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บทคัดย่อ

 บทควำมนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนสำเสนอ เทคนิคกำรตั้งคสำถำม และข้อคสำถำมลักษณะต่ำง ๆ ของครูผู้สอน เพื่อนสำ

ไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอน เพือ่ส่งเสรมิกำรคดิและประเมนิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เนือ้หำประกอบด้วยควำมควำมสสำคญั

ของกำรใช้คสำถำมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนกำรใช้คสำถำมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรตั้งคสำถำมตำม

แนวคิด Bloom’s Taxonomy [1] และ Anderson &Krathwohl [2] ลักษณะคสำถำมแต่ละระดับ และเทคนิคกำรใช้คสำถำม

เพือ่ประเมนิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและบทสรปุ กำรใช้คสำถำมตำมระดบักำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตำมแนวคดิของ Benjamin 

Bloom [1] และ Anderson และ Krathwohl [2] 6 ระดบักำรตัง้คสำถำมจะช่วยให้ผูส้อนเข้ำถงึกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้อย่ำง

ลึกซึ้ง คสำตอบของผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงระดับควำมเข้ำใจ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน กำรตั้งคสำถำมเป็นกำรให้ข้อมูลย้อน

กลับที่เชื่อมโยงกำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ กำรมีส่วนสสำคัญในกำรเรียนรู้ทุกเวลำในห้องเรียน

ถ้ำในห้องเรียนมีกำรตั้งคสำถำมที่ดีไม่ว่ำจะเริ่มต้นจำกครูผู้สอนผู้สอนหรือผู้เรียน จะช่วยให้เกิดทักษะกำรคิดและช่วย

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถำมและผู้ตอบ และมีส่วนให้เกิดกำรอภิปรำยถกเถียงที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด

อย่ำงสร้ำงสรรค์ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนและช่วยสร้ำงเสริมนิสัยกำรเรียนรู้

ค�าส�าคัญ: กำรใช้คสำถำม ประเมินกำรเรียนรู้

Abstract

 This article aims to present questioning techniques and questions of various types for teachers to use in instruction 

to promote students’ thinking and assess their learning. The content of this article includes; the importance of using 

questions to develop students, using questions in class to develop students effectively, questioning based on Bloom’s 

Taxonomy [1] and Anderson & Krathwohl [2] concepts, individual question characteristics, questioning techniques 

to assess learners’ learning and conclusions. Using questions based on the learning level of the learners according to 

the concepts of Benjamin Bloom [1] and Anderson and Krathwohl [2] 6 levels. Questioning can help teachers access 

students’ learning more deeply. Student responses indicate the level of understanding, weakness, student strengths. 
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Questioning is providing feedback that links assessment for learning. Assessment for learning, having an important 

part in learning every time in the classroom. If in the classroom there is a good question Whether starting from teachers 

or students Will help to develop thinking skills and help create learning processes for both the questioner and the 

respondent And contributed to the debate over the creative thinking process Which will improve the learning skills 

in the 21st century of the learner and help build a learning habit as well.

Keywords: Questions Using, Learning Evaluation

บทน�า

 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นส่วนสสำคัญที่ครูผู้สอนต้องดสำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และ

ตลอดเวลำในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ซึง่กระบวนทศัน์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เน้นกำรประเมนิเพือ่

ปรบัปรงุและพฒันำกำรเรยีนรู ้(Improve student learning) โดยเฉพำะกำรประเมนิเพือ่เรยีนรู ้(Assessment for learning) 

[3] กำรใช้คสำถำมเป็นเทคนคิสสำคญัในกำรเสำะแสวงหำควำมรูท้ีม่ปีระสทิธิภำพ เป็นกลวธีิกำรสอนทีก่่อให้เกดิกำรเรยีน

รู้ที่พัฒนำทักษะกำรคิด กำรตีควำม กำรไตร่ตรอง กำรถ่ำยทอดควำมคิด สำมำรถนสำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูไ้ด้เป็นอย่ำงด ีกำรถำมเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรเรยีนรู ้ช่วยให้ผูเ้รยีนสร้ำงควำมรู ้ควำม

เข้ำใจ และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ กระบวนกำรถำมจะช่วยขยำยทักษะกำรคิด ทสำควำมเข้ำใจให้กระจ่ำง ได้ข้อมูลป้อน

