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ณรงค์ วทิ ย์ นาขวัญ

กลุ่มงานอายุรกรรม ศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

บทคัดย่ อ

ในกระบวนการศึกษาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาแพทยศาสตร์ การถาม (Questioning) และค�ำถาม (Question) เป็ นเครื่ องมือ
ส�ำคัญที่จำ� เป็ นต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ และช่วยท�ำให้นกั ศึกษาแพทย์บรรลุสู่วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ในวิชานั้นๆ ในปั จจุบนั
การเรี ยนอย่างมีส่วนร่ วม (Active learning) เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนแพทย์อย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาจะมีส่วนร่ วมต่อ
การเรี ยนมากขึ้น รวมทั้งท�ำให้นักศึ กษาและอาจารย์แพทย์ได้มีปฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การถามและค�ำถามที่ เกิ ดขึ้น
ระหว่างห้องเรี ยนนั้นสามารถท�ำให้บรรยากาศของการเรี ยนมีความสนุก น่าติดตาม และช่วยประเมินความรู ้ดา้ นต่างๆ ของ
นักศึกษาได้ดี อย่างไรก็ตาม การถามและค�ำถามที่ดีน้ นั ควรเป็ นค�ำถามที่สามารถประเมินความรู ้ระดับสู ง (Higher cognitive
question) ของนักศึกษาได้ ซึ่งถือว่าเป็ นความรู ้ที่นกั ศึกษาจะน�ำไปใช้รักษาผูป้ ่ วย และยังสะท้อนความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical thinking) ของนักศึกษาได้ดี การถามโดยใช้ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy) ช่ วยให้อาจารย์ถามค�ำถาม
นักศึกษาได้อย่างมีเป้าหมาย และช่วยประเมินความรู ้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทน�ำ
ค�ำถาม (Question) และการตั้งค�ำถาม (Questioning)
เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ส�ำคัญส�ำหรับการเรี ยนการสอนที่ควร
เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาและเป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจาก
ค�ำ ถามมี ส่ ว นช่ ว ยกระตุ ้น นั ก ศึ ก ษาให้ เ กิ ด การคิ ด อย่ า ง
สร้างสรรค์ (Creatively) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical
thinking) และช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่กำ� หนดไว้1 ครู แพทย์ยงั สามารถใช้คำ� ถามเพื่อประเมิน
ทัศ นคติ (Attitude) และค่ า นิ ย ม (Value) ของนัก ศึ ก ษา
รวมทั้งเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยให้เกิ ดข้อคิ ดเห็ นสะท้อนกลับ
(Feedback) ซึ่ งกันและกัน และยังเป็ นการเชื่อมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่ วมชั้นหรื อนักศึกษากับครู แพทย์
อีกด้วย ในกระบวนการถามโดยส่วนมากควรมาจากนักศึกษา
ซึ่ งอาจเกิดจากการสงสัยสังเกตความรู ้หรื อประสบการณ์ที่
ตนเองได้เรี ยนรู ้ประสบพบเจอมาโดยอาจมาจากตนเองหรื อ
เพื่อนในกลุ่ม2 ครู แพทย์นอกจากเป็ นผูถ้ ่ายทอดวิชาความรู ้
ให้แก่ ลูกศิ ษย์แล้วยังมี หน้าที่ เป็ นผูใ้ ห้คำ� ปรึ กษา (Mentor)
และผูส้ นับสนุ นการเรี ยน (Facilitator) ซึ่ งจ�ำเป็ นต้องใช้
การถามและค�ำถาม เนื่ องจากสิ่ งนี้ จะเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วย
สนับสนุ นให้การเรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กำ� หนดไว้
เช่น การสอนข้างเตียง (Bedside teaching) การสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem based learning) การอภิ ปราย
ตัวอย่าง (Case discussion) การสอนแบบจ�ำลองสถานการณ์
เสมื อ นจริ ง (Simulation based teaching) และการสอน
บรรยาย (Lecture) เป็ นต้น
การตั้งค�ำถามการเรี ยนรู ้ เริ่ มต้นมาจากสมัยกรี ก
โดยนักปรัชญาชื่อ โสเครติส (Socrates) ค้นพบว่า การสอน
และการเรี ยนรู ้ ที่จะให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถใช้เหตุผล
ในการสื บค้นหาค�ำตอบร่ วมกันคือ การถาม3, 4 ซึ่ งการถาม
สามารถก�ำชับและก�ำหนดให้ผเู ้ รี ยนได้รู้และเข้าใจในบทเรี ยน
ได้ดี นอกจากนี้ โสเครติสยังพบว่า ค�ำถามที่ถามผูเ้ รี ยนจะ
ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด การใช้เ หตุ ผ ล
สนับสนุน และสามารถใช้ตรรกะในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจน�ำไป
สู่ การเกิดทฤษฎีใหม่ๆ รวมถึงสามารถน�ำไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
ได้ เรี ยกวิธีดงั กล่าวนี้วา่ Socratic method
จากรายงานการศึ ก ษาของโชและคณะ 5 พบว่ า
การถามนั้น เกิ ด ขึ้ น เกื อ บร้ อ ยละ 35 - 50 ของการเรี ย น
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การสอนทั้งหมด รองจากการบรรยาย บางครั้งการถามเป็ น
สิ่ งที่ จำ� เป็ นต้องถามและจ�ำเป็ นต้องมี คำ� ตอบ เพื่อต้องการ
ประเมินความรู ้ข้นั ต�่ำที่นกั ศึกษาจ�ำเป็ นต้องทราบและน�ำไปสู่
ความรู ้ทางด้านนั้นอย่างถ่องแท้ เช่น เชื้อวัณโรคเป็ นเชื้อโรค
ประเภทใด กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ (Non-steroid) เป็ นอย่างไร เป็ นต้น แต่ในบางกรณี
ครู แพทย์อาจไม่จำ� เป็ นต้องคาดคั้นหาค�ำตอบ เพียงแต่ตอ้ งการ
ให้ เ กิ ด ความสนใจและกระตุ ้น แรงผลัก ดัน ภายในของ
ตัวนักศึกษาต่อบทเรี ยนและกระบวนการการเรี ยนรู ้ที่กำ� ลัง
จะเกิ ดขึ้น ประเมินความพร้ อมของนักศึกษาจากงานที่เคย
ได้รบั มอบหมายหรื องานทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการเรี ยนในห้องเรี ยน
ช่ ว ยกระตุ ้น และเสริ ม ทัก ษะความคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ
รวมถึ ง ค่ า นิ ย ม ช่ ว ยประเมิ น และสรุ ป เนื้ อ หาที่ นัก ศึ ก ษา
ได้เรี ยนรู ้ไปแล้ว สามารถมีคำ� ตอบได้หลากหลายแนวทาง
เช่ น จะเกิ ด อะไรขึ้ น หากผู ้ป่ วยไม่ ท านยารั ก ษาวัณ โรค
การผ่าตัดที่สามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้สามารถท�ำได้อย่างไร
เป็ นต้น นอกจากนี้ การถามสามารถช่ วยเสริ มสมรรถนะ
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการสื่ อ ความหมายต่ า งๆ เช่ น
ความสนใจ ความสงสัย ความกระตื อรื อร้ น แรงผลักดัน
ภายใน และมนุ ษย์สัมพันธ์ เป็ นต้น การถามสามารถช่ วย
ประเมินความสัมฤทธิ์ผลของวัตถุประสงค์รายวิชา ช่วยกระตุน้
ให้นกั ศึกษาจัดเก็บความรู ้ของตนเอง และยังช่วยให้นกั ศึกษา
น�ำความรู ้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง การถามที่จะ
เกิ ดประสิ ทธิ ผลได้ดีควรเกิ ดในระหว่างการเรี ยนการสอน
ทั้งการสอนในห้องเรี ยน สอนข้างเตียง ห้องตรวจ รวมถึง
หอผูป้ ่ วย และนักศึกษาต้องรู ้ว่าจะต้องถูกถาม การถามโดย
การพู ด ตอบจะช่ ว ยเติ ม เต็ม ความรู ้ ไ ด้ดี ก ว่า การถามแบบ
ข้อ เขี ย น เนื่ อ งจากสามารถประเมิ น นัก ศึ ก ษาได้โ ดยตรง
และแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึ งช่ วยเติ มเต็มความรู ้ ในจุ ดที่
นักศึกษาขาดไป นอกจากนี้ ค�ำถามต่างๆ ในชั้นเรี ยนอาจเกิด
จากนักศึกษาตั้งค�ำถามด้วยกันเอง หรื อนักศึกษาถามกลับไปที่
ครู แพทย์ ประโยชน์ของการที่นกั ศึกษาถามตอบด้วยกันเองจะ
ช่วยให้นกั ศึกษากระตุน้ กระบวนการการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
ซึ่ งจะช่ วยให้การเรี ยนแบบมี ส่วนร่ วมประสบความส�ำเร็ จ
มากขึ้น นอกจากนี้ การถามด้วยกันเองจะช่วยให้ครูแพทย์ทราบ
ถึงเนื้ อหาบทเรี ยนที่นกั ศึกษาไม่เข้าใจและในขณะเดียวกัน
เป็ นการทดสอบความรู ้ไปด้วย ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของ

126
นักศึกษากับเนื้อหาวิชา และสร้างทีมการท�ำงานที่เข้มแข็งขึ้น
ส่ วนการถามของนักศึกษากับครู แพทย์จะช่ วยให้ครู แพทย์
ไขข้อข้องใจของนักศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู ้ที่นกั ศึกษาขาด
และช่วยประเมินความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ค�ำถามของนักศึกษาจะช่วยกระตุน้ ให้
ครู แ พทย์เ กิ ด การพัฒ นาตนเองและอยู่ กับ กระบวนการ
การเรี ยนรู ้ที่กำ� ลังเกิดขึ้นด้วย

ประเภทของค�ำถาม
การถามเป็ นสิ่งทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับการเรี ยนการสอน
ทั้งการเรี ยนในลักษณะที่ครู เป็ นศูนย์กลาง (Teacher center)
หรื อ นัก ศึ ก ษาเป็ นศู น ย์ก ลาง (Student center) หรื อ ใน
ห้องเรี ยนที่ มีส่วนร่ วม (Active learning class) หรื อไม่มี
ส่ วนร่ วม (Passive learning class) จึงจ�ำเป็ นต้องท�ำความรู ้จกั
กับประเภทของค�ำถาม (Classification of question) ที่ครู แพทย์
หรื อนักศึกษาจะน�ำมาใช้ในการเรี ยนรู ้ รวมถึงน�ำมาใช้ในชีวติ
ความเป็ นแพทย์ ประเภทของค�ำถาม ดังนี้6
1) ค� ำ ถามปลายปิ ด (Closed-end question:
convergent question) เป็ นค�ำถามที่ตอ้ งการทดสอบความจ�ำ
ความรู ้ หรื อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ค�ำตอบมักมี
ค�ำตอบหรื อกลุ่มประโยคเดี ยว เช่ น ใครเป็ นผูค้ ิ ดค้นผลิ ต
เครื่ องวัดความดัน เชื้ อวัณโรคเป็ นเชื้ อแบคทีเรี ยใช่หรื อไม่
ข้อบ่ งชี้ ของการเจาะท้องคื ออะไร ภาวะน�้ำตาลต�่ำต้องใช้
เกณฑ์ระดับน�้ำตาลเท่าไร เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเอสแอลอี
(SLE) มี อ ะไรบ้า ง มะเร็ ง ปอดมี กี่ ช นิ ด เป็ นต้น ค�ำ ถาม
ประเภทนี้ไม่สามารถกระตุน้ กระบวนการคิดของนักศึกษาได้
เนื่องจากเป็ นการถามความจ�ำและความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม
จ�ำเป็ นต้องมีการใช้คำ� ถามประเภทนี้เนื่องจากเป็ นการประเมิน
ความรู ้ข้ นั พื้นฐานที่จะน�ำไปสู่ คำ� ถามระดับสู งต่อไป
2) ค�ำ ถามปลายเปิ ด (Opened-end question:
divergent question) เป็ นค�ำถามที่ตอ้ งการประเมินความคิด
เห็ นและการคิ ดวิเคราะห์ ของนักศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องนั้นๆ
โดยน�ำความรู ้ ที่ตนเองได้เรี ยนมาใช้ประกอบ ค�ำตอบอาจ
ไม่ มี ถู ก หรื อ ผิ ด และอาจตอบได้ห ลากหลายวิ ธี ค�ำ ถาม
ประเภทนี้ จะช่ ว ยกระตุ ้น ให้ นัก ศึ ก ษาร่ ว มคิ ด หาค�ำ ตอบ
ตลอดการเรี ยน เช่ น ถ้าผูป้ ่ วยรั บประทานอาหารเค็มมาก
เกิ นไปจะเป็ นอย่างไร คุ ณคิ ดว่าการผ่าตัดจะมี ประโยชน์
อย่างไรกับผูป้ ่ วยรายนี้ คุณสามารถท�ำอะไรได้อีกถ้าผูป้ ่ วย
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ยังมีภาวะชักเกร็ ง ภาพเอ็กซ์เรย์ปอดใบนี้คุณคิดว่าผูป้ ่ วยจะมี
อาการอย่างไร เป็ นต้น การถามค�ำถามปลายเปิ ดสามารถ
ใช้ได้ทุกสถานการณ์ เหมาะส�ำหรั บการเรี ยนที่ ตอ้ งระดม
ความคิด (Brain storm ideas) แก้ไขปัญหา (Problem solving)
ความขัดแย้ง (Resolve conflict) หาข้อตกลง (Negotiate
agreement) ซึ่งจะท�ำให้นกั ศึกษาสามารถเกิดกระบวนการคิด
ระดับสู ง (Higher-level thinking) ได้ เช่ น การน�ำไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
3) ค�ำถามเพื่อสื บค้ น (Probing question) เป็ น
ค�ำถามกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ต่อยอดทางความคิด หรื อแสดง
สิ่ งที่นกั ศึกษาคิด กระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical thinking awareness) เน้นเนื้อหาที่สำ� คัญ (Refocusing)
เพื่อครู แพทย์จะได้ประเมินความรู ้ได้ (Clarify) ช่วยเติมหรื อ
แก้ไขความรู ้ที่ไม่ถูกต้อง หรื อเติมเต็มความรู ้ที่ไม่ครบถ้วน
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยน เช่น เมื่อไรที่เราจะน�ำ
ความรู ้ ที่ไ ด้ว นั นี้ ไปใช้กับ ผูป้ ่ วย คุ ณ มี เ หตุ ผ ลอะไรที่ ช่ ว ย
ในการสนับสนุนว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน เป็ นต้น
4) ค�ำถามเพื่ อประเมินความรู้ เชิ งลึก (Focused
question) เป็ นค�ำถามที่ครู แพทย์ตอ้ งการถามเพื่อเรี ยบเรี ยง
ความรู ้ของนักศึกษาที่เรี ยนมาว่าเข้าใจอย่างไร ค�ำตอบสามารถ
ประเมินความรู ้ของนักศึกษาได้ เช่น คุณจะอธิบายอย่างไรถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ ี ช่วยสรุ ปประเด็นการรักษา
ที่ ส�ำ คัญ และบอกประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ คนไข้ถ ้า คุ ณ
ให้ยาชนิดนี้ เป็ นต้น
5) ค�ำถามเพื่อขยายความ (Stretching question)
เป็นค�ำถามที่ช่วยให้ครู แพทย์ขยายความคิดของนักศึกษาให้
เข้ากับนิยาม สูตร และทฤษฏีตา่ งๆ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
โดยใช้แนวการเปรียบเทียบ (Metaphor) อุปมาอุปไมย (Analogy)
หรื อการแปลข้อมูลที่ ได้ให้เป็ นเนื้ อหา (Transformation)
เช่น ทฤษฎีใดทางด้านจิตเวชที่อธิ บายความกลัวของผูป้ ่ วย
รายนี้ จากข้อมูลการศึกษาฉบับนี้เราสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
กับคนไข้ได้อย่างไร คุณจะอธิ บายอย่างไรว่ายากันชักตัวนี้
ถึงไม่ได้ประสิ ทธิผลในคนไข้รายนี้ เป็ นต้น
6) ค�ำถามท้ าทาย (Challenging question) เป็ น
ค�ำถามที่ช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาสังเคราะห์ความรู ้ จัดเรี ยง
เนื้อหาวิชาในแบบฉบับของตนเอง กระตุน้ ให้คิด ท�ำนายผล
ที่จะเกิดตามมา และคาดหวังว่า นักศึกษาจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นเป็นรู ปธรรมได้ เช่น จากผลการทดลองเรื่ องนี้
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สามารถช่ ว ยอะไรในเนื้ อ หาที่ เ ราเรี ย นเมื่ อ สัป ดาห์ ที่ แ ล้ว
คุ ณมี แนวคิ ดอย่างไรเพื่อช่ วยให้คุณเข้าใจความหมายของ
อาการเหนื่ อยได้ดีข้ ึน ช่วยบอกความเห็นของคุณที่นำ� ไปสู่
ข้อสรุ ปที่คุณได้สรุ ปไว้ เป็ นต้น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ก ารถามมี ห ลากหลาย
การศึกษา แต่ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxomony)7 (ภาพที่ 1)
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดย เบนจามิน บลูม ได้
แบ่งระดับของกระบวนการการรับรู ้ของมนุ ษย์ (Cognitive
domain) เป็ นระดับต�่ำ (Lower-ordered thinking) คือ ความรู ้
(Knowledge) และความเข้า ใจ (Comprehension) และ
ระดับสู ง (Higher-ordered thinking) คือ การประยุกต์ใช้
(Application) การวิ เ คราะห์ (Analysis) การสัง เคราะห์
(Synthesis) การประเมินผล (Evaluation) และความสามารถ
ในการคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) จากทฤษฎี ดัง กล่ า ว
ในปี ค.ศ. 2001 โดย แอนเดอร์ สั น และคณะ 8 ได้ มี
การปรับปรุ งทฤษฎีของบลูมมาใช้กบั ทฤษฏีการตั้งค�ำถามและ
ได้เปลี่ยนเป็ นการใช้คำ� กริ ยากระท�ำชนิดต่างๆ (Action verb)

