แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการสอนแบบมอนเตสซอรี่สําหรับเด็กปฐมวัย
รศ.ดร.จีระพันธุ พูลพัฒน
การใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพของแตละคนเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กตอไปในอนาคต
ความสนใจ ความตองการตามธรรมชาติของเด็กควรไดรับความเอาใจใสจากผูที่เขามาเกี่ยวของในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย การสงเสริมใหเด็กแตละคนไดพัฒนาทุกดานอยางเต็มศักยภาพของตน เปนความพยายามของแนวคิด
หลายๆแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย ดวยมุงหวังใหเด็กไดเจริญเติบโตสมบูรณทั้งกายและจิต มีความสุข
สนุกสนาน และไดเรียนในสิ่งที่ตองการเรียน ไดทํากิจกรรมในสิ่งที่ตองการศึกษาคนควาทั้งดวยตนเองพียงลําพัง
และการทํางานรวมกับเพื่อนๆ การจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่จะประสบความสําเร็จไดดีและทําเพื่อเด็ก
ควรจะเปนโปรแกรมที่มองเห็นเด็กเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ในการจัดการเรียนการสอน เปนแนวคิดหนึ่งที่ใหความสําคัญแกเด็ก โดยไดมี
การพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาบนพื้นฐานปรัชญาและหลักการของการที่ผูใหญตองใหการยอมรับนับถือเด็กในสภาพ
ความเปนจริงของเด็ก จัดการศึกษาใหแกเด็กอยางที่เด็กตองการเรียนรูไมใชตามที่ผูใหญตองการ จากจิตที่ซึม
ซาบไดของเด็ก ไดนํามาใชในการสาธิตการสอนใหแกเด็ก เด็กไดมีโอกาสศึกษาดวยตนเองอยางอิสระจาก
สิ่งแวดลอมที่จัดไวใหอยางมีจุดมุงหมาย วัสดุอุปกรณทุกอยางมีขนาดของเด็กและเปนสิ่งที่เด็กตองการศึกษา เมื่อ
เด็กทํางาน เด็กจะสงบ มีสมาธิ มีความรับผิดชอบในการที่จะทํางานใหสําเร็จ ในระหวางการทํางานเด็กสามารถ
แกปญหาและแกไขขอบกพรองในการทํางานของตนไดดวยตนเอง โดยไมตองมีใครมาชี้นํา
ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ (ค.ศ. 1870-ค.ศ. 1952) แพทยหญิงชาวอิตาลี ผูคิดวิธีการสอนขึ้นมา ไดเริ่ม
ปฏิบัติจริงในโรงเรียนเมื่อป ค.ศ. 1907 โดยเนนวา มือคือครูคนสําคัญของเด็ก เมื่อมือของเด็กไดมีบางสิ่ง
บางอยางจับตอง และบิด-หมุนแลว สมองจะทําหนาที่ตอบสนองได แนวคิดของมอนเตสซอรี่ไดรับการยอมรับ
และไดมีการเปดการสอนโรงเรียนตามแนวคิดนี้ทั่วโลก และขยายตัวมากขึ้นตามลําดับ จากผลของการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดรับการพิสูจนมาเปนเวลายาวนาน
โรงเรียนอนุบาลกรแกว เปนโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยที่ไดนําวิธีการสอนนี้มาใชในการจัดการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2529 และไดพัฒนาหลักสูตรมาใหสัมพันธกับบริบทสังคมไทย โดยยังคงยึดมั่นใน
หลักการตนแบบของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากการประเมินผลการทดลองใชครั้งแรกของโรงเรียน พ.ศ.
2533 ขอมูลจากบุคคล 3 กลุม คือ เจาของโรงเรียน ครู และผูปกครอง พบวาการสอนแบบมอนเตสซอรี่ชวยให
เด็กประสบความสําเร็จในการเรียนทั้งในดานการเตรียมความพรอมและดานวิชาการ ครูและเจาของโรงเรียนเห็น
วาการสอนแบบมอนเตสซอรี่เหมาะสมกับนักเรียนระดับอนุบาล ซึ่งเปนวัยที่มีความแตกตางระหวางบุคคลสูงมาก
ดังนั้นการสอนเปนรายบุคคลจึงชวยใหเด็กมีอิสระในการเรียนไดตามระดับความพรอมและความสามารถ ครูมี
ความสบายใจในการจัดการศึกษาใหเหมาะแกนักเรียนแตละคน โดยปรัชญาการสอนเด็กรายบุคคลทําใหครูไม
คาดหวังวานักเรียนแตละคนตองเรียนและประเมินผลการเรียนเหมือนกัน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมีผลการเรียนวิชาตางๆ ในระดับประถมศึกษาอยูในระดับ 4 และ 3 ในดานการปรับตัวของนักเรียน
ขอมูลจากผูปกครองพบวา นักเรียนทุกคนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมและโรงเรียนใหมไดดี
มกราคม พ.ศ. 2557
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ผลของการประเมินนี้พบวา การจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่นี้ สามารถนํามาใชกับนักเรียนไทย ใน
ระดับอนุบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการดานตางๆ อยางนาพอใจ การ
บริหารหลักสูตรจะทําไดดี ถาเจาของโรงเรียนหรือผูดูแลทางวิชาการมีความรูการสอนแบบมอนเตสซอรี่เปนอยาง
ดี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเด็กเปน
หลักในการจัดการศึกษา แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่เปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัยใหเปนไปได ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงหวัง
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ นาจะเปนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับบริบทสังคมไทยและชวยลดขอ
ขัดแยงในสังคมลงไปไดในเรื่องการสอนเด็กปฐมวัย เพราะมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่แนนอนชัดเจน เปน
การสอนรายบุคคล โดยมีอุปกรณตางๆ ที่เตรียมความพรอมในการเรียนทุกกลุมวิชา ใหเด็กไดเรียนรูกอนที่จะกาว
ไปสูการอาน เขียน คิดเลข เด็กมีโอกาสไดเรียนรูไปตามความสามารถโดยไมถูกบังคับ เลือกเรียนไดตามความ
