คำาถามช่วยเร้าความสนใจในสิ่งต่างๆ 
ของผู้เรียน มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
อยากได้มาซึ่งคำาตอบ เป็นผลให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

7. คำาถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
คิดจากระดับพื้นฐานไประดับที่สูงข้ึน เช่ือมโยง
ระหว่างความคิด และท้าทายความอยากรู้อยาก
เห็นของผู้เรียน

8. คำาถามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน หากได้รับการพัฒนา การกระ
ตุ้นในการให้คำาถามอยู่เสมอจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
พฒันาการทางสติปัญญาท่ีด ีเนือ่งจากสมองไดฝ้กึ
การคิดอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี ้ถนอม เอือ้สนุทรสกลุ (2558) 
ได้สรุปว่า การใช้คำาถามเป็นยุทธศาสตร์การสอน
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ค้นคว้าหาคำา
ตอบ สามารถพัฒนาความคิดของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สงัเคราะห ์หรอืประเมนิคา่เพือ่ตอบคำาถาม ซึง่การ
ใช้ คำาถามถือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการเรียนการ
สอน และนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และ
การคิด นอกจากนี้การใช้คำาถามมีความสำาคัญต่อ
การเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลดีทั้ง ต่อผู้เรียนและผู้สอน 
โดยมีประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมใน การเรียนการสอน ช่วยให้เกิดการอภิปราย
ในชัน้เรยีน ชว่ยสรา้งความ มัน่ใจใหก้บัผูเ้รยีน เมือ่
สามารถตอบคำาถามได้ ช่วยทบทวนบทเรียน และ
ช่วยใหผู้้เรยีนไดใ้ช้ความคดิระดบัคดิ วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ และประโยชน์ต่อผู้สอน คือ ช่วยในกา
รสำารวจและทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน ทั้งยัง
ช่วยใหท้ราบแนวคดิของผู้เรยีน ชว่ยในการเน้นเน้ือ
หาสำาคัญในบทเรียน และช่วยในการประเมินและ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้คำาถามเป็นกระบวนการเรียนที่มุ่ง
พัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน จะ
ช่วยทำาให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้ความคิดหลายๆ แบบ 
เช่น คิดวิเคราะห์ วิจารณ์สังเคราะห์ หรือประเมิน
ค่าเพื่อที่จะได้คิดและตอบคำาถามของครู (สุวิทย์ 
มูลคำา และอรทัย มูลคำา, 2553) 

กล่าวโดยสรุป การใช้คำาถามเป็นความ
สามารถของครูที่นำามาใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงออก กล้าคิด กล้าทำา รวมทั้งพัฒนาความ
สามารถด้านการคิดระดับพื้นฐานไปสู่ระดับขั้นสูง 
ตลอดจนใหผู้เ้รยีนสังเกต กลวธิกีารใชภ้าษาในการ
ตั้งคำาถามของครูได้เป็นอย่างดี

ลักษณะคำาถามที่ดี

การเลอืกใชค้ำาถามเพือ่พฒันาความสามารถ
ดา้นการคดิใหแ้กผู่เ้รยีน ครจูะตอ้งเลอืกใชค้ำาถามโดย
คำานึงถึง ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
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ทางภาษาของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบ
ถามได้ ลักษณะของข้อยคำาถามที่ดีควรมีลักษณะ 
(สุวทิย ์มลูคำา และอรทยั มูลคำา, 2553; เฉลิมลาภ 
ทองอาจ, 2555) ดังต่อไปนี้

1. คำาถามแตล่ะขอ้มคีวามเปน็นยัเดยีว โดย
การถามเพยีงส่ิงเดียว ใชภ้าษางา่ยๆ สัน้ กะทดัรดั 
ชัดเจนและเปน็คำาถามทีก่ระตุน้ยัว่ยทุา้ทายผูเ้รยีน 

2. ใช้คำาไม่กำากวม คำาถามที่ถามจะต้อง
มีความเข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบ ไม่
เปน็คำาถามเชงิซอ้น หรอืใชห้ลายคำาถามในประโยค
เดยีวกนั หรอืมคีำาปฏเิสธซ้อนปฏเิสธ จนกอ่ใหเ้กดิ
ความสับสน