กลบัทัง้ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน ก่อให้เกดิกำรทบทวน กำรเชือ่มโยงระหว่ำงควำมคดิต่ำง ๆ  ส่งเสรมิควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็

และเกดิควำมท้ำทำยกำรตัง้คสำถำมกระตุน้กำรเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้ำงกำรคดิขัน้สงู กำรตัง้คสำถำมทีด่แีละมปีระสทิธภิำพต้อง

เป็นคสำถำมที่ทรงพลัง (Power questions) ซึ่งเป็นคสำถำมกระตุ้นกำรคิด และนสำไปสู่กำรเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย

ของกำรเรียนรู้ คสำถำมหนึ่งท่ีมักจะเกิดข้ึนกับเรำผู้เป็นครูผู้สอนคสำสอนก็คือ “กำรสอนคสำสอนไม่เพียงแต่ให้เด็กจดจสำ

ข้อควำมเชื่อได้เท่ำนั้น เรำจะช่วยเด็ก ๆของเรำให้รู้จักคิดและวิเครำะห์ในเรื่องของควำมเชื่อได้อย่ำงไร” คสำตอบหนึ่ง 

ก็คือ “ครูผู้สอนต้องสอนโดยกำรตั้งคสำถำมให้เด็ก ๆได้คิดหำคสำตอบด้วยตนเอง” “เทคนิคกำรใช้คสำถำม” จึงเป็นกุญแจ

สสำคญัในกำรสืบเสำะแสวงหำควำมรู ้ผูส้อนจงึต้องมคีวำมชสำนำญในกำรตัง้คสำถำม และสำมำรถเลอืกใช้คสำถำมทีน่สำหรอื

เร้ำควำมสนใจให้ผูเ้รยีนได้ใช้ควำมคดิอย่ำงเหมำะสมตำมควำมสนใจ คสำถำมทีด่จีะช่วยให้กำรเรยีนบรรลวุตัถปุระสงค์

ดังคสำกล่ำวที่ว่ำ

 “The teacher who never question never teaches”[4]

 หรือ “Assessment for Learning : Wrong Questions Never Yield Right Answers”

 กำรใช้กำรประเมินเพ่ือเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้ำใจว่ำผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงไร เข้ำใจหรือ

ไม่ ครูผู้สอนสำมำรถหำแนวทำงกำรสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจและเรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริง กำรต้ังคสำถำมเป็น

เทคนิคและกลยุทธ์กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนเข้ำถึงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำง 

ลึกซึ้ง คสำตอบของผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงระดับควำมเข้ำใจ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน ด้วยกำรตั้งคสำถำมและสังเกตคสำตอบ 

ช่วยให้ครูผู้สอนสำมำรถเข้ำใจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรเพื่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนให้ข้อมูล

ย้อนกลบักบัผูเ้รยีนเพือ่ให้เกดิกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเตม็ศกัยภำพ ได้ตำมเป้ำหมำยกำรเรยีนรู ้กำรให้ข้อมลูย้อนกลบัทีด่สีสำหรบั

กำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้ ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับกำรเรียน [7]

 กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ มีส่วนสสำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลำทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

กำรประเมินนั้นเกิดขึ้นเสมอ เพรำะครูผู้สอนต้องตั้งคสำถำมกระตุ้นยั่วยุผู้เรียนให้แสดงควำมคิด ควำมสำมำรถกำรต้ัง
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คสำถำมที่ด ีเป็นคณุลักษณะอย่ำงหนึง่ทีผู่้สอนในปัจจบุนัควรได้รับกำรเพิ่มพูนทกัษะโดยกำรตัง้คสำถำมกระตุน้กำรเรียน

รู้ เพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดที่นสำไปสู่กำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำ และกำรสร้ำงสรรค์ ช่วยกระตุ้นกำรคิดขั้นสูงของ

ผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ดังคสำว่ำที่ว่ำ กำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้: กำรตั้งคสำถำมเพื่อกระตุ้นควำมคิดและกำรให้ผลสะท้อน

กลับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้(Assessment for Learning: Questioning and Feedback to Understand and 

