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การใช้คำถามเป็นเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งของการสอน
โดยเฉพาะการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ผูส้ อนจึงต้องรูจ้ กั
การใช้คำถามจนชำนาญ หรือเรียกว่ามีทกั ษะในการใช้คำถาม
ผศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้กล่าวถึงเทคนิคการใช้คำถามว่า การใช้คำถามหมายถึง 2 นัย
คือ
1. การรูจ้ กั ใช้คำถามประเภทต่าง ๆ
2. การรูจ้ กั ใช้ลกั ษณะดี และลักษณะทีค่ วรหลีกเลีย่ งเมือ่ ใช้
คำถาม

ทฤษฎี ทีม่ าของเรือ่ งราว หรือเหตุการณ์นน้ั เช่น สาเหตุสำคัญใด
บ้างที่ทำให้เยาวชนเสพยาเสพย์ติด มูลเหตุสำคัญที่ทำให้สถิติ
การมีสขุ ภาพจิตไม่ดขี องคนในกรุงเทพฯ สูงขึน้ คืออะไร
5. ถามการสังเคราะห์ คำถามทีใ่ ช้กระบวนการคิด เพือ่
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อย ๆ ขึ้นเป็นหลักการ หรือ
แนวคิดใหม่ เช่น จงสรุปหลักการถนอมอาหาร จากการศึกษา
จงสรุปผลเกีย่ วกับสาเหตุการเกิดมะเร็ง
6. ถามการประเมินค่า คำถามที่ให้นักเรียนตีคุณค่า
โดยใช้ความรู้ ความรูส้ กึ ความคิดเห็นในการกำหนดเกณฑ์ เพือ่
ประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น เช่น ความคิดเห็นของเพื่อนคนใด
เหมาะสมทีส่ ดุ ผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุม่ ใดดีทส่ี ดุ
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ดร.พิมพันธ์ได้กล่าวว่า คำถามจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตา่ ง ๆ ได้
หลายลักษณะ เช่น คำถามระดับต่ำ คำถามระดับสูง คำถามง่าย
คำถามยาก นักการศึกษาบางกลุม่ แบ่งประเภทคำถามตามระดับ
ขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตาม
แนวคิดของ Benjamin Bloom โดยแบ่งคำถามเป็น 6 ประเภท
คือ
1. ถามความรู้ คำถามที่มีคำตอบแน่นอน ถามเนื้อหา
เกีย่ วกับข้อเท็จจริง คำจำกัดความ คำนิยาม คำศัพท์ กฎ ทฤษฎี
ถามเกีย่ วกับใคร (who) อะไร (what) เมือ่ ไร (when) ทีไ่ หน (where)
รวมทั้งใช่หรือไม่ เช่น มนุษยสัมพันธ์หมายถึงอะไร ผู้ค้นพบ
ทฤษฎีสมั พันธภาพคือใคร
2. ถามความเข้าใจ คำถามที่ต้องใช้ความรู้ ความจำ
มาประกอบเพือ่ อธิบายด้วยคำพูดของตนเอง เป็นคำถามทีส่ งู กว่า
ถามความรู้ เช่น จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่
และการออสโมซิส จงอธิบายลักษณะของผูม้ สี ขุ ภาพจิตดี
3. ถามการนำไปใช้ คำถามทีน่ ำความรูแ้ ละความเข้าใจ
ไปใช้แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ใหม่ เช่น ท่านจะมีวธิ ปี ระหยัดน้ำ
ในครอบครัวของท่านได้หรือไม่ อย่างไร เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท่านควรปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง
4. ถามการวิเคราะห์ คำถามทีใ่ ห้จำแนกแยกแยะเรือ่ งราว
ต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ กฎ

นอกจากผู้สอนต้องรู้จักการใช้คำถามประเภทต่าง ๆ แล้ว
ควรต้องรูจ้ กั ใช้ทง้ั คำถามระดับต่ำหรือง่ายปนกับคำถามระดับสูง
หรือคำถามยาก เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนคิดทั้งง่ายและยากขึ้น
เป็นลำดับ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้มีความสามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เพือ่ ทีจ่ ะสามารถตัดสิน จะทำ
จะเชื่อ หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและถูกทาง นอกจาก
การฝึกใช้ประเภทคำถามแล้ว ยังต้องฝึกการถามในลักษณะดี
หลีกเลีย่ งลักษณะไม่ดี ลักษณะการใช้คำถามทีด่ ี มีดงั ต่อไปนี้
1. เตรียมคำถามล่วงหน้า เพราะจะสามารถถามได้อย่าง
เรียงลำดับตามความง่ายยาก ตามลำดับเนื้อหา และช่วยให้มี
ความมั่นใจในการถาม
2. ถามอย่างมัน่ ใจโดยใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด
3. ถามแล้วต้องมีเวลารอคอย ประมาณ 3 วินาที เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทัง้ เก่งและไม่เก่งได้คดิ อย่างทัว่ ถึง จากนัน้
จึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบคำถาม ไม่กำหนดผู้ตอบก่อนถาม
คำถาม
4. ถามทีละคน และตอบทีละคน แต่ต้องเปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนตอบหลาย ๆ คน ในคำถามเดียวกัน
5. ถามแล้วไม่ทวนคำถาม และไม่ทวนคำตอบ
6. ควรใช้ ท ่ า ทาง เสี ย งประกอบการถามเพื ่ อ กระตุ ้ น
ความสนใจ
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7. ควรใช้คำถามปูพน้ื เมือ่ ตอบคำถามแรกไม่ได้
8. ควรใช้คำถามง่ายและยากปนกันในการสอนครัง้ หนึง่ ๆ
9. ควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนถามคำถามผูส้ อน
ผู้สอนที่มีทักษะการใช้คำถาม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ และ
ความเข้าใจประเภทของคำถามต่าง ๆ รวมทัง้ รูล้ กั ษณะทีด่ ขี อง
การถาม และรูว้ ธิ หี ลีกเลีย่ งลักษณะทีไ่ ม่ดขี องการถาม และต้อง
เป็นผูส้ ามารถนำความรูไ้ ปใช้ปฏิบตั ใิ นการถามคำถามผูเ้ รียนได้
เป็นอย่างดี
ทีม่ า : พิมพันธ์ เดชะคุปต์. “เทคนิคการใช้คำถาม” NTQ
Child-centered Portfolio. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ, มปป. หน้า 72-73.


 
  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่ สมศ.จะ
ดำเนินการประเมินสถานศึกษาในรอบแรกนี้ สมศ. แจ้งว่าจะ
ประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษา โดยมีมติ ใิ นการประเมิน
3 มิติ หรือเรียกว่า 3A ประกอบด้วย
 : ความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน ความเข้าใจในสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และมีจิตใจที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้น
 : ความพยายามที่จะทำให้ความตระหนักนั้น
เป็นความจริง โดยมีรอ่ งรอยความพยายามในการปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถาบันให้ดขี น้ึ
 : การบรรลุผลสัมฤทธิ์จากความพยายาม
ทีไ่ ด้ดำเนินการมา และเกิดผลตามสภาพจริงในแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้
ซึ่งจะประเมินแต่ละมิติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ
สะท้อนภาพความเป็นจริงของแต่ละมาตรฐาน

กระบวนการเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบ หรือหาร่องรอย
หลักฐาน 3 ประเภท ได้แก่
1. ร่องรอยเกี่ยวกับความตระหนักในการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
2. ร่ อ งรอยการพั ฒ นาหรื อ การดำเนิ น งานของสถาบั น
อุดมศึกษา
3. ร่องรอยเกีย่ วกับสัมฤทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา

การประเมินความตระหนักถึงความสำคัญ (Awareness)
1. จะตรวจสอบ ศึกษา เก็บข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
เกี่ยวกับความตระหนักของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ หรือสภาพปัญหา
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และความต้องการการพัฒนา
2. จะยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับความตระหนักถึงความสำคัญ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ซึ่งรวบรวมได้จากข้อ 1.1 เพื่อสรุปเป็นระดับคุณภาพของ
ความตระหนักถึงความสำคัญ (Awareness)

การประเมินความพยายามในการพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน (Attempt)
1. จะตรวจสอบ ศึกษา เก็บข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
เกี ่ ย วกั บ กิ จ กรรม/กระบวนการ/โครงการต่ า ง ๆ ที ่ ส ถาบั น
อุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา
ฯลฯ
2. จะยืนยัน Attempt ของสถาบันอุดมศึกษาจากข้อมูล
ร่องรอย หลักฐานที่ได้จากข้อ 2.1 เพื่อสรุปเป็นระดับคุณภาพ
ของความพยายามในการดำเนินงาน (Attempt)

การประเมินสัมฤทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐาน
(Achievement)
1. จะตรวจสอบข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน วิธกี ารทีส่ ถาบัน
อุดมศึกษาใช้ในการประเมินคุณภาพ เพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือ
ของวิ ธ ี ก ารประเมิ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และยื น ยั น ผล
การประเมินของสถาบันอุดมศึกษา
2. จะเก็บข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน เกี่ยวกับคุณภาพของ
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ด้วยวิธกี ารสังเกต การสัมภาษณ์ การเก็บ
ข้อมูลทางอ้อม เป็นต้น
3. ยืนยันผลการประเมินจากข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน จาก
ข้อ 3.1 และ 3.2 เพือ่ สรุปเป็นระดับคุณภาพ
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