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  ก 

คาํนํา 
 

ดว้ย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คลากร
ทาํวิจยัในชั้นเรียน งานวิจยัเร่ือง “การสอนโดยการกระตุ้นให้นักศึกษาต้ังคาํถาม” ในกระบวนวชิา วก 
206 กลศาสตร์ของไหล จึงเกิดข้ึน 
 

งานวิจยัน้ีจะสาํเร็จลุล่วงไม่ไดเ้ลยหากปราศจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวชิาเรียนรายวิชา วก 206 
กลศาสตร์ของไหล ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จาํนวน 18 คน  ซ่ึงเป็นประชากรในการวิจยัน้ี สาํหรับการ
พิมพว์รรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บความช่วยเหลือจาก คุณจุฑารัตน์ นนทะมา นกัศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมอาหาร คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

 คุณูปการจากงานวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให ้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ แป้นแกว้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํในการทาํงานวจิยัน้ีจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
ขอ้ผดิพลาดประการใดท่ีเกิดข้ึนในเอกสารฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มรับแต่เพยีงผูเ้ดียว และยนิดีรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํ 
 
 ญาณากร  สุทสันมาลี 
 สุเนตร   สืบคา้ 
 27 เมษายน  2553 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัการสอนแบบ
กระตุน้ใหน้กัศึกษาตั้งคาํถาม สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา วก 206 กลศาสตร์ของไหล ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  จาํนวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล คือ บนัทึกสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ตั้งคาํถามในชั้นเรียน การสอนโดยการกระตุน้ให้
นกัศึกษาตั้งคาํถาม และนกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ในชั้นช่วยกนัตอบ และทา้ยท่ีสุดสรุปสาระ / ประเดน็ / 
กฏเกณฑส์าํคญัโดยผูส้อน การวิเคราะห์ขอ้มูลประมาณจากร้อยละการเพิ่ม / ลดลงของคะแนนเม่ือเทียบ
กบัคะแนนของนกัศึกษาก่อนท่ีจะมีการใชเ้ทคนิคการตั้งคาํถาม 
 

 ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ตั้งคาํถามในชั้นเรียน ไดแ้ก่ ไม่ทราบวา่จะถาม
ตรงไหน ไม่ไดอ่้านหนงัสือมาก่อนล่วงหนา้จึงไม่กลา้ถาม คิดวา่เขา้ใจแลว้ ไม่คุน้ชินกบัการเรียนแบบตั้ง
คาํถามก่อน กลวัถูกผูส้อนดุ และกลวัถูกถามกลบัแลว้ตอบไม่ได ้  เม่ือพิจารณาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 16.67 มีผลการเรียนลดลงเม่ือเทียบกบัคะแนนก่อนมีการตั้งคาํถาม ท่ีเหลือร้อยละ 
83.33 มีผลการเรียนดีข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนตั้งคาํถาม ในจาํนวนน้ีมีผลการเรียนเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 100 คิด
เป็นร้อยละ 33.33 และมีผลการเรียนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.1 – 99.9 คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากการสงัเกต
พฤติกรรมการตั้งคาํถามในชั้นเรียน และการตอบคาํถาม พบวา่ นกัศึกษามีทกัษะในการใชภ้าษาเพ่ิมข้ึน 
และคาํถามเชิงสร้างสรรคเ์กิดข้ึนในชั้นเรียนตลอดเวลา แสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีนกัศึกษาไดอ่้านบทเรียน
ล่วงหนา้ ทาํใหน้กัศึกษาสามารถตั้งคาํถามไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ อนัเกิดจากการมีเวลาในการคิด วิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์คาํถาม 

≥
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สารบัญ 
บทคดัยอ่ ก 
สารบญั ข 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 1 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 1 
สรุปสาระสาํคญัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  2 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 9 
ผลการวิจยั 11 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 17 
เอกสารอา้งอิง 18 
ประวติันกัวจิยั 19 
 



ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 การตั้งคาํถามในหอ้งเรียนนั้น นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะพดูเสนอความคิดเห็น และความเขา้ใจของ
ตนได ้  แต่นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัไม่นิยมตั้งคาํถาม  อาจเกิดจากนกัศึกษาไม่กลา้พดู ไม่กลา้ถาม ไม่ถนดั
ในการอภิปรายกลุ่มยอ่ย เป็นตน้   การเรียนในหอ้งท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ส่งผลใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่ไม่กลา้ถาม
เม่ือมีขอ้สงสยัในเร่ืองท่ีเรียน  หรือบรรยากาศในชั้นเรียนไม่ผอ่นคลายทาํใหน้กัศึกษาไม่กลา้ถาม 
โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน  จากการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการเรียนการสอน และ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาความคิดยงัไม่ปรากฎเด่นชดั   จึงจาํเป็นตอ้งมี
การศึกษาหารูปแบบการสอนท่ีจะช่วยพฒันาดา้นความคิดของนกัศึกษาใหมี้การพฒันาความคิดใหไ้ด้
หลากหลายและกวา้งไกลดว้ยการใชท้กัษะกระตุน้ใหเ้กิดการตั้งคาํถาม เพื่อดึงศกัยภาพของผูเ้รียนดว้ย
การเร่ิมตน้จากกิจกรรมง่าย ๆ  เพื่อเพ่ิมพนูความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษา ทาํให้
รูปแบบการสอนมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ตั้งคาํถามในชั้นเรียน 
 2. เพื่อทดสอบรูปแบบการสอนโดยการกระตุน้ใหน้กัศึกษาตั้งคาํถาม  เพื่อเพิ่มพนูความสามารถ
ของนกัศึกษาในดา้น ความคิดสร้างสรรค ์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัน้ี คือประชากรนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา วก 206 
กลศาสตร์ของไหล สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จาํนวน 18 คน ซ่ึงจดัการเรียนการสอนภาคบรรยายทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ 
เวลา 15:30 – 17.00 น. หอ้ง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. การวิจยัดาํเนินการภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 เท่านั้น 
 

สมมตฐิานการวจิัย 
 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาภายหลงัมีการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีการตั้งคาํถามใน
หอ้งเรียนสูงข้ึน 
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สรุปสาระสําคญัจากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการประมวลวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในคร้ังน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาเก่ียวกบั 
เทคนิคในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การตั้งคาํถาม และการตั้งคาํถามพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นฐานคิดรองรับการวิจยั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. เทคนิคในการสอนวชิาคณติศาสตร์ 
 

 วิธีการและเทคนิคง่ายๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ หรือวิชาคาํนวณ เพื่อใหช้นะใจผูเ้รียน เป็นการ
ผสมผสานแนวคิดทฤษฎี 2 ทฤษฎีเขา้ดว้ยกนั และอาจผสมผสานวิธีการสอนแบบเนน้ใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
ส่ิงท่ีเขาเรียนกบัเร่ืองใกลต้วัท่ีเขาสนใจเขา้ไป เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิดหากฎ  หลกัการ  หรือทฤษฎีต่างๆ
จากตวัอยา่งหรือเหตุการณ์ใกลต้วัท่ีผูส้อนนาํมาเสนอ  โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูแ้นะนาํ/ช้ีแนะใหผู้เ้รียน
ไดข้อ้สรุปดว้ยตนเอง  และวิธีการสอนท่ีนาํมาใชใ้นการสอนวิชาคณิตศาสตร์น้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะกบัการ
สอนคณิตศาสตร์มากท่ีสุด ดงัน้ี (ภคนนัท,์ 2547) 
 

