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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method research)
มีวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) บริบทของครอบครัว 2) การจัดกระบวนการเรียนรู 3) ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาในภาคใตของประเทศไทย ในงานวิจยั นีแ้ บงไดเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 และ 2 เปนการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพโดยผูใหขอ มูลสําคัญ คือ ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวระดับประถมศึกษา จํานวน 4 ครอบครัว ในภาคใตซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
สวนผูใ หขอมูลสําคัญ คือ ผูป กครอง ผูเ รียน และครูผสู อน จํานวน 24 คน เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ
เชิงลึก และผูวิจัยใชเวลารวมกับครอบครัว กรณีศึกษาทั้ง 4 ครอบครัว เปนเวลา 1 สัปดาห รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ กับครอบครัวเปนจํานวนอยางนอย ครอบครัวละ 2 ครั้ง วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมประชากรที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัวจาก 10 จังหวัด ในปการศึกษา 2556 โดยใช
แบบสอบถาม และระยะที่ 4 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูการจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย มีผูเขารวม
งานวิจัยทั้งหมด 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย ผูวิจัยสราง
ความนาเชื่อถือในงานวิจัยโดยการสรางความสัมพันธและความคุนเคย การใชเวลาในพื้นทีท่ ี่เพียงพอ
และการเก็บขอมูลยืนยันแบบสามเสา
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ในบริบทของการจัดการศึกษาในครอบครัว ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา
เปนอยางดี สาเหตุสําคัญในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ แนวคิดพื้นฐานของพอแมที่ตองการ
สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต และมีความสุขในการเรียนรูในชีวิต แตละครอบครัวมีปรัชญาและแนวคิด
แตกตางกัน แตแนวคิดรวมพื้นฐาน คือ แนวการศึกษาแบบองครวม และรูปแบบการจัดการศึกษานั้น
เปนไปตามวิถีชีวิตและเปาหมายการศึกษาของครอบครัวเปนสําคัญ
2) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูจาก
ประสบการณ ซึ่งในแตละขั้นตอนมีความยืดหยุนสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวปรับใช
ทั้งหลักสูตรในประเทศและตางประเทศแบบบูรณาการ เปนหลักสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
รวมถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวใชการทัศนศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณ
การเรียนรูและเนนหลักศาสนาเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
ตามบริบทของผูเรียน ครอบครัวใชทั้งสื่อภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว และแหลงเรียนรู
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อยางใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด และครอบครัวใชการประเมินผลการเรียนรูที่มีความยืดหยุน
เปนการประเมินผลตามสภาพจริงที่ตองสอดคลองกับการจัดประสบการณการเรียนรูของครอบครัว
และเปนการประเมินเพื่อใชในการพัฒนาผูเรียน
3) ผลการวิจัยจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตนั้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ในดานที่อยูในระดับมาก มี 3 ดาน คือ การใชสื่อและแหลงการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ปรากฏขางตน
4) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใตนั้น พบวา ทุกฝายที่เกี่ยวของควรมีหลักการสําคัญที่เปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในเรื่อง
การจัด กระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวรวมกันเสียกอน ไดแก หลักการมีสวนรวมของทุกฝาย
ความเขาใจเรื่องกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการตระหนักถึงการเปน
บุคคลแหงการเรียนรูภายในครอบครัว ทุกฝายควรมีการวิจัยและพัฒนารวมกันเกี่ยวกับหลักสูตรและ
ควรจะจัดตั้งใหมีหนวยงานอิสระในการดูแล ใหคําแนะนําและชวยเหลือ ครอบครัว ผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว สวนวิธีการจัดการเรียนการสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดควรชวย
สงเสริมสรางชองทางในการเรียนรูเพิ่มเติมใหกับครอบครัว และมีการนัดหมายเพื่อพบปะเสวนากัน
อยูเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องระหวางครอบครัวผูจัดการศึก ษาและเจาหนาที่ท่เี กี่ยวของ นอกจากนี้
ควรรวมกันจัดทํา Mapping เรื่องสื่อและแหลงเรียนรู ควรสนับสนุนใหครอบครัวสามารถใชสื่อรวมกับ
หนวยงานทางการศึกษาทั้ง ภาครัฐและเอกชน โดยอาจสรางขอตกลงที่จะรวมมือระหวางสองฝาย
(Memorandum of Understanding: MOU) และการประเมินผลการเรียนรู เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ
ควรทําความเขาใจมุมมองของครอบครัว มองเห็นความแตกตางระหวางหลักคิดของการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือก ควรชวยเหลือและปรับ การใชคําศัพทเฉพาะทางการศึก ษาใหเปนภาษา
ที่เขาใจไดงาย เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
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ABSTRACT
This research was a multi - phase mixed method study which aimed to
investigate 1) contexts of home schooling, 2) learning process management, 3) opinions
on learning process management organized by home schooling families in Southern
Thailand, and 4) propose the learning process management guideline for home
schooling families in Southern Thailand. This research was divided into 4 phases as
follows; Phase 1 and 2: Qualitative study: Key informants were four home schooling
families at basic education in the South of Thailand. A purposive sampling was
employed for informant recruitment. Twenty - four key informants of this study included
guardians, homeschoolers and teachers. Data collection was conducted by using in depth interviews. The researcher was permitted to spend times with families for a week
and participated in their activities at least 2 times per family. The data were analyzed
by using content analysis. Phase 3: Quantitative study: The population of the study
was all twenty five home schooling families from 10 provinces in the Southern Thailand
during the academic year 2013. The research instrument was a questionnaire. Phase
4: Qualitative study on learning process management guideline for home schooling
in Southern Thailand. Data collection was conducted by using focus group discussion
with 9 participants. Research instruments included a handout for focus group discussion.
The trustworthiness of the study was promoted by using rapport, prolonged engagement
in the field, and data triangulation.
The findings showed as follows:
1) In the contexts of Southern Thailand, most families had good readiness
in providing home schooling. The important reasons for home schooling were embraced
with their fundamental perspectives in promoting life - long learning and happiness
in life learning for children. Despite each family had various philosophies and concepts
about home schooling, they mutually shared fundamental ideas on holistic education.
The style of educational management of each family depended on lifestyle and
education goals.
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2) The emphasis of learning process was placed on student - centered style
and experience - based learning which each step of learning process had flexibility and
was in accordance with families’ lifestyle. Home schooling families applied and adapted
both national and international curriculum to serve learner’s interest, families’ concepts
and lifestyles. Families did field trips in order to foster learners’ learning experiences
and applied religious principles as an ideal of living which was flexible and changeable
with regards to contexts of learners. Families also applied both inside and outside
learning resources to maximize benefits of students learning. In addition, their
educational assessment was flexible. The authentic assessment was done in line
with families’ learning experience management, and aimed for learning development.
3) The overall opinion of schooling families on the learning process
management in Southern Thailand was found at a good level. When each item was
considered, it was found that the usage of media and learning resources, learning and
instructional method, and learning assessment were found at a good level. These
findings represented the conformity to the qualitative findings as mentioned above.
4) The learning process management guideline for home schooling families
in Southern Thailand included fundamental understanding of related stakeholders
especially learning management principles of home schooling, for example participation,
understanding of home schooling learning process, and self - recognition as an active
learner within the family. In addition, all related sectors should be involved in research
and curriculum development. An independent organization should be established in
taking care, advising, and facilitating home schooling families. In terms of learning and
instructional method, the Educational Service Area Offices in each province should
provide additional learning channels for families as well as continuously organize
a meeting among home schooling families and related officials. In addition, a mapping
for media and learning resources should be collaboratively developed. In the
meanwhile, families should be able to use learning resources of both private and
public educational institutes through a memorandum of understanding (MOU). In terms
of learning assessment issue, the government officers should try to understand families’
perspectives, deeply recognize differences between a concept of formal and informal
education, and should help simplify the comprehensive educational terminology so
that families can clearly and mutually understand for their own practices.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
หลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีเจตนารมณ
เนนย้ําถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรบั ความคุมครองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 4 โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิ เสรีภาพของชนชาวไทย ตามมาตรา 26 - 69
ที่รับรองสิทธิแกประชาชนคนไทยทุกคนในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ทั้งแบบบุคคล หรือ
แบบกลุมเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยเฉพาะมาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันไมมีการเลือกปฏิบัติ สวนหนึ่งของ
มาตรา 49 ระบุวาการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริม
ที่เหมาะสมจากรัฐและบุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย
และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ตามมาตรา 50 ซึ่งสะทอนใหเห็นการใหความสําคัญตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกันอยางแทจริง (สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2551)
จากหลักการขางตนจึงไดกลายมาเปนเจตนารมณและหลักการสําคัญของการปฏิรปู
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กฎหมายทีส่ ําคัญยิ่งในการดําเนินการทุกประการ ดานการศึกษาของประเทศไทย ภายใตจุดมุง หมาย
และหลักการสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 2) มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู
ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข รูจ ักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจกั พึง่ ตนเอง มีความริเริม่ สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง และ 3) มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ จุดมุง หมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงทําใหระบบการศึกษาไทยจัดเปนระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไมพิจารณาแบงแยกการศึกษา
ในระบบโรงเรียน ออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะถือวาการศึกษาในระบบการศึกษา
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นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธีการเรียนการสอน ฉะนั้นแนวทางใหม คือ
สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ และใหมรี ะบบเทียบโอนการเรียนรูท ั้ง 3 รูปแบบ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนี้ 1) การศึกษาในระบบเปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุง หมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน โดยการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปน
เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุมและ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษา
ที่ใหผเู รียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม หรือแหลงความรูอื่น ๆ
จากระบบการศึกษาของประเทศขางตน แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวจากการศึกษา
ในระบบโรงเรียนไปสูการศึกษาในรูปทีม่ ีความแตกตางหลากหลายออกไป และการปรับบทบาท
ของภาครัฐ จากการดําเนินการเองมาเปนการสงเสริมสนับสนุน เปดใหสถาบันทางสังคมทั้งมวล
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันสรางสรรคนวัตกรรมของการศึกษาเรียนรูใหเกิดขึน้
ในสังคมไทย จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว จึงนําไปสูการศึกษาทางเลือก
(Alternative education) หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
ที่ไมประสงคจะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ ซึง่ มีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตามปรัชญา
ความเชื่อทางการศึกษา และการเรียนรูหรือตามปรัชญาความเชื่อทางการเมือง ศาสนา และ
ความศรัทธา หรือเปนการสนองความตองการสวนบุคคลเปนการเฉพาะ มิใชการศึกษาที่จัดใหกับ
บุคคลทั่วไป หรือแมกระทัง่ การสนองตอบของบุคคลที่จะปฏิเสธระบบความสัมพันธระหวางผูส อน
และผูเ รียน ในการศึกษาระบบปกติจากความหมายดังกลาวขางตน ตัวอยางการจัดการศึกษา
ทางเลือกในปจจุบัน สามารถเห็นไดจากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนวิถีธรรมชาติ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home - school) เปนตน ซึ่งมีจุดเนนที่ความสัมพันธระหวาง
ผูสอน ผูเรียน เนื้อหาหลักสูตร การจัดบรรยากาศใหเขากับวิถีของชุมชน และความเชื่อเปนหลัก
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2551)
ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางเลือก
ในประเทศไทย และเปนการจัดการศึกษาที่ไดรับรองวาถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งครอบครัวที่จัดการศึกษา
ใหแกบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวจะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ทั้งมีศักดิ์และสิทธิเทาเทียมกับ
ผูอยูในระบบการศึกษาอื่น ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544; ศรีวรรณ มีคุณ,
2545) เมื่อมีลกั ษณะเชนนี้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึง่ ถือเปนทางเลือกใหมทางการศึกษา
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบคําจํากัดความเพื่อใหเปนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว หรือ Home school คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกับลูกในวัยเรียนที่บาน
โดยมีพอ แม ญาติ หรือบุคคลทีม่ ีความรู ความสามารถเปนผูสอน และถายทอดความรูใหเนนการจัด
การเรียนการสอน ที่ยึดความจําเปน เอาความพรอม ความสนใจของเด็กเปนสําคัญ (สมจิตร อุดม,
2548) ซึ่งลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ กิดขึ้นจะเปนการวางแผนอยางตั้งใจสําหรับเด็ก
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ที่เปนสมาชิกของครอบครัว และกิจกรรมที่จัดขึ้นสวนใหญจะเกิดขึ้นในบานหรือในสภาพการณ
แบบครอบครัวทีม่ ีพอแมผูปกครองเปนผูทําหนาที่ครู หรือผูก ํากับดูแลกิจกรรมเหลานั้นโดยตรง
(Lsabel, 1998 อางถึงใน นิลวรรณ แซจิว, 2543) ภายในเวลาไมนาน หลังการประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังคมไทย ซึ่งเปนแนวทางหรือรูปแบบการศึกษา
อยางใหมก็ไดรับความสนใจ มีพฒ
ั นาการไปอยางรวดเร็ว มีครอบครัวที่ตัดสินใจเริม่ ตนจัดการศึกษา
ใหลูกหลานไปแลวเปนจํานวนไมนอย และที่อยูในระหวางการสรางความมั่นใจเพื่อการตัดสินใจก็ยงั มี
จํานวนมาก
แนวโนมที่ดีดังกลาวลวนเปนผลมาจากความพยายามในอดีตทั้งสิ้น หากยอนกลับไปในอดีต
สิทธิในการเลือกวิถีทางของการใหการศึกษา ฝกอบรมแกบุตร ซึ่งพึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติ รากฐาน
แตเดิมมาของสังคมไทย แตสทิ ธิอันชอบธรรมดังกลาวถูกระงับไปโดยกฎหมายของรัฐภายใตระบบ
การศึกษาอยางเปนแบบแผนในโรงเรียน และการควบคุมกะเกณฑในนามการศึกษาภาคบังคับ
นับแตป พ.ศ. 2464 เปนตน มาจากการที่ไดมีการประกาศพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาฉบับแรกขึ้น
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดชวย
ฟนคืนสิทธิของพอแมในการเลือกวิถีทางของการใหการศึกษา ฝกอบรมแกบุตรหลานของตนขึน้ มาใหม
เปนรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เรียนรูอีกมิติหนึง่ ที่แตกตางไปจากการศึกษาในแบบแผน
ของโรงเรียน มีความอิสระยืดหยุนหลากหลายในทามกลางยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษา และ
การปฏิรปู สังคมไทยทุก ๆ ดานนับเปนการเริม่ ตน “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” อันเคยเปน
รากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยมาแตโบราณกาลใหกลับคืนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งในยุคสมัย
ของการปฏิรูปการศึกษาครัง้ นี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
จากนั้นในชวงปลายป พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัว
ไปอีกกาวหนึง่ ในความสัมพันธที่ขยายใหญขึ้น ในรูปแบบของเครือขายครอบครัวบานเรียน
ดวยการจัดตั้งเปน “ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.) โดยจะเปนองคกร
ตัวแทนเพื่อการพัฒนาสรางสรรคการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยและกลายเปน “สถาบัน
บานเรียนไทย” ในเดือนกุมภาพันธ 2546 ซึ่งมุงประสานงานกับหนวยงานของรัฐ พรอมทั้งใหบริการ
คลินิกบานเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแกครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผูส นใจตอไป
ในปจจุบันองคกรเครือขายผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจดั ตั้งขึ้นเปน “สมาคมบานเรียนไทย”
(สบท.) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนําแกครอบครัวผูจ ัด และผูทสี่ นใจในทุกดาน
โดยเฉพาะในดานนโยบายและกฎหมายเพือ่ ใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษา โดยครอบครัว
ใหถูกตองสมบูรณอยางแทจริง แสดงใหเห็นวาการศึกษาบานเรียนไทยมุง ใหมีมิติทางสังคมมากกวา
ความเปนปจเจกชน มีแนวโนมของการรวมตัวกันสรางความผูกพันในเชิงชุมชนกัลยาณมิตรอยูดวย
พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาซึ่งนับเปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุมบานเรียน
สําหรับในสถานการณปจ จุบันตองถือวาการศึกษาบานเรียนในสังคมไทยกําลังอยูในชวง
ของการเบงบานมากยิง่ ขึ้น กําลังคอย ๆ สรางสรรควิถีทางของตน เพื่อทีจ่ ะกาวไปใหถึงเปาหมาย
ของแตละครอบครัว สอดคลองกับ “หัวใจของบานเรียนไทย” มีดังนี้ 1) เรียนรูตามธรรมชาติ
ตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน เปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง
โดยที่มีพื้นฐานมาจากความเคารพในสิทธิของเด็กและความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูท ี่เด็กทุกคน
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มีอยู จนเกิดการรูที่เปนการประจักษจากภายในตัวเด็ก เกิดความรักในการเรียนรูและสรางทักษะ
ที่จะเรียนรูตอเนือ่ งตลอดชีวิต 2) เรียนรูอยางบูรณาการชีวิต การเรียนรูของเด็กบานเรียน โดยสวนใหญ
จะอยูในวิถีชีวิตประจําวันมากที่สุด มุง เขาหาสาระการเรียนรูอันเปนองครวมของชีวิตเพื่อการเรียนรู
ความจริงของชีวิตสังคมธรรมชาติอยางมีความสมดุล 3) ครอบครัวเรียนรูร วมกันการศึกษาบานเรียน
เรียนรูจากกันและกัน กลายเปนวิถีทางที่ครอบครัวทั้งครอบครัว ทําใหทุกเวลา ทุกสถานที่ สามารถ
กอใหเกิดการเรียนรูไดทั้งสิ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรมของครอบครัว
4) ประเมินผลตามสภาพจริง ครอบครัวบานเรียนสวนใหญจะใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการดูจาก
ผลงาน/โครงงานจากการเรียนรูทเี่ ด็กทําขึ้น ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการประเมิน
มีความตอเนื่อง เห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงานหรือผลการทดสอบ และคํานึงถึง
ความแตกตางในตัวเด็กแตละคน และขอสุดทายทีส่ ําคัญ 5) มีเปาหมายเพื่อความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ในที่นี้หมายความถึงลูก มีความรูและทักษะอันจําเปน สามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระบบในระดับ
ที่สูงขึ้นไปได ผูจัดเชื่อวาไมเวลาใดก็เวลาหนึ่งเด็กบานเรียนยังตองกลับเขาศึกษาตอในระบบการศึกษาปกติ
โดยที่ลูกสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของตนที่อยางนอยก็ไดมุงมั่นพยายาม
อยางดีที่สุดแลว
ความเปนมาดังกลาวแสดงใหเห็นชัดเจนถึงความมานะอุสาหะของครอบครัวที่ตองการ
สรรสรางสิ่งที่ดที ี่สุดใหกับบุตรหลานของตนเอง สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในประเทศไทย นั้นเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ ดังนี้ การศึกษาในระบบสรางความทุกขใหกับผูเรียน
เนนการจดจํา การแขงขัน เพาะสรางความเห็นแกตัวมากกวาความเมตตาอาทร ไมเพียงมีปญหา
ในเรื่องคุณภาพ ยังมีปญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพิม่ มากขึ้นทุกวัน
ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา มองเห็นถึงความลมเหลวไรประสิทธิภาพทั้งในตัวระบบและ
บุคลากร ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีขาวสาร ที่ทําใหทุกคนมีโอกาสและเสนทางเขาถึง
การศึกษาไดอยางหลากหลาย ผูเ รียนสามารถกํากับวิถีการเรียนรูของตนเองได ทําใหพอแม ผูป กครอง
มั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนนอยลง เปนลําดับทีส่ ําคัญการศึกษาในปจจุบัน “ทําใหการเรียนรู
เปนความทุกข” (ประเวศ วะสี, 2553) ไปเสียแลว หรือปจจัยจากภายในครอบครัวและตัวเด็กเอง เชน
ครอบครัวมีทัศนะที่ตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน อาจเพราะมีศรัทธาทางศาสนาและทัศนะ
เชิงอุดมคติเปนรากฐานความคิด ตัวบุตรมีความจําเปนไมสามารถเขาเรียนในระบบได เนื่องจาก
การศึกษาในโรงเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
สิ่งที่ตามมาจากสภาพการณที่เกิดขึ้นขางตนนั้น คือ ครอบครัวจึงตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เนื่องจากครอบครัวก็มที ัศนะ ความเชื่อ และแนวคิดที่แตกตางหลากหลายกันไป
ตามแนวคิดของนักคิดแตละทานทีเ่ ปนแรงผลักดันในการจัดการศึกษาใหลูก ดังนี้ แนวคิดการศึกษา
แบบองครวม (Holistic education) พัฒนาการของเพียเจท (Piaget) มอนเตสซอรี่ (Montessori)
วอลดอรฟ (Waldorf) แบบนีโอฮิวแมนนิส เพียรซ (Joseph chilton pearce) และนักปรัชญา
ที่มีชื่อเสียงฝงตะวันออก เชน รพินทรนาถ ฐากูร กฤษณมูรติ (สาทร สมพงษ และคณะ, 2553)
จากแนวคิดดังกลาว ทําใหสังคมและกลุมพอแมผปู กครองเกิดความตื่นตัว และ
ความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษากับกลุมพอแมและนักวิชาการทางการศึกษาทีส่ นใจและให
ความสําคัญกับการศึกษา โดยมีรูปแบบของการดําเนินการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย,
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2543) เปน 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ 1) จัดการศึกษาอยางมีขอ ตกลงรวมกับทางโรงเรียน โดยโรงเรียน
ยินดีใหความรวมมือในดานใดดานหนึง่ ซึ่งเปนไปตามขอตกลงพิจารณารวมกันกับครอบครัวผูจ ัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 2) ครอบครัวเดี่ยวเปนรูปแบบที่มีมากที่สุด มีการดําเนินการไปตามวิถีทาง
ที่เหมาะสมกับสภาพของครอบครัว ตามความหลายหลายของผูเ รียน 3) แบบขายประสานงาน
เปนครอบครัวเดีย่ ว หลายครอบครัว มีการจัดการศึกษารวมกันในบางสวนอยางมีความตอเนื่อง จริงจัง
และ 4) แบบรวมศูนยการจัดการในทีเ่ ดียวครอบครัวหลายครอบครัว มาจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน
รวมกันในสถานที่ตงั้ แหงหนึ่งโดยจัดตั้งเปนสถานศึกษาขนาดเล็กที่คณะครอบครัวกํากับ ดูแล
ทั้งในทางนโยบาย และการบริหารจัดการรูปแบบในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นเพือ่ รองรับครอบครัว
ที่อาจจะยังไมมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาดวยตัวเองโดยตรงและ กลุมครอบครัวอยูในละแวกเดียวกัน
ทั้งนี้เมื่อครอบครัวตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวแลว ครอบครัวตองพิจารณา
ตอวาจะตองจดทะเบียนเพื่อเปนครอบครัวบานเรียนอยางไร เชน จดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา
ในแตละจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จดทะเบียนฝากชื่อไวกับโรงเรียน เชน โรงเรียนหมูบ านเด็ก เปนตน และจดทะเบียนกับองคกรการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในตางประเทศ รวมถึงตองพิจารณาความพรอมของครอบครัวทัง้ ในดานพอ
แม ตัวเด็ก และสถานทีท่ ี่ใชในการศึกษา ซึง่ เชื่อมโยงกับการดําเนินการจัดกระบวนเรียนรูโดยการจัด
การศึกษา โดยครอบครัวทีเ่ ริม่ ตนจากการเลือกใชหลักสูตร ซึง่ ประกอบดวยหลักสูตร ซึ่งบางครอบครัว
ใชหลักสูตรทีค่ รอบครัวทําเอง หรือจากองคกรทางการศึกษาตาง ๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
หรือจัดหาหลักสูตรจากตางประเทศ สวนวิธีการจัดการเรียนรูสวนใหญเนนการใหความสําคัญกับ
ผูเรียนเปนสําคัญ การสรางองคความรูที่เกิดจากบูรณาการวิถีชีวิตเปนตัวตั้ง เปนภารกิจการจัดการศึกษา
ในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูห รือประสบการณ การเรียนรูทที่ ําใหผเู รียนพัฒนาสมรรถนะสําคัญ
สามารถบรรลุเปาหมายของแผนหรือหลักสูตรที่ครอบครัวกําหนดไวได
ในสวนกิจกรรมการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ในสังคมไทยนั้นมีความหลากหลายกันไปตามวิถีทางของแตละครอบครัว สวนใหญจะสอดคลองกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน และสภาพแวดลอมทางสังคม เชน กิจกรรมงานบาน กิจกรรมอาสาสมัคร
กิจกรรมเสริมทักษะ และพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิ การเรียนรูในรูปแบบโครงงาน
ตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษารวมกันเปนการเรียนรูในรูปแบบโครงงาน
ตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
ดังที่กลาวมาแลว เปนการจัดในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ “ทุกสิ่งทุกอยางเปนการเรียนรู”
ดังนั้นในงานวัดและประเมินผลจึงเปนงานที่ละเอียดออน และยุงยากตามไปดวยแนวโนม เทคนิค
วิธีการวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน จึงคอนขางจะไปในทางทีเ่ จาะลึกเพื่อเขาใหถึง
พฤติกรรมการเรียนรูทสี่ ลับซับซอนของเด็กแตละคน ในวงการวัดผลประเมินผล เรียกเทคนิคเหลานี้วา
เปนการ “ประเมินตามสภาพจริง”(Anthentic assessment) หรือ “การประเมินผลทางเลือก”
(Alterative assessment) ซึ่งเปนการประเมินจากการสอบอัตนัย การประเมินผลในรูปโครงงาน
การเขียนอนุทินประเมินผล (Narrative report) และแฟมสะสมงาน (Portfolio) รวมถึงภาพถาย
หรือวิดีโอทีบ่ ันทึกการเรียนการสอน ซึง่ สามารถถายทอดใหเห็นการเรียนรูจากความเขาใจอยางแทจริง
ของผูเรียน

6

ความสําเร็จของเด็กที่ไดรบั การศึกษาโดยครอบครัวจากกลยุทธการเรียนอยูกบั บาน
ประกอบกับเทคนิคการประเมินผลที่ชวยกระตุนการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กตามทีก่ ลาวมา
นับวามีสวนชวยอธิบายความสําเร็จของเด็กที่ไดเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูไมนอย
ผลการวิจัยในสหรัฐหลายชิ้นไดทําการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ระหวางเด็กบานเรียนกับเด็กในโรงเรียนปกติ ซึ่งผลในภาพรวมคอนขางจะชี้ไปในทางเดียวกัน คือ
เด็กบานเรียนดูจะไมไดผิดปกติอยางที่คนจํานวนไมนอยคิด ตรงกันขามเด็กทีเ่ รียนกับพอแมอยูกบั บาน
คอนขางจะ “ไปไดดี” กวาเด็กทั่ว ๆ ไป ในการเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถดานตาง ๆ
เสียดวยซ้ํา รวมถึงคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม นักเรียนทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวนี้สูงเปนพิเศษ นอกจากนี้พบวามีสมั ฤทธิผลในวิชาพื้นฐาน เชน การอาน การเขียน
คณิตศาสตร ดีกวาเด็กในโรงเรียนปกติในระดับชั้นเรียนเดียวกัน (Griffith, 1997 อางถึงใน
อมรวิทย นาครทรรพ, 2543; Rudner, 1999) และเด็กบานเรียนสวนใหญมพี ฤติกรรมการปรับตัว
ทางสังคมไมตางจากเด็กทั่วไป และมีงานบางชิ้นที่ชี้วาเด็กบานเรียนคอนขางจะมั่นใจและเปนตัว
ของตัวเองมากกวา และมีแนวโนมที่จะมีปญหาทางการปรับตัวอันเนื่องจากแรงกดดันในกลุมเพื่อน
(Peer pressure) ดังที่พบในจุดเดนของนักเรียนบานเรียน คือ สามารถเขาสังคมกับเพื่อน ๆ ในชั้น
ไดอยางดี มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผใหกบั เพื่อน ดานวิชาการพัฒนาไดมากกวานักเรียนในชั้นเรียน
โดยเฉพาะทักษะการคิดและการบูรณาการความรูกบั ชีวิตจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545)
แตเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราลงมือทําอะไรบางอยาง สิง่ ทีต่ ามมานอกจากผลลัพธที่ดีนนั้ ยังมีปญ
 หา
อุปสรรคควบคูมาดวย การจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็เชนกัน อันไดแก ทางดานครอบครัวโดยทั่วไป
อาจจะยังขาดความเขาใจและความเชื่อมั่นตอรูปแบบการศึกษาใหมนี้ เสียงคัดคานและความไมเห็นดวย
จากญาติมิตรและคนรอบขาง การขาดประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ขณะที่ทางภาครัฐ
โดยเฉพาะสํานักเขตพื้นทีก่ ารศึกษาก็ยงั ขาดความเขาใจถึงเจตนารมณ การเปดใหมีความแตกตางกัน
ระหวางการศึกษาในระบบกับการศึกษาทีเ่ ปนทางเลือก ตลอดจนหนวยงานในสวนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการเองก็ยังไมมกี ารสงเสริมสนับสนุนอยางแทจริง การมีกฎหมายรองรับ มีสิทธิ
ทางกฎหมายสมบูรณ จึงใชวาทุกอยางจะสําเร็จเรียบรอยราบรื่นดีแลว หากครอบครัวจดทะเบียน
ที่เขตพื้นที่การศึกษา การกําหนดใหมกี ารประเมินผลตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหเกิดปญหาตอการจัดการเรียนรูไปตามความสนใจและตามลักษณะเฉพาะ
ของลูกจึงตรวจสอบไดยาก เนื่องจากภาระงานทีม่ าก และบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทีร่ ับผิดชอบ
เครื่องมือในการวัดประเมินผลยังไมชัดเจน รวมถึงบทบาทของผูป กครองและเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จนถึง
ปจจุบันครอบครัวทีเ่ จอปญหาจะใชวิธีกลับไปลงทะเบียนกับโครงการบานเรียนในโรงเรียนหมูบ านเด็ก
และกับ กศน. เชนเดิม โดยยอมละทิง้ สิทธิประโยชนตามกฎหมายไป ซึง่ ถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบวา
มีจํานวน 26 ครอบครัว เปนเด็กผูเ รียนจํานวน 35 คน สวนที่ลงทะเบียนกับ กศน. ไมสามารถระบุ
จํานวนได
นอกจากนี้ยังคงอุปสรรคอื่น ๆ ที่ครอบครัวกําลังประสบอยูในปจจุบัน จากรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ เรื่อง ภาคีบานเรียน การจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัว สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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และเครือขาย (2550) พบวา ครอบครัวตองการการสงเสริมสนับสนุนใน 2 ลักษณะดังตอไปนี้
1) ครอบครัวที่อยูในชวงสนใจ/ตัดสินใจสิ่งที่ตองการมากทีส่ ดุ คือ ขอมูลขาวสาร ขอปฏิบัติในการจด
ทะเบียนขออนุญาต ตัวอยางแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และบทเรียน ประสบการณ
ของครอบครัวที่ไดจัดการศึกษามากอน 2) ครอบครัวทีเ่ ริ่มตนจัดการศึกษาสิ่งที่ตอ งการมากที่สุด คือ
การเสริมความรูและทักษะในการเปนนักจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล การศึกษา การไดรบั เงิน
อุดหนุนการศึกษาและสิทธิประโยชนอื่น ๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ค)
จากสภาพการณดังกลาวที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ในภาคใตเองก็มีสภาพไมตางกัน
ทั้งนี้รายงานการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูครอบครัวบานเรียนภาคใต
โดยสาทร สมพงษ และคณะ (2553) ใหขอมูลครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต เทาที่ทราบจากการติดตอ
ประสานงานและพบปะกันอยางตอเนื่อง มีอยูป ระมาณ 20 - 25 ครอบครัว นับวาเปนจํานวนนอย
เมื่อเทียบกับกับจํานวนครอบครัวโฮมสคูลในภาคอื่น ๆ รวมถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
ไมนานนัก จากประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
ครอบครัวผูจ ัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต พบวา สวนใหญจงั หวัดที่สาํ คัญ
ในภาคใตจะมีครอบครัวอยูจํานวนมากเมื่อเทียบในสัดสวนทัง้ หมด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต
ครอบครัวสวนใหญจัดใหบุตรเพียงคนเดียวอยูในระดับกอนประถมศึกษา และจดทะเบียนที่เขตพื้นที่
การศึกษาของแตละจังหวัด ขอสังเกตทีส่ ําคัญจะเห็นไดวา สวนใหญในภาคใตจะจัดรูปแบบการศึกษา
แบบครอบครัวเดี่ยว ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความพรอม และการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ครอบครัวตองรับผิดชอบในรายละเอียดทั้งหมด
ผูวิจัยในฐานะนักการศึกษาคนหนึง่ ที่มีความสนใจใครเรียนรูแ ละมีความพยายาม
ทําความเขาใจเรื่องการจัดศึกษาโดยครอบครัว จากการทบทวนเอกสารและประสบการณในการเขารวม
ประชุมกับครอบครัว ผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา ในภาคใตปจจุบันมีครอบครัวทีส่ นใจ
จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็พบวาคนทั่วไปสวนใหญโดยเฉพาะผูท ี่ไมได
เกีย่ วของกับภาคการศึกษาก็ยงั มีความไมความเขาใจในเรือ่ งการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดประเมิน
การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของรัฐคอนขางมากเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบนี้
สังเกตไดจากการประชุมกลุมยอยของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในภาคใตที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ครอบครัวที่กําลังสนใจหรือกําลังตัดสินใจ มักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวทั้งสิ้น
ซึ่งสะทอนใหเห็นวายังคงมีความตองการความรูเ หลานีเ้ พื่อนําไปตอยอดทางการศึกษาใหบุตรหลาน
ตอไปในอนาคต จึงทําใหผูวิจัยสนใจใครรูและตองการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต เพื่อเปนสวนหนึง่ ในการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
ของสังคมไทย
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คําถามการวิจัย
1. บริบทของครอบครัวในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตเปนอยางไร
2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใตเปนอยางไร
3. สภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใตมีอะไรบาง
4. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใต
มีอะไรบาง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
2. เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากกรณีศึกษา
ภาคใต
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
4. เพื่อเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเขาใจกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใต
2. เปนแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและนําไปสู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุง ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่อยูในเขตภาคใต ที่สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาที่ปรากฏในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 24 อันประกอบดวยหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อ
และแหลงเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
เนื่องจากงานวิจัยตองการแสวงหาความรูความจริงอยางละเอียดลุมลึกตามลักษณะ
ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - phase mixed method research) (Creswell &
Clark, 2011) เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว โดยเนนใหความสําคัญที่ขอมูล
เชิงคุณภาพเปนหลัก เนือ่ งจากสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณีซึ่งมุงเนน
ศึกษาวิจัยอยางลึกซึ้งโดยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรือ่ งบริบทของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
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ระยะที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยทั้ง 2 ระยะนี้ใชครอบครัวกรณีศึกษา
เหมือนกัน ซึ่งไดมาจากการเลือกครอบครัวกรณีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน
4 ครอบครัว จากจํานวนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัว
ตามแนวทางการคัดเลือกตัวอยางเพือ่ เปนผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ไดแก ตัวอยางที่มี
ประสบการณมาก และตัวอยางทีม่ ีลักษณะเหมือนกัน (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ สุวจิตตานนท,
2553) จากเกณฑทกี่ ําหนดดังนี้
1) เปนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปจจุบัน
2) มีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางนอย 3 ป
3) เปนครอบครัวที่ยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการวิจยั
โดยใชแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสังเกต แลววิเคราะหขอมูลโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และตามดวยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูลในแตละบทสัมภาษณ
ระยะที่ 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรูก ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต จากจํานวนครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัว ซึ่งไดแหลงขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดภาคใต สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเครือขายบานเรียนภาคใต โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนามาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในระยะที่ 1 และ 2 แลววิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 4 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุม ยอยจากครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว เจาหนาทีจ่ ากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาที่
จากโรงเรียนที่มสี วนรวมในการประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียน หรือเจาหนาทีท่ เี่ กี่ยวของกับหนวยงาน
การศึกษาทางเลือก และผูประเมินที่ไดรับความยินยอมจากครอบครัว โดยใชเอกสารประกอบการประชุม
กลุมยอย ซึง่ มาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 รวมกับขอเสนอแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งไดจากคําถามปลายเปด
ในแบบสอบถามของระยะที่ 3 แลววิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมใหเกิดความรู มีบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา หรือผูป กครอง เปนผูร ับผิดชอบ
จัดการศึกษาใหกับบุตรหลานดวยตนเอง หรือเปนผูอํานวยการใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยอาศัย
แนวคิดและความพรอมของครอบครัวเปนสําคัญ
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2. บริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย
4 ประเด็นสําคัญ ไดแก
2.1 ภูมิหลังของพอแม หมายถึง ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
2.1.1 ความพรอมดานผูป กครอง ไดแก วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาชีพ การเตรียมความพรอมใหกับตัวเอง ในฐานะผูจ ัดการศึกษา
โดยครอบครัว รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว
2.1.2 ความพรอมดานผูเ รียน ไดแก ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ
ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเรียน
2.1.3 ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ไดแก ที่อยูอาศัย
2.2 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง ประเด็นใด ๆ หรือทัศนคติ
ที่มีผลในการทําใหครอบครัวตัดสินใจเลือกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.3 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง สิ่งทีเ่ ปนความเชื่อ
หลักการ วิสัยทัศน ซึง่ ครอบครัวยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอเรื่องการศึกษา และ
2.4 รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือแนวปฏิบัติที่ครอบครัว
จัดการศึกษาใหบตุ รหลาน มี 4 รูปแบบ ไดแก แบบมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน แบบครอบครัวเดีย่ ว
แบบขายประสานงาน แบบรวมศูนยการจัดการในที่เดียว
3. การจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง แนวทางการปฏิบัตเิ พื่อกอใหเกิดความรู
ในตัวผูเ รียนตามการจัดการศึกษาทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24
อันประกอบดวย หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู การประเมินผล
การเรียนรู
4. หลักสูตร หมายถึง การวางแผนเตรียมการเพือ่ การจัดการเรียนการสอน รวมถึง
เปนวิถีทางไปสูก ารเกิดความรูข องครอบครัว ไดแก หลักสูตรที่ครอบครัวจัดทําเอง หลักสูตรจากองคกร
ของรัฐ หรือเอกชน เชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนานาชาติ เปนตน และหลักสูตรจากตางประเทศ
5. วิธีการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินการหรือวิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหผูเรียน
เกิดความรู ความเขาใจ ความสามารถในการกระทํา ทักษะรวมถึงความรูสึก ไดแก การสาธิต
ทัศนศึกษา อภิปรายกลุม ยอย กรณีตัวอยาง ละคร เกม สถานการณจําลอง ศูนยการเรียน เปนตน
6. การใชสื่อและแหลงเรียนรู หมายถึง สิง่ ที่เสนอเนื้อหาสาระความรูแกผรู ับ
ชวยอํานวยความสะดวกในการใหสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ จําแนกไดเปนสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ
สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงแหลงเรียนรูในบานและนอกบานในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
7. การประเมินผลการเรียนรู หมายถึง วิธีการเพื่อใหทราบวาผูเรียนมีคุณสมบัติ
เปนไปตามที่ครอบครัวตองการหรือไม ทัง้ นี้อยูบนพื้นฐานการประเมินผลจากสภาพจริง โดยใช
กระบวนการสังเกต การสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่ผเู รียนทํา ไดแก
สมุดบันทึกการเรียนรู แฟมสะสมงานของพอแม แฟมสะสมงานของลูกสมุดบันทึก สวนตัวของผูเ รียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542

รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547

บริบทการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว
1. ภูมิหลังของพอแม
คือ ความพรอม
ในการจัดการศึกษา
ไดแก ดานผูปกครอง
ดานผูเรียน
ดานสถานทีแ่ ละ
แหลงเรียนรู
2. มูลเหตุในการจัดฯ
3. ปรัชญาและแนวคิด
4. รูปแบบของ
การดําเนินการ

การจัดกระบวนการ
เรียนรูของการศึกษา
โดยครอบครัว
หลักการ/แนวคิด
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา
ในครอบครัว

1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียน

การสอน
3. การใชสื่อและแหลง
เรียนรู
4. การประเมินผล
การเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การศึกษา
โดยครอบครัวในภาคใตของประเทศไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะกลาวถึงกรอบแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทตาง ๆ ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและนําไปประยุกตใช
ในการออกแบบงานวิจัย โดยแบงเปนหัวขอเรียงลําดับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกบั การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.2 สิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.3 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบัน
2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.2 ภูมิหลังของครอบครัว
2.3 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.4 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.6 จุดเดนและจุดดอยของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. การจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
3.1 หลักสูตร
3.2 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
3.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรู
3.4 การวัดประเมินผล
3.5 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
4. การวิจัยแบบผสมผสาน
4.1 ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
4.2 เปาหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
4.3 ประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
4.4 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
4.5 การผสมผสานวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สําหรับประเทศไทยกระบวนการศึกษาไดเปลี่ยนผานจากการศึกษาในบาน วัง วัด
มาเปนการศึกษาที่มรี ะบบระเบียบแบบแผนในสถานศึกษามานับรอยปเศษ สรางความเจริญพัฒนา
ใหกับประเทศชาติมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะความเจริญทางวัตถุ แตความเจริญทางดานจิตใจ
กลับถดถอยลงละไมไดรบั ผลทางการศึกษาเทาที่ควร ประเทศไทยจึงประสบกับปญหาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน ผูเ รียนบางสวนทําตัวแปลกแยกจาดชุมชนทองถิ่นรากเงาและวัฒนธรรมดัง้ เดิม
ขาดการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ไมสามารถจัดการและแกปญหาของตนเองและกลุมได กลายมาเปน
ความแตกแยกในชาติอยางรุนแรงในปจจุบัน (วรากรณ สามโกเศศ และคณะ, 2553)
จากรายงานการสงลูกเขาโรงเรียนแตตนมานั้นถือเปนสิทธิของพอแม ใครที่ไมพรอม
ยังไมเห็นความจําเปนหรือเห็นวาขัดกับคานิยมขอตน ก็จะไมมีการบังคับกะเกณฑ ความคิดทีจ่ ะใหเปน
การศึกษาบังคับ เริม่ เกิดขึ้นโดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการจัดทําราง “ความคิดเห็นที่จะจัดการศึกษา
ร.ศ. 131” (พ.ศ. 2545) ใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ ทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 ครัง้ แรกพระองคทานไมทรงมีพระราชวินิจฉัยอยางใด จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. 2464
หรือสิบปตอมาจึงมีการประกาศ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา” ฉบับแรกขึ้นใหเด็กอายุตั้งแต 7 14 ป ตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มีการเก็บเงินศึกษาพลี (ยกเลิก พ.ศ. 2468) มีบทลงโทษ
ผูปกครองที่ขัดขืนถูกปรับไมเกิน 50 บาท
อยางไรก็ตาม อยางนอยยังมีการยอมรับสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของครอบครัวไวในมาตรา 10 วา รัฐมนตรีอาจยกเวนเด็กไมตองเขาโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ก็ไดถาบิดา มารดา หรือผูปกครอง แจงวาเด็กไดรับการศึกษาในครอบครับแลว เด็กที่ไดรับการยกเวนนี้
ตองสงใหศึกษาธิการอําเภอสอบไลปละครั้ง เพื่อดูวาเด็กไดรบั การศึกษาเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ
รัฐมนตรีอาจถอนการยกเวนการเขาเรียนเสียก็ได”
ในพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาที่มีการแกไขปรับปรุงมาเปนลําดับ (นับถึงฉบับ
ปจจุบันได 8 ฉบับ) ยังเปดโอกาสใหกับการศึกษาของชุมชนในรูปโรงเรียนประชาบาลทีป่ ระชาชน
จัดตัง้ หรือโรงเรียนที่นายอําเภอตัดตัง้ รวมทัง้ บางฉบับมีการยืนยันสิทธิของครอบครัวเอาไวอยางชัดเจน
จนมาถึงพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. 2523 ซึ่งเปนฉบับบังคับใชในปจจุบันนี้เอง
ที่ไดยกเลิกโรงเรียนอยางที่ประชาชนในชุมชนจัดตั้งขึ้น และไมไดกลาวถึงสิทธิการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวไวแตอยางใดเทากับเปนการลวงละเมิดตอสิทธิดังกลาวอยางโจงแจงเปนครัง้ แรก คงเหลือไว
เพียงการบังคับใหเด็กไทยทุกคนตองเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนที่อยูในความควบคุมของรัฐ
เทานั้น
มาถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวไทยหลายอยาง
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดคอนขางชัดเจน ก็คือที่เคยเปนครอบครัวเครือญาติ มีปู ยา ตา ยาย และ
ความสัมพันธของการถายทอดคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบตอกันมีความอบอุนและมีภมู ิคุมกัน
สําหรับการพึ่งพาตนเองและดูแลซึง่ กันและกันได แปรเปลี่ยนมาเปนครอบครัวเดี่ยวและมีจํานวนมาก
ที่เปนครอบครัวเดี่ยว แตกแยก หยาราง มีการอพยพทิ้งถิ่นฐานเขาสูเมืองใหญ พอแมตองทํามาหาเลี้ยงชีพ
เพื่อความอยูรอด เกิดความคร่ําเครียดมากกวาความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมและจิตใจ
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ขาดความสามารถในการพึงพาตนเอง และความสัมพันธในเชิงเกื้อกูลแกกัน อยางที่เคยเปนจุดแข็ง
ของวิถีชีวิตไทยในอดีต อีกทั้งสภาพการณที่ไมเปนผลดีนี้มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น
ในรายงานการวิจัย “การจัดการศึกษาโดยครอบครัวประสบการณของนานาประเทศ”
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) ไดสรุปใหความหมายของการศึกษา Home school หรือ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในบริบทของนานาประเทศวา คือ “กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดถูกวางแผน
ขึ้นอยางตั้งใจ สําหรับเด็กที่เปนสมาชิกของครอบครัวโดยกิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นในบานหรือ
สภาพการณแบบครอบครัวที่มผี ปู กครองทําหนาที่ครูหรือผูกาํ กับดูแลกิจกรรมเหล านั้น” พรอมกับ
ไดสรุปปจจัยหรือมูลเหตุสําคัญ ที่ทําใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนที่นิยมมีความแพรหลายขึ้น
เปนอยางมากในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งไดแก
1. ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา มองเห็นถึงความลมเหลวไรประสิทธิภาพ
ทั้งในคัวระบบและบุคลากร
2. ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีขาวสาร ทีท่ ําใหทกุ คนมีโอกาสและเสนทาง
เขาถึงการศึกษาไดอยางหลากหลาย ผูเรียนสามารถกํากับวิถีการเรียนรูของตนเองได
3. ปญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ทําใหพอแมผูปกครองมั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนนอยลงเปนลําดับ
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงดูกบั การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย จะเห็นแนวโนม
ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตหากกจะกลาววาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยที่ฟนคืน
ขึ้นมาในใหมนี้ เปนแตเพียงการวิ่งตามกระแสทางตะวันตกอีกครั้ง ไมมเี นื้อหาแท ๆ ทีเ่ ปนของตัวเอง
ก็เห็นจะเปนการกลาวหาอยางขาดการมองในรายละเอียดขอเท็จจริง
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยยอมมีเหตุทมี่ าในความเปนจริงที่ดํารงอยู
ในสังคมไทยเราอยางอยางแนนอน อยางนอยทีส่ ุดก็มาจากวิกฤตการณของประเทศในหลาย ๆ ดาน
รวมทั้งวิกฤตการณของระบบการศึกษาที่สง สัญญาณชัดเจนวาลมเหลวมากกวาสําเร็จ ประกอบกับ
สังคมไทยเปนสังคมพุทธมาแตโบราณกาล จึงมีรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีตั้งแตอยูบ นการให
ความสําคัญแกสถาบันครอบครัวดังคติวาพอแม คือ พรหมของลูก คือ ครูคนแรกของลูก ในการสราง
ทางเลือกเพื่อใหเกิดทางรอดออกจากทุกขหรือวิกฤตการณทางการศึกษา จึงยอมมีโอกาสทีจ่ ะยอนกลับ
มาสูรากฐานเดิมของตน
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ที่ผานมาพบวากอนหนาการประกาศพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ หมายถึงการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวหรือการจัดการศึกษาใหกบั บุตรโดยครอบครัวเอง ยังเปนสิ่งที่ไมไดรับ
การคุมครองทางกฎหมาย แตก็ไดมีครอบครัวไทยจํานวนหนึ่งที่ไดดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดวยเหตุผลและรูปแบบการดําเนินการที่แตกตางกันไป
มูลเหตุสําคัญที่เปนแรงผลักดัน สรางความอาจหาญใหกับครอบครัวนักบุกเบิกเหลานั้น
เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลในการตัดสินใจ ที่รวบรวมไวในรายงานการวิจัย “รูปแบบและ
พัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย (ยุทธชัย อุทัยวรรณ, 2543) ไดใหขอสรุปไววา
“ปจจัยสําคัญทีส่ ุดตอการกอกําเนิดขึ้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะ
ความคิดในเชิงอุดมคติและศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุงหมายใหการศึกษาเปนเครื่องพัฒนา
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บุตรหลานใหมีชีวิตที่มีอสิ รภาพและดีงาม โดยทีม่ ีปญหาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาตอการศึกษา
ในระบบ เปนตัวหนุนสงชวยใหการตัดสินใจเลือกการศึกษาบนทางสายใหมมีความแนวแนยิ่งขึ้น
แมจะตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงการไมไดรับการยอมรับในทางกฎหมายบานเมืองดวย
ก็ตาม”
ในรายงานฉบับเดียวกันไดแสดงพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ตามลําดับของชวงเวลา ดังนี้
ระยะแรก กอนป พ.ศ. 2530 มีสองครอบครัวนักบุกเบิกทีเ่ ปนที่รจู กั แพรหลาย ไดแก
ครอบครัวคุณพิภพ - รัชนี ธงไชย และครอบครัว นายแพทยโชติชวง ชุตินธร
ระยะทีส่ อง หลังป พ.ศ. 2535 ไดแก ครอบครัวนายแพทยพร พันธุโอสถ ครอบครัว
คุณสมพร พึง่ อุดม ครอบครัวคุณนิราพร เหลืองแจม ครอบครัวคุณสาทร สมพงศ ครอบครัวครู
บาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์
ระยะทีส่ าม ชวงรอยตอของการประการใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดแก ครอบครัวคุณกนกพร สบายใจ ครอบครัวคุณอาทิตย แดงพวงไพบูลย ครอบครัว
คุณพรสรวง คุณวัฒนการ ครอบครัวกลุม บานเรียนปญญากร เปนตน
ปจจุบันตองเพิม่ เติมขึ้นอีกชวงเวลาหนึ่ง คือ ระยะทีส่ ี่ หลังการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิ่มขึ้น
อีกเปนจํานวนหลายสิบครอบครัว ถึงแมจะยังไมมกี ารประกาศกฎกระทรวงฯ เพื่อการนี้ ซึ่งจะทําให
สิทธิการศึกษาโดยครอบครัวมีความสมบูรณขึ้นและในลําดับตอไป คงจะไดมีการสรุปพัฒนาการ
ในชวงระยะที่หา คือ ภายหลังการประกาศกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึ่งคาดวาถึงตอนนั้นจะมีจํานวนครอบครัวผูตัดสินใจเริม่ ตนดําเนินการเพิ่มขึ้นอีกมากจนเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน
ในรายงานการศึกษาเบื้องตน “การพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย” (ยุทธชัย อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และคณะ, 2544) ไดแสดงพัฒนาการโดยพิจารณาจาก
ปรากฏการณของการเชื่อมโยงเขาหากัน ที่มีการพัฒนาจากการเปนครอบครัวเดี่ยวสูก ารเปนกลุม
ครอบครัว และเปนเครือขายของการศึกษาโดยครอบครัวในที่สุด
ในระยะเริ่มแรก การจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองมีรูปแบบของความเปน
“ครอบครัวเดี่ยว” อันเนื่องมาจากสภาวการณรอบตัวทัง้ หลายผลักดันใหเปนไปเชนนั้น
ในการดําเนินการมีความเปนปจเจกเฉพาะในครอบครัวของตนสรางสรรคหลักสูตรกระบวนการเรียนรู
ไปตามวิถีทางทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับสภาพครอบครัว ทัศนะความเชื่อ ความถนัน ความสนใจของลูก
แตกตางกันไป ตอมาโดยเฉพาะชวงหลังพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทีก่ ารจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแพรหลายขึ้นมีจํานวนครอบครัวผูจัดมากขึ้น ไดเกิดลักษณะของการรวมตัวเปน
“กลุม ครอบครัว” ทั้งนี้คาดวานอกจากจํานวนครอบครัวทีเ่ พิ่มขึ้นแลวยังเปนผลมาจากรากฐาน
ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการเปนชุมชน มีความเกื้อกูลตอกันประกอบกับ
การรวมกลุม นําไปสูก ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประสบการณเปนกําลังใจแกกันและกัน มีเพื่อน
มิตรรวมทั้งประโยชนอื่น ๆ ที่สามารถสรางสรรคขึ้นจากกระบวนการกลุมไดอีกมาก โดยมีรปู แบบ
ของการรวมกลุมเปน 2 ลักษณะ คือ
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1. ลักษณะเปนขายประสานงาน แบบหลวม ๆ ไมเปนทางการ เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรูรวมกันตามโอกาสอํานวยตามสถานที่ที่นดั หมายเปนครั้ง ๆ ไป โดยทีส่ มาชิกแตละครอบครัว
ยังดูแลจัดการศึกษาใหกับบุตรของตนเองเปนหลัก
2. ลักษณะรวมศูนยการจัดการ มีการดําเนินการคลายเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก
จัดการศึกษาใหบุตรหลานรวมกันในสถานที่ตั้งแหงหนึ่ง ตําเนินงานโดยคณะผูบริหารและคณะครู
ที่มีคาตอบแทนเปนแบบแผนกลุม ลักษณะนี้ มีแนวโนมและมีความเปนไปไดทจี่ ะพัฒนาไปสูก ารเปน
สถานศึกษาประเภท “ศูนยการเรียน” โดยองคกรเอกชน หรือองคกรชุมชน
ความเปนกลุม ครอบครัวไดชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
มีพัฒนาการอยางสําคัญขึ้น สามารถชวยแกไขปญหาในขอทีเ่ กี่ยวกับความไมพรอมของครอบครัว
บางครอบครัว และทําใหมีมิตทิ างสังคมซึ่งสวนใหญจะวิตกกังวลกันวาอาจจะเปนจุดออนของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
อยางไรก็ตาม หากจะใหมีพลังเพียงพอทีจ่ ะผลักดันแนวทางการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใหมีการเคลื่อนตัวไปอยางหนักแนน จนกลายเปนนวัตกรรมที่ชัดเจนในขบวนของ
การปฏิรูปการศึกษาจําเปนที่จะตองมีพัฒนาการของการรวมกลุม รวมพลังใหแนนแฟนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
กอใหเกิดลักษณะการรวมตัวที่เปน “เครือขายครอบครัว” ขึ้นมา
เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ไดมีการจัดตัง้ “ศูนยประสานงานการศึกษาโดยครอบครัว”
มีชื่อยอวา “ศปศค. นับเปนองคกรเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวแหงแรกของสังคมไทย ซึง่ ตอมา
ในป พ.ศ. 2546 ไดมีการพัฒนาองคกรใหมโี ครงสรางการดําเนินงานทีเ่ ปนทางการยิ่งขึ้น มีแผนงาน
และเจาหนาทีป่ ระจํา รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันบานเรียนไทย” ชื่อยอ สบท. โดยยังคงไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภารกิจของสถาบันบานเรียนไทยในฐานะองคกรเครือขายการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในสังคมไทย ตามทีก่ ําหนดไวในเอกสารของสถาบัน พ.ศ. 2546 มีดังตอไปนี้
วิจัยสรางองคความรู วิจัยพัฒนาสรางองคความรู การจัดการศึกษา โดยครอบครัว
ในสังคมไทยและเรียนรูป ระสบการณจากนานาประเทศ สรางความรวมมือระดับองคกรกับหนวยงาน
ตางประเทศ
เคลื่อนไหวสังคม เผยแพรขยายผลและพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย ผลักดันใหขอเสนอตอนโยบาย กฎ ระเบียบ ของภาครัฐ สรางการยอมรับทีจ่ ะเปนองคกร
ทําหนาทีร่ ับจดทะเบียนใหคําปรึกษาแกครอบครัวที่ประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สรางชุมชนบานเรือน จัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ
และสํานึกบานเรียนไทยใหกับสมาชิกและสาธารณชนสนับสนุนประสานงานใหเกิดการรวมกลุม
ครอบครัวบานเรือนที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่เดียวกันเพื่อการรวมมือเกื้อหนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การแลกเปลี่ยนประยุกตบทเรียนระหวางกันและกัน
สําหรับพัฒนาการในมิติอื่น ๆ ดังเชนพัฒนาการสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวหรือพัฒนาการที่พจิ ารณาจากตัวเด็กที่ผานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ขณะนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะทําการวิจัยสรุปใหเห็นชัดเจน เนื่องจากครอบครัวผูจ ัดปจจุบันยังมี
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จํานวนจํากัดการดําเนินการของภาครัฐ ทัง้ ในทางกฎระเบียบและการสนับสนุนสงเสริมยังไมมผี ล
ในทางปฏิบัติ การจัดการศึกษาของครอบครัวยังมีลกั ษณะแฝงตัวไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่
เต็มศักยภาพ เปนตน ควรใหสภาพการณเหลานี้คลี่คลายไปอีกระยะหนึ่ง
แมวาปจจุบันจะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพโดยมี
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
แตก็ยังไมอาจสรุปไดวา จะนําไปสูก ารแกปญหาไดอยางเปนระบบและครบวงจร เนือ่ งจากการศึกษา
เปนเรื่องใหญที่ยากจะประสบความสําเร็จไดในระยะเวลาอันใกลและดวยความสามารถขององคใด
องคกรหนึ่ง แตจําเปนตองไดรับความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน
แนวคิดของการศึกษาเปนการศึกษาทีเ่ ชื่อวา “คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูได”
บนหลักการ “การศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา” ชวยกันทําใหการศึกษาเปนกลไก
ปลูกฝงและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทบี่ ูรณาการเขากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเงา ประวัติศาสตร
ชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติ เปนการศึกษาที่เอา “ชีวิตเปนตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเปนตัวตั้ง”
ดังที่ผานมา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนจะตองไดรับทัง้ ความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบการศึกษาจึงเปนการจัดเปนการศึกษาระบบเปด ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะใหความเห็นหรือเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เปนการศึกษาที่ “ฟง” เสียงของประชาชน (ประเวศ วะสี, 2553)
โดยสรุปแลว การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแตในอดีต และ
เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจจนทําใหการศึกษาโดยครอบครัวเลือนหายไป
สังคมใหความสําคัญกับโรงเรียนมากขึ้นเรือ่ ย ๆ ตามกาลเวลา จนมีครอบครัวที่บกุ เบิกทําใหเกิด
กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวขึ้นในสังคมไทย ซึง่ ถือเปนการศึกษาทางแตกตางจากการศึกษา
กระแสหลัก จากครอบครัวเดี่ยว ขยายตัวเปนกลุมครอบครัว เมื่อครอบครัวมีเพิม่ จํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ก็
พัฒนาจนกลายเปนเครือขายโฮมสคูลที่เขมแข็งและคอยชวยเหลือซึง่ กันและกัน ขณะเดียวกัน
ครอบครัวเหลานี้ก็ไดเรียกรองสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานไดอยางถูกตองตามกฏหมาย
จนสําเร็จ และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกลายเปนการศึกษาทางเลือกที่แพรหลายมากขึ้น
มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทาการศึกษาในระบบดังเชนในปจจุนนี้

