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บทคดัย่อ  
การวิจัยเรื� อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด

ประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี�  (Montessori) มีวัตถุประสงค์การวิ จัยเพื� อ เป รียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� 
(Montessori) กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึ�งก�าลังศึกษาอยู่ใน
อนุบาลชั�นปีที� 2 ของโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สังกัดส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ�านวน 12 คน ซึ�งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ �) แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� จ�านวน 12 แผน �) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิดจ�านวน � ข้อ �) แบบประเมินพฤติกรรม

การท�างานแบบเดี�ยว คู่ และกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี�ย ( X )ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า     
t – test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า  

�. ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบมอนเตสซอรี� 
(Montessori) พบว่า คะแนนเฉลี� ยความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ          
มอนเตสซอรี�  (Montessori) ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.003 แสดงว่า
คะแนนหลังสอบเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที�ระดับ �.�� 

2. ผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว ของเดก็ปฐมวัยในการแก้ปัญหาโดยใช้
การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) พบว่า นักเรียนจ�านวน �� คน มีพัฒนาการ
พฤติกรรมการท�างานเดี�ยวสงูขึ�น คิดเป็นร้อยละ ��� ส่วนผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานคู่ 
จ�านวน � คู่ พบว่า มี � คู่ที�มีพัฒนาการ คือค่าเฉลี�ยไม่มีการเปลี�ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ��.�� และอกี 
� คู่ มีพัฒนาการสูงขึ� น คิดเป็นร้อยละ ��.�� และผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม 
ทั�งหมด � กลุ่ม พบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนค่าเฉลี�ยสูงขึ�นหลังการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์
ตามรปูแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) คิดเป็นร้อยละ ��� 

�. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรวมจากการประเมินพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม 
ของเด็ก ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) พบว่า พฤติกรรมการ
ท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม ล้วนมีค่าเฉลี�ยรวมอยู่ในระดับ ดี 
 

