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บทคัดย่ อ
สังคมโลกได้ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ส่งผลให้ คนในยุคนีต้ ้ องมีความยืดหยุ่น มี
ความริเริ่มสร้ างสรรค์ และเป็ นตัวของตัวเอง สามารถเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างและผู้ผลิตเพื่อสร้ างสรรค์ให้ เกิดสิ่งดี ๆ
แก่ชีวิตและสังคมได้ ความคิดสร้ างสรรค์จึงเป็ นหนึ่งในทักษะที่จาเป็ นสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 แต่การจะพัฒนาให้ บคุ คลมีความคิดสร้ างสรรค์ได้ นนั ้ ควรเริ่ มตังแต่
้ วยั เด็ก โดยเฉพาะ
ในการจัดการศึกษาควรบ่ม เพาะเด็กให้ มี ความคิดสร้ างสรรค์เกิดขึน้ เพราะเด็กใช้ ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรี ยนค่อนข้ างยาวนาน โดยอาศัยครู เป็ นผู้วางรากฐานให้ แก่เด็ก แต่การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์จะ
ประสบความส าเร็ จ ได้ นัน้ ควรมี ค รู ที่ มี คุณ ลัก ษณะของการเป็ นครู ที่มี ความคิดสร้ างสรรค์ ( Creative
Teachers) มีทักษะการจัดการเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์ (Teaching Creatively) และมีรูปแบบการ
สอนความคิดสร้ างสรรค์( Teaching for creativity model) สามารถประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอนและ
พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ทัก ษะส าหรั บ ครู การพัฒนาความคิด สร้ างสรรค์

Abstract
Global society has experienced a paradigm shift in a variety of contexts that prompts
people in the modern era to have flexibility, creativity, and individuality, as well as the ability to
become both a creator and a producer who could make positive contributions to their own lives
and the society. Creativity is thus one of the essential skills for living in the 21 st century.
However, the development for individual creativity should be conducted in early childhood;
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the educational system should foster creativity in children since they spend most of their time in
school, with teachers as their knowledge foundation builders. Still, in order for the creativity
development to succeed, teachers are required to possess the following characteristics that
are Creative Teachers with creative process (Teaching Creatively) and teaching skills to
stimulate creativity (Teaching for creativity model), all of which could be applied to the teaching
and learning the creativity development process for the children in an efficient manner.
Keywords: Skills for Teachers, Creativity Development
บทนา

บทบาทของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้ องทาตัวเพื่อศิษย์ไม่ใช่มีแค่ใจ หรื อเอาใจใส่ศิษย์เท่านัน้ ครู
ยังต้ องมีทกั ษะในการ “จุดไฟ” ในใจศิษย์ ให้ รักการเรี ยนรู้ สนุกกับการเรี ยนรู้ และกระตุ้นให้ อยากเรี ยนรู้
ต่อไปตลอดชีวิต ครู จึงต้ องยึดหลัก “สอนน้ อย เรี ยนมาก” คือ ครู ต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรี ยนรู้
และเป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitate)โดยผู้เรี ยนลงมือทาแล้ วการเรี ยนรู้ ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของเด็กเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 15)ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ที่มีทกั ษะการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
เพราะเป็ นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความคิดริ เริ่ มและเป็ นตัวของตัวเอง ด้ วยเหตุนี ้ครูยคุ ใหม่จึง
ควรทาหน้ าที่เสริมสร้ างพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีศกั ยภาพความคิดสร้ างสรรค์ตามบริบทของสังคมเข้ ากับยุคสมัย
ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กนัน้ ครู ควรมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะความสามารถ
เช่นใด ผู้เขียนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเรี ยบเรี ยงสรุปได้ เป็ นหัวข้ อ ดังนี ้
1.คุณลักษณะของการเป็ นครูที่มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Teachers)
2.ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์ (Teaching Creatively)
3.รูปแบบการสอนความคิดสร้ างสรรค์(Teaching for creativity model)
ผู้เ ขี ย นขอน าเสนอ ดัง ภาพที่ 1 คุณ ลัก ษณะและทัก ษะส าหรั บ ครู ใ นการพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์

ภาพที่ 1 คุณลักษณะและทักษะสาหรับครูเพือ่ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
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คุณลักษณะของการเป็ นครู ท่ มี ีความคิดสร้ างสรรค์