1.2 สิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข เมื่อกลาวถึงสิทธิของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความจําเปนอยางที่ตอง
อางอิงถึงระบบการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากเปนสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมสิทธิของครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางแทจริง ระบบการศึกษาไทยปจจุบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัดระบบการศึกษา
ขั้นประถมศึกษา 6 ป (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (3 ระดับชั้น) และการศึกษา
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (3 ระดับชั้น) หรือระบบ 6-3-3
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ระบบการศึกษาไทยยังจัดเปนระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะไมพจิ ารณาแบงแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะถือวา
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธีการเรียนการสอน
ฉะนั้นแนวทางใหม คือ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ และใหมรี ะบบเทียบโอนการเรียนรู
ทั้ง 3 รูปแบบ ตามกฎกระทรวงการแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กลาววา
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนี้
1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาทีก่ ําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
โดยการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การศึกษาซึง่ จัดไมนอ ยกวาสิบสองป
กอนระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง การแบงระดับ หรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงการศึกษา ในระบบทีเ่ ปนการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแบงเปนสามระดับ
1.1.1 การศึกษากอนระดับประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี
อายุ 3 - 6 ป
1.1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใชเวลาเรียน 6 ป
1.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปนสองระดับ ดังนี้
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยปกติใชเวลาเรียน 3 ป
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใชเวลาเรียน 3 ป
มี 2 ประเภทดังนี้
1) ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
2) ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป
1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญาและ
ระดับปริญญา การใชคําวา "อุดมศึกษา" แทนคําวา "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย" ก็เพื่อจะให
ครอบคลุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ที่เรียนภายหลังทีจ่ บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแลว ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปทสี่ ิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการศึกษาภาคบังคับนั้นตางจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานไมบังคับใหประชาชนตองเขาเรียนแตเปนสิทธิ์ของคนไทย สวนการศึกษา
ภาคบังคับเปนการบังคับใหเขาเรียนถือเปนหนาที่ของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ
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2. การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผเู รียนไดเรียนรูด วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม หรือ
แหลงความรูอื่นๆ
สิ่งทีส่ ําคัญทีส่ ุด คือ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึง่ หรือทัง้ สาม
รูปแบบก็ไดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ ูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบ
ไดไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมกต็ าม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานการสอน และจะสงเสริมใหสถานศึกษา
จัดไดทั้ง 3 รูปแบบ นอกจากนี้การดําเนินงานการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ยังเกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีจุดมุง หมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
และเปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข แตระบบการศึกษาปจจุบันไมสามารถ
สรางผูเ รียนทีม่ ีคุณภาพไดตามที่มุงหวังไวสืบเนื่องจากปญหาหลายประการ รวมทั้งกระบวนทัศน
ที่ยังไมสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการปฏิรูปดังกลาวบังเกิดผลไดกฎหมาย
จึงเปดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งเปดโอกาสใหการศึกษาทางเลือกเขามามีบทบาทในสังคม
ใหพอแมไดสทิ ธิจะจัดการศึกษาใหแกลกู หลานได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
ดังสาระบัญญัติไวในมาตรา 4 6 12 13 14 18(3) และ 22 - 26 ดังนี้
มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคมการเรียนรูและปจจัยเกือ้ หนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน
ที่มีอํานาจหนาทีห่ รือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูร วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสทิ ธิไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
2. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล ซึง่ อยู
ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
3. การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิไดรบั สิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึง่ อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ
2. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
3. การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 18 (3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานทีเ่ รียนทีห่ นวยงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห
และสถาบันสังคมอื่น เปนผูจัดตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
สิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษา สรุปไดวา กฎหมายกําหนดใหบุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสราง
องคความรูตาง ๆ และเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอ ยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผเู รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1. ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญ
 ญา
4. ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเ รียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. กิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรอู ยางตอเนือ่ ง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดงี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนีผ้ สู อนและผูเ รียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ การเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคู
ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
นอกจากกฎหมายทีเ่ ขามีบทบาทอยางทีส่ ุดสําหรับการจัดศึกษาโดยครอบครัว
ที่ผานความมุมานะพยายามอยางยาวนานในการเรียกรองสิทธิเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ใหถูกตอง สามารถมีผลบังคับใชไดอยางจริง ทั้งในระดับครอบครัว และหนวยงานราชการ นั่นคือ
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ที่มีใจความ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"จัดการศึกษา" หมายความวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแกผูเรียน
"ครอบครัว" หมายความวา บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจ
ปกครอง หรือผูป กครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
"ผูจัดการศึกษา" หมายความวา บุคคลในครอบครัวหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ครอบครัวนั้นใหจัดการศึกษา
"ผูเรียน" หมายความวา บุตรหรือบุคคลผูอยูในปกครองของครอบครัว
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"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลําเนา
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 2 ใหครอบครัว ซึ่งประสงคจะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
ตอสํานักงาน คําขออนุญาตตามวรรคหนึง่ ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผูเรียน
(3) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใชจัดการศึกษา
(5) สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ของผูจัดการศึกษา เวนแตผูจัดการศึกษาผานการประเมินโดยสํานักงานวาเปนผูมีความรู ความสามารถ
หรือประสบการณในการจัดการศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดตามความมุง หมาย
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
ขอ 3 ใหสํานักงานเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
และแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัว ที่ยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรบั คําขออนุญาตจัดการศึกษาตามขอ 2
ขอ 4 ในกรณีทสี่ ํานักงานเห็นวา ครอบครัวที่ไดรับอนุญาตจัดการศึกษาใด
ไมจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามขอ 2 (7) ใหสาํ นักงานแนะนําใหครอบครัวนั้นปรับปรุง
การจัดการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด หากครอบครัวดังกลาวไมดําเนินการตามคําแนะนํา
ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา
ขอ 5 ใหครอบครัวดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ตามหลักเกณฑและวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํารายงาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน รวมทัง้ การจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหา
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สํานักงานกําหนดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ 6 ใหสํานักงานจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ผูเรียนไมผานการวัดผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานแจง ให
ครอบครัวจัดใหมกี ารเรียนซอมเสริมแกผูเรียนนั้น และจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลใหมภายใน
ระยะเวลาทีส่ ํานักงานกําหนด
ขอ 7 ใหสํานักงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแกผเู รียนทีผ่ าน
การวัดผลและประเมินผลตามขอ 6
ขอ 8 การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) สํานักงานมีคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาตามคําขอของครอบครัว
(2) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจัดการศึกษาตามขอ 4
จากกฏทรวงกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547 สะทอนใหเห็นความกาวหนาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย รวมถึง
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การใหความรวมมือจากทางภาครัฐที่ใหความสนใจและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านทั้งฝายผูจัดและเจาหนาที่
ของรัฐในสํานักเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัด อันนําไปสูความเขาใจตรงกันมากยิง่ ขึ้น
ชวงปลายป พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัวไปอีก
กาวหนึ่ง ในความสัมพันธที่ขยายใหญขึ้นในรูปแบบของเครือขายครอบครัวบานเรียน ไดพัฒนาเริม่ ตน
จากการจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ศปศค.) และกลายเปน” สถาบัน
บานเรียนไทย” เปนองคกรที่มงุ ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อชวยในการสงเสริม สนับสนุน
ในดานนโยบายและกฎหมายเพือ่ ใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหถูกตอง
สมบูรณอยางแทจริง และองคกรเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจัดตั้งขึ้นเปน “สมาคม
บานเรียนไทย” (สบท.) ในปจจุบัน เครือขายที่เขมแข็งเหลารวมกันผลักดันขอกฏหมายทีเ่ ปนธรรม
และชวยรับรองสิทธิการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยิ่งขึ้น โดยผลักดันเสนอนโยบายและขอคิดเห็น
ตาง ๆ จนปรากฏผลลําดับตอมา คือ พระราชบัญญัตสิ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่มีใจความสําคัญตามมาตรา 3 - 9 ดังตอไปนี้
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบงั คับกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยซึ่งดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่ไดบัญญัติไวแลว
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาทีม่ ีกลุม เปาหมาย
ผูรับบริการ และวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรปู แบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน
หรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุม
เปาหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท มี่ ีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา
หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคล ซึง่ บุคคลสามารถเลือกทีจ่ ะเรียนรูไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ
โอกาสความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ภาคีเครือขาย” หมายความวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองคกรอื่น
รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสาน
ความรวมมือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว หรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได แลวแตกรณี ทั้งนีต้ ามกระบวนการและการดําเนินการที่ได
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหยึดหลักดังตอไปนี้
1. การศึกษานอกระบบ ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษา
อยางกวางขวาง ทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และ
การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
2. การศึกษาตามอัธยาศัย การเขาถึงแหลงการเรียนรูทสี่ อดคลองกับความสนใจและ
วิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุม เปาหมาย การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่น และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู
ที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
มาตรา 7 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย
ในเรื่องดังตอไปนี้
1. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพือ่ พัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม
ที่ใชความรูและภูมิปญ
 ญาเปนฐานในการพัฒนา ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรม
การศึกษา
มาตรา 8 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย
ในเรื่องดังตอไปนี้
1. ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูทจี่ ะเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
2. ผูเรียนไดเรียนรูสาระทีส่ อดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรบั ไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
มาตรา 9 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ดงั ตอไปนี้
1. ผูเรียน ซึง่ เปนผูท ี่ไดรับประโยชน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และสามารถ
เลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง
2. ผูจัดการเรียนรูส ําหรับการศึกษานอกระบบ และผูจัดแหลงการเรียนรูส ําหรับ
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การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนโดยบูรณาการความรู ปลูกฝงคุณธรรม และคานิยมที่ดีงาม
3. ผูสงเสริมและสนับสนุน ซึ่งเปนผูที่เอื้อประโยชนใหแกผเู รียนและผูจ ัดการเรียนรู
มีการดําเนินการที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตน เปนกฎหมายสําหรับใหสถานศึกษาและเครือขาย
ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาและภาคีเครือขาย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เปนการสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดมีความรูความเขาใจในแนวคิดกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะสงผลใหเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดงายขึ้น เพื่อทําใหประชาชน
ไดมีโอกาสเรียนรู และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนไดตามศักยภาพ
โดยสรุปแลว สิทธิในการจัดการศึกษาในครอบครัวในสังคมไทยเกิดขึ้นจากการผลักดัน
จากภาคประชาชนหรือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางแทจริงตั้งเริม่ ตน ซึ่งผานระยะเวลายาวนาน
ผานความพยายามของครอบครัวรุนแลวรุนเลาที่ยังไมละความเพียรเพื่อเรียกรองสิทธิใหกบั ผูเ รียน
การจนไปถึงเปาหมาย คือ การศึกษาตลอดชีวิตที่เปนรูปแบบของการศึกษานับตั้งแตวัยแรกเกิด
จนกระทั่งสิ้นชีวิต สอดคลองกับแนวคิดและความเชื่อของการจัดการศึกษาในครอบครัว

1.3 การจัดการศึกษาในครอบครัวในปจจุบัน
ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเปนกฏหมายสําคัญยิง่
ในการปฏิรปู ทางการเมืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ยอมถือเปนตัวบทกฎหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันที่มเี จตนารมณใหเกิดการปรับปรุงทางการศึกษาขนานใหญ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีบทบัญญัติสงเสริมสนับสนุน
ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษาอยูหลายมาตรา โดยเฉพาะในมาตรา 12
ที่รับรองใหสิทธิครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตรของตนเองไดใหหลักประกันไว
ในมาตรา 13 และมาตรา 14 บิดา มารดา หรือผูปกครองทีจ่ ัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตร
หรือบุคคลในความดูแล มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐและสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชน การลดหยอน
หรือยกเวนภาษี เปนตน มาตรา 15 และมาตรา 18 ใหมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา
ยืดหยุนแตกตางกันไปได มาตรา 38 ใหอยูในการสงเสริมสนับสนุนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547)
จากรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) กลาวถึงเรือ่ งการศึกษาอยางชนิด
ตระหนักวากําลังอยูในภาวะแหงความวิกฤต เปนเรื่องอันเรงดวนที่จะตองมีการปฏิรูปหรือถึงขั้น
ตองปฏิวัติ ไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีความจําเปนที่จะตองลงลึก
ไปใหถึงแกน
คงจําเปนตองกลาวถึง การศึกษาในระบบหรือกระแสหลักทีเ่ ปนคนไทยทุกคน
ยอมรับและรับรูกันมายาวนานถึงปญหาที่เรื้อรังและแกไมเคยตก คําถามสําคัญอยางแรกที่ควรตัง้
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ขอสังเกตจากใจของคนทุกคนก็คือ การศึกษาชนิดที่เปนแบบแผนตายตัวอยางในระบบโรงเรียน
ที่กลายเปนความเคยชินของคนในยุคสมัยนี้จนยากที่จะเห็นอยางอื่นไปไดแลวนั้น เปนการศึกษา
ที่สรางความรุง เรืองพัฒนาชีวิต หรือเปนการศึกษาที่สรางความทุกขทําลายชีวิตใหเสื่อมลง มันเปนไป
ในทางใดกันแน
จากการสํารวจครอบครัวที่มีความสนใจที่จะจัด การศึกษาโดยครอบครัวดวยวิธี
การเปดรับขอมูลโดยตรงผานเครือขายงานประชาสัมพันธของสถาบันบานเรียนไทย (จดหมายขาว
รายเดือน” บานเรียนไทย”, www.banrian.com) และของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ในชวงระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2546 (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) รวมทั้งสํารวจ
จากครอบครัวที่มาเขารวมการประชุมปฏิบัติการเวทีบานเรียนในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต รวม ๔ ครั้ง ผลการสํารวจทํา ใหสามารถคาดการณแนวโนมการขยายตัวของการศึกษา
โดยครอบครัวในสังคมไทยในป พ.ศ. 2547 - 2548 สามารถชี้ใหเห็นดวยขอคนพบที่สําคัญ คือ
มีการขยายตัวของครอบครัวบานเรียนอยางมาก ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงดังที่คาดหมาย สําหรับในปจจุบนั ไดมีครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษา
ใหกับบุตรหลานเองเพิ่มขึ้นอยางมาก เมื่อเทียบกับในอดีต ปจจัยทีเ่ ปนแรงผลักดันสําคัญ คือ “ทัศนะ
ความคิดในเชิงอุดมคติและความศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุงหมายมุงใหการศึกษา
เปนเครื่องพัฒนาบุตรหลานใหมีชีวิตที่มีอสิ รภาพและดีงาม” การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้ ไดรับ
อิทธิพลจากปรัชญาการศึกษาองครวม (Holistic education) และการศึกษาทางเลือก (Alternative
education) เปนความพยายามสรางสรรคกระบวนการเรียนรูที่ตางออกไปจากเดิม เพื่อการคนพบ
พื้นที่ที่เปนอิสระของตนทางกลางการอยูรวมอยางไมแปลกแยกกับสังคมสมัยใหม การศึกษา
โดยครอบครัวในสังคมไทยไดรบั อิทธิพลจากการศึกษาที่บาน หรือ Home school ของทางตะวันตก
มาบาง และมีเหตุมาจากความเปนจริงที่ดํารงอยูในสังคมไทยเพื่อใหสอดคลองกับพื้นเพทางวัฒนธรรม
ที่ยกยองใหพอแมเปนครูคนแรก และครอบครัวคือแหลงเรียนรูบมเพาะสรางความเปนคนทีส่ ําคัญ
ที่สุดของเด็ก รวมทั้งการใหความสําคัญตอการเปนชุมชน การเชื่อมโยงเขาหากันเพือ่ การเกื้อกูลกัน
ตั้งแตเริ่มตนการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยจึงมีแนวโนมของการรวมตัวกันเปนกลุม
“กลุม ครอบครัวบานเรียน” ซึ่งมีลักษณะเปนวัฒนธรรมตะวันตก
การรวมตัวกันของกลุม ครอบครัวบานเรียน จะกระทําอยูใน 2 ลักษณะ คือ
1. กลุมครอบครัวบานเรียน ที่มีลกั ษณะเปนขายประสานงาน สมาชิกดูแล
จัดการศึกษาใหกับบุตรของตนเปนหลัก พรอมไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันตามเวลาและ
สถานที่ที่นัดหมายเปนครั้ง ๆ ไป มีการประสานงานแบบหลวม ๆ ไมเปนทางการนัก ตัวอยางไดแก
กลุมบานเรียนปญญากร และกลุมประสานใจ
2. กลุมครอบครัวบานเรียน ที่มีลกั ษณะรวมศูนยการจัดการในที่เดียว ครอบครัว
ที่มีจุดมุง หมายหรือปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือรวมกัน ไดรวมกันดําเนินการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
แหงหนึง่ อาจมีการมอบหมายหรือจางครู ผูดําเนินการโดยอยูในการกํากับดูแลของคณะครอบครัว
กลุมลักษณะนี้มีความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเปนสถานศึกษาในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544)
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(ศปศค.)
ชวงปลายป พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัวไปอีก
กาวหนึ่ง ในความสัมพันธที่ขยายใหญขึ้น และมีความเปนไปไดที่จะเกิดระบบของการประสานงาน
ดูแลจัดการที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ในรูปแบบของเครือขายครอบครัวบานเรียน ดวยการจัดตั้งเปน
“ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.) โดยจะเปนองคกรตัวแทนเพือ่ การพัฒนา
สรางสรรค “การศึกษาโดยครอบครัว” ในสังคมไทย อันนําไปสูแกนแทและจุดมุงหมายทีส่ มบูรณ
ของชีวิต ซึ่งจะมีภารกิจหลักดวยกัน 3 ประการ คือ 1) สรางความเขมแข็งใหกับการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย 2) สรางสรรคชุมชนครอบครัวแหงการเรียนรู และ 3) วิจัยพัฒนาเผยแพร ขยายผล
เพื่อการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู การดําเนินงานของศูนยประสานงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจะดําเนินตามโครงงาน 3 โครงงาน คือ โครงงานเพื่อครอบครัวบานเรียน โครงงาน
เพื่อครอบครัวเรียนรูรวมกัน และโครงงานวิจัยพัฒนา เผยแพร ขยายผล แตละโครงงานจะประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 1) โครงงานเพือ่ ครอบครัวบานเรียน ประกอบดวยกิจกรรม อาทิ การจัดทํา
ทะเบียนครอบครัวบานเรียน การจัดกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในทางความรู ความสามารถ
วัตถุปจจัย และทรัพยากรการศึกษา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณรวมกัน
การจัดเรียนรูรวมกัน ในรูปกิจกรรมเด็ก กิจกรรมครอบครัว สนับสนุนใหมีชมรมเด็กบานเรียน
หลากหลายลีลาตามความสนใจ ความถนัดของเด็ก และสนับสนุนใหมีอาสาสมัครชวยบานเรียน
การชวยเหลือจากกัลยาณมิตร 2) โครงงานเพือ่ ครอบครัวเรียนรูรวมกัน ประกอบดวยกิจกรรม อาทิ
การสัมมนาสําหรับผูสนใจและผูเริ่มตนจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดการเรียนรูรวมกันในรูปกิจกรรม
เด็กกิจกรรมครอบครัวในวันหยุด วัดปดภาคการศึกษา และ 3) โครงงานวิจัยพัฒนา เผยแพร ขยายผล
ประกอบดวยกิจกรรม อาทิ ติดตาม ผลักดันรณรงค ตอนโยบาย กฎหมายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐ
เพื่อสิทธิอันสมบูรณและชอบธรรมของการศึกษาโดยครอบครัว วิจัยและพัฒนาสรางองคความรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ประสานงานในความรวมมือกับสถานศึกษาเครือขาย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดทําจดหมายขาว และการเผยแพรทางสื่อสาธารณะตาง ๆ
ทั้งนีก้ ารรวมกลุม สรางองคกรเครือขายบานเรียน เพือ่ สนับสนุนประโยชนนานับประการ
ตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ไดพัฒนาเริ่มตนจากการจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (ศปศค.) ในเดือนกันยายน 2543 และกลายเปน”สถาบันบานเรียนไทย” ในเดือน
กุมภาพันธ 2546 เปนองคกรทีม่ ุงประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพือ่ ชวยในการสงเสริม สนับสนุน
ในดานนโยบายและกฎหมาย เพื่อใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหถูกตอง
สมบูรณอยางแทจริง พรอมทัง้ ใหบริการคลินิกบานเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแกครอบครัวผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและผูส นใจตอไป
ในปจจุบันองคกรเครือขายผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจดั ตั้งขึ้นเปน “สมาคม
บานเรียนไทย” (สบท.) เพื่อใหมีฐานะเปนนิตบิ ุคลเปนตัวแทนในทางสิทธิประโยชนใหกับครอบครัว
บานเรียนไดเต็มทีม่ ากขึ้นโดยสมาคมไดรับอนุญาตตามใบสําคัญการจดทะเบียนลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2548 และไดทํางานอยางเต็มที่ เต็มสรรพกําลังของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รวมไม
รวมมืออยางแข็ง เพื่อสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนําแกครอบครัวผูจัดและผูทสี่ นใจ
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ในทุกดาน โดยเฉพาะในดานนโยบายและกฎหมายเพื่อใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใหถูกตองสมบูรณอยางแทจริง ดังทีป่ รากฏในสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขางตน
ในการประสานงานกันทํางานอยางแข็งขันนี้ แสดงถึงอีกพัฒนาการสําคัญอีกขั้น
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการที่การศึกษาบานเรียนไทยมุง ใหมีมิติทางสังคมมากกวา
ความเปนปจเจกชน มีแนวโนมของการรวมตัวกันสรางความผูกพันในเชิงชุมชนกัลยาณมิตรอยูดวย
พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ครอบครัวบานเรียนโดยสวนใหญจะจัดการเรียนรูในครอบครัว
ของตนประสานไปกับการมีกิจกรรมเรียนรูร วมกับครอบครัวบานเรียนอื่น ๆ เปนครั้งคราวหรือสมํ่าเสมอ
ตามโอกาสที่เอือ้ อํานวยและตามความสนใจนอกจากนี้ ยังมีการเขารวมกับกิจกรรมของเครือขาย
บานเรียน ซึ่งนับเปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุม บานเรียน โดยองคกรเครือขายบานเรียนที่มี
การดําเนินงานอยูในปจจุบัน คือ “สถาบันบานเรียนไทย”
ยุทธชัย เฉลิมชัย (ออนไลน, 2552) นายกสมาคมบานเรียนไทยนําเสนอในการประชุม
ปฏิรปู ประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย” ครัง้ ที่ 11 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
จัดโดยเครือขายสถาบันทางปญญา สสส. กลาวถึงขอเท็จจริง กอนหนา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มีครอบครัวไทยจํานวนหนึง่ ไมสง ลูกเขาโรงเรียน พยายามจัดการศึกษาใหเองที่บาน
อยูบางแลว ถึงแมจะเปนการขัดกับกฎหมายบานเมือง โดยใชวิธีลงทะเบียนเปนนักเรียนในโครงการ
โฮมสคูล โรงเรียนหมูบ านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ของมูลนิธิเด็ก ตอเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงวา
ดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดใหพอแมผปู กครองที่ประสงค
จะจัดการศึกษาใหกบั บุตร ตองยื่นคําขอจดทะเบียนจัดการศึกษากับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ที่ครอบครัวมีภูมิลําเนา โดยพอแมอาจจะเปนผูส อนเองหรือมอบหมายใหมีผจู ัดการศึกษาใหก็ได
หลังจากนั้นมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
จากการสํารวจลาสุดถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีผจู ดทะเบียนจัดการศึกษาบานเรียน
จํานวน 106 ครอบครัว เปนเด็กผูเรียน 144 คน ใน 40 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แตละป
มีการขยายตัวเพียงเล็กนอยและมีผูถอนตัวออกสม่ําเสมอ เทากับ 4 ปหลังประกาศกฎกระทรวงฯ
หรือ 9 ปหลังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เรื่องการศึกษาบานเรียนยังไปไมถึงไหน ยังไมเปน
ไปตามยุทธศาสตรที่ตองการสรางการมีสวนรวมและสรางทางเลือกใหมทางการศึกษาใหกับพอแม
ผูปกครอง ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
โดยสรุปแลว สําหรับในสถานการณปจจุบันตองถือวาการศึกษาบานเรียนในสังคมไทย
กําลังอยูในชวงของการเบงบานมากยิ่งขึ้น กําลังคอย ๆ สรางสรรควิถีทางของตน เพื่อทีจ่ ะกาวไปใหถงึ
เปาหมายของแตละครอบครัว ทิศทางหลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือหัวใจบานเรียนไทย
ในปจจุบัน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ที่สรุปได
ดังตอไปนี้
1. เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน พิจารณาจาก
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีความพยายามทีจ่ ะคนหาและตอยอด
การเรียนมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูกใหมากที่สุด กลาวไดวา เปนการศึกษาที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง โดยที่มีพื้นฐานมาจากความเคารพในสิทธิของเด็กและความเชื่อมั่น
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ในศักยภาพการเรียนรูทเี่ ด็กทุกคนมีอยู (สรางเนื้อหาหลักสูตรใหเหมาะกับเด็กแทนการยัดเยียดเด็ก
ใหเขากับหลักสูตร) จนเกิดการรูท ี่เปนการประจักษจากภายในตัวเด็กเกิดความรักในการเรียนรูและ
สรางทักษะทีจ่ ะเรียนรูตอเนือ่ งตลอดชีวิต
2. เรียนรูอยางบูรณาการชีวิต การเรียนรูของเด็กบานเรียนโดยสวนใหญจะอยูใน
วิถีชีวิตประจําวันมากทีส่ ุด มีการคลี่คลายออกจากการเอาวิชาตาง ๆ เปนตัวตั้ง เปลี่ยนเปนมุงเขาหา
สาระการเรียนรูอันเปนองครวมของชีวิต เพื่อการเรียนรูความจริงของชีวิต สังคม ธรรมชาติ อยางมี
ความสมดุล ผสมผสานทั้งความรูทางสากลกับภูมปิ ญญาไทย ดังนั้นจึงแทนทีจ่ ะเปนการบูรณาการ
วิชาตาง ๆ เขาดวยกัน เพราะเด็กจะเกิดความสนใจกระตือรือรนทีจ่ ะสืบคน ทดลอง สรางองคความรู
ตาง ๆ ขึ้นมาดวยตัวเองได
3. ครอบครัวเรียนรูรวมกันการศึกษาบานเรียน กําลังพยายามเปลี่ยนวิธีการศึกษา
ที่มีผสู อนกับผูเ รียน ใหกลายมาเปนการเรียนรูรวมกัน เรียนรูจากกันและกัน ผลัดกันเปนผูส อนและ
ผูเรียน กลายเปนวิถีทางที่ครอบครัวทัง้ ครอบครัว ควรพัฒนาจนกลายเปนวิถีชีวิตทั้งหมดของครอบครัว
ใชชีวิตใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับการเรียนรู ทําใหทกุ เวลาทุกสถานทีส่ ามารถกอใหเกิดการเรียนรู
ไดทั้งสิ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรมในครอบครัวไปในทางทีเ่ ปนกุศลยิ่ง ๆ ขึ้น
จะทําใหเกิดชุมชนครอบครัวเรียนรูร วมกันที่มีกระบวนการเรียนรูร วมกันในมิติทางสังคมของกลุม และ
เครือขายครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. ประเมินผลตามสภาพจริง ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของเด็ก
ครอบครัวบานเรียน สวนใหญจะใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/โครงงาน จาก
การเรียนรูท ี่เด็กทําขึ้น มีการใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดบางตามความเหมาะสม ตามหลักการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีความหลากหลายในเครือ่ งมือและวิธีการวัด/ประเมิน ทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ มีความตอเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงานหรือ
ผลการทดสอบ และคํานึงถึงความแตกตางในตัวเด็กแตละคน
5. มีเปาหมายเพื่อความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ ในที่นี้หมายความถึง ลูกมีความรูและ
ทักษะอันจําเปน สามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระบบในระดับทีส่ ูงขึ้นไปได ผูจัดเชื่อวาไมเวลาใดก็
เวลาหนึง่ เด็กบานเรียนยังตองกลับเขาศึกษาตอในระบบการศึกษาปกติ โดยที่ในชวงระยะอันใกลนี้ ลูก
สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนที่อยางนอยก็ไดมงุ มั่นพยายามอยางดี
ที่สุดแลว กาไดอยูรวมในชุมชนแหงกัลยาณมิตร อันเปนผลมาจากความสัมพันธในลักษณะของการ
เรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนความสัมพันธที่มลี ักษณะพิเศษมีความลึกซึง้ มากกวาความสัมพันธกันโดยผิวเผิน
ที่เปนปรากฏการณทั่วไป
โดยสรุปแลว การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบันดําเนินการไปในทิศทางบวก
เมื่อไดรบั การรับรองอยางเปนทางการทางกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ
การศึกษา และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเตอรเน็ต ที่เขาถึงไดงายขึ้นเปนตัวชวย
ใหเกิดความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้น จํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ก็ขยายตัวและรวมกลุมกันจนกลายเปนเครือขายครอบครัวที่สามารถชวยเหลือในดานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานประสบการณ
ของครอบครัวที่ทํามากอน คําแนะนําในการจัดการศึกษา และการทํากิจกรรมรวมกันทั้งในระดับจังหวัด
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และภูมิภาค ซึ่งเอื้อใหครอบครัวผูจ ัดการศึกษาสามารถคนพบธรรมชาติของการเรียนรูของครอบครัว
และดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ความหมายของการศึกษาโดยครอบครัว
การกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยครอบครัว ใหเห็นเดนชัดขึ้น เบื้องตนเทียบเคียง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในฐานะที่เปนหลักเปนกติกาทางการศึกษาของ
สังคมไทยในปจจุบัน สามารถสรุปและชวยใหมองเห็นเปนภาพรวม แสดงความเปนการศึกษา
โดยครอบครัวในบริบทของสังคมไทย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) ไดดังนี้
“การศึกษาโดยครอบครัว คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองของกฎหมาย
โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยางมีการเทียบโอนผลการศึกษาได” ทั้งนี้ความหมายของ
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย เมื่อเทียบเคียงกับบทบัญญัติทเี่ กี่ยวของในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) สรุปไดวา การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองของกฎหมายโดยมีรปู แบบ
การจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือทัง้ สามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีการเทียบโอนผลการศึกษากันได การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สามารถดําเนินการในสถานศึกษาประเภทหนึ่งเชนเดียวกับโรงเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จึงมีสถานภาพ สิทธิ หนาที่ และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ ในความเปนสถานศึกษาที่ทัดเทียมกัน และ
โดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะทีม่ ีความแตกตางกันระดับหนึ่งดวย
พรอมทั้งไดบอกถึงหลักการสําคัญ 2 ประการ เปนการขยายความความหมายของ
การศึกษาโดยครอบครัวใหมีคุณคาชัดเจนขึ้น คือ 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนสิทธิ
โดยพื้นฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา มารดา และครอบครัว เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู
ฝกอบรมใหบุตรหลานหรือบุคคลที่อยูในความดูแล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และ 2) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก
ที่รัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดอยู ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องปรัชญา ความคิด
ทัศนะ ความเชื่อ ของแตละครอบครัว โดยจะตองจัดตามหลักการและแนวการจัดการศึกษาทีก่ ําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
จากหลักการดังกลาว ทําใหขอสังเกตไดวา การศึกษาโดยครอบครัวสามารถดําเนินการ
ในสถานศึกษาที่เรียกวาศูนยการเรียน ซึ่งมีฐานะเปนสถานศึกษาประเภทหนึง่ เชนเดียวกับโรงเรียน
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงมีสถานภาพ สิทธิ หนาที่ และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ ในความเปนสถานศึกษา
ที่ทัดเทียมกัน และโดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางกันระดับหนึง่ ดวย
การศึกษาโดยครอบครัวอยูในการสงเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา จากความหมายนีแ้ สดงเจตนารมณชัดเจนวา การศึกษา
โดยครอบครัว เปนอีกมิติของการศึกษาอันหลากหลายที่ตางจากการศึกษาในโรงเรียน ทั้งไมใชการศึกษา
เอกชน (ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550) จะตองมีการออกขอกําหนดในรายละเอียด
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การดําเนินการตาง ๆ ขึ้นใหม ภายใตสถานภาพที่ไดรบั การสงเสริมสนับสนุนในฐานะทีเ่ ปนนวัตกรรม
การศึกษาใหมอี ิสระ มีความยืดหยุน ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางการศึกษาอยางเปดกวาง
นอกจากนีก้ ารศึกษาโดยครอบครัวจึงยังอาจหมายถึง “ขอตกลงจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางครอบครัวกับโรงเรียน” และ “การมีสวนรวมบางสวนกับโรงเรียน” ทั้งนี้เมื่อประมวลทัง้ หมดแลว
สามารถสรุปเปนลักษะที่เดนชัดทีบ่ อกถึงความเปนการศึกษาโดยครอบครัว อยูในลักษณะ 5 ประการ
ดังนี้ 1) เปนการจัดการศึกษาที่พอ แม หรือผูป กครอง เปนผูร ับผิดชอบโดยตรง เปนการจัดการศึกษา
เองทัง้ หมด หรือโดยมีขอตกลงจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัวกับโรงเรียน อาจเปนผูส อน
ดวยตนเอง หรืออํานวยการใหเกิดการเรียนการสอนขึ้น 2) มีการจัดตัง้ เปนศูนยการเรียนครอบครัวเดีย่ ว
แบบขายประสานงานหรือศูนยการเรียนก็ได 3) สาระและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ทีจ่ ัดขึ้น เปนไป
ในทางตอบสนองตอปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อ ความสนใจ ความตองการหรือปญหาของแตละครอบครัว
จึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลายกันไป มีความยืดหยุนเปนอิสระมากกวา
การศึกษาในแบบแผนอยางเดิม 4) ความสําเร็จของการศึกษามุงไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็ก
เปนรายบุคคล อยางพยายามใหสอดคลองตรงกับความถนัด ความสนใจ และความตองการที่มอี ยูจริง
จากการเปนหนวยการศึกษาขนาดเล็ก ที่สามารถสรางกระบวนการเรียนรูแบบตัวตอตัวและผสมผสาน
ไปกับวิถีการดําเนินชีวิตได และ 5) ไมใชการศึกษาที่เปนกิจการทางธุรกิจเพื่อผลกําไรและไมเปนไป
เพื่อการแอบอางแสวงหาผลประโยชนจากเด็ก
โดยนัยความหมายทั้งหมดกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หมายถึง การจัดการศึกษาที่ผปู กครองหรือผูจัดการศึกษาไดรับสิทธิและเสรีภาพในการเลือกวิธีการให
การศึกษาอบรมแกบตุ ร โดยมีศักดิ์และศรีเทียบเทากับสถานศึกษาในปจจุบนั เนนการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ของเด็กเพือ่ ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ มีรปู แบบการจัดทีห่ ลายหลายตามเจตจํานงครวมของครอบครัว
โดยมีรัฐคอยใหความชวยเหลือในเกือบทุกดาน เพื่อชวยเปดโอกาสทางการศึกษาแกสงั คมไทย

2.2 ภูมิหลังของครอบครัว
ในหนังสือคูมือครอบครัว กาวแรกสูบานเรียน หลักคิดและกระบวนการเขาสูการศึกษา
โดยครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) กลาวถึงความพรอมของครอบครัว
เปนประเด็นสําคัญในการจัดการโดยครอบครัว รวมทั้งเปนหลักการหนึง่ ที่เจาหนาที่ภาครัฐใช
ในการพิจารณาในการอนุมัติใหครอบครัวจัดการศึกษาแบบนี้ ภูมิหลังของครอบครัว อันหมายถึง
ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวยดานผูปกครอง ไดแก วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ
การจัด อาชีพ ดานผูเรียน ไดแก ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเ รียน และดานสถานที่และแหลงเรียนรู ไดแก ที่อยูอาศัย ความพรอม
ที่จะจัดการศึกษาบานเรียน ครอบครัวควรพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ตอไปนี้
1. ความรูของพอแม ขึ้นกับแนวทางในการจัดการศึกษาใหกบั ลูก ถาตองการเนน
วิชาการเปนแบบแผน พอแมก็ตองเตรียมตัวเองในทางวิชาความรูใหมากขึ้น แตถามุงใหลูกเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจําวัน ใหลูกสามารถวางแผนการเรียนรูและเรียนรูไดดวยตนเอง
เปนสําคัญ พอแมกจ็ ะมีบทบาทหลักเปนนักอํานวยการ นักจัดกิจกรรม คอยดูแลใหคําปรึกษาและ
จัดเตรียมสิง่ สนับสนุนที่จําเปนใหกับลูก ประสบการณ และความเขาใจตอชีวิตของพอแมจงึ มี
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ความจําเปนมากกวาวุฒิการศึกษาอยางเปนทางการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทยั วรรณ เฉลิมชัย, 2543;
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก)
2. ฐานะของครอบครัว การศึกษาบานเรียนเมื่อเทียบกับการสงลูกเขาโรงเรียน
(โดยเฉพาะโรงเรียนดัง ๆ) คาใชจายจะต่ํากวา คาใชจายที่จําเปน คือ การจัดหาหนังสือ วัสดุอุปกรณ
การเรียนวิชาพิเศษบางอยางเพิม่ เติม การเดินทางไปยังแหลงเรียนรูตาง ๆ เปนตน อยางไรก็ตาม
หากพอแมเลือกทีจ่ ะใชวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมตามสภาพจริงมาเอือ้ อํานวยตอการเรียนรูของลูก
สิ่งพื้น ๆ ธรรมดา และธรรมชาติรอบตัวก็กลายเปนสือ่ ชั้นดีของการเรียนรูได ควรพิจารณาจากสองดาน
คือ ทั้งดานรายไดและดานรายจายของครอบครัว 1) ดานรายได ครอบครัวบานเรียนหลายครอบครัว
ตัดสินใจเลือกสละรายไดจากงานอาชีพของพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง เพื่อมาทําหนาที่ดูแลจัดการศึกษา
ใหลูก ซึง่ เปนไปพรอมกับการตัดสินใจเปลี่ยนการดํารงชีวิตของครอบครัวใหเขาลักษณะสมถะ
เรียบงายดวย ในระดับทีพ่ อเพียงในทางเศรษฐกิจ เลือกทางความมั่นคงทางจิตใจมากกวาการยึดติด
ในเงินทองหรือยศตําแหนง 2) ดานรายจาย เมื่อมีการบริหารดานรายจายอยางมีความพอดีตามสภาพ
ครอบครัว ก็จะสามารถมีอสิ ระจากการถูกแรงเยายวนของการบริโภคที่ขาดสติ การผอนเบาภาระ
คาใชจายของครอบครัวบานเรียน ยังมีผลมาจากการรวมตัวจัดการเรียนรูร วมกันเปนกลุม หรือเครือขาย
ทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรลดทอนคาใชจายและใชเงินไดคุมคากวา ทั้งยังเปนการธํารงรักษาไว
ซึ่งวัฒนธรรมความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผือ่ แผของสังคมไทยเราอีกดวย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543)
3. เวลา หากพอแมคนใดคนหนึง่ มีเวลาจากการงานอาชีพที่ไมรัดตัวหรือยอมสละ
เวลาจากการงานอาชีพมาทําหนาที่ดูแลลูกโดยตรง ก็จะชวยใหสามารถจัดการเรียนรูใหกับลูกได
อยางเต็มที่มากขึ้น แตที่สําคัญกวา คือ “คุณภาพของการใชเวลา” เพราะการศึกษาแบบบานเรียน
ไมจําเปนตองใชเวลามากมายเหมือนในโรงเรียน ดวยมีบรรยากาศที่ผอนคลายสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองตามความสนใจของเด็ก เวลาทุกนาทีจงึ มีคุณภาพของการเรียนรูอยูในตัว ยิ่งตอบสนอง
ความสนใจใครรูในตัวลูกไดมากเทาไหรก็ยิ่งหมดความจําเปนที่จะตองขลุกอยูกับลูกตลอดเวลามากขึ้น
เทานั้น เวลาที่ครอบครัวบานเรียนควรจะใชใหมาก นาจะเปนเวลาของการเดินทางไปในโลกของ
การเรียนรูท ี่มีอยูท ุกหนทุกแหง ใหลกู ไดเก็บรับประสบการณตรงที่มีคุณคากวาการเรียนรูแตเพียง
ตัวหนังสือ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ก)
4. ความเห็นพองตองกันของพอแมลูก เปนปจจัยทีม่ ีความสําคัญมาก จะสงผลให
เกิดความราบรื่นสรางความมั่นใจและความรูสกึ ที่ดีใหกับลูก กรณีที่มเี สียงคัดคานจากญาติมิตรและ
คนรอบขางอยูบ างเปนเรื่องธรรมดา เพราะกําลังทําสิ่งที่ตางจากคนสวนใหญทําจากประสบการณ
ของหลายครอบครัวบานเรียน พบวา ดวยความมั่นคงแนวแนและพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นจริงในตัวเด็ก
จะทําใหเสียงคัดคานเหลานั้นเบาลงและกลายเปนการยอมรับในที่สุด (ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
5. ความพรอมของตัวบาน สถานทีเ่ รียน เมื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น
เปนการปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนโดยใชบานหรือครอบครัวเปนฐานของการศึกษาเรียนรู สรางวัฒนธรรม
การเรียนรูขึ้นในครอบครัว ฟนคืนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และจากกระบวนการที่ครอบครัว
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กําลังเรียนรูรวมกัน เรียนรูซงึ่ กันและกัน บรรยากาศในการเรียนรูทเี่ ริม่ จากที่บานจึงเปนสวนสําคัญ
เชนกันในการจัดการศึกษา (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา, 2555)
นอกจากปจจัยภายนอกดังกลาวแลว ยังควรพิจารณาความพรอมจากการให
ความสําคัญตอปจจัยภายในจิตใจดวย ไดแก ทัศนะและศรัทธามั่นคงที่มีตอชีวิต ความรัก ความเมตตา
อยางลึกซึ้งตอลูก ความเปนคนเด็ดเดี่ยวไมยอมแพตอ ปญหาอุปสรรค เปนตน
โดยสรุปแลว การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเชื่อมโยงกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางตรง ในที่นี้ภูมิหลังของครอบครัว หมายถึง
ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ ความพรอมดานผูป กครอง ไดแก ความรู
ของพอแม อาชีพ ฐานะของครอบครัว ประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการเตรียม
ความพรอมใหกับตัวเองในฐานะผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงความพรอมดานผูเรียน ไมวาจะเปน
ระดับการศึกษา พัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเรียน และสุดทาย
ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ซึง่ กลาวถึงลักษณะที่อยูอาศัยของครอบครัว ซึง่ ทั้งหมด
ถือเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในเตรียมพรอมครอบครัวการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

2.3 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อกลาวถึงมูลเหตุสําคัญที่เปนแรงผลักดันใหกบั ครอบครัวนักบุกเบิกการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวที่รวบรวมไวในรายงานการวิจัย “รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย (ยุทธชัย อุทัยวรรณ, 2543) ทําใหทราบวาปจจัยสําคัญที่สุดตอการกอกําเนิดขึ้นของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะความคิดในเชิงอุดมคติและศรัทธาในหลัก
ศาสนธรรม โดยมีจุดมุง หมายใหการศึกษาเปนเครื่องพัฒนาบุตรหลานใหมีชีวิตที่มีอสิ รภาพและดีงาม
โดยที่มีปญ
 หาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาตอการศึกษาในระบบ เปนตัวหนุนสงชวยใหการตัดสินใจ
เลือกการศึกษาบนทางสายใหมมีความแนวแนยิ่งขึ้น แมจะตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึง
การไมไดรบั การยอมรับในทางกฎหมายบานเมืองดวยก็ตาม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศไทย แนวโนมการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุอันเปนทีม่ าสําหรับการศึกษาโดยครอบครัวใหกับบุตรหลาน
อาจพอสรุปได ดังนี้
1. สิ่งแวดลอมที่โรงเรียน ซึ่งประกอบดวย สิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ไมเหมาะสมกับลูก
ความไมเหมาะสมของการจัดการศึกษา ตลอดจนปญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน และ
ความปลอดภัยของลูก (อมรวิชช นาครทรรพ. 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549;
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; Princiotta &
Bielick, 2006; Rajamony, 2008; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ก, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
2. ดานความพรอมของครอบครัว รวมถึงประสบการณ พื้นฐานความคิดของพอแม
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธชัย เฉลิมชัยและอุทัยวรรณ, 2543; นิลวรรณ แซจิว, 2543;
ทองไพรํา สถาวรินทุ. 2543; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก)
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3. การมีอิสระทางความคิด เคยไดรับประสบการณของการแสวงหาคําตอบใหกับชีวิต
ทําใหมีความคิดที่แตกตาง สนใจไปในทางปรัชญา ชื่นชมในแบบทางทางอุดมคติ (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; Rajamony, 2008; สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551ก)
4. การจัดการศึกษาที่บานโดยการสอนลูกดวยตนเอง ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงกวาการจัดการศึกษาทีโ่ รงเรียน ตลอดจนสามารถสอนลูกตามรูปแบบการเรียนรูทลี่ ูกเรียนรูไดดที ี่สดุ
(Princiotta & Bielick, 2006; Rajamony, 2008; Sheperd, 2010; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ก)
5. เหตุผลดานความจําเปน โดยเฉพาะเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษ เด็กทีม่ ีความบกพรอง
ตลอดจนเด็กทีม่ ีปญหาเมื่อไปโรงเรียน (Princiotta & Bielick, 2006; ทองไพรํา สถาวรินทุ, 2543;
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; ผกาวรรณ นันทวิชิต,
2549)
6. เหตุผลทางศาสนา โดยผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวตองการปลูกฝงคุณธรรม
คานิยม ความเชื่อของแตละครอบครัว ตลอดจนสอนความเชื่อทางศาสนาที่ตนนับถือ สามารถควบคุม
สิ่งแวดลอมทางจริยธรรมของบุตรหลาน สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับหลักสูตรในชีวิตประจําวัน
(Princiotta & Bielick, 2006; อมรวิชช นาครทรรพ. 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทยั วรรณ, 2543;
Mckeon, 2007; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก, สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
7. ประสบการณจากการใชชีวิตหรือศึกษาในตางประเทศ ไดเห็นไดซึมซับแบบอยาง
ของการศึกษาที่ดี เปดกวาง ยืดหยุน และมีคุณคามากกวาทีเ่ ปนอยูในบานเมืองเรา (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ, 2543)
8. การปฏิสมั พันธทางสังคมที่มสี ภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเ รียน (Rajamony, 2008)
นอกจากนีป้ จจัยทีจ่ ะมีผลสําคัญตอการตัดสินใจ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547)
พบวา ในจํานวนทีใ่ กลเคียงจนถือไดวาเปนปจจัยสําคัญทัดเทียมกัน ครอบครัวจะพิจารณาจาก 3 ปจจัย
ดังนี้ 1) มั่นใจวาครอบครัวมีความพรอมแลว 2) ไดพบกลุมครอบครัวบานเรียนที่สามารถหนุนชวยกันได
3) มีกฎกระทรวงฯ รองรับ รัฐมีนโยบายสนับสนุนชัดเจน ความพรอมของครอบครัว สวนใหญพจิ ารณา
จากมีเวลาวางเพียงพอที่จะใหกบั ลูก มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับที่ไมตองหวงกังวลพรอมทีจ่ ะจัดหา
สื่อสนับสนุนตาง ๆ จัดครูสอนพิเศษเปนบางวิชา มีความรูความสามารถและความเขาใจทีจ่ ัดใหลูก
เกิดการเรียนรูได การแสวงหาและไดพบกลุมครอบครัวบานเรียน โดยเฉพาะที่อยูในถิ่นฐานหรือ
จังหวัดเดียวกัน สวนใหญเพราะตองการไดรับขาวสาร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ มีเพื่อนชวย
แกปญหา มีกิจกรรมให เด็กไดเรียนรูดวยกัน และมีผลตอทางจิตใจใหเกิดความอบอุนและมั่นใจวา
ไมโดดเดี่ยวตอเรือ่ งกฎกระทรวง หรือกฎระเบียบอื่น ๆ และนโยบายของภาครัฐ สวนใหญจะให
ความสําคัญกับการไดรบั การรับรองผลทางการศึกษาของบุตรอยางมีสถานภาพทางกฎหมายทีส่ มบูรณ
ซึ่งจะมีผลตอการตอยอดในการศึกษาระดับทีส่ ูงขึ้นไป ทั้งตองการความมั่นใจวาการศึกษาโดยครอบครัว
หรือการศึกษาบานเรียนไมใชสงิ่ แปลกแยกในสังคม สามารถตอบทุกคําถามตอสังคมได
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เพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น จึงขอกลาวถึงงานวิจัยในตางประเทศ ที่กลาวถึงมูลเหตุ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากลักษณะความเชื่อทางศาสนาที่เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ
ประการหนึ่งในสังคมตะวันตก ทีผ่ ลักดันใหพอแมกาวเขามาจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ทําใหมี
ผลตอลักษณะการจัดการศึกษาที่ตามมาดวย โดยอาจไดจําแนกกลุมพอแมออกเปนเปน 2 ประเภท
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) คือ
1. กลุม “อุดมคตินิยม” (Ideologues) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมที่เครงศาสนา
โดยกลุมนีม้ ีความตองการหลักในการนําลูกออกจากโรงเรียนก็เพื่อขจัด “มลพิษ” จากโรงเรียนหรือ
ปญหาสภาพแวดลอมที่อาจกระทบหรือแปดเปอนความเชื่อและคานิยมทางศาสนาของครอบครัว
(Shepherd, 2010) สวนในวิถีทางการจัดการเรียนการสอนในบานของพอแมกลุม นี้นั้น ก็มักจัดแบบ
“โรงเรียน” ทั่วไปนั่นเอง คือ มีโครงสรางหลักสูตรชัดเจน เนนเนื้อหาวิชาซึ่งไมตางจากโรงเรียนทั่วไป
เทาใดนัก กลาวอีกนัยหนึง่ คือ พอแมกลุม นี้ไมไดเนนวา จะตองมีหลักสูตรพิเศษหวือหวาแตประการใด
ขอแตเพียงใหลูกออกจากสภาพแวดลอมที่ “เปนพิษ” ในโรงเรียนมาก็พอแลว ทีเ่ หลือพอแมก็ใชหลักสูตร
เนื้อหาวิชาทั่ว ๆ ไปมาสอนนั่นเอง
2. กลุม “การเรียนรูนิยม” (Pedagogues) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุม พอแมที่ไมเชื่อ
ในวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เนนครูและหลักสูตรเปนศูนยกลางจนลืมธรรมชาติและศักยภาพ
ของเด็กแตละคน พอแมกลุมนี้เชื่อการ “ไปโรงเรียน” ไมจําเปนตองนําไปสู “การเรียนรู” เพราะ
การเรียนรูท ี่แทนาจะเกิดจากชีวิตจริงทีเ่ ด็ก เปนผูคนหาและคนพบการเรียนรูดวยตนเอง พอแมกลุมนี้
จึงมีแนวโนมที่จัดหาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลายกวาพอแมกลุม แรกมาก โดยเนนใหเด็กเปน
ศูนยกลางการเรียนรูตงั้ แตการกําหนดเปาหมาย สาระ ตลอดจนการประเมินความสําเร็จในการเรียน
ดวยตนเอง
อยางไรก็ตาม แมจะมีความแตกตางในการจัดจากฐานความเชื่อที่ตางกันก็ตาม
แตงานวิจัยบางชิ้นชี้วาไมมีความแตกตางตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กแตอยางใดระหวางพอแม
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งแบบอนุรักษนิยมที่มีโครงสรางเนื้อหาชัดเจนกับกลุมเสรีนิยมทีเ่ นน
โครงสรางนอยกวา
นอกจากนี้ กระแสการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ การศึกษาในปจจุบันทีเ่ นนเรื่องเด็ก
เปนศูนยกลางการเรียนรู (Child - centered learning) ก็คอย ๆ ลดความแตกตางเชิงแนวคิด
ของพอแมลงไดมาก ปจจุบันแนวโนมการจัดการศึกษาจึงคอนขางเอียงไปทางเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น
เฉกเชนเดียวกับสังคมไทย
โดยสรุปแลว มูลเหตุในการจัดการศึกษาในครอบครัวของประเทศไทยนั้น สวนหนึง่
นั้นไดรับอิทธิพลหรืออยูบ นพื้นฐานมาจากความคิด ความเชื่อ และประสบการณของผูป กครอง
ที่ตองการมอบโอกาสทางการศึกษาใหกบั บุตรหลาน หลอมรวมกับความรักและความปรารถนาตอบุตร
เพื่อใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ และอีกสวนหนึ่งก็เพื่อตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียน ซึ่งมีความตองการพิเศษทัง้ ความบกพรอง พิการ หรือมีแววปญญาเลิศ จึงทําใหครอบครับ
เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อเอื้อตอการใชชีวิตและสามารถอํานวยความสะดวกแกผเู รียน
อยางเหมาะสม
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2.4 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตน
โดยผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดอยางถูกตองโดยมีกฏหมายมารองรับ พบวา แตละครอบครัว
มีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่หลากหลายแตกตางกันไปตามปรัชญา ความเชื่อของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
1. แนวคิดการศึกษาแบบองครวม (Holistic education)
สมพร พึ่งอุดม (2544) ไดกลาววา การศึกษาแบบองครวมคือกระบวนการเรียนรู
ที่เชือ่ มตัวเองเขากับโลก ความสัมพันธนี้ตองครอบคลุมทุกดานทัง้ ดานรางกายหรือกายภาพ (Physical
body) ดานจิตใจ อารมณ ความรูส กึ (Mind) ตลอดจนดานจิตวิญญาณ (Spiritual) ตองเปนการศึกษา
ที่ไมติดยึดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยางตายตัว ครูตองยอมรับศักยภาพที่แตกตาง
ของเด็กแตละคน จะตองไมพยายามใชมาตรฐานเดียวในการตัดสินใจเด็กนอกจากนี้ การเรียนรูแบบ
องครวมยังตองสอนใหเด็กเขาใจความสัมพันธที่ตัวเด็กตองเกี่ยวของเชื่อมโยงกับทั้งโลกภายนอก และ
โลกภายในของตัวเอง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ข; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548)
2. แนวคิดพัฒนาการของเพียเจท (Piaget)
เพียเจท ไดกลาวถึงแนวคิดพัฒนาการ (Cognitive constructivism) ไววา ผูเรียน
เปนผูสรางความรู โดยเปนผูสรางความรู (Active) โดยการลงมือกระทํา และเปนผูสรางความรูขึ้น
ในใจเอง ปฏิสัมพันธทางสังคมมีบทบาทในการกอใหเกิดความไมสมดุลทางพุทธปญญาขึ้นเปนเหตุ
ใหผเู รียนปรับความเขาใจเดิมที่มอี ยูใหเขากับขอมูลขาวสารใหม จนกระทัง่ เกิดความสมดุลทาง
พุทธปญญา หรือเกิดความรูใหมขึ้น และการมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความสําคัญตอการเรียนรู ทั้งนี้
เด็กมีระดับชั้นการพัฒนากระบวนการคิดที่ตางกันในแตละชวงอายุ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
เด็กพรอมทีจ่ ะรับ "การสอน" ไมเหมือนกัน ในแตละวัย เชน เด็กต่ํากวาชวง 2 - 7 ป จะเริม่ เขาใจภาษา
และเริ่มจดจําประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และในชวงอายุ 7 - 11 ป เด็กก็จะเริ่มใช
ประสบการณนั้นในการตัดสินใจและตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เปนตน ในการนี้พอแมจงึ ตอง
เขาใจพฤติกรรมของเด็กในแตละวัย และการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับธรรมชาติของเด็กวัยนั้น
อีกนัยหนึ่งพอแมจะตองสังเกตพฤติกรรมของลูกอยางใสใจเพื่อเขาใจในความตองการของลูกที่คอย ๆ
เปลี่ยนไปในแตละชวง (Griffin. 1999 อางถึงใน อมรวิชช นาครทรรพ 2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์
และคณะ, 2548; Fowler, 1994; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551ข)
3. แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori)
แนวคิดมอนเตสซอรี่ทเี่ นนการจัดสภาพแวดลอมและสือ่ ตาง ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อกระตุนใหเด็กแสดงศักยภาพของตนเองออกมาคอนขางละเอียดออนในเรื่องสื่อการเรียนและ
สภาพแวดลอมในการเรียนนั้น โดยเนนการทีส่ งเสริมใหเด็กมีความคิดเปนอิสระ แตในขณะเดียวกัน
ก็มีทักษะในการเรียนรูท ี่ดี เนนการใชสื่อทีเ่ รียบงายที่ใกลชิดธรรมชาติในตัวเด็ก ของเลนทีท่ ําดวยไม
เปนตน นอกจากนี้ยังเปนปฏิปกษกบั สื่อสมัยใหม เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน ซึง่ สอดคลอง
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กับปรัชญาของมอนเตสซอรี่ไวดังนี้ 1) เด็กจะตองไดรบั การยอมรับนับถือเนื่องจากเด็กแตละคน
มีความแตกตางกันควรจัดการศึกษาใหเด็กแตละคนตามความสามารถ และความตองการตามธรรมชาติ
โดยพัฒนาการสอนใหสัมพันธกับพัฒนาการความตองการของเด็ก 2) เด็กมีจิตทีซ่ ึมซาบได มอนเตสซอรี่
เชื่อวามนุษยเรานี้เปนผูใหการศึกษาแกตนเอง และเปรียบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ํา ซึ่งจะซึมซาบขอมูล
จากสิ่งแวดลอม เด็กใชจิตในการหาความรูซึมซาบเอาสิง่ ตาง ๆ เขาไปในจิตของตนไดเองโดยไมตองสอน
อยางเปนทางการ 3) ชวงเวลาหลักของชีวิต คือ ชวงเวลาที่สาํ คัญที่สุดสําหรับการเรียนรูในระยะแรก
เปนชวงของการพัฒนาสติ ปญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอยางไดอยางดี ครูตอ งชางสังเกต
และใชประโยชนจากชวงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณที่สุด เพื่อเด็กจะไดมีโอกาส
ในการเลือกกิจกรรมของแตละบุคคล มอนเตสซอรี่เชื่อวาชวงที่สําคัญในชีวิตของเด็ก คือ ชวงอายุ
ตั้งแตเกิดจนถึง 6 ขวบ 4) การเตรียมสิ่งแวดลอม มอนเตสซอรี่เชื่อวาเด็กเรียนไดดีทสี่ ุดในสภาพ
การจัดสิ่งแวดลอม ที่ไดตระเตรียมเอาไวอยางมีจุดมุง หมาย มอนเตสซอรี่สนับสนุนการจัดหองเรียน
แบบเปด เพื่อที่เด็กจะไดเลือกทํางานอยางมีอิสระตามที่ตนเองตองการ ภายใตขอบเขตที่กําหนดให
จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งทีเ่ ขาทําได และ 5) การศึกษาดวยตนเอง เด็กสามารถเรียนไดดวยตนเอง
จากการที่เด็กมีอสิ ระในสิ่งแวดลอม ที่จัดเตรียมเอาไวอยางสมบูรณ เมื่อเด็กไดลงมือทํางาน เขาก็ได
ศึกษาดวยตนเอง มีความพอใจและทําใหเกิดพลังในการทํางานตอ ๆ ไปอีก (อมรวิทย นาครทรรพ,
2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
4. แนวการศึกษาของวอลดอรฟ (Waldorf education)
นายแพทยพร พันธุโอสถ (2543) ไดศกึ ษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วอล ดอรฟ วาหัวใจสําคัญของการศึกษาแบบวอลดอรฟ คือ ความเชื่อมั่นวาคุณคาอันลึกลํ้าทีส่ ุดและ
เปนสากลที่สุดของมนุษยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการศึกษานํามาซึ่งความสมดุลระหวางความสามารถ
ในการคิด รูสึกและพลังเจตจํานง ซึ่งดํารงอยูในตัวเด็กแตละคนหรืออีกนัยหนึง่ ก็คือการศึกษาแบบ
วอลดอรฟ มุง หวังจะพัฒนามนุษยใหเปนผูซงึ่ มีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสรางสรรค ผูซึ่ง
มีความรูส กึ ในใจเปยมลนไปดวยความเมตตา กลาหาญ ศรัทธาตอชีวิตและมีจิตใจใฝรู ผูมพี ลังเจตจํานง
แนวแน สามารถบรรลุภารกิจแหงชีวิตที่ตนเองเปนผูเ ลือกสรร การศึกษาแบบวอลดอรฟมุง หมายที่จะ
ดึงศักยภาพซึ่งแฝงเรนอยูในตัวเด็กแตละคนใหแสดงออกมา ไมใชมุงจะนําขอมูลความรูจ ากภายนอก
ใสเขาไปในเด็กเพื่อการผลิตซํ้า โดยนัยนี้จึงเอื้ออํานวยใหอนุชนทั้งหลายคนพบพลัง ความกระตือรือรน
และปญญาที่ตนเองมีอยู เพื่อนํามาซึ่งคุณภาพสูงสุดของตัวเขาเอง การศึกษาแบบวอลดอรฟให
ความสําคัญกับวัยเด็ก ดวยเห็นวาวัยเด็กเปนชวงเวลาที่สําคัญของความเปนมนุษย ซึ่งมนุษยทุกคน
ตองกาวผานและควรจะไดรับการเรียนรูและประสบการณทเี่ หมาะสม ซึง่ จะทําใหเติบโตเปนมนุษย
ที่สมบูรณได ในเรื่องทัศนะตอความเปนมนุษย วอลดอรฟเชื่อวาความเปนมนุษยประกอบไปดวย 3 มิติ
คือ 1) รูปกาย (Body) คือ สวนที่ประกอบขึ้นเปนรูปรางของมนุษย ทําใหเราสามารถรับรูโลก รูจกั ตัวเอง
และสิง่ ตาง ๆ โดยรอบ ตลอดจนสามารถลงมือ กระทําการตาง ๆ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโลก
2) จิตใจ (Soul) คือ มิติของโลกภายในใจเรา ทําใหเราเกิดความรูสึกตอโลก ตอตัวเอง และสิ่งตาง ๆ
3) สํานึกและจิตวิญญาณ (Spirit) คือ มิติซึ่งกอใหเกิดความตระหนักรูในตนและนําไปสูก ารแสวงหา
ความเปนจริงแหงชีวิตโดยนัยนี้ การพัฒนาความคิดของมนุษยจึงจําเปนตองอยูบนพื้นฐานแหงการ แสวงหาสัจจะ การเขาใจสิง่ ตาง ๆ ตามภาวะที่เปนจริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย,
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2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข;
สาทร สมพงศ และคณะ, 2553; สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์ และคณะ, 2548)
5. แนวคิดของซัมเมอรฮลิ
นีล (2539) มีแนวคิดวา การศึกษาตองมุง ทีจ่ ะใหเสรีภาพอยางเต็มที่แกผเู รียน
ทั้งในดานการเรียนและการปกครองตนเอง โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยาง การเรียน
เปนเรื่องของการเลือก ไมบังคับ เพราะตองการใหเด็กเปนตัวของตัวเอง เอ เอส นีล ซึ่งเปนเจาของ
แนวความคิดนี้ มีความเชื่อวาเด็กเกิดมาพรอมกับความเฉลียวฉลาดและมีความคิดที่ตรงกับความเปนจริง
ถาปลอยใหเด็กพัฒนาตนเองอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปไดมากที่สุด
ที่จะทําไดตามศักยภาพและความสนใจ ลักษณะทีส่ ําคัญของโรงเรียนซัมเมอรฮลิ คือ การปรับปรุง
โครงสรางของโรงเรียนเปนระบบใหมทั้งหมด ทั้งหลักสูตรการเรียน การสอนและการบริหาร จัดกิจกรรม
ตามความสนใจของเด็ก ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเรียนหรือไมเรียนก็ไดแลวแตความสมัครใจ แตถาไมมาเรียน
แลวตามเพื่อนไมทัน จะใหครูสอนใหมไมได ตองขวนขวายหาความรูเอาเอง และเด็กจะไมถูกบังคับ
ใหเชื่อถือเรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยเฉพาะ ไมกําหนดใหยึดศาสนาหรือคุณธรรมใด การปฏิบัติตอกัน
ควรเปนเรื่องที่เด็กจะคิดและตกลงกันเอง เด็กทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปกครองและ
การดําเนินการในรูปแบบของกรรมการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543;
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สาทร สมพงศ
และคณะ, 2553)
6. แนวคิดของไอวาน อิลลิช (Ivan illich)
จากเนื้อหาในหนังสือ Deschooling society ที่เขียนโดยอิลลิชแสดงถึงแนวคิด
ทางการศึกษาใหเลิกการศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะเชื่อวาการศึกษามีไดหลายวิธี ซึ่งไมจําเปน
ตองไดรับจากสถานศึกษาหรือโรงเรียน ระบบโรงเรียนทีเ่ ปนอยูมีจุดมุง หมายและการเรียนการสอน
ที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง และเปนเครื่องมือในการแบงชนชั้น กลาวคือ ระบบโรงเรียนจะเปน
ผูคัดเลือกคนที่ประสบความสําเร็จในการศึกษา จากการตัดสินดวยคะแนนหรือผลการสอบ ใหกลายเปน
ชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง สวนผูท ี่ไมผานการศึกษาจะกลายเปนคนชั้นต่ํา อิลลิชเสนอแนะวา การศึกษา
ไมควรเสร็จสิ้นเฉพาะในโรงเรียน แตควรเปนการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรควรเกี่ยวของกับชีวิตจริง
มากที่สุด ไมใชเรียนเพือ่ เอาคะแนนเทานั้น การศึกษาควรมุง ที่จะสรางความยุติธรรมใหแกคนสวนใหญ
โดยกระจายทรัพยากรทางการศึกษาใหทั่วถึง กลาวโดยสรุป แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขางตน ไมวาจะเปนแนวคิดใดแตกม็ าจากพัฒนาการทีเ่ หมือนกัน คือ ใหเด็กเปนศูนยกลางในการเรียนรู
ผูส อนตองทําความเขาใจเด็กเปนรายบุคคล และปรับการสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน แมผจู ัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในแตละครอบครัวจะมีแนวคิดที่มีความหลากหลายแตกตางกันขึ้นอยูกับความพรอม
ในดานตาง ๆ ของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของลูกได
อยางเต็มที่ (อิลลิช, 2537; นิลวรรณ แซจิว. 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543)
7. แนวคิดตามปรัชญาของศาสนา
ในที่นี้จะขอกลาวถึงศาสนาหลักที่มีความสําคัญในประเทศไทย ไดแก ศาสนาคริสต
ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ ที่สง ผลตอความคิดและพฤติกรรมของมนุษยโดยตรงจากภายใน ดังนี้
1) ศาสนาคริสต เกิดจากพระเยซูคริสต ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก สอนใหมนุษยปลูกฝง
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ความรักความเมตตาในตน คือ เริ่มตนจากการรักพระเจา รักครอบครัว รักเพือ่ นบาน และรักมิตร
สหายของตนเหมือนกับตนเอง และการรูจ ักใหอภัย หลักคําสอนสําคัญสวนใหญเปนคําสอนในระดับ
ศีลธรรมและการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญใหเขาถึงพระเจา เคารพพระเจา
เพื่อมีชีวิตนิรันดรกับพระเจา ดังนั้นผูเปนคริสตศาสนิกชนจึงตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา
ที่ทรงแสดงไวทงั้ ในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม คริสตศาสนาแบงออกเปนนิกายใหญ ๆ 3 นิกาย
คือ โรมันคาทอลิก ออรโธดอก และโปรเตสแตนท สําหรับประเทศไทย คริสตศาสนา 2 นิกาย คือ
นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรแตสแตนท ซึ่งกรมการศาสนารับรองแบงเปน 5 กลุม คือ
โรมันคาทอลิก สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย สหคริสตจักรแบบติสต
ในประเทศไทย และคริสตจักรเซเวนเดย แอดเวนติสแหงประเทศไทย 2) ศาสนาอิสลาม แหลงกําเนิด
สําคัญแหงปรัชญาอิสลามก็คือ “พระมหาคัมภีรอลั - กุรอาน และวจนะของทานศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.)”
ดังนั้นหลักการพื้นฐานของทุกสิง่ ทีเ่ กี่ยวกับชีวิตของมุสลิมจึงตองวางอยูบนรากฐานสองประการนีเ้ สมอ
และแลวปรัชญาอิสลามจึงพัฒนาไปในทิศทางของตนอยางอิสระ กลาวคือ เพื่อความมุงหมายที่จะ
แสวงหาสิ่งที่ดีและขจัดสิ่งที่ชั่ว ซึ่งกฎหมายแหงพระผูเ ปนเจาไดเปนทางนําและพิทกั ษมนุษยใหอยูใน
กรอบแหงพระผูเ ปนเจา เพื่อกาวไปสูแนวทางของพระองคและใฝปฏิบัติแตกัลยาณธรรม ทั้งยังสนับสนุน
ใหมนุษยศึกษาถึงเรื่องธรรมชาติ และกระตุนเตือนใหมนุษยใชความคิดใครครวญและใชเหตุผล และ
3) ศาสนาพุทธ พระองคทรงสรางปรัชญาแหงทางสายกลางในการแสวงหาความรูและในการพนทุกข
และปรัชญาแหงเสรีภาพเพื่อปลดปลอยมนุษยใหพนจากอํานาจตาง ๆ ทั้งภายในตัวและนอกตัว
มนุษยจะไดมีเสรีภาพสมบูรณแบบและความสุขสูงสุด ปรัชญาแหงมนุษยนิยมสงเสริมมนุษยใหมั่นใจ
ในศักยภาพของตนที่จะชวยตัวเองใหพนทุกข และมีความสุขที่แทจริงไดดวยการกระทําของตัวเอง
โดยไมตองอาศัยอํานาจนอกตัว ปรัชญาแหงสันติสุขเพือ่ ใหมนุษยมีจิตใจเปดกวางในเรื่องศาสนาและ
ความจริง ไมยึดติดกับความคิดเห็นและความเชื่อของคนเปนสําคัญ พรอมทั้งมีความรักความเอื้ออาทร
ตอกัน นอกจากนั้นยังทรงเนนใหชาวพุทธใหเหตุผลและประสบการณทดสอบพระธรรมดวยตัวเอง
ใหเห็นความจริงกอนทีจ่ ะยอมรับและปฏิบัติตาม หลักปฏิบตั ิที่สําคัญ ไดแก ไตรสิกขา มรรค 8 หรือ
ที่เรียกสัน้ วา ศีล สมาธิ ปญญา เพือ่ ใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; บุญมี แทนแกว, 2548; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551ข)
8. แนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส
แนวคิดนีม้ าจากโยคีชาวอินเดียผูยิ่งใหญ พี. อาร. ซารการ (P. R. Sarkar) ที่นําศาสตร
ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเขาดวยกัน เชน มีการใหเด็ก ๆ ฝกสมาธิ
ทําโยคะ ขณะเดียวกันก็ใชเสียงเพลงและวิธีการสอนใหม ๆ รวมเขาไปดวย โดยใหความสําคัญกับ
การเรียนการสอนในเด็กเล็ก โดยมีหลักการ คือ สิง่ แวดลอม และการศึกษาในวัยตน ๆ ของชีวิต
มีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอความเฉลียวฉลาด คุณธรรม และความสุขของคนเรา โดยเชื่อวาความเกง
ความฉลาด ซึ่งเปนศักยภาพที่มีอยูในตัวมนุษย แตมนุษยดึงศักยภาพดังกลาวออกมาใชแค 5 10 เปอรเซ็นตเทานั้น และเชื่อวาความเปนคนที่สมบูรณนั้นเกิดจากศักยภาพทีส่ ําคัญ 4 ดาน คือ
1) รางกาย (Physical) จะตองแข็งแรง 2) จิตใจ (Mental) 3) ความมีน้ําใจ (Spiritual) มีความรัก
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ใหกับคนอื่นในวงกวาง ชวยเหลือคนอื่น และ 4) วิชาการ (Academic) ทั้ง 4 ดาน คือ หลักการสู
ความเปนคนที่สมบูรณ การศึกษาที่ดจี ะตองจัดใหครบทัง้ หมดนี้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, ม.ป.ป.;
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
9. แนวคิดแบบรพินทรนาถ ฐากูร
รพินทรนาถ ฐากูร มีสมัญญานามวาคุรุเทพ เปนนักปรัชญาพรหมโมสมัช
นักธรรมชาตินิยม นักธรรมคตินิยม และกวีภาษาเบงกาล ไดรับการยอมรับจากโลกของนักคิดนักอาน
ตะวันตก โดยสรรสรางบทกวี บทละคร เพลง ดนตรี จิตรกรรม โดยเฉพาะดนตรีนั้นมีการแยกออกมา
เปนรพินทรสังคีตเลยทีเดียว ทานไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจําป 1913 จากกวีนิพนธ
“คีตาญชลี” นับเปนชาวเอเชยีคนแรกที่ไดรบั รางวัลโนเบล จนไดชื่อวาเปนกวีที่ดึงโลกตะวันตกและ
ตะวันออกใหมาบรรจบกัน เชนเดียวกับงานทางดานการศึกษา ทานมีความปรารถนาอยางยิง่ ทีจ่ ะเห็น
การศึกษาในอุดมคติไดปรากฏเปนจริงขึ้น การศึกษาดังกลาวก็คือความมีอิสรภาพในการศึกษาเรียนรู
ของเด็ก ๆ เพือ่ ใหเด็ก ๆ ไดเขาถึงภาวะจริงแทของธรรมชาติ และภาวะมนุษยที่แท การศึกษา
ในความหมายของรพินทรนาถ คือ การพัฒนาคุณคาที่แทจริงในตัวมนุษย โดยกําหนดคุณคาสูงสุด
ทางการศึกษาวา คือ คุณคาทางศาสนา การรูแจงทางดานจิตใจ ทานเชื่อวาการศึกษาทีส่ มบูรณแบบ
อยูที่การรูแจง ถึงสภาวะสูงสุดของการมีชีวิต และการทีจ่ ะเขาถึงภาวะดังกลาวได รางกาย จิตใจ
และโลก ตองมีความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย,
2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สาทร สมพงศ
และคณะ, 2553)
10. แนวคิดแบบกฤษณมูรติ
การศึกษาปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติไดใหความหมายของการศึกษา คือ
การเรียนรูก ระบวนการทั้งหมดของชีวิต ใหเกิดความเปนเอกภาพ พัฒนาจิตใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
กอใหเกิดอิสรภาพและมีสติปญญา พัฒนาชีวิตของบุคคลใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ และสามารถจําแนก
จุดมุงหมายของการศึกษานั้นออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาเพื่อใหรบั ความรูในสาขาตาง ๆ
กอใหเกิดความชํานิชํานาญที่สุดทางวิชาการและเทคโนโลยี 2) การศึกษาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปนมนุษยที่สมบูรณ โดยวิธีการเรียนรูโดยการเฝาสังเกตสิง่ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงภายในความคิดดวย
ความใสใจ การเรียนรูโ ดยการเฝาสังเกตเชนนี้ไมมีการเก็บบันทึกขอมูล ความรู และประสบการณเอาไว
จิตใจจึงเปนอิสระจากการถูกกําหนดโดยเนื้อหาและเงือ่ นไขของความคิด และมนุษยที่สมบูรณไมใช
บุคคลทีส่ ะสมความรูและไมใชบุคคลสํารวจชีวิตขางใน แตมนุษยที่สมบูรณนั้นคือตองรูจ ักตัวเอง
จึงมีความอิสระอยางแทจริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์
และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ข; พระมหาพินันท ชยาภินนฺโท (ลาดบัวขาว), 2553: สาทร สมพงศ และคณะ, 2553)
11. แนวคิดของเพียรซ (Joseph chilton pearce)
เชื่อวาองคประกอบของมนุษยมี 3 สวน คือ รางกาย สมอง และหัวใจ
โดยพัฒนาการของสมอง ซึ่งทํางานรวมกับหัวใจและรางกาย ดังนี้ 1) R - system หรือสมอง
สัตวเลื้อยคลาน ทําหนาที่พื้นฐานการดํารงชีวิต เชน สันชาตญาณ 2) Limbic brain หรือสมอง
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทําหนาทีเ่ กี่ยวกับการเรียนรู ความจํา พฤติกรรม อารมณพื้นฐาน และ
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3) Neocortex หรือสมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยใหม (มนุษย) ทําหนาที่เกี่ยวกับสํานึก สติสัมปชัญญะ
โดยสมองดังกลาวนี้จะพัฒนาเปนลําดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
12. แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย
การจัดการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียเปนรูปแบบหนึง่ ของการจัด
ประสบการณการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยที่พฒ
ั นามาจากความเชื่อวา การเรียนการสอนนั้นไมใช
การ ถายโอนขอมูลความรูจากผูส อนไปสูผเู รียน การสอนในเด็กปฐมวัยจึงไมใชการมองวาเด็กเปน
แกวที่วางเปลาที่ครูจะเทน้ําตามความตองการของครูลงไปสูเ ด็ก นักการศึกษาทีเ่ มืองเรกจิโอ เอมีเลีย
เปรียบเทียบการเรียนรูของเด็กและการสอนของครูเปนการผสมผสานของวัตถุจากแกวทั้งสองใบรวมกัน
การเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเด็กไดเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ หรือเปนสิง่ ที่นาสนใจ
สําหรับเด็ก และบทบาทของครูจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูในสิ่งที่สนใจได
อยางเต็มตามศักยภาพของเด็ก ครูจะตองมีความรูความเขาใจวาเด็กมีวิธีการเรียนรู ไดอยางไรและ
เด็กมีความสามารถในการสือ่ ออกมาถึงความรูค วามเขาใจในสิ่งทีเ่ รียนรูดวยวิถีทางใด จัดประสบการณ
การเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเด็กเปนศูนยกลางตามแนวคิดแรก จิโอเอมีเลีย จึงเปนการจัดสภาพ
การเรียนรูท ี่สนองตอความอยากรูและแรงจูงใจ ภายในของเด็กในการเรียนรูภายใตการจัดสิ่งแวดลอม
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละคน (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สุจินดา ขจรรุงศิลป และธิดา พิทักษ สินสุข, 2550)
โดยสรุปแลว ปรัชญาและแนวคิดที่ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาในครอบครัวยึดถือ
เปนแกนหรือหลักการในการดําเนินชีวิตของครอบครัวนั้น โดยสามารถจัดไดเปน 2 ประเภท ไดแก
ปรัชญาและแนวคิดตะวันตก ซึ่งมีพื้นฐานความรูในหลายสาขาวิชา ซึ่งเกี่ยวของและใหความสําคัญ
กับการเรียนรูและการศึกษาเปนสําคัญ เชน แนวคิดของเพียเจท มอนเตสซอรี่ วอลดอรฟ ซัมเมอรฮิล
เปนตน ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งใหความสําคัญกับคุณคา
ความเปนมนุษยของระดับบุคคล สวนประเภทที่ 2 ปรัชญาและแนวคิดตะวันออกที่ไดรับอิทธิพล
จากประเทศอินเดียและมีความเชื่อมโยงกับศาสนาอยางใกลชิด เชน แนวคิดทางศาสนา แบบนีโอฮิว
แมนนิส แบบรพินทรนาถ ฐากูร เปนตน แตไมวาจะเปนแนวคิดแบบใดก็ลวนดีทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวิธีการ
นําไปใชเพื่อเชื่อมตอกับวิถีชีวิตของผูเรียนและครอบครัวไดอยางเหมาะสม