2. ตั้งคำาถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของเนื้อหาสาระที่จะเรียน

3. ตัง้คำาถามใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 
ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป

4. คำาถามพยายามเลีย่งคำาทีเ่ปน็นามธรรม
ทีอ่าจเขา้ใจยาก คำาศัพทท์างเทคนคิทีรู่กั้นในเฉพาะ
กลุ่มเล็กๆ หรือคำาศัพท์ที่ยากเกินวัยของผู้เรียน

5. หลกีเลีย่งการใชค้ำาคณุศพัทแ์ละคำาวเิศษ 
เพราะคำาเหล่านี้สื่อความหมายได้หลายแบบ เช่น 
บ่อย มาก หลาย น้อย ฯลฯ

6. ไม่ใช้ข้อความที่ไวต่อความรู้สึกของคน 
เช่น เพศ การหย่าร้าง หรือข้อความที่จะเกี่ยวกับ
สถาบันที่คนทั่วไปนับถือบูชา

7. ควรหลีกเลี่ยงคำาถามที่เป็นคำาถามนำา 
หรือใช้คำาที่มีน้ำาหนักไปทางหน่ึงทางใดประกอบ
อยู่คำาถาม หรือมีลักษณะชี้แนะคำาตอบ 

8. ควรหลกีเล่ียงคำาถามท่ีอาจจะเกดิความ
ลำาเอยีงของผู้ตอบ หรือมขีอ้มลูหลายอยา่งทีผู่ต้อบ
อาจต้องคำานึงถึง และเป็นเหตุให้ตอบไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

9. คำาถามควรมลัีกษณะให้ตอบถกูไดห้ลาย
ทาง เพือ่จะทำาใหผู้เ้รยีนคดิหาคำาตอบไดห้ลากหลาย 
รวมทัง้หลกีเลีย่งคำาถามทีใ่หต้อบ ใช ่– ไมใ่ช ่ซึง่ไม่
ช่วยทำาให้เกิดการคิด หรือถ้าจำาเป็นต้องตอบ ใช่ - 

ไม่ใช่ เม่ือผู้เรยีนตอบแลว้ควรถามเหตผุลตอ่ด้วยวา่ 
ทำาถึงใช่ หรือ ไม่ใช่ ผู้เรียนก็จะได้ฝึกการคิดตอบ

10. ไม่ใช้คำาย่อต่างๆ ในคำาถาม เช่น ร.ร. 
ตจว. เพราะอาจทำาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจได้ 

นอกจากผูส้อนควรใชค้ำาถามทีม่ลีกัษณะที่
ดแีล้ว ผูส้อนควรมีการใหก้ำาลังใจและเสริมแรงทาง
บวกถา้ผูเ้รียนตอบคำาถามถกูต้อง แต่ถา้ผูเ้รียนตอบ
ผดิไมค่วรตำาหนหิรอืแสดงอารมณโ์มโหแตอ่ยา่งใด 
เพราะจะทำาใหผู้เ้รยีนกลวั และไมก่ลา้ตอบอกีตอ่ไป 
และถา้เปน็คำาถามระดบัสงูหรือคำาถามยากอาจให้
ผู้เรียนที่เก่งให้ตอบก่อน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้
เรียนทีป่านกลางและออ่นได้คดิตอบตอ่ไป และสิง่ที่
จะลืมเสียไม่ไดเ้ลยคอื ในการถามแต่ละครัง้ไม่ควร
เรียกชือ่ผู้เรียนใหต้อบกอ่นเพราะอาจทำาให้ผูเ้รยีน
คนอื่นๆ ไม่สนใจฟังคำาถาม ควรพูดคำาถามออก
ไปก่อน เน้นให้ทุกคนฟังคำาถามและคิดคำาตอบไว้ 
ส่วนการตอบจะเป็นการให้ผู้เรียนยกมือก่อนตอบ
หรอืจะเรยีกใหผู้เ้รยีนคนใดตอบค่อยพจิารณาตาม
สถานการณ์อีกทีหนึ่ง

การใช้คำาถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การใชค้ำาถามในการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ ถ้าจะให้เกิดประโยชน์เต็มท่ี ควรปฏิบัติตาม 
ขัน้ตอน ดงันี ้(สุวทิย ์มลูคำา และอรทยั มลูคำา, 2553)