ให้สัมพันธ์กบั ระดับของกระบวนการการรั บรู ้ ตามทฤษฎี
ของบลูม จากการศึกษาวิจยั ได้มีการแบ่งค�ำถามที่ใช้ประเมิน
ความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1) ค� ำ ถามที่ ใ ช้ ในการประเมิ น ความรู้ ระดั บ ต�่ ำ
(Lower cognitive question) เป็ นค�ำ ถามที่ ใ ช้ป ระเมิ น
นักศึกษาเกี่ยวกับความรู ้และความจ�ำที่เกิดจากการอ่านด้วย
ตนเองหรื อจากการสอนของครู แพทย์ ค�ำถามในระดับนี้มกั เป็ น
ค�ำถามปลายปิ ดเพือ่ ถามหาข้อเท็จจริ งซึ่งเป็ นความรู ้ที่เกิดจาก
ความรู ้ที่กลัน่ กรองตกผลึกมาแล้วสามารถน�ำไปใช้ได้เลย
2) ค� ำ ถามที่ ใ ช้ ในการประเมิ น ความรู้ ระดั บ สู ง
(Higher cognitive question) เป็ นค�ำ ถามที่ ใ ช้ป ระเมิ น
ความสามารถของนักศึกษาในการน�ำความรู ้และความจ�ำต่างๆ
ที่ได้เรี ยนมาในอดีตมาประยุกต์หาความสัมพันธ์ รวมถึงช่วย
สนับสนุนค�ำตอบอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับหลักฐาน
แบบประจัก ษ์ ค�ำ ถามในระดับ นี้ ส่ ว นมากมัก เป็ นค�ำ ถาม
ปลายเปิ ด ต้องแปลผล วิเคราะห์ ประเมิน อนุมาน และสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่

การประเมินผล
(Evaluation)
การสังเคราะห์
(Synthesis)
การวิเคราะห์
(Analysis)
การประยุกต์ใช้
(Application)
ความเข้าใจ
(Comprehension)
ความรู้
(Knowledge)

