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ดร.พงศธร มหาวิจิตร
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งค�ำถาม
อย่างไรดี...
ในห้องเรียน
คณิตศาสตร์?
ค�ำถาม (question) และปัญหา (problem) เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ ค�ำถามและปัญหาทีด่ จี ะเป็นเครือ่ งมือ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างขั้นตอนวิธี ในการแก้ปัญหาหรือหาค�ำตอบได้อย่างมีเหตุผล
ผูส้ อนคณิตศาสตร์สว่ นใหญ่นยิ มใช้คำ� ถามประกอบการอธิบายเนือ้ หากันมาช้านาน แต่บอ่ ยครัง้ ค�ำถามทีถ่ ามนัน้ ก็ไม่สามารถน�ำพาผูเ้ รียน
ให้เกิดความคิดรวบยอดได้ เป็นการถามที่ต้องการเพียงแค่ค�ำตอบแบบที่ผู้สอนคิด ถามเสร็จผู้สอนก็ไม่เว้นวรรครอฟังค�ำตอบจากผู้เรียน
(จนหนักเข้าก็กลายเป็นถามเองตอบเองอยูค่ นเดียว) เช่นนีผ้ เู้ รียนคงจะสร้าง (construct) องค์ความรูข้ องตนเองหรือเกิดความเข้าใจลึกซึง้ ใน
เนือ้ หาได้ยาก
ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารใช้ ค� ำ ถามที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น Student
Achievement Division ได้เสนอแนะเทคนิคไว้ 8 ประการดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด นักเรียนอาจมีวิธีคิดที่
แตกต่างกัน ครูไม่ควรคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่าผู้เรียนจะต้อง
ตอบได้แบบทีค่ รูคดิ แต่ควรหยุดรับฟังสิง่ ทีผ่ เู้ รียนพูดออกมา
ก่อน แล้วค่อยพิจารณาใช้ค�ำถามกระตุ้นให้คิดต่อ ผู้สอนจึง
ควรมีการเตรียมชุดค�ำถามที่หลากหลายไว้ล่วงหน้า
2. ค�ำถามควรเชื่อมโยงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพราะ
จุดประสงค์การเรียนรู้จะสอดคล้องกับความคาดหวังของ
หลักสูตร เมือ่ ค�ำถามของครูเชือ่ มโยงกับหลักสูตรย่อมจะช่วย
ให้นักเรียนใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เป็นหลักการส�ำคัญ (key principles) สามารถจะสรุปเป็นกรณีทวั่ ไป (generalization) และ
ประยุกต์ใช้ความรู้นั้นกับปัญหาอื่น ๆ ได้
นิตยสาร สสวท.

ตัวอย่างการสอนเกีย่ วกับการหาพืน้ ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ : อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง
		
ความยาว กับการหาพื้นที่ได้
โจทย์ปัญหา : รูปสี่เหลีย่ มรูปหนึง่ มีพนื้ ที่ 36 ตร.ซม. ให้นกั เรียน
วาดรูปสีเ่ หลีย่ มทีเ่ ป็นไปได้
ค�ำถามที่ควรใช้
- นักเรียนลองพิจารณารูปทีต่ นเองวาด ความยาวของด้านแต่ละด้าน
มีความสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไร
- ถ้านักเรียนรู้ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม รู้พื้นที่และความยาวด้าน
หนึ่งด้าน แล้วจะมีวิธีการหาความยาวด้านอีกสามด้านที่เหลือ
ได้อย่างไร (จะเห็นว่าครูไม่ได้สอนโดยการบอกไปเลย แต่ใช้คำ� ถาม
เพือ่ ให้นกั เรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาว
และพื้นที่ และให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสัมพันธ์นั้นด้วยตนเอง)
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3. ใช้ค�ำถามปลายเปิด ค�ำถามปลายเปิดจะเป็นสิ่งท้าทายและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด ต่างจากค�ำถาม
ปลายปิดประเภท “ใช่หรือไม่ใช่” ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องคิดอะไรมาก บางทีก็ตอบไปแบบเดา โดยยังไม่ได้ไตร่ตรอง

• 4 + 6 เท่ากับเท่าไร (ตอบ 10)
• รูปสีเ่ หลีย่ มมีดา้ นกีด่ า้ น (ตอบ 4 ด้าน)

พิจารณาการถามค�ำถามในเรื่องเดียวกันข้างต้นจะเห็นว่า
ถ้าใช้ค�ำถามแบบปลายปิดครูก็จะได้รับค�ำตอบ (ที่ถูกต้อง) กลับ
มาเพียงแบบเดียวและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนเข้าใจ
ในเรือ่ งนัน้ จริงหรือไม่ ต้องเปลีย่ นโจทย์เพือ่ ถามใหม่อกี แต่ถา้ ครู
ใช้ค�ำถามแบบปลายเปิด ครูจะได้ค�ำตอบจากนักเรียนมากมาย
หลายแบบ และสามารถใช้เป็นประเด็นในการเรียนเพื่อสร้าง

• มีจ�ำนวนใดบ้างที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ 10
• ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในรูปสี่เหลี่ยม

ความเข้าใจต่อไปได้อีก นอกจากนี้ค�ำถามปลายเปิดยังช่วยเสริม
สร้างความมัน่ ใจในตนเองแก่ผเู้ รียน เพราะผูเ้ รียนสามารถอธิบาย
สิ่งที่ตนเองคิดได้อิสระ และไม่รู้สึกกดดันกับผลของการตอบผิด
หรือตอบถูกจากค�ำถามปลายปิด ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตนเองได้เป็น
ผู้ค้นพบแทนที่จะต้องคอยตั้งรับค�ำถามจากครู

4. ควรถามเฉพาะค�ำถามที่จ�ำเป็นเท่านั้น ค�ำถามที่ฟุ่มเฟือย กระทบกระเทียบเปรียบเปรย หรือไม่ได้ต้องการ
ค�ำตอบจริง ๆ เช่น “รูปสี่เหลี่ยมมันก็มี 4 ด้านไม่ใช่หรือ” นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังอาจท�ำให้ผู้เรียน
ละความสนใจจากบทเรียนได้ง่าย ๆ

5. ใช้คำ� กริยาทีช่ วนให้ใช้ความคิดระดับสูง (ตามแนว Bloom’s Taxonomy) เช่นค�ำว่า ลองสังเกต ลองพิจารณา
เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง เชือ่ มโยง อธิบาย ระบุ จ�ำแนกแยกแยะ ตัดสินใจ ลองคาดการณ์ ฯลฯ ค�ำเหล่านี้
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด จนเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกและสามารถขยายความคิดต่อไปได้อีก
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6. ใช้ค�ำถามที่เปิดประเด็นการเรียนการสอน ค�ำถามที่น่าสนใจจะช่วยเปิดประเด็นให้ผู้เรียนในห้องได้ร่วมกัน
อภิปรายเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับสิ่งที่ก�ำลังจะเรียนรู้ใหม่ ซึ่งการสนทนาแลกเปลี่ยนนี้อาจเกิดได้ทั้งระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
7. ใช้คำ� ถามทีม่ รี ะดับความยากพอเหมาะ ค�ำถามทีย่ ากหรือง่ายจนเกินไปจะท�ำให้ผเู้ รียนละความสนใจจากการ
เรียนได้ เพราะผูเ้ รียนมักจะกลัวค�ำถามยากๆทีท่ ำ� ให้ตนเองตอบไม่ได้ ในขณะทีถ่ า้ ค�ำถามง่ายเกินไปก็ทำ� ให้รสู้ กึ เบือ่
หน่าย นอกจากนี้ผู้สอนยังควรระวังการใช้ค�ำพูดและภาษากายที่ไล่จี้ผู้เรียน เช่น การจ้องหน้า การชี้ไม้ชี้มือเรียก
หรือการใช้น�้ำเสียงที่ผิดปกติ สิ่งเหล่านี้สามารถท�ำให้การคิดสะดุดลงได้
นอกจากนี้การที่ค�ำถามจะใช้ได้ผลดียังขึ้นอยู่กับความสามารถในการการเลือกและปรับใช้ข้อค�ำถามได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้า อยากให้ผอู้ า่ นลองพิจารณาสถานการณ์ตวั อย่างการสอนเรือ่ ง ความชันของกราฟเส้นตรง ทีผ่ สู้ อนพยายาม
ปรับใช้ชุดค�ำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

y

x

8. ถามแล้วให้เวลาคิด การให้เวลานักเรียนได้คดิ สัก 2 - 3 นาที (หรือมากกว่านั้น) จะช่วยให้นักเรียนตอบสนอง
ได้ดขี น้ึ ทัง้ แง่ปริมาณและคุณภาพ ผูเ้ รียนทีเ่ รียนรูไ้ ด้ชา้ และไม่คอ่ ยมัน่ ใจจะเริม่ กล้าตอบมากขึน้ เพราะเขามีเวลามาก
พอที่จะเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นค�ำพูดได้ทัน

นิตยสาร สสวท.
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ครู : ก�ำหนดจุด (0, 0) และ (4, 1) [จุดสองจุดบนเส้นกราฟ B] แล้ว
ความชันเป็นเท่าไร
[ผลปรากฏว่าห้องเรียนหยุดนิง่ ไม่มเี สียงตอบกลับใด ๆ จากนักเรียน]*
ครู : เวลาที่ครูพูดว่าความชัน นักเรียนนึกถึงอะไร
คาร่า : มุมของเส้นตรงค่ะ
ครู : มุมของเส้นตรงที่ว่านั้นเป็นยังไง ลองอธิบายหน่อยสิ
คาร่า : มุมที่อยู่บนแกน X กับแกน Y ค่ะ
[ครูหยุดให้นักเรียนได้คิด]
ครู : นักเรียนคิดว่า คาร่า หมายถึงอะไร
[ครูหันไปถามนักเรียนคนอื่น]*
แซม : ผมรูค้ รับว่า คาร่า หมายถึงอะไร เหมือนกับเวลาเราวัดขัน้
บันไดในโรงอาหารกับขั้นบันไดที่จะขึ้นอาคารเรียนแต่ละ
ก้าวนั้นก้าวขึ้นด้วยมุมไม่เท่ากัน

ครู : แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราก้าวขึ้นเป็นมุมต่างกัน
แซม : บันไดขึ้นอาคารเรียนชันกว่าบันไดโรงอาหารครับ
ครู : เราจะรูไ้ ด้ยงั ไงว่าบันไดขึน้ อาคารเรียนชันกว่าบันไดโรงอาหาร
ลาน่า : เราก็วัดว่าเราก้าวได้สูงขึ้นไปเท่าไรกับวัดว่าเราก้าวเดิน
หน้าไปได้เท่าไร แล้วน�ำจ�ำนวนทั้งสองมาหารกัน
ครู : ลาน่า ไหนลองวาดรูปให้พวกเรามองเห็นภาพหน่อยได้ไหม
ลาน่า : เอ่อ.. ได้ค่ะ
[เธอวาดรูปขัน้ บันไดซึง่ สูง 12 นิว้ และยาว 12 นิว้ บนกระดานด�ำ]
ดังนั้นความชันของรูปนี้จะเท่ากับ 1 เพราะ 12 ÷ 12 =1
ครู : แล้วถ้าเปลี่ยนความสูงเป็น 10 นิ้ว โดยที่ยังยาว 12 นิ้ว
เท่าเดิมล่ะ บันไดอันไหนจะชันกว่ากันนะ เจนนิเฟอร์
[ครูตั้งค�ำถามใหม่เพื่อให้นักเรียนได้คิดต่อ]*
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เจนนิเฟอร์ : หนูว่าแบบแรกค่ะ เพราะแบบแรกเราก้าวขึ้นบน
เท่า ๆ กับการก้าวไปข้างหน้า แต่แบบที่สองนี่
เราไม่ได้ก้าวสูงขึ้นมากเท่ากับก้าวไปข้างหน้า
ครู : ทอม เห็นด้วยไหม
ทอม : เห็นด้วยครับ เพราะผมคิดว่าความชันแบบที่สองเท่ากับ
10/12 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1
ครู : ฉะนัน้ จากที่ เจนนิเฟอร์ และ ทอม พูดมาแสดงว่าขัน้ บันได
แบบแรกมีความชัน 12/12 หรือความชันเท่ากับ 1 ซึง่ ชันมากกว่า
ขัน้ บันไดแบบทีส่ องทีม่ คี วามชันเท่ากับ 10/12 ถูกต้องไหม...
[นักเรียนทุกคนพยักหน้า และตอบว่าใช่]
ครู : ถ้าเช่นนั้นย้อนกลับไปที่โจทย์เดิมของเราแล้วลองคิดใหม่
อีกที ตอนนีล้ องเทียบเคียงสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูจ้ ากบนกระดานด�ำ
กับจุด (0, 0) และ (4, 1) ดูบา้ ง แล้วคิดซิวา่ ความชันควรจะเป็นเท่าไร
เจนิเฟอร์ : เอ่อ... เราเคลื่อนขึ้นไป 1 และเดินหน้า 4 …
ครู : ใช่... เราควรจะได้ว่าค่าของความชันเป็นเท่าไร
ลาน่า : เราก็ต้องเอาจ�ำนวนมาหารกัน
ครู : แล้วเราจะหารมันยังไง
[มีนักเรียนตอบทั้ง 1/4 และ 4/1]

ลาน่า : หนูว่าเท่ากับ 4 เพราะเราสามารถหาร 4 ด้วย 1
เจนนิเฟอร์ : แต่ 4 มีค่ามากกว่า 1/4 นะ และ 4 ก็น่าจะชัน		
กว่า 12/12 ในรูปบนกระดาน ดังนั้นหนูว่ามัน
เป็นการเคลื่อนไปข้างหน้า 4 และสูงขึน้ 1 นะ
ไม่ใช่เคลือ่ นไปข้างหน้า 1 และสูงขึน้ 4
ทอม : ใช่... ผมก็ว่า 1/4
ครู : ทอม ท�ำไมถึงคิดว่าเป็น 1/4 ล่ะ
ทอม : ก็เหมือนกับกรณีบนั ไดอาคารเรียน มันเป็นปริมาณทีเ่ รา	
เคลือ่ นทีข่ นึ้ หรือลงหารด้วยปริมาณทีเ่ ราเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า	
ซึง่ เท่ากับ 10/12 ไม่ใช่ 12/10
ครู : ลาน่า เธอคิดยังไงกับสิ่งที่ ทอม และ เจนนิเฟอร์ พูด
ลาน่า : จริงด้วยค่ะ หนูเห็นด้วย มันดูเป็นไปได้มากกว่าเพราะ
ถ้าความชันเป็น 4 มันน่าจะชันกว่าค่าความชันของ 12/12
แต่จริง ๆ แล้วเส้นตรงนี้ไม่ได้ชันขนาดนั้น
ครู : เอาล่ะ ตอนนีค้ รูอยากให้พวกเราลองพิจารณาจุด (–1, 3) และ
(2, 5) แล้วลองเขียนแสดงวิธีการหาค่าความชันดูซิ...

จากตัวอย่างบทสนทนาจะเห็นว่า ครัง้ แรกทีค่ รูตงั้ ค�ำถามแล้วไม่มกี ารตอบสนองจากนักเรียน แทนทีค่ รูจะบอกเนือ้ หา
ไปเลย แต่ครูใช้วธิ กี ารปรับเปลีย่ นค�ำถามใหม่ เพือ่ ส�ำรวจความคิดพืน้ ฐานของผูเ้ รียนก่อน แล้วพยายามค่อย ๆ ถามเชือ่ มโยง
กับสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่เดิม เมื่อนักเรียนตอบได้ไม่ตรงเป้าหมายหรือยังไม่ชัดเจน ครูก็อาจใช้วิธีถามเพิ่มหรือให้เพื่อนนักเรียน
คนอืน่ ลองช่วยกันอภิปรายเสริมต่อ เป็นการถามเพือ่ เดินหน้าไปทีละน้อย ๆ จนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ครูต้องการ นักเรียน
ทั้งห้องจะไม่รู้สึกเลยว่าครูก�ำลังสอนเนื้อหาอยู่ แต่ความรู้เหล่านั้นได้มาจากสิ่งที่เขาและเพื่อน ๆ ร่วมกันคิดร่วมกันเรียนรู้
หากแต่เบื้องหลังของการคิดเกิดจากค�ำถามของครูทั้งสิ้น ค�ำถามของครูจึงเปรียบเสมือนกับบันไดที่ครูวางทอดเพื่อให้
ผู้เรียนก้าวเหยียบขึ้นไปทีละขั้น จนถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ หากครูมีศิลปะในการตั้งค�ำถามเช่นนี้แล้วก็เชื่อได้ว่า
“ทุกค�ำถามจะได้รับค�ำตอบ”
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