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บทคัดย่อ

ในอดีตเราเชือ่ กันว่าความคิดสร้างสรรค์นนั้ เป็นพรสวรรค์ทตี่ ดิ ตัวคนบางคนมาตัง้ แต่เกิด จนกระทัง่
ปัจจุบนั เป็นยุคแห่งวิทยาการการศึกษาและการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ท�ำให้ความเชือ่ ดัง้ เดิมทีเ่ คยมีมา
ปรับเปลีย่ นไป โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิดสร้างสรรค์นนั้ เป็นความสามารถทีม่ อี ยูใ่ น
ตัวมนุษย์ทกุ คนตัง้ แต่เกิดจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั การใช้ทกั ษะและความสามารถ
ของแต่ละบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาเพิม่ ให้มมี ากขึน้ ด้วยการฝึกฝน
อย่างสม�ำ่ เสมอ การส่งเสริมอาจท�ำได้ทงั้ ทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม และทางอ้อมสามารถ
ท�ำได้ดว้ ยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมความเป็นอิสระทางความคิดให้แก่ผเู้ รียน
ซึง่ การทีผ่ สู้ อนได้ศกึ ษาการจัดบรรยากาศชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผสู้ อนได้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การจัดบรรยากาศชัน้ เรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Abstract

In the past, it was believed that creative thinking was a talent that carries on with
someone since he or she was born. Up until the present, it has been the era of
educational knowledge and learning that has been developed, and it has changed
the traditional belief. Most of people agree that creative thinking is an ability that is
inside of all humans since they were born, but there will be more or less depending
on using skills and abilities of each people in creative thinking. Moreover, creative
thinking can be promoted and developed by always practising. Promotion can
be done both directly with teaching and training and indirectly with managing the
environment management that fosters freedom of thinking to learners.Teachers who
study the classroom atmosphere management to develop creative thinking help
themselves develop creative thinking to learners full-potentially, and learners will be
ready for being a major power of developing the country in the future.
Keywords: Classroom Atmosphere Management, Creative Thinking Development

บทน�ำ

การจัดบรรยากาศชั้นเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างมาก หากครูสามารถจัดสภาพแวดล้อมในชัน้ เรียนได้
อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนให้มคี วามไว้วางใจ
ความร่วมมือ และการเคารพซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าทำ�
กล้าแสดงออก และมีความคิดอิสระอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ บรรยากาศชัน้ เรียนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดขึ้นอยู่กับครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนมีส่วนในการจัด ด้วยเหตุน้ีครูจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำ�คัญ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนด้านกายภาพ
ด้านอารมณ์ และด้านสังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ความหมายของบรรยากาศชัน้ เรียน
ได้มผี ศู้ กึ ษาเกีย่ วกับบรรยากาศชัน้ เรียน (Classroom Climate) จ�ำนวนมากเพราะ
เป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก จึงมีผู้ให้
ความหมายบรรยากาศชัน้ เรียนไว้อย่างหลากหลายด้วยกัน ดังนี้
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ไอแซคเซนและคณะ (Isaksen et al., 2001 : 172) ได้ให้ความหมายบรรยากาศ
ชั้นเรียนว่าเป็นรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่แสดงถึงพฤติกรรม ทัศนคติ
ความรูส้ กึ ความเข้าใจ และ ความเชือ่ ใจกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
เบนเนตต์ (Bennett, 2001 9) ได้ให้ความหมายบรรยากาศชัน้ เรียนว่า สภาพแวดล้อม
ภายในชัน้ เรียนทัง้ ทางกายภาพและทางสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ของผูเ้ รียน
และผูส้ อนทางด้านบวกและด้านลบ
เทอร์เนอร์ และคณะ (Turner et al., 2003 : 172) ได้ให้ความหมายบรรยากาศ
ชั้นเรียนว่า เป็นองค์ประกอบโดยรวมของชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
การเรียนรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ
ไบรอัน (Brian, 2009 : online) ได้ให้ความหมายบรรยากาศชั้นเรียนว่า เป็น
การเปลีย่ นแปลง ชัน้ เรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนในชุมชน
ทีเ่ ป็นห้องเรียน (Classroom Community) เพือ่ จัดบรรยากาศชัน้ เรียนในเชิงบวกทีน่ กั เรียน
รูส้ กึ สะดวกสบายในการเรียนรู้ การสือ่ สารระหว่างนักเรียนด้วยกันเองและนักเรียนกับครู
โดยทีบ่ รรยากาศชัน้ เรียนไม่ได้เป็นสถานการณ์ทเี่ ป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ จึงต้อง
มีการจัดขึน้ โดยทัง้ ครูและนักเรียนมีสว่ นร่วม
เจสสิกาและจูเลีย (Jessica and Julia, 2009 : 1) ได้ให้ความหมายบรรยากาศ
ชั้นเรียนว่า เป็นรูปแบบของการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนของผู้สอนเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการเรียนรูแ้ ละการฝึกพัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญให้แก่เด็กในฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของ
ชัน้ เรียน
แอมโบร์สและคณะ (Amborse et al., 2010 : 170) ได้ให้ความหมายบรรยากาศ
ชัน้ เรียนว่า เป็นการสร้างประสบการณ์สงิ่ แวดล้อมให้แก่เด็กไม่เพียงแค่ดา้ นสมองเท่านัน้ แต่
รวมถึงการจัดประสบการณ์ดา้ นสังคม ด้านอารมณ์ และด้านกายภาพเพือ่ ต้องการให้เด็กได้
เรียนรูแ้ ละมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกันระหว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเอง
เฮอร์มิเนียและคณะ (Herminia al et., 2014 : 2) ได้ให้ความหมายบรรยากาศ
ชัน้ เรียนว่า เป็นสิง่ แวดล้อมทีส่ ร้างขึน้ โดยครูเพือ่ ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ทาง
ด้านร่างกายและจิตใจส�ำหรับผูเ้ รียน		
กล่าวโดยสรุปได้ว่าความหมายบรรยากาศชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมใน
ชัน้ เรียนทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะต่างๆ ในชัน้ เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ความส�ำคัญของบรรยากาศชัน้ เรียนกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
บรรยากาศชัน้ เรียนมีสว่ นส�ำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่เรียนรู้ และการพัฒนา
ทักษะที่ส�ำคัญให้แก่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหากผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และมีมุมมองที่กว้าง
จะสามารถน�ำมาประยุกต์ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้
แก่ผเู้ รียนได้เป็นอย่างดี (ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย, 2560: 70) ซึง่ ในอดีตนักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาได้ศึกษาถึงความส�ำคัญของบรรยากาศชั้นเรียน (Classroom Climates)
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ซึ่งในอดีตได้ใช้ค�ำว่า วัฒนธรรมชั้นเรียน (Classroom Culture)
สภาพบรรยากาศชัน้ เรียน (Classroom Atmosphere) หรือลักษณะชัน้ เรียน (Classroom
Character) จนปัจจุบนั ได้ใช้คำ� ว่า บรรยากาศชัน้ เรียน (Classroom Climates) ความส�ำคัญ
ของบรรยากาศชัน้ เรียนทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้มผี กู้ ล่าวไว้ ดังนี้
ทอร์แรนซ์และไมเยอร์ส (Torrance and Myers, 1970 : 253) ได้กล่าวว่า บรรยากาศ
ชั้นเรียนมีความส�ำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน
หากผู้สอนได้จัดสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ
ฮิลล์และอมาบิล (Hill and Amabile, 1993 : 412) กล่าวว่า บรรยากาศชัน้ เรียน
มีความส�ำคัญท�ำให้ผเู้ รียนมีความกล้าท้าท้าย มีความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และมีความเป็นอิสระ
หากชั้นเรียนมีบรรยากาศและพื้นที่ที่เหมาะสมจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การคิดสร้างสรรค์สงิ่ แปลกใหม่ได้อย่างมากมาย
อเดลแมนและเทย์เลอร์ (Adelman and Taylor, 2002 : 304) กล่าวว่า บรรยากาศ
ชัน้ เรียนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะจะเชือ่ มโยงการรับรู้ เพิม่ แรงจูงใจ และการมีสว่ นร่วม
ท�ำให้ผเู้ รียนมีความคิดเชิงบวกในการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิม่ มากขึน้
แทเชล์ล (Tachelle, 2014 : 520) กล่าวว่า บรรยากาศชั้นเรียนมีส่วนส�ำคัญ
ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้ นเชิงบวกซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ทงั้ ผูส้ อนและ
ผูเ้ รียนร่วมกันท�ำงานแก้ไขปัญหาได้สำ� เร็จเพือ่ ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์
พราสานนา (Prasanna, 2014 : online) กล่าวว่า บรรยากาศชัน้ เรียนมีสว่ นส�ำคัญ
ในการปลูกฝัง่ ความคิดสร้างสรรค์และความเชือ่ มัน่ ในตัวผูเ้ รียน ไม่วา่ จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการอภิปราย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในชั้นเรียน และการที่ผู้สอนให้เวลา
อย่างไม่เป็นทางการแก่ผเู้ รียนด้วยความเป็นกันเอง
274

วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies

วินนีและคณะ (Winnie al et., 2014 : 95) กล่าวว่า บรรยากาศชัน้ เรียนเป็นกุญแจ
ส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจของนักเรียน ดังนัน้ ครูทใี่ ห้การสนับสนุนบรรยากาศชัน้ เรียน
อย่างจริงจังมีแนวโน้มว่านักเรียนจะสนุกกับการเรียนรู้และมีความปรารถนาอย่างสูง
ทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ ทักษะความคิดขัน้ สูงเพิม่ ขึน้
ได้มีผู้ศึกษาความส�ำคัญของบรรยากาศชั้นเรียนกับความคิดสร้างสรรค์ ดังเช่น
การศึกษาของแมคคลีแลนและนิชอลล์ (McLellan and Nicholl, 2008 : 1) นักจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความส�ำคัญของ
บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนบทเรียน
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 11-16 ปี ในเมือง
เอดินเบอระ (Edinburg) ของสกอตแลนด์ พบว่า บรรยากาศชัน้ เรียน (Classroom Climates)
มีผลต่อการส่งเสริมความสามารถในการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และยังพบว่า
บรรยากาศชั้นเรียนที่ดีนั้นต้องให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีความท้าทาย (Challenge) มีเสรีภาพ
(Freedom) และได้รบั การสนับสนุนทางความคิด (Idea-Support) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ โคห์เลาด์และคณะ (Kholoud et al, 2010: 1165) เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมใน
ชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลในประเทศจอร์แดน พบว่า
การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของเด็กในทิศทางทีเ่ ป็นบวกอย่างมี
นัยส�ำคัญ ด้วยเหตุนี้บรรยากาศชั้นเรียนจึงมีความส�ำคัญได้เปิดมุมมองความคิดตาม
ความสนใจ ความถนัด และความมัน่ ใจในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก
จากทีก่ ล่าวมาความส�ำคัญของบรรยากาศชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้การเรียนการสอนและการด�ำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นท�ำให้
นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
2. ส่งเสริมลักษณะนิสยั เห็นแก่สว่ นรวมมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ กันระหว่างครูกบั นักเรียน
และนักเรียนด้วยกันเอง มีความไว้วางใจ มีความเป็นกันเองอันไปสูก่ ารแสดงความสามารถ
ได้อย่างเปิดเผย
3. ส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท�ำ มีความเป็นตัวของตัวเอง
ซึง่ เป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
4. ส่งเสริมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมด้วยการแบ่งปันความคิดและประสบการณ์
เมือ่ ท�ำงานร่วมกัน
5. ส่งเสริมประสบการณ์การแก้ปญ
ั หาให้แก่นกั เรียน เพราะความคิดสร้างสรรค์จะ
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ต้องฝึกฝนเริม่ จากประสบการณ์ในชัน้ เรียน
กล่าวโดยสรุปบรรยากาศชัน้ เรียนมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กทุกคน เนื่องจากชั้นเรียนเป็นสถานที่เด็กใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันจึงควรเป็น
ความรับผิดชอบของผูส้ อนทีต่ อ้ งจัดให้บรรยากาศชัน้ เรียนส่งผลทางบวกต่อการเรียนรูแ้ ละ
การฝึกฝนให้เป็นผูม้ กี ล้าคิดริเริม่ และกล้าแสดงออกได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กในชัน้ เรียนจะไม่เกิดขึน้ ได้อย่างง่าย ๆ หาก
ผูส้ อนไม่ได้สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ให้แก่ผเู้ รียนได้ฝกึ ฝนพัฒนาทักษะนี้ ดังค�ำกล่าวของโรเจอร์
(Rogers, 1990 : 158) ว่า การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนให้ประสบผลส�ำเร็จขึน้ กับผูส้ อนต้องมี
การวางกฎระเบียบทีช่ ดั เจนให้แก่เด็ก ส่งเสริมพฤติกรรม
ความร่วมมือความสามัคคี ความเคารพศรัทธาซึง่ กันและกัน ไม่มคี วามอคติใด ๆ
แก่เด็ก รวมทัง้ ต้องมีการจัดขนาดกลุม่ ผูเ้ รียนให้เหมาะสมกับการท�ำกิจกรรมแบบร่วมมือ
และได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่ท้าทายเพื่อตอบสนองความสามารถในชั้นเรียนสอดคล้องกับ
การศึกษาของซาปริโอ (Shapiro, 1993 : 95) เกีย่ วกับกลยุทธ์การสร้างบรรยากาศชัน้ เรียน
ทางบวก พบว่า จะช่วยสร้างการเรียนรูแ้ บบแบ่งปันกัน สร้างความท้าทาย มีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น และนักเรียนมีโอกาสแสดงบทบาทความเป็นผู้น�ำในชั้นเรียนด้วย
ซึง่ การจัดรูปแบบบรรยากาศในชัน้ เรียนเช่นนีจ้ ะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี
การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน
คือ 1) บรรยากาศด้านกายภาพ (Physical Climate) 2) บรรยากาศด้านสังคม (Social
Climate) และ3) บรรยากาศด้านอารมณ์ (Emotional Climate) ซึง่ บรรยากาศทัง้ 3 ด้านนี้
มีสว่ นในสร้างความพร้อมแก่เด็กทีจ่ ะฝึกฝนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายใน
ชัน้ เรียน ผูเ้ ขียนได้นำ� เสนอไว้ ดังภาพที1่ การจัดบรรยากาศชัน้ เรียน (Classroom Climate)
กับความคิดสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 การจัดบรรยากาศชัน้ เรียน (Classroom Climate) กับความคิดสร้างสรรค์
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การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนด้านกายภาพ (Physical Climates)
การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนด้านกายภาพจัดเป็นสิง่ แวดล้อมทีม่ องเห็นได้ซงึ่ ส่วนใหญ่
แล้วครูจะเป็นผูค้ วบคุมการออกแบบเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถท�ำกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างวัน
ได้สะดวกในพื้นที่ของห้องเรียน อีกทั้งต้องให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและเกิด
การยอมรับเนื่องจากเด็กๆ มีความรู้สึกไวต่อสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนที่อบอุ่น
น่าเชิญชวนเข้าถึงจิตใจและช่วยกระตุน้ ความสนใจ ความอยากรูอ้ ยากเห็น และความถนัด
ของเด็กแต่ละคนส�ำหรับการจัดบรรยากาศ ด้านกายภาพเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย
1. การจัดโต๊ะในห้องเรียน (Desk Arrangement) เมือ่ มีการออกแบบห้องเรียนมี
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นหลักส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง คือ ท�ำอย่างไรจึงจะให้หอ้ งเรียนมีพนื้ ทีก่ ารท�ำงาน
ให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความคิดเพื่อสร้างสรรค์และก�ำลังใจที่จะท�ำงานร่วมกับเพื่อน ๆ และ
มีความเหมาะสมกับการท�ำงานของแต่ละบุคคลทีจ่ ะเพิม่ ความมีสมาธิและกระตุน้ การท�ำงาน
ส�ำหรับในการจัดโต๊ะเป็นระเบียบแถวอาจท�ำให้เคลือ่ นไหวได้งา่ ยทัง้ ชัน้ เรียน แต่จะไม่ชว่ ย
สร้างความอบอุน่ เท่าการจัดโต๊ะแบบตัวยู หรือแบบครึง่ วงกลมจะส่งเสริมความร่วมมือกันได้
อย่างเหมาะสม และเน้นความสะดวกและการเข้าถึงได้ทกุ ส่วนของห้องเรียน ลักษณะการจัด
โต๊ะในชัน้ เรียนทีส่ ำ� คัญ มีดงั นี้ (Beth, 2014 : online)
1.1 การจัดโต๊ะเป็นกลุม่ ร่วมมือกัน (Coopertive Clusters) เป็นการจัดให้นงั่ ท�ำงาน
ร่วมมือกันจ�ำนวนประมาณ 4 คน ให้ผเู้ รียนนัง่ เผชิญหน้าซึง่ กันและกัน จะสามารถช่วยกระตุน้
ให้ผเู้ รียนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภาพที่ 2 การจัดโต๊ะเป็นกลุม่ ร่วมมือกัน (Coopertive Clusters)
ทีม่ า : Alexis, 2014 : online
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1.2 การจัดโต๊ะเป็นแถวแบบดัง้ เดิม (Classic Row) เป็นการจัดให้ผเู้ รียนนัง่ เดีย่ วเรียง
เป็นแถว เหมาะส�ำหรับการได้ทำ� งานเป็นอิสระหรือหากต้องมีการสาธิตกิจกรรมของผูส้ อน
จะค่อนข้างง่ายส�ำหรับผูส้ อนทีจ่ ะจดจ�ำพฤติกรรมของผูเ้ รียน

ภาพที่ 3 การจัดโต๊ะเป็นแถวแบบดัง้ เดิม (Classic Row)
ทีม่ า : Beth, 2014 : online
1.3 การจัดโต๊ะแบบรูปเกือกม้าหรือรูปตัวยู (Horseshoe or U- Shapes) เป็นการจัด
ให้ผเู้ รียนนัง่ เป็นรูปเกือกม้าทีก่ ว้างหรือนัง่ เป็นมุมรูปตัวยู ผูส้ อนจะยืนตรงทีเ่ ปิดเกือกม้าหัน
หน้าไปทางผู้เรียน ซึ่งเหมาะสมส�ำหรับการอภิปรายกลุ่ม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความสนใจเป็นพิเศษ

ภาพที่ 4 การจัดโต๊ะเป็นรูปตัวยู (Desks in U- Shapes)
ทีม่ า : Joan, 2010 : online
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1.4 การจัดโต๊ะเป็นวงกลม (Full Circle) เป็นการจัดโต๊ะทีอ่ าจต้องการให้ผเู้ รียนนัง่
เป็นวงกลมปิดชัว่ คราวเมือ่ มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกันตามความต้องการของผูส้ อน
และผูเ้ รียนเหมาะส�ำหรับกิจกรรมทีต่ อ้ งระดมความคิดเห็น     

ภาพที่ 5 การจัดโต๊ะเป็นวงกลม (Full Circle)
ทีม่ า : Megan, 2014 : online
จากการศึกษาบรรยากาศชัน้ เรียนด้านกายภาพจะเห็นได้วา่ แม้แต่การจัดทีน่ ง่ั ยังเป็น
หนึง่ ในตัวแปรทีส่ ำ�คัญในการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีท่ ำ�ให้นกั เรียนมีความรูส้ กึ
ของการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ เพราะเด็กจะใช้ชวี ติ ในชัน้ เรียนแต่ละวันหลายชัว่ โมง ดังนัน้
การออกแบบห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น ที่ดึง ดู ด ใจเด็ ก จะยิ่ง เพิ่ม ความรู้สึก อยากอภิ ป รายและ
ตอบคำ�ถามในชัน้ เรียนอย่างกระตือรือร้น และได้ฝกึ ฝนความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มศักยภาพ
2. การจั ดตกแต่ง สีสันในห้องเรีย น สีเ ป็นองค์ ป ระกอบของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพอย่างลึกซึ้งทางด้านจิตใจ การออกแบบสีสันในห้องเรียนมีผลต่อพฤติกรรม
ของผูเ้ รียน เพราะฉะนัน้ จึงจัดเป็นบรรยากาศชัน้ เรียนด้านกายภาพด้วยส่วนหนึง่ จากผล
การศึกษา พบว่า สีสนั มีความสำ�คัญในเติมเต็มองค์ประกอบการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนควรศึกษาเพือ่
จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ผเู้ รียนทุกคน (Kristi and Zane, 2011 : 46)
การออกแบบสีสนั ภายในห้องเรียนมีผลต่อการตอบสนองทางสรีระและทางจิตใจ เป็นดังนี้
1) ผลทางสรีระแสดงให้เห็นการเปลีย่ นแปลงความดันเลือด การปวดตา และ
การพัฒนาทางสมอง เช่น สีแดงเป็นสีทท่ี ำ�ให้ใจเต้นเร็วขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของความดันโลหิต
ในทางตรงกันข้ามสีฟ้าทำ�ให้การเต้นของชีพจรช้าลง อุณหภูมิของร่างกายลดลง และ
ความอยากอาหารลดลงด้วย ส่วนสีเขียวมีผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะการพูด ลำ�คอและ
เส้นเสียง เป็นต้น
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2) ผลทางจิตใจแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงด้านอารมณ์ ความสนใจ และ
สมองจะผลิตฮอร์โมนตามระดับพลังงานของสีทถ่ี กู ส่งผ่านสายตา เช่น สีแดงและสีสม้ เป็นสี
ทีท่ ำ�ให้เด็กรูส้ กึ หงุดหงิด รุม่ ร้อน และรูส้ กึ ประสาท (Nervous) ขณะทีส่ นี ำ�้ เงินสามารถช่วยให้
เด็กรูส้ กึ สงบ นอกจากนีส้ โี ทนมืด ๆ ทึม ๆ จะทำ�ให้รสู้ กึ ง่วงนอนและกระสับกระส่าย เป็นต้น
ดังนัน้ ครูควรออกแบบตกแต่งด้วยสีสนั ทีน่ ำ�ชีวติ ให้มคี วามสุขแก่ผเู้ รียน สิง่ ทีค่ วร
คำ�นึงถึง เช่น หากมีการจัดแต่งด้วยต้นไม้เพิม่ ในชัน้ เรียนจะยิง่ เพิม่ ความอบอุน่ และสดชืน่ ยิง่
ขึน้ เพราะเป็นสีเขียวจากธรรมชาติ และชัน้ เรียนควรจะมีภาพความสดใสและสีสนั ตามผนังที่
สบายตาเป็นเสน่หเ์ ชิญชวนให้นา่ สนใจและติดตาม (Jessica and Julie, 2009 : 2) ดังภาพ
ที่ 6 การจัดตกแต่งสีสนั ในห้องเรียน

ภาพที่ 6 การจัดตกแต่งสีสนั ในห้องเรียน
ทีม่ า : Joe, 2011 : online
3. การจัดมุมต่าง ๆ ในชัน้ เรียน (In the corner of the classroom) เป็นการจัด
พืน้ ทีส่ ำ� หรับเพิม่ พูนประสบการณ์แลกเปลีย่ นความเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันของนักเรียน ได้ฝกึ
คิดสร้างจินตนาการตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผลเพือ่ เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ทัง้ นี้ การจัดมุมต่าง ๆ ในชัน้ เรียนขึน้ อยูก่ บั ระดับชัน้ และพัฒนาการตามวัยของเด็ก
การจัดมุมทีส่ ำ� คัญในชัน้ เรียนทีน่ ำ� เสนอนีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
3.1 มุมหนังสือ ควรมีไว้เพือ่ ฝึกนิสยั รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีหนังสือหลากหลายชนิดซึง่ มีความยากง่ายต่าง ๆ กัน มีการจัด
หนังสือตามหัวข้อทีเ่ ด็กสนใจมาวางเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงหนังสือตามโอกาส มีความน่าสนใจ
และดึงดูดใจให้เข้าไปอ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลีย่ นบ่อย ๆ รวมทัง้ จ�ำนวนควร
มากกว่าจ�ำนวนผู้เรียนถึง 5 เท่าจะเป็น การดีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบการค้นคว้า
สร้างสรรค์ของเด็ก ดังเช่น กรณีตวั อย่างการจัดมุมหนังสือภายใต้ชอื่ ว่า หนังสือซ่อนรูป-เกม
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รักการอ่าน ของโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลัง จังหวัดสระแก้ว ดังภาพที่ 7 การจัดมุมหนังสือ
ในชัน้ เรียน

ภาพที่ 8 การจัดมุมหนังสือในชัน้ เรียน
ทีม่ า : โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน, 2558 : ออนไลน์
จากภาพที่ 7 การจัดมุมหนังสือในชั้นเรียน เป็นตัวอย่างการจากโรงเรียนชุมชน
บ้านตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กใช้ชว่ งเวลาในชัน้ เรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไม่ปล่อยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เด็กได้คิดค้นหาความรู้จากหนังสือที่คิดร่วมกัน
ระหว่างครูและนักเรียน เรียกว่า หนังสือซ่อนรูป – เกมรักการอ่าน เป็นสือ่ สร้างสรรค์ทำ� ให้
เด็กอยากอ่านเพราะซ่อนความรูท้ เี่ ป็นเกมน่าชวนติดตาม ดังที่ ศิรวิ รรณ ชิดชมนาด (2558
: ออนไลน์) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กล่าวถึงความรูส้ กึ ว่า ชอบอ่านหนังสือทีม่ มุ นี้
โดยเฉพาะหนังสือซ่อนรูปภาษาอังกฤษเพราะได้เล่นเกมต่อค�ำศัพท์กบั เพือ่ น ๆ เชือ่ มโยง
ความคิดได้อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับสุภาวดี ศรีแสน (2558 : ออนไลน์) ทีก่ ล่าวเสริมเช่น
กันว่า ชอบใช้เวลาว่างเล่นและทายปัญหากับเพือ่ น ๆ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละมีมมุ มอง
ความคิดทีก่ ว้างมากขึน้
3.2 มุมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญเพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความภูมใิ จ
ในความส�ำเร็จและมีกำ� ลังใจ ทัง้ ยังสามารถแก้ไขพัฒนาผลงานของตนเองให้ดขี นึ้ โดยล�ำดับ
ได้อกี ด้วย นอกจากนีเ้ ป็นการกระตุน้ ให้เพือ่ น ๆ ร่วมชัน้ เรียนได้เรียนรูค้ วามคิดสร้างสรรค์
ซึง่ กันและกัน การจัดแต่งมุมนีอ้ าจติดบนป้ายนิเทศ หรือจัดวางไว้บนโต๊ะได้ตามความเหมาะ
สมของสถานที่ ดังกรณีตวั อย่างการน�ำเสนอผลงานสร้างสรรค์ จากการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ของครูฝน (นามแฝง, 2553) ในกิจกรรมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นผลงานของนักเรียนทุกคน เพือ่ เป็นการชืน่ ชมในผล
งาน และแลกเปลีย่ นความรูห้ รือกิจกรรมกับเพือ่ นๆ และบุคคลอืน่ ๆ ทีส่ นใจ ดังภาพที่ 8
การจัดมุมแสดงผลงานงานสร้างสรรค์
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

281

ภาพที่ 9 การจัดมุมแสดงผลงานงานสร้างสรรค์
ทีม่ า : ครูฝน (นามแฝง), 2553 : ออนไลน์
3.3 มุมสร้างเสริมประสบการณ์ เป็นสถานที่จัดไว้ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้
เลือกทำ�กิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอย่างมีความ
สุข ซึง่ ลักษณะกระบวนการจัดเป็นแบบเปิดกว้างให้มปี ระสบการณ์ทหี่ ลากหลายลงมือได้
ปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาทสัมผัสกระทำ�กับวัตถุด้วยความอยากรู้อยากเห็นได้ทดลอง
สร้างสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ดังกรณีตัวอย่างการจัดมุมประสบการณ์ของอมล
วรรณ ยานผุด (2557, ออนไลน์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ�บลสมเด็จ อำ�เภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จดั มุมให้เด็กได้เรียนรูแ้ บบร่วมมือเป็นกลุม่ เล็ก ๆ โดยบูรณาการเกีย่ ว
กับเรื่องราวในชีวิตจริงเป็นตัวตั้งมีการเชื่อมโยงหลากหลาย โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ให้คำ�
แนะนำ�เมื่อเด็กต้องการและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 9 การจัดมุมสร้าง
เสริมประสบการณ์

ภาพที่ 10 การจัดมุมสร้างเสริมประสบการณ์
ทีม่ า : อมลวรรณ ยานผุด, 2557 : ออนไลน์
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การจัดบรรยากาศชั้นเรียนด้านสังคม (Social Climate)
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนด้านสังคม (Social Climate) เป็นบรรยากาศของความ
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองทั้งในด้าน
ปริมาณ คุณภาพ และทิศทางของความสัมพันธ์ที่ส่งต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้
นักเรียนได้เปิดกว้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน การจัดบรรยากาศชั้นเรียน
ด้านสังคมที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นดังนี้
1. บรรยากาศทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์ (Interaction Climate) เป็นการร่วมมือสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กันเมือ่ ครูมกี จิ กรรมและมอบหมายงานให้แก่ผเู้ รียน ปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี อ่
กันในชัน้ เรียนเป็นผลให้เด็กมีโอกาสได้รบั บทบาทผูน้ ำ�ได้สร้างกระบวนการคิดแก้ปญ
ั หาผ่าน
ความสัมพันธภาพภายในกลุม่ การสร้างบรรยากาศปฏิสมั พันธ์ในชัน้ เรียนมี 2 ลักษณะดังนี้
1.1 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ของครูกับนักเรียนทุกคน แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยดูแลใส่ใจด้วยความอบอุ่นที่ครู
แสดงออกทัง้ ทางใบหน้า พฤติกรรมและคำ�พูดทีใ่ ห้กำ�ลังใจ มีความเป็นกันเอง ไม่ตงึ เครียด
ทำ�ให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ เพราะปัญหาบาง
ปัญหาต้องการคำ�ตอบมากกว่าหนึ่งคำ�ตอบจึงสามารถสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ท่ี
ลึกซึ้งให้แก่นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามอย่างอิสระ ครูจึงควรกระตุ้นให้เกิด
การสนทนา อภิปราย และรับฟังความคิดของนักเรียนทุกคน
1.2 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เป็นการแลกเปลีย่ นความคิด
และประสบการณ์ของนักเรียนด้วยกันเอง เกิดขึน้ เมือ่ มีโอกาสทำ�งานกันเป็นทีมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ทำ�ให้ทกุ คนได้เรียนรูท้ จ่ี ะทำ�งานร่วมกันได้นำ�เสนอความคิดของตนและแสดงแนวทาง
การแก้ปญ
ั หามีการแบ่งปันความคิดซึง่ กันและกัน สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้แก่กนั ได้เป็นส่วนหนึง่
ของหมูค่ ณะเป็นทีร่ กั และยอมรับของครูและเพือ่ น ๆ การแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเองในเชิงบวกสร้างบรรยากาศทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์เมือ่ สมาชิกทุกคนใน
กลุม่ มีเป้าหมายร่วมกัน
ได้มกี ารศึกษาพบว่าการสร้างบรรยากาศของการมีปฏิสมั พันธ์ โดยให้นกั เรียน
ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระหว่างการเรียนจะยิ่งทำ�ให้มีกำ�ลังใจที่จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่น และความ
อดทนกับงานแม้จะประสบปัญหาหรือความยุ่งยากซับซ้อน เพราะความคิดสร้างสรรค์
จำ�เป็นต้องการการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกัน (Patrick and Middleton, 2002)
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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2. บรรยากาศที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect Climate)
การทีบ่ คุ คลจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ตอ้ งเป็นผูก้ ล้าคิดริเริม่ แต่บางครัง้ อาจมีความผิดพลาด
หรือล้มเหลว หากไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคมจะทำ�ให้กลายเป็นคนเก็บตัวได้ ดังนัน้ ครู
ควรส่งเสริมให้เด็ก มีความเคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เห็นคุณค่าความคิดของเพือ่ นไม่
ขบขันสนุกสนานความคิดของผูอ้ น่ื หากสภาพแวดล้อมทางสังคมมีการยอมรับซึง่ กันและกัน
จะไม่สร้างความกังวลใจแก่เด็กทีจ่ ะคิดพูดทำ�เพือ่ แก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ดังนัน้ สิง่ ทีค่ รูควรทำ� คือ
2.1 การเคารพความแตกต่างและความต้องการของนักเรียนและตอบข้อซักถาม
ของนักเรียนด้วยความยินดี
2.2 ให้เกียรติและละเว้นการใช้ภาษา ถ้อยคำ� พร้อมทัง้ ไม่เสนอกรณีตวั อย่าง และ
แสดงอารมณ์ขบขันทีอ่ อ่ นไหวต่อความรูส้ กึ ของนักเรียน
2.3 ให้นกั เรียนได้เรียนรู้ อดทนและให้เกียรติในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ภูมหิ ลังของเพือ่ น ๆ ร่วมชัน้ เรียน
2.4 มีความเป็นธรรมไม่แสดงความลำ�เอียง ให้ทกุ คนในชัน้ เรียนมีความเท่าเทียมกัน
จากการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศของการเคารพซึ่งกันและกันของ
ทอร์แรนซ์และไมเยอร์ (Torrance and Myers, 1970 : 253) กล่าวว่า เมือ่ ใดทีค่ รูมกี าร
จัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนตอบสนองแก่นักเรียนน้อยลงจะส่งผลต่อการแสดงออกของ
ความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันความคิดของนักเรียน ด้วยเหตุน้บี รรยากาศชั้นเรียน
จะเพิม่ ประสิทธิภาพมากขึน้ เมือ่ ครูเคารพในความคิดของเด็กเมือ่ เขาถามคำ�ถามแปลกๆ
และมีความคิดจินตนาการแปลก ๆ ด้วยการแสดงให้เห็นว่าความคิดของพวกเขามีคณ
ุ ค่า
ดังทีเ่ ทอร์เนอร์และคณะ (Turner et al., 1998) ได้ให้แนวคิดว่าหากผูเ้ รียนมีการรับรูว้ า่ ครู
ส่งเสริมความเคารพซึง่ กันและกันในชัน้ เรียนจะส่งผลให้พวกเขามีความรูส้ กึ ปลอดภัย สะดวก
สบายใจ และลดความวิตกกังวลอยูใ่ นระดับต่ำ�เมือ่ เด็กได้กระทำ�ความผิดพลาดสอดคล้อง
กับแพทริค (Ryan and Patrick, 2001) กล่าวว่า ถ้าผูเ้ รียนมีการรับรูว้ า่ ครูได้มกี ารส่งเสริม
ความเคารพซึง่ กันและกันในชัน้ เรียนจะส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเพิม่ การรับรู้
ความสามารถของผูเ้ รียนมากขึน้ ทำ�ให้กระตุน้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ตามมาเมือ่ ได้ทำ�
กิจกรรมต่างๆ ทีผ่ สู้ อนมอบหมายให้
3. บรรยากาศที่มีเสรีภาพ (Freedom Climate) เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีเสรีภาพทางความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ทำ�ให้บรรยากาศชัน้ เรียนเป็น
ประชาธิปไตย ครูผสู้ อนควรฝึกหัดให้เด็กได้มดี ลุ ยพินจิ ของตนเองได้อย่างอิสระในการคิด
ริเริม่ โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล สามารถทีจ่ ะออกแบบการแสดงออกและกิจกรรม
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ได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันครูควรจัดระดับเสรีภาพให้เหมาะสมกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ โดยคำ�นึงถึงการอยูร่ ว่ มกัน ความมีเสรีภาพของแต่ละคนจะต้องไม่รบกวนหรือ
ทำ�ให้ผอู้ น่ื มีความสะดวกน้อยลง (Cynthia, 2001 : 63)
ดังนั้นทุกคนในชั้นเรียนควรร่วมมือกันสร้างข้อตกลง (Agreements) ในการอยู่
ร่ ว มกั น เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ธรรม แต่ ห ากสถานการณ์
มีความตึงเครียดกดดันก็จะไม่เชิญชวนให้เด็กมีความคิดได้อย่างอิสระ ดังที่เเกลย์และ
แคโรริน (Gayle and Carolyn, 2007 : 2) กล่าวว่า ครูต้องพัฒนาบรรยากาศชั้นเรียนให้
มีเสรีภาพที่เอื้อต่อการคิดของเด็กเพราะเด็กจะไม่สามารถคิดได้ดีในบรรยากาศที่กดดัน
คุกคาม และขาดเสรีภาพที่จะคิด หากมีอิสระเด็กจะมีความคลายกังวลเป็นการกระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์
4. บรรยากาศของการสื่อสาร (Communication Climate) การสื่อสารใน
ชั้ น เรี ย นไม่ ว่ า จะเป็ น การอธิ บ าย การซั ก ถาม และการให้ ข้ อ เสนอแนะขึ้ น อยู่ กั บ
รูปแบบการสื่อสารของครู ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนหรือไม่ ดังที่ซอทเนสซี
(Shaughnessy, 1991 : 9) ได้แนะนำ�ว่า บรรยากาศชัน้ เรียนควรประกอบด้วย การสือ่ สาร
ที่แสดงถึงความร่วมมือโดยใช้คำ�พูด การเขียน และภาษากายในบริบทแตกต่างกันไป
รวมทั้งการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะทำ�ให้ครูสามารถถอดรหัส ค่านิยม ทัศนคติและ
ความตั้งใจของเด็กได้ เมื่อครูได้สื่อสารในชั้นเรียนเช่นนี้ย่อมมีแนวโน้มที่เด็ก ๆ จะให้
ความร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
ฮัทชินสันและเบเดิล (Hutchinson and Beadle, 1992 : 405) ได้กล่าวว่า
การสื่อสารของครูจะส่งผลต่อผู้เรียนมากที่สุดเมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับทันทีจาก
ข้อวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ในเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม
การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญมากสำ�หรับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
เพราะครูจะรับรู้ถึงความพยายามและความร่วมมือของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้
เรียนได้ตัดสินปัญหาด้วยตัวเองเพราะได้รับการสนับสนุนและคำ�แนะนำ�ทั้งทางวาจาและ
การเขียนข้อเสนอแนะในเชิงบวกจากครูผู้สอน		
.
5. บรรยากาศทีม่ กี ารอภิปรายถกเถียง (Debates Climate) การสร้างบรรยากาศ
ของการอภิปรายถกเถียงกันนับเป็นกลยุทธ์ทด่ี มี ากสำ�หรับการสร้างความคิดสร้างสรรค์แก่
ผู้เรียน นับว่าเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้นได้แลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ท่แี ตกต่างกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนดัวยกันเอง
ดังทีอ่ ลั เฟรด และ เอ็ดวิน (Alfred and Edwin, 2011 : online) ได้กล่าวถึงบรรยากาศ
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ชัน้ เรียนทีม่ กี ารอภิปรายถกเถียงกันว่า เป็นการกระจายความคิดของทุกคนออกมาเพือ่ นำ�
มาคิดวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์แนวทางใหม่ เพราะโลกเราทุกวันนี้ต้องการความ
เปลี่ยนแปลง หากเด็กที่ถูกสอนให้ยอมรับและไม่ได้ถกเถียงโต้แย้งกันในปัญหาต่างๆ
จะเป็นการทำ�ร้ายเด็กทางอ้อมจนกลายเป็นนิสยั ทีค่ อยแต่รบั ข้อมูล เมือ่ ต้องไปเผชิญชีวติ
จริงที่ต้องแข่งขันกันจะขาดมุมมองความคิดใหม่ ๆ ขาดประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ในการอภิปรายถกเถียงกันผู้สอนควรตั้งคำ�ถามหัวข้อที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่
หัวข้อแนวคิดทีผ่ เู้ รียนสนใจ ยัว่ ยุการตีความ เปรียบเทียบ หาความแตกต่าง เห็นด้วยหรือ
ไม่เห็นด้วย ซึง่ นักเรียนทุกคนจะต้องมีสว่ นร่วมอภิปรายโต้กนั ถึงแม้บางคนจะไม่ได้พดู แต่
จะต้องแสดงให้เห็นว่าถึงการมีส่วนร่วมด้วยการเคลื่อนไหวไปตามกลุ่มที่มีการอภิปราย
ถกเถียงกันภายในชั้นเรียน ด้วยการสนับสนุนหากเห็นด้วย หรืออาจย้ายออกจากกลุ่ม
ได้บ่อยเท่าที่ต้องการหากผลการถกเถียงไม่มีเหตุผลเพียงพอการอภิปรายถกเถียงกันจะ
มีประสิทธิภาพเมื่อครูทำ�ให้บรรยากาศมีความมั่นใจและความปลอดภัยที่ทำ�จะให้ทุกคน
ได้อภิปรายซึ่งจะเป็นผลบวกตอบสนองต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในชั้นเรียน
6. บรรยากาศที่มีการสนับสนุนความคิด (Idea Support Climate) เป็น
บรรยากาศที่มีบทบาทสำ�คัญมากในการรักษาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพราะ
หากไม่มีผู้ใดแสดงความสนใจต่อความคิดของผู้เรียน จะรู้สึกโดดเดี่ยวขาดแรงสนับสนุน
และความใส่ใจจากครูและเพื่อน ๆ ดังนั้นสิ่งสำ�คัญ คือ ครูควรให้ผลสะท้อนกลับเชิงบวก
แก่ผู้เรียน มีการกล่าวชมเชยบ่อย ๆ จะทำ�ให้มีกำ�ลังใจสูงขึ้น เพราะทัศนคติที่เป็นบวกจะ
ยิ่งส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น หากครูได้ใช้คำ�พูดที่ลึกซึ้งเพียงบาง
คำ�จะยิ่งเป็นแรงสนับสนุนให้เด็กมีกำ�ลังใจก้าวต่อไป ดังที่ซินเทีย (Cynthia, 2001 : 56)
กล่าวว่า การสนับสนุนความคิดของเด็ก ๆ ควรแสดงให้เห็นว่าความคิดของเด็ก ๆ เป็น
สิ่งที่น่าสนใจ มีความเป็นไปได้ และมีความคิดเป็นของตนเองไม่เหมือนใคร เป็นการคิด
ออกจากกล่องความคิดเดิมไปสู่ความคิดใหม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาหลายสิ่ ง ที่ จ ะสนั บ สนุ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ น
ชั้นเรียน คือ ครูต้องมีรูปแบบสนับสนุนความคิดในชั้นเรียน ดังเช่น จะต้องมีการให้รางวัล
ผู้ที่มีการนำ�เสนอความคิดใหม่ ๆ มีสร้างสถานการณ์ที่นำ�ไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากแล้วให้มี
ผู้เรียนยกมือขึ้นเพื่อเสนอความคิดการแก้ปัญหาขึ้นและครูควรกล่าวยกย่องชมเชยทันที
แต่หากมีผู้เรียนยกมือเสนอแนวความคิดที่ยังไม่ถูกต้องครูจะต้องแสดงท่าทีตอบสนอง
ให้เขาได้ค้นหาข้อมูลให้ลึกมากขึ้นอีกไม่มีการจ้องจับผิดกันเพื่อให้บรรยากาศเต็มไปด้วย
การยอมรับและสนับสนุนความคิดซึ่งกันและกัน
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การจัดบรรยากาศชั้นเรียนด้านอารมณ์ (Emotional Climate)
อารมณ์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปยังมิติอื่น ๆ ทั้งหมดของการจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียน หากเด็กเริ่มเรียนในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนทางอารมณ์ที่ดีด้วยความรักและ
ความอบอุ่นจะทำ�ให้เด็กประสบความสำ�เร็จในทุกกิจกรรมของชั้นเรียน การตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ของเด็กเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นต่อความคิดของ
เด็ก ๆ จะยิ่งสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่รักของเพื่อน ๆ และครู และ
ในขณะเดียวกันยังกระตุ้นความปรารถนาที่จะร่วมกิจกรรมในเรียนเพิ่มขึ้น พราสานนา
(Prasanna, 2014 : online) ได้กล่าวว่า ได้มกี ารศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์
สามารถปลูกฝังได้ดีที่สุดโดยผ่านความรู้สึกทางอารมณ์ซึ่งจะช่วยแตกหน่อความคิดได้
อย่างหลากหลาย การจัดบรรยากาศชัน้ เรียนด้านอารมณ์ทชี่ ว่ ยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนประกอบด้วยดังนี้
1. บรรยากาศที่มีเสริมสร้างแรงบันดาลใจ (Motivational Climate) เป็นส่วน
สำ�คัญของบรรยากาศชัน้ เรียนด้านอารมณ์ ซึง่ มีสองปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญในการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่เด็ก คือ
1.1 การที่เด็กได้ทำ�ในสิ่งที่มีความคุ้มค่า ในการสร้างความรู้สึกคุ้มค่าจะต้อง
ให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เห็นความคุ้มค่าของพลังความตั้งใจที่ได้ใช้ในกิจกรรมที่
พวกเขากำ�ลังทำ�อยู่
1.2 ได้ทุ่มเทพยายามอย่างที่สุด จะเป็นการทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจของ
นักเรียนเพื่อพัฒนางานที่ครูมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูจะส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจได้ก็ด้วยการจัดสภาพ
บรรยากาศให้นกั เรียนรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีอ่ ยากจะประสบความสำ�เร็จ และมีการยกย่องชมเชยใน
สิง่ ทีเ่ ด็กกำ�ลังทำ�เพือ่ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ดังทีบ่ สั กิสท์และซาวิลล์ (Buskist and Saville,
2001) ได้ให้ความเห็นว่า ครูทส่ี ามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ในเชิงบวกกับนักเรียน
ได้จะยิง่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรียนมีพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์เพิม่ ขึน้
2. บรรยากาศที่มีความท้าทาย (Challenge Climate) เป็นหัวใจสำ�คัญของ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชัน้ เรียนทุกระดับการศึกษา เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความ
อยากรู้อยากเห็น และให้มุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดจนประสบความสำ�เร็จ การสร้างบรรยากาศ
ความท้าทายควรจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกำ�หนดเป้าหมายของกิจกรรมอย่างไม่เป็น
ทางการ หากผู้เรียนไม่สามารถจินตนาการหรือรับรู้ถึงเป้าหมายของความสำ�เร็จที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตก็จะไม่มีความรู้สึกท้าทาย
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องพิจารณาปรับบรรยากาศชั้นเรียนไม่ให้น่าเบื่อจนไม่มีความ
ท้าทาย กล่าวคือ ต้องให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงเป้าหมายการเรียนรู้และประสบการณ์
การเรียนรูใ้ ห้เกินระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะยกระดับความ
ท้าทายและความรู้สึกมั่นใจในตนเองของผู้เรียนขณะที่กำ�ลังทำ�งานเข้าใกล้ความสำ�เร็จ
ดังเช่น เกลย์และแคโรริน(Gayle and Carolyn, 2007 : 4) กล่าวว่า ผู้สอนต้องมอบหมาย
งานหรือกิจกรรมทีม่ คี วามซับซ้อนเพือ่ ให้เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายตืน่ เต้นทีจ่ ะไปสูเ่ ป้าหมายจนถึง
ที่สุด เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น
3. บรรยากาศที่มีความไว้วางใจและเปิดเผย (Trust and Openness) เป็น
บรรยากาศทีผ่ เู้ รียนทุกคนมีอารมณ์ความรูส้ กึ ถึงความอบอุน่ ความปลอดภัย และมิตรภาพ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จนมีความไว้วางใจกล้าเปิดเผยความในใจสะท้อนความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบผลงานความคืบหน้า และเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ได้
อย่ า งเปิ ด เผยตรงไปตรงมาไม่ ก ลั ว ถู ก ตำ�หนิ แ ละการเยาะเย้ ย ในกรณี ข องความล้ ม
เหลว (Lauer, 1994: 225) โดยครูผู้สอนจะต้องใช้คำ�ถามกระตุ้นผู้เรียนอย่างระมัดระวัง
เพื่อช่วยแก้ไขคำ�ตอบที่ผิดหรือชี้ให้เห็นจุดอ่อนเพื่อเป็นกำ�ลังใจและให้ความเคารพ
ความคิดของเด็ก ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะไม่ต้องหา
คำ�ตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือถูกต้องเพียงอย่างเดียว
ซินเทีย (Cynthia, 2001: 30) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจและเปิดเผยว่า ทันทีที่ครูปรากฏตัวในชั้นเรียนเด็กๆ จะสังเกตคำ�พูด
ภาษากาย และแสดงออกมาว่ามีความน่าไว้วางใจและเปิดเผยหรือไม่ แล้วจึงจะค่อยๆ
เพิ่มความรู้สึกมั่นใจในตัวครูมากขึ้น กล้ายกมือซักถามทุกๆ ปัญหาที่มีความสงสัยพร้อม
ความกระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีความกดดัน ดังนั้นครูควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะยืนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อนๆ และ
ครูควรแสดงผลตอบรับที่เป็นบวกทันทีจะยิ่งช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นสุขใจที่จะแบ่งปัน
ความคิดใหม่ ๆ ร่วมกัน
4. บรรยากาศที่ มี ค วามสนุ ก สนานและอารมณ์ ขั น (Playfulness and
Humour Climate) เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยเสียงหัวเราะที่มีความเป็นธรรมชาติ
โดยผู้สอนและผู้เรียนมีความเป็นกันเอง ได้มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการ
ความสนุกสนานและอารมณ์ขันร่วมกันสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีบุคลิกลักษณะเช่นนี้ถึงร้อยละ 89 (Ammar,
2003 : 76 cited from Getzels and Jackson, 1962) การจัดบรรยากาศให้ผู้เรียน
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ผ่อนคลายสนุกสนานและมีอารมณ์ขันในชั้นเรียนจะเกิดได้ต้องมาจากผู้สอนเป็นผู้ที่มี
อารมณ์ตลก สนุกสนาน และมีพลังในตนเองค่อนข้างสูงสามารถทำ�เรื่องที่ดูยุ่งเหยิงให้
เป็นความสนุกสนาน เช่น เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในชั้นเรียนอนุญาตให้
ทุกคนหัวเราะขบขันในความผิดพลาดของตนเองได้ การทำ�ดังนี้จะยิ่งดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนได้อย่างมาก ช่วยสร้างสร้างบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
สิง่ ทีผ่ สู้ อนควรหลีกเลีย่ ง คือ การแสดงอารมณ์โกรธ และการกระทำ�ทีส่ ร้างความเครียดแก่
ผู้เรียน ซึ่งซินเทีย (Cynthia, 2001 : 39) ได้เสนอว่า ครูควรมีบุคลิกภาพเป็นผู้มีอารมณ์
สนุกสนานอยู่เสมอ จะทำ�ให้บรรยากาศผ่อนคลาย
รีเบคคา (Rebecca, 2002 : 31) ได้ศึกษาบรรยากาศที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในชั้นเรียนกล่าวว่าบรรยากาศที่มีความสนุกสนานในชั้นเรียนจะทำ�ให้เด็กๆ ทุกคนใน
ชั้นเรียนมีประสบการณ์และความรู้สึกอันอบอุ่นพร้อมจะให้ความร่วมมือทำ�งานกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ และยังได้จะขจัดมุมมองและความขัดแย้งออกไป ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่
จะพูดเรื่องขบขัน หัวเราะ และสนุกสนานในชั้นเรียนได้ ดังนั้นครูต้องรักษาให้บรรยากาศ
สนุกสนานได้อย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย
5. บรรยากาศทีส่ ง่ เสริมความเสีย่ ง (Risk-Taking Climate) เป็นบรรยากาศที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นครูต้องสร้างบรรยากาศ
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการเสีย่ งของนักเรียนได้ดว้ ยตนเอง คือ นำ�เสนอสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความกล้าหาญ กระตุ้นความตั้งใจของนักเรียนที่จะลองคิด
สิง่ ใหม่ๆ ยอมรับความผิดพลาด ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีพ่ ยายามทำ�สิง่ ใหม่ (Prasanna, 2014
: Online) เพราะโดยพื้นฐานแล้วความพยายามที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ มักจะมี
ความไม่แน่นอนอยู่บ่อยๆ และไม่มีความมั่นใจว่า จะประสบความสำ�เร็จหรือไม่ เปรียบ
เทียบได้กบั คนทีเ่ ล่นการพนันไม่อาจรูล้ ว่ งหน้าได้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นใด แต่บรรยากาศ
ความเสีย่ งมักจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เสมอ มีการศึกษา
พบว่า หากผูส้ อนส่งเสริมให้ผเู้ รียนพยายามมีความอดทนต่อบรรยากาศทีไ่ ม่มคี วามแน่นอน
ผ่านพ้นไปได้จะสร้างความแข็งแกร่งทางความคิดสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคได้
เป็นอย่างดี (Lauer, 1994 : 232)
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จากทีก่ ล่าวมาเกีย่ วกับบรรยากาศชัน้ เรียนกับความคิดสร้างสรรค์ผเู้ ขียนได้นำ�มา
สรุปไว้ดังตารางที่ 1 บรรยากาศชั้นเรียนกับความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 บรรยากาศชั้นเรียนกับความคิดสร้างสรรค์
บรรยากาศชั้นเรียน
ด้านกายภาพ                          
(Physical Climate)
1. การจัดโต๊ะในห้องเรียน
(Desk Arrangement)
2. การจัดโทนสี (Color Tone)
3. การจัดมุมในห้องเรียน
(In the Corner of the
Classroom)
3.1 มุมหนังสือ
3.2 มุมส่งเสริมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
3.3 มุมแสดงผล
3.4 มุมการจัดประสบการณ์
งานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

บรรยากาศชั้นเรียน            
ด้านสังคม
(Social Climate)
1. มีการปฏิสัมพันธ์
(Interaction Climate)
2. มีความเคารพซึ่งกันและกัน
(Mutual Respect Climate)
3. มีเสรีภาพ
(Freedom Climate)
4. มีการสื่อสาร
(Communication Climate)
5. มีการอภิปรายถกเถียง
(Debates Climate)
6. มีการสนับสนุนความคิด
(Idea Support Climate)

บรรยากาศชั้นเรียน                 
ด้านอารมณ์
(Emotional  Climate)
1. มีการเสริมสร้างแรงบันดาล
ใจ (Motivational Climate)
2. มีความท้าทาย
(Challenge Climate)
3. มีความไว้วางใจและเปิดเผย
(Trust and Openness)
4. มีความสนุกสนานและ
อารมณ์ขัน (Playfulness
and Humour Climate)
5. ส่งเสริมความเสี่ยง (RiskTaking Climate)

จากตารางที่ 1 บรรยากาศชั้นเรียนกับความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่าการจัด
บรรยากาศชัน้ เรียนมีสว่ นสำ�คัญต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน ดังนัน้ หน้าที่
ของครูผสู้ อน คือการจัดสิง่ แวดล้อมในชัน้ เรียนให้เอือ้ อำ�นวยต่อการฝึกฝนทักษะความคิด
สร้างสรรค์ไม่วา่ จะเป็นบรรยากาศชัน้ เรียนด้านกายภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสิง่ แวดล้อม
ที่จับต้องได้ บรรยากาศชั้นเรียนด้านสังคมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในชั้นเรียนทั้ง
การปฏิสมั พันธ์ภายในชัน้ เรียน การเคารพ ซึง่ กันและกัน บรรยากาศชัน้ เรียนด้านอารมณ์
ที่มีผลต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจ ความท้าทาย ความไว้วางใจ ความสนุกสนาน และ
ความกล้าที่จะเสี่ยง บรรยากาศทั้งสามด้านนี้มีส่วนเสริมสร้างและเอื้ออำ�นวยให้ผู้เรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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