1. ข้ันวางแผนการใช้คำาถาม ผู้สอนควร
วางแผนและตั้งคำาถามไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้คำาถาม
เพื่อวัตถุประสงค์ใด กี่ข้อ จะใช้คำาถามแบบใดที่
จะสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ได้อย่างเรียงลำาดับ ไม่วกไปวนมา เพื่อ
เพิ่มความมั่นใจในการถาม และไม่หลงลืมคำาถาม
ที่จะถาม

2. ขัน้เตรยีมคำาถาม ผูส้อนควรเตรยีมคำาถาม
ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 
หลากหลายและชัดเจน 



19วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

3. ขั้นการใช้คำาถาม 

1) ผูส้อนสามารถใชค้ำาถามไดท้กุขัน้ตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2) อาจจะสร้างสรรค์คำาถามใหม่ที่นอก
เหนือจากคำาถามที่เตรียมไว้ก็ได้ แต่ควรเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระและสถานการณ์นั้นๆ และควรใช้
คำาถามที่สามารถตอบได้หลายคำาตอบ

3) ในชว่งการใชค้ำาถามควรใช้สหีนา้ ทา่ทาง 
หรือน้ำาเสียงประกอบการถามเพื่อกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน และถามคำาถามด้วยความมั่นใจ

4) ถามคำาถามที่ง่ายและยากสลับกันไป 
เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีกำาลังใจในการตอบคำาถาม

5) ผู้สอนต้องคอยสังเกตตลอดเวลา โดย
เฉพาะผูเ้รยีนทีไ่มค่อ่ยสนใจเรยีน หรอืชอบคุยและ
เล่นในขณะเรียน ครูต้องคอยย่ัวยุให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจอยู่เสมอ

6) ผูส้อนควรแสดงความเปน็กลัยาณมติร
ตอ่ผู้เรียน ท้ังในเวลาถามคำาถามหรอืฟงัคำาตอบ และ
หากผู้เรียนตอบผิดจะต้องไม่ดุหรือลงโทษ แต่ควร
หาทางกระตุ้นให้ผู้เรียนหาคำาตอบที่ถูกต้องจนได้

7) เมื่อผู้สอนได้เสนอคำาถามไปแล้ว ควร
ให้เวลาผู้เรียนในการรวบรวมความคิด แสวงหา
คำาตอบสักนิด เพราะบางคำาถามต้องใช้เวลาคิด
นาน ถ้าหากผู้สอนเร่งเวลาจนเกินไปอาจจะทำาให้
ผูเ้รยีนไมม่สีมาธิในการคดิ และอาจจะเบือ่ในทีส่ดุ

8) ผู้สอนควรหลีกเลี่ยงการถามเองตอบ
เอง ถ้าผู้เรียนตอบไปได้ให้แนะนำาช่องทางการหา
คำาตอบ ผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวก ให้คำา
แนะนำาในการหาคำาตอบ แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันหา
คำาตอบเอง

9) ให้ผู้เรียนตอบคำาถามทีละคน ไม่แย่ง
กันตอบ เพื่อจะได้ฟังคำาตอบได้ชัดเจน แสดงถึง
การมรีะเบยีบวนัิย แต่ให้ตอบหลายคนไดใ้นคำาถาม
ข้อเดียวกัน เพราะในบางคำาถามอาจมีคำาตอบได้
หลายคำาตอบ

10) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถามผู้สอน
ตามความเหมาะสม หรือเมื่อเกิดปัญหา หรือเมื่อ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการแสวงหาคำาตอบ

11) ให้คำาชมเชยเมื่อผู้เรียนตอบถูก ให้
กำาลังใจเม่ือผู้เรียนตอบผิดและให้คำาแนะนำาเพิ่ม
เติมเพื่อเป็นแนวทางในการคิดหาคำาตอบต่อไป

12) เมื่อถามคำาถามแล้วไม่มีผู้เรียนคน
ใดตอบคำาถาม อาจเป็นเพราะคำาถามยากเกินไป
หรือฟังคำาถามไม่เข้าใจ ผู้สอนควรถามใหม่และใช้
ถ้อยคำาหรือทำาคำาถามใช้ง่ายกว่าเดิม

13) ในการถามคำาถามอาจมีสื่อต่างๆ 
ประกอบการถามด้วยก็จะทำาให้ผู้เรียนมองเห็น
และเข้าใจในคำาถามได้รวดเร็ว รวมทั้งคิดหาคำา
ตอบได้รวดเร็วขึ้น

4. ขั้นสรุปและประเมินผล การสรุปบท
เรียนผู้สอนจะใช้คำาถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได้ 
หรือผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปและประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
และกิจกรรม 

นอกจากนี้ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555) 
ยงัไดเ้สนอแนะแนวทางการใชค้ำาถามเพือ่พฒันาการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผูส้อนควรถามคำาถามทีช่ดัเจนไมก่ำากวม
ไม่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนไม่ใช้ถ้อยคำาที่ฟุ่มเฟือย 
เยิ่นเย้อเกินความจำาเป็น

2. ผูส้อนตัง้คำาถามไมเ่ฉพาะเจาะจงผูเ้รยีน
คนใดคนหนึ่งจากนั้น ให้นักเรียนอาสาสมัครตอบ
คำาถามหรอือาจจะเรยีกช่ือผูเ้รยีนคนใดคนหนึง่ตอบ
และควรเว้นเวลาให้ผู้เรียนได้คิดก่อนตอบคำาถาม

3. ผู้สอนถามคำาถามที่สอดคล้องกับจุด
ประสงค์เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใช้
คำาถามให้เหมาะสมกับสติปัญญาของผู้เรียนรวม
ทั้งเป็นคำาถามที่สามารถพิสูจน์คำาตอบได้ชัดเจน

4. ผูส้อนไมถ่ามคำาถามแบบสรา้งระบบเชน่
การถามเรียงลำาดับที่หรือเลขที่นั่งเพราะจะทำาให้
นักเรียนสนใจ เฉพาะคำาถามที่ใกล้จะถึงตนเอง
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5. ผูส้อนควรถามทีละคำาถามและให้ผูเ้รยีน
ตอบให้เสร็จก่อนแล้วจึงตั้งคำาถามใหม่ไม่ควรตั้ง
คำาถามหลากหลายคำาถามในเวลาเดียวกันเพราะ
อาจทำาให้ผู้เรียนสับสนได้

6. ผู้สอนควรตั้งคำาถามเป็นคำาถามปลาย
เปิดเพ่ือพัฒนาการคดิของผูเ้รยีน พยายามหลกีเลีย่ง
การใช้คำาถามปลายปิด หรือตอบแค่ ใช่ – ไม่ใช่, 
ถูก – ไม่ถูก เท่านั้น

กล่าวโดยสรุป การเลือกใช้คำาถามในการ
จัดการเรียนรู้ควรเลือกคำาถามที่ชัดเจน สอดคล้อง
กบัจดุประสงค์ทีต่อ้งการถาม เรยีงลำาดบัขอ้คำาถาม
จากง่ายไปหายาก และมลีกัษณะเปน็คำาถามปลาย
เปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น และกล้าพูดนำาเสนอได้

ประโยชน์ของการใช้คำาถาม

ในการใชค้ำาถามถามผูเ้รียนนัน้ มปีระโยชน์
หลายด้าน ได้แก่

1.  ผูเ้รยีนกบัผู้สอนใช้เปน็เครือ่งมอืในการ
สื่อความหมายกันได้ดี

2.  ใชค้ำาถามชว่ยเปน็แรงผลักดนัให้ผูเ้รยีน
ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนไม่สนใจ ไม่มีสมาธิใน
การเรียน หรือแสดงอาการเบื่อหน่ายต่อการเรียน

4. ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นสำาคัญ
ของสาระการเรียนรู้ที่เรียนโดยการใช้คำาถามถาม
เป็นระยะๆ 

5. ช่วยในการประเมินผลการเรียนการ
สอน ให้เข้าใจความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียน และ
วินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนได้

6. ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้
กับผู้เรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต

7. ชว่ยทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์
หรือใช้กระตุ้นให้คิดได้ตลอดเวลา

กล่าวโดยสรปุ การใชค้ำาถามในการจัดการ
เรยีนรูว้ชิาภาษาไทยมปีระโยชนห์ลายดา้น ทัง้ใชเ้ปน็
เครือ่งมอืเพือ่พฒันาสตปิญัญา พฒันากระบวนการ
คิด และพัฒนาเจตคติให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็น
เครื่องมือในการกระตุ้นและเร้าความสนใจทุกขั้น
ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s  
Taxonomy)

การตอบคำาถามเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การเรยีนรู ้การใชค้วามสามารถทางสตปัิญญา ความ
รู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถใน
การคดิเรือ่งราวต่างๆ อยา่งมีประสทิธภิาพ ดงันั้น 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของBloom (1956) จึงสามารถ
นำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้คำาถามได้
เปน็อยา่งด ีซึง่สามารถจำาแนกตามระดบัความยาก
ง่ายได้ 6 ระดับ ดังนี้ 

ความรู้ความจำา (Knowledge)   การเรียนรู้
ในระดบันีเ้ปน็การเรยีนรูท้ีผู้่เรยีนสามารถเก็บรกัษา
มวลประสบการณ์ต่างๆ ตอบได้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้
มามีสาระอะไรบ้าง ซึ่งการที่สามารถตอบได้นั้น 
ได้มาจากการจดจำาเป็นสำาคัญและระลึกเรื่องรา
วนั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นยำา ดังนั้น คำาถามที่
ใช้ในการทดสอบการเรียนรู้ในระดับนี้ จึงมักเป็น
คำาถามที่ถามถึงข้อมูล สาระ รายละเอียดของสิ่งที่
เรยีนรู ้และใหผู้เ้รยีนแสดงพฤตกิรรมทีบ่ง่ชีว้า่ตนมี
ความรู้ความจำาในเรื่องนั้นๆ

การตัง้คำาถามดา้นความรูค้วามจำา เป็นการ
ตัง้คำาถามทีม่คีำาตอบทีแ่น่นอน ถามเนือ้หาเกีย่วกบั
ขอ้เทจ็จรงิ คำาจำากดัความ คา่นิยม เกีย่วกบัใคร ทำา
อะไร ที่ไหน อย่างไร ตัวอย่างคำาถาม เช่น

  - สตัวช์นดิใดเปน็พาหนะของสดุสาคร 

  - พลายแก้วเป็นลูกของใคร

 -  เครื่องหมาย ! เรียกว่าอะไร ?

 2. ความเขา้ใจ (Comprehension)  เปน็การ
เรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจความหมายความ
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สัมพันธ์และโครงสร้างของสิ่งที่เรียน เป็นความ
สามารถในการจบัใจความสำาคญัของเร่ืองราว และ
สามารถอธบิายส่ิงทีเ่รยีนรูน้ัน้ไดด้ว้ยคำาพดูของตนเอง  
ผูเ้รยีนทีม่คีวามเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ หลงัจาก
ได้ความรู้ในเรื่องนั้นมาแล้ว จะสามารถแสดงออก
ได้หลายทาง เช่น สามารถแสดงออกมาในรูปของ
การแปลความ ตีความได้ คาดคะเน ขยายความ 
แปลความได้ เปรียบเทียบได้ บอกความแตกต่าง
ได้ เป็นต้น ดังนั้น คำาถามในระดับน้ี จึงมักเป็น
คำาถามท่ีช่วยให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง
ความเข้าใจของตนในเรื่องนั้นๆ 

การตั้งคำาถามด้านความเข้าใจ เป็นความ
สามารถบ่งบอกใจความสำาคัญของเรื่องราวโดย
การแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความสำาคัญ
ได้ ต้องใช้ความรู้ความจำามาประกอบเพื่ออธิบาย
ด้วยคำาพูดของตนเองเป็นคำาถามที่สูงกว่าความรู้ 
ตัวอย่างคำาถาม เช่น

  - คำาในมาตราแม่เกยมีลกัษณะอยา่งไร

  - ตำาน้ำาพริกละลายแมน่้ำา หมายความ
ว่าอย่างไร

 3. การนำาความรู้ไปใช ้(Application)  เปน็
ข้ันทีผู่เ้รยีนสามารถนำาความรู ้ความเขา้ใจ หลกัการ 
กฎเกณฑ์ วิธีดำาเนินการต่างๆ และประสบการณ์
ของเรื่องที่ได้รู้มา ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

การตัง้คำาถามด้านการนำาความรูไ้ปใช ้เป็น
คำาถามที่ให้ผู้เรียนนำาความรู้และความเข้าใจไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ตัวอย่างคำาถาม เช่น

 - จากเร่ืองกระต่ายกับเต่า นกัเรียนจะ
นำาแนวคิดจากการปฏิบัติตนของเต่าไปใช้อย่างไร 

  - จากคำาพังเพย ตำาน้ำาพริกละลาย
แม่น้ำา นกัเรยีนสามารถนำาไปปรับใชใ้นชวีติประจำา
วันได้อย่างไรบ้าง

4. การวิเคราะห์  (Analysis)   เป็นความ
สามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ 
ออกเปน็สว่น ยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน เปน็องคป์ระกอบ

ที่สำาคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่
เกีย่วขอ้งกนั การวเิคราะหน์ีจ้ะแตกตา่งกนัไปแลว้แต่
ความรู ้ความคดิและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

การตั้งคำาถามด้านการวิเคราะห์ คือ เป็น
คำาถามที่ให้จำาแนกแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ว่า
ประกอบด้วย

ส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ
ทฤษฎทีีม่าของเร่ืองราวหรอืเหตกุารณน์ัน้ ตัวอยา่ง
คำาถาม เช่น

 - พฤตกิรรมของนางวนัทอง นกัเรยีน
เห็นด้วยหรือ เพราะเหตุใด

 - เหตุใดนางรจนาจึงเลือกเจ้าเงาะ
เป็นคู่ครอง

5. การสงัเคราะห ์(Synthesis)  เปน็ความ
สามารถในการผสมผสานสว่นยอ่ยๆ เขา้เปน็เรือ่ง
เดยีวกนัอยา่ง มรีะบบ เพือ่ใหเ้กดิสิง่ใหมท่ีส่มบรูณ์
หรือดีขึ้นกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิด
ออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การวางแผนวิธีการ
ดำาเนินงานขึ้นใหม่ หรือ เกิดความคิดที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูป
แบบใหม่หรือแนวคิดใหม่ หรือปรับปรุงของเก่าให้
ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น

การต้ังคำาถามด้านการสังเคราะห์ เป็น
คำาถามโดยใชก้ระบวนการคดิเพือ่สรุปความสัมพนัธ์
ระหว่างข้อมูลย่อยๆ นั้นเป็นหลักการหรือแนวคิด
ใหม่ ตัวอย่างคำาถาม เช่น

 - ข้อคิดที่ได้จากนิทานอีสปเรื่องหมา
กับเงาตรงกับสุภาษิตไทยว่าอย่างไร

 - เรือ่งพระเวชสนัดรเปน็ตวัอย่างของ
การทำาความดีในเรื่องใด

6. การประเมินค่า (Evaluation)  เปน็ความ
สามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับ
คณุคา่ของส่ิงตา่งๆ ออกมาโดยใชข้อ้เท็จจรงิอย่างมี
กฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นไปตามเนือ้หาสาระใน
เรือ่งนัน้ๆ หรืออาจจะเปน็ไปตามกฎเกณฑท์ีส่งัคม
ยอมรับหรือตามสถานการณ์นั้นๆ ก็ได้ 
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การตั้งคำาถามด้านการประเมินค่า เป็น
คำาถามที่ต้องมีคุณค่า ความรู้ ความรู้สึก ความ
คิดเห็นในการกำาหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินค่าของ
สิ่งนั้นๆ ตัวอย่างคำาถาม เช่น

 - จากเรือ่งรามเกียรติ ์พเิภกเปน็บคุคล
อย่างไร

 - ถา้นักเรยีนเปน็ทศกัณฐจ์ะไปแย่งชงิ
นางสีดาหรือไม่ เพราะเหตุใด

นอกจากคำาถามจะแยกระดับตามทฤษฎี
ของบลูม ดังกล่าวแล้ว จินดา คงแก้ว (2550) 
และ ชัยวัฒน์ 

สุทธิรัตน์ (2555) ยังได้สรุปลักษณะของ
คำาถามไว้ ดังนี้

1. การถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
เป็นการถามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถระลึกถึงส่ิงท่ี
เรียนได้ เช่น ศัพท์ นิยาม กฎเกณฑ์ เช่น 

 - ประโยคความซ้อนหมายถึงอะไร 

 - พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรา
แม่กดมีอะไรบ้าง

2. การถามเพือ่ใหก้ำาหนดนิยามหรืออธิบาย
หรอืความคดิรวบยอด เปน็คำาถามทีผู่ส้อนตอ้งการ
ใหผู้เ้รยีนอธบิายถงึวธิกีารหาคำาตอบ ขัน้ตอน หรอื
กระบวนการในการคดิหาคำาตอบ การสรปุหลกัการ
เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์มูลเหตุความสำาคัญ และ
สามารถสรุปเป็นหลักการหรือแนวปฏิบัติได้ เช่น

 - ผลจากการทำาโครงงานนี้สรุปได้
อย่างไร

 - มารยาทในการพูดได้แก่อะไรบ้าง

3. การถามให้คิดวิเคราะห์ เป็นคำาถาม
ที่ต้องการให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เหตกุารณห์รอืเรือ่งราววา่มสีาเหตจุากสิง่ใด ผลลพัธ์
จะเปน็อยา่งไร โดยอาศยัหลกัการ ทฤษฎ ีและทีม่า
ของเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่กำาหนด นำาไปสู่การ
คิดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เช่น

 - ปัจจบัุนวยัรุน่ใช้ภาษาไทยไมถ่กูต้อง 
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร

 - ในนิทานอีสปเร่ืองราชสีห์กับหนู 
ทำาไมหนจูงึมาชว่ยกดับว่งนายพรานท่ีคลอ้งราชสหี์
อยู่

4. การถามเพือ่ใหเ้กิดความคดิสรา้งสรรค ์
เป็นคำาถามที่ครูต้องการให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความ
รู้สึก ความคิดเห็น กฏเกณฑ์ ที่มีอยู่ไปประยุกต์ให้
เขา้กบัเหตกุารณห์รอืสถานการณใ์หม ่หรอืสิง่ใหม ่
เปน็การคดิทีแ่ปลกแตกตา่งจากสถานการณ์เดมิ เชน่

 - ทำาอย่างไรนักเรียนจึงจะเขียนเรียง
ความได้ดีขึ้น

 - นักเรียนเขียนตัวหนังสือและคำายัง
ไม่ถูกต้อง จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

5. การคิดเพื่อเปรียบเทียบและจำาแนก 
เปน็การถามเพ่ือให้นกัเรยีนวเิคราะห์เรือ่งราว หรอื
สิง่ตา่งๆ และพจิารณาว่าส่ิงใดสำาคญัหรอืไมส่ำาคญั 
มสีาเหต ุจุดมุง่หมาย หรือหลกัการอย่างไร เพ่ือนำา
สิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ความเหมือน ความสัมพันธ์ หรือจัดกลุ่มใหม่ เช่น

 - คำาและพยางค์ มีความเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร

 - ร้อยแก้วและร้อยกรอง มีลักษณะที่
ต่างกันอย่างไรบ้าง 

6. การถามเพื่อนำาไปสู่การสังเกต เป็น
คำาถามที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า เพื่อรับรู้และตอบปัญหา หรือนำาเอา
ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยในการตอบปัญหา เช่น

 - การเขียนเร่ืองจากภาพนี้ มีสิ่งใด
ประทับใจบ้าง (ครูหาภาพมาให้นักเรียนเขียน 1 
ภาพ) 

 - ขณะที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน
นักเรียนได้พบเห็นสิ่งใดบ้าง 

7.    การถามเพื่อนำาไปสู่การแสดงความ
คดิเหน็ เปน็คำาถามทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีน คาดการณ ์
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สรปุผล และตดัสนิใจอยา่งมเีหตผุลวา่อะไรจะเกดิ
ขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงบางส่ิงบางอยา่ง หรอืจะ
ขยายข้อสรุปให้กว้างขวางออกไป เช่น

 - นกัเรียนจะพดูอยา่งไรเพือ่ใหเ้พือ่นๆ 
มีความรักสามัคคีกันมากขึ้น

 - ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงคำาควบ
กล้ำาไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสียอย่างไร และจะแก้ไข
อย่างไร 

จากการตั้งคำาถามในลักษณะต่างๆ และ
ตัวอย่างคำาถามดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอน
สามารถใชค้ำาถามเป็นส่ือสำาหรบัการเรยีนการสอน
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นความสนใจ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างมากด้วย สำาหรับการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช้คำาถามน้ี ถนอม เอ้ือสุนทรสกุล (2558) มี
ความเหน็วา่ ครคูวรถามคำาถามใหท้ัว่ถงึ และใชค้ำา
ถามท่ีหลากหลายรปูแบบทัง้ถามโดยรวม และถาม
เปน็รายบคุคล เพือ่เป็นแรงกระตุน้ใหผู้้เรยีนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างสมำ่าเสมอ 
และครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้
เป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัย 
และกลา้ตอบคำาถามโดยไมก่ลวัความผดิพลาดเพือ่
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 
และครูควรมีการเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง ท้ังการ
ชมเชยเมื่อผู้เรียนตอบถูก และการให้กำาลังใจเมื่อ
ผู้เรียนยังตอบไม่ถูกเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้
เรียนในการตอบคำาถาม 

ตัวอย่าง การใช้คำาถามเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดในวิชาภาษาไทยตามทฤษฎีการเรียนรู้ขอ
งบลูม  

นกัเรยีนฟงันทิานเรือ่งกระตา่ยกบัเตา่แลว้
ตอบคำาถามดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ถามความรู้ความจำา

- ตัวละครเรื่องนี้มีกี่ตัว ใครบ้าง

- นิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 

- ตัวละครทำากิจกรรมอะไรในเรื่อง

- ในการแข่งขันใครเป็นผู้ชนะ

ขั้นที่ 2 ถามความเข้าใจ

- นิทานเรื่องนี้ทำาไมกระต่ายจึงคิดว่าตัว
เองจะชนะเต่า

- นักเรียนจะสรุปเร่ืองกระต่ายกับเต่าได้
อย่างไร

ขั้นที่ 3 ถามการนำาไปใช้

- จากนิทานเรื่องนี้นักเรียนจะนำาแนวคิด
ของเรื่องไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างไร

- นักเรียนจะนำาการปฏิบัติตนของใครไป
ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ขั้นที่ 4 ถามการวิเคราะห์

- การกระทำาของกระต่ายที่ไปนอนพักใต้
ต้นไม้เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร

- ทำาไมเต่าจงึเดนิไปตามทางโดยไม่หยดุพกั

ขั้นที่ 5 ถามการสังเคราะห์

- นักเรียนได้ข้อคิดจากเรื่องกระต่ายกับ
เต่าอย่างไร

- นกัเรยีนคดิวา่นทิานเร่ืองกระตา่ยกบัเตา่
ตรงกับสำานวนสุภาษิตใด

- ให้นักเรียนเล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าให้
เพื่อนฟังด้วยคำาพูดของนักเรียนเอง

ขั้นที่ 6 ถามการประเมินค่า

- นักเรียนชอบตัวละครใดในเรื่องเพราะ
เหตุใด

- ถ้านักเรียนเป็นกระต่ายจะปฏิบัติตาม
กระต่ายในเรื่องหรือ ไม่เพราะอะไร

- ถา้เตา่หยดุเดนิแลว้นอนพกัใตต้น้ไม ้คดิ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น



24 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

บทสรุป

การใชค้ำาถามเปน็ความสามารถของครทูีน่ำา
มาใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออก กล้าคิด กล้า
ทำา รวมทัง้พฒันาความสามารถดา้นการคดิระดบัพืน้
ฐานไปสู่ระดับขัน้สูง ตลอดจนให้ผูเ้รยีนสงัเกตกลวิธี
การใชภ้าษาใน การตัง้คำาถามของครไูดเ้ปน็อยา่งด ี
ดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรียนรูว้ชิาภาษาไทยโดย

ใชค้ำาถามตามทฤษฎ ีการเรยีนรูข้องบลมู (Bloom’s 
Taxonomy) ควรเลือกใช้คำาถามที่สื่อความหมาย
ชัดเจนโดยเรียงลำาดับจากง่ายไปหายาก เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง รวมทั้ง
ยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกของผู้เรียน และยิ่ง
กว่านั้นช่วยพัฒนาทักษะการคิดในระดับขั้นความ
รู้ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่าได้เป็นอย่างดี
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