ภาพที่ 1 ระดับของกระบวนการการรั บรู้ ของมนุษย์ ตามหลักทฤษฎีของบลูม (Bloom’s taxonomy) ค.ศ. 19567
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มีคำ� กล่าวว่า “ถ้าถามค�ำถามประเมินความรู ้ระดับสูง
เราจะได้ค ำ� ตอบจากความคิ ด ที่ ม าจากความรู ้ ใ นระดับ ที่
สู งด้วย”9 อย่างไรก็ตาม การถามประเมิ นความรู ้ ในระดับ
ท่ อ งจ�ำ ยัง จ�ำ เป็ นต้อ งมี ก ารถามด้ว ย เนื่ อ งจากจะท�ำ ให้
นัก ศึ ก ษาแพทย์รั บ ทราบถึ ง ความส�ำ คัญ ของเนื้ อ หานั้น ๆ
และตระหนักว่าจ�ำเป็ นต้องจดจ�ำความรู ้ดงั กล่าวเพื่อน�ำไปใช้
ในอนาคต
การถามโดยใช้คำ� ถามเพือ่ ประเมินความรูร้ ะดับสูงนั้น
ครู แพทย์ตอ้ งมีเวลาเพียงพอทีใ่ ห้นกั ศึกษาได้มกี ระบวนการคิด
อย่างเหมาะสม เนื่ องจากนักศึกษาจ�ำเป็ นต้องน�ำความรู ้ที่มี
ร่ วมกับประสบการณ์ในอดีตมาคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพื่อหาค�ำตอบที่ดีที่สุด การมีเวลาที่เพียงพอส�ำหรับค�ำถาม
และค�ำตอบจะช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาสามารถลงรายละเอียด
แบบเชิงลึกได้ดี การศึกษาของแอลเลน10 พบว่า เวลาอย่างน้อย
30 วิ น าที เ ป็ นเวลาที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ที่ นัก ศึ ก ษาสามารถ
ตอบค�ำถามอย่างมีวิจารณญาณและช่วยเพิ่มจ�ำนวนนักศึกษา
ให้สนใจต่อค�ำถามและค�ำตอบมากยิ่งขึ้น ท�ำให้คำ� ตอบของ
นักศึ กษาเองเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของค�ำถามที่ ตนเองหรื อเพื่อน
ในห้องสงสัย แตกยอดน�ำไปสู่ ความรู ้ เชิ งลึ กหรื อเนื้ อหาที่
นัก ศึ ก ษาไม่ เ คยได้เ รี ย นรู ้ ม าก่ อ นได้ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ว่า
นักศึกษาทุกคนจะได้ร่วมกันค้นหาค�ำตอบ และจากการที่
แอนเดอร์ สั น ปรั บ ปรุ ง ทฤษฎี ข องบลู ม ให้ ส อดคล้อ งกับ

ค�ำถามที่ใช้ประเมินระดับความรู ้8 ได้แบ่งระดับวัตถุประสงค์
ของค�ำถามเป็ น 6 ระดับ (ภาพที่ 2) ดังนี้
1) สามารถจดจ� ำ ความรู้ ที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว ได้
(Remembering) เป็ นทัก ษะการถามที่ ป ระเมิ น ความรู ้
ข้อเท็จจริ ง และความจ�ำต่างๆ (Factual knowledge) ของ
นักศึกษาที่ได้เรี ยนมาจากในอดีตหรื อเพิ่งได้รับจากการเรี ยน
ในชั้นเรี ยน ซึ่ งอาจเป็ นความรู ้ เกี่ ยวกับสถานที่ เหตุการณ์
วันและเวลา บุ คคล กลไกต่างๆ ความหมาย และข้อบ่งชี้
ทั้งความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน (Basic science) หรื อ
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ดา้ นคลินิก (Clinical science) เช่น
ใครคือผูค้ ดิ ค้นยาเพนิซิลนิ (Penicillin) คนแรกของโลก จงบอก
ค�ำ นิ ย ามของภาวะเหลื อ งในเด็ก ให้นัก ศึ ก ษาทุ ก คนบอก
เกณฑ์การวินิจฉัยของโรคการติดเชื้ อที่ท่อน�้ำดี (Ascending
cholangitis) อัตราการเสี ยชีวติ ของโรคมะเร็ งปอดเป็ นเท่าไร
จงบอกข้อห้ามของการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรคอัมพฤกษ์
ชนิดขาดเลือด ฮอร์โมนอินซูลินผลิตจากที่ใด โรคพยาธิใบไม้
ในตับพบมากที่ ภาคใดของประเทศ เป็ นต้น สังเกตได้ว่า
การถามตามตัวอย่างข้างต้นเป็ นการถามเพียงแค่ ทดสอบ
ความรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาแพทย์ว่ า มี ห รื อ ไม่ ตามหลัก ทฤษฎี
ของบลู ม ลัก ษณะการถามดัง กล่ า วเป็ นค�ำ ถามที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินความรู ้ระดับต�่ำ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Creating)
ประเมินโดยให้เหตุผลที่เหมาะสม (Evaluating)
วิเคราะห์ได้ (Analyzing)
ประยุกต์ใช้ได้ (Applying)
เข้าใจอย่างถ่องแท้ (Understanding)
จดจําได้ (Remembering)