2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยชวงทีผ่ านมา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยทั่วไปมีรปู แบบ
การจัดการทีม่ ีความยืดหยุน และหลากหลาย เพราะลีกษณะการจัดการศึกษาในรูปแบบนีไ้ ดเอื้ออํานวย
ใหพอ แมหรือผูป กครองของเด็ก ผูคนในชุมชนทีเ่ กี่ยวของกับเด็กทัง้ ทางตรงและทางออม ทั้งแบบทีเ่ ปน
ทางการและไมเปนทางการ คนในทุกสาขาอาชีพ สามารถรวมกันทําหนาที่ครู เพื่อถายทอดความรู
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาใหแกเด็กตามรูปแบบและกลวิธีของแตละบุคคล ดังนั้นเด็กจะไดเรียนรู
สิ่งตาง ๆ รอบตัว จากบุคคล ชุมชน และสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติ โดยอาศัยประสบการณตรงของตนเอง
ไมใชจากตําราเรียนหรือในหองเรียนเทานั้น (สมพร พึ่งอุดม, 2544) และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ พบวา รูปแบบของการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยเทาทีผ่ านมาและเปนอยูในปจจุบัน อาจแบงไดเปน 4 รูปแบบ (ปยนาถ ประยูร, ม.ป.ป.;
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ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ดังนี้
1. การจัดการศึกษาอยางมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีขอตกลงรวมกัน โรงเรียนยังคงเปนหลักในการให
การศึกษา พอแมมสี วนในการจัดการศึกษาเพียงสวนหนึ่งโดยที่เด็กยังคงมีสถานภาพเปนนักเรียน
ของโรงเรียน ตัวอยางครอบครัวที่ใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้ ไดแก ครอบครัวครูบาสุทธินันท
ปรัชญาพฤทธิ์ ที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย ที่มีขอตกลงกับโรงเรียนทีล่ ูกเรียนอยูโ ดยใหโรงเรียน
จัดการศึกษา 3 วัน ในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร สรางเสริมลักษณะนิสัยและภาษาอังกฤษ
สวนทางบานจัด 4 วัน (รวมเสาร - อาทิตย) ในวิชาสรางประสบการณชีวิต และการงานพื้นฐานอาชีพ
โดยกรณีของครอบครัวครูบาสุทธินันทนั้น อยูในความดูแลและสนับสนุนของสํานักงานโครงการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งในปจจุบันนี้ การดําเนินการดังกลาวไดยุตลิ งแลว
สิ่งที่ควรพิจารณามี 5 ประการ คือ
1.1 ความสมัครใจของครูและผูบริหารโรงเรียนที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบนี้
1.2 การตรวจสอบและประเมินความพรอมของโรงเรียนที่จะดําเนินการรวมกับ
ครอบครัว
1.3 ลักษณะความรวมมือกับโรงเรียนอาจทําไดหลาย ๆ โรงเรียนในและรายวิชา
1.4 โรงเรียนมีขอตกลงรวมกับครอบครัว อาจจัดการศึกษาในรูปแบบที่คละชั้น
คละอายุเปนชั้นเรียนใหม และบูรณาการวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมและเปนประโยชนตอเด็ก
1.5 การสนับสนุนอยางจริงจัง และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา
ในรูปแบบใหม ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินการจัดการศึกษาดวยตนเองทั้งหมด โดยครอบครัวเดี่ยว
เปนรูปแบบที่พอ แมดําเนินการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ดวยตนเองทั้งหมดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพครอบครัว ความตองการ ความสนใจ
และความถนัดของลูก โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในชวงแรกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยทีเ่ กิดขึ้น จะเปนรูปแบบนี้มากทีส่ ุด เพราะมีความคลองตัวและไมติดกับขอจํากัดใด ๆ
เหมือนรูปแบบแรก ตัวอยางครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษารูปแบบนี้ ไดแก ครอบครัวคุณสมพร พึ่งอุดม
(แมสม)
3. การดําเนินการจัดการศึกษาโดยกลุมครอบครัวแบบขายประสานงาน
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาดวยตนเองของแตละครอบครัวพรอม ๆ ไปกับ
การจัดการศึกษารวมกับครอบครัวอื่น ๆ ตามสัดสวนทีเ่ หมาะสมในชวงเวลา ตามความพรอม
ความสนใจ และขอจํากัดของแตละครอบครัว ในลักษณะทีต่ อเนื่องและจริงจัง โดยครอบครัวทีเ่ ปน
สมาชิกของกลุมจะมีความเปนเอกภาพในเรื่องปรัชญาการศึกษา และหลักการพื้นฐานของกลุม
แตในขณะเดียวกันก็ยังคงมีอสิ ระในแนวความคิดและการจัดการเปนของตนเอง ลักษณะการจัดการ
ยังคงการกระจายตัว มากกวาการที่จะรวมศูนยการบริหารจัดการเขามาอยูในที่เดียว การจัดการศึกษา
เกิดขึ้นไดทงั้ ทีบ่ านของแตละครอบครัว และตามที่นดั หมายของกลุมตัวอยาง กลุมครอบครัวทีม่ ีรปู แบบ
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การจัดการศึกษาแบบนี้ ไดแก กลุมครอบครัวบานเรียนปญญากร ที่มีสมาชิกเริม่ แรก 8 ครอบครัว
โดยมีหลักการรวมกัน 4 ขอ ดังนี้
3.1 ปรัชญาการศึกษาทีก่ ลุม ยึดถือ คือ การศึกษาตามหลักพุทธธรรมในฐานะ
ที่เปนสัจจะสากล ศรัทธาในความเปนมนุษยที่มีศักยภาพในการเรียนรูตามธรรมชาติของตนเองและ
สามารถฝกฝนตนไปสูจ ุดหมายแหงชีวิตได โดยมีจุดมุงหมายทางการศึกษาที่สอดคลองกัน คือ การศึกษา
เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ พัฒนาใหชีวิตดีงามตามศักยภาพของตนที่จะทําได นํามาชีวิต
ของตนไดและมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม
3.2 คุณลักษณะของเด็กทีม่ งุ หวังใหเกิดขึน้ คือ คุณลักษณะแหงบุพนิมิตแหงมรรค
7 ประการ ไดแก ความมีกัลยาณมิตร การทําศีลใหถงึ พรอม การทําฉันทะใหถงึ พรอม การทําตน
ใหถึงพรอม การทําความเห็นความเขาใจใหถึงพรอม การทําความไมประมาทใหถึงพรอม และการทํา
โยนิโสมนสิการใหถึงพรอม
3.3 หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ของกลุม คือ ความมีเสรีภาพในการจัดการศึกษา
ตามสิทธิโดยธรรมชาติของพอแม ความเปนชุมชนครอบครัวเพื่อการเรียนรู สรางสรรค แบงปน และ
ตัดสินใจรวมกัน การศึกษาและพัฒนาตามความสนใจ ความแตกตางของแตละบุคคลอันเปนธรรมชาติ
ที่แทจริงของชีวิต
4. การดําเนินการจัดการศึกษาโดยกลุมครอบครัว แบบรวมศูนยการจัดการในที่เดียว
เปนรูปแบบทีห่ ลาย ๆ ครอบครัวมารวมกันจัดการศึกษาใหเด็กในสถานที่แหงหนึง่
โดยจัดตั้งเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียน ที่มีครอบครัวทําหนาที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา กํากับ
ดูแลนโยบาย และการบริหารจัดการ อาจจะจดทะเบียนกิจการเปนองคกรสาธารณกุศลในการดําเนินงาน
มีการมอบหมายหรือจางคณะทํางานบริหารจัดการเต็มตัว มีครูที่รบั ผิดชอบเรื่อง การเรียนการสอน
พอแมในกลุม ที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสม อาจจะรวมเปนครูหรือทีมงานบริหารไดรปู แบบการดําเนินการ
ในลักษณะนี้ มีความเหมาะสมกับกลุมครอบครัวที่ยังไมพรอมจะจัดการศึกษาดวยตนเอง อันเนือ่ งมาจาก
ภาระและขอจํากัดตาง ๆ กลุม ครอบครัวที่อยูใ นบริเวณเดียวกัน มีความเปนไปไดมากที่จะจัดการศึกษา
ในรูปแบบนี้ ตัวอยางกลุม ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษารูปแบบนี้ ไดแก
4.1 สถาบันปญโญทัย ที่ดําเนินการภายใตการดูแลของมูลนิธวิ อลดอรฟปญโญทัย
ที่มีนายแพทยพร พันธุโอสถ เปนผูร วมจัดการศึกษาใหลูก ๆ ของตนเอง และใหกับลูกหลานของกลุม
ครอบครัวทีเ่ ห็นดวยกับแนวทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ เริม่ จากกลุมเล็ก ๆ ไมกี่ครอบครัว ใชบาน
ของตนเองเปนสถานที่ตั้ง และกําลังพัฒนาไปเปนโรงเรียนครอบครัว หรือศูนยการเรียนของกลุม ครอบครัว
อยางมีระบบการบริหารจัดการ มีอาคารสถานที่ตั้งในพื้นที่ที่สามารถรองรับผูเรียน และการจัดการศึกษา
อยางเต็มรูปแบบมากขึ้น ปจจุบันสถาบันปญโญทัยครอบครัวที่เปนสมาชิกทัง้ หมด 20 กวาครอบครัว
มีเด็ก ๆ ที่เรียนรูรวมกันประมาณ 40 คน
4.2 กลุมบานเรียนแหงความรักและศานติ เริ่มตนมาจากโครงการจัดการศึกษา
ในศูนยเด็กเล็กวัดศิริพงศ ภายใตความอุปถัมภของแมชีศันสนีย เสถียรสุตธรรมสถาน จัดการศึกษา
ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสในบริเวณนั้น ตอมากลุมครอบครัวนี้ จํานวนหนึ่งที่มีศรัทธาตอการจัดการศึกษา
ตามแนวทางของเสถียรธรรมสถาน ไดนําลูกหลานเขารวมดวย ทําใหเปนกลุมครอบครัวทีม่ ีการจัด
การศึกษารวมกันที่ใหญขึ้น โดยมีพอแมในกลุมจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน ในปจจุบันมีสมาชิก
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8 ครอบครัว และมีเด็กจํานวน 9 คน ขอแตกตางระหวางการจัดการศึกษารูปแบบนี้ กับโรงเรียนทั่วไป
มี 3 ขอ คือ
4.2.1 เปนโรงเรียนที่กลุมครอบครัวเปนเจาของ โดยมีแนวความเชื่อ
หรือปรัชญาการศึกษารวมกัน
4.2.2 เปนโรงเรียนขนาดเล็กทีจ่ ัดการศึกษาใหเฉพาะลูกหลานภายในกลุม
หรืออาจยายไปในแตละป จากครอบครัวที่สมัครใจเขามารวมดวย แตในปริมาณไมมากนัก
4.2.3 เปนกิจการโรงเรียนแบบการกุศล ไมเปนธุรกิจการคามุงหวังหากําไร
นอกจากกลุมขางตน จากรายงานการประชุมวิชาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวกับการรับจดทะเบียนของโรงเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(2545) ยังใหขอมูลกลุม การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิม่ เติม
4.3 กลุมบานเรียนชวนชื่น เปนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีการรวมกลุม
5 ครอบครัว จัดการศึกษาปที่ 1 บริหารจัดการโดย ดร. สมใจ แจงจิรวัฒน สถานที่จัดการศึกษา
ใชโรงเรียนอนุบาลชวนชื่น ซึ่งนอกจากจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหลกู ของตนแลว ยังมีลูกของครู
ในโรงเรียน อีก 3 ครอบครัว ที่ประสงคจัดการศึกษาในรูปแบบนี้รวมกัน รูปแบบการจัดการศึกษา
เปนการศึกษาในระบบ (มีการกําหนดหลักสูตร ตารางสอน และการประเมินผลที่ชัดเจน) ควบคูกับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พรอมกับการไปเรียนทีโ่ รงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตรในทุกวันจันทร เนนบูรณาการทุกรายวิชา เนนการศึกษาที่สอนใหผเู รียนรูจ ักจิตวิญญาณ
ของตัวเอง มีความเปนผูร ู ผูตื่นอยูตลอดเวลา
4.4 กลุมดาวจรัสแสง (Shining star) จัดการศึกษาโดยครอบครัวผานหลักสูตร
Christien light education (CLE) สหรัฐอเมริกา การดําเนินงานไดรับประกาศนียบัตรการสอน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ Christien light education ซึ่งไดรับสิทธิ์ใหใชหลักสูตรดังกลาวได
หลักสูตรประกอบดวย 8 วิชา โดย 4 วิชาบังคับตองใชหลักสูตร CLE ไดแก อังกฤษ คณิตศาสตร
สังคม วิทยาศาสตร สวนอีก 4 วิชาไมบังคับตองใชหลักสูตร CLE คือ ภาษาไทย คหกรรม ประวัติศาสตร
ศิลปะ (ประกอบดวยศิลปะการแสดง และศิลปะคอมพิวเตอร) แตตองสงให CLE รับรองในสวนวิชา
ภาษาไทย และประวัติศาสตร กลุม ดาวจรัสแสง ใชหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แตละปลงทะเบียนเสียคาใชจา ยกับ CLE หลังจากนั้นจะไดรบั แบบแสดงผลการเรียนรายเดือน ซึง่ CLE
รายงานผลการเรียนใหครอบครัวทราบปละ 2 ครั้ง เนนพื้นฐานคุณธรรมของคริสเตียน ปลูกฝงจริยธรรม
เนนใหผเู รียนคนควาดวยตนเอง
โดยสรุปแลว รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือแนวปฏิบัติ
ที่ครอบครัวจัดการศึกษาใหบุตรหลาน มี 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หนึง่ แบบครอบครัวเดี่ยว
ซึ่งครอบครัวเปนผูดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู หรือจัดการศึกษาดวยตนเองทั้งหมด รูปแบบที่สอง
แบบมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน ซึ่งครอบครัวและโรงเรียนไดมีขอตกลงรวมกันในการจัดการเรียน
การสอนควบคูกนั ไป รูปแบบทีส่ าม แบบขายประสานงาน ซึง่ ครอบครัวจัดการศึกษารวมกับครอบครัว
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ เปนไปอยางตอเนื่องและจริงจัง และแบบสุดทาย คือ แบบรวมศูนย
การจัดการในทีเ่ ดียว ซึ่งหลาย ๆ ครอบครัว ไดจัดตั้งและจดทะเบียนเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียน
อยางถูกตองตามกฏหมาย มีคณะบริหารทีม่ ีหนาทีจ่ ัดการการศึกษาอยางเปนระบบ
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2.6 จุดเดนและจุดดอยของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Hamiltion, E. and Hamiltion, D. ไดสรุปขอไดเปรียบของการจัดการศึกษ
โดยครอบครัวไว 5 ขอ ดังนี้ (อางถึงใน อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
1. พอแมมีเวลาอยูกับลูกเต็มที่ ความผูกพันระหวางพอแมลกู ยอมแนนแฟนขึ้น
2. พอแมมโี อกาสเลือก และปรับแนวทางการจัดการหลักสูตร และการสอนใหเหมาะสม
กับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนความตองการและความพรอมของลูกไดอยางยืดหยุน
3. เด็กไดรบั การปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจ และมีสทิ ธิเสรีภาพของตนเอง
ไมมีพอแมคนใดตีตราลูกวาเปนเด็กเรียนรูชา หรือเด็กมีปญหาเหมือนในโรงเรียน
4. การเรียนรูส ามารถเกิดขึ้นไดตอเนื่องตลอดเวลา โดยไมมเี ปดเทอม หรือปดเทอม
การเรียนรูอ ยางสนุกสนานจะคอย ๆ ปลูกฝงจิตวิญญาณแหงการเรียนรูอยูตลอดเวลา
5. ในชีวิตจริง การเรียนรูและพัฒนาตนเองจากประสบการณตรง และจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง เปนไปไดงายในบรรยากาศของครอบครัวทีส่ ามารถจัดกิจกรรมเสรมการเรียนรูทั้งในบาน
และนอกบานไดอยางมากมาย แทนที่จะใหเด็กเรียนจากหนังสือและคําบรรยายเทานั้น
ในขณะที่ Nation association elementary school principles (NAESP) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดอธิบายถึงความไมเหมาะสมของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว 8 ขอ ดังนี้
(อางถึงใน อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
1. เปนการปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม
2. เปนการแยกเด็กออกจากกลุม ชนชั้นทางสังคม หรือกลุมเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคม
3. จํากัดโอกาสที่เด็กจะไดสัมผัสกิจกรรม และสื่อการเรียนรูท ี่มีในหลักสูตรปกติ
4. อาจาดําเนินการสอนไปโดยผูท ี่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจ่ ะเปนครู
5. เปนการเพิ่มภาระแกเจาหนาที่ทางการศึกษาในการสอดสองดูแล
6. เปนผลเสียตอสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก
7. ทําใหการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาเปนไปดวยความยากลําบาก
8. อาจไมเหมาะสมในกรณีเด็กพิเศษที่มีความตองการตางจากเด็กทั่วไป
โดยสรุปแลว แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังคงมีทั้งขอดีและขอเสีย
โดยขอดีนั้นทําใหเกิดความสุข ความแนนแฟนภายในครอบครัว และการสงเสริมการเรียนรูใหกบั ผูเ รียน
ไดอยางรวดเร็ว เหมาะสม และอยูบนฐานประสบการณจริงในชีวิต สวนขอเสียที่เปนขอกังวลนั้น
เปนประเด็นการเขาสังคม คุณลักษณะการเปนครูของผูปกครอง ความปลอดภัยของเด็ก และ
การประเมินผลทีซ่ ับซอน อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นจะเกิดผลเชนไร ขึ้นอยูกับ
การนําเอาแนวคิดดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนแกเด็กมากที่สุด

3. การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
การจัดกระบวนการเรียนรู ถือเปนเครื่องมือในการเขาถึงการศึกษาที่แทจริง ซึง่ เปน
ธรรมชาติจริงของมนุษย เราจึงจําเปนตองมีกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติในการเรียนรู
ของมนุษยเชนกัน ดังนั้นตองตระหนักวากระบวนการเรียนรูข องการศึกษาโดยครอบครัวนั้นออกมา
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จากการศึกษาในระบบ เพื่อเขาไปสูการเรียนรูอยางสรางสรรคและตอบความตองการของเด็กไดมากกวา
(ยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ, 2543) โดยมีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
จุดมุงหมายและความคาดหวัง
ครอบครัวบานเรียนจํานวนสวนใหญ ระบุวามีจุดมุง หมายของการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนา
ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ และขยายความถึง “ความเปนมนุษยที่สมบูรณ” วาหมายถึง การเปน
ผูสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเห็นแกตัว มีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไมเปนเหยื่อของสังคม มีจุดยืนและความมั่นใจในตัวเอง มีความสุข
จากความพอดี รูจ ักตัวเอง รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ไดมีโอกาสเรียนรูในสิง่ ที่มคี วามถนัดความสนใจ สามารถสรางเสริมประสบการณชีวิตจากความเปนจริง
ทามกลางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครอบครัวเปนพื้นฐานคอยประคับประคองและภายใต
กฎเกณฑของสังคมและหลักศาสนา
สําหรับจุดมุงหมายมุง สูความเปนเลิศทางวิชาการ และกาวทันความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการของโลก ซึ่งเปนจุดมุง หมายในลําดับถัดไป มีประเด็นที่นา สนใจ ไดแก การใหความสําคัญ
กับเรื่องการงานอาชีพ ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร, ทัศนะไมปฏิเสธการแขงขัน แตโดยไมมุง
เอารัดเอาเปรียบกัน และการคํานึงถึงศักยภาพที่เปนจริงของเด็ก ตามความเร็ว/ความเฉื่อย (SPEED)
ของแตละคน เปนตน เมื่อถามยํ้าลงไปถึง คุณลักษณะของบุตรที่คาดหวัง ไดรับคําตอบที่มีความสัมพันธ
สอดคลองกันกับจุดมุงหมาย คือ อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุข มีความรูและทักษะ
อันเปนสากล ประสบความสําเร็จในชีวิตสูงสุด ใหความสําคัญลดหลั่นกันไปเรียงตามลําดับโดยที่
คุณลักษณะที่คาดหวังนั้นยังคงใหนํ้าหนักอยูที่ การเปนคนดี มีความสุข มีสติรเู ทาทัน มีชีวิต
ตามหลักธรรมทางศาสนา พึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได ขอที่นาสังเกต คือ ไมพบทัศนะ
ความคาดหวังอยางสมบูรณแบบ ความสําเร็จสูงสุดในชีวิตเกิดขึ้นในฐานะที่เปนคนธรรมดาคนหนึง่ ก็ได
บนความมั่นใจวาอยางนอยไดทําดีที่สุดแลว

3.1 หลักสูตร
เมื่อกลาวถึงประเด็นนีพ้ ึงระลึกถึงวาการจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนการศึกษาทางเลือก เปนกระบวนการเรียนรูจากเนื้อหาที่ไมใชระดับปฐมวัยหรือระดับขั้นพื้นฐาน
มากลาวอาง หากแตเปนเนื้อหาที่เอาปญหาเปนตัวตั้งไมใชเอาหลักสูตรเปนตัวตั้ง (สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์,
2547) แตทั้งนี้ยังตองพิจารณาเทียบเคียงกับรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทย คือ การศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยตนเองอาจทําเปน
ครอบครัวเดี่ยว หรือสามารถจัดตั้งศูนยการเรียน ซึ่งมีฐานะเปนสถานศึกษาแหงหนึ่ง หากเลือกที่จะ
จัดการศึกษาในระบบจะตองมีการกําหนดจุดมุง หมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน แตหากจัดแบบนอกระบบ
ก็จัดการศึกษาก็คลายคลึงกับในระบบแตทุกขั้นตอน มีความยืดหยุน สอดรับกับความตองการของเด็ก
หรือกลุม และยิ่งถาเปนแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ความยืดหยุนก็จะยิ่งมีอสิ ระมากขึ้น เปนไปตาม
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ความสนใจ ความพรอมและโอกาสโดยศึกษาเรียนรูไดจากทุกสภาพการณและทุกแหลงขอมูล
ครอบครัวสวนใหญเชื่อวาการประเมินคาความสําเร็จนั้นไมจาํ เปนตองอยูบนมาตรฐานหนึง่ เดียว
แนวทางการวางหลักสูตรการศึกษาของครอบครัวบานเรียนสวนใหญ จะยึดหลัก
ยืดหยุนไปตามความถนัดความสนใจของลูกมากทีส่ ุด รองลงไป คือ ใชการผสมผสานแนวทางหรือ
หลักสูตรจากหลายที่ สําหรับการยึดถือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีจํานวนไมมากนัก
ในรายละเอียดของความยืดหยุนที่สําคัญ ไดแก จะเอาความสนใจของลูกเปนตัวตั้ง ดูตามความเหมาะสม
ความชอบ, ใหเปนไปตามธรรมชาติ มีการวางกรอบวางแนวทางหลัก ๆ ไว แลวปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ, กําหนดเปาหมายระยะสั้นระยะยาวที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได วิชาไหนที่ลูก
สนใจเปนพิเศษก็เรียนมากกวาวิชาอื่น เนนความรูทจี่ ะชวยใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมปจจุบัน,
ซักถาม สนทนา กระตุน และแนะนําในบางครัง้ จัดสภาพแวดลอมภายในบาน เตรียมสือ่ อุปกรณ
ใหเอื้อตอการเรียนรู ใหเด็กเลือกเรียนรูไดเอง, เพิ่มเติมสิง่ ทีพ่ อแมเห็นวาลูกควรไดรเู พื่อประโยชน
ในการดําเนินชีวิตภายภาคหนา มีการสังเกตแลวหากิจกรรมมาใหเรียนรูเ พื่อปรับปรุงพฤติกรรม
ที่ควรจะตองแกไข เปนตน
ในการผสมผสานหลักสูตรจากหลายที่ จะเปนการดึงเอาหลักสูตรจากตางประเทศ
ที่เห็นวาเหมาะสมมาประยุกตใช สวนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนั้น จะใชในสวนทีเ่ ปนวิชาหลัก
วิชาบังคับ โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก ดวยประสงคใหลูกมีพื้นฐานความพรอม
หากตองกลับเขาสูก ารศึกษาในระบบเมือ่ ใดก็สามารถทําได เมื่อกลาวถึงลักษณะการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนแบบบานเรียนในตางประเทศ คอนขางจะมีพื้นฐานแนวคิดที่ตางจากการสอน
ในระบบ “โรงเรียน” ทั่วไปอยูไ มนอย นับตัง้ แตวัตถุประสงคการเรียนรูที่มงุ สราง “นักเรียนตลอดชีวิต นักคิดอิสระ” ไปจนถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง (independent study)
คอนขางมาก ซึ่งมักจะตางจากโรงเรียนทั่วไปที่ดจู ะเนนแตการสราง “ผูร”ู ตามเนื้อหาวิชาหรือทักษะ
ที่กําหนดกับการสอนแบบบอกหนังสือที่เนนบทบาทครูเปนสําคัญ ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบแนวคิด
การสอนแบบโฮมสคูลกับโรงเรียนทั่วไป ตามตาราง 1 ดังตอไปนี้ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวคิดการสอนแบบโฮมสคูลกับโรงเรียนทั่วไป
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียน
โรงเรียน
โฮมสคูล
1. ลักษณะวัตถุประสงค สราง “ผูร ”ู ใหมีความรูหรือ
สราง “นักเรียนรู” ใหมีไฟและ
ของการเรียนรู
คุณลักษณะบางอยางที่พงึ ประสงค ทักษะในการเรียนรูและพัฒนา
ของสังคม
ตนเองดวยตนเองตลอดชีวิต
2. ลักษณะการสอน
เนนการ “บอกหนังสือ” บทบาท เนนการหาความรูดวยตนเอง
หลักในฐานะผู “ให” ความรู
ของเด็ก โดยการจัดสภาพการณ
เนนหนักในการเรียนรูเ กิดขึ้น
ใหเด็กคนควาและแกปญหา
ในสถานการณหอ งเรียนเปนหลัก ดวยตนเองการเรียนรูเกิดขึ้นได
ในสถานการณทหี่ ลากหลาย
องคประกอบการสอน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
องคประกอบการสอน
3. ลักษณะการจัด
ทรัพยากรการเรียนรู
4. ลักษณะการวัดผล
ประเมินผล

เปรียบเทียบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียน
โรงเรียน
โฮมสคูล
เนนทรัพยากรในรูปหนังสือ
เนนหนังสือ ตํารา โสตทัศนูปกรณ
ตํารา โสตทัศนูปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร ควบคูไปกับ
เครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก
การให “ชีวิตจริงประจําวัน”
เปนทรัพยากรการเรียนรูไปดวย
เนนการใหเด็ก “ถูกสอน”
เนนการ “สอนตนเอง” ดวยการให
ดวยแบบทดสอบ หรือเครื่องมือ เด็กมีสวนสําคัญในการกําหนด
ทดสอบ ความรูแบบตาง ๆ ที่ครู เปาหมายในการเรียนรูกจิ กรรม
หรือหนวยงานตาง ๆ เปนผูจ ัดขึ้น การเรียนรูและเกณฑบง ชี้
แรงจูงใจของเด็กในการเรียนรู
ความสําเร็จในการเรียนรู
เกิดจากความรูสกึ ไมอยาก
ดวยตนเอง เพื่อใหเด็กบังเกิด
“แพคนอื่น” มากกวาความรูสึก แรงจูงใจในการเรียนรูจ าก
“อยากชนะคนอื่น”
“ขางใน” มากกวา “ขางนอก”

อาจกลาวไดวา บทบาทของพอแมในการเปนครูของลูกในรูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวนั้น คอนขางเปนบทบาทของนักจัดการเรียนรู (Learner manager) มากกวาเปนนักสอน
เหมือนครูทั่ว ๆ ไป เพราะหัวใจสําคัญ คือ การจัดสภาพการณใหเด็กเรียนรูส ิ่งตาง ๆ อยางมีความสุข
ตามความถนัดและความสนใจของตน เพื่อใหเขาเติบโตเปนผูที่รกั เรียนไปตลอดชีวิต
โดยสรุปแลว หลักสูตรที่ครอบครัวนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหกบั บุตรหลาน
นั้นใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของเนื้อหาเปนตัวตั้ง เนนการความยืดหยุนเพื่อสามารถ
ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนไดตามสมรรถภาพของผูเรียนแตละคนที่มีความสนใจและ
ความถนัดแตกตางกันไป ทั้งอาจเริ่มตนการนําหลักสูตรจากแหลงตาง ๆ มาประยุกตใช หรือปรับเปลี่ยน
อยูตลอดเวลาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของครอบครัว จนกลายเปนหลักสูตรที่ใชเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวไดในที่สุด

3.2 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัวบานเรียนสวนใหญ จะยึดหลัก
ใหเปนธรรมชาติอยูในวิถีประจําวันมากที่สุด โดยผสมผสานกับการใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ เขาชวย
หลายครอบครัวมีการจัดตารางเรียนอยูบาง แตไมไดเครงครัดตายตัวนักโดยที่ วิธีการเรียนรูของบุตร
โดยสวนใหญจะมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เรียนรูจากประสบการณแวดลอมที่พอแมจัดให และ
ลูกคนควาเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก นอกจากนี้ยงั เรียนรูจ ากการมีครูพิเศษมาสอนเปนบางสาระ
รวมทั้งการไปเรียนกับองคกร/สถาบันที่จัดการสอนตาง ๆ ดวย เชน การเรียน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร
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ศิลปะ ดนตรี กีฬา เปนตน สําหรับสาระทีพ่ อแมเปนผูสอนเองเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในกลุมเด็กเล็ก
คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร
ในที่นี้จะขอกลาวอางถึงกระบวนการเรียนรูแบบบานเรียนทีม่ าจากประสบการณ
10 ปของครอบครัวสบายใจอันมีคุณคา ที่ใชความพรอมของปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสม
พัฒนาความรูความเขาใจ ความถนัด ความสามารถ เปนผลตอการสรางสรรคพฒ
ั นาการตามศักยภาพ
ที่เกิดประโยชนจริงได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) ดังนี้
1. หลักวิธีปฏิบัติของการศึกษาโดยครอบครัวทีส่ ําคัญ คือ “การใชจิตวิญญาณของ
ความรักและความปรารถนาดีระหวางพอแมลูกตามธรรมชาติ สรางสรรคกระบวนการเรียนรูของลูก
ใหเติบโตไปดวยศรัทธาแหงคุณงามความดีของการอยูรวมกันในวิถีชีวิตครอบครัว” อันเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญทีส่ ุดของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นําไปสูก ารเตรียมความพรอมและการปรับสรางคุณคา
ในกระบวนการเรียนรูท ุกเรื่องราวของชีวิตตามความเชื่อ ความศรัทธาที่เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต
ครอบครัว และเปนปจจัยสําคัญที่ดําเนินไปโดยความสอดคลองกับศักยภาพและความพรอมที่แตกตางกัน
ของลูกหลานและสภาพแวดลอมของครอบครัวที่หลากหลาย
2. กระบวนการศึกษาของครอบครัวที่เริ่มตนเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูตามความสนใจ
ภายในตัวเด็กและสรางสัมพันธภาพกับวิถีชีวิตของครอบครัวอยางตอเนื่อง คือ พลังสรางสรรค ศรัทธา
ใหเกิดความรักในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3. เด็ก ๆ เปนผูส รางสรรคพฒ
ั นาการทางวุฒิภาวะทางปญญาใหเกิดขึ้น สืบเนือ่ งจาก
แตละกระบวนการเรียนรูเ ชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมีครอบครัวและสังคมเปนสิ่งแวดลอม
ที่เกื้อกูลการศึกษาเรียนรูตามเหตุปจจัยทีเ่ หมาะสม
4. เมื่อกระบวนการเรียนรูส ามารถสรางสรรคไดตามเหตุปจจัยของชีวิตที่แตกตาง
การบมเพาะสรางฐานการเรียนรูทที่ ําใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูจัก เขาใจและคอย ๆ พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จึงเปนโอกาสของการสรางกระบวนการ เตรียมความพรอมไปสูก ารเรียนรูท ี่เกิดประสิทธิผล
บนพื้นฐานทางศักยภาพที่เปนจริงของตนเอง
5. กระบวนการฝกพัฒนาชีวิตอยางมีดุลยภาพ ไดรับการพัฒนาจากกระบวนการศึกษา
เรียนรูทั้งสองดานตอเนื่อง คือ เกิดความรูดวยกระบวนการพัฒนาปญญาดวยความเขาใจ พรอมกับ
การปรับสรางพฤติกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมตลอดเวลา เปนกระบวนการสรางสรรค
ทักษะการเรียนรูตามศักยภาพ สรางพัฒนาการที่เปนเอกลักษณและบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล
6. การคนพบเปาหมายการเรียนรูแตละขั้นตอนแตละหวงเวลา ไดรับการสงเสริม
ใหพัฒนาจนเกิดศักยภาพเต็มพรอมแตละเรื่องราวไปตามลําดับวันเวลาของวิถีทางที่สมดุลของครอบครัว
สรางคุณคาของการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูกับกระบวนการพัฒนาชีวิต
7. การมีโอกาสนําประสบการณเรียนรูไปศึกษาทําความเขาใจตอกิจกรรมที่เกี่ยวของ
สัมพันธโดยตรงตอแนวทางการศึกษาทีเ่ ด็ก ๆ สนใจ เปนการรวมคนหาเจตนารมณที่ชัดเจน หรือใช
โอกาสของวันเวลาสานตอกระบวนการของการเรียนรูท ักษะพิเศษ หรือรวมสรางประสบการณเฉพาะ
ทางนั้น ๆ ใหพัฒนาตอเนื่อง
8. กระบวนการพัฒนาตนเองจากฐานการเรียนรูภายในใจ เปนกระบวนการของ
การคนหาวิธีการศึกษา ความถนัด ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง เปนพลังสําคัญของการนํา
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ความรูความเขาใจความสามารถตามศักยภาพไปเชื่อมตอการพัฒนาคุณประโยชนของการดําเนินชีวิต
ที่เหมาะสม เปนกระบวนการสรางพัฒนาการไปสูการเขาใจตนเอง การคนพบความตองการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทางที่ตนสนใจ หรือเลือกการพัฒนาการศึกษาไปสูวิชาชีพในอนาคตที่สอดคลองกับศักยภาพ
หรือความสนใจเฉพาะบุคคล
9. ครอบครัวและสังคมมีหนาที่รวมกันในการใหโอกาสพัฒนาตอยอดกระบวนการ
เรียนรูไปตามแนวทางทีเ่ อือ้ ประโยชนตอความสําเร็จในเปาหมายเฉพาะทางของบุคคลในแตละหวงเวลา
อยางเหมาะสม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก ๆ ใชวันเวลาใหเปนประโยชนตอการเตรียม
ความพรอม มีโอกาสปรับพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาประสบการณ
เฉพาะบุคคล หรือการศึกษาตอเฉพาะทางตอไป
9.1 การตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระบบนั้นหมายถึง ทางเลือกที่เกิดการยอมรับ
แนววิธีการศึกษาตอในระบบโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อประโยชนของการเลือก
ศึกษาใหสอดคลองกับความสนใจและศักยภาพของลูกหลานที่ไดรับการพัฒนามาแลวระดับหนึ่ง หรือ
เปนหนทางมุงไปสูการศึกษาเฉพาะทางที่เปนประโยชนทางตรงตอการดํารงชีวิตและวิชาชีพในอนาคต
9.2 การเลือกใชวิธีพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการเขารวมฝกฝนประสบการณ
ตรงจากวิชาชีพเฉพาะทางทีส่ นใจ เพื่อเตรียมความพรอมสูกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อเปาหมาย
เฉพาะทางมากขึ้น เปนแนววิธีการฝกวิชาชีพหรือพัฒนาทักษะเฉพาะทางจากประสบการณตรงและ
สรางกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งแวดลอมทีห่ ลากหลาย ก็ยอมเกิดกระบวนการสราง
องคความรูภายในตัวตนไดอยางตอเนื่องตามศักยภาพการเรียนรูที่มากขึ้น จนเปนผูเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณตรงในวิชาชีพนั้น ๆ ได โดยไมจําเปนตองเขาศึกษาตอในระบบ หรือใชมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมากําหนดการเรียนรูท ี่ไมสอดคลองกับการพัฒนาเฉพาะทางนั้น
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรูท ี่ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ใหความสําคัญ และดําเนินการอยูตั้งอยูบ นแนวคิดสําคัญ 6 ประการ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
ดังนี้
1. ความเคารพและเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก
2. การศึกษาในครอบครัวเปนการเรียนรูร วมกันทั้งครอบครัว
3. เด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูในความหมายที่วาการเรียนรูเกิดจากเด็กและ
พัฒนาไปสูก ารคนพบตัวตนที่แทจริงตามธรรมชาติของเด็ก โดยเด็กจะพัฒนาไปตามความสนใจและ
ความถนัดที่มีอยูอยางมีความสมดุลกับพัฒนาการในดานอื่น ๆ
4. การเรียนรูเปนระบบของการบูรณาการ เปนการเชื่อมโยงวิชาตาง ๆ ใหกลมกลืน
ไปกับทักษะและวิถีชีวิตของเด็ก
5. การเรียนรูเกิดขึ้นไดในทุกวิถีทาง
6. การเรียนรูที่แทจริงสามารถนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของชีวิต
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ในสังคมไทยนั้น มีความหลากหลายกันไปตามวิถีทางของแตละครอบครัว สวนใหญจะสอดคลองกับ
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การดําเนินชีวิตประจําวัน และสภาพแวดลอมทางสังคม เชน กิจกรรมงานบาน กิจกรรมอาสาสมัคร
กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมเสริมพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิการเรียนรูในรูปแบบ
โครงงานตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษารวมกันเปนการเรียนรูในรูปแบบ
โครงงานตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษารวมกันเปนกลุม ซึ่งอาจเปนเด็ก
จากครอบครัวเดียวกัน หรือจากกลุมครอบครัวทีม่ ีการจัดการศึกษารวมกัน
สอดคลองกับรายงานการวิจยั สภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยโดย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) วาครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีการดําเนินการ
อยูเฉพาะในครอบครัวของตน ประสานไปกับการมีกิจกรรมรวมกลุม กับครอบครัวบานเรียนอื่น ๆ
เปนครัง้ คราว ในสวนที่มีการรวมกลุม แบบมีการบริหารจัดการอยางเปนแบบแผนในสถานที่หนึง่
ทราบวาในขอเท็จจริงมีจาํ นวนอยูม ากทีเดียว แตเนือ่ งจากเกือบทัง้ หมดจะไมไดถือวาตนเปนครอบครัว
บานเรียน ดังนั้นจึงมีครอบครัวที่มกี ารดําเนินการในลักษณะนี้ตอบแบบสอบถามมาเพียง 4 ครอบครัว
(ซึ่งไดแกครอบครัวทีเ่ ขารวมอยูในศูนยการเรียนปญโญทัย กลุมบานเรียนชวนชื่น และกลุมบานเรียน
ดวงตะวัน) สําหรับรูปแบบที่มีขอตกลงจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนบางสวน พบวา มีจํานวน 4 ครอบครัว
การรวมกลุม รวมกิจกรรมการเรียนรูกบั ครอบครัวบานเรียนอื่น ๆ โดยสวนใหญ
จะเปนไปแบบนาน ๆ ครั้ง ตามโอกาสทีเ่ อื้ออํานวยและความสนใจ แตก็มีครอบครัวจํานวนไมนอย
ที่พยายามสรางโอกาสของการเขารวมกลุม กิจกรรมเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ครอบครัวที่ระบุวาไมเคย
เขารวมกลุมกิจกรรมการเรียนรูเลย บอกสาเหตุวาเปนเพราะเพิ่งเริม่ ตนจัดการศึกษา อยูหางไกลและ
ลูกอายุยังนอย การรวมกลุม จัดกิจกรรมโดยสวนใหญเกิดจากกลุมครอบครัวที่มีความใกลชิดกัน
มีความสนใจใกลเคียงกัน ริเริ่มจัดกันขึ้นเอง การเขารวมกลุม คายเรียนรูของโรงเรียนหมูบ านเด็ก
จ.กาญจนบุรี และการเขารวมกิจกรรมของสถาบันบานเรียนไทย กิจกรรมที่มีความสนใจรวมกัน
เปนสวนใหญ ไดแก กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ, กิจกรรมคาย, การทําจุลสารของกลุมเด็ก,
การเขารวมกิจกรรมสาธารณะที่มอี งคกรตาง ๆ จัดขึ้น เปนตน
เพื่อใหเห็นเขาใจแนวการจัดกิจกรรมชัดเจนมากขึ้น จึงไดนําเสนอลักษณะกิจกรรม
การเรียนรูของครอบครัวในตางประเทศ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) ดังตอไปนี้
1. สวนใหญไมทําหนาที่เปนผูส อน
2. สวนใหญสอนแตลูกของตนเอง
3. สวนมากใชเวลาประมาณ 20 - 30 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือวันละประมาณ 5ชั่วโมง
4. สไตลการสอนมีหลากหลาย โดยเด็กเปนผูทมี่ ีสวนสําคัญในการกําหนดการเรียนรู
ของตนเอง (Self directed learning)
5. ครอบครัวจํานวนมากมีการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมการเรียนรูใหลูกของตนเอง เชน
การไปพิพิธภัณฑ, การไปทัศนศึกษารวมกับครอบครัวอื่น และการรวมกิจกรรมกับชุมชน
6. สวนผูใหญมีการสรางเครือขายพอแม Home school ในละแวกใกลเคียง
ไปจนถึงระดับชาติ เพื่อสนับสนุนชวยเหลือกันในสวนขององคกรระดับชาติ ที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก
NationaI home education research lnstitute และ Home schooi legai defense of america
ซึ่งมีบทบาททั้งในเชิงวิชาการและการดําเนินการทางกฎหมายตามลําดับ
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ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูนอกบาน
1. พาไปพิพิธภัณฑตาง ๆ โดยใหเด็กเขียนเลาสิ่งที่พบเห็น
2. พาไปโบราณสถานใหเด็ก ๆ หาขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวเกี่ยวกับวัดและ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
3. พาไปตามแหลงทองเที่ยวทางนิเวศวิทยาตาง ๆ เชน ภูเขา น้ําตก ทะเล โดยใหเด็ก
หัดสังเกต และเปรียบเทียบความแตกตาง
4. พาไปศึกษาชุมชนทองถิ่นที่มีอาชีพเฉพาะ หรือมีลกั ษณะเฉพาะที่เด็กกําลังสนใจ
สวนสัตว หรือสถานที่ทอ งเที่ยวในละแวกใกลเคียง
ตัวอยางกิจกรรมเครือขายของกลุมพอแม Home school
1. จัดประชุมกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ปญหา และประสบการณ
2. ไปทัศนศึกษารวมกันหลาย ๆ ครอบครัว
3. จัดวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหสมาชิกในกลุม
4. พบปะสังสรรค จัดงานปารตี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ
5. จัดงานประจําปของกลุม
6. จัดนิทรรศการหลักสูตร
7. จัดสัมมนาวิชาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. จัดตั้งหองสมุดเล็ก ๆ ของกลุม
9. จัดทําหนังสือหรือปฏิทินประจําป
10. ประสานงานกับหนวยงานที่ใหบริการทดสอบความรูดานตาง ๆ
ทั้งนีม้ ีแนวคิดสําคัญตาง ๆ ทีใ่ ชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ซึ่งไดรับสนใจอยางมากจากครอบครัว รวมถึงผูมสี วนเกี่ยวของจากหลายภาค สวนทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยพอจะสรุปได 3 แนวคิด คือ วิธีการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการเรียนการสอนโดยการชี้นําตนเอง วิธีการเรียนการสอนตามแนวคิด
แบบพหุปญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.2.1 วิธีการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่วา
การจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญทีส่ ุด คือ การจัดการใหผเู รียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผเู รียนแตละคน
ไดพัฒนาตนเองสูงสุด ตามกําลังหรือศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน
ทั้งดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเปนเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะใช
ในการเรียนรู อันไดแกความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา
และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะ
ที่แตกตางกัน ตามเหตุปจ จัยของผูเ รียนแตละคน
สําหรับความหมายของสําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียน พิมพันธ เดชะคุปต
และพเยาว ยินดีสุข (2548) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เปนแนวการจัดการเรียน

