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บทที่  6 
การจัดการชั้นเรยีน 

 
 การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน เพื่อสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  
 การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 1. ความสะอาด  ความปลอดภัย 
 2. ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน 
 3. ความสะดวกในการทํากิจกรรม 
 4. ความพรอมของอาคารสถานที่ เชน หองเรียน หองน้ําหองสวม สนาม
เด็กเลน ฯลฯ 
 5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและ
เครื่องเลน 
 6. บรรยากาศในการเรียนรู การจัดที่เลนและมุมประสบการณตางๆ 

 ตัวอยางการกําหนดแนวทางการจัดการชั้นเรียน 
 จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 
เพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละวัย
เรียนรูผานการเลนที่นาสนใจ สนุกสนาน โดยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้.- 
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 1. ภายในหองเรียน เนนความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ภายในจะมีมุม
ประสบการณ พรอมสื่ออุปกรณ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากการใชสัมผัสทั้ง 5 มุม
ประสบการณ เชน มุมบาน มุมหนังสือ มุมดนตรีเปนตน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได
จัดทําหองน้ําหองสวมไวภายในหองเรียน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของเด็ก  
 2.  ภายนอกหองเรียน จัดตกแตงสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ดวย
พันธุไมตางๆ หนาอาคารเรียนจัดใหมีสระน้ําเพื่อเลี้ยงปลา และมีสวนหยอมดานหนา 
เพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน เอื้อตอการพัฒนาการของเด็ก 
 หลักสําคัญในการจัดตองยึดหลักการสะอาด ปลอดโปรง รมรื่น ทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียน และคํานึงถึงความปลอดภัย เปาหมายการเรียน ความเปน
ระเบียบ สวยงาม ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมี
ความสุขซึ่งอาจจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามแนวการจัด
ประสบการณไดดังนี้ 
 ก. พื้นที่จัดเตรียมเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเด็กและครู เชน 
  มุมแสดงผลงานของเด็ก มุมไวเครื่องใชกระเปา รองเทาเด็ก 
  มุมจัดความรูตามแผน (หนวย) มุมแขวนผาเช็ดมือ – แกวน้ํา 
  มุมปดประกาศ  มุมเก็บอุปกรณ 
  มุมสุขสันตวันเกิด  มุมเก็บแฟมสะสมงานของเด็ก 
 ข. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเปนที่วางสําหรับเด็ก อยู
รวมกลุมกันได เชน  กิจกรรมวงกลม กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ  และอาจใชเปนที่
นอนของเด็กในเวลากลางวันไดดวย 
 ค. มุมตางๆ ในกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสรี เชน มุมสรางสรรค เกม
การศึกษา มุมบานหรือ มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อค มุมหนังสือ มุมอาน – เขียน มุมฟง
และเลนเทป และมุมวิทยาศาสตร เปนตน การจัดมุมตางๆ เหลานี้ครูสามารถจัดไดตาม
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ความเหมาะสมขึ้นอยูกับสภาพหองเรียน เนื้อหาตามแผนการจัดประสบการณหรือจัด
ตามความสนใจของเด็ก และอยางนอยในแตละวันควรมีมุมที่จัดใหเด็กอยางนอยที่สุด 
4 มุม และมุมที่ควรมีประจํา คือ มุมบาน มุมบล็อกและมุมหนังสือ 
 การจัดมุมตาง ๆ ควรจัดชิดกับแถบผนังในแตละดานเพื่อใหเหลือเนื้อที่จัด
กิจกรรมมากที่สุด โดยใชชั้นหรือฉากกั้นในแตละมุม มีอุปกรณประกอบใหเด็กเลน
ดวยกันเปนกลุมเด็กๆ ดังตัวอยางการจัดมุมเลน ดังนี้ 
 มุมบล็อก เปนมุมที่เด็กไดเลนกับวัสดุรูปทรงตาง ๆ ซึ่งทําดวยไม พลาสติก 
ผา ฟองน้ํา หรือกระดาษ โดยไมมีใครตองสอน เด็กจะสรางทุกสิ่งรอบ ๆ ตัวเขาตาม
จินตนาการในโลกของเด็กเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม และความคิดสรางสรรค
ต้ังแตขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได เด็กจะเริ่มการเลนขั้นสํารวจตัว
บล็อกเพียงอันเดียว ทดลองขวาง โยน ผลักดัน เหยียบ จนถึงขั้นสุดทาย อายุประมาณ    
5 ขวบขึ้นไป การเลนบล็อกจะเริ่มที่จะเปนการสรางสิ่งใหม ๆ หรือแสดงถึงโครงสราง
ที่เปนจริง ครูผูดูแลเด็กควรจัดวางอุปกรณเพื่อชวยเสริมความคิดสรางสรรคระหวาง
การเลน เชน กลอง หลอดดาย ขวดพลาสติก อิฐ หิน หุนจําลอง ไมไผ เศษผา ยางยืด 
เปนตน ครูผูดูแลเด็กควรมีขอตกลงกับเด็กทุกครั้งที่เลนแลวใหเก็บเขาที่ 
 ครูผูดูแลเด็กสามารถจัดใหเด็กชวยทําความสะอาดบล็อกโดยจัดแบงหนาที่ 
และกําหนดเวลา    ที่จะทํางานนี้ใหสําเร็จประมาณ 10 นาที และหากทําไมสําเร็จ เพิ่ม
เวลาใหอีกครั้งละ 5 นาทีจนทําสําเร็จ 
 วัตถุประสงค  ในการจัดมุมบล็อก มีดังนี้.- 
 1. ใหเด็กไดเลนอยางสนุกสนาน มีการวางแผนและแกปญหาดวยตนเอง 
หรือโดยกลุม 
 2. ใหเด็กไดใชสรีระเคลื่อนไหวอยางอิสระ 
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 3. ใหเด็กไดพัฒนาการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อ
เล็ก โดยการทํางาน และสรางงานดวยบล็อก 
 4. ใหเด็กไดเลนบทบาทสมมติ สถานการณตาง ๆ 
 5. ใหเด็กไดเรียนรูที่จะแบงปนความคิด และการทํางานรวมกันเปนกลุม 
ในขณะที่ผลัดเปลี่ยนกันใชบล็อก 
 6.  เพื่อพัฒนาการยอมรับอยางจริงใจในงานของคนอื่น 
 7. เพื่อพัฒนาการความคิดรวบยอดทางดาน คณิตศาสตรการคํานวณ เชน 
ดานใหญ เล็ก มากกวา นอยกวา เทากัน รูปราง ขนาด และจํานวน 
 8. พัฒนาความเขาใจเรื่องดานหรือเหลี่ยมตรงขามที่เหมือนกัน 
 9. เพื่อใชเปนอุปกรณสรางสรรคตามความคิดของเด็กตามที่เด็กมองเห็น 
 10.  เพื่อใหเด็กคนหาการเคลื่อนที่และความสมดุลจากสิ่งที่เขาสรางขึ้นมา 
 มุมบล็อก สามารถจัดทําไดงายและเปนประโยชนกับเด็กหลายประการ และ
ควรใหโอกาสเด็กในการแสดงผลงานตอเพื่อน ๆ 
 มุมบาน เปนมุมที่เด็กเลนเลียนแบบชีวิตจริง ซึ่งมีประสบการณเคยไดพบ
เห็นมา แตอาจไมเคยไดทดลอง  ดังนั้น เด็กอาจจะมีความตองการซอนเรนอยู และหาก
จัดสถานการณจําลองสนองความตองการของเด็ก  ก็จะทําใหมีความสุข ครูผูดูแลเด็ก
อาจจัดบทบาท สมมติไวในมุมบาน หรือจัดไวใกลๆ กัน เด็กจะแสดงบทบาทสมมติ 
ตามที่เด็กเกิดจินตนาการ เด็กจะสรางความสัมพันธทางสังคม จะพัฒนาภาษาพูด 
แกปญหาที่เกิด และใหความรวมมือในการเลนกับเพื่อน  ดังนั้น ควรจัดเสื้อผาเครื่อง
แตงกายเลียนแบบผูใหญ หรือชุดละครที่มีหนากากหลายรูปแบบ จัดกระจกเครื่อง
แตงหนา เครื่องครัว โตะอาหาร ฯลฯ 
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 วัตถุประสงค ของการจัดมุมบาน คือ 
 1.  เพื่อแสดงเลียนแบบชีวิตตามที่ไดพบเห็นมา 
 2.  เพื่อแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกโดยที่รับการยอมรับจาก
ผูใหญ 
 3.  เพื่อมีปฏิสัมพันธหลายบทบาท 
 4.  เพื่อมีปฏิสัมพันธกับเด็กและผูใหญในสถานการณหลาย ๆ ไมเปน
ทางการ 
 5.  เพื่อพัฒนาภาษาพูดโดยแสดงออกทางสรางสรรค 
 6. เพื่อเลียนบทบาทจากนิทาน ภาพยนตร หรือโทรทัศน 
 7.  เพื่อใหเด็กเกิดความกลาที่จะแสดงออกในเชิงสรางสรรคในขณะที่ใส
หนากาก 
 8.  เพื่อพัฒนาเทคนิคการแกปญหาดวยตนเอง 
 9.  เพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมใหปรากฏชัด 
 10.  เพื่อใหเด็กเกิดความสุขสนุกสนานในขณะที่เลนกับเพื่อน 
 มุมหนังสือ เปนมุมสงบควรจัดใหอยูหางจากมุมบาน หรือมุมบล็อค จัดที่นั่ง
หรือที่นอนสบาย ๆ เพื่อใหเด็กมีสมาชิกและใชความคิด มีเสื่อ ผาปูรองนั่ง หมอนอิง 
เพื่อสรางบรรยากาศ มีชั้นจัดวางหนังสือใหเปนระเบียบ สามารถเลือกดูหนังสือไดงาย 
จัดหนังสือไวหลายประเภท เชน หนังสือนิทาน หนังสือภาพ หนังสือการตูน แมกกาซีน 
และแคตตาลอค สวยงาม เพื่อจูงใจใหเด็กอยากจับตองเปดดู เปนการปูพื้นฐานนิสัยรัก
การอานใหกับเด็ก ควรเลานิทาน หรือเลาเรื่องใหเด็กฟง แลวจัดวางหนังสือไวเพื่อให
เด็กหยิบไปอานได จัดทําโครงการหมุนเวียนหนังสือกันอาน โดยใหเด็กนําหนังสือมา
จากบานหรือยืมจากที่โรงเรียนไปอานที่พัก เพื่อใหคุณพอ – คุณแม มีสวนรวมในการ
อานหนังสือใหลูกฟง ซึ่งเด็กสามารถจะฟงหนังสือเรื่องเดียวกันหลายครั้งหากเด็กชอบ 
นอกจากนั้นควรจัดใหมีมุมฟง โดยมีเครื่องเลนเทป เทป วิทยุ และหูฟง เปนตน อาจจัด



90 

โตะรักการอาน และเขียนไวขางๆ มุมหนังสือ โดยจัดเตรียมอุปกรณประกอบ เชน 
ดินสอ ไมบรรทัด สี กรรไกร สก็อตเทป ที่เย็บกระดาษ กาว กระดาษ เพื่อใหเด็กหัดสราง
หนังสือและเก็บไวอานภายในหองเรียน ตอไปภายหนา หากมีจํานวนหนังสือมากพอ 
อาจพัฒนาเปนหองสมุดเล็ก ๆ ภายในหองเรียน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการเลือกใชและยืม
หนังสือจากหองสมุด ไดเรียนรูหลักเกณฑและมารยาทในการใชหองสมุด 
 วัตถุประสงค 
 1.  ใหเด็กรักการอาน - เขียน  
 2.  รูจักใชวิธีและดูแลรักษาหนังสือ 
 3.  มีมารยาทและสมาธิในการอานหนังสือ 
 4.  มีความรับผิดชอบและรักษาระเบียบการใชหนังสือ 
 5.  เรียนรูความหลากหลายของภาษาในภาษาของตนเอง เชน คํากลอน คํา
โฆษณา ขาวสารตางๆ เปนตน 
 สําหรับมุมอื่นๆ อาจจัดไดตามความตองการเรียนรูของเด็กหรือจัดให
สอดคลองกับแผนการสอน โดยตองคํานึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก ศักยภาพที่แตกตาง
กัน และหลักการเรียนรูโดยยึดหลักการการเรียนการเลนใหเกิดประสบการณ ใหเด็ก
คิดคนควาทดลองหาความจริงในลักษณะกลุม หรือรายบุคคล เด็ก และควรมีกิจกรรม
รวมกัน มีการยอมรับในศักดิ์ศรีและความคิดเห็นของเด็ก และภายใตกฎเกณฑที่รวมกัน
สรางขึ้น 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กใหมีวินัยในหองเรียน 
 1. ทําขอตกลงในการปฏิบัติตนภายในหองเรียน  เพื่อเด็กจะไดทราบความ
คาดหวังของพฤติกรรมเด็ก โดยขอตกลงตองเปนการพิจารณารวมกันระหวางครูผูดูแล
เด็กและเด็ก เมื่อมีการทําผิดขอตกลง ก็มีการทบทวนดวยวิธีการใหม เพื่อจะไดไมเปน
การบน พูดซ้ําซากพร่ําเพรื่อ ทําใหเกิดความเบื่อหนาย และมีอารมณอยากตอตาน 
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 2. เมื่อมีพฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้น ศึกษาสาเหตุใหชัดเจน แลวชวยกัน
คิดหาแนวทางในการแกไขปญหา มีวิถีทางในการแกปญหาหลากหลาย โดยมุงไปที่
จุดหมายเดียวกัน คือ แกปญหานั้นไดเพื่อเปนแนวทางในการใหเด็กคิดแกปญหาได
ดวยตนเองตอไป  พฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ถากิจกรรมในหองเรียน
ทําสิ่งที่ซ้ําๆ  ไมนาสนใจ ตํ่ากวาความสามารถของเด็ก หรือสูงกวาความสามารถของ
เด็กที่จะทําไดสําเร็จ  เด็กก็จะหาทางออกไปทําอยางอื่น ที่กอใหเกิดปญหาพฤติกรรม
ตามมา ดังนั้น ตองศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมใหพบกอนจึงจะแกปญหาไดตรงจุด 
 3. ครูผูดูแลเด็กตองเปนแบบอยางใหกับเด็ก มีขอตกลงในการปฏิบัติ
อยางไร ครูผูดูแลเด็กควรจะเปนตัวอยางในเรื่องเหลานั้นสําหรับเด็กได   
 4. ครูผูดูแลเด็กตองมีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติตอเด็กทุกคนโดยเทา
เทียมกัน มีความยุติธรรมในการตัดสินปญหาตางๆ  ดวยเหตุผลหลักการ  
 5. ใหเด็กรูแผนงานในแตละวัน  แตละสัปดาห เพื่อเด็กจะไดมีความรูสึก
มั่นคง  เพราะไดรูวาเขาตองทํากิจกรรมอะไรบางในวันนั้น สัปดาหนั้น  ชวยใหได
เตรียมตัวเตรียมใจในการทํากิจกรรมไดดี 
 6. เมื่อมีพฤติกรรมตางๆ  เกิดขึ้นที่เรียกรองความสนใจจากครูผูดูแลเด็ก
ตลอดเวลา  ครูผูดูแลเด็กอาจจะตองใชวิธีการเมินเฉยไมสนใจ  ถาครูผูดูแลเด็กทราบวา
พฤติกรรมนั้นไมไดมีอันตรายใดๆ เด็กทําเพื่ออยากใหครูผูดูแลเด็ก  อยากใหเพื่อน
สนใจ การไมใหความสนใจ บางครั้งก็ชวยหยุดพฤติกรรมนั้นๆ ได ในทํานองเดียวกัน 
ถามีพฤติกรรมอะไร  ที่ครูผูดูแลเด็กเห็นวาจะเปนอันตรายตอเด็ก ตอบุคคลอื่น ก็ตอง
เขาไปจัดการทันที หยุดพฤติกรรมนั้น  เมื่อเด็กสงบแลวจึงพูดคุยดวย สอบถามสาเหตุ 
และชวยกันคิดหาแนวทางในการแกปญหานั้นๆ 
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 7. สิ่งแวดลอมที่ดี สภาพแวดลอมภายในหองที่อบอุน เต็มไปดวยความรัก 
ความเขาใจ ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน  จะชวยใหเด็กมีจิตที่สงบ ทํากิจกรรมตางๆผาน
ไปไดดวยดี 
 8. มีมุมสงบใหเด็กไดมีเวลาไปนั่งสงบจิตสงบใจ เมื่อเกิดอารมณเสีย      
ไมพอใจ หรือเปนตนเหตุในการทําใหเกิดความสับสนวุนวายในหอง โดยมุมนี้ไมใช
มุมทําโทษ แตเปนมุมที่เด็กจะเขาไปนั่งทําใจใหสงบ โดยไมใหใครเขาไปรบกวนสมาธิ  
อาจจะทําเปนบานหลังเล็กๆ ในหองเรียน เด็กโมโหไมพอใจ  จะเขาไปนั่ง เปนที่รูกันใน
หองวาเพื่อนคนอื่นจะไมเขาไปรบกวน พอเด็กรูสึกวาสบายใจเด็กก็จะเดินออกมาเอง  
และเขารวมกิจกรรมของหองเรียนตอไป 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 




