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คํานํา 

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นเกิดจากการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรู  ไดคิดลงมือทํากิจกรรมอยางกระตือรือรน ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจอ 
ผูกพันกับสิ่งที่ทําดวยตนเอง มิใชเพียงทําไปใหเสร็จภารกิจเทานั้น  เพราะฉะนั้นผูเรียนจะตองไดรับ
ส่ิงกระตุนที่กอใหเกิดพฤติกรรมใหเกิดความใฝเรียนใฝรู  ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการดูแลสนับสนุน
และการอํานวยความสะดวกของครูในการจัดกิจกรรม  ใหเด็กไดสรางความรูผานการปฏิสัมพันธ
กับเพื่อน กับครู และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
เรียนรูของเด็ก เพราะการเรียนทามกลางบรรยากาศที่มีความสุข ผูเรียนจะเกิดความรูสึกผอนคลาย
ไมกดดัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดงายและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผูเปนครูจึงตองเปนผูวางแผนการ
เรียนรูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูอยางมีความสุข เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะตามที่
หลักสูตรไดกําหนดไว 
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การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

 ปญหาอยางหนึ่งที่พบไดบอยในหลายโรงเรียน  คือ  การควบคุมดูแลนักเรียนใหอยูใน
ระเบียบวินัยและตั้งใจเรียน  แมกระทั่งครูที่มีประสบการณดานการสอนที่มีความเชื่อมั่นในวิธีการ
ควบคุมชั้นเรียน  โดยนักเรียนตองเชื่อฟงและอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด  ซ่ึงเปนแนวทางที่ไม
สอดคลองกับแนวการเรียนการสอนในปจจุบันที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  ใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ ไดคิดลงมือทํากิจกรรมอยางกระตือรือรน ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจอ 
ผูกพันกับสิ่งที่ทํา มิใชเพียง  ทําไปใหเสร็จภารกิจเทานั้น ดังนั้นการที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู
ให   ผูเรียนมีสวนรวมนั้น กิจกรรมนั้นจะตองมีลักษณะที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมอยาง “active” คือ
ชวยใหผูเรียนรูสึกมีความกระตือรือรนตื่นตัว มีความจดจอ ผูกพันกับสิ่งที่ทํา เพื่อกอใหเกิดการ
สรางองคความรูดวยตนเอง  และครูที่สามารถดําเนินการดังกลาวใหประสบความสําเร็จนั้นจึงไดรับ
การยอมรับวาเปน “ครูมืออาชีพ” 
 ดังนั้น  “ครูมืออาชีพ” จึงเปนครูที่มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความสามารถจัดการเรียน
การสอนอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ รวมถึงตองพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง เพื่อมุงพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางแทจริงดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตลอดจนการสรางบรรยากาศที่กระตุนสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือสรางองคความรูดวย
ตนเองจึงเปนสิ่งที่ครูมืออาชีพตองใหความสําคัญและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ศศิธร  ขันติธรางกูร : 2551) 
 

ความหมายของการจัดการชั้นเรียน 
 โดยสวนใหญแลวจะเขาใจกันวา  การจัดการชั้นเรียน  คือ การจัดสภาพของหองเรียน
ทางดานกายภาพหรือการตกแตงหองเรียนดวยวัสดุตกแตงเพื่อเปนการจูงใจนักเรียนใหมีความ
สนใจและตั้งใจเรียน  นั่นเปนเพียงสวนหนึ่งของการจัดการชั้นเรียนเทานั้น  หากแตตองมีการ
สรางสรรคและเอาใจใสสภาพบรรยากาศภายในหองเรียนดวยเชนกัน  ครูจึงเปนบุคคลที่หลีกเลี่ยง
ไมไดเลยในการรับหนาที่เปนผูสรางและสงเสริมกระบวนการเรียนการสอน  กระตุนความใฝรูและ
ใสใจในการศึกษาของผู เ รียน  สรางความมีระเบียบวินัยใหกับผู เรียน  อีกทั้งตองคงสภาพ
สิ่งแวดลอมเหลานี้เพื่อชวยใหการสอนในชั้นเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แกผูเรียนอยางยั่งยืน   
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 การจัดการชั้นเรียนจึงมีความหมายกวาง นับตั้งแตการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
หองเรียน การจัดกับพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน การสรางวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการพัฒนาทักษะการสอนของครูใหสามารถกระตุนพรอมทั้ง 
สรางแรงจูงใจในการเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุภาวรรณ : 2552)   
 นอกจากนี้แลวยังมีนักการศึกษาหลายทานไดกําหนดความหมายของการจัดการชั้นเรียนไป
ในแนวทางเดียวกัน  ดังนี้ 
 โบรฟ (สุภวรรณ : 2551) กลาวถึงการจัดการชั้นเรียนไววา หมายถึง การที่ครูสรางและคง
สภาพสิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่นําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่ประสบการผลสําเร็จทั้งในดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) การสรางกฎระเบียบและการดําเนินการที่ทําให
บทเรียนมีความนาสนใจอยางตอเนื่อง รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการในชั้นเรียน 
 เบอรเดน (สุภวรรณ : 2551) ใหคําจํากัดความของการจัดการชั้นเรียนไววา เปนยุทธศาสตร
และการปฏิบัติที่ครูใชเพื่องคงสภาพความเปนระเบียบเรียบรอย 
 สุรางค โควตระกูล (สุภวรรณ : 2551) ไดอธิบายความหมายของการจัดการหองเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพวา หมายถึงการสรางและการรักษาสิ่งแวดลอมของหองเรียนเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่ครูทําเพื่อจะชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 ซูซาน (สุภวรรณ : 2551) ไดใหความหมายของการจัดการชั้นเรียนไววา เปนพฤติกรรมการ
สอนที่ครูสรางและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรูเพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลขึ้นในชั้นเรียนซึ่งถือเปนชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้น
ตองเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องและคงสภาพเชนนี้ไปเรื่อย ๆ โดยสรางแรงจูงใจใน
การเรียนรู การใหผลยอนกลับและการจัดการเกี่ยวกับการทํางานของนักเรียน ความพยายามของครู
ที่มีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึง การที่ครูเปนผูดําเนินการเชิงรุก (proactive) มีความรับผิดชอบ 
(responsive) และเปนผูสนับสนุน (supportive) 
 Kauchak และ Eggen (วีณา  นนทพันธาวาทย : 2551) ใหคําจํากัดความวา  การบริหาร
จัดการชั้นเรียน  ประกอบดวยความคิด  การวางแผนและการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงของครูที่
สรางสรรคสภาพแวดลอมอยางเปนระบบระเบียบและสงเสริมการเรียนรู  โดยมีเปาหมายของการ
จัดการบริหาร (Management  Goals) มี 2 ประการสําคัญ  คือ 
 1. รังสรรคส่ิงแวดลอมตางๆ ที่จะสงเสริมใหการเรียนรูมีความเปนไปไดมากที่สุด
และครูจะสามารถสะทอนการปฏิบัติงานของตนเองดวยการถามตนเองสม่ําเสมอวาระบบการ
บริหารขัดการเอื้ออํานวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางไร  เพียงใด 
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 2. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพในการจัดการและนําตนเองใหสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง  ดังนั้น  การบริหารจัดการชั้นเรียนจึงเปนเครื่องมือในการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
ดวยตนเอง  ประเมินตนเองและควบคุมดูแลตนเองไดเหมาะสมตามวัย 
 Moore (วีณา  นนทพันธาวาทย : 2551) ใหคําจํากัดความวา  การบริหารจัดการชั้นเรียนเปน
กระบวนการของการจัดระบบระเบียบและนํากิจการของหองเรียนใหเกิดการเรียนรู  การบริหาร
จัดการชั้นเรียนมักจะถูกรับรูวาเกี่ยวของกับการรักษาระเบียบวินัยและควบคุมชั้น  อยางไรก็ตาม  
การเขาใจเชนนี้  เปนเรื่องงายเกินไป  ทั้งนี้เพราะ  การบริหารจัดการชั้นเรียนมีหลายส่ิงมาไปกวานี้
นั่นคือ  การสรางและดูเอาใจใสบรรยากาศสิ่งแวดลอมของหองเรียนเพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุ
ตามเปาหมายทางการศึกษา 
 วีณา  นนทพันธาวาทย (วีณา  นนทพันธาวาทย : 2551) ไดอธิบายวา  การบริหารจัดการชั้น
เรียน  ประกอบดวย  ความคิดทั้งหมดทั้งหลายของครู  การวางแผนการปฏิบัติงานของครูในการ
ริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแวดลอมและสงเสริมการเรียนรูอยางเปนลําดับขั้นตอน  มีงานวิจัยจํานวนมากที่
ช้ีใหเห็นวา  การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ประสบความสําเร็จ   ประกอบดวย  การสัมพันธระหวาง
การบริหารจัดการชั้นเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอน   และความสัมพันธของทั้งสอง
องคประกอบเปนความสัมพันธแบบ Synergistic คือ  การรวมพลังใหเกิดผลลัพธที่มากขึ้น  นั่นคือ  
ความสําเร็จของการบริหารจัดการชั้นเรียนจะมีอิทธิพลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

ความสําคัญของการจัดการชั้นเรียน 
 จากการที่นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนและจาก
เอกสารงานวิจัยหลายฉบับนั้น  จะพบวาการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญอันดับตนๆ อันจะ
เปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนและการรวมกิจกรรมตางๆ ภายใน
หองเรียน  และนําไปสูการประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและได
ประสิทธิผลสูงสุด 

การจัดการชั้นเรียนมีความสําคัญดวยเหตุผลหลายประการ คือ 
- การเรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดหรือเกิดไดนอยถามีส่ิงรบกวนในชั้นเรียนอยูตลอดเวลาดวย

ปญหาทางดานพฤติกรรมของนักเรียน 
- นักเรียนที่อยูในชั้นเรียนที่ไมเปนระเบียบเรียบรอย ส่ิงแวดลอมในชั้นเรียนมีเสียงดังและ

ส่ิงรบกวน หรือการจัดที่นั่งไมเหมาะสมอาจเกิดสาเหตุใหเกิดปญหาทางวินัยนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมที่กาวราว หรือทําใหนักเรียนไมสามารถชวยเหลือตนเองได สงผลใหนักเรียนไมสามารถ
เรียนรูไดอยางเต็มที่ 



- 4 - 
 
- การกําหนดคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนไวลวงหนาจะมีประโยชน

อยางยิ่งตอการจัดการชั้นเรียน เพราะจะทําใหนักเรียนมีแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองโดยไมแสดงอาการหรือพฤติกรรมที่จะเปนการรบกวนการเรียนของผูอ่ืน 

- ช้ันเรียนที่มีการจัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนไดอยางเหมาะสม จะทําใหครูสามารถ
ดําเนินการสอนไดอยางเต็มที่โดยไมเสียเวลากับการแกไขปญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

-  การจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนมีวินัยในการเรียนรูและการอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทร 
โดยคํานึงถึงกฎระเบียบของชั้นเรียนอยางตอเนื่อง นอกจากจะยังประโยชนตอการเรียนรูแลวยังมีผล
ในระยะยาวคือเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยเพื่อการเปนพลเมืองดีในอนาคตอีกดวย 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปความสําคัญของการจัดชั้นเรียนไดวา เปนการดําเนินการตาง  ๆ  ที่
เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียน เพื่อกระตุน สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู รวมถึงการ
แกไขปญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีเปาหมายเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค
ของการเรียนการสอนตลอดจนบรรลุผลตามเปาหมายของการศึกษา 
 

การจัดการชั้นเรียนเพื่อสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 
บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน 

                ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตางปรารถนาใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนิน
ไปอยางราบรื่น และผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร บรรยากาศในชั้น
เรียนมีสวนสําคัญในการสงเสริมใหความปรารถนานี้เปนจริง พรรณี ชูทัย (2522 : 261 – 263) 
กลาวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนที่จะนําไปสูความสําเร็จในการสอน จัดแบงได 6 ลักษณะ สรุปได
ดังนี้ 

1.  บรรยากาศที่ทาทาย (Challenge)   เปนบรรยากาศที่ครูกระตุนใหกําลังใจนักเรียน
เพื่อใหประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให
สําเร็จ 

2.    บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เปนบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสไดคิด ไดตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณคา รวมถึงโอกาสที่จะทําผิดดวย โดยปราศจากความกลัวและวิตก
กังวล บรรยากาศเชนนี้จะสงเสริมการเรียนรู ผูเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมดวยความตั้งใจโดยไมรูสึกตึง
เครียด 

3.    บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เปนบรรยากาศที่ครูรูสึกวานักเรียนเปน
บุคคลสําคัญ มีคุณคา และสามารถเรียนได อันสงผลใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิด
ความยอมรับนับถือตนเอง 
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4.    บรรยากาศที่มีความอบอุน (Warmth) เปนบรรยากาศทางดานจิตใจ ซ่ึงมีผลตอ

ความสําเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเขาใจนักเรียน เปนมิตร ยอมรับใหความชวยเหลือ จะทําให
นักเรียนเกิดความอบอุน สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 

5.    บรรยากาศแหงการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝกใหนักเรียน
มีระเบียบวินัย มิใชการควบคุม ไมใหมีอิสระ ครูตองมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝกให
นักเรียนรูจักใชสิทธิหนาที่ของตนเองอยางมีขอบเขต 

6.    บรรยากาศแหงความสําเร็จ (Success) เปนบรรยากาศที่ผูเรียนเกิดความรูสึกประสบ
ความสําเร็จในงานที่ทํา ซ่ึงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น ผูสอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผูเรียน
ประสบความสําเร็จใหมากกวา การพูดถึงความลมเหลว เพราะการที่คนเราคํานึงถึง แตส่ิงที่
ลมเหลว เพราะการที่คนเราคํานึงถึงแตความลมเหลวจะมีผลทําใหความคาดหวังต่ํา ซ่ึงไมสงเสริม
ใหการเรียนรูดีขึ้น 
               บรรยากาศทั้ง 6 ลักษณะนี้ มีผลตอความสําเร็จของผูสอนและความสําเร็จของผูเรียน
ผูสอนควรสรางใหเกิดในชั้นเรียน 
 

1 ลักษณะของชั้นเรียนท่ีดี 
เพื่อใหการจัดชั้นเรียนที่ถูกตองตามหลักการ ผูสอนควรไดทราบถึงลักษณะของชั้นเรียนที่ดี 

สรุปไดดังนี้ 
1.1 ช้ันเรียนที่ดีควรมีสีสันที่นาดู สบายตา อากาศถายเทไดดี ถูกสุขลักษณะ 
1.2 จัดโตะเกาอี้และสิ่งที่ที่อยูในชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน และกิจกรรม

ประเภทตางๆ 
1.3 ใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง 
1.4 ใชประโยชนช้ันเรียนใหคุมคา ครูอาจดัดแปลงใหเปนหองประชุม หองฉายภาพยนตรและ

อ่ืน ๆ 
1.5 จัดเตรียมชั้นเรียนใหมีความพรอมตอการสอนในแตละคร้ัง เชน การทํางานกลุม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ 
1.6 สรางบรรยากาศใหอบอุน ใหความเปนกันเองกับผูเรียน 
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        2 รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
การจัดชั้นเรียนจัดไดหลายรูปแบบ โดยจัดใหเหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการ

สอน จํานวนนักเรียน สภาพแวดลอมในชั้นเรียน ขนาดของหองเรียน เปนตน ครูควรไดปรับเปลี่ยน 
รูปแบบของการจัดโตะ เกาอี้ มุมวิชาการ และมุมตาง ๆ ในหองเรียน เพื่อสรางบรรยากาศ 
ของหองเรียนใหนาสนใจไมซํ้าซากจําเจ ไมนาเบื่อหนาย นักเรียนจะเกิดความกระตือรือรนและ
กระฉับกระเฉงในการเรียนดีขึ้น การจัดชั้นเรียนถาแบงตามวิธีการสอนจะได 2 แบบ คือ  แบบ
ธรรมดาและแบบนวัตกรรม 

2.1 ชั้นเรียนแบบธรรมดา 
ช้ันเรียนแบบธรรมดาเปนชั้นเรียนที่มีครูเปนศูนยกลาง  เปนผูนําการเรียนรู โดยมีผูเรียน

เปนผูรับความรูจากครู การจัดชั้นเรียนแบบนี้จะมีโตะครูอยูหนาชั้นเรียน และมีโตะเรียนวางเรียงกัน
เปนแถว โดยหันหนาเขาหาครูแสดงดังรูป 

2.1.1 ลักษณะการจัดชั้นเรียน   การจัดชั้นเรียนแบบธรรมดานี้ โตะเรียนของ
นักเรียน อาจเปนโตะเดี่ยวหรือโตะคูก็ได ผนังหองเรียนอาจจะมีกระดานปายนิเทศ หรือส่ือการสอน  
เชน แผนภูมิ รูปภาพ   แผนที่ติดไว ซ่ึงสื่อการสอนเหลานี้จะไมเปลี่ยนบอยนัก การตกแตงผนัง
หองเรียนจะแตกตางกันออกไปตามแตสถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนที่อยูในตัวเมืองอาจจะมีการ
ตกแตง มากกวาโรงเรียนที่อยูหางไกลออกไปตมชนบท เพราะหาสื่อการสอนไดยากกวา บาง
หองเรียนอาจจะมมีุมความสนใจ แตก็ไมไดถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 

2.1.2 บทบาทของครูและนักเรียน    บทบาทของครูและนักเรียนในชั้นเรียนแบบ
ธรรมดานี้ ครูจะเปนผูรอบรูในดานตางๆ ใชวิธีการสอนแบบปอนความรูใหแกนักเรียนโดยการ
บรรยาย   และอธิบายใหนักเรียนฝงอยูตลอดเวลา ครูจะเปนผูแสดงกิจกรรมตางๆ เอง แมกระทั่งการ
ทดลองอยางงายๆ ไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดยิบจับ หรือแตะตองสื่อการสอนที่ครูนํามา
แสดง นักเรียนจึงตองฟงครู มีมีโอกาสไดพูด หรือทํางานเปนกลุม เพื่อคนหาคําตอบใดๆ ส่ือการ
สอนที่ใชสวนมาก ไดแก ชอลก กระดานดํา และแบบเรียน 

2.2 ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม 
ช้ันเรียนแบบนวตักรรม เปนชั้นเรียนที่เอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิควิธีการแบบสอนใหมๆ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ แบบโฟรแมท แบบสตอรี่ไลน แบบ
โครงงาน  เปนตน ซ่ึงทําใหนักเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเปนกลุม หรือเปนรายบุคคล โดย
มีครูเปนผูใหคําปรึกษา การจัดชั้นเรียนจึงมีรูปแบบการจัดโตะเกาอี้ในลักษณะตางๆ ไมจําเปนตอง
เรียงแถวหันหนาเขาหาครู เชน จัดเปนรูปตัวที ตัวยู วงกลม หรือจัดเปนกลุม 
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               2.2.1 ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี้   โตะครูไม

จําเปนตองอยูหนาชั้น อาจเคลื่อนยายไปตามมุมตางๆ การจัดโตะนักเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบไปตาม
ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู สวนใหญนิยมจัดโตะเปนกลุม เพื่อใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน มีการจัดศูนยสนใจ มีส่ือการสอนในรูปของชุดการสอน หรือเครื่อง 
ชวยสอนตางๆ ไวใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง หรือศึกษารวมกับเพื่อน มีการตกแตงผนังหองและ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเรื่องที่นักเรียนกําลังเรียน 

               2.2.2 บทบาทของครูและนักเรียน   การจัดชั้นเรียนแบบนี้ครูจะเปนผูกํากับและ
แนะแนวนักเรียนเปนผูแสดงบทบาท ครูจะพูดนอยลง ใหนักเรียนไดคิด ไดถาม ไดแกปญหา และ
ไดทํากิจกรรมดวยตนเอง นักเรียนอาจจะเรียนดวยตนเองจากสื่อประสม เชน บทเรียนแบบ
โปรแกรม  ชุดการสอน  คอมพิวเตอรชวยสอน  ครูจะเปนผูใหคําแนะนํา และชวยเหลือเมื่อ
จําเปน ดังนั้น การจัดชั้นเรียนแบบนี้จึงเปนการจัดชั้นเรียนที่สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร
ที่ตองการใหผูเรียนไดคิดคนควา วิเคราะหวิจารณ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนสามารถ
เรียนรูไดตนเอง 

3. ประเภทของบรรยากาศการเรียนรู 
บรรยากาศการเรียนรูสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 
3.1 บรรยากาศทางจิตวิทยา เปนลักษณะของบรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของ ผูเรียน

ที่สงผลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูเรียน ถาลักษณะบรรยากาศทางจิตวิทยาเปนไปใน
ทางบวก ผูเรียนจะเกิดความรูสึกอบอุนใจ ผอนคลาย ทําใหเกิดการเรียนรูไดโดยงาย และมีผลทําให
รูสึกมีความสุขในการเรียนรู ทําใหเปนผูที่รักและใฝในการเรียนรู 

3.2 บรรยากาศทางกายภาพ เปนลักษณะของบรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ ส่ือ 
วัสดุอุปกรณ ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู และสภาพของผูเรียน การจัดบรรยากาศทาง
กายภาพที่ตอบสนองผูเรียนและการทํากิจกรรมตาง ๆ จะทําใหผูเรียนไดรับความสะดวก และ
ดําเนินกิจกรรมดวยความราบรื่น สงผลใหการเรียนรูดําเนินไปดวยดี ไมติดขัดไมรูสึกวามีความ 
ยุงยาก ทําใหผูเรียนรักที่จะเรียนและเปนผูเรียนที่กระตือรือรน มีความสนใจตอส่ิงแวดลอมรอบตัว 

3.3 บรรยากาศทางสังคม เปนบรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธของกลุมที่อยู รวมกัน
และทํากิจกรรมรวมกัน การมีบรรยากาศทางสังคมที่เปนมิตรตอกัน จะทําใหผูเรียนรูสึก อบอุนใจ 
เกิดความรูสึกที่ดีตอกันและกัน มีการอยูรวมกันฉันทมิตร ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูทักษะทางสังคม
และการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงเปนเปาหมายประการหนึ่งของการจัดการศึกษา 
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4. การจัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู 
จากประเภทของบรรยากาศที่สงผลตอการเรียนรูทั้ง 3 ประเภทดังกลาวขางตน ครูซ่ึงเปน

บุคคลสําคัญที่จะกอใหเกิดบรรยากาศดังกลาวได จึงมีแนวทางที่จะสงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 

4.1 บรรยากาศทางจิตวิทยา ชัยอนันต สมุทวณิช ไดใหความเห็นวา การเรียนรูที่ผูเรียน
สําคัญที่สุด ควรเริ่มตนจากสิ่งใกลตัวผูเรียนรูมากที่สุด คือความรูสึกภายใน ทั้งนี้จะตองไมมี
บรรยากาศของความกลัว ความหวาดระแวง ความดูหมิ่นเหยียดหยาม ติเตียน บรรยากาศของการ
เรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญจะตองใหอิสรภาพแกผูเรียน โดยเฉพาะอิสรภาพจากความ
หวาดกลัว ซ่ึงจากความเห็นดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบรรยากาศทาง จิตวิทยาที่มีผล
ตอความรูสึก และการกระทําของผูเรียน บรรยากาศทางจิตวิทยาที่ชวยสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียนสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 4.1.1 การสรางบรรยากาศที่ทาทายกระตุนและสนับสนุนใหผูเรียนมีความอยากรู 
อยากเห็น อยากแกปญหา อยากแสวงหาคําตอบ ซ่ึงบรรยากาศดังกลาวเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความรูสึกวาตนเองมีความสามารถที่จะแกปญหาหรือทํากิจกรรมนั้น ๆ ได และใหกําลังใจ เมื่อ 
ผูเรียนไดลงมือทําหรือตอบสนอง รวมทั้งการยกตัวอยางความสําเร็จ หรือส่ิงที่ผูเรียนเคยทํามากอน 
ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจทําใหไมมีความกลัวที่จะทํา 
กิจกรรมอื่น ๆ ตอไป 

 4.1.2 การสรางบรรยากาศที่อบอุน ปลอดภัย มีความเปนมิตร ปราศจากความ 
หวาดกลัวที่จะแสดงออก ซ่ึงบรรยากาศดังกลาวจะทําใหเด็กเปนคนกลาคิด กลาตัดสินใจ กลาที่จะ
คิดลองทําสิ่งตาง ๆ ไมวาผลที่ไดนั้นจะเปนไปตามที่คิดหรือไมก็ตาม การสรางบรรยากาศดังกลาว
สามารถทําไดโดยครูทําหนาที่ในการชวยเหลือผูเรียนใหเกิดความราบรื่นในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
โดยอาจเขาไปชวยเปนผูรวมคิดในการทําปญหาที่ยากใหงายหรือลดความซับซอนลง แตยังคงให
เด็กไดใชความสามารถของเขาในการเรียนรู โดยมีการสนับสนุนเสริมแรง และใหคําปรึกษาจากครู 

 4.1.3 บรรยากาศที่เปนอิสระในการทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง บรรยากาศดังกลาวนี้
จะทําใหเด็กพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผูอ่ืน กลาคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจ
ในตนเอง กลาริเร่ิม มีความคิดสรางสรรค มีภาวะผูนํา และกลาที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ บรรยากาศที่
เปนอิสระนี้ทําไดโดยครูใหโอกาส และสนับสนุนใหเด็กไดทําสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง ครูเปนเพียงผูให 
คําปรึกษา ใหการชวยเหลือเมื่อเด็กตองการเทานั้น ขณะเดียวกันตองใหโอกาสแกเด็กแตละคนใน
การที่จะเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตน และใหเวลาอยางพอเพียงตามความสนใจของผูเรียน 
เนื่องจากเด็กแตละคนมีวิธีการเรียนรูและใชเวลาในการเรียนรูที่แตกตางกัน แตแมวาเด็กจะไดรับ 
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อิสระดังกลาว ครูก็ตองสอนใหเด็กคํานึงถึงการอยูรวมกัน ความเปนอิสระของแตละคนจะตองไม
รบกวนหรือทําใหผูอ่ืนมีความสะดวกนอยลง 

 4.1.4 บรรยากาศที่ใหไดรับความสําเร็จและเรียนรูผลที่เกิดจากการทําสิ่งตาง ๆ 
บรรยากาศดังกลาวจะทําใหผูเรียนเปนผูที่มีกําลังใจเขมแข็ง มีความมั่นใจในการทําสิ่งตาง ๆ อยางมี
เหตุผล มีการกําหนดจุดมุงหมายของการทําสิ่งตาง ๆ และยอมรับผลจากการกระทําทั้งความสําเร็จ
และผลที่ไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ครูสามารถสรางบรรยากาศดังกลาวไดโดยการใหเด็กกําหนด
จุดมุงหมายและวางแผนที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว ใหเวลาอยางเพียง
พอที่จะทําตามแผนงาน ครูคอยสนับสนุนใหกําลังใจ คอยแกปญหาเมื่อเด็กตองการ ใหไดรับขอมูล
ยอนกลับหลังการปฏิบัติ ใหการเสริมแรงชื่นชมยินดีตอผลสําเร็จ แตถาหากผลไมเปนไปตามที่
คาดหวังไว ก็อธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการหาความรูจากความลมเหลว ใหกําลังใจและใหทดลอง
แกปญหาดวยวิธีที่ตางออกไป 

 4.1.5 บรรยากาศแหงการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน โดยการเริ่มจากการที่ครู
ยอมรับผูเรียนใหความสําคัญตอการคิดและการกระทําของผูเรียน รับฟงและใหมีสวนรวมในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู จัดใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
กลุมและระหวางกลุมใหไดรับความสําเร็จจากการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดการยอมรับระหวาง
เด็กกับเพื่อน และเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับจากครู เห็นความสําคัญของกลุม บรรยากาศ 
ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาวุฒิภาวะ ไดรับประสบการณทางบวกในการพัฒนาตนเอง เกิดการ นับ
ถือระหวางกัน ทําใหเกิดความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพาผูอ่ืน สามารถที่จะคิด เลือกและตัดสินใจ 
เขาใจถึงความสามารถของตนเอง ยอมรับผลการกระทําทั้งที่สําเร็จและทําความเขาใจไดเมื่อทําผิด
หรือลมเหลว รูจักนําอุปสรรคหรือความลมเหลวมาเปนประสบการณการเรียนรูและแนวทาง
แกปญหา เนื่องจากเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดหลากหลายวิธีเพื่อใหไดผลตามที่
ตองการ 

 4.1.6 บรรยากาศแหงความใกลชิด สนิทสนมและมีความรักใครกลมเกลียวกัน 
เนื่องจากเด็กทุกคนตองการความรูสึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจ ตองการการเอาใจใส และความรัก
ใคร การจัดใหผูเรียนอยูรวมกัน ไดเลน ไดทํากิจกรรมรวมกัน โดยขจัดหรือลดความขัดแยงลงให
มาก ที่สุด หรือไมใหเกิดขึ้นเลย การสอนใหรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา รูจักการใหอภัย และชวยเหลือ
กัน ทําใหเกิดความรูสึกรักใคร กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ครูตองแสดงความรูสึกที่ดีตอผูเรียน แสดง
ใหผูเรียนรับรูวาตนเปนที่ยอมรับของครู ทั้งการคิดและการกระทํา การแสดงออกของครู ไดแก การ
แสดงทาทีที่แสดงถึงการเอาใจใสทางบวกตอผูเรียนอยางจริงใจที่สอดคลองกับการแสดงออก 
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ทางบวกของผูเรียน เชน การสัมผัสทางกาย การมอง การสบตา การใชคําพูด การแสดงสี

หนาทาทาง การไดรับการเอาใจใสดังกลาว ทําใหผูเรียนรูสึกวาเปนที่ตองการของครู มีความสําคัญ 
เปนคนหนึ่งที่มีความหมาย ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง และตอผูอ่ืน บรรยากาศการอยูรวมกัน
อยางรักใคร ทําใหเกิดความสุขในการทําสิ่งตาง ๆ และเกิดการเรียนรูโดยงาย 

4.2 การจัดบรรยากาศทางกายภาพ เปนการสรางสภาพแวดลอมดานอาคาร สถานที่ ส่ือ
วัสดุอุปกรณ และแหลงความรูที่เกื้อกูลตอการเรียนรูและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียน โดย
เนนความสะดวกสบาย สามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ มีเครื่องมือและแหลงความรู สอดคลอง
กับกิจกรรมและความตองการ สําหรับการจัดบรรยากาศทางกายภาพที่สงเสริมการเรียนรูสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้ 

 4.2.1 การจัดสถานที่และบริเวณในหองเรียนที่อํานวยความสะดวกและตอบสนอง
การทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมีการกําหนดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ เครื่องเลน ที่เด็กตองการใชอยาง
เปนระบบสะดวกในการนํามาใช การทําความสะอาดและการจัดเก็บจัดบริเวณการทํากิจกรรมที่
สะดวกตอการทํากิจกรรมเปนกลุม มีบริเวณที่วางพอที่จะเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ สามารถเตรียม
ยายไปสูการทํากิจกรรมอื่นไดโดยไมรบกวนทํากิจกรรมของผูอ่ืน มีการจัดบริเวณสําหรับการจัด
แสดงหรือเก็บผลงานที่เกิดจากการทํากิจกรรมของเด็ก 

 4.2.2 การจัดสื่อวัสดุ อุปกรณที่สอดคลองกับกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัย
เรียนรูจากการกระทํา การมีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจและแสดงผลการ
เรียนรูผานการแสดงออกและจากผลงาน ดังนั้นจะตองจัดหาสื่อ อุปกรณที่สอดคลองกับรูปแบบ
กิจกรรมที่ไดออกแบบไว การมีส่ือ วัสดุอยางหลากหลาย พอเพียง สะดวกในการนํามาใช จะชวย
สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่กําหนดวัตถุประสงคไว 

 4.2.3 การจัดแหลงความรูที่สอดคลองกับกิจกรรมและความสนใจของผูเรียน ซ่ึง
แหลงความรูเหลานี้ ไดแก วัสดุอุปกรณตาง ๆ ทั้งที่สอดคลองกับหนวยประสบการณที่ผูเรียนเลือก
เรียน และแหลงความรูที่จัดประจําไว เพื่อตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย การจัดแหลงความรู
ควรคํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยและใชไดอยางสะดวก ขณะเดียวกันแหลงความรูก็
ตองนาสนใจ เปนเครื่องเรากระตุน สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนอยากสืบเสาะ คนหา และลงมือ
ปฏิบัติ 
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4.3 บรรยากาศทางสังคม เปนบรรยากาศที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่อยู

รวมกัน การอยูรวมกันอยางมีความสุข จะทําใหผูเรียนรูสึกรักที่จะเรียนรูและเกิดการเรียนรูได
โดยงาย การเรียนรูดังกลาว ไดแก การเรียนรูดานความรู และการเรียนรูทางสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก 
เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การใหผูเรียนมีความรู และสามารถนําความรูนั้นไปใชใน
การอยูรวมกันในสังคมไดอยางราบรื่นมีความสุข สําหรับการจัดบรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุน
การเรียนรู สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 4.3.1 การสรางบรรยากาศประชาธิปไตย ใหผูเรียนรูสึกวามีความเทาเทียมกัน โดย
ครูตองกําหนดใหมีอิทธิพลในหองใหนอยที่สุด สรางระบบการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย ใหได
ทํากิจกรรมรวมกัน มีการสรางความสัมพันธเชิงบวกระหวางครูกับผูเรียนดวยกัน ฝกการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม  

 4.3.2 การสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจ โดยจัดกิจกรรมใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธกับกลุม สนับสนุนใหผูเรียนไดเลน ทํางานและเรียนรูจากกลุมเพื่อน ครูคอยปรับปรุง
การใชภาษา มารยาทและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อใหเด็กสามารถทํางานกับกลุมเพื่อนได
อยางดี เปนที่ยอมรับของกลุม มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดทําสิ่งตาง ๆ ในบรรยากาศรวมมือ
รวมใจกัน ซ่ึงแมจะมีการแขงขันกันบาง แตควรเปนการแขงขันกันอยางเปนมิตร ไดมีโอกาสไดรับ
ผลแหงการทํางานรวมกัน การปฏิสัมพันธกับกลุมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน
ทั้งดานความคิด และการกระทําอันสงผลตอการเรียนรูทักษะทางสังคม ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนที่จะนําไปใชในการอยูรวมกับผูอ่ืนตอไป 

 4.3.3 สรางบรรยากาศแหงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันทั้งครูกับผูเรียน ในหมู 
ผูเรียนดวยกัน และกับบุคคลอื่น ๆ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี เร่ิมดวยการสื่อสารที่ดี ซ่ึงการสื่อสาร
ระหวางกันนั้นสามารถทําไดทั้งการใชวาจา ภาษาทาทาง และการปฏิบัติตอกัน ครูมีหนาที่ในการ
กระตุนใหผูเรียนปฏิบัติตอกันดวยดี ไมมีการทะเลาะเบาะแวง ครูมีหนาที่ในการลดความขัดแยงที่
เกิดขึ้น และจะตองเปนแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับผูอ่ืน 

 4.3.4 สรางบรรยากาศที่ไมกดดัน โดยลดกิจกรรมที่ตองมีการแขงขัน เพื่อให
เกิดผลแพ ชนะหรือการเปนที่หนึ่งเหนือผูอ่ืน ใหทุกคนมีโอกาสไดแสดงออกเทาเทียมกันและไดรับ
การยกยองเหมือนกัน สําหรับการประเมินผลการเรียนรู ควรประเมินผลที่แสดงถึงพัฒนาการแหง
ความเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ใหผูเรียนไดรูผลของการกระทําของตนเอง และมีการพัฒนา 
ตนเองโดยไมตองแขงขันกับผูอ่ืน 
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5.  ปญหาในการจัดบรรยากาศการเรียนรู 
 5.1 ขอจํากัดทางดานงบประมาณ ไมมีงบประมาณในการสงเสริมการจัด

บรรยากาศการเรียนรู  เนื่องจากการจัดการตกแตงหองเรียนในแตละครั้งอาจจะตองอาศัย
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณตกแตงตางๆ   

 5.2 ขาดความรวมมือของบุคลากรและผูเรียน  ในบางหองเรียนครูผูสอนและ
นักเรียนเกิดความขัดแยงและมองไมเห็นความสําคัญของการจัดการบริหารชั้นเรียน     

 5.3 ครูไมมีเวลา ไมมีความรู  ครูบางทานมีภาระการสอนในหลายชั้นเรียน  ทําให
ไมมีเวลาในการปรับปรุงหรือตกแตงภายในหองเรียน  อีกทั้งขาดประสบการณในการจัดการบริหาร
หองเรียน 

 5.4 ผูบริหารไมสนับสนุน  ผูบริหารในบางโรงเรียนไมเห็นความสําคัญและขาด
ความเขาใจในการจัดการบริหารชั้นเรียน 

6. สรุป 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน จึงเปนสิ่งสําคัญในการชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและ

สงเสริมใหผูเรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเอง ไดในอนาคต การจัดบรรยากาศมีทั้งดาน
กายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนทั้งการจัดตกแตงในหองเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริม
ความรูตางๆ ใหสะดวกตอการเรียนการสอน ทางดานจิตวิทยา เปนการสรางความอบอุน ความสุข
สบายใจใหกับผูเรียน ผูสอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ดานนี้ใหเหมาะสม นอกจากนี้การสราง
บรรยากาศการเรียนรุใหเกิดความสุขแกผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่จะสราง
คุณลักษณะนิสัยของการใฝเรียนรู การมีนิสัยรักการเรียนรู การเปนคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขทั่งในปจจุบันและอนาคตตอไป ซ่ึงบุคคลสําคัญที่จะสราง
บรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุขใหเกิดขึ้นได คือ ครูผูนําทางการเรียนรูนั่นเอง 

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการเรียนรูที่ครบวงจร ซ่ึงไดแกการใหผูเรียนเลือก
เร่ืองที่จะเรียนและวิธีการเรียน จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามที่ไดคิดไวโดยการเรียนรูรวมกับกลุม 
แลวสรุปความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการเรียนรูยังเกิดจากการสนับสนุนจาก
ปจจัยเอื้อสามประการคือ การเรียนรูอยางสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของวัยหรือพัฒนาการ
ไดแก การเรียนรูโดยการเคลื่อนไหวและการกระทํา ปจจัยเอื้อประการตอมาคือบรรยากาศที่
สนับสนุนการเรียนรูที่สรางความรูสึกมีความสุข ผอนคลาย ไมเครงเครียด ปลอดภัยและไดรับการ
ยอมรับจากกลุม สวนปจจัยเอื้อที่สามคือการดูแลสนับสนุนและอํานวยความสะดวกของครูในการ
จัดกิจกรรมใหเด็กไดสรางความรูผานการปฏิสัมพันธกับเพื่อน กับครู และสิ่งแวดลอม  
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ดังนั้นการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมจะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็ก เพราะการเรียน
ทามกลางบรรยากาศที่มีความสุข ผูเรียนจะเกิดความรูสึกผอนคลายไมกดดัน ทําใหเกิดการเรียนรูได
งายและมีประสิทธิภาพ 
 

การจัดการชั้นเรียนดานสิ่งแวดลอมกายภาพ 
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก อาคารสถานที่ 

โตะ เกาอี้ ส่ือ   อุปกรณการสอนตางๆ รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่อยูตามธรรมชาติไดแก ตนไม พืช 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เปนตน สภาพแวดลอมทางการเรียนดานกายภาพ จะสงผลตอการเรียนการ
สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แบงออกเปนสภาพแวดลอมในหองเรียนและ
สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน  โดยมีการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ภายในหองเรียนใหเปน
ระเบียบเรียบรอย นาดู มีความสะอาด มีเครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะสงเสริมให
การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น เชน หองเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเขาถูกทาง และมีแสงสวาง
เพียงพอ กระดานดํามีขนาดเหมาะสม โตะเกาอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เปนตน  

- สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ประกอบดวยหองเรียนและอุปกรณการเรียนตางๆ แสง
สวาง สี เสียง อุณหภูมิ เหลานี้เปนตน  

1. หองเรียนและอุปกรณการเรียน ไดแก หอง พื้นหอง ผนัง ประตู หนาตาง ขนาดและพื้นที่
วางภายในหองเรียน โตะ เกาอี้ กระดานดํา อุปกรณตกแตงหองเรียน เชน แจกันดอกไม ภาพวาด 
เปนตน  

2. แสงสวาง ไดแกแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย และแสงประดิษฐ ซ่ึงเปนแสงจาก
หลอดไฟประดิษฐ  

3. เสียง ไดแก เสียงบรรยายของผูสอน เสียงการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียนหรือ
ผูเรียนกับผูเรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหลานี้จะตองมีระดับความดังที่พอเหมาะ  

4. อุณหภูมิ ไดแก ระดับความชื้นของอากาศ การถายเทของอากาศ การระบายอากาศโดย
ธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอุปกรณอํานวยความสะดวก ไดแก  พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
เปนตน  

- สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ไดแก แหลงความรูตางๆ เชน แหลงวิทยาบริการ 
หองปฏิบัติการ หองทดลอง โรงฝกงาน หองสมุด ศูนยวัฒนธรรม ตางๆ ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ การเรียน และการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
หองเรียน  
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การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ 
                การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ เปนการจัดวัสดุอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งตาง ๆ ที่เสริมความรู เชน ปายนิเทศ มุมวิชาการ ช้ัน
วางหนังสือ โตะวางสื่อการสอน ฯลฯ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดความสบายตา สบายใจ แก
ผูพบเห็น ถาจะกลาวโดยละเอียดแลว การจัดบรรยากาศทางดายกายภาพ ไดแก การจัดสิ่งตอไปนี้ 

1. การจัดโตะเรียนและเกาอ้ีของนักเรียน 
- ใหมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางและวัยของนักเรียน 
- ใหมีชองวางระหวางแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งไดสะดวก และทํากิจกรรมไดคลองตัว 
- ใหมีความสะดวกตอการทําความสะอาดและเคลื่อนยายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน 
- ใหมีรูปแบบที่ไมจําเจ เชน อาจเปลี่ยนเปนรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เขากลุมเปน

วงกลมได อยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ใหนักเรียนที่นั่งทุกจุดอานกระดานดําไดชัดเจน 
- แถวหนาของโตะเรียนควรอยูหางจากกระดานดําพอสมควร ไมนอยกวา 3 เมตร ไมควร

จัดโตะติดกระดานดํามากเกินไป ทําใหนักเรียนตองแหงนมองกระดานดํา และหายใจเอาฝุนชอลก
เขาไปมาก ทําใหเสียสุขภาพ 

2 .การจัดโตะครู 
- ใหอยูในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไวหนาหอง ขางหอง หรือหลังหองก็ได งานวิจัยบางเรื่อง

เสนอแนะใหจัดโตะครูไวดานหลังหองเพื่อใหมองเห็นนักเรียนไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม การจัด
โตะครูนั้นขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนดวย 

- ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งบนโตะและในลิ้นชักโตะ เพื่อสะดวกตอการทํางาน
ของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยความเปนระเบียบ
เรียบรอยแกนักเรียน 
  3. การจัดปายนิเทศ  ปายนิเทศ ไวที่ฝาผนังของหองเรียน สวนใหญจะติดไวที่ขางกระดาน 
ดําทั้ง 2 ขาง ครูควรใชปายนิเทศที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน โดย 

- จัดตกแตงออกแบบใหสวยงาม นาดู สรางความสนใจใหแกนักเรียน 
- จัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับบทเรียน อาจใชติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือ

เสริมความรูใหแกนักเรียน 
- จัดใหใหมอยูเสมอ สอดคลองกับเหตุการณสําคัญ หรือวันสําคัญตาง ๆ ที่นักเรียนเรียน

และควรรู 
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- จัดติดผลงานของนักเรียนและแผนภูมิแสดงความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนจะเปน

การใหแรงจูงใจที่นาสนใจวิธีหนึ่ง 
4. การจัดสภาพหองเรียน ตองใหถูกสุขลักษณะ กลาวคือ 
- มีอากาศถายเทไดดี มีหนาตางพอเพียง และมีประตูเขาออกไดสะดวก 
- มีแสงสวางพอเหมาะ เพื่อชวยใหผูเรียนอานหนังสือไดชัดเจน เพื่อเปนการถนอม

สายตา ควรใชไฟฟาชวย ถามีแสงสวางนอยเกินไป 
- ปราศจากสิ่งรบกวนตาง ๆ เชน เสียง กล่ิน ควัน ฝุน ฯลฯ 
- มีความสะอาด โดยฝกใหนักเรียนรับผิดชอบชวยกันเก็บกวาด เช็ดถู เปนการปลูกฝงนิสัย

รักความสะอาด และฝกการทํางานรวมกัน 
5. การจัดมุมตาง ๆ ในหองเรียน   ไดแก 
- มุมหนังสือ ควรมีไวเพื่อฝกนิสัยรักการอาน สงเสริมใหนักเรียนอานคลอง สงเสริม การ

คนควาหาความรู   และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ครูควรหาหนังสือหลาย ๆ ประเภท ที่มี
ความยากงาย เหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาใหอาน และควรหาหนังสือชุดใหมมาเปลี่ยนบอย 
ๆ การจัดมุมหนังสือควรจัดใหเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อสะดวกตอการหยิบอาน 

- มุมเสริมความรูกลุมประสบการณตาง ๆ ควรจัดไวใหนาสนใจ ชวยเสรมความรู ทบทวน
ความรู เชน มุมภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา มุมความรูขาว เหตุการณ ฯลฯ 

- มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนปายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไวบนโตะ เพื่อให
นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสําเร็จ และมีกําลังใจในการเรียนตอไป อีกทั้งยังสามารถแกไข
พัฒนาผลงานของนักเรียนใหดีขึ้นโดยลําดับไดอีกดวย 

- ตูเก็บสื่อการเรียนการสอน เชน บัตรคํา แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจัดไว
ใหเปนระเบียบ เปนสัดสวน สะดวกตอการหยิบใช อุปกรณช้ินใดที่เกาเกินไปหรือไมใชแลวไมควร
เก็บไวในตูใหดูรกรุงรัง 

- การประดับตกแตงหองเรียน ครูสวนใหญมักนิยมประดับตกแตงหองเรียนดวยส่ิงตาง 
ๆ เชน มาน มูล่ี ภาพ ดอกไม คําขวัญ สุภาษิต ควรตกแตงพอเหมาะไมใหดูรกรุงรัง สีสันที่ใชไมควร
ฉูดฉาด หรือใชสีสะทนแสง อาจทําใหนักเรียนเสียสายตาได การประดับตกแตงหองเรียน ควร
คํานึงถึงหลักความเรียบงาย เปนระเบียบ ประหยัด มุงประโยชน และสวยงาม 

- มุมเก็บอุปกรณทําความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเครื่องมือเครื่องใชของนักเรียน เชน แปรง
สีฟน ยาสีฟน แกวน้ํา กลองอาหาร ปนโต ฯลฯ ควรจัดวางไวอยางเปนระเบียบ และหมั่นเช็ดถูให
สะอาดเสมอ 
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ลักษณะของการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดี  
จากงานวิจัยในปจจุบันพบวาการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดีนั้นจะสะทอนลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
 1 มีการจัดที่วางในชั้นเรียนอยางชัดเจน เพื่อใชอเนกประสงคแลละเพื่อใหนักเรียน
มั่นใจในการใชที่วางของตน  ตัวอยางเชน ช้ันเรียนจะประกอบดวยพื้นที่ทั้งในสวนที่มีการ
เคลื่อนไหวอยางพลุกพลานไดแก บริเวณที่มีการใชวัสดุอุปกรณรวมกัน และที่วางสวนตัวที่นักเรียน
จะทํางานไดโดยลําพัง เชน โตะในแถวของนักเรียนแตละคน เปนตน 
 2 ในชั้นเรียนที่มีนักเรียนมีปญหาทั้งทางดานการเรียนและดานพฤติกรรมอาจแกปญหา
ไดดวยการแยกออกมาอยูในที่วางมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนสงบ มีสมาธิในการทํางานไดอยางอิสระ
ตามลําพัง 
 3 มีที่วางสวนตัวของนักเรียนแตละคน และมีพื้นที่ของนักเรียนทั้งกลุมใหญ กลุมเล็ก
สําหรับทํากิจกรรมตางๆ จึงควรจัดสถานที่เฉพาะเพื่อใหมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนหรือระหวาง
นักเรียนกับครู และอาจจะมีที่วางสําหรับจัดเก็บอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร ส่ืออุปกรณ 
เทคโนโลยีตางๆ 
 4 ลักษณะที่นั่งของนักเรียนเปนแถวเพื่อสะดวกในการทํากิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหา
วิชาการ ในขณะที่การจัดที่นั่งแบบกลุม จะทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
 5 การจัดชั้นเรียนในบริเวณที่จํากัดและมีการใชอยางหนาแนน เชน บริเวณที่เหลา
ดินสอ ที่วางถังขยะหลังหอง หรือบริเวณที่มีการเรียนการสอน ตลอดจนสวนที่จะทําใหนักเรียนถูก
รบกวนโดยงาย ครูควรจัดใหนักเรียนนั่งหางออกไป 
 6 ครูและนักเรียนทั้งชั้นควรมองเห็นกันและกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ลักษณะของ
การเคลื่อนไหวในชั้นเรียนนั้น ควรใหครูมีโอกาสใกลชิดนักเรียนไดมากที่สุด 
 7 ควรจํากัดสิ่งเราทางการมองเห็นและการไดยินที่จะมารบกวนความสนใจ และ
พฤติกรรมของนักเรียนซึ่งจะทําใหเกิดผลดีตอการดําเนินในชั้นเรียน 
 8 การจัดที่วางสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษควรใหนั่งอยูใกลกับครูจะทําให
เกิดผลดี เพราะการทําเชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหครูสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่เปนปญหาสําหรับ
นักเรียนเทานั้น หากแตยังจะชวยครูใหสามารถพูดสงเสริมนักเรียนในทางบวก โดยอนุโลมหรือ
ยินยอมทําใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมออกมาบาง 
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 9 การจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่เปนระเบียบเรียบรอยจะมีประโยชนและทําใหเกิดพลัง 
เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามสภาพทางกายภาพในชั้นเรียน
ควรจะเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะทางวัฒนธรรม และทางภาษาของนักเรียน ซ่ึงควรจะเปนไปตาม
ความตองการเฉพาะของนักเรียน 
 

การจัดการชั้นเรียนทางดานจิตวิทยา 
การจัดการชั้นเรียนทางดานจิตวิทยา หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับความรูสึก เจตคติและ

พฤติกรรมของนักเรียน  มีความอบอุน  ความสบายใจ  ความเปนกันเอง ความสัมพันธอันดีตอกัน  
 มีความรักความศรัทธาตอผูสอน  มีความกลา  มีความอิสระ ในการแสดงออก อยางมีระเบียบวินัย
ในชั้นเรียน   โดยปราศจากความกลัว  ความวิตกกังวล  มีบรรยากาศของการเรียนรูสรางสรรคเรา
ความสนใจ ใหกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปดวยความสุข ซ่ึงนักเรียนจะเกิดบรรยากาศ 
ความรูสึกอยางนี้ก็ตองขึ้นกับครูเปนสําคัญ ซ่ึงในแตละชั้นเรียนจะขึ้นอยูกับแนวคิด หรือความเชื่อ
ในการจัดการศึกษาของครูหรือของสังคมในแตละยุคสมัย วามุงใหนักเรียนมีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนอยางไร เชน ตองการใหหองเรียนเงียบสงบ เพื่อใหนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และมุงอยูกับการ
ทํางานตรงหนาใหสําเร็จ ซ่ึงบางครั้งหองเรียนสงบเรียบรอยอาจทําใหนักเรียนบางคนไมมีความสุข 
และอาจเกิดปญหาการหนีโรงเรียน เปนตน หรือครูบางคนอาจมุงใหนักเรียนมีการเรียนรูรวมกัน มี
การสนทนาแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการทํางานในลักษณะ ของการรวมมือ
กันภายในกลุม  หรือแลกเปลี่ยนกันระหวางกลุมหองเรียน ลักษณะเชนนี้ยอมมีความคลื่นไหวมี
เสียงพูดคุยกันดัง พอสมควร จึงแตกตางจากหองเรียนประเภทแรก ดังนั้นการตัดสินใจวาจะ
ดําเนินการจัดการชั้นเรียนอยางไรนั้น ครูมืออาชีพควรสํารวจหรือพิจารณาความเชื่อของตนเองวามุง
ใหนักเรียนอยูในชั้นเรียน ดวยความรูสึก เจตคติ คานิยม และการเรียนรูในรูปแบบใด และมีแนว
ทางการดําเนินการในชั้นเรียนของตนอยางไร 

แนวคิดการจัดการชั้นเรียนของคูนิน 
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

จากการสังเกตชั้นเรียน เปรียบเทียบพฤติกรรมของการจัดชั้นเรียนบันทึกภาพกิจกรรมในชั้นเรียนที่
มีการจัดการที่ดี ทั้งที่มองเห็นได เชน ความมีระเบียบเรียบรอยสวยงาม หรือมีการวางแผนที่ดี การ
แบงสัดสวนของการใชประโยชนของชั้นเรียนอยางชัดเจนการใชวัสดุอุปกรณที่หยิบใชไดอยาง
สะดวก มีการเคลื่อนที่อยางเปนระเบียบ สวนการจัดการชั้นเรียนที่ไมมีประสิทธิภาพนั้น ไดแก หอง
เรียนที่ครูตองคอยวุนวายกับการจัดระบบชั้นเรียนหรือการเรียนของนักเรียนถูกรบกวนตลอดเวลา 
หรือช้ันเรียนที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของการสอนที่เนนเนื้อหาทางวิชาการ  
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ในตอนแรกคูนิน วิเคราะหโดยใหความสําคัญกับ ความสามารถของครู ในการจัดการกับ

เหตุการณที่เขาขัดขวางการดําเนินงานในชั้นเรียน ผลการวิเคราะห ไมพบปจจัยที่มี ความแตกตาง
ชัดเจนระหวางครูที่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานวิธีการ
ตอบสนองตอนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือวิธีการดําเนินงานที่เปนระบบ อยางไรก็ตาม 
จากวิจัย คูนินไดวิเคราะหติดตามผลและพบวาครูที่สามารถจัดการชั้นเรียนที่ดีนั้นแสดงออกถึง 
พฤติกรรมที่สําคัญดังนี้ 

1) Withitness ครูจะตองตระหนักและรับรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสวนของหองเรียนอยู
ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง แมกระทั่งในขณะที่ครูทํางานกบันักเรียนกลุมยอยหรือรายบุคคลและแสดง
ใหเห็นถึงการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน โดยการเขาไปมีสวนแกไขสถานการณในทันทีและ
อยางเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณหรือเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคขึ้น นับเปน
พฤติกรรมสําคัญที่ครูจะสามารถจัดการกับสิ่งผิดปกติที่กําลังจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยการสังเกต
และเขาไปอยูระหวางความขัดแยงนั้นไดกอน แมจนกระทั่งเหตุการณที่มีปญหาเกิดขึ้นแลว ครูก็จะ
สามารถแกไขปญหาไดทันทวนที 

2) Overlapping เปนการจัดการที่ครูสามารถทําสิ่งตางๆ ไดมากกวาหนึ่งอยางในเวลา
เดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับผิดชอบตอความตองการของนักเรียนแตละคนในขณะเดียวกันก็ 
ยังตองสนับสนุนดูแลการทํางานของนักเรียนเปนกลุมโดยการใชสายตาในการสื่อสาร หรือใชการ
ใกลชิดทางกายเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนใหกลับมาอยูกับบทเรียนในขณะที่ครูยังคงดําเนนิการ
สอนไปอยางตอเนื่องโดยไมสะดุดหรือขัดจังหวะแตอยางใด 

3) Signal continuity and momentum during lessons เปนการสงสัญญาณอยางตอเนื่องและ
การเปลี่ยนกิจกรรมในระหวางบทเรียน การสอนที่มีการเตรียมการอยางดีและการดําเนินการสอน
ตามบทเรียนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญนั้น ครูจะมีความตั้งใจในการจัดการเรียนเนื้อหาวิชาอยาง
ตอเนื่องมากกวาการบังคับใหเกิดการแขขัน ครูจึงมีทักษะในการสงสัญญาณใหนักเรียนที่กําลัง
แสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (เชนการเดินเขาไปยืนใกลๆ นักเรียนที่ไมสนใจบทเรียน หรือถาม
นักเรียนคนนั้นในเรื่องที่ครูกําลังสอนอยู) เพื่อดึงความสนใจของเด็กใหกลับมาอยูที่บทเรียนโดยไม
รบกวนนักเรียนคนอื่นที่กําลังตั้งใจเรียน นอกจากนั้นครูจะสามารถเปลี่ยนหัวขอเร่ืองที่จะสอนหรือ
เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนในระหวางบทเรียนดวยความราบรื่นและตอเนื่องโดยไมสะดุด 
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4) Challenge and variety in assignment เปนการมอบหมายงานที่หลากหลายทาทายเปน 

การกระตุนนักเรียนใหสนใจบทเรียนไดแก การมอบหมายงานในชั้นเรียนอยางเหมาะสมโดยมี
ความยากงายพอเหมาะ คืองายพอที่จะแนใจวานักเรียนจะไดใชความพยายามในการทํางานและควร
เปนสิ่งใหมหรือยากพอที่จะทาทายความสามารถของนักเรียนโดยมีความหลากหลายเพื่อที่จะทําให
นักเรียนสนใจตลอดเวลา   

คูนินเชื่อวาครูที่สามารถจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นไมใช  เปนเพียงเพราะ
ความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น หากแตเพราะเปนความสามารถในการปองกันเกิด
ปญหาตั้งแตแรกนอกจากนี้ ครูเหลานี้ยังเนนการสรางหองเรียนใหมีส่ิงแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู 
ทีมีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการให
นักเรียนทํางานตามที่ครูกําหนดใหดีที่สุด 

 

การจัดการชั้นเรียนทางดานจิตวิทยาเปนการจัดการชั้นเรียนที่มีความเขาใจ  การเรียนรู   
การสงเสริมในจิตใจของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
โดยจัดการสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอการสงเสริมความเขาใจ  ความกระตือรือรนในการเรียน รวมถึงขจัด
ส่ิงตางที่เปนสิ่งรบกวนออก  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนหนาที่ของครูที่ตองจัดการสิ่งเหลานี้เพื่อใหสมกับการ
เปนครูมืออาชีพ ซ่ึงการจัดการชั้นเรียนทางดานจิตวิทยาประกอบดวย 
1.  บทบาทในการเปนผูนําของครู     
 ครูเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดในชั้นเรียน   เปนผูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหมีสภาพนา
เรียนรู  อบอุน หรือวาตึงเครียดนากลัว  โดยครูตองทราบความคาดหวังที่นักเรียนมีตอครู และครูมี
ตอนักเรียน โดยครูตองเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้น ๆ  ไมวาจะเปนการ
แตงกาย  การทําความเคารพ การพูดการจา การตรงตอเวลา เปนตน 

บทบาทในการเปนผูนําของครูแตละประเภทจะมีผลตอความรู สึกของนักเรียนที่มีตอ
โรงเรียนและยิ่งไปกวานั้นอาจมีผลตอความรูสึกของนักเรียนที่มีตอผูอ่ืนหรือตอตนเองอีกดวย  
ไดรกเคอร แบงประเภทของลักษณะของบุคลิกภาพและบทบาทในการเปนผูนําของครูออกเปน 3 
ประเภทดังนี้ 
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1.  ครูประเภทเผด็จการ 

ถาครูเขมงวด                                                          นักเรียนจะหงุดหงดิ 
ถาครูหนานิ่วคิ้วขมวด                                             นักเรียนจะรูสึกเครียด 
ถาครูฉุนเฉียว                                                            นักเรียนจะอึดอัด 
ถาครูปนปง                                                              นักเรียนจะกลัว 
ถาครูแตงกายไมเรียบรอย                                       นักเรียนจะขาดความเคารพ 
ถาครูใชน้ําเสียงดุดัน                                            นักเรียนจะหวาดกลัว 

ครูที่มีลักษณะเผด็จการ ( autocratic teacher )   ครูที่มีลักษณะเชนนี้เชื่อวาตนเองมีความ
รับผิดชอบตอการดําเนินการใด ๆ ในชั้นเรียนตั้งแตการจัดตกแตงหองเรียนทางกายภาพเพื่อการจัด 
ระเบียบในชั้นเรียน การจัดตารางเรียนที่ไมยืดหยุ น จากความคิด เชน นี้ ครูจึงมีความรับผิดชอบที่
จะกําหนดกฎระเบียบทั้งหมดของชั้นเรียนซึ่งรวมถึงการกําหนดบทลงโทษแกนักเรียนที่ประพฤติ 
ผิด กฎดวยตัวของครูเองทั้งหมด ครูที่มีลักษณะเชนนี้มี ความเชื่อวาตนเองมีความรูเปนสําคัญทั้งใน
ดานการบรรยาย การแสดงความคิดเห็นและการกําหนดงานใหนักเรียนทํา นักเรียนมีหนาที่เชื่อฟง
และทําตามกฎระเรียบและงานที่ครูกําหนดใหทํา 
 

2.  ครูประเภทปลอยปะละเลย 
ถาครูทอถอย                                                             นักเรยีนจะทอแท 

                           ถาครูเฉยเมย                                                             นักเรียนจะเฉื่อยชา 
                           ถาครูเชื่องชา                                                            นักเรียนจะหงอยเหงา 
                           ถาครูใชน้ําเสียงราบเรียบ                                         นักเรียนจะไมสนใจฟง 
                           ถาครูปลอยปละละเลย                                             นักเรียนจะขาดระเบียบวนิัย 
                           ถาครูแตงกายไมเรียบรอย                                        นักเรียนจะขาดความเคารพ 

 ครูมีลักษณะปลอยปะละเลย (Permissive) ครูลักษณะนี้จะมีลักษณะโอนออนผอนตามและ
ไมมีพลัง ในชั้นเรียนอาจจะมีกฎระเบียบเพียงเล็กนอยใหนักเรียนไดปฏิบัติและไมไดใหความสนใจ
กับการที่นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางสม่ําเสมอ การลงโทษของครูประเภทนี้มักจะให
อภัย ไมคอยเอาจริงเอาจังกับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบและดูเหมือนครูจะไมมีอํานาจมากเพียง
พอที่จะทําใหนักเรียนทํางานตามที่ครูกําหนด บรรยากาศในชั้นเรียนเชนนี้จะทําใหนักเรียนรูสึก 
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สับสนเพราะไมรูวาครูตองการใหนักเรียนทําอะไรหรือเปนอยางไรจึงเปนที่พึ่งประสงคของครู 
ลักษณะครูประเภทนี้จะทําใหช้ันเรียนขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนักเรียนแตละคนก็จะ
ทําในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจที่ครูก็ไมไดวาอะไร 

3.ครูประเภทประชาธิปไตย 
  ถาครูแสดงความเปนมิตร                             นักเรียนจะอบอุนใจ 
                 ถาครูยิ้มแยม                                                    นักเรียนจะแจมใส 
                         ถาครูมีอารมณขัน                                           นักเรียนจะเรยีนสนุก 
                           ถาครูกระตือรือรน                                           นักเรียนจะกระปรี้กระเปรา 
                           ถาครูมีนําเสียงนุมนวล                                    นักเรียนจะสุภาพออนนอม 
                           ถาครูแตงตัวเรียบรอย                                      นักเรียนจะเคารพ 
                           ถาครูใหความเมตตาปรานี                               นักเรียนจะมจีิตใจออนโยน 
                           ถาครูใหความยุติธรรม                                    นักเรียนจะศรัทธา 

 ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย (Democratic  Style ) ครูที่เปนประชาธิปไตยจะมีลักษณะของ
ความเปนเผด็จการหรือปลอยปะละเลย  แตจะมีความมั่งคง มีเหตุผลเกี่ยวกับความคาดหวังของตนที่
มีคาการเรียนรูและการแสดงพฤติกรรมของเด็ก  ครูจะใชการอภิปรายรวมกับนักเรียนและให
นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนรวมทั้งกําหนดโทษหากมีการฝาฝนกฎ  
นอกจากนี้อาจรวมกับนักเรียนในการทบทวนกฎระเบียบของชั้นเรียนไดอยูเสมอหากมีความจําเปน
เพื่อใหกฎระเบียบเหลานั้นมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ ครูที่เปนประชาธิปไตยจะเปนผูที่
พรอมที่จะตัดสินปญหาใด ๆ แตก็ยอมรับความคิดเห็นและความตองการของนักเรียน ผลของการ
เปนครูประชาธิปไตยจะเปนการสรางพลังของความเชื่อมั่นและความรูสึกของการเปนเจาของชั้น
เรียนใหกับนักเรียนในทํานองเดียวกันก็จะทําใหครูรูสึกถึงบรรยากาศที่ดีในหองเรียนนั้น  

 ครูที่กลาวมาทั้ง 3 ประเภทขางตน เปนบทบาทในการเปนผูนําของครู  เพราะฉะนั้นในยุค
การศึกษาปจจุบัน  ครูที่สมควรเปนผูนําคือ ครูที่มีลักษณะประชาธิปไตย เพราะจะเปนการสราง
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีสวนรวมในการเรียนรู นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความมั่นใจ
ในตัวเองและเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเรียนรูระบบประชาธิปไตยของชาติดวย 
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2.  พฤติกรรม  เทคนิค  ทักษะการสอนของครู 

 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูผูสอนตองมีเทคนิค วิธีการในการถายทอดที่
นาสนใจ  หลากหลาย  มีแรงจูงใจในการเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  ไมควรสอน
แบบเดียวกันนานเกินไปเพราะจะทําใหเด็กเบื่อ  เชนการสอนบรรยาย   ควรมีการสอดแทรก
กิจกรรมการทดลอง  การอภิปราย  การแบงกลุมทํางานเพื่อเพิ่มความสนใจของเด็กตอการเรียนรู 
และใหนักเรียนมีความรู  เจตคติ และทักษะตามที่หลักสูตรกําหนด  ซ่ึงพฤติกรรมของครูควรเปน
ลักษณะดังตอไปนี้ 
 -   ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชเทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เชน ใช
วาจา ใชทาทาง ใหรางวัล และสัญลักษณตาง ๆ ตลอดจนใหทํากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเริม
แรงใหทั่วถึงและเหมาะสม 
 -   เปดโอกาสใหนัก เรียนแสดงความคิด เห็น  และยอมรับฟงความคิด เห็นของ
นักเรียน แสดงใหนักเรียนเห็นวาความคิดของเขามีประโยชน พยายามนําความคิดเหลานั้นมาใชให
เกิดประโยชนในการเรียนรู 

  -   ฝกการทํางานเปนกลุม การใหทํางานเปนกลุมจะชวยใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดใชความรูความคิดความสามารถที่มีอยูใหเกิดประโยชน ฝกการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีและไดผล
งานนํามาสูความภาคภูมิใจในกลุมและตนเอง ในการมอบหมายงานใหกลุมทํานั้น ครูควรคํานึงถึง
ความยากงายของงาน ความรูและความสามารถของนักเรียนในกลุม เพื่อใหงานกลุมประสบ
ความสําเร็จ เปนการสรางความรูสึกทางบวกใหแกนักเรียน งานใดที่ครูเห็นวายาก ครูควรเขาไป
ดูแลกระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดแกปญหาในกลุมของตน ครูจะตองมีความอดทนที่จะไมรีบ
ช้ีแนะ หรือบอกวิธีการแกปญหาตรง ๆ ตองฝกใหนักเรียนใชวิธีการตาง ๆ หลาย ๆ แบบจนสามารถ
แกปญหาไดสําเร็จ 

  -   ใชเทคนิคและวิธีสอนที่ไมทําใหนักเรียนเบื่อหนายในการเรียน ครูควรคิดคนควาและ
แสวงหาแนวทางวิธีการใหม ๆ มาใชจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเปนวิธีที่ยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง หรือนักเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม เชน วิธีการสอนแบบทดลอง แบบแกปญหา แบบ
แสดงบทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบงกลุมทํากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนยการ
เรียน ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่นาสนใจ การจะใชวิธีสอนแบบใดนั้นครูตองเลือกใหเหมาะสม
กับบทเรียน ระยะเวลา สติปญญา และวัยของนักเรียน 
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 3.   เทคนิคการปกครองชัน้เรียน 

 เทคนิคหรือวิธีการที่ครูใชปกครองชั้นเรียนมีสวนสงเสริมในการสรางบรรยากาศทาง
จิตวิทยา กลาวคือ ถาครูปกครองชั้นเรียนดวยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใชระเบียบ
กฎเกณฑที่ทุกคนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยูในหองเรียนอยางมีความสุข เกิดความรูสึก
อบอุนพอใจและสบายใจ ในทางตรงกันขาม ถาครูโลเล ไมยุติธรรม เลือกที่รักมักที่ชัง ปกครองชั้น
เรียนแบบเผด็จการ นักเรียนจะเกิดความรูสึกไมศรัทธาครู ไมเห็นคุณคาของระเบียบกฎเกณฑ สงผล
ใหนักเรียนไมสนใจเรียน ไมอยากมาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครองชั้นเรียนของครู
จึงมีความสําคัญตอการสรางบรรยากาศทางจิตวิทยาดวย ซ่ึงครูควรยึดหลักดังตอไปนี้ 

1.  หลักประชาธิปไตย   ครูควรใหความสําคัญตอนักเรียนเทาเทียมกัน ใหความเสมอภาค 
ใหอิสระ ใหโอกาสแกทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูตองใจกวาง ยินดีรับฟง
ความเห็นของทุกคน และควรฝกใหนักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหนาที่ รูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน ให
รูจักการอยูรวมกันอยางประชาธิปไตย 

2.  หลักความยุติธรรม   ครูควรปกครองโดยใชหลักความยุติธรรมแกนักเรียนทุกคนโดย
ทั่วถึง นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของครู ยินดีปฏิบัติตามคําอบรม
ส่ังสอนของครู ตลอดจนไมสรางปญหาในชั้นเรียน 

3.   หลักพรหมวิหาร 4    ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา   ซ่ึงมีความหมายดังตอไปนี้ 
เมตตา   หมายถึง  ความรักและเอ็นด ุความปรารถนาที่จะใหผูอ่ืนเปนสุข 
กรุณา    หมายถึง   ความสงสาร คิดจะชวยใหผูอ่ืนพนทุกข 
มุทิตา    หมายถึง  ความยินดีดวยเมื่อผูอ่ืนไดลาภยศ สุข สรรเสริญ  
อุเบกขา   หมายถึง   ความเที่ยงธรรม การวางตัวเปนกลาง การวางใจเฉย 

           ถาครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองชั้นเรียน นอกจากจะทําใหนักเรียนมีความ
เคารพรักศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแลวยังเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
นักเรียนดวย 

4.   หลักความใกลชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส ความสนใจ ใหความใกลชิดกับ
นักเรียน เปนวิธีการหนึ่งในการสรางบรรยากาศทางดานจิตวิทยา วิธีการแสดงความสนใจนักเรียน
ทําไดหลายวิธี    ซ่ึงประกอบดวย 

1.   ครูจะตองรูจักนักเรียนในชั้นทุกคน รูจักชื่อจริง ช่ือเลน ความสนใจของเด็กแตละคน 
เปนตนวา งานอดิเรก มีพี่นองกี่คน จุดเดน จุดดอย ของนักเรียนแตละคน 
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2.   ครูจะตองแสดงความสนใจในสารทุกขสุขดิบของเด็กแตละคน เชน หมั่นถามความ

เปนไปของพี่นอง ความคืบหนาของการสะสมแสตมป คือ ไมเพียงรูแตวาเด็กเปนอะไรในขอ 1 แตรู
ขาวคราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหลานั้นดวย 

3.   ครูจะมอบเวลาของตนเพื่อเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ไดแก เวลาเย็นหลังเลิก
เรียน ชวงพักระหวางการเรียน เพื่อชวยเด็กที่ตองการการชวยเหลือเปนพิเศษ วาตองการขอ
คําปรึกษา ตองการขอคําแนะนําในการหารายไดพิเศษ ครูจะตองพรอมที่จะใหความชวยเหลือเด็ก
ไดตลอดเวลา 

4.   ครูจะตองใกลชิด สัมผัสทั้งรางกายและจิตใจ คําสั่งสอนและการกระทําของครูจะตอง
สอดคลองกัน เปนตนวา ถาครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย ครูจะตองปฏิบัติตนเปนคน
ซ่ือสัตยดวยเชนกัน กายสัมผัสก็เปนสิ่งจําเปน การจับตองตัวบาง จะเปนสื่อนําใหเด็กรูสึกถึงความ
ใกลชิดสนิทสนม 
4.   ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน    
 ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  หมายถึงความสัมพันธทางสังคมระหวาง 2 คนหรือบุคคล 2 ฝาย 
โดยตางฝายตางมีอิทธิผลซ่ึงกันและกัน     ซ่ึงปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและครูถือเปนปจจัยพื้นฐาน
ที่สําคัญตอการเรียนการสอนในขั้นแรก   ในการเจอกันครั้งแรกของครูกับนักเรียนบุคลิกภาพของ
ครูจะสงผลตอความรูสึกของนักเรียน ถาครูดูมีความอบอุน เปนกันเอง มีความเปนมิตร เด็กก็จะ
ไววางใจและมีความรูสึกกับครู  แตในทางตรงกันขามถาครูดูไมเปนมิตร  ไมมีความอบอุน  เขมงวด 
นักเรียนก็จะไมมีความรูสึกที่ดีกับครู  รูสึกเบื่อหนาย ไมมีจิตใจในการเรียนรูวิชานั้น และอาจเปน
ปญหาในเวลาตอมาคือเด็กทําใหความสัมพันธของครูกับนักเรียนเปนไปในทางที่ไมดี 
ไมมาโรงเรียน  ไมเขาเรียน และผลการเรียนวิชานัน้อาจตกต่ํา    ซ่ึงปฏิสัมพันธในหองเรียนมี  3  
ลักษณะดวยกนั  คือ 

1.  ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน    ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ถาปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนตางมีความสัมพันธอันดีตอกัน ครู
เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม ครูใหความเปนกันเองแกนักเรียน ใหนักเรียนมีอิสระ และมีความ
สบายใจในการทํากิจกรรม บรรยากาศภายในหองเรียนก็จะไมตึงเครียด เปนบรรยากาศที่ร่ืนรมย นา
เรียน นาสอน ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดี  แนวทางในการสรางความสัมพันธอยางเปนระบบ
ครูควรดําเนินการดังนี้   

1.   เร่ิมสรางความสัมพันธ 
2.   สรางสัดสวนของคําพูดทางบวกและทางลบอยางสม่ําเสมอ 
3.   ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจเกี่ยวกับความคาดหวังระดับสูงของตน 
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4.   รวมกันควบคุมดูแลการแสดงพฤติกรรมใหเปนไปตามความคาดหวัง 
5.   สรางทางเลือกเพื่อนําไปสูกฎกติกาในชั้นเรียน 
2.   ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในหองเรียนจะเต็มไปดวยความ

อบอุน สรางความรูสึกที่ดีใหแกนักเรียนไดถานักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน คือ มีความสมัคร
สมานสามัคคี รักใครกลมเกลียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน 
ฯลฯ นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันไดนั้น ขึ้นอยูกับครูเปนสําคัญ กลาวคือ เปนแบบอยางที่ดีแก
นักเรียน ปกครองดูแลนักเรียนไดทั่วถึง ส่ังสอนอบรมบมนิสัย และแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนไดถูกตอง นักเรียนก็จะคอย ๆ ซึบซาบและซับเอาสิ่งที่ดีงามไวปฏิบัติจนเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค เมื่อนักเรียนทุกคนตางเปนคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน อันเปนสวนสรางเสริมใหเกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นในหองเรียน 

3.   ปฏิสัมพันธทางวาจา หมายถึง การพูดจารวมกันในชั้นเรียนระหวางครูกับนักเรียน อาจ
เปนการบรรยาย การอภิปราย การถามคําถาม การมอบหมายงาน  การพูดของนักเรียน เปน
ตน ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลตอการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน ครูควรใชคําพูดที่เปนการสงเสริมการ
เรียนรู ซ่ึงคําพูดเหลานี้ควรเปนน้ําเสียงที่ดูอบอุน  ยอมรับ  เห็นใจ เขาใจ ถาเปนการตั้งคําถามหรือ
ถามนักเรียนควรเปนคําถามที่สงเสริมใหนักเรียนคิดแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น
และยังเปนการเรียนรูพฤติกรรมความรูสึกของเด็กขั้นพื้นฐานวาเด็กมีความรูสึก  เจตคติอยางไรเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที  เชน คําชมเมื่อนักเรียนทํางานไดดี   ทันเวลา มาเรียนทุกวัน  
โดยทั่วไปครูใชการสื่อสารกับนักเรียนในสามดาน คือ 
 1.   เพื่อระบุความตองการทีค่รูตองการใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 2.   เพื่อแจงผลการกระทําของนักเรียน 
 3.   เพื่อเสนอความคาดหวังทางบวกของนกัเรียน 

สําหรับการสื่อสารเราอาจไมใชคําพูดเพยีงอยางเดีย่วก็ได  เราอาจใชการกระทําเปนการ
ส่ือสาร เชน การเดินไปมาในหองเรียน  การสบสายตานักเรียน ฯลฯ   ซ่ึงพรเพ็ญ   สุวรรณเดชา  ได
กลาวถึงผลดีของการมีปฏิสัมพันธทางวาจาที่ดีตอกันไว สรุปไดดังนี ้

1. การแสดงออกทางวาจาดวยดีระหวางครูกับนักเรยีน จะชวยสรางความเขาใจอันดตีอกัน 
2. ชวยใหการเรียนไดผลด ีเพราะมีการสื่อความหมายที่ถูกตอง เขาใจกนั 
3. ชวยใหนกัเรียนรูสึกสบายใจทีจ่ะรับวิชาการ หรือทําความเขาใจบทเรียนและกลาแสดง

ความคิดเหน็โดยไมหวาดกลวัครู 
4. ชวยใหนกัเรียนเกดิความไววางใจในตวัครู มีเหตุผล 
5. ชวยใหแกปญหาการเรียนการสอนในชัน้ได 
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6. ชวยสรางบรรยากาศที่อ้ืออํานวยใหเกิดเจตคติ ความสนใจ คานิยม และผลการ

เรียนรู เปนไปตามจุดหมายทีก่ําหนดไว 
การสรางปฏิ สัมพันธทางวาจานั้นควรใช อิทธิพลทางออม  (Indirect Influence) ซ่ึง

หมายถึง พฤติกรรมทางวาจาที่ครูกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น เชน ครูยอมรับความรูสึก
ของนักเรียน ครูชมเชยสนับสนุนใหกําลังใจ ครูยอมรับหรือนําความคิดเห็นของนักเรียนมาใช ครู
ถามเพื่อใหนักเรียนตอบ ฯลฯ โดยครูหลีกเลี่ยงการใชอิทธิพลทางตรง (Direct Influence) ซ่ึง
หมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดงฝายเดียว เชน ครูบรรยาย ครูส่ังการ ครูวิจารณฝายเดียว ดังนั้น ครูควร
สรางปฏิสัมพันธทางวาจาโดยใชอิทธิพลทางออม เพื่อสงผลดีตอการเรียนการสอน 

5.   การสรางกฎระเบียบรวมกันระหวางผูเรียนกับครู   ถือเปนสิ่งที่จําเปนและเครื่องมือที่
สําคัญในการจัดการชั้นเรียนของครู ไมวากฎระเบียบเหลานั้นจะกําหนดขึ้นมาจากครูเอง จากความ
รวมมือกันระหวางครูกับนักเรียนหรือจากนักเรียนที่สามารถกําหนดกติกาของการอยูรวมกันขึ้นเอง
โดยการแนะนําการมีครูเปนที่ปรึกษา ไมวาแนวคิดในการจัดการชั้นเรียนจะเนนที่อํานาจของครู 
หรือเนนความรับผิดชอบของนักเรียน หรือแมกระทั่งเนนความเปนตัวของตัวเองของนักเรียนก็ตาม 
เพราะดวยความเชื่อที่วาการอยูรวมกันเปนสังคมจําเปนที่จะตองมีกฎกติกาของการอยูรวมกัน การ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน การปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎกติกา
ที่ไดกําหนดไวดวยความเต็มใจทั้งนี้ครูตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจและยอมรับวาการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนสามารถที่จะเรียนรูอยางราบรื่นปราศจากอุปสรรคดวย
ศักยภาพสูงสุดที่มีอยูในตนเองทั้งยังเปนการวางพื้นฐานของการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยเพื่อ
การเปนสมาชิกที่ดีของสังคมอีกดวย  แนวทางการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนเกี่ยวกับการกําหนด
กฎระเบียบที่เหมาะสมครูที่เปนครูมืออาชีพอาจดําเนินการไดดังนี้ 
 1.   ในชวงสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียนในแตละปการศึกษา  ครูอาจเริ่มตนดวยการ
กําหนดความคาดหวังของครูที่มีตอการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในดานการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับเพื่อนซึ่งความคาดหวังเหลานี้อาจรวมถึงการแจงคุณลักษณะอันพึ่งประสงคของ
หลักสูตรซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไวแลวในหลักสูตร นอกจากนี้ครูอาจ
กําหนดความคาดหวังของครูที่มีตอการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งในดานการเรียนและการปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกันกับเพื่อน ซ่ึงความคาดหวังเหลานี้อาจรวมถึงการแจงคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
หลักสูตรซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไวแลวในหลักสูตร 
นอกจากนี้ครูอาจกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กเพิ่มเติมจากลักษณะเฉพาะของเด็กใน
แตละวัยที่เปนรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
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 2.   กําหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนโดยระบุเปนขอ ๆ แนวทางในการกําหนดกฎระเบียบที่
นักเรียนในแตละชั้นเรียนจะตองปฏิบัติตามนั้นครูอาจทําไดดังนี้ 
  2.1   เขียนดวยขอความที่ ส้ัน กระชับ เขาใจงายและครอบคลุม การกําหนด
กฎระเบียบหากเขียนดวยขอความที่เขาใจยากและซับซอนเกินไปทําใหเด็กเขาใจสับสนหรือจดจํา
ยากก็อาจทําใหเด็กไมสนใจที่จะปฏิบัติตาม 
  2.2   ควรเปนกฎระเบียบที่ครูเห็นวาเปนสิ่งจําเปนจริง ๆ และเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการอยูรวมกันในชั้นเรียนของนักเรียน  เชน การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  ไมสงเสียงดังรบกวน
เพื่อน การสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด 
  2.3   ควรเปนกฎระเบียบที่ใหความสัมพันธกับพฤติกรรมที่ตองการจะบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูเพราะกฎกติกาในชั้นเรียนสวนใหญกําหนดขึ้นเพื่อมุงใหนักเรียนไดสามารถ
พัฒนาความสามารถทางการเรียนไดบรรลุจุดประสงค  การจัดการชั้นเรียนจึงเปนการขจัดสิ่งที่จะ
เปนอุปสรรคที่จะรบกวนการเรียนรูของเด็กใหเกิดขึ้นนอยที่สุดโดยมีครูคอยดูแลชวยเหลือ 
  2.4   การใหนักเรียนมีสวนรวมในการพิจารณาปรับปรุง  กฎระเบียบกติกาของ
หองเรียน  ครูอาจเปนผูมีบทบาทในการกําหนดกฎระเบียบของหองเรียนในระยะแรกของการเรียน
หรือระยะตนปการศึกษาแตในระยะเวลาตอมาเมื่อนักเรียนและครูเร่ิมคุนเคยวิธีเรียนและวิธีสอน
ของแตละฝายแลว นักเรียนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงกฎเกณฑของการอยูรวมกันในชั้น
เรียนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน เชน การที่ครูกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการเขาชั้นเรียนสายไว
แตเมื่อพบวานักเรียนในชั้นเรียนทุกคนไมไดประพฤติผิดกฎในขอนี้ เลยและทุกคนมีความ
กระตือรือรนที่อยากจะเขาหองเรียนทุกครั้ง กฎระเบียบขอนี้จึงไมจําเปนอีกตอไปโดยอาจจะมีการ
เพิ่มเติมกฎระเบียบอื่นที่นักเรียนเห็นวาจําเปน  เชนการไมแยงกันพูด  หรือพูดเสียงดังจนเกินไป  
เปนตน 

         2.5     กฎระเบียบที่ดีควรจะระบุผลที่ตามมาของการไมปฏิบัติตามกฎซึ่งอาจเรียกวา
เปนบทลงโทษ อาจเปนเงื่อนไขหรือขอตกลงรวมกันระหวางนักเรียนเชน การใหทํางานเพิ่ม การ
ชวยเหลือเพื่อนมากขึ้นโดยบทลงโทษที่กําหนดขึ้นควรเปนที่ยอมรับของนักเรียนและอาจจะตอง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษโดยใชวิธีการใหมๆหากมีการผิดซ้ําอีกเพราะบางครั้งวิธีลงโทษ
ที่กําหนดไวลวงหนาอาจไมใชเปนการแกปญหาหรือหยุดพฤติกรรมนั้นแตกลับกลายเปนการ
เสริมแรงทางบวกใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่มีปญหานั้นเพิ่มมากขึ้นตัวอยางเชน ครูคาดโทษ
นักเรียนที่ทําผิดโดยเขียนชื่อนักเรียนไวบนกระดานหรือการทําโทษหนาชั้นเรียน วิธีการเชนนี้อาจ
เปนแรงเสริมใหนักเรียนทําความผิดซ้ําอีกเพราะตนเองไดกลายเปนจุดเดนของชั้น แสดงใหเห็นวา 
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ตัวเองเปนสวนหนึ่งของหองแมจะเปนไปในทางลบก็ตาม เมื่อเปนเชนนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
ลงโทษไปเปนวิธีอ่ืนที่จะทําใหเด็กรูสึกผิดตอการกระทําของตนและจะไมไดยอมรับหรือไดรับ 
ความสนใจจากกลุมเพื่อน ในขณะเดียวกันนักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ช้ันเรียนอยางสม่ําเสมอก็ควรไดรับการยกยองชมเชยตามวาระโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเปนการ
เสริมแรงใหเด็กเหลานี้ไดแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคตอไป 

สรุป   การจัดบรรยากาศทางดานจิตวิทยา มุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการ
เรียนการสอนและเกิดความศรัทธาในครูผูสอน ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของ
การสรางบรรยากาศทางจิตวิทยา โดยปรับบุคลิกภาพความเปนครูใหเหมาะสมปรับพฤติกรรมการ
สอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสรางปฏิสัมพันธที่สงเสริม
การเรียนรูใหแกผูเรียน รวมทั้งการสรางการสรางกฎระเบียบการอยูรวมกันของชั้นเรียนโดยที่
ผูเรียนยอมรับและปฏิบัติตาม เพื่อการเรียนการสอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และนักเรียนมีเจตคติ  
ความรูสึกนึกคิดที่ดีตอครู  ตอวิชา ตอโรงเรียน  และนักเรียนก็จะเรียนรูอยาง เกง  ดี  มีสุข 
 

3. สภาพแวดลอมทางดานสังคม  
ไดแกสภาพแวดลอมที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน คามสัมพันธระหวาง 

นักเรียนกับนักเรียนดวยกัน นักเรียนกับครูผูสอน รวมถึงกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
โรงเรียน องคประกอบของ สภาพแวดลอมทางการเรียนดานสังคม เชน  

- การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน จากงานวิจัยพบวา บรรยากาศในชั้นเรียน มีความสัมพันธ
ในทางบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- การสรางแรงจูงใจ หากนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน จะทําใหผลการเรียนดขีึน้ แรงจงูใจ
จะมีทั้งภายนอกและ ภายใน สําหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผูสอนสามารถกระตุนเพื่อใหนักเรียน
สามารถ แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตองการได  

- ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสําเร็จดานวิชาการและพฤติกรรมของนักเรียน
มีผลมาจากความ สัมพันธ ที่มีระหวางครูและนักเรียน กลาวคือ คุณภาพของความสัมพันธและการ
ใหความสนับสนุน รวมมือกันสวนบุคคล ในชั้นเรียน มีผลตอระดับความตองการของนักเรียนแต
ละคน เนื่องมาจนสามารถสรางกระบวนการเรียนรู และความ สัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และมี
ผลโดยตรงตอความสําเร็จในการทํากิจกรรมดานการเรียน  
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ดังนั้น   จะเห็นวาการจัดการบริหารชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผู เ รียนเกิดความ

กระตือรือรนในการเรียนและรวมกิจกรรมตางๆ โดยมีครูเปนผูวางแผนและกระบวนการสงเสริมทั้ง
ทางดานกายภาพ  จิตวิทยา  และสังคม  โดยมีสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว (Maslow)  
ที่กลาววามนุษยทุกคนมีความตองการพื้นฐานอยางเปนลําดับขั้น  เร่ิมตั้งแตขั้นความตองการ
ทางดานรางกาย  ขั้นความตองการความมั่นคง  ขั้นความตองการการยอมรับและยกยองจากสังคม  
และข้ันความตองการพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่  ทําใหตองการพัฒนาตนเองไปสูความเปน
มนุษยที่สมบูรณ  ทําใหครูตองเปนผูชางสังเกตวานักเรียนมีความตองการพื้นฐานในระดับใด  และ
พยายามชวยเหลือตอบสนองความตองการของนักเรียน  ใหความเปนอิสระและเสรี  รวมทั้งจัด
บรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและรูจักตนเอง 
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