53

การสอนทีเ่ นนใหผเู รียนสรางความรูใหม และสิง่ ประดิษฐใหม โดยการใชกระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการกลุม และใหผูเรียนมีปฏิสมั พันธ และมีสวนรวมในการเรียนรู สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชได ซึ่งครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก จัดประสบการณใหสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเรียน เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธีการสอน หลากหลาย
แหลงความรู พัฒนาปญญาไดอยางหลากหลาย รวมทัง้ เนนการใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลาย
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ที่ไดกําหนดลักษณะกระบวนการ
จัดการเรียนรูทเี่ นนเปนสําคัญไว 9 ประการ คือ
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเ รียน
2. กระตุนใหผูเรียนไดรูจกั คิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค
3. กระตุนใหผเู รียนรูจกั ศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรู
ดวยตนเอง
4. นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อทีเ่ หมาะสมมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอน
5. ฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ
กีฬา
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกันกับผูอนื่ และ
ความรับผิดชอบกลุมรวมกัน
8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเองและมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู
9. ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายและตอเนื่อง
ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงแนวคิดการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ของเยาวชนในชาติใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง นํามาสูการทําความเขาใจเรื่องหลักการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ หรือทีร่ ูจักในชื่อ
เดิมวา การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง (Student centered หรือ Child
centered) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รจู ักกันมานานในวงการศึกษาไทย แตไมประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติ เพราะมีความเคยชินจากการที่ไดรบั การอบรม สั่งสอนมาดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher centered) มาตลอด เมือ่ เปนครูกเ็ คยชิน
กับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมทีเ่ คยรูจ ัก จึงทําใหไมประสบความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเทาที่ควร แตในยุคของการปฏิรปู การศึกษานี้ไดกลาวถึง การจัด
การเรียนรูท ี่ยอมรับวา บุคคลหรือผูเรียนมีความแตกตางกัน และทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้น
ในการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู หรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเชื่อพื้นฐานอยางนอย
3 ประการ คือ 1) เชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน 2) เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได และ 3) เชื่อวา
การเรียนรูเ กิดไดทุกที่ ทุกเวลา
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ดังนั้น การจัดการเรียนรูจ ึงเปนการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ
สถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ผูจัดการศึกษาจึงจําเปนทีจ่ ะตองรูจ ัก
ผูเรียนอยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพือ่ นําไปเปนพื้นฐานการออกแบบ หรือวางแผน
การเรียนรูไดสอดคลองกับผูเ รียน สําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู อาจทําได
หลายวิธีการ และเทคนิค แตมีขอควรคํานึงวาในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง แตละเรื่อง ไดเปดโอกาส
ใหกับผูเรียนในเรื่องตอไปนี้หรือไม กลาวคือ
1. เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระทีส่ นใจ
เปนประโยชนตอตัวผูเ รียนหรือไม
2. เปดโอกาสใหผเู รียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยไดคิด ไดรวบรวม
ความรู และลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองหรือไม
ทิศนา แขมมณี (2545) ไดนําเสนอแนวคิดในการเปดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนรวม และสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติได ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีที่ควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางดานรางกาย
(Physical participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเคลือ่ นไหวรางกาย เพื่อชวยให
ประสาทการเรียนรูของผูเ รียนตื่นตัว พรอมทีจ่ ะรับขอมูลและเรียนรูสงิ่ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การรับรู
เปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู ถาผูเรียนอยูในสภาพที่ไมพรอม แมจะใหความรูที่ดี ผูเรียนก็ไมสามารถ
รับได ดังจะเห็นไดวาถาปลอยใหผูเรียนนั่งนาน ๆ ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอื่น แตถาให
เคลื่อนไหวทางกายบาง ก็จะทําใหประสาทการเรียนรูของผูเ รียนตื่นตัว และพรอมทีจ่ ะรับและเรียนรู
สิ่งตาง ๆ ไดดี ดังนั้นกิจกรรมทีจ่ ัดใหผเู รียนจึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผเู รียนไดเคลือ่ นไหวในลักษณะใด
ลักษณะหนึง่ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเ รียน
2. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางสติปญญา
(Intellectual participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลือ่ นไหวทางสติปญ
 ญา
ตองเปนกิจกรรมทีท่ าทายความคิดของผูเ รียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการเคลื่อนไหว
ตองเปนเรือ่ งที่ไมยากหรืองายเกินไปทําใหผูเรียนสนุกที่จะคิด
3. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีควรชวยใหผเู รียนมีสวนรวมทางสังคม (Social
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
เนื่องจากมนุษยจําเปนตองอยูร วมกันเปนหมูคณะ มนุษยตองเรียนรูทจี่ ะปรับตัวเขากับผูอื่นและ
สภาพแวดลอมตาง ๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ ื่น จะชวยใหผเู รียนเกิดการเรียนรู
ทางดานสังคม
4. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางอารมณ
(Emotional participation) คือ เปนกิจกรรมทีส่ งผลตออารมณ ความรูสึกของผูเ รียน ซึ่งจะชวยให
การเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเอง โดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง โดยปกติ
การมีสวนรวมทางอารมณนี้มักเกิดขึ้นพรอมกับการกระทําอืน่ ๆ อยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย
สติปญญา และสังคม
การจัดการเรียนการสอนทั่วไป เราสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดตามแนวทางตอไปนี้
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1. การจัดกิจกรรมเอื้ออํานวยใหเกิดการสรางความรู (Construct) จาก
ความคิดพื้นฐานที่เชื่อวาในสมองของผูเรียนมิไดมีแตความวางเปลา แตทุกคนมีประสบการณเดิม
ของตนเอง เมื่อไดรบั ประสบการณใหมสมองจะพยายามปรับขอมูลเดิมที่มีอยูโดยการตอเติมเขาไป
ในกรณีที่ขอมูลเดิมและขอมูลใหมไมมีความขัดแยงกัน แตถาขัดแยงกันก็จะปรับโครงสรางของขอมูลเดิม
เพื่อใหสามารถรับขอมูลใหมได ซึ่งอาจทําใหโครงสรางของขอมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป และถาผูเรียน
ไดมีโอกาสแสดงความรูท ี่สรางไดนั้นออกมาดวยคําพูดของตนเองการสรางความรูนั้นก็จะสมบูรณ
ดังนั้นถาผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือกระทําตามแนวความคิดนี้ ผูเรียนก็จะ
สามารถสรางความรูได พฤติกรรมทีผ่ ูสอนควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผูเรียน มีดังนี้
1.1 ใหผูเรียนไดทบทวนความรูเ ดิม
1.2 ใหผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวมขอมูล/ประสบการณตาง ๆ
1.3 ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายขอมูล/
ประสบการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการคิดและกระบวนการอื่น ๆ ที่จําเปน
1.4 ใหผูเรียนไดสรุปจัดระเบียบ/โครงสรางความรู
1.5 ใหผูเรียนไดแสดงออกในสิง่ ที่ไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ ในขณะ
ที่ใหความรู โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรูโ ดยตรง ใหผูเรียนบันทึกหรือคัดลอกเปนการใช
คําสั่งและคําถามดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียนไดลงมือกระทําเพื่อสรางความรูดวยตนเอง โดยครูเตรียม
สื่อการสอนที่เปนตัวอยางเครื่องมือหรือการปฏิบัตงิ านในลักษณะตาง ๆ เปนขอมูลหรือประสบการณ
ใหผูเรียนไดเขาใจ ครูอาจชี้แนะขอมูลที่ควรสังเกต และวิธีการจัดระบบระเบียบโครงสรางความรู
ใหเชน สอนใหเขียนโครงสรางความรูเ ปนแผนผังที่ตนเองเขาใจ และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกวา
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเรื่องใด เชน ใหอธิบายแผนผังความคิดที่ตนเองเขียนขึ้นตามความเขาใจ หรือ
ใหเลาถึงสิง่ ที่เรียนรูโดยครูใชคําถามหรือคําสั่งเปนสื่อและมีการเสริมแรงอยางเหมาะสมในภายหลัง
ก็จะทําใหผเู รียนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และตองการเรียนรูอีก
2. การจัดกิจกรรมที่เอือ้ อํานวยใหเกิดการมีปฏิสมั พันธ (Interaction) คือ
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดกระทําสิง่ ตาง ๆ หรือกระทําบางสิ่งบางอยางดังตอไปนี้
2.1 ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ไดแก การพูดอภิปรายกับเพื่อน
กับครู หรือผูเกี่ยวของกับการทํางาน ผูทสี่ ามารถใหขอมูลบางอยางทีผ่ ูเรียนตองการได
2.2 ใหผูเรียนไดมีปฏิสมั พันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน กําหนดให
ผูเรียนสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบริเวณโรงเรียน
2.3 ใหผเู รียนไดมปี ฏิสมั พันธกบั สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน กําหนดให
ผูเรียนสังเกตการกินอาหารของสัตว หรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของตนไมชนิดตาง ๆ
2.4 ใหผูเรียนไดมีปฏิสมั พันธกับสิ่งแวดลอมทางดานสื่อโสตทัศน วัสดุ
และเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ใหผูเรียนไปหาขอมูลจากคอมพิวเตอร หรือใหอานใบความรู ใบงาน หรือ
ใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการเรียน
3. การจัดกิจกรรมที่เอือ้ อํานวยใหผเู รียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (Physical
participation) คือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกลามเนื้อตาง ๆ
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เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผูเ รียน โดยกลามเนือ้ ทีเ่ คลื่อนไหว
อาจเปนสวนตาง ๆ ดังนี้
3.1 กลามเนื้อมัดยอย เชน พิมพดีด รอยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผา
ใชไขควง เขียนแบบเรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
3.2 กลามเนื้อมัดใหญ เชน กิจกรรมยายกลุม ยายเกาอี้ จัดโตะ ทุบโลหะ
ตอกตะปู ยกของ กออิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ
4. การจัดกิจกรรมทีเ่ อื้ออํานวยใหผเู รียนไดใชกระบวนการ คือ การจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูผานกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม
กระบวนการศึกษาดวยตนเอง การะบวนการจัดการ กระบวนการแกปญ
 หาและตัดสินใจ กระบวนการ
ทํางาน หรือกระบวนการอื่น ๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณ หรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูล
หรือความรู โดยใชกระบวนการดังกลาวเปนเครือ่ งมือ
ผลของการเรียนรู นอกจากผูเ รียนจะไดรบั รูขอมูลที่ตองการแลวยังมี
ความรูเกี่ยวกับการใชกระบวนการเหลานีเ้ พื่อหาขอมูลหรือความรูอื่น ๆ ไดดวยตนเองในโอกาสอื่น ๆ
เปรียบเหมือนการใหเครือ่ งมือในการจับปลากับชาวประมงแทนที่จะเอาปลามาให เมื่อชาวประมง
มีเครื่องมือจับปลาแลวยอมหาปลามากินเองได หรือวางแผนจัดสรรเวลาของการทํางานอยางใดอยางหนึง่
หรือไดลงมือแกไขงานบางอยางในขณะลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งตองใชการพิจารณาขอมูลรอบดาน
เพื่อการตัดสินใจ ขอสําคัญ คือ ครูจะตองชวยใหผเู รียนไดสรุปขั้นตอนในการทํางาน ผูเรียนตองบอก
ไดวาการทํางานนี้เสร็จได เขาใชขั้นตอนและวิธีการใดบาง แตละขั้นตอนมีปญหาและอุปสรรคใด
เขาใชวิธีการใดแกปญหา และไดผลของการปฏิบัติออกมาอยางไร พอใจหรือไม ถามีการทํางาน
อยางนี้อีกในครัง้ ตอไปเขาจะปฏิบัติอยางไร
อีกประเด็นหนึ่ง คือ การใชกระบวนการกลุม ในการทํางาน ตองแบงหนาที่
การทํางาน สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมทําใหงานชิ้นนั้นสําเร็จ มิใชใหผูเรียนมานั่งรวมกลุมกัน
แตทํางานแบบตางคนตางทํา เพราะผูเรียนจะไดมีโอกาสรูบทบาทของตนเองในการทํางานรวมกับคนอื่น
ตลอดจนรูวิธีการจัดระบบระเบียบการทํางานในกลุม เพื่อใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป
นักเรียนจะสามารถใชกระบวนการกลุมนี้ในการทํางานกับคนกลุมอื่น ๆ ในสังคมทีผ่ ูเรียนเปนสมาชิก
อยูได
5. การจัดกิจกรรมที่เอือ้ อํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรู (Application)
คือ การจัดกิจกรรมใหผเู รียนมีโอกาสไดกระทําสิง่ ตาง ๆ คือ ไดนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ
ที่หลากหลาย หรือไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ โดยผูสอนจัดสถานการณ
แบบฝกหัด หรือโจทยปญหาใหผเู รียนไดลงมือกระทํา เพื่อใหเกิดความมั่นใจและความชํานาญ
ในการที่จะนําเอาความรูนั้นมาใชเปนประจําในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เปนประเด็น
ที่มีความสําคัญแตกลับเปนจุดออนของการจัดการเรียนการสอนของไทยทุกระดับ เพราะมีการปฏิบัติ
หรือมีพฤติกรรมการนําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันคอนขางนอย
ทั้งนี้เนื่องจากในการเรียนการสอน ผูเรียนยังขาดการฝกฝนการนําความรูไปประยุกตใชใหเขากับ
สภาพแวดลอมในความจริง
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โดยสรุป สาระสําคัญของการปฏิรปู การเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
หรือเนนผูเ รียนเปนสําคัญนั้น เปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู โดยเนนประโยชนทผี่ ูเรียน
จะไดรับพรอมทั้งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง
ใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจ ึงควรเริม่ ทีส่ ถานศึกษาทุกแหง
ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประกัน
คุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา
3.3.2 วิธีการเรียนการสอนโดยการชีน้ ําตนเอง
การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูท ี่ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งมีความสําคัญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ การรูจ ักเชื่อมโยงความรูกบั การทํางาน และรูเ ทาทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยูร อดของมนุษยตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลา
และทวีความรวดเร็วมากขึ้น ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการเรียนรูดวยตนเอง เพิ่งมีการศึกษา
คนควาอยางเปนระบบเมื่อสามสิบกวาป แนวคิดการเรียนรูด วยตนเอง วางบนรากฐานความเชื่อ
ทางมนุษยนิยม (Humanistic philosophy) ที่กําหนดเปาหมายของการเรียนรูของผูใหญไว
ที่การพัฒนาตนเอง (ชัยฤทธิ์, 2544) ดังนั้น การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดของการเรียนรูชนิดหนึง่
ที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life - long learning) ของประชาชนทุกคน
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (Self - directed learning: SDL) ความหมาย
การเรียนรูดวยตนเอง นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ สมคิด อิสระวัฒน
(2538) ใหความหมายการเรียนรูดวยตนเองวาเปนการเรียนรูที่ผเู รียนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง
โดยอาศัยความชวยเหลือหรือไมก็ได ผูเ รียนวิเคราะหความตองการทีจ่ ะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมาย
ในการเรียนรูแยกแยะ เจาะจง แหลงขอมูลในการเรียนรู คัดเลือกวิธีการเรียนรูท ี่เหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียนรูนั้น ๆ
Knowles (1975) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง สรุปไดวา
การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการทีผ่ ูเรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความตองการ
ในการเรียนรูของตนกําหนดเปาหมาย และสื่อการเรียน ติดตอกับบุคคลอื่น หาแหลงความรูเลือกใช
ยุทธวิธีการเรียนรูเสริมแผนการเรียนรู และประเมินผลการเรียนของตน ซึ่งอาจจะไดรับหรือไมไดรับ
ความชวยเหลือจากผูอื่นก็ตาม
Skager (1977) ใหความหมายการเรียนรูดวยตนเองวาเปนประสบการณ
การเรียนรูส วนบุคคล ผูเ รียนมีเปาหมายในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการวางแผน การบริหาร
การจัดการ และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง และในฐานะทีเ่ ปนสมาชิกของกลุม
การเรียนทีร่ วมมือกัน
Griffin (1983) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเ ฉพาะของบุคคล โดยมีเปาหมายทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรูความสามารถในการวางแผน
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนรูของตน
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Brookfield (1984) สรุปการเรียนรูดวยตนเองวา เปนการแสวงหาความรู
โดยผูเรียนเปนผูก ําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในดานเนื้อหา
และวิธีการเรียน ซึ่งอาจขอความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน การกําหนด และใชหนังสือประกอบ
การเรียน หรือบทความตาง ๆ จากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ดวยตนเอง
สรุปการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง คือ กระบวนการเรียนรูทผี่ ูเรียนริเริม่
การเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัดมีเปาหมาย รูจกั แสวงหา
แหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูจนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรู
ของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได
วัตถุประสงคการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง การเรียนรูดวยตนเองเปน
คุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษา
ในปจจุบันทีจ่ ะตองมีสง เสริมใหบุคคลมีคุณลักษณะของการชี้นําตนเองในการเรียนรู เพื่อใหบุคคล
มีประสบการณ และมีศักยภาพในการแสวงหาความรูเพือ่ เปนพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตตอไป
รูปแบบกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) ไดเสนอหลักการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
การเรียนรูโ ดยการชี้นําตนเอง ดังนี้คือ
1. ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เนือ่ งจากผูเ รียนแตละคนมีความแตกตางกัน
ทั้งในดานความสามารถในการเรียนรูวิธีการเรียนรู เจตคติฯลฯ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูจ งึ ตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถในการเรียนรู และวิธีการเรียนรู
โดยจัดการเรียนรู เนื้อหาและสื่อที่เอื้อตอการเรียนรูรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสใหผเู รียนไดนําเอา
ประสบการณของตนมาใชในการเรียนรูดวย
2. จัดใหผเู รียนมีสวนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรูจ ะเกิดขึ้นไดดี
เมื่อผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรูจ ึงควรเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีบทบาทตั้งแตการวางแผน กําหนดเปาหมาย การเรียนทีส่ อดคลองกับความตองการของตน
หรือกลุมการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอื่ การเรียน การเลือกใชวิธีการเรียนรู การใชแหลงขอมูล
ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน
3. พัฒนาทักษะการเรียนรูข องผูเรียน การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผเู รียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง จําเปนอยางยิง่ ทีผ่ ูเรียนจะตองไดรบั การฝกใหมีทักษะและยุทธศาสตร
การเรียนรูท ี่จําเปนตอการเรียนรูดวยตนเอง เชน การบันทึกขอความ การจัดประเภทหมวดหมู
การสังเกต การแสวงหา และใชแหลงความรู เทคโนโลยีและสื่อทีส่ นับสนุนการเรียน รวมทัง้ เปดโอกาส
ใหผเู รียนไดมปี ระสบการณในการตัดสินใจ แกปญหากําหนดแนวทางการเรียนรู และเลือกวิธีการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับตนเอง
4. พัฒนาทักษะการเรียนรูร วมกับผูอื่น การเรียนรูดวยตนเองไมไดหมายความวา
ผูเรียนตองเรียนคนเดียว โดยไมมีชั้นเรียนหรือเพื่อนเรียน ยกเวนการเรียนแบบรายบุคคล โดยทั่วไปแลว
ในการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดทํางานรวมกับเพื่อน กับครู และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น
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จึงตองพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ ื่นใหกบั ผูเ รียน เพื่อใหรจู ักการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทํากิจกรรมกลุม รวมกับเพื่อนทีม่ ีความรูความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู
5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือกันประเมินในการเรียนรู
ดวยตนเอง ผูเรียนเปนผูม ีบทบาทสําคัญในการประเมินการเรียนรู ดังนั้นจึงตองพัฒนาทักษะการประเมิน
ใหแกผูเรียน และสรางความเขาใจใหแกผูเรียนวา การประเมินตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบประเมินผล
รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผูอ ื่นดวย นอกจากนี้ตองจัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการประเมินผล
หลาย ๆ รูปแบบ
6. จัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเ รียน สภาพแวดลอม
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นบริเวณในโรงเรียนจึงตองจัดใหเปนแหลง
ความรูที่นักเรียนจะคนควาดวยตนเองได เชน ศูนยวิทยาการ บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ
รวมทั้งบุคลากร เชน ครูประจําศูนยวิทยบริการ ที่ชวยอํานวยความสะดวก และแนะนําเมื่อผูเ รียน
ตองการ
ดังนั้น หลักการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
ผูจัดกิจกรรมตองศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล จัดใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการเรียน พัฒนาทักษะ
การเรียนรูของผูเ รียน พัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ ื่น พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และ
การรวมมือกันประเมินและจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเ รียน
ทั้งนี้เมื่อสรุปแลว แนวคิดการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง มีแนวโนมที่จะเปน
แนวคิดที่สําคัญของการศึกษาในอนาคต นอกจากนั้นคาดวาจะเปนแนวคิดที่มีพลังขับเคลื่อนใหวงการ
การศึกษาผูใหญกาวหนาอยางมาก อยางไรก็ดียังควรคํานึงถึงการชี้นําตนเองในการเรียนรูจะเนนถึง
ความรับผิดชอบของบุคคล และเชื่อในศักยภาพที่ไมสิ้นสุดของมนุษย ในการเรียนรูดวยตนเอง
ที่ประสบผลสําเร็จ ผูอํานวยความสะดวกตองมีบทบาทในการรวมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด
เปนแหลงความรูตามที่ผูเรียนตองการ มีความสัมพันธอันดีกับผูเรียน มีสวนรวมในการถายโอนบทบาท
การเรียนการสอน และสนับสนุนใหผเู รียนคิดอยางแตกฉาน (Critical thinking)
3.2.3 วิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบพหุปญญา
ทฤษฏีพหุปญญา
ผูบุกเบิกแนวคิดทฤษฏีพหุปญญา คือ การดเนอร (Gardner) จากมหาวิทยาลัย
ฮารวารด (Harvard university) ในป ค.ศ. 1983 เขาไดเขียนหนังสือชื่อ “Frames of mind: The
theory of multiple intelligences” ซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวาง แนวคิดของการดเนอร
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาวปญญา” และกลายเปนทฤษฏีที่กําลังมีอทิ ธิพล
อยางกวางขวางตอการจัดการศึกษาและกานจัดการเรียนรูในปจจุบัน
แนวคิดเกี่ยวกับเชาวปญญา (Intelligences) ที่มีมาตั้งแตเดิมนั้นจํากัด
อยูที่ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานคณิตศาสตร และการคิดเชิงตรรกะ หรือ
เชิงเหตุผลเปนหลัก การวัดเชาวปญญาของผูเ รียนจะวัดจากคะแนนที่ทําไดจากแบบทดสอบทางสติปญ
 ญา
ซึ่งประกอบดวย การทดสอบความสามารถทั้ง 2 ดาน ดังกลาว คะแนนจากการวัดเชาวปญญาจะเปน
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ตัวกําหนดเชาวปญญาของบุคคลนั้นตลอดไป เพราะมีความเชื่อวา องคประกอบ ของเชาวปญญา
จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยหรือประสบการณมากนัก แตเปนคุณลักษณะที่ติดตัวมาแตกําเนิด
การดเนอรไดนิยามคําวา “เชาวปญญา” ไววาหมายถึง ความสามารถในการแกปญหาในสภาพแวดลอม
ตาง ๆ หรือการสรางสรรคผลงานตาง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธกับบริบททางวัฒนธรรมในแตละแหง
รวมทั้งความสามารถในการตั้งปญหาเพื่อจะหาคําตอบและเพิ่มพูนความรู (ทิศนา แขมณี, 2547)
แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู
ความเชื่อพื้นฐานของการดเนอรมีทสี่ ําคัญ 2 ประการ คือ
1. เชาวปญญาของบุคคลมิไดมเี พียงความสามารถทางภาษาและ
ทางคณิตศาสตรเทานั้น แตมีอยูอยูห ลากหลายถึง 10 ประเภทดวยกัน แตที่ยอมรับอยางกวางขวาง
มี 8 ดาน โดยดานที่ 9 และ 10 ซึ่งไดแก ดานจิตวิญญาณ (Spirituall) และดานจิตนิยม (Existential)
ยังไมคอยเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย เชาวปญญาแตละดานทําใหคนแตละคนมีความสามารถ
เฉพาะดานที่แตกตางไปจากคนอื่น และมีความสามารถในดานตาง ๆ ไมเทากัน ความสามารถ
ที่ผสมผสานกันออกมาทําใหบุคคลแตละคนมีแบบแผนซึง่ เปนเอกลักษณเฉพาะตน
2. เชาวปญญาของแตละบุคคลจะไมอยูคงที่ แตสามารถเปลีย่ นแปลงได
หากไดรับการสงเสริมทีเ่ หมาะสม
3. เชาวปญญาของบุคคล ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการ คือ
3.1 ความสามารถในการแกปญหาในสภาพการณตาง ๆ
3.2 ความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มปี ระสิทธิภาพและสัมพันธ
กับบริบททางวัฒนธรรม
3.3 ความสามารถในการตั้งประเด็นปญหาเพื่อแสวงหาคําตอบและ
เพิ่มพูนความรู
โดยเชาวปญ
 ญา 8 ดาน ตามแนวคิดของการดเนอร มีดงั นี้ (Gardner, 1993)
1. เชาวปญญาดานภาษา (Linguistic intelligence)
เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนทีเ่ รียกวา “Broca’s Area”
เปนความสามารถระดับสูงของบุคคลในการใชภาษาเดิมของตน และอาจจะสามารถใชภาษาอื่นไดดวย
เพื่อแสดงความคิดความรูสึกของตน สติปญ
 ญาดานนี้แสดงออกทางความสามรถในการอาน การเขียน
การพูดอภิปราย การสื่อสารกับผูอ ื่น การใชคําศัพท การแสดงออกของความคิด การประพันธ
การแตงเรื่อง การเลาเรื่อง เปนตน เชาวปญญาดานนี้เปนศักยภาพที่พบมากในนักพูด นักเลาเรื่อง
นิทาน กวี นักการเมือง บรรณาธิการ นักเขียนบทละคร นักหนังสือพิมพ นักโตวาที ทนายความ
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ใชภาษาในการประกอบ และสามารถแสดงถึงความมีเชาวปญญาดานภาษา
อยางชัดเจน
2. เชาวปญญาดานคณิตศาสตรหรือการใชแหตุผลเชิงตรรกะ (Logicall
- mathematical intalligence)
เชาวปญญาดานนี้เปนความสามารถระดับสูงของบุคคลในการเขาใจ
หลักการของเหตุและผล รวมทั้งการใชตัวเลข ปริมาณ และการปฏิบัตกิ ารทางคณิตศาสตร รวมถึง
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ความไวในการเห็นความสัมพันธ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดที่เปนเหตุ
เปนผล (Cause effect) และการคิดคาดการณ (If - then) วิธีการที่ใช ไดแก การจําแนกประเภท
การจัดหมวดหมู การสันนิษฐาน สรุป คิดคํานวณ การตั้งสมมติฐาน เปนตน เปนศักยภาพที่พบมาก
ในนักคณิตศาสตร นักวิทยาศาสตร นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร นักบัญชี นักสถิติ นักตรรกศาสตร
3. เชาวปญญาดานมิตสิ ัมพันธ (Spatial intelligence)
เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนขวา และแสดงออกมา
ทางความสามารถระดับสูงในการสรางภาพ 3 มิติ ของโลกภายนอกขึ้นในจิตใจของตนเอง สามารถ
มองเห็นพื้นที่ และสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใชพื้นที่ไดดี รวมถึงความไวตอสี เสน รูปราง เนือ้ ที่
และความสัมพันธระหวางสิง่ เหลานี้ และสามารถแสดงออกเปนรูปรางถึงสิง่ ที่เห็นและคิดเกี่ยวกับพื้นที่
เปนศักยภาพที่พบมากใน ผูนําทาง นักเดินเรือ นักบิน นายพราน นักเลนหมากรุก ชางแกะสลัก
มองภาพ 3 มิติ สถาปนิกศิลปน มัณฑนากร และนักประดิษฐทางวิทยาศาสตร
4. เชาวปญญาดานดนตรี (Musical intelligence)
เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา แตยังไมสามารถระบุ
ตําแหนงที่แนนอนได บุคคลทีม่ ีสติปญญาทางดานนี้ จะแสดงออกทางความสามารถระดับสูงในดาน
จังหวะ การรองเพลง การฟงเพลง และดนตรี การแตงเพลง การเตน และมีความไวตอการรับรูเ สียง
และจังหวะ ตางสามารถคิดเปนดนตรีตลอด จนความสามารถในการเขาใจและสามารถวิเคราะห
ทํานอง รูปแบบ แตงเพลงเรียนรู จังหวะดนตรีไดดี จําดนตรีไดงาย ฝงใจในดนตรีไดอยางไมมีวันลืม
เปนศักยภาพ ที่พบในนักดนตรี นักแตงเพลง นักวิจารณดนตรี และเพลง
5. เชาวปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (Bodily kinesthetic intelligence)
เชาวปญ
 ญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนทีเ่ รียกวาคอรเท็กซ โดยดานซาย
ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกขวา และดานขวาควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกซาย
บุคคลที่มีสติปญญาดานนี้ จะแสดงออกทางความสามารถระดับสูงในการใชรางกายทั้งหมดหรือบางสวน
ของตนแสดงความคิดความรูสึก ทักษะทางกาย เชน ความความคลองแคลว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว
ความยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส เปนศักยภาพที่พบมาก ในนักแสดง นักกีฬา
นักแสดงทาใบ นาฏกร นักฟอนรํา รวมถึงผูท ี่ใช ความสามารถในการใชมือประดิษฐ เชน ชางป น
ชางแกรถยนต และศัลยแพทย
6. เชาวปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal intelligence)
เชาวปญ
 ญาดานนี้ถกู ควบคุมโดยสมองสวนหนา ความสามารถที่แสดงออก
ทางดานนี้เห็นไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอื่น การทํางานกับผูอ ื่น การเขาใจและเคารพผูอื่น การแกปญ
 หา
ความขัดแยง และการจัดระเบียบ ผูมีความสามารถทางดานนี้มีมักเปนผูมีความไวตอความรูสึก
สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึก ความคิดและเจตนาของผูอ ื่น ชอบการสังเกตน้ําเสียง ใบหนา
ทาทาง และสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ใหความสําคัญกับบุลคลอื่น มีความเปนมิตร ชอบชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาแกผูอื่น สามารถสื่อสาร ลดการขัดแยง ทําใหบุลคลอื่น หรือกลุมปฏิบัติตาม
เปนศักยภาพที่พบมากในนักประชาสัมพันธ โฆษก พิธีกร นักสื่อมวลชน ผูสอน แพทย พยาบาล
นักการตลาด
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7. เชาวปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal intellince)
เชาวปญญาทีม่ ีความสามารถระดับสูงในการรูจกั ตนเอง เขาใจในอารมณ
ความรูสึก นึกคิดของตนไดดี รูจกั ตนเองตามความเปนจริงเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งในเรื่องใด ๆ
มีความรูเทาทันอารมณ ความคิด ความปรารถของตน สามารถฝกฝนตนเองได สนใจติดตาม
สิ่งที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ ชอบทํางานคนเดียว ชอบคิดฝนหมกมุนกับความรูสึก ความคิดของตน
มีแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาความสําเร็จตามเปาหมายที่ตนเองสนใจอยางสรางสรรค สติปญญา
ทางดานนี้มักเกิดรวมกับสติปญ
 ญาดานอื่น มีลักษณะเปนปฏิสัมพันธระหวางเชาวปญญา อยางนอย
2 ดานขึ้นไป เปนศักยภาพที่พบมากในผูนําทางศาสนา นักจิตวิทยา
8. เชาวปญญาดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ (Naturalist
intelligence)
เชาวปญญาดานนี้เปนความสามรถในการรูจกั ธรรมชาติของพืชและสัตว
สามารถแยกแยะจัดจําแนกประเภทพืชและสัตว มีความไวในการเขาใจลักษณะอื่น ๆ ของธรรมชาติ
สภาพของสิง่ แวดลอม กอนเมฆ ความสมดุลระหวางธรรมชาติ สัตวและสิ่งแวดลอมอันเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต รักธรรมชาติ ชอบศึกษาชีวิตสัตว ฟงและแยกเสียงสัตวได เปนศักยภาพทีพ่ บมาก
ใน นักพฤกษศาสตร นักสิง่ แวดลอมทางสังคมและทางวิทยาศาสตร
เนือ่ งจากเชาวปญ
 ญาแตละดานถูกควบคุมโดยสมองสวนตาง ๆ กัน ดังนัน้
หากสมองสวนใดถูกทําลาย ความสามารถในดานที่สมองสวนนั้นควยคุมก็จะไดรับความกระทบกระเทือน
หรือเสียไปดวย สําหรับสมองสวนที่ไมถูกทําลาย ความสามารถในสวนที่สมองนั้นควบคุมก็จะยัง
เปนปกติ อยางไรก็ตามเชาวปญญาแตละดานไมไดทํางานแยกจากกัน แตมักจะทํางานในลักษณะ
ผสมผสานกันไป แลวแตกจิ กรรมที่ทําอยูวาตองการสติปญญาดานหนึ่งดานใดบาง การดเนอร เชื่อวา
ในการกระทําอยางใดอยางหนึง่ แมจะดูเหมือนวาใชเชาวปญญาดานหนึง่ ดานใดอยางชัดเจน
แตแทจริงแลวตองอาศัยเชาวปญญาหลาย ๆ ดานผสมผสานกัน เชน นักรองนักดนตรีทปี่ ระสบ
ความสําเร็จ แมจะดูเหมือนวาตองอาศัยเชาวปญ
 ญาดานดนตรี แตจริง ๆแลว การประสบผลสําเร็จ
ยังอาจตองอาศัยเชาวปญ
 ญาดานการสัมพันธกับผูอนื่ ดานภาษา และดานการเขาใจตนเองดวย เปนตน
โดยสรุปแลว วิธีการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น เปนการจัด
การศึกษาที่ใหความสําคัญกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยเชื่อวาการเรียนรูนั้นเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา ครอบครัวจึงตองรวมเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน และตองรูจกั พลิกแพลงการเรียนการสอน
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ทั้งสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัวและสิง่ แวดลอม สงเสริมให
การเรียนรูเ ปนไปตามธรรมชาติของผูเ รียนอยางเต็มศักยภาพ

3.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรู
สวนทีห่ นึง่ ทีส่ ําคัญในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ สือ่ การเรียนรู
ที่จะชวยใหผเู รียนเขาถึงและเขาใจความรูนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพอจะสรุปความหมาย
ของสื่อการศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งแตกตางกันไปตามการใชของผูเขียนแตละทาน
(กิดานันท มลิทอง, 2548; สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา, ม.ป.ป.) โดยหมายถึง สื่อ (medium,pl.media)
เปนคํามาจากภาษาละตินวา “ระหวาง” (Betaween) สิ่งใดขอตามที่บรรจุขอมูลสารสนเทศ หรือเปน
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ตัวกลางขอมูลสงผานจากผูสง หรือแหลงสงไปยังผูรบั เพื่อใหผูสง และผูรบั สามารถสื่อสารกันได
ตรงตามวัตถุประสงค อาจเปนสื่อที่ใหสารสนเทศในตัวเอง หรืออาจเปนเครื่องมือ อุปกรณในการนําเสนอ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน การบริการสารสนเทศในหองสมุด ศูนยสารสนเทศ จําเปนตองมี
การเปลี่ยนแปลง เทคนิค วิธีการ ใหทันกับความกาว หนาและวิทยาการของโลก ผูเรียน อาศัยสือ่
เพื่อการเรียนรู คนควาตัวตนเองได เปนเครื่องเสริมใหสามารถรับรูไดทัดเทียมกับผูอ ื่น เพิ่มทักษะ
การศึกษา และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคเฉพาะอยางของผูส อนและผูเ รียน สื่อหรือวัสดุสื่อ
จําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1. สื่อสิ่งพิมพ (Printed media) หรือสื่อพิมพ
2. สื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ (Nonprinted media) หรือสื่อไมพิมพ แบงไดกวาง ๆ คือ
2.1 สื่อโสตทัศน (Audio - visual media) หมายถึง สื่อที่ใหสารสนเทศดวยการฟง
และการมองเห็น
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) หมายถึง สื่อทีต่ องใชรวมกับ
คอมพิวเตอร
ในทางการศึกษามีคําที่มีความหมายแนวเดียวกันนี้ ซึ่งแตกตางกันไปตามผูใช
หรือลักษณะการนําไปใช เชน ในการเลาเรียน เมื่อผูสอนนําสื่อมาใชประกอบการสอนเรียกวา
“สื่อการสอน” (Instructional media or teaclning media) และเมื่อนํามาใหผเู รียนใชเรียกวา
“สื่อการเรียน” โดยเรียกรวมกันวา “สื่อการเรียนการสอน” หรือเรียกสั้น ๆ วา “สื่อการสอน”
หรือ “สื่อการศึกษา” (Educational media) อันหมายถึง สิ่งใดก็ตามไมวาจะเปนเทปบันทึกเสียง
สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ซึง่ เปนวัสดุบรรจุเนือ้ หาเกีย่ วกับการเรียนการสอน
หรือเปนอุปกรณเพื่อถายทอดเนื้อหา สิ่งเหลานี้เปนวัสดุอปุ กรณทางกายภาพที่นํามาใชเทคโนโลยี
การศึกษา เปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางทําใหการสอนสงไปถึงผูเ รียน สอดคลองกับ Rao (2007)
ที่กลาวถึงการนําสือ่ มาใชอยางเปนระบบเพื่อจุดประสงคทางการศึกษา ทั้งเพื่อสงเสริมการเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแกปญหาดานการเรียน เปนตน สื่อการสอนจึงถือวามีบทบาทมาก
ในการเรียนการสอนตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสือ่ ระหวางผูส อนและ
ผูเรียนดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับ
ที่ผสู อนตองการเรียนรูไดทั้งสิ้น ในการใชสื่อการสอนนั้นผูส อนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติ
ของสือ่ แตละชนิด เพือ่ เลือกสือ่ ใหตรงกับวัตถุประสงคการสอน และสามารถจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกผูเรียน โดยตองการวางแผนอยางเปนระบบในการใชสื่อดวย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สื่อโสตทัศน
เปนสื่อที่นับไดวาเปนจุดเริ่มของสื่อการเรียนการสอน โดยเปนสื่อที่บรรจุหรือถายทอด
ขอมูลเพื่อใหเกิดการเรียนรู ดวยการไดยินเสียงและเห็นภาพ สื่อที่ใชกันมาแตดั้งเดิม เชน หนังสือ
ตําราเรียน ภาพ ของจริง ของจําลอง จะเปนสื่อทีบ่ รรจุเนื้อหาในตัวเอง ตอมามีการใชเทคโนโลยี
ในการประดิษฐอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส เพื่อการถายทอดเนือ้ หาและเนื้อหาและวัสดุที่ใชกับอุปกรณ
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เหลานี้ โรเบิรต อี. เดอ คีฟเฟอร (Robert E. de Kieffer) ไดแบงสื่อการสอนออกเปน 2 ประเภท
ตามลักษณะที่ใชสื่อความหมายทางเสียงและภาพรวมเรียกวา “สื่อโสตทัศน” (Audiovisual materials
ในปจจุบันมีสื่อโสตเพิม่ ขึ้นมากจากที่ เดอ คีฟเฟอร ไดกลาวไวทั้ง 3 ประเภท ในที่นี้จงึ ขอยกตัวอยาง
สื่อใหมรวมไปในแตละประเภท ดังนี้
1. สื่อไมใชเครื่องฉาย (Nonprojected materials) เปนสื่อที่ใชการทางทัศนะ
โดยไมตองใชเครื่องฉายรวมดวย แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแกสื่อภาพ (Illustrative materials)
เปนสื่อทีส่ ามารถถายทอดเนื้อหา เชน ภาพกราฟก กราฟ แผนที่ ของจริง ของจําลอง กระดานสาธิต
(Demonstration boards) ใชในการนําเสนอเนือ้ หา เชน กระดานชอลก กระดานนิเทศ กระดาน
แมเหล็ก กระดานผาสําลี ฯลฯ และกิจกรรม (Activites)
2. สื่อเครื่องฉาย (Projected and equipment) เปนวัสดุและอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส
เพื่อการสื่อสารดวยภาพหรือทั้งภาพทัง้ เสียง อุปกรณมที ั้งแบบฉายตรงและฉายออม เพื่อถายทอด
เนื้อหาจากวัสดุแตละประเภทที่ใชเฉพาะอุปกรณนั้น เพื่อใหเปนภาพปรากฏขึ้นบนจอ เชน เครื่อง
ฉายขามศีรษะใชกับแผนโปรงใส เครื่องฉายสไลด ใชกับแผนฟลมสไลด หรือใหทั้งภาพและเสียง เชน
เครื่องฉายภาพยนตรฟลม เครื่องเลนดีวีดีใชกับวีซีดีและดีวีดี เหลานีเ้ ปนตน นอกจากนี้ยังอาจรวม
เครื่องถายทอดสัญญาณ คือ เครื่องแอลซีดีที่ใชถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร หรือเครื่องเลนวีซีดี
เขาไวในเครื่องดวย เพื่อนําสัญญาณภาพจากอุปกรณเหลานัน้ ขึ้นจอภาพ
3. สื่อเสียง (Audio materials and equipment) เปนวัสดุและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการสื่อสารดวยเสียง อุปกรณเครือ่ งเสียงจะใชถายทอดเนื้อหาจากวัสดุแตละประเภทที่ใชเฉพาะ
กับอุปกรณนั้นเพื่อเปนเสียงใหไดยิน เชน เครื่องเลนซีดีใชกับแผนซีดี เครื่องเลน/บันทึกเทปใชกับ
เทปเสียง หรืออาจเปนอุปกรณในการถายทอดสัญญาณเสียง ดังเชนวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหลงสง
โดยไมตองใชวัสดุใดๆในการนําเสนอเสียง
สื่อแบงตามประสบการณการเรียนรู
“กรวยประสบการณ” (Cone of experiencess) โดยแบงเปนขั้นตอนตามภาพ
ประกอบที่ 2 ดังนี้
1. ประสบการณตรง โดยการใหผูเรียนไดรบั ประสบการณตรงจากของจริง เชน
การจับตอง และการเห็น เปนตน
2. ประสบการณรอง เปนการเรียนโดยใหผเู รียนเรียนจากสิ่งทีใกลเคียงความเปนจริง
ที่สุด ซึ่งอาจเปนการจําลองก็ได
3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละคร เนื่องจากขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร หรือ
เรื่องราวทีเ่ ปนนามธรรม เปนตน
4. การสาธิต เปนการแสดงหรือการทําเพื่อประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็นลําดับ
ขั้นตอนของการกระทํานั้น
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการเรียนรูจ ากประสบการณตาง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน
อาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณบุคคลตาง ๆ เปนตน
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6. นิทรรศการ เปนการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหสาระประโยชนแกผูชม
โดยการนําประสบการณหลายอยางผสมผสานกันมากทีส่ ุด
7. โทรทัศน โดยใชทั้งโทรทัศนการศึกษาและโทรทัศนการสอนเพื่อใหขอ มูลความรู
แกผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาน
8. ภาพยนตร เปนภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟลมเพื่อใหผเู รียนไดรับประสบการณ
ทั้งภาพและเสียงโดยใชประสาทตาและหู
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเปนทั้งในรูปของแผนเสียง เทปบันทึกเสียง
วิทยุ รูปภาพ สไลด ขอมูลที่อยูในขั้นนี้จะใหประสบการณแกผูเรียน ที่ถึงแมจะอานหนังสือไมออก
แตก็จะสามารถเขาใจเนื้อหาได
10. ทัศนสัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณ
แทนสิ่งของตาง ๆ
11. วจนสัญลักษณ ไดแก ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูด
การใชกรวยประสบการณของเดลจะเริ่มตนดวยการใหผเู รียนมีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือ
การกระทําจริง เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน แลวจึงเรียนรูโดยการเฝาสังเกต
ในเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึง่ เปนขั้นตอไปของการไดรบั ประสบการณรอง ตอจากนั้นจึงเปนการเรียนรู
ดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตาง ๆ และทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรียนจากสัญลักษณ
ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
ภาพประกอบที่ 2 กรวยประสบการณ

66

คุณคาของสื่อการสอน
สื่อการสอนนับวาเปนสื่อสําคัญในการเรียนรูเ นื่องจากเปนตัวกลางในการถายทอด
เนื้อหาจากผูสอนไปยังผูเรียน หรือเปนใหผเู รียนไดเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงนํามาใช
ประโยชนไดทงั้ กับผูเรียนและผูส อน ดังนี้
สื่อกับผูเ รียน สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญและคุณคาตอผูเรียน ดังนี้
1. เปนสิง่ ชวยใหเกิดการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และชวยใหเกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความเขาใจใหกับผูเรียนทําใหเกิดความรูส นุกสนาน
และไมรสู ึกเบื่อหนายการเรียน
3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน หากเปนเรือ่ งของนามธรรมและ
ยากตอความเขาใจ และชวยใหเกิดประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียน
4. สื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดี
ในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย
5. สรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคจากการใชสื่อเหลานี้
6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อ
ในการศึกษารายบุคคล
แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะชวยสงเสริมผูเ รียนใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี
เราจึงควรทราบความหมายของแหลงเรียนรูเ พื่อความเขาใจอันจะนําไปสูการเลือกสรรไปใชในการปฏิบัติ
แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ทีส่ นับสนุนสงเสริมใหผเู รียน
ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย อยางกวางขวางและตอเนือ่ ง
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู สอดคลองกับ ประเวศ วะสี
(2543) กลาววา แหลงการเรียนรูเ ปนแหลงรวมวิทยาการที่สงั คมยอมรับและถือวาเปนสิง่ สําคัญยิ่งและ
จําเปนสําหรับการเรียนรูศึกษาคนควาของประชาชน ซึ่งถือวาเปนเครื่องหมายของความเจริญรุงเรือง
ของประเทศชาติ จากความหมายของแหลงการเรียนรูดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา แหลงการเรียนรู
หมายถึง ประสบการณ แหลงขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงความรูวิทยาการตาง ๆ
ที่เสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน แสวงหาความรูดวยตนเองไดตามอัธยาศัย
อยางตอเนื่อง และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูเปนกลไกทีส่ ําคัญอยางหนึ่ง ในการกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติระหวางหรือหลังการเรียนรู
ในแหลงเรียนรูนั้น ๆ และสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูนั้น ผูจ ัดกิจกรรมหรือ
ผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จําเปนตองมีความรูเ พียงพอเกี่ยวกับแหลงเรียนรูทจี่ ะนํามาออกแบบ
กิจกรรมใหผเู รียนไดฝก ปฏิบัติ ซึง่ ตองรูวาแหลงเรียนรูนนั้ ถูกจัดอยูในประเภทใด มีองคความรูเ กี่ยวกับ
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เรือ่ งอะไรบาง และมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งอยางไร ตลอดจนจุดเนน หรือกิจกรรมของแหลงเรียนรู
วามีกิจกรรมอะไรบาง และมีเนื้อหาสาระอะไรที่ตองการเนนใหผูเขาใชบริการทราบหรือเรียนรู
ซึ่งผูออกแบบกิจกรรมตองเขาใจในเรือ่ งนี้ เนื่องจากองคความรูตา ง ๆ ที่อยูใ นแหลงเรียนรูอ าจมีเนื้อหา
สาระที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูในหลักสูตร ซึง่ ก็จะเปนประโยชนและมีความหมาย
ตอการเรียนรูของผูเ รียนมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจงึ เปนกิจกรรมที่ชวยเติมเต็ม
ความรู หรือการขยายความรูความเขาใจใหผเู รียนหรือเสริมทักษะทําใหเกิดเปนองคความรูใหม
ในตัวผูเรียนตอไป ฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจ ึงจําเปนตองเขาใจเกี่ยวความหมาย
ความสําคัญ ลักษณะ ประโยชน รูปแบบ และขัน้ ตอน ตลอดจนหลักในการสรางหรือออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูในแหลงเรียนรู ความหมาย และความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู
เปนกิจกรรมที่ตองการใหผเู รียนไดมีการฝกเสริมทักษะในการเรียนรูในแหลงเรียนรู ซึ่งในที่นี้หมายถึง
การทํากิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูท ี่ตองการใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพือ่ เสริมใหเกิดความรูความเขาใจ
และมีทักษะเพิ่มขึ้น สวนใหญกจิ กรรมการเรียนรู มักจะมีอยูทา ยบทเรียนซึ่งในบางครัง้ กิจกรรมการเรียนรู
จะมีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหผูเรียน ไดฝกปฏิบัติหรือเปนใบงานใหผูเรียนปฏิบัตริ ะหวางเรียนรู หรือ
หลังการเรียนรูในแหลงเรียนรู กิจกรรมแบบการเรียนรูในแหลงเรียนรูมีความสําคัญตอผูเ รียน เพราะ
การทํากิจกรรมจะชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ ทักษะใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้นกวางขวางขึ้น ทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
(สมชาย ฐิติรัตนอัศว, 2551)
การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
ดําเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู ใหแหลงการเรียนรู สถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ตามมาตรา 24 ควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. จัดกิจกรรม เนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปน
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนือ่ ง
4. สงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทัง้ สามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนีผ้ สู อนและผูเ รียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ การเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
5. การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเ รียนนอกจากมาตรา 24 ที่ให
ความสําคัญเกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรูในแหลงสถานศึกษาแลว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 มาตรา 47 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 18 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
ของแหลงการเรียนรูห รือสถานศึกษา โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
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ตัวบงชี้ที่ 1 ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ และสนองความตองการของผูเ รียน
ตัวบงชี้ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผเู รียนรูจักศึกษา
หาความรูและแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 9 มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความ –
กระตือรือรนในการไปเรียน
โดยสรุปแลว ในที่นี้กลาวถึงดานการศึกษา สื่อ หมายถึง วัสดุหรือสิ่งที่ชวยเชื่อมโยง
และนําเสนอความรูจากผูส งไปยังผูรับสาร ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหเขาใจไดงายขึ้น
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวนแหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยทั้งสื่อและแหลงเรียนรูนั้นถือเปนองคประกอบหนึ่งทีส่ ําคัญ
ตอการเรียนรูของผูเ รียน ทีจ่ ะสามารถชวยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู สรางความเพลิดเพลินกับ
การเรียนรู ชวยเอื้อใหผเู รียนเขาใจความรูตาง ๆ ไดงายขึ้น เขาถึงไดดวยตนเองเพื่อเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในสังคมโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี

3.4 การวัดประเมินผล
เพื่อที่จะตระหนักวาบุตรเกิดการเรียนรูหรือไม ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
จะประเมินโดยตั้งอยูบ นหลักความคิดทีส่ ําคัญ คือ การแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของลูกอยางแทจริง
เปนรายบุคคล เพื่อใหเด็กไดคนพบวิถีทางพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย
เนนการประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic assessment)
ความหมายของการประเมินจากสภาพจริง
การประเมินสภาพจริง หมายถึง การประเมินสิง่ ที่นักเรียน ไดแสดงความสามารถ
ในการใชทกั ษะการคิด และความรูเพื่อแกปญ
 หาซึง่ ในการประเมินจะใชกระบวนการสังเกต การบันทึก
และการรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษา
ถึงผลกระทบตอเด็กเหลานั้น ไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะ
การคิดที่ซบั ซอนในการทํางานของนักเรียน และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง
(กรมวิชาการ, 2539) เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกในดานหลาย ๆ ดานของนักเรียน
ตามสภาพจริง ทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน หรือสถานที่อนื่ ๆ (สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544)
เปนการประเมินทีผ่ เู รียน โดยใชเรือ่ งราว เหตุการณสภาพจริง หรือคลายจริงทีป่ ระสบในชีวิตประจําวัน
เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิตจากกระบวนการทํางาน
ตามที่คาดหวังและผลผลิตทีม่ ีคุณภาพ จะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ
และทักษะตาง ๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543) สรุปไดวา การประเมินผล
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการประเมินผลทีม่ ุงเนนพัฒนาการในตัวเด็กตามสภาพ
ที่เปนจริง โดยใชกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมขอมูล จากงานและวิธีการที่นักเรียน
ทําเพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็กเหลานั้น และเปนกระบวนการ
ตัดสินวานักเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะในเรือ่ งตาง ๆ มากนอยเพียงใด
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ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
Burke, Fogarty and Belgrad (1994 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ, 2542) กลาวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้
1. งานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความหมาย งานที่ใหนักเรียนปฏิบัติตองเปนงาน
ที่สอดคลองกับชีวิตจริงในชีวิตประจําวัน เปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมจําลองขึ้น เพื่อใชใน
การทดสอบ
2. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย เปนการประเมินนักเรียน
ทุกดาน ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะนิสัย โดยใชเครื่องมือทีเ่ หมาะสม
สอดคลองกับวิถีแหงการเรียนรู และพัฒนาการของนักเรียน เนนใหนักเรียนตอบสนองดวยการแสดง
สรางสรรค ผลิตหรือทํางาน ในการประเมินตองประเมินหลาย ๆ ครั้ง ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสม เนนการลงมือปฏิบัตมิ ากกวาการประเมินความรู
3. ผลผลิตมีคุณภาพนักเรียนจะมีการประเมินตนเองตลอดเวลา และพยายามแกไข
จุดดอยของตนเอง จนกระทั่งไดผลงานที่ผลิตขึ้นอยางมีคุณภาพ นักเรียนเกิดความพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง มีการแสดงผลงานของนักเรียนตอสาธารณชน เพื่อเปดโอกาสใหผูอื่นไดเรียนรูและชื่นชม
จากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน นักเรียนมีโอกาสเลือกปฏิบัติงานไดตามความพึงพอใจ นอกจากนั้น
ยังจําเปนตองมีมาตรฐานของงาน หรือสภาพความสําเร็จของงานทีเ่ กิดจากการกําหนดรวมกันระหวาง
ครู นักเรียน และอาจรวมถึงผูปกครองดวย มาตรฐานหรือความสําเร็จดังกลาวจะเปนสิง่ ที่ชวยบงบอก
วางานของนักเรียนมีคุณภาพระดับใด
4. ใชทักษะการคิดที่ซับซอน ตองพยายามใหนักเรียนแสดงออก หรือผลิตผลงานขึ้นมา
ซึ่งเปนผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา ตลอดจนการใช
ทักษะการแกปญหาเมื่อพบปญหาทีเ่ กิดขึ้น
5. มีปฏิสัมพันธทางบวกนักเรียนตองไมรูสึกเครียดหรือเบือ่ หนายตอการประเมิน
ครู ผูปกครอง และนักเรียน ตองเกิดความรวมมือที่ดีตอกันในการประเมิน และการใชผลการประเมิน
มาแกไขปรับปรุงนักเรียน
6. งานและมาตรฐานตองชัดเจน งานและกิจกรรมที่จะใหนักเรียนปฏิบัติตองมีขอบเขต
ที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดหมายหรือสภาพที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว
7. มีการสะทอนตนเองตองมีการเปดโอกาสใหนกั เรียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็น
หรือเหตุผลตอการแสดงออก การกระทํา หรือผลงานของตนเองวา ทําไมถึงปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ทําไมถึงชอบ
ทําไมถึงไมชอบ
8. มีความสัมพันธกบั ชีวิตจริง ปญหาเปนสิ่งเราใหนกั เรียนไดตอบสนอง ตองเปนปญหา
ที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน พฤติกรรมที่ประเมินตองเปนพฤติกรรมที่แทจริงทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน ดังนั้นผูปกครองนักเรียนจึงนับวามีบทบาทอยางยิ่งในการประเมินตามสภาพจริง
9. เปนการประเมินอยางตอเนื่องตองประเมินนักเรียนตลอดเวลาและทุกสถานที่
อยางไมเปนทางการ ซึ่งจะทําใหเห็นพฤติกรรมที่แทจริง เห็นพัฒนาการ คนพบจุดเดน จุดดอยของนักเรียน
10. เปนการบูรณาการความรูงานที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัตนิ ั้น ควรเปนงานที่ตองใช
ความรูความสามารถ และทักษะทีเ่ กิดจากการเรียนรูในสหสาขาวิชา
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ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีแนวทางของการวัดและประเมินผล โดยใชการสังเกต
และบันทึกพัฒนาการเปนหลัก ประกอบกับจัดใหมีการทดสอบดวยเครื่องมือ (สวนใหญ คือ แบบฝกหัด)
ในระยะเวลาตามความเหมาะสมและการเขารวมในการทดสอบของสถานศึกษา (แมจะมีผรู ะบุตัวเลือกนี้
มาเพียง 9 ครอบครัว แตในขอเท็จจริงครอบครัวบานเรียนในขณะนี้ตองลงทะเบียนอยูกบั สถานศึกษา
จึงทุกครอบครัวจะตองไปรวมในการทดสอบกับสถานศึกษาที่ลงทะเบียนดวย ซึ่งไดแกโรงเรียนหมูบานเด็ก
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรและกศน.
รายละเอียดเพิ่มเติมทีส่ ําคัญ ไดแก การสังเกตทีเ่ ปนแนวทางสําคัญของการประเมินผล
เกิดขึ้นอยูในวิถีชีวิตประจําวันปกติ, จากการพูดคุยจากคําพูดคําถามจากพฤติกรรม การเลน การตอบรับ
กับสถานการณที่เผชิญ รับฟงเสียงสะทอนจากเพื่อนของลูก, ประกอบกับการติดตามดูผลงานจาก
การเรียนรูตามสภาพจริงที่เด็กทําขึ้น ประเภทภาพวาด บันทึก แบบฝกหัด, มีหนึ่งครอบครัวบอกวา
ลูกชอบที่จะชวนแมใหสรางแบบฝกหัดทดสอบตัวเขาเสมอ ๆ และอีกหนึ่งครอบครัวขอใหเพื่อนที่เปน
อาจารยมหาวิทยาลัยมาชวยสังเกต และประเมินในบางกิจกรรมที่จัดใหกับลูกดวย
นอกจากนีจ้ ากแนวทางการประเมินผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเนน
การประเมินจากสภาพจริงสามารถทําไดหลายรูปแบบ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย,
2543) ดังนี้
1. การใชแบบสอบมาตรฐาน หรือการใชแบบทดสอบตาง ๆ อันเปนแนวทางดั้งเดิม
ยังคงใชได แตอาจจะปรับเปลี่ยนเปนการทดสอบโดยใหเด็กเขียนอธิบายสิ่งตาง ๆ เพราะนอกจากจะวัด
ความรูไดเหมือนแบบทดสอบปรนัยทั่วไปแลว ยังสามารถวัดการใชภาษาและระบบการคิดของเด็กดวย
2. การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) แฟมสะสมงานเปนแนวทางหนึ่งที่ใช
ในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กที่ตรงกับสภาพจริง การประเมินโดยแฟมสะสมงาน เปนการประเมิน
ที่เด็กแสดง กระทําผลิตหรือสรางความรูขึ้นมาดวนตนเอง หลักการสําคัญของการทําแฟมสะสมงาน
ที่สําคัญ คือ การทําหลักฐานการสอนการเรียนรูไวใหครบถวนสมบูรณทุกแงมุมใหมากที่สุด ดังนั้น
เนื้อในของแฟมสะสมงานจึงอาจประกอบดวยเอกสารหลักฐานที่หลากหลาย นับตั้งแตแผนการสอน
ผลการสอบวัดความรู ภาพถาย ภาพวาด วิดีทัศนที่ถายขณะเรียน หลักฐานการเรียนรูตาง ๆ เชน
ตัวอยางการบาน หรือเรียงความของเด็ก บันทึกการสัมภาษณเด็ก กระดาษรางเคาโครงรายงาน
ที่เด็กทํา แบบทดสอบพรอมคะแนน แบบประเมินตนเองของเด็ก เปนตน
3. รายงานความกาวหนา (Progress report) เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่นักวิชาการ
หลายคนพยายามสงเสริมใหพอแมใช โดยเชื่อวาการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเรียนรูของลูกในแตละวัน
หรือแตละสัปดาห ทําใหเห็นภาพเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก การเขียนรายงาน
ความกาวหนา อาจทําไดโดยการเขียนงาย ๆ ในลักษณะเชิงบรรยาย ไปจนถึงการบันทึกเชิงประเมินผล
4. การประเมินภาคปฏิบัตเิ ปนการทดสอบความสามารถในการทํางานของเด็ก
ภายใตสถานการณและเงื่อนไขทีส่ อดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด การประเมินภาคปฏิบัติ สามารถ
ประเมินได 3 ลักษณะ คือ ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต และประเมินทัง้ กระบวนการ และ
ผลผลิตผสมผสานกัน ลักษณะสําคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ คือ การกําหนดวัตถุประสงคของ
การวัดอยางชัดเจน มีการกําหนดวิธีการทํางาน กําหนดความสําเร็จของงาน มีคําสัง่ ควบคุมสถานการณ
ในการปฏิบัตงิ าน มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน และมีการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายของ
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การปฏิบัติงานกระบวนการประเมินภาคปฏิบัติพอ แม ผูป กครอง สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ขอลูกดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสืบคน การสังเกตการวิเคราะห และ การทดสอบ
จะเห็นไดวาโดยลักษณะหลักฐานการเรียนรูทสี่ ามารถบรรจุอยูในแฟมสะสม
ของเด็กแตละคนที่พอแมตอ งใสใจกับกิจกรรมตาง ๆ ทีล่ ูกทําคอนขางมาก โดยที่กจิ กรรมที่ดําเนินไป
ในแตละวันไมวาจะเปนกิจกรรมใดก็สามารถสะทอนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กแตละคนไดทั้งสิ้น
และทีส่ ําคัญ คือ ตางจากการประเมินผลดั้งเดิมทีม่ ักจะเนนแตผลสัมฤทธิ์ของเด็กเทานั้น
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางการประเมินผลโดยทดสอบกับการประเมินผลโดยใช
แฟมสะสมงาน
แบบทดสอบ
แฟมสะสม
1. เกิดขึ้นตามระบบเวลาที่กําหนด
1. เกิดขึ้นอยางตอเนือ่ งตามกระบวนการ
ไมเปนธรรมชาติ
เรียนรูโดยธรรมชาติของเด็ก
2. ใหขอมูลเชิงสรุปเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก 2. ใหขอมูลเชิง “พัฒนา” เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู ตลอดจนจุดเดนจุดออน
ของเด็กแตละคน
3. ไมไดใหขอมูลทีจ่ ะชวยในการวินิจฉัย หรืออาน 3. ใหขอมูลที่คอนขางละเอียดออน
เด็กแตละคน
หลากหลาย เพื่อความเขาใจเด็กแตละคน
4. มุงจัดอันดับเด็ก
4. เนนความเขาใจเด็กแตละคนมากกวา
การจัดอันดับเด็ก
5. เปนการวัดผลครั้งเดียวในชวงเวลาสั้น ๆ
5. เปนการวัดผลตอเนื่องที่เปดโอกาส
ในเทคนิควิธีการเดียว
ใหใชวิธีการที่หลากหลาย
6. อาจวัดในสิ่งทีม่ ิไดมีความหมายแตอยางใด
6. มุงวัดในสิ่งทีเ่ ปนเนื้อแทของเด็กแตละคน
กับเด็กหรือไมใชสิ่งที่เด็กสนใจ
โดยมีฐานอยูบนสิ่งที่เด็กสนใจ
หรือมีความหมายตอเด็ก
7. ใหเด็กสนองตอบโตใชความรูเฉพาะเปนเรื่อง ๆ 7. ใหเด็ก “สะทอน” ความรูที่เปดโอกาส
ที่ตรงตอแบบทดสอบนั้น ๆ
ใหสําหรับการผสมผสานความรูห ลาย ๆ ดาน
8. เปนประโยชนตอพอแมคอนขางนอยในการใช 8. ใหขอมูลทีล่ ึกซึ้งทีอ่ าจชวยใหพอแมเขาใจ
เปนขอมูลเพื่อชวยเหลือบุตรตนเอง
บุตรของตนมากขึ้น
9. ไมเอื้อตอการเปดประเด็นสนทนาระหวางครู - 9. เอื้อตอการเปดการสนทนาทีม่ ีคุณคา
พอแม - นักเรียน
ระหวาง ครู - พอแม - นักเรียน
10. สงเสริมแนวคิดที่ใหครูและหลักสูตร
10. สงเสริมแนวคิดใหเด็กเปนศูนยกลาง
เปนศูนยกลางการเรียนรู
ของการเรียนรู
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โดยสรุปแลว การประเมินผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนวิธีการเพือ่ ให
ทราบคุณลักษณะของผูเรียนวาไดเปนไปตามที่ครอบครัวตองการ หรือคาดหวังมากนอยเพียงใด
ทั้งนี้อยูบนพื้นฐานการประเมินผลจากสภาพจริง โดยใชกระบวนการสังเกต การบันทึก และ
การรวบรวมขอมูลทีผ่ ูเรียนไดเรียนรูผ านประสบการณของตนเอง ใหความสําคัญกับพัฒนาการและ
กระบวนการเรียนรูเ พื่อใหไดมาซึง่ ความรู เทคนิคการวัดประเมินผลจึงมีคอนขางหลากหลาย เพื่อให
สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียน และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว
ซึ่งผูป ระเมินที่มสี วนเกี่ยวของจะเปนคุณพอ คุณแม ผูปกครอง รวมถึงตัวผูเ รียนเองดวยเชนกัน

3.5 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ในที่นี้ อาจสรุปไดเปน 4 ดาน ดังนี้ (ยุทธชัย เฉลิมชัยและอุทยั วรรณ เฉลิมชัย, 2543;
ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
3.5.1 ดานตัวพอแมผูปกครอง ไดแก การขาดความมุงมั่นอยางแทจริง อาจเปน
เพราะเริม่ ตนจากแรงกดดัน หรือความจําเปนมากกวาความพรอมทางความคิด ความรูสึกกลัว
ความผิดพลาด ไมมั่นใจ และเปนกังวลอยูเสมอวากําลังทําในสิ่งที่ไมถกู ตอง ความเคยชินกับกรอบ
ความคิดแบบเดิม ทําใหไมสามารถจัดการเรียนรูไดอยางอิสระตามความสนใจของลูก การใชอารมณ
ใชฐานที่เหนือกวาบีบบังคับเด็กโดยไมตั้งใจ ความเกอเขินรูส กึ วาตนเองไมถนัดในการทําหนาที่ครู
ความรูสึกวาลูกยังเด็ก ทําใหขาดความเชื่อมั่นศรัทธาอยางแทจริงในศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง
ของเด็ก ภาระงานของพอแมทําใหไมสามารถจัดการเรียนรูอ ยางที่ตั้งใจไว ขาดขอมูลเกี่ยวกับ
ผูที่ประสบการณการจัดการเรียนรูแบบนี้ ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนความรูตอกัน ตองใชเวลาและ
ตนทุนสูงเพื่อใหลูกมีโอกาสจะไดเรียนรูในธรรมชาติมีเนือ่ งจากบานที่อาศัยอยูในเมือง
3.5.2 ดานสังคมครอบครัว ไดแก เสียงคัดคานและความไมเห็นดวยจากญาติมิตร
และคนรอบขาง ยังขาดความเขาใจตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังไมเปนที่ยอมรับของคน
ในครอบครัว ซึ่งลวนผานการศึกษาในระบบมาทั้งสิ้น รวมทัง้ ผูจ ัดดวยกวาจะมั่นใจในแนวทางที่ควร
จะเปนก็ใชเวลาพอสมควร ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวที่ไมได
คาดคิดหรือเตรียมการมากอนและสุดวิสัยทีจ่ ะแกใหทันการณ ในสังคมที่ตนเองอาศัยอยูขาดแหลง
เรียนรูที่เพียงพอที่จะชวยเสริมการเรียนรู การเปรียบเทียบระหวางเด็กที่เรียนในระบบและเด็กที่ได
รับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูเ สมอ
3.5.3 ดานตัวเด็ก ในกรณีทเี่ ด็กมีลักษณะพิเศษ ดองการการดูแล และกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของเด็ก อาจจะเกินกําลังของพอแมทจี่ ัดการศึกษาเพียงลําพัง
3.5.4 ดานบทบาทของรัฐ แกปญ
 หาจากนโยบาย กฏระเบียบขอบังคับจากรัฐทีเ่ ปนไป
ในทางสรางกรอบบังคับมากกวาสรางแรงจูงใจสนับสนุน เจาหนาที่ของรัฐบาล บางสวนมีทัศนคติที่ไมดี
ตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คิดวาทําใหเกิดภาระยุง ยาก จึงมีปฏิสัมพันธไมดีตอ พอแม การศึกษา
โดยครอบครัวเปนเรื่องใหมมีการดําเนินการเพือ่ รับรองสถานะทางกฎหมายลาชา การกําหนดใหมี
การประเมินผลตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหเกิดปญหา
ตอการจัดการเรียนรูไปตามความสนใจ และตามลักษณะเฉพาะของลูก จึงตรวจสอบไดยากเมื่อพิจารณา
ความสอดคลเองกับมาตรฐาน เมื่อมีการจัดทําคูมือสําหรับการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษา ยังไมมีการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่ดูแลความรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
เนื่องจากภาระงานที่มาก และบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รบั ผิดชอบ เครื่องมือในการวัด
ประเมินผลยังไมชัดเจนรวมถึงบทบาทของผูปกครองและเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสรุปแลว ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นั้นเกิดขึ้นจาก
หลายประการ ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับผูมสี วนรวมในการจัดการศึกษาแตละภาคสวน ตั้งแตผูปกครอง
ที่ยังไมพรอมในการจัดการศึกษา ขาดความมั่นใจในการดําเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาและ
ภาระงาน ดานสังคม ครอบครัวตองเผชิญกับการคัดคานและความไมเขาใจจากคนรอบขาง และ
สังคมแวดลอม ดานผูเ รียน ที่มลี กั ษณะพิเศษ ผูป กครองอาจตองการความชวยเหลือเพือ่ การดูแลเฉพาะ
และสุดทายดานบทบาทของรัฐ ซึ่งยังคงมีปญหาตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการในเรื่อง
ความไมชัดเจนในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางเหมาะสม

4. การวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) นักวิจัยมักเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษ
ในหลายลักษณะตาง ๆ เชน Mixed methodology, Mixed methods, Mixed methods
research หรืออีกหลาย ๆ ชื่อ แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
โดย Mixed methods เปนเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสานวิธีระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ซึ่งถือวาเปนวิธีการวิจัยแบบทีส่ าม ของการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ ปน
การพัฒนาตอยอดเพิม่ ขั้นสําหรับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใหเขาถึงความจริงในการวิจัยมากยิ่งขึ้น
การวิจัยแบบผสมผสานนั้นเปนรูจกั ในหลายสาขาวิขามานานกวา 30 ปแลว และไดรับ
การตีพมิ พหรือนําเสนอผานวารสารในชวงทศวรรษที่ 1990 เชนใน The journal of mixed methods
research และมีการนําเสนอในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการวิจยั ผสานวิธีครัง้ แรกในมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ เมื่อป 2004 แตการวิจัยแบบผสมผสานก็ยงั มีประเด็นที่เปนขอถกเถียงกันของหมูนักคิด
และนักวิชาในหลายประการ เพราะยังมีขอวิพากษจากผูใชและนักวิชาการหลายคน ตัวอยางเชน
ปญหาเรือ่ งเวลาที่ใชดําเนินการวิจัย และผูรูดานการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงดานการวิจัยทีส่ ามารถออกแบบ
การวิจัยเพื่อผสานแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกันในการวิจัยเรื่องหนึง่
เพียงเรื่องเดียว และบางคนก็มองวาการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพไมสามารถนํามาหลอมรวม
เขาดวยกันได เพราะเปนวิธีการวิจัยคนละแบบ และมีความคิดรวบยอดทางการวิจัยที่ตรงขามกัน
นอกจากนี้นกั วิชาการบางคนเห็นวาการวิจัยแบบผสานวิธีนี้เปนแนวคิดการวิจัยในยุคคลื่นลูกทีส่ าม
(The third wave) ซึ่งยังคงเปนเรื่องที่ยงั ตองไดรับการศึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชน
มากที่สุดในวงการการศึกษาตอไป

4.1 ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
เมื่อกลาวถึงความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานนั้น จะเห็นไดวามีนักคิดและ
นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศมากมายที่ไดใหนิยามความหมายเอาไวหลากหลาย (Johnson
& Onwuegbuzie, 2004; Creswell & Clark, 2007; องอาจ นัยพัฒน, 2554; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ,
2555; เอกรินทร สังขทอง, ม.ป.ป.) โดยพอจะสรุปไดวา การวิจัยแบบผสมผสาน หมายถึง เปนระดับ
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ของการวิจัยที่งานนั้นผสมผสาน หรือหลอมรวมกันทัง้ เทคนิคการวิจัย วิธีการ หลักการ กรอบแนวคิด
หรือภาษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเอาไวในการศึกษาวิจัยเดียวกัน มารวมกันศึกษาหาคําตอบงานวิจัย
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในระหวางขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใชเทคนิควิธีการเชิงผสม
ในเรื่องเดียวกัน แตดําเนินการวิจัยตอเนื่องแยกจากกัน แลวนําผลการวิจัยมาสรุปรวมกันโดยเชื่อวา
การหาคําตอบดวยวิธีการเดียวนั้นไมสามารถอธิบายรายละเอียดของสถานการณนั้นได การใชวิธีการนี้
จึงอาจจะทําใหขอมูลเกิดความสมบูรณมากขึ้นได
ทั้งนี้นักวิชาการบางทาน ไดขยายความวา การวิจัยรูปแบบนีค้ รอบคลุมทัง้ ที่เกิดขึ้น
ภายในขั้นตอน (Within - stage mixed design) หรือตามแนวขวางระหวางขั้นตอนตาง ๆ (Across stage mixed design) ในการศึกษาวิจัยเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง ในกระบวนการผสมผสานวิธีการทั้งนี้
นักวิจัยจะตองใชดุลยพินจิ อยางมีวจิ ารณญาณตัดสินใจทีส่ าคัญอยางนอย 3 ประการ ในการเลือก
กลยุทธในการผสมผสานวิธีการวิจัย 2 รูปแบบ คือ การใหลาดับความสาคัญ (Priority) ลําดับเวลา
(Sequence) และขั้นตอนผสมผสานหรือบูรณาการ (Stages of mix or integration) ในการนําขอมูล
หลักฐานการวิจัยแตละรูปแบบมาใช เพื่อสืบคนหาและ/หรือสรรคสรางขอสรุปผลการศึกษาวิจัย
ตอบคําถามการวิจัยที่สนใจใครรูไดอยางถูกตองเที่ยงตรง เปนที่เขาใจไดชัดเจน เชื่อถือไดและ
สมเหตุสมผล ซึ่งการวิจัยรูปแบบนีม้ ีพื้นฐานแนวคิด จากการหลอมรวม ปรัชญาของกลุมปฏิฐานนิยม
และกลุม ปรากฏการณนิยมเขาดวยกัน อาจเรียกวา เปนกลุมแนวคิดของกลุม ปฏิบัตินิยม (Pragmatist)
ซึ่งมีความเชื่อวาการยอมรับธรรมชาติของความจริงนั้นมีทงั้ สองแบบตามแนวคิดของนักปรัชญา
ทั้งสองกลุม ดังนั้นการวิจัยแบบผสมสานจึงมิใชการเปลี่ยนวิธีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ แตไดดึง
จุดแข็งและลดจุดออนของการวิจัยทัง้ สองแบบไวในงานวิจัยเดียวกัน ในเชิงปรัชญาการศึกษาและ
การศึกษาทั่ว หากจะเปรียบเทียบในลักษณะภาพตอเนื่องกันจะเห็นไดวาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทอดสมอทีห่ ลักดานหนึ่งและการวิจัยเชิงปริมาณอยูอีกดานหนึ่ง สวนการวิจัยแบบผสมผสาน
จะครอบคลุมจุดสําคัญ ๆ ขนาดใหญที่ตรงกลางพื้นที่นั้นนั่นเอง
สามารถสรุปไดวา การวิจัยแบบผสมผสาน หมายถึง เปนการประยุกตใชเทคนิค
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันในการทําวิจัยในเรือ่ งเดียวกัน
ซึ่งอาจแตกตางกันในระดับของการนําไปใช ทั้งในเรื่องวิธีการ กรอบแนวคิด เวลาหรือการใหน้ําหนัก
เทคนิควิธีการวิจัย เพื่อสงเสริมใหงานวิจัยสมบูรณ และสามารถหาคําตอบตามวัตถุปรสงคงานวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพ

4.2 เปาหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยแบบผสมผสานนั้นมีเปาหมายเพื่อการแกไขขอจากัดของแตละวิธีใหสามารถ
ตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณยิ่งขึ้น รูปแบบที่เปนทีร่ ูจักสวนใหญทงั้ ในประเทศไทยและตางประเทศ
คือ ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนตัวตั้งกอนแลวตามดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนแนวทางการนําไปใช
ที่ผูวิจยั สวนใหญคนุ เคย ยกเวนกรณีทเี่ ปนอุบัตกิ ารณ หรือเหตุการณใหม ๆ ที่ยังไมเคยเกิดขึ้น จึงจะใช
การวิจัยเชิงคุณภาพเปนตัวตั้งแลวคอยมาตรวจสอบสมมติฐาน หรือทฤษฎีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ทั้งนี้ในปจจุบันการนําไปใชในงานวิจัยนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงไปได เพื่อเติมเต็มหรือ
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ตอบคําถามวิจัยไดอยางสมบูรณมากยิง่ ขึ้น ดังที่ วิโรจน สารรัตนะ (2545) ที่กลาวถึงการวิจัย
แบบผสมผสานเปนการออกแบบแผนการวิจัยทีจ่ ุดมุง หมายอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายประการ ไดแก
4.2.1 เพื่อเปนการตรวจสอบสามเสา ใหเพิ่มความเชื่อมั่นในผลของการวิจัย
4.2.2 เพื่อเปนการเสริมใหสมบูรณหรือเติมใหเต็ม เชน ตรวจสอบประเด็นที่ซ้ําซอน
หรือประเด็นที่แตกตางของปรากฏการณที่ศึกษา เปนตน
4.2.3 เพื่อเปนการริเริ่ม เชน คนหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา
ประเด็นที่ขัดแยงหรือทัศนะใหม ๆ เปนตน
4.2.4 เพื่อเปนการพัฒนา เชน นําเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใชใหเปน
ประโยชนกบั ในอีกขั้นตอนหนึ่ง เปนตน
4.2.5 เพื่อเปนการขยายใหงานวิจัยมีขอบขายที่กวางขวางมากขึ้น
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) จําแนกเปนสองลักษณะ คือ
การประยุกตลักษณะเดี่ยว (Single application) และการประยุกตลักษณะพหุ (Mulitiple application)
หรือโดยการผสมนั้นเกิดขึ้นภายในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งกระบวนทัศนการวิจัยที่ใชอาจเปนเชิงปริมาณ
แตการรวบรวมขอมูลอาจเปนเชิงคุณภาพ หรือในทางกลับกันหรือขอมูลที่รวบรวมมาอาจเปนขอมูล
เชิงคุณภาพ แตอาจวิเคราะหใหเปนเชิงปริมาณ ดวยการปรับขอมูลเชิงคุณภาพเปนเชิงปริมาณ
หรือขอมูลเชิงปริมาณ แตวิเคราะหใหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการปรับขอมูลเชิงปริมาณใหเปนขอมูล
เชิงคุณภาพ

4.3 ประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
ในการวิจัยแบบผสมผสานนี้คอนขางมีความซับซอน เนื่องจากความสามารถ
ในการพลิกแพลง ซึ่งนักวิจัยออกแบบการวิจัยไดอยางหลากหลาย ซึ่งเปนการผสมผสานการใช
แหลงขอมูลทั้งในขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ นักวิชาการและนักวิจัยแตละทานจึงไดทําการจัดกลุม
ตามแนวคิดที่แตกตางกันไป โดยในงานวิจัยนี้ พอจะสรุปการจําแนกการวิจัยตามกระบวนการ
ดานขอมูล ประกอบดวย
4.3.1 การวิจัยแบบวิธีเดี่ยว (Mono method research) เปนการออกแบบการวิจัย
ที่ใชวิธีการเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแบบใดแบบหนึ่ง ผานกระบวนการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล ตามเงื่อนไขของกระบวนการวิจัยนั้น เพื่อใหไดคําตอบของคําถามการวิจัยที่กําหนด
4.3.2 การวิจัยแบบพหุวิธี (Multi method research) เปนการวิจัยที่ดําเนินการ
ตามแบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล ไดแก ขอมูลจากการสํารวจและขอมูลจากเอกสาร เปนการวิจัย
ที่เกิดจากคําถามการวิจัยที่ตองการใชกระบวนการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน 2 แบบ เชน การสังเกต
และการสนทนากลุม ยอย (Focus groups) หรือใชการผนวกวิธีวิจัยที่ใชเงื่อนไขทฤษฎีดั้งเดิมและ
ทฤษฎีที่ใชการวิพากษ วิเคราะหวิจารณ หรือการใชกรณีศึกษา หรือวิธีการวิจัยที่ใชแบบแผนการวิจัย
ลักษณะเดียวกัน เชน ใชแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพลักษณะใดลักษณะหนึง่
สวน Tashakkori และ Teddlie (2003) ไดอธิบายการวิจัยแบบผสมผสานไววา
เปนการผสมผสานแนวคิดดานปริมาณและคุณภาพ (Qualitative and quantitative approaches)
ในทุกขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ประกอบดวย การตั้งคําถามการวิจัย กระบวนการจัดเก็บขอมูล
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การดําเนินการตามวิธีการวิจัย การแปลความหมายผลการวิจัย และการสรุปอางอิงผลการวิจยั
หรือใชขั้นตอนของการวิจัย 2 แบบควบคูกัน เชน กําหนดคําถามการวิจัยตามแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามวิธีวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากนี้การวิจัยแบบผสมผสานเปนการเชื่อม
ประสานแนวคิดวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อนําไปใชในการวิจัยแบบเดี่ยว (Single study)
หรือการวิจัยแบบพหุระดับ (Multi phase study) ซึ่งกระบวนการผสมผสานอาจเกิดขึ้นในระยะ
(Phase) ระยะใดระยะหนึ่ง หรือในทุกระยะของการวิจัยก็ได และครอบคลุมทัง้ ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบขั้นตอนการวิจัย การระบุวิธีวิจัย กระบวนการจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
อยางไรก็ตาม การวิจัยแบบผสานวิธีมีลักษณะเงื่อนไขหรือปจจัยทีเ่ กี่ยวของ นอกเหนือจากแนวคิด
การผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก การหลอมรวมและผสานกระบวนทัศน
(Paradigms) ขอกําหนดทางปรัชญาและมุมมองทางทฤษฎีที่รวมกันขับเคลือ่ นภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคการวิจัยและผูไดรับประโยชนจากผลการวิจัย

4.4 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
เมื่อผูวิจัยทําความเขาใจแนวคิดทีเ่ กี่ยวของกับการวิจัยแบบผสมผสานแลว ขั้นตอน
ตอไปในการดําเนินการวิจัยยอมจะเกี่ยวของกับการวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบงานวิจัย
เพื่อใชในการดําเนินการเก็บขอมูล ซึง่ นับไดวาเปนหัวใจของงานวิจัย เพื่อทีจ่ ะไดสําเร็จดังที่ได
ตั้งเปาหมายงานวิจัยไว โดย รศ. ดร. วิโรจน สารรัตนะ (2545) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ
แผนการวิจัยนั้น ผูวิจัยจึงควรตอบคําถามตนเองใหชัดเจนไดวา มีจุดมุง หมายใหเกิดสิง่ ใดขึ้นบาง
ดวยเหตุผลอะไร และมีประโยชนหรือไมเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบแผนการวิจัยที่ไมใช
รูปแบบผสม “ระเบียบวิธีแบบผสม” (Mixed methods) เปนการออกแบบแผนการวิจัย (Research
design) ที่ผูวิจัยจะตองกําหนดประเภท (Type) การวิจัยที่จะนํามาผสมกันกอนวาจะเปนการวิจัย
ประเภทไหน เชน กรณีเปนกระบวนทัศนเชิงปริมาณ จะเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental)
หรือไมใชเชิงทดลอง (Nonexperimental) หากเปนการวิจยั เชิงทดลองจะเปนรูปแบบใด หากไมใช
การวิจัยเชิงทดลองจะเปนรูปแบบใด เปนตน กรณีเปนกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ จะเปนการวิจัย
เฉพาะกรณี การวิจยั เชิงมานุษยวิทยา การวิจยั เชิงประวัติศาสตร หรือการวิจยั เชิงปรากฎการณ เปนตน
เมื่อกําหนดประเภทการวิจัยที่จะนํามาผสมกันไดแลว ผูวิจัยจะตองออกแบบการเลือกกลุมตัวอยาง
(Sampling design) ออกแบบเครื่องมือ (Instrumental design) ออกแบบการรวบรวมขอมูล (Data
collection design) และออกแบบการวิเคราะหขอมูล (Data analysis design) ในแตละประเภท
การวิจัยนั้น
ดังนั้น สิ่งทีเ่ ปนขอเตือนใจในการออกแบบแผนการวิจัยในลักษณะการวิจัยแบบ
ผสมสานนี้ คือ ผูวิจัยจะตองเขาใจใหชัดเจนวาเปนการผสมกันในระดับประเภท (Type) ของการวิจัย
ไมใชเปนการผสมกันในระดับการรวบรวมขอมูล (Data collection) การรวบรวมขอมูลเปนเพียง
องคประกอบยอยหนึง่ ทีผ่ ูวิจัยจะตองออกแบบแผนการเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection design)
หลังจากกําหนดประเภทการวิจัยไดแลว
สอดคลองกับการพิจารณาเงื่อนไขหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โดยเฉพาะประเด็นคําถามวิจัยทีเ่ กี่ยวของรวมถึงวิธีการจัดเก็บขอมูล การกําหนดขั้นตอน
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หรือระยะ (Phase) การวิจัย ลักษณะและชนิดของขอมูลที่จดั เก็บในระยะเริ่มตน ระยะกลาง และ
ระยะสุดทายของการวิจัย ซึ่ง Teddle & Tashakkori (2006) ไดอธิบายถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานไวดังนี้
1. จํานวนและชนิดของวิธีการจัดเก็บขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย
2. จํานวนของชวงระยะเวลาหรือกลุมสาระเนื้อหาของการวิจัย
3. ลักษณะของวิธีกระบวนการนําผลการวิจัยไปใช
4. ระดับหรือขั้นตอนการบูรณาการแนวคิดในการวิจัย
5. ลําดับความสําคัญของแนวคิดระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาใช
จากกรอบประเด็นเงื่อนไขการวิจัยที่กลาวถึงสามารถนํามาใชกําหนดเปนกรอบ
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานได 6 แบบ ดังนี้
1. Concurrent designs เปนการออกแบบวิจัยเพื่อใหผลสอดคลองกัน
โดยดําเนินการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพแยกจากกัน แตนํามาวิเคราะหประมาณคา
ผลในคราวเดียวกัน ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลมาพิจารณาวิเคราะหและแปลความหมายหรือแปลผลการวิจัย
จําแนกตามกลุมขอมูลแตละประเภท โดยผูวิจัยจะไมเสนอความเห็นเพิ่มเติมในผลการวิเคราะหขอมูล
แตละชุดหรือแตละรายการ เพื่ออธิบายหรือสรุปผลการวิจัยนั้นไดอีก ผูวิจัยจะนําผลการเก็บขอมูล
การวิเคราะห และการแปลความหมายขอมูลแตละชวงเวลามาบูรณาการเพือ่ สรุปอางอิงผลการวิจัย
นั้นในขั้นสุดทาย การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาจะชวยสรางขอมูลสอดคลองตรงกัน (Concurrent
triangulation) โดยผลจะปรากฏเมื่อไดนําขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะหแยกจากกัน
แตดําเนินการวิเคราะหพรอมกัน เพื่อนําผลมาอธิบายขอคนพบหรือผลการวิจัยตามประเด็นคําถามวิจัย
ที่กําหนดตอไป ประเด็นที่ทาทายและสัมพันธเกี่ยวของกับแบบการวิจัยตามแนวคิดนี้ ไดแก
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพใหเชื่อมโยงกับการอธิบายผลการวิจัย
ในประเด็นคําถามเดียวกัน
2. Parallel design เปนการออกแบบการวิจัยแบบคูขนาน โดยจัดเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลแยกจากกัน คลายกับ Concurrent designs ซึ่งมีการสรุปอางอิงผลวิจัยในลักษณะ
ของการบูรณาการ ขณะที่แบบคูขนานจะแยกประเด็นการสรุปอางอิงผลวิจัยเฉพาะขอมูลแตละชุด
ที่จัดเก็บและวิเคราะหไมไดบูรณาการผลวิจยั รวมกัน บางครัง้ อาจเขียนรายงานผลวิจัยแยกเปนสองสวน
ในรายงานฉบับเดียวกันบางครั้งอาจเรียกวาการออกแบบวิจยั ลักษณะนี้วา Quasi - mixed method
design
3. Sequential design เปนการออกแบบวิจัยโดยนําขอมูลที่จัดเก็บและตรวจสอบ
ความถูกตองในขั้นตอนหนึ่งไปใชเพื่อกําหนดขอมูลสําหรับทีจ่ ะจัดเก็บในขั้นตอนหรือระยะตอไป
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในขั้นแรกจะเปนจุดเริ่มตนของการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือก
ในการศึกษาขั้นตอไป การดําเนินการศึกษาในแตละระยะ (Phase) จะชวยปรับแนวคิดและวิธีการวิจยั
ของการศึกษาในระยะตอไป โดยทีล่ ักษณะหรือชนิดของขอมูลทีจ่ ัดเก็บในแตละระยะจะแตกตางและ
มีความตอเนื่องกันในระยะตอไป ตัวอยางเชน ขอมูลเชิงปริมาณที่จัดเก็บและวิเคราะหในระยะที่ 1
อาจใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาผานขอมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 หรือการจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
ในระยะที่ 1 อาจใชเปนขอสนเทศสําหรับการพัฒนาการศึกษาดวยขอมูลเชิงปริมาณในระยะที่ 2
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ดังนั้น การระบุหรือกําหนดขอมูลขาวสารตามลําดับแตละขัน้ ตอนการศึกษาวิจัยเปนสิง่ จําเปน
สําหรับกระบวนการวิจัยตลอดแนว
4. Fully mixed designs หรือ Fully integrated designs เปนการออกแบบวิจัย
โดยใชวิธีบูรณาการหรือผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของการมีปฏิสมั พันธ
เกี่ยวของกันในแตละวิธีการตลอดแนวทางการศึกษาวิจัย ซึ่งแตละขั้นตอนหรือระยะการใชวิธีการ
แตละวิธีจะสงผลตอการวิจัยดวยวิธีการอื่นในอีกขั้นตอนหนึง่ โดยมีจุดเนนหรือประเด็นสําคัญ
ของการบูรณาการที่เริ่มตนจากการเก็บรวบรวมขอมูลไปสูก ารวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล
และการสรุปอางอิงผลการวิจัย
5. Conversion design เปนการออกแบบวิจัยดวยการแปลงรูปขอมูล เมื่อใชวิธีการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบหนึ่ง เชน จัดเก็บขอมูลในลักษณะจํานวนตัวเลข หรือขอความภาษา และ
ปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบอืน่ เพือ่ นําไปวิเคราะหและนําเสนอผลตอไป ซึ่งอาจเปนการแปลงรูปขอมูล
ระหวางขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ บางครั้งเรียกวา การแปลงขอมูล (Data transformation)
แลวดําเนินการวิเคราะหผลจากขอมูลทั้งสองแบบ และสรุปอางอิงผลการวิจัยจากขอมูลที่วิเคราะห
รวมทั้งสองชุด
6. Embedded design เปนการออกแบบวิจัยโดยใชขอมูลแบบแรกหรือขอมูล
สวนที่หนึง่ เพื่อนําไปสนับสนุนขอมูลทีจ่ ัดเก็บอีกลักษณะหนึง่ หรือแบบที่สอง สําหรับการศึกษาวิจัย
ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจมีโครงการวิจัยบางเรื่องตองการใชขอมูลวิเคราะหประกอบผลทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเพิม่ อํานาจและความเชื่อถือไดในการชี้นําผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งเหตุผลของ
การออกแบบวิจัยตามแนวคิดนี้ เนื่องจากขอมูลดานเดียวยังไมพอเพียงและไมสามารถที่จะนํามาใช
ยืนยันผลหรือตอบคําถามวิจัย ในกรณีที่ตองการอธิบายความแตกตางในผลการวิจัย ดังนั้น จึงจําเปน
ตองใชขอมูลในหลายมิตมิ าวิเคราะหรวมกัน เชน เพื่อตอบคําถามวิจัยที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน
กรณีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจําเปนทีจ่ ะตองอาศัยขอมูลเชิงปริมาณมาใชสนับสนุนการอธิบายผล
หรือกรณีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณก็จําเปนตองใชขอมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะหและอธิบายผล
วิจัยเชิงปริมาณ โดยแนวทางการออกแบบวิจัยดังกลาวจะตองคํานึงถึงคําถามและวัตถุประสงคการวิจัย
แตละประเด็นดวย
ทั้งนี้ ยังมีนักคิดและนักวิชาการที่ไดจําแนกประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
ที่นาสนใจอีกหลาย ดังเชน Creswell และ Clark (2007 อางถึงในจิตราภา กุณฑลบุตร, 2550)
ที่กลาวถึงการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งสามารถแบงเปน 4 รูปแบบหลัก ไดแก การวิจัยแบบผสมผสาน
เชิงยืนยัน (Triangulation mixed methods design), การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝงในขยายความ
(Embedded mixed methods design), การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความ (Explanatory
mixed methods design), และการวิจัยแบบผสมผสานเชิงสํารวจเพิม่ เสริมขอมูล (Exploratory
mixed methods design) ซึ่งนับไดวาเปนวิธีการประยุกตใชที่ไดรับความสนใจและเปนที่นิยม
ในหลากหลายวงการ
เมื่อนักวิจยั ไดนําวิธีการดังกลาวไปใช ยอมเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เพื่อจะไดสงเสริมการการคนหาหรือตอบคําถามงานวิจัยไดดีและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น Creswell & Clark (2011) จึงไดปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
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อีก 2 ประเภท รวมทั้งเปน 6 ประเภท ดังปรากฏในภาพประกอบ และสามารถสรุปรายละเอียดโดยยอ
ดังตอไปนี้
1. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคูขนาน (Convergent parallel design) โดยการศึกษา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอม ๆ กัน ใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเทากัน และแยกการวิเคราะหผล
จากนั้นจึงเอาผลการวิเคราะหทงั้ สองแบบมารวมกันและแปลความหมาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3
ภาพประกอบที่ 3 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคูขนาน (Convergent parallel design)
Quantitative
data collection
and analysis

Compare
or relate

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

2. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความเปนลําดับ (The explanatory
sequential design) เปนการวิจัยที่แยกระเบียบวิธีวิจัยเปนสองระยะ โดยระยะแรกเปนการรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ แลวตามดวยการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใหความสําคัญทีขอมูลเชิงปริมาณ
เนนการตอบคําถามงานวิจัย โดยผลวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยอธิบายผลวิจัยเชิงปริมาณขางตน ดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 4
ภาพประกอบที่ 4 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความเปนลําดับ
(The explanatory sequential design)
Quantitative
data collection
and analysis

Follow up
with

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

3. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงสํารวจเพิ่มเสริมขอมูลเปนลําดับ (Exploratory
sequential design) เปนการวิจัยที่แยกการใชระเบียบวิจัยเปนสองระยะ โดยระยะแรกเปน
การรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและไดผลวิจัย แลวตามดวยการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยให
ความสําคัญที่ขอมูลเชิงคุณภาพในการตีความ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5
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ภาพประกอบที่ 5 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงสํารวจเพิม่ เสริมขอมูลเปนลําดับ
(Exploratory sequential design)
Quantitative
data collection
and analysis

Follow up
with

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

4. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝงในขยายความ (Embedded mixed methods
design) เปนการทําวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพคูขนานกับในชวงเวลา
เดียวกันโดยใชระเบียบวิธีวิจัยหนึง่ เปนแนวทางหลักในขณะที่ระเบียบวิธีวิจัยอีกวิธีหนึ่งเปนตัวเสริม
เพื่อตอบขอคาถามที่แตกตางกัน โดยมีขอสมมุติหลักวาการใชแบบใดแบบหนึ่งไมเพียงพอที่จะตอบ
คําถามหลักของการวิจัย ซึ่งขอคําถามแตละประเภทตองการขอมูลที่แตกตางกันในการตอบคําถามวิจัย
กลาวคือ วิธีวิจัยหนึ่งตอบคําถามการวิจัยหนึ่ง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งตอบอีกคําถามการวิจัยหนึ่งที่วิธีแรก
ไมสามารถตอบคําถามได ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6
ภาพประกอบที่ 6 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝงในขยายความ
(Embedded Mixed Methods Design)
Quantitative (Qualitative) Design
Quantitative (Qualitative) Design
Data collection and analysis

Interpretation

Qualitative (or Quantitative)
Data collection and analysis
(before, during, or after)

5. การวิจัยแบบผสมผสานวิธียอนกลับไปเปลี่ยนแปลง (The transformative
design) โดยระยะแรกเปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณแลวตามดวยการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
และแยกการวิเคราะหผล วิธีนี้ชวยทําใหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือทําให
เปนรูปเปนราง อาจใหความสําคัญกับขอมูลทั้งสองประเภทเทากันหรือไมเทากันก็ได ไมวาจะเปน
การปฏิสมั พันธ การจัดลําดับความสําคัญ เวลาและการผสมผสานวิธี ซึ่งจะอยูภายในบริบท
กรอบแนวคิดทีส่ ามารถยอนไปเปลี่ยนแปลงได เนนบทบาทสําคัญของมุมมองเชิงทฤษฏี
สวนการบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตีความขอมูล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7
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ภาพประกอบที่ 7 การวิจัยแบบผสมผสานวิธียอนกลับไปเปลี่ยนแปลง
(The transformative design)
Transformative framework
Quantitative
data collection
and analysis

Follow up
with

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

6. การวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (The multiphase design) เปนการทําวิจัย
โดยใชทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดเวลาในการวิจัย
ซึ่งใชตอบคําถามงานวิจัยในภาพรวม โดยปกติวิธีวิจัยแบบนีม้ ักใชในงานวิจัยประเมินโครงการ
ซึ่งใชหลักการทังเชิงคุณภาพและปริมาณตลอดเวลา เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการปรับเปลี่ยน
และการประเมินผลโครงการ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 8
ภาพประกอบที่ 8 การวิจยั แบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (The multiphase design)
Overall
program
objective

Study 1:
qualitative

Informs

Study 2:
quantitative

Informs

Study 3:
Mixed
methods

4.5 การผสมผสานวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
การศึกษาและวิจัยเรื่องใดทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ไมจําเปนที่ผูวจิ ัย
จะเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น และไมวิธีการใดที่ดีทสี่ ุดสาหรับการวิจัยทุกเรื่อง
โดยหลักทั่วไปแลว ผูวิจัยควรใชขอมูลตาง ๆ เทาที่จะทําไดไมวาจะเก็บมาโดยวิธีใดตราบเทาที่ให
ผลของการวิจัยออกมาดีที่สุด แตไมใชใชทุกวิธีของการเก็บขอมูลเพราะอยางนอยที่สุดเปนการยาก
ที่จะนําขอมูลตางวิธีมาใชรวมกันในการวิเคราะหอยางมีระบบ และสอดคลองกันถึงแมวาขอมูลตาง ๆ
อาจนําไปสูขอสรุปเชนเดียวกัน และจะลําบากมากยิง่ ขึ้นถาขอมูลเก็บมาโดยวิธีการตางใหผลแตกตาง
กันทําใหการสรุปขอคนพบตาง ๆ เปนไปดวยความยากลําบาก หากไมสามารถตัดสินใจไดวาขอมูลนั้น ๆ
จากแหลงมีความถูกตองมากกวา แตหากวาขอมูลทีจ่ ัดเก็บมาโดยวิธีการที่แตกตางกันโดยที่แตละวิธี
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เก็บขอมูลคนละตัวหรือคนละกลุม ประชากรเปาหมาย ปญหาการขัดแยงทางดานขอมูลจะลดนอยลง
หรือไมเกิดขึ้น และจะเปนการดีหากแตละกลุมเปาหมายตองใชวิธีการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน
โดยทั่วไปผูวิจัยควรพยายามใชขอมูลตาง ๆ เทาที่มอี ยูแลวหรือขอมูลทุติยภูมิใหเปน
ประโยชนใหมากทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําไดอยางนอยที่สุด เพื่อการศึกษาและวิเคราะหจากนั้นจึงพยายาม
เก็บขอมูลใหมขอมูลปฐมภูมิที่ควรเก็บควรเปนขอมูลที่มีทงั้ แนวลึกและแนวกวางขอมูลทีม่ ีแนวลึก คือ
ขอมูลที่ใหรายละเอียดของประเด็นที่ศึกษา สวนขอมูลในแนวกวาง คือ ขอมูลที่ขอบเขตการหรือ
การสรุปไดกวางขวางกวา กลาวคือ ครอบคลุมประชากรกวางกวาขอมูลที่เจาะในแนวลึกเปนขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชกันมากในกลุม นักมานุษยวิทยาหรือการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
โดยทั่วไปขอมูลที่ใชการวิเคราะหในแนวกวางเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจที่ใชแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณเปนวิจัยเชิงปริมาณ
การผสมผสานกันระหวางวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
จะชวยแกขอบกพรองของขอมูลแตละประเภทไดอยางดียงิ่ อยางไรขอตามในสภาพความเปนหาก
การผสมผสานกันดังกลาวอาจทําไมไดดวยเหตุผลตาง ๆ ผูวิจัยจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึง่
ซึ่งการตัดสินใจดังกลาวตองคํานึงถึงวัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย และลักษณะของประชากร
ที่เกี่ยวของตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
สิ่งทีพ่ ึงปฏิบัติในการวิจัยในเรื่องขอมูล คือ ผูวิจัยควรนําขอมูลที่มีอยูแลวมาศึกษา
วิเคราะหเบื้องตนกอนทีจ่ ะทําการเก็บขอมูลใหม เพือ่ ใหเห็นสภาพและแนวโนมของปญหาหรือ
ประเด็นที่ศึกษา และยังอาจชี้ใหเห็นวาควรจะเก็บขอมูลอะไรบาง และควรดูรายละเอียดใหลกึ ซึง้
ในเรื่องใด การตัดสินใจเลือกในวิธีการเก็บขอมูลมีผลตอและขึ้นอยูกับงบประมาณ เวลา วัตถุประสงค
และขอบเขตของการวิจัย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546)
โดยสรุปแลว การวิจัยแบบผสมผสานไดกลายเปนที่รูและถือเปนเสนทางหนึง่
ในการศึกษาวิจัยในหลากหลายวงการ เปนไปเพื่อชวยผูวจิ ัยใหไดคําตอบที่ชัดเจนที่สุดในคําถามวิจัย
ที่ยังคลุมเครือ เปนการรวมขอดีและชวยลดจุดออนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ซึ่งมีขอคนพบวาบริบทของสังคมบางอยางมีผลตอพฤติกรรมที่สนใจศึกษา ซึ่งเปนตัวแปรตาม
แตไมสามารถหาเหตุผลที่ดีทสี ุดมาอธิบายได จึงตองเนนคนหาดวยเชิงคุณภาพที่ตองศึกษาอยางลึกซึ้ง
ใหถึงแหลงทีม่ าของคําตอบหรือตนตอของเรื่องที่ศึกษาโดยตรง จึงทําใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ
และสอดคลองกับความเปนจริง แตอยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกบั การเลือกหรือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับงานวิจัยของตนเอง ซึ่งอาจแตกตางกันในเรือ่ งระยะเวลา การจัดลําดับสําคัญ วิธีการตีความ
แตผูวิจัยก็ตองพิจารณาเปนอยางรอบคอบเพื่อใหสามารถเขาถึงคําตอบในงานวิจัยไดอยางเหมาะสม

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เมื่อกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ซึง่ ยังถือวา
การจัดศึกษาในครอบครัวเปนการศึกษาทางเลือกที่เขมแข็งในปจจุบัน ทั้งมีการพัฒนาในดานตาง ๆ
เพื่อใหสอดรับกับความตองการขอมูล ขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ของครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวและผูท ี่สนใจ ทั้งนีจ้ ํานวนงานวิจัยตีพิมพออกมาสนับสนุนการศึกษารูปแบบนี้
ในปจจุบัน พิจารณาแลวแมวาจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังคงเปนที่ตองการของผูส นใจ
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ในสังคมไทยอยางมาก ในที่นผี้ ูวิจัยไดสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังตอไปนี้
อมรวิชช นาครทรรพ (2543) ไดทําการศึกษา “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว:
ประสบการณของนานาชาติ” โดยทําการวิเคราะหถึงความเคลื่อนไหวและลักษณะการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในประเทศตาง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศ
ในแถบยุโรป เปนตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย สงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 พบวา 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดรบั ความนิยมและแพรหลายเปนจํานวนเพิม่ ขึ้น
ในหลายประเทศ 2) ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ความไมเหมาะสม
ของการศึกษาทีร่ ัฐจัดความรุนแรง ยาเสพติด และการลวงละเมิดทางเพศ และความเชื่อทางศาสนา
เฉพาะกลุม 3) ขอคัดคานที่ไดรับ ไดแก การปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม คุณสมบัติของพอแม
ที่อาจไมเพียงพอ การบริหารจัดการ ดูแล และการตรวจสอบมาตรฐานความรู และการยอมรับ
เขาศึกษาตอในระดับสูง
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ไดศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัว
ในบริบทของสังคมไทยจากเอกสารและการสัมภาษณ โดยศึกษารูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 10 ครอบครัว ที่ดําเนินการจัดการศึกษาดวยตนเอง พบวา
1. พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย สามารถแบงเปน 3 ชวงเวลา
คือ 1) กลุม ที่เคยดําเนินการกอนป พ.ศ. 2530 2) กลุมที่ดําเนินการหลังป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน
และ 3) กลุมที่เริ่มดําเนินการในชวงรอยตอของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. ภูมิหลังทางครอบครัวเหลานี้ มีจุดรวมคลายกัน คือ เปนผูมีอสิ ระทางความคิด มีอาชีพ
เปนนักพัฒนาสังคม มีปรัชญาความเชื่อหรือแนวทางของชีวิตที่ยึดมั่นศรัทธาเปนพิเศษเคยไดรับ
ประสบการณการใชชีวิตหรือศึกษาในตางประเทศ เปนผูมสี ถานภาพที่ดีในสังคม เปนผูที่ตระหนักถึง
ปญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน และไดรับแรงผลักดันมาจากตัวลูก
3. รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบงออกเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ 1) การจัด
การศึกษาโดยมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน 2) ดําเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเดี่ยว 3) ดําเนินการ
โดยกลุมครอบครัวแบบขายประสานงาน 4) ดําเนินการโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยจัดการในที่เดียว
4. หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษามีหลักใหญ ๆ ดังนั้น 1) มีความเคารพและ
เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก การเรียนรูเปนพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นภาในตัวเด็กเปนสําคัญ
2) เปนกระบวนการเรียนรูร วมกันทัง้ ครอบครัว พอแมมที ั้งความเปนครูและผูเรียนรูไปพรอมกับลูก
แรงจูงใจทีส่ ําคัญที่สุด คือ ความกระตือรือรนในความใฝรูของพอแม 3) เปนกระบวนการที่เกิดจาก
การพัฒนาไปสูก ารคนพบตัวตนและธรรมชาติของลูก เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัด
ที่เขามีอยูยางมีความสมดุลกับการพัฒนาการดานอื่น ๆ 4) เปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชา
กับวิถีชีวิตที่เปนจริง และ 5) การเรียนรูเ กิดขึ้นไดในทุกวิถีทางและการเรียนรูท ี่แทจริง สามารถนําไปสู
จุมุงหมายปลายทางของชีวิต
5. การประเมินผล มีหลักสําคัญ คือ มุงใหเห็นพัฒนาการของลูกอยางแทจริง ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาการเปนรายบุคคล การมีสวนรวมในการประเมินผลดวยตนเอง การประเมินจากสภาพจริง
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มีความตอเนื่องเห็นตลอดทัง้ กระบวนการมากกวาเพียงชิ้นงานที่เปนผลลัพธ ใชวิธีการที่หลากหลาย
ในวิธีการ รวมถึงวิธีการไดสังเกตลูกอยางใกลชิด
6. ปญหาและอุปสรรคที่พบ ไดแก การคัดคานจากญาติมิตรและคนรอบขาง การขาด
ความมุงมั่นอยางแทจริง ความรูสึกกลัวการผิดพลาด ความเคยชินในกรอบการศึกษาแบบเดิม
เรื่องการใชอารมณบงั คับลูก ความรูสกึ ขัดแยง ความไมถนัด ความรูสึกวาลูกยังเปนเด็กจึงไมมี
ความเชือ่ มั่นในการเรียนรูของลูกอยางแทจริง ลูกเปนเด็กที่มลี กั ษณะพิเศษ และปญหาความเปลี่ยนแปลง
ภายในครอบครัว
ทองไพรํา สถาวรินทุ (2543) ไดทําการศึกษาการเผยแพรการกระจายแนวคิดระบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกลุมพอแม ผูป กครอง กระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของพอแม ผูปกครอง และปจจัยที่ทาํ ใหพอแมผูปกครองเกิดการยอมรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับพอแมที่ยอมรับแนวการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จํานวน 20 คน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาโดยครอบครัว 1 คน พบวา
ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ตัวพอแมผปู กครองปจจัยภายใน ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก
ประสบการณสะสม และพื้นฐานความคิดของพอแมปจ จัยเสริม ไดแก ความสนใจ และพรอมของพอแม
สวนปจจัยภายนอก ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก ปญหาลูกกับโรงเรียน และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติฉบับใหม สวนปจจัยเสริมไดแก การเห็นวามีคนอื่นทํา
นิลวรรณ แซจิว (2543) ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คาดการณ
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในแตละอนาคตภาพ และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานครทีม่ ีตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัย
สรุปไดวา ผลจากการพัฒนาอนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
อีก 10 ปขางหนา ไดภาพอนาคตทั้งหมด 4 ภาพ โดยภาพอนาคตที่เห็นวามีความเปนไปไดมากทีส่ ุด
คือ ภาพอนาคตที่ 2 ที่คาดวาจํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยตนเองจะมีมากขึ้น
จากปจจุบนั แตคงไมมากนัก โดยสวนใหญจะเปนครอบครัวที่มีความมุง มั่นและมีความพรอมทางฐานะ
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในระดับที่พึ่งพาตนเองได
นุชสิริ โคนหลอ (2545) ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใชประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาและ
เปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอกตามบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการเก็บ
ขอมูลดวยการสังเกต การสัมภาษณอยางลุมลึก และการศึกษาเอกสาร โดยใชกรณีศึกษาจํานวน
4 ครอบครัว ซึ่งจัดการศึกษาทางเลือกดังกลาว การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแบบอุปนัย และ
การนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรประกอบดวยตัวบงชี้ใน 4 ดาน คือ 1) ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ 2) ดานกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบดวย
2 ตัวบงชี้ 3) ดานพัฒนาการของผูเ รียน ประกอบดวย 14 ตัวบงชี้ 4) ดานปจจัยทีส่ นับสนุนในการจัด
การศึกษา ประกอบดวย 6 ตัวบงชี้ โดยมีขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ผูประเมินจะตองมีความเขาใจบริบทของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และวิธีการประเมินควรใชวิธีการหลากหลายตามปรัชญา ความเชื่อของแตละครอบครัว
กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ไดทําการศึกษาเรือ่ ง อนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในทศวรรษหนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การตรวจสอบ และการนิเทศ และการประเมินผล
การเรียนรู โดยการวิจยั อนาคตแบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลการเรียนรู ไดแก
จัดตั้งสํานักทดสอบกลางหรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเปนผูประเมิน
ประเมินผลโดยใชวิธีประเมินตามสภาพจริงโดยใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิ นดวย
นอกจากนี้ควรประเมินจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายการเรียนรูที่กําหนดโดยแตละครอบครัว
ซึ่งผูเ รียนตองมีความรูวิชาพื้นฐานในแตละชวงชั้นตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดทําการศึกษาสภาพการณและฐานขอมูลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย โดยสํารวจและทําทะเบียนครอบครัวบานเรียน และศึกษา
สภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ผลการวิจัย พบวา 1) มีการขยายตัวของครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วประเทศ จํานวน 57ครอบครัว และมีเด็กที่กําลังศึกษาอยูในครอบครัว
จํานวน 76 คน 2) ปจจัยอันเปนมูลเหตุของการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาจากปจจัยภายใน
ไดแก บุตรประสบปญหาในโรงเรียน บุตรมีลักษณะหรือความตองการพิเศษ ปจจัยภายนอก ไดแก
ในระบบการศึกษาวิกฤติการณตาง ๆ ในสังคมและการเปลี่ยนแปลงของพรมแดนความรูทําให
การเรียนรูแบบเดิม ๆ กลายเปนขอจํากัด 3) ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความมุง หมาย
ที่มุงใหมีมิติทางสังคมมากกวาความเปนปจเจกชนจากครอบครัวเดี่ยว เชื่อมโยงเปนกลุมครอบครัว
และเครือขายครอบครัว เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายของเด็กแตละคน เรียนรู
อยางบูรณาการ ครอบครัวเรียนรูร วมกัน ประเมินผลตามสภาพจริง และมีเปาหมายความเปนมนุษย
ที่สมบูรณสรุปไดวา เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในตางประเทศ จะเปนเรื่องของเหตุผลทางศาสนาในแงของการถายทอดคานิยม ความเชื่อ และ
การสอนศาสนา เหตุผลในการปลูกฝงจริยธรรม ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเชื่อวา สามารถจัด
การศึกษาไดดีกวาโรงเรียน ประเด็นเรือ่ งความรูท างวิชาการ และปญหาสิง่ แวดลอมในโรงเรียน
เปนปจจัยผลักดันใหจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในขณะที่เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในประเทศไทย เนื่องจากมีแนวความคิดในการจัดการศึกษาแตกตางจากการศึกษา
ในระบบ และตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและไดเรียนรูอยางมี
ความสุข ไมวาจะเปนผูจัดตางประเทศหรือในประเทศ ตางก็มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุตรหลานใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ
สราวุฒิ แชมเมืองปก (2547) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ และ
นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย ขั้นตอน
4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดประชุมออนไลนสําหรับผูปกครองที่เขารวมโครงการ โดยการใชอีเมลในการแจง
นัดหมายการประชุม ใชแช็ตในการดําเนินการประชุม สวนผลของการประชุมนําเสนออยูบ นเว็บบอรด
ทั้งนี้เว็บบอรดสามารถใชเปนเครื่องมือในการประชุมระหวางผูปกครองในการวางแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนบนเว็บ และเครื่องมือในการเรียน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนครอบครัว ควรใช
เครื่องมือตอไปนี้ คือ แช็ต อีเมล เว็บบอรด หองสมุดดิจิทอล เครื่องมือสืบคน และเว็บไซตตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ ขั้นสุดทายในการการประเมินการเรียนพบวา ผูเ รียนสงงานที่ไดรบั มอบหมายผานทางเว็บ
บอรด และผูส อนนําเสนอผลยอนกลับใหผูเรียนแตละคนทางอีเมล
ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549) ไดทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก
13 องคประกอบยอย และ116 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) องคประกอบหลักดานผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
มี 2 องคประกอบยอย 21 ตัวบงชี้ ไดแก เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 13 ตัวบงชี้
และลักษณะของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบหลักดานลักษณะการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว มี 4 องคประกอบยอย 41 ตัวบงชี้ ไดแก แนวทางการจัดการเรียนรู 14 ตัวบงชี้
หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 7 ตัวบงชี้ แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 11 ตัวบงชี้
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 9 ตัวบงชี้ 3) องคประกอบหลักดานคุณลักษณะ
ของผูเรียนทีพ่ ึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 3 องคประกอบยอย 23 ตัวบงชี้ ไดแก
คนดี 7 ตัวบงชี้ คนเกง 8 ตัวบงชี้ คนมีความสุข 8 ตัวบงชี้ 4) องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 4 องคประกอบยอย 31 ตัวบงชี้ ไดแก การสนับสนุนดานกฎหมาย
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 5 ตัวบงชี้ การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ
11 ตัวบงชี้ การสนับสนุนของสถานศึกษา 7 ตัวบงชี้ การสนับสนุนของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
8 ตัวบงชี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ทําการการศึกษาตอยอดในเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ในเรื่องภาคีบานเรียน: การจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและเครือขาย มีเนือ้ หาทีเ่ ปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รวมกันระหวาง 3 ฝาย ทั้งครอบครัว องคกรเครือขาย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีจุดประสงคหลัก คือ การนําตัวแปรทที่มผี ลตอการปรับเปลี่ยน
มาสรางเปนขอเสนอตอแนวทางการจัดการศึกษารวมกันของภาคีบานเรียน ไดแก การสรางวิสัยทัศน
รวมกัน การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล การปรับใชมาตรฐานการเรียนรู
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชนที่พึงไดจากรัฐ การจัดโครงสรางการบริหารโดยเฉพาะ
สําหรับการศึกษาตามมาตรา 12 และการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาบานเรียนในรูปเครือขาย รวมทัง้
เปนการประมวลประสบการณ องคความรู การจัดกระบวนการเรียนรูในครอบครัวเพื่อขยายผล
ใหแพรหลายยิง่ ขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ 5 ครอบครัว ซึง่ เปนครอบครัวที่จัดการศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกัน
โดยครอบครัวจะเปนผูใหขอมูล บันทึกขอมูล สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ทปี่ รากฏอยูในตัวเด็กผานกาลเวลา
ที่ยาวนาน เปนการนําเสนอใหเห็นมุมมองความคิดของคนในครอบครัวในการจัดการศึกษาแบบบานเรียน
พบวา ครอบครัวตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานตามพรระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 12 ที่กลาวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาได
นอกเหนือจากองคกรของรัฐ ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว การยึดลูกถือเปนเรื่องสําคัญทีส่ ุด

87

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก การเรียนรูร วมกัน การตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รวมถึงกระบวนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู กระประเมินผูเ รียน คุณภาพของผูเ รียน
และปญหาอุปสรรคทั้งดานครอบครัวและภาครัฐ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ไดทํางานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว: การใชประโยชนจากองคกรเครือขาย เกิดการจัดฝกอบรมใหความรูแกพอ แม ผูป กครอง
ที่ตองการจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเนื่อง จํานวน 3 ครั้ง ครอบครัวไดแสดงความตองการ
ของตนผานมายังแผนการจัดการศึกษาทีจ่ ะนําเสนอตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แบงเปน 2 กลุม
คือ ครอบครัวทีส่ นใจและจะจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดเขารับการอบรมในหัวขอ
การจดทะเบียนและจัดทําแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และกลุม ครอบครัวที่ไดรบั อนุญาตแลว
เปนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารในหัวขอพอแมในบทบาทนักจัดการเรียนรู โดยมุง พัฒนาเครือขายใหเกิด
การประสานงานอยางเขาใจ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ทั้งชวยสรางความเขมแข็ง
ใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการมีสวนรวมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาบานเรียนโดยผาน
การใชองคกรเครือขายบานเรียนไดอยางคุมคา
วราภรณ อนุวรรัตน (2554) การวิจัยนี้ไดศึกษาอุดมการณและกระบวนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และนําเสนอลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม ที่สงผลตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม พบวา
ลักษณะการจัดการศึกษา มี 3 แบบ ไดแก กลุม การศึกษาเพือ่ ชีวิตที่ใกลชิดธรรมชาติ กลุม ทีส่ อง
เปนครอบครัวที่ศรัทธาในศาสนา คือ ศาสนาคริสต และกลุม ที่สามเปนกลุม ครอบครัวทีบ่ ุตร
มีความตองการจําเปนพิเศษ ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีศักยภาพคลายคลึงกัน โดยทุกครอบครัว
บิดามารดาจะมีความรูความสามารถเฉพาะตัว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับดี ทั้งยังมีเครือขายที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
และจัดสรรเวลาไดเต็มที่ ครอบครัวจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรียนหมูบานเด็ก มีลักษณะเปนหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
เฉพาะบุตรธิดาของตนเทานั้น เนนการจัดกระบวนการเรียนรูจากสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจริง
ตามวิถีชีวิตประจําวันและสภาพแวดลอมรอบตัว เนนการลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง มีการนําสื่อตาง ๆ
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั บุตรธิดาของตน ทุกครอบครัวประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริง และจากการจัดเวทีประชาคมในกลุมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พบวา ครอบครัวมีเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบุตรธิดาเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
แตปญหาและอุปสรรคทีพ่ บ ไดแก การขาดหนวยงานทีร่ ับผิดชอบดานการจัดการศึกษา ทางเลือก
โดยเฉพาะ ความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ และปญหาในดานกระบวนการจัด
การศึกษาของครอบครัวโดยตรง โดยทุกฝายไดใหขอเสนอแนะวา ภาครัฐ ครอบครัว และองคกร
ที่เกี่ยวของ จะตองสรางความสัมพันธที่ดีตอ กันในลักษณะของกัลยาณมิตร โดยเขาใจในขอจํากัด
ของแตละฝาย และรวมรับผิดชอบในการสนับสนุนใหครอบครัวสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
Ray (1997) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะในการพัฒนาการศึกษานี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนบานเรียน 5,402 คน
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ในชวงปการศึกษา 1994 - 1995 และ 1995 - 1996 ชี้ใหเห็นวาการมีสวนรวมของผูป กครองโดยตรง
และการตัง้ ใจทําอยางจริงจังเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จทางการศึกษา โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ เพศ
สถานะทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาของผูปกครอง, การรับรองการสอนหรือระดับ
ของกฎระเบียบของรัฐบาล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดีกวากลุมนักเรียนในโรงเรียนของรัฐอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนบานเรียนมีสวนรวมในสังคมและ
ประสบการณที่ไดรบั โอกาสอันหลากหลายขางนอกบานอยางเต็มที่ ทัง้ เปนผูใชเทคโนโลยีและเวลา
อยางฉลาด ผูสําเร็จการศึกษามีความพรอมทีจ่ ะไลตามความใฝฝนของพวกเขาในที่ทํางานหรือ
มหาวิทยาลัย ขอเท็จจริงจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จซึ่งไมสอดคลองกับความคิดเห็น
ตาง ๆ ของนักวิจารณ
Rudner (1999) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสถิตปิ ระชากรนักเรียนที่ไดรบั การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวป 1998 รายงานนี้เปนการสํารวจทีใ่ หญทสี่ ุดและโปรแกรมการทดสอบ
สําหรับนักเรียนบานเรียนโดยทําการศึกษาในฤดูใบไมผลิป มีนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
เขารวมผูเขารวม 11,930 ครอบครัว ผลการวิจัยทีส่ ําคัญ คื อคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุม นักเรียนทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้สูงพิเศษ มากกวาคะแนนเฉลี่ยทั่วไปที่ระดับ 70 ถึง
80 เปอรเซ็นต และ 25% ของนักเรียนยังมีระดับการเรียนสูงกวาหนึ่งหรือมากกวา เมือ่ เทียบกับ
นักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่มีอายุเทากัน งานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งมุง ไปทีก่ ารศึกษาเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ อารมณ ความรูส กึ ของเด็กบานเรียนเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป ซึ่งผลการวิจัย
ชี้วาเด็กบานเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมไมตางจากเด็กทั่วไป
Shepherd (2010) ไดเก็บขอมูลดวยวิธีกรณีศึกษาเชิงคุณภาพของ 3 ครอบครัวโฮมสกูล
โดยพิจารณาครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีความแตกตางกันในเรื่องขนาด, สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ ภูมิหลังการศึกษา และความแตกตางดานประชากร ในเรื่องเหตุผลที่พอ แมเลือกจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ขอมูลดานประชากรพื้นฐานของนักเรียนบานเรียน กฎหมาย และความคิดเห็น
ของนักการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, วิธีการสอนและหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และความประสบความสําเร็จในมหาวิทยาลัยและหนาทีก่ ารงานของนักเรียน
บานเรียน พบวา ในขณะที่พอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเห็นดวยอยางมากกับเอกสารทงานวิจัย
ที่อธิบายถึงพวกเขา นิยมการจัดการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมสวนใหญเกี่ยวกับของกับศาสนา
ผลการสอบเปนที่นาพอใจสําหรับครอบครัว นักเรียนสวนใหญรักการอาน เปนคริสเตียนที่ดี เห็นไดชัดเจน
วามีความรับผิดพอ ๆ กัน หรือมากกวาเพื่อนในวัยเดียวกันทีอ่ ยูในโบสถ ทัง้ นี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวทุกครอบครัวประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
Kinney (2010) ศึกษาเรื่องประสิทธิผล อิทธิพลของหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การอานของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดานการอานของนักเรียนเกรด 1
เปนการตรวจสอบปจจัยที่มีตอผลสัมฤทธิ์การอานของนักเรียนเกรด 1 จํานวน 3 คน ที่เรียน
ในสภาพแวดลอมที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว พบวา นักเรียนสองคนอานไดสงู กวาระดับชั้นของตนเอง
และมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับกลางและสูง อีกคนหนึ่งมาจากสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมระดับลางอานหนังสือไดต่ํากวาระดับชั้นของตนเอง แตนกั เรียนคนดังกลาวมีผปู กครองที่มกี ารศึกษา
ระดับสูงสุด (ระดับบัณฑิตศึกษา) ในขณะที่นักเรียนสองคนที่อานไดดีกวามีผูปกครองที่มกี ารศึกษา
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ระดับต่ํากวา (มหาวิทยาลัย) พอแมของเด็กทัง้ สามคนพอใจกับระดับของการมีปฏิสัมพันธกับคุณครู
ทายสุดแลว จากนั้นนักเรียนที่อานไดสงู กวาระดับชั้นของตนเองทําบทเรียนเสร็จทั้งหมดและผาน
การประเมิน ในขณะที่นักเรียนที่อานหนังสือไดต่ํากวาทําไมเสร็จ และไมผานการประเมินทั้งหมด
ที่ถูกทดสอบ
Anthony (2009) ทํางานวิจัยในเรื่องวัฒนธรรมตอตานทางศึกษา กลาวถึง แรงจูงใจ
แนวทางการเรียนการสอน การเลือกหลักสูตรและความทาทายของครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว มีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหไดรบั ความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในแตละวันวัน
ของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัยในเรือ่ งแรงจูงใจในการจัด แสดงใหเห็นวา
แรงจูงใจมีความซับซอนและยังทําหนาทีเ่ ปนตัวเรงทีจ่ ะปลดปลอยแรงจูงใจที่ซอ นเรนอื่น แรงจูงใจหลัก
คือ ศาสนาตามธรรมชาติของครอบครัว แรงจูงใจทีร่ องลงมาเปนตัวสนับสนุนใหพวกเขาทําการจัด
ศึกษาตอไป และแรงจูงใจในการจัดมีอทิ ธิพลโดยตรงตอการดําเนินการของครอบครัว สวนในดาน
การดําเนินการ พบวา ครอบครัวใชการผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบกาวหนา กลยุทธการเรียน
การสอนหลัก คือ การอาน ครอบครัวตัดสินใจเลือกหลักสูตรตามความตองการและความสนใจ
ของผูเรียน สวนผลลัพธดานแหลงทรัพยากร พบวา การทํางานรวมกันคือทรัพยากรทีส่ ําคัญทีส่ ุด
ของครอบครัวครอบครัว หนังสือถือเปนเครื่องมือในการดําเนินการเพราะความนาเชื่อถือในการอาน
สวนสุดทายเกี่ยวกับความทาทายในการจัด ชี้ใหเห็นวาการรบกวนภายในบานเปนความทาทาย
ในการจัดการเรียนรูอ ยางมีนัยสําคัญ การคนหาและเลือกหลักสูตรเปนเรื่องยากเพราะมีใหเลือก
มากมาย
Dedeaux (2012) ทําการศึกษาแงมมุ ทางวัฒนธรรม ลักษณะสุขภาพจิตพฤติกรรมและ
ทัศนคติ แสดงใหเห็นวาสมมติฐานทั่วไปดานวัฒนธรรมของการศึกษาโดยครอบครัวนั้นแสดงใหวา
ความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวนั้นไมถูกตอง แทจริงเด็กบานเรียนมีการใชเวลาในกลุมเพื่อน
อยางนอยสัปดาหละครัง้ มีภาวะซึมเศรานอยกวาปกติ ระดับความสุขโดยรวมของบิดาและมารดา
ยังมากกวาระดับทั่วไปเชนกัน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีในการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method
research) (Creswell & Clark, 2011) โดยแบงไดเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 และ 2 เปนการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพไปพรอมกันเกี่ยวกับบริบทและการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว แลวนํา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูมาสรางเปนประเด็นสําหรับขอคําถามในแบบสอบถาม
ของระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกลาว นํามาใชเพื่อยืนยันผลการวิจัย
เชิงคุณภาพที่คนพบในระยะที่ 2 สวนขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
จากคําถามปลายเปดของแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาใชระยะที่ 4 ที่เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยใช
ขอเสนอแนะแนวทางดังกลาว จากคําถามปลายเปดของแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการประชุม
กลุม ยอย (Focus group) ควบคูกบั นําเสนอผลการวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรู
ในระยะที่ 2 ประกอบไปดวยเพื่อใหผเู ขารวมไดเห็นภาพรวมงานวิจัย จนไดแนวทางทางการจัด
กระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต
การศึกษาในครั้งนีซ้ ึ่งเปนงานวิจยั ที่มงุ ศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ บริบท
ทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษยในเชิงลึก การศึกษาใหเกิดความเขาใจนั้น ผูที่ทําการศึกษา
ตองเขาไปอยูและใชมุมมองของบุคคลในสังคมนั้น ๆ เปนหลัก สอดคลองกับความเปนเอกลักษณ
ในการการจัดศึกษาโดยครอบครัว การวิจัยครั้งนี้นําเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาผสมผสานกัน เพื่อทีจ่ ะสามารถตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณขึ้น ชวยใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณตาง ๆ (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550) ภายใตความเชื่อที่วาสามารถลดขอจํากัด
ของวิธีการวิจัยแตละวิธี ใชจุดเดนของการวิจัยเชิงปริมาณมาแกไขจุดดอยของการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อใหคําตอบที่ไดสามารถสะทอนภาพรวมของประชากรที่ใหญขึ้น โดยเนนใหความสําคัญที่ขอมูล
เชิงคุณภาพเปนหลักเนื่องจากสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี ซึ่งมุง เนน
ศึกษาวิจัยอยางลึกซึ้ง เปนการแสวงหาความจริงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ซึ่งดําเนินไปตามธรรมชาติ (องอาจ นัยพัฒน, 2554) ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอกรอบแนวคิดวิจัย
ในภาพรวมทั้งในสวนของวัตถุประสงคในการวิจัย การออกแบบงานวิจยั เครื่องมือวิจัย การเลือก
ผูใหขอมูลสําคัญ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ความถูกตองตรงประเด็นและ
ความนาเชื่อถือของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
2. เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใต
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
4. เพื่อเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต

คําถามการวิจัย
1. บริบทของครอบครัวในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตเปนอยางไร
2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใตเปนอยางไร
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใตเปนอยางไร
4. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใต
ควรเปนอยางไร