Enhance Learning) [6] กำรตั้งคสำถำมที่ดีต้องเป็นคสำถำมส่งเสริมกำรเรียนรู้และทรงพลัง (Power Questions) ผู้เรียนคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำ ตลอดจนคสำถำมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสงสัยและเกิดคสำถำมในกำรเรียนรู้ต่อไปกำรให้

ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Feedback) ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

ได้เป็นอย่ำงดวีตัถปุระสงค์ของบทควำมนีเ้พือ่นสำเสนอ เทคนคิกำรต้ังคสำถำม และข้อคสำถำมลกัษณะต่ำง ๆ  ของครผููส้อน 

เพือ่นสำไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอน เพือ่ส่งเสรมิกำรคดิและประเมนิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในบทคำมนี ้ผูเ้ขยีนจะนสำเสนอ

ประเดน็เกีย่วกบั ควำมสสำคญัของกำรใช้คสำถำมเพือ่พฒันำกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กำรใช้คสำถำมในชัน้เรยีนเพือ่พฒันำกำร

เรียนรู้ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรตั้งคสำถำมตำมแนวคิด Bloom’s Taxonomy และ Anderson &Krathwohl ลักษณะ 

คสำถำมแต่ละระดับและเทคนิคกำรใช้คสำถำมเพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ความส�าคัญของการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

 กำรใช้คสำถำมเป็นกลวิธีสสำคัญที่ครูผู้สอนใช้ประเมินควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ผู้เรียนแต่ละคนมีอยู่ รวมทั้ง

เป็นเครื่องมือสะท้อนให้ครูผู้สอนสำมำรถช่วยเหลือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้ผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุเป้ำหมำย  

กำรเรียนที่ครูผู้สอนกสำหนดไว้ นั่นคือ กำรใช้คสำถำมเป็นรูปแบบกำรปฏิสัมพันธ์โดยทั่วไประหว่ำงผู้เรียนกับครูผู้สอน 

ซึ่งครูผู้สอนสำมำรถใช้เพ่ือวัดระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจนวัดควำมคิดในระดับสูงของผู้เรียนได้ กล่ำวได้ว่ำ 

ครูผู้สอนสำมำรถใช้คสำถำมในชั้นเรียน [3] ดังนี้

 1. เพือ่ปรบัปรงุกำรสอน เพรำะกำรใช้คสำถำมทสำให้ครผููส้อนได้รบัข้อมลูย้อนกลบัทีแ่สดงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ

ของผู้เรียนในกำรเรียนรู้นั้น ๆ ได้ทันที

 2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำกำรทักษะกำรคิดจำกระดับตส่ำสู่กำรคิดระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง

ในเรื่องที่ศึกษำ

 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจของตนเอง รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมกระจ่ำง

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใหม่ที่เกิดขึ้น และพัฒนำกำรเรียนรู้มำกขึ้น

การใช้ค�าถามในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 เนือ่งจำกคสำถำมทีค่รผููส้อนใช้ในชัน้เรยีนมหีลำยระดบั กำรใช้คสำถำมเหล่ำนัน้พฒันำกำรเรยีนรูผู้เ้รยีนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้

 1. ครผููส้อนควรวำงแผนกสำหนดกำรใช้คสำถำมทีน่สำสูเ่ป้ำหมำยหลกัในกำรเรยีนรูท้ีก่สำหนดไว้โดยคสำถำมทีใ่ช้ต้อง

เป็นคสำถำมทีท้่ำทำยควำมคดิผูเ้รยีน มคีสำถำมทัง้ระดบัง่ำยและยำก ตำมระดบักระบวนกำรคดิของ Anderson & Krathwohl 

ประกอบด้วย คสำถำมที่ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรนสำไปใช้ กำรวิเครำะห์ กำรประเมินค่ำ และกำรสร้ำงสรรค์ของ 

ผู้เรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนจะสำมำรถเลือกใช้คสำถำมที่เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน กล่ำวคือ เม่ือ

ครูผู้สอนใช้คสำถำมไปตำมลสำดับขั้นตอนที่เตรียมไว้ หำกผู้เรียนไม่สำมำรถตอบได้ ครูผู้สอนจะสำมำรถลดระดับ

ขั้นคสำถำมลงเพื่อทบทวนระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียนก่อนจะก้ำวสู่คสำถำมในระดับสูงต่อไป  

