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บทคัดย่อ
ั
ปญหาส�
ำคัญของการสอนทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
คือการเตรียมโครงเรือ่ ง บทพูดให้มคี วามสมบูรณ์ตงแต่
ั ้ การพูดเกริน่ น�ำ การพูดน�ำเสนอเนือ้ หา
และการพูดสรุปเรื่อง การใช้ค�ำถามเป็ นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ชาวต่างประเทศฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นขันตอน
้
แล้วสามารถน�ำไปเป็นแนวทาง
ก�ำหนดโครงเรื่องบทพูด เพือ่ เขียนบทพูดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น บทความนี้
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ อธิบายการใช้คำ� ถามเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศระดับกลางถึงระดับสูง ได้แก่ ความหมายและความส�ำคัญของการพูด
ความส�ำ คัญ ของการใช้ค�ำ ถาม ลัก ษณะของการใช้ค�ำ ถามที่ดี ระดับ ของค�ำ ถาม
รวมทัง้ การน� ำเสนอตัวอย่างการใช้ค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ   
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Using Question to Develop Thai Speaking Skill of Foreign Learners
Rungrudee Plaengsorn2
Abstract
A main problem of teaching Thai speaking skills to foreign learners is
preparing a complete speech draft to include speaking an introduction, speaking
a main body, and speaking a conclusion. The use of questioning is one teaching
method that helps foreign learners to practice a thinking process step by step.
This is then used as a guideline for setting the speech draft in order to speak
such draft clearly and straight to the point. This article aims to explain the use of
questioning to develop Thai speaking skills for foreign learners at an intermediate
level to a high level. This includes the meaning and importance of speaking, the
importance of using questioning, features of an appropriate use of questioning,
levels of questions, as well as providing examples of questioning to develop Thai
speaking skills for foreign learners.
Keywords: 1. Questioning. 2. Thai speaking skills. 3. Foreign learners.
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บทน�ำ

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศปจั จุบนั มักเน้นให้ผเู้ รียนสามารถใช้ภาษา
เพือ่ การสือ่ สารในสถานการณ์จริงได้ ดังนัน้ ทักษะการพูดจึงเป็ นทักษะทีผ่ สู้ อนจะสอน
เป็นล�ำดับแรก โดยสอนควบคูไ่ ปกับทักษะการฟงั เพือ่ ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศสามารถ
ใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารเป็นเบือ้ งต้นได้อย่างดี ทักษะการพูดจึงมีความส�ำคัญในการใช้ภาษา
เป็ นอย่างยิง่ ผูส้ อนจ�ำเป็ นต้องฝึกฝนให้ผเู้ รียนมีความคล่องแคล่ว เพือ่ พัฒนาไปสูท่ กั ษะ
การอ่านและทักษะการเขียนอย่างเข้าใจต่อไป
ั
อย่างไรก็ตาม ปญหาส�
ำคัญของการสอนทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศแต่ละระดับก็แตกต่างกันไป กล่าวคือ ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศระดับต้น
ั
มักมีปญหาการพู
ดออกเสียงค�ำบางค�ำไม่ถกู ต้องชัดเจน อาจเกิดจากภาษาแม่ของผูเ้ รียน
ไม่มเี สียงพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์ตรงกับภาษาไทย ปญั หาดังกล่าวผู้สอน
แก้ไขได้ดว้ ยวิธกี ารใช้คเู่ ทียบเสียง (minimal pair) เพือ่ เปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ภาษาไทยว่าออกเสียงแตกต่างกันอย่างไรและต้องใช้อวัยวะส่วนใดออกเสียงพูด
จึงจะพูดได้ชดั เจนและถูกต้อง
ั
ส่วนปญหาการพู
ดของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศระดับกลางและระดับสูงมักเกีย่ วกับ
การเตรียมบทพูด ผูเ้ รียนต้องคิดและก�ำหนดประเด็นเนื้อหาการพูดให้ครบถ้วน ตัง้ แต่จะ
พูดเกริน่ น�ำอย่างไร เนื้อเรือ่ งทีน่ �ำเสนอมีอะไรบ้าง และพูดสรุปเรือ่ งอย่างไร เพือ่ น�ำมาพูด
ตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น พูดเล่าเรือ่ ง พูดอธิบาย หรือพูดแสดงความคิดเห็นหน้าชันเรี
้ ยน
ั
ปญหาดังกล่าวผูส้ อนจ�ำเป็ นต้องหาเทคนิคหรือวิธกี ารสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ผงั
ความคิด (mind map) การจัดการเรียนรูแ้ บบเน้นงานปฏิบตั ิ (a task-based learning
approach) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางให้ผเู้ รียนสามารถคิดโครงเรือ่ งบทพูดได้งา่ ยและชัดเจนขึน้
นอกจากวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น การใช้คำ� ถามก็เป็ นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่ง
ทีช่ ่วยให้ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศฝึ กฝนกระบวนการคิดอย่างเป็ นขัน้ ตอน แล้วน� ำไป
ต่อยอดความคิดใหม่ของตนเองในการก�ำหนดโครงเรือ่ งบทพูด เพือ่ น�ำไปพูดตามวัตถุประสงค์
การพูดต่าง ๆ ได้ต่อไป ดังที่ Chatree Samrarn (2002: 9) กล่าวถึงการใช้คำ� ถามเพือ่         
การเรียนการสอนไว้วา่
ค�ำถามน�ำช่วยให้ครูเลือกกิจกรรม น�ำมาจัดกระบวนการเรียนการสอน
ได้หลากหลายรูปแบบและง่ายต่อการเขียนแผนการสอน
ค�ำถามถ้าถามดี ๆ ก็สามารถกระตุน้ ให้เด็ก ๆ คิดแบบใช้ความคิด
ด้วยสมองทัง้ ซีกซ้ายซีกขวา เมือ่ ครูตงั ้ ค�ำถามทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิด
ด้วยสมองทัง้ สองซีก กิจกรรมการเรียนรูค้ รูกต็ อ้ งกระตุน้ ผูเ้ รียนให้
พากเพียรค้นหาค�ำตอบด้วยสมองสองซีกเช่นกัน
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หากผูส้ อนวางแผนการสอนโดยการใช้ค�ำถามอย่างเป็ นขัน้ ตอน ตัง้ แต่ขนั ้
น�ำเข้าสูบ่ ทเรียน ขันการสอน
้
และขันหลั
้ งการสอนก็จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศ
มีแนวทางในการก�ำหนดโครงเรือ่ งบทพูดได้งา่ ยและชัดเจนกว่าการให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศ
คิดโครงเรือ่ งบทพูดเอง การใช้คำ� ถามจึงเป็ นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่งทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาไทยของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศได้
บทความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ อธิบายการใช้คำ� ถามเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย
ของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศระดับกลางถึงระดับสูงในประเด็นต่อไปนี้ ความหมายและ
ความส�ำคัญของการพูด ความส�ำคัญของการใช้คำ� ถาม ลักษณะของการใช้คำ� ถามทีด่ ี
ระดับ ของค�ำ ถาม และตัว อย่า งการใช้ค�ำ ถามเพื่อ พัฒ นาทัก ษะการพูด ภาษาไทย
ส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
ความหมายและความส�ำคัญของการพูด
เมือ่ เริม่ ต้นเรียนภาษาต่างประเทศโดยทัวไปผู
่ ส้ อนมักเริม่ จากการสอนทักษะ
ั
การฟงและทักษะการพูด โดยอาจสอนแยกกันหรือควบคู่กนั ไป แล้วแต่แนวคิดหรือ
ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศทีผ่ สู้ อนเลือกใช้ เมือ่ ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศสามารถฟงั
และพูดได้ระดับหนึง่ แล้ว ผูส้ อนจึงสอนทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเป็นล�ำดับต่อไป    
อาจกล่าวได้วา่ การเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
เปรีย บเหมือ นกับธรรมชาติก ารเรีย นรู้ภาษาของเด็ก ที่เริม่ เรีย นรู้ภ าษาแม่ข องตน
โดยเริม่ จากการฟงั เพือ่ เก็บสะสมเป็นคลังค�ำศัพท์จนมากพอ แล้วเด็กจึงจะเริม่ พูดเป็นค�ำ 
เป็ นประโยค จนกระทังพู
่ ดเป็ นเรือ่ งยาว ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ต่อจากนัน้ จึงเริม่ ฝึกหัดอ่าน
และฝึกหัดเขียนเป็ นล�ำดับต่อไป
ทักษะการฟงั และทักษะการพูดจึงมีความส�ำคัญไม่แพ้ทกั ษะการอ่านและทักษะ
การเขียน ดังทีส่ ุไร พงษ์ทองเจริญและสุมติ รา อังวัฒนกุลได้กล่าวถึงความหมายและ
ความส�ำคัญของทักษะการพูดไว้คล้ายกัน ดังนี้
Surai Phongthongcharoen (1983: 121) กล่าวถึงความหมายและความส�ำคัญ
ของการพูดไว้วา่
		การพูดเป็นพฤติกรรมทีมนุ
่ ษย์แสดงออก เพือแสดงปฏิ
่
กริ ยิ าตอบโต้ผอู้ นื ่
หรือสถานการณ์ อนื ่ หรือใช้ถ้อยค�ำเพือ่ โน้ มน้ าวผู้อนื ่ ให้คล้อยตามตนเอง
การพูดเป็นเครืองมื
่ อของคนในการใช้ภาษา ดังนัน้ ครูจงึ ต้องมีหน้าทีที่ จะช่
่ วยกระตุน้
ให้นกั เรียนพูด โดยการหาแบบฝึกหัดทีเ่ หมาะสมมาให้นกั เรียนท�ำ ให้นกั เรียน
เกิดความมันใจในการแสดงออก
่
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Sumitra Angwattanakun (1997: 167) กล่าวถึงความหมายและความส�ำคัญ
ของการพูดไว้วา่
		การพูดเป็ นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรูส้ กึ ให้
ผูฟ้ งั ได้รบั รู้ และเข้าใจจุดมุง่ หมายของผูพ้ ดู ดังนัน้ ทักษะการพูดจึงเป็ นทักษะ
ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับบุคคลในการสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน ในการประกอบอาชีพ
ธุรกิจต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทักษะการพูดจึงนับได้วา่
ั อ้ นพู
เป็นทักษะทีส�่ ำคัญและจ�ำเป็นมาก เพราะผูท้ พูี ่ ดได้ยอ่ มสามารถฟงผู
ื ่ ดได้เข้าใจ
และจะช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายขึน้ ด้วย
ทักษะการพูดหมายถึงทักษะการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยผูส้ ่งสารหรือผูพ้ ูด
ผูร้ บั สารหรือผูฟ้ งั เนือ้ หาของสาร และสือ่ หรือช่องทางการสือ่ สาร การพูดจะบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามต้องการได้นัน้ ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบทุกส่วนดังกล่าวต้องสนับสนุ นกัน กล่าวคือ
ผูพ้ ดู ต้องมีเนือ้ หาหรือสารทีช่ ดั เจนส่งไปยังผูฟ้ งั รวมทังการเลื
้
อกใช้สอ่ื หรือช่องทางการสือ่ สาร
ั ตอ้ งฟงอย่
ั างตังใจ
ั
อย่างเหมาะสม ส่วนผูฟ้ งก็
้ ทังนี
้ ผ้ ฟู้ งเองอาจท�
ำหน้าทีเ่ ป็นผูพ้ ดู ได้เช่นเดียวกัน
ั างก็ทำ� หน้าทีส่ ลับกันเป็นทังผู
ฉะนัน้ ทังผู
้ พ้ ดู และผูฟ้ งต่
้ ส้ ง่ สารและผูร้ บั สารในเวลาเดียวกัน
จึงต้อ งมีค วามเข้า ใจที่จะเลือกสารและสื่อหรือ ช่อ งทางการสื่อสาร เพื่อ ให้ก ารพูด
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามต้องการ
ดัง นัน้ การพูด จึง มีค วามส�ำ คัญ กล่า วคือ เป็ น ทัก ษะการสื่อ สารสองทาง
เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรูส้ กึ หรือเรื่องราวต่าง ๆ จากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ บั สาร
โดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดเป็นทักษะแรกทีผ่ เู้ รียนชาวต่างประเทศ
ต้องเริม่ เรียนรูเ้ ป็นล�ำดับแรก เพือ่ ใช้สอ่ื สารกับเจ้าของภาษาในเบือ้ งต้น รวมทังเพื
้ อ่ ใช้เรียนรู้
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนอย่างเข้าใจต่อไป
ความส�ำคัญของการใช้คำ� ถาม
การใช้คำ� ถามเป็ นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่งทีผ่ สู้ อนสามารถใช้กระตุน้ ความคิด
ของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความสงสัย ใคร่รู้ หรือเกิดการคิดตามผูส้ อน ผูส้ อนสามารถ
ใช้คำ� ถามกับผูเ้ รียนได้ทกุ เพศ ทุกวัย ทังนี
้ ก้ ารใช้คำ� ถามให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนการสอน
ขึน้ อยูก่ บั กลุม่ ผูเ้ รียนและวิธเี ลือกใช้ประเภทของค�ำถามอย่างเหมาะสมกับกลุม่ ผูเ้ รียนด้วย
ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผูส้ อนก็สามารถ
น�ำวิธกี ารสอนโดยการใช้คำ� ถามมาพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
เพื่อ ให้ผู้เ รีย นเกิด กระบวนการคิด และแสวงหาค� ำ ตอบของค� ำ ถามนั น้ ได้เ ช่ น กัน
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เพราะการใช้คำ� ถามเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งทีส่ ามารถกระตุน้ กระบวนการคิดของผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศ เพือ่ ฝึกให้ผเู้ รียนฝึกคิดและกล้าตอบค�ำถาม ดังที่ Chanathip Pornkun
(2014: 176) กล่าวถึงความส�ำคัญของการใช้คำ� ถามไว้วา่
การใช้คำ� ถามเป็ นเทคนิคทีค่ รูน�ำมาใช้สอน การใช้คำ� ถามอย่างเป็ นระบบ
มีการค่อย ๆ พัฒนาระดับค�ำถามประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งช่วยให้ผเู้ รียน
มีพฒ
ั นาการในการเรียนรู้ ทัง้ เป็ นการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและเป็ นการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน การใช้คำ� ถามอย่างถูกต้องเหมาะสมจะ
เป็ นเครือ่ งมือของการสอนทีเ่ ป็ นประโยชน์ เช่น ช่วยเร้าความสนใจใคร่รู้
กระตุน้ ให้เกิดจินตนาการ และจูงใจผูเ้ รียนให้คน้ หาความรูใ้ หม่
นอกจากนี้ ค�ำถามยังสามารถท้าทายให้ผเู้ รียนคิด ช่วยให้มโนทัศน์มคี วามชัดเจน
ั
น�ำไปสูก่ ารแก้ปญหาในบทเรี
ยน ประสิทธิภาพของการสอน คุณภาพของการอภิปราย
และการตอบค�ำถามของผูเ้ รียนขึน้ อยูก่ บั ประเภทของค�ำถามและล�ำดับการถาม
เป็ นส�ำคัญ
ส่วน Chaywat Sutthirat (2012: 3) กล่าวถึงความส�ำคัญของการใช้คำ� ถามสรุป
ได้วา่ ศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge–based society) บุคคลจึงต้อง
มีความคิดทีจ่ ะคัดกรองข้อมูลข่าวสารทีม่ จี �ำนวนมาก ดังนัน้ ผูส้ อนจึงต้องฝึ กผูเ้ รียน
ให้คดิ เก่ง โดยใช้คำ� ถามเป็นตัวกระตุน้ ผูส้ อนควรใช้คำ� ถามอย่างหลากหลาย ตังแต่
้ คำ� ถามง่าย ๆ
จนถึงค�ำถามทีต่ อ้ งใช้ความคิดทีส่ งู ขึน้ ค�ำถามจึงมีความส�ำคัญในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดการพัฒนาทางความคิด ค�ำถามจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดแง่มมุ ความคิดใหม่ ๆ เกิดการอภิปราย
อย่างกว้างขวางน�ำไปสูค่ วามเข้าใจและเกิดการเรียนรูต้ ามจุดมุง่ หมายทีก่ ำ� หนดไว้
กล่าวโดยสรุปความส�ำคัญของการใช้คำ� ถามเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย
ส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศได้ ดังนี้
ความส�ำคัญของการใช้คำ� ถามด้านผูส้ อน
1. การใช้คำ� ถามเป็ นเทคนิคหรือวิธกี ารสอนทีผ่ สู้ อนสามารถใช้เป็ นแนวทาง
สอนทัก ษะการพูดให้แก่ผู้เ รีย นชาวต่า งประเทศ กล่า วคือ การใช้ค�ำ ถามช่วยเร้า
ความสนใจและเป็นแนวทางสร้างกรอบความคิดให้ผเู้ รียน ชาวต่างประเทศน�ำไปก�ำหนด
โครงเรือ่ งบทพูดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
2. การใช้ค�ำถามช่วยให้ผูส้ อนตรวจสอบหรือส�ำรวจพื้นความรู้ของผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศได้ว่ามีความรู้เดิมหรือความเข้าใจเรื่องที่จะเรียนมากน้ อยเพียงไร
ซึง่ จะช่วยให้ผสู้ อนก�ำหนดแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศต่อไป
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3. การใช้คำ� ถามช่วยเชือ่ มโยงการสนทนาในชัน้ เรียนระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศ ซึง่ จะท�ำให้ผสู้ อนทราบว่า ผูเ้ รียนมีความเข้าใจเนื้อเรือ่ งมากน้อยเพียงไร
4. การใช้คำ� ถามช่วยประเมินผลการเรียนของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศว่า มีความเข้าใจ
บทเรียนเพียงไร นอกจากนี้การใช้ค�ำถามยังช่วยประเมินการสอนของผู้สอนได้ว่า
แผนการสอนทีก่ ำ� หนดไว้มปี ระสิทธิผลเพียงใด
ความส�ำคัญของการใช้คำ� ถามด้านผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
1. การใช้ ค� ำ ถามช่ ว ยกระตุ้ น หรื อ จุ ด ประกายความคิ ด ของผู้ เ รี ย น
ชาวต่างประเทศให้เกิดความสนใจในบทเรียน โดยผูส้ อนสามารถใช้คำ� ถามเพือ่ เร้าความสนใจ
ของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศได้ ตัง้ แต่ขนั ้ เกริน่ น�ำเข้าสูบ่ ทเรียน  ขัน้ การสอน และขัน้ หลัง
การสอน
2. การใช้คำ� ถามช่วยให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศมีแนวทางก�ำหนดโครงเรือ่ งบทพูด
ได้อย่างชัดเจนกว่าการให้ผเู้ รียนคิดโครงเรือ่ งบทพูดด้วยตนเอง จึงท�ำให้เนื้อเรือ่ งทีพ่ ดู
มีความสมบูรณ์ทกุ ส่วนขององค์ประกอบการพูด ตัง้ แต่สว่ นของการพูดเกริน่ น�ำ ส่วนของ
การพูดเนื้อเรือ่ ง และส่วนของการพูดสรุปเรือ่ ง นอกจากนี้การใช้คำ� ถามยังท�ำให้ผเู้ รียน
ชาวต่างประเทศมีความมันใจในการพู
่
ดต่อหน้ าประชุมชน เนื่องจากผู้เรียนมันใจ
่
ในเนื้อหาทีน่ �ำเสนอว่า มีความครบถ้วนทุกส่วนขององค์ประกอบการพูด
3. การใช้คำ� ถามช่วยทบทวนหรือสรุปบทเรียนให้เป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกันระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รียน  ชาวต่างประเทศ
4. ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศสามารถน�ำวิธกี ารใช้คำ� ถามพัฒนาทักษะการอ่าน
หรือทักษะการเขียน เพือ่ สรุปเรือ่ งจากการอ่านหรือวางโครงเรือ่ งในงานเขียนได้ดว้ ยตนเอง
การใช้คำ� ถามมีความส�ำคัญคือช่วยกระตุน้ และเร้าความสนใจของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
ให้เกิดความใฝร่ ตู้ ลอดเวลา ด้วยการฝึกคิด ฝึกหาเหตุผล ค�ำถามจึงช่วยเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศให้ได้รบั ความรูจ้ ากเรือ่ งทีเ่ รียนได้อย่างเป็นขันตอน
้
รวมทัง้ การใช้ค�ำถามยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศได้อย่างดี นอกจากนีค้ ำ� ถามยังช่วยผูส้ อนประเมินผลและตรวจสอบความเข้าใจ
บทเรียนของผูเ้ รียนอีกด้วย
ลักษณะของการใช้คำ� ถามที่ดี
Chaywat Sutthirat (2012: 8–17) กล่าวถึงลักษณะการตัง้ ค�ำถามทีด่ สี รุปได้
ดังนี้
   1. ชัดเจน ค�ำถามทีด่ ตี อ้ งมีความชัดเจน เพือ่ ให้ผเู้ รียนรูว้ า่ ต้องการถามอะไร
   2. เข้าใจง่าย ค�ำถามทีด่ ตี อ้ งใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
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3. สัมพันธ์กบั สิง่ ที่เรียน ค�ำถามที่ดตี ้องมีความสัมพันธ์กบั วัตถุ ประสงค์
การเรียนการสอน เรือ่ งราว เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน
4. หลากหลาย ค�ำถามทีด่ ตี อ้ งมีหลายประเภท กลมกลืนกับเรือ่ งราวกิจกรรม
และเร้าความสนใจ
5. มีคณ
ุ ค่า ค�ำถามทีส่ ร้างขึน้ ต้องมีคณ
ุ ค่าและเร้าให้อยากตอบ
6. ปลายเปิ ด ค�ำถามที่ดีควรเป็ นแบบปลายเปิ ด เพราะจะท�ำให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นทีจ่ ะตอบ
7. ได้คดิ ค�ำถามทีด่ คี วรให้ผเู้ รียนได้คดิ ได้บรรยาย อธิบายเหตุผลว่า ท�ำไม
เพราะเหตุใด หรือได้ประเมินค่าสิง่ ที่เรียนรู้ ผู้ถามต้องพยายามหลีกเลี่ยงค�ำถาม
ทีต่ อ้ งการค�ำตอบเดียวว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
8. พัฒนาสมอง ค�ำถามทีด่ ตี อ้ งสามารถให้ผเู้ รียนมีพฒั นาการทางสมองได้ดขี น้ึ
9. สัน้ กระชับ ค�ำถามทีด่ คี วรสัน้ กระชับ และชัดเจนทีส่ ดุ
จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้วา่ การใช้คำ� ถามทีด่ จี ะช่วยกระตุน้ และส่งเสริม
กระบวนการคิดของผูเ้ รียน ชาวต่างประเทศได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นอย่างที่
ต้องการสอน ลักษณะของการใช้คำ� ถามทีด่ คี วรเริม่ จากผูส้ อนวางแผนการสอนอย่างเป็น
ขัน้ ตอน โดยเรียงล�ำดับค�ำถามจากง่ายไปหายากและให้ครอบคลุมเนื้อหาในบทเรียน
เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศค่อย ๆ เกิดความคิดในการเขียนโครงเรือ่ งบทพูด
เช่น การพูดเรื่อง “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง” ผูส้ อนอาจน� ำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้
ค�ำถามระดับพืน้ ฐาน เพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน แล้วจึงใช้คำ� ถามระดับสูง เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนฝึ กคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็ นขัน้ ตอน ซึ่งค�ำถามดังกล่าวจะเรียงล�ำดับจาก
ง่ายไปหายาก ดังนี้
- คุณรูห้ รือไม่วา่ ภาพนี้เป็ นภาพของกีฬาอะไร
ค�ำถามระดับพืน้ ฐาน
- คุณคิดว่า การเล่นกีฬามีประโยชน์ใช่หรือไม่
- กีฬาทีค่ ณ
ุ ชอบคืออะไร        
ค�ำถามระดับสูง
- มีวธิ กี ารเล่นอย่างไร
ส่วนวิธกี ารถามค�ำถามกับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศทีด่ ี เมื่อถามค�ำถามแล้ว
ผูส้ อนไม่ควรทวนค�ำถามและทวนค�ำตอบด้วยตนเอง เพราะจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความสับสนว่า
เป็ นค�ำถามทีผ่ สู้ อนต้องการถามหรือเป็ นการบรรยายโดยทัวไป
่ ทัง้ นี้การใช้คำ� ถามทีด่ ี
ควรสัน้ กระชับ และชัดเจนตรงประเด็น นอกจากนี้การใช้คำ� ถามควรถามทีละคนและ
ตอบทีละคน โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศตอบหลาย ๆ คนในค�ำถามเดียวกัน
เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศได้แสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน
แล้วจึงเฉลยค�ำตอบให้ทราบต่อไป
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Chanathip Pornkun (2014: 184) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของเทคนิคการถามค�ำถาม
ซึง่ ผูส้ อนสามารถน�ำมาเป็ นแนวทางในการตัง้ ค�ำถาม สรุปได้ 4 ข้อ ได้แก่
1. การเว้นระยะ เป็ นระยะเวลาทีผ่ ูส้ อนคอย 3-5 นาทีหลังการถามค�ำถาม
ก่อนเรียกผูเ้ รียนให้ตอบ ซึง่ จะท�ำให้ผเู้ รียนตอบค�ำถามได้ยาว มีคำ� ตอบถูกต้องมากกว่า
ค�ำตอบผิด ค�ำตอบมีเหตุผลมากขึน้ มีความมันใจเพิ
่
ม่ ขึน้ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
2. การเรียกให้ตอบ ควรถามค�ำถามก่อนเรียกชือ่ ผูเ้ รียนให้ตอบ เพราะท�ำให้ผเู้ รียน
คิดค�ำตอบหลายคนหรือทุกคน การเรียกชื่อผูอ้ าสาตอบ หรือไม่อาสาไม่มกี ฎตายตัว
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม แต่การเรียกให้ผไู้ ม่อาสาตอบ ผูส้ อนต้องแน่ใจว่า ผูเ้ รียนจะตอบ
ถูกต้อง ไม่ควรเรียกเพือ่ ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ อาย
3. การถามซ�้ำหรือถามเพิม่ เติม ถ้าผูเ้ รียนตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ผูส้ อนไม่ควรเฉลยค�ำตอบ แต่ควรใช้คำ� ถามเดิม ถามผูเ้ รียนคนอืน่ หรือถามค�ำถามเพิม่ เติม
ผูเ้ รียนคนเดิม การถามเพิม่ อาจใช้คำ� ถามเดิม แต่เปลีย่ นข้อความใหม่ เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียน
เข้าใจง่ายขึน้
4. การให้รางวัล ท�ำได้ใน 2 ลักษณะคือการพูดและการใช้ทา่ ทางการพูด ได้แก่
ดีทำ� ได้ดี ถูกต้อง เยีย่ ม และการใช้ทา่ ทาง ได้แก่ การยิม้ พยักหน้ารับ มองตา หรือท�ำท่าทาง
การให้รางวัลทีเ่ หมาะสมท�ำให้ผเู้ รียนเพิม่ ความสนใจในบทเรียน ถ้าใช้ผดิ จะส่งผลต่อ
การมีสว่ นร่วมและการเรียนรู้ การชมควรท�ำอย่างจริงใจเหมาะกับพฤติกรรมของผูเ้ รียน
และควรวางแผนการใช้อย่างระมัดระวัง เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนทัง้ ปริมาณ
และคุณภาพ
สรุปได้ว่า ลักษณะการใช้ค�ำถามที่ดจี ะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
เพือ่ น�ำไปเขียนบทพูดได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ผูส้ อนจึงต้องรูจ้ กั เลือกใช้คำ� ถามทีจ่ ะพัฒนา
ความคิดของผูเ้ รียนและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ตอบค�ำถามอย่างทัวถึ
่ ง ซึง่ จะช่วยให้
ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศฝึกฝนทักษะการพูดได้อย่างมันใจในตนเองมากขึ
่
น้
ระดับของค�ำถาม
การเลือกใช้ระดับค�ำถามเป็ นสิง่ ส�ำคัญเรือ่ งหนึ่ง ดังนัน้ ผูส้ อนจึงควรก�ำหนดว่า
ขัน้ น� ำเข้าสู่บทเรียน ขัน้ การสอน และขัน้ หลังการสอนควรจะใช้ค�ำถามระดับใดและ
เป็ นค�ำถามประเภทใด อย่างไร เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ระดับของค�ำถามแบ่งได้ 2 ระดับคือค�ำถามระดับพืน้ ฐานและค�ำถามระดับสูง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ค�ำถามระดับพืน้ ฐานคือค�ำถามทีใ่ ช้ถามความรู้ ความจ�ำ  หรือความคิดเห็น
ทัวไป
่ โดยผูเ้ รียนชาวต่างประเทศจะใช้พน้ื ความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
น� ำมาตอบค�ำถาม วัตถุประสงค์ของการใช้ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเพื่อฝึ กให้ผูเ้ รียนเกิด
ความเข้าใจเนื้อหาก่อนน�ำเข้าสูบ่ ทเรียน ค�ำถามระดับนี้จงึ เป็ นการประเมินความพร้อม
ของผูเ้ รียนก่อนเรียน วินจิ ฉัยจุดอ่อน จุดแข็ง และสรุปเนือ้ หาทีเ่ รียนไปแล้ว ค�ำถามระดับพืน้ ฐาน
แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ  ได้แก่
1.1 ค�ำถามให้สงั เกต เป็ นค�ำถามทีผ่ ูเ้ รียนชาวต่างประเทศต้องใช้
ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาดู หูฟงั จมูกดมกลิน่ ลิน้ ชิมรส และกายสัมผัส เพือ่ ตอบค�ำถาม
ทีไ่ ด้จากการใช้ประสาทสัมผัสทังห้
้ าดังกล่าว การตอบค�ำถามประเภทนีผ้ เู้ รียน ไม่ได้ความรูเ้ ดิม
เพิม่ หรือความคิดเห็นลงไปในค�ำตอบ เช่น
- โฆษณานี้เป็ นโฆษณาเกีย่ วกับอะไร (ใช้ตาดู แล้วตอบค�ำถาม)3
- ต้มย�ำกุง้ รสชาติเป็ นอย่างไร (ใช้ลน้ิ สัมผัส แล้วตอบค�ำถาม)
1.2 ค�ำ ถามทบทวนความจ� ำ  เป็ น ค�ำ ถามที่ใ ช้ค วามรู้เ ดิม หรือ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศมาตอบค�ำถาม เพือ่ เชือ่ มโยงไปสูค่ วามรูใ้ หม่
ในบทเรียน เช่น
- คนอ้วนจะเกิดโรคอะไรได้บา้ ง (น� ำไปสู่การพูดเรื่อง “ท�ำอย่างไร
สุขภาพจะแข็งแรง”)
- คุณชอบทานอาหารรสชาติอย่างไร (น�ำไปสูก่ ารพูดเรือ่ ง “อาหาร
ประจ�ำชาติจนี ”)
1.3 ค�ำถามทีใ่ ห้บอกนิยามหรือความหมาย มีลกั ษณะคล้ายข้อ 1.2
ค�ำถามทบทวนความจ�ำ  แต่เป็ นการใช้ค�ำถามเพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศบอก
ความหมายหรือค�ำจ�ำกัดความของเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่น
                         - ความซื่อสัตย์คอื อะไร
                         - เราเรียกพ่อของพ่อเป็ นภาษาไทยว่าอะไร
1.4 ค�ำ ถามบ่ ง ชี้ห รือ ระบุ เป็ น ค�ำ ถามที่ก�ำ หนดข้อ มูล ไว้ต ัง้ แต่
สองประการขึน้ ไป แล้วให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศเลือกตอบค�ำถาม เช่น
- สมัยก่อนครอบครัวคนจีนเป็ นครอบครัวเดีย่ วหรือครอบครัวขยาย
- แกงฮังเลเป็ นอาหารของภาคกลางหรือภาคเหนือ
ตัวอย่างค�ำถามมาจากงานวิจยั ของ Plaengsorn, R. (2015). The Use of Questioning
Techniques to Develop Thai Speaking Skill of Students from Guangdong University of
Foreign Studies.
3

200

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

1.5 ค�ำถามถามน�ำ เป็ นค�ำถามทีใ่ ช้ถามน�ำ เพือ่ น�ำเข้าสูบ่ ทเรียนและ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ ค�ำถามประเภทนี้มกั มีคำ� ตอบว่า ใช่ ไม่ใช่
จริง ไม่จริง ถูก ไม่ถกู เป็ นส่วนใหญ่ เช่น
- คุณคิดว่า การเล่นกีฬามีประโยชน์ใช่หรือไม่
- การไม่ขโมยของของคนอื่นเป็ นความซื่อสัตย์ใช่หรือไม่
1.6 ค�ำถามเร้าความสนใจ เป็นค�ำถามทีไ่ ม่ตอ้ งการค�ำตอบอย่างจริงจัง
แต่ใช้เร้าความสนใจของผู้เรียนชาวต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนและ
น�ำเข้าสูก่ จิ กรรมตามแผนการสอนทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น
- ท�ำไมคุณชอบสุนขั
- ใครไม่ชอบสุนขั
2. ค�ำถามระดับสูงคือค�ำถามทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิดของผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศต้องใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ ผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศจะได้ฝึกใช้สมองทัง้ ซีกซ้ายและซีกขวาในการคิดหาค�ำตอบ โดยอาจใช้
ความรูห้ รือประสบการณ์เดิมมาเป็ นพืน้ ฐานในการคิดและตอบค�ำถาม ค�ำถามระดับสูง
มีหลายประเภท ได้แก่
2.1 ค�ำถามให้อธิบาย เป็ นค�ำถามทีใ่ ห้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศชีแ้ จง
ให้รายละเอียด ขยายความ หรือบอกขัน้ ตอนเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งให้ชดั เจน เช่น
- การวัดพุงมีวธิ กี ารวัดอย่างไร (บอกขัน้ ตอน)
- วิธกี ารออกก�ำลังกายของคุณเป็ นอย่างไร (ให้รายละเอียด)
2.2 ค� ำ ถามให้เ ปรีย บเทีย บ เป็ น ค� ำ ถามที่ต้อ งการให้ผู้เ รีย น
ชาวต่างประเทศใช้ความคิดเปรียบเทียบสิง่ สองสิง่ ว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ผูเ้ รียน
จึงต้องมีเหตุผลสนับสนุนความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างสิง่ สองสิง่ ทีน่ ำ� มาเปรียบเทียบ
อย่างชัดเจน เช่น
- ค�ำเรียกญาติของคนจีนเหมือนของคนไทยหรือไม่
- เปรียบเทียบอาหารไทยกับอาหารจีนในเรือ่ งต่อไปนี้ รสชาติ วิธกี ารท�ำ 
และเนื้อสัตว์
2.3 ค�ำถามให้จำ� แนกประเภท เป็นค�ำถามทีใ่ ห้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศ
รูจ้ กั แยกแยะหมวดหมู่ จากการเลือกใช้เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ จ�ำแนกประเภท
ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น
- อาหารไทยจ�ำแนกตามภูมภิ าคได้ดว้ ยอะไร
- การเลือกกินเพือ่ ลดพุง ควรกินอาหารประเภทใด
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2.4 ค�ำถามให้ยกตัวอย่าง เป็ นการใช้ค�ำถามทีต่ ้องการให้ผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศบอกตัวอย่างของเรือ่ งทีถ่ าม ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศจึงต้องใช้ทกั ษะการสังเกต
ความจ�ำ และความรูม้ าเป็ นพืน้ ฐานในการหาค�ำตอบ เช่น
- ยกตัวอย่าง “เงินพลาสติก” มา 2 ตัวอย่าง
- ยกตัวอย่างอาชีพทีค่ นจีนชอบท�ำมา 1 ตัวอย่าง
2.5 ค�ำถามให้วเิ คราะห์ เป็ นค�ำถามทีใ่ ห้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศรูจ้ กั
แยกแยะเรือ่ งราวต่าง ๆ เพือ่ หาเหตุผลทีเ่ กิดขึน้ หรือให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศได้คดิ ค้น
หาความจริงต่าง ๆ ทีป่ ระกอบขึน้ มาเป็ นเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ เช่น
- คนจีนให้ความส�ำคัญต่อความซื่อสัตย์อย่างไร
- ชาวล้านนากินอาหารอย่างไร
2.6 ค�ำถามให้สงั เคราะห์ เป็นการถามสรุปรวมประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
หรือเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง เพือ่ ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศใช้กระบวนการคิดสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ เหล่านัน้ ให้เป็ นหลักการในภาพรวมอย่างชัดเจน เช่น
- คุณคิดว่า การออกก�ำลังกายมีประโยชน์อย่างไร
                       - คุณคิดว่า ค�ำเรียกญาติในสังคมไทยมีความส�ำคัญอย่างไร
2.7 ค�ำถามให้ประเมินค่า เป็นค�ำถามทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศ
ใช้ความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อประเมินค่าหรือตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างมีเหตุผลและเป็ นทีย่ อมรับของสังคม เช่น
- คุณคิดว่า เรือ่ งอนาคตของเงินทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแสดงความคิดเห็นไว้นนั ้
ผูเ้ ชีย่ วชาญคิดถูกหรือไม่ อย่างไร
- ถ้าคุณเป็ นชายตัดไม้ คุณจะรับขวานเงินหรือไม่ ท�ำไม  
การเลือกใช้ระดับค�ำถามอย่างเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
จะช่วยให้ผูเ้ รียนเข้าใจบทเรียนเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ค�ำถามเพื่อ
การสอนทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศนัน้ ค�ำถามจะช่วยกระตุน้
และเร้าความสนใจให้ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็ นขัน้ ตอน
ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนสามารถน� ำค�ำถามต่าง ๆ มาเขียนบทพูดได้อย่างสมบูรณ์ และ
พู ด ได้ อ ย่ า งไม่ ติ ด ขัด การใช้ ค� ำ ถามจึ ง ช่ ว ยเพิ่ม พู น ทัก ษะการพู ด ภาษาไทย
ได้อย่างคล่องแคล่วขึน้
อย่างไรก็ตาม การใช้คำ� ถามแต่ละระดับและแต่ละประเภทนัน้ ผูส้ อนจ�ำเป็ น
ต้องให้เวลาผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ  ตอบค�ำถาม เพราะค�ำถามบางค�ำถาม โดยเฉพาะ
ค�ำถามระดับสูงผูเ้ รียนชาวต่างประเทศอาจต้องใช้ความคิดทีล่ ะเอียดมากขึน้ ผูส้ อนจึงต้อง
ก�ำหนดเวลาให้เหมาะสมกับค�ำถามแต่ละค�ำถาม นอกจากนี้ผสู้ อนต้องก�ำหนดค�ำถาม
ให้ชดั เจนและถามให้ตรงประเด็น เพือ่ ให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามแผนการสอน
ทีก่ ำ� หนดไว้
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ตัวอย่างการใช้คำ� ถามเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
แผนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิ คค�ำถาม
การพูดเรื่อง ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง4
เวลาเรียน     8 คาบ
กลุ่มผูเ้ รียน   ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศระดับกลางถึงระดับสูง
จุดประสงค์การเรียน
จุดประสงค์ปลายทาง
พูดเกีย่ วกับวิธกี ารรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้
จุดประสงค์น�ำทาง
1. บอกความหมายของค�ำศัพท์เรือ่ งสุขภาพได้
2. อ่านออกเสียงค�ำศัพท์ทใ่ี ห้ได้ถกู ต้อง
3. ตอบค�ำถามทีใ่ ห้ได้ถกู ต้อง
4. พูดเกีย่ วกับการรักษาสุขภาพได้
ค�ำศัพท์
1. สุขภาพ        2. การออกก�ำลังกาย     3. ปลอดภัย   4. ไขมัน     5. เส้นเลือด
6. แกว่งแขน     7. ความอ้วน               8. ลงพุง
9. ประโยชน์   10. โภชนาการ
กิ จกรรมการเรียนการสอน แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้
กิ จกรรมการเรียนการสอน

ระดับของค�ำถาม

ขัน้ น�ำเข้าสู่บทเรียน
1. ผูส้ อนน�ำเสนอภาพการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  
แล้วถามผูเ้ รียนเกีย่ วกับการเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพ ดังนี้
   - คุณรูห้ รือไม่วา่ ภาพนี้เป็ นภาพของกีฬาอะไร...................... ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับการ
ทบทวนความจ�ำ
   - คุณคิดว่า การเล่นกีฬามีประโยชน์ใช่หรือไม่....................... ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับถามน�ำ
   - กีฬาทีค่ ณ
ุ ชอบคืออะไร...................................................... ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการอธิบาย
   - มีวธิ กี ารเล่นอย่างไร.......................................................... ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการอธิบาย

ตัดตอนจากงานวิจัยของ Rungrudee  Plaengsorn.  (2015).  The Use of Questioning
Techniques to Develop Thai Speaking Skill of Students from Guangdong University of
Foreign Studies.
4
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2. ผูส้ อนฝึกผูเ้ รียนให้ออกเสียงค�ำศัพท์
3. ผูเ้ รียนค้นหาความหมายของค�ำศัพท์
ขัน้ การสอน
1. ผูเ้ รียนแบ่งเป็ นกลุม่ ๆ ละ 3 – 4 คน
2. ให้ผเู้ รียนฟงั โฆษณาเรือ่ ง ลดพุงลดโรค แล้วตอบค�ำถามที่
ผูส้ อนก�ำหนดไว้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงเรือ่ งบทพูด
- โฆษณานี้เป็ นโฆษณาเกีย่ วกับอะไร.................................... ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับการสังเกต
- คนอ้วนลงพุงจะเกิดโรคอะไร.............................................. ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับการทบทวน
ความจ�ำ
- การเลือกกินเพือ่ ลดพุง ควรกินอาหารประเภทใด................

ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการจ�ำแนกประเภท

- การเลือกกินเพือ่ ลดพุง ควรลดอาหารประเภทใด................

ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการจ�ำแนกประเภท

- ยกตัวอย่าง อาหารทีไ่ ม่ควรกิน 2 ประเภท.......................... ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการยกตัวอย่าง
- การวัดพุงมีวธิ กี ารวัดอย่างไร.............................................. ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการอธิบาย
- การออกก�ำลังกายเพือ่ ลดพุงมีกว่ี ธิ ี อะไรบ้าง....................... ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการวิเคราะห์
- ขัน้ ตอนการลดพุงมีกข่ี นั ้ ตอน อะไรบ้าง............................... ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการวิเคราะห์
3. ผูส้ อนแจกใบงาน ให้ผเู้ รียนในกลุม่ เขียนสรุปเรือ่ งทีฟ่ งั จาก
การใช้คำ� ถามข้างต้น
4. ผูส้ อนอธิบายเรือ่ งการออกก�ำลังกาย แล้วใช้คำ� ถาม
เพือ่ ให้ผเู้ รียนพูดเรือ่ ง “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง” ดังนี้
- คุณชอบออกก�ำลังกายไหม................................................. ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับการถามน�ำ
- คุณออกก�ำลังกายเวลาเช้าหรือเย็น..................................... ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับค�ำถามบ่งชี้
หรือระบุ
- คุณออกก�ำลังกายทีบ่ า้ นหรือทีส่ วนสาธารณะ.....................

ค�ำถามระดับพืน้ ฐานเกีย่ วกับค�ำถามบ่งชี้
หรือระบุ

- วิธอี อกก�ำลังกายของคุณเป็ นอย่างไร.................................. ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการอธิบาย
- โรคอะไรบ้างทีเ่ กิดจากความอ้วน........................................ ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการวิเคราะห์
- คุณคิดว่า การออกก�ำลังกายมีประโยชน์อย่างไร.................. ค�ำถามระดับสูงเกีย่ วกับการสังเคราะห์
ขัน้ หลังการสอน
1. ผูเ้ รียนเขียนค�ำตอบ แล้วน�ำไปเขียนบทพูดเกีย่ วกับ “ท�ำ
อย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง”
2. ผูเ้ รียนพูดเรือ่ ง “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง”
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สื่อการเรียน
1. ภาพกีฬา
2. โฆษณาของ สสส. เรือ่ ง ลดพุงลดโรค
3. ใบค�ำถาม
การวัดผลและการประเมิ นผล
1. แบบประเมินผลการพูด
2. แบบประเมินตนเองด้านการพูด
จากตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคนิคค�ำถามข้างต้น
จะเห็นได้วา่ ผูส้ อนได้กำ� หนดค�ำถามไว้ในแต่ละส่วนของแผนการสอน ตัง้ แต่ขนน�
ั ้ ำเข้าสู่
บทเรียนและขันการสอน
้
เพือ่ ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศได้มปี ระเด็นเขียนโครงเรือ่ งบทพูด
ในขัน้ หลังการสอน แล้วจึงน�ำไปฝึกปฏิบตั กิ ารพูดหน้าชัน้ เรียนต่อไป
ขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียน ผูส้ อนจะใช้คำ� ถามระดับพืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ เช่น ค�ำถามน�ำ 
ค�ำถามทบทวนความจ�ำ รวมทัง้ ค�ำถามระดับสูง เช่น ค�ำถามให้อธิบาย เพือ่ กระตุน้ และ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
ส่วนขัน้ การสอน ผูส้ อนได้ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศฝึกดูและฟงั โฆษณาเรือ่ ง
“ลดพุงลดโรค” ของ สสส. โดยใช้คำ� ถามเป็นแนวทางให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศสรุปเรือ่ ง
จากการฟงั และดูโฆษณาดังกล่าว เพือ่ ให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศเข้าใจความส�ำคัญของ
การออกก�ำลังกายและน� ำข้อมูลมาใช้เขียนบทพูดได้ ต่อจากนัน้ ขัน้ หลังการสอนจึง
โยงเข้าสูก่ ารใช้คำ� ถาม เพือ่ ก�ำหนดโครงเรือ่ งบทพูดเรือ่ ง “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง”
ต่อไป
ขันการสอนนี
้
้ ผูส้ อนจะเลือกใช้คำ� ถามทังค�
้ ำถามระดับพืน้ ฐานหรือค�ำถามระดับสูง
เพือ่ ช่วยก�ำหนดกรอบความคิดของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศทีจ่ ะน�ำมาเขียนบทพูดได้อย่างชัดเจน
และฝึกพูดเป็ นล�ำดับต่อไป
ส่วนขันหลั
้ งการสอน เป็นขันตอนที
้
ใ่ ห้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศน�ำประเด็นค�ำถามต่าง ๆ
ั
จากการฝึกฟงในขันการสอนมาก�
้
ำหนดโครงเรือ่ งบทพูดและเขียนบทพูด ก่อนน�ำมาฝึกพูด
หน้าชัน้ เรียนต่อไป บทพูดเรือ่ ง “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง” มีโครงเรือ่ ง ดังนี้
เกริ่ นน�ำ
เนื้ อหาบทพูด

- การออกก�ำลังกายมีความส�ำคัญอย่างไร
- ฉันชอบออกก�ำลังกายไหม
- ฉันออกก�ำลังกายเวลาใด
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- ฉันออกก�ำลังกายทีไ่ หน
- วิธอี อกก�ำลังกายของฉันเป็ นอย่างไร
- โรคอะไรบ้างทีเ่ กิดจากความอ้วน
- ประโยชน์ของการออกกก�ำลังกาย
- เชิญชวนให้ออกก�ำลังกาย

ตัวอย่างบทพูดเรือ่ ง “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง” ของนางสาว TANG
JINGLI นักศึกษามหาวิ ทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง
สวัสดีคะ่ เรียนอาจารย์ทเ่ี คารพและสวัสดีเพือ่ น ๆ ทุกคนค่ะ ดิฉนั ชือ่ จริยา วันนี้
ดิฉนั จะเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับ “ท�ำอย่างไรสุขภาพจะแข็งแรง” ให้อาจารย์และเพือ่ น ๆ ฟงั ค่ะ
มีคำ� พูดทีก่ ล่าวกันไว้เสมอว่า “ขาดอะไรก็อย่าได้ขาดสุขภาพทีแ่ ข็งแรง สุขภาพ
ทีแ่ ข็งแรงไม่ใช่ทกุ สิง่ ทุกอย่าง แต่ถา้ ไม่มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงก็ไม่มที กุ สิง่ ” ร่างกายแข็งแรง
มีสขุ ภาพดี เป็ นรากฐานทีจ่ ะท�ำให้เรามีความสุขในทุก ๆ ด้าน แล้วท�ำอย่างไรสุขภาพ
จะแข็งแรง
ถ้าคน ๆ หนึง่ ร่างกายสุขภาพแข็งแรง เขาจะต้องระมัดระวังในเรือ่ ง 3 ด้านต่อไปนี้
1) ควรท�ำให้ตนเองมีอารมณ์ดอี ยู่เสมอ อารมณ์ทด่ี จี ะท�ำให้สมรรถนะของ
ร่างกายท�ำงานดีขน้ึ
2) ควรมีอาหารการกินทีส่ มดุล เลือกกินผักและผลไม้ทเ่ี หมาะสมตามฤดูกาล
ไม่ควรกินอาหารทอดและอาหารมัน ๆ ซึ่งจะท�ำให้อ้วนและกลายเป็ นคนอ้วนลงพุง
แล้วส่งผลให้เกิดโรคเพียบ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็ นต้น
3) เป็นข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คือการออกก�ำลังกาย แต่ไม่ควรออกก�ำลังกายมากเกินไป
และควรใช้วธิ กี ารออกก�ำลังกาย ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
ส�ำหรับดิฉนั ดิฉนั ชอบออกก�ำลังกาย ตอนเด็ก ๆ ดิฉนั ชอบออกก�ำลังกายกับ
คุณย่าและมักออกก�ำลังกายทีห่ น้าบ้านแต่เช้า และวิง่ ช้า ๆ กับคุณย่า บางทีเหนื่อยแล้ว
ก็เดินเล่นอย่างสบาย สูดอากาศบริสทุ ธิ ์ แต่ตอนนี้ดฉิ นั เรียนอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยก็มกั จะ
ออกก�ำลังกายอยูท่ ส่ี นามกีฬากับเพือ่ น ๆ 2-3 คน และเพราะมีวชิ าเยอะ เราจะออกก�ำลังกาย
แล้วแต่เวลาว่าง บางทีเช้า บางทีเย็น วิธกี ารออกก�ำลังกายก็มหี ลายอย่าง บางทีวงิ่ ช้า ๆ
ที่สนามกีฬา 3-5 รอบ บางทีแค่เดินช้า ๆ 2-3 รอบ บางทีจะไปออกก�ำลังกาย
ั ๋ นทีอ่ ยูแ่ ถวมหาวิทยาลัย และเพราะกิจกรรมของดิฉนั ในมหาวิทยาลัยเยอะ
โดยขึน้ ภูเขาปนหยุ
จึงท�ำให้การออกก�ำลังกายกับการปฏิบตั ไิ ม่คอ่ ยเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ดิฉนั คิดว่า การออกก�ำลังกายมีประโยชน์มากมาย เช่น
1) ท�ำให้ยอ่ ยอาหารได้เร็วและช่วยให้ปอดและอวัยวะต่าง ๆ ท�ำงานปกติ
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2) ท�ำให้รา่ งกายสมส่วน มีรปู ร่างดี และจะมีกล้ามเนื้อเยอะขึน้
3) ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี
4) ช่วยลดความดันโลหิต ลดความอ้วน
สุดท้ายนี้ ดิฉันคิดว่า เราทุกคนต่างก็ควรพยายามท�ำให้สุขภาพแข็งแรง
เพือ่ ท�ำให้เราด�ำเนินชีวติ อย่างสุขสบายได้ แล้วก็จำ� ไว้นะ ชีวติ คือการเคลือ่ นไหว ขอบคุณค่ะ
บทสรุป

ทักษะการพูดเป็นทักษะการสือ่ สารทีส่ ำ� คัญทักษะหนึง่ ทักษะการพูดประกอบด้วย
ผูส้ ่งสารหรือผูพ้ ดู ผูร้ บั สารหรือผูฟ้ งั เนื้อหาของสาร และสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร
การพู ด จะบรรลุ ผ ลส� ำ เร็จ ตามที่ต้ อ งการจึง ขึ้น อยู่ ก ับ องค์ ป ระกอบทัง้ สี่ด ัง กล่ า ว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
ระดับกลางถึงระดับสูงให้บรรลุผลส�ำเร็จได้นนั ้ ผูส้ อนจ�ำเป็นต้องมีเทคนิคหรือวิธกี ารสอน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดอย่างคล่องแคล่ว
ปญั หาส�ำคัญของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศระดับกลางถึงระดับสูงคือการเตรียม
โครงเรือ่ งบทพูด เพราะเมือ่ ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศได้รบั หัวข้อหรือประเด็นการพูดแล้ว
มักคิดไม่ออกว่า ควรมีเนื้อหาการพูดประเด็นใดบ้าง ผูเ้ รียนชาวต่างประเทศจึงใช้เวลานาน
เพื่อก�ำหนดเนื้อหาการพูด การใช้คำ� ถามเป็ นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่งทีช่ ่วยให้ผเู้ รียน     
ชาวต่างประเทศสามารถก�ำหนดโครงเรือ่ งบทพูดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นตามที่
ได้รบั มอบหมาย เนื่องจากการใช้คำ� ถามช่วยกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความสงสัย ใคร่รู้ หรือเกิดความคิดตามผูส้ อน ค�ำถามจึงช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถของผูเ้ รียนชาวต่างประเทศให้ได้รบั ความรูจ้ ากเรือ่ งทีเ่ รียนอย่างเป็นขันตอน
้
และการใช้คำ� ถามยังช่วยสร้างการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียนได้อย่างดี
ดังนัน้ หากผูส้ อนรูจ้ กั เลือกใช้ค�ำถามระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียน
ชาวต่างประเทศก็จะช่วยก�ำหนด  กรอบความคิดของผูเ้ รียน เพือ่ เป็ นแนวทางการเขียน
บทพูดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นยิง่ ขึน้ ท�ำให้ผเู้ รียนชาวต่างประเทศพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
ทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การพูดเกริน่ น� ำ  การพูดน� ำเสนอเนื้ อเรื่อง และการพูดสรุปเรื่อง
อันจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความมันใจในการพู
่
ดต่อหน้าประชุมชน





207



การใช้คำ� ถามเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย

รุง่ ฤดี แผลงศร

References
Angwattanakun, S.  (1997).  Method of Teaching English (วิ ธีสอนภาษาอังกฤษ)
(4th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Phongthongcharoen, S.  (1983).  Teaching English for Beginners (Revised
Version) (วิ ธีสอนภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้เริ่ มเรี ยน ฉบับปรับปรุง).
Bangkok: Pramuansin.
Plaengsorn, R.  (2015).  The Use of Questioning Techniques to Develop Thai
Speaking Skill of Students from Guangdong University of Foreign
Studies (การใช้เทคนิ คค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของ
นักศึกษามหาวิ ทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง).  Bangkok:
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.
Pornkun, C.  (2015).  Teaching Thinking Skills: Theory and Practice (การสอน
กระบวนการคิ ด : ทฤษฎี และการน� ำไปใช้ ) (3rd ed.).   Bangkok:
Chulalongkorn University Press.
Samrarn, C.  (2002).  Thinking and Asking: The Art of Learning between
Teacher and Student (คิ ดและถาม : ศิ ลปะแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู
และนักรียน).  Bangkok: Sodsri-Saridwong Foundation.
Sutthirat, C.  (2012).  The Use of Questioning Techniques to Develop Thinking
(เทคนิ คการใช้คำ� ถามพัฒนาการคิ ด) (3rd ed.).  Bangkok: Weeprint.

208

