
หลกัสูตรทกัษะการใช้ค าถามเพื่อพฒันาทกัษะคิด โดย มูลนิธิปัญญาวฑุฒิ 
การถามเพื่อพฒันาทกัษะคดินัน้ต้องเป็นการถามที่เป็นการสอน คอืต้องไม่ใช่ถามหาความรู้ 

เพราะนัน่เป็น “ถามเพื่อสอบ” ส่วนการถามเพื่อสอนคดินัน้ ต้องท าใหผู้ถู้กถามไดเ้รยีน หมายถงึ ปัญญา
พฒันาขึน้กว่าเดมิจากการไดค้ดิดว้ยตนเอง การเกดิปัญญาเป็นเรื่องเฉพาะ ตวัใครตวัมนั ครเูอามาดาวน์
โหลดใหไ้ม่ได ้การเรยีนทีเ่กดิปัญญาจงึเป็นเรื่องของนักเรยีนปฏบิตัเิอง ครูมหีน้าทีเ่อื้อใหเ้ขาเรยีน “ถาม
คือสอน (คิด)” จึงเป็นงานของครูเพื่อเป้าหมายพฒันาปัญญาของนักเรียน การถามเช่นนี้ไม่ใช่ต้อน
ความรู ้แต่คอืตอ้นใหรู้ ้คอืรูจ้ากการถูกตอ้นความคดิ ดงันัน้ ครจูงึเป็นโคช้ความคดิ 

การสอนให้คนรู้โดยตัง้ค าถาม มมีาตัง้แต่สมยักรกีโบราณแล้วเรยีกว่า Socratic Teaching ซึ่ง
เป็นวธิีของโสเครตีส นักปรชัญาชาวกรกีที่มชีีวติอยู่ระหว่าง 470-399 ก่อนครสิต์กาล เป็นวธิีที่ท าให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการคดิ ถกเถยีง อภปิรายโตแ้ยง้กนั ซึง่หมายความเริม่ต้นดว้ยความสงสยับวก
ใคร่รู้ จากนัน้พยายามคดิด้วยเหตุผลและใช้ตรรกะมาอภปิรายให้ได้ขอ้สรุป ค าตอบจากความคดิมไีด้
หลากหลายตามทศันคต ิความเชื่อของคน เรื่องจ านวนมากที่น ามาเรยีนรู้สมยันัน้ค่อนขา้งออกไปทาง
นามธรรมเกีย่วกบัโลกและชวีติ เช่น ปรชัญา คุณธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม การเมอืง การปกครอง เพราะ
เป็นยุคที่คนก าลงัแสวงหาความหมายของชวีติและสงัคม วธิกีารเขา้ถงึความจรงิแบบนี้บางครัง้ท าให้
ความเชื่อเดิมจนมุม เพราะอธิบายตามหลักเหตุ-ผลและตรรกะไม่ได้ หลายครัง้ท าให้การ “โต้แย้ง” 
กลายเป็น “โตเ้ถยีง”  

การเขา้สู่ความจรงิของโสเครตสีเรยีกกระบวนการวภิาษวธิี (Dialectic) คอืมขีอ้เสนอทีม่เีหตุผล 
(Thesis 1) และข้อคดัค้าน (Antithesis 1) ที่ก็มเีหตุผลเหมอืนกนั เมื่อเอาทัง้ 2 มาเข้าสู่กระบวนการ
หกัลา้งกนัดว้ยเหตุผล และตรรกะ วธิกีารนี้จะกรองสิง่ทีม่เีหตุผลและตรรกะน้อยกว่าออก ใหเ้หลอืสิง่ทีม่ี
เหตุผลและถูกตรรกะมากกว่า ผลลพัธ์ (Synthesis 1) ทีไ่ดจ้ะกลายเป็นขอ้เสนอใหม่ (Thesis 2) เพื่อรอ
ใหข้อ้คดัคา้นใหม่ (Antithesis 2) มาหกัลา้งเมื่อท าเช่นน้ีไปเรื่อย ๆ เขาเชื่อว่าในทีสุ่ด เราจะเขา้ใกลค้วาม
จรงิทีถู่กตอ้ง 

 
 
อย่างไรก็ดกีารที่ครูไม่เขา้ใจ “ถามคอืสอน (คดิ)” กม็กัคดิไปทาง “ถามคอืสอบ” กลายเป็นถาม

เพื่อใหเ้ดก็บอกสิง่ที่จ าได ้เช่น “เสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที่ 2 ปี พ.ศ.เท่าใด” ไม่ใช่ถามเพื่อให้เดก็เกิดการ
เรยีนรู้ ค าถามควรมาจากประสบการณ์ของนักเรยีนเป็นการฝึกให้พจิารณาสิง่ที่รบัเขา้มาทางอายตนะ 



นักเรียนจะเป็นคนละเอียดรอบคอบและไฝ่รู้”  ตัวอย่างที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จากโครงการ
เพาะพนัธุ์ปัญญาเกี่ยวกบัการฝึกนักเรียนดว้ยค าถาม คอื การฝึกใหเ้ขยีนบนัทกึการเรยีนรูป้ระสบการณ์
นอกหอ้งเรยีนดว้ย 6 ค าถาม เพือ่เอากลบัมาเรยีนรูร้่วมกนั ค าถามทัง้ 6 ไดแ้ก่ 

ค าถามที ่1 “เหน็อะไร?”      
  ค าถามที ่2 “สิง่ทีเ่หน็นัน้เกดิจากอะไร?”  

ค าถามที ่3 “มคีวามรูใ้ดทีเ่รยีนแลว้ทีใ่ชอ้ธบิายได้?”  
  ค าถามที ่4 “มสีิง่อื่นทีเ่ทยีบเคยีงไดห้รอืไม่?” 

ค าถามที ่5 “เอาไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์อะไร?”  
ค าถามที ่6 “มอีะไรทีย่งัไม่รู”้ 
การเรยีนรูร้่วมกนัทัง้หอ้งเรยีนเกดิเมื่อนักเรยีนเอาบนัทกึความคดิมาแลกเปลีย่นกนั ผ่านต้นทุน

ชวีติทีน่กัเรยีนหลายคนมพีืน้ฐานชวีติและอยู่ในบรบิทต่างกนั การอภปิรายร่วมทีเ่จอืบรบิททีต่่างกนันี้เอง
เป็นผลให้ขยายการเรียนรู้ได้อย่างมหาศาล ดงันัน้ ครูต้องมี “สติเพื่อก ากบัการเรียนรู้” ไม่ปล่อยให้
อารมณ์ครทู าลายบรรยากาศการเรยีนรูข้องนกัเรยีน สตขิองครใูชใ้นการฟังและตัง้ค าถาม ซึง่คอืหลกัการ
ส าคญัของการถามเพือ่สอนคดิ อย่างไรกด็จีากการส ารวจแนวคดิการตัง้ค าถามในรูปแบบต่าง ๆ (ธรีพงศ์
, 2554) พบว่า การก าหนดทิศทางของค าถามเช่นนี้ ท าให้ไม่ค่อยพบค าถาม “ท าไม” เพราะ ค าถาม
ท าไมเป็นการถามหาเหตุ ใชค้วามคดิเชงิเหตุ-ผล (ผลเกดิจากเหตุ) ส่วนค าถาม “อะไร” “อย่างไร” เป็น
ค าถามชวนอภปิรายขยายความคดิ 

เมื่อพูดถึงการสอนให้นักเรยีนคดิเป็น สามารถจ าแนกได้ 2 อย่าง อย่างแรกคอืการอภิปราย
ร่วมกนั โดยครูตัง้ค าถามปลายเปิด สรา้งบรรยากาศทีเ่ดก็ทุกคนรูส้กึเท่าเทยีมกนั เป็นมติร และสนุกใน
การแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็กลาง นักเรยีนไดพ้ฒันาความคดิร่วมกบัผูอ้ื่น ไดท้กัษะสงัคมและการ
น าเสนอ เรยีกว่าเป็น Socratic Enquiry การเรยีนรูห้ลกัอยู่ทีก่ารโตแ้ย้งของนกัเรยีนทัง้กลุ่ม ครูท าหน้าที่
เฝ้าดูระวงัไม่ใหเ้ป็นโต้เถยีง ส่วนอย่างทีส่อง คอื Socratic Questioning ทีบ่ทบาทหลกัอยู่ทีค่รูในการตัง้
ค าถามตอ้นความคดินกัเรยีนเขา้สูก่ารรูเ้อง แบบน้ีครมูเีป้าหมายความรูท้ี่ก าหนดไวแ้ลว้  

ทัง้นี้ ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช เคยใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัปรากฏการณ์ที่ควรเกดิขึน้ระหว่างการโค้ช
ของครูเพื่อสอนคดิไว้ดงันี้ (ที่มา: การประชุมกรรมการโครงการ Teacher Coaching ของ สกว. และ 
สพฐ. วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557 จ.นครนายก) 

 1. ผูถู้กโคช้ (นกัเรยีน) ควรพดูมากกว่าผูเ้ป็นโคช้ (คร)ู 
 2. ผูเ้ป็นโคช้ (คร)ู ถามมากกว่าตอบ 
 3. คุยไปเรื่อย ๆ จนผูถู้กโคช้ (นกัเรยีน) หาค าตอบไดเ้อง 
บรรยากาศทีค่วรเป็น คอื บรรยากาศกึ่งสนทนา โดยการถามในระหว่างสนทนานัน้มเีป้าหมาย

เพือ่ “ตอ้นความคดิ” ใหรู้ไ้ดเ้อง  
ทัง้นี้อาจกล่าวโดยสรุปเกีย่วกบัทกัษะและบทบาทของครใูนการถามเพือ่สอนคดิไดด้งันี้ 
1. แม่นย าในความรูห้รอืค าตอบสุดทา้ย เพราะการประดษิฐค์ าถามตอ้งมสีตกิบัค าตอบสุดทา้ย ที่

ตอ้งการพานกัเรยีนไปใหถ้งึ 



2. มคีวามสามารถในการฟังและวเิคราะหค์ าตอบของนักเรยีน เพื่อรูว้่านักเรยีนอยู่ตรงไหนของ
เสน้ทางการคดิไปสูค่วามรู ้

3. มคีวามกว้างในประสบการณ์และเรื่องราวภายนอก เพื่อใช้ออกแบบค าถามที่กระตุ้นให้คดิ 
เช่น การอุปมาอุปมยัผ่านบรบิทให้นักเรยีนฉุกคดิได้ง่าย และเขา้สู่ค าตอบที่ครูตัง้เป้าไว้แล้วจนอุทาน 
“อ๋อ...รูแ้ลว้” 


