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ความคิดสรางสรรค : พรสวรรคที่ครูควรสรรคสรางใหผเู รียน
Creative Thinking : Talent that teachers should create to student.
กมล โพธิเย็น*
บทคัดยอ
ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาใหเกิดขึ้นใน ตัวผูเรียน
และเปนเรื่องที่ผูสอนจะตองใหความสนใจและตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทุกคน เนื่องจากเปนขอกําหนด
หนึ่งที่ผูเรียนจะตองมีอยูในตัวสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และยังเปนเครื่องมือสําคัญที่จะกอใหเกิดการ
ขับเคลื่อนของประเทศไทยตามโมเดลไทยแลนด 4.0 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองของ
มนุษยในการมองเห็นมุมมองที่แตกตางไปจากสิ่งเดิมที่เคยมีอยู เปนการเชื่อมโยงจากสิ่งที่กําลังคิดไปสูสิ่งอื่นได
อย า งหลากหลายจนเกิ ดเป น นวั ตกรรม สิ่ งประดิษฐ หรือวิธีการแกปญ หาที่เกิดประโยชนสูงสุด วิล เลียม
(F.E. Williams, 1970) ได ส ร า งรู ป แบบการสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความคิ ด สร า งสรรค ที่ เ น น พฤติ กรรม
การสอนของครู 18 วิธี นอกจากนี้ กระบวนการสรางสรรคตามแนวคิดของ พอล อี พัลเซ็ก (Paul E. Plsek,
1997) ยังไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตองอาศัยหลักการพื้นฐานสําคัญอีก 3 ประการ คือ ความสนใจ
การหลบหลี ก และการเคลื่ อนไหว และกระบวนการสรางสรรคตามแนวคิ ดของพัล เซ็ก (Paul E. Plsek)
จะประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก ขั้นเตรียม ขั้นจินตนาการ ขั้นพัฒนา และขั้นลงมือกระทํา ซึ่ง
กระบวนการคิดสรางสรรคดังกลาวสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสอนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคได
ในทุกรายวิชา
คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค, พฤติกรรมการสอนของครู, กระบวนการคิดสรางสรรค

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
Creative Thinking is the important and essential skill to develop for students. Because
this is the requirement of student’s attribute in 21st century and the important equipment to
dynamic in Thailand 4. 0’ s Model. Creative Thinking is brain ability to see the different view
and associate the idea to another thing. Creative Thinking can construct in the innovation and
solve the problem. Teacher must interest to develop in their students. William construct 18
models for developing Creative Thinking in Teacher’ s behaviors. Paul E. Plsek shows Model
for the processes of Creative Thinking that depend on mental processes in 3 elements,
perception, memory and judgment. The process of Creative Thinking has 3 basic assumptions,
attention, escape and movement and 4 steps that preparation, Imagination, development and
action and can use for promoting Creative Thinking in all subjects.
Keywords : Creative Thinking, Teacher’s behaviors, The processes of Creative Thinking
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงในดานแนวทางและจุดเนนทางการศึ กษาที่
นาสนใจหลายประเด็น จุดเนนดังกลาวนี้กอใหเกิดการพัฒนาในตัวผูเรียนเพื่อใหเกิดความงอกงามมากยิ่งขึ้น
ดวยการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนที่สําคัญและจําเปนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 นี้ กลาวคือจะเปนโลกที่เต็มไปดวยการแขงขันที่สูงขึ้นในทุก ๆ ดาน ดังนั้นบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ก็ตองเปลี่ยนไปดวยเชนกัน นั่นคือ ผูสอนจําเปนจะตองสรางคุณลักษณะที่จําเปนให
เกิดขึ้นในตัวผูเรียนใหไดมากที่สุด และหนึ่งในคุณลักษณะสําคัญดังกลาวที่ครูจําเปนจะตองสรางใหมีขึ้นในตัว
ผูเรียนคือ ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เนื่องจากความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะสําคัญที่จะ
ชวยใหคนเกิดความคิดริเริ่มที่แปลกใหม เปนความคิดที่ฉีกแนวไปจากเดิม หรือเปนความคิดนอกกรอบที่เคยมี
อยูแลวเพื่อเปนการขยายมุมมองใหม ๆ ในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความโดดเดนกวาคนอื่น
ความคิดสรางสรรคจะกอใหเกิดผลลัพธในทางวัฒนะ นั่นคือ เกิดความเจริญงอกงาม เปนความแปลกใหมที่ชวย
สรางความเปนเอกลักษณของบุคคล จึงทําใหเปนที่สนใจของผูคนทั่วไปหลายคนอาจคิดวา การจะพัฒนาให
ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นมาไดนั้นคงจะเปนเรื่องที่ยากเกินไปแตแทจริงแลว ความคิดสรางสรรคนั้นเปน
ความคิดที่มีฐานของแนวคิดและทฤษฎีรองรับ ตลอดจนมีขั้นตอนในการดําเนินการที่สามารถสรางใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียนไดจริง อีกทั้งยังสามารถจับตองไดโดยมีผลผลิตของชิ้นงานเปนเครื่องชี้วัดวาคือผลลัพธที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยแทจริงได
ความคิ ด สร า งสรรค จึ ง นั บ ได ว า เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ของการเป น จุ ด เริ่ ม ต น ของการคิ ด ค น
นวัตกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศในยุค
ปจจุบันนั่นคือ Thailand 4.0 ซึ่งนโยบายดังกลาวนี้จะเนนที่การสรางนวัตกรรมตลอดจนสิ่งประดิ ษฐ เ ป น
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สําคัญ แตการที่คนเราจะสามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐ หรือผลงานใหออกมาเปนรูปธรรมไดนั้นจําเปนจะตอง
มีความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน และความคิดสรางสรรคจะ
เปนความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคลแตละคนที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นมาได ดังนั้นผูเขียนจึงขอ
กลาวถึงความหมายของความคิดสรางสรรคเสียกอน เพื่อจะไดเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันวาเปนอยางไร
และจะตองมีลักษณะสําคัญอยางไร จึงจะถือวาเปนความคิดสรางสรรค
1. ความหมายของความคิดสรางสรรค
ไดมีนักจิตวิทยาและนักวิชาการไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค เอาไวหลายทานดวยกัน ดัง
จะขอประมวลไวดังตอไปนี้
Guilford (1967 :62) นักจิตวิทยาในยุคแรกที่สนใจเรื่ องความคิดสร างสรรค ไดใหความหมายของ
ความคิดสรางสรรคไววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย กลาวคือ เปนการคิด
หลายทิศทาง หลายแงมุม คิดไดกวางไกล ซึ่งลักษณะการคิดเชนนี้จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมทั้ง
การคิดหาวิธีแกปญหาใหสําเร็จดวย และความคิดอเนกนัยนี้จะประกอบไปดวย ความคิดริเริ่ม (Originality)
ความคล อ งในการคิ ด (Fluency) ความยื ด หยุ น ในการคิ ด (Flexibility) และความคิ ด ละเอี ย ดละออ
(Elaboration) ในขณะที่ Wallach and Kogen(1965 :18) กลาวถึงความของความคิดสรางสรรคไววา เปน
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ (Association) ระหวางสองสิ่ง กลาวคือ เมื่อมีการคิดถึงสิ่งหนึ่งได
ก็จะเปนสะพานไปใหนึกถึงสิ่งอื่นที่มีความสัมพันธกันไดอีก สวน Torrance (1962 :16) นักจิตวิทยาผูสนใจ
เรื่องความคิดสรางสรรคไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา เปนความสามารถของบุคคลในการคิด
สรางสรรคผลิตผล หรือสิ่งที่แปลกใหมที่คนไมรูจักมากอน เชนเดียวกับที่ Edward De Bono (1993) ก็เปน
นักจิตวิทยาอีกคนหนึ่งที่สนใจเรื่องความคิดสรางสรรค ไดกลาวถึงความหมายของความคิดสรางสรรคเอาไววา
เปนความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เพื่อเปดความคิดที่ปดกั้นอยู ทําใหเกิดแนวคิด
อยางอื่นเพื่อนํามาใชแกปญหาที่เปนความสามารถในการมองหาทางเลือกหลากหลายทิศทาง โดยการคิดอยาง
รอบดาน ครอบคลุมทั้งแนวกวางและแนวลึก ตลอดจนสามารถสรางแนวคิดใหมซึ่งอาจตางไปจากแนวคิดเดิม
บางเล็กนอย หรือแปลกไปจนไมคงแนวคิดเดิมไวเลย
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก จิ ต วิ ท ยาและนั ก การศึ ก ษาของไทยที่ ส นใจในเรื่ อ งความคิ ด สร า งสรรค ไ ด ใ ห
ความหมายเอาไวพอสรุปไดดังนี้
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2545 : 16) ผูสนใจศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรคไดใหความหมายของ
ความคิดสรางสรรคไววา ความคิดสรางสรรค คือ ความคิดที่มุงแกปญหาหรือประดิษฐคิดคนในแนวทางที่ใหม
แปลกแตกตางจากเดิม และมีคุณคาเปนประโยชน เชนเดียวกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2556 : 4) นัก
การศึกษาผูสนใจศึกษาเรื่องกระบวนการคิด ไดกลาวถึงความคิดสรางสรรควาเปนการสรางสรรคสิ่งใหมที่
แตกตางไปจากเดิม และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและเปนความคิดริเริ่มใหม ๆ ใหความรูสึกแปลกใหม
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ตื่นตาตื่นใจ ไมเคยเห็นจากที่ใดมากอน และสามารถนําไปใชประโยชนไดเหมาะสมกวาสิ่งเดิมที่มีอยู ในขณะที่
ชาญณรงค พรรุ งโรจน (2548 : 7) ก็ เ ป น อี กทานหนึ่งที่ส นใจศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรค ไดอธิบ ายวา
ความคิ ด สร า งสรรค เ ป น ความสามารถของสมองที่คิดไดกวางไกลหลายแงมุม เรีย กวา ความคิดอเนกนั ย
ซึ่งทําใหเกิดความคิดใหม ๆ ที่แตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ
รอบตัว เกิดการเรียนรูจนเกิดปฏิกริยาตอบสนองใหเกิดความคิดหรือคิดคนสิ่งแปลกใหม หรือเพื่อการแกไข
ปญหาซึ่งจะตองอาศัยการบูรณาการจากประสบการณและความรูทั้งหมดที่ผานมา
จากความหมายของความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ที่นักจิตวิทยาและนักวิชาการทั้งหลาย
ไดกลาวเอาไวนั้น ผูเขียนขอสรุปความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ดังแผนภาพตอไปนี้

จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถทาง
สมองของคนเราในการมองเห็นสิ่งที่ตางไปจากเดิม เปนการคิดหลายมุมมอง หลายทิศทางที่กวางและลึกลงไป
ความคิดสรางสรรคนั้นจะมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนการเชื่อมโยงจากสิ่งที่กําลังคิดไปสูสิ่งอื่น โดยเปนการ
มองเห็นทางเลือกหลายทางอยางรอบดาน และยังเปนความคิดที่ตางไปจากเดิมที่ตื่นตาตื่นใจ ในขณะเดียวกัน
ความคิดสรางสรรคจะสงผลใหเกิดการคิดคนสิ่งแปลกใหมที่เปนประโยชน และจะไดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
ตลอดจนไดวิธีการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูเปนผลลัพธสําคัญ
2. หลักการพื้นฐานในการศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรค
คนทั่วไปมักคิดกันวา ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องเฉพาะตัวของคนเกง หรือคนที่มีความสามารถพิเศษ
เทานั้น หรือบางครั้งก็คิดกันไปวา เปนเรื่องของพรสวรรคในตัวของคนบางคนเทานั้น ดังนั้น ผูสอนจึงมักจะ
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ละเลยที่จะคํานึงถึงการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพราะมองวาเปนสิ่งที่ทําไดยาก และ
เกินความสามารถของผูสอนที่จะสรางใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนได แตในความเปนจริงแลว ความคิดหรือความ
เขาใจดังกลาวนั้นลวนเปนเรื่องที่ไมถูกตองทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะวาความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่สามารถเรียนรู
และมีวิธีการที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นได เพราะจะมีทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความคิดสรางสรรค
รองรับไวคอนขางมากและชัดเจนเพียงพอที่จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในตัวคนขึ้นมาได ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับเรื่องความคิดสรางสรรค ผูเขียนจึงขอเสนอแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐานของเรื่องความคิดสรางสรรคไวดังนี้
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2545 : 17-27) ไดประมวลหลักการพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเอาไว ในประเด็นตาง ๆ ดังจะขอสรุปเปน
ภาพรวมไวดังตอไปนี้
1. ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถที่จะเกิดขึ้นในทุกคนได
เนื่องจากความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษยและธรรมชาติไดสรางใหมนุษยแตล ะคนมี
ความสามารถที่แตกตางกันออกไป แตความสามารถนี้เปนสิ่งที่ธรรมชาติใหมากับทุกคนในระดับที่มากน อย
แตกตางกัน เพียงแตจะสามารถแสดงออกเพื่อพัฒนาใหถึงขีดสุดหรือไมเทานั้น อีกทั้งก็ยังไมมีใครสามารถ
คาดคะเนหรือประเมินไดวา ศักยภาพความคิดสรางสรรคของแตละบุคคลมีอยูในระดับใด ดังนั้น จริง ๆ แลว
แตละคนอาจมีความคิดสรางสรรคมากกวาที่เราคิด และยังพบวา ยิ่งคนเราตองทํางานที่ยากและซับซอนมาก
ขึ้นเทาใด ก็ยิ่งตองใชความคิดแสวงหาคําตอบและทางเลือกใหม ๆ ในการแกปญหามากขึ้นเทานั้น ดังนั้นจึง
เปนโอกาสใหคนเราไดโอกาสพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนไดมากยิ่งขึ้น
2. ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถที่จะแสวงหาวิธีการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น
เมื่อบุคคลเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดแลว ก็จะเกิดมุมมองในสวนที่แปลกแตกตางไปจากที่
คนอื่นจะคิดได เปนการสรางภูมิคุมกันในเรื่องความกลัว และความเสี่ยงตอการเกิดความลมเหลวใหต นเอง
เพราะบุคคลเหลานี้จะมองวาความลมเหลวไมใชอุปสรรคหรื อจุดจบของทุ กสิ่ง หากแตเปนจุดเริ่มตนที่ จ ะ
กระตุนและทาทายการคิดหาทางออกที่ดีขึ้นกวาเดิมที่เปนอยู
3. ความคิดสรางสรรคเกิดขึ้นไดใน 4 รูปแบบ
ตามแนวคิ ดใหม ของความคิ ดสร า งสรรค ไดเสนอมุมมองวา คนเราจะตองมีคุณลักษณะ 4 แบบ
อยูในตนเอง กลาวคือ การรับรูขอมูลและการคิดวิเคราะห การใชจินตนาการอยางกวางไกลและชัดเจน การคิด
หาทางเลือกที่หลากหลาย และการนําความคิดไปสูการปฏิบัติจริง จึงจะสามารถประสบความสําเร็จในการนํา
ความคิดสรางสรรคออกไปสูการปฏิบัติได การรับรูในการประมวลขอมูลและการคิดวิเคราะหประสบการณ
ตาง ๆ เพื่อชวยใหเกิดการมองเห็นภาพ หรือเกิดการใชจินตนาการที่กวางไกลและชัดเจนไดอยางรวดเร็ว การ
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คิดถึงทางเลือกและวิธีการนําความคิดนี้ไปใชปฏิบัติจริงก็จะไดรับการยอมรับ ไดรับความรวมมือและเกิดความ
พึงพอใจจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
4. ความคิดสรางสรรคตองอาศัยการรูจักใชประโยชนจากขอมูล
การที่คนเรามีแตเพียงขอมูลอยูมากมายก็ไมสามารถจะทําใหเกิดแนวคิดหรือวิธีการแกปญหาได แต
การที่คนเราสะสมแตขอมูลเอาไวมากมายจนกลายเปนความเชื่อมั่นผิด ๆ วาตนเองนั้นมีความรูแลว มีทางออก
แลว จึงหยุดคิดที่จะทําความเขาใจหรือตีความหมายของขอมูลที่ไดมา ดังนั้น การที่คนเราจะมีขอมูลมากหรือ
นอยนั้นไมใชประเด็นสําคัญ แตตองรูจักการใชขอมูลที่ตนมีอยูนั้นใหเปนพื้นฐานของจินตนาการและความคิด
อเนกนัยใหได จึงจะสามารถพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นมาได
5. การคิด จินตนาการและการอุปมาอุปมัย เปนจุดเริ่มกอใหเกิดความคิดสรางสรรค
การสงเสริมใหบุคคลไดฝกคิดสรางจินตนาการและคิดเปรียบเทียบ หรือคิดแบบอุปมาอุปมัยนั้น นับวา
เปนสวนสําคัญขององคประกอบที่จะกระตุนในเรื่องความคิดสรางสรรคและการสื่อความหมาย การมองเห็น
ภาพสิ่งหนึ่งแลวสามารถจะอุปมาไปถึงอีกสิ่งหนึ่งไดนั้นนับวาเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิดการพัฒนาความคิด
สรางสรรคใหเกิดขึ้นได
6. ความคิดสรางสรรคเปนการคิดในมุมบวก มุงมองหาสิ่งที่ดีงามและความเปนไปไดในสภาพปญหา
ที่ยากและทาทาย
เมื่อโลกไดกาวสูศตวรรษที่ 21 จะเปนชวงเวลาแหงการคิดคนนวัตกรรมการประดิษฐสิ่งใหม ๆ การ
สรางเทคโนโลยีใหม ๆ ใหเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ โลกจะเขาสูยุค Reengineering และ Global Paradox อันจะ
สงผลใหเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงและโฉมหนาใหม ๆ ของสังคม ผูที่มีความสามารถในการคิดยืดหยุน พลิก
แพลง และริเริ่ม รวมทั้งมีแรงจูงใจในการคิดสรางสรรค ยอมทําใหเกิดความเปนไปไดตอการแกปญหาและ
ความฝนที่ทาทายความคิดไดเสมอ
7. ความคิดสรางสรรคตองใชทั้งจิตสํานึกและจิตใตสํานึกควบคูกันไป
นักจิตวิทยาแนวจิตวิเคราะห (Psychoanalytic psychologist) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรคเปน
การแกปญหาความขัดแยงระหวางความตองการพื้นฐานในระดับจิตใตสํานึกของมนุษยกับความตองการใน
ระดับจิตสํานึกจากแรงผลักดันของสังคม เชน ความตองการทางเพศ, ความตองการกาวราวทําลาย ใหไป
แสดงออกในทางที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับและชื่นชมของสังคม ซึ่งปรากฏออกมาเปนผลงานสรางสรรคดาน
ตาง ๆ เชน การวาดภาพ กวีนิพนธ ประติมากรรม สิ่งประดิษฐ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร เปนตน
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8. ความคิดสรางสรรคมุงสรางงานที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอทุกฝาย
ความคิดสรางสรรคจะสรางแตผูชนะ ไมมีผูแพ การที่จะใชความคิดสรางสรรคสรางสภาพการณผูชนะ
ทุกคนไดนั้น ยอมตองอาศัยความเขาใจ ความอดทน และความตั้งใจ มุงมั่นอยางจริงจัง ทั้งฝายผูที่คิดหาทาง
ออกใหม ๆ ในการแกปญหา และทั้งฝายผูที่เกี่ยวของ ซึ่งก็จะตองมีใจกวาง ยอมรับพิจารณาความคิดและหา
ทางเลือกใหม ๆที่เกิดขึ้น ถายิ่งไดมีบรรยากาศที่สนับสนุนรวมมือกันแมในยามวิกฤตที่เหมือนกับจะหมดหนทาง
แลว เวลาในยามนั้นก็ยังอาจกลายเปนนาทีทองของความคิดสรางสรรคที่สามารถนําชัยชนะมาสูทุกฝายไดใน
ที่สุด
จากแนวคิดดังกลาวขางตนยอมเปนการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่
สามารถสรางใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนได และยังสามารถพัฒนาใหเกิดเปนทักษะที่ติดตัวผูเรียนไดเชนกัน ดังนั้น
ผูเขียนจึงขอนําเสนอกลวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในประเด็นตอไป
3. กลวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
วิลเลียมส (F.E. Williams, 1970) ไดสรางรูปแบบเพื่อฝกอบรมครูประจําการและเปนตนแบบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนดานความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับ
ความนิยมและใชกันอยูอยางกวางขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรูปแบบการสอนดังกลาวจะมีลักษณะ 3
มิติ คือ มิติดานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร มิติดานพฤติกรรมการสอนของครู และมิติดานพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน ซึ่งในที่นี้ผูเขียนจะขอกลาวถึงเฉพาะในมิติที่กลาวถึงดานพฤติกรมการสอนของครูเทานั้น เพื่อเปนการ
ใหมองเห็นแนวทางการสรางหรือการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นมาไดในที่สุด
วิลเลียมส (F.E. Williams) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher Behavior) ไว 18 วิธี
ดวยกัน ดังตอไปนี้
1. Paradoxs เปนการสอนใหผูเรียนพิจารณาความขัดแยงและความคิดแบบตรงกันขามของความคิด
ขอมูล สภาพการณตาง ๆ ที่ผิดไปจากปกติทั่วไปที่ยากจะเชื่อได หรือขัดแยงกับความเชื่อเดิมหรือสามัญสํานึก
ของคนทั่วไป เชน ความทุกขเปนสิ่งที่ทุกคนตางแสวงหา
2. Attribute เปนการสอนใหผูเรียนพิจารณา วิเคราะหถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยูในสิ่งตาง ๆ ใน
มุมมองที่แปลกแตกตางจากที่มีคนเคยคิดไว หรือคิดไมถึงมากอน
3. Analogies เป น การสอนให ผู เ รี ย นเกิ ด การอุ ป มาอุ ป มั ย เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะที่ ค ล า ยคลึ ง
เทียบเคียงของสองสิ่ง วามีลักษณะเหมือนกัน หรือคลายกันอยางไรบาง
4. Discrepancies เปนการสอนใหผูเรียนพิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนหรือสิ่งที่หายไปจากความเปน
จริง เปนการพิจารณาถึงความผิดปกติ หรือความไมสมบูรณของขอมูล ความรู เหตุการณตาง ๆ
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5. Provocative Questions เป น การที่ผูสอนใชคําถามเพื่อกระตุน ยั่ว ยุใหผูเรีย นเกิดความคิดให
พยายามแสวงหาคําตอบหรือแนวคิดใหม ๆ เชน อะไรจะเกิดขึ้น ถา...........
6. Examples of Change เป น การสอนให ผู เ รี ย นคิ ด หาวิ ธี ก ารหรื อ โอกาสที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง การปรับรูป หรือทดแทนในแนวทางที่แปลกใหม แตกตางไปจากเดิมที่มีอยู
7. Examples of habit เป น การสอนให ผู เ รี ย นได ค ลายจากความยึ ด มั่ น จากนิ สั ย ที่ เ คยชิ น หรื อ
ความคิด ความเชื่อเดิม ๆ เพื่อใหเกิดการคิดยืดหยุน ปรับความคิดไดกับสภาพการณใหมๆ
8. Organized random search เป น การสอนให ผู เ รี ย นได เ กิ ด การคิ ด สุ ม เพื่ อ สร า งสิ่ ง ใหม จ าก
โครงสรางเดิม โดยใหมีความแตกตางออกไปจากสิ่งเดิมที่มีอยูแลว
9. Skills of search เปนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะและความสามารถในการศึกษารวบรวม
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใชประโยชน
10. Tolerance for ambiguity เปนการสอนใหผูเรียนสามารถอดทนไดตอสภาวะที่มีความคลุมเครือ
ไมชัดเจน เชน การใหเลานิทานตอจากเรื่องที่ไดฟงแตยังไมจบเรื่อง
11. Intuitive expression เป น การสอนให ผู เ รี ย นได ฝ ก แสดงออกแบบหยั่ ง รู และไวต อ การรั บ
ความรูสึกจากจินตนาการภายในตนเอง
12. Adjustment to development เปนการสอนใหผูเรียนไดมีการปรับเปลี่ยนตนเองใหเหมาะสม
กับการพัฒนา เปนการใหผูเรียนไดฝกคิด พิจารณาประวัติ บทเรียนหรือขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู แลวนํามาใชเปน
แงคิด หรือเปนตัวอยางที่ชวยใหตัวเองเกิดมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
13. Study creative people and process เปน การสอนใหผูเรีย นได ศึ กษาเรื่ องราวของบุ ค คล
สําคัญที่มีประวัติการคิดสรางสรรคโดยใหพิจารณาในแงของบุคลิกลักษณะ และกระบวนการคิดของบุ คคล
เหลานั้นที่นําไปสูการสรางสรรคผลงาน
14. Evaluate situations เปนการสอนใหผูเรียนไดฝกประเมินสถานการณ ฝกคิดตัดสินใจจากการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมที่จะตามมาได เชน หากโลกนี้ไมมีตนไมเหลืออยูเลย โลกนี้จะเปนอยางไร?
15. Creative reading skills เปนการสอนใหผูเรียนไดพัฒ นาทักษะการอานอยางสรางสรรค เ พื่ อ
จับใจความสําคัญและขยายขอบขายของความคิดและจินตนาการใหกวางไกลออกไป
16. Creative listening skills เปน การสอนใหผูเรีย นไดพัฒ นาการฟง อยางสรางสรรค เ พื่อ ให เ กิ ด
การคิดตาม คิดเชื่อมโยง และสามารถจัดระบบขอมูลไดในแนวทางใหมที่ลึกซึ้งและกวางขวางกวาเดิม
17. Creative writing skills เปนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเขียนอยางสรางสรรค ใหแสดง
ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการไดดวยการเขียน
18. Visualization skills เปนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการสรางจินตนาการ มองเห็นภาพ
ในมิติตาง ๆ ที่แปลกใหมกวาเดิม ใหแสดงความคิดจากมุมมองที่แปลกใหมซึ่งอาจทําได ทั้งโดยการวาดภาพ
หรือการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ
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จากกลวิ ธี ก ารสอนของ F.E. Williams หรื อ ที่ เ รี ย กั น ว า Williams Cube CAI Model ทั้ ง 18 วิ ธี
ดังกลาวขางตนนี้เปนแนวทางในการที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการสอนใหผูเรียนไดเกิดความคิดสรางสรรรค
และในแตละวิธีการที่ไดนําเสนอไวแลวนั้นก็อาจจะเหมาะกับเนื้อหาวิชาบางวิชา แตหากผูสอนนําวิธีการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ไปใชฝกฝนผูเรียนของตนในชั้นเรียนอยูเสมอ ๆ ก็นาจะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกคิด และยิ่งไดมี
การคิดในหลากหลายรูปแบบมากเทาใด ก็ยิ่งจะชวยใหผูเรียนมีความชํานาญและเกิดทักษะในดานที่จะพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของตนใหมีประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้นตอไป
นอกจากนี้ Gallagher, Jame and Shelagh (1994 : 343-344) ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในตัวผูเรียน ไวดังนี้
1. จัดการเรียนรูโดยเนนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูมโนทัศนมากกวาการเรียนรูเนื้อหาและ
ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนดวย เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียน
แตขณะเดียวกันผูเรียนแตละคนก็มีความสามารถที่ตางกันออกไป
2. ควรมี ผู เ ชี่ ย วชาญได มี ส ว นร ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ จะได ใ ห
ขอเสนอแนะตลอดจนคําแนะนําในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
3. เปดโอกาสใหผู เรีย นไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ในการจัดการเรีย นการสอนเพื่อจะได เ กิด
มุมมองและความคิดที่หลากหลาย
4. กระตุนใหผูเรียนไดตระหนักวา ความจริงเปนสิ่งที่ตองคนหามากกวาที่จะคิดวา ความจริงเปนสิ่งที่
ตองเปดเผย เพื่อผูเรียนจะไดมีมุมมองของการคิดในสิ่งที่อาจจะเปนไปไมไดหรือความคิดที่ตางไปจากที่เคยมี
อยูแลว
5. ครูจะตองพยายามพัฒนาตนเองในดานเนื้อหา และกลวิธีสอนสามารถเราหรือกระตุนใหผูเรียน
กลาคิด กลาที่จะคิดตางไปจากผูอื่น หรือความคิดที่แปลกใหม
ดังนั้น กลวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคขึ้นมาไดนั้น ครูผูสอน
จะตองใชทั้งวิธีการฝกและการสรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่หลากหลายเพื่อกอใหเกิดการกระตุนใหผูเรียนได
คิดในรูปแบบที่หลากหลายดวยเชนกัน อันจะนําไปสูการคิดสรางสรรคขึ้นในที่สุด ผูเขียนเห็นวาการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นไดนั้น จําเปนจะตองมีวิธีหรือแนวทาง ตลอดจนทฤษฎีมารองรับใน
การสรางรูปแบบการเรียนรูพบวาทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรคนั้นมีหลายทฤษฎี
ดวยกัน แตในที่นี้ผูเขียนสนใจจะขอนําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการสรางสรรคของ Paul E. Plsek เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคใหแกผูเรียนเพราะเปนแนวคิดใหมที่ยังไมคอยมี
การนําไปใชกับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเทาใดนัก
4. กระบวนการสรางสรรคตามแนวคิดของ Paul E. Plsek
นักจิตวิทยาไดคิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเพื่อจะอธิบายถึงคุณลักษณะและองคประกอบ
ของความคิดสรางสรรคใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น และมีมุมมองตลอดจนองคประกอบและพัฒนาความคิด
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สรางสรรคแตกตางกันออกไป และไดมีผูสนใจนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคมาพัฒนาเปนรูปแบบ
ในการจัดการเรียนรูมากอนแลว เชน ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ Torrance หรือของ Edward De Bono
และต อมาก็ มี Paul E. Plsek ซึ่ งสนใจและพัฒ นาเรื่องความคิดสรางสรรคดว ยคนหนึ่ง ซึ่งผูเขีย นเห็น วา
แนวคิ ด ของนั กจิ ตวิ ทยาท า นนี้ น า สนใจและเปน เรื่ อ งที่เ ข า ใจงา ย สามารถมีลํา ดับ ขั้ น ตอนที่ชั ดเจนที่ จ ะ
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นได และหากผูสอนจะยึดเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนตามรายวิชาที่ตนไดรับมอบหมายแลว ก็นาจะสงผลใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคได
จริงในที่สุด ผูเขียนขอกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสรางสรรคของ Paul E. Plsekเอาไวดังตอไปนี้
(Plsek, 1997 :30-54)
Paul E. Plsek เปนผูกอตั้งสถาบันความคิดสรางสรรค AT&T Bell Laboratories
(telecommunication R&D) โดยดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสถาบั น และเป น ผู พั ฒ นาเรื่ อ งความคิ ด
สรางสรรคและการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบในนานาประเทศ (Plsek, 2015)
Plsek ได นํ า เสนอรู ป แบบกระบวนการคิ ด สร า งสรรค (Model for The Processes of Creative
Thinking) ขึ้ น ในป คศ. 1997 ซึ่ ง เกิ ด จากการสั ง เคราะห รู ป แบบกระบวนการการคิ ด สร า งสรรค ขึ้ น จาก
นักวิชาการตางๆ จนเกิดเปนรูปแบบ หรือวงจรกระบวนการคิดสรางสรรคของ Plsek ขึ้นมาโดยกระบวนการ
ดังกลาวนี้จะมีลักษณะคลายกับนาฬิกา โดยจะเริ่มตนกระบวนการคิดที่ตําแหนง 9.00 น. ของนาฬิกาเนื่องจาก
Plsek ตองการแสดงใหเห็นวา การเกิดความคิดสรางสรรคนั้นเปนสิ่งที่มีอยูในตัวของมนุษยทุกคนซึ่งจะแฝงอยู
ในชีวิตประจําวันแตละคนที่จะเริ่มตนการทํางานในเวลา 9.00 น. ของแตละวัน ในขณะเดียวกัน Plsek ยืนยัน
วาคนเราสามารถจะกระตุนและเพิ่มประสิทธิภาพของความคิดนั้นใหเกิดเปนรูปธรรม หรือนวัตกรรมใหมได
Plsek มี ความเชื่ อว า มนุ ษย ทุกคนมีความคิดสรางสรรคอยูในตัวเองและสามารถจะนําความคิด
สรางสรรคที่ตนมีอยูนั้นทําใหเปนรูปธรรมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาเปนนวัตกรรมขึ้นมาได ซึ่ง
จะตองอาศัยกระบวนการทางจิต 3 ประเภทดวยกัน กลาวคือ
1. การรับรู (Perception) จะเปนกระบวนการที่คนเรารับรูและเขาใจความหมายอันเกิดขึ้นจาก
โครงสรางความรู และประสบการณเดิมของบุคคลนั้น เพื่อใหสมองไดเกิดการแปลผลจากการรับรูไปสูความจํา
ตอไป
2. ความจํา (Memory) จะเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับกระบวนการรับรู
กลาวคือ เมื่อสมองไดมีการรับรูขอมูล (Encoding) เขาไปเรียบรอยแลว ขอมูลนั้นก็จะถูกปอนเขาสูสมองจน
เกิดเปนความจําระยะสั้น (Short term memory) จากนั้นสมองจัดเก็บขอมูล(Storing) ไดอยางเปนระบบแลว
ขอมูลนั้นก็จะกลายเปนความจําระยะยาว (Long term memory) ในที่สุด โดยที่ความจําระยะยาวนี้เองจะ
ชวยเชื่อมโยงความรู หรือประสบการณเดิมใหเขากับความรู หรือประสบการณใหมเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ
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3. การตัดสินใจ (Judgment) จะเปนกระบวนการผลิตผลงานออกมาในรูปแบบตางๆใหมากที่สุด
ในลักษณะของสิ่งประดิ ษฐ นวัตกรรม ผลผลิตตางๆ ซึ่งผลผลิตที่เกิ ดขึ้น ใหมเหล านี้ลว นเกิ ดจากความคิด
สรางสรรคของกระบวนการทางจิตของมนุษยนั่นเอง
Plsek ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา กระบวนการทั้ง3 สวนนี้ จําเปนจะตองอาศัยหลักการพื้นฐานสําคัญ 3
ประการดวยกัน ดังตอไปนี้ (Plsek ,1997: 83-91)
1. ความสนใจ (Attention) ในการสรางความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นมาไดนั้นลวนเกี่ยวของกับการ
เริ่ มต น ที่ การให ความสนใจ กั บ บางสิ่ งบางอยางที่ อยูร อบตัว เพราะโดยทั่ว ไปแลว คนเราจะเกิ ดความคิ ด
สรางสรรคไดนั้นมักจะมาจากสิ่งที่คนเราไมไดใหความสนใจมากอนหนา ดังนั้น ความคิดสรางสรรคจึงจะเกิดขึ้น
จากจุดตัดกันระหวางความคิดสองดานอันเกิดจากสิ่งที่เราสนใจและนําสิ่งที่เราสนใจนั้นมาพิจารณาจนเกิดเปน
ความคิดใหมขึ้นมา
2. การหลบหลีก (Escape) เปนความพยายามที่คนเราจะหลบหนีจากความคิด หรือรูปแบบการ
กระทําเดิมๆที่คุนเคยอยูกอนแลว จะเปนความพยายามที่จะหลีกหนีจากความคิดเดิมอันจะกอใหเกิดความคิด
แปลกใหมที่จะนําไปสูการเกิดความคิดสรางสรรคในที่สุด
3. การเคลื่อนไหว (Movement) เปนการลงมือปฏิบัติซึ่งเกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนทางความคิด
ดวยการคนหา และเชื่อมโยงความคิดหรือประสบการณเดิมใหเขากับความรู ขอมูลหรือประสบการณใหมเพื่อ
ดํ า เนิ น การจนเกิ ดความคิ ดใหม และนํ า ความคิดใหมที่เกิดขึ้น นั้น มาผลิตผลงานหรือ นวัตกรรมตลอดจน
สิ่งประดิษฐตางๆออกมา ซึ่งผลผลิตที่จะเกิดจากความคิดสรางสรรคเหลานี้จะตองอาศัยเทคนิคการระดมสมอง
ที่มุงเนนในเรื่องปริมาณความคิดใหเกิดขึ้นใหมากที่สุดโดยปราศจากคําวิจารณใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งจะเปนการนํา
ความคิดของผูอื่นมาตอยอดใหขยายวงกวางไป เพื่อใหเกิดความคิดที่แปลกใหมจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
ในที่สุด
จากกระบวนการทางจิตทั้ง 3 สวนไดแก การรับรู ความจํา และการตัดสินใจ ผนวกกับหลักพื้นฐาน
สําคัญ 3 ประการไดแก ความสนใจ การหลบหลีก และความเคลื่อนไหว สามารถเกิดเปนกระบวนการคิด
สรางสรรคไดดังแผนภาพ ตอไปนี้
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แผนภาพที่ 1 : แสดงโครงสรางพื้นฐานของการเกิดกระบวนการสรางสรรคตามแนวคิดของ Plsek

จากแผนภาพขางตนนี้ จะเห็นไดวา การที่คนเราจะเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นไดนั้นจะเริ่มจากการที่
เราไดรับรูขอมูลตาง ๆ จากสิ่งที่อยูรอบตัวเขามาเก็บไวในระบบความทรงจํา จากนั้นจึงเกิดการตัดสินใจที่จะ
สรางหรือผลิตเปนความคิดที่นําไปสูการผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐออกมาสูสายตาคนทั่วไป แตถาคนเราเกิด
กระบวนการเพียงเทานี้ก็ยังคงไมเกิดความคิดสรางสรรคแตอยางใด ทั้งนี้จะตองมุงประเด็นไปที่ความคิดหรือ
เรื่องที่เราสนใจเปนพิเศษและตองการจะมีมุมมองตอเรื่องนั้นใหแตกตางออกไปจากที่เคยมีอยูกอนหนาแลว
โดยจะนําประสบการณเดิมที่เคยมีอยูมาผนวกเขากับความคิดที่แปลกออกไปจากเดิมแลวจึงผลิตเปนความคิด
ใหมขึ้นมาและเปนความคิดที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได กลาวคือ สามารถนําไปสรางเปนนวัตกรรมหรื อ
สิ่งประดิษฐที่แปลกใหมไดในที่สุด
กระบวนการสรางสรรคตามแนวคิด Plsek (Model for The Processes of Creative Thinking)
Model for The Processes of Creative Thinking เปนรูปแบบกระบวนการคิดสรางสรรคที่ Plsek
ไดพัฒนาขึ้นโดยเปรียบวงจรสรางสรรคกับนาฬิกาที่เริ่มตน จากตําแหนง 9.00 น เพื่อใหมีความคลายกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันทั่วไปของคนเราในการเริ่มตนการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันตามเวลาดังกลาว โดย
ที่กระบวนการคิดสรางสรรคนั้น จะเริ่มจากการที่เราไดสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพรอมทั้งไดวิเคราะหถึงสาเหตุ
ที่ทําใหประสบความสําเร็จ หรือ เกิดความลมเหลวในการทําสิ่งตางๆ โดยที่กระบวนการทางจิตจะสรางแหลง
เก็บมโนทัศนตางๆเอาไวในระดับความจํา จากนั้นจะนํามาสรางเปนความคิดใหมใหตรงกับความตองการดวย
การคนหาความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆที่เก็บไวในระบบความจําขางตนนี้ดวยวิธีการตางๆ ไดแก การ
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พิจารณาความคลายคลึงกัน การนํามโนทัศนที่กําหนดใหมาขยายวงกวางออกไป การระดมสุมคําเพื่อให ได
ปริมาณความคิดที่มากเพียงพอ เปนตน วิธีการเหลานี้ชวยใหเกิดความคิดที่แปลกใหมที่ตางออกไปจากเดิม จะ
เห็นไดวา หัวใจสําคัญของกระบวนการสรางสรรคตามแนวคิดของ Plsek ก็คือการคิดเชื่อมโยงประสบการณ
เดิมกับประสบการณใหม นํามาผสานกันจนเกิดเปนความคิดสรางสรรคขึ้นแลวจึงนําความคิดใหมที่ไดนั้นมาทํา
ใหเกิดความชัดเจนใหมากที่สุด กอนที่จะตัดสินใจประเมินความคิดที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปสรางชิ้นงานเพื่อจะ
ไดเปนผลผลิตจากความคิดสรางสรรคขึ้นมาในที่สุด ไดจากแผนภูมิ ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 : แสดง Model for the Processes of Creative Thinking ของ Plsek

จากแผนภูมิที่ 2 นี้จะเปนการอธิบายถึงขั้นตอนของกระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ Plsek
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 : ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นของการเริ่มสังเกต (Observation) สิ่งตางๆที่อยูร อบ
ตัวอยางรอบคอบ โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห (Analysis) เพื่อแยกแยะขอมูลที่สังเกตไดเหลานั้นดว ย
หลักการของเหตุ และผล
ขั้นที่ 2 : ขั้นจินตนาการ (Imagination) เปนขั้นตอนหลังจากที่สมองใชขอมูล หรือ ความรูที่ไดจาก
การสังเกต และการคิดวิเคราะหมาเรียบรอยแลว ก็จะนําความรูนั้นที่เก็บไวในระบบความ จากนั้นจึงนําเอา
ขอมูลที่ไดนั้นไปใชในการสรางความคิดใหม (Generation) โดยเชื่อมโยงกับความคิดเดิมที่มีอยูกอนหนาแลว
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โดยอาจจะใชวิธีการเปรียบเทียบ การขยายความคิดใหกวางออกไป หรือการระดมสมองเพื่อจะไดรวบรวม
ความคิด (Harvesting) ที่จะนําไปพัฒนาได
ขั้นที่ 3 : ขั้นพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความคิดนั้น
(Enhancement) จากนั้นก็จะประเมิน(Evaluation) ความคิดเหลานั้นเพื่อใหไดความคิดที่ดีที่สุด หรือความคิด
ที่สามารถนํามาใชงานได
ขั้นที่ 4 : ขั้นลงมือทํา (Action) เปนขั้นตอนที่จะนําความคิดที่ไดคัดเลือก หรือ ประเมินแลววาเปน
ความคิดที่ดีที่สุดไปทดลองปฏิบัติ (Implementation) เพราะความคิดสรางสรรคจะมีคุณคาหรือเกิดประโยชน
ไดก็ตอเมื่อความคิดนั้นไดมีการนําไปปฏิบัติจริง
จากแนวคิดในเรื่องกระบวนการความคิดสรางสรรคของ Plsek ไดมีผูนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการ
สร า งรู ป แบบการวัดการเรีย นรู เ พื่ อพั ฒ นาความคิดสรางสรรคในตัวผูเรียนขึ้น ซึ่งเปน วิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาเอก ในประเทศไทยคือ กิ่งกาญจน บูรณสินวัฒนกูล ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางสรรคของ
Plsek มาใชเปนทฤษฎีหลักในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสรางเสริมความสามารถในการเขียน
สร า งสรรค ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ในวิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู โ ดยใช
กระบวนการคิด สรางสรรค ของ Plsek รวมกับทฤษฎีเชาวน ปญญาสามองคประกอบของ Sternberg เพื่ อ
เสริมสรางความสามารถในการเขียนเลาเรื่องเชิงสรางสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เมื่อปการศึกษา
2559 โดยใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง และจากผลของการใชรูปแบบในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคพบวา นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงขึ้นหลังจากไดเรียนรู ด ว ย
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒ นาขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ .05 และยังพบวานักศึกษามีความพึงพอใจต อ
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุดอีกดวย
5. การประยุกตใชกระบวนการสรางสรรคของ Plsek สูการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการคิดสรางสรรคนั้น จะเกิดขึ้นในรูปแบบของชิ้นงานที่เปนประดิษฐกรรมอัน
แปลกใหม แตกตางไปจากเดิมที่เคยมีอยูแลว และสามารถเกิดขึ้นไดในทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2551 เชน การเขียนสรางสรรคในรูปแบบตางๆในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การทําโครงการแปรรูปผลไมที่ไมมีคนเคยทํามากอนเปนแยมผลไมหรือ
ลูกอมผลไมในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และการงานอาชีพ หรือการประดิษฐ ทารําที่เปนการแสดงถึง
วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูนาฏศิลปดนตรี เปนตน เพราะดังที่
Plsek ไดกลาวไววา ความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตัวคนเรานั้นจะเปนประโยชนไดก็ตอเมื่อตองนําความคิด
สรางสรรคที่มีอยูนั้นไปประยุกตใชใหออกมาในรูปของผลผลิตอยางใดอยางหนึ่งจึงจะถือวา เกิดคุณคาอยาง
แทจริง
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ผูเขียนขอนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อเปนตัวอยางของ
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคและสามารถนําความคิดสรางสรรคที่มีอยูนั้น
ไปสรางผลผลิตที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน กลาวคือ งานเขียนเชิงสรางสรรค ดังจะขอนําเสนอตัวอยางการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ดังตอไปนี้
แผนการจัดการเรียนรู
เรื่อง การสรางงานเขียนเชิงสรางสรรค

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เวลา 50 นาที

1. สาระสําคัญ
งานเขียนเชิงสรางสรรคเปนผลผลิตจากการเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นมาโดยที่เปนความคิดริเริ่มที่มี
ความแปลกใหม แตกตางไปจากเดิมที่เคยมีอยู แลวนําความคิดนั้นมาถายทอดเปนผลงานเขียนในรูปความเรียง
รอยแกวที่คํานึงถึงการใชภาษาไทยที่ดี อันจะทําใหงานเขียนนั้นมีความนาสนใจ นาอาน และมีความถูกตอง
ตามหลักการใชภาษาไทยที่ดี
2. จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนไดเรียนบทเรียนนี้จบลงแลว นักเรียนสามารถ
2.1 สรางความคิดที่แปลกใหมและแตกตางไปจากความคิดเดิมที่เคยมีอยูกอนแลวไดอยางเหมาะสม
2.2 แตกประเด็นรายละเอียดของความคิดที่แปลกใหมออกมาไดอยางชัดเจน
2.3 เชื่อมโยงประเด็นความคิดกับสิ่งที่กําหนดใหเขียนไดอยางสมเหตุสมผลและชัดเจน
2.4 เขียนโครงรางความคิดใหมีรายละเอียดที่ชัดเจน
2.5 เขียนความเรียงรอยแกวหนึ่งยอหนาไดจากความคิดที่วางโครงรางไวไดอยางถูกตอง เหมาะสม
3. เนื้อหาสาระ
การสรางงานเขียนเชิงสรางสรรค
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 ครูผูสอนชวนผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับขอความ บทเพลง ตลอดจนงานประพันธที่กลาวถึงความรัก
จากประสบการณที่ผูเรียนเคยไดยินมากอนหนานี้
4.2 ครูผูสอนกําหนดหัวขอในการเขียนเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับ “ความรัก” ใหนักเรียนไดทราบ พรอม
แจงวานักเรียนจะตองเขียนเปนความเรียงรอยแกวในหัวขอดังกลาวอยางสรางสรรค และมีขนาดความ
ยาวประมาณ 8-10 บรรทัด
4.3 ครูผูสอนใหผูเรียนแตละคนตอบคําถามในใบงานที่ 1 วา “นักเรียนเคยไดยินวามีคนกลาวถึงความ
ขั้น
รักเอาไวอยางไรบาง” จากนั้นใหแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเพื่อใหไดรับรูขอมูลใหมากที่สุด
เตรี ยม
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4.4 ครูผูสอนใหนักเรียนลองคิดใหมวา “หากจะกลาวถึงความรักตามมุมมองของนักเรียนเสียใหมโดย
ตองไมซ้ํากับความคิดที่มีคนกลาวเอาไวกอนหนานั้นแลว นักเรียนคิดวา ความรักคืออะไรไดอีกบาง”
โดยใหตอบในใบงานที่ 2
4.5 ครูผูสอนใหนักเรียนคัดเลือกความคิดที่เห็นวาจะเหมาะสม หรือมีความเปนไปไดมากที่สุดเพียง
หนึ่ง ความคิดเทานั้น แลวใหแจกแจงรายละเอียดของความคิดนั้นลงในใบงานที่ 3
ขั้น
4.6 ครูผูสอนใหนักเรียนเปรียบเทียบเชื่อมโยงระหวาง ประเด็นตางๆของความคิดที่ไดแจกแจงไวแลว
พัฒนา
กับหัวขอเรื่องความรักใหชัดเจนในใบงานที่ 4
4.7 ครูผูสอนใหนักเรียนเขียนโครงรางงานเขียนในหัวขอ ความรัก ใหชัดเจนลงในใบงานที่ 5 จากนั้น
ขั้น
ลงมือทํา
ใหลงมือเขียนเปนความเรียงรอยแกวที่มีขนาดความยาว 8 - 10 บรรทัด พรอมทั้งตั้งชื่อเรื่องให
เหมาะสม
4.8 ผูเรียนรวมกันสรุปแนวทางในการเขียนสรางสรรคจากการลงมือปฏิบัติการในคาบที่ไดเรียนรู
ตลอดจนกลาวถึงความรูสึกที่มีตอวิธีการเรียนรูการทํากิจกรรมการเรียนรูในครั้งนี้
5. สื่อการเรียนรู
1. ใบงานที่ 1 : มุมมองความรักของคนทั่วไป
2. ใบงานที่ 2 : มุมมองใหมของตนเองเกี่ยวกับความรัก
3. ใบงานที่ 3 : รายละเอียด แงมุมความคิดใหม
4. ใบงานที่ 4 : ความเชื่อมโยงในระหวางความคิดใหมกับความรัก
5. ใบงานที่ 5 : โดยรางงานเขียนเชิงสรางสรรคในหัวขอเรื่องความรัก
6. การวัดและการประเมินผล
6.1 วิธีการวัด
- การตรวจผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
6.2 เครื่องมือที่ใชในการวัด
- การเขียนเชิงสรางสรรคตามเกณฑที่กําหนดไห
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
6.3 เกณฑการประเมิน
การตรวจใหคะแนนจะพิจารณาใน 3 องคประกอบ ดังนี้
1) ความคิดที่แปลกใหมและนาสนใจ 5 คะแนน
2) การขยายรายละเอียดในประเด็นความคิดแปลกใหมอยางชัดเจน 5 คะแนน
3) การเรียบเรียงประโยคและการใชสํานวนภาษา 5 คะแนน
13 – 15 ผานเกณฑประเมินในระดับดีมาก
10 – 12 ผานเกณฑประเมินในระดับดี

ขั้น
จินตนาการ
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7 – 9 ผานเกณฑประเมินในระดับพอใช
ต่ํากวา 7 คะแนน ไมผา นเกณฑประเมิน ตองปรับปรุง
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน
จากตัวอยางแผนการจัด การเรียนรูขางตนนี้ จะเห็นไดวาเปนการนําแนวคิดกระบวนการสรางสรรค
ของ Plsek มาเปนกรอบแนวคิดหลักในการสรางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเกิดผลผลิตชิ้นสําคัญออกมาไดตาม
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวตามแผนการจัดการเรียนรู กลาวคือ ผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค ซึ่งใน
แผนการจัดการเรียนรูนี้ ไดดําเนินตามกระบวนการสรางสรรคตามแนวคิดของ Plsek คือ
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) เปนการที่ครูผูสอนใหนักเรียนทุกคนไดลองคนหาสิ่งที่เคยมี
ผูกลาวถึงเอาไวแลวในเรื่อง ความรัก วามีอะไรบาง เปนการใหผูเรียนไดลองสังเกตและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้วาเปนอยางไร
2. ขั้นจินตนาการ (Imagination) เปนการที่ครูผูสอนใหผูเรียนไดลองคิดใหมเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง
ความรักแตจะตองแตกตางออกไปจากที่เคยไดรวบรวมมาไวแลว ขั้นตอนนี้จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดที่ริเริ่ม
แปลกใหม ที่ตางออกไปจากที่เคยคิดเอาไวกอนหนาแลวในเรื่องของความรัก
3. ขั้นพัฒนา (Development) เปนการที่ครูผูสอนใหผูเรียนไดเพิ่มประสิทธิภาพของความคิดที่ตน
ไดคิดขึ้นมาใหชัดเจนใหมากที่สุด โดยใชการมองความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางความคิดของตนที่คิดขึ้นใหมกับ
ประเด็นของความรักวามีความเหมือน ความคลายคลึงกันอยางไรบาง โดยมีการแจกแจงในแตละประเด็นให
เห็นอยางชัดเจน โดยใหจัดทําเปนโครงรางของงานเขียนใหชัดเจนมากที่สุด
4. ขั้นลงมือกระทํา (Action) เปนการที่ครูผูสอนใหผูเรียนนําโครงรางความคิดที่มีรายละเอียดใน
ประเด็นตางๆอยางชัดเจนมาเขียนเปนงานเขียนที่มีความยาวประมาณ 8 ถึง 10 บรรทัด ซึ่งจะไดงานเขียนเชิง
สรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีความริเริ่ม แปลกใหม แตกตางไปจากมุมมองเดิมที่เคยมีผูกลาว หรือ
พูดถึงเอาไวแลว และถือไดวา ความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนไดคิดไวในครั้งนี้มีคุณคา หรือเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด เนื่องจากสามารถนําความคิดนั้นไปปฏิบัติไดจริง คือ สรางสรรคเปนผลงานเขียนออกมาไดในที่สุด
ตัวอยางผลงานที่ปรากฏตามใบงาน
1. ความรักที่มีผูกลาวไวแลว
ยาขม สายน้ํา หยาดน้ําผึ้ง ความสุข ความทุกข ไฟ ดวงตะวัน ดวงจันทร ความฝน
2. ความรักที่ผูเขียนคิดเมื่อเอยถึงเรื่องความรัก
อึ่งอาง
3. เชื่อมโยงสิ่งที่คิดกับความรัก โดยเปรียบเทียบความเหมือน ความคลายคลึงกัน
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อึ่งอาง
- เปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ทีส่ ะเทิน้ น้ําสะเทิน้ บก
- เจอสิ่งแปลกปลอมจะพองตัว
- คอยจับแมลงกิน
- ชวยทําใหระบบนิเวศนเกิดความสมดุล
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ความรัก
- สะเทิ้นหวั่นไหวไปตามอารมณ บางครั้งก็สุข
บางครั้งก็ทุกข
- เจอคนทีส่ นใจจะตืน่ เตน หัวใจพองโต
- คอยหาคนที่ชอบมาหลอเลี้ยงใหมีความสุข
- ชวยทําใหโลกเกิดความสมดุลระหวางความสุข
ของคนสองคน

6. บทสรุป
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดที่แปลกใหม แตกตางไปจากความคิดเดิมที่เคยมีมากอนหนาแลว แม
หลายคนจะมองวา คนที่จะมีความคิดสรางสรรคไดนั้นจะตองเปนคนที่มีพรสวรรคอันพิเศษ และคงจะไมใชสิ่งที่
จะมาสรางใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดโดยงาย แตแทจริงแลว หากครูผูสอนมีวิธีการอยางชัดเจนที่จะชวยทําให
ผูเรียนเกิดความคิดที่แปลกใหมโดยผูเรียนตองสังเกตกอนวา เรื่องนี้มีคนอื่นไดพูดถึงเอาไวกอนหนานี้ไวอยางไร
กันบางเพื่อจะไดหลีกหนีจากความคิดเดิมเหลานั้น แตในขณะเดียวกันเมื่อผูเรียนไดความคิดที่แปลกใหมที่
แตกตางไปจากเดิมแลว ก็จะตองนําความคิดนั้นมาแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสองสิ่งนี้วา มีความ
เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันในประเด็นใดบาง จากนั้นก็จะนําความคิดสรางสรรคนั้นไปสรางเปนผลผลิต หรือ
เปนชิ้นงานออกมาจึงจะนับวามีคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวคิดกระบวนการสรางสรรคของ Paul E.
Plsek ที่ไดเปนผูคิดคนแนวทางการเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นมาในตัวคนเรา จึงนับไดวา ความคิดสรางสรรค
เปนพรสวรรคที่สามารถจะสรางสรรคใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนไดอยางแทจริง และเปนเรื่องที่สามารถพัฒนาให
เกิดกับผูเรียนได โดยที่ครูจะเปนคนสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นได
ในขณะเดียวกันการพัฒนาความคิดสรางสรรคนั้นจะมีหลายแนวทางดวยกันซึ่งครูจะตองเลือกใชแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นใหสอดคลองกับผูเรียนอยางเหมาะสมที่สุด
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