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บทคัดย่อ  
สงัคมโลกได้มีการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ส่งผลให้คนในยุคนีต้้องมีความยืดหยุ่น มี

ความริเร่ิมสร้างสรรค์ และเป็นตวัของตวัเอง สามารถเป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ผลิตเพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดี ๆ 
แก่ชีวิตและสงัคมได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหนึ่งในทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษท่ี 21 แตก่ารจะพฒันาให้บคุคลมีความคิดสร้างสรรค์ได้นัน้ ควรเร่ิมตัง้แตว่ยัเด็ก โดยเฉพาะ
ในการจัดการศึกษาควรบ่มเพาะเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้ เพราะเด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรียนค่อนข้างยาวนาน โดยอาศยัครูเป็นผู้ วางรากฐานให้แก่เด็ก แต่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์จะ       
ประสบความส าเร็จได้นัน้ ควรมีครูท่ีมีคุณลักษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Teachers) มีทักษะการจดัการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ (Teaching Creatively) และมีรูปแบบการ
สอนความคิดสร้างสรรค์(Teaching for creativity model) สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
พฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้แก่เดก็ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

  
ค าส าคัญ: ทักษะส าหรับครู  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 
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 21st 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  
  

บทน า 
 บทบาทของครูในยคุศตวรรษท่ี 21 ต้องท าตวัเพ่ือศิษย์ไม่ใช่มีแคใ่จ หรือเอาใจใส่ศิษย์เท่านัน้ ครู

ยงัต้องมีทกัษะในการ “จุดไฟ” ในใจศิษย์ ให้รักการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้
ตอ่ไปตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึดหลกั “สอนน้อย เรียนมาก” คือ ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ 
และเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitate)โดยผู้ เรียนลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของเดก็เอง (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 15)สง่ผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ
เพราะเป็นผู้ ท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับตวั มีความคิดริเร่ิมและเป็นตวัของตวัเอง ด้วยเหตนีุค้รูยคุใหม่จึง
ควรท าหน้าท่ีเสริมสร้างพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพความคดิสร้างสรรค์ตามบริบทของสงัคมเข้ากบัยคุสมยั 

 ในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กนัน้ ครูควรมีคณุลกัษณะและทกัษะความสามารถ
เชน่ใด ผู้ เขียนได้ศกึษาค้นคว้าเรียบเรียงสรุปได้เป็นหวัข้อ ดงันี ้

 1.คณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Teachers)  
 2.ทกัษะการจดัการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ (Teaching Creatively) 
 3.รูปแบบการสอนความคดิสร้างสรรค์(Teaching for creativity model) 
 ผู้ เขียนขอน าเสนอ ดังภาพท่ี 1 คุณลักษณะและทักษะส าหรับครูในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 คณุลกัษณะและทกัษะส าหรับครูเพ่ือการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
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 คุณลักษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  
 นกัจิตวิทยาและนักการศึกษาได้เน้นว่า การจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้นัน้ ครูควร
เป็นผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Teachers) เพ่ือให้การเรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นบริบทท่ีได้รับ
การยอมรับวา่เป็นแหลง่สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์อยา่งแท้จริงดงัค ากลา่วท่ีวา่ 
 “วิธีท่ีมีพลงัท่ีสดุในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นกัเรียน คือ ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
เด็ก ๆ เพราะเด็กจะไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ ถ้าครูเพียงแค่บอกแต่ครูต้องแสดงให้เด็ก
เห็น” (Wayne, 2006 : 4 cited from Sternberg and William, 1996)  
 คณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Teachers) ควรประกอบด้วย 
 1. เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ ครูควร มีความรู้ ความสามาร ถและสติปัญญาพ ร้ อ ม ค้นห า       
ฝึกฝนความส าเร็จแปลกๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จากหนังสือ คู่มือ หลกัสูตรการฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์ 
แหล่งเรียนรู้ทัง้ในสถาบันการศึกษา และสถาบันการสอนความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถพัฒนาครู          
เพ่ือน าความรู้มาเพิ่มเติมในชัน้เรียน เพ่ือเป็นครูสอนความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหนือกว่าการเป็นแค่ครูสอน
ความรู้ทัว่ ๆ ไป  
 2. เป็นผู้ท่ีชอบแลกเปล่ียนเรียนรู้ แ ม้จะเ ป็นครูท ี่ ร อบรู้ มีประสบการ ณ์สอนความคิด
สร้างสรรค์เป็นอยา่งดี แตส่ิ่งส าคญัครูควรมีเครือข่ายกบัครูคนอ่ืน ๆ ท่ีมีประสบการณ์การสอนเช่นเดียวกนั 
พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 3.เป็นผู้ท่ีเปิดกว้างทางความคิด  ค รูห ลายคนมีความมั่ น ใจ ในศักยภาพข อ งตน เอ ง           
ไม่คิดเปล่ียนแปลงใด ๆ สิ่งนีน้ับว่าเป็นอุปสรรคปิดกัน้การเรียนรู้เทคนิคการสอนท่ีจะส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในชัน้เรียนครูจึงต้องสลายแนวคิดนีอ้อกให้ได้ด้วยการยอมรับฟังความคิดเห็นแปลก ๆ ใหม่ ๆ 
พร้อมทัง้มีความสนใจต่อเหตุการณ์รอบตัว ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ          
ในการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 4. เป็นผู้ท่ีมีความม่ันคงในอารมณ์ ครูควรแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ทัง้ในเวลาและนอกเวลาสอน เพราะการแสดงออกทางอารมณ์ไม่ว่าจะเสียใจ เศร้า โกรธ สุข 
หรือจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตาม จะส่งผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ บัน่ทอนก าลงัใจท่ีจะสนใจตวัผู้ เรียนและ
กิจกรรมในชัน้เรียน 
 5. เป็นผู้ท่ีชอบฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ การท  าห น้าที่ครูท ี่มีความคิดส ร้ างสร ร ค์จะต้อ ง        
ไม่หยดุนิ่ง ต้องมีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไวในการจดัการเรียนการสอน เช่นเดียวกับนกักีฬา
ต้องรักษาความสามารถฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ และควรมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตนเอง
ด้วยเช่นกนั เพราะผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพของตนเองล้วนแต่ผ่านการฝึกหดั อดทนมีระเบียบวินยั
ด้วยกนัทัง้สิน้ 
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 6.เป็นผู้ท่ีมีอารมณ์ขัน เป็นผู้ท ี่สามารถรับรู้ แสดงความรู้ ส ึกในสิ่งท ี่ท  าให้ข ันหรือสนุกสนาน 
เพราะการมีอารมณ์ขนัจะชว่ยให้ครูมองโลกในแงดี่ บรรยากาศผอ่นคลายเป็นกนัเอง ไมย่ดึตดิรูปแบบ มีความยืดหยุน่ 
ไมมี่ความซบัซ้อนมีความรักและเข้าใจตนเองและเดก็ย่ิงขึน้  
 7.เป็นผู้ท่ีรักการแสวงหาแนวคดิใหม่ ๆ  ครทู ี่มคีวามคดิสร้างสรรค์จะไม่สอนแบบเดมิ ๆ  แต่จะรกัการ
แสวงหาแนวคิดเทคนิคการสอนใหม่ ๆเพ่ือประยุกต์ใช้ไปปฏิบัติการทดลองสอนและประเมินผล           
ความพึงพอใจของผู้ เรียน ท าให้ทราบจดุอ่อนและจดุแข็งของตนเอง การท าเช่นนีจ้ะช่วยให้ครูสามารถจดั
กิจกรรมได้อยา่งเหมาะสมแก่เดก็ 
 8. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในวิถีชีวิต เพ ื่อให้การเรียนการสอนของครูเกิดประโยชน์
แก่เดก็ ครูจึงควรมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในชีวิตประจ าวนั ทัง้ความเป็นผู้ว่องไวในการรับรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ 
รวมถึงการให้เวลากบัตนเองพฒันาทุม่เทอยา่งอดทน และอดกลัน้ ไมท้่อแท้เพ่ือประโยชน์แก่เดก็ 
 นอกจากนีคุ้ณลักษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ได้ตามค าศพัท์  

“CREATE” ซึ่งผู้ เขียนได้น าเสนอดังภาพท่ี 2 คุณลักษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ตาม
ค าศพัท์“CREATE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 คณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ตามค าศพัท์วา่ “CREATE” 
 

 จากภาพท่ี 2 คณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ เขียนได้วิเคราะห์ตามค าศพัท์
วา่“CREATE” ดงันี ้
 1.กระตือรือร้น (Curiosity : C) เป็นครูท่ีมีความกระตือรือร้น กล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือ
พฒันาตนให้มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว พร้อมท่ีจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้
เป็นอยา่งดี 
 2.ยืดหยุ่น (Resilience:R) เป็นครูท่ีมีความยืดหยุน่ยอมรับฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งของผู้ อ่ืน 
 3.ลงมือปฏิบัติ (Experimentation :E) เป็นครูท่ีต้องลงมือทดลองปฏิบตัิการสอนเพ่ือทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนการสอนจากผู้ เรียน 

 4. ใส่ใจ (Attentiveness: A) เป็นครูท่ีมีความใส่ใจในงานและตระหนกัในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ฝึกฝนเพิ่มพนูประสบการณ์สม ่าเสมอ 
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 5. เห็นใจ (Thoughtfulness: T) เป็นครูท่ีมีความเอือ้อาทรจะมีความระมัดระวัง ความเข้าใจ      
เห็นใจ และให้โอกาสแก่เดก็ 
 6. สร้างสภาพแวดล้อม (Environment : E) ครูต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเอือ้อ านวยให้เด็ก            
เกิดการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ได้ทกุโอกาส 
 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1997 : 33) ได้กล่าวถึงครูท่ีดี (Good Teacher) ว่า ควรมีลักษณะของ   
ความเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Teachers) และอาจต้องเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Effecteve Teachers) อีกด้วย ซึ่งคณุสมบตัิทัง้สองข้อควรน ามารวมกันได้ในคนคนเดียวกันเพราะจะมี
ความเข้าใจในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้แก่เดก็ทกุคนได้เป็นอยา่งดี 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าคณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความ
รอบรู้ แลกเปล่ียน เปิดกว้างทางความคดิ มีความมัน่คงทางอารมณ์ มองโลกในแง่ดี และเป็นผู้ ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์อยูใ่นวิถีชีวิต 
 
 ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์  
 การจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ (Teaching Creatively) เป็นการน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้
สร้างบรรยากาศกระตุ้นการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนไปพร้อมกบัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ให้ประสบความส าเร็จครูควรมีทักษะ 
ดงัต่อไปนี ้(อารี พนัธ์มณี, 2552 : 9-27;Morris, 2014 : 549-560 ; สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์, 2558: 
ออนไลน์) 
  1. ทักษะการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น (Encourage Curiosity) เป็นความสามารถของครู
ท่ีจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กให้ได้สัมผัสกับทุก ๆ สิ่งเป็นครัง้แรกในชีวิต ด้วยการก้าว        
เข้าไปในมุมมองของเด็กเพ่ือค้นหาสิ่งท่ีจะกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึน้เพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจ(Inspiration) ด้วยเหตนีุห้ากครูสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นได้ก็
เปรียบเสมือนเป็นแรงกระตุ้นตวัครูเองให้มีแรงบนัดาลใจท่ีจะจดัการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย
เชน่กนั 
 แนวปฏิบัติครูควร เตรียมการและให้ โอกาสกับเด็กลงมือท  าตามความถนัดเพ ื่อกระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็น เกิดแรงจูงใจภายใน( Intrinsic Motivation) พร้อมท่ีจะท ากิจกรรมโดยอาจใช้
เหตกุารณ์ท่ีสอดคล้องกบัหวัข้อการเรียนรู้ท่ีเด็กต้องการค้นหาหรือการใช้วาจาน า้เสียง การบอกเล่า ชีช้วน 
จะยิ่งกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ อยากทดลอง และน่าต่ืนเต้นเพราะความจริงเป็นสิ่งท่ีต้องค้นหามากกว่าท่ีจะ
คิดวา่ความจริงเป็นสิ่งท่ีต้องเปิดเผย รวมถึงครูผู้สอนควรสร้างความประทบัใจแก่ผู้ เรียนด้วยบคุลิกภาพท่ีมี
อารมณ์ผอ่นคลาย คลอ่งแคลว่ ยืดหยุน่และคอยให้ก าลงัใจอยูเ่ป็นประจ า 
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 2.ทักษะการใช้ค าถามที่ ท้าทาย (Challenging Question) เป็นความสามารถของครูท่ีจะใช้
ค าถามกระตุ้นการคดิเพ่ือให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง เหตนีุก้ารใช้ค าถามท่ี
ท้าทายจงึนบัเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ เพราะท าให้การแก้ปัญหามีความท้าทาย
มากขึน้ และยงัยัว่ยใุห้เดก็หาความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูความรู้เดมิกบัข้อมลูความรู้ใหม ่ๆ 

แนวปฏิบัติการใช้ค าถามเพื่อ เ ร้ าความสนใจสร้างความรู้ ส ึกท้าทาย มี 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกเป็นค าถามระดับพืน้ฐานท่ีใช้ความรู้ทั่วไปหรือใช้ความรู้เดิมในการตอบ ท าให้เด็กมี         
ความคล่องตัวในการสังเกต ทบทวนความจ า และความเข้าใจ เช่น “เม่ือนักเรียนฟังเพลงนีแ้ล้วรู้สึก
อย่างไร” “เม่ือนักเรียนมองภาพนีแ้ล้วรู้สึกอย่างไร” หรือ “ใครเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเป็นคนแรก”     
เป็นต้น ส่วนลักษณะท่ีสองเป็นค าถามระดับสูงท่ีต้องใช้ความคิดค้นซับซ้อนโดยอาจใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาเป็นพืน้ฐานในการคิดและตอบค าถามเช่น “อะไรเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน” “สาเหตุใดท่ีท าให้นางวนัทองถูกประหารชีวิต” หรือ “กฎแรงโน้มถ่วงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไรบ้าง” เป็นต้นสิ่งส าคัญเม่ือนักเรียนตอบถูกครูควรให้การเสริมแรงแก่ค าตอบของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม เชน่ ยิม้ พยกัหน้า และกล่าวค าช่ืนชมในความสามารถของเด็ก เป็นต้น จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมี
ความคดิริเร่ิม มีจินตนาการเป็นของตนเอง และยงักระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

3. ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นความสามารถของครูในการจดัให้เด็กทกุคน
มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลบัได้ทราบผลของการท ากิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้นกัเรียน
สามารถเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการแก้ปัญหากับผลท่ีเกิดขึน้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดมุมมองใหม่ ๆ อันจะ
น าไปสูก่ารตดัสินใจ เพิ่มพนูประสบการณ์ สร้างสรรค์พฒันางานให้เกิดประโยชน์ทัง้ตนเองและสว่นรวม 

แนวปฏิบัติการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ด ีจะต้องเฉพาะเจาะจงเพ ื่อผู้ ร ับข้อมูลย้อนกลับได้
มองเห็นภาพตนเองในสถานการณ์นัน้ได้ และควรเป็นข้อมูลทัง้ในแง่บวก (Positive Feedback) และ
ข้อมูลในแง่ลบ (Negative Feedback) โดยครูอธิบายผลท่ีเกิดตามจริงและทันเวลา เพ่ือนักเรียนจะได้
แก้ไขได้ทนัทว่งทีแตจ่ะไมต่ดัสินวา่ถกูหรือผิด เพียงแตบ่อกให้นกัเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์ท่ีคาดไว้แล้ว
สรุปการปฏิบตัิของตนเองว่าเป็นอย่างไรห่างจากเป้าหมายหรือไม่ และต้องท าอะไรต่อไปเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย การให้ข้อมูลแก่นกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง 
 4.ทักษะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activity) เป็นความสามารถของครูท่ีจะใช้วิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ เ รียน ซึ่งครูควรใช้กลวิธีหากิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์และมีมาตรฐานเพ่ือให้เด็กได้น าความสามารถของตนเองออกมาใช้ให้มากท่ีสดุดงั เช่น การให้
เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ การจินตนาการตามบทบาทสมมติ การวาดภาพตาม
จินตนาการ การสร้างสรรค์งานศิลปะ การประดิษฐ์งานตามจินตนาการ และการเขียนเร่ืองราวจาก
ความคดิของเขาเอง ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะท้าทายความคดิและเปิดโอกาสให้เดก็ได้คิดอย่างสร้างสรรค์  
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 แนวปฏิบัติครูสามารถสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนได้ทุกวิชา เช่น 
สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ เป็นต้น ครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
เดก็อยา่งตอ่เน่ืองและท าเป็นประจ าจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กพฒันายิ่งขึน้ โดยกิจกรรมท่ีครูจดั
ควรมุง่สง่เสริมให้เดก็ได้แสดงออกอยา่งอิสระ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม
สร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา กิจกรรมสร้างสรรค์การจินตนาการ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสงัคม เป็นต้น 
 5. ทักษะการก ากับตดิตาม (Monitoring) 
 เป็นความสามารถของครูในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างครูกบันกัเรียนในช่วงเวลาของกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ เน่ืองจากนักเรียนย่อมประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือดูแล      
ทัง้ในขณะท ากิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่ม ดงันัน้การก ากับติดตามจะช่วยให้นกัเรียนไปสู่เป้าหมาย        
ในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ โดยอาจจะมีการสงัเกตการณ์เป็นระยะ ๆ เพ่ือบนัทึกกิจกรรม          
มีการสอบถามเพ่ือการให้ค าแนะน า และการกระตุ้ นให้เด็กน าความรู้และประสบการณ์มาต่อยอด
สร้างสรรค์ผลงาน 
 แนวปฏิบัติ ใน ก าร ก ากับ ติด ต ามห น้ าที่ ข อ งค รู จ ะคอ ยติดต ามดูแ ล  สัง เ ก ตก าร ณ์           
เพ่ือทราบผล ไม่ใช่การแทรกแซงให้เกิดผลท่ีต้องการ ครูควรปล่อยให้การด าเนินกิจกรรมบรรลผุลก่อนจน
ทราบปัญหาและอปุสรรคว่าด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร เป็นไปตามความมุ่งหมายในการจดัการเรียนการ
สอนอย่างสร้างสรรค์หรือไม่ และประสบปัญหาอะไรหรือไม่ แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ชีแ้นะ
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ผลของการก ากับติดตามจะช่วยให้     
ทกุคนมีสว่นร่วมรับฟังความคดิเห็นด้วยกนั เพราะการให้ข้อเสนอแนะของครูนบัว่ามีคณุคา่ช่วยให้เด็กเกิด
มมุมองท่ีจะพฒันาตนเองน าไปสูก่ารตดัสินใจ เพิ่มพนูประสบการณ์ สร้างสรรค์พฒันางานท่ีเกิดประโยชน์
ทัง้ตนเองและสว่นรวม 
 6.ทักษะการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
 เป็นความสามารถของครูท่ีจะจัดให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเอง
ภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม เพ่ือร่วมกันสร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกัน         
เม่ือได้ผลการแสดงความคดิเห็นตอ่ข้อมลูท่ีน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้แล้วจะได้น าไปปรับปรุงขัน้ตอนหรือ
กระบวนการแก้ปัญหาของตนเอง การแลกเปล่ียนความรู้จึงมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มศักยภาพและ                
การปฏิสมัพนัธ์ของเดก็ได้เพิ่มพนูยิ่งขึน้ 
 แนวปฏิบัติครูเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยกระตุ้นความคิดให้แ ก่นักเรียนขณะท  ากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างกัลยาณมิตรให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และพิจารณาว่าสมาชิกลุ่มทุกคนควรมีความเข้าใจตรงกันว่า ตนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยให้กลุ่ม
ท างานได้ส าเร็จ เช่น ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ซกัถาม โต้แย้ง และสนบัสนุน เป็นต้น จึงเป็นการช่วย
ไมใ่ห้เพ่ือน ๆ ออกนอกเร่ือง ด้วยการให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีมีคณุคา่ชว่ยให้เกิดมมุมองท่ีจะพฒันาตนเอง 
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 จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Teaching Creatively) 
นับว่าเป็นความสามารถของผู้ สอนท่ีจะใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้เป็นส่วนหนึ่งของ     
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัได้แก่ ทกัษะการกระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็น ทกัษะการใช้ค าถามท่ีท้าทาย ทกัษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ ทักษะการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ 
ทักษะการก ากับติดตาม และทักษะการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซึ่งผู้ เขียนได้สรุปรวบรวมน าเสนอ               
ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Teaching Creatively) 
 รูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์  
 การสอนความคิดสร้างสรรค์ ( Teaching for creativity model) เ ป็นความสามารถของครู             
ในการก าหนดรูปแบบการสอนเช่ือมความรู้ บริบท และประสบการณ์ของครูเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่ผู้ เรียน โดยมีเปา้หมายให้ผู้ เรียนได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกบั1) ความกล้าแสดงความคิดท่ีไม่
ซ า้ในเร่ืองเดียวกันได้อย่างหลากหลาย 2) สามารถแสดงแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างแนวคิดเดิม
แบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป และ 3) สามารถแสดงขัน้ตอนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์   
ด้วยเหตนีุบ้ทบาทของครูจึงนบัว่ามีความส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมดงักล่าวออกมาตามท่ี
มุ่งหวัง จึงต้องแสวงหารูปแบบการสอนท่ีสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึน้กว่าการสอน
ตามปกติทั่วไปดังนัน้จึงน าเสนอตัวอย่างรูปแบบการสอนต่อไปนีท่ี้นับว่ามีประโยชน์ต่อครูท่ีสนใจ            
ในการพฒันาความสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ผู้ เรียนคือ รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์(Synectics Model) 
 รูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์แบบซินเนคตกิส์ (SynecticsModel)  
 การสอนแบบซินเนคติกส์ (SynecticsModel) เป็นกระบวนการสอนความคิดสร้างสรรค์อีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีจอยส์และวิล (Joyce & Weil, 1996) ได้พฒันาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon, 1961) ท่ีกล่าว
ว่า บุคคลมกัจะพฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้ค าเปรียบเทียบ (Analogies) หรือการใช้ค าอุปมา  
อปุมยั (Metaphors) เพ่ือสนบัสนุนประเด็นหรือปัญหาใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนของตนเองเป็นประจ าอยู่
แล้ว หากได้มีกระบวนการฝึกฝนคิดแก้ปัญหาด้วยการ ตวัเองเป็นคนอ่ืนเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบจะยิ่ง
ได้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึ่งต่อมารูปแบบการสอนนีไ้ด้ถูกน ามาใช้เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จนประสบความส าเร็จอยา่งแพร่หลาย 
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 รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ (SynecticsModel) นีมี้ความเช่ือพืน้ฐาน 4 ประการคือ (Mujibul, 
2013 : 132 cited from Joyce et al., 2012)  
 1. ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมประจ าวนัของบุคคล ไม่เพียงแต่เร่ือง
เฉพาะงานศิลปะ และการใช้ค าพูดปฏิภาณโวหารเท่านัน้ แต่ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานและพกัผอ่น   
 2. กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลึกลบั ซบัซ้อน แต่สามารถอธิบายและฝึกฝนให้มี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึน้ได้ จากประสบการณ์กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือผ่านขัน้ตอนของการฝึกอบรม
อยา่งเป็นระบบ 
 3. นวัตกรรมทางความคิดสร้างสรรค์มีความคล้ายคลึงกันทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต้องอาศยักระบวนการทางสติปัญญา เป็นต้นแบบ
แทบทัง้สิน้  
 4. ความคดิสร้างสรรค์ของคนคนเดียวหรือกลุม่คนจะมีลกัษณะความคิดหรือผลผลิตใกล้เคียงกนั 
 กอร์ดอน (Gordon) ได้เสนอวิธีการคดิเปรียบเทียบเพ่ือใช้ในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ไว้ 3 วิธี
คือ  
 1. การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของ
ความคิด หรือคน สัตว์ พืช สิ่งของ ตัง้แต่จ านวน 2 สิ่งหรือมากกว่า โดยสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบไม่
จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ จุดประสงค์เพ่ือให้มองเห็นปัญหาในอีกแนวหนึ่งหรือ เพ่ือให้เกิด   
ความคิดใหม่ ซึ่งอาจน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีต้องการได้ ตวัอย่างเช่น นักเรียนเปรียบเทียบระบบหวัใจและ
หลอดเลือดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ด้วยการวาดภาพการเช่ือมต่อให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ระหว่างสอง
ระบบ และให้ลองเปรียบเทียบเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเหมือนรถบรรทกุวิ่งผ่านระบบเลือดเพ่ือส่งออกซิเจน
ไปยังอวัยวะของร่างกาย แต่เกิดอาการติดขัดขึน้เพราะมีลิ่มเลือดเกิดขึน้ในเส้นทางจึงเปรียบเหมือน
การจราจรตดิขดัขวางกัน้ไมใ่ห้เซลล์เม็ดเลือดแดงน าสง่ออกซิเจนท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตได้ เป็นต้น  
 2. การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) เป็นการเปรียบเทียบโดยท่ี
นกัเรียนจะต้องสมมติตนเองให้มีความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบ ไม่ว่าสิ่งนัน้
จะเป็นความคิดหรือคน สตัว์ สิ่งของ พืช โดยเน้นการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของความรู้สึกเห็นอกเห็น
ใจ ซึ่งนักเรียนจะต้องสูญเสียความเป็นตวัของตวัเองเพ่ือน าตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งนัน้ ดงัเช่นจาก
ตวัอยา่งในข้อ 1 ถ้าหากนกัเรียนเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงท่ีเดินทางไปทัว่ร่างกาย แตบ่างครัง้เซลล์เม็ดเลือด
แดงอาจมีความยุ่งยากและท าอะไรไม่ถกู เม่ือพบว่ามีลิ่มเลือดขวางทางเดินพวกเขาอยู่ข้างหน้า ท าให้เขา
จะต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เปรียบดงัตนเองขบัรถอยู่บนถนนแตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณ์ของ
นกัเรียนท่ีเคยเจอกบัการจราจรท่ีติดขดัจริงการแก้ไขจงึจะได้ความคดิแปลกใหมแ่ละสร้างสรรค์ 
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 3. การเปรียบเทียบโดยใช้คู่ค าขัดแย้ง (Compressed Conflict) เป็นการใช้ค าเปรียบเทียบ 2 ค า
ท่ีมีความหมายขัดแย้งกันหรือตรงกันข้ามมาอธิบายลักษณะความคิดหรือ คนสัตว์ พืชสิ่งของ                 
ดงัตวัอย่างในข้อ 1 ใช้ค าเปรียบเทียบว่าลิ่มเลือดท่ีมาขดัขวางการจราจรของเม็ดเลือดแดง ว่า “นกัฆ่าเอา
ชีวิต” เพราะอาจส่งผลต่อการท างานของสมองถ้าเกิดขึน้ในจุดท่ีร้ายแรง แต่ลิ่มเลือดก็มีประโยชน์ช่วย
ปอ้งกนัให้เลือดหยดุไหลเม่ือเกิดบาดแผลขึน้ ซึ่งนกัเรียนต้องตอ่สู้กบัความขดัแย้งด้วยการประดิษฐ์ค ามา
อธิบายเปรียบเทียบให้เห็นลกัษณะสองอาการอย่างชดัเจน 
 ปัจจุบันนี ้นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ศิลปิน และวิศวกรต่างก็ยอมรับความส าคัญของ            
การเปรียบเทียบอปุมาอปุมยัวา่มีผลให้มีมมุมองในรูปแบบใหม ่ๆ  ด้วยเหตนีุห้ลายปีท่ีผ่านมาภาคธุรกิจได้
ใช้วิธีของซินเนคติกส์ (Synectics Model) ส าหรับการค้นหาความคิดสร้างสรรค์จนแนวคิดนีไ้ด้รับการ
ยอมรับน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ในชัน้เรียน 
 ขัน้ตอนการเรียนการสอนแบบซินเนคตกิส์ (SynecticsModel)  
 จอยส์และวิล (Joyce & Weil, 1996 : 244) กล่าวว่าการสอนแบบซินเนคติกส์ ( Synectics)           
จะประกอบด้วยกิจกรรมเชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้นักเรียนสามารถจินตนาการแก้ปัญหาได้ ดังนัน้
องค์ประกอบส าคญัของการสอนแบบซินเนคตกิส์  มีขัน้ตอนโดยสรุปดงันี ้ 
  ขั ้นที่  1 การบรรยายสถานการณ์ปัจจุบัน (Description of the Present Condition)       
ครูให้นักเรียนบรรยายหรืออธิบายสถานการณ์ตามท่ีนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งนักเรียนสามารถ
อธิบายด้วยวาจาหรือเขียนลงบนกระดาน ตวัอย่าง เช่น หวัข้อ “ความรู้สึก” ซึ่งค าอธิบายจะเก่ียวข้องกับ 
ค าวา่ ความรัก ความเกลียด ความโกรธ ความเศร้า ความส านกึผิด ความสขุ ความพงึพอใจ เป็นต้น 
  ขัน้ที่  2 การเปรียบเทียบโดยตรงกับสิ่ งที่ เรียน (Direct Analogy) ขัน้นีน้ักเรียนเสนอ   
การเปรียบเทียบทางตรงในสิ่งท่ีก าลงัเรียนรู้ไปเปรียบเทียบกบัสิ่งอ่ืน ๆ จากนัน้เลือกมาเพียงสิ่งเดียวเพ่ือ
พิจารณาอยา่งละเอียด ตวัอยา่ง เชน่ นกัเรียนตรวจสอบค าในขัน้ท่ี 1 เปรียบเทียบกบัค าอ่ืน ๆ ท่ีเลือกในขัน้
นี ้ค าว่า พืช สัตว์ หรือเคร่ืองจักร หลังจากนัน้เลือกมา 1 อย่าง คือ ค าว่า “พืช”เปรียบเทียบกับค าว่า 
“ความรู้สึก”เช่น ดอกกหุลาบท าให้นึกถึงความรัก หรือดอกกหุลาบท าให้นึกถึงวนัวาเลนไทน์และความสุข 
หรือ ดอกลิลล่ีท าให้นกึถึงความเศร้า เป็นต้น  
  ขัน้ที่  3 การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) ครูถามนกัเรียน
คิดอย่างไรกับสิ่งท่ีเลือกมา โดยให้นักเรียนสมมติตนเป็นสิ่งท่ีเลือกในขัน้ตอนท่ี 2 และต้องบรรยาย
ความรู้สกึถึงสิ่งนัน้เป็นพิเศษ ตวัอย่าง “รู้สึกอย่างไรท่ีต้องเป็น ดอกกหุลาบ” ค าตอบ “มีชีวิต มีความสขุ มี
ความเศร้า มีความปลอดภัย มีความหอม มีความกล้าหาญ มีความรัก มีความหลงใหล มีความดี            
มีความเลว มีความเกลียดและมีความตาย”เป็นต้น 
  ขัน้ท่ี 4 การเปรียบเทียบโดยใช้คู่ค าขัดแย้ง (Compressed Conflict) นกัเรียนน าค าหรือ
วลีท่ีได้จากขัน้ท่ี 2 และ3 มาสร้างค าท่ีมีลกัษณะขดัแย้งหรือตรงกันข้ามกัน โดยให้ทัง้ชัน้เรียนลงคะแนน
เลือกมา ตวัอยา่ง “ความดี-ความเลว ความมีชีวิต-ความตาย ความรัก-ความเกลียด” เป็นต้น 
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  ขัน้ท่ี 5 การเปรียบเทียบโดยตรงกับคู่ขัดแย้ง (Direct Analogy) นกัเรียนน าค าท่ีได้จาก
ขัน้ตอนท่ี 2 มาสร้างและเลือกสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกันตามการเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้งท่ีได้ ตวัอย่าง 
“สตัว์” เป็นค าเปรียบตรง “ความมีชีวิต-ความตาย” เป็นลกัษณะคูข่ดัแย้ง ดงันัน้การเปรียบเทียบโดยตรง
กบัคูข่ดัแย้ง น าค าช่ือของสตัว์ตา่ง ๆ ไปจบัคูก่ับค าเปรียบเทียบตรง เช่น “สิงโต- ความมีชีวิต-ความตาย /    
สนุขั-ความมีชีวิต-ความตาย” เป็นต้น   
  ขั ้นที่  6  การกลับไปพิจารณางานเดิม ( Re-examination of the Original Task)          
ครูให้นกัเรียนย้อนกลบัไปขัน้ท่ี 1 พิจารณาหวัข้อท่ีน าเสนอ แล้วใช้ผลในขัน้ท่ี 5 หรือประสบการณ์ท่ีได้จาก
ซินเนคติกส์ (Synnectics Model) มาสร้างความคิดใหม่ขึน้มา ตัวอย่าง “ความรู้สึกของนักเ รียน            
เป็นเหมือนสิงโตท่ีมีชีวิตอยู่และท่ีได้ตายไปแล้ว หรือ ความรู้สึกของนกัเรียนเป็นเหมือนดอกกุหลาบและ     
ดอกลิลล่ีท่ีบางครัง้ก็มีความสขุและบางครัง้ก็มีความเศร้า” 
  ขั ้นที่  7 การประเมินผล (Evaluate) นักเรียนประเมินผลงานก่อนและหลังการเรียน        
การสอนความคดิสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ เพ่ือดวู่าตนเองได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมาก
ขึน้หรือไม ่นอกจากนีย้งัต้องวิเคราะห์กระบวนการคิดท่ีผ่านตลอดทกุข้อ 
 จากรูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์แบบซินเนคติกส์ ( Synectics Model) ท่ีกล่าวมา            
เป็นการสร้างสิ่งท่ีคุ้นเคยให้แปลกใหม่ จะช่วยให้นกัเรียนมองเห็นปัญหาเดิมและแนวคิดเดิมได้มีผู้น าแนว
การสอนวิธีนีไ้ปศึกษาและใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ดังเช่นมูจิบัล (Mujibul, 2013 : 132)         
ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนคนเดียวและเป็นกลุ่มด้วยการสอนแบบซินเนคติกส์ 
(Synectics Model) พบว่า รูปแบบการสอนนีช้่วยเพิ่มประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล
และกลุ่มตา่ง ๆ ของนกัเรียนได้และยงัช่วยสร้างความเข้าใจและพฒันาจิตส านึกการแก้ปัญหาร่วมกันอีก
ด้วย สอดคล้องกบัการศกึษาประสิทธิผลของการสอนวิชาสตัววิทยาของนกัเรียนในระดบัมธัยมด้วยวิธีการ
สอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics Model) ของจันดราเซคราน (Chandrasekaran, 2014 : 37) พบว่า 
นกัเรียนมีพฒันาการความคิดสร้างเพิ่มขึน้รวมทัง้มีระดบัความสนใจและแรงจงูใจและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูขึน้อีกด้วย 
 
สรุป 
 ทักษะส าหรับครูเพ่ือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพของครูนัน้
ประกอบด้วย 1) คณุลกัษณะของการเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Teachers) ต้องมีบทบาท
ความเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะสามารถสร้างห้องเรียนให้เป็นสนามแห่งการฝึกความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่เดก็ได้คดิค้นและแสดงออกอยา่งอิสระ เพ่ือสง่เสริมพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ได้บรรลุศกัยภาพของตนเอง 2) ทกัษะการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์(Teaching Creatively)
เป็นความสามารถของครูท่ีจะน าวิธีการตา่ง ๆ มาใช้สร้างบรรยากาศกระตุ้นการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้ เรียนไปพร้อมกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 
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การใช้ค าถามท่ีท้าทาย การให้ข้อมูลย้อนกลับ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การก ากับติดตาม และ           
การจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 3) การมีรูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์ (Teaching for creativity 
model) เป็นความสามารถของครูในการก าหนดรูปแบบการสอนเช่ือมความรู้ บริบท และประสบการณ์
ของครูเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เรียน ได้น าเสนอรูปแบบการสอนไว้ 2 แบบ คือ รูปแบบ     
การสอนความคดิสร้างสรรค์ของวิลเล่ียม (Willaims Model) ประกอบด้วย มิติท่ี 1 ด้านเนือ้หา (Contents) 
มิติท่ี 2 ด้านกลยุทธ์การสอน (Teaching Strategies)และ มิติท่ี 3 ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
(Pupil Behaviors) เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยให้ผู้สอนสามารถบูรณาการด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ
มาผสมผสานในการสอนความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ เ รียน และรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 
(Synectics Model)  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสมมติตนเองในฐานะท่ีเป็น
คนอ่ืนหรือเป็นสิ่งอ่ืนให้ลองใช้ความคิดเปรียบเทียบเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง
จากเดมิเกิดเป็นความคดิสร้างสรรค์ 
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