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ เน้ นว่า การจะพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กได้ นนั ้ ครู ควร
เป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Teachers) เพื่อให้ การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นบริ บทที่ได้ รับ
การยอมรับว่าเป็ นแหล่งส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์อย่างแท้ จริงดังคากล่าวที่วา่
“วิธีที่มีพลังที่สดุ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่นกั เรี ยน คือ ครูต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่
เด็ก ๆ เพราะเด็กจะไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ ถ้ าครู เพียงแค่บอกแต่ครู ต้องแสดงให้ เด็ก
เห็น” (Wayne, 2006 : 4 cited from Sternberg and William, 1996)
คุณลักษณะของการเป็ นครูที่มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Teachers) ควรประกอบด้ วย
1. เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรอบรู้ ครู ค วร มี ค วามรู้ ความสามาร ถแ ละสติ ปั ญญาพ ร้ อ มค้ น ห า
ฝึ กฝนความสาเร็ จแปลกๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จากหนังสือ คู่มือ หลักสูตรการฝึ กอบรมความคิดสร้ างสรรค์
แหล่ง เรี ย นรู้ ทัง้ ในสถาบัน การศึก ษา และสถาบัน การสอนความคิด สร้ างสรรค์ ที่ ส ามารถพัฒ นาครู
เพื่อนาความรู้ มาเพิ่มเติมในชันเรี
้ ยน เพื่อเป็ นครู สอนความคิดสร้ างสรรค์ที่เหนือกว่าการเป็ นแค่ครู สอน
ความรู้ทวั่ ๆ ไป
2. เป็ นผู้ ท่ ี ช อบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แม้ จ ะเป็ นครู ท่ ี ร อบรู้ มี ป ระสบการณ์ ส อนความคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นอย่างดี แต่สิ่งสาคัญครูควรมีเครื อข่ายกับครูคนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์การสอนเช่นเดียวกัน
พร้ อมที่จะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อสร้ างสรรค์การเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3.เป็ นผู้ ที่ เ ปิ ดกว้ างทางความคิ ด ครู ห ลายคน มี ค วามมั่ น ใจใน ศั ก ยภาพ ข อ งตน เอ ง
ไม่คิดเปลี่ยนแปลงใด ๆ สิ่งนีน้ ับว่าเป็ นอุปสรรคปิ ดกัน้ การเรี ยนรู้ เทคนิคการสอนที่จะส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ในชันเรี
้ ยนครู จึงต้ องสลายแนวคิดนี ้ออกให้ ได้ ด้วยการยอมรับฟั งความคิดเห็นแปลก ๆ ใหม่ ๆ
พร้ อมทัง้ มี ค วามสนใจต่อเหตุการณ์ ร อบตัว ก้ า วทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อต่าง ๆ
ในการแสวงหาความรู้และการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
4. เป็ นผู้ท่ ีมีความมั่นคงในอารมณ์ ครู ค วรแสดงอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ างเหมาะสมสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ ทงั ้ ในเวลาและนอกเวลาสอน เพราะการแสดงออกทางอารมณ์ไม่ว่าจะเสียใจ เศร้ า โกรธ สุข
หรื อจะเป็ นอารมณ์อะไรก็ตาม จะส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ บัน่ ทอนกาลังใจที่จะสนใจตัวผู้เรี ยนและ
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
5. เป็ นผู้ ท่ ี ช อบฝึ กฝนตนเองอยู่ เ สมอ การท าหน้ า ที่ ค รู ท่ ี ม ี ค วามคิ ด สร้ างสรร ค์ จ ะต้ อ ง
ไม่หยุดนิ่ง ต้ องมีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไวในการจัดการเรี ยนการสอน เช่นเดียวกับนักกีฬา
ต้ องรักษาความสามารถฝึ กฝนตนเองอยู่เสมอ และควรมีกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ตนเอง
ด้ วยเช่นกัน เพราะผู้ที่ประสบความสาเร็ จในอาชีพของตนเองล้ วนแต่ผ่านการฝึ กหัด อดทนมีระเบียบวินยั
ด้ วยกันทังสิ
้ ้น
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6.เป็ นผู้ท่ มี ีอารมณ์ ขัน เป็ นผู้ท่ ีส ามารถรั บ รู้ แ สดงความรู้ ส ึก ในสิ่งที่ท าให้ ข ัน หรื อ สนุก สนาน
เพราะการมีอารมณ์ขนั จะช่วยให้ครูมองโลกในแง่ดี บรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเอง ไม่ยดึ ติดรูปแบบ มีความยืดหยุน่
ไม่มคี วามซับซ้อนมีความรักและเข้ าใจตนเองและเด็กยิ่งขึ ้น
7.เป็ นผู้ทร่ ี กั การแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ ครูท่มี คี วามคิดสร้ างสรรค์จะไม่สอนแบบเดิม ๆ แต่จะรักการ
แสวงหาแนวคิ ด เทคนิ ค การสอนใหม่ ๆเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไปปฏิ บัติ ก ารทดลองสอนและประเมิ น ผล
ความพึงพอใจของผู้เรี ยน ทาให้ ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง การทาเช่นนี ้จะช่วยให้ ครูสามารถจัด
กิจกรรมได้ อย่างเหมาะสมแก่เด็ก
8. เป็ นผู้มีความคิดสร้ างสรรค์ อยู่ในวิถีชีวิต เพื่อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนของครู เ กิด ประโยชน์
แก่เด็ก ครูจึงควรมีความคิดสร้ างสรรค์อยู่ในชีวิตประจาวัน ทังความเป็