                                        
1 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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1. บทน�า 
 การจัดการศึกษาทุกระดับ การจัดหลักสูตรเป็นสิ�งส�าคัญ เนื�องจากหลักสูตรเป็นตัวก�าหนด
ทศิทางของการจัดการศึกษา สิ�งที�มีอทิธิพลโดยตรงเกี�ยวกบัหลักการศึกษา คือ ข้อมูลทางด้านปรัชญาหรือ
แนวคิดทางการศึกษา ซึ�งปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาเหล่านี�  จะเป็นกรอบการจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมของหลักสูตร  ส�าหรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาและ
แนวคิดในการจัดการศึกษามาตั�งแต่ในอดีต โดยปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาส่วนใหญ่จะมีต้นก�าเนิด
มาจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรี�(Montessori) ที�ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นแนวคิดที�เหมาะสมทางการศึกษา และเหมาะสมกับการน�ามาจัดท�าเป็นหลักสูตรเพื�อให้
ความส�าคัญกบัเดก็เป็นรายบุคคล เพราะแนวคิดของมอนเตสซอรี� (Montessori) เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการเรียนการสอน 
  แนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) มีหลักของการสอน คือ เด็กจะต้อง
ได้รับการยอมรับนับถือในสภาพที�แตกต่างจากผู้ใหญ่ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก      
การเรียนรู้ สิ�งต่างๆ เด็กจะใช้จิตในการหาความรู้  ซึมซาบเอาสิ�งต่างๆ เข้าไปในจิตของตนเอง โดยเด็ก    
ทุกคนจะมีช่วงเวลาส�าคัญ ส�าหรับการเรียนรู้ในระยะแรกที�ครูจะต้องเป็นผู้สังเกตเพื�อให้เดก็แต่ละคนมี
โอกาสในการเลือกกิจกรรมที�เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และเด็กจะเรียนได้ดีที�สุด ในสภาพการจัด
สิ�งแวดล้อมที�ได้ตระเตรียมอย่างมีจุดมุ่งหมาย เดก็สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง จากการที�เดก็มีอิสระใน
สิ�งแวดล้อมที�จัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์ สิ�งแวดล้อมหนึ�งที�มีความส�าคัญในการเรียนรู้ ของเดก็ ได้แก่ 
ชุดอุปกรณ์ที�มอนเตสซอรี� (Montessori) ได้คิดขึ�น และมีรูปแบบการสาธิตการใช้อุปกรณ์อย่างมีแบบแผน 
หลักสูตรตามแนวคิดนี�  สามารถแบ่งได้ออกเป็น � กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประสบการณ์ชีวิตหรือกลุ่มทักษะกลไก 
กลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่มวิชาการ 
  แนวทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันเป็นการศึกษาที�เน้นการเรียนวิธีการ
เรียนรู้ ซึ�งการเรียนการสอนเน้นการสอนที�ผู้ให้เรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเอง การจัดการศึกษาเป็นไปเพื�อ
พัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรู้ ด้านภาษาที�จะสื�อสารได้ในระดับสากล สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความรู้และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะท�าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเองได้ดี แต่ไม่ควรมุ่งเฉพาะเนื�อหาความรู้ที�ได้จาก
การค้นคว้าและเรียบเรียงไว้อย่างมีระเบียบเท่านั�น แต่ควรรวมถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางด้านอื�นๆ 
ประกอบด้วย ซึ�งกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ถือเป็นขั�นตอนที�ใช้ในการด�าเนินการหาความรู้
ทางด้วยตนเอง รวมทั�งความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ ที�การด�าเนินการต้องอาศัยวิธกีารต่างๆ ในการด�าเนินการ
แก้ปัญหาโดยวิธีการจะสัมฤทธิ�ผลมากหรือน้อยเพียงใดนั�นขึ�นอยู่กับผู้ด�าเนินการจะมีทักษะกระบวนการ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้มากน้อยเพียงใด ทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเปรียบเสมือนเครื�องมือ
ที�จ�าเป็นในการใช้แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาซึ�งเป็นทักษะทางปัญญา หรือทักษะการคิดที�ต้องพัฒนา
ให้กับผู้เรียน ทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นความช�านาญและความสามารถในการใช้ความคิดเพื�อ
ค้นหาความรู้รวมทั�งการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา ไม่ใช่ทักษะ
การปฏิบัติด้วยมือ เพราะเป็นการท�างานของสมองการคิดมีทั�งการคิดพื�นฐานและการคิดระดับสูงอย่างไรก็
ตามการที�จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีนั�นครูผู้สอน
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ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนี� เป็นอย่างดีก่อนและสามารถหาแนวทางพัฒนาทักษะแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2551 : 1) 
 การจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการสอนกระบวนการคิดหรือการ
สอนให้ผู้เรียนคิดเป็น เป็นเรื�องที�มีความส�าคัญอย่างยิ�งในการจัดการศึกษาเพื�อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ�น
อย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน ทั�งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมและการเป็นพลเมืองดีอีกทั�งมีศักยภาพสูง
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการคิด โดยเน้นว่า จะต้องฝึก
ทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื�อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็นท�าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื�องซึ�งการพัฒนาบุคลากรสาขานี� ต้องระดมสรรพก�าลังทุกด้านเพื�อ
ประเทศจะสามารถยืนบนขาตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยที�พึ�งพาต่างประเทศให้น้อยลง แต่
ปัญหาที�พบบ่อยในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที�มีคุณภาพไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศอีกหลายๆ
ประเทศ คือ ปัญหาจากพัฒนาเด็กส่วนใหญ่ไม่พัฒนารอบด้าน ในการจัดกิจกรรมการศึกษาของไทย
นอกจากจะมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดเกี�ยวกับสิ�งต่างๆที�อยู่รอบตัวแล้ว ควรจะ
ส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดคาดการณ์หรือการเตรียมพร้อมเพื�อรับมือกับการเปลี�ยนแปลงของ
สภาวะต่างๆ รอบตัวที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตหรือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื�อการคาดการณ์สิ�งที�อาจ
เกดิขึ�นในอนาคตเพื�อให้ผู้เรียนสามารถก้าวทนักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�น(ฐิติมา อนิทวงษ์, 2552 : 2) 
 แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื�อการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหานั�น สามารถจัดในลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบของกิจกรรมนักเรียน เพื�อท�า
ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเนื� องจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนปกติในชั�นเรียนนั�นมีข้อจ�ากัดในด้านเนื� อหาและเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบของกิจกรรมนักเรียนก�าหนดเวลาเรียน � คาบ/สัปดาห์ และได้ก�าหนดหลักการจัด
กิจกรรมดังนี�  �) มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏบัิติที�ชัดเจนเป็นรปูธรรม �) จัดให้เหมาะสมกับวัย 
วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน �) บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้สึกสนุกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน �) ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จินตนาการ ที�เป็นประโยชน์และ
สัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื�อง �) จ�านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
�) มีการก�าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
�) ผู้เรียนเป็นผู้ด�าเนินการมีครูเป็นที�ปรึกษาถือเป็นหน้าที�และงานประจ�าโดยค�านึงถึงความปลอดภัย     
�) ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั�งภาครัฐ และเอกชน มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม �) มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการที�หลากหลายและ
สอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผ่านช่วงชั�นเรียน 
จากหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว (ฉันทนา กองตองกาย , 2554 : 2) 
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2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
2.1 เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัด

ประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) 
2.2 เพื�อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม ของเด็กปฐมวัย ด้วยการ

จัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) 
 

3. สมมติฐานการศึกษา 
3.1 เด็กปฐมวัยที� ไ ด้ รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี�  (Montessori) มี 

ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ� นหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ ตามรูปแบบมอนเตสซอรี�  
(Montessori)  

3.2 เดก็ปฐมวัยที�ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี� (Montessori) มีพัฒนาการ
พฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� 
(Montessori) สูงขึ�นกว่าก่อนเรียน 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
�.� กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจัยครั�งนี�  เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึ�งก�าลังศึกษาอยู่ใน
อนุบาลชั�นปีที� 2 ของโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สังกัดส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ�านวน 12 คน ซึ�งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

�.� ตวัแปร 

�) ตวัแปรตน้ 
  การจัดประสบการณต์ามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) 
�) ตวัแปรตาม 
  ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ

มอนเตสซอรี�(Montessori) 
 พัฒนาการพฤติกรรมการท�างานเดี� ยว คู่ และกลุ่ม ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด

ประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) 
 

�. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั�งนี�  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง และ ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองกับเด็ก

อนุบาลชั�นปีที� � ของโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สังกัดส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ�านวน 12 คน โดยด�าเนินการดังนี�  
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 �. สร้างความคุ้นเคยกบัเดก็ที�เป็นกลุ่มเป้าหมายในห้องเรียน เป็นระยะเวลา � สปัดาห์ 
 �. ก่อนท�าการทดลองผู้วิจัยท �าการทดสอบ (PreTest) กับกลุ่มเป้าหมาย �� คน โดยใช้

แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล จ�านวน � ข้อ ใช้เวลา ข้อละ � 
นาที 

 �. ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองกับเดก็ที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) ที�ผู้วิจัยสร้างขึ�น จ�านวน �สัปดาห์ โดยท�าการทดลองทุกวันจันทร์ - 
ศุกร์ ในช่วงเวลา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ คือ เวลา ��.��-��.�� น. เฉลี�ยวันละ �� นาท ี 

�. เมื�อครบ � สัปดาห์แล้ว ท�าการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการทดลอง 
(Post Test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาฉบับเดียวกับก่อนการทดลอง 

�. น�าข้อมูลที�ได้จากแบบฝึกและแบบทดสอบในข้อ � และข้อ � มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติและประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

6. ผลการศึกษา 
�. ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบมอนเตสซอรี� 

(Montessori) พบว่า คะแนนเฉลี�ยความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัย โดยใช้รูปแบบมอนเตส
ซอรี�  (Montessori) ก่อนเรียนเท่ากับ 18.42 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ �.�� และคะแนนเฉลี�ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) ของนักเรียน
หลังเรียนเท่ากับ 20.4� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� เมื�อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี�ยความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.003 
แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที�ระดับ �.�� 

2. ผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม ของเดก็ปฐมวัยในการ
แก้ปัญหาโดยใช้การจัดประสบการณต์ามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) พบว่า นักเรียนทุกคนจ�านวน
ทั�ง �� คน มีพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานเดี�ยวสูงขึ� นหลังการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) คิดเป็นร้อยละ ���  

ส่วนการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานคู่ จ�านวน � คู่ พบว่า มี � คู่ที�มีพัฒนาการ คือ
ค่าเฉลี�ยไม่มีการเปลี�ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ ��.�� และอีก � คู่ มีพัฒนาการสูงขึ� น คิดเป็นร้อยละ 
��.�� หลังการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณต์ามรปูแบบมอนเตสซอรี� (Montessori)  

ส�าหรับการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม ทั�งหมด � กลุ่ม พบว่า  นักเรียนทุก
กลุ่มมีคะแนนค่าเฉลี� ยสูงขึ� นหลังการเรียนโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี�  
(Montessori) คิดเป็นร้อยละ ��� 

�. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรวมจากการประเมินพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม 
ของเด็ก ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) พบว่า พฤติกรรมการ
ท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม ล้วนมีค่าเฉลี�ยรวมอยู่ในระดับ ดี  
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นอกจากนี� จากการถามความเหน็ของนักเรียนเกี�ยวกับการเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยค�าถาม
เป็นค�าถามเปิด มีผลแสดงความเห็นเกี�ยวกับวิธีการท�ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 1. การเลือก
วิธีการแก้ปัญหาด้วยการพยายามท �าตามครู 2.การใช้เลือกวัสดุตามความคุ้นชิน และความชอบ �. การ
แก้ปัญหาไม่สามารถท�าได้ ถ้าขาดความร่วมมือที�ดี �.การวางแผนที�ดี คือสิ�งที�ท �าให้กจิกรรมบรรลุเป้าหมาย  
�. บรรยากาศสนุกสนาน ไม่กดดัน ท �าให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้  �.การสังเกตก่อนการตัดสินใจ
แก้ปัญหา สามารถท�าให้บรรลุเป้าหมายได้ และ 7.การแข่งขัน ท�าให้มีความพยายามให้กิจกรรมบรรลุ
เป้าหมาย  
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
การวิจัยเรื� อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจั ด

ประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี�   
1. ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบมอนเตสซอรี� 

(Montessori) เมื�อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวัย ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.003 แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพิ�มขึ� นอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับสมมติที�ตั�งไว้ ผลที�ได้ในงานวิจัยเรื�องนี� ยังสอดคล้องกับงานวิจัย เสงี�ยม 
แก้วบุญปัน (����) ซึ�งวิจัยเรื�อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมตาม
แนวการสอนมอนเตสซอรี� (Montessori) ในชั�นอนุบาลปีที� � / � โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา ผลการวิจัย 
คะแนนผลการพัฒนาด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน ด้วยวิธกีารมอนเตสซอรี� (Montessori) 
สงูกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที�ระดับ �.��  

สรุปได้ว่าการสอนด้วยเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี 
(Montessori) ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลอัน
เนื�องมาจากหลักการของรูปแบบมอนเตสซอรี (Montessori) ดังนี�   

�) การจัดการเรียนการสอนที�มีการเคลื�อนไหวร่างกาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏบัิติ
ด้วยประสาทสัมผัสทั�ง � สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียน การคิด และช่วยให้เกิดความจ�า
ระยะยาวได้ ดังที� Zhang ( 2003) และ Silverman ( 2006 )กล่าวว่า การให้ผู้เรียนเรียนรู้ ผ่านช่องทาง
มากกว่าหนึ�งช่องทางจะช่วยพัฒนากระบวนการคิด สร้างความจดจ�า และความเข้าใจในบทเรียน  

�) ผู้เรียนจะมีการพัฒนาความคิด เมื�อการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้คิด ดังที� ทชิแมน 
เปอร์กิน และเจย์ (Tishman, Perkins & Jay, 1995) เสนอแนะว่า กิจกรรมที�ดีที�สุดที�จะให้ผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถในการคิด คือกจิกรรมที�เปิดโอกาสให้คิด วางแผน และ มีแนวค�าถามแบบปลายเปิด  

�) ผู้เรียนจะสนใจเรียน และท�ากจิกรรม ถ้าเป็นเรื�องที�ตนเองสนใจ และมีบรรยากาศการ
เรียนที�ผ่อนคลาย สนุกสนาน ดังที� พอลลาด (Pollard, ����) ได้กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนการสอนที�
ดี สภาพอารมณท์ี�ดี และการยอมรับตนเองส่งผลในทางบวกกบัความสามารถในการเรียนของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�  ธอร์นไดค์ (Thorndike, ����) ได้กล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม (Law 
of Readiness) หากผู้เรียนมีความพร้อมที�เกิดจากความพึงพอใจ กย่็อมอยากที�จะเรียนรู้  สิ�งนี� สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุมาพร ภูพานเพชร (����: ��) ได้สนับสนุนว่า บรรยากาศที�เป็นกนัเองและสนุกสนาน
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ท�าให้นักเรียนไม่รู้สึกเครียด หรือกดดัน ท �าให้นักเรียนร่วมกันท�ากิจกรรมโดยรู้สึกว่าตนเองไม่รู้ สึกว่าถูก
สอน จึงท�าให้เกดิบรรยากาศที�เป็นกนัเองสนุกสนานและไม่เครียด นอกจากนี�การเรียนด้วยกิจกรรม ลงมือ
คิดปฏิบัติจะเป็นการเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน และอยากคิด ซึ�งจะส่งผลต่อการพัฒนาความคิด
มากกว่ากว่าการเรียนด้วยต�ารา หรือท่องจ�าเพียงอย่างเดียว  

