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4.พัฒนาจิตใจของเด็กไปพร้อมกับการพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาและรา่งกาย เน้นสุขอนามัยของเด็ก เด็กต้องท าความ
สะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เด็กต้องได้ออกก าลังกายและมี
การเคลื่อนไหว 
5.การเรียนไปพร้อมกับการเล่นจะช่วยให้เด็กสนใจ เพลดิเพลิน 
เพราะเป็นวิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก คือ เด็ก
ต้องการการเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เด็กชอบเล่น รื้อ แคะ แกะ
ช้ินส่วนของสิ่งต่างๆ หรือน าไปประกอบใหม่ เด็กชอบเลยีนแบบผู้
ท่ีตนเองพบเห็น เด็กจึงชอบสมมตุ ิพร้อมกันนั้นเด็กมีจินตนาการ 
จึงชอบท าในสิ่งท่ีเกินกว่าวัยของตนเองจะท าได้ และเด็กมีความ
อยากรู้อยากเห็น จึงชอบส ารวจ ค้นหาเสมอ 
6.ฝึกการใช้ประสาทสมัผสัของเด็กทุกด้าน ท้ังการสังเกต การจับ
ต้อง การลูบคล า การฟังเสยีง การดมกลิ่น และการชิมรส เพื่อ
การเจรญิเติบโตทางด้านสติปญัญา 7.ยึดหลักความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลเพราะเด็กแต่ละคนมี ลักษณะเฉพาะของตนท่ีได้รับ
จากพันธุกรรมจากพ่อแม่ จากการอบรมเลี้ยงดูละจากสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เขาได้ปะทะ สมัพันธ์เด็กแตล่ะคนจึงไม่เหมือนกัน
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนจึงไม่คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะ
ท าอะไรได้เหมือนกันหมด แต่พยายามหาทางส่งเสรมิให้ทุกคน
อย่างเหมาะสมมอนเตสซอรี่ย้ าวา่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กจึงควร
ได้รับการดูแลแตกต่างไปจาก  ผู้ใหญ่โดยค านึงถึงสภาพชีวิตเด็ก 
8.การรักเด็กและนับถือความสามารถท่ีเป็นธรรมชาติของเด็ก 
มอนเตสซอรี่จัดการเรียนการสอนให้เด็กตามความสามารถของ 
แต่ละคนแต่ให้ท างานไปตามล าดบัความยากง่ายโดยมีอุปกรณ์ 
ขนาดเหมาะมือเด็ก                                                     
9.เป้าหมายสูงสุดของการสอนคือการมุ่งให้เด็กได้เป็นเด็กท่ีมี 
คุณค่าทางจิตใจสูง ฝึกให้เห็นคณุคา่ของความร่วมมือกับส่วนรวม 
การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน เป็นตัน                                    
10.จัดโอกาสการเรยีนรู้ให้แก่เด็ก ให้เด็กได้พัฒนาอยา่งเต็มที่
เพราะช่วงเวลาหลักของชีวิตคือช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบเป็น
ช่วงท่ีสติปัญญาของคนและพลังจติพัฒนาสูงสุด วิธสีอนและ
เทคนิคการสอนแบบมอนเตสซอรีเ่น้นให้เด็กท ากิจกรรมด้วย
ตนเอง (Self Activity) มีดังน้ี 

11.การเล่นปนเรียน (Play Way Method) มอนเตสซอรี่มีความ
เชื่อว่า การเล่นมคีวามส าคัญต่อชีวิตของเด็กเพราะธรรมชาติของ
เด็กจะผูกพันกับการเล่น จึงให้เสรภีาพในการเล่นกับเด็กและจดั
โอกาสให้เด็กไดเ้ล่น หากเด็กสนใจเล่น จะเล่นซ้ าๆ กันได้หลาย
ครั้ง เพราะการเล่นจะท าให้เด็กเกดิการเรียนรูไ้ดด้ีที่สุดการเล่น
เกมจะตอบสนองความต้องการของเด็กและส่งเสริมการเรยีนรู้ของ
เด็ก เด็กจะมีเสรภีาพท่ีเล่นลักษณะใด   ก็ได้ กติกาอาจเกดิจาก
เด็กเป็นผู้ก าหนดเอง เกมอาจเกิดจากความคิดของเด็กท่ีได้จากสื่อ
คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ครจูัดไว้ให ้
12.วิธีให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Method) เป็น
วิธีการท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของมอนเตส
ซอรี่ที่จะสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการกระท าของตนเอง
ตามล าดับคือ เด็กได้แสดงออกอยา่งอิสระ การพยายามใหเ้ด็กใช้
ทักษะที่มีอยู่ การส่งเสริมใหค้้นหาสิ่งใหม่ การปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดี
ขึ้น และการสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
13.การสาธิต (Demonstration) ครูจะใช้วิธีนี้เมื่อเด็กขอร้องและ
ครูสังเกตวา่เด็กช่วยตนเองไมไ่ด้แล้ว ครูสาธิตด้วยวิธีท่ีเงียบ ไม่
อธิบายหรืออธิบายน้อยที่สดุ สาธติเป็นขั้นๆ และให้โอกาสเด็กลง
มือกระท าตามที่ครูท าให้ดูและครคูอยสังเกตการท าของเด็กว่า
ถูกต้องหรือไม ่
14.ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) เป็นลักษณะการจัด
ห้องเรียนมากกว่าวิธสีอน มอนเตสซอรี่เป็นผู้บุกเบิกการจัดการ
เรียนท่ีให้อิสระเด็กเป็นรายบุคคล สนับสนุนการสืบค้นความรูจ้าก
สิ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก 
การเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ (Self Concept) เป็นลักษณะที่
สอดคล้องกับแนวคิดของมนุษย์นยิม เพราะมอนเตสซอรีจ่ัด
สิ่งแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอนท่ีเป็นประสบการณ์ส่งเสรมิ
ให้เด็กค้นพบความส าเร็จ ส่งเสรมิให้เด็กมั่นใจว่าตนเป็นผู้มี
ความสามารถ เสรมิแรงทางบวก เป็นต้น 
เกร็ดความรู้เพื่อคร:ูครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก คอยให้
ค าแนะน า ปรึกษา โดยเตรียมการสอนและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ให้เด็กดูอย่างเงียบๆ เปดิ
โอกาสให้เด็กตัดสินใจเองว่าจะเลอืกท างานหรือฝึกหัดอุปกรณ์ช้ิน
ใด โดยไม่จ าต้องมีค าติชม หรือการให้รางวัลและการลงโทษ และ
ต้องไม่คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะท าอะไรได้เหมือนกันหมด แต่ครู
ต้องพยายามหาทางส่งเสรมิให้ทุกคนอย่างเหมาะสม 
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การจัดารเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ 

 การจัดการเรยีนการสอนแบบมอน
เตสซอรีเ่ป็นการจดัสภาพการเรยีนรูส้ าหรับเด็ก โดยมี
ครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนให้เหมือนบ้าน และเป็นผู้ให้
การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้
เด็กคิดแก้ปญัหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับสิ่งแวดล้อม โดย
ครูค านึง ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 
การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรีจ่ะค านึงถึงเด็กเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จดัสิ่งแวดล้อม
และอุปกรณ์ให้เด็กไดฝ้ึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า 
รู้จักควบคุมการท างานด้วยตัวเอง เพราะมอนเตสซอรี่เช่ือว่า 
เด็กคือ ผู้รูค้วามต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะ
ซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ หลักสตูรของมอนเตสซอรี่
ส าหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ ครอบคลุมการศึกษา 3 ด้านคือ 
 1.ด้านทักษะกลไก (Motor Education) หรือ
กลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการดูแลและ
จัดการสิ่งแวดล้อม การท างานให้เสร็จสมบรูณ์ ความ
รับผิดชอบและการประสานสัมพันธ์ให้สมดลุ เด็กจะท า
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของ
ชีวิตประจ าวัน การดูแลตนเอง การจัดการเกี่ยวกับของใช้ใน
บ้าน เช่น การตักน้ า การตวงข้าว การขัดโต๊ะไม้ การเย็บปัก
ร้อย การรดูซิป การพับและเก็บผา้ห่ม หรือมารยาทในการ
รับประทานอาหารเป็นต้น 

2.ด้านประสาทสัมผัส (Education of the 
Senses) มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการสังเกต การใช้ประสาท
สัมผสัทั้งห้าเกี่ยวกับมิติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง ของทึบ 
อุณหภูมิ เด็กจะไดรู้้จักทรงกระบอก ลูกบาศก์ ปริซึม 
แขนงไม้ ชุดรูปทรงเรขาคณติ บัตรประกอบแถบสี 
กระดานสัมผัส แผ่นไม้ แท่งรูปทรงเรขาคณติ กิจกรรมที่
จัดให้เด็กปฏิบัตผิ่านการเล่น เช่น หอคอยสีชมพู แผ่นไมส้ี
ต่างๆ เศษผา้สีตา่งๆ รูปสี่เหลี่ยมลกูบาศก์ รูป
ทรงกระบอก ระฆัง กล่อง และขวดบรรจุของมีกลิ่น แท่ง
ไม้สีแดงและแท่นวางเป็นข้ันบันได ถุงท่ีซ่อนสิ่งลึกลับ 
เป็นต้น 
3.ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation For 
Writing and Arithmetic) หรอืกลุ่มวิชา การ มี
จุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา 
เตรียมตัวดา้นการอ่านการเขียนโดยธรรมชาติ การประสม
ค า คณิตศาสตร์ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
การประพันธ์เพลง การเคลื่อนไหวมือ เด็กจะเรียน
เกี่ยวกับตัวเลข กล่องชุดอักษร ชุดแผนที่ เครื่องมือ โน้ต
ดนตรี กล่องและแท่งสี อักษรกระดาษทราย แผ่นโลหะ
ชุดรูปทรงเรขาคณิต ชุดแต่งกาย เป็นต้น กิจกรรมที่จัด
ส าหรับเด็ก เช่น การคณู การหารยาว ทศนิยม การ
แนะน าเลขจ านวนเตม็ 10 ด้วยลูกปัด แบบฝึกหัดการ
บวกและการลบ การเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆ เรียนเรื่อง
ส่วนที่เป็นพ้ืนดิน เช่น ที่ราบ ภูเขา เกาะ แหลม 
ฯลฯ ส่วนที่เป็นพ้ืนน้ า เช่น น้ าตก ทะเลสาบ อ่าว 
ช่องแคบ ฯลฯ 

หลักการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีม่ีดังน้ี 
1.จัดห้องเรียนให้เสมือนบ้านเพื่อสร้างความรูส้ึกอบอุ่น
และมั่นใจให้แก่เด็กท่ีเพิ่งจากบ้านมาโรงเรียนครั้งแรก
และเช่ือว่าในสภาพแวดล้อมคล้ายบ้าน เด็กจะพอใจท่ีจะ
เลียนแบบ (Imitation) บทบาทต่างๆ ของผู้ที่อยู่
แวดล้อมเด็กได้ง่าย เพราะเด็กจะมีประสบการณ์กับ
บุคคลที่เขาใกล้ชิดอยู่แล้ว โดยเฉพาะพ่อแม่ เด็กเห็นพ่อ
แม่ท างานบ้าน การท าตามแบบเปน็การแสดง
ความสามารถของเด็กท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป 
2.ให้เสรภีาพกับเด็กท่ีจะเลือกเล่นด้วยตนเอง เป็นการ
สร้างความมั่นใจต่อตนเอง เด็กจะได้โอกาสแสดง
ความสามารถของตนเองให้คนอ่ืนรับรู้ได้ ตลอดจน
สามารถท่ีจะฝึกฝน สร้าง สรรคส์ิ่งต่างๆ และปรับชีวิต
ตนเองโดยไม่รูต้ัว มอนเตสซอรีเ่ชื่อว่า เด็กมีจิตใจท่ีซึมซับ
สิ่งต่างๆจากสิ่งแวดล้อม (Absorbent mind) ไดเ้หมือน
ฟองน้ า และเช่ือว่ามนุษย์เราเป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่ตนเอง 
ดังเช่น เด็กเรียนรู้ภาษาแม่ได้เองโดยไมต่้องสอนอย่าง
เป็นทางการ แตกต่างจากการที่ผู้ใหญ่เรยีน
ภาษาต่างประเทศท่ีต้องใช้ความพยายามมาก 
3.จัดสภาพการณ์ต่างๆท่ียดึเด็กเปน็ศูนย์กลาง ครูเป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวก คอยให้ค า แนะน า ปรึกษา 
เตรียมการสอนและจัดสิ่งแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
เด็กจะต้องตดิตามดูการสาธิตการใช้อุปกรณ์ของครูแล้ว
จึงจะตัดสินใจเองว่าจะเลือกท างานหรือฝึกหดัอุปกรณ์ช้ิน
ใด ลักษณะการเรียนรูเ้ช่นนี้คือ การเรียนด้วยความอิสระ
ท่ีมีขอบเขต เด็กต้องเรียนรู้ที่ใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง
ก่อนท่ีจะมีสิทธิ์เลือก เป็นการปลูกฝังวินัยและการ
ควบคุมตนเองให้เด็ก 