สนใจ ผูบริหารและครูที่จะสอนระบบนี้จะตองไดรับการฝกอบรมอยางเปนระบบ เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตามหลักการ ดังนั้นการสอนแบบนี้ควรไดรับความสนใจ และไดรับการสนันสนุนในการนําไปใชกับเด็ก
ปฐมวัยอยางกวางขวางตอไป
หลักการสอนของการสอนแบบมอนเตสซอรี่
Morrison (1998 : 96 – 101) ไดสังเคราะหแนวคิดและแนวปฏิบัติของมอนเตสซอรี่ สรุปเปนหลักการ
ของการสอนได 5 ประเด็นหลัก สาระโดยรวมจากขอเขียนของ Morrison และบุคคลตางๆ สรุปไดดังนี้
1. เด็กจะตองไดรับการยอมรับนับถือ (Respect for the child) เปนจุดหลักที่สําคัญสําหรับหลักการ
อื่นๆ ดังคํากลาวของมอนเตสซอรี่ที่วา “เรามักจะไมใหความเคารพแกเด็ก เราจะพยายามบังคับเด็กใหทําตามเรา
โดยไมคํานึงถึงความตองการของเขา เราไมสุภาพกับเด็กแตหวังวาเด็กจะเปนคนที่มีความประพฤติที่ดีถูกตองและ
ทําตามเราไปทุกเรื่อง เราควรจะดูแลเด็กดวยความเมตตา เพื่อจะไดเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นในตัวเด็ก”
เด็กแตละคนมีลักษณะเฉพาะของตน ดังนั้นการจัดการศึกษาใหแกเด็ก ควรจะเหมาะกับเด็กแตละคน
มอนเตสซอรี่ยืนยันในความเชื่อของตนเองที่วา ชีวิตของเด็กตองไดรับการดูแลที่แตกตางไปจากผูใหญ ไมจัด
การศึกษาใหแกเด็กตามที่ผูใหญตองการใหเปน
นักการศึกษาและผูปกครองจะแสดงความเคารพนับถือเด็กไดหลายวิถีทาง ชวยเด็กใหทํางานไดดวย
ตนเอง สงเสริมความเปนอิสระใหแกเด็ก และเคารพความตองการของเด็กแตละคน
2. เด็กมีจิตที่ซึมซาบได (The Absorbent Mind)
มอนเตสซอรี่เชื่อวาเด็กแตละคนไมไดรับการศึกษามาจากคนอื่น แตวาแตละคนคือผูใหการศึกษาแก
ตนเอง ใชจิตในการแสวงหาความรู เด็กซึมซาบขอมูลตางๆ เขาไปในจิตใจของตนเองได กระบวนการนี้เห็นไดชัด
จากการที่เด็กเรียนภาษาแมไดเอง
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พัฒนาการของจิตที่ซึมซาบได มี 2 ระดับ คือ
อายุตั้งแตเกิดถึง 3 ป เปนชวงที่จิตซึมซาบโดยไมรูสึกตัว
(unconscious absorbent mind) เปนการ
พัฒนาประสาทสัมผัสการมองเห็น (seeing) การไดยิน (hearing) การชิมรส (tasting) การดมกลิ่น (smelling)
และการสัมผัส (touching) เด็กจะซึมซาบทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว
อายุ 3
– 6 ป เปนชวงที่จิตซึมซาบโดยรูสึกตัว (conscious absorbent mind) โดยเลือกสิ่งที่ประทับใจ
จากสิ่งแวดลอม และพัฒนาประสาทสัมผัสตางๆ เด็กจะเลือกสรรมีความละเอียดลออเพิ่มขึ้น ในชวงที่จิตซึมซาบ
โดยไมรูสึกตัว เด็กจะเห็นและซึมซาบสี โดยไมตองแยกแยะความแตกตางของสีเหลานี้ เมื่ออายุ 3 ป ขึ้นไป เด็ก
จะพัฒนาความสามารถในการที่จะแยกแยะ จับคู และเรียงลําดับสีได
มอนเตสซอรี่ ทาทายใหครูไดคิดเกี่ยวกับเรื่องจิตที่ซึมซาบไดของเด็ก สิ่งที่เด็กเรียนรูสวนใหญจะขึ้นอยู
กับคนที่อยูรอบตัวเขา สิ่งที่คนเหลานั้นพูดและทํา และปฏิกิริยาของคนเหลานั้น
3. ชวงเวลาหลักของชีวิต (Sensitive Periods)
มอนเตสซอรี่เชื่อวาในชวงเวลานี้เด็กจะรับรูไดไวและเรียนรูทักษะเฉพาะอยางไดดี ครูจะตองสังเกต
เด็ก เพื่อจะใชประโยชนในชวงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กไดสมบูรณที่สุด ถึงแมเด็กจะอยูใน
ชวงเวลาหลักเหมือนกัน แตขั้นตอนและจังหวะเวลาของเด็กแตละคนจะแตกตางกัน ดังนั้นครูของมอนเตสซอรี่
หรือผูปกครอง จําเปนจะตองหาชวงเวลาของเด็กจัดใหเด็กประสบความสําเร็จไดสูงสุด การสังเกตจึงสําคัญ
สําหรับครูและผูปกครอง นักการศึกษาหลายคนเชื่อวา ขอมูลที่ไดจากการสังเกตถูกตองมากกวาการใช
แบบทดสอบ
4. การตระเตรียมสิ่งแวดลอม (The Prepared Environment)
มอนเตสซอรี่เชื่อวาเด็กจะเรียนรูไดดีในสิ่งแวดลอมที่ไดตระเตรียมเอาไวในสถานที่ใดก็ตาม ไมวาจะ
เปนหองเรียน หองที่บาน หองเด็กเล็ก หรือสนามเด็กเลน จุดมุงหมายเพียงเพื่อใหเด็กมีอิสระจากการควบคุมของ
ผูใหญ เปนสถานที่ที่เด็กจะไดทําสิ่งตางๆ เพื่อตนเอง หองเรียนในอุดมคติของมอนเตสซอรี่ คือ เด็กเปนศูนยกลาง
และมีสวนรวมในการเรียน
ในสิ่งแวดลอมที่ตระเตรียมไว เด็กจะเรียนไดตามความตองการ ตัดสินใจเลือกอุปกรณที่ตองทํา
มอนเตสซอรี่จะมีการจัดโตะ เกาอี้ ขนาดเด็กใหแกเด็กไดทํางานเปนรายบุคคล เปนกลุมในหองเรียน เด็กจะมีการ
ทํางานบนพื้น มอนเตสซอรี่เห็นวาโตะครูไมจําเปน เพราะครูตองไปทํางานกับเด็กอยูแลว แตไดเสนอแนะใหจัด
เฟอรนิเจอรทุกอยางเปนขนาดเด็ก กระดานดําขนาดต่ําพอที่เด็กจะใช พื้นที่ภายนอกซึ่งเด็กสามารถทําสวนหรือ
ทํากิจกรรมกลางแจงได
แนวคิดเกี่ยวกับหองเรียน ตองเปนที่ ที่เด็กสามารถทําสิ่งตางๆได เลนอุปกรณที่วางไวอยางมีจุดมุงหมาย
และใหการศึกษาแกตน อิสระเปนลักษณะที่สําคัญของการตระเตรียมสิ่งแวดลอม เมื่อเด็กมีอิสระภายใน
สิ่งแวดลอม เลือกทําอุปกรณดวยตนเอง เด็กจะซึมซาบสิ่งตางๆจากตรงนั้น
ผูใหญมักจะกลัววาเด็กจะใชอิสระไมเปน เด็กจะมีอิสระในการใชอุปกรณที่จัดไว ภายใตกรอบในการ
เลือกที่ครูไดจัดให การเลือก (Choice) คือผลผลิตของวินัย และการควบคุมตนเองที่จะไดรูจากสิ่งแวดลอม
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5. การศึกษาดวยตนเอง (Self – or Auto Education)
มอนเตสซอรี่เนนความสนใจไปที่ความสามารถของมนุษย ศิลปะการสอนรวมถึงการตระเตรียม
สิ่งแวดลอม เพื่อเด็กจะไดเขาไปทํางานและเรียนรูดวยตนเอง เด็กสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จากการที่เด็กมี
อิสระในสิ่งแวดลอมที่จัดเตรียมไวอยางสมบูรณ การมีอิสระในสิ่งแวดลอมที่จัดเตรียมไวอยางสมบูรณ การมีอิสระ
นี้มอนเตสซอรี่กลาววา ไมใชสัญลักษณของเสรีภาพเทานั้น แตหมายถึง เสนทางไปสูการศึกษา เด็กมีสิทธิ์ที่จะ
เรียนรูระเบียบวินัยของชีวิต ไดมีโอกาสแกไขขอบกพรองของตนเอง สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได
จุดมุงหมายของการสอนแบบมอนเตสซอรี่
เด็กปกติในสิ่งแวดลอมของมอนเตสซอรี่ จะมีพัฒนาการดานตางๆดังนี้
1. พัฒนาการเรียนรูในการทํางานดวยตนเอง อยางมีความรับผิดชอบในการที่จะควบคุมตนเองใหทํางาน
ไดสําเร็จ
2. พัฒนาการทางดานสังคม โดยการเรียนรูในการมีชีวิตสังคมที่แทจริงในหองเรียน รูบทบาทและหนาที่
ในการเปนสมาชิกของกลุม รูจักที่จะชวยในการดูแลสิ่งแวดลอม ทักษะทางสังคมจะไดรับการพัฒนาตามวัยและมี
วินัยในตนเอง
3. พัฒนาการทางดานอารมณ ดวยการเปนผูมีจิตที่สงบ มีสมาธิในการทํางาน รูจักควบคุมตนเองในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น และรูจักการรอคอยโอกาสของตนเอง มีอารมณที่เหมาะสม
4. พัฒนาการทางดานสติปญญา ดวยการรูจักแยกแยะ ความคิดริเริ่ม การรูจักตัดสินใจและแกปญหาการ
เลือกอยางอิสระ
5. พัฒนาการทางดานรางกาย ทักษะกลไกจะไดรับการดูแลและพัฒนาทั้งกลามเนื้อยอย กลามเนื้อใหญ
และสมดุลของรางกาย รวมถึงการดูแลระวังรักษาสุขภาพ ใหรางกายเจริญเติบโตอยางถูกสุขลักษณะและมีสุข
นิสัยที่ดีในการทํากิจวัตรประจําวัน
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ จะชวยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งหมดของเด็กใหมีคุณภาพพื้นฐานทุกดานเพื่อ
นําไปสูการเปนพลเมืองที่ดีตอไป
หลักสูตรของการสอนแบบมอนเตสซอรี่
หลักสูตรการสอนแบงเปน 3 กลุมวิชาดังนี้
1. กลุมประสบการณชีวิต (Practical Life) เปนกลุมวิชาที่มุงใหเด็กไดฝกหัดในการดูแลตนเอง
(Care of Self) ในการดูแลและควบคุมสิ่งแวดลอม (Control of Environment) และพัฒนาการทักษะ
ทางสังคม (Development of Social Skills)
จุดประสงคของการทํางานกับอุปกรณตางๆ ในกลุมวิชานี้ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความเปนอิสระ มีสมาธิ
มีการประสานสัมพันธที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและความยอมรับนับถือตนเอง มีความตระหนักทางดานสังคม
สรางความมีระเบียบในหองเรียน และสติปญญาไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน
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อุปกรณในกลุมประสบการณชีวิต เชน ชุดเครื่องแตงกาย การเทแหง เทน้ํา พับผา ฯลฯ เพื่อชวยให
เด็กไดดูแลตนเอง การกวาดขยะ การเช็ด การรดน้ําตนไม ฯลฯ เพื่อใหเด็กไดรูจักดูแลและควบคุมสิ่งแวดลอม
การรูจักมารยาททางสังคมกลาวคําทักทาย การเชื้อเชิญ เคารพขอตกลง การจัดโตะ บริการ ของวาง อาหาร
ฯลฯ เปนสิ่งที่ชวยพัฒนาทางดานทักษะทางสังคมใหแกเด็ก
2. ประสาทสัมผัส (Sensorial Education) เปนกลุมวิชาที่จะชวยใหเด็กพัฒนาทางดานประสาท
สัมผัสทั้งหา และเด็กไดเกิดแนวคิดใหมจากการที่ไดมีประสบการณและไดฝกหัด ชวยใหเด็กเปนคนที่มีความ
ละเอียดลออในการสังเกต แยกแยะ มองเห็นวิธีการทํางานที่เปนระบบ มีลําดับขั้นตอน และรูจักที่จะควบคุม
ความผิดพลาดในการทํางาน รวมทั้งแกไขขอบกพรองไดดวยตนเอง เด็กจะมีโอกาสไดคิดสรางสิ่งใหมจากอุปกรณ
ตางๆ ที่ไดจัดไวให การทํางานจะชวยสรางวินัยในตนเองใหเกิดขึ้น กลามเนื้อไดรับการพัฒนา และกลุมวิชานี้ชวย
วางพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอไปของเด็กในดานคณิตศาสตร การอาน วิทยาศาสตร ดนตรี ฯลฯ
อุปกรณในกลุมประสาทสัมผัส เชน ทรงกระบอกมีจุก หอคอยสีชมพู บันไดสีน้ําตาล ฯลฯ เพื่อชวยให
เด็กรับรูเกี่ยวกับมิติ ควบคุมการเรียงลําดับ ไดภาพที่สัมพันธกับคณิตศาสตร ชวยพัฒนากลามเนื้อยอยเพื่อความ
พรอมในการเขียนตอไป กลองสี 1, 2 และ 3 ชวยใหเด็กแยกแยะสี รูจักชื่อของสี พัฒนากลามเนื้อยอย เพื่อชวย
ในการควบคุมการจับดินสอตอไป กลองเสียง ชวยพัฒนาทักษะการฟง และชวยในการพัฒนาประสบการณใน
การจับคู รูปทรงเรขาคณิตทึบ ชวยใหเด็กคุนเคยกับรูปทรงตางๆ รูจักชื่อ และตระหนักถึงรูปทรงที่มีอยูใน
สิ่งแวดลอม
3. วิชาการ (Academic) เปนกลุมที่ครอบคลุมวิชาตางๆ ที่จะเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป ทั้ง
คณิตศาสตร ภาษา วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯลฯ กลุมวิชานี้มุงหวังใหเด็กมีประสบการณพื้นฐานของการนับ
จากรูปธรรมไปสูนามธรรม รูจักจํานวนการบวก การลบ ไปตามลําดับของการเรียนรูตามวัย ใหเด็กไดมี
ประสบการณทางดานภาษา การเตรียมความพรอมในการอาน การเขียน โดยใหสัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะ ใหเด็ก
ไดมีโอกาสเรียนรูวิทยาศาสตรจากสิ่งแวดลอม ไดดูแลสัตวเลี้ยง พืชผัก จัดสภาพใหเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรมของ
ตนเอง รูจักสภาพทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
อุปกรณในกลุมวิชาการ เชน แขนงไมสีแดง เพื่อใหเด็กไดนับ 1 ไปถึง 10 รวมทั้งใหตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางจํานวน เชน 2 มากกวา 1 อยู 1 ทราบลําดับของตัวเลขจาก 1 – 10 แผนภาพโลหะ 10
แผน ที่มีรูปเรขาคณิตในกรอบที่แตกตางกัน เพื่อเปนการตระเตรียมเด็กสําหรับการจับดินสอใหถูกตองและมีผล
ทางออมสําหรับงานศิลปะ ในการพัฒนารูปแบบและการระบายสี บัตรตัวเลขและบัตรอักษรกระดาษทราย
เพื่อใหเด็กไดรูจักตัวเลข ตัวอักษร ออกเสียงไดถูกตอง และตระเตรียมเด็กสําหรับการเขียน ลูกโลกที่แสดง พื้นดิน
พื้นน้ํา ทวีป ประเทศ ลวนแตชวยใหเด็กไดเรียนรูสภาพภูมิศาสตรรอบตัว การจัดบริเวณใหเด็กไดทําสวน เลี้ยง
สัตว ชวยใหเด็กไดรูจักสังเกตการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไดรูจักการดูแลรักษาใหดํารงชีวิตอยูได ทําใหเกิด
ความรับผิดชอบตอหนาที่ในการดูแลสวนเชนเดียวกันกับการดูแลหองเรียน
อุปกรณการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จุดเนน คือ ดูเรียบงาย นาสนใจ ชวยใหแกไขขอบกพรองไดดวย
ตนเอง มีความละเอียดลออ ที่ครูผูใชตองทําความเขาใจในวิธีการที่จะนําเสนอตอเด็ก
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วิธีการสอน
ในการสอนภาษาใหแกเด็ก ดร.มอนเตสซอรี่ ไดแนะนําใหใชการสอนสามขั้นตอนของเซกวิน
("The
Three Period Lesson" of Sequin) มาใช วิธีสามขั้นตอนนี้มีประโยชนมาก เพราะวางายและชัดเจนสําหรับ
เด็ก ครูจะไมถามเด็กเกี่ยวกับชื่อสิ่งของจนกวาเด็กจะรูจักกอน ขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นที่1 เชื่อมโยงสิ่งที่รับรูกับชื่อ (The association of the sensory perception with the name)
ขั้นที่2 รูจักสิ่งของสัมพันธกับชื่อ (Recognition of the object corresponding to the name)
ขั้นที่3 จําชื่อไดสัมพันธกับของ (The remembering of the name corresponding to the object)
ตัวอยาง การทํางานของครูกับเด็กในการสาธิตใชอุปกรณในกลุมวิชาตางๆ

กลุมกิจกรรม ประสาทสัมผัส
หมวดกิจกรรม พัฒนาประสาทการรับรูทางการสัมผัส
ชื่อกิจกรรม จับคูแผนสัมผัสหยาบและเรียบ
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติกอน แผนสัมผัสหยาบและเรียบ
อายุเด็ก
3 ปขึ้นไป
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาประสาทการรับรูทางการสัมผัส
2. เพื่อฝกใหเด็กมีสมาธิ
3. เพื่อฝกใหเด็กตัดสินใจ
4. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขียนหนังสือ
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อุปกรณ
กลองใสแผนสัมผัสหยาบ และเรียบที่เรียงลําดับความหยาบเรียบ 2 ชุด ทั้ง 2 ชุด จับคูหยาบเรียบได
ขั้นตอนการแสดง
1. ครูชักจูงเด็กใหปฏิบัติกิจกรรม
2. ครูเตรียมแผนสัมผัส โดยใชเพียง 3 คูกอน
3. ครูพาเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ
4. ครูยกอุปกรณไปยังโตะที่จะแสดง
5. ครูวางกลองแผนสัมผัสไวที่มุมซายมือบนของโตะ
6. ครูนําแผนสัมผัสออกมาวางคละกัน ทางดานลางของโตะ
7. ครูนําแผนสัมผัสแผนแรกมาวางไวดานลางของกลอง พรอมลูบไปบนแผนสัมผัสเบาๆจากบนลงลาง
8. ครูหยิบแผนสัมผัสที่สองไวขางๆ แผนแรก พรอมลูบไปบนแผนสัมผัสที่สอง แลวจึงลูบไปบนแผนแรก
เพื่อเปรียบเทียบ ถาสัมผัสแลวความหยาบเหมือนแผนแรก ใหวางแผนที่สองนั้นคูกับแผนแรก ถาไมเหมือนใหวาง
แผนนั้นลงดานลางของแผนแรก แลวเลือกแผนตอไปเพื่อเปรียบเทียบกับสองแผนแรก
9. ครูปฏิบัติเชนเดียวกันกับแผนสัมผัสที่เหลือจนกระทั่งจับคูแผนสัมผัสจนไดคูทั้งหมด
10. ครูคละแผนสัมผัสทั้งหมดแลวใหเด็กลองปฏิบัติตามดูบาง
11. ครูเก็บแผนสัมผัสไวในกลองตามเดิม โดยเก็บในลักษณะที่ใหแผนสัมผัสหนาประกบกัน แลวนําไป
เก็บเขาที่
สิ่งที่เด็กจะไดรับ
1. เด็กจะไดเห็นและสัมผัสแผนสัมผัสที่มีลักษณะตางกัน
2. เด็กจะไดรูจักกับการสัมผัสเบาๆ
3. เด็กจะไดภาษา หยาบ หยาบกวา หยาบที่สุด เรียบ
ประเมินผล
เด็กสามารถแยกแผนสัมผัสที่แตกตางกันไดจากการดูเนื้อของกระดาษทราย
หมายเหตุ
ในขั้นตอไปเด็กสามารถ
1. ใชแผนสัมผัสทั้ง 4 ชุด
2. ใหเด็กปดตาจับคูแผนสัมผัส
3 . เรียงลําดับความหยาบ ละเอียด ของแผนสัมผัสพรอมบอก "หยาบ หยาบกวา และหยาบที่สุด" แตถา
เด็กมีปญหาในการเรียงลําดับ ในขั้นแรกครูสามารถเรียงลําดับชุดแรกใหเด็กกอนแลวใหเด็กเรียงตาม
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กลุมกิจกรรม ประสาทสัมผัส
หมวดกิจกรรม พัฒนาประสาทการรับรูทางการสัมผัส
ชื่อกิจกรรม กลองใสผา
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติกอน แผนสัมผัสหยาบและเรียบ
อายุเด็ก
3 ปขึ้นไป
จุดประสงค
1. เพื่อพัฒนาประสาทการรับรูทางการสัมผัส
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักการสังเกต
3. เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักการตัดสินใจ
อุปกรณ
กลอง
3 กลอง
กลองแรก ประกอบดวยผาที่มีเนื้อและสีตางกัน
4 คู และใหมีขนาดเดียวกันทั้งหมด เนื้อของ
แตละคูใหแตกตางกันคอนขางมาก
กลองที่สอง ประกอบดวยผาที่มีเนื้อตางกัน แตไมมากเทาในชุดแรกจํานวน
4 คูเชนกัน ขนาดให
เทากัน
กลองที่สาม ประกอบดวยผาที่มีเนื้อที่สามารถเรียงลําดับความหยาบและละเอียดได
4 คู
ขั้นตอนการแสดง
1. ปฏิบัติเชนเดียวกันกับการจับคูแผนสัมผัสหยาบและละเอียด
2. ใหเด็กปดตาจับคู
3. ใหเด็กเรียงลําดับความหยาบและละเอียดของผา
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สิ่งที่เด็กจะไดรับ
1. เด็กจะไดเรียนรูเรื่องสีและชนิดของผา
2. เด็กจะไดสัมผัสกับความหยาบและละเอียดของผา
3. เด็กจะไดภาษา หยาบ เรียบ นุม
ประเมินผล
จากการสัมผัสและจากการสังเกต
หมายเหตุ
ครูสามารถใหเด็กบอกสิ่งที่หยาบในหองเรียน
การประเมินผล
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ประเมินผลดวยการสังเกตความสามารถในการทํากิจกรรมของเด็กใน
แตละกลุมวิชา สังเกตการใชอุปกรณแตละชิ้นของเด็ก สิ่งที่โรงเรียนสวนใหญทําในการรายงานผลการเรียนของ
นักเรียน คือทุกวันสุดสัปดาหสงผลงานของนักเรียนกลับบาน กําหนดชวงเวลาที่จะใหผูปกครองมาสังเกต
การเรียนการสอนของโรงเรียน และมีการสนทนาระหวางครูและผูปกครองเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก
นอกจากนี้มีแบบประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการใชอุปกรณตางๆ โดยใชการลงวันที่ หรือขีด
เครื่องหมายถูกหลังรายการอุปกรณที่นักเรียนทําไดคลองแคลว และเขาใจการใชอุปกรณอยางถูกตองแลว และ
พรอมที่จะรับการสาธิตจากครู สําหรับการใชอุปกรณชิ้นที่ยากขึ้นไปอีก แลวจัดทําเปนรายงานใหผูปกครองได
ทราบอีกครั้ง
ลักษณะของสิ่งแวดลอมในอุดมคติของมอนเตสซอรี่
สิ่งแวดลอมในความหมายของมอนเตสซอรี่นั้น มีความกวางขวางครอบคลุมสิ่งตางๆดังนี้
1. การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ (The Physical Environment)
1.1 ทุกอยางที่จัดไวในหองเรียนจะเปนขนาดเล็ก เฟอรนิเจอรที่ใช โตะ เกาอี้ วัสดุอุปกรณที่จัด
จะตองอยูในสภาพที่เด็กหยิบออกมาใชไดเอง โดยไมตองพึ่งพาผูใหญ
1.2 ถือหลักของความจริง ("reality" principle) ใชของจริงใหเด็กไดใช เนื่องจากเมื่อเด็กจะตอง
ชวยเหลือตนเอง หรือชวยดูแลสิ่งแวดลอม สิ่งที่เด็กจะเขาไปทําเปนขอเท็จจริง ดังนั้นจึงนําของจริงเขาสูหองเรียน
ใหเด็กไดนําไปปฏิบัติ เชน แกวน้ําจริง มีดจริง ชวยในการเตรียมอาหาร และทําความสะอาดเฟอรนิเจอรจริง
1.3 ใหไดสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัว มีกิจกรรมหลายอยางที่เด็กจะทําได เปนกิจกรรมกายภาพที่เด็ก
ไดไปทํานอกหองเรียน การดูแลพืชและสัตว การไดสัมผัสสิ่งตางๆนอกหอง ชวยพัฒนาการทั้งทางกายและจิต
เด็กจะมีความสุขสนุกสนานในการไดสํารวจ และจัดการกับสิ่งตางๆในธรรมชาติ
1.4 มีสิ่งชวยกระตุนเด็กในหองเรียน อาจจะเปนภาพติดผนัง โตะสํารวจธรรมชาติ สัตวเลี้ยง
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2. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อความสุนทรีย (The Aesthetic Environment)
2.1 ความสวยงาม คําวา สุนทรีย หมายถึง สภาพแวดลอมของทางโรงเรียนที่ควรจะมีความสวยงาม
การตกแตงที่เจริญหูเจริญตา มีสีสันแตไมใชรอนแรง เพื่อที่เด็กจะไดซึมซับความงามของสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว
2.2 ความมีระเบียบ เชื่อมตอกับความสวยงาม เด็กไดรับการกระตุนในการที่จะทําใหสิ่งแวดลอมทาง
สุนทรียมีคุณภาพและมีระเบียบดวย ของทุกอยางในหองจะมีที่อยูกําหนดไวอยูแลว และของตางๆเหลานี้จะวาง
ในสภาพที่เด็กหยิบจับไดเอง ดังนั้นความมีระเบียบและดูงดงามหมดจดควรจะปรากฏใหเห็น
2.3 ความสะอาด วัสดุตางๆที่ใชในหองเรียนควรจะเปนสิ่งที่ทําความสะอาดไดงายหรือลางได เพื่อจะ
ไดฝกเด็กใหมีนิสัยในการรักษาความสะอาด ลักษณะนิสัยพวกนี้สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดในชวงเวลาหลักของ
ชีวิต (sensitive periods) และสิ่งเหลานี้จะติดตัวไปจนโต ตัวครูเองควรจะมีคุณภาพทางดานสุนทรียเพราะเปน
สวนสําคัญยิ่งในการตระเตรียมตนเองเมื่อไปทําหนาที่ครูของมอนเตสซอรี่
2.4 ความสงบและสันติ สภาพแวดลอมตางๆทั้งมวลที่กลาวมาแลว จะเปนสิ่งที่ชวยสรางใหเกิด
บรรยากาศของความสงบและสันติ
3. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการใชปญญา (The Intellectual Environment)
จุดแรกที่จะตองคํานึงถึงเกี่ยวกับอุปกรณเพื่อการสอนที่จัดไวในสิ่งแวดลอม จะตองชวยพัฒนาการใช
ปญญาของเด็กผานกิจกรรมการสํารวจ เพราะวาวิถีทางนี้คือ สิ่งที่เด็กเรียนรูตามขั้นตอนของพัฒนาการ การเนน
ที่กิจกรรมรวมกับลักษณะของวัสดุอุปกรณที่ชวยในการแกไขขอบกพรองของตนเอง จะชวยเด็กอยางมากในการ
พัฒนาตนเองในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง
จุดที่สองเกี่ยวกับอุปกรณการสอน คือ ในหองเรียนมอนเตสซอรี่ จะมีอุปกรณแตละชนิดเพียงชุด
เดียว ซึ่งเปนจุดสําคัญของวิธีการแบบมอนเตสซอรี่ที่จะไดเรียนรู การแบงปน การใหความเคารพและเห็นคุณคา
ของวัสดุอุปกรณ แตในบางกรณีที่เปนหองเรียนที่ใหญมาก การฝกฝนเฉพาะเรื่องอาจจะมีการเพิ่มจํานวนไดโดยมี
มากกวาชุดหนึ่ง
ลักษณะเดนเฉพาะของหองเรียนมอนเตสซอรี่ คือ สถานการณควบคุมความมีอิสระโดยการจัด
อุปกรณ เด็กจะมีอิสระในการทดลองกับชุดของอุปกรณ โดยไดเรียนรูที่จะใชอุปกรณตามจุดมุงหมายของอุปกรณ
แตละชิ้น ใชดวยความระมัดระวังและเคารพในอุปกรณที่ใช รูจักหมุนเวียนกันในการใชอุปกรณ คืนอุปกรณที่เดิม
ในรูปแบบเดิมที่พรอมสําหรับคนอื่นจะใช
4. การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมและอารมณ (The Social and Emotional Environment)
เด็กที่รับประสบการณจากสิ่งแวดลอมที่ไดจัดเอาไวเพื่อสนองความตองการของตน การที่เด็กมีความ
ตั้งใจและเคารพตอผูใหญที่มอบความเห็นอกเห็นใจ ใหไดเรียนรูในการที่จะใหความเคารพตอเพื่อนและไดรับ
ความเคารพจากเพื่อนจากการที่ไดมีประสบการณเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เขาไปมีสวนในสภาพแวดลอมของมอนเตส
ซอรี่ จะทําใหเด็กเติบโตไปพรอมกับไดรับสภาพแวดลอมทางสังคมที่พิเศษเฉพาะ โดยไดมีการจัดเด็กใหไดมี
ความสัมพันธตอกัน
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4.1 การจัดกลุมในแนวตั้ง (Vertical Grouping) มอนเตสซอรี่สนับสนุนการจัดกลุมแบบแนวตั้ง ที่จะ
ทําใหเด็กไดมีโอกาสในการที่จะดูแลคนอื่น และไดรับการดูแลจากคนอื่นดวยเชนกัน สภาพการจัดกลุมหลายอายุ
ดูเปนสภาพธรรมชาติมากกวาการจัดเด็กเปนกลุมอายุเดียว หรือมีแตกลุมเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
4.2 การมีอิสระในการเคลื่อนไหว (Freedom of Movement) จุดเดนอีกเรื่องหนึ่งของมอนเตสซอรี่
คือ โครงสรางทางกายภาพ ที่ตองการใหเด็กไดเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ เด็กของมอนเตสซอรี่ที่อยูในบรรยากาศ
ที่มีระเบียบและวินัย จะเคารพในขอตกลงภายใน (inner rules) มีอิสระในการเลือกงานที่จะทํา สถานที่จะนั่ง
ทํางานและเพื่อนของตน เด็กที่เขามาใหมในสิ่งแวดลอมมอนเตสซอรี่สักระยะหนึ่งจะสามารถซึมซับสภาพของ
ความเงียบ ความมีระเบียบ ความสงบ บรรยากาศของความรวมมือกับการรวมกันในการที่จะแสดงออกถึงความมี
วินัย
4.3 บทบาทของครู มอนเตสซอรี่ไมไดเรียกวาครู (teacher) เพราะบทบาทหนาที่ของครูมอนเตสซอ
รี่คอนขางจะซับซอน แตมอนเตสซอรี่เรียกวา ผูอํานวยการ (Directress) ซึ่งตองทําหนาที่ในแงเปนผูอํานวยความ
สะดวก และผูประสานงาน (Facilitator and co - ordinator) จะมีงานที่ตองสังเกตในการดูแลทั้งกลุมและดูแล
เด็กแตละคนดวยในเวลาเดียวกัน รวมทั้งตองสาธิตการใชอุปกรณแตละชิ้นที่มีในหองเรียนใหแกเด็ก และสังเกต
พรอมบันทึกการทํางานของเด็กกับอุปกรณและพฤติกรรมอื่นๆ
สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
เด็กจะเริ่มมาโรงเรียนตั้งแต
7.00 น. ทยอยกันมาเรื่อยๆ เมื่อมาถึงโรงเรียน เด็กจะแขวนเสื้อ ของใชและ
วางกลองอาหารกลางวันไวตามที่กําหนด ตอจากนั้นจะเดินทักทายเพื่อนในหอง ตางหอง สักพักก็จะมาเลือกงาน
จากชิ้นอุปกรณออกมานั่งทํา บางครั้งก็ไปนั่งใกลๆกัน 3 - 4 คน ทํางานเสร็จจะพิจารณางานแลวใหเพื่อนหันมาดู
งานของตน บางครั้งก็จะเลือกอุปกรณมาทํางานรวมกัน เห็นชัดคือการทํางานระหวางหอคอยสีชมพู และบันไดสี
น้ําตาล กลองเหลี่ยมสรางสรรค ทรงกระบอกไรจุก แผนที่ เด็กจะทํางานดวยตนเอง เลือกงานที่ครูเคยสาธิตการ
ใชใหดูแลวมาทําตามความสนใจ โดยเลือกไดจากกลุมวิชาตางๆ เด็กจะทํางานดวยตนเอง บางคนทํางานกับครู
บางคนก็มีเพื่อนสาธิตอุปกรณใหดู เด็กเล็กๆ บางคนจะนั่งรอทํางานกับครู บางคนก็ไปยืนดูเพื่อนคนอื่นทํางาน
บางคนยืนดูเพราะมุงหวังจะรอใชอุปกรณ เด็กทุกคนจะรับผิดชอบไปหยิบงานออกมาทําดวยตนเอง เมื่อทํางาน
เสร็จบางงานตองการใหครูมาตรวจสอบ ก็จะไปตามครูมา ครูก็จะดูให เชน การประสมคําจากตัวอักษรเคลื่อนที่
ทําเสร็จแลวจะไปตามครูมาดูความถูกตอง เขียนแลวจึงจะฝกอานกับครูอีกครั้ง
ประมาณ 10.00 น. เด็กจะเริ่มทยอยรับประทานอาหารวาง การเตรียมอาหารวาง บางวันครูเตรียม บาง
วันครูกับเด็กชวยกันเตรียม บางวันเด็กชวยกันเตรียมเองแลวแตลักษณะอาหาร เมื่อรับประทานอาหารวางเสร็จ
แลว ก็จะรวมกลุมเด็กเพื่ออกไปเลนที่สนามเด็กเลน โดยครูแตละหองออกไปดูแลเด็กเอง พรอมทั้งสังเกต
พฤติกรรมการเลนของเด็ก ดูพัฒนาการทางทักษะกลไก อารมณ สังคม การแกปญหาในขอขัดแยง
การตัดสินใจแกปญหาจากการเลนกับเพื่อนๆ ประมาณ 11.00 หรือ 11.15 น. เด็กก็จะกลับเขามาในหองอีกครั้ง
ทํากิจกรรมรวมกันเปนวงกลม คือ สนทนาเรื่องราวตางๆ ทั้งของครู ครู
– นักเรียน สังเกตสภาพอากาศ
แลวทําการบันทึกสภาพอากาศลงไปบนปฏิทินในวันนั้นๆ โดยมีตรายางสภาพอากาศ ฝนตก หิมะตก ทองฟา
แจมใส มืดครึ้ม มีแดด มีแดดบางสวน ฯลฯ
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เด็กแตละคนจะไดเวียนไปทํากิจกรรมคนละวัน เมื่อสํารวจสภาพอากาศเสร็จก็จะมีการฟงนิทาน
โดยครูจะเลาเรื่อง เสร็จแลวมีการถามคําถาม ความรูสึก และเด็กสนทนาตอจากเรื่องที่ฟง ถาวันนั้นมีวันเกิดของ
นักเรียนคนใด ก็จะมีพิธีวันเกิด โดยจะมีการจัดวางแผนวงกลม และมีชื่อเดือน 12 เดือน วางรอบเปนวงกลมรอบ
แผนวงกลม ครูจะมีถาดวางอยูตรงหนา มีเทียนใหญอยูตรงกลางถาด และมีเทียนเล็กๆวางไปรอบๆเทียนใหญ
เทากับจํานวนอายุของเด็ก ผูปกครองจะเขียนประวัติเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุปจจุบัน มาอานประกอบพิธี
การอานจะเปนครูหรือผูปกครองอานก็ได
เริ่มพิธีผูปกครองเด็กจะนั่งขางเด็กและครู ครูจะมีถาดเทียนวางอยูขางหนา เมื่อเริ่มจะจุดเทียนใหญกอน
แลวเริ่มอานประวัติของเด็ก แรกเกิด-ปแรก ก็จะจุดเทียนเล็ก 1 เลม แลวอานประวัติตอไปเรื่อยๆจนครบ แลวให
เด็กเปาเทียน ทุกคนรองเพลงอวยพรวันเกิด จบแลวถามีขนมมาแจกเพื่อนในหอง เด็กจะดินแจก
โดยปกติจะมีอาหารมาแจกเพียงพอกับเด็กในหองและครูทุกคนในโรงเรียน เสร็จพิธีเด็กที่อยูเต็มวันถึงเวลา
11.30 น. จะเตรียมตัวรับประทานอาหารกลางวัน แตเด็กที่อยูครึ่งวันผูปกครองจะมารับกลับกอนหรือหลังเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน แลวแตขอตกลง เด็กที่อยูตอภาคบาย จะเอากระดาษที่ครูจัดเตรียมวางไวให มารอง
วางอาหารที่เด็กนําใสกลองอาหารมาเองจากบาน อาหารสวนใหญ คือ ขนมปง เนย เนื้อสัตว ผัก
แครอท แตงกวา และมีผลไม น้ําหรือนมกระปอง กลุมเด็กอายุต่ํากวา 4 ขวบ รับประทานอาหารกลางวันเสร็จจะ
เขาหองน้ํา เตรียมตัวนอน
สําหรับเด็กที่มีอายุมากกวา 4 ขวบ หลังจากเขาหองน้ําแลวก็จะกลับมานั่งพักผอนในหอง พูดคุยกับ
เพื่อน ครู เลือกงานอิสระ (free work) พวกตัวตอ เกมการศึกษาที่มีมาเลนกัน สักพักก็จะกลับไปหยิบอุปกรณ
กลุมวิชาตางๆ ของมอนเตสซอรี่มาทําเหมือนภาคเชา บางวันจะมีโครงการงานศิลปะประดิษฐใหทํา มีวิทยากรมา
บรรยายเสริมเรื่องทางวิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขภาพอนามัย บางครั้งวิทยากรจะมาเชา เพื่อเด็กทุกคนจะ
ไดรับฟงรวมกัน เชน วิทยากรมาจากสวนสัตว นําสัตวตางๆใสกรงมาใหนักเรียนไดดู สัมผัส ขณะที่เลาเรื่องราว
เกี่ยวกับสัตวชนิดตางๆนั้น ก็จะสงสัตวไปใหเด็กไดสัมผัส ซักถาม เชน นกอินทรี กบ ฯลฯ
เวลา 14.15 น. ผูปกครองจะเริ่มทยอยมารับลูกกลับบาน ประมาณ 14.45 น. นักเรียนที่ไมไดอยู
โปรแกรมหลังเลิกเรียนที่โรงเรียนจัดใหบริการ ก็จะกลับบาน ทางโรงเรียนไดชวยเหลือผูปกครองจัดโปรแกรม
หลังเลิกเรียนให โดยผูปกครองจะตองจายเงินเพิ่ม และผูทํางานชวงนี้จะเปนบุคลากรชุดใหมเขามาทํากิจกรรม
กับเด็ก ครูทุกคนจะกลับบานหมดภายใน 15.00 น. ครูบางสวนไปทําหนาที่ในตอนเย็นในการสอนและฝกอบรม
ใหแกสถาบันฝกหัดครูการสอนแบบมอนเตสซอรี่
กิจกรรมตางๆที่ทางโรงเรียนจัดใหแกเด็ก ทั้งเปนงานของทางโรงเรียนและความรวมมือกันของโรงเรียน
กับผูปกครองและชุมชน มีหลายกิจกรรมที่นาสนใจ เชน การศึกษานอกสถานที่ ที่ผูปกครองอาสามาขับรถ และ
ไปดูแลเด็กใหตลอดรายการที่ไป คือ สวนสัตว ฟารมเลี้ยงมา ไดดูการออกกําลังกายของมา การดูแลความสะอาด
ความสวยงามของมา ชีวิตความเปนอยู การขี่มาขามเครื่องกีดขวางรับประทานอาหารกันที่ฟารม โดยเจาของ
กิจการบริการเครื่องดื่มและของวางให บางครั้งเด็กที่เปนเจาของฟารมก็นํามามาโรงเรียนอวดเพื่อนๆ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน วันแหงความรัก วันฮาโลวีน วันขอบคุณพระเจา วัน
คริสตมาส ผูปกครองจะเปนผูริเริ่มจัดงานและจัดการทุกอยาง จัดเตรียมอาหาร กิจกรรม รวมถึงดูแลกิจกรรม
ดูแลเด็ก
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ในโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่สรางความตื่นเตน สนุกสนาน เสริมวิชาการ ใหแกเด็กอยูเสมอ เชน บางเดือน
จะมีวันสวมหมวก เด็กและครูทุกคนจะสวมหมวกมาโรงเรียน การเรียนการสอนเปนไปตามปกติ ทุกคนสวมหมวก
ทํางาน และจะมีชวงเวลาใหครูนําเด็กเดินพาเหรดผานไปยังหองตางๆ และกิจกรรมการซื้อของ โดยมีชั้น
ประถมศึกษาเปนผูรับผิดชอบ จัดนําของมาขายเปนพวกอาหารเล็กๆนอยๆ เด็กอนุบาลจะนําเงินมาฝากครู ถึง
เวลาครูแจกใหไปซื้อ ของที่ซื้อจริงๆ คือ ของที่ผูปกครองบริจาคใหมา เงินที่ไดเด็กประถมจะนําไปทําบัญชี และใช
ในการทํากิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเด็ก
กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียน
(open house) เปนเรื่องปกติที่ทําประจําป การประเมินเด็ก ทางโรงเรียนให
ผูปกครองเขามาสังเกตการเรียนการสอนไดตลอด หลังจากลูกไดเขาเรียนมาแลวระยะหนึ่ง แลวตอจากนั้นก็
สามารถนัดหมายสนทนากับครูเพื่อทราบพัฒนาการของลูกได นอกเหนือจากการไดทราบพัฒนาการของเด็กจาก
ผลงานที่สงไปใหผูปกครองทุกวันศุกร
ทางโรงเรียนเปดรับนักเรียนตลอดป เด็กเขาเรียนชวงเวลาใดก็ได ครูก็จะเริ่มตนสาธิตอุปกรณตามอายุที่
จะเริ่มตนได คาเลาเรียนจะสูงกวาโรงเรียนในระบบอื่น นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู
สําหรับผูที่ตองการเปนครูในระบบมอนเตสซอรี่ โดยสถาบันฝกหัดครูจะเปนผูสงครูมาฝก และมีครูมานิเทศการ
สอนเหมือนการฝกสอนทั่วไป
การทํางานของครูทุกคนดูจริงใจนาประทับใจมาก ทุกอยางที่คิดที่ทําเพื่อพัฒนาเด็กโดยแทจริง และชวง
ปดเทอม ทางโรงเรียนไมมีการสอนภาคฤดูรอน ครูทุกคนจะออกไปพัฒนาตนเอง หาความรูจากแหลงตางๆ
ตางรัฐ ตางประเทศ บางคนก็ไปชวยอบรมครูที่ตางประเทศ
วิจัยและวิจารณเกี่ยวกับการสอนแบบมอนเตสซอรี่
ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานในการสอนแบบนี้ ตั้งแตป ค.ศ. 1907 ไดมีขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการ
สอนหลายดาน ทั้งในสวนที่เปนจุดดี และจุดออนของวิธีการ และมีการวิจัยที่เกี่ยวของอยูบาง ในชวงป ค.ศ.
1990 เปนตนมา ก็เริ่มมีผลงานวิจัยเกี่ยวของกับการสอนแบบนี้อีกชวงหนึ่ง และมีบทความวิพากษวิจารณระบบ
การสอน โดยเปรียบเทียบกับวิธีการสอนรูปแบบอื่น ในความเหมือน แตกตาง จุดเดน จุดดอยของแตละวิธีที่
นาสนใจ
Chattin – McNichols (1992: 69 - 100) ไดกลาวถึง การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จาก
การศึกษาในแงมุมตางๆ สรุปสาระที่นาสนใจไดดังนี้
1. ดานจินตนาการและบทบาทสมมติ จากการตอบคําถามของ 97 โรงเรียน สวนใหญรายงานวา การเลน
แบบจินตนาการมีเกิดขึ้น และเกิดขึ้นบอยในกลุมประสบการณชีวิต และกลุมประสาทสัมผัส มากกวาในดานอื่น
2. ดานสังคมของเด็กในชั้นเรียน จากการศึกษาสภาพแวดลอมแบบมอนเตสซอรี่ พบวาเด็กใชเวลานอย
มากในการเรียนการสอนแบบทั้งกลุม แตที่เกิดขึ้นคือ เด็กเดินเวียนไปรอบๆหอง เลือกงานทํา ทํางานเปน
รายบุคคลและคุยกัน เด็กใชเวลาในการพูดคุยกันสวนใหญจะเกี่ยวกับงานที่ทําหรือเพื่อนสอนงาน
3. ดานความคิดสรางสรรคและแรงจูงใจ ในเรื่องนี้เด็กในระบบมอนเตสซอรี่ทําไดดีนอยกวาเด็กใน
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โรงเรียนปกติ ในการใชแบบทดสอบ Torrance Tests of Creative Thinking ที่ทดสอบการเปนตนคิด ความคิด
ละเอียดลออ กิจกรรมและการวาดภาพ แตในการสอบหลายๆแบบ สอบเกี่ยวกับความคิดหลากหลาย
(divergent production) ในหลายกลุมตัวอยาง เด็กมอนเตสซอรี่ทําไดดีกวากลุมอื่น
4. ดานวิชาการ จากผลการวิจัยพบวา โปรแกรมมอนเตสซอรี่ เด็กสามารถทําสิ่งตางๆไดดีเทาเทียมกับ
โปรแกรมปฐมวัยอื่นๆ ในหลายดาน เชน การเตรียมความพรอมในการเรียน การไดรับการพัฒนาทางสติปญญา
การรูจักคิด การที่เปนโปรแกรมการสอนโดยตรง ทําใหไดรับผลสําเร็จทางวิชาการ และอยูไดคงทนกวาโปรแกรม
อื่นๆ
ในดานการจําคําศัพท และการประเมินคาการมีสวนรวมทางดานการสังคมดวยวาจา โปรแกรมอื่นๆทํา
ไดดีกวาระบบมอนเตสซอรี่
ในดานการพัฒนาการของความสนใจและตั้งใจ สติปญญา ความสําเร็จทางดานวิชาการ และโดยเฉพาะ
ความคงอยูของสิ่งเหลานี้ ระบบมอนเตสซอรี่ทําไดดีกวาโปรแกรมอื่นๆ ที่ทําการศึกษา หลักฐานไดชี้ใหเห็นวา
การใหประสบการณมอนเตสซอรี่อยางตอเนื่องเกินกวาระดับปฐมวัย จะชวยทําใหประโยชนที่ไดรับคงทนตอไป
Jun (1994: บทคัดยอ ) ไดเสนอผลของการวิจัยสวนหนึ่งเกี่ยวกับแงคิดของผูปกครอง โดยสรุปวา
74.3% ของผูปกครองสงลูกไปโรงเรียนระบบมอนเตสซอรี่ ดวยความตองการใหเด็กไดรับสิ่งแวดลอมในการ
เรียนรูที่จะชวยใหเด็กไดมีความเจริญเติบโตในตัวของเขาเอง 58.5% ของผูปกครองไดแสดงความพึงพอใจอยาง
มากกับประสบการณของมอนเตสซอรี่ และไมมีผูปกครองคนใดไมพอใจ หรือไมพอใจอยางยิ่ง ผูปกครองพอใจ
มากจากระบบนี้ คือ การมีสมาธิของเด็ก และความสําเร็จทางวิชาการ
Lillard (1996: xvi - xvii) ไดเขียนถึงผูปกครองที่มีลูก 2 คนอายุ 9 ป และ 11 ป เรียนอยูในโรงเรียน
ระบบมอนเตสซอรี่ ความพึงพอใจของเขาคือ ลูกของเขามีทัศคติตอคนอื่นเหมือนผูใหญ มีความหวงใยสิ่งตางๆใน
โลก ชักชวนผูปกครองใหเขาไปรวมกิจกรรมในชุมชนที่ไปชวยเด็กไรที่อยูเปนเด็กที่ชี้นําตนเอง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เขากับบุคคลอื่นไดดี มีความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเองสูงทีเดียว
Barron (1992: 267 - 277) ไดกลาวถึงความเหมาะสมของการสอนแบบมอนเตสซอรี่สําหรับอนาคต
ดวยการสอนเด็กเปนรายบุคคล ที่ทําใหเด็กกาวไปไดเต็มความสามารถของตน ไดพัฒนาตนเองดวยการเรียนรู
ดวยตนเอง มีโอกาสแกไขขอบกพรองในการทํางานดวยตนเอง ทําใหรูจักการแกปญหา มีอิสระในการเลือก
ทํางานที่สนองความตองการของตน และในทํานองเดียวกันก็สนองตอความตองการทางดานสังคมดวย โดยอิสระ
นี้มีขอบเขตที่กําหนดเอาไว จุดนี้เปนตัวเสริมสรางใหเด็กรูจักเคารพขอตกลง กฎ ระเบียบ โดยธรรมชาติและ
ซึมซาบเขาไปสูตัวเด็ก ทําใหเด็กเปนผูมีวินัยในตนเอง ที่ทุกสังคมตองการใหมีในทุกคน การจัดชั้นเรียนใหเด็ก
เรียนรวมกันหลายระดับอายุในชั้นเดียวกัน ก็เปนอีกจุดหนึ่งของการสอนแบบนี้ ที่จะทําใหเด็กเรียนรูที่จะอยู
รวมกับคนวัยตางกัน ทําใหเด็กสามารถปรับตัวได มีความยืดหยุน รูจักแนวทางในการสรางความสัมพันธกัน ซึ่ง
เปนคุณสมบัติที่ตองการเชนกันสําหรับเด็กในอนาคต ที่จะตองอยูในโลกที่มีกลุมคนจากหลายชนชาติ หลาย
วัฒนธรรม
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ความเปลี่ยนทางสังคมเศรษฐกิจที่เปนไปอยางรวดเร็วจากการที่มีเทคโนโลยีเปนสื่อ ทําใหการเรียนรู
ขาวสารขอมูลตางๆ เปนไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ความเจริญทางวัตถุ การหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมชาติตางๆ
ทําใหการผสมผสานในสังคมมีมากขึ้น ความแตกตางมีมากขึ้น คานิยมเปลี่ยนแปลงสับสน รวมถึงการมอมเมา
เยาวชนในดานตางๆ ก็ขยายวงกวางไปทุกระดับอายุ
การที่จะทําใหคนในสังคมสามารถที่จะคิดแยกแยะ วิเคราะห สังเคราะห สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
อยางมากมายและรวดเร็วไดดวยสติปญญาของตนเอง มองทะลุ ตัดสินใจ แกปญหาได แสวงหาความรูและ
แนวทางไดถูกตองดวยตนเองเปนความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อใหสิ่งตางๆ เกิดขึ้นแก
บุคคลในสังคม จึงมีความสําคัญและควรดําเนินการ
แนวคิดการสอนโดยใชเด็กเปนหลักในการจัดการศึกษา อยางเชน แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่
นาจะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กทุกระดับอายุมีความสามารถในการคิดไดอยางผูมีสติปญญา และสามารถ
พาตนเองอยูรอดในสังคมไดอยาง ดี มีสุข มีคุณธรรม และสรางสรรคสังคมโดยรวมตอไป
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