ภาพที่ 2 วัตถุประสงค์ ของการถามฉบับปรั บปรุ งของแอนเดอร์ สัน (Revised Bloom’s taxonomy) ค.ศ. 20018
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2) ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง ถ่ อ ง แ ท้ ไ ด้
(Understanding) เป็ นทักษะการถามที่ประเมินความเข้าใจ
ในเนื้ อ หา (Comprehension) ที่ ไ ด้เ รี ย นมาของนัก ศึ ก ษา
รวมถึงสรุ ปประเด็นที่สำ� คัญต่างๆ เขียนเนื้อหาตามความเข้าใจ
ของตนเอง สามารถแปลผล เปรี ย บเที ย บ และจัด กลุ่ ม
ตามความเข้าใจของตนเองได้ เช่น จงสรุ ปกลไกที่ทำ� ให้เกิด
ความเหนื่ อย ความสัมพันธ์ระหว่างระดับอินซูลิน (Insulin)
และระดับน�้ำตาลในเลื อดเป็ นอย่างไร จงบอกผลกระทบ
ที่ตามมาของการสู บบุหรี่ จะเกิดอะไรขึ้นหากผูป้ ่ วยไม่พน่ ยา
จงบอกความแตกต่ างระหว่างระบบประสาทซิ มพาเทติ ก
(Sympathetic nervous system) และพาราซิ ม พาเทติ ก
(Parasympathetic nervous system) ท่านจะอธิ บายอย่างไร
เกี่ ยวกับการบวมที่ เกิ ดขึ้น จงจัดกลุ่มลักษณะการอ่อนแรง
ของกล้ามเนื้อว่าเป็ นอย่างไร เป็ นต้น สังเกตได้วา่ การถามถึง
ความเข้าใจความรู ้ อย่างถ่องแท้ นักศึกษาจ�ำเป็ นต้องจดจ�ำ
ความรู ้ ที่นักศึ กษาเคยเรี ยนมาให้ได้ก่อน ตามหลักทฤษฎี
ของบลู ม ลัก ษณะการถามดัง กล่ า วเป็ นค�ำ ถามที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินความรู ้ระดับต�่ำ
3) สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ (Applying)
เป็ นทักษะการถามเพื่อประเมินความสามารถของนักศึกษา
ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ โดยใช้ความรู ้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่มีอยูก่ บั สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสอดคล้องกับ
ชี วิตจริ ง เช่ น ท่านจะอธิ บายอย่างไรเกี่ ยวกับอาการเหลือง
ของผูป้ ่ วยรายนี้ ท่านจะมีวิธีอย่างไรในการลดระดับน�้ำตาล
ในเลื อ ดของผูป้ ่ วยรายนี้ จากความรู ้ เ รื่ อ งยาพ่ น เราจะใช้
ยาพ่นตัวไหนให้เหมาะสมกับคนไข้ที่นอนใส่ ท่อช่วยหายใจ
จงบอกความสัมพันธ์ของการแตกของกระดูกต้นขากับแรง
ที่กระท�ำขณะเกิดพยาธิ สภาพ ท่านอยากทราบอะไรเพิ่มเติม
ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการซึ มเศร้าร่ วมด้วย จงบอกกลไกของยาเคมี
บ�ำบัดชนิ ดนี้ ถา้ น�ำไปใช้ในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอด การเลิกดื่มสุ รา
ของผูป้ ่ วยรายนี้ มีความส�ำคัญอย่างไร เป็ นต้น สังเกตได้ว่า
ส่ วนมากเป็ นค�ำถามปลายเปิ ด ที่ ตอ้ งการให้นักศึ กษาได้มี
การคิ ด วิเ คราะห์ โดยเริ่ มจากความรู ้ และความเข้า ใจของ
ตนเอง แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้กนั คนไข้ของตน ตามหลัก
ทฤษฎีของบลูม ลักษณะการถามดังกล่าวเป็ นค�ำถามที่ใช้ใน
การประเมินความรู ้ระดับสู ง
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4) สามารถวิเคราะห์ ได้ (Analyzing) เป็ นทักษะ
การถามที่ช่วยประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ ทดสอบ
และแยกแยะความรู ้ ห รื อ ข้อ มู ล ที่ นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นมาให้
เป็ นความรู ้ส่วนต่างๆ โดยความรู ้ส่วนต่างๆ เหล่านั้นต้องมี
ความสัมพันธ์ อธิ บายเชื่ อมโยงกัน และเป็ นเหตุเป็ นผลได้
เช่ น ท�ำไมการติดเชื้ อในกระแสเลือดของคนไข้ตอ้ งท�ำให้
เกิดภาวะความดันโลหิ ตต�่ำ คุณเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ผูป้ ่ วยเด็ก
รายนี้มีสาเหตุของอาการดีซ่านเพียงอย่างเดียว ปั จจัยอะไรที่
เป็ นสาเหตุให้ผูป้ ่ วยรายนี้ มีภาวะหัวใจล้มเหลว จากข้อมูล
ทั้งหมดคุณจะให้การวินิจฉัยและส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
อย่างไร จงบอกเหตุ ผลที่ อธิ บายอาการปวดท้องกับภาวะ
เลื อ ดเป็ นกรดในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 1 ความสัม พัน ธ์
ระหว่างการโดยสารด้วยเครื่ องบินกับการติดเชื้อไข้หวัดนก
เป็ นอย่างไร เป็ นต้น สังเกตได้ว่าค�ำถามที่ใช้มกั เป็ นค�ำถาม
ปลายเปิ ด นัก ศึ ก ษาต้อ งวิ เ คราะห์ ก่ อ นจึ ง จะได้ค ำ� ตอบที่
เหมาะสม โดยค�ำตอบของนักศึกษาอาจแตกต่างกันออกไปได้
ตามหลักทฤษฎีของบลูม ลักษณะการถามดังกล่าวเป็ นค�ำถาม
ที่ใช้ในการประเมินความรู ้ระดับสู ง
5) สามารถประเมินโดยให้ เหตุผลที่เหมาะสมได้
(Evaluating) เป็ นทักษะการถามที่ช่วยประเมินความสามารถ
ในด้านการเปรี ยบเทียบ ประเมิน แยกแยะ ตีความคุณค่า และ
หาข้อสรุ ปของความรู ้ ความคิด ข้อเท็จจริ ง และทฤษฎีต่างๆ
รวมถึ ง ข้อ มู ล หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ที่ไ ด้จ ากงานวิจ ัย และ
การทดลอง เช่ น คุ ณเชื่ อหรื อไม่ ว่ายาพ่นตัวใหม่ ชนิ ดนี้ มี
คุณสมบัติในการลดอัตราการก�ำเริ บโรคหืดได้ดีกว่ายาตัวเดิม
นักศึกษาจะประเมินอย่างไรว่าการผ่าตัดครั้งนี้ จะช่ วยชี วิต
คนไข้ได้ คุณคิดอย่างไรว่าการเจาะน�้ำไขสันหลังในผูป้ ่ วย
รายนี้ จะมีประโยชน์หรื อไม่มีประโยชน์ นักศึกษาจะตัดสิ น
อย่างไรว่าการฉี ดวัคซี นป้ องกันมะเร็ งปากมดลูกในนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประโยชน์ อะไรเป็ นเหตุผลสนับสนุน
หรื อคัดค้านส�ำหรับการเจาะเลือดชนิดนี้ อะไรเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญ
ที่สุดส�ำหรับการช่วยชีวิตขั้นสู ง เป็นต้น สังเกตได้วา่ ค�ำถาม
ที่ใช้มกั เป็ นค�ำถามปลายเปิ ดและต้องการค�ำตอบซึ่ งนักศึกษา
ต้องใช้ความรู ้ตา่ งๆ มาวิเคราะห์และประเมินถึงความแตกต่าง
หรื อความเหมือน สนับสนุ นหรื อคัดค้าน ข้อดี หรื อข้อเสี ย
ควรท�ำหรื อไม่ควรท�ำ ส�ำคัญหรื อไม่สำ� คัญ ตามหลักทฤษฎี
ของบลู ม ลัก ษณะการถามดัง กล่ า วเป็ นค�ำ ถามที่ ใ ช้ ใ น
การประเมินความรู ้ระดับสู ง

130

Ramathibodi Medical Journal

6) สามารถสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ได้ (Creating)
เป็ นทักษะการถามทีช่ ว่ ยประเมินความสามารถในด้านความคิด
การสร้างสรรค์ความรู ้ การน�ำความรู ้ที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดความรู ้
ฉบับของตน และสามารถตั้งค�ำถามและค้นคว้าหาค�ำตอบ
ได้ดว้ ยตนเอง เช่น จงบอกแนวทางที่ช่วยผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดในโรงพยาบาลชุมชนเข้ารับบริ การให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดได้ทนั เวลา คุณจะท�ำอย่างไรถ้าเกิดการระบาดของ
โรคพิษสุนขั บ้าในบริ เวณชุมชม คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับ
การรักษามะเร็งระยะสุดท้าย นักศึกษามีวธิ ีการจัดการอย่างไร
เกี่ยวกับคนไข้ที่ไม่มาตามนัด คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน�ำ
ยาต้านเบต้า (Beta-blockers) มาใช้ในคนไข้หลอดลมอุดกั้น
เรื้ อรัง จากค�ำตอบที่ คุณตอบมามี เหตุผลอะไรที่ สนับสนุ น
ค�ำตอบของคุณ เป็ นต้น สังเกตได้วา่ การถามจะเน้นความคิด
เห็ น ที่ เ กิ ด จากการสัง เคราะห์ ข องนัก ศึ ก ษาโดยใช้ค วามรู ้

และประสบการณ์ที่เรี ยน เพื่อหาแนวทางค�ำตอบของตนเอง
ซึ่ งมักเป็ นค�ำถามปลายเปิ ด และค�ำตอบอาจไม่มีผิดหรื อถูก
ตามหลักทฤษฎีของบลูม ลักษณะการถามดังกล่าวเป็ นค�ำถาม
ที่ใช้ในการประเมินความรู ้ระดับสู ง
ค�ำถามที่ถามนักศึกษา ครู แพทย์จำ� เป็ นต้องมีความรู ้
เกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งค�ำถาม เนื่ องจากค�ำถามเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของกระบวนความคิดของนักศึกษา ได้มีการออกแบบการใช้
ค�ำกริ ยาในประโยคค�ำถาม เพื่อช่วยให้ครู แพทย์ได้ประเมิน
ความรู ้ ความคิดของนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 ค�ำกริ ยาที่ แสดง ช่ วยให้ครู แพทย์
สามารถเลือกใช้กริ ยาประเภทต่างๆ ในค�ำถามได้อย่างเหมาะสม
กับระดับค�ำถาม เพือ่ ประเมินกระบวนการความคิดและระดับ
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ตัวอย่างค�ำถามดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค�ำกริ ยาที่ใช้สำ� หรับการตั้งค�ำถามเพื่อวัดระดับความคิดและการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีของบลูม
ความจ�ำ / ความเข้ าใจ
การน�ำไปใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
(Remembering /
(Applying)
(Analyzing)
(Evaluating)
Understanding)
จดจ�ำ (Recognize,
Memorize)
บรรยาย (Describe)
สรุ ป (Summarize, Infer)
ถอดความ (Paraphrase)
บอกชื่อ (Name)
อธิบาย (Explain, Extend)
แจกจาง (List, State, Tell)
ระบุ (Label, Identify,
Outline)
เขียนใหม่ (Rewrite)
แสดงตัวอย่าง (Illustrate)
บอกความหมาย (Define)
รายงาน (Report)
อภิปราย (Discuss,
Extrapolate)
ส�ำเนา (Reproduce)
เน้นความส�ำคัญ
(Underline)
ให้ตวั อย่าง (Give example)
แสดงความคิด (Express)
กล่าวโดยสรุ ป
(Generalize)
อนุมาน (Infer)

น�ำไปใช้ (Apply)
เลือก (Choose)
เตรี ยมความพร้อม
(Prepare)
จัดระบบ (Organize)
แก้ปัญหา (Solve)
ใช้ประโยชน์ (Use)
ด�ำเนินการ (Execute,
Operate)
จ�ำลองสถานการณ์
(Simulate)
ท�ำให้เกิดผล (Implement)
อธิบาย (Explain)

เปรี ยบเทียบ (Compare)
ทดสอบ (Examine)
แสดงตัวอย่าง
(Demonstrate)
แยกแยะ (Distinguish,
Classify, Differentiate)
แบ่งส่ วน (Categorize)
ส�ำรวจ (Survey)
แปลผล (Interpret)
ตัดสิ นใจ (Determine)
ได้ขอ้ สรุ ป (Deduce)
หาความต่าง (Contrast)
วิเคราะห์ (Criticize,
Deliberate)
ใช้ประโยชน์ (Utilize)
รวบรวม (Combine)
ให้เหตุผล (Reason)
หาความสัมพันธ์ (Relate)
เลือก (Select)
เพิ่มข้อมูล (Sequence)
เห็นด้วย (Agree)

เลือก (Select)
ตัดสิ นใจ (Decide, Judge)
ให้ความเห็น (Give
opinion)
เปรี ยบเทียบ (Compare)
ประเมิน (Evaluate)
แบ่งล�ำดับ (Grade, Rank,
Rate, Prioritize)
สนับสนุน (Support)
หาความต่าง (Contrast)
วิจารณ์ (Critique,
Criticize)
แปลผล (Interpret)
สรุ ป (Conclude)
แสดงเหตุผล (Justify)
ตรวจสอบ (Verify)
ทดสอบ (Test)

การคิดสร้ างสรรค์
(Creating)
หาความสัมพันธ์
(Connect)
สร้าง (Create, Generate)
เชื่อม (Link)
จินตนาการ (Imagine)
สร้างสมมุติฐาน
(Hypothesize)
คาดการณ์ (Envisage)
คาดเดา (Speculate)
คิดพิจารณา (Contemplate)
หาแนวทางอื่น (Give an
unusual way)
แนะน�ำ (Suggest)
เปลี่ยนแปลง (Change,
Transform)
ออกแบบ (Design,
Produce)
จัดเตรี ยมใหม่ (Rearrange)
จัดการ (Manage)
คิด (Think)
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างค�ำที่ใช้เพื่อประเมินกระบวนการความคิดและระดับการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาตามทฤษฎีของบลูม
เนื้อหาวิชา
ประเภทค�ำถาม
ตัวอย่ างค�ำถาม
ความจ�ำ / ความเข้าใจ
(Remembering / Understanding)
การน�ำไปใช้
(Applying)
ภาวะซีด
การวิเคราะห์
(Anemia)
(Analyzing)
การประเมิน
(Evaluating)
การคิดสร้างสรรค์
(Creating)
ความจ�ำ / ความเข้าใจ
(Remembering / Understanding)
การน�ำไปใช้
(Applying)
เส้นเลือดสมองตีบ การวิเคราะห์
(Ischemic stroke) (Analyzing)
การประเมิน
(Evaluating)
การคิดสร้างสรรค์
(Creating)

วิธีหรื อเทคนิคการถาม

ภาวะซี ดมีนิยามว่าอย่างไร
จงบรรยายกลไกการเกิดภาวะซี ด
ภาวะซี ดของผูป้ ่ วยรายนี้ พยาธิกำ� เนิดส่ วนใดที่อธิบายได้
ถ้าเกิดภาวะซี ดระดับรุ นแรงจะท�ำให้เกิดผลอย่างไรกับคนไข้
จงบอกข้อแตกต่างกันระหว่างภาวะซี ดของผูป้ ่ วยสองรายนี้
ความสัมพันธ์ของภาวะซี ดกับการกินอาหารของผูป้ ่ วยรายนี้เป็ นอย่างไร
คุณเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ภาวะซี ดในผูป้ ่ วยรายนี้เกิดจากขาดธาตุเหล็ก
อะไรเป็ นปั จจัยที่สนับสนุนว่า ไขกระดูกยังท�ำงานได้ปกติ
ถ้าผูป้ ่ วยซี ดรายนี้มีภาวะเกล็ดเลือดต�่ำร่ วมด้วย คุณคาดการณ์วา่ ผูป้ ่ วยจะเป็ นอย่างไร
คุณมีแนวทางการรักษาอย่างอื่นหรื อไม่ นอกจากการให้เลือดในผูป้ ่ วยรายนี้
จงบรรยายระบบเส้นเลือดที่เลี้ยงสมอง
ภาวะเส้นเลือดสมองตีบเกิดจากภาวะใด
ถ้าต�ำแหน่งของสมองน้อยขาดเลือดจะเกิดผลอย่างไร
จากเนื้อหาเรื่ อง Corticospinal tract ท่านจะน�ำความรู ้ไปใช้อย่างไร
จงแปลผลการตรวจร่ างกายในผูป้ ่ วยรายนี้
จงรวบรวมสาเหตุที่เป็ นไปได้ของภาวะอ่อนแรงในผูป้ ่ วยรายนี้
ท่านจะตัดสิ นใจและแบ่งระดับความส�ำคัญในการรักษาผูป้ ่ วยรายนี้อย่างไร
จงบอกข้อแตกต่างของการส่ งตรวจ CT scan และ MRI ของสมองในผูป้ ่ วยรายนี้
ท่านจะสร้างแนวทางการรักษาอย่างไรที่ทำ� ให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้เร็ วที่สุด
ถ้าผูป้ ่ วยรายนี้มีเลือดออกในสมองเพิ่มเติม ท่านจะมีแนวทางจัดการอย่างไร