ขอบเขตการวิจัย
ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method
research) (Creswell & Clark, 2011) จึงมีการใชขอบเขตการวิจัยที่แตกตางกันไปตามระยะ
ที่ทําการศึกษา โดยแบงไดเปน 4 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งดําเนินการไปพรอมกันเกีย่ วกับ
บริบทและการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการเลือกผูใหขอมูล
สําคัญนั้น เนื่องจากงานวิจัยตองการแสวงหาความรูความจริงอยางละเอียดลุมลึก เพือ่ สนองตอบ
ไดตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงศึกษาโดยการเลือกครอบครัวกรณีศึกษา
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 4 ครอบครัว จากจํานวนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัวใน 10 จังหวัด ที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายในชวงที่ผูวิจัยทําการศึกษา (ตามที่ปรากฏในภาคผนวก ก) ตามแนวทางการคัดเลือกตัวอยาง
เพื่อเปนผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ไดแก ตัวอยางที่มีประสบการณมากและตัวอยาง
ที่มีลกั ษณะเหมือนกัน (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ สุวจิตตานนท, 2553) จากเกณฑทกี่ ําหนดดังนี้
1. เปนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน
2. มีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางนอย 3 ป
3. เปนครอบครัวที่ยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการวิจยั และใหขอมูลเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู
ซึ่งเหมาะสมในการตอบปญหาของงานวิจัย มีความเปนไปไดในเรื่องเวลาและทรัพยากร
(สุภางค จันทวานิช, 2553 ; ชาย โพธิสิตา, 2556) และสามารถใหขอมูลไดมากและครอบคลุม
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(Information - rich cases) เปนกรณีที่มีอะไรใหเราเรียนรูไ ดมาก ขนาดที่วาแมจากกรณีเดียว
ที่เราเลือกมาศึกษานั้นทําใหเราไดขอมูลมากเชือ่ มโยงกับกรณีอื่น ๆ ที่ไมไดเลือก ทัง้ นีจ้ งึ อาจเรียกไดวา
Typical cases คือ กรณีที่เปนแบบฉบับใหเราเขาใจเกี่ยวกับเรือ่ งการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดดี
(Merriam, 2009) ซึ่งสอดคลองกับ Stake และ Creswell ที่กลาวถึงการเลือกกรณีศึกษาวาตอง
สามารถกําหนดขอบเขตไดชัดเจน มีความสมบูรณในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แนนอน และสามารถ
ทําการศึกษาอยางเปนเอกเทศสมบูรณในตัวได (Stake, 2000 อางถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556;
Creswell, 2009) โดยมีรายละเอียดของแตละครอบครัว โดยใชชื่อครอบครัวเปนนามสมมติ
ดังตอไปนี้
ครอบครัวที่ 1 ครอบครัว A ครอบครัว A มีประสบการณ 6 ป โดยมีจัดการศึกษา
แบบครอบครัวเดี่ยว โดยฝากเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไมคิดเวลาเรียนและผลการเรียน บางครั้ง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูร วมกันระหวางครอบครัว เชน ไปตามแหลงเรียนรู ผูปกครองและผูเรียน
เปนเครื่องมือวัดประเมินผล ครอบครัวจดทะเบียนที่โรงเรียนหมูบานเด็ก
ครอบครัวที่ 2 ครอบครัว B มีประสบการณ 12 ป จัดการศึกษาในลักษณะแบบ
ครอบครัวเดี่ยว และแบบขายประสานงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละครอบครัว
พรอม ๆ กับการเรียน หรือมีการจัดกิจกรรมเรียนรูรวมกับครอบครัวอื่น ๆ ตามสัดสวนทีเ่ หมาะสม
ในชวงเวลา ตามความพรอม ความสนใจ และขอจํากัดของแตละครอบครัว ครอบครัวจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวที่ 3 ครอบครัว C มีประสบการณ 9 ป ในการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
โดยบริหารจัดการเองทั้งหมด โดยพอแมรวมกับลูกทําหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูเอง
ครอบครัวจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครอบครัวที่ 4 ครอบครัว D มีประสบการณ 8 ป โดยจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
และแบบศูนยการเรียนในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ มีการจดทะเบียนเปนสถานศึกษาที่มหี ลักสูตร
รวมกัน มีการบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการรวมกลุมกันจัดตั้งโรงเรียนโดยผูป กครอง
ใชหลักสูตรจากตางประเทศ
ระยะที่ 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการ
เรียนรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต จากประชากรในการวิจัย คือ ครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัว ในปการศึกษา 2556 จาก 10 จังหวัด
ในภาคใต ไดแก สงขลา สตูล ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา พังงา ตรัง และสุราษฏรธานี
ซึ่งไดแหลงขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือขายบานเรียนภาคใต
โดยใชแบบสอบถาม
ระยะที่ 4 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group
Discussion) โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวม ดังตอไปนี้
1. ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว
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2. เจาหนาทีจ่ ากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาทีจ่ ากโรงเรียนที่มสี วนรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน หรือเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับหนวยงานการศึกษาทางเลือก
3. ผูประเมินที่ไดรับความยินยอมจากครอบครัว

วิธีการดําเนินงานวิจัย
การออกแบบงานวิจัยนี้ใชการวิจยั แบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed
method research) (Creswell & Clark, 2011) โดยแบงออกเปน 4 ระยะ ดังภาพประกอบที่ 9 ดังนี้
ภาพประกอบที่ 9 วิธีการดําเนินงานวิจัย
ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
1. ราง
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
เชิงลึก

ศึกษาและวิเคราะห
เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับบริบทและ
การจัดกระบวนการ
เรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อใหไดประเด็นขอ
คําถามสําหรับสัมภาษณ

แบบสัมภาษณ เครื่องมือวิจัยแบบ
ฉบับราง จํานวน สัมภาษณ
3 ฉบับ ไดแก เชิงลึก ฉบับราง
ผูปกครอง ผูเรียน ที่ 1 ประกอบดวย
และครูผูสอน แบบสัมภาษณ
โฮมสคูล
จํานวน 3 ฉบับ
ไดแก ผูปกครอง
ผูเรียน และ
ครูผสู อนโฮมสคูล

2. ตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
ฉบับรางที่ 1
กอนสง
ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
คุณภาพ

1. นําแบบสัมภาษณ
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
พรอมใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
แบบสัมภาษณ
2. ปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ
อาจารยทปี่ รึกษา
3. ประสานงานและ
ผูวิจัยจัดสงหนังสือเชิญ
เปนผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1. แบบ
1. เครื่องมือวิจัย
สัมภาษณ
แบบสัมภาษณ
ฉบับราง จํานวน เชิงลึก ฉบับราง
3 ฉบับ ไดแก ที่ 2 ทั้ง 3 ฉบับ
ผูปกครอง
ที่ผาน
การ
ผูเรียน และครู ตรวจสอบ โดย
ผูสอนโฮมสคูล อาจารย
ที่
2. รางหนังสือ ปรึกษา
เชิญเปน
2. หนังสือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ ใน เปนผูเชี่ยวชาญ
การตรวจสอบ ในการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย เครื่องมือวิจัย
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ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
3. ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
เชิงลึก
ฉบับรางที่ 2
มาผล
การตรวจสอบ
มาปรับปรุง
เครื่องมือ

1. สงเครือ่ งมือวิจัย
แบบสัมภาษณเชิงลึก
ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5
ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรง เชิงเนื้อหา
และ
ความตรง
เชิงวัตถุประสงค
2. นําขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห
เนื้อหาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและแตกตาง
3. นําผลมาปรับปรุง
พัฒนาเครือ่ งมือวิจัย
4. อาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบอีกครั้ง
กอนนําไปใชเก็บขอมูล

4. เลือกกลุม
ตัวอยาง
เก็บขอมูล

1. ผูวิจัยเลือกครอบครัว
กรณีศึกษาแบบเจาะจง
ตามแนวทางการคัดเลือก
ตัวอยางเพื่อเปนผูให
ขอมูลหลัก ไดแก ตัวอยาง
ที่มีประสบการณมากและ
ตัวอยางที่มีลกั ษณะ
เหมือนกัน
จากเกณฑที่กําหนด
2. ผูวิจัยประสานงาน
ครอบครัวตาง ๆ
เพื่อขออนุญาตทําวิจัย

แบบประเมินแบบ
สัมภาษณเชิงลึก
ทั้ง 3 ฉบับ
ไดแก ผูปกครอง
ผูเรียน และ
ครูผสู อน
โฮมสคูล

ครอบครัว
กรณีศึกษา
จํานวน
4 ครอบครัว
ไดแก ครอบครัว
A B C และ D

1. ผลสรุปขอมูล
การปรับปรุง
และพัฒนา
เครื่องมือจาก
การผูเ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ทาน
2. เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ
เชิงลึก
ฉบับสมบูรณ
จํานวน 3 ฉบับ
พรอมนําไป
เก็บขอมูล
การสัมภาษณ
เชิงลึก

95

ระยะที่ 1 - 2 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
5. สราง
ความคุนเคย
(Rapport)
กอนลงเก็บ
ขอมูลวิจัย

1. ผูวิจัยประสานงาน
ทางภาควิชาฯ จัดทํา
หนังสือและนําสง
ครอบครัวกรณีศึกษา
ทั้ง 4 ครอบครัว
2. ผูวิจัยสราง
ความคุนเคยดวย
การเขาไปแนะนําตัวเอง
และการวิจัย รวมไปถึง
เขารวมกิจกรรม
ทั้งกิจกรรมภายในบาน
และกิจกรรมภายนอกบาน
อยางนอยครอบครัว
ละ 2 ครั้ง

ครอบครัว
กรณีศึกษา
จํานวน
4 ครอบครัว
ไดแก ครอบครัว
A B C และ D

1. หนังสือ
ขออนุญาต
เก็บขอมูล
2. แบบ
การสังเกต
ของ Lofland
(อางถึงใน
สุภางค จันทวานิช,
2552)

1. หนังสือ
ขออนุญาต
เก็บขอมูล
2. ความไววางใจ
ในตัวผูวิจัย
จากผูใหขอมูล
กอน
การสัมภาษณ

6. สัมภาษณ
เชิงลึก
ครอบครัว
ผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
4 ครอบครัว

1. ประสานงานติดตอ
ลวงหนาประมาณ 3 วัน
และนัดหมายวันทีผ่ ูวิจัย
ควรไปอาศัยอยูกับ
ครอบครัวทีบ่ าน
เปนเวลา 1 สัปดาห
2. สัมภาษณเชิงลึก
ชวนสนทนาโดยตรง
ยึดความไหลลื่นไปตาม
ประเด็นการสัมภาษณ
พรอมบันทึกอัดเสียง
3. ถอดเทปการ
สัมภาษณแบบคําตอคํา
4.จัดทําแฟมระบุรหัสจัด
ประเภทที่มาของขอมูล
การสัมภาษณ

ครอบครัว
กรณีศึกษา
จํานวน
4 ครอบครัว
ไดแก ครอบครัว
A B C และ D

1. แบบสัมภาษณ 1. แฟมขอมูล
เชิงลึก จํานวน การสัมภาษณ
3 ฉบับ ไดแก
ตามแหลงที่มา
ผูปกครอง ผูเรียน 2. ขอมูลบันทึก
และครูผูสอนโฮมส จากการ
คูล
ถอดเสียงบันทึก
2. สมุดบันทึก
การสัมภาษณ
กิจวัตรประวัน แก
ผูเรียน
3. แบบการสังเกต
ของ Lofland
(อางถึงใน
สุภางค จันทวานิช
2552)
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
7. วิเคราะห
ขอมูล
เชิงคุณภาพ

1. วิเคราะหขอมูล
จากครอบครัวทัง้ 4 กรณี
นําขอมูลที่ไดมาสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย
เปนการใชขอมูลที่ไดมา
สรุปผลทีเ่ กิดขึ้นจาก
การสัมภาษณ จัดแผนผัง
หมวดหมูขอมูลตาม ความ
เหมือนและแตกตางในแต
ละประเด็น
2. นําผลการวิเคราะหมา
เรียบเรียง
ผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ

ตารางจัดหมวดหมู
ขอมูลตามความ
เหมือนและ
แตกตาง ใน
แตละประเด็น

8. ราง
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
เพื่อการศึกษา
เชิงปริมาณ

1. นําขอมูลจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพ
มากําหนดประเด็นสําคัญ
เพื่อสรางเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามเชิงปริมาณ
มาสรางเครื่องมือ
เปนแบบสอบถามและ
ขอคําถามปลายเปด
2. นําเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามใหอาจารย
ที่ปรึกษาตรวจสอบ
พรอมนํามาปรับปรุง
กอนการสงตรวจสอบ
คุณภาพกับผูเชี่ยวชาญ

แบบสอบถาม
เครื่องมือวิจัย
ฉบับรางเกี่ยวกับ แบบสอบถาม
การจัด
ฉบับรางที่ 1
กระบวนการเรียนรู
ของการจัด
การศึกษา
โดยครอบครัว โดย
แบงเปน
3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป (แบบ
เลือกตอบ)
ตอนที่ 2 การจัด
กระบวนการ
เรียนรู (แบบ
มาตราสวน
ประมาณคา)

1. ตาราง
หมวดหมู
ขอมูลจาก
การสัมภาษณ
แยกตามประเด็น
ความเหมือนและ
แตกตาง
2. ผล
การวิเคราะห
ขอมูล
การสัมภาษณเชิง
ลึก
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
ตอนที่ 3
ขอเสนอแนะ
แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู
ของการจัด
การศึกษา
โดยครอบครัว
ในภาคใต
(ขอคําถาม
ปลายเปด)
9. ตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 1
โดยผูเชี่ยวชาญ
ทดลองใช
เครื่องมือ

1. ประสานงานภาควิชา
บริหารการศึกษาทํา
และจัดสงหนังสือ
ขอความอนุเคราะห
ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และ
ความตรงเชิงโครงสราง
โดยการหาคา IOC
2. นําแบบสอบถาม
ใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบพรอมนํามา
ปรับปรุงกอนการนําไป
ทดลองใชเครื่องมือ

1. แบบประเมิน
แบบสอบถาม
การวิจัย
2. รางหนังสือ
ขอความอนุเคราะห
เปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย

1. เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 2
2. หนังสือ
ขอความอนุเคราะห
เปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
10. นํา
เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 2
ไปทดลอง
ใชกอน
นําเครื่องมือ
ไปใชจริง

1.นําแบบสอบถาม
ฉบับรางที่ 2
ใหครอบครัวที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัว
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ครอบครัว
ตอบแบบสอบถาม
แลวนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาหา
คาความเชื่อมั่น โดยใช
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α - coefficient)
พรอมนําผลการทดลอง
ใชมาปรับปรุง
แบบสอบถาม
2. นําเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามให
อาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบใหคําแนะนํา
พรอมนํามาปรับปรุง
ใหสมบูรณกอ น
การนําไปใชจริง

11. เก็บขอมูล
ดวย
แบบสอบถาม
การวิจัย

1. ประสานงานทํา
หนังสือถึงภาควิชาการ
บริหารการศึกษาฯ
เพื่อออกหนังสือ
ขอความรวมมือจาก
ครอบครัวทีเ่ ปน
ประชากรในงานวิจัย

แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2

เครื่องมือวิจัย
แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ

ครอบครัวทีจ่ ัด เครื่องมือวิจัย
การศึกษา
แบบสอบถาม
โดยครอบครัวใน ฉบับสมบูรณ
10 จังหวัดภาคใต
ปการศึกษา 2556
จํานวนทั้งหมด
25 ครอบครัว

ขอมูลจาก
แบบสอบถาม
การวิจัย
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ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
2. นําแบบสอบถาม
ไปเก็บขอมูล
จากประชากร
3. เก็บคืนและ
ตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม
การวิจัย
12. วิเคราะห
ขอมูลจาก
แบบสอบถาม
การวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
จําแนกเปนขอมูล
เชิงปริมาณ โดยขอมูล
เชิงปริมาณใชสถิติ
บรรยาย ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบ
ความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ
ไปบันทึกขอมูล
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3. วิเคราะหขอมูล
จําแนกเปนขอมูล
เชิงคุณภาพใช
การวิเคราะหเนือ้ หา
แลวนําขอเสนอแนะ
แนวทางฯ ที่ไดไปใช
ในระยะที่ 4

1. โปรแกรม
คอมพิวเตอร
2. ตาราง
วิเคราะหเนื้อหา
ขอเสนอแนะ
แนวทางฯ

1. ผลการวิจัย
เชิงปริมาณจาก
แบบสอบถาม ซึ่ง
ถูกนําไปยืนยันผล
วิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ
เชิงลึกในระยะที่ 2
เพื่อตอบ
วัตถุประสงค
ขอที่ 3
2. ขอเสนอแนะ
แนวทางเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการ
เรียนรูโดย
ครอบครัว
จากกรณีศึกษา
ภาคใตจาก
ขอคําถาม
ปลายเปด
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ระยะที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย
(Focus Group Discussion)
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
13. จัดทํา
ประเด็นและ
เอกสาร
การประชุม
กลุมยอย

1. นําผลการวิจัย
เชิงคุณภาพในระยะที่ 2
และขอเสนอแนวทาง การ
จัดกระบวนการเรียนรูใน
คําถามปลายเปดจาก
แบบสอบถาม
ในระยะที่ 3 มาใชเปน
ประเด็นในการประชุม
กลุมยอย
2. กําหนดประเด็น
การประชุมกลุมยอย
โดยการตรวจทาน
จากอาจารยทปี่ รึกษา

14. ดําเนินการ 1. พิจารณาเลือก
สนทนากลุม ผูเขารวมประชุม
กลุมยอยจากคุณสมบัติที่
ระบุไว
2. ประสานงานภาควิชา
บริหารการศึกษาฯ
จัดทําหนังสือเชิญ
รวมประชุมกลุมยอย
โดยผูวิจัยทาบทามและ
เรียนเชิญดวยตนเอง
3. จัดประชุมกลุม ยอย
นําเสนอผลการวิจัยและ
รวมอภิปรายตามประเด็น
ที่กําหนด
4. บันทึกและถอดเทป
การประชุมกลุมยอย

รางเอกสาร
เอกสาร
ประกอบการ การประชุม
ประชุมกลุมยอย กลุมยอย

1. ครอบครัว
ผูจัดโฮมสคูล
4 ครอบครัว
2. เจาหนาที่
จากสํานักเขต
พื้นที่การศึกษา
หรือเจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของกับ
หนวยงาน
การศึกษา
ทางเลือก
3. ผูประเมิน
ที่ไดรับ
ความยินยอมจาก
ครอบครัว

1. เอกสารบันทึก
การประชุม
กลุมยอย
2. แบบ
ลงทะเบียน
ผูเขารวม
การประชุม
กลุมยอย

1. รายชื่อ
ผูเขารวม
การประชุม
กลุมยอย
2. แฟมถอดเทป
บันทึกการประชุม
กลุมยอย
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ระยะที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย
(Focus Group Discussion)
ผูใหขอมูลหลัก/
ผล
ขั้นตอน
การดําเนินการ
เครื่องมือ
ประชากร
การดําเนินงาน
15. วิเคราะห 1. นําขอมูลที่ไดจาก การ
ขอมูลและสรุป สนทนากลุม มา
ผลการวิจัย
ดําเนินการวิเคราะหโดย
ใชเทคนิค
การ
วิเคราะหเนื้อหา และ
เปรียบเทียบ
ความ
เหมือนและ ความ
ตางของขอมูล
2. นําผลที่ไดมาสรุป เปน
แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู การ
จัดการศึกษา
โดยครอบครัวจาก
กรณีศึกษาภาคใต

ตารางวิเคราะห
เนื้อหา
เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือน
และความตาง
ของขอมูล

แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
จากกรณีศึกษา
ภาคใตเพื่อตอบ
วัตถุประสงค
ขอที่ 4

โดยทั้ง 4 ระยะนั้น มีรายละเอียดกระบวนการดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้

ระยะที่ 1
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใตจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาโดยใช
การสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ
ที่กลาวถึงตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ
บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซดตาง ๆ โดยทําการวิเคราะหเอกสาร ทฤษฏีเกี่ยวของทัง้ ในและ
ตางประเทศ ประกอบดวย อมรวิชช นาครทรรพ (2543), ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย
(2543), นิลวรรณ แซจิว (2543), ทองไพรํา สถาวรินทุ (2543), สมพร พึ่งอุดม (2544), ยุทธชัย เฉลิมชัย
และคณะ (2547), Bielick & McPhee (2006), Rajamony (2008), ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549),
Sheperd (2010), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2550), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข), สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548),
สาทร สมพงศ และคณะ (2553) ไดประเด็นขอคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 4 ประเด็น
ไดแก
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1. ภูมิหลังของพอแม หมายถึง ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน
ดังตอไปนี้
1.1 ความพรอมดานผูป กครอง ไดแก วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณการณ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาชีพ การเตรียมความพรอมใหกับตัวเองในฐานะผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว
1.2 ความพรอมดานผูเ รียน ไดแก ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ
ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเรียน
1.3 ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ไดแก ที่อยูอาศัย
2. มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาจากกรณีศึกษาภาคใต จากจํานวนทั้งหมด 25 ครอบครัว
ใน 10 จังหวัด เพื่อใหเขาใจลักษณะหรือบริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผูวิจัยนําประเด็นขอคําถามที่ไดจากขั้นตอนทีผ่ านมา มาจัดทําเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง (Semi - structured protocol) แลวตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณ
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของผูเ ชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาระดับอาจารย หรือมีวิทยฐานะไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ หรือมีตําแหนงไมต่ํากวาประเภทบริหารระดับตน
1.2 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
2. สรางแบบสัมภาษณที่เกี่ยวของกับบริบทของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - structured protocol)
2.1 ยกรางแบบสัมภาษณ
2.2 นําแบบสัมภาษณใหอาจารยทปี่ รึกษาใหขอเสนอแนะ
2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของอาจารยทปี่ รึกษา
2.4 ขอใหภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สงหนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจยั และปรับปรุงอีกครัง้
3. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก
3.1 ติดตอ ทาบทาม และนัดเวลาสัมภาษณ ครอบครัวกรณีศึกษา หมายถึง ผูปกครอง
พอ หรือแม เปนจํานวนอยางนอย 3 ครั้ง สัมภาษณเชิงลึกโดยใชเวลาประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม สําหรับการสัมภาษณในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998)
ทั้งนี้ผูวจิ ัยจะใชวิธีสัมภาษณโดยตรง (Face - to - face) กับผูใหขอมูลสําคัญ ณ สถานที่ตาง ๆ
ของผูใหขอมูลสําคัญตามความเหมาะสม
3.2 เดินทางไปสัมภาษณครอบครัวกรณีศึกษา
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ
ตามดวยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูล
ในแตละบทสัมภาษณ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. หลังจากถอดเทปแลว จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับแตละประเด็นในบริบทของครอบครัว
คือ 1) ภูมิหลังของพอแม 2) มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) ปรัชญาและแนวคิดการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และ 4) รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
2. จัดเก็บบทสัมภาษณที่ถอดเทปแลวลงในแฟมเอกสาร ที่ผูวจิ ัยไดเตรียมไวทั้ง 4 ครอบครัว
เพื่อรอการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองอีกครั้ง
3. ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
กอนนําขอมูลไปทําการวิเคราะห
4. แยกประเภทและจัดหมูของขอมูล (Sorting and coding data) ในแตละครั้งหลังจาก
ไดเก็บขอมูลแลว จะมีการบันทึกอยางละเอียดขยายความขอมูลใหชัดเจนในเชิงคุณภาพ และเขียน
คําถามเพิ่มเติม เมื่อรวบรวมครบถวน ผูวิจัยตองอานทบทวนขอความหลายรอบ แลวจึงทําการวิเคราะห
ขอความ (Text) ซึ่งไดจากขอมูลในแบบบันทึกและจากการถอดเทปสัมภาษณ บรรทัดตอบรรทัด
แลวจัดหมวดหมูแยกประเภทของขอมูลที่มีความสัมพันธกันและแตกตางกันไวดวยกัน
5. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหารูปแบบและแนวคิดหลักของขอมูลจากการสัมภาษณ
(Identifying patterns and themes) ของทั้ง 4 ครอบครัว โดยใชวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูลตลอดเวลาในแตละบทสัมภาษณ
จนกระทั่งไมมีประเด็นเพิ่มเติมจึงยุติการเก็บขอมูล
6. นําขอมูลขางตนทีไ่ ดมาสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เปนการใชขอมูล
ที่ไดมาสรุปผลทีเ่ กิดขึ้นจากการสัมภาษณโดยไมมีการนําทฤษฏีไปควบคุม พรอมยกตัวอยางคําพูด
ประกอบคําหลักที่สําคัญที่ไดเพื่อแสดงความชัดเจนของผลทีป่ รากฏ

ระยะที่ 2
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใตจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษา
โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
สําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใต
ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่กลาวถึงตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 จากเอกสาร
ผลงานวิจัย หนังสือ บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซดตาง ๆ โดยทําการวิเคราะหเอกสาร ทฤษฏี
เกี่ยวของทัง้ ในและตางประเทศ ประกอบดวย อมรวิชช นาครทรรพ (2543), ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543), สมพร พึ่งอุดม (2544), ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547), Rajamony
(2008), สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร (2551), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550),
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก), สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข),
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สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2548), สาทร สมพงศ และคณะ (2553) ไดประเด็นขอคําถามสําหรับ
การสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 4 ประเด็น ไดแก
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
4. การประเมินผลการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 4 ครอบครัว กรณีศึกษาจากกรณีศึกษาภาคใต เพื่อใหเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรู
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูวิจัยนําประเด็นขอคําถามที่ไดจากขั้นตอนทีผ่ านมา มาจัดทํา
เครื่องมือทีเ่ ปนแบบสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง (Semi - Structured Protocol) แลวตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบสัมภาษณ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของผูเ ชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาระดับอาจารย หรือมีวิทยฐานะไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ หรือมีตําแหนงไมต่ํากวาประเภทบริหารระดับตน
1.2 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
2. สรางแบบสัมภาษณที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรู ผลการเรียนรูและปญหา
อุปสรรคของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structured Protocol)
2.1 ยกรางแบบสัมภาษณ
2.2 นําแบบสัมภาษณใหอาจารยทปี่ รึกษาใหขอเสนอแนะ
2.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของอาจารยทปี่ รึกษา
2.4 ขอใหภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงหนังสือเชิญเปนผูเ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่ งมือวิจัยและ
ปรับปรุงอีกครั้ง
3. วิธีการสัมภาษณเชิงลึก
3.1 ติดตอ ทาบทามและนัดเวลาสัมภาษณครอบครัวกรณีศึกษา หมายถึง ผูปกครอง
พอ หรือแม ผูเรียน และผูที่ไดรับมอบหมายจากครอบครัว ใหจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนจํานวน
อยางนอย 3 ครัง้ สัมภาษณเชิงลึกโดยใชเวลาประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
สําหรับการสัมภาษณในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Seidman, 1998) ทั้งนี้ผูวิจัยจะใชวิธีสัมภาษณโดยตรง
(Face - to - face) กับผูใหขอมูลสําคัญ ณ สถานที่ตาง ๆ ของผูใหขอมูลสําคัญตามความเหมาะสม
3.2 เดินทางไปสัมภาษณครอบครัวกรณีศึกษา สวนการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัย
จะตองใชชีวิตรวมกับครอบครัวกรณีศึกษาทัง้ 4 ครอบครัว อยางนอย 1 สัปดาห เพื่อชวยใหเขาใจ
โลกทัศน ความรูส ึกนึกคิด และความหมายที่ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหตอการจัด
กระบวนการเรียนรู ทัง้ นีป้ ระกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้น คือ การสังเกต การซักถาม และการจดบันทึก
นอกเหนือจากการเฝาดู ผูวจิ ัยจะซักถามบางสิง่ บางอยางที่ไมอาจเขาใจไดจากการสังเกต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลทีล่ ักษณะเปนสัญลักษณ การซักถามนี้คือการสัมภาษณอยางไมเปนทางการนั่นเอง
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หลังจากนั้นจึงทําการจดบันทึก (สุภางค จันทวานิช, 2553) สวนการสังเกตแบบไมมสี วนรวม ผูวิจัย
จะเฝาสังเกตอยูวงนอก ไมเขารวมกิจกรรมของครอบครัว ใชในกรณีที่ครอบครัวกลุมตัวอยางเขากลุม
หรือทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวโฮมสคูลอื่น ๆ ทัง้ นี้ในการสังเกตทั้งสองประเภทจําเปนตองทําให
มีระบบ ผูวิจัยจึงใชกรอบของการสังเกตของ Lofland (อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552) โดยแบง
ออกเปน 6 อยาง คือ ฉากและบุคคล (ที่ไหน เมื่อไหร) พฤติกรรมและบทบาท (ใครทําอะไร)
แบบแผนพฤติกรรม กลุม และองคกร (อยางไร) ปฏิสัมพันธและความสัมพันธ (กับใคร) เหตุ การณ
หรือฉากพิเศษ (ใครบาง) ความหมาย (ทําไม)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ
ตามดวยวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูล
ในแตละบทสัมภาษณ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. หลังจากถอดเทปแลว จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับแตละประเด็นในบริบทของครอบครัว
ไดแก 1) ภูมิหลังของพอแม 2) มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 3) ปรัชญาและแนวคิด
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ 4) รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา รวมถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว คือ 1) หลักสูตร 2) วิธีการจัดการเรียนการสอน 3) การใชสื่อและ
แหลงเรียนรู และ 4) การประเมินผลการเรียนรู
2. จัดเก็บบทสัมภาษณที่ถอดเทปแลวลงในแฟมเอกสาร ที่ผูวจิ ัยไดเตรียมไวทั้ง 4 ครอบครัว
เพื่อรอการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตองอีกครั้ง
3. ตรวจสอบบทสัมภาษณอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
กอนนําขอมูลไปทําการวิเคราะห
4. แยกประเภทและจัดหมูของขอมูล (Sorting and coding data) ในแตละครั้งหลังจาก
ไดเก็บขอมูลแลว จะมีการบันทึกอยางละเอียดขยายความขอมูลใหชัดเจนในเชิงคุณภาพ และเขียน
คําถามเพิ่มเติม เมื่อรวบรวมครบถวน ผูวิจัยตองอานทบทวนขอความหลายรอบ แลวจึงทําการวิเคราะห
ขอความ (Text) ซึ่งไดจากขอมูลในแบบบันทึกและจากการถอดเทปสัมภาษณ บรรทัดตอบรรทัด
แลวจัดหมวดหมูแยกประเภทของขอมูลที่มีความสัมพันธกันและแตกตางกันไวดวยกัน
5. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหารูปแบบและแนวคิดหลักของขอมูลจากการสัมภาษณ
(Identifying patterns and themes) ของทั้ง 4 ครอบครัว โดยใชวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง (Constant comparative techniques) ของขอมูลตลอดเวลาในแตละบทสัมภาษณ
จนกระทั่งไมมีประเด็นเพิ่มเติมจึงยุติการเก็บขอมูล
6. นําขอมูลขางตนที่ไดมาสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) เปนการใช
ขอมูลที่ไดมาสรุปผลทีเ่ กิดขึ้นจากการสัมภาษณโดยไมมีการนําทฤษฏีไปควบคุม พรอมยกตัวอยาง
คําพูดประกอบคําหลักที่สําคัญที่ไดเพื่อแสดงความชัดเจนของผลที่ปรากฏ

ระยะที่ 3
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต จากจํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัว ในปการศึกษา 2556 จาก 10 จังหวัดในภาคใต ไดแก สงขลา สตูล
ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ยะลา พังงา ตรัง และสุราษฏรธานี ซึง่ ไดแหลงขอมูลจากสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือขายบานเรียนภาคใต โดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญ
ตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามและขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับบริบท
ของครอบครัว และการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
โดยลักษณะของแบบสอบถาม มี 3 สวน ไดแก
1. ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ ใชสอบถาม เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา วุฒิการศึกษา
อาชีพ จํานวนบุตรทีจ่ ัดการศึกษา โดยครอบครัวและประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ใชสอบถามตัวแปรเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จํานวนขอจะขึ้นอยูก ับจํานวนประเด็นที่ไดจากระยะที่ 1 และ 2 ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยทีส่ ุด
3. ขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความตรงและความเที่ยงกอน
นําไปใชจริง ดังนี้
1. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง และ
ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยทปี่ รึกษา
2. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช
วิธีการหาคา IOC
3. นําแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงโครงสรางและความตรงเชิงเนื้อหา ใหครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ไมใชกลุม ตัวอยาง ตอบแบบสอบถามแลวนําผลการตอบแบบสอบถาม
มาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) (Cronbach, 1990) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ไดเทากับ .9542
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากประชากร เปนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวในใน 10 จังหวัดภาคใต ที่มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายในชวงที่ผูวิจัยทําการศึกษา
(ตามที่ปรากฏในภาคผนวก) จํานวนทั้งหมด 25 ครอบครัว มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. กําหนดผูตอบแบบสอบถามครอบครัวละ 1 คน อาจเปนผูปกครอง พอ หรือแม หรือ
ผูที่ไดรบั อนุญาตจากครอบครัว ซึ่งสามารถใหขอมูลในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อออกหนังสือขอความรวมมือจากครอบครัวทีเ่ ปนประชากรในงานวิจยั
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3. การเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามถึงครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยจัดสงดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
1.2 นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณไปบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปนขอมูลเชิงคุณภาพในสวนขอคําถามปลายเปดโดยใช
การวิเคราะหเนือ้ หา (Content analysis) แลวนําขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยครอบครัว จากกรณีศึกษาภาคใตที่ไดมาใชเปนประเด็นประกอบการประชุมกลุมยอย
(Focus group) ควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในระยะที่ 2
เพื่อใหผูเขารวมการประชุมไดเห็นภาพรวมจากผลการวิจัย

ระยะที่ 4
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูก ารจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย (Focus group discussion)
อันมีกระบวนการดําเนินการ 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดคุณสมบัติของผูเ ขารวม ดังนี้
1. ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว
2. เจาหนาทีจ่ ากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาทีจ่ ากโรงเรียนที่มสี วนรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน หรือเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับหนวยงานการศึกษาทางเลือก
3. ผูประเมินที่ไดรับความยินยอมจากครอบครัว
ขั้นตอนที่ 2 จัดการประชุมกลุมยอย
1. ติดตอ ทาบทาม และกําหนดวันประชุมกลุม ยอย
2. ขอใหภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
สงหนังสือเชิญเขารวมประชุมกลุม ยอย
3. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมกลุม ยอยผูเชี่ยวชาญเรือ่ งแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูก ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
4. จัดการประชุมกลุมยอย ระยะเวลา 1 วัน ในวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมปณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู
(Learning resources center: LRC) ชั้น 10 อาคาร 2 (ดานหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประชุมกลุม ยอย
นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุม ยอย มาดําเนินการวิเคราะหโดยใชเทคนิค การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) และวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง (Constant comparative
techniques) ของขอมูล และนําผลที่ไดมาสรุปเพือ่ เปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูก ารจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
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การประยุกตใชขอมูลวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method
research) ผลการวิจัยในแตละระยะจึงมีทั้งผลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงคุณภาพสลับกันไป เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอ โดยนําผลการวิจัยแตละสวนมาประยุกตใน 4 ระยะ
ดังปรากฏในภาพประกอบที่ 10 และมีรายละเอียดตอไปนี้
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ภาพประกอบที่ 10 การประยุกตใชขอมูลวิจัย
ระยะที่ 1
บริบทของครอบครัว
1. ภูมิหลังของพอแม คือ ความพรอม
ในการจัดการศึกษา ไดแก ดานผูปกครอง
ดานผูเรียน ดานสถานที่และแหลงเรียนรู
2. มูลเหตุในการจัดฯ
3. ปรัชญาและแนวคิดฯ
4. รูปแบบการดําเนินการจัด

ระยะที่ 2
การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัว
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
4. การประเมินผลการเรียนรู

ระยะที่ 3
ระดับความคิดเห็นในการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
3. การประเมินผลการเรียนรู

ระยะที่ 4
แนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรู
4. การประเมินผลการเรียนรู

หมายเหตุ
การนําผลวิจัยไปใช
การยืนยันขอมูล

ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ

แบบสอบถาม
การจัดกระบวน
การเรียนรู
โดยครอบครัว
ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ = ระดับ
ความคิดเห็นฯ
ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ = ขอ
เสนอแนวทางฯ

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ =
แนวทางการจัด
กระบวนการฯเรียนรู
โดยครอบครัว
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โดยการนําผลการวิจัยทัง้ 4 ระยะนั้น มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
ระยะที่ 1 ไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา
ระยะที่ 2 ไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดย
ครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา
ระยะที่ 3 ไดผลการวิจัย 2 สวน คือ
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัวของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ระยะที่ 4 ไดผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ในการนําผลการวิจัยในแตละระยะมาใชในการดําเนินการวิจัยนั้น เริ่มจากเมื่อไดผลการวิจัย
เชิงคุณภาพระยะที่ 1 และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับบริบทและการจัดกระบวนการ
เรียนรู แลวนําผลการวิจัยดังกลาวมาสรางเปนประเด็นสําหรับขอคําถามในแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือ
การวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่ 3 นั้นถูกนํามาใช
เพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เพื่อแสดงใหเห็นความสอดคลองและความแตกตางกัน
ของขอมูลทีป่ รากฏในงานวิจยั จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลระยะที่ 4 ซึง่ เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต โดยใช
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
ในภาคใตจากคําถามปลายเปดของแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการประชุมกลุมยอย (Focus group)
ควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูป ระกอบ
ไปดวยเพื่อใหผูเขารวมไดเห็นภาพรวมงานวิจัย โดยจัดทําเอกสารการประชุมกลุม ยอยฉบับสมบูรณ
เพื่อใชประกอบการจัดประชุมกลุมยอย จนไดแนวทางทางการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
ของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต

การสรางความนาเชื่อถือของการวิจัย
ผูวิจัยสรางความนาเชื่อถือของขอมูลที่ศึกษาโดยเฉพาะขอมูลที่เก็บจากการวิจัยและ
การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ผูวิจัยใชเวลาทีเ่ หมาะสมกับผูใหขอมูลสําคัญที่ศึกษากลาวคือมีการติดตอประสานงาน
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อทําความคุน เคยและเพื่อรูจกั ผูใหขอมูลสําคัญกอนทําการวิจยั
และในขณะทําการสัมภาษณนั้นจะใชเวลาที่เพียงพอ ทัง้ นี้รวมถึงการศึกษาประวัติของครอบครัว
การสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อประโยชนในการไดขอมูลที่มีคุณภาพ และการสราง
ความไววางใจในการใหขอมูลของผูใหขอมูลสําคัญตอผูวจิ ัย (Lincoln & Cuba, 1985)
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2. ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (สุภางค จันทวานิช, 2552, Ridenour & Newman,
2008) ดังนี้
2.1 ใชแหลงขอมูลที่หลากหลายตางกัน (Data triangulation) การเก็บรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลายจะชวยทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่นา เชื่อถือ ซึ่งในที่นี้มกี ารเก็บขอมูลโดยเก็บ
ขอมูลจากผูเ กี่ยวของในการจัดกระบวนการเรียนรูของแตละครอบครัวหรือแหลงขอมูลดานบุคคล
เชน ครูที่สอนพิเศษ เพื่อนทีเ่ ปนนักเรียนโฮมสคูล เพื่อนทีท่ ํากิจกรรมรวมกัน ญาติ เปนตน
2.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลผานวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลาย (Methodological
triangulation) เปนการเก็บขอมูลเรื่องเดียวกันดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย ไดแก การสังเกตอยาง
มีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการศึกษาขอมูลจากเอกสารทีเ่ ปนแฟมสะสมงานของผูเ รียน
3. ผูวิจัยใหบุคคลทีอ่ ยูในปรากฏการณศกึ ษาหรือผูใหขอมูลหลัก (Key informant)
ตรวจสอบและรับรองความถูกตองโดยการอานขอมูลดังกลาวพรอมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม (ทวีศักดิ์ นพเกษร,
2551; Diane Vaughan, 1983 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552) อันชวยใหเกิดแงมุมมองขอมูลใหม
ในการตีความเนื่องจากการตีความเดิมเกิดขึ้นเพราะยังไมเขาใจปรากฏการณที่ศึกษาดีพอ และชวยให
เห็นขอผิดพลาดของผูวิจัย
4. ผูวิจัยใชหลักของการสรางสัมพันธภาพที่ดี (Rapport) กับผูใหขอมูลสําคัญตัง้ แต
กระบวนการแรกเริม่ ของการวิจัยโดยการประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค และความสําคัญของการวิจัย
อยางตอเนื่องทัง้ ทางตรงและทางออม เชน การเขารวมประชุมในกลุมยอยหรือเปนทางการ แนะนํา
ตัวผูวิจัยเพื่อใหผูใหขอมูลสําคัญมีความคุนเคยและไววางใจนักวิจัย ซึ่งจะชวยใหนกั วิจัยไดขอมูลทีเ่ ปนจริง
และนาเชื่อถือ
5. ผูวิจัยใชขอปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 3 ประการ คือ การขอความยินยอมจาก
ผูใหขอมูลโดยตองทํากับผูใหขอมูลคลสําคัญทุกคนและทุกครั้งทีท่ ําการสัมภาษณ การรักษาความลับ
ของแหลงขอมูลเกี่ยวกับการเปดเผยชื่อของบุคคลและสถานที่ทําการวิจัย ซึ่งตองพิจารณารวมกันกับ
ผูใหขอมูลรวมถึงการเขาถึงขอมูล ผูวิจัยตองดําเนินการอยางระมัดระวังไมกอใหเกิดความเสี่ยงหรือ
อันตรายใด ๆ แกแหลงขอมูล เพื่อการปองกันผลกระทบตอผูใหขอมูลอันเนื่องมาจากการใหความรวมมือ
ในการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ในบทนีผ้ ูวิจยั นําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจาก
4 ครอบครัว โดยแบงออกเปน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. บริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 4 ประเด็น ไดแก
1.1 ภูมิหลังของครอบครัว ในงานวิจยั นี้ หมายความถึง ความพรอมในการจัดการศึกษา
ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ
1.1.1 ความพรอมดานผูป กครอง ไดแก วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว อาชีพ การเตรียมความพรอมใหกับตัวเองในฐานะผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และรูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว
1.1.2 ความพรอมดานผูเ รียน
1.1.3 ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู
1.2 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.3 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.4 รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
2. การจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 4 ประเด็น
ไดแก
2.1 หลักสูตร
2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน
2.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรู
2.4 การประเมินผลการเรียนรู
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1. บริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในการจัดการศึกษาครอบครัวนั้น เปนที่ทราบกันดีอยางยิ่งวาพลังสําคัญในการจัดการศึกษา
ในครอบครัวนั้นมีฐานมาจากความรักและปรารถนาดีตอลูกในฐานะคุณพอคุณแมแลว แมกระนั้นก็ยงั
ตองมีสวนประกอบตาง ๆ หลากหลายเพือ่ ชวยสงเสริมและหนุนนําใหเกิดการเรียนรูทผี่ ูเรียนเปน
ศูนยกลางอยางเต็มความสามารถ ดวยเหตุผูวิจัยนีจ้ ึงเล็งเห็นความสําคัญของบริบทแวดลอมตาง ๆ ที่มี
สวนชวยใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวดําเนินไปไดดวยดี จากการศึกษาและการวิเคราะหเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น สามารถจําแนกออกมาไดจํานวน 4 ประเด็น ไดแก ภูมิหลังของครอบครัว
โดย มูลเหตุในการจัด ปรัชญาและแนวคิด รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา โดยผูวิจัยจะนําเสนอ
ใหเห็นรายละเอียดได ดังตอไปนี้

1.1 ภูมิหลังของครอบครัว
ในงานวิจัยนี้ ภูมหิ ลังของครอบครัวนั้น หมายความถึงความพรอมในการจัดการศึกษา
ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ 1.1.1 ความพรอมดานผูปกครอง 1.1.2 ความพรอมดานผูเ รียน และ
1.1.3 ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ดังตอไปนี้
1.1.1 ความพรอมดานผูปกครอง ประกอบดวย 6 ประเด็นสําคัญ ไดแก
(1) วุฒิการศึกษา (2) อายุ (3) ประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (4) อาชีพ (5) การเตรียม
ความพรอมใหกับตนเอง และ (6) รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว ดังนี้
(1) วุฒิการศึกษา จากงานวิจัยพบวา ผูป กครองทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทั้ง 4 ครอบครัวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยางนอย 1 คน และ 3 ใน 4 มีผูปกครองอยางนอย 1 คน
จบปริญญาโท วุฒิการศึกษาของคุณพอสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ไดแก ครอบครัว A B และ C
สวนครอบครัว D อยูในระดับปริญญาโท ขณะที่วุฒิการศึกษาของคุณแมเปนที่นาสังเกตวาผูป กครอง
ที่เปนผูจัดการศึกษาหลักใหบุตร 3 ใน 4 ครอบครัว ไดแก ครอบครัว A C และ D จะมีวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาโท สิ่งทีส่ ังเกตเห็นไดชัดเจน คือ แมคุณพอคุณแมหรือผูปกครองไมไดมีวุฒิการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยตรง แตจากประสบการณการเรียนการสอนรวมกับลูกตลอดเวลา
สามารถชวยสงเสริมคุณพอคุณแมใหตองพัฒนาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทั้งดาน
หลักสูตร การเรียนการสอน เครือขายการศึกษา สือ่ การเรียนการสอน การประเมินผล จนกลายเปน
นักการศึกษา คนหนึ่งซึ่งเกิดจากประสบการณตรงทัง้ สิ้น ดังปรากฏในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ขอมูลวุฒกิ ารศึกษาของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประเด็น
ครอบครัว A
วุฒิ
ปริญญาตรี
การศึกษา สาขาวิศวกรรม
ของบิดา อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต
เทเวศรกรุงเทพฯ

ครอบครัว B
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
กฎหมายอิสลาม
มหาวิทยาลัย
มาดีนะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย

ครอบครัว C
ปริญญาตรี
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร และ
วุฒิบัตรความรู
ความสามารถเฉพาะ
ทางสาขาศัลยศาสตร
ออรโธปดิคส
ภาควิชา
ออรโธปดิคส
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาล
รามาธิบดี
วุฒิ
ปริญญาโท
มัธยมศึกษา
ปริญญาโท
การศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตอนปลายหรือ สาขาสังคมวิทยา
ของมารดา แขนงวิศวกรรม
ประกาศนียบัตร มหาบัณฑิต
ไฟฟาสื่อสาร
วิชาชีพ (ปวช.) จุฬาลงกรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
สถานภาพ สมรส
สมรส
สมรส

ครอบครัว D
ปริญญาโท สาขา
Communication/
TV Production
จาก Fort Hays
State University

ปริญญาโท สาขา
การประชาสัมพันธ
และการโฆษณา
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
สมรส

(2) อายุ จากการศึกษา แสดงใหเห็นวาผูปกครองทั้ง 4 ครอบครัวอยูในวัย
กลางคน สังเกตจากขอมูลอายุโดยรวมที่คุณพอคุณแมอยูในชวงตั้งแต 38 - 49 ป เปนที่นาสังเกตวา
อายุบิดาและมารดาของครอบครัวกรณีศึกษาเกือบทัง้ หมดอยูในชวงอายุ 40 ปขึ้นไป ยกเวนคุณแม
ครอบครัว A ที่ถือวาอายุนอยที่สุด ดังปรากฏในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ขอมูลอายุของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อายุ
บิดา
มารดา

ครอบครัว A
43 ป
38 ป

ครอบครัว B
47 ป
48 ป

ครอบครัว C
48 ป
45 ป

ครอบครัว D
49 ป
45 ป
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(3) ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการวิจัย แสดงใหเห็นวา
ผูปกครองทั้ง 4 ครอบครัวนั้นมีประสบการณในการดําเนินการจัดการเรียนเรียนโดยครอบครัวมาเปน
ระยะเวลานานพอสมควร โดยครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวนานทีส่ ุด ไดแก ครอบครัว B
ในที่นี้เทียบเทากับอายุของผูเ รียนซึ่งเปนลูกสาวคนสุดทองของครอบครัว ครอบครัวไดเริ่มดําเนินการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวตั้งแตพี่สาวคนโต สวนครอบครัวที่รองลงมา คือ ครอบครัว C และ D นั้น
มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนใกลเคียงกัน เนือ่ งจากบุตรหรือผูเรียนอยูในวัยใกลเคียง
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวนครอบครัว A ถือเปนครอบครัวที่มีประสบการณในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวนอยที่สุดใน 4 ครอบครัว เนื่องจากผูเ รียนยังอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งถือวา
เปนผูเรียนที่อายุนอยที่สุดในกลุมครอบครัวกรณีศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 ขอมูลประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประเด็น
ประสบการณการจัด

ครอบครัว A
6 ป

ครอบครัว B
12 ป

ครอบครัว C
9 ป

ครอบครัว D
8 ป

(4) อาชีพ ถือไดวาประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไดแก วิศวกรโยธา
แพทย ธุรกิจประมง อาจารยมหาวิทยาลัย ซึง่ ลักษณะนี้อาจเปนสวนหนึ่งที่เอื้อใหครอบครัวสามารถ
บริหารจัดการเรื่องเวลาในการดูแลครอบครัวและการจัดกระบวนเรียนรูใหกับผูเรียนไดดี นอกจากนี้
จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา ครอบครัวสวนใหญมีผปู กครองใดคนหนึง่ ดูแลรับภาระในเรือ่ ง
การจัดการศึกษาใหกบั ผูเรียนเปนหลัก ดังที่แสดงในตารางที่ 6 คุณแม 3 ใน 4 ครอบครัวมีอาชีพเปน
แมบาน ซึง่ ชวยใหมเี วลาเพียงพอในการดูแลผูเรียนไมวาจะเปนทัง้ ดานการจัดการศึกษาและการใชเวลา
เรียนรูรวมกันไดอยางคลองตัว แมวาในครอบครัว D นั้นครอบครัวมีผูจัดการศึกษาที่ไดรบั มอบหมาย
จากครอบครัวในกลุมครอบครัวทีเ่ รียนอยูในโรงเรียนนานาชาติ แตคุณแมซึ่งมีอาชีพแมบานก็จะมี
สวนรวมสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเ รียนอยูเ สมอ ในขณะที่ครอบครัว A นั้น
แมคุณพอคุณแมลวนทํางานในมหาวิทยาลัยทั้งคู แตครอบครัวก็สามารถบริหารจัดการเวลาในการจัด
การเรียนการสอนใหกบั ผูเ รียนตามความเหมาะสมของชวงเวลาการทํางานและชวงเวลาวางของคุณพอ
คุณแมไดเปนอยางดี บางครั้งผูเรียนก็ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมไปกับนักศึกษาของคุณพอคุณแมไปดวย
ประเด็นที่นาสนใจจากทัศนะของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ประสบการณจาก
การทํางานของผูป กครองอาจมีสวนชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางครอบครัวและเจาหนาทีท่ ี่รบั
ผิดชอบ ดังที่ คุณพอจากครอบครัว B กลาววา “อาชีพของผูปกครองมีผลตอทัศนคติของเจาหนาที่
เนือ่ งจากตางก็มปี ระสบการณทํางานในระบบราชการ เหมือนรูเ ขารูเ รา” ขอสังเกตจากประสบการณนี้
จึงอาจเปนเหตุผลที่ครอบครัวเลือกใชวิธีถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันกับเจาหนาที่รฐั ครอบครัวเขาใจ
ความลําบากและอุปสรรคในการทํางานภายใตระบบเชนนี้ จึงชวยเหลือเทาทีจ่ ะทําได ทําใหการ
ประสานงานเปนไปอยางราบรืน่ ลดเวลาและปญหาในการทํางานระหวางกันไดอยางดี อีกประการหนึง่
ที่พบ คือ ทัศนคติและลักษณะนิสยั ของผูป กครองก็มีสว นสําคัญในการติดตอประสานงานซึง่ กันและกัน
โดยสังเกตจากการแสดงออกของคุณพอครอบครัว B ที่มีนิสัยไมยึดถือเกียรติ ศักดิ์ศรี ตําแหนงที่มาจาก
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การทํางานราชการ คบคนที่ใจ ตัวอยางเชน หลีกเลี่ยงไมคอยใสชุดกากี คุณพอกลาววา “รูสกึ วา
ประมาณสัก 4-5 ครั้งไดที่ผมแตงอยูทํางานมา 20 กวาป” เปนคนสบาย ๆ งาย ๆ เปนคนสมถะใน
การใชชีวิต นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นวา 3 ใน 4 ครอบครัว อาชีพของมารดาคือ แมบาน ซึ่งใชเวลา
สวนใหญในการจัดการศึกษาในบุตร ดังปรากฏในตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 ขอมูลอาชีพของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประเด็น
ครอบครัว A
อาชีพของ ลูกจาง ตําแหนง
บิดา
เจาหนาที่
หองปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา
อาชีพของ รับราชการครู
มารดา
ตําแหนง อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา

ครอบครัว B
รับราชการ
ตําแหนง
นายชางโยธา
สํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
สตูล

ครอบครัว C
แพทยแผนก
ศัลยกรรมกระดูก
และขอ
ที่โรงพยาบาล
กรุงเทพภูเก็ต

ครอบครัว D
เจาของธุรกิจ
เรือประมงและ
ธุรกิจโรงงานปลา
ปนศรีนคร

แมบาน (เดิมรับ
ตัดเย็บเสื้อผา)

แมบานและ
กระบวนกร
ดานจิตวิวัฒน
ตั้งแต
2548 - ปจจุบัน

ผูจัดการ บิดาและมารดา
ศึกษาหลัก

บิดา

แมบาน (เดิมรับ
ราชการเปน
นักวิชาการ
สาธารณสุข
งานพัฒนา
บุคคลากร
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต)
มารดา

มารดาและ
ผูจัดการศึกษา
ที่ไดรับมอบหมาย
จากครอบครัว

(5) การเตรียมความพรอมใหกับตัวเองในฐานะผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ในฐานะผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการเปรียบเทียบทั้งสี่ครอบครัว พบวา คุณพอ
และคุณแมตองเตรียมตัวเองในหลากหลายดาน เพือ่ ทําความเขาใจรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่
จัดการศึกษา โดยครอบครัวเพือ่ ที่จะไดนํามาใชในการปฏิบัตไิ ดจริงของครอบครัวและเอื้อตอการ
สงเสริมการเรียนรูของลูกไดอยางเหมาะสม ซึง่ ทั้งสี่ครอบครัวมีรายละเอียดทีส่ อดคลองกัน อาจแบงได

117

เปน 2 ประเด็น ไดแก การเตรียมความพรอมในครอบครัว และการเตรียมตัวกับผูเกี่ยวของภายนอก
ดังตอไปนี้
(5.1) การเตรียมความพรอมในครอบครัว คุณพอคุณแมทงั้ 4 ครอบครัว
มีวิธีการเตรียมพรอมสําหรับตนเองคลายคลึงกันโดยพอจะสรุปได 5 วิธี อันประกอบดวย การอาน
หนังสือและคนควาเพิม่ เติมดวยตนเอง การเขารวมงานประชุมตาง ๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของพอ
แมหรือผูจ ัดการศึกษา การเปดโอกาสสนทนาใหกบั สมาชิกในครอบครัว และการสรางความเห็นพอง
กันในครอบครัวและญาติมิตร ดังนี้
1) การอานหนังสือและคนควาเพิม่ เติมดวยตนเอง ครอบครัวหรือ
คุณพอ คุณแมที่มีหนาที่รบั ผิดชอบจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการเตรียมความพรอมของตนเองโดย
ผานวิธีการทีห่ ลากหลาย โดยเนื้อหาครอบคลุมทัง้ เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การศึกษา
ทางเลือก ความรูเ กี่ยวกับเด็ก สุขภาพ โภชนาการ จิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา ศาสนาและอื่นๆ
จากแหลงการเรียนรู เชน หองสมุด วารสาร สอดคลองกับคุณพอครอบครัว B และคุณแมครอบครัว
C ที่ไดเลาใหฟง วา “ฟง เปดรับหมดทุกชอง ชวงนี้ก็ยังเปดอยู แตรูวาอะไรเปนอะไร อะไรก็ยงั ไมเขาที่
เขาทาง ก็ตองสรรหากอนทีม่ ันเหมาะ…ตอนนั้นนองเล็ก ยังไมเดินทางมาก แตก็ฟงทางนูนนี้ ประชุม
บาง ตอนนั้นก็อานหนังสือเยอะ เหมือนเราเรียนอะไรซักอยางใหม นับหนึ่งใหมกบั อะไรซักอยาง”
สอดคลองกับครอบครัว D ที่กลาวไววา “พี่สนใจโฮมสคูลมานานแลว...แลว ก็ศึกษาหนังสือของ
อาจารยวิศิษฐ วังวิญู…หนังสือแมสม (คุณสมพร พึ่งอุดม)...พี่อานเจอในหนังสือพิมพบาง แลวก็รับ
หนังสือวารสารปาจารยสาร สานแสงอรุณของในเครือเสมสิกขาลัยมาอานหนังสือพวกนี้จะลงเรื่อง
พวกนี้เยอะ (การศึกษาทางเลือก)... แตที่จุดประกายคือ หนังสือเกี่ยวกับวอลดอรฟ”
2) การเขารวมงานประชุมและกลุมเรียนรูตาง ๆ อยูเสมอตามแต
โอกาสจะเอื้ออํานวย โดยเนื้อหาครอบคลุมทัง้ เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ความรูเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยครอบครัวทีจ่ ัดโดยเครือขายบานเรียน เครือขายการศึกษาทางเลือก ความรูเกี่ยวกับเด็ก
การศึกษา สุขภาพ จิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและอื่น ๆ จากการสัมภาษณแตละครอบครัวแสดงให
เห็นถึงขอดีจากการเขารวมประชุมและกลุม เรียนรูในวาระตาง ๆ นอกเหนือจากการไดเรียนรู
ประสบการณ สาระเนื้อหาหรือการบรรยายในงานประชุมนั้น คือ การไดพบปะกลุมคนทีม่ ีความสนใจ
คลายคลึงกัน ทําใหครอบครัวหรือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดมีเพื่อนหรือกลุม สนทนาเพื่อปรึกษา
หารือ นําปญหา ขอคนพบ และคําแนะนําตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณจริงในการจัดการเรียนรูของ
ตนเองมาแลกเปลี่ยนทัศนะซึง่ กันและกัน รวมถึงการเสริมแรงซึง่ กัน เพื่อนําไปพัฒนาตอยอดการเรียนรู
ทั้งของคุณพอคุณแมและตัวผูเรียนเอง พรอมกันนั้นยังเปนเปดโอกาสใหเด็กโฮมสคูลไดทําความรูจกั
พบปะ สังสรรค เรียนรูและทํากิจกรรมกลุมรวมกัน ทําใหเด็กไดเรียนรูก ารเปนสวนหนึ่งของสังคม
เกิดเปนพลังเครือขายครอบครัว โดยเฉพาะในปจจุบันมีการจัดการพบปะสื่อสารกันในโลกสังคม
ออนไลน มีการตัง้ กลุม Facebook ตัวอยางเชน Homeschool network กลุมบานเรียนภาคใต
หองเรียนพอแมลกู อบรมจิตวิวัฒน Homeschool ภาคใต บานเรียนภาคอีสาน เครือขายบานเรียน
ลานนา และ Trang Homeschooling เปนตน นําไปสูการทํากิจกรรมรวมกันในวาระตอ ๆ ไป และ
ที่สําคัญสามารถชวยลดความรูส ึกโดดเดี่ยวของครอบครัวในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดเปน
อยางดี สอดคลองกับ คุณแม ครอบครัว A กลาววา “วิธีสื่อสารกับเด็กอะไรแบบนี้...ก็จะไป ๆ บอย
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ไปโครงการแบบทีเ่ ขาจัดใหเด็ก..แลวกับครอบครัวทีเ่ ปนผูบ กุ เบิกบานเรียนภาคใตก็ไปหลายรอบเวลา
แกจัดนูน นี่ นั่น”นอกจากนี้ยงั เลาเพิ่มเติมวา “แตอยางนอยก็ปละครั้งที่เราไดไปหมูบ านเด็ก ไปเจอ
พรรคพวกเกาทีท่ ําโฮมสคูลดวยกันก็ไดคุยๆ เออๆ นะเราเริ่มถลําถอยลงไปเขาคูคลองแลวมันก็รสู ึก...
เปนการเตรียมความพรอมตัวเอง เกี่ยวกับเรือ่ งเวลาเราจัดกระบวนการเรียนรูกป็ ระมาณนี้”
สอดคลองกับครอบครัว D ที่ใชวิธีรวมประชุมพบปะกับกลุมครอบครัวโฮมสคูลเชนเดียวกับครอบครัว
A รวมถึงการสรางชองทางสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางครอบครัวโฮมสคูลอื่น ๆ และคนที่สนใจ
ผานสังคมออนไลน ชื่อวา หองเรียนพอแมลูก อบรมจิตวิวัฒนHomeschoolภาคใต นอกจากนั้นยัง
หมั่นเขาการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเองเพื่อจัดการศึกษาใหลูก ดังบท
สัมภาษณที่วา “ตอนที่พี่ทําโฮมสคูลพี่กล็ องไปศึกษาดูงานฝกงานที่โรงเรียนวอลดอรฟที่ออสเตรเลีย 1
เดือน”
3) ครอบครัวปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของตนเองเพื่อให
สามารถสงเสริมการเรียนรูของลูกไดอยางถูกตอง ไมเปนการขัดขวางความอยากเรียนรูหรือรูปแบบ
การเรียนรูของผูเ รียนทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ โดยการใชตัวตนหรือความตองการของตนเองไปใสในตัว
ผูเรียน เพื่อใหเปนไปอยางที่พอแมตองการ ตัวอยางเชน คุณพอครอบครัว B เลาถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดของตนเองเมือ่ ไดจัดการศึกษาโดยครอบครัววา “วิธีการเรียนรูใหม พอแมตองกลับ
กลายเปนผูท ี่ตองใฝรมู ากกวาลูก” ในการเรียนการสอน อาจพบปญหาเมื่อลูกตองเรียนรูเรื่องอะไรก็
ตาม บางครั้งเราที่เปนผูใหญจะเรงใหเคาเขาใจเรือ่ งนั้นๆภายในเวลานั้น เปนความคาดหวังของผูใหญ
หรือผูสอน ที่เรามักเปรียบเทียบและอดทนไมพอทีจ่ ะรอคอยใหผูเรียนเขาใจในเรื่องนั้นๆ ได คุณพอ
ยกตัวอยางใหฟงวา “เขาไมเรงทีจ่ ะใหลูกรีบทีจ่ ะมาสะกดตัว มาทองนะ ไมได ปลอยลูกเลย แลวมัน
ไดผลดวยนะ แตจริงๆ เราอดทนอยูก ับความชาไมได ชาใชไหม อดทนกับความชาไมได เรากลัวเขา
ไมได เรากลัวไมทัน และเราชอบไปเปรียบเทียบไง” สอดคลองกับการเตรียมความพรอมของตนเอง
เพื่อใหพรอมกับการเรียนรูของลูก ที่คุณแมครอบครัว C เลาถึงตัวเองวา “ตองชาลง ใจเย็น ๆ แลวเรา
พัฒนามากเลยนะ จากการเปน home school ตองพัฒนาเยอะนะ ถาเปนจริง ๆ จากวันทีม่ ีลกู กับ
วันนี้ เพราะเราตองเปนไกดที่ดี เราตองไปศึกษาเยอะ” ทั้งนีไ้ ดแสดงความคิดถึงบทบาทของอีกฝาย
หนึ่งที่อาจปรับชาหนอย ซึ่งแตละบานก็มักจะมีคนใดคนหนึง่ เปนหลักกอน แลวจึงคอย ๆ ปรับเปลี่ยน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ครอบครัวตั้งใจไวรวมกัน ไดเลาวา “พอนี้อาจจะแบบชา เพราะพอตอง
รับผิดชอบโดยตรงไง แลวมีคนใดคนหนึง่ ที่ตองเปน...นอยที่จะพรอมกันเปะ แตวามันจะตองมีคนไหน
เริ่มกอน แลวตองตั้งธงไวกอน” สอดคลองกับที่คุณแมครอบครัว A กลาววา “เริม่ ๆ ไปเลย เริม่ ไป
โดยที่คุณพอเองก็เปนผูห นึ่ง เปนสวนหนึ่งไปเลยไมตอ งมาเซ็ทวาใครจะอะไร ยังไง ก็คือทําไปเรื่อย ๆ
แลวก็คอ ย ๆ สําหรับ ๆ ตัวเองนี่เตรียมตัวเองดวยการแบบฝกตัวเองมากกวาใหเราเย็น ปกติพี่คนใจรอน
…แตคนสวนใหญมองวาพี่ใจเย็น แตเรารูตัววาเราใจรอน” นอกจากนี้คุณแมยังฝกตัวเองโดยการใชวิธี
สวดมนตเมื่อตอนทีผ่ เู รียนยังเด็ก ซึง่ คุณแมปฏิบัตทิ ุกวัน เนือ่ งจากคุณแมไดปฏิญาณตนวาในปที่ผเู รียน
อยูกับคุณยายหริ1 ตนเองจะสวดมนตทุกวัน ชวยใหคุณแมมีสติสามารถคิดพิจารณาปรับใจของตัวเอง
1คุณยายหริ เปนบุคคลที่ครอบครัวไดทําความรูจักกันโดยบังเอิญ จากการไปทําบุญสวดมนตที่วัด แลวเกิดความ

เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกันแมจะไมไดรูจักกันมากอน คุณยายและครอบครัวจึงอาสาชวยดูแลผูเรียนครอบครัว A ในชวงที่คุณพอ
คุณแมไปทํางานในชวงกลางวัน และนับวาเปนสื่อบุคคลที่สําคัญสําหรับผูเรียน A
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ในการดูแลลูกได คุณแมจึงเลาเพิ่มเติมอีกวา “ถาผูใหญใจเย็น รูจัก ถาผูใหญรจู ักรอ จะไดอะไรเยอะ
เลย อยางเชน ไปเดินเก็บหอยอยางนี้ ของผูใหญถาไปเดินเก็บหอยคือไปเก็บหอยใชไหม เก็บเปลือก
หอย แตของเด็กนีจ่ ะ นั่นรูปู เฮย ทรายมัน เหมือนเด็กจะเออระเหย แลวถา คือในสายตาของเรา ๆ
จะมองวาเด็กนั้นจะเรื่อยเปอย คือ เหมือนกับเราตองรูจักรอแลวก็ ๆ ใหเวลาเปนของเขา ถาเรารีบ
บางเราก็คอยกระตุนกลับทีละนิด ๆ เขาก็ ๆ จะชะงักนะ ถาเราแบบไปเก็บหอยแลวกลับ แตถาเรา
ปลอยใหเขาเก็บเปลือกหอยแลวก็พบไอนั่น พบไอนี่ พบไอนนู พบ... มันจะไปเรื่อย ๆ ก็ไดเยอะ”
เชนเดียวกับครอบครัว D กลาววา “ที่พี่ทําโฮมสคูลใหลกู นี่พแี่ กโจทยของตัวเอง...พี่เรียนจบปริญญาตรี
เราก็เลิกแลวไมอยากเรียนอะไรทัง้ สิ้นแลว แลวก็อิ่มกับการเรียนรูในทฤษฎีของฝรัง่ จิตวิทยาอะไรที่วา
...พี่สนใจจุดนี้แหละ…เราตองเสียตังคไปเคาคอรสมากมาย เรียนจบก็มีคอรสมาใหม แลวมันจะ
เปลี่ยนแปลงถอนรากถอนโคนใหยงั่ ยืนไดไง...มันไมใชจุดบรรลุ...พอกันทีกบั การเรียนรูแบบนี.้ ..พี่กลับ
เห็นลูกพีเ่ คาเรียนรูในสิง่ ทีเ่ คาสนใจ มันก็ไปไดเองมันเปนธรรมชาติที่เคาจะเรียนรูอะไรดวยตัวเอง…”
4) คอยเปดโอกาสสนทนาใหกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา
แตละครอบครัวพูดคุย ปรึกษา ทัง้ ทบทวนความพรอมของครอบครัวในดานตาง ๆ เชน การแบงหนาที่
ในการดูแลและจัดการศึกษาใหลูก เวลาที่พอแมจะมีใหกบั ลูกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เรียนรูกระแสหลักหรือระบบโรงเรียน เปนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อทําความเขาใจตอ
หลักคิด รูปแบบ วิธีการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหถองแท อยางกรณีคุณแมครอบครัว B
เลาวา เมื่อครอบครัวในชวงตัดสินใจ ใชเวลาในการทําความเขาใจมากทีเดียว ซึ่งที่ทําประจําและถือวา
สําคัญทีส่ ุด คือ การพูดคุยปรึกษากัน ดังที่คุณแมครอบครัว B เลาวา “มีคําถามเยอะมากนะ แลวเรา
จะทํายังไงกัน จะสอนยังไงดี ก็คุยกันบอยมาก”
5) การสรางความเห็นพองกันในครอบครัวและญาติมิตร โดยการ
ปรึกษาหารือและศึกษาทําทําความเขาใจรวมกับญาติเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการ
สัมภาษณกับคุณพอครอบครัว B ไดขยายความในเรื่องนี้วาเปนขั้นตอนในการเตรียมความพรอมและ
ความเขาใจระหวางครอบครัวและเครือญาติตองอาศัยเวลาพอสมควร เพื่อสรางความเขาใจถึงรูปแบบ
การจัดการศึกษาทีแ่ ตกตางกับกระแสหลัก ไมไดตอ ตาน เพียงแสดงความไมมั่นใจ สําหรับครอบครัว D
ที่เริม่ ตนดวยความตองการทําโฮมสคูลของคุณแม แตคุณพอไมสนับสนุนแตก็ยอมใหทํา ทําใหคุณแม
ผูตัดสินใจทําโฮมสคูลจึงตองคอยสนทนาสื่อสาร เลาใหฟง ทําใหเปนประจักษ รวมถึงเชิญชวนให
คุณพอรวมกิจกรรมทีเ่ ปนไดรวมกัน ดังบทสัมภาษณครอบครัว D กลาววา “ความสนใจพี่ดา นโฮมสคูล
มีมานานแลว แลวพี่ก็ทะเลาะกับแฟนพี่บอย ๆ เพราะวาพอพี่เอยเรื่องโฮมสคูลแลวแฟนพี่ก็ไมรับสักที
....พี่เลยทําคนเดียว โดยที่แฟนพี่ไมมายุงเลย เขาบอกวาเราอยากทําเราก็ทําไป....จนพอตัดสินใจเขาก็
ไมไดตอตานอะไร แตไมมายุงเกี่ยวไง สนับสนุนเรือ่ งเงินอยางเดียว...ตอนหลังพอคุยกันพอรูเ รื่องเคา
ก็วาเรียนแบบนี้แหละไมตองเขาโรงเรียนก็ได..”
(5.2) การเตรียมตัวกับผูเกีย่ วของภายนอก ถือเปนการเตรียมตัวที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งควบคูกบั การเตรียมตัวเองของครอบครัว อันเนื่องมาจากในการตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ครอบครัวจําเปนตองพิจารณาหนวยงานไมวา จะเปนของรัฐหรือเอกชนที่ครอบครัว
จะจดทะเบียนการศึกษา ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการศึกษาของผูเรียน รวมถึงครอบครัวจะไดมี
โอกาสทําความรูจกั และเรียนรูเพือ่ เปดโอกาสในการคนหารูปแบบการจดทะเบียนทีส่ อดคลองกับ
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กระบวนการจัดการเรียนรูในแบบของครอบครัว ซึ่งจะเอื้อตอการเรียนการสอนของครอบครัวไปจนถึง
การศึกษาตอในอนาคต ในงานวิจัยพบวา ครอบครัวมีวิธีการเตรียมพรอมสําหรับกับผูเ กี่ยวของภายนอก
คลายคลึงกันโดยพอจะสรุปได 3 วิธี ไดแก
1) ติดตอขอคําปรึกษาจากสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ตามภูมิลําเนาของครอบครัว B และ C ซึ่งเปนไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ตามมาตรา 12 เปดโอกาสใหบุคคล องคกรเอกชน ชุมชน สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได รวมไปถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและมีการ
รองรับดวย กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยครอบครัว ซึ่งกําหนด
ใหครอบครัวที่ตองการจะจัดการศึกษาเองมาขออนุญาตทีส่ ํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่ครอบครัว
มีภูมิลําเนาอยู โดยพอแมจะตองเรียนจบไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตไดรับ
การประเมินวา เปนผูมีความสามารถในการจัดการศึกษา โดยผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะตอง
วัดผลการเรียนรูลกู ตามหลักเกณฑของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํารายงานการวัดผลสงที่
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยางนอยปละหนึง่ ครั้ง และใหทางสํานักงานประเมินผล
การเรียนรูอ ยางนอยปละหนึ่งครั้ง แลวจึงจะไดรับหนังสือรับรองการจบการศึกษา ในทางตรงกันขาม
การเริ่มตนทําโฮมสคูลของครอบครัว D นั้นมีอุปสรรคกับการติดตอทางเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจาก
ทางเขตพื้นทีก่ ารศึกษายังไมคอยมีประสบการณเกี่ยวกับการลงทะเบียนโฮมสคูล จึงทําใหเริม่ ทําไป
โดยไมไดจดทะเบียน ตามที่ครอบครัว D กลาววา “…คือไปขอคําแนะนําจากเขต แตพอดีเราก็รสู ึกวา
ทางเขตเองก็ไมคอยมีประสบการณตรงนี.้ ..เราก็เลยทําไปโดยไมจดทะเบียนกับที่ไหน”
2) การแสวงหากลุมทีม่ ีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากแหลง
ตางๆ เพือ่ ใหครอบครัวไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู ทําใหความครัวมีความรูค วามเขาใจ และชวยสราง
ความมั่นใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได จากงานวิจัยพบวา ทุกครอบครัวใชวิธีการนี้ในตอนแรก
เริ่มทําโฮมสคูล แมเมื่อดําเนินการไปแลว ครอบครัวก็ยังใชวิธีนี้อยูเรื่อยมา ทั้งเพือ่ เปดโอกาสใหผูเรียน
โฮมสคูลไดเจอและทําความรูจกั แตยังเปนชองทางเพื่อชวยครอบครัวในการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูของแตละครอบครัว และชวยทําใหเครือขายบานเรียน
เขมแข็งขึน้ ไปและสรางความมั่นใจในการทําโฮมสคูล สําหรับผูเขามาใหมในคราวเดียวกัน ดังที่ คุณพอ
ครอบครัว B กลาวถึงวาเมือ่ เริ่มจัดการศึกษาตั้งแตป 2545 แสวงหากลุมเพื่อนครอบครัวโฮมสคูล
เพือ่ ชวยสนับสนุนการเรียนรูร วมกันตอไป ไดเขารวมกิจกรรมกับกลุม ครอบครัวและเขารวมการสัมมนา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมาคมบานเรียนไทย รวมถึงครอบครัวผูมีประสบการณจัดการศึกษามากอน
เชน สมาคมบานเรียนไทย เครือขายบานเรียนภาคใต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สอดคลองกับ
พี่สาวคนโตในครอบครัว B เลาประสบการณของตนเกี่ยวกับเรือ่ งนี้วา “แตที่รูก็คือเคาจะติดตอโทรหา
ก็คือถาหาใน Internet แลวเจอขอมูลอะไรเคาจะโทรหากัน ทําความรูจักอะไรอยางนี้นะคะ แลวถามี
การประชุม เคาก็ขึ้นไปประชุมที่ กทม.” รวมถึงการที่ครอบครัวสนับสนุนและสงเสริมใหผเู รียนเขารวม
กลุม กิจกรรมตาง ๆ เชน ชุมนุม ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา กลุมการแสดง เปนตน เชนเดียวกับครอบครัว
D ที่ผูปกครองเริ่มศึกษาและแสวงหากลุม ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งครอบครัวไดทํา
เชนนี้กอ นทีจ่ ะตัดสินใจนําลูกออกจากโรงเรียนเพือ่ ทําโฮมสคูล กลาวไววา “ก็รจู ักกับกลุม ... (ครอบครัว
โฮมสคูล) ก็ทําใหเรารูจ ักโฮมสกูลอื่น ๆ มากขึ้น ทําใหเรามั่นใจวาไอหนทางนีม้ ันไมไดยากเย็นอะไร”
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3) ครอบครัวมีการทําความเขาใจกับครูผสู อนหรือผูจ ัดการศึกษาที่
ครอบครัวมอบหมายใหจัดการศึกษาใหผเู รียน ดังที่ปรากฏใน ครอบครัว A และครอบครัว D เพื่อให
ทุกฝายทีเ่ ปนมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเกิดความเขาใจตรงกัน และปรับวิธีคิดใหเขา
กระบวนการเรียนรูของครอบครัว ซึ่งจะชวยใหผเู รียนเรียนรูไ ดอยางสะดวก ราบรื่น และสอดคลองไป
กับแนวคิดและความเชื่อในการจัดการศึกษาของครอบครัว ดังตัวอยางที่ คุณแมครอบครัว A ที่แกไข
ปญหานี้ โดยการอธิบายผูเรียนและทําความเขาใจกับครูวา “ตอนหลังพีเ่ ลยไปบอกกับครูที่โรงเรียนวา
คือเวลาเขาแถวสายมันก็โอเคนะ เด็กไดทํากิจกรรม แตบางทีโดนวาไง โดนวา โดนบน คือ ถาเด็กโต
หนอยก็ไมเปนไร แตนเี่ ด็กเขายังเล็ก เขาเลยรูส กึ วาเขาผิด ไอความรูส ึกนีม้ ันจะทําลาย ก็เลยไปบอกครู
วาตอนเชาเราจะใหลูกทํากิจกรรมที่บา นอะไรประมาณนี้ แลวก็เหมือนกิจกรรมทีโ่ รงเรียนเขาแถวก็แลว
แตวาเขามีความตองการจะมาเขาแถวรวมกับเพื่อนตอนเชาหรือไม คือเด็กเขายังรีบไมเปนไง ก็บอกครู
เขา แตไมไดหมายความวาจะไมใหลูกเขาแถวสายนะ แตวาจะบอกครูไวกอนประมาณนั้นแหละ เขาจะ
ไดไมพูดอะไรที่มันเปนเชิงลบกับลูกเราไง”
(6) รูปแบบการจดทะเบียนในการจัดการศึกษาของครอบครัว จากเอกสาร
ของครอบครัวและการสัมภาษณ พบวา ทั้งสี่ครอบครัวมีการจดทะเบียนและรูปแบบการจัดการศึกษา
ของครอบครัวมีทงั้ ที่คลายคลึงกัน แตรปู แบบการจัดการศึกษานั้นมีความแตกตางหลากหลายไปตาม
วิถีชีวิตของครอบครัวและเปาหมายการศึกษาของครอบครัวเปนสําคัญ โดยลักษณะการจดทะเบียนมี
2 ครอบครัวเลือกใชวิธีจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด โดยมีเหตุผลตรงกัน คือ
ตองการใชสทิ ธิเรือ่ งโอกาสทางการศึกษาและปฏิบัติเพือ่ เปนการปูทางเปนตัวอยางใหกับครอบครัวอื่น
ที่สนใจ คํานึงถึงความสะดวกในการติดตอประสานงานและความยั่งยืนในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในอนาคต สวนอีกสองครอบครัวเลือกการจดทะเบียนรวมกับองคกรเอกชนในประเทศหรือ
ตางประเทศ เนื่องจากการดําเนินการมีความยืดหยุนสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนมากกวา วิธี
และกฎเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบครัวทําไดงายกวา รวมถึงชวยลดปญหาเรือ่ งการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่ของรัฐและความเขาใจที่ไมตรงกันในเรื่องการจัดการศึกษาในครอบครัวที่มี
หลักแนวคิดที่แตกตางจากการจัดการศึกษาในระบบซึ่งยังคงเปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาใน
ครอบครัว ดังปรากฏในตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ขอมูลรูปแบบการจดทะเบียนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประเด็น
รูปแบบ
การจด
ทะเบียน

ครอบครัว A
ครอบครัว B
ครอบครัว C
ครอบครัว D
โรงเรียน
สํานักงาน
สํานักงาน เขต
หลักสูตรสําเร็จรูป
หมูบานเด็ก
เขตพื้นที่การศึกษา พืน้ ที่การศึกษา
โฮมสคูล WES
จังหวัดกาญจนบุรี ประถมศึกษาสตูล ประถมศึกษาภูเก็ต (Home School
Curriculum)
ประเทศอังกฤษ
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โดยสรุปแลว จะเห็นไดวาดานภูมิหลังของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภาคใตนั้น ผูปกครองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ มีอายุอยูระหวาง 38 - 49 ป
ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยเฉลี่ย 9 ป อาชีพผูปกครองมีความหลากหลายทัง้ รับ
ราชการ เจาของธุรกิจ ลูกจางมหาวิทยาลัย แพทย และแมบา น ในฐานะผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
นั้นครอบครัวมีการเตรียมความพรอมใหกบั ตัวเอง เริ่มจากการเตรียมความพรอมในครอบครัว ดวย
การอานหนังสือศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง เขารวมงานประชุมและกลุมเรียนรูตาง ๆ อยูเสมอ
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของพอแม คอยเปดโอกาสสนทนาใหกบั สมาชิกในครอบครัวและ
สรางความเห็นพรอมกันในครอบครัวและญาติมิตร นอกจากนั้นยังมีการเตรียมตัวกับผูเกี่ยวของ
ภายนอกดวยการ ติดตอขอคําปรึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามภูมลิ ําเนา แสวงหากลุม ที่มกี ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากแหลงตาง ๆ และการทําความเขาใจ
กับครูผูสอนหรือผูจ ัดการศึกษาที่ครอบครัวมอบหมายใหจัดการศึกษาใหผูเรียน รวมไปถึงการดําเนิน
การเรื่องรูปแบบการจดทะเบียนในการจัดการศึกษาของครอบครัว
(7) ความพรอมดานผูเรียน นอกเหนือจากผูจัดการศึกษาหรือพอแม
ตองเตรียมตัวแลว ตัวผูเ รียนเองก็ตอ งการมีเตรียมตัวเชนเดียวกัน เนื่องจากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวนั้น สมาชิกทุกคนในครอบครัวถือเปนฟนเฟองสําคัญในการเรียนการสอน เพื่อใหเปนตาม
ความตองการและสามารถดําเนินการไดจริงในชีวิตประจําวันของครอบครัวไดอยางเหมาะสม ในที่นี้
เพื่อใหเขาใจถึงบริบทของครอบครัวและสามารถเห็นภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในแตละ
ครอบครัวไดชัดเจนขึ้น ผูวจิ ัยจะกลาวถึงขอมูลพื้นฐานและลักษณะนิสัยการเรียนรู ความถนัด
ความสนใจ ลักษณะพิเศษหรือเฉพาะตัวของผูเรียนพอสังเขป ดังปรากฏในตารางที่ 8 ดังนี้ (ดูขอเพิ่มเติม
จากภาคผนวก ค)
ตารางที่ 8 ขอมูลผูเรียน
ประเด็น
เพศ
อายุ
ระดับ
การศึกษา

ครอบครัว A
ครอบครัว B
ครอบครัว C
ครอบครัว D
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
8 ป
12 ป
12 ป
12 ป
ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 ประถมศึกษาปที่ 6 ประถมศึกษาปที่ 6
(Year 5)
ลูกคนเดียว
4 คน (ผูเรียนเปน
ลูกคนเดียว
3 คน (ผูเรียน
จํานวนพี่นอง
คนสุดทอง)
เปนคนที่ 2)
การเขาเรียน
เคย
ไมเคย
ไมเคย
เคย
ในโรงเรียน

123

จากการศึกษาวิจัย แสดงใหเห็นวา แตละครอบครัวมีกระบวนการทําความ
เขาใจเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับบุตรของตนเองคลายคลึงกันเปนสวนใหญ จะเห็นไดตงั้ แต
เริ่มแรกที่ครอบครัวตองการเปลี่ยนแปลงจากกระแสหลักไปสูการศึกษาทางเลือกในรูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ที่สําคัญทั้งสี่ครอบครัว เนื่องจากผูเรียนยังอยูวัยเด็ก ระดับประถมศึกษา จึงเปน
คุณพอคุณแมหรือผูปกครองที่เปนมีหนาที่รบั ผิดชอบในการจัดเตรียมความพรอมทัง้ เรื่องการเรียน
การใชชีวิต และความเขาใจทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกับบุตรหลาน โดยมี
ประเด็นที่เปนวิธีการเตรียมพรอมคลายคลึงกัน 4 วิธี คือ การเปดโอกาสใหมเี วทีพูดคุย การเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูและการประชุมที่เกี่ยวของ คอยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว และการไดรบั โอกาสทัง้ เวลาและอิสระจากครอบครัวสําหรับการคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) พอแมเปดโอกาสใหมีพื้นที่พูดคุย ปรึกษา เสนอความคิดเห็น
ภายในครอบครัวในเรือ่ งราวตาง ๆ ที่แตละคนไดประสบและตองตัดสินใจอยูเสมอ เมื่อไดพบเจอ
เรื่องราวตาง ๆ ก็รบั ฟง ไมตัดสินความคิดของผูเรียน โดยใชพื้นฐานความคิดของตนเอง สอดคลองกับ
คุณแมครอบครัว A เลาถึงชวงเริม่ แรกที่ผเู รียนเขาไปเรียนรวมในโรงเรียน ผูเ รียนรูสกึ แปลกแยก
เนื่องจากผูเ รียนไปเรียนเปนครั้งคราว ตางจากเพื่อนักเรียนคนอื่น แตเมื่อเวลาผานไปก็คอยๆ ปรับตัว
ได ไดพูดคุยปรึกษากันเสมอวา “นองเรียนโฮมสคูลแลวไปโรงเรียนเขาเรียนอะไรกัน เขาทําอะไรกันที่
โรงเรียน แลวเขามีวิธีการเรียนแบบไหนที่โรงเรียน แลวมาอยูบานนองอยากจะปรับวิธี อยากจะเรียน
แบบไหนหรืออะไรก็ นั่นแหละก็คือปรับฐาน” นอกจากการปรับตัวเขากับเพื่อนแลว ผูเ รียนก็ไดเรียน
การยอมรับกฎระเบียบที่โรงเรียนตั้งไวใหเปนแนวปฏิบัติ คุณแมจึงอธิบายใหฟงวา “ก็ใหม ๆ เขาก็จะ
ไปโดนเขาแถวคนมาสาย แตวาพี่ก็บอกวาก็ไมเปนไร ลูกก็ไดรูวาถาลูกไปสายลูกก็ตองไปเขาแถวนี้
แลวเขาก็จะยอมรับได ตอนหลังพอไปถึงเขาก็ไปเขาแถวคนมาสาย เขาไปเก็บขยะรอบโรงเรียน นอง
รูสึกยังไง สนุกดีแมเก็บ พวกที่เขากอนไมไดเก็บ อธิบาย เราตองติดตามเลยวาไปโรงเรียนนี่เขาเปน
ยังไง แบบไหน สภาพที่โรงเรียนเปนยังไง แลวคอยมาถามเขา ถามเขากอนวาเขาคิดอะไรในเรือ่ งนี้
บางทีเราเห็นแตเขาอาจจะคิดอีกแบบไง ถามเขากอนวาเขาคิดยังไง แลวเราคอยบอก”
(2) ครอบครัวเขารวมกิจกรรมการเรียนรูและการประชุมทีเ่ กี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใหเด็ก ๆ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรูและทําความเขาใจ
รวมกับผูเรียนโฮมสคูลคนอื่น ๆ สอดคลองกับ ครอบครัว A ที่กลาวถึงการไดปรับ เปด มุมมองใหม
เพื่อใหผูเรียนไดซึมซับวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติและเรียนรูจ ากชีวิตจริง โดยคุณแมเลาใหฟง วา
“มันหลายคายนะ มันเหมือนคายสุขภาพ คายธรรมชาติบําบัด แมแตคายของอาจารยภาณุ ๆ เปนคาย
เกี่ยวกับเกษตร มีคายเยาวชนแตไมใชเด็กเล็ก แลวก็พวกคาย เดี๋ยวที่จําไดก็มีของอาจารยภาณุ เกษตร
อินทรียวิถีไทย มันก็คือมันไมแยกสวนไง มันรวมหมด แตมันไมใชเจาะจงไปทีเ่ ด็ก แตมันคือเจาะจงวิถี
ชีวิต…ชวงที่นองเล็กๆ การไดไปอยางนั้นเหมือนเราไดไปเติม ไป Refresh ตัวเองใหมันอยูในวิถีที่จะ
โฮมสคูลลูก”
(3) การสังเกตและคอยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวหรือโฮมสคูลกับผูเรียนตั้งแตเริ่มตนและทําตลอดเวลา จะเห็นไดจาก เมื่อคุณพอคุณแม
ตองเดินทางไปประชุมในเรื่องๆตางที่เกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนก็จะตองไปดวยกันเปนสวน
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ใหญ ทั้งนีเ้ พื่อเปนการสรางความคุนเคยเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูที่เปลี่ยนของครอบครัว ที่สําคัญเปนการ
ปูทางไปสูเ สนทางการเรียนรูในแบบที่ผเู รียนสนใจ ผูเ รียนไดทั้งความรู สังคม และเพื่อนในเวลาเดียวกัน
เมื่อทํามาเปนเวลายาวนาน วิธีการนี้ก็กลมกลืนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและรูปแบบการเรียนไป
โดยปริยาย ดังจะเห็นไดจากครอบครัว B ที่ผูเรียนสามารถทําความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไดชัดเจน อาจเนือ่ งมาจากตนเองมีประสบการณเรียนรูแบบโฮมสคูลมาหลายป
ไดทําความเขาใจดวยตนเองผานการพูดคุยกับครอบครัวเปนประจํา การปฏิสัมพันธกบั ทั้งเพื่อนที่เรียน
ในระบบโรงเรียนและผูเรียนโฮมสคูล สอดคลองกับเมื่อผูวจิ ยั สอบถามถึงความหมายของโฮมสคูล
ผูเรียนครอบครัว B ตอบอยางฉะฉานวา “ชวงหลัง พอมีคนมาถามวาโฮมสคูลคืออะไร ก็ตอบไปวา
พอแมสอนลูกเองไมตอ งสงลูกไปโรงเรียน...ก็คิดเองเวลา ๆ มีคนมาถาม ก็ตัวเองกับพี่ ๆ ก็เรียนทีบ่ าน
ตั้งแตเล็ก ๆ แลว” ขอสังเกตหนึ่งที่ผเู รียนครอบครัว B แตกตางไปผูเ รียนครอบครัวอื่นๆ ตรงทีผ่ เู รียน
สามารถทําความเขาใจไดงาย เนือ่ งจากตนเองไดรบั รูและเขาใจเกีย่ วกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตาง ๆ เรื่อยมาตัง้ แตเล็กจนโต จากประสบการณของพวกพีๆ่ ที่ก็เปนนักเรียนโฮมสคูลมากอน ไดเห็น
วิธีการเรียนการเรียนสอนที่พอแมสอนพี่ ไดเห็นและมีสวนรวมในการเรียนรูของพี่ ๆ อยูเปนประจํา
อาจถือวาเปนขอไดเปรียบสําหรับผูเรียนที่เปนนองสาวคนสุดทอง สวนครอบครัว C คุณแมเลา
การพูดคุยและสังเกตความเขาใจเรือ่ งโฮมสคูลของผูเรียน ใหฟงวา “ก็ดูดวยแลวใหเคาตัดสินใจเลือก
เอง แตเราเขาใจเคาไดเลย วาทีเ่ คาพูดมาเหมือนกับเรา และเคาก็สนุก ถึงแมเคาจะไมไดเห็นในโรงเรียน
แตเคาก็ไมอยากไป พี่ใหเคาตัดสินใจเอง ใหเคาเปนคนเลือกเองวาจะไปแนวทางไหนก็เลยงายทีส่ ุด”
และจากการสัมภาษณครอบครัว D พบวา คุณแมซึ่งเปนผูจ ัดการศึกษาหลักใหผเู รียน นั้นสังเกตและ
พุดคุยกับลูก จนเขาใจและรับรูวาลูกอยากไปโรงเรียน ตลอดจนตองนําเขาโรงเรียนที่มลี กั ษณะหลักสูตร
ที่ยืดหยุนและผูป กครองมีสวนรวมในการออกแบบและปรับหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียน
(4) ผูเรียนไดรับโอกาส เวลาและอิสระจากครอบครัวสําหรับการคิด
พิจารณาเรื่องตาง ๆ เพื่อชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวและการเรียนรูแบบ
โฮมสคูล โดยผานประสบการณตรงของตนเอง ซึ่งผูเ รียนสามารถเปรียบเทียบวิถีชีวิตการไปโรงเรียน
กับการเรียนแบบโฮมสคูล และสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเองในการทีจ่ ะเลือกเรียนแบบโฮมสคูลตอไป
ทั้งทางตรงและทางออม เชน การบอกเลาจากเพื่อนทีเ่ รียนในโรงเรียนและผูอ ื่น การไปลองเรียนใน
โรงเรียนระยะหนึ่ง เปนตน สอดคลองกับ คุณแมครอบครัว A กลาววา “แรกๆ เขาก็ไมเขาใจ พอเขา
ไปโรงเรียนเขาก็เริม่ เห็นความแตกตางวาเด็กโฮมสคูลกับทีเ่ รียนในโรงเรียนนัน้ มันแตกตางกัน แตเขายัง
เขาอาจจะเห็นภาพไมหมด เขาอาจจะเห็นแควาเด็กในโรงเรียนตองไปโรงเรียนทุกวัน สวนเขาไปบาง
หยุดบาง” และกลาวเสริมวา “ถาเราไปในโรงเรียนแบบนี้ กระบวนการอาจหลอหลอม มันเยอะ ความ
เปนตัวตนของเด็ก เคายังหาไมเจอเหมือนไปตามน้ํา เคายังไมไดหยุดเลือกวาเคาอยากจะเปนอะไร ยังไง
ชอบอะไร มาใสตัว มันไมมเี วลาหยุดคิด เดี๋ยวสอบไมได ไมทันเพื่อน มันเปนไปตามระบบไง เหมือนถา
เทียบผลสัมฤทธิ์ เด็กจะตองรูเ ยอะ โดยขวนขวายหาที่เรียนพิเศษ เอาใหทันเพื่อน ระบบมันไมไดมอง
ไปที่ตัวเด็ก เลยทําใหเด็กบางคนเสียโอกาส เชน อยากเขามหาวิทยาลัยที่นี่ แตไมมสี ิทธิ์เรียน เลยตอง
ไปทําอยางอื่นที่เคาไมชอบ ไปเรียนในสิ่งทีเ่ คาไมชอบ มันทําใหเกิดปญหาชีวิต พี่วาคนมันเสียเพราะ
ระบบเยอะ ระบบมันมีผล” สอดคลองกับครอบครัว B จากการสัมภาษณพี่ชายของผูเรียนครอบครัว
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B เลาดวยสีหนาและแววตาที่มั่นใจอยางมีความสุขวา “มีเพือ่ นที่เรียนในระบบหลายคนบอกวาชอบ
เรียนระบบแบบนี้ สบาย สนุก ไมตองเครียดเรื่องการบานและอีกหลาย ๆ เรื่อง เพื่อนบอกวาเวลานัง่
เรียนในหองไมคอยเขาใจบางครั้งก็งวงนอนและหลับในที่สุด แตเรียนแบบนี้ถาเราไมสะดวกก็สามารถ
เลื่อนเวลาหรือดูเทปยอนหลังได”
โดยสรุปแสดงใหเห็นวา แตละครอบครัวกรณีศึกษานั้นนับไดวาผูเรียนมี
ความพรอมในการเรียนรูแบบโฮมสคูล เห็นไดจากการทีผ่ ูเรียนทุกคนสามารถเขาใจแนวคิดการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไดดี มีการเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน ซึ่งผูเรียนใน
ฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของครอบครัวมีสวนรวมตลอดเวลา ตระหนักถึงหนาที่ของตนเองในฐานะผูเ รียน
โฮมสคูลซึง่ มีความแตกตางจากผูเ รียนในระบบโรงเรียน ใหความสําคัญกับการพูดคุยสนทนา สอบถาม
ระหวางพอแมหรือผูจัดการศึกษาและตัวผูเรียนโดยเฉพาะเวลาเรียนรูเ รื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนไดผานการลองผิดลองถูกลองผิดมาแลว เมือ่ มาถึงวิธีการตาง ๆ มีความ
ชัดเจนมากขึ้นแลวในชวงเวลาของผูเรียน จึงทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขึ้นและดําเนินการอยางเปนธรรมชาติภายในครอบครัว
(8) ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ในการจัดการการศึกษา
โดยครอบครัว องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญในการเรียนการสอนเพื่อบุตรหลานก็คือ สถานที่
ที่ครอบครัวใชเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน อันไดแก ที่อยูอาศัยของครอบครัวกรณีศึกษา
ดังปรากฏในตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 ขอมูลดานความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู
ประเด็น
ครอบครัว A
สถานที่และ หองพักในบานพัก
แหลงเรียนรู อาจารย มีลักษณะ
เปนตึก 4 ชั้น
ในมหาวิทยาลัย

ครอบครัว B
บานชั้นเดียว
มีบริเวณดานขาง
เปนสนามมา
และคอกมา

ครอบครัว C
บานทาวนโฮม
สองชั้น และ
สรางตอเติม
หองบนหลังคา

ครอบครัว D
โรงเรียน Sunshine
International
Homeschool

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา ทั้งสี่ครอบครัวนั้นมีการเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับบานที่อยูอาศัยเปนอยางดี มีการแบงสัดสวนหรือพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผูเรียน เพื่อใชสง เสริมและเอื้อตอการเขาถึงการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความ
สนใจ และความจําเปนตอการเรียนรูของผูเรียนไดอยางอิสระ โดยพอจะสรุปความคิดเห็นของ
ครอบครัวได 4 วิธี ดังนี้
(1) สรางบรรยากาศใหผเู รียนอยูอ ยางเรียบงาย สอดคลองกับที่คุณ
พอครอบครัว B เลาใหฟง ดวยน้ําเสียงสบาย ๆ วา “...บรรยากาศของการเรียนรูชีวิตเริ่มใกลชิดกับ
ตนเองมากยิ่งขึ้น ชีวิตไดมาอยูในบรรยากาศที่เรียบงายไมรบี รอน...มีเวลาคิดใครครวญถึงแนวทางที่
เปนจริงของตน ตอบสนองความเปนไปของตนเองและตัวลูกมากขึ้น...”
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(2) แสวงหาสื่ออุปกรณ และเครือ่ งมือการเรียนรู เพื่อใชทงั้ ความ
เพลิดเพลินทําใหลูกใชเวลาอยูก ับสิ่งนั้นไดดีและมอบหมายใหเปนของตนเองเพื่อมีความรับผิดชอบใน
การจัดเก็บ ดูแล รักษา รวมถึงเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเอง เชน แทปเล็ต คอมพิวเตอร และ
สมารทโฟน โดยใชในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนตไดสะดวกตามทีผ่ ูเรียนสนใจจะสืบคน ฝกฝนดวย
สื่อสารในสังคมออนไลน และเลนเกมสบาง ในบางครอบครัว ดังตัวอยางครอบครัว D ที่กลาวไววา
“..มีอะไรเคาก็ใชคอมพิวเตอรเขาไป Google หาขอมูลของเขาเอง...เดี่ยวนี้ความรูอะไรก็มีใน Google
Youtube ทั้งนั้น เร็วดวย”
(3) การจัดสรรพื้นที่ตาง ๆ ทั้งภายในบานและนอกบาน เพื่อสงเสริม
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเ รียน โดยปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามความสนใจ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในครอบครัวใหสง เสริมการเรียนรู พอแมศึกษาและเรียนรูในพฤติกรรมของลูก
แตละชวงวัย พรอมนํามาปรับใชจริง ทุกครอบครัวใชบริเวณบานโดยรอบในการสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูอยางคุมคา โดยใชเปนพื้นที่เก็บวัสดุเหลือใช เลี้ยงสัตว ปลูกตนไมทั้งพืชสวนครัว สมุนไพร
ไมดอกและไมประดับ ดังตัวอยางครอบครัว A คุณแมอธิบายเรื่องการจัดหองเพื่อใหพรอมตอการ
เรียนรูของผูเรียน โดยใชกระดานดําที่มีขาตั้งยืนและการจัดพื้นที่เปดโลงเพือ่ สรางบรรยากาศการเรียน
การเลนของเด็กๆ วา “เวลาแขกมา ใครมา ก็จะชอบกระดานนี้มาก เขาก็พอใครมา คือไมใชกระตุน
แตลูกเรา ใหลกู เราเขียนนะ แตวาพอใครมา พอเพื่อนเขียนเขาก็อยากเขียนไง แลวหองนี้พยายามจัด
ใหมันตอนรับเด็ก เพื่อที่วาพอเด็กมาปุบลูกเราก็จะไดๆ เรียนรูดวย แบบเหมือนกับวาเขาทําคนเดียว
เขาจะเบือ่ ไง” สวนครอบครัว C คุณแมเลาเกีย่ วกับการแบงโซนเก็บหนังสือของครอบครัวดวยน้ําเสียง
ราเริงวา“ชอบอานกันใหญ แบงสวนบานกันเปน Zone ของพี่ อยูขางบน ของนองอยูขางลาง ก็ตองดู
ดวยนะ เลมไหนไมอยากอานตองเอามาตัง้ ขาง ๆ ที่นอน อยางพี่เลมนี้ไดรบั รางวัลซื้อกอน แตยังไม
อยากอานพอมันตัง้ ไว ก็อานอันอื่นหมดแลวก็ตองมาอาน” และจากการสังเกตอยางไมมีสวนรวม
พบวา ครอบครัวมีการจัดพื้นทีส่ ําหรับการเรียนรูของผูเ รียน สังเกตไดจากการสิง่ ของและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสของผูเรียนตั้งวางไวเฉพาะหองตรงหนาบาน ถัดมาในบานจึงเปนชั้นวางหนังสือ และ
กองหนังสือทีจ่ ัดเรียงอยางเปนระเบียบตามความสูงของฝาผนังบานทัง้ ซายและขวาจนเกือบถึงเพดานบาน
(4) สํารวจแหลงเรียนรูส ําหรับครอบครัว โดยเริม่ ตนจากบริเวณ
แถวบาน หมูบ านที่ครอบครัวอาศัยอยู หรือสถานที่ทํางานของครอบครัว โดยแสดงใหเห็นวาครอบครัว
จะเริ่มตนจากแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวและสามารถเขาถึงเพือ่ สงเสริมการเรียนรูของครอบครัว
ดังตัวอยางขอมูลจากการสังเกตและเอกสารบันทึกการเรียนรูของครอบครัว B เมื่อเริม่ แรก ครอบครัว
รวมกันพิจารณาแหลงเรียนรูรอบ ๆ หมูบ านที่ตนเองอาศัยอยู เชน การปนจักรยานรอบหมูบานเพื่อ
สงเสริมการออกกําลังของผูเรียน การไปเรียนทําขนมไทยจากผูรซู ึ่งมีประสบการณและอาศัยอยูไมไกล
จากบานของครอบครัว การเรียนรูการทํากรงนกจากเพือ่ นบาน เปนตน และจากการที่คุณพอไป
สํารวจสถานที่ตาง ๆ แลวนํามาตอยอดเปนกิจกรรมเขาคายชวงปดเทอมโดยใหผูเรียนเดินและเรียนรู
ตามสถานที่ทกี่ ําหนด ซึ่งมีผเู รียนโฮมสคูลอื่น ๆ เขารวมกิจกรรมดวย ทําใหเกิดการเรียนรูท องถิ่น
ผูคนทําความเขาใจวิถีชีวิตของเพื่อนบานและผูเ รียนไดมโี อกาสทําความรูจ ักกับครอบครัวโฮมสคูลอื่น ๆ
ดวยในเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับครอบครัว A โดยคุณแมเลาใหฟงถึงหาพื้นที่นอกบาน ซึ่งนับได
วาเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนไดจากสถานที่ตาง ๆ ใกลบานพักอาจารย เชน ลานออกกําลังกาย
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ดานหนาบานพัก ชายทะเล หองสมุด หองเพื่อนบาน เปนตน ซึ่งเปนการพูดคุยกันอยูถึงสถานที่ที่ผเู รียน
สามารถไปไดและคอนขางมีความปลอดภัย คุณแมอธิบายถึงการออกไปนอกบานเพือ่ ลดวามเบื่อหนาย
ของผูเรียนวา “ในวันวาง นองมักขอใหพาไปเที่ยว หรือเลนนอกบานบาง เนื่องจากบานเราเปนอาคาร
ชุด ชั้น 4 ซึ่งอยูบานนาน ๆ ทําใหรสู ึกเบื่อ ในวันหยุดหรือวันวาง ถาเสร็จจากงานบาน หรืองานที่ตอง
ทําที่บานแลว มักจะชวนกันออกนอกสถานที่ สถานที่เลนประจําของเด็ก ๆ ไดแก ชายหาดแหลมสมิหลา
สนามเด็กเลน ซึ่งถาเพือ่ น ๆ วาง ก็จะชวนเพื่อน ๆ ไปดวย”
โดยสรุปแลว เมือ่ กลาวถึงการเตรียมความพรอมดานสถานทีแ่ ละแหลง
เรียนรูของครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการดําเนินการดังนี้ สรางบรรยากาศใหผูเรียนอยู
อยางเรียบงาย แสวงหาสื่ออุปกรณการเรียนรูท ี่ลกู สนใจและสามารถสรางความเพลิดเพลินทําใหลูกใช
เวลาอยูกบั สิง่ นั้นไดดี มีการจัดสรรพื้นที่ตาง ๆ ทั้งภายในบานและนอกบานเพื่อสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียน รวมไปถึง การสํารวจแหลงเรียนรูส ําหรับครอบครัว โดยเริ่มตน
จากบริเวณแถวบาน หมูบานที่ครอบครัวอาศัยอยู

1.2 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อครอบครัวเตรียมความพรอมทั้งตัวผูจัดการศึกษาและผูเ รียนแลวการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการเรียนรูจากกระแสหลัก คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน มาเปนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวยอมตองมีเหตุปจจัยสําคัญ ๆ ที่ทําใหคุณพอคุณแมตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากการศึกษาพบวา การตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวเริ่มทีพ่ อแมกอนแลวไปสูล ูกทั้ง
4 ครอบครัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูทางสังคม เพื่อใหเขาใจชีวิตและสาระทางวิชาการ
ประกอบกันไป ทุกอยางตองไมขัดแยงกับแนวคิดพื้นฐานของครอบครัวและการเรียนรูอ ยางมีความสุข
จะแตกตางไปบางในครอบครัว B ที่นาชายเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับคุณพอครอบครัว B
ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งปจจุบัน สวนมูลเหตุในการตัดสินใจนั้นของทั้ง 4 ครอบครัวนั้นสวนใหญ
มีความคลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางกันไปในบางประการเปนตามแนวคิดที่ครอบครัวเชื่อถือ
โดยสาเหตุสําคัญที่มีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว มี 10 ประการ โดยผูวิจัยนําเสนอสรุป
ไดดังตารางที่ 10 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
ตารางที่ 10 ขอมูลมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประเด็น
ครอบครัว A
มูลเหตุในการ - ตองการสงเสริม
จัดการศึกษา การเรียนรูตลอด
โดยครอบครัว ชีวิตและมีความสุข
ในการเรียนรูในชีวิต

ครอบครัว B
- ตองการสงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตและมีความสุข
ในการเรียนรู
ในชีวิต

ครอบครัว C
- ตองการสงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตและมีความสุข
ในการเรียนรู
ในชีวิต

ครอบครัว D
- ตองการสงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตและมีความสุข
ในการเรียนรู
ในชีวิต
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ประเด็น

ครอบครัว A
- การเลี้ยงดูและ
ใหความรูภายใต
ความรัก ทําให
สามารถเรียนรูและ
คนพบวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง
- การเรียนการ
สอนของโรงเรียน
ไมเหมาะสมกับ
ธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ตองการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม
ในการดําเนินชีวิต
- พลังแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขาย
บานเรียน

ครอบครัว B
- การเลี้ยงดูและ
ใหความรูภายใต
ความรัก ทําให
สามารถเรียนรูและ
คนพบวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง
- การเรียนการ
สอนของโรงเรียน
ไมเหมาะสมกับ
ธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ตองการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม
ในการดําเนินชีวิต
- พลังแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขาย
บานเรียน
- ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
- ครอบครัวไดใช
เวลารวมกัน
- การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
- การเปลีย่ นแปลง
กระบวนการ
ทางการศึกษา
วัฒนธรรมในการ
เรียนรู

ครอบครัว C
- การเลี้ยงดูและ
ใหความรูภายใต
ความรัก ทําให
สามารถเรียนรูและ
คนพบวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง
- การเรียนการ
สอนของโรงเรียน
ไมเหมาะสมกับ
ธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ตองการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม
ในการดําเนินชีวิต
- พลังแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขาย
บานเรียน
- ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
- ครอบครัวไดใช
เวลารวมกัน

ครอบครัว D
- การเลี้ยงดูและ
ใหความรูภายใต
ความรัก ทําให
สามารถเรียนรูและ
คนพบวิธีการ
เรียนรูดวยตนเอง
- การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
ไมเหมาะสมกับ
ธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ตองการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม
ในการดําเนินชีวิต
- พลังแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขาย
บานเรียน
- ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
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1) แนวคิดพื้นฐานของพอแมที่ตองการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและมี
ความสุขในการเรียนรูในชีวิต มุงมั่นใหการศึกษาเรียนรูเพื่อการปฏิบัตจิ ริงในชีวิตของผูเรียนในอนาคต
ดังที่คุณพอครอบครัว B เนนย้ําวา “อยามากลัววาผิดหรือถูก คุณ ๆ ก็แกไข อะไรที่ไมไดก็เรียนตอไป
เพราะเราเรียน ชีวิตทั้งหมดคือการเรียนรู” สอดคลองกับสาเหตุหลักที่คุณแมครอบครัว C จัดการศึกษา
จากการสัมภาษณ ครอบครัวเชื่อวาความใฝรูเปนเรื่องของแรงขับจากภายใน และผูเ รียนแตละคนก็มี
ความแตกตางหลากหลาย ทําใหการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนไมสามารถตอบสนองตอธรรมชาติ
การเรียนรูของเด็กไดอยางเหมาะสม คุณแมครอบครัว B เลาถึงเหตุผลในการตัดสินใจวา “การจัดการ
เรียนรูไมวาเรื่องใดๆตามความเปนจริง จากการไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูอยางจริงจัง ในหลายๆ เรื่อง
ที่สําคัญ ไดเขาใจวาสิง่ ที่จําเปนที่สุดในการเรียนรูของคนเรา คือ ความอยากเรียนอยากรู ซึ่งเปนแรง
ขับภายใน (ความใฝรู) ของผูเ รียนแตละคน (ทีเ่ กิดเฉพาะตนจากภายในแตสามารถ จุดประกายใหกบั
คนอื่น ๆ ได)” และครอบครัวยังคงตั้งใจหลอเลี้ยงความใฝรทู ี่เปนสิ่งสําคัญในการสรางแรงขับภายใน
โดย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีคูกันไป สอดคลองกับครอบครัว A ที่คุณแมบอกเลาถึงความสําคัญ
ในการเปดโอกาสในเรื่องตาง ๆ ใหกับลูก เพือ่ ตอยอดความใฝรูของผูเ รียน กลาววา “ตองการเปด
โอกาสใหลกู ไดเรียนรูตนเอง ไดคนหาความตองการของตนเองผานการสัมผัสประสบการณจริง
เสริมสรางจินตนาการ มีความสุขในการเรียนรูที่ไมมุงแขงขันสูความเปนเลิศ เปนการเรียนรูที่
ปราศจากความกลัว” เชนเดียวกันกับครอบครัว D ที่มีแนวคิดพื้นฐานของแมทจี่ ัดแบบ “ตามความ
สะดวก หรือ ฟรีสไตล” ตามความสนใจของผูเรียน แตเชื่อมโยงกับพุทธศาสนากับการศึกษาแบบ
วอลดอรฟ ซึ่งเปนแนวคิดที่แมสนใจและนําตนเองไปศึกษาเรียนรู ดังที่กลาววา “...เราไปตามเขาเรียกวา
ตามความสะดวกของแม แลวก็ตามความสนใจของลูก...” และ “สะทอนใหเห็นวาที่เขาเรียนรูนนั้ มันก็
ถาในแนวของวอลดอรฟ ก็คือเปนการใชทงั้ Head Heart Hand ซึ่งครบวงจรเรียนรูทงั้ 3 ฐาน เลย
ทีเดียว เราดูตรงจุดนี้คะ”
2) ครอบครัวมีความเชื่อวาการเลี้ยงดูและใหความรูแกลูกภายใตความรัก
ความอบอุน การดูแลเอาใจใสของครอบครัว ทําใหลูกเปนคนดีมีเหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง
กลาคิด กลาลงมือทํา กลาลอง ทําใหมีความสามารถในการเรียนรูและคนพบวิธีการเรียนรูดวยตนเอง
ได ดังที่ไดจากการเอกสารรองรอยและการสัมภาษณจากแตละครอบครัว โดยคุณแมครอบครัว A
มีความเชื่อวา การเลี้ยงดูและใหความรูแกลูกภายใตความรัก การดูแลเอาใจใสของครอบครัว ใหความ
รัก ความอบอุน ทําใหลูกเปนคนดีมเี หตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาคิด กลาลงมือทํา กลาลอง
ทําใหมีความสามารถในการเรียนรูแ ละคนพบวิธีการเรียนรูดว ยตนเองได สอดคลองกับเอกสารรองรอย
ในแผนการจัดการจัดการศึกษาของครอบครัวของครอบครัว C เขียนใหเหตุผลหนึง่ ในการจัดโฮมสคูล
ใหลูก เนือ่ งจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความรัก ความเมตตา และความรับผิดชอบชีวิตทัง้
ชีวิตของผูเรียน ซึง่ เปนจุดเดนสําคัญที่ทําใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีจ่ ัดโดยพอ แม หรือ
ผูปกครองจัดใหแกผูเรียนแตกตางจากการศึกษาในระบบอื่นๆ
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบไมเหมาะสมกับ
ธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน โดยครอบครัว B ใหเหตุผลเพิ่มเติมวา “ธรรมชาติของลูก มีพฤติกรรม
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนพัฒนาการดานตาง ๆจากการเลี้ยงลูกดวยตนเอง ไมเหมาะกับ
การศึกษาในระบบทีเ่ นนการเรียนที่ถูกกําหนดกรอบที่ตายตัว” ทั้งนี้ครอบครัว C ไดอธิบายเพิ่มเติม
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รายละเอียดวา บรรยากาศและรูปแบบการเรียนรูในระบบโรงเรียน เนือ่ งดวยลักษณะของการจัด
การศึกษาที่กําหนดกรอบเวลา ระดับชั้น จํานวนผูเรียน เกณฑการประเมินสําหรับผูเรียนโดยรวม ดังที่
ปรากฏในเอกสารแผนการจัดการศึกษาวา “ไมวาจากความหวังดี หรือเพื่อสอบ หรือดวยเหตุผลอะไร
ก็ตาม เปนไปดวยความยากลําบาก และเสียเวลาเปนอันมากรวมไปถึง เกิดความเครียด ทั้งผูเรียน
และผูส อน ทําใหไมเกิดบรรยากาศของการเรียนรูที่ดี แตกลับเปนบรรยากาศของการยัดเยียด ความรู
ตางๆที่มีคุณคา กลับกลายเปนยาขม”
สอดคลองกับ คุณแม ครอบครัว A ซึ่งเลาถึงการพิจารณา ไตรตรองในการเลือก
วิธีการเรียนรูใหแกลูกวา “โรงเรียนก็ยังไมใชคําตอบที่วาอยากจะทํา มันมีโรงเรียนเหมือนโรงเรียน
ทางเลือกเคยแบบลองหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้...แตก็คือเราคนเชื่อคนยากเนาะ...ไมแบบวาเรา ที่อยูใน
ระบบมันจะเห็นอะไรหลายๆ อยางเยอะ แลวก็เหมือนภาพออกมานี่จะโฆษณาหรูหรา แตพอลงไปจริง
แลวมันก็จะ มันทําไมได” เชนเดียวกันกับครอบครัว D ที่ลกู มีประสบการณที่ไมสามารถรับไดกับการ
เรียนในระบบโรงเรียน เกี่ยวกับการใชกฎกติกาเชิงอํานาจมากกวาการใชเหตุผลกับผูเรียน ใชการควบคุม
แบบเหมือนกันหมดกับนักเรียนทุกคนโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และการใชวาจาในเชิงลบ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความกลัว ดังที่ครอบครัว D เลาใหฟงวา “เขามาบอกวาเขาไมอยากไปโรงเรียน..ครู
บอกวาถาเขาเขียนชื่อไมไดก็ใหไปอยูอนุบาลซะ…ทําใหเขารูส ึกกลัว...แลวก็เรือ่ งบังคับใหนอน เวลา
ปวดฉี่ตองรอลุกไปฉี่พรอม ๆ กันกับเด็กทุกคน...พอมันถึงจุด Climax พี่ไมนึกเลยในการเปลี่ยน
โรงเรียน เพราะใจพี่มันอยากเรือ่ งนี้ (โฮมสคูล) มานานแลว”
4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังที่คุณพอครอบครัว B กลาววา
“ความทันสมัยเขามาแทนทีร่ อยยิม้ แหงมิตรภาพเหือดหายไปพรอมๆกับการมาเยือนของทุนนิยม
บริโภคนิยม...ภาพของอดีตทีห่ ายไปในเด็กยุคใหม”
5) ตองการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต
รูจัดการดํารงชีวิตที่พอเพียง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต มุงมั่น
พัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได ดังที่นาชายครอบครัว B กลาวถึงขอดีของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัววา “ประโยชนจากโฮมสคูลในแงของศาสนานี่ก็คอื วาผาน การอบรมอิสลามควบคูไปกับ
วิชาการพื้นฐานที่ ๆ ความถนัดของแตละบุคคลมี แตวาไอตัวอบรมอิสลามนั้นมันตองไปเรื่อยๆ ตองไป
รวมทิ้งไมได แต เออ มัน ๆ ๆ ตรงนี้แหละมันจะเปนขอดีเรื่องของโฮมสคูลที่ไดใชอยู พอไปสูในระบบ
เราก็รูวามันมีคาบมากําหนด หลักสูตรมากําหนด เออ ระยะเวลาดวยมากําหนด ตองทําแบบนั้น ตอง
อะไร คือไปเรงเด็ก ไปอีกดานหนึง่ ดานที่สัมฤทธิ์ผลในเรือ่ งของวิชาการ ในเรื่องของการแขงขันอะไร
มันๆ ไมสามารถมาเรื่องการอบรม บางทีจะเอาๆ นักเทศนมาอะไรมาแบบชั่วโมงอะไรแบบนั้นมัน
ไมไดพอ ไมพอกับเด็กที่มาๆ ๆ แลวก็ฟงเสร็จแลวก็ผาน”
6) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรมในการเรียนรู โดย
คุณพอครอบครัว B กลาวไววา “กลไกสําคัญไมใชองคความรูแตกลับเปนวิธีการนําเสนอและวิธีการ
ไดมาซึ่งความรู...เปลี่ยนไปสูผ ลประโยชน (เงิน) มากขึ้น จนละทิง้ คุณคาและเปาหมายของความรูทจี่ ะ
นําพาชีวิตใหอยูกับความสงบสุขอยางพออยูพอเพียง สูการแสวงหาความสุขทางวัตถุของวิถีชีวิต
สมัยใหม จนเกิดวิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน” และอธิบายถึงชองวางทางการศึกษาใน
เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งนาชายของครอบครัว B ขยายความวา “ เราจะเห็นชองวางวาระบบ
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การศึกษามันจะมีชองวางอยูในระบบปจจุบัน ชองวางทีเ่ กิดสวนใหญเปน สวนใหญแลวมันเกิดจากตัว
ของหลักสูตร เปาหมายทีจ่ ะนําพาคนศึกษาไปสูอ ะไร” และ “ปจจุบันคนก็สนองตอไอกระแสโลก
โลกาภิวัตนที่เปนอยู สรางการศึกษาเพื่อผลิตไปสูส ิ่งนั้น ผลิตไปสู สุดทายก็คนจบปริญญาตรีก็เดินเตะ
ฝุน เพราะเปนปญหาวาคนเรียนปริญญาตรีตองการไปแยงงานในตัวเดียวกันที่มีคนจํานวนเยอะ บางที
ตองเลนเสนเลนสายอะไรกัน ปรากฏวาการศึกษาไมไดชวยใหเขาพัฒนาตัวเองไปสูการอยูรอดได”
7) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่ปจ จุบันมีการพัฒนากันอยางรวดเร็ว จนผูคน
ก็ตามไมทัน เมือ่ เราไมเทาทันเทคโนโลยีเพียงพอก็อาจเปนโทษได นาชายของครอบครัว B เลาวา
“ในขณะเดียวกันเราก็ไมใชวาไมทันเทคโนโลยี หรือแตทําเทคโนโลยี ลูกกดเปน เปดอินเตอรเน็ต
สรางเว็บโนน นี่ นั่น คืออันนี้คือของที่วาเรียนรู ๆ ได แตวาสิ่งที่จะเรียนรูไดยากคือเรื่องอบรม เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม มัน ๆ เหมือนวาเปนรายละเอียดของการอบรมชีวิตตรงนี้”
8) สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อ ไมปลอดภัยตอการเรียนรูและการใชชีวิตของผูเรียน
เชน ยาเสพติดในโรงเรียน นาชายครอบครัว B เลาวา “เพื่อนผมเองแลวก็มารวมเครือขายกัน เด็กก็
มาเรียนทุกวันที่นี่ ก็มีตารางสอน มีอยู พอจบ ป. 6 ปุบ เขาก็ ๆ พอเขาก็ไมมเี วลา พอเขาธุรกิจคาขาย
เสื้อผาวิ่งไปตามหลายตางจังหวัดตลอด แลวเขาก็เขาเรียนในระบบ แลวเขาก็ไปติดเพื่อน พอติดเพือ่ น
เขาก็พาตอเลย” สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของผูเรียนครอบครัว B ไดพูดถึงทัศนะของตนตอ
โรงเรียนทัง้ ที่ไดไดยินมาและผานการพูดคุยกับเพื่อน ๆ ของตนเอง เพือ่ ขางบาน รวมถึงเพื่อนของพี่ ๆ
วา “ถาจะไปอยู ๆ ทีโ่ รงเรียนพอแมกจ็ ะไปทํางาน ไป พาลูกไปสงโรงเรียนจะไดไมเห็น ครูนูนที่ดูแลเรา
แลวเพื่อน ก็ไปทะเลาะกับเพื่อน ไปพูดมึง กู พูดคําหยาบคาย แตถา ก็มีเหมือนกันนะถาอยูท ี่บาน ถา
ไมไดพูดเห็นเพื่อนเขาพูดแลวเราถาพูดไมไดเพราะแมก็จะดุ ถาเราไปไหน ๆ แลวทุกคนจะระบาย
ออกมา อยางนั้นก็ไมด”ี
9) ครอบครัวไดใชเวลารวมกัน ครอบครัวอยากดูแลลูกเองมากกวา ผูเรียน
ครอบครัว B กลาวเสริมถึงเหตุผลอีกประการหนึง่ ที่คอบครัวเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัววา
“ถา ๆ ปลอยลูกไปให ทีม่ ะบอกพีเ่ ลี้ยงดู ใหไปโรงเรียนอะไร ก็ไมคอยเจอหนาลูก ก็ถาเปนพอแม
ทํางานก็กลับดึกมาเราก็กลับมาแลวก็นอนพรุงนีก้ ็พอก็ไปทํางานใหมอกี ก็จะไดเจอก็คือวันเสาร
วันอาทิตยอะไรอยางนี้ ก็อยูท ี่บานไดเจอกันทุกวัน”
10) พลังแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ครือขายบานเรียน เมื่อครอบครัวเริ่มทําการจัด
การศึกษาในครอบครัว ในปจจุบันนี้ เนื่องมากจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ชวยเชื่อมโยง
และเปดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนใหกับครอบครัวอยางกวางขวางและเขาถึงไดงาย ทั้งนีเ้ ครือขาย
บานเรียนก็รวมตัวกันอยางเขมแข็ง และคอยใหความชวยเหลือครอบครัวในทุกมิติ ประสบการณตาง ๆ
จากครอบครัวที่ทํามาแลว รวมทัง้ ใหความชวยเหลืออยางกัลยาณมิตรตลอดเวลา รวมกับเครือขายที่
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปนสวนหนึง่ ที่ชวยสรางความมั่นใจใหกบั ครอบครัวในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ดังที่ ครอบครัว C เลาใหฟงวา “...พีเ่ พิ่งมาตกผลึกพอดี พี่นิ่มเคาเกิดกอน เพราะเคาทํากับ
ลูกเคามานานแลว...เคาจึงเห็นวามัน (การเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน) มันไมใช” และเลาเพิม่ เติมวา
“...ก็หาขอมูลจาก โรงเรียนทําเองของ วิศิษฐ (วิศิษฐ วังวิญู) ของแมสม แลวหาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต แตไมใชหาวาทําอยางไรนะ แตหาความมั่นใจ หาจุดที่ตองระวังมากกวา...”
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เชนเดียวกันกับครอบครัว D ที่เลาวา “..มารูจักคุณสาทร สมพงษ2 แลวก็มีครอบครัวในพัทลุงทําบาง
แลวก็รูจกั คนทําโฮมสคูลอีกมากขึ้น ทําใหเรามั่นใจวาไอหนทางนี้มันไดยากเย็นอะไร”
นอกจากนี้ ยังพบความทาทายที่ครอบครัวตองเจอในการตัดสินใจจัด
การศึกษาโดยครอบครัว เมื่อใดก็ตามที่คนเราจําเปนตองเริม่ ตนอะไรใหม สิ่งที่ตามมาควบคูกันคงหนี
ไมพนความทาทายความคิดความสามารถทีเ่ ขามาใหครอบครัวกาวผานหรือแกไข เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ในการจัดการศึกษาของครอบครัวไดอยางเขมแข็ง จากการสัมภาษณแสดงใหวาความทาทายหลากหลาย
ประเด็นที่ครอบครัวโฮมสคูลทั้ง 4 ครอบครัวไดผานประสบการณมาแลวใน 3 ขอ คือ การเผชิญกับ
ความโดดเดี่ยว การวางระบบปฏิบัติดวยตนเอง และการเปดใจกับทัศนคติของเครือญาติ ดังตอไปนี้
1) การเผชิญกับความโดดเดี่ยว ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หากครอบครัว
ไมสามารถสรางเครือขายในการเรียนรูได ซึ่งมีพื้นฐานความเขาใจที่ตรงกัน มิเชนนั้นอาจทําให
ครอบครัวรูสึกโดดเดี่ยว ขาดกําลังใจ ไดมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เหมือน
ที่คุณพอและนาชายมักพูดคุยปรึกษากันอยูเสมอ ดังที่นาชายครอบครัว B บอกวา “ขอเสียอยูอยาง
หนึ่งเรื่องวาพอเรามาทําแบบนี้ถาหากวาเราไมสรางเครือขายนะ มันจะเหมือนเราโดดเดี่ยวในการทํา
ให ๆ กวางขวางขึ้น...เพราะวาถาเรามีเครือขาย ไอ ๆ ตัวเครือขายนี้เคยคุยกันนะ มันตองเปนตัวของ
ผูปกครองแตละๆ คนนะ ตองมีความเขาใจเหมือนกัน...พอมาคุยตรงนี้ความเขาใจแบบนี้ แบบเราสอง
คนเนี่ยถาคุยกัน อีกหลายๆ คนเขายังไมเขาใจ...” และขยายความเพิ่มเติมวา “เปนความ ๆ โดดเดี่ยว
คือ ๆ คนเราถายืนมากอน 1 คน แลวก็คนอื่นไมมีใคร ๆ เขาไปตามกระแสทั่วไป อยางนอยหนึ่งก็
กําลังใจมันก็จะนอย มันหมายถึงวาทําแตวากําใจนอย แตวาในขณะเดียวกันเราไปสูเ ปาหมาย สวนใหญ
เรื่องนี้มันจะโยงไปสูเ ปาหมายของอิสลามหรือเปาหมายการศึกษาฐานของอิสลามนั่นเปนสําคัญ
เพราะเขาจะศึกษาอัลกรุอาน เขาจะเรียนวัจนะอยูเ รื่อย ๆ ตัวนั้นจะเปนแรงผลักดันใหเขามีกําลังใจ
ในการ ๆ เดินไปเรื่อย ๆ แสดงวาตัวที่ผลักดันใหเขาเกิดแรงปฏิบัติเยอะที่สุดก็คงจะเปนเรือ่ งของ
เปาหมายหรือทิศทางของอิสลามในการศึกษา พื้นฐานศาสนาของเขานั่นเอง”
2) การวางระบบปฏิบัติดวยตนเอง เนือ่ งจากครอบครัวไมเคยมีประสบการณ
ในเรื่องการศึกษาโดยครอบครัวมากอน จึงตองทดลอง ทั้งหาชองทางทําความเขาใจ เรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิคตาง ๆ เมือ่ ตองเรียนรูเพิม่ เติม จึงนําครอบครัวไปสูการ
แสวงหาและการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองเพือ่ ใหเขาใจเกีย่ วกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้อยาง
แทจริง ดังที่นาชายครอบครัว B กลาววา “เราก็ตองดูแบบอยาง ดู หาชองทาง หาวิธีการ เรียกวา
เรียนรูเทคนิคไป...เปนตัวที่เขาจะตองเรียนรูเพิม่ เติม...ตองลงปฏิบัติจริงมันจะเห็นปญหา”เชนเดียวกับ
ครอบครัว D ที่เลาวา “ทําเองจนกระทัง้ ถึง ป.4 เพราะพีเ่ ขียนแผนหลานครั้งก็ไมมั่นใจในตัวเอง คือ
ไปขอคําแนะนําจากเขตแตพอดีเราก็รูสกึ วาเขตเองยังไมคอยมีประสบการณ...โทรไปหาหมูบ านเด็ก
เขาบอกวาไมรบั ลงทะเบียนในชวงนี้ เราก็เลยถามโรงเรียนตาง ๆ แตก็ไมมีชองทาง ไมมีที่ไหนรับ เราก็
เลยทําไปโดยไมจดทะเบียนกับที่ไหน”
2 นายสาทร สมพงษ เปนครอบครัวหนึ่งที่ริเริ่มและบุกเบิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต ทั้งเปนนักวิจัยของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผูประสานงานโครงการโรงเรียนใตรมไม ที่ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
กอตั้งขึ้นตามแนวคิดของรพินทรนาถ ฐากูร เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชนโดยไมเสียคาใชจาย
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3) การเปดใจกับทัศนคติของเครือญาติ ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึ่งไมไดเปนระบบการศึกษาหลักเหมือนการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกคนในสังคมไทย
ดังนั้นเมื่อครอบครัวตัดสินใจจัดการศึกษาดวยคนเอง ปญหาแรกที่ตองเจอสวนใหญเกี่ยวกับทัศนคติ
ของเครือญาติที่มีตอ การศึกษาทางเลือก ที่ไมไดเรียนในโรงเรียน ดังที่นาชายครอบครัว B อธิบายวา
“สวนใหญปญหาเรื่องโฮมสคูลเบื้องตนมันจะเกี่ยวกับเครือญาติ ถาไปคุยดู เคย
ไปพบทีมงานสมาคมบานเรียนนะ เครือญาติจะเปนตัวตานกอน…วาทําทําไมไม
เหมือนคนอื่น…แปลกแยกไมเหมือนใคร ตอไปๆ จะอยูยังไง คือหมายถึงวามัน
ไมรูจะไปทางไหน แลวก็ทําอะไรไมเหมือนคนอื่น คือคนที่มาตอตานหรือวา เขา
เรียกวามาๆ คัดคานกอนก็คือเครือญาติ ถาใครผานเครือญาติไดแสดงวาผานได
เหมือนกันเลยเนี่ยไปคุยในทีมงานสมาคมบานเรียนสวนใหญเครือขายเขาจะพูด
กันทั้งนั้นแหละตลอดวาคนที่มาตานกอนก็คือครอบครัว เครือญาติ พอแม”
ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับครอบครัว C ที่ตองเผชิญเกี่ยวกับความไมเห็นดวยของญาติ ๆ คุณแม
ครอบครัว c เลาใหฟง วา “เกิดปญหาจากญาติๆ รอบขางเหมือนกัน แตพี่ก็ยังยืนยันอยู แตอนุบาล
ก็ยังเล็กอยู พอ ป.1 ก็เรื่อย ๆ มา ก็ยังชวนใหเคาโรงเรียนตลอด เมื่อไหรจะเขา ม.1ไหม ก็เลยไปแลว
ม.3 ก็ได อยางวานะ ถาทวนกระแส มันก็ตองทวนตั้งแตในบาน แคเคาก็เห็นเปนประโยชนจริง”
ทั้งนี้ เมื่อกลาวสรุปเกี่ยวกับมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
นั้น สามารถสรุปมูลเหตุสําคัญในการจัดได 11 ประเด็น ไดแก แนวคิดพื้นฐานของพอแมที่ตองการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและมีความสุขในการเรียนรูในชีวิต ครอบครัวมีความเชื่อวาการเลี้ยงดู
และใหความรูแกลูกภายใตความรัก การดูแลเอาใจใส ทําใหลูกเปนคนดี กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนไมเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อ ไมปลอดภัยตอการเรียนรู และการใช
ชีวิตของผูเรียน ครอบครัวตองการใชเวลาอยูรวมกัน พลังแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ครือขายบานเรียน และ
ครอบครัวใชวิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอตนเอง นอกจากนี้ยัง
พบวามีความทาทายที่ครอบครัวตองเจอในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในมิติตาง ๆ ดังนี้
การเผชิญกับความโดดเดี่ยว การวางระบบปฏิบัติดวยตนเอง และการเปดใจกับทัศนคติของเครือญาติ

1.3 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากการศึกษา แสดงใหเห็นวาแตละครอบครัวมีแนวคิดที่ตนเองเชื่อถือและตองการ
นํามาประยุกตใชกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยแนวคิดที่ทั้ง 4 ครอบครัวเชื่อถือและนํามา
เปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่เหมือนกันทุกครอบครัว คือ แนวคิดแบบองครวมและหลักศาสนา
ไมวาจะเปนทั้งศาสนาอิสลามและพุทธศาสนา นอกจากนีจ้ ะแตกตางกันไปตามความหลากหลายของ
วิถีชีวิตและประสบการณของคุณพอคุณแมหรือผูจ ัดการศึกษา ทั้งนี้ วิจัยจะนําเสนอปรัชญาและ
แนวคิดที่ปรากฏในงานวิจัย โดยสรุปทั้งหมด 7 ขอ ไดแก แนวคิดแบบองครวม หลักศาสนา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน แนวคิดแพทยวิถีธรรม
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ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดของแบบซัมเมอรฮลิ โดยผูวิจัยนําเสนอสรุปไดดังตารางที่ 11
โดยมีรายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
ตารางที่ 11 ขอมูลปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประเด็น
ปรัชญาและ
แนวคิดการ
จัดการศึกษา
โดยครอบครัว

ครอบครัว A
- แนวคิดแบบองค
รวม ที่เชื่อวา
กระบวนการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยง
ประสบการณตางๆ
ของมนุษย เราไม
สามารถแยกการ
เรียนรูจากวิถีการ
ดํารงชีวิต
- หลักศาสนา
(พุทธ)
- แนวคิดของแบบ
ซัมเมอรฮลิ

ครอบครัว B
- แนวคิดแบบองค
รวม ที่เชื่อวา
กระบวนการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยง
ประสบการณตางๆ
ของมนุษย เราไม
สามารถแยกการ
เรียนรูจากวิถีการ
ดํารงชีวิต
- หลักศาสนา
(อิสลาม)

ครอบครัว C
- แนวคิดแบบองค
รวม ที่เชื่อวา
กระบวนการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยง
ประสบการณตางๆ
ของมนุษย เราไม
สามารถแยกการ
เรียนรูจากวิถีการ
ดํารงชีวิต
- หลักศาสนา
(พุทธ)
- แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
-แนวคิดแพทยวิถี
ธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ของ ดร.ใจเพชร
กลาจน

ครอบครัว D
- แนวคิดแบบองค
รวม ที่เชื่อวา
กระบวนการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยง
ประสบการณตางๆ
ของมนุษย เราไม
สามารถแยกการ
เรียนรูจากวิถีการ
ดํารงชีวิต
- หลักศาสนา
(พุทธ)
- แนวการศึกษา
แบบวอลดอรฟ
- การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน

1) แนวคิดแบบองครวม ที่เชื่อวากระบวนการเรียนรูเ ปนการเชื่อมโยงประสบการณ
ตางๆของมนุษย เราไมสามารถแยกการเรียนรูจ ากวิถีการดํารงชีวิตและยอมรับศักยภาพที่แตกตาง
ของเด็กแตละคน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการยึดผูเ รียนเปนศูนยกลางทีก่ ารจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามความตางและความตองการเรียนรูของเด็ กแต
ละคนอยางแทจริง เนื่องจากสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาของทุกครอบครัว เพื่อสราง
สมดุลระหวางการเรียนรูภายในตนกับการเรียนรูจากภายนอก เปนการหลอมรวมหรือบูรณาการ
ความรูที่เปนทั้งศาสตร ศิลป และกระบวนการเรียนรูภายในตนเขาดวยกัน ไมแยกยอยลงลึกสูแตละ
สาขาวิชา แตเนนการจัดสัดสวนสาระกระบวนการทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพภายในของ
ผูเรียนไดอยางสมดุลกัน ทั้งนี้เปนการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ในครอบครัว B
สอดคลองกับครอบครัว D ที่จัดการศึกษาเชื่อมโยงกับแนวคิดมนุษยปรัชญาการศึกษาแบบวอลดอรฟ
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ที่ใหความสําคัญกับธรรมชาติความเปนมนุษยโดยจัดการเรียนรูที่สมดุลทั้ง Head, Heard และ Hand
และเชื่อมโยงกับแนวคิดการเรียนรู 3 ฐาน ไดแก ฐานกาย ฐานคิด และฐานใจ
2) หลักศาสนา ซึ่งพบวา ทุกครอบครัวทั้งที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลาม
ลวนแลวแตมีความมุงหมายใหบุตรหลานมีหลักศาสนาหลอเลี้ยงและฟูมฟกจิตใจของผูเรียนใหเปนคน
ดีตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคมไดในระยะยาว เพื่อใหตัวผูเรียนดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ดังที่
ปรากฏในแตละครอบครัว ดังนี้ ครอบครัว A ครอบครัวจะมีขอปฏิบัติรวมกันวาทุกวันพระ ผูเรียน
ตองไปวัดเพื่อสวดมนตในชวงกอนเพลกับคุณยายหริ (ซึ่งเปนกัลยาณมิตรที่ดีของครอบครัว A ซึ่งอาสา
ชวยดูแลผูเรียนแมจะไมไดรูจักกันมากอน) เปนประจํา ซึ่งไดมีขอตกลงทําความเขาใจรวมกับผูบ ริหาร
ครูและเพื่อนรวมชั้นในโรงเรียนศิริพงษวิทยาถึงสิ่งที่ครอบครัวใหความสําคัญ และจากการอยางมี
สวนรวม ในวันสําคัญทางศาสนา ครอบครัวจะเดินทางไปสํานักสงฆแหงหนึง่ เปนประจํา โดยอาสา
ชวยเหลือและเขารวมทํากิจกรรมตางๆ เชน การทําบายศรีและพานดอกไมบูชาพระ การทําความ
สะอาด การรําถวายมโนราหเพือ่ เปนสิริมงคลตอครอบครัว เปนตน ครอบครัว B ยกตัวอยางวา “เชน
ตัวของการทีจ่ ะไปมีครอบครัวมันก็มาจากฐานคิดเหมือนกัน เพราะในศาสนาอิสลามเราจะสอนหมด
เลยเหมือนกันวาเวลาจะมีครอบครัว เวลาจะเลือกผูห ญิง เขาจะบอก...เขาจะบอกไวสูตรวายังไง อะไร
อันนั้นแสดงวามันเปนเรื่องรายละเอียดที่จะไปมีครอบครัว พอมีครอบครัวแลวเขาจะมีหลักปฏิบัตเิ รื่อง
ครอบครัวอีก พอมีเรื่องครอบครัว ปฏิบัติเรื่องครอบครัวเขาจะไมเรื่องของสังคมเปนๆ กลุมกอนวา
การอยูจะอยูกันยังไง จะอยูก ันแลวปฏิบัติตนยังไง จะมีอะไรเปนศูนยกลาง มีมสั ยิดเปนศูนยกลาง มี
การศึกษาอะไรคือก็จะมีระเบียบตรงนั้น ตรงนั้นแสดงวาฐานคิดของคนนั้นถาหากวาไปอยูที่ตัวศาสนา
มันก็จะไปไดในระดับหนึ่ง แตพอๆ ปจจุบันสวนใหญนี่มองภาพรวมแลวปรากฏวามันจะหางไกลจาก
ศาสนา ไมวาศาสนาใดนะ” ทั้งนี้ แนวคิดเหลานี้เกิดจากประสบการณชีวิตของคุณพอเปนสวนใหญ
ทั้งแนวคิดและหลักปฏิบัติของศาสนา รวมกับการพิจารณาที่สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตที่เรียบ
งายของครอบครัวในขณะที่ ครอบครัว C กลาวถึงหลักธรรมที่ครอบครัวยึดถือเกี่ยวกับ ปณิธานที่ทาน
พุทธทาสภิกขุ ไดตั้งปณิธานไว 3 ประการ เพื่อชวยเหลือเพือ่ นมนุษยใหทุกคนไดพบกับสันติสุขโลก
มีสันติภาพ ไวดังนี้
(1) พยายามทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน - ซึ่งนําไปสูจุดมุงหมาย
ของทุกศาสนา คือ ความไมเห็นแกตัวทุกระดับ
(2) พยายามทําความเขาใจอันดีระหวางศาสนา เพื่อรวมมือกัน ทําการชวย
มนุษยชาติ อยาเปรียบเทียบเพือ่ หาความแตกแยก
(3) พยายามนําโลกออกมาเสียจากอํานาจของวัตถุนิยม ตามความเห็นของ
ครอบครัว หมายความวา วัตถุนิยมเปนความรูที่ขาดสติปญ
 ญา เปนทาสตา หู จมูก ลิ้นกาย
เมื่อครอบครัวไดศึกษามาถึงปณิธานดังกลาว ทําใหสนใจในปณิธานขอที่ 3 ที่วา
วัตถุนิยม นากลัวอยางไรถึงไดเปนสิ่งที่ตอ งออกมาเสีย และเปนเรื่องสําคัญอยางไร ซึง่ พบวา แทจริง
แลวสิ่งทีท่ ําใหโลกวุนวายและไมมีความผาสุก สงบ เย็น คือ วัตถุนิยม นั้นเอง
4) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ที่ทรงสอน
เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกัน ทําใหครอบครัว คิดวานาจะมีหลายสิง่ หลายอยางที่
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นาสนใจจึงไดลองเขาไปศึกษาเรียนรู ซึ่งไดเรียนรู และลองปฏิบัติเพื่อจะถอยออกมาจากวัตถุนิยม ใน
ครอบครัว C
5) แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ ถือเปนแนวการจัดการศึกษาที่สําคัญของครอบครัว
D เนนเกี่ยวความเปนมนุษยสมดุลทั้ง Head Heart และ Hand อางอิงจากการศึกษาในแนววอลดอร
ฟของรูดอลฟ สไตเนอร (Rudolf Steiner) จากประเทศเยอรมณี รายละเอียดดังนี้
(1) Head หรือ Thinking เปนการเรียนรูผ านฐานการคิด ของสมอง
(2) Heart หรือ Feeling เปนการเรียนรูผ านฐานความรูส กึ ของหัวใจ
(3) Hand หรือ Willing เปนการเรียนรูผ านฐานการลงมือทํา ของกาย
6) การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ซึ่งครอบครัว D ให
ความสําคัญและอธิบายการเรียนรูสมอง 3 ระดับ เกี่ยวกับทฤษฎีสมองโดยอางอิงจากการศึกษาใน
แนววอลดอรฟของรูดอลฟ สไตเนอร (Rudolf Steiner) โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สมองชั้นตน สมองสัตวเลื้อยคลาน เนนฐานกาย อยูรอด ความมุงมั่น การลง
มือทํา การพึง่ ตัวเอง ซึง่ สอดคลองกับ มาตรฐานที่ 2 สุขภาพกาย และจิตดี มาตรฐานที่ 3 ใฝรู ใฝเรียน
หาความรู
(2) สมองชั้นกลาง สมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เนนฐานใจ อยูร วมอารมณ
ความรูสึก การขอบคุณ ชื่นชม ขออภัย สอดคลองกับ มาตรฐานที่ 2 สุขภาพกาย และจิตดี
(3) สมองชั้นนอก สมองมนุษย เนนฐานคิด การตระหนักรู ใครครวญ สอดคลอง
กับมาตรฐานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ ึงประสงค มาตรฐานที่ 4 คิดเปน มีจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5 สําเร็จผลตามหลักสูตร
7) แนวคิดแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของ ดร.ใจเพชร กลาจน
3
(หมอเขียว ) ในครอบครัว C เปนผูบรู ณาการองคความรูห ลักแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณปญ
 หาสุขภาพของประเทศไทย 3 ประการ ไดแก 1) ปริมาณผูปวย
ชนิดของความเจ็บปวย และความรุนแรงของการเจ็บปวยโดยรวมเพิม่ มากขึน้ 2) คาใชจายในการแกไข
ปญหาความเจ็บปวยเพิม่ มากขึ้น 3) ยิ่งนับวันประชาชนก็ยิ่งมีศักยภาพที่นอยลงในการดูแลแกไข
ปญหาสุขภาพดวยตนเอง (พึง่ ตนเองไมไดหรือพึ่งตนเองไดนอ ย) โดยหลักการนีเ้ ปนการดูแลสุขภาพ
แบบพึ่งตนที่นําเอาจุดดีของวิทยาศาสตรสุขภาพ แผนปจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือก และแผน
พื้นบาน รวมถึงหลัก 8 อ. เพือ่ สุขภาพที่ดีของสถานบันบุญนิยม มาบริหารจัดการ องคความรู ประยุกต
ผสมผสาน บูรณาการดวยพุทธธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเหมาะสมและสามารถแกไข
หรือลดปญหาสุขภาพที่ตนเหตุ ณ สภาพสังคม สิง่ แวดลอมในปจจุบัน นําไปสูก ารปฏิบัติที่ ประหยัด
ปลอดภัย เรียบงาย และไดผลเร็ว แกปญ
 หาที่ตนเหตุ พึ่งตนเองไดใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลัก
และมีความยั่งยืน

3ดร.ใจเพชร กลาจน (หมอเขียว) เปนผูริเริ่มแนวคิดแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการดูแล

สุขภาพแบบพึ่งตนที่สวนปานาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ซึ่งผูเรียนไดรวมเรียนรูและเปนอาสาสมัครในคายสุขภาพพึ่งตนเอง
เปนประจํา โดยเปนทั้งครูผูสอนและหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนครอบครัว C
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8) แนวคิดของแบบซัมเมอรฮิล ผูรเิ ริม่ แนวคิดชื่อ เอ.เอส.นีล ซึ่งเปนแนวคิดสงผล
ตอความคิด การตัดสินใจ และสรางใหเกิดแรงบันดาลใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกับลูก
จากการศึกษาครอบครัว B เชื่อในวีธีคิดของซัมเมอรฮลิ ทีม่ องวา “การเรียนเปนเรือ่ งของการเลือกไมใช
การบังคับ” เชื่อวาเด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับความฉลาดและมีความคิด ถาเราปลอยใหเขาพัฒนา
ตนเองอยางเปนอิสระไมตองแนะนําหรือบังคับตางๆเขาจะสามารถพัฒนาตนเองไดมากที่สุดเทาทีเ่ ขา
จะทําได มุงใหผเู รียนไดรบั ความสุขจากการเรียนรู นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับเกษตรทฤษฎีใหม
และมีแนวคิดในดานการพึ่งพาตนเอง โดยทําอยางไรเด็กเหลานี้ถึงจะพึง่ พาตนเองได จึงตองฝกใหมี
Head หรือความคิด มีเรือ่ ง Hands หรือการใชมือ ซึง่ มีทฤษฎีวาการใชมือมีประสิทธิภาพของสอง
และ Heart คือ หัวใจ คิดดวยใจ การมีน้ําใจ เรียนรูจ ากการจัดการ เรียนรูถงึ ผลกระทบ เด็กเลือก
เรียนจนสามารถคนพบศักยภาพของตนเองได นั่นก็คือ เด็กจะเขาใจวาการเรียนเปนการสรางฐานของ
ชีวิตใหเขาเปนในศักยภาพที่เขาพบ และเด็กจะทุมเทและเอาใจใสจนประสบความสําเร็จ นีลเชื่อวา
เด็กมีธรรมชาติที่ดีมาตัง้ แตเกิด แตพฤติกรรมทีเ่ บี่ยงเบนไปของเด็ก เชน ลักขโมย โกหก กาวราว เกิด
จากการเลี้ยงดูทผี่ ิดจากระบบครอบครัวและระบบโรงเรียน การเลี้ยงดูของผูใหญในสังคมมักจะเลี้ยงดู
ไปตามปมของตนเอง และทีส่ ําคัญการเลี้ยงดูที่ใชอํานาจของผูใหญกอใหเด็กมีปญหาทางพฤติกรรม
มากมาย ครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน จนมีใจกวางทั้งสองฝายและยอมรับความเห็นกัน
โดยสรุปแลว ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตเชื่อถือและใหความสําคัญ
ดานปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีห่ ลากหลายแตกตางกันไป โดยสามารถสรุป
ได 7 แนวคิดหลัก ๆ ไดแก แนวคิดแบบองครวม หลักศาสนา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวการศึกษา
แบบวอลดอรฟ การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน แนวคิดแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดของแบบซัมเมอรฮิล

1.4 รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ขอพิจารณาอีกประการหนึง่ ในตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยอมตองคํานึงถึง
รูปแบบในการดําเนินการวาจะเปนไปในลักษณะใดเพื่อใหตอบสนองกับวิถีชีวิตและแนวคิดของ
ครอบครัวตนเอง จากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นประเด็นทีส่ ังเกตไดเดนชัดวารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่ทกุ ครอบครัวปฏิบัตริ วมกัน นั่นคือ การรวมกิจกรรมกับเครือขายบานเรียนตามหัวขอที่สนใจ
และโอกาสทีเ่ หมาะสมของแตละครอบครัวเสมอ นอกเหนือจากนั้นพอจะสรุปทั้ง 4 ครอบครัวพรอม
ทั้งเหตุผลทีเ่ ลือกแตละรูปแบบ โดยพอจะนําเสนอไดเปน 3 รูปแบบ โดยทั้ง ไดแก แบบครอบครัว
เดี่ยว แบบศูนยการเรียน และแบบขายประสานงาน โดยผูวจิ ัยนําเสนอสรุปไดดังตารางที่ 12 โดยมี
รายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
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ตารางที่ 12 ขอมูลรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ประเด็น
ครอบครัว A
รูปแบบการ แบบครอบครัว
จัดการศึกษา เดี่ยว (50%) โดย
ฝากเรียนรวมกับ
โรงเรียนศิริพงษ
วิทยา (โดยไมคิด
เวลาเรียนและผล
การเรียน) (50%)

ครอบครัว B
ครอบครัว C
แบบครอบครัวเดี่ยว แบบครอบครัว
(80%) และแบบ เดี่ยว (100%)
ขายประสานงาน
(20%)

ครอบครัว D
แบบครอบครัว
เดี่ยว (10%) และ
แบบศูนยการเรียน
ในรูปแบบโรงเรียน
นานาชาติ
Sunshine
International
Homeschool
(90%)

1) แบบครอบครัวเดี่ยว จากการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ แสดงใหเห็นวาทั้ง 4 ครอบครัว
นั้นมีการจัดกระบวนการเรียนรูเปนแบบครอบครัว ที่มีความอิสระในการทํากิจกรรมและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความสนใจและความเหมาะสมของครอบครัวในชวงเวลานั้น ๆ ซึ่งเอือ้ ใหเกิดการ
เรียนไดอยางทันเวลา ตรงตามความตองการของครอบครัวไดดี ทั้งนี้แตละครอบครัวก็มรี ายละเอียดใน
การประยุกตใชและการใหความสําคัญในการจัดการศึกษาของแตละครอบครัวนั้นมีความแตกตางกัน
ไป เมื่อพิจารณาจากการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว โดยมี 2 ครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบ
ครอบครัวเดี่ยวเปนหลัก คือ ครอบครัว A ซึ่งฝากเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไมคิดเวลาเรียนและผล
การเรียน และครอบครัว C รองลงมาเปน ครอบครัว B จัดการศึกษาในลักษณะแบบแบบครอบครัว
เดี่ยวราว 80% ของการเรียนรูทงั้ หมดของครอบครัว และครอบครัว D ใชการจัดการศึกษาแบบ
ครอบครัวเดี่ยว เพียงแค 10% ของการเรียนรูทงั้ หมดของครอบครัว แตสามารถรวมกิจกรรมกับกลุม
ครอบครัวโฮมสคูลตางๆหรือครอบครัวอืน่ ไดตามความสนใจและโอกาสตามความเหมาะสม โดยคุณแม
ขยายความใหฟงถึงการตัดสินใจของครอบครัว วา
“ที่เลือกจดเขตพื้นทีเ่ ราก็ทําตามกฎหมาย เคาอุตสาหเปดพรบ.ชวย นี่คือชองทาง
ตรงอยู ถามีคนมาทํามากๆขึ้น พอเปนผลสะทอนที่เคาเห็นวาแลวตองมีอะไร
ปรับเปลี่ยนหรือเปลา พี่วาตองชวยกัน เคาก็จะไดเห็นวามีคนสนใจ อาจทําให
การศึกษาตัวกระแสหลักเปลี่ยนแปลงได มันก็ตองมีผลกระทบบางไมมากก็นอย
พี่วาก็ดีนะครอบครัวที่ทํากันอยู อีกหนอยก็จะทําได ถาคนไมทํานะ ชองทางนี้
ก็ไมมีประโยชน เคาอาจลิดรอนสิทธิ์ไปก็ได”
สิ่งที่นาสนใจ คือ ลักษณะการใชโรงเรียนที่แตกตางกันไปของครอบครัว ดังในครอบครัว
A แบบฝากเรียนในโรงเรียน โดยไมนบั เวลาเรียนและผลการเรียน ครอบครัวถือวาโรงเรียนเปนแหลง
การเรียนรูห นึ่งสําหรับผูเรียน ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น ครอบครัวมีขอตกลงรวมกัน
เพื่อเรียนในบางวิชากับโรงเรียน ในครอบครัว A นอกเหนือจากการเรียนรูดวยตนเอง ครอบครัวเรียน
รวมกับโรงเรียน ในอัตราสวนประมาณ 50 ตอ 50 ใชทรัพยากรของโรงเรียนและการเรียนรูในโรงเรียน
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ที่เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวไดมีแนวทางกรอบการเรียนรูไวแลว และ
เมื่อสิ้นปการศึกษา ครอบครัวจะนําผลการเรียนหรือผลงานบางสวนจากโรงเรียน มารวมพิจารณาผล
การเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียน ซึง่ การประเมินโดยครอบครัวไมเนนที่คะแนนสอบ หรือเกรด
จากโรงเรียนทัง้ หมด แตจะดูพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน ซึ่งการไปเรียนรูในโรงเรียน ครอบครัว
มองวาเปนประสบการณที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่ชวยสนับสนุนการเรียนรู สําหรับเหตุผลในการจัด
การศึกษารวมกับโรงเรียน เนื่องจากภาระงานของพอแม และลดความเครียดที่ลูกตองอยูกบั พอและ
แมตลอดเวลา นอกจากนั้น ครอบครัวเห็นวาการเรียนในโรงเรียน ทําใหผูเรียนไดรบั ประสบการณชีวิต
ในมุมของวิชาการ ซึ่งชวยสนับสนุนการเรียนรูอีกชองทางหนึ่ง ทั้งนี้จากเอกสารแนวทางในการจัด
การศึกษา ระดับการศึกษา : ชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) ระยะเวลาจาก พฤษภาคม 2554
ถึงกุมภาพันธ 2557 ผูจัดการศึกษาหรือคุณแมสงั เกตไดวา ผูเรียนสามารถเรียนรูวิชาการจากโรงเรียน
ไดดี เนื่องจากไดสมั ผัส และลงมือทําไปกอนหนาแลว สําหรับวิชาการที่เรียนเสริมและจางครูพิเศษ คือ
วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งครอบครัวคิดวา ควรมีการเรียนแบบโตตอบจากเจาของภาษา หรือผูที่ใชภาษา
อยางชํานาญ นักเรียนจึงจะเรียนรูไดดีและใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม และวิชาดนตรี เปนไปตาม
ความสนใจของผูเรียน สิ่งสําคัญอีกประการ คือ การเขาเรียนในระบบแบบเต็มเวลา นักเรียนจะตอง
คํานึงถึงเวลาเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ แตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นักเรียน
ไดเรียนรูตลอดเวลา ดังนั้นการหยุดโรงเรียน หรือการไปโรงเรียน จึงนับไดวามีการเรียนรูตลอดเวลา
2) แบบศูนยการเรียน ในงานวิจัยครอบครัว D ซึ่งครอบครัวดําเนินแบบศูนยการ
เรียนในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติเปนหลัก ราว 90% ของวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดใหแก
ผูเรียน เปนลักษณะการจัดการที่ครอบครัวมอบหมายใหมีผจู ัดการศึกษาแกผูเรียน โดยใชเวลาเรียน
การเรียนการสอนและผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับ
ลักษณะการจดทะเบียนของครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนกับหลักสูตร WES ในประเทศอังกฤษมีลกั ษณะ
การเรียนแบบเรียนเต็มเวลาแตกตางกับครอบครัว A โดยครอบครัว D นั้นใชเวลาเรียน วิธีการเรียน
การสอน และวิธีการวัดประเมินผล ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดสอดคลองกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร World - Wide Education Service (WES) ตามหลักสูตรแหงชาติของกระทรวง
ศึกษาธิการประเทศอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติซันไชนสงขลา กอตั้งโดยความรวมมือจากบรรดา
ผูปกครองที่มจี ุดมุงหมายเดียวกัน คือ ตองการใหการศึกษาที่ดีที่สุดแกบุตรหลาน โดยผูปกครองและ
ครูผสู อนทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อตัดสินใจในวาระตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาและ
สถานศึกษาของเด็กๆใหดียิ่งขึ้น ซึง่ ไมเพียงแตดานการบริหารจัดการทั่วไปเทานั้น กลุม พอแม
ผูปกครองเหลานี้ยังมีสวนรวมอยางแข็งขันในการควบคุมดูและความเรียบรอย และความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการสอนและทุกๆสวนในโรงเรียนแหงนี้
3) แบบขายประสานงาน เปนการจัดการศึกษาทีห่ ลายๆ ครอบครัวมารวมกัน
จัดการเรียนการสอนในสถานที่แหงหนึ่งโดยจัดตั้งเปนกลุมครอบครัว หรือใชรปู แบบกลุม ครอบครัว
ดําเนินงานรวมกับโรงเรียน หรืออาจจดทะเบียนเปนศูนยการเรียนอยางชัดเจนในลักษณะตอเนื่องและ
จริงจัง สอดคลองกับเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ครอบครัว B มีประสบการณในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเปนเวลานาน โดยแรกเริ่มจัดเปนครอบครัวเดี่ยว ซึ่งเริม่ จากการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใหกับลูกคนสาวคนโต ขณะที่กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในป พ.ศ. 2545 รวมถึง
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การจัดแบบเดี่ยวไปสูแบบรวมศูนย จัดการศึกษาในลักษณะครอบครัวเปนศูนยกลางในการเรียนรูทเี่ อือ้
ใหผูเรียนหรือครอบครัวอื่นๆทีส่ นใจเขามาเรียนรูร วมดวย ใชชื่อวา “ครอบครัวบานเรียน A.R. บาน
เชิงเขา” เกิดขึ้นในปการศึกษา 2550 โดยไดขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในชวงหลังคุณพอของครอบครัว B ไดรับความ
ไววางใจและมอบหมายจากครอบครอบครัวอื่นใหเปนผูจ ัดการศึกษาที่ไดมอบหมายจากครอบครัวใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวย ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 12 และมาตรา 14 ที่ไดใหสิทธิในการศึกษา
แกสถาบันอื่นๆนอกเหนือจากหนวยงานของรัฐรวมถึงกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว พุทธศักราช 2547 ทั้งนี้คุณพอไดแสดงทัศนะเกีย่ วกับการติดตอประสานงาน
ระหวางครอบครัวและเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของของหนวยงานของรัฐอยางเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดวา
“อาชีพของผูป กครองมีผลตอทัศนคติของเจาหนาที่ เนื่องจากตางก็มปี ระสบการณทํางานในระบบ
ราชการ เหมือนรูเขารูเ รา” ประเด็นนี้จงึ อาจเปนเหตุผลที่ครอบครัวเลือกใชวิธีถอยทีถอยอาศัยซึ่งกัน
และกันกับเจาหนาทีร่ ัฐ ครอบครัวเขาใจความลําบากและอุปสรรคในการทํางานภายใตระบบเชนนี้
จึงชวยเหลือเทาทีจ่ ะทําได ทําใหการประสานงานเปนไปอยางราบรื่น ลดเวลาและปญหาในการทํางาน
ระหวางกันไดอยางดี
อีกประการหนึ่งที่อาจถือเปนขอไดเปรียบสําหรับการเลือกรูปแบบการดําเนินการ
แบบนี้ของครอบครัว B คือ ผูเ รียนสามารถทําความเขาใจเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรูแบบศูนยการเรียน
ไดดี อาจเนื่องจากการที่ครอบครัวมักมีแขกมาเยี่ยมเยือนทีบ่ านเปนประจํา ทั้งครอบครัวที่สนใจ
โฮมสคูล ซึ่งมาจากตางจังหวัดทั้งใกลและไกลอยูเสมอเพื่อพูดคุย ปรึกษา ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งผูเรียนก็จะไดมีโอกาสไดรวมฟงการสนทนาอยูเปนประจํา แมเขาใจบางไม
เขาใจบาง ก็จะไดรบั โอกาสในการรับฟงและรวมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับ แขกอยูเ สมอตั้งแต
เล็กจนโต
โดยสรุปแลว ในดานรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใต สามารถ
แสดงใหเห็นวามีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ หมด 3 แบบ ไดแก แบบครอบครัวเดี่ยว
แบบศูนยการเรียน และแบบขายประสานงาน โดยทั้งสี่ครอบครัวใชการดําเนินการจัดการศึกษาแบบ
ครอบครัวเดี่ยวในสัดสวนมากนอยแตกตางกันไปตามธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียนและวิถีชีวิตของ
ครอบครัว

2. การจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อกลาวถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เรื่องที่ถือเปนเสนหและมีคุณคาของการจัด
การศึกษารูปแบบนี้ คือ การจัดการกระบวนการเรียนรูของครอบครัว ซึ่งสวนใหญหมายถึงการเรียนรู
ของบุตร แตกส็ ามารถขยายความครอบคลุมถึงการเรียนรูของพอแมรวมไปดวยไดเชนกัน ในงานวิจัย
ฉบับนี้ครอบคลุม จํานวน 4 ประเด็น ไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลง
เรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ทั้งนีผ้ ูวิจัยจะขอนําเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้
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2.1 หลักสูตร
ในการจัดการศึกษา ไมวารูปแบบใดยอมตองมีแนวทางในการทํางานหรือการใช
งานเพื่อทําใหการดําเนินการตาง ๆ นั้นสําเร็จไปได ตามที่ครอบครัวตั้งใจไวและเปนแนวปฏิบัติของ
ครอบครัวในการประยุกตใชจัดการเรียนการสอนภายในครอบครัวนั้น ทุกครอบครัวจึงใชหลักสูตร
ดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของแตละครอบครัว จากการวิเคราะห
เอกสารและการสัมภาษณ พบวา ครอบครัวทัง้ 4 ครอบครัวมีการใชหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเอื้อตอการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียนในแตละ
ระดับชั้น แตแตกตางกันตรงประเภทของหลักสูตรที่ครอบครับเลือกใช สามารถแบงไดเปน 2 แบบ
คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ) ใน
ครอบครัว A B และ C และหลักสูตรโฮมสคูลของตางประเทศ สําหรับครอบครัว D โดยผูวิจัย
นําเสนอสรุปไดดังตารางที่ 13 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
ตารางที่ 13 ขอมูลหลักสูตร
ประเด็น
ครอบครัว A
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สําหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ
การปรับใช แบบบูรณาการ

ครอบครัว B
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สําหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ
แบบบูรณาการ

ครอบครัว C
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สําหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ
แบบบูรณาการ

ครอบครัว D
หลักสูตรโฮมสคูล
ของ The Worldwide Education
Service (WES) จาก
ประเทศอังกฤษ
แบบบูรณาการ

1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สืบเนื่องมาจากการ
รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและแบบมี
ขอตกลงรวมกับโรงเรียนทางเลือก แนวปฏิบัติในการจัดกระบวนการของหนวยงานและสถานศึกษา
เหลานี้ลวนแลวแตมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อิงตามหลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ) เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว ผูจัดการศึกษา ใชเปนแนว
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสวนการนําไปหลักสูตรไปปฏิบัติจริงในครอบครัว สําหรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึง่ ถือเปนหนึง่ ในการศึกษานัน้ ไดประกาศใหสามารถเลือกสรรจัด
กระบวนเรียนรูไดตามความสนใจของผูเ รียน
2) หลักสูตรโฮมสคูลของตางประเทศ สวนครอบครัว D เนื่องจากใชรปู แบบการ
ดําเนินการ 2 แบบรวมกัน ไดแก แบบศูนยการเรียน คือ การจดทะเบียนเปนสถานศึกษาที่มหี ลักสูตร
รวมกัน มีการบริหารจัดการรวมกันอยางเปนระบบ และรวมกับแบบกลุมครอบครัวซึ่งมีลักษณะหลาย ๆ
ครอบครัวมารวมกันจัดการเรียนการสอนในสถานที่แหงหนึ่งโดยจัดตั้งเปนกลุมครอบครัว หรือใช
รูปแบบกลุมครอบครัวดําเนินงานรวมกับโรงเรียน หรือจดทะเบียนเปนศูนยการเรียนอยางชัดเจนใน
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ลักษณะตอเนือ่ งและจริงจัง กลุม ครอบครัวจึงเลือกใชหลักสูตรโฮมสคูล ของ The World - wide
Education Service (WES) จากประเทศอังกฤษ แทนการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งใชชื่อโรงเรียนวา Sunshine International Homeschool แตในปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปน Sunshine British Education School โดยจะไดรับเอกสารตาง ๆ คลายคลึงกับ
เอกสารตางๆที่ใชในโรงเรียนซึ่งครอบคลุมการนําไปปรับใชของกลุม ครอบครัวไดเปนอยางดี ไดแก
แผนการสอนอยางละเอียด บันทึกครูผูสอน หนังสือคูมือการสอน การสนับสนุนและใหคําแนะนําดาน
การสอน การประเมินผลทุก 4 สัปดาหสําหรับวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรและทุก 6 สัปดาห
สําหรับวิชาวิทยาศาสตร การประเมินผลในทุก 6 สัปดาหสําหรับวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
(สําหรับ Year 7 - 9 เทานั้น) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณเกี่ยวกับความกาวหนาของผูเ รียนสําหรับ
การเขาโรงเรียนใหม ประกาศนียบัตรจบการศึกษาสําหรับผูเรียน และหนังสือแบบฝกหัดตาง ๆ
การปรับใชหลักสูตร เพื่อไปใชในการปฏิบัติจริงทั้งในการเขียนแผนการจัดการศึกษา
ของผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรูก ารปะเมินที่ตั้งอยูบ นพื้นฐานความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ
จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ แสดงใหเห็นวา ทั้ง 4 ครอบครัวปรับใชหลักสูตรแบบ
บูรณาการเปนสําคัญ เปนการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน รวมถึง
แนวคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไมสามารถแยกสวนออกจากกันได ซึ่งมีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณเพื่อใหสอดรับกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียนและบริบท
ของครอบครัว สิ่งที่แตกตางกัน คือ สัดสวนในการปรับใช มากบางนอยบางแตกตางกันไปตามจังหวะ
ชีวิตครอบครัว ทั้งนี้มรี ายละเอียดการปรับใชทหี่ ลากหลายแตกตางกันไป ใน 4 ครอบครัว ไดแก
ครอบครัว B และ C ที่ใชรูปแบบการดําเนินการโดยจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนั้น
เลือกปรับใชหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบครัว สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว ผูจัดการศึกษา ใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวครอบครัวใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนสวนหนึง่
ในการจัดทําเอกสารเพื่อสงเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดและนํามาจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผเู รียน
สวนครอบครัว A นั้นจดทะเบียนกับโรงเรียนหมูบานเด็ก ซึง่ โรงเรียนมีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบครัว สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะเชนเดียว แตมีความยืดหยุน
และเอือ้ ประโยชนตอครอบครัวในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และครอบครัว D แมจะ
ใชหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ แตเนื้อหาก็สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของผูเรียนในแตละประเทศ จึงโดยผสมผสานกันไปในแตละครอบครัวและสัดสวนในแตละ
วิธีการจะมากนอยแตกตางกันไปตามแตวิธีการจัดการเรียนการสอนและความสนใจใฝรูของผูเ รียน
ดังที่คุณแมครอบครัว C นํามาปรับเปลี่ยนหรือประยุกตใชใหเหมาะกับวิถีชีวิตและรูปแบบการเรียนรู
ของครอบครัวเทาที่จําเปน ดังที่คุณแมครอบครัว C เลาวา
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“ดึงมาบางสวน เราจะมีคูมอื การปรับใชที่ครอบครัวสามารถเลือกใหมันเอา
มาปรับได ไมจําเปนตองเปะทุกอัน...คือหลักสูตรมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามขั้น
แตวาของเราก็เรียนตามเด็ก แตวามันโยงได คือมันจะไมตาม step อยางเปน
สังคมนี้ดูงายเลย ประวัติศาสตรมันไมจําเปนตองเรียนเรื่องนีก้ อนเรือ่ งนี้ มัน
หลากหลาย แตเปาหมายเดียวกันใหเคารูถึงอยางนี้ แตมันไมจําเปนตองเปนไป
ตามอยางนี้เปะ คือวาหลักสูตรเปน pattern ที่ตองเรียงตามไป แตกระบวนการ
ไมเรียง แตบานเรียนพี่เคาทําตามนั้นก็มี ก็เอาแบบเรียนมาเรียนเลย แตถาบาน
เรียนทีป่ ลอยเด็กอิสระมันก็จะเจออันอื่นกอนไดใชไหม ของบานเราก็เปนสไตลเจอ
ไปกอนหลังก็ได มันก็ไมหลุดออกจากเปามาก ถาคนเขียนหลักสูตรตามวัยหรือ
ตามวิธีของการเปนคนจริง มันก็อยูอยางนี้มันก็ไมหลุดไปมากหรอก”
ทั้งนี้ ครอบครัวรวมบริหารจัดการเรียนรูใ หผเู รียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูค รอบคลุม ชุดความรู
ตามมาตรา 23 โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 และมาตรา 24 โดยใหผเู รียนไดพฒ
ั นา
ทักษะความสามารถอยางหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจอยางตอเนือ่ ง ซึ่งสอดคลอง และ
ตอบสนองเปาหมายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสอดคลองกับกฎหมายการศึกษาแหงชาติ
นอกจากนี้ มีประเด็นที่แตกตางออกไปในขั้นการเลือกใชหลักสูตร เห็นไดจากวิธี
การของครอบครัว B ซึ่งถือเปนอีกตัวเลือกหนึง่ ที่นาสนใจของครอบครัวเมือ่ เริ่มตนจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว เพือ่ ทําความเขาใจเรื่องหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ดังที่ ครอบครัว B ไดทําศึกษาหลักสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งพอแมรจู ักคุนเคยกันดี จึงไดติดตอขอตัวอยางหลักสูตรและแนวทางที่
โรงเรียนปฏิบัติมาเพื่ออานทําความเขาใจ เรียนรูหลักการ ขั้นตอนในการทําหลักสูตรของครอบครัว
พิจารณาทําความเขาใจเพื่อเปนแนวทางสรางหลักสูตรของตนเอง
โดยสรุปแลวเรื่องหลักสูตรในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากทั้ง 4 ครอบครัว
นั้นมีการใชหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพือ่ เอื้อตอการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในแตละระดับชั้น แตแตกตางกันไปตามประเภทของหลักสูตรที่
ครอบครับเลือกใชเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและครอบครัว สามารถแบงไดเปน 2
แบบ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ
และหลักสูตรโฮมสคูลของตางประเทศ เมื่อครอบครัวตัดสินใจเลือกประเภทของหลักสูตรได สิ่งสําคัญ
ที่ตองดําเนินการคือการปรับใชหลักสูตร โดยพบวา ทั้ง 4 ครอบครัวนั้น หลักสูตรแบบบูรณาการเปน
สําคัญ เปนการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน รวมถึงแนวคิด ความเชื่อ
และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไมสามารถแยกสวนออกจากกันได ซึ่งมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณเพื่อใหสอดรับกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนและบริบทของครอบครัว สิง่ ที่
แตกตางกัน คือ สัดสวนในการปรับใช มากบางนอยบางแตกตางกันไปตามจังหวะชีวิตครอบครัว

2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน
เมื่อครอบครัวไดพิจารณาหลักสูตรหรือแนวทางการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนแลว
ขั้นตอไปจึงเปนการปฏิบัตจิ ริงในรูปแบบวิธีการเรียนการสอน หรือในปจจุบัน ครอบครัวโฮมสคูลนิยม
ใชคําวา “การจัดประสบการณการเรียนรู” ซึ่งเปนคําทีส่ ามารถสะทอนใหเห็นวิธีการเรียนรูแบบการ
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จัดการศึกษาโดยครอบครัวไดชัดเจนมากขึ้น ที่ครอบครัวโฮมสคูลใชคําใหกบั ผูเรียน เพือ่ ใหสําเร็จตามที่
ครอบครัวไดตั้งเปาหมายหรือคาดหวังเอาไว ครอบครัวยอมตองมีเปาหมายการเรียนรูเปรียบเสมือน
ความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวของครอบครัวซึ่งผูจัดการศึกษาวาดหวังให
เกิดขึ้นหรืองอกงามอยูภายในตัวผูเรียน จากเอกสารและการสัมภาษณ แสดงใหวาแตละครอบครัวมี
เปาหมายบางอยางคลายคลึง ขณะเดียวกันก็มีความแตกตางกันไปตามหลักคิดความเชื่อของครอบครัว
ผูวิจัยจึงขอนําเสนอเปาหมายของทัง้ 4 ครอบครัว อันพอจะสรุปได ดังตอไปนี้
1) ปลูกฝงและพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษย สอดคลองกับทุกครอบครัว ซึ่ง
มุงเนนใหผเู รียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง พอจะสรุปไดเปน 3 ขอ ดังนี้
(1) ดานกาย สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน (มีงานทีต่ รงกับความชอบ
สนใจ ตรงตามความถนัดของตน สามารถเลี้ยงชีพได) รูจกั การพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักในคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีพัฒนาการตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ ทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจและอารมณ มีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ดานความคิด มีทักษะในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ คิดสรางสรรค และคิด
แกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเรียนรู ดัง
ปรากฏในเอกสารรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัว A ที่มี
เปาหมายอยากใหผเู รียนมีนสิ ัยรักการเรียนรู สามารถหาวิธีในการเรียนรูใ หกบั ตนเองไดอยางเหมาะสม
(3) ดานจิตใจ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลทัง้ ดานความรู ความคิด
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ตอ รวมทั้งครอบครัว B ที่คุณพอกลาวไวอยางหนักแนนวา “พลังที่อยากจะสรางคุณคา จิตสํานึก
ความผูกพันธตอความเปนคน ความเปนมนุษยใหมากทีส่ ุด”ขณะเดียวกันครอบครัว A มุงหวังให
ผูเรียนรูจ ักตนเอง เขาใจตนเอง เคารพตนเอง เคารพผูอื่น และมีความมั่นคงทางอารมณ ทั้งไดศึกษา
เรียนรูตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนสอดคลองตามหลักคําสอนอยางเปนธรรมชาติ
2) การใหผูเรียนมีความผาสุกหรือความสุข สําหรับครอบครัว C ซึ่งมีความลึกซึ้ง
และเนนหนักตางออกไปบางตามความวิถีชีวิตของครอบครัว ซึ่งในความหมายของครอบครัว คือ จิตใจ
ที่มีปญ
 ญารูวา ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูบนโลก ไมวาจะเปน สิง่ มีชีวิต สิ่งไมมีครอบชีวิต ดินน้ําลมไฟ
กิจกรรมการงาน ความดี ความชั่ว ความเหมาะ ความไมเหมาะ ความถูกตองความไมถูกตอง ความ
เจ็บปวย ความไมเจ็บปวย ปญหาตาง ๆ ทัง้ หมดในโลก ไมใชสุข ไมใชทุกขในใจ แตเปนเพียงวัตถุสสาร
พลังงานที่เปนกลางๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป หมุนวน อยูในโลก ตราบชั่วกาลนานไมมหี มดไปอยางถาวร
และไมมีตั้งอยูอยางถาวร สงบ เย็น และเปนประโยชนทั้งตอ ตนเองและผูอื่นดวยความไมประมาท
(จากหนังสือความผาสุกที่แทจริง โดย ดร.ใจเพชร กลาจน หรือ หมอเขียว) มีงานที่ตรงกับความชอบ
สนใจ ตรงตามความถนัดของตน สามารถเลี้ยงชีพได มีเวลาอิสระที่ไดทําหนาที่ทสี่ ําคัญ และจําเปน
ตาง ๆ คือ ดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคม
2.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ครอบครัวทัง้ 4 ครอบครัวนัน้ มีความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาแนวคิด และรูปแบบการดําเนินการจัดการเรียนของครอบครัวของแตละครอบครัว
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เหมือนกัน สวนที่ตางกันนั้นคือสัดสวนในการจัดศึกษาตามกลุมสาระรวมกับแบบกลุม ประสบการณ
ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจ ความถนัดของผูเ รียนและความพรอมของครอบครัวในการจัดการ
ศึกษาในดานตาง ๆ เชน คาใชจาย การแบงเวลาในการดูแลและจัดการศึกษาใหแกผูเรียนของครอบครัว
เปนตน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยสรุปจากทัง้ 4 ครอบครัวสามารถ
แบงออกได 2 รูปแบบ ไดแก การจัดการศึกษาตามกลุมสาระรวมกับแบบกลุม ประสบการณและ
การจัดการศึกษาแบบกลุม ประสบการณ ซึ่งเชือ่ มโยงกับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยผูวิจัยนําเสนอ
สรุปไดดังตารางที่ 14 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
ตารางที่ 14 ขอมูลวิธีการเรียนการสอน
ประเด็น
รูปแบบ
การจัด
การเรียน
การสอน

ครอบครัว A
การจัดการศึกษา
ตามกลุมสาระ
(จัดโดย โรงเรียน
ศิริพงษวิทยา)
รวมกับแบบกลุม
ประสบการณ
(จัดโดย ครอบครัว)

วิธีการ
จัดการ
เรียนการ
สอน

- เปนนักเรียนใน
โรงเรียน (โดยไมคิด
เวลาเรียนและผล
การเรียน)
- ผูเรียนหยุดเรียน
เพื่อไปวัด สวดมนต
ทุกวันพระ
- ครอบครัวมีเทคนิค
การสอนให
สอดคลองกับผูเ รียน
เชน ใชดูภาพยนตร
เพื่อใหผูเรียนเขาใจ
ประวัติศาสตร
- คุณพอคุณแมเปน
ทั้งผูส อนและผู
อํานวยความสะดวก

ครอบครัว B
การจัดการศึกษา
ตามกลุมสาระ
(จัดโดย มูลนิธิ
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม
โรงเรียนวังไกล
กังวล) รวมกับแบบ
กลุมประสบการณ
(จัดโดย ครอบครัว)
- เรียนที่บานเปน
หลัก
- ผูเรียนฝกทองจํา
อัลกุรอานและทํา
ละหมาดอยาง
ถูกตองทุกวัน
- ครอบครัวมีเทคนิค
การสอนให
สอดคลองกับผูเ รียน
เชน ใชการเลนขาย
ของและทําเงิน
กระดาษในการเรียนรู
การบวกลบเลข
- คุณพอคุณแมเปน
ทั้งผูส อนและผู
อํานวยความสะดวก

ครอบครัว C
การจัดการศึกษา
แบบกลุม
ประสบการณ
(จัดโดย ครอบครัว)

- เรียนที่บานและ
แหลงเรียนรูเปนหลัก
- ครอบครัวเขารวม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ที่บานและวัด
- ครอบครัวมีเทคนิค
การสอนให
สอดคลองกับผูเ รียน
เชน การไดรับ
กระสบการณตรง
โดยพูดคุยกับผูร ู
เพิ่มเติมจากการอาน
หนังสือ
- คุณพอคุณแมเปนผู
อํานวยความสะดวก

ครอบครัว D
การจัดการศึกษา
ตามกลุมสาระ
(จัดโดย โรงเรียน
Sunshine
International
Homeschool)
รวมกับแบบกลุม
ประสบการณ
(จัดโดย ครอบครัว)
- เปนนักเรียนใน
โรงเรียน (การเรียน
เหมือนในระบบ)
- ครอบครัวเขารวม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ที่บานและวัด
- ครอบครัวมีเทคนิค
การสอนให
สอดคลองกับผูเ รียน
เชน การไดรับ
กระสบการณตรง
โดยการทัศนศึกษา
- คุณพอคุณแมเปนผู
อํานวยความสะดวก
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ประเด็น
ครอบครัว A
เวลา
- มีการปดเทอม
ของโรงเรียน
- การเรียนรูเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เปนไป
ตามธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ปรับเปลี่ยนได แต
เปนไปตามขอตกลง
รวมกัน โดยเฉพาะ
วันที่มีคาบเรียน
ภาษาอังกฤษ

ครอบครัว B
- มีการปดเทอมของ
มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียม โรงเรียน
ไกลกังวล
- การเรียนรูเกิดขึ้น
ตลอดเวลาเปนไป
ตามธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ปรับเปลี่ยนได
ตลอดเวลาตามการ
พิจารณารวมกัน

ครอบครัว C
- ไมไดระบบการ
ปด-เปดเทอม แตให
ความสําคัญเปนป
การศึกษา
- การเรียนรูเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เปนไป
ตามธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ปรับเปลี่ยนได
ตลอดตามการ
พิจารณารวมกัน

ครอบครัว D
- มีการปดเทอมของ
โรงเรียน
- การเรียนรูเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เปนไป
ตามธรรมชาติการ
เรียนรูของผูเรียน
- ปรับเปลี่ยนได
ตลอดตามความ
เหมาะสมของ
โรงเรียนเปนหลัก

1. การจัดการศึกษาตามกลุม สาระรวมกับแบบกลุมประสบการณ
ในงานวิจัยนี้ จากเอกสารทีเ่ กี่ยวของ การสัมภาษณและการสังเกต พบวา
ครอบครัวดําเนินการจัดการศึกษาตามกลุม สาระรวมกับแบบกลุม ประสบการณ มี 3 ครอบครัว ไดแก
ครอบครัว A B และ D ที่ครอบครัวมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบมีขอตกลงกับโรงเรียน
ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัตทิ ี่ครอบครัวใหพูดคุยและตกลงกับโรงเรียนดังกลาวไวแลวเมื่อเริม่ นําบุตรหรือ
ผูเรียนเขามาเรียนรู แตรายละเอียดวิธีการประยุกตใชและสัดสวนคาน้ําหนักในการจัดการศึกษาของ
แตละครอบครัวนั้นมีความแตกตางกันไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
ครอบครัว A และ D นั้น จากการสังเกตและเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา แม
ผูเรียนทั้ง 2 ครอบครัวไดเขาเรียนในโรงเรียนในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง เรียนรวมกับเพือ่ นนักเรียนคน
อื่น ๆ และทํากิจกรรมกลุมกับโรงเรียน โดยครอบครัว A มีวิธีการจัดการศึกษายังคงเรียนรวมกับ
โรงเรียน ในอัตราสวนประมาณ 50 ตอ 50 ประเมินผลโดยครอบครัวทั้งหมด แตมีขอแตกตางบาง
ประการระหวาง 2 ครอบครัวนี้ คือ ครอบครัว A เหตุผลในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน
เนื่องจากภาระงานของพอแม และลดความเครียดทีล่ ูกตองอยูกับพอและแมตลอดเวลา นอกจากนั้น
ครอบครัวเห็นวาการเรียนในโรงเรียน ทําใหผเู รียนไดรับประสบการณชีวิตในมุมของวิชาการ ซึ่งชวย
สนับสนุนการเรียนรูอีกชองทางหนึ่ง ซึง่ จากการสังเกต ลูกสามารถเรียนรูวิชาการจากโรงเรียนไดดี
เนื่องจากไดสัมผัส และลงมือทําไปกอนหนาแลว ในการดําเนินการนั้น ครอบครัวมีขอตกลงและ
กําหนดเงื่อนไขรวมกับโรงเรียน เนื่องจากครอบครัวถือวาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูรปู แบบหนึง่ ของ
ครอบครัว โดยที่คุณครูและเพือ่ นรวมชั้นรับรู เขาใจตรงกันถึงเงื่อนไขหรือขอยกเวนที่แตกตางออกไป
จากเพือ่ นนักเรียนในโรงเรียนปกติ เชน การเขามาเรียนรวมเพียงบางวัน ในบางวิชา การขาดเรียนได
เมื่อครอบครัวแจงความประสงคหรือเหตุผลในการอยางในวันพระ ทั้งนี้คุณแมจะเปนผูจ ัดการศึกษา
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หลักใหกบั ผูเ รียนในวันทีผ่ ูเรียนไมตองไปโรงเรียน จากการสังเกต นอกจากการเรียนรูเ นื้อหา สาระ
ความรูตางๆทีบ่ านแลว สถานที่อกี แหงหนึ่งที่นอกจากนีจ้ ากการสังเกต แสดงใหไดวา ผูเรียนมักใช
เวลาอยูกบั ที่ทํางานของคุณพอ และคุณแมอยูเ สมอซึง่ เปนตามวิถีชีวิตของคุณพอที่เปนเจาหนาที่และ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งดูแลหองปฏิบัตงิ านวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย อีกสวนหนึ่งครอบครัวจัดการศึกษาแบบ
กลุมประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ดาน ไดแก การพัฒนาผูเรียนเพือ่ สงเสริมใหผูเรียนมี
การพัฒนาดาน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ที่สมดุลนั้น ครอบครัวเนนการใช
ชีวิตประจําวัน การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง การจัดสภาพแวดลอม การพบปะบุคคล เชน ญาติ เยาวชน
นักศึกษา เพื่อนรวมงานของพอแม อาจารยสอนธรรมะ พระสงฆ และบุคคลตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกัน
เมื่อเด็กไดสัมผัส พูดคุย หรือรวมงานดวยความสนใจ เด็กสามารถซึมซับ เรียนรูโ ดยตรงจากบุคคล
เหลานั้น ซึ่งทัง้ นี้ พอแมเปนสวนสําคัญ ในการสรางทัศนคติที่ถูกตรงสําหรับครอบครัว D ที่จัดการศึกษา
แบบศูนยการเรียนในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ Sunshine International Homeschool แมผูเรียน
ไดเขาเรียนในโรงเรียนในฐานะผูเรียนคนหนึ่งเหมือนกัน แตครอบครัวใหเนนการเรียนในโรงเรียน
นานาชาติที่ใชหลักสูตรโฮมสคูลเปนหลัก ในการเรียนการสอนครอบครัวไดมอบหมายใหมผี ูจัดการ
ศึกษาที่ครอบครัวไววางใจใหเปนผูจ ัดการศึกษาหลักใหกบั ผูเ รียนรวมกับผูเ รียนครอบครัวอื่น ๆ จึงทํา
ใหมีลกั ษณะคลายคลึงกับการเรียนในระบบโรงเรียนคอนขางมาก
สวนครอบครัว B จะเห็นไดวา ผูเรียนจัดการเรียนรูรวมกับโรงเรียน แตเปน
การรับชมทางโทรทัศน ในการเรียนรวมเชนนี้ เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะไดรบั มอบหมายให
สงชิ้นงานตามรายวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งครอบครัวตองสงกลับไปที่โรงเรียนไกลกังวล ครอบครัวไมไดใช
ผลการประเมินจากการทดสอบของโรงเรียน ซึ่งเปนไปตามรูปแบบที่ครอบครัวจัดการศึกษาแบบ
ครอบครัวเดี่ยวและแบบขายประสานงาน ครอบครัวจัดการการเรียนการสอนแบบกลุมสาระจาก
การศึกษาผานสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศนผานดาวเทียมตามตารางเวลาทีอ่ อกอากาศ ขอดีคือผูเ รียน
สามารถกลับมาดูยอนหลังได จัดทําเปนกลุม สาระการเรียนรูต ามรายวิชา ซึ่งครอบครัวพิจารณา
รวมกันในการเลือกรายวิชาที่ครอบครัวและผูเ รียนเห็นพองรวมกันวาจําเปนและตรงตามความสนใจ
ของผูเรียน โดยเปนรายวิชาหลัก ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุข
ศึกษา สังคมศึกษา ทัศนศิลป เปนตน
2. การจัดการศึกษาแบบกลุม ประสบการณ
สําหรับจะเห็นไดจากครอบครัว C ซึ่งจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
โดยสัดสวนในการจัดแบบกลุมประสบการณนั้นเต็มรอยเปอรเซ็นต โดยแบงออกเปน 4 ประสบการณ
ซึ่งสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน ดังตัวอยางเอกสารแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว C ที่ตองจัดทําเพื่อสงเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่ครอบครัวตนเองไดจดทะเบียนไว เพื่อเปนการ
แจกแจง แจงรายละเอียดเบื้องตนถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวในแตละระดับชั้น
โดยครอบครัวจัดระดับการศึกษาโดยใชระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จัดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) ซึ่ง
จากการใชเกณฑ การจัดระดับใชการศึกษา เปน 3 ระดับดังกลาว พบวา สิ่งทีผ่ ูเรียนและครอบครัว
ดําเนินการจัดการศึกษาใหผเู รียนในขณะนี้ ใชรูปแบบการเรียนรูที่อยูในระดับชวงมัธยมศึกษาตอนตน
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ผสมอยูมาก (แมผเู รียนยังศึกษาอยูในระดับประถม) ในการนํามาปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน
ครอบครัว C มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมประสบการณ ครอบครัวใชแนวทางในการเรียนรูที่
บูรณาการกลมกลืนไปในวิถีชีวิต เชน เดียว กับในปที่แลวโดยหลอมรวมบูรณาการเปนกลุม
ประสบการณและมีสัดสวนคาน้ําหนัก ดังนี้
1) กลุมประสบการณพฒ
ั นาคุณภาพชีวิต (20%)
2) กลุมประสบการณพฒ
ั นาองคความรูแพทยทางเลือกวิถีธรรม (10%)
3) กลุมประสบการณพฒ
ั นาการเรียนรูรวมกับสังคม (10%)
4) กลุมประสบการณพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ (60%)
ในการดําเนินการครอบครัวไดหลอมรวมบูรณาการเปนกลุมประสบการณ ดังปรากฏในรางคูม ือการ
ดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากหลักสําคัญที่ครอบครัวใชเพื่อสรางเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางครอบคลุมและสอดคลองกับเปาหมายของครอบครัว มี 5 ประการ ดังตอไปนี้
(1) ความสนใจของผูเรียน เปาหมายของครอบครัวและแนวการจัด
การศึกษาตาม มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(2) แนวทางที่เกิดจากความรักจึงไดแสวงหาแนวทาง ที่ดีที่สดุ ที่จะให
ลูกไดสงิ่ ที่ดีทสี่ ุด สําหรับการเกิดมาเปนมนุษย ทีเ่ ริ่มจากคําถามที่วาเราเกิดมาทําไม หากถาวา
ครอบครัวมองขามคําถามนี้ไปก็จะทําใหหางออกไปเสียจาก เปาหมายที่แทจริงