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Abstract
Socratic method of teaching is the teaching and learning through the use of reason in a

dialogical shared enquiry and uses a sequence of questions as a means of  approaching truth.
Socratic teaching can be divided into two broad approaches: Socratic enquiry and socratic
questioning. Socrates believes that education is an activity of mind, not a curriculum to be
delivered and the teachers are ones who have recognized their own ignorance and uses it as a
spur to better understanding. The teacher is to assist people in giving birth to their own ideas.
The essential skill of the teacher is to give responsibility to the students, to give no answers, but
to set the interplay of question and answer going between students. The aim of education is to
uncover what our personal understanding and knowledge are in order to discover the truth.
Socratic method helps us define more clearly the concepts we use in everyday speech Socratic
questioning can be used as a teaching strategy in all curricular subjects and in every level of
education.
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บทคดัยอ
วธีิสอนแบบโสเครตสิเปนการสอนและการเรยีนรูทีใ่หผูเรยีนใชเหตผุลในการสบืคนรวมกนั

โดยการสนทนา และมกีารใชคาํถามแบบตอเนือ่งเปนเครือ่งมอืสาํคญัเพือ่เขาถงึความจรงิ การสอนแบบ
โสเครตสิ สามารถแบงออกไดเปนสองแนว คอืการสบืคนแบบโสเครตสิกบัการถามแบบโสเครตสิ  วธีิ
สอนแบบโสเครตสิเชือ่วา การศกึษาเปนกจิกรรมทางจติ ไมใชหลกัสตูรทีน่าํมามอบใหแกผูเรยีน ผูสอน
คอืบคุคลทีรู่ความไมรูของตนเอง และใชความไมรูเปนสิง่กระตุนใหเกดิความเขาใจทีด่กีวา ผูสอนเปน
ผูชวยใหผูเรยีนเกดิความคดิเปนของตนเอง ทกัษะสาํคญัของผูสอนคอืการมอบความรบัผดิชอบใหแก
ผูเรยีน ไมใหคาํตอบ แตเปนผูถาม วธีิสอนแบบโสเครตสิมจุีดมุงหมายเพือ่คนหาความเขาใจและความรู
สวนบคุคล ใหผูเรยีนไดพบความจรงิของสิง่ทีก่าํลงัอภปิราย วธีิสอนแบบโสเครตสิชวยใหเรานิยาม และ
เขาใจมโนทศันทีศ่กึษาและใชในชวีติประจําวนัชดัเจนมากขึน้ การสอนแบบโสเครตสิสามารถใชเปน
กลยุทธการสอนไดในทกุรายวชิาในทกุระดบัการศกึษา

คาํสาํคัญ : วิธีสอน โสเครติส
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ความนํา
บทความนีเ้รยีบเรยีงขึน้จากสาระสาํคญั

ตอนหนึ่งของหนังสือ Teaching Thinking:
Philosophical Enquiry in the Classroom โดย
Robert Fisher มีจุดประสงคเพ่ือใหผูสนใจดาน
การจัดการเรียนการสอนที่ไมมีหนังสือเลมนี้
หรือไมสามารถอานหนังสือภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ ไดรับทราบ เขาใจและ
ประยกุตใชวธีิสอนแบบโสเครตสิในการพฒันา
เดก็ไทยใหมีคณุภาพทัง้ทางดานการคดิเชงิเหตผุล
ดานการแสดงออก และดานพฤติกรรมกลุม
สอดคลองกับแนวคดิทีใ่หผูเรยีนเปนศนูยกลาง
บทความนี้ไมมีการอางอิงในเนื้อหา เพราะวา
สาระสาํคญัทัง้หมดมาจากหนงัสอืท่ีกลาวมาแลว

ตาราง 1 เปรียบเทียบ วิธีการสอนแบบโสเครติส แบบอเมริกากับแบบยุโรป
แบบอเมริกา           แบบยุโรป

ความหมาย
วธีิสอนแบบโสเครตสิ เปนการจดัการเรยีน

การสอนทีใ่หผูเรยีนใชเหตผุลในการสบืคนรวมกนั
โดยการสนทนา (Dialogical enquiry) และมี
การใชคําถามแบบตอเนื่องเปนเครื่องมือสําคัญ
เพ่ือเขาถึงความจริง

นักการศึกษาไดวิ เคราะหวิ ธีการและ
เทคนคิการสอนทีโ่สเครตสิใช แลวนาํมาประยกุต
ใชในการสอน ดงันัน้วธีิการสอนแบบโสเครตสิท่ี
นกัการศกึษาแตละคนแตละสาํนกัใชจึงมีลกัษณะ
ในรายละเอียดทั้งท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน

วิ ธีสอนแบบโสเครติสแบบยุ โรปกับ
แบบอเมรกิามลีกัษณะทัง้ท่ีเหมือนกันและตางกัน
ดงันี้

 1.ใชเรื่องราวเชิงปรัชญา(อาจจะเปนนิทาน
 หรือเรื่องราวที่แตงขึ้น)เปนจุดเริ่มตน (มีแผน
 การอภิปราย กิจกรรมและแบบฝกหัด เขียน
 คําถามบนกระดานหรือในกระดาษ)
 2.ไมจํากัดเรื่องท่ีอภิปราย
 (ผูเรียนเสนอและมีการเลือก)
 3.แสดงทัศนะที่ตางออกไป
 4.สืบคนโดยการสนทนา
 5.เขียนคําถามกอนการอภิปราย
 6.ทบทวนการอภิปรายโดยการพูด
 7.มีกิจกรรมตอนทายและแบบฝกหัด

1.ใชคําถามเชิงปรัชญาเปนจุดเริ่มตน (ไมมีสื่อ
ใดๆ)

2.เนนคําถามหรือปญหาเดียว (ผูสอนเปนผูเลือก)

3.มุงใหไดความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
4.ใชการสนทนาและการทบทวนตอนทาย
5.คําถาม/ขอความเขียนระหวางการอภิปราย
6.ทบทวนโดยการเขียน
7.การสนทนาตอไป

วิธีสอนแบบโสเครติส
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รูปแบบ
การสอนแบบโสเครตสิทุกวนันี ้สามารถ

แบงออกไดเปนสองรูปแบบ คือ
1.การสืบคนแบบโสเครติส เปนการ

เรยีนทีเ่ปนแบบแผนทีส่บืคนแบบโสเครตสิ การ
สืบคนแบบโสเครติสไมใชการบอกแตเปนการ
แสวงหาความจรงิโดยการใชคาํถามแบบตอเนือ่ง
สวนประกอบของวิธีการนี้ สรุปไดดังนี้

1) ความไมรู
2) ใชคําถาม
3) คนหาความหมายของความคิด คํา

และมโนทศัน
4) ใสใจในสิ่งท่ีเราคิดและสิ่งท่ีเราเชื่อ
2.การถามแบบโสเครติส  เปนการใช

การถามแบบโสเครติ สในวิ ชาต างๆได ท้ั ง
หลักสูตรการถามแบบโสเครติสเปนการแสดง
ความสนใจอยางแทจรงิในสิง่ท่ีผูเรยีนพดูและคดิ
ความหมายทีพู่ด และสิง่ท่ีพูดเปนจรงิในแงไหน
หากเราสนใจในความหมายและความจริงของ
สิ่งท่ีผูเรียนพูด ความอยากรูของเราจะถูกแปล
เป นคําถามที่ กระตุ นการคิ ดของนั กเรี ยน
(Probing question) สิ่งสําคัญคือผูสอนควรให
ความสําคัญกับความคิดของผูเรียนทุกคน

ลักษณะการถามแบบโสเครติส
1) เปนการใชคําถามแบบเปด เปน

คาํถามทีผู่สอนไมรูคาํตอบและตองการถามผูเรยีน
2) เปนคาํถามทีก่ระตุนใหมีการแสวงหา

คําตอบอยางแทจริง (Genuine invitation to
enquiry) เชน คุณคิดอะไร

3) เปนการใหสิ่งเราสําหรับการคิดและ
การตอบสนอง

4) ตางจากคําถามปลายเปดอ่ืนๆ คือ
เปนคาํถามทีเ่ปนไปอยางมีแบบแผน เปนคาํถาม

ท่ีกระตุนใหผูเรยีนคดิอยางตอเนือ่ง เปนการคดิ
หาเหตุผลและความเชื่อ (assumption)

5) ชวยใหผูเรยีนใสใจกับ แนวความคดิ
หรอืมโนทศันในฐานะทีเ่ปนสวนประกอบพืน้ฐาน
ของการคิด แนวความคิดทุกอยางที่ถูกดึงออก
มาจากคําถามถือวาเปนแหลงของความจริง

6) คําถามแบบโสเครติส ชวยใหผูเรยีน
คดิอยางลกึซึง้และชดัเจนเก่ียวกบัมโนทศันท่ีใช
ในการคิดเก่ียวกับโลก

7) เปนคําถามทีช่วยเพิม่คณุคาของการ
อภิปรายไมวาจะเปนบทเรยีนในวชิาประวตัศิาสตร 
ศลิปะ วทิยาศาสตร หรอืวชิาใดๆ ไมวาเปนการ
ศกึษาระดบัใดจากอนบุาลถึงมหาวทิยาลยั ไมวา
ในสถานที่ใด ท่ีโรงเรียน ท่ีบาน หรือท่ีตลาด

8) ชวยใหการอภิปรายมีจุดมุงหมาย
และมีทิศทาง จุดหมายสุดทายคือใหผู เรียน
สามารถถามตนเองได

ลักษณะของคําถามแบบโสเครติส
1.เปนคําถามที่ตองการความชัดเจน

(Clarification) เชน
เ ธ อ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด ไ ห ม ว า

ทําไม........? (การอธิบาย)
ท่ีวา เด็กดี เธอหมายความวาอยางไร?

(การใหความหมาย)
ยกตวัอยางเด็กดไีดไหม?  (การยกตวัอยาง)
อันนัน้ชวย......อยางไร? (การสนบัสนนุ)
ใครมีคําถาม.....? (การคนหา)
2.คําถามที่มุงหาเหตุผลและหลักฐาน

(Reason and evidence) เชน
ทําไมเธอคดิวา......?(การสรางประเดน็

การโตแยง)
เรารูไดอยางไรวา...........? (ความเชื่อ

พ้ืนฐาน)

วิธีสอนแบบโสเครติส
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เธอมีเหตุผลอะไรบาง? (ใหเหตุผล)
เธอมีหลักฐานไหม? (หลักฐาน)
ยกตัวอยางไดไหม? (ตัวอยาง)
3.คําถามที่ แสวงหาทางเลื อกอ่ื นๆ

(Alternative views) เชน
เธอกลาวโดยใชคําพูดใหมไดไหม?

( กลาวทัศนะใหมอีกครั้ง)
มีทัศนะอ่ืนไหม? (การคาดเดา)
จะเปนอยางไรหากมีผูเสนอวา.......?

(ทางเลือกใหม)
จะเปนอยางไรหากมใีครไมเหน็ดวยกบั

เธอกลาววา...? (การโตแยง)
ทัศนะนีแ้ตกตางจากทศันะนัน้อยางไร?

(ความชัดเจน)
4.คาํถามทีท่ดสอบนยั และผลท่ีตามมา

(Implication and consequence) เชน
อะไรจะเกิดขึ้น? (นัย)
อันนี้สอดคลองกับสิ่งท่ีกลาวมากอน

หนานี้ไหม? (ความคงเสนคงวา)
อะไรเปนผลที่ เกิดขึ้นจาก...........?

(ผลที่ตามมา)
มีกฎท่ัวไปของ.......ไหม? (กฎท่ัวไป)
จะทดสอบวา.......เปนความจริงได

อยางไร? (ทดสอบความจริง)
5 .คํ าถาม เ ก่ี ยวกั บคํ าถาม/การ

อภิปราย (Question/discussion) เชน
เธอมี คําถามเก่ี ยวกั บ....หรื อไม?

(การถาม)
เปนคาํถามประเภทไหน (การวเิคราะห)
สิ่ ง ท่ี กล าวถึ ง/คําถามนั้ นช วยเรา

อยางไร? (การเชื่อมโยง)
ใครสามารถสรุป......ได? (การสรุป)
เราเกือบตอบคาํถามไดหรอืยงั  (หาขอ

สรุป)

คาํถาม ขอโตแยง
การคนหาไมวาจะมีการวางแผนหรือไม

มี การวางแผนอาจจะประกอบด วยคําถาม
ขอโตแยง 4 ประเภท ดังนี้

1.คํ าถาม  ข อ โต แย ง เชิ ง เข า ใจ
(Conceptual) เก่ียวกับความหมายของคํา
และความคิด (Idea)

2.คําถาม ข อโต แย งเชิ งประจั กษ
(Empirical) เก่ียวกับหลักฐานและสาระของ
ขอเท็จจริง

3. คาํถาม ขอโตแยงเชงิตรรกะ (Logical)
เก่ียวกับเหตุผลและสิ่งท่ีตามมา

4.คําถาม ข อโต แย งเชิ งประเมิ น
(Evaluative) เก่ียวกบัการตดัสนิสิง่ท่ีเปนและสิง่
ท่ีควรจะเปน

ประเภทเชงิเขาใจ ซึง่เก่ียวกบัความหมาย
ของคํา การไมเหน็ดวยหรอืการเขาใจผดิในชีวติ
ของเรามกัจะเกิดจากการเขาใจความหมายของคาํ
ท่ีไมตรงกัน จุดหมายประการหนึง่ของการคนหา
เชิงปรัชญาคือการสงเสริมการเลือกใชคํา และ
การใหความหมายของคําอยางระมัดระวัง วิธี
การหนึง่ท่ีสามารถทาํไดคอื การสงเสรมิใหผูเรยีน
บอกความแตกตางของมโนทศันท่ีคลายคลงึกัน
เชน รัก กับ ชอบ แตกตางกันอยางไร ศิลปะ
กับ งานฝมือ เหมือนกันหรือไม  สามารถใช
Venn diagram เพ่ือแสดงวาคําหรือความคิดใด
อยูภายใตมโนทศันใด และคําหรอืความคดิใดที่
สัมพันธกับมโนทศันท้ังสอง คําหรือความคิดใด
ท่ีแตกตางกัน ไมเนนความหมายของคําตาม
ตัวอักษร แต เก่ี ยวกับความหมายตามสาระ
ของคํา เพ่ือใหเรามีความชดัเจนในการคิด และ
ใหทุกคนมเีกณฑตรงกันสาํหรบัการตดัสนิคณุคา
ของเหตุผล และขอโตแยง ดังนั้นเราสามารถ
ถามไดตลอดเวลาวา.....หมายความวาอยางไร

วิธีสอนแบบโสเครติส
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ประเภทเชิงประจักษ เก่ียวกับสาระ
ของขอเทจ็จรงิ เราอาจจะเหน็ดวยหรอืไมเหน็ดวย
กับตัวอยางบางอยางในชีวิตจริง กับสิ่งท่ีเกิดขึน้
หรือไมเกิดขึ้น เม่ือเราใหนกัเรียนยกตัวอยางที่
เปนตัวอยางของความคิด อาจจะมีปญหาดาน
ความจริงหรือความนาเชื่ อถือของตัวอย าง
(หลักฐาน)นัน้ ความนาเชือ่ถือของหลกัฐานเปน
สิง่สาํคญัมากในศาลสถติยตุธิรรม และการคนหา
แบบโสเครติส  ขออางของขอเท็จจริงทุกอยาง
จึงเปนสิ่งท่ีพรอมสําหรับการตรวจสอบ คําถาม
สําคัญคือ อะไรคือหลักฐาน? เธอรูไดอยางไร?

ประเภทเชงิตรรกะ เก่ียวกบัการตรวจสอบ
ความถูกตองของการใชเหตุผล ซึ่งอาจจะเปน
การให เหตุผลแบบนิรนัย หรือการอนุมาน
(Inference)  การอนมุานเปนการลงขอสรปุจาก
หลักฐาน หรือเหตุผล เม่ือ Sherlock Holmes
กลาววาเขากําลังใชการนิรนัย แทจริงแลวเขา
อนมุานจากหลกัฐานทีเ่ขามอียู  เราสามารถถาม
ไดเสมอวา คณุมีเหตผุลใด? หรอืคณุพิสจูนไดไหม?

ประเภทเชงิประเมนิ เก่ียวกบัการตดัสนิ
ว าอะไรถูก หรือเชื่ อถือได  เราอาจจะถาม
เก่ียวกับนัย หรือผลท่ีจะตามมาของขอโตแยง
ถา...เปนจริงแลวจะเกิดอะไรขึ้น (อะไรจะเกิด
ตามมา) ? เราจะสามารถตัดสินไดดีขึ้นหากเรา
พิจารณาใหความสาํคญักับความหมายของคาํท่ีใช
หลักฐานที่มี และเหตุผลที่ใช

การอภิปรายแบบโสเครตสิ  ควรเกีย่วกบั
ขอโตแยง ไมใชการโตเถียง การโตเถียงเปนการ
โตแยงสวนตัวโดยมีจุดหมายเพื่อการชนะ เพ่ือ
ใหไดคะแนน และเพ่ือมีอํานาจเหนอืฝายตรงขาม
แรงจงูใจของการโตเถียงคอืตณัหาสวนตน ไมใช
เหตุผล มีอารมณเปนพ้ืนฐาน ไมใชเหตุผล
ปญหาของการโตเถียงคือไมมีฝายใดยอมรับวา
ตนเองผิด สําหรับเด็กบางคน การโตแย ง

ประเภทเดยีวทีเ่ขาเคยเหน็คอืการโตเถียง ไมวา
จากโทรทศัน ในครอบครวัหรอืกับเพ่ือน  จุดหมาย
ของการอภิปรายแบบโสเครติส  คือใหนักเรียน
สามารถแกไขตนเอง (Self-correction) และ
เพ่ือสอนการขจัดความเห็นที่ขัดแยงกัน การใช
การอภิปรายแบบโสเครติส  ผูเรียนทุกคนจะ
กลายเปนครดูวย และผูเรยีนจะกลายเปนบคุคล
สาํคญัในการคนหาเพ่ือความเขาใจอยางตอเน ือ่ง
และเพ่ือการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาตอไป

ประเภทของการอภิปราย
การอ ภิ ปรายตามแนวโส เครติ ส

สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1.การสืบคนหาคําตอบโดยไม มีการ

วางแผนลวงหนา (Unplanned enquiry) การ
อภิปรายจะมปีระโยชนเม่ือการอภปิรายเนนสิง่ท่ี
ผูเรยีนสนใจ

2.การคนหาในเชงิปรชัญา (Philosophical
investigation) John Dewey กลาววา เรายิ่งมี
ปฏสิมัพันธและใชการเชือ่มโยงมากเพยีงใด เรา
ยิ่งรูจักสิ่งท่ีเราศึกษามากขึ้นเทานั้น การคนหา
ในเชงิปรชัญาเปนการสาํรวจสบืคน (Exploratory
enquiry) เปนกระบวนการที่ทําใหเรารู เขาใจ
บางสิ่งบางอยางดีขึ้น โดยการพยายามทําความ
เขาใจการเชื่อมโยง (Connection) และความ
สัมพันธ (Relationship) ท่ีมีอยู การสืบคน
(Enquiry) อาจเกิดจากคาํถามทีผู่สอนกําหนดขึน้
หรือจากขอเสนอแนะ และคําถามของผูเรียน
ผูเรียนตองการความชวยเหลอืในการตัง้คาํถาม
และรูจักคําถาม

3.การแกปญหา (Problem solving)
Ludwig Wittgenstein กลาววา การแกปญหา
ไมไดเกิดจากการใหสารสนเทศใหม แตเกิดจาก
การจัดสิ่ งท่ี รู อยู แลวเสียใหม อาจจะนิยาม

วิธีสอนแบบโสเครติส
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ปรัชญาวา เปนการประยุกตใชความคิดอยางมี
วจิารณญาณและความคดิสรางสรรคในการตอบ
คําถามที่เปนปญหา ปญหาของปรัชญามักจะ
เปนปญหาดานมโนทศัน ท่ีตองมีการวเิคราะหคาํ
และความหมายอยางรอบคอบ และอาจจะ
เก่ียวของกับการแสวงหาวิธีการแกปญหาที่
ปฏิบัติไดจริง ซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่ดีขึ้น

โดยเนื้อแทแลวชีวิตเต็มไปดวยปญหา
ไมวาในสาขาวิชาใด หรือกิจกรรมใดๆของ
มนษุย เราสามารถตัง้คําถามไดเสมอวา ปญหา
คอือะไร จึงสามารถใหนยิามปญหาได 3 ลกัษณะ
ดังนี้

1.ปญหาคือสิ่ งท่ีเขาใจไดยาก ทําให
สําเร็จไดยาก หรือจัดการไดยาก เชน ยากที่จะ
เขาใจวาทําไมเด็กๆจึงรังแกกัน

2.ปญหาคือคําถามที่ยากที่ตองการวิธี
การแกไข เชน จะปองกันเด็กๆรังแกกันได
อยางไร

3.ปญหาคือคําถามที่แกไดโดยวิธีการ
คํานวณ เชน ปญหาทางคณิตศาสตร

ปญหาเชิงปรัชญามีวิธีการแกมากกวา
หนึ่งวิธี การแกปญหาเชงิปรชัญาเปนเรือ่งของ
การฝกการตดัสนิ (Judgment) คําถามที่ดีชวย
ดึงความสนใจของบุคคลไปสูหัวใจของปญหา
ดวยเหตุนี้เอง การวิเคราะหวาปญหาใดเปน
ปญหาท่ีดีจึงเปนสิ่งจําเปน เม่ือเด็กๆมีความ
คุนเคยกบัการตัง้คาํถาม และคิดเก่ียวกบัคาํถาม
แลว พวกเขาจะถามคําถามไดคลอง ยืดหยุน
ประณีต และแปลกกวาคนอ่ืนมากขึ้น

ความเชื่อดานการศึกษา
วิธีสอนแบบโสเครติสเชื่อวา การศึกษา

เปนกิจกรรมทางจติ ไมใชหลกัสตูรทีน่าํมามอบ
ใหแกผูเรียน

คุณสมบัติของผูสอน
วิธีสอนแบบโสเครติสเห็นวา ผูสอนคือ

บุคคลที่รูความไมรูของตนเอง และใชความไมรู
เปนสิ่งกระตุนใหเกิดความเขาใจที่ดีกวา

บทบาทของผูสอน
วิธีสอนแบบโสเครติสเห็นวา ผูสอนเปน

ผู ชวยใหบุคคลเกิดความคิดเปนของตนเอง
ทักษะสาํคญัของผูสอนคอืการมอบความรบัผดิชอบ
ใหแกผูเรียน ไมใหคําตอบ แตเปนผูถาม

ความสัมพันธระหวางคําถามและคําตอบ
ของผูเรียน

ผูสอนจะเปนผูถามคําถาม ไมใชผู ให
คําตอบ เชน

1. อันนัน้เธอหมายความวาอยางไร เปน
คําถามที่พยายามนิยามความหมาย

2. เธอสามารถกลาวซ้าํโดยใชคําพูดของ
เธอเองไดไหม เปนคําถามที่พยายามขจัดความ
เขาใจผิด

3. เธอสามารถยกตัวอยางไดไหม เปน
คําถามที่ใหไดตัวอยางสนับสนุน

4. คําตอบนี้เก่ียวของกับคําถามอยางไร
เปนคําถามทีต่รวจสอบความสอดคลองของการ
อภิปราย

5.ใครตามทนับาง เปนคาํถามทีต่รวจสอบ
ความเขาใจของผูรวมอภิปราย

6. เธอรูสิ่งท่ีเธอพูดมาสักครูนี้ไหม เปน
คําถามที่ตรวจสอบความคงเสนคงวา

7. เรากําลังพูดเรื่องอะไร เปนคําถามที่
เนนคําถามหรือประเด็นที่กําลังอภิปราย

วิธีสอนแบบโสเครติส
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เพ่ือคนหาความเขาใจและความรูสวนบคุคล ให
ผูเรียนไดพบความจริงของสิ่งท่ีกําลังอภิปราย

กลยุทธที่ใชพัฒนาการคิด
กลยุทธท่ีใชพัฒนาการคิดของผู เรียน

ประกอบดวย
1. ใหเวลาคิด
2. ใหผูเรยีนจบัคูชวยกนัคดิ และแลกเปลีย่น

กัน (Think-pair-share)
3. ถามคําถามเพ่ือกระตุนหรือชวยให

ผู เรี ยนกระจ างในความคิ ดของตน (Ask
follow-ups) ดวยคําถามที่ทาทายความคิดของ
ผูเรียน เชน ทําไม? เธอเห็นดวยหรือไม? เธอ
กลาวเพ่ิมเติมอีกไดไหม? ยกตัวอยางไดไหม?
จงอธิบายวาเธอไดคาํตอบมาอยางไร? (คดิดงัๆ)

4. ไมใชการตดัสนิ (Judgment) ตอบสนอง
ตอคาํตอบของผูเรยีนโดยการไม พูดวาเหน็ดวย
หรือไมเห็นดวย แตใหตอบสนองในทางบวก
และเปนกลาง เชน ขอบคณุ โอเค นาสนใจ ดคีรบั
อ้ืออือ ผมเขาใจ

5. กระตุนใหท้ังกลุมตอบ เชน มีคน
เห็นดวยกี่คน ไมเห็นดวยกี่คนโปรดยกมือ

6. กระตุนใหสรุป สงเสริมการฟงอยาง
กระตอืรอืรนโดยการกระตุนใหสรปุ เชน ชวยสรปุ
ประเดน็ทีส่มคดิกลาวมา เธอสามารถอธบิายสิง่ท่ี
สุดาพูดไดไหม ประเด็นที่กําลังอภิปรายกันคือ
อะไร

7. ใหผูเรียนเสนอชื่อคนที่จะพูดตอไป
เชน สุดาจงเลือกใครสักคนตอบคําถาม

8. กระตุนใหคดิโตแยง เชน ใครสามารถ
คิดประเด็นที่ตางออกไปไดบาง ใครสามารถ
โตแยงความคิดนั้นไดบาง

9. กระตุนการตอบสนองที่หลากหลาย
เชน คําถามนี้ไมไดมีคําตอบถูกเพียงคําตอบ
เดยีวขอใหพวกเราพจิารณาทางเลอืกทีเ่ปนไปได
เรียกใหผูเรียนตอบโดยวิธีการสุม

10.กระตุนใหผู เรียนถามคําถามกอน
ระหวางและหลังการอภิปราย เชน นักเรียน
ตองการถามคาํถามใดบาง ใครจะถามอะไรบาง
เก่ียวกบัเรือ่งทีอ่ภิปรายกนัอยู มีคาํถามใดบางที่ยัง
ไมไดถาม

11. หยดุรอ ถามกระตุน ชมเชย (Pause-
probe-praise) หยุดรอการคิดถามกระตุนการ
ถาม และชมเชยความพยายามของการมสีวนรวม
ในการอภิปรายโดยการพูด ฟง และการตอบ
สนองทีใ่ชความคิด การเรยีนรูการรวมอภิปราย
แบบโสเครตสิใหประสบความสาํเรจ็ บุคคลตอง
เรียนรูการฟงอยางตั้งใจในสิ่งท่ีคนอื่นพูด ตอง
คนหาเหตุผลและความเชื่อพ้ืนฐานของสิ่งท่ีฟง
ตองคดิเก่ียวกบันยัและผลทีต่ามมา ตองแสวงหา
ตัวอยางและอุปมา(Analogy) ตองตระหนัก
เก่ียวกบัหลกัฐานทีส่นบัสนนุและคดัคานขอโตแยง
ตองคนหาวาอะไรเปนความจรงิอะไรเปนความเหน็

ประโยชน
1. วิธีสอนแบบโสเครติสชวยใหผูเรียน

นยิาม และเขาใจมโนทศันท่ีศกึษา และใชในชวีติ
ประจําวันชัดเจนมากขึ้น

2. การสอนแบบโสเครติสสามารถใช
เป นกลยุ ทธ การสอนได ในทุ กรายวิ ชาใน
หลักสูตร

3. เปนวิธีสอนท่ีสนับสนุนแนวคิดแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered หรือ
Child-centered)

วิธีสอนแบบโสเครติส
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เกณฑการประเมิน
เกณฑขัน้ตนสาํหรบัใชพิจารณาประเมนิ

ประสทิธิผลของการแสวงหาคาํตอบ (Enquiry)
ตามวิธีสอนแบบโสเครติสคือการเปรียบเทียบ
จํานวนของผูเรยีนทีถ่ามคาํถามกับจํานวนคาํถาม
ท่ีผูสอนถาม แสดงวาผูสอนควรถามคําถาม
นอยๆแตเปนคําถามที่ดี ตอไปนี้เปนตัวอยาง
คําถามที่ดีท่ีกระตุนการคิด

ตัวอยาง
ตอไปนี้เปนตัวอยางการอภิปรายโดยผสม

ผสานการใช วิธีการสอนแบบโสเครติส แบบ
ยโุรปกบัแบบอเมรกิา กับผูเรยีนอาย ุ 11-12 ป

ครู : เธอคดิตลอดเวลาหรอืคดิบาง
เวลา

นกัเรยีน 1 : ขึน้อยูกับความหมายของคาํวา
คดิ

ครู : เธอคิดวามันหมายความวา
อยางไร

นักเรียน 1 :  เม่ือเรานอนหลับ เราไมไดคิด
เพราะวาเราไมไดพูดกับตเัราเอง
ภายในจิตของเรา

นักเรียน 2 : เราคิดบางเวลา
นักเรียน 3 : ตอนที่เราผอนคลาย
นักเรียน 4 : เราพักผอน
นักเรียน 5 : เราไมเพียงแตผอนคลาย แต

เราสามารถนอนหลับ
นักเรียน 6 : เม่ือเรานอนหลับ จิตของเรา

ยังคงทํางานอยู คลายๆกับ
กําลังฝน และมีบางส่ิงบาง
อยางท่ีนั่น

ครู :  ดังนั้น การคิดจึงไมไดมีความ
หมายเพียงวา จิตกําลังทํางาน

เทานัน้
นักเรียน 7 :  การคิดเปนการพูดภายในจิต

ของตนเอง เราพูดบางสิ่งบาง
อยางกับตัวเราเอง เหมือนกับ
เรากําลังพูด…

นักเรียน 8 :  และเปนการพูดกับคนอื่น
นักเรียน 9 : ฉันคิดวา การคิดเปนการพูด

โดยใชคํา (Words)
ครู :  เราคิดโดยไมใชคําไดไหม
นักเรียน10:  เราสามารถคิดโดยไมตองใชคํา

เราสามารถคิดเปนภาพไดดวย
นักเรียน11:  ผมเห็นดวยกับ นักเรียน10

เราสามารถคิดเปนคํา และ
สามารถคิดเปนรูปภาพ เชน
ผมกําลังคิดถึงการตูนซึ่งเปน
ท้ังคําและภาพ

ครู : ทุกคนเห็นดวยไหมวา เราคิด
เปนคําและเปนรูปภาพ

นกัเรยีน :  เห็นดวย
ครู :  เราไดขอสรุปแลวหรือยังวาเรา

คิดหรือไมขณะที่เรากําลังหลับ
นักเรียน10: เราไมไดคิดขณะเราหลับ เรา

คดิขณะเรามสีต ิเราตองรูวาเรา
กําลังคิด หากเราไมมีสติไมถือ
วาเราคิด

นักเรียน12:  ผมไมเห็นดวยกับ นักเรียน10
ขณะเราฝนแสดงวาเรากาํลงัคดิ

นักเรียน10:  ไมจริง เพราะวาเราไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆเก่ียวกับ
ความฝนของเราได เราไมรูวา
กําลังเกิดอะไรขึ้น

นักเรียน 6 :  การคิดเปนความคิด ความคิด
เปนสิ่ งท่ี เกิดขึ้นขณะเราคิด
ผมคิดวา...

วิธีสอนแบบโสเครติส
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ครู : คําถามนี้อาจจะชวยได
นะ.......เราสามารถคิดโดย
ไมตองคิดถึงสิ่งใดๆ ไดไหม

นกัเรยีน13: เราไมสามรถคดิโดยไมมีการคิด
นักเรียน14: เราตองคิดถึงบางสิ่งบางอยาง

หากเราไม..
นักเรียน15:  เราไมสามารถคิดโดยไมคิดถึง

สิง่ใดๆ
นักเรียน16: ฉันเห็นดวยกับ นักเรียน 6 มี

บางสิ่งบางอยางอยูในหัวของ
เราเสมอ ไมมีเวลาใดทีไ่มมี
อะไรอยูในหวัของเรา มิฉะนัน้เรา
เหมือนคนตาย หัวที่ตายแลว

นักเรียน 1 :  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหมดสติ
นักเรียน17: เรายังคงคิดอยูแตเราไมรูวา

กําลงัคดิอะไร ....ถาเราสลบไป
มีความหมาย เชนนัน้แหละ เรา
ไมรูสึกตัว เราอยูภายนอกจิต
ของเรา (เสียงหัวเราะ)

นกัเรยีน 6 : เราสามารถคดิโดยไมตองคดิถึง
สิง่ใดๆ

นกัเรยีน10: เม่ือเรากําลงัคดิถึงความวางเปลา
แสดงวาเรากําลังคิดถึง
บางสิง่บางอยาง เราไมสามารถ
คิดโดยไมคิดถึงสิ่งใดๆ หาก
เราคิดโดยไมคิดถึงสิ่งใดๆ
แสดงวาเราเราไมไดคิด

นักเรียน 3 : หากไมมีสิง่ใดเลยในความคดิ
ของเรา เรากย็งัคงคดิถึงบางสิง่
บางอยาง

นักเรียน 1 : นั่นเปนไปไมได การคิดไมได
เปนเชนนัน้

ครู : หากเรากําลงัคดิถึงคาํวา ความวาง
(ไมมีสิ่งใด) แสดงวาเราไมได

คิดถึงสิ่งใดๆใชไหม
นักเรียน 6 : ใช นั่นคือไมมีสิ่งใด เม่ือเรา

กําลังคิดถึงความวาง แสดงวา
ไมมีสิง่ใด

นักเรียน18: ฉันไมเห็นดวยกับ นักเรียน6
เพราะวาเม่ือเรากําลงัคดิถึงคาํวา
ความวาง แสดงวา เรากําลังคิด
ถึงบางสิ่งบางอยาง

(หลงัจากเปดใหมีการอภิปรายเกีย่วกบัธรรมชาต ิ
ของการคิดไปอีกระยะหนึ่ง  ครูจึงพยายามยุติ
การอภิปราย โดยการตั้งคําถามเพ่ือหาขอสรุป)

ครู : เราจะสรุปความแตกตาง
ระหวางการคิดกับการฝนวา
อยางไร

นักเรียน 1 : เราสามารถควบคุมความคิด
แตไมสามารถควบคมุความฝน

นักเรียน17: ใช ความฝนไมคอยมีสาระ
นักเรียน19:  ตอนกลางวัน เราคิดตลอดเวลา

เรามคีวามคดิเปนลาน...แตเรา
ฝนนอยมากหรือไมฝนเลย

นักเรียน20:  เราไมสามารถควบคุมความฝน
แตเราสามารถเริ่มการคิดโดย
การคิดถึงบางสิ่งบางอยาง

นักเรียน21:  เหมือนกับที่เรากาํลังกระทําอยู
ขณะนี้

นักเรียน22: เราไมสามารถควบคุมความ
ฝน........

ครู : ขอบใจทุกคน เราคงตองหยุด
แคนีแ้ลวหละ......ยงัมีคาํถามใด
เก่ียวกับการคิดที่เรายังไมได
ถามบางไหม

นักเรียน23: เราคดิไดไหมขณะอยูในทองแม

วิธีสอนแบบโสเครติส
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...ผมหมายถงึขณะเรายงัไมเกิด
ครู : นาสนใจทเีดยีว ขอบใจ เอาละ

ขอใหพวกเราทุกคนเขียน
บันทึกสิ่งท่ีเราไดรับจากการ
อภิปรายวันนี้ รวมทั้งอาจจะ
เขยีนคาํถาม หรอืแนวความคดิ
ท่ีจะใชในการอภิปรายครั้ง
ตอไป

การอภิปรายนี ้ครพูยายามใช วธีิการสอน
แบบโสเครติสโดยใชองคประกอบแบบยุโรป
และ แบบอเมรกิาเปนการอภปิรายทีไ่มมีการตดัสนิ
(วาถูกหรอืผดิ) ใชคาํถามทีส่อดคลองกับประเดน็
แทรกการอภิปราย และกระตุ นใหนักเรียน
ทบทวนสาระสําคญัในชวงสดุทาย

เอกสารอางองิ

Fisher, Robert. (1998). Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the Classroom.
London: Cassell.

วิธีสอนแบบโสเครติส