้
นผู้ว่องไวในการรับรู้เรื่ องราวต่าง ๆ
รวมถึงการให้ เวลากับตนเองพัฒนาทุม่ เทอย่างอดทน และอดกลัน้ ไม่ท้อแท้ เพื่อประโยชน์แก่เด็ก
นอกจากนีค้ ุณลักษณะของการเป็ นครู ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ ได้ ตามคาศัพ ท์
“CREATE” ซึ่ง ผู้เ ขี ยนได้ นาเสนอดัง ภาพที่ 2 คุณลักษณะของการเป็ น ครู ที่มี ความคิดสร้ างสรรค์ตาม
คาศัพท์“CREATE”

ภาพที่ 2 คุณลักษณะของการเป็ นครูที่มีความคิดสร้ างสรรค์ตามคาศัพท์วา่ “CREATE”
จากภาพที่ 2 คุณลักษณะของการเป็ นครู ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ ผู้เขียนได้ วิเคราะห์ตามคาศัพท์
ว่า“CREATE” ดังนี ้
1.กระตือรื อร้ น (Curiosity : C) เป็ นครู ที่มีความกระตือรื อร้ น กล้ าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อ
พัฒนาตนให้ มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว พร้ อมที่จะส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กได้
เป็ นอย่างดี
2.ยืดหยุ่น (Resilience:R) เป็ นครูที่มีความยืดหยุน่ ยอมรับฟั งความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
3.ลงมือปฏิบัติ (Experimentation :E) เป็ นครูที่ต้องลงมือทดลองปฏิบตั ิการสอนเพื่อทดสอบและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนจากผู้เรี ยน
4. ใส่ ใจ (Attentiveness: A) เป็ นครู ที่มีความใส่ใจในงานและตระหนักในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ฝึ กฝนเพิ่มพูนประสบการณ์สม่าเสมอ
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5. เห็น ใจ (Thoughtfulness: T) เป็ นครู ที่ มี ค วามเอื อ้ อาทรจะมี ค วามระมัด ระวัง ความเข้ า ใจ
เห็นใจ และให้ โอกาสแก่เด็ก
6. สร้ างสภาพแวดล้ อม (Environment : E) ครู ต้ องสร้ างสิ่ ง แวดล้ อมเอื อ้ อ านวยให้ เด็ ก
เกิดการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ ทกุ โอกาส
ทอร์ แ รนซ์ (Torrance, 1997 : 33) ได้ ก ล่ า วถึ ง ครู ที่ ดี (Good Teacher) ว่ า ควรมี ลัก ษณะของ
ความเป็ นครู ที่ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ (Creative Teachers) และอาจต้ องเป็ นครู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Effecteve Teachers) อีกด้ วย ซึ่งคุณสมบัติทงั ้ สองข้ อควรนามารวมกันได้ ในคนคนเดียวกันเพราะจะมี
ความเข้ าใจในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กทุกคนได้ เป็ นอย่างดี
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ ว่าคุณลักษณะของการเป็ นครูที่มีความคิดสร้ างสรรค์ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความ
รอบรู้ แลกเปลี่ยน เปิ ดกว้ างทางความคิด มีความมัน่ คงทางอารมณ์ มองโลกในแง่ดี และเป็ นผู้ที่มีความคิด
สร้ างสรรค์อยูใ่ นวิถีชีวิต
ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่ างสร้ างสรรค์
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์ (Teaching Creatively) เป็ นการนาวิธีการต่าง ๆ มาใช้
สร้ างบรรยากาศกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนไปพร้ อมกับการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทักษะการจัด การเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์ ให้ ประสบความส าเร็ จ ครู ควรมี ทักษะ
ดังต่อไปนี ้ (อารี พันธ์ มณี, 2552 : 9-27;Morris, 2014 : 549-560 ; สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ , 2558:
ออนไลน์)
1. ทักษะการกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น (Encourage Curiosity) เป็ นความสามารถของครู
ที่ จ ะกระตุ้น ความอยากรู้ อยากเห็ นของเด็ก ให้ ไ ด้ สัม ผัสกับทุก ๆ สิ่ง เป็ นครั ง้ แรกในชี วิต ด้ วยการก้ า ว
เข้ าไปในมุมมองของเด็กเพื่อค้ นหาสิ่งที่จ ะกระตุ้นให้ เด็กมีความอยากรู้ อยากเห็นเพิ่มขึน้ เพื่ อสร้ างแรง
บันดาลใจ(Inspiration) ด้ วยเหตุนี ้หากครูสามารถสร้ างแรงบันดาลใจให้ เด็กมีความอยากรู้ อยากเห็นได้ ก็
เปรี ยบเสมือนเป็ นแรงกระตุ้นตัวครูเองให้ มีแรงบันดาลใจที่จะจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างสร้ างสรรค์ด้วย
เช่นกัน
แนวปฏิบัติค รู ค วรเตรี ย มการและให้ โ อกาสกั บ เด็ก ลงมื อ ท าตามความถนั ด เพื่อ กระตุ้ น
ความอยากรู้ อยากเห็ น เกิ ดแรงจูง ใจภายใน(Intrinsic Motivation) พร้ อมที่ จ ะท ากิ จ กรรมโดยอาจใช้
เหตุการณ์ที่สอดคล้ องกับหัวข้ อการเรี ยนรู้ที่เด็กต้ องการค้ นหาหรื อการใช้ วาจาน ้าเสียง การบอกเล่า ชี ้ชวน
จะยิ่งกระตุ้นให้ เด็กอยากรู้ อยากทดลอง และน่าตื่นเต้ นเพราะความจริ งเป็ นสิ่งที่ต้องค้ นหามากกว่าที่จะ
คิดว่าความจริงเป็ นสิ่งที่ต้องเปิ ดเผย รวมถึงครูผ้ สู อนควรสร้ างความประทับใจแก่ผ้ เู รี ยนด้ วยบุคลิกภาพที่มี
อารมณ์ผอ่ นคลาย คล่องแคล่ว ยืดหยุน่ และคอยให้ กาลังใจอยูเ่ ป็ นประจา
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2.ทั ก ษะการใช้ ค าถามที่ ท้ า ทาย (Challenging Question) เป็ นความสามารถของครู ที่ จ ะใช้
คาถามกระตุ้นการคิดเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาคาตอบจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ ด้ วยตนเอง เหตุนี ้การใช้ คาถามที่
ท้ าทายจึงนับเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ เพราะทาให้ การแก้ ปัญหามีความท้ าทาย
มากขึ ้น และยังยัว่ ยุให้ เด็กหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้ อมูลความรู้เดิมกับข้ อมูลความรู้ใหม่ ๆ
แนวปฏิบัติ ก ารใช้ ค าถามเพื่อ เร้ า ความสนใจสร้ า งความรู้ สึก ท้ า ทาย มี 2 ลั ก ษณะ คื อ
ลัก ษณะแรกเป็ น ค าถามระดับ พื น้ ฐานที่ ใ ช้ ค วามรู้ ทั่ว ไปหรื อ ใช้ ค วามรู้ เดิ ม ในการตอบ ท าให้ เ ด็ ก มี
ความคล่องตัวในการสัง เกต ทบทวนความจ า และความเข้ าใจ เช่น “เมื่ อนักเรี ยนฟั ง เพลงนี แ้ ล้ วรู้ สึก
อย่างไร” “เมื่อนักเรี ยนมองภาพนีแ้ ล้ วรู้ สึกอย่างไร” หรื อ “ใครเป็ นผู้ประดิษฐ์ หลอดไฟฟ้าเป็ นคนแรก”
เป็ น ต้ น ส่ว นลัก ษณะที่ ส องเป็ น ค าถามระดับ สูง ที่ ต้ อ งใช้ ค วามคิด ค้ น ซับ ซ้ อ นโดยอาจใช้ ค วามรู้ หรื อ
ประสบการณ์ เดิมมาเป็ นพืน้ ฐานในการคิดและตอบคาถามเช่น “อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดภาวะโลก
ร้ อน” “สาเหตุใดที่ทาให้ นางวันทองถูกประหารชีวิต ” หรื อ “กฎแรงโน้ มถ่วงสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
อย่างไรบ้ าง” เป็ นต้ นสิ่ ง สาคัญ เมื่ อนักเรี ยนตอบถูกครู ควรให้ การเสริ มแรงแก่คาตอบของเด็กได้ อย่าง
เหมาะสม เช่น ยิ ้ม พยักหน้ า และกล่าวคาชื่นชมในความสามารถของเด็ก เป็ นต้ น จะช่วยส่งเสริ มให้ เด็กมี
ความคิดริเริ่ม มีจินตนาการเป็ นของตนเอง และยังกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์
3. ทักษะการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback) เป็ นความสามารถของครูในการจัดให้ เด็กทุกคน
มีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับได้ ทราบผลของการทากิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ นกั เรี ยน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการแก้ ปัญหากับผลที่เกิดขึน้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดมุมมองใหม่ ๆ อันจะ
นาไปสูก่ ารตัดสินใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ สร้ างสรรค์พฒ
ั นางานให้ เกิดประโยชน์ทงตนเองและส่
ั้
วนรวม
แนวปฏิบัติก ารให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลับ ที่ด ีจ ะต้ อ งเฉพาะเจาะจงเพื่อ ผู้ รั บ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ได้
มองเห็นภาพตนเองในสถานการณ์ นัน้ ได้ และควรเป็ นข้ อมูลทัง้ ในแง่ บวก (Positive Feedback) และ
ข้ อมูลในแง่ล บ (Negative Feedback) โดยครู อธิ บายผลที่ เกิดตามจริ ง และทันเวลา เพื่อนักเรี ยนจะได้
แก้ ไขได้ ทนั ท่วงทีแต่จะไม่ตดั สินว่าถูกหรื อผิด เพียงแต่บอกให้ นกั เรี ยนเห็นประเด็นตามเกณฑ์ที่คาดไว้ แล้ ว
สรุ ปการปฏิบตั ิของตนเองว่าเป็ นอย่างไรห่างจากเป้าหมายหรื อไม่ และต้ องทาอะไรต่อไปเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมาย การให้ ข้อมูลแก่นกั เรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วย
ตนเองและได้ ฝึกฝนการประเมินตนเอง
4.ทักษะการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Activity) เป็ นความสามารถของครูที่จะใช้ วิธีการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด ความคิด สร้ างสรรค์ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย น ซึ่ง ครู ค วรใช้ ก ลวิ ธี ห ากิ จ กรรมที่
สร้ างสรรค์และมีมาตรฐานเพื่อให้ เด็กได้ นาความสามารถของตนเองออกมาใช้ ให้ มากที่สดุ ดัง เช่น การให้
เด็กมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ การจินตนาการตามบทบาทสมมติ การวาดภาพตาม
จิ นตนาการ การสร้ างสรรค์ง านศิล ปะ การประดิษฐ์ ง านตามจิ นตนาการ และการเขี ยนเรื่ องราวจาก
ความคิดของเขาเอง ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะท้ าทายความคิดและเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ คิดอย่างสร้ างสรรค์
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แนวปฏิบัติค รู ส ามารถสอดแทรกกิจ กรรมสร้ างสรรค์ ใ นการเรี ย นการสอนได้ ท ุก วิช า เช่ น
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ เป็ นต้ น ครู ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ให้ กับ
เด็กอย่างต่อเนื่องและทาเป็ นประจาจะทาให้ ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กพัฒนายิ่งขึ ้น โดยกิจกรรมที่ครูจดั
ควรมุง่ ส่งเสริมให้ เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมสร้ างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น กิจกรรม
สร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญา กิจกรรมสร้ างสรรค์การจินตนาการ หรื อกิจกรรมสร้ างสรรค์ทางสังคม เป็ นต้ น
5. ทักษะการกากับติดตาม (Monitoring)
เป็ นความสามารถของครู ในการสร้ างความใกล้ ชิดระหว่างครู กบั นักเรี ยนในช่วงเวลาของกิจกรรม
การเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์ เนื่ องจากนักเรี ยนย่อมประสบปั ญ หาต้ องการความช่วยเหลื อดูแล
ทังในขณะท
้
ากิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม ดังนัน้ การกากับติดตามจะช่วยให้ นกั เรี ยนไปสู่เป้าหมาย
ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์มากยิ่งขึ ้น โดยอาจจะมีการสังเกตการณ์เป็ นระยะ ๆ เพื่อบันทึกกิจกรรม
มี ก ารสอบถามเพื่ อ การให้ ค าแนะน า และการกระตุ้น ให้ เ ด็ก น าความรู้ และประสบการณ์ ม าต่อ ยอด
สร้ างสรรค์ผลงาน
แนวปฏิ บั ติ ใ น ก าร ก ากั บ ติ ด ต าม ห น้ าที่ ข อ งค รู จ ะค อ ยติ ด ต าม ดู แ ล สั ง เ ก ต ก าร ณ์
เพื่อทราบผล ไม่ใช่การแทรกแซงให้ เกิดผลที่ต้องการ ครูควรปล่อยให้ การดาเนินกิจกรรมบรรลุผลก่อนจน
ทราบปัญหาและอุปสรรคว่าดาเนินกิจกรรมเป็ นอย่างไร เป็ นไปตามความมุ่งหมายในการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างสร้ างสรรค์หรื อไม่ และประสบปั ญหาอะไรหรื อไม่ แล้ วจึงเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาใช้ ชี ้แนะ
แนวทางในการแก้ ไขและปรับปรุ ง ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลของการกากับติดตามจะช่วยให้
ทุกคนมีสว่ นร่วมรับฟั งความคิดเห็นด้ วยกัน เพราะการให้ ข้อเสนอแนะของครูนบั ว่ามีคณ
ุ ค่าช่วยให้ เด็กเกิด
มุมมองที่จะพัฒนาตนเองนาไปสูก่ ารตัดสินใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ สร้ างสรรค์พฒ
ั นางานที่เกิดประโยชน์
ทังตนเองและส่
้
วนรวม
6.ทักษะการจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
เป็ นความสามารถของครู ที่จะจัดให้ นักเรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง
ภายในกลุ่ม หรื อ ระหว่างกลุ่ม เพื่ อร่ วมกันสร้ างความเข้ าใจและพัฒ นาแนวคิด ในเรื่ องต่าง ๆ ร่ วมกัน
เมื่อได้ ผลการแสดงความคิดเห็นต่อข้ อมูลที่นาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แล้ วจะได้ นาไปปรับปรุงขันตอนหรื
้
อ
กระบวนการแก้ ปั ญ หาของตนเอง การแลกเปลี่ ย นความรู้ จึ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและ
การปฏิสมั พันธ์ของเด็กได้ เพิ่มพูนยิ่งขึ ้น
แนวปฏิบัติค รู เ ป็ นผู้ส ัง เกตการณ์ แ ละคอยกระตุ้น ความคิด ให้ แ ก่ น ัก เรี ย นขณะท ากิจ กรรม
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ มี การแบ่ง ปั นความรู้ และประสบการณ์ อย่างกัลยาณมิ ตรให้ กาลัง ใจซึ่ง กันและกัน
และพิจารณาว่าสมาชิกลุ่มทุกคนควรมีความเข้ าใจตรงกันว่า ตนมีบทบาทหน้ าที่ ที่จะต้ องช่วยให้ กลุ่ม
ทางานได้ สาเร็ จ เช่น ให้ ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ซักถาม โต้ แย้ ง และสนับสนุน เป็ นต้ น จึงเป็ นการช่วย
ไม่ให้ เพื่อน ๆ ออกนอกเรื่ อง ด้ วยการให้ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าช่วยให้ เกิดมุมมองที่จะพัฒนาตนเอง
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จากที่ ก ล่าวมาเกี่ ยวกับทักษะการจัดการเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์( Teaching Creatively)
นับว่าเป็ นความสามารถของผู้สอนที่จ ะใช้ วิธี การต่าง ๆ เพื่อจัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นส่วนหนึ่ง ของ
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์แก่ผ้ เู รี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้ แก่ ทักษะการกระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็น ทักษะการใช้ คาถามที่ท้าทาย ทักษะการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ทักษะการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์
ทักษะการกากับติดตาม และทักษะการจัดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซึ่ง ผู้เขี ยนได้ สรุ ปรวบรวมนาเสนอ
ดังภาพ

ภาพที่ 3 ทัก ษะการจัด การเรียนการสอนอย่ างสร้ างสรรค์ ( Teaching Creatively)
รู ปแบบการสอนความคิดสร้ างสรรค์
การสอนความคิ ด สร้ างสรรค์ (Teaching for creativity model) เป็ นความสามารถของครู
ในการกาหนดรูปแบบการสอนเชื่อมความรู้ บริบท และประสบการณ์ของครูเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ให้ แก่ผ้ เู รี ยน โดยมีเป้าหมายให้ ผ้ เู รี ยนได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับ1) ความกล้ าแสดงความคิดที่ไม่
ซ ้าในเรื่ องเดียวกันได้ อย่างหลากหลาย 2) สามารถแสดงแนวความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างแนวคิดเดิม
แบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป และ 3) สามารถแสดงขัน้ ตอนกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างสมบูรณ์
ด้ วยเหตุนี ้บทบาทของครู จึงนับว่ามีความสาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมาตามที่
มุ่ง หวัง จึง ต้ อ งแสวงหารู ป แบบการสอนที่ สามารถพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ใ ห้ สูง ขึน้ กว่า การสอน
ตามปกติ ทั่ว ไปดัง นัน้ จึ ง น าเสนอตัว อย่ า งรู ป แบบการสอนต่อ ไปนี ท้ ี่ นับ ว่ า มี ป ระโยชน์ ต่อ ครู ที่ ส นใจ
ในการพัฒนาความสร้ างสรรค์ให้ เกิดแก่ผ้ เู รี ยนคือ รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์(Synectics Model)
รู ปแบบการสอนความคิดสร้ างสรรค์ แบบซินเนคติกส์ (SynecticsModel)
การสอนแบบซินเนคติกส์ (SynecticsModel) เป็ นกระบวนการสอนความคิดสร้ างสรรค์อีกรู ปแบบ
หนึ่งที่จอยส์และวิล (Joyce & Weil, 1996) ได้ พฒ
ั นาจากแนวคิดของกอร์ ดอน (Gordon, 1961) ที่กล่าว
ว่า บุคคลมักจะพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการใช้ คาเปรี ยบเทียบ (Analogies) หรื อการใช้ คาอุปมา
อุปมัย (Metaphors) เพื่อสนับสนุนประเด็นหรื อปั ญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนของตนเองเป็ นประจาอยู่
แล้ ว หากได้ มีกระบวนการฝึ กฝนคิดแก้ ปัญหาด้ วยการ ตัวเองเป็ นคนอื่นเปรี ยบเทียบอย่างเป็ นระบบจะยิ่ง
ได้ วิธีการแก้ ปัญหาที่หลากหลายมากขึน้ ซึ่งต่อมารู ปแบบการสอนนี ้ได้ ถูกนามาใช้ เพื่อพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์จนประสบความสาเร็จอย่างแพร่หลาย
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รู ป แบบการสอนซิ น เนคติก ส์ (SynecticsModel) นี ม้ ี ความเชื่ อ พื น้ ฐาน 4 ประการคื อ (Mujibul,
2013 : 132 cited from Joyce et al., 2012)
1. ความคิดสร้ างสรรค์มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมประจาวันของบุคคล ไม่เพียงแต่เรื่ อง
เฉพาะงานศิลปะ และการใช้ คาพูดปฏิภาณโวหารเท่านัน้ แต่ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ทางานและพักผ่อน
2. กระบวนการของความคิดสร้ างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลึกลับ ซับซ้ อน แต่สามารถอธิบายและฝึ กฝนให้ มี
ความก้ าวหน้ าเพิ่มขึน้ ได้ จากประสบการณ์กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรื อผ่านขันตอนของการฝึ
้
กอบรม
อย่างเป็ นระบบ
3. นวัต กรรมทางความคิ ด สร้ างสรรค์ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กัน ทุก สาขา ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นศิล ปะ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรื อวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต้ องอาศัยกระบวนการทางสติปัญญา เป็ นต้ นแบบ
แทบทังสิ
้ ้น
4. ความคิดสร้ างสรรค์ของคนคนเดียวหรื อกลุม่ คนจะมีลกั ษณะความคิดหรื อผลผลิตใกล้ เคียงกัน
กอร์ ดอน (Gordon) ได้ เสนอวิธีการคิดเปรี ยบเทียบเพื่อใช้ ในการกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ ไว้ 3 วิธี
คือ
1. การเปรี ยบเทีย บโดยตรง (Direct Analogy) เป็ น การเปรี ยบเที ยบความคล้ ายคลึง กันของ
ความคิด หรื อ คน สัต ว์ พื ช สิ่ ง ของ ตัง้ แต่จ านวน 2 สิ่ ง หรื อ มากกว่ า โดยสิ่ ง ที่ น ามาเปรี ย บเที ย บไม่
จ าเป็ น ต้ อ งเหมื อ นกัน ทุก ประการ จุด ประสงค์ เ พื่ อให้ ม องเห็ น ปั ญ หาในอี ก แนวหนึ่ง หรื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิดใหม่ ซึ่งอาจนามาใช้ แก้ ปัญหาที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนเปรี ยบเทียบระบบหัวใจและ
หลอดเลือดกับถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ด้วยการวาดภาพการเชื่อมต่อให้ มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ระหว่างสอง
ระบบ และให้ ลองเปรี ยบเทียบเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็ นเหมือนรถบรรทุกวิ่งผ่านระบบเลือดเพื่อส่งออกซิเจน
ไปยัง อวัยวะของร่ างกาย แต่เ กิ ดอาการติดขัดขึน้ เพราะมี ลิ่มเลื อดเกิ ดขึน้ ในเส้ นทางจึงเปรี ยบเหมื อน
การจราจรติดขัดขวางกันไม่
้ ให้ เซลล์เม็ดเลือดแดงนาส่งออกซิเจนที่จาเป็ นสาหรับชีวิตได้ เป็ นต้ น
2. การเปรี ยบเทียบโดยสมมติตนเป็ นสิ่งอื่น (Personal Analogy) เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยที่
นักเรี ยนจะต้ องสมมติตนเองให้ มีความรู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่นามาเปรี ยบเทียบ ไม่ว่าสิ่งนัน้
จะเป็ นความคิดหรื อคน สัตว์ สิ่งของ พืช โดยเน้ นการเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่วมของความรู้สึกเห็นอกเห็น
ใจ ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องสูญเสียความเป็ นตัวของตัวเองเพื่อนาตนเองไปเปรี ยบเทียบกับสิ่งนัน้ ดังเช่นจาก
ตัวอย่างในข้ อ 1 ถ้ าหากนักเรี ยนเป็ นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เดินทางไปทัว่ ร่างกาย แต่บางครัง้ เซลล์เม็ดเลือด