 1.1  วธีิการสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction) 
 วิธีการสอนโดยใชก้ารนิรนัย  คือกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดโดยการช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ หรือ
ขอ้สรุปนั้น  หรืออาจให้ผูเ้รียนฝึกนาํทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ หรือขอ้สรุปนั้นไปในสถานการณ์ใหม่ๆท่ี
หลากหลาย  เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ หรือขอ้สรุปนั้นๆอยา่งลึกซ้ึงข้ึน  หรือ
กล่าวสั้นๆ ไดว้่าเป็นการสอนจากหลกัการไปสู่ตวัอยา่งยอ่ยๆ วิธีการสอนโดยใชก้ารนิรนยัเป็นวิธีการท่ี
มุ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัการและสามารถนาํหลกัการดงักล่าวไปใชไ้ด ้

1.1.1 องค์ประกอบสําคญัของวธีิสอน 
  1.1.1.1  ทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ หรือขอ้สรุปต่างๆ 
  1.1.1.2  มีตวัอย่างสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  ท่ีสามารถนาํทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ หรือ
ขอ้สรุปนั้นไปใชไ้ด ้
  1.1.1.3  มีการฝึกนําทฤษฎี/ หลักการ/ กฎ  หรือข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 
  1.1.1.4  มีผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนจากการนาํหลกัการไปใช ้
 1.1.2  ขั้นตอนสําคญัของการสอน 
  1.1.2.1   ผูส้อนถ่ายทอดความรู้/ ทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ หรือขอ้สรุปท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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  1.1.2.2  ผูส้อนใหต้วัอยา่งสถานการณ์ใหม่ท่ีหลากหลาย  ท่ีสามารถนาํความรู้ท่ีไดเ้รียน
มาไปใช ้
  1.1.2.3  ผูส้อนใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติันาํความรู้  ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่ 
  1.1.2.4  ผูส้อนใหผู้เ้รียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
  1.1.4.5  ผูส้อนวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 1.1.3 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วธีิสอนโดยการนิรนัยให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1.3.1 การเตรียมการผูส้อนจาํเป็นต้องทาํความเข้าใจในทฤษฎี/ หลักการ/ กฎ/ 
ขอ้ความรู้/ ขอ้สรุป ท่ีตอ้งการสอนให้แก่ผูเ้รียน  และหาวิธีท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอด  หรือนาํเสนอ
เน้ือหาสาระเหล่านั้นแก่ผูเ้รียน  นอกจากนั้นผูส้อนจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนสามารถนาํเน้ือหา
สาระเหล่านั้นไปใชใ้ห้เกิดผลสาํเร็จ  ตวัอย่างควรเป็นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิดรวบยอดและความเขา้ใจท่ีชดัเจน 

1.1.3.2 การนาํเสนอความรู้/ ทฤษฎี/ หลกัการ/ กฎ/ ขอ้สรุปแก่ผูเ้รียน  ผูส้อนจาํเป็นตอ้ง
ทาํความเขา้ใจในส่ิงท่ีจะสอนเป็นอย่างดี  รวมทั้งหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการนําเสนอเน้ือหาสาระ
เหล่านั้นใหแ้ก่ผูเ้รียน  จนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจอยา่งเพียงพอ  
ผูส้อนควรทดลองความรู้  ความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อใหฝึ้กใชค้วามรู้ 

1.1.3.3  การนาํเสนอสถานการณ์ใหม่ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ เม่ือเห็นว่าผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจทฤษฏี/หลักการ/กฏ/ข้อสรุป ท่ีให้พอสมควรแล้ว ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนฝึกการนําความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงควรจะมีความหลากหลายพอสมควร เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจท่ีลึกซ้ึงข้ึน 

1.1.4  ข้อดีและข้อจํากดั  
  1.1.4.1 ขอ้ดี 
  1) เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยถ่ายทอดเน้ือหาสาระไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ยุง่ยาก 
  2) เป็นวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการนําทฤษฏี/หลักการนําไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ  
  3) เป็นวิธีการสอนท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถหรือเรียนรู้ไดเ้ร็ว สามารถ
พฒันาโดยไม่ตอ้งรอผูเ้รียนท่ีชา้กวา่ 
  1.1.4.2 ขอ้จาํกดั 
  1) เป็นวิธีท่ีผูส้อนจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัอย่าง/สถานการณ์/ปัญหาท่ีหลากหลายมาให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทาํ 
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  2) เป็นวิธีการสอนท่ีข้ึนกบัความเขา้ใจและความสามารถของผูส้อนในการนาํเสนอ
ทฤษฏี หลกัการ 
  3) เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ได้ช้า อาจจะตามไม่ทนัเพ่ือน และเกิดปัญหาในการ
เรียนรู้ 
 

1.2 วธีิการสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction) 
วิธีสอนโดยใชก้ารอุปนยั คือ กระบวนการสอนท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้

ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการนาํตวัอยา่ง/ขอ้มูล/ความคิด/เหตุการณ์/แนวคิด ท่ีตอ้งการสอนใหแ้ก่
ผูเ้รียนแฝงอยูม่าให้ผูเ้รียนศึกษาวิเคราะห์ จนสามารถดึงหลกัการ/แนวคิดท่ีแฝงอยูอ่อกมา เพื่อนาํไปใช้
ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป กล่าวอย่างสั้น ๆ ไดว้่า เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนสรุปหลกัการจากตวัอย่าง
ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง วิธีการสอนแบบน้ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์สามารถจบัหลกัการ 
หรือประเดน็สาํคญัไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้หลกัการ/แนวคิด หรือ ขอ้ความรู้ต่าง ๆ อยา่งเขา้ใจ 

1.2.1 องค์ประกอบสําคยัของวธีิสอน 
  1.2.1.1  มีตวัอย่าง/ขอ้มูล/ สถานการณ์/เหตุการณ์/ ปรากฏการณ์/ ความคิดท่ีเป็น
ลกัษณะยอ่ย ๆ ของส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  1.2.1.2  มีการวิเคราะห์ตวัอยา่งต่าง ๆ เพื่อหาหลกัการท่ีร่วมกนั 

1.2.1.3  มีการสรุปหลกัการและขอ้สรุปท่ีมีลกัษณะเป็นหลกัการ/แนวคิด ซ่ึงสามารถ
นาํไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 1.2.2  ขั้นตอนสําคญัของการสอน 
  1.2.2.1  ผูส้อนและ/หรือผูเ้รียน ยกตัวอย่าง/ข้อมูล/สถานการณ์/เหตุการณ์/
ปรากฏการณ์/ความคิดท่ีมีลกัษณะสาํคญัของส่ิงท่ีจะเรียนรู้ 
  1.2.2.2  ผูเ้รียนศึกษาและวิคราะห์หาหลกัการท่ีแฝงอยูใ่นตวัอยา่งนั้น 

12.2.3  ผูเ้รียนสรุปหลกัการ/แนวคิดท่ีไดจ้ากตวัอยา่งนั้น 
 1.2.3  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการใช้วธีิการสอนโดยการอุปนัยให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2.3.1  การเตรียมตวัอย่าง ผูส้อนจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัอย่าง/ขอ้มูล/สถานการณ์/
เหตุการณ์/ปรากฎการณ์/ความคิดท่ีมีหลกัการ/แนวคิดท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แฝงอยู ่ตวัอยา่ง
ท่ีใหค้วรประกอบดว้ยลกัษณะหรือคุณสมมุติยอ่ย ๆ ท่ีครอบคลุมหลกัการ/แนวคิดนั้น เช่น ถา้ตอ้งการให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ว่า “สัตว์เ ล้ือยคลานคืออะไร” ตัวอย่างท่ีให้ก็ควรครอบคลุมสมบัติสําคัญของ
สัตวเ์ล้ือยคลาน หรือถา้ตอ้งการท่ีใหผู้เ้รียนเขา้ใจวคาํว่า “ซ่ือสัตยสุ์จริต” ตวัอยา่งท่ีใหค้วรประกอบดว้ย
คุณสมบติัต่าง ๆ ของความซ้ือสัตยสุ์จริต จะเห็นไดว้่า วิธีการสอนในลกัษณะน้ีเป็นวิธีการหลกัท่ีใชใ้น
การสอนมโนทศัน์และหลกัการต่าง ๆ ซ่ึงการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดมาก ๆ นั้นตวัอย่างท่ีให้
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1.2.3.2  การให้ผูเ้รียนศึกษาวิเคราะห์หาหลกัการ/แนวคิด จากตวัอย่าง หากตวัอย่างท่ี
ใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นตวัอยา่งท่ีครอบคลุมลกัษณะหรือคุณสมบติัสาํคญั ๆ ของหลกัการ/แนวคิดนั้น ๆ และมี
ประเด็นคาํถามท่ีสามารถนาํผูเ้รียนไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการแลว้ ยอ่มจะช่วยให้ผุเ้รียนสามารถศึกษา
และวิเคราะห์ได้ตรงวตัถุประสงค์อย่างรวดเร็ว แต่หากผูเ้รียนไม่ประสบความสําเร็จ หรือทาํได้ไม่
ถูกตอ้ง ผูส้อนสามารถใชค้าํถามเพิ่มเติม หรือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมได ้แต่ไม่ควรให้ในลกัษณะท่ีเป็นการ
บอกคาํตอบผูส้อนพึงระลึกอยู่เสมอว่า วิธีการสอนวิธีน้ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนไดคิ้ด ไดท้าํความเขา้ใจดว้ย
ตนเอง จึงควรใช้วิธีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดคน้ต่อไป โดยการตั้งประเด็นคาํถามเพ่ิมเติมและควรให้
ผูเ้รียนได้ร่วมกนัคิด ร่วมกนัวิเคราะห์ เป็นกลุ่มย่อย เพื่อจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น กระตุน้และ
ตรวจสอบความคิดของกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่ความคิดท่ีรอบคอบข้ึน และถูกตอ้งมากข้ึน อย่างไรก็
ตามการร่วมกนัคิดเป็นกลุ่มน้ีก็มีขอ้เสียตรงท่ีว่า ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดช้า้ มกัจะถูกครอบงาํหรือถูกข่มโดยผู ้
ท่ีเรียนไดเ้ร็วกว่า ดงันั้นผูส้อนจึงควรจดัให้ผูเ้รียนไดมี้เวลาในการคิดเป็นรายบุคคลก่อนท่ีจะอภิปราย
กลุ่มย่อย และควรใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย
อยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัพอสมควร 

1.2.3.3  การใหผู้เ้รียนสรุปและนาํขอ้สรุปไปใช ้ ผูส้อนควรจะเตรียมตวัอยา่ง
สถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลายมาใหผู้เ้รียนใชใ้นการฝึกนาํความรู้/ ขอ้สรุปไปใช ้  หรือผูส้อนอาจให้
ผูเ้รียนช่วยกนัยกตวัอยา่งจากประสบการณ์กไ็ด ้  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใช ้  นอกจาก
จะเป็นการช่วยใหค้วามรู้เกิดประโยชนต่์อชีวิตอยา่งแทจ้ริงแลว้  ยงัสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ
ท่ีแน่นข้ึน  ลึกซ้ึงข้ึน  และยงัเป็นโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมข้ึนอีกดว้ย 

1.2.4  ข้อดีและข้อจํากดั  
   1.2.4.1  ขอ้ดี 
  1) เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนสามารถคน้พบการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  จึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและ
จดจาํไดดี้ 
  2) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์อนัเป็นเคร่ืองมือสาํคญั
ของการเรียนรู้ 
  3) เป็นวิธีสอนท่ีผูเ้รียนไดท้ั้งเน้ือหาความรู้  (ไดแ้ก่ หลกัการ/ แนวคิด และกระบวนการ 
ไดแ้ก่ กระบวนการคิด)  ซ่ึงผูเ้รียนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ได ้
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  1.2.4.2  ขอ้จาํกดั 
  1) เป็นวิธีสอนท่ีใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 
  2) เป็นวิธีสอนท่ีอาศยัตวัอยา่งท่ีดี หากผูส้อนขาดความเขา้ใจในการจดัเตรียมตวัอยา่งท่ี
ครอบคลุมลกัษณะสาํคญัๆ ของหลกัการ/ แนวคิดท่ีสอน  การสอนจะไม่ประสบผลสาํเร็จ 
  3) เป็นวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนจะตอ้งคิดคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง  หากผูเ้รียนขาดทกัษะ
พื้นฐานในการคิด  และการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  อาจไม่เกิดผลสมบูรณ์ตามตอ้งการ 
 

2. การตั้งคาํถาม (Questioning) 
 

สมศกัด์ิ (2542) รายงานวา่ การถาม คือการบูรณาการเพื่อพฒันาไปสู่การคิดไตร่ตรอง 
(Reflective Thinking) และโครงสร้างกระบวนการคิด ช่วยใหผู้เ้รียนไดไ้ตร่ตรองความเขา้ใจของตน 
และสามารถนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงการเรียนรู้ การคิด และการสอน 
 

การถามเป็นกระบวนการหน่ึงของการเรียนรู้และการสอน ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างส่ิงท่ีรู้แลว้ ส่ิงท่ี
เป็นไปและพฒันาความคิดใหม่ๆ การถามเป็นเสาหลกัท่ีสาํคญัสาํหรับการคน้ควา้หาคาํตอบ 
กระบวนการถามจะทาํใหข้ยายทกัษะความคิด ทาํความเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ ไดข้อ้มูลยอ้นหลงักลบัทั้งดา้น
การเรียนรู้และการสอน ก่อใหเ้กิดยทุธศาสตร์การทบทวน ก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่งความคิดต่าง ๆ 
ส่งเสริมการอยากรู้อยากเห็น และเกิดความทา้ทาย 
 

ลกัษณะคาํถามท่ีดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และจุดประกายสู่คาํถามอ่ืน ๆ และสร้างความสนใจ
ใคร่หาคาํตอบ ประกอบดว้ยการคิดสร้างสรรค ์ (Creative Thinking) และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) อยูเ่หนือความจาํเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ๆ ไป ก่อใหเ้กิดการทา้ทาย แต่ไม่คุกคาม
มากเกินไป มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์การเรียนรู้และผูเ้รียน ก่อใหเ้กิดความรู้ (Knowledge) และ
สร้างส่ิงเช่ือมโยง และดึงใหผู้เ้รียนไดคิ้ดไตร่ตรองและ/หรือวางแผน   
 

คาํถามมีหลายประเภทซ่ึงมีเป้าประสงคต่์าง ๆ กนั เช่น 
 

1. คาํถามแบบปิด เป็นคาํถามท่ีมีคาํตอบเดียว คาํถามเช่นน้ีมกัใชก้บัขอ้มูลท่ีเป็นความจาํ และ

เขา้ถึงกิจกรรมความรู้ของนกัเรียนทั้งท่ีมีมาก่อนและท่ีไดรั้บภายหลงั ผูส้อนอาจใชค้าํถามเช่นน้ีเพื่อให้

มัน่ใจวา่ผูเ้รียนจดจาํในส่ิงท่ีผูส้อนคิดวา่เป็นเร่ืองสาํคญั เช่น ประชากรของประเทศไทยมีจาํนวนเท่าใด 

2. คาํถามแบบเปิด เป็นคาํถามท่ีใหค้าํตอบไดห้ลายอยา่ง ใชเ้พื่อการสร้างขอ้มูล เพื่อใหเ้กิดการ

ตอบสนองเฉพาะตวัและนาํไปสู่การอภิปรายหรือการถามในขั้นต่อไป มกัใหค้าํตอบท่ีไม่ไดค้าดหวงั
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3. การยอ้นถาม เป็นคาํถามท่ีไม่ตอ้งการคาํตอบท่ีเฉพาะเจาะจง มกัใชค้าํถามแบบเกร่ินนาํใน

การเร่ิมตน้ เพื่อสร้างสถานการณ์ท่ีจะตามมาภายหลงัไม่ตอ้งการคาํตอบท่ีเป็นจริงในขณะนั้น คาํถาม

เช่นน้ีใชใ้นการทาํความรู้จกัคุน้เคยกบัผูเ้รียน เพื่อท่ีจะโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น ผูเ้รียนคิดยงัไง  

 

ผูเ้รียนควรไดรั้บการกระตุน้บ่อยๆ ใหถ้ามเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้ ยทุธศาสตร์ต่อไปน้ี

จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาความเช่ือมัน่ในการตั้งคาํถามของผูเ้รียน 

- ใหเ้วลาในตอนจบ หรือระหวา่งเรียนซ่ึงกาํหนดใหเ้ป็นช่วงเวลาของการถามโดยเฉพาะ 

- หยดุพกัระหวา่งเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดไ้ตร่ตรองและถาม 

- ถามผูเ้รียนมีอะไรเป็นพเิศษจากส่ิงท่ีเรียนบา้ง ตวัอยา่งเช่น 

1. ผูเ้รียนมีคาํถามเก่ียวกบัการคน้หาคาํตอบ สาํหรับส่ิงนั้นไหม 

2. มีส่ิงใดท่ีนกัเรียนยงัสงสยัอยูบ่า้งไหม 

3. ถา้ผูเ้รียนเป็นครู ผูเ้รียนคิดวา่จะใชค้าํถามท่ีดีอยา่งไร เพือ่ถามผูเ้รียนของเธอ 

วิธีท่ีดีท่ีสุดในการถามคาํถาม คือการถามทั้งชั้นเรียน ผูเ้รียนแต่ละคนควรเขา้ใจวา่ตนเองถูก
คาดหวงัใหเ้ป็นผูต้อบคาํถามในคาํถามนั้นส่ิงสาํคญัคือตอ้งทาํใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัตลอดเวลา คาํถาม
แต่ละคาํถามควรจะใหผู้เ้รียนท่ีสนใจในชั้นเรียนเป็นผูต้อบ ผูส้อนท่ีมีความชาํนาญ จะนาํเอาวิธีการถาม
คาํถามแตกต่างกนัมาใชร่้วมกนัอยา่งฉลาด 
 

 Ruddell (1978 อา้งถึงใน ศิริรัตน์, 2548) ไดเ้สนอคาํถาม 4 ประเภท ซ่ึงมีประโยชน์ในการ
พฒันาความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 1. การตั้งคาํถามเพ่ือหาจุดเนน้ (Focusing) การตั้งคาํถามประเภทน้ีจะช่วยใหผู้ส้อนไดร้วบรวม
ความคิดท่ีจะถาม 
 2. การตั้งคาํถามเพ่ือหาขอ้มูลเพิ่มเติม (Extending) การตั้งคาํถามประเภทน้ีเป็นการถามเพื่อขยาย
ความซ่ึงผูส้อนจะตอ้งถามเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 3 การตั้งคาํถามเพื่อหาความกระจ่างจากขอ้มูล (Clarifying) การตั้งคาํถามประเภทน้ีจะถามเม่ือ
ผูส้อนตอ้งการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนตอบดว้ยความเขา้ใจหรือเพ่ือนกระซิบใหต้อบ 
 4. การตั้งคาํถามเพ่ือการยอมรับในขอ้มูลท่ีเพิ่มเติม (Raising) การตั้งคาํถามประเภทน้ีจะช่วยให้
ผูส้อนพฒันาความคิดในการตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผลท่ีจะยอมรับคาํตอบจากขอ้มูลท่ีได ้
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 Raphael and Gavelek (1984 อา้งถึงใน ศิริรัตน์, 2548) กล่าวว่าการท่ีผูเ้รียนจะตอบคาํถามปาก
เปล่าใหผู้ส้อนไดน้ั้น ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถ ดงัน้ี 
 1. ตอ้งเขา้ใจคาํถาม 
 2. ตอ้งจาํคาํถามได ้
 3. ตอ้งทราบวา่จะไดข้อ้มูลจากแหล่งใด 
 4. ตอ้งทราบวา่เม่ือไหร่ขอ้มูลท่ีนาํมาตอบจะเพียงพอ 
 

3.  การตั้งคาํถามพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
 

 สมศกัด์ิ (2542) กล่าววา่ การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน อาจจะนาํเทคนิคต่าง ๆ 
เหล่าน้ีไปใช ้
 

 3.1  การระดมพลงัสมอง (Brainstorming) หลกัการสาํคญัของการระดมพลงัสมองคือการให้
โอกาสคิดอยา่งอิสระท่ีสุด โดยประวิงการประเมินความคิดออกไป ไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ในระหว่างท่ี
มีการคิด การวิจารณ์หรือการประเมินใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนระหว่างการคิดจะเป็นส่ิงขดัขวางความคิด
สร้างสรรค ์จุดประสงคข์องการระดมพลงัสมองกเ็พื่อจะนาํไปสู่การท่ีสามารถแกปั้ญหาได ้
 3.2  เทคนิคกอร์ดอน (The Gordon Technique) Gordon (1961 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ, 2542) ได้
เปล่ียนแปลงวิธีการระดมสมองบางส่วน แลว้เพิ่มกระบวนการส่วนท่ีเรียกว่า ความคิดสร้างสรรคข้ึ์นมา 
วิธีน้ีแตกต่างจากวิธีระดมสมองตรงท่ีว่าจะไม่มีการช้ีแจงปัญหาอยา่งละเอียดก่อนล่วงหนา้ จะให้ปัญหา
ในแนวกวา้ง ๆ ในลกัษณะนามธรรม เทคนิคน้ีเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นชั้นเรียนเพื่อกระตุน้ความคิด
แบบอเนกนยัของผูเ้รียนไดว้ิธีหน่ึง 
 วิธีการน้ีจะจดัแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนประกอบยอ่ย ๆ แลว้โยงความสัมพนัธ์ระหว่างของ 
2 ส่ิงหรือมากกวา่ในวิถีทางท่ีไม่เคยคิดมาก่อน ทั้งน้ีเราจะเขียนช่ือองคป์ระกอบของปัญหาลงตามรูป 
 3.3 เทคนิคเช่ือมโยงสัมพันธ์โดยใช้การเปรียบเทียบ (Synection)  เทคนิคน้ีเป็นของ Gordon 
(1961) อาศยักิจกรรมการเปรียบเทียบอุปมาอุปมยั (Analogy) เป็นหลกั มี 3 วิธีการ 
 3.3.1  การเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืน (Personal Analogy) การเปรียบเทียบแบบน้ีผูเ้รียน
ตอ้งทาํตนเสมือนเป็นส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ และบรรยายความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เม่ิอตนเป็นส่ิงนั้น ส่ิงท่ี
เปรียบเทียบอาจเป็นคน พืช สัตว ์หรือส่ิงของ เช่น ให้ผูเ้รียนสมมติว่าเป็นเคร่ืองในรถยนตแ์ลว้บอกว่า
ผูเ้รียนรู้สึกอยา่งไรเม่ือรถติดเคร่ืองในตอนเชา้ หรือเม่ือไฟแบตเตอร่ีหมด หรือเม่ือรถจอดติดไฟแดง การ
ท่ีผูเ้รียนสมมติตวัเองเป็นส่ิงหน่ึงทาํใหลื้มความเป็นตวัเองชัว่ครู่ และการตอ้งเปรียบเทียบจะทาํใหผู้เ้รียน
เกิดความแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรคข้ึ์นได ้
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 3.3.2  การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบทางตรงระหว่างของ 2 ส่ิง
หรือมากกว่า ส่ิงท่ีนาํมาเปรียบเทียบอาจเป็นคน สัตว ์พืช หรือส่ิงของ โดยของท่ีนาํมาเปรียบเทียบไม่
จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัทุกประการ หรือเพื่อให้เกิดความใหม่ ซ่ึงอาจนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีตอ้งการได ้
ตวัอย่าง เช่น วิศวกรคนหน่ึงเฝ้าสังเกตดูหนอนเจาะท่อนไมเ้ป็นรูคลา้ยอุโมงค์ ทาํให้วิศวกรผูน้ี้เกิด
ความคิดสร้างท่ออุโมงคท์าํงานใตน้ํ้ าข้ึนมา 
 3.3.3 การเปรียบเทียบโดยใชค้าํคู่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั เป็นการใชค้าํเปรียบเทียบ 2 คาํท่ีมี
ความหวายขดัแยง้กนัหรือตรงกนัขา้มมาอธิบายลกัษณะของคน สตัว ์พืช หรือส่ิงของท่ีตอ้งการ 
 3.4 เทคนิคการสอนให้คดิประดิษฐ์ (Inventive Thinking) ของเดวิด เพอร์กินส์ (Devid Perkins) 
เพอร์กินส์มีความคิดท่ีแตกต่างไปจากนักศึกษารุ่นก่อน ๆ เช่น กิลฟอร์ด (Guilford) และทอร์แรนซ์ 
(Torrance) ท่ีเนน้เร่ืองกระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดคล่อง วา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความคิด
สร้างสรรค์ เพอร์กินส์ เช่ือว่าผลงานท่ีบุคคลสร้างข้ึนมาเราเรียกว่า บุคคลนั้นมีความคิดสร้างสรรค ์
ดงันั้นการฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคจึ์งไม่ควรเนน้เร่ืองกระบวนการคิดคล่องเพียงอยา่งเดียว 
แต่ตอ้งใหผู้เ้รียนสามารถออกแบบหรือประดิษฐผ์ลงานออกมาไดด้ว้ย 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ศิริรัตน์ (2548 อา้งถึงใน Ruddell, 1978) ศึกษาจากการเรียบเรียงพบวา่ การตั้งคาํถามของผูส้อน 
ร้อยละ 75 – 80 มกัเป็นคาํถามท่ีตรวจสอบระดบัความจาํของผูเ้รียน  ซ่ึงถือวา่เป็นการวดัระดบัสติปัญญา
ขั้นตํ่า ดงันั้นควรเป็นคาํถามท่ีผูเ้รียนตอ้งใชส้ติปัญญาขั้นสูง นอกเหนือจากการระลึกความจาํ กจ็ะทาํให้
ผูเ้รียนไดมี้การฝึกวิเคราะห์ สรุป และประเมินส่ิงท่ีเขาตอบไดดี้กวา่การฝึกตอบเฉพาะขอ้เทจ็จริง  มี
งานวิจยักล่าววา่โดยเฉล่ียผูส้อนจะคอยนอ้ยกวา่ 1 วนิาที ในการรอคาํตอบจากผูเ้รียน แต่หากผูส้อนรอ 3 
ถึง 5 วินาที หรือมากกวา่ในการคิด จะมีผลใหผู้ส้อนและผูเ้รียนไดโ้อกาสพฒันาความคิดในระดบัท่ี
สูงข้ึน 
 สกลุ (2543) ศึกษาพบวา่ การใชก้ลวธีิการตั้งคาํถามนาํ และการเรียนแบบร่วมมือ ทาํให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัการเรียนคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนเรียน  
 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลองมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัญหาท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ตั้ง
คาํถามในชั้นเรียน และทดสอบการสอนโดยการกระตุน้ใหน้กัศึกษาตั้งคาํถาม เพื่อเพ่ิมพนูความสามารถ
ของนกัศึกษาในดา้น ความคิดสร้างสรรค ์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นประชากรนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา วก 206 
กลศาสตร์ของไหล ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จาํนวน 18 คน  ซ่ึงจดัการเรียนการสอนภาคบรรยายทุกวนั
องัคารและวนัศุกร์ เวลา 15:30 – 17.00 น. หอ้ง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บนัทึกสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ชอบตั้งคาํถามในหอ้งเรียน และ
ผลการสอบของนกัศึกษาทั้งก่อนและหลงัมีการกระตุน้ใหน้กัศึกษามีการตั้งคาํถามในชั้นเรียน 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินการ 
3.1 การวางแผนและสํารวจปัญหา 
ผูส้อนช้ีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการมีมนุษยสมัพนัธ์  การแสดงออกในทางท่ี

ถูกตอ้ง และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่วา่จะเป็นดา้นการเรียน การปฏิบติังาน รวมถึงการทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอก  นาํไปสู่การประเมินสภาวะเร่ิมตน้เพื่อศึกษาสภาพ หลงัจากนั้น
ใหน้กัศึกษาทุกคนเขียนสาเหตุท่ีไม่กลา้ตั้งคาํถามในชั้นเรียน 
 

3.2 การปฏิบตักิารและการสังเกต 
ผูส้อนวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ถามในชั้นเรียนจากแบบบนัทึกของนกัศึกษาในขอ้ 

3.1 แลว้นาํปัญหาท่ีพบมาแกไ้ขในชั้นเรียน โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
- มอบหมายใหน้กัศึกษาอ่านบทเรียนมาก่อนล่วงหนา้ แลว้ใหถ้ามคาํถามในชั้นเรียน 
- สร้างโอกาสใหน้กัศึกษาเป็นพิเศษ โดยการชวนพดูคุยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน และ

เร่ืองทัว่ ๆ ไป ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนั เพื่อใหน้กัศึกษารู้สึกคุน้เคยและรู้สึกเป็นกนัเอง 
- คอยใหแ้รงเสริมโดยใหก้าํลงัใจและชมเชยทุกคร้ังท่ีนกัศึกษาทาํกิจกรรมต่าง ๆ 
3.3 การวดัผลสัมฤทธ์ิ 

 ผูส้อนไดแ้บ่งการสอบเป็น 6 คร้ัง โดยบทท่ี 1, 2, 3 และ 4 เป็นผลการสอบท่ีนกัศึกษายงัไม่ค่อย
กลา้ตั้งคาํถามในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผลพิจารณาจากคะแนนสอบของนกัศึกษาก่อนมีการถาม กบัหลงั
มีการถาม โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน หรือ ลดลง 
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ผลการวจิัยและวจิารณ์ผล 
 

1. สรุปสาเหตุทีนั่กศึกษาไม่กล้าถามในช้ันเรียน 
 ภายหลงัจากท่ีผูส้อนไดต้กลงวิธีการเรียนการสอนโดยการใหน้กัศึกษาอ่านบทเรียนมาก่อน
ล่วงหนา้ ในชั้นเรียน กาํหนดใหน้กัศึกษาตั้งคาํถาม แลว้ใหผู้เ้รียนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนตอบ และแลว้
ผูส้อนสรุปรวบยอด ตามลาํดบั เม่ือใหน้กัศึกษาเขียนสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ถาม ไดผ้ลดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- ไม่รู้วา่จะถามอะไร / ประเดน็ใด จาํนวน 13 คน  
- คิดวา่เขา้ใจแลว้ เลยไม่ถาม  จาํนวน 6 คน แต่เม่ือมีผูอ่ื้นถาม จึงไดท้ราบวา่ท่ีเขา้ใจวา่รู้แลว้ 

นั้นไม่ใช่เลย หรือรู้ / เขา้ใจอยา่งไม่ถ่องแท ้หรือรู้ / เขา้ใจแบบผดิ ๆ 
- ไม่ไดอ่้านหนงัสือมาก่อน จาํนวน 5 คน สาเหตุน้ีส่วนมากเกิดจากนกัศึกษาไม่มีวนิยัในการ

เรียนการสอน ไม่รู้จกัแบ่งเวลา หรือข้ีเกียจ ทาํใหไ้ม่ไดอ่้านมาก่อนล่วงหนา้ พอมาเขา้ชั้นเรียน กเ็ลยไม่รู้
วา่จะถามอะไร 

- ไม่คุน้ชินกบัการเรียนแบบตั้งคาํถามก่อน จาํนวน 4 คน วิธีการดั้งเดิมท่ีผูส้อนใชใ้นการเรียน
การสอนวิชาน้ีคือ การบรรยายหลกัการ / ทฤษฎี การยกตวัอยา่ง และการสัง่การบา้น 

- กลวัถูกผูส้อนดุ และกลวัถูกผูส้อนถามกลบัแลว้ตอบไม่ได ้จาํนวน 4 คน 
 

ตารางท่ี 1  สรุปสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ถามคาํถามในชั้นเรียน ของประชากรท่ีศึกษา 
 

ลาํดบั รหสั ช่ือ-สกลุ GPAX สาเหตุท่ีไม่กลา้ถาม 
1 4903101331 นายวีระพงษ ์ สุริยา 1.99 - ไม่รู้จะถามอะไร 

- คิดวา่เขา้ใจแลว้ 
- ยงัไม่ชินกบัการเรียนแบบน้ี 

2 5003101328 นางสาวปาณิสรา  นา
เจริญ 

2.63 - ไม่เขา้ใจเน้ือหา ไม่รู้จะถามอะไร 
- พอเขา้ใจบา้ง 

3 5003101332 นางสาวพิมพา  อินฝ้ัน 2.27 - ไม่ไดอ่้านหนงัสือ 
- ไม่ไดเ้ตรียมคาํถาม 
- ไม่เขา้ใจไม่รู้จะถามตรงไหน 

4 5003102340 นายสุชาติ  ทาวงศย์นต ์ 1.90 - คิดวา่เขา้ใจแลว้ 
- ไม่ไดอ่้านหนงัสือ 
- อยากใหมี้ Quiz เกบ็คะแนน เพื่อให ้นศ.
เกิดความกระตือรือร้นในการอ่านล่วงหนา้ 
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ตารางท่ี 1 สรุปสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ถามคาํถามในชั้นเรียน ของประชากรท่ีศึกษา (ต่อ) 
 
ลาํดบั รหสั ช่ือ-สกลุ GPAX สาเหตุท่ีไม่กลา้ถาม 

5 5103101306 นางสาวชลธิชา ถาคาํต๊ิบ 2.69 - ไม่รู้จะถามตรงไหน 
6 5103101309 นายชุติพงศ ์คละไฮ 2.29 - กลวัจะทาํใหเ้พื่อนเสียเวลาถา้ถามยาว 

- กลวัอาจารยดุ์ 
7 5103101313 นายณฐัพล วนัชูเสริม 2.63 - ไม่ไดอ่้านหนงัสือ 

- ไม่เขา้ใจไม่รู้จะถามตรงไหน 
- ไม่ไดล้องทาํแบบฝึกหดั 

8 5103101322 นายณฐัแพร่ ใสสะอาด 2.45 - จบัประเดน็ไม่ไดไ้ม่รู้จะถามตรงไหน 
9 5103101325 นายประวิทย ์ อุชุโกศล

การ 
2.45 - ไม่เขา้ใจไม่รู้จะถามตรงไหน 

- ไม่ไดอ่้านหนงัสือ 
- ความเคยชิน 

10 5103101327 นายปริพตัร ศรีวฒัน ์ 2.75 - กลวัถามส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ 
- ไม่ไดอ่้านหนงัสือ 
- กลวัอาจารยถ์ามกลบัแลว้ตอบไม่ได ้
- ไม่มัน่ใจในคาํถาม 
- ไม่ชินเร่ืองการถามอาจารย ์

11 5103101330 นายปิยะ แจมปลา 3.50 - อ่านเองเขา้ใจแลว้ 
12 5103101331 นายพงศกร  อรุณรัตนา

เทวญั 
2.95 - คิดวา่เขา้ใจแลว้  

- ยงัไม่ชินกบัการเรียนแบบน้ี 
ข้อเสนอแนะ 
- ใหอ้าจารยส์รุปคอนเซ็ปตแ์ต่ละบทเพ่ือให้
มองภาพรวมเน้ือหาไดช้ดัเจนข้ึน 

13 510310335 นางสาวพชันิดา  แสง
อ่อง 

2.89 - ไม่รู้จะถามอะไร 
- กลวัอาจารยถ์ามกลบัแลว้ตอบไม่ได ้

14 5103101336 นางสาวพชัราพรรณ 
จนัทร์แสง 

2.26 - กลวัอาจารยดุ์ 
- กลวัอาจารยถ์ามกลบัแลว้ตอบไม่ได ้
- ไม่เขา้ใจหลายจุดไม่รู้จะถามตรงไหน 

15 5103101338 นายพฒัน์พงศ ์ วลยัพร
อนนัต ์

2.94 - ไม่รู้จะเร่ิมจากจุดไหน 
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ตารางท่ี 1 สรุปสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ถามคาํถามในชั้นเรียน ของประชากรท่ีศึกษา (ต่อ) 
 
ลาํดบั รหสั ช่ือ-สกลุ GPAX สาเหตุท่ีไม่กลา้ถาม 

16 5103101344 นายวรวิทย ์ อินใจกลุ 2.68 - ไม่เขา้ใจหลายจุดไม่รู้จะถามตรงไหน 
17 5103101346 นายวิทยา จงกล 2.86 - เป็นเร่ืองไม่ยาก 

- สามารถคน้ควา้เพิ่มเติมเองได ้
- กลวัอาจารยดุ์ 

18 5103101347 นายวีระพล สุวรรณวร 2.27 - ไม่รู้จะเร่ิมจากจุดไหน 
- ไม่รู้จะถามอะไร 
- คิดวา่เขา้ใจแลว้ 

 
2. วธีิการแก้ปัญหาการไม่กล้าตั้งคาํถามในช้ันเรียน 
 หลงัจากทราบสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่กลา้ตั้งคาํถามในชั้นเรียน ผูส้อนไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 1. ขอร้องใหน้กัศึกษาอ่านหนงัสือมาก่อนเขา้ชั้นเรียน เพือ่ทาํใหผู้เ้รียนรู้ความสาํคญัของการ
อ่าน และอ่านแบบใชค้วามคิด เป็นการกระตุน้ประสบการณ์เดิม ทาํใหส้ามารถทาํนายหรือคาดการณ์วา่
อะไรน่าจะเกิดข้ึน สามารถตั้งจุดประสงคใ์นการอ่าน และสามารถแยกแยะประเภทของคาํถามก่อนหา
คาํตอบ แทนการสาํรวจหาคาํศพัท ์และโครงสร้างดงัท่ีเคยปฏิบติักนัมา 
 

 2. ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบวา่สามารถถามไดทุ้กประเดน็ เช่น ท่ีมาของตวัเลขในสมการ 
ความหมายของเน้ือหาในบทเรียน การอ่านกราฟหรือตาราง หากสงสยัใหถ้ามไดเ้ลย ไม่ตอ้งอาย โดย
คาํถามของนกัศึกษาอาจเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนดว้ย ทาํใหผู้ส้อนสามารถอธิบาย
ไดต้รงประเดน็ โดยผูส้อนจะไม่ดุ ไม่ถามกลบั แต่จะขอบคุณท่ีถามแสดงวา่ใหค้วามร่วมมือในชั้นเรียน 
และจะพยายามอธิบายเตม็ความสามารถ เป็นการกระตุน้ใหเ้พื่อน ๆ ท่ีเขา้ใจแลว้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
โดยการตอบคาํถาม และทบทวนวา่ความเขา้ใจของตนเองถูกตอ้งหรือไม่ และทา้ยชัว่โมงผูส้อนไดท้าํ
การสรุปสาระสาํคญัใหน้กัศึกษา เพื่อเกบ็เป็นบนัทึกการเรียนรู้ส่วนตวั 
 

3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 ผูส้อนบนัทึกการถาม และการตอบของนกัศึกษาในชั้นเรียน แลว้นาํไปรวมกบัคะแนนเขา้ชั้น
เรียน คิดเป็นคะแนนจิตพิสยัร้อยละ 20 ท่ีเหลือเป็นคะแนนสอบยอ่ย 5 คร้ัง ๆ ละ 2 บทเรียน คิดเป็น  12 
% และคะแนนสอบปลายภาค 1 คร้ัง ๆ ละ 2 บทเรียน คิดเป็น 20 % รวมเป็น 100 % บนัทึกคะแนนของ
นกัศึกษาทั้งก่อนและหลงัตั้งคาํถามแสดงในตารางท่ี 2 โดยคะแนนสอบยอ่ยในบทเรียนท่ี 1 ถึง 4 นั้น 
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 จากการสงัเกตพฤติกรรมการตั้งคาํถามในชั้นเรียน และการตอบคาํถาม พบวา่ นกัศึกษามีทกัษะ
ในการใชภ้าษาเพ่ิมข้ึน และคาํถามเชิงสร้างสรรคเ์กิดข้ึนในชั้นเรียนตลอดเวลา ทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์ในการฝึกตอบท่ีตอ้งใชค้วามคิด แสดงใหเ้ห็นวา่ การท่ีนกัศึกษาไดอ่้านบทเรียนล่วงหนา้ 
ทาํใหน้กัศึกษาสามารถตั้งคาํถามไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ อนัเกิดจากการมีเวลาในการคิด ไตร่ตรองความ
เขา้ใจของตน 
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ตารางท่ี 2  บนัทึกคะแนนการสอบยอ่ยของผูเ้รียนเป็นรายคร้ังต่อการไม่ตั้ง / ตั้งคาํถามในชั้นเรียน 
 

บทท่ี 1, 2 บทท่ี 3, 4 เฉล่ีย บทท่ี 5, 6 บทท่ี 7, 8 บทท่ี 9,10 เฉล่ีย

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

1  4903101331  นายวีระพงษ ์สุริยา 0.5 1.5 1.0 2.0 4.0 2.0 2.7

2  5003101328  นางสาวปาณิสรา นาเจริญ 0.0 2.5 1.3 12.0 4.0 8.5 8.2

3  5003101332  นางสาวพิมพา อินฝ้ัน 3.1 5.0 4.1 12.0 2.0 11.3 8.4

4  5003102340  นายสุชาติ ทาวงค์ยศ 5.3 5.0 5.2 4.0 4.0 5.5 4.5

5  5103101306  นางสาวชลธิชา ถาคาํต๊ิบ 6.2 6.0 6.1 10.0 12.0 7.0 9.7

6  5103101309  นายชุติพงศ์ คละไฮ 3.6 4.5 4.1 6.0 5.8 7.0 6.3

7  5103101313  นายณัฐพล วันชูเสริม 8.2 6.8 7.5 3.0 8.0 4.0 5.0

8  5103101322  นายนฐัแพร่ ใสสะอาด 2.4 4.5 3.5 6.0 6.0 6.7 6.2

9  5103101325  นายประวิทย ์อุชุโกศลการ 3.0 3.5 3.3 2.0 8.0 9.5 6.5

10  5103101327  นายปริพัตร ศรีวัฒน์ 3.6 8.0 5.8 3.0 7.0 8.5 6.2

11  5103101330  นายปิยะ แจมปลา 7.2 7.0 7.1 11.0 10.0 10.5 10.5

12  5103101331  นายพงศกร อรุณรัตนาเทวัญ 3.1 3.0 3.1 4.0 11.0 9.5 8.2

13  5103101335  นางสาวพัชนิดา แสงอ่อง 2.4 5.5 4.0 8.0 8.0 10.5 8.8

14  5103101336  น.ส.พัชราพรรณ จันทร์แสง 7.2 4.0 5.6 2.0 12.0 9.5 7.8

15  5103101338  นายพัฒนพ์งศ์ วลัยพรอนนัต์ 8.4 8.0 8.2 12.0 8.0 10.5 10.2

16  5103101344  นายวรวิทย ์อินใจกุล 6.2 6.0 6.1 4.0 12.0 11.5 9.2

17  5103101346  นายวิทยา จงกล 8.6 3.5 6.1 3.0 10.0 10.0 7.7

18  5103101347  นายวีระพล สุวรรณวร 7.2 5.5 6.4 6.0 3.0 5.5 4.8

การไมต่ั้ งคาํถาม

ลาํดับ รหัส ช่ือ-สกุล

การตั้ งคาํถาม
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ตารางท่ี 3  ร้อยละของการเพิ่ม / ลดเทียบกบัคะแนนก่อนมีการตั้งคาํถาม 
 

บทท่ี 5, 6 บทท่ี 7, 8 บทท่ี 9,10 เฉล่ีย

1  4903101331  นายวีระพงษ ์สุริยา 1.99 100.00 300.00 100.00 166.67

2  5003101328  นางสาวปาณิสรา นาเจริญ 2.63 860.00 220.00 580.00 553.33

3  5003101332  นางสาวพิมพา อินฝ้ัน 2.27 196.30 -50.62 179.01 108.23

4  5003102340  นายสุชาติ ทาวงค์ยศ 1.90 -22.33 -22.33 6.80 -12.62

5  5103101306  นางสาวชลธิชา ถาคาํต๊ิบ 2.69 63.93 96.72 14.75 58.47

6  5103101309  นายชุติพงศ์ คละไฮ 2.29 48.15 43.21 72.84 54.73

7  5103101313  นายณัฐพล วันชูเสริม 2.63 -60.00 6.67 -46.67 -33.33

8  5103101322  นายนฐัแพร่ ใสสะอาด 2.45 73.91 73.91 94.20 80.68

9  5103101325  นายประวิทย ์อุชุโกศลการ 2.45 -38.46 146.15 192.31 100.00

10  5103101327  นายปริพัตร ศรีวัฒน์ 2.75 -48.28 20.69 46.55 6.32

11  5103101330  นายปิยะ แจมปลา 3.50 54.93 40.85 47.89 47.89

12  5103101331  นายพงศกร อรุณรัตนาเทวัญ 2.95 31.15 260.66 211.48 167.76

13  5103101335  นางสาวพัชนิดา แสงอ่อง 2.89 102.53 102.53 165.82 123.63

14  5103101336  น.ส.พัชราพรรณ จันทร์แสง 2.26 -64.29 114.29 69.64 39.88

15  5103101338  นายพัฒนพ์งศ์ วลัยพรอนนัต์ 2.94 46.34 -2.44 28.05 23.98

16  5103101344  นายวรวิทย ์อินใจกุล 2.68 -34.43 96.72 88.52 50.27

17  5103101346  นายวิทยา จงกล 2.86 -50.41 65.29 65.29 26.72

18  5103101347  นายวีระพล สุวรรณวร 2.27 -5.51 -52.76 -13.39 -23.88

% การเพ่ิม/ลดเทียบกบัคะแนนกอ่นมีการตั้ งคาํถามลาํดับ รหัส ช่ือ-สกุล

GPAX
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 เทคนิคการสอนโดยการกระตุน้ใหน้กัศึกษาตั้งคาํถามในชั้นเรียนวิชา วก 206 กลศาสตร์ของ
ไหล ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร จาํนวน 18 คน มีส่วนช่วยทาํให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัก่อนมีการตั้งคาํถาม โดยแฝงอิทธิพลความยาก-ง่ายของ
ขอ้สอบอยูด่ว้ย ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรใชข้อ้สอบชุดเดียวกนัเพื่อศึกษาเฉพาะอิทธิพลของการ
ตั้งคาํถามจริง ๆ นอกจากน้ี การตั้งคาํถามยงัมีส่วนทาํใหน้กัศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการตั้ง
คาํถาม เพิ่มทกัษะการใชภ้าษะ การคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยั ใคร่ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษศ์กัด์ิ แป้นแกว้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํในการทาํงานวิจยัน้ี 
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ประวตัิผู้วจัิย 
ช่ือ อาจารย ์ดร.ญาณากร สุทสันมาลี 
ประวตัิการศึกษา: 
ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดบั
ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2527 ป.ตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไทย 
2536 ป.โท วศ.ม. วิศวกรรม

ชลประทาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไทย 

2548 ป.เอก Ph.D. Agricultural  
Engineering 

Central Luzon State 
University 

Philippines 

 
ประสบการณ์ในการทาํงาน: 
2536 – ปัจจุบนั อาจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2549 - 2552 หวัหนา้ภาควชิาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2527 – 2536  วิศวกรการเกษตร สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
 
ช่ือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเนตร  สืบคา้ 
ประวตัิการศึกษา: 
 
ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดบั
ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2534 ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษา (เกษตร
กลวิธาน) 

สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล คณะ
เกษตรศาสตร์ 
บางพระ ชลบุรี 

ไทย 

2536 ป.โท วศ.ม. เคร่ือจกัรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ไทย 
2546 ป.เอก Ph.D. Agricultural Process 

Engineering 
Ehime University ญ่ีปุ่น 
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ประสบการณ์ในการทาํงาน: 
2552 – ปัจจุบนั รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายวชิาการ 
2549 - ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2541 – 2549  อาจารย ์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2537 – 2541  นกัวจิยั   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 
2536  - 2537 ผูช่้วยนกัวจิยั   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
 
ประสบการณ์ในการทาํวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน: 
สุเนตร สืบคา้.  2552.  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาวิชา 

วก 341 หลกักระบวนการทางวิศวกรรมเกษตรกบั วก 363 หน่วยปฏิบติัการวิศวกรรมอาหาร 
1.  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ปีการศึกษา 2/2551. 
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