4) การกิจกรรมแบบแข่งขัน ให้เวลาเป็นตัวก�าหนด และไม่มีบทลงโทษ ถือเป็นกจิกรรมที�
สามารถสร้างความสนุกสนานได้ อันช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรม ซึ�งน�าไปสู่การฝึกฝนการ
คิดแก้ปัญหา ดังที� เวอร์ออฟ (Verhoeff, 1997) และ ลอว์เรนจ์ (Lawrence,2004) ได้เสนอแนะ ข้อดี
ของกิจกรรมแบบแข่งขัน และจับเวลา ต่อการกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรม  รวมถึงการวางแผนและการ
ตัดสินใจ นอกจากนี�การเรียนรู้ที�เน้นการแข่งขัน (Thousand, 2002 อ้างถึงใน ณมน จีรังสุวรรณ, 2555) 
ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ภายในกลุ่มสมาชิก มีการสร้าง
ความคิดใหม่ๆ มีกลยุทธ์ และวิธีการแก้ปัญหามากกว่าการท�างานเป็นรายบุคคล 

จะเห็นได้ว่าหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้ท�ากิจกรรมด้วยประสาทสัมผัสทั�ง �  การใช้กิจกรรม
ให้ผู้เรียนคิดเอง วางแผนเอง และ การสร้างบรรยากาศกิจกรรมให้สนุก ล้วนแต่ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน 

�. จากผลคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่มของนักเรียนที�ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว 
และกลุ่ม สูงขึ� น แสดงการพัฒนาของพฤติกรรมหลังการใช้รูปแบบมอนเตสซอรี�  (Montessori) ส่วน
คะแนนพฤติกรรมการท�างานคู่ นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนสูงขึ�น อันแสดงถึงการพัฒนาของพฤติกรรม
หลังการใช้รปูแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) เช่นกัน คิดเป็นร้อยละ ��.��  

นอกจากนี�จากผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี�ยรวมจากการประเมินพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ 
และกลุ่ม ของเด็ก ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบมอนเตสซอรี�  (Montessori) พบว่า 
พฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม ล้วนมีค่าเฉลี�ยรวมอยู่ในระดับ ดี  

การที�นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม รวมถึงค่าเฉลี�ยของคะแนน
อยู่ในระดับดี เนื�องจากรูปแบบที�ส �าคัญของการจัดกจิกรรมแบบมอนเตสซอรี(Montessori) กล่าวคือ มอน
เตสซอรี� (Montessori) ไม่เพียงแต่เสนอการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติและคิดด้วยตนเองเท่านั�น หากยังมีการ
เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการเดี�ยว หรือกลุ่ม 
นอกจากนี�  ลีลาร์ด (Lillard, 2005) ยังเสนอแนะว่าการที�นักเรียนใช้การสังเกตงานของเพื�อน ท�าให้เกิด
กระบวนการที�เรียกว่า การที�เพื�อนประเมิน (Peer review) และ การประเมินตัวเอง (Self evaluation) 
แบบอัตโนมัติ ส่วนงานกลุ่ม เนื�องจากกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือท�า  ดังนั�นความร่วมมือ
ในกลุ่ม ไม่ว่าจะร่วมกันวางแผน แบ่งหน้าที� และลงมือปฏบิัติร่วมกนั จึงเป็นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ และสิ�งนี�
เองช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะการท �างานเป็นทีมอีกด้วย  

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตบางประการในงานวิจัย กล่าวคือเมื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรวมจาก
การประเมินพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม ของเด็ก ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) พบว่า พฤติกรรมการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่มมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� �.�� , 
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�.�� และ�.�� ตามล�าดับ หรืออยู่ในระดับดี ค่าเฉลี�ยทั�งสามแบบนี�ถอืว่าแทบจะไม่แตกต่างกนั ซึ�งขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ ฮาสตี  (Hastie, 1986) เลวาย และมอร์แลนด์ ( Levine & Moreland ,1998) ที�
เสนอแนะว่า พฤติกรรมท�างานกลุ่มจะมีคะแนนประเมินที�สงูกว่าพฤติกรรมการท�างานเดี�ยว เพราะมีปัจจัย
เสริมได้แก่ ความร่วมมือกัน การมีผู้น�าและผู้ตาม และความสนุกสนานภายในกลุ่ม  

การที�ค่าเฉลี�ยทั�งสามแบบแทบไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� อาจเป็นเพราะการทดลองมีระยะเวลาเพียง 
� สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ วันละ �� นาที พฤติกรรมแบบใดแบบหนึ�ง ไม่ว่าจะเป็นการท�างานเดี�ยว คู่ 
หรือกลุ่ม จึงไม่มีค่าเฉลี�ยที�ต่างกัน หรือมีแบบใดแบบหนึ�งสูงกว่า หรือต��ากว่า อย่างเหน็ได้ชัด นอกจากนี�
อาจมีสาเหตุจากอายุของผู้เรียน คืออยู่ระหว่าง �-� ปี จึงยังไม่มีปัจจัยของพื�นที�ส่วนตัว การแลกเปลี�ยน
ความเห็น หากแต่ท�างานตามค�าสั�งของครูผู้สอน ว่าจะให้ท�างานเดี�ยว คู่ หรือกลุ่ม และการพัฒนา
พฤติกรรมทั�งการท�างานเดี�ยว คู่ และกลุ่ม กเ็นื�องจากรูปแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) ที�ผู้วิจัยน�ามาใช้
เป็นส�าคัญ 

ข้อสังเกตอีกประการ คือคะแนนพฤติกรรมการท�างานคู่ นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนสูงขึ�น อัน
แสดงถึงการพัฒนาของพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ ��.�� แต่อีกร้อยละ ��.�� หรือ � คู่จาก � คู่  ไม่มี
พัฒนาการ สิ�งนี� อาจเป็นเพราะนักเรียนจับคู่กันเอง โดยไม่มีการคละคนเก่ง คนอ่อน จึงไม่สามารถ
ช่วยเหลือกันให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายได้  

นอกจากนี� เรายังพบว่าผลจากการถามความเห็นเกี�ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วย
ค�าถามปลายเปิด นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าพวกเขาได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองจากการ
ลงมือท�ากิจกรรมด้วยตนเอง หรืออาจจะกล่าวได้ว่านักเรียนเกิดกระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรือ Discovery learning การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที�เหมาะกับสถานการณ์และตนเอง การค้นพบการ
เรียนรู้ ด้วยตนเองนี�ถอืเป็นพื�นฐานที�ส�าคัญของการเรียนรู้ของเดก็ชั�นปฐมวัย (Lillard 2005)  

 

�. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
1. ครูผู้สอนต้องมีการศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ตามรปูแบบมอนเตสซอรี� (Montessori) 

เป็นอย่างดี เพื�อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น บรรยากาศในห้องเรียนจะต้องท�าให้ผู้เรียนรู้สึก
สบาย โล่ง ปลอดภัย วัสดุอปุกรณท์ี�ใช้ในการท�ากจิกรรมจะต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที�สมจริง ดึงดูดความสนใจ
ผู้เรียน และหลีกเลี�ยงวัสดุอุปกรณ์ที�อันตรายเพื�อลดความวิตกกังวลของผู้เรียน นอกจากนี�หลักการส�าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) คือ ผู้สอนต้องอดทน ใจเยน็เพียงพอที�จะ
สาธิตการใช้อุปกรณ์ใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ๆ ซ��าไปซ��ามา เพื�อให้ผู้เรียนสังเกต และเลียนแบบ จนไปถึงการ
รอให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ (Montessori & Claremont, 1969, p. 240) 

2. ในการท�ากจิกรรมแต่ละครั�งครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้สาธติ จะต้องมีน��าเสยีงที�ดัง ชัดเจน การ
สาธิตต้องด�าเนินไปอย่างช้าๆ มีขั�นตอน ผู้เรียนทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และการท�ากิจกรรม
จะต้องใช้เวลาประมาณ 40-45 นาที เพื�อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื�อ   

3. จัดกจิกรรมควรที�มีวัสดุอุปกรณ์แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม หรือครูผู้สอนเขียนใส่สมุด
ให้ผู้ปกครองได้จัดเตรียมให้ผู้เรียนน�าวัสดุอุปกรณ์มาจากที�บ้านเอง เป็นการฝึกความรับผิดชอบและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย 
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