
 

 

Question-Based Learning คืออะไร และค ำถำมมีผลอย่ำงไรต่ออนำคตของกำรศึกษำ 
โดย พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

  QBL คืออะไรส ำหรับวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเร่ิมน าแนวคดิของ Question-Based Learning (QBL) 

หรือ การเรียนรู้ท่ีใช้ค าถามเป็นศูนย์กลาง มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษามาช่วงหน่ึงแล้ว โดยเร่ิมจากการสร้างความตระหนักและเตรียมความพ้อมให้คณาจารย์

และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และเมื่อบุคลากรมีความพร้อม ผลผลิตในทิศทางของ QBL ไม่ว่าจะเป็นต ารา หรืองานวิจัย ก็จะถูกผลิตออกมาเพื่อ

ส่งเสริม “สังคมท่ีมีภมูิคุม้กันจากค าถาม” (Robert J. Brym’s Society in Question)[1] 

  QBL มีควำมแตกต่ำงจำก PBL และ IBL อย่ำงไร: จากช่วงเวลาท่ีผ่านมา QBL สร้างความสับสนและความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนเป็นอย่างมาก 

อาจเป็นเพราะ QBL เป็นแนวทางใหม่ท่ีไม่ได้มีเป้าหมายเพยีงแค่กระบวนการการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น แต่ยังเป็นกระบวนการการมอง การวิเคราะห์ส่ิงต่างๆด้วยค าถาม

แทนท่ีเคยเป็นด้วยค าตอบ ซ่ึงยังไมม่ีการใช้ท่ีแพร่หลาย จึงยากท่ีจะค้นหาและศึกษาจากตัวอย่าง (case studies) ดังนั้นจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีบุคลากรท่ีเข้า

สืบค้นเร่ือง QBL จะสับสนและเข้าใจวา่ QBL คือส่ิงเดียวกันกับ PBL (Problem-Based Learning/การเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน) หรือ

แม้กระท่ัง IBL (Inquiry-Based Learning/การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้) 

 อันท่ีจริงหลักการท้ังสามนั้นมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism)[2] ท่ีมีค าอธิบายโดยย่อท่ีชัดเจนคือ 

“Learning by Doing” ท่ีมีรากฐานจากงานของ เพียเจย ์(Jean Piaget) ดูวี่ (John Dewey) วายกอสก้ี (Lev Vygotsky) เปป

เปอร์ท (Seymour Peppert) และนักการศึกษาอ่ืนๆท่ีรุ่งเรืองในยุคต้นถึงกลางศตวรรษท่ี 19 แต่ท่ีต่างกันคือเป้ประสงค์หลักและวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึง

ความรู้ความเข้าใจ 

 ส าหรับ Problem-Based Learning หรือ การเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน น้ัน มีจดุเร่ิมต้นจากการศึกษาในศาสตร์แพทย์ท่ีเน้นทักษะการ

แก้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ จากการทดลองรักษาโรคต่างๆ และเรียนรู้จากประสพการณ์ท่ีได้มา[3] เมื่อน ามาใช้กับการศึกษาในวงกว้าง การเรียน

การสอนจะน าเสนอโดยเร่ิมจากปัญหาหรือสถานการณ์ และเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้แก้ปัญหา รวมท้ังกรอบความคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันให้เวลาท่ีเหมาะสมโดย

ปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาท าความเข้าใจกับปัญหาและสภาวะแวดล้อมต่างๆ แล้วจึงแก้ไขปัญหาท่ีน าเสนอ โดยพุ่งเป้าไปท่ีความรู้ความเข้าใจท่ีเกิดจากการพยายามแก้ปัญหา

ของผู้เรียน[4] ดังนั้น PBL จึงเป็นแนวทางการเรียนรู้จาการแก้ปัญหา ส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้รับนอกจากความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว ผู้เรียนจะได้ทักษะในการแก้ปัญหา 

และการใช้ความคดิที่เป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงมคีวามคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับ QBL เป็นอย่างมาก และในความเป็นจริง PBL ก็เป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นเคร่ืองมือท่ีดี

ในการเดินหน้าสู่ QBL 

 อีกแนวทางหน่ึงท่ีดูจะไกลจาก QBL กว่า แต่ก็ยังมีคนสับสนกับแนวทางของ QBL อยู่คือ IBL หรือ Inquiry-Based Learning หรือ

แปลเป็นไทยว่า การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ส่วนท่ีคล้ายกับ QBL คือค าว่า  “inquiry” ซ่ึงมีความหมายตาม Webster Dictionary ว่า “an 

act of asking for information” หรือ “การถามหรือค้นหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล” ดังนั้นหัวใจหลักของ IBL คือการแสวงหาข้อมูล ซ่ึงถือเป็นทักษะ

ท่ีมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกท่ีมีข้อมูลให้สืบค้นมากมาย เช่น การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การเรียนการสอนในรูปแบบ IBL จะเร่ิมจากการน าเสนอ

หัวข้อหลักท่ีต้องการจะศึกษา จากน้ันจึงเปิดโอกาศให้ผู้เรียนคิด และแสวงหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อหลักดว้ยวิธีการต่างๆจากส่ือต่างๆ ผู้เรียนจะได้องคค์วามรู้จาก

การค้นคว้า หาประเด็นความรู้ ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคัญของทักษะการวิจยัท่ีต้องหาข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัย (research question) ในอนาคต[5]  เบล 

และบานช ี(Bell and Banchi, 2008)[6] ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ IBL ไว ้4 ขั้นคือ 

 1. Confirmation Inquiry: การค้นหาข้อมูลเพื่อยืนยัน เป็นการน าเสนอค าถาม กระบวนการอันท่ีจะได ้ มาซ่ึงค าตอบ โดยมคี าตอบ

เสนอไว้อยู่แล้ว ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยการคน้คว้าหาข้อมูลเพื่อยืนยันหรือปฎ ิเสธค าตอบด้วยข้อมูลท่ีค้นคว้า  



 

 

 2. Structured Inquiry: ผู้เรียนจะได้รับค าถามการวิจยั และกระบวนการการค้นคว้าหาข้อมูล แต่ต้องหา ข้อมูลเพื่อท่ีจะได้มาซ่ึง

ผลลัพท์ และค าอธิบายเพื่อยืนยันข้อมูลและผลลัพท์ด้วยตนเอง 

 3. Guided Inquiry: ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลเพียงค าถามการวิจยั ผู้เรียนต้องออกแบบกระบวนการหา  ข้อมูลและผลดว้ยตัวผู้เรียน

เอง 

 4. Open Inquiry: ผู้เรียนต้องคิดค าถามจากประเด็นท่ีได้น าเสนอ จากน้ันจึงคิดออกแบบกระบวนการท่ี จะไดม้าซ่ึงข้อมูลท่ีสะท้อนผลลัพท์ได้ 

 ส าหรับ QBL ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไดว้างแนวทางไว้น้ัน มีความคล้ายคลึง แตกต่าง และต่อเน่ืองในแง่มมุท่ีแตกต่างกัน แต่เพื่อท่ีจะเข้าใจแงมุ่ม

ต่าง เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจแนวทางของ QBL อย่างถ่องแท้เสียก่อน QBL แปลความหมายตรงตัวว่า การเรียนท่ีใช้ค าถามเป็นฐาน แต่ความหมายนั้นลึก

ลงไปถึงการปลูกฝังใหผู้้เรียนเข้าถึง วิเคราะห์ สังคมและส่ิงแวดล้อมรอบตวัด้วยค าถามแทนท่ีจะเป็นด้วยค าตอบ ดังนั้นแนวคิดเบ้ืองหลังของ QBL คือการมองโลก

ด้วยค าถาม (approach the world with questions) ดังเช่น อัลเบอร์ท ไอน์สไตน ์(Albert Einstein) ได้ระบุไว้ในหนังสือ Relativ-

ity: The Special and the General Theory ว่า “Learn from yesterday, live for today, hope for tomor-

row. The important thing is to not stop questioning.”[7] หรือ “เรียนรู้จากอดีต,มีชีวิตในปัจจุบัน,หวังส าหรับอนาคต แต่ท่ีส าคัญ

คืออย่าหยดุตั้งค าถาม” เป็นท่ีเข้าใจกันในโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า ค าถามคือส่ิงท่ีผลักดันไปสู่ความก้าวหน้า ไมใ่ช่เพียงค าตอบ แต่การสร้างค าถามนั้น

ถือเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต้องใช้เวลาและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปลูกฝังและฝึกฝน ซ่ึงสวนทางกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาในปัจจุบันดังที่ Rich-

ard Saul Wurman สถาปนิกและนักคิดชื่อดังได้อธิบายไว้ในด้านลบว่า "In school, we're rewarded for having the answer, 

not for asking a good question.”[9] หรือ “โรงเรียนให้รางวัลกับผู้ท่ีมีค าตอบ แต่ท าไมไม่ให้รางวัลกับผู้ท่ีมีค าถามที่ด”ี ดังนั้น QBL จึงถือ

เป็นค าตอบให้กับนักคิดเหล่าน้ัน โดยให้รางวัลกับผู้ท่ีมีค าถาม มากกว่าารให้กับผู้ท่ีมีค าตอบโดยปราศจากค าถาม  

 ดังที่ได้น าเสนอไปแล้วว่า การปลูกฝังให้มองโลกด้วยค าถาม คือทักษะท่ีต้องอาศัยการปลูกฝังท่ีเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถส่งเสริม

การศึกษาในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมองโลกด้วยค าถามได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม

ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้  

 1. การด าเนินการเรียน/การสอนในห้องเรียน: การจัดการเรียน/การสอนในระบบ QBL ให้สัมฤิทธ์ผล     น้ัน จ าเป็นต้องวางเป้าหมายและ

วิธีการท่ีสอดคล้องกับหลักการ QBL ไว้ตั้งแต่ต้น โดยการแบ่ง      เน้ือหาเป็นจุดประสงค์คล้ายการด าเนินการในระะบบการศึกษาท่ัวไป แต่

ต้องปรับให้แต่ละจุด      ประสงค์เร่ิมจากค าถาม และจบด้วยค าถามเพื่อดึงความสนใจให้ผู้เรียนได้คดิถึงค าถามอันพึงจะม ี 

                ในหัวข้อจุดประสงค์ดงักล่าวต่อไป และพร้อมกันน้ัน ก็เป็นการปูค าถามเพื่อน าเข้าสู่บทเรียนในจุด     ประสงค์ต่อไป หลักท่ีส าคัญที่สุดการ

เรียน/การสอน ต้องมีแผนท่ีระบุไว้อย่างแน่นอน และต้องเร่ิมทุก     จุดประสงค ์ทุกบทสรุป และทุกท้ายจุดประสงค์ด้วยค าถาม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าสู่

การรับข้อมูล     ด้วยค าถามแทนการรับข้อมูลด้วยค าตอบเท่าน้ัน และยังเป็นการปลูกฝังความเคยชินให้รับข้อมูล      ใหม่ๆดว้ยค าถามเป็น

ตัวน าอีกด้วย ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องรู้ เข้าใจ และด าเนินการตามหลัก QBL       อย่างเคร่งครัด ในแต่ละจดุประสงค์ของการเรียน/การสอน 

ผู้สอนควรน าเทคนิคในส่วนของ PBL       และ IBL เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากกิจกรรม และเชื่อมต่อ

      ค าถามเร่ิมต้น และค าถามส่งท้ายได้อย่างสมบูรณ์ 

 2. เอกสารการเรียน/การสอน และส่ือสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง: ดังที ่Ben Carson ได้กล่าวไวว้่า         “Knowledge is 

the key that unlocks all the doors.”[10] หรือ “ความรู้คือกุญแจท่ีสามารถเปิดได้ 

                ทุกประตู” แต่ “หนังสือคือกุญแจสู่ความรู้” ดังนั้นหนังสือจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ 

                สร้าง  และเข้าถึงความรู้ ซ่ึงยังคงเป็นจริงแม้แต่ในยุคดจิิตอลและอินเทอร์เน็ตเช่นยุคปัจจุบัน ดังนั้น  

                การใช้หนังสือหรือส่ือสารสนเทศเป็นส่ือในการปลูกฝังระบบความคิดในรูปแบบ QBL จึงต้องผนวก  



 

 

                เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญของการเรียน/การสอนท้ังระบบ และต้องน ามาปรับให้เร่ิมต้นบทเรียนในหนังสือ  

                และส่ือต่างๆดว้ยค าถามในรูปแบบเดียวกับการเรียน/การสอนในห้องเรียน โดยผู้สอนต้องใช้ 

                เอกสาร และส่ือต่างๆเพื่อใช้ประกอบการเรียน/การสอน หรือการศึกษาด้วยตนเองอย่างเคร่งครัด  

                หลักการของ PBL สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางโครงสร้างของส่ื และต าราได ้โดย 

                การน าเสนอสถาณการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ โดยท่ีให ้

                เน้นเร่ืองการตอบค าถาม และน าความคิดด้วยค าถาม และอาจผนวกหลักการของ IBL เพื่อขยายชว่ง 

                เวลาความสนใจให้มากขึน้ด้วยการชี้น าให้สืบค้นเพื่อเป้าหมายในการตอบค าถามอีกด้วย 

  3. กิจกรรมอื่นๆ: นอกจากการเรียน/การสอนในห้องเรียน และการน าเสนอข้อมูลในการเรียนในรูป       แบบต่างๆ ไมว่่าจะเป็น

ต ารา หรือส่ือสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องแล้ว กิจกรรมต่างๆก็ถือว่ามีความส าคัญ      ในการท่ีจะสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในแนวทางของ QBL ท่ีมี      เป้าหมายเพื่อปรับการเข้าถึงส่ิงต่างๆโดยผ่านทางค าถาม ดังนั้นทุกกิจกรรมจึงจ าเป็นต้องแฝงการ      ปลูกฝังให้

ผู้เรียนเห็นความส าคัญของค าถาม โดยชี้ให้เห็นผ่านกิจกรรมและหัวข้อของกิจกรรมว่า       การตั้งค าถามที่ดีสามารถเป็นภูมิคุ้มกันในการตัดสินใจของผู้เรียนได้ และ

ยังเป็นเคร่ืองกรองความ      ถูกต้องของข้อมูลต่างๆท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างมากมายในยุคของข้อมูลข่าวสารดังเช่นปัจจุบันน้ี       กิจกรรมจึงควรเร่ิมและ

จบด้วยค าถามเช่นเดียวกัน 

 

 จากข้อมูลท่ีมาและลักษณะของ QBL PBL และ IBL จะเห็นไดว้่า ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงในแงข่องปรัชญาทางด้านการศึกษา 

(epistomology) ท่ียึดหลักการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (constructivsm) แต่แนวทางท้ังสามมจีุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน IBL น้ันจะเน้น

ทักษะการสืบค้น และการกรองข้อมูลท่ีถูกต้อง ส่วน PBL น้ันจะเน้นไปท่ีทักษะการแก้ปัญหาในกรอบทฤษฎี และ QBL คือการปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าถึงศาสตร์

ต่างๆด้วยค าถาม โดยยึดหลักว่าค าถามจะสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนในแต่ละประเด็นการเรียนจนสามารถศึกษาหาค าตอบด้วยตนเองได้ ในขณะเดยีวกันยังเป็น

ภูมิคุม้กันท่ีสามารถป้องกันการหลงเชื่อข้อมูลใดๆท่ีไม่สมด้วยเหตุผล และยงัเป็นเวทีในการสร้างทักษะการแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับแนวทางของ PBL อีกด้วย 

ดังนั้นหากวางแผนในการใช้แนวทาง QBL เป็นโครงสร้างและเป็นแนวทางท่ีผนวกอย่างใกล้ชิดและชัดเจนในกระบวนการการเรียน/การสอน การสร้างต ารา ส่ือ 

และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้แนวทางของ PBL และ IBL เป็นเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมให้เดินหน้าไปสู่ผลสัมฤิทธิของ QBL และนั่นคือผลสัมฤิทธิ์ท่ีวิทยาลัย

เทคโนโลยีสยามคาดหวงั และนั่นคือค ำตอบของค ำถำมที่ว่ำ QBL คืออะไรส ำหรับวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 
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แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู ้

โดยใช้ค ำถำมเป็นฐำน  
Question-Based Learning 
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แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ค ำถำมเป็นฐำน  
(Question-Based Learning) 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีนโยบายจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาได้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักศึกษาตั้งค าถามเป็น ท าไม อย่างไร เพื่อความสนใจในการเรียน 
และหาค าตอบด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐาน  (Question-Based Learning  : QBLเป็น   )
ขั้นตอนที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าถึงศาสตร์ต่างๆ ด้วยค าถาม โดยผู้สอนน าเทคนิคของ PBL  (Problem-Based Learn-
ingเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหา )และการใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จะ   )มงคลวนิช  บทความของพรพิสุทธิ์ (
สามารถประกอบอาชีพได  ท าให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น าทางความคิดและการแก้ปัญหาเมื่อส าเร็จการศึกษา  ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การใช้ค าถามเป็นเทคนิคส าคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การถามจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ที่ช่วยให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยกระบวนการถามจะช่วยขยายทักษะการคิด ท าความ
เข้าใจให้กระจ่าง ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านการเรียนการสอน ก่อให้เกิดการทบทวน การเชื่อมโยงระหว่างความคิด
ต่างๆ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย  โดยบทบาทผู้เรียน จะเรียนรู้จากการคิดเพื่อสร้างข้อ
ค าถามและการหาค าตอบด้วยตนเอง 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ค ำถำมเป็นฐำน 
 1ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว  ขั้นวางแผนการใช้ค าถาม . ่าจะใช้ค าถามเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
รูปแบบหรือประการใดที่จะสอดคล้องกับเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
 2. ขั้นเตรียมค าถาม ผู้สอนควรจะเตรียมค าถามที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างค าถามอย่าง
มีหลักเกณฑ์ 
 3.ขั้นการใช้ค าถาม ผู้สอนสามารถจะใช้ค าถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอาจจะสร้าง
ค าถามใหม่ที่นอกเหนือจากค าถามที่เตรียมไว้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและสถานการณ์นั้น ๆ  
 4. ขั้นสรุปและประเมินผล 
 4.1การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้ค าถามเพื่อการสรุปบทเรียนให้นักศึกษาเข้าใจและตอบค าถามได้ ให้
บรรลุผลการเรียนรู้ 
 4 .2การประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) 
 
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ค ำถำมเป็นฐำน  
 1.ท าบรรยากาศให้ดี เป็นมิตร และปลอดภัย 
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 ระวังบรรยากาศคุกคาม  

 เร่ิมต้นการสอน บอกวิธีการสอน อาจารย์จะใช้การสอนแบบใช้ค าถามเพื่อให้ตอบ โดยให้เกียรติ

ผู้เรียน เรียกชื่อนักศึกษาเพื่อสร้างความประทับใจให้นักศึกษาตั้งใจเรียน 

 ใช้  ASA (Attentive, Smile, Acknowledge) = มองหน้าตั้งใจฟัง ยิ้มน้อยๆ ชมเมื่อตอบถูก )เก่งมาก

ค่ะ ดีมากค่ะ เห็นด้วยค่ะ( 

 เมื่อตอบผิด - ท าไมคิดอย่างนั้น แก้ concept ที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาคิดใหม่ หาค าตอบที่ดีกว่าและ

ให้ก าลังใจส าหรับค าถามค าตอบต่อไป 

-ให้ความเข้าใจว่า ค าตอบไม่เคยมีค าตอบเดียว อาจมีมากกว่า 1 ค าตอบ 

-ให้คิดว่า ตอบผิด ดีกว่า ไม่ตอบ 

 2.เลือกค าถามที่ดีที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
 เลือกค าถามปลายเปิด เช่น ท าไม อย่างไร เพราะเหตุใด ให้นักศึกษาคิดค าตอบเอง  

 แนะแนวการคิด guide โดยใช้ค าถามที่นักศึกษาจะต้องน าความรู้พื้นฐาน )Basic Knowledge) มา

ประยุกต์ 

 3. ใช้เทคนิคให้ดี 
 ถามชัดเจน ไม่ก ากวม 

 เลือกค าถามกว้างๆ ปลายเปิด ---ท าอย่างไร 

 ถามทีละ 1 ค าถาม อย่าถามเป็นชุด 

 ให้เวลาคิด 10 วินาท ี

 เทคนิค Pose – Pause – Pounce ตั้งค าถาม---- รอค าตอบ ---- ถ้าไม่ตอบ ถามระบุคน 
 

ค ำถำมท่ีควรหลีกเลี่ยง  

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 ค าถามก ากวม  

 ค าถามให้เดา  

 ค าถามชี้น า  

วิธีกำรตั้งค ำถำมแบบโซเครติก( Socratic Method) 

 เป็นวิธีสอนของนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อโซเครติส วิธีสอนแบบนี้ใช้การตั้งค าถามให้นักเรียนคิดหา

ค าตอบหรือตอบปัญหาด้วยตนเอง โดยครูจะกระตุ้นให้นักเรียนนึกถึงเร่ืองต่างๆ ที่เคยเรียนแล้ว  
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 ค าถามของครูจะเป็นแนวทางให้นักเรียนคิดค้นหาความรู้ นักเรียนจะเรียนด้วยการพิจารณาอย่าง

รอบคอบเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้อง และเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาให้ทุกคนรู้จักแสดงความคิดเห็น 

อภิปรายแล้วสรุปความคิดเห็นลงในแนวเดียวกัน วิธีสอนแบบนี้เหมาะส าหรับนักเรียนที่ชอบใช้

ความคิดค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งต่างๆ  
 

Socratic questioning มี 6 แบบ 

 1. Tell me more: ขอความกระจ่าง 
 2. Probe assumption: ขอข้อสรุป 
 3. Reason ขอเหตุผล 
 4. View point & Perspectives ถามมุมมองแง่อ่ืนและแนวคิด  
 5. Implication & Consequence การน าไปใช้และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 
 6. ค าถามที่ท าให้เกิดทักษะการคิด เป็นค าถามขั้นสูง  
 

ประโยชน์ของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ค ำถำมเป็นฐำน 
  1. ผู้เรียนกับผู้สอนสื่อความหมายกันได้ดี 
 2 .ช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3 .สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
 4 .ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นส าคัญของสาระการเรียนรู้ที่เรียน 
 5   .ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน ให้เข้าใจความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียน และวินิจฉัยจุดแข็ง
จุดอ่อนของผู้เรียนได ้
 6 .ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กับผู้เรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
อ้ำงอิง 
วันดี โตสุขศร.ีClinical Teaching: Questioning (การใช้ค าถามในการสอนภาค คณะพยาบาลศาสตร์.) 
 มหาวิทยาลัย วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์มหิดล พ.ศ.2553. 
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม. (Questioning Method).  
 [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/khunkrunong/n12 [สืบค้นเมื่อ  22สิงหาคม  
 2557] 
พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช.นโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ค าถามเป็นฐาน (Question-Based Learning :  
 QBL) อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2557. 
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