นอกจากครู แพทย์ตอ้ งมีความรู ้และเข้าใจหลักการ
สร้างค�ำถามแล้ว ยังจ�ำเป็ นต้องทราบถึงวิธีหรื อเทคนิคการถาม
(Questioning strategy)11 ด้วยเช่นกัน ค�ำถามบางค�ำถามเป็ น
ค�ำถามที่ น่าสนใจ เชื้ อเชิ ญให้นักศึ กษาร่ วมหาค�ำตอบ แต่
ครู แ พทย์ก ลับ ท�ำ ให้ค ำ� ถามนั้น หมดสนุ ก มี ค วามคาดคั้น
หมายจะลงโทษนักศึกษา หรื อเมื่อตอบค�ำถามได้แต่ครู แพทย์
ยังไม่พอใจกับค�ำตอบ ท�ำให้นกั ศึกษาจ�ำเป็ นต้องสร้างกรอบ
ล้อมค�ำตอบของตนเองและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมา
ครู แพทย์จึงควรต้องศึกษาวิธีหรื อเทคนิคการถาม ดังนี้
1) ให้ ระยะเวลาค�ำตอบให้ เพียงพอ (Thinking
time or waiting time) จะช่วยให้นกั ศึกษามีเวลาในการคิด
และวิเคราะห์หาค�ำตอบที่ดีที่สุดส�ำหรับตนเอง ท�ำให้คำ� ตอบ
ของแต่ละคนมี ระดับความรู ้ เชิ งลึ ก ก่ อนที่ จะเฉลยค�ำตอบ
โดยทั่ว ไประยะเวลาหลัง จากเริ่ ม ต้น ค�ำ ถามควรให้ เ วลา
อย่างน้อย 30 วินาที

2) ก�ำหนดระยะเวลาตอบ (Time out) ระยะเวลา
ที่ถูกก�ำหนดจะช่วยกระตุน้ นักศึกษาให้คิดอย่างรวดเร็ วขึ้น
และสามารถรวบรวมค�ำตอบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด
3) โยนค�ำถามและปรึ กษากัน ระหว่ างนั ก ศึ ก ษา
(Basketball questioning) ครู แ พทย์จ ะเป็ นผูช้ ่ ว ยท�ำ ให้
ค�ำถามและค�ำตอบที่ ได้จากนักศึกษา สะท้อนกลับไปถาม
นัก ศึ ก ษาอี ก ครั้ ง เพื่ อ ท�ำ ให้เ กิ ด ค�ำ ตอบที่ ดี ที่ สุ ด สามารถ
เชื่ อมโยงค�ำตอบกับค�ำถามที่ เกิ ดขึ้ นในชั้น และท�ำให้เกิ ด
แนวความคิดใหม่ได้จากค�ำถามของครู แพทย์ที่อาจเริ่ มต้น
จากค�ำ ถามเดี ย ว วิธี น้ ี จะช่ ว ยให้ค รู แ พทย์ไ ม่ ต ้อ งวนเวีย น
แต่ ค ำ� ถามของตนเอง และช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษาอยู่กับ ค�ำ ถาม
ได้มากขึ้น
4) ขอตัวช่ วย (Phone a friend) นักศึกษาสามารถ
ถามเพื่อนให้ช่วยและร่ วมหาค�ำตอบได้ แต่นักศึ กษายังคง
ต้องแสดงความคิ ดเห็ นหรื อค�ำตอบนั้นๆ ในนามตัวแทน
กลุม่ หรื อคูข่ องตน วิธีน้ ีจะช่วยลดความตึงเครี ยดของนักศึกษา
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ที่ไม่สามารถตอบค�ำถามได้ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาในชั้นเรี ยน
สนใจค�ำถามนั้นๆ มากขึ้น และช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจในตนเอง
ของนักศึกษาด้วย
5) การจั บ คู่ ร่ วมหาค� ำ ตอบ (Pair rehearsal)
ให้นกั ศึกษาจับคู่ เพื่อปรึ กษาหาค�ำตอบหรื อข้อสรุ ปร่ วมกัน
วิธีน้ ี จะช่ วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ช่ วยให้นกั ศึกษา
สนใจ และค�ำตอบที่ได้จะเป็ นในความรู ้เชิงลึก
6) ใ ช้ ค� ำ ถ า ม ต า ม ท ฤ ษ ฎี ค� ำ ถ า ม ข อ ง บ ลู ม
(Bloom’s taxonomy challenge) การตั้งค�ำถามนี้ ควรเป็ น
ค�ำถามที่ได้วางแผนมาแล้วก่อนเริ่ มการเรี ยนรู ้ เนื่องจากเป็ น
ค�ำถามที่ หวังผลถึงการประเมิ นระดับความรู ้ ของนักศึกษา
ซึ่ งได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนหน้านี้
7) การถามค�ำถามยาก (Big question) เป็ นค�ำถาม
ที่ ค วรถามก่ อ นที่ ค รู แ พทย์จ ะเริ่ มต้น สอนบทเรี ยนหรื อ
เนื้ อหาใหม่ ส่ วนใหญ่เป็ นค�ำถามที่ค่อนข้างยากและจ�ำเป็ น
ต้องเรี ยนก่อน ค�ำถามนี้จะเป็ นการถามในรู ปนามธรรม ซึ่ งจะ
ช่วยให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ งมากยิง่
ขึ้น
8) ค�ำถามเฉพาะ (Focus questioning) ในบางครั้ง
ค�ำถามที่ครู แพทย์ถาม เป็ นค�ำถามที่ตอบยากและจ�ำเป็ นต้อง
มีความรูอ้ ย่างลึกซึ้ง นักศึกษาจึงตอบได้เล็กน้อยหรื อไม่สามารถ
ตอบได้เลย ครู แพทย์จำ� เป็ นต้องเริ่ มถามถึงเนื้ อหาส่ วนย่อย
หลายๆ ค�ำถาม และน�ำค�ำตอบต่างๆ มารวบรวมตอบในค�ำถาม
ทีย่ าก ข้อดีคอื ช่วยเพิม่ ความเชื่อมัน่ ความสามารถในการล�ำดับ
ความคิดของค�ำตอบ และการตอบสนองต่อค�ำถามระดับต่างๆ
ของนักศึกษา
9) ก�ำหนดเกณฑ์ข้นั ต�ำ่ ของค�ำตอบ (Fat questions)
นักศึกษาจะต้องตอบค�ำถามเป็ นประโยค หรื อค�ำพูดมากกว่า
เกณฑ์ที่กำ� หนด เช่น ต้องมีความยาวของค�ำตอบอย่างน้อย
5 ประโยค หรื อพูดอย่างน้อย 2 นาที เป็ นต้น เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษา
สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล
10) พยายามหาค�ำตอบบางส่ วน (Seek a partial
answer) หลายครั้งการถามในชั้นเรี ยนท�ำให้หอ้ งเรี ยนเงียบ
ไม่ มี นัก ศึ ก ษาคนใดตอบได้ เนื่ อ งจากเป็ นค�ำ ถามที่ ย าก
เทคนิ คนี้ ครู แพทย์พยายามหาค�ำตอบบางส่ วนจากนักศึกษา
เพื่อน�ำไปสู่ การสนทนาหาค�ำตอบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน โดยใช้
วิธีโยนค�ำถามและปรึ กษากันระหว่างนักศึ กษา ซึ่ งจะช่ วย
เพิ่มความมัน่ ใจของนักศึกษาได้
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11) นั ก ศึ ก ษาสามารถสร้ างค� ำ ถามกั น เองได้
(Developing key questions) เมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้เ รี ยนรู ้
เนื้อหาต่างๆ แล้ว นักศึกษาสามารถสร้างค�ำถามขึ้นมาได้เอง
โดยตั้งค�ำถามที่คิดว่าค�ำตอบนั้นจะเป็นค�ำตอบที่สำ� คัญที่สุด
ที่ตนเองและเพื่อนร่ วมชั้นจ�ำเป็ นต้องรู ้
12) ควรมีค�ำถามที่ง่ายบ้ าง (Skinny questions)
การถามที่ ป ระเมิ น ความรู ้ แ ละความจ�ำ จะมี ค ำ� ตอบที่ ง่ า ย
ไม่ตอ้ งใช้กระบวนการคิดที่ซับซ้อน นักศึกษาส่ วนมากจะ
ตอบได้ ช่วยให้นกั ศึกษามีกำ� ลังใจ และแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนในการตอบค�ำถามที่ยากขึ้น
13) สร้ างค�ำถามต่ อเนื่องในค�ำตอบที่นักศึกษาตอบ
ได้ไม่ครอบคลุม (Follow a poor answer) ควรให้ความส�ำคัญ
กับค�ำตอบของนักศึกษา เนื่องจากค�ำตอบจะช่วยให้ครู แพทย์
เข้าใจความรู ้ที่นกั ศึกษาได้รับ และควรต้องมีคำ� ถามต่อเนื่อง
เกี่ยวกับค�ำถามก่อนหน้า เพื่อช่วยหาค�ำตอบที่เหมาะสมที่สุด
ตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้
14) ไม่ควรถามค�ำถามด้วยการข่มขู่ (Threatening)
หรื อท้ าทาย (Challenging) เนื่องจากนักศึกษาอาจรู ้สึกว่าอยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่กดดันและไม่ปลอดภัยที่จะตอบ ท�ำให้
ค�ำตอบที่ได้อาจไม่ได้มาจากความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
15) การตอบผิดคือการเรียนรู้อย่างหนึง่ ความผิดพลาด
สามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน การตอบค�ำถามผิดจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
หรื อสิ่ งที่ยอมรับกันไม่ได้ ควรตระหนักว่าการตอบผิดนั้นจะ
ท�ำให้ครู แพทย์ได้รับรู ้วา่ นักศึกษาอาจเข้าใจอะไรบางอย่างที่
ผิดพลาดได้ ช่วยให้ครู แพทย์สามารถแก้ไขได้ทนั ที

บทสรุป
ในกระบวนการเรี ย นการสอนนั้ น ค�ำ ถามและ
การตั้งค�ำถามเป็ นเครื่ องมื อที่ มีความส�ำคัญมาก เนื่ องจาก
ช่วยให้ครู แพทย์สามารถประเมินการรับรู ้ ความเข้าใจของ
เนื้ อ หาความรู ้ รวมถึ ง ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ นัก ศึ ก ษาสามารถ
คิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่า งมี วิ จ ารณญาณ ซึ่ ง จะช่ ว ยน�ำ ความรู ้ น้ ัน
ไปต่อยอดทางความคิดและการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั ผูป้ ่ วยต่ อไป ดังนั้น ครู แพทย์จึงจ�ำเป็ นต้อง
พัฒนาทักษะของการถาม เรี ยนรู ้ ลกั ษณะของค�ำถาม และ
เทคนิ ค ของการถามให้ ส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะการเรี ยน
การสอนของตนตามที่ได้วางแผนไว้

Vol.41 No.2 April-June 2018

133

References
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Armbruster P, Patel M, Johnson E, Weiss M. Active learning and student-centered pedagogy improve student attitudes and
performance in introductory biology. CBE Life Sci Educ. 2009;8(3):203-213. doi:10.1187/cbe.09-03-0025.
Gentry L. Teaching with questions. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2015;28(1):118-119.
Paul R, Elder L. The Art of Socratic Questioning. Tomales, CA: Foundation for Critical Thinking; 2006.
Oh RC. The socratic method in medicine-the labor of delivering medical truths. Fam Med. 2005;37(8):537-539.
Cho YH, Lee SY, Jeong DW, et al. Analysis of questioning technique during classes in medical education. BMC Med Educ.
2012;12:39. doi:10.1186/1472-6920-12-39.
Tofade T, Elsner J, Haines ST. Best practice strategies for effective use of questions as a teaching tool. Am J Pharm Educ.
2013;77(7):155. doi:10.5688/ajpe777155.
Bloom BS. Engelhart MD, Furst EJ, Hill WH, Krathwohl DR. Taxonomy of educational objectives: the classification of
educational goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David Mckay; 1956.
Anderson LW, Krathwohl DR, Airasian PW, et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a Revision of
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Abridged Edition. New York: Longman; 2001:302.
Rowe MD. Wait-time and rewards as instructional variables: their influence on language, logic, and fate control; 1972.
https://eric.ed.gov/?id=ED061103. Accessed September 2, 2017.
Allain R. How long have to wait for a question to be answered? August 29, 2008.https://www.wired.com/2008/08/
how-long-do-you-wait-for-a-question-to-be-answered/. Accessed March 2, 2018.
Cunningham RT. Developing question asking skills. In: Weigand JE, ed. Developing Teacher Competence. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1971:81-130

134

Ramathibodi Medical Journal

Special Article/บทความพิเศษ

Professionalism in Questioning for Medical Teacher
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Department of Medicine, Hatyai Medical Education Center, Hatyai Hospital, Songkhla, Thailand

Abstract

According to learning process, questioning with well-crafted question is a crucial teaching tool for medical
education because these methods lead medical student targeting to learning outcomes in all modality of teaching class.
Currently, active learning class plays a major role in medical school because learners have to participate to other
learners or teacher, that helps them express or generate thinking ideas independently. Beside questioning and
question occurring in the class helps teachers evaluating knowledge and comprehension, those questions should promote
good thinking and challenge learners to think beyond what they know and understand. The good questions have to
assess higher-ordered cognitive knowledge that reflects critical thinking of learners. Bloom’s taxonomy, a classification
of levels of intellectual behavior, supports teachers to develop challenging questions and increasing complex thinking
of medical students.
Keywords: Bloom’s taxonomy, Critical thinking, Questioning, Question
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