 2. ครูผู้สอนควรใช้คสำถำมน้อยข้อแต่เป็นคสำถำมที่มีคุณภำพ โดยใช้คสำถำมปลำยเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 

คสำตอบของตนเองเป็นคสำถำมทีส่่งเสรมิควำมคดิระดบัสงู เช่น คสำถำมทีข่ึน้ต้นด้วยคสำว่ำ ทสำไม ซึง่คสำถำมทีต้่องกำรคสำตอบ 

อันเกิดจำกกำรวิเครำะห์ของผู้เรียน หรือคสำถำมประเภทที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคำดเดำคสำตอบ เช่น
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“จะเป็นอย่ำงไรถ้ำ...(สถำนกำรณ์)...” เป็นต้น

 3. ครผููส้อนควรใช้คสำถำมกระตุน้ให้ผูเ้รยีนพบควำมกระจ่ำงนสำทำงสูก่ำรสรปุควำมคดิสสำคญั หรอืควำมคดิหลกั

ได้

 4. ครูผู้สอนควรหลีกเลี่ยงกำรใช้คสำถำมที่มีลักษณะ ดังนี้

   กำรใช้ถำมคสำถำมปลำยปิดมำกเกินไป

   กำรใช้คสำถำมที่ผู้เรียนสำมำรถใช้คสำตอบใช่/ไม่ใช่

   กำรใช้คสำถำมที่ต้องกำรคสำตอบสั้น ๆ มำกเกินไป

   กำรใช้คสำถำมลวงที่มีประเด็นก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด

   กำรใช้คสำถำมที่มีควำมซส้ำซ้อนกับคสำถำมเดิม

   กำรใช้คสำถำมที่เน้นเฉพำะผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 5. ครผููส้อนควรมกีำรจดัลสำดบักำรใช้คสำถำมทีย่ดืหยุน่ได้ เนือ่งจำกอำจมคีวำมจสำเป็นทีค่รผููส้อนต้องปรบัเปลีย่น

คสำถำมหรอืใช้คสำถำมทีไ่ม่ได้เตรยีมมำก่อนในสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ในชัน้เรยีนโดยทีค่รผููส้อนไม่ได้คำดไว้ เช่น อำจ

ต้องใช้คสำถำมเพื่อถำมกลับคสำตอบที่ได้จำกผู้เรียน เป็นต้น 

การตั้งค�าถามตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy และ Anderson &Krathwohl

 Bloom’s Taxonomy Revised เกิดจำกกำรปรับปรุงแนวคิดกำรแบ่งประเภทกำรเรียนรู ้แบบดั้งเดิม 

โดยนักกำรศึกษำ 2 ท่ำนได้แก่ Anderson และ Krathwohl [2] ซึ่งได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้พิจำรณำเป็น 2 มิติ คือ  

พจิำรณำลกัษณะของควำมรู ้และพจิำรณำกำรเรยีนรูท้ำงปัญญำ 6 ขัน้นัน้ สิง่ทีแ่ตกต่ำงระหว่ำงแนวคดิของ Bloom (1956) 

 กับแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl คือ1) กำรเพิ่มมิติด้ำนลักษณะควำมรู้เพื่อช่วยให้กำรกสำหนดวัตถุประสงค์

กำรเรียนรู้ มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 2) กำรปรับรูปแบบคสำที่ใช้จำกคสำนำมเป็นคสำกริยำ 3) ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจำกคสำว่ำ  

“ควำมรู้ควำมเข้ำใจ” เป็น “กำรจสำ” ข้ันท่ี 5 เปลี่ยนจำก “กำรสังเครำะห์” เป็น “กำรประเมินผล” และ ขั้นที่ 6  

เปลี่ยนจำก “กำรประเมินผล” เป็น “กำรสร้ำงสรรค์” โดยสำมำรถเปรียบเทียบได้ ดังภำพต่อไปนี้

แผนที ่Bloom’s Taxonomy Revised

ที่มำ: Anderson, L.W.&Krathwohl, D.R.(eds.) (2001).
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 ลักษณะค�าถามแต่ละระดับ

 กำรใช้คสำถำมท่ีพัฒนำกระบวนกำรคิดตำมระดับกำรเรียนรู้ของ Bloom จะเป็นวัตถุประสงค์ด้ำนปัญญำ  

โดยเริ่มจำกคิดในระดับพ้ืนฐำนท่ีสุดไปสู่ควำมคิดในระดับสูง ทั้งนี้ผู้เรียนควรจะมีบทบำทในกำรตอบคสำถำม และต้ัง

คสำถำมไปพร้อม ๆ กับคสำถำมที่ส่งเสริมควำมรู้ควำมคิด [2]

  ระดับความรู้ ความจ�า ผู้เรียนสำมำรถจสำบอกซส้ำได้และบอกควำมรู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้

   ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ ทบทวนอ้ำงอิงบันทึกจับคู่เลือกคสำนิยำม เครื่องหมำย สัญลักษณ์รำยกำร 

รำยชื่อ บรรยำย แยกแยะ จัดกลุ่ม ค้นหำข้อมูล ชี้ให้เห็น กำรศึกษำข้อมูล จัดทสำ

   ค�าถาม ใคร ทสำอะไร ที่ไหน ทสำไม อย่ำงไร เมื่อใด มำกเท่ำใด สิ่งใด/ชิ้นใด เลือก ชี้ บอก 

   ตัวอย่างค�าถาม คสำถำมจำกนิทำนอีสปเรื่องเต่ำกับกระต่ำย

    1. นิทำนเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัว อะไรบ้ำง

    2. เต่ำกับกระต่ำยแข่งขันทสำอะไร ที่ไหน

    3. ใครเป็นผู้ชนะ

    4. ทสำไมเต่ำจึงชนะ

  ระดับความเข้าใจ

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ จดัหมวดหมู ่แยกประเภท จดัประเภท แบ่งชัน้ สรปุควำม ตคีวำม 

ขยำยควำมรำยงำนข้อมูล เสนอแนะ ค้นหำข้อมูล

    ค�าถาม บอกเล่ำอธิบำยโดยใช้ถ้อยคสำของตนเอง สรุปข้อควำมที่อ่ำน/เรื่อง ที่ฟัง  

ให้ควำมหมำย จับคู่ ย่อ เลือก ระบุ ข้อจสำกัด ข้อยกเว้น

    ตัวอย่างค�าถาม คสำถำมจำกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

     1. ให้ผู้เรียนสรุปเรื่องพระอภัยมณีมำพอสังเขป

     2. ให้ผู้เรียนเลือกตัวละครที่ชอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ชอบ  

  ระดับการน�าไปใช้

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ คสำนวณ ใช้ ดสำเนินกำร บริหำรข้อมูล นสำไปปฏิบัติถอดควำม 

แปลควำม อธิบำย ยกตัวอย่ำง ทสำให้เข้ำใจ เลือก รวบรวม ประมวล จัดเป็นกลุ่ม แยกแยะ

    ค�าถาม สำธิต เลือกคสำ/ประโยค บอกว่ำจะเกิดอะไรขึ้น จะนสำไปใช้อย่ำงไรสิ่งนี้มีไว้ใช้

ทสำอย่ำงไร

    ตัวอย่างค�าถาม

     1. ให้ผู้เรียนเลือกคสำต่อไปนี้ เติมลงในประโยคให้ได้ควำมชัดเจน  

     2. ให้ผู้เรียนสำธิตกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ถูกวิธี

     3. จำกอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่กสำหนดให้ ให้ผู้เรียนบอกว่ำอุปกรณ์แต่ละช้ินใช้

ทสำอะไร

  ระดับการวิเคราะห์

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม จับคู่ ทสำสังเขปชี้แจง แถลงไข บูรณำกำร 

จัดโครงสร้ำง

    ค�าถาม ระบุควำมคิดเห็น อะไรเป็นข้อแนวคิดหลัก แนวคิดรองไดอะแกรมอะไรคือ 

ข้อเท็จจริง/ควำมเห็น ควำมสัมพันธ์ ควำมแตกต่ำง
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    ตัวอย่างค�าถาม

     1. อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วระบุให้ได้ว่ำ ข้อควำมใดเป็นแนวคิดหลักข้อควำม

ใดเป็นแนวคิดรอง อะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นควำมคิดเห็น

     2. จำกภำพที่กสำหนดให้ 2 ภำพ มีอะไรที่เหมือนกัน และอะไรที่แตกต่ำงกัน

     3. ให้เขียนแผนภูมิแสดงถึงหัวใจนักปรำชญ์ให้ครบถ้วน

     4. ให้บอกสำเหตุที่ต้องเสียกรุงศรีอยุธยำทั้ง 2 ครั้ง

   ระดับการประเมิน

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ ทสำนำย โน้มน้ำวใจ เชื่อ แสดงให้เห็นถึง ประเมินตรวจสอบ  

ตั้งสมมติฐำน ตัดสินดสำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย รีวิว ทบทวน สอบสวน

    ค�าถาม สิ่งใดสสำคัญกว่ำ ดีกว่ำ มีเหตุผลกว่ำ เชื่อถือได้มำกกว่ำ เหมำะสมกว่ำ  

สิ่งใดดีที่สุด เขียน/ให้ข้อคิดเห็น

    ตัวอย่างค�าถาม

     1. ท่ำนคิดว่ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเหมำะสมกับสังคมไทยหรือไม่

     2. คุณธรรม 8 ประกำรที่ชำวไทยควรมี คุณธรรมใดสสำคัญที่สุด

     3. ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรเป็นผู้เรียนหรือไม่ เพียงใด  

  ระดับการสร้างสรรค์

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ วำงแผน สร้ำง ออกแบบ สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์ ทสำโปรแกรม  

แอนิเมชั่น จัดพิมพ์

    ค�าถาม แก้ปัญหำต่อไปนี้ จะทสำวิธีอื่นได้อย่ำงไร ประดิษฐ์ ออกแบบ  

    ตัวอย่างค�าถาม

     1. จะแก้ปัญหำโลกร้อนได้อย่ำงไร

     2. ถ้ำจะไม่ใช้สำรเคมีในกำรให้ปุ๋ยพืช จะหำอะไรมำทดแทนกำรใช้สำรเคมี

เทคนิคการใช้ค�าถามเพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

 จำกหนงัสือ Checking for Understanding: Formative Assessment Techniques for Your Classroom. ของ Fisher 

และ Frey [8] ได้เสนอเทคนิคกำรใช้คสำถำมเพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

 1. การใช้ค�าถาม-ค�าตอบเพื่อทบทวนบทเรียน

  1.1 กระดำนแผ่นเหลก็โดยครผููส้อนให้ผูเ้รยีนแต่ละคนเขยีนคสำตอบและแสดงให้ครผููส้อนดซูึง่ครผููส้อน

สำมำรถมองคสำตอบและทรำบได้ว่ำผู้เรียนคนใดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทเรียนนั้น ๆ อย่ำงไร และคนใดต้องกำรเพิ่ม

เติมควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว

  1.2 นี่คือคสำตอบ, อะไรคือคสำถำม (Here is the answer, What’s the question) เทคนิคนี้ครูผู้สอนจะบอก

คสำตอบให้ผู้เรียน เช่น

   ครูผู้สอน: “คสำตอบ คือ 45 คสำถำมสสำหรับคสำตอบนี้คืออะไรหรือควรจะถำมว่ำอย่ำงไร”

หรือ

   ครูผู้สอน: “คสำตอบ คือ พระเจ้ำเฮนรี่ที่ 8 ผู้เรียนคิดว่ำมีคสำถำมอะไรบ้ำงที่สำมำรถใช้คสำตอบนี้ได้”

  1.3 บิงโกคสำสสำคัญเทคนิคน้ีใช้ในกรณีท่ีครูผู้สอนต้องกำรทบทวนคสำสสำคัญที่เรียนรู้โดยครูผู้สอนเขียน

คสำสสำคญั พร้อมหมำยเลขแต่ละคสำบนกระดำน จำกนัน้ให้ผูเ้รยีนเลอืกหมำยเลขของคสำเหล่ำนัน้เขยีนลงบนกระดำนบงิโก
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ของตนเอง ต่อมำให้ผูเ้รยีนฟังครผููส้อนอ่ำนคสำจสำกดัควำมของคสำสสำคญัทลีะคสำ แล้วจงึกำกบำทหมำยเลขของคสำสสำคญัที่

ตรงกับคสำจสำกัดควำม เมื่อผู้เรียนคนใดมีกำกบำทครบตำมตำรำงบิงโก ตำมแนวดิ่ง แนวนอน หรือแนวทแยงให้ผู้เรียน

คนนั้นอ่ำนคสำสสำคัญคสำนั้นพร้อมกับคสำจสำกัดควำมเพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ร่วมกัน

 2. การใช้ค�าถามเพื่อสร้างความมั่นใจ

  กำรตัง้คสำถำมทีท่สำให้ผูเ้รยีนไม่รูส้กึว่ำขำดควำมมัน่ใจเมือ่ตอบผดิ จะกระตุน้ให้ผูเ้รยีนมัน่ใจหรอืกล้ำเสีย่ง

ทีจ่ะตอบ คสำถำมเหล่ำนีจ้ะเป็นคสำถำมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันำควำมเข้ำใจ และเพิม่ควำมรูข้ึน้ทลีะน้อย เทคนคิทีค่รู

ผู้สอนสำมำรถนสำไปใช้ได้ อำทิ

   ให้เวลำคิด ครูผู้สอนจะให้เวลำผู้เรียนคิดหลังจำกตั้งคสำถำม

   หำตวัช่วย เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรตอบคสำถำมของผูเ้รยีน ซึง่เมือ่ผูเ้รยีนได้ฟังคสำถำมของครู

ผู้สอนแล้ว ครูผู้สอนจะเปิดโอกำสให้ถำมเพื่อนหรือตัวช่วยได้

   กำรให้คสำถำมล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำรร่วมกันคิดหรืออภิปรำยหำคสำตอบล่วงหน้ำก่อน

   กำรถำมสะท้อนหรือกำรถำมยส้ำซส้ำ เป็นกำรใช้คสำถำม ถำมเพื่อยส้ำคสำตอบที่ผู้เรียนตอบมำ โดยเฉพำะ

กรณีที่ตอบนั้นเป็นคสำตอบที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนคสำตอบตัวอย่ำงถำมสะท้อนหรือกำรถำมยส้ำซส้ำ เช่น

    “ที่เธอตอบมำ หมำยถึง ...ใช่ไหม”

    “ผู้เรียนคนอื่น ๆ ล่ะ ใครคิดต่ำงจำกนี้บ้ำง”

   หรือ เม่ือผู้เรียนตอบไม่ถูกต้อง ครูผู้สอนอำจถำมคสำถำมเดิมกับผู้เรียนคนอื่นเพื่อให้ได้คสำตอบที ่

หลำกหลำย และกลับมำถำมผู้เรียนคนเดิมที่ตอบไม่ถูกว่ำ

    “เธอยังยืนยันคสำตอบเดิม หรือคิดจะเปลี่ยนคสำตอบใหม่”

   หรือครูผู้สอนอำจสรุปคสำตอบ หรือข้อถกเถียงจำกคสำตอบที่หลำกหลำยของผู้เรียนแล้วถำมกลับ 

ไปว่ำ

    “ผู้เรียนคิดว่ำคสำตอบใดถูกที่สุด เพรำะอะไร”

 3. การใช้ค�าถามเพื่อขยายค�าตอบของผู้เรียน

  ในกำรถำม-ตอบคสำถำมระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน กำรที่ครูผู้สอนใช้คสำถำมเพ่ือขยำยมุมมองหรือ 

ควำมคิดของผู้เรียน ถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจ รวมทั้งเป็นกำรให้โอกำสผู้เรียนได้อธิบำยควำมคิดของตนเอง 

คสำถำมที่ครูผู้สอนสำมำรถนสำไปใช้ขยำยคสำตอบของผู้เรียน หลังจำกที่ผู้เรียนตอบคสำถำมแล้ว อำทิ

   “อธิบำยเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม”

   “ลองยกตัวอย่ำงหรือบอกรำยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อย”

   “พูดต่อไป”

   “บอกเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่ำ เธอหมำยถึงอะไร”

  หรอือำจใช้ภำษำท่ำทำง เช่น พยกัหน้ำ หรอืใช้สญัญำณมอื เพือ่ให้ผูเ้รยีนพดูต่อไป รวมทัง้อำจใช้กำรถำม

ยส้ำซส้ำคสำตอบของผู้เรียน เช่น

   “ดังนั้น สิ่งที่เธอคิดก็คือ...(ทบทวนสิ่งที่ผู้เรียนตอบ)”

   “ดังนั้น ที่เธอพูดหมำยถึง...”

   “ผู้เรียนคนไหนจะสรุปสิ่งที่สมศรีเพิ่งตอบไปได้บ้ำง”

  นอกจำกน้ันกำรขยำยคสำตอบท่ีผู้เรียนตอบมำ ครูผู้สอนอำจใช้กำรตอบกลับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดต่อ 

เช่น
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   “ใช่แล้วบำงทีครูผู้สอนก็คิดว่ำ...”

   “แล้วเธอคิดอย่ำงไร”

   “ครูผู้สอนรู้ว่ำเธอหมำยถึงอะไร ครูผู้สอนก็คิดเช่นกันว่ำ...”

   “ผู้เรียนรู้สึกไหมว่ำ...”

  เทคนคิกำรใช้คสำถำมเพือ่ขยำยคสำตอบของผูเ้รยีนนีจ้ะช่วยให้ผูเ้รยีนคดิตำมและสำมำรถปรบัแก้ไขคสำตอบ 

กรณีที่คสำตอบอำจมีควำมผิดพลำด หรือคลำดเคลื่อนได้ด้วยตนเอง

บทสรุป

 คสำถำมเป็นสิ่งสสำคัญที่จะจุดประกำยให้ผู ้เรียนใคร่เรียน ใคร่รู ้ ใคร่แสวงหำควำมรู ้ต่อไปไม่มีที่ส้ินสุด  

กำรตั้งคสำถำมจำกกำรอ่ำนเป็นกำรช่วยให้ครูผู้สอนสำมำรถกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเป็นได้ เพรำะผู้เรียนจะคอยคิดตอบ

ปัญหำทีผู่ส้อนถำมอยูต่ลอดเวลำ นอกจำกนีก้ำรฝึกให้ผูเ้รยีนถำมตนเองเพือ่ตรวจสอบควำมคดิของตนเอง กจ็ะเป็นกำรรู้ 

คิดขั้นสูง หรือเป็นกำรฝึกคิดเรื่องกำรคิด (Metacognition) ทั้งนี้กำรใช้คสำถำมของครูผู้สอนควรใช้แนวคิดทฤษฎีที่ส่ง

เสริมกำรคิดควบคู่ไปด้วย เช่น กำรใช้คสำถำมตำมระดับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแนวคิดของ Benjamin Bloom และ  

Anderson & Krathwohl ปรับปรุงแนวคิดเรียกว่ำ Bloom’s Taxonomy (Revised 2001) ประกอบด้วยกำรใช้คสำถำมตำม

ระดบักำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 6 ระดบั คอื 1) ระดบัควำมจสำ 2) ระดบัควำมเข้ำใจ 3) ระดบักำรนสำไปใช้ 4) ระดบักำรวเิครำะห์  

5) ระดับกำรประเมินค่ำ 6) ระดับสร้ำงสรรค์ กำรตั้งคสำถำมของครูผู้สอนมีควำมสสำคัญกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

คสำถำมที่มีประสิทธิภำพจะเป็นตัวกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น  

เทคนคิกำรตัง้คสำถำมเพือ่ส่งเสรมิกำรประเมนิเพือ่เรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จงึเป็นเรือ่งสสำคญัยิง่ทีค่รผููส้อนควรเรยีนรู ้

และนสำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซ่ึงสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ Hattie and Timperley [9] พบว่ำ กำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับมีอิทธิพลที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดในกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนครูผู้สอนในฐำนะผู้สอนและ 

ผูป้ระเมนิผลควรมกีำรใช้เทคนคิและกลยทุธ์กำรประเมนิเพือ่เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิำพซึง่ช่วยให้ครผููส้อนเข้ำถงึกำรเรยีน

รู้ของผู้เรียนได้อย่ำงลึกซึ้ง คสำตอบของผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงระดับควำมเข้ำใจ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน กำรตั้งคสำถำม

เป็นกำรใหข้้อมลูยอ้นกลับที่เชื่อมโยงกำรประเมนิเพื่อกำรเรียนรูก้ำรประเมนิเพื่อเรียนรู ้กำรมีส่วนสสำคัญในกำรจดักำร

เรียนรู้ทุกเวลำในห้องเรียนซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี
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