แดงอาจมีความยุ่งยากและทาอะไรไม่ถกู เมื่อพบว่ามีลิ่มเลือดขวางทางเดินพวกเขาอยู่ข้างหน้ า ทาให้ เขา
จะต้ องพิจารณาแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้น เปรี ยบดังตนเองขับรถอยู่บนถนนแต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของ
นักเรี ยนที่เคยเจอกับการจราจรที่ติดขัดจริงการแก้ ไขจึงจะได้ ความคิดแปลกใหม่และสร้ างสรรค์
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3. การเปรี ยบเทียบโดยใช้ ค่ ูคาขัดแย้ ง (Compressed Conflict) เป็ นการใช้ คาเปรี ยบเทียบ 2 คา
ที่ มี ค วามหมายขั ด แย้ งกั น หรื อ ตรงกั น ข้ ามมาอธิ บ ายลั ก ษณะความคิ ด หรื อ คนสั ต ว์ พื ช สิ่ ง ของ
ดังตัวอย่างในข้ อ 1 ใช้ คาเปรี ยบเทียบว่าลิ่มเลือดที่มาขัดขวางการจราจรของเม็ดเลือดแดง ว่า “นักฆ่าเอา
ชีวิต” เพราะอาจส่งผลต่อการทางานของสมองถ้ าเกิดขึน้ ในจุดที่ร้ายแรง แต่ลิ่มเลือดก็มีประโยชน์ช่วย
ป้องกันให้ เลือดหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลขึ ้น ซึ่งนักเรี ยนต้ องต่อสู้กบั ความขัดแย้ งด้ วยการประดิษฐ์ คามา
อธิบายเปรี ยบเทียบให้ เห็นลักษณะสองอาการอย่างชัดเจน
ปั จ จุ บัน นี ้ นัก วิ ท ยาศาสตร์ นัก ประดิ ษ ฐ์ ศิ ล ปิ น และวิ ศ วกรต่ า งก็ ย อมรั บ ความส าคัญ ของ
การเปรี ยบเทียบอุปมาอุปมัยว่ามีผลให้ มีมมุ มองในรูปแบบใหม่ ๆ ด้ วยเหตุนี ้หลายปี ที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้
ใช้ วิธีของซินเนคติกส์ (Synectics Model) ส าหรั บการค้ นหาความคิดสร้ างสรรค์จนแนวคิดนีไ้ ด้ รับการ
ยอมรับนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
ขัน้ ตอนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ (SynecticsModel)
จอยส์ แ ละวิ ล (Joyce & Weil, 1996 : 244) กล่ า วว่ า การสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ (Synectics)
จะประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมเชิ ง เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นสามารถจิ น ตนาการแก้ ปั ญ หาได้ ดัง นัน้
องค์ประกอบสาคัญของการสอนแบบซินเนคติกส์ มีขนตอนโดยสรุ
ั้
ปดังนี ้
ขั ้น ที่ 1 การบรรยายสถานการณ์ ปั จจุ บั น (Description of the Present Condition)
ครู ให้ นักเรี ยนบรรยายหรื ออธิ บายสถานการณ์ ตามที่นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ซึ่งนักเรี ยนสามารถ
อธิบายด้ วยวาจาหรื อเขียนลงบนกระดาน ตัวอย่าง เช่น หัวข้ อ “ความรู้ สึก” ซึ่งคาอธิบายจะเกี่ยวข้ องกับ
คาว่า ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความเศร้ า ความสานึกผิด ความสุข ความพึงพอใจ เป็ นต้ น
ขั น้ ที่ 2 การเปรี ยบเทียบโดยตรงกั บ สิ่งที่เรี ยน (Direct Analogy) ขัน้ นี น้ ักเรี ยนเสนอ
การเปรี ยบเทียบทางตรงในสิ่งที่กาลังเรี ยนรู้ไปเปรี ยบเทียบกับสิ่งอื่น ๆ จากนันเลื
้ อกมาเพียงสิ่งเดียวเพื่อ
พิจารณาอย่างละเอียด ตัวอย่าง เช่น นักเรี ยนตรวจสอบคาในขันที
้ ่ 1 เปรี ยบเทียบกับคาอื่น ๆ ที่เลือกในขัน้
นี ้ คาว่า พื ช สัตว์ หรื อเครื่ องจัก ร หลัง จากนัน้ เลื อกมา 1 อย่าง คือ คาว่า “พื ช ”เปรี ยบเที ยบกับคาว่า
“ความรู้สึก”เช่น ดอกกุหลาบทาให้ นึกถึงความรัก หรื อดอกกุหลาบทาให้ นึกถึงวันวาเลนไทน์และความสุข
หรื อ ดอกลิลลี่ทาให้ นกึ ถึงความเศร้ า เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 3 การเปรี ยบเทียบโดยสมมติตนเป็ นสิ่งอื่น (Personal Analogy) ครู ถามนักเรี ยน
คิด อย่า งไรกับ สิ่ ง ที่ เ ลื อ กมา โดยให้ นัก เรี ย นสมมติต นเป็ น สิ่ ง ที่ เ ลื อ กในขัน้ ตอนที่ 2 และต้ องบรรยาย
ความรู้สกึ ถึงสิ่งนันเป็
้ นพิเศษ ตัวอย่าง “รู้สึกอย่างไรที่ต้องเป็ น ดอกกุหลาบ” คาตอบ “มีชีวิต มีความสุข มี
ความเศร้ า มี ค วามปลอดภัย มี ค วามหอม มี ค วามกล้ า หาญ มี ค วามรั ก มี ค วามหลงใหล มี ค วามดี
มีความเลว มีความเกลียดและมีความตาย”เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 4 การเปรี ยบเทียบโดยใช้ ค่ ูคาขัดแย้ ง (Compressed Conflict) นักเรี ยนนาคาหรื อ
วลีที่ได้ จากขันที
้ ่ 2 และ3 มาสร้ างคาที่มีลกั ษณะขัดแย้ งหรื อตรงกันข้ ามกัน โดยให้ ทงชั
ั ้ นเรี
้ ยนลงคะแนน
เลือกมา ตัวอย่าง “ความดี-ความเลว ความมีชีวิต-ความตาย ความรัก-ความเกลียด” เป็ นต้ น
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ขัน้ ที่ 5 การเปรี ยบเทียบโดยตรงกับคู่ขัดแย้ ง (Direct Analogy) นักเรี ยนนาคาที่ได้ จาก
ขัน้ ตอนที่ 2 มาสร้ างและเลือกสิ่ง อื่น ๆ ที่ คล้ ายคลึง กันตามการเปรี ยบเทียบคาคู่ขัดแย้ ง ที่ไ ด้ ตัวอย่าง
“สัตว์” เป็ นคาเปรี ยบตรง “ความมีชีวิต-ความตาย” เป็ นลักษณะคูข่ ดั แย้ ง ดังนันการเปรี
้
ยบเทียบโดยตรง
กับคูข่ ดั แย้ ง นาคาชื่อของสัตว์ตา่ ง ๆ ไปจับคูก่ ับคาเปรี ยบเทียบตรง เช่น “สิงโต- ความมีชีวิต-ความตาย /
สุนขั -ความมีชีวิต-ความตาย” เป็ นต้ น
ขั ้ น ที่ 6 การกลั บ ไปพิ จ ารณางานเดิ ม ( Re-examination of the Original Task)
ครูให้ นกั เรี ยนย้ อนกลับไปขันที
้ ่ 1 พิจารณาหัวข้ อที่นาเสนอ แล้ วใช้ ผลในขันที
้ ่ 5 หรื อประสบการณ์ที่ได้ จาก
ซิ น เนคติ ก ส์ (Synnectics Model) มาสร้ างความคิ ด ใหม่ ขึ น้ มา ตัว อย่ า ง “ความรู้ สึ ก ของนั ก เรี ย น
เป็ นเหมือนสิงโตที่มีชีวิตอยู่และที่ได้ ตายไปแล้ ว หรื อ ความรู้ สึกของนักเรี ยนเป็ นเหมือนดอกกุหลาบและ
ดอกลิลลี่ที่บางครัง้ ก็มีความสุขและบางครัง้ ก็มีความเศร้ า”
ขั ้น ที่ 7 การประเมิ น ผล (Evaluate) นัก เรี ย นประเมิ น ผลงานก่ อ นและหลัง การเรี ย น
การสอนความคิดสร้ างสรรค์ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ เพื่อดูว่าตนเองได้ พฒ
ั นาความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มมาก
ขึ ้นหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังต้ องวิเคราะห์กระบวนการคิดที่ผ่านตลอดทุกข้ อ
จากรู ป แบบการสอนความคิ ด สร้ างสรรค์ แ บบซิ น เนคติ ก ส์ ( Synectics Model) ที่ ก ล่ า วมา
เป็ นการสร้ างสิ่งที่ค้ นุ เคยให้ แปลกใหม่ จะช่วยให้ นกั เรี ยนมองเห็นปั ญหาเดิมและแนวคิดเดิมได้ มีผ้ นู าแนว
การสอนวิ ธี นี ไ้ ปศึก ษาและใช้ กัน อย่า งแพร่ ห ลายจนถึ ง ปั จ จุบัน ดัง เช่น มูจิ บัล ( Mujibul, 2013 : 132)
ได้ ศึกษาการพัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ ของคนคนเดี ย วและเป็ น กลุ่ม ด้ วยการสอนแบบซิ น เนคติก ส์
(Synectics Model) พบว่า รู ปแบบการสอนนี ้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความคิดสร้ างสรรค์ของแต่ละบุคคล
และกลุ่มต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้ และยังช่วยสร้ างความเข้ าใจและพัฒนาจิตสานึกการแก้ ปัญหาร่ วมกันอีก
ด้ วย สอดคล้ องกับการศึกษาประสิทธิผลของการสอนวิชาสัตววิทยาของนักเรี ยนในระดับมัธยมด้ วยวิธีการ
สอนแบบซิ น เนคติก ส์ (Synectics Model) ของจัน ดราเซคราน (Chandrasekaran, 2014 : 37) พบว่า
นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการความคิดสร้ างเพิ่มขึ ้นรวมทังมี
้ ระดับความสนใจและแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสูงขึ ้นอีกด้ วย
สรุป
ทักษะสาหรับครู เพื่อการพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนอย่างมีประสิทธิ ภาพของครู นัน้
ประกอบด้ วย 1) คุณลักษณะของการเป็ นครู ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Teachers) ต้ องมีบทบาท
ความเป็ น ครู ที่ มี ค วามคิด สร้ างสรรค์ ที่ จ ะสามารถสร้ างห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น สนามแห่ ง การฝึ ก ความคิ ด
สร้ างสรรค์ให้ แก่เด็กได้ คดิ ค้ นและแสดงออกอย่างอิสระ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
ได้ บรรลุศกั ยภาพของตนเอง 2) ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนอย่างสร้ างสรรค์( Teaching Creatively)
เป็ นความสามารถของครูที่จะนาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ สร้ างบรรยากาศกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ของผู้เรี ยนไปพร้ อมกับการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยการกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น
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การใช้ ค าถามที่ ท้ า ทาย การให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ การจัด กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ การก ากับ ติ ด ตาม และ
การจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ 3) การมีรูปแบบการสอนความคิดสร้ างสรรค์ (Teaching for creativity
model) เป็ นความสามารถของครู ในการกาหนดรู ปแบบการสอนเชื่อมความรู้ บริ บท และประสบการณ์
ของครู เพื่ อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ได้ นาเสนอรู ปแบบการสอนไว้ 2 แบบ คือ รู ปแบบ
การสอนความคิดสร้ างสรรค์ของวิลเลี่ยม (Willaims Model) ประกอบด้ วย มิติที่ 1 ด้ านเนื ้อหา (Contents)
มิติที่ 2 ด้ านกลยุทธ์ การสอน (Teaching Strategies)และ มิติที่ 3 ด้ านพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(Pupil Behaviors) เป็ นรู ปแบบการสอนที่ช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถบูรณาการด้ านสติปัญญาและด้ านจิตใจ
มาผสมผสานในการสอนความคิ ด สร้ างสรรค์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู เรี ย น และรู ป แบบการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์
(Synectics Model) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ด้วยการสมมติตนเองในฐานะที่เป็ น
คนอื่นหรื อเป็ นสิ่งอื่นให้ ลองใช้ ความคิดเปรี ยบเทียบเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความคิดใหม่ ๆ ที่แตกต่าง
จากเดิมเกิดเป็ นความคิดสร้ างสรรค์
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