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บทคัดย่อ

การต้ังคำาถามเปน็เทคนคิทีช่ว่ยใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนพฒันาตนเองในกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ 
ผู้สอนต้องพัฒนาวิธีการตั้งคำาถามกระตุ้นกระบวนการคิดและรู้จักทำาความเข้าใจในความรู้สึกของผู้
เรียน การตอบคำาถามจะสะท้อนว่าผู้เรียนกำาลังคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคำาถาม ซึ่งผู้สอนมืออาชีพควร
เรียนรู้เทคนิคการตั้งคำาถามแต่ละระดับตามการจำาแนกความมุ่งหมายทางการศึกษา บทความน้ีจึง
มุ่งนำาเสนอการตั้งคำาถามตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy Revised (2001) ซึ่งประกอบด้วยการ
เรียนรู้ตามพุทธิพิสัย 6 ขั้น 

คำาสำาคัญ: พุทธิพิสัย คำาถาม สภาพแวดล้อมชั้นเรียน

Abstract

Asking is technique, helps teachers and learners to process of inquiry. Teachers 
must develop their asking to stimulate students in thinking and feeling as well. Answer-
ing makes teacher understand how students had feeling towards asking. Professional 
teachers shall be learned how to used asking by taxonomy of educational objectives. 
This article employed Bloom’s Taxonomy Revised (2001) which 6 levels of cognitive 
domain are discussed. 
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การจดัการเรยีนรูมุ่้งพัฒนาผูเ้รยีนนำาวชิา
ความรู้ออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ผู้
เรียนจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในวิชาการ
และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน
รวม การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในศตวรรษ
ที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองมากขึ้น 
เรียนรู้ที่จะตั้งคำาถามและหาคำาตอบด้วยวิธีการ
สรา้งสรรค ์การแสวงหาความรูเ้พ่ือทำาความเขา้ใจ
โลกรอบตวัจงึมกัเริม่ตน้จากการตัง้คำาถามทีน่ำาไป
สู่คำาตอบ บทความนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อนำา
เสนอแนวคดิและวธิกีารตัง้คำาถามตามการจำาแนก
ความมุง่หมายทางการศกึษา ซึง่จะเปน็ประโยชน์
ต่อการนำาคำาถามไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ
แวดล้อมชั้นเรียน

การตั้งคำาถามคือการกระตุ้นความอยากรู้

การเรยีนการสอนมกัมุง่เนน้การถา่ยทอด
เนื้อหาสาระ ทฤษฎี หลักการ และยกตัวอย่าง
ที่เกิดจากงานวิจัยหรือผลการศึกษาค้นคว้าตาม
หลักวิชาการ รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่
จงึสนใจใหผู้เ้รยีนไดร้บัฟงัและซมึซบัความรูจ้ากผู้
สอน เป็นการคัดลอกหรือโคลนน่ิงความรู้จากผู้
สอนสูผู่เ้รยีน และรวมไปถงึการประเมนิการเรยีน
รู้ท่ีเนน้การทำาขอ้สอบแบบทอ่งจำา ซึง่เป็นการสอน
ที่ทำาให้ผู้เรียนต้องนั่งนิ่งๆ เพื่อเก็บประเด็นใน
การนำาไปสู่การทำาคะแนนข้อสอบให้ได้มาก แต่
เม่ือกระบวนการเรียนการสอนสิ้นสุดลง ผู้เรียน
อาจตั้งคำาถามว่าความรู้ที่ได้ตามหลักวิชาการจะ
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร

การต้ังคำาถามอาจเริม่ทีผู่เ้รยีน แตโ่ดยเนือ้
แทแ้ลว้ การตัง้คำาถามควรเปน็ผูส้อนท่ีไปกระตุน้
กระบวนการคิดและค้นคว้าหาคำาตอบ ทั้งนี้อาจ
ลงมอืทำาหรอืศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จงึจะทำาให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ผู้สอนควรสนใจ
กระบวนการหาคำาตอบไม่ใช่เน้นที่ผลลัพธ์ของ
คำาตอบ หรือการสรุปความรู้ ผู้สอนส่วนใหญ่มัก
เสียเวลาไปกับการต้ังคำาถามที่ผู้เรียนตอบไม่ได้ 

ถามในสิง่ทีผู่เ้รยีนไมรู่ ้แทท้ีจ่รงิแลว้ศลิปะในการ
ตั้งคำาถามคือการถามให้ผู้เรียนตอบได้ต่างหาก 
การตัง้คำาถามจงึเปน็กญุแจสำาคญัในการไขความ
รูสึ้ก ความคิดเหน็ และความเข้าใจในการแสวงหา
ความรู้ (สมชาติ กิจยรรยง และ ภัคจิรา ยศวิไล, 
2557) ผู้สอนจึงต้องมีเทคนิคในการเลือกและ
ถามคำาถามให้เหมาะสม การเรียนการสอนจะมี
ประสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงไรยอ่มขึน้กบัคณุภาพ
ของคำาถามเช่นกัน      

การตัง้คำาถามจงึเปน็เทคนิคสำาคัญในการ
เสาะแสวงหาความรูแ้ละศึกษาความรูส้กึนกึคดิของ
ผู้ตอบคำาถาม ก่อให้เกิดกระบวนการปรับสภาพ
แวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีน่ำาไปสูก่ารปรบัปรงุการ
จดักระบวนการเรียนรู้ได้เปน็อยา่งดี การต้ังคำาถาม
เปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรูช้ว่ยใหผู้เ้รยีน
เกิดความอยากรู้ สร้างความรู้  ความเข้าใจ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ ผู้สอนมืออาชีพจึงจำาเป็น
ทีจ่ะตอ้งรูแ้ละพฒันาทกัษะการตัง้คำาถามใหเ้กดิ
ความท้าทายแก่ผู้เรียน (ประสาท เนืองเฉลิม, 
2559: 72-73) เมื่อการตั้งคำาถามนั้นนำามาใช้
บ่อยๆ และสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้เรียนแล้ว การ
ตัง้คำาถามของผูส้อนจะกลายเปน็วฒันธรรมในชัน้
เรียน ผู้เรียนก็จะเริ่มปรับตัวกลายเป็นนักคิด นัก
ค้นคว้าหาคำาตอบ และผู้เรียนก็จะเรียนรู้ที่จะตั้ง
คำาถามเพือ่หาคำาตอบทีล่กึซึง้และทา้ทายมากขึน้

ระดับของการตั้งคำาถาม

Benjamin S. Bloom (1956) เป็น
นักการศึกษาท่ีให้ความสำาคัญกับการตั้งคำาถาม
กับการแบ่งระดับของคำาถามในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซ่ึงได้นำาเสนอการจำาแนกความมุ่งหมาย
ทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย 
(Cognitive domain) มุ่งเน้นสติปัญญา ได้แก่ 
ความรู้-ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
ทักษะพิสัย (Psychomotor domain) มุ่งเน้น
ทักษะและความคล่องแคล่ว ได้แก่ ทักษะการ
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เคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหว
อวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆ กัน ทักษะ
การสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดง
พฤติกรรมทางการพูด และจิตพิสัย (Affective 
domain) มุ่งเน้นความรู้สึกนึกคิด ได้แก่ การรับ
รู้ การตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ 
และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม

บทความนีมุ้ง่นำาเสนอเฉพาะการตัง้คำาถาม
ทีเ่ปน็ความสามารถทางสตปิญัญาของผูเ้รยีนตาม
แนวคิดของ Bloom (1956) และต่อมามีการ
ปรับปรุงใหม่ Bloom’s Taxonomy Revised 
(2001) โดยยึดแนวคิดเดิมแต่ปรับให้ขั้นและคำา
ให้มีความสามารถในทางพฤติกรรมมากขึ้น ซึ่ง 
Anderson and Krathwohl (2001) ได้ทำาการ
พัฒนา เพื่อให้การตั้งคำาถามนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังภาพที่ 1

Bloom (1956) แบง่ระดบัความสามารถ
ทางสติปัญญาของผู้เรียนออกเป็น 6 ระดับ โดย
เรยีงลำาดบัจากระดบัต่ำาไปสงู ไดแ้ก ่ความรู-้ความ
จำา (Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension) 
การนำาไปใช้ (Application) การวเิคราะห ์(Analysis) 
การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า 
(Evaluation) ตอ่มา Anderson and Krathwohl 
(2001) ได้ทำาการปรับปรุงในลักษณะของความ
รู้เพ่ือช่วยให้เกิดการต้ังวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ชัดเจนขึ้น ปรับคำานามให้เป็นคำากริยา และสลับ
บางระดับของความสามารถทางสติปัญญา ดังนี้ 

  

ระดบัของการตั้งคําถาม 

Benjamin S. Bloom (1956) เปนนักการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการต้ังคําถามกับการแบงระดับ

ของคําถามในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งไดนําเสนอการจําแนกความมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน 

ไดแก พุทธิพิสัย (Cognitive domain) มุงเนนสติปญญา ไดแก ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ

วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ทักษะพิสัย (Psychomotor domain) มุงเนนทักษะและความ

คลองแคลว ไดแก ทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองสวนหรือมากกวาพรอมๆ 

กัน ทักษะการสื่อสารโดยใชทาทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด และจิตพิสัย (Affective 

domain) มุงเนนความรูสึกนึกคิด ไดแก การรับรู การตอบสนอง การสรางคานิยม การจัดระบบ และการสราง

คุณลักษณะจากคานิยม 

บทความน้ีมุงนําเสนอเฉพาะการต้ังคําถามที่เปนความสามารถทางสติปญญาของผูเรียนตามแนวคิด

ของ Bloom (1956) และตอมามีการปรับปรุงใหม Bloom’s Taxonomy Revised (2001) โดยยึดแนวคิด

เดิมแตปรับใหข้ันและคําใหมีความสามารถในทางพฤติกรรมมากข้ึน ซึ่ง Anderson and Krathwohl (2001) 

ไดทําการพัฒนา เพื่อใหการต้ังคําถามน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Bloom’s Taxonomy Revised 

 

 

ภาพที่ 1 Bloom’s Taxonomy Revised

การจำา (Remembering) การเขา้ใจ (Understand-
ing) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ 
(Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และ
การสรา้งสรรค ์(Creating) การตัง้คำาถามในระดบั
ตา่งๆ ตามการจำาแนกความมุ่งหมายทางการศกึษา 
ช่วยให้ผู้สอนทราบพื้นฐาน ความสามารถของผู้
เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้
อยากเห็น และเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน และยังช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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เทคนิคการตั้งคำาถาม

เพ่ือให้ง่ายต่อการตั้งคำาถามตามความ
มุ่งหมายของการจำาแนกการศึกษา ผู้เขียนขอยก
ตัวอย่างประเด็นคำาถามดังนี้

การจำา (Remembering) เป็นการระลึก
ข้อมูลและความคิดเห็นได้ ผู้สอนควรนำาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถระลึกคำาตอบได้จากประสบการณ์เดิม
หรือข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากกระบวนการ
เรียนการสอน ทั้งนี้อาจให้ตอบคำาถามด้วยการ
เขียนหรือการพูดโต้ตอบ เช่น

นักเรียนจำ�ได้อะไรได้บ้�งเกี่ยวกับ...............
.......................................................................?

นักเรียนอธิบ�ยได้ไหมเกี่ยวกับ.....................
......................................................................?

นกัเรยีนจำ�แนก..................................ไดอ้ย�่งไร?

นักเรียนจำ�เรื่อง.......................................... 
ได้ไหมว่�เกิดอะไรขึ้น?

จงเรียงลำ�ดับก�ร.................................................
...............................................................

ใครทำ�ก�รศึกษ�เรื่อง..................................? 
ที่ไหน? เมื่อไหร่? ทำ�อย่�งไร? ผลเป็นอย่�งไร?

การเขา้ใจ (Understanding) เปน็แนวคดิ
หลักที่ผู้เรียนได้รับมาจากการฟัง การอ่าน การ
เกิดมุมมองใหม่ๆ มีการวิเคราะห์และสรุปแนว
คดินัน้ๆ เปน็ของตนเอง ผูส้อนควรถามคำาถามที่
ผูเ้รยีนสามารถตอบไดโ้ดยเริม่จากขอ้ความงา่ยๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนจำาแนกแนวคิดหลัก เช่น

จงเปรยีบเทยีบคว�มเหมือนและคว�มแตก
ต่�งระหว่�ง.......................กับ..........................

จงอธบิ�ยคว�มหม�ยคำ�ว�่.............................
....................................................................

นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจ�กก�รทดลอง
เรื่อง.....................................................................

จะเกิดอะไรขึ้นถ้�................................................
..............................................................

การประยุกต์ใช้ (Applying) เป็นการ
ประยุกต์แนวคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่ความ 
รปูธรรมมากขึ้น เพือ่นำามาใชแ้กป้ญัหาหรอืเชื่อม
โยงกับประสบการณ์เดิม ผู้สอนควรให้โอกาส 
ผูเ้รยีนไดใ้ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหรอืการคดิแกป้ญัหา
ด้วยตนเองในสถานการณใ์หม่ๆ  โดยทำางานเด่ียว
และกลุ่ม การต้ังคำาถามระดบันีมุ่้งเนน้ใหผู้เ้รียนได้
รู้จักการอธิบายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา เช่น

เร�จะพัฒน�...............................................ไปเป็
น..........................................ได้อย่�งไร?

เร�จะเปลี่ยน................................................เป็น.
...........................................ได้อย่�งไร?

นักเรียนมีวิธีก�รแก้ไขปัญห�นี้ด้วยวิธีอื่น
หรือไม่? อย่�งไร? ลองช่วยกันอธิบ�ยเพิ่มเติม

อธิบ�ยและยกตัวอย่�งเกี่ยวกับ....................
...................................................................

นักเรียนแก้ปัญห�นี้ได้อย่�งไร? อธิบ�ย
และยกตัวอย่�งประกอบ.....................................

การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นการ
จำาแนกแยกแยะมโนทัศน์หรือแนวคิดของผู้เรียน 
และสามารถแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ 
ผูส้อนควรใหเ้วลาแกผู่เ้รยีนในการบม่เพาะความ
คิด การพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อให้เกิดการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้เรียนควรอธิบายได้
ว่าทำาไมวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นจึงสำาเร็จ โดย
การอธิบายอย่างมีหลักการ มีแนวคิดหรือทฤษฎี
รองรับ เช่น

นักเรียนส�ม�รถแยกส�ร...............................
ออกจ�กส�ร........................ได้อย่�งไร?

ทำ�ไม..........................................................................
.............................จึงสูญพันธุ์?
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ทำ�ไมนักเรียนจึงคิดว่�.......................................
.....................................เป็นเช่นนั้น?

นักเรียนส�ม�รถจำ�แนก.................................
ได้อย่�งไร? ………………………อะไรบ้�ง?

การประเมินผล (Evaluating) เป็นการ
ตัดสินคุณค่าจากความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์และ
มาตรฐานมาสนับสนุน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมี
โอกาสสรา้งกตกิาการตดัสนิใจรว่มกนั โดยมเีกณฑ์
ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้เรียนต้องอภิปราย วิเคราะห์ 
นำาเสนอ และสรุปร่วมกันบนพื้นฐานของเกณฑ์
และมาตรฐานที่กำาหนดขึ้น เช่น

นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในก�รประเ
มิน...................................................................?

นักเรียนใช้ข้อมูลอะไรบ้�งในก�รประเ
มิน.............................................................?

จงเรยีงลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของ.............................
จ�ก..................ไปห�.................?

 เร�จะรู้ได้อย่�งไรว่�……………………………
…………………………………………………………?

การสร้างสรรค์ (Creating) เป็นการนำา
ความรู้ต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงมาสร้างเป็นสิ่งใหม่ 
โดยอาศัยหลักการเชื่อมโยงต่างๆ ผู้สอนควรให้
โอกาสผูเ้รียนพัฒนาความคิดสรา้งสรรคแ์ละการ
แก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้สนใจกระบวนการหาคำา
ตอบที่แปลกใหม่และสามารถอธิบายได้อย่างมี
หลกัการ รวมทัง้ให้ผูเ้รยีนได้นำาเสนอแนวคดิของ
ตนเองตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น 

นักเรียนสร้�ง........................................ยังไง? 
……….……….ได้อย่�งไร? จงอธิบ�ย

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้�...............................................
...............................................

ลองทำ�น�ยสิว่� ถ้�.............................................
...............................................?

การตั้งคำาถามจะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ความคิดและค้นหาแนวคิดใหม่ๆ สามารถเชื่อม
โยงประสบการณเ์ดมิของผูเ้รยีนกบัประสบการณ์
ใหม่ที่จะจัดให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ เรียนการสอน เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้มีความเข้าใจอันดีต่อ
กัน การตัง้คำาถามทีด่จีะชว่ยใหก้ารใชค้ำาถามของ 
ผูส้อนบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเรยีนการสอน สามารถ
กระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียนได้ เหมาะสม
กบัระดบัชัน้ของผูเ้รยีนไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไป รูจ้กั
ปรบัเปลีย่นและใชภ้าษาตามระดบัความยากงา่ย
พอเหมาะกับชั้นเรียนและวุฒิภาวะของผู้เรียน 

การตั้งคำาถามในชั้นเรียน

๏ การตัง้คำาถามอาจเปน็ทัง้ผลเสยีหาก
นำาไปใชไ้ม่ถกูวธิ ีผู้เรยีนอาจรูสึ้กเครยีดและอึดอัด
กับการตอบคำาถาม ดังนั้น ผู้สอนควรรู้จักวิธีการ
ตั้งคำาถามให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๏ เตรียมสถานการณ์และประเด็น
คำาถามทีพ่อจะเปน็ไปไดต้ามระดบัความยากงา่ย
ของเนื้อหาและวัยผู้เรียน

๏ การถามคำาถามไม่ควรเยิ่นเย้อ ข้อ
คำาถามกระชับ ตรงประเด็น และได้ใจความ

๏ ควรถามท้ังชั้น หากไม่มีใครตอบ
จึงเรียกคนใดคนหนึ่งตอบโดยสังเกตจากบุคลิก 
ท่าทาง ไม่ควรเรียกชื่อนักเรียนก่อนจึงถาม

๏ กระจายคำาถามและทั่วถึงผู้ตอบ
คำาถามทั้งชั้น เพื่อให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน

๏ อาจถามคำาถามปูพื้นประสบการณ์
เดิมก่อน โดยแบ่งคำาถามเปน็ตอนๆ เพ่ือใหผู้เ้รียน
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่

๏ ควรเสรมิแรงแกผู่เ้รยีนท่ีตอบคำาถาม
ด้วยท่าทาง วาจา คำาชม แต่ไม่ควรตำาหนิ หรือ
ถามซ้ำาด้วยข้อคำาถามที่ยากขึ้น
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๏ ควรมีการหยุดรอคอยคำาตอบ และ
ถามคำาถามต่อเนื่องเป็นระยะ 

๏ ผูส้อนควรใชน้้ำาเสยีงและกรยิาทีช่วน
ให้ตอบคำาถาม

การตัง้คำาถามจงึไมใ่ชเ่รือ่งยากทีจ่ะนำาไปสู่
การปฏบิติั แมว่า่การจำาแนกความมุง่หมายทางการ
ศึกษาที่มีการปรับปรุงใหม่โดย Anderson and 
Krathwohl (2001) ซึ่งปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อ

ให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
ความรูแ้ละธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การตัง้
คำาถามจึงเป็นกระบวนการทีส่ง่เสรมิคณุลกัษณะ
ของผูเ้รียนใหรู้้จกัคดิ เขา้ใจ และเรียนรู้ทีจ่ะทำางาน
ร่วมกันคนอื่นตามวิถีของสังคม ขณะเดียวกัน 
ผูส้อนกต็อ้งยิง่พัฒนาตนเองในดา้นความรู้ตา่งๆ 
และพฒันาตนเองท่ีจะต้ังคำาถามให้ลึกซ้ึงขึน้เพือ่ให้
ผูเ้รยีนบรรลวุตัถปุระสงคต์ามทีห่ลกัสตูรกำาหนด
ไว้ (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2554)
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