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บทบาทครูในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
        ว่าที่ร้อยตรี ดร. จิรายุทธิ์  อ่อนศรี 

         ครูผู้เขียนบทความ 

                การเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการเรียนรูท้ี่ครบวงจร ซึ่งได้แก่การให้ผู้เรยีนเลือกเรื่องที่จะ
เรียนและวิธีการเรียน จากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามที่ได้คิดไว้โดยการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม แล้วสรุปความรูด้้วยตนเอง 
นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ยังเกิดจากการสนับสนุนจากปัจจยัเอื้อสามประการคือ การเรียนรู้อยา่ง
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของวัยหรือพัฒนาการได้แก่ การเรียนรูโ้ดยการเคลื่อนไหวและการกระท า ปัจจัย
เอื้อประการต่อมาคือบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่สรา้งความรู้สกึมคีวามสุข ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด 
ปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ส่วนปัจจยัเอื้อที่สามคือ 
                 การดูแลสนับสนุนและอ านวยความสะดวกของครูในการจดักิจกรรมให้เด็กได้สรา้งความรู้ผา่นการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน กับครู และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้การจดับรรยากาศที่เหมาะสมจะส่งผลต่อประสทิธิภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก เพราะการเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุข ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไม่กดดัน ท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ  ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรยีน 
บรรยากาศในชั้นเรียนจ าแนกออกได้ดังนี้ 
 1. บรรยากาศทางจติวิทยา เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกดิขึ้นโดยการกระท าของ ผู้เรียนที่ส่งผลต่อ

ความรู้สกึนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าลักษณะบรรยากาศทางจิตวทิยาเป็นไปในทางบวก ผู้เรียนจะเกิด

ความรู้สกึอบอุ่นใจ ผ่อนคลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยงา่ย และมีผลท าให้รู้สึกมีความสุขในการเรียนรู้ ท าให้เป็น

ผู้ที่รักและใฝ่ในการเรียนรู้ 

 2. บรรยากาศทางกายภาพ เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกดิจากการจดัอาคารสถานที่ สื่อ วัสดอุปุกรณ์ 

ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้และสภาพของผู้เรียน การจัดบรรยากาศทางกายภาพที่ตอบสนองผู้เรียนและ

การท ากิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก และด าเนินกิจกรรมด้วยความราบรื่น ส่งผลให้การเรียนรู้

ด าเนินไปด้วยดี ไมต่ิดขัดไม่รู้สึกวา่มีความ ยุ่งยาก ท าให้ผู้เรียนรกัที่จะเรียนและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มีความ

สนใจต่อสิ่งแวดลอ้มรอบตัว 

 3. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากผลการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่อยู่ รว่มกันและท ากจิกรรม

ร่วมกัน การมีบรรยากาศทางสังคมที่เป็นมิตรต่อกนั จะท าให้ผู้เรียนรู้สกึ อบอุ่นใจ เกิดความรู้สึกที่ดตี่อกันและกัน 

มีการอยูร่่วมกันฉันท์มิตร ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมและการเรยีนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายประการ

หน่ึงของการจัดการศึกษา 
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การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

          จากประเภทของบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่จะ

ก่อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวได ้จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพดังนี ้

 1. บรรยากาศทางจติวิทยา ชัยอนันต ์สมุทวณชิ (2543 : 16-17) ได้ให้ความเห็นว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียน

ส าคัญที่สุด ควรเริ่มต้นจากสิ่งใกลต้ัวผู้เรียนรู้มากที่สุด คือความรู้สึกภายใน ทั้งนี้จะต้องไม่มีบรรยากาศของความ

กลัว ความหวาดระแวง ความดูหมิ่นเหยียดหยาม ติเตียน บรรยากาศของการเรียนรูท้ี่เน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ

จะต้องให้อิสรภาพแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอิสรภาพจากความหวาดกลวั ซึ่งจากความเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญของบรรยากาศทาง จิตวิทยาที่มีผลตอ่ความรู้สึก และการกระท าของผู้เรียน บรรยากาศทางจิตวิทยาที่

ช่วยสนับสนุนการเรียนรูข้องผู้เรียนสามารถด าเนนิการไดด้ังนี้ 

      1.1 การสร้างบรรยากาศที่ทา้ทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู ้อยากเห็น อยาก

แก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ ซ่ึงบรรยากาศดังกล่าวเป็นการกระตุ้นใหผู้้เรียนมีความรู้สกึว่าตนเองมี

ความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ และให้ก าลังใจ เมื่อ ผู้เรียนได้ลงมือท าหรือตอบสนอง 

รวมทั้งการยกตัวอยา่งความส าเร็จ หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยท ามาก่อน ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และ

เกิดความภูมิใจท าให้ไม่มีความกลวัที่จะท า กจิกรรมอื่น ๆ ต่อไป 

     1.2 การสรา้งบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย มคีวามเป็นมิตร ปราศจากความ หวาดกลัวทีจ่ะแสดงออก 

ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวจะท าให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้าทีจ่ะคดิลองท าสิ่งต่าง ๆ ไม่วา่ผลที่ได้นั้นจะ

เป็นไปตามที่คิดหรือไม่กต็าม การสร้างบรรยากาศดังกล่าวสามารถท าได้โดยครูท าหน้าที่ในการชว่ยเหลือผู้เรียนให้

เกิดความราบรื่นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยอาจเข้าไปช่วยเป็นผู้ร่วมคิดในการท าปัญหาที่ยากให้ง่ายหรือลด

ความซับซ้อนลง แต่ยังคงให้เด็กได้ใช้ความสามารถของเขาในการเรียนรู ้โดยมีการสนับสนุนเสริมแรง และให้

ค าปรึกษาจากครู 

      1.3 บรรยากาศที่เป็นอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง บรรยากาศดังกล่าวนี้จะท าให้เด็กพัฒนา

ความเป็นตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น กลา้คดิ กลา้แสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง กล้าริเริ่ม มีความคิด

สร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บรรยากาศที่เป็นอิสระนี้ท าได้โดยครใูห้โอกาส และสนับสนุน

ให้เด็กได้ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู้ให้ ค าปรึกษา ให้การชว่ยเหลือเมื่อเด็กต้องการเท่าน้ัน 

ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสแก่เด็กแต่ละคนในการที่จะเลือกวธิีการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับตน และให้เวลาอย่าง

พอเพียงตามความสนใจของผู้เรียน เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรูแ้ละใช้เวลาในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน แต่

แม้ว่าเด็กจะไดร้ับอิสระดงักล่าว ครูกต็้องสอนให้เด็กค านึงถึงการอยู่รว่มกนั ความเป็นอิสระของแต่ละคนจะต้องไม่
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รบกวนหรือท าให้ผู้อื่นมีความสะดวกน้อยลง 

      1.4 บรรยากาศที่ให้ได้รับความส าเร็จและเรียนรู้ผลที่เกิดจากการท าสิง่ต่าง ๆ บรรยากาศดังกล่าวจะ

ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีก าลังใจเข้มแข็ง มีความมั่นใจในการท าสิ่งต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของ

การท าสิ่งตา่ง ๆ และยอมรับผลจากการกระท าทัง้ความส าเรจ็และผลที่ไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ครูสามารถสร้าง

บรรยากาศดังกลา่วได้โดยการให้เด็กก าหนดจดุมุง่หมายและวางแผนที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติตามที่

วางแผนไว้ ให้เวลาอย่างเพียงพอที่จะท าตามแผนงาน ครูคอยสนับสนุนให้ก าลังใจ คอยแก้ปัญหาเมื่อเด็กต้องการ 

ให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับหลังการปฏิบัติ ให้การเสริมแรงชื่นชมยินดีตอ่ผลส าเร็จ แต่ถ้าหากผลไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังไว ้ก็อธิบายให้ผูเ้รียนเข้าใจถึงการหาความรู้จากความล้มเหลว ใหก้ าลังใจและให้ทดลองแก้ปัญหาด้วยวิธทีี่

ต่างออกไป 

      1.5 บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน โดยการเริ่มจากการที่ครูยอมรับผู้เรียนให้

ความส าคัญต่อการคดิและการกระท าของผู้เรียน รับฟังและให้มีส่วนรว่มในการจดั กจิกรรมการเรยีนรู้ จัดให้

ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมรว่มกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มให้ได้รับความส าเร็จ

จากการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิดการยอมรับระหว่างเด็กกับเพื่อน และเกิดความรู้สึกวา่ไดร้ับการยอมรับจาก

ครู เห็นความส าคัญของกลุ่ม บรรยากาศ ดังกล่าวท าให้เกิดการพัฒนาวุฒภิาวะ ได้รับประสบการณ์ทางบวกในการ

พัฒนาตนเอง เกิดการ นับถือระหว่างกัน ท าให้เกดิความเป็นอิสระ ไมต่้องพึ่งพาผู้อื่น สามารถที่จะคิด เลือกและ

ตัดสินใจ เข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ยอมรับผลการกระท าทั้งที่ส าเร็จและท าความเข้าใจไดเ้มื่อท าผิดหรือ

ล้มเหลว รู้จักน าอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้และแนวทางแก้ปัญหา เนื่องจากเชื่อว่า

ตนมีความสามารถที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีเพื่อให้ได้ผลตามทีต่อ้งการ 

      1.6 บรรยากาศแห่งความใกล้ชิด สนิทสนมและมีความรกัใครก่ลมเกลยีวกัน เนื่องจากเด็กทุกคน

ต้องการความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจ ต้องการการเอาใจใส ่และความรักใคร่ การจัดให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน ได้

เล่น ได้ท ากิจกรรมร่วมกนั โดยขจัดหรือลดความขัดแย้งลงให้มาก ที่สุด หรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย การสอนให้รู้จักเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา รู้จกัการให้อภัย และช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดความรู้สึกรกัใคร่ กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ครตู้อง

แสดงความรู้สึกที่ดตี่อผู้เรียน แสดงให้ผู้เรียนรับรูว้่าตนเป็นที่ยอมรับของครู ทั้งการคดิและการกระท า การ

แสดงออกของครู ได้แก่ การแสดงทา่ทีที่แสดงถึงการเอาใจใส่ทางบวกต่อผู้เรียนอย่างจริงใจที่สอดคล้องกับการ

แสดงออกทางบวกของผูเ้รียน เช่น การสัมผัสทางกาย การมอง การสบตา การใช้ค าพูด การแสดงสหีน้าท่าทาง 

การได้รับการเอาใจใส่ดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนรูส้ึกวา่เป็นที่ต้องการของคร ูมคีวามส าคัญ เป็นคนหนึ่งที่มีความหมาย 

ท าให้เกิดความรู้สกึที่ดตีอ่ตนเอง และต่อผู้อื่น บรรยากาศการอยู่รว่มกันอย่างรักใคร่ ท าให้เกิดความสุขในการท าสิ่ง

ต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้โดยง่าย 
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 2. การจัดบรรยากาศทางกายภาพ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และ

แหล่งความรู้ที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรยีน โดยเน้นความสะดวกสบาย สามารถ

เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีเครื่องมือและแหล่งความรู้ สอดคล้องกับกิจกรรมและความตอ้งการ ส าหรับการจดั

บรรยากาศทางกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

      2.1 การจดัสถานที่และบริเวณในห้องเรียนที่อ านวยความสะดวกและตอบสนองการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

โดยมีการก าหนดพื้นที่ในการจดัเก็บอุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่เด็กต้องการใช้อย่างเป็นระบบสะดวกในการน ามาใช ้การ

ท าความสะอาดและการจัดเก็บจัดบริเวณการท ากิจกรรมที่สะดวกต่อการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม มีบริเวณที่วา่ง

พอที่จะเคลื่อนไหวได้อยา่งอิสระ สามารถเตรียมย้ายไปสู่การท ากิจกรรมอื่นได้โดยไม่รบกวนท ากจิกรรมของผู้อื่น มี

การจดับริเวณส าหรับการจัดแสดงหรอืเก็บผลงานที่เกิดจากการท ากจิกรรมของเด็ก 

      2.2 การจดัสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเดก็ปฐมวัยเรียนรู้จากการกระท า 

การมีปฏิสัมพันธก์ับสื่อ วสัดุต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจและแสดงผลการเรียนรู้ผ่านการแสดงออกและจากผลงาน 

ดังนั้นจะต้องจัดหาสื่อ อปุกรณ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ การมีสื่อ วัสดอุย่างหลากหลาย 

พอเพียง สะดวกในการน ามาใช ้จะชว่ยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูต้ามที่ก าหนดวัตถุประสงคไ์ว้ 

     2.3 การจัดแหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของผู้เรยีน ซึ่งแหล่งความรู้เหล่านี้ 

ได้แก่ วัสดุอุปกรณต์่าง ๆ ทั้งที่สอดคล้องกับหน่วยประสบการณ์ที่ผู้เรียนเลือกเรียน และแหล่งความรู้ที่จัดประจ าไว ้

เพื่อตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย การจัดแหล่งความรู้ควรค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและ

ใช้ได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันแหล่งความรู้ก็ต้องน่าสนใจ เป็นเครื่องเร้ากระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน

อยากสืบเสาะ ค้นหา และลงมือปฏิบัติ 

 3. บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศที่เกิดจากการปฏิสัมพันธร์ะหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกัน การอยู่

ร่วมกันอย่างมคีวามสุข จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกรักทีจ่ะเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ได้โดยงา่ย การเรียนรูด้ังกล่าว ได้แก ่

การเรียนรูด้้านความรู้ และการเรียนรูท้างสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก เป้าหมายส าคัญของการจัดการศกึษา คือ การให้

ผู้เรียนมีความรู ้และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในการอยูร่่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข ส าหรับการจัด

บรรยากาศทางสังคมที่สนับสนุนการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

      3.1 การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนรู้สึกวา่มีความเท่าเทยีมกัน โดยครูต้องก าหนดให้มี

อิทธิพลในห้องให้น้อยทีสุ่ด สรา้งระบบการอยูร่่วมกันแบบประชาธิปไตย ให้ได้ท ากจิกรรมรว่มกัน มีการสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับผู้เรียนดว้ยกนั ฝึกการเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม 

      3.2 การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจ โดยจัดกจิกรรมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับกลุม่ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่น ท างานและเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ครูคอยปรับปรุงการใช้ภาษา มารยาทและพัฒนา
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์เพื่อให้เด็กสามารถท างานกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างด ีเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีการจดักิจกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนได้ท าสิ่งตา่ง ๆ ในบรรยากาศรว่มมอืร่วมใจกัน ซึ่งแม้จะมีการแข่งขันกันบ้าง แต่ควรเป็นการแข่งขัน

กันอย่างเป็นมิตร ได้มีโอกาสไดร้ับผลแห่งการท างานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งด้านความคดิ และการกระท าอันส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนที่จะน าไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป 

      3.3 สร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพทีด่ีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่ ผู้เรียนดว้ยกนั และ

กับบุคคลอื่น ๆ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีเริ่มดว้ยการสื่อสารทีด่ี ซึ่งการสื่อสารระหวา่งกันนั้นสามารถท าได้ทั้งการใช้

วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้ผู้เรยีนปฏิบัติต่อกันด้วยด ีไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้ง ครูมีหน้าที่ในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และจะต้องเป็นแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง

ตนเองกับผู้อื่น 

      3.4 สร้างบรรยากาศที่ไม่กดดัน โดยลดกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดผลแพ้ ชนะหรือการ

เป็นที่หน่ึงเหนือผู้อื่น ให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกเท่าเทียมกันและได้รบัการยกย่องเหมือนกัน ส าหรับการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ควรประเมินผลที่แสดงถึงพัฒนาการแห่งความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ให้ผู้เรียนได้รู้

ผลของการกระท าของตนเอง และมีการพัฒนา ตนเองโดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้อื่น 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของครูในการจดัการเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้นั้น ถือไดว้่ามคีวามส าคัญต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนเชน่เดียวกับการจดัประสบการณด์้านสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะการสรา้งบรรยากาศที่ดี

ไม่ใช่มีความหมายแต่เพยีงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ทีก่ าหนดไว้เท่านั้น แต่ยังส่งผลตอ่การสร้าง

ความรู้สกึที่ดตี่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อการเรียน ท าให้เกิดลักษณะของการเป็นผู้ที่รักการเรียนรูแ้ละมีความ

ต้องการที่จะรูใ้นสิ่งต่าง ๆ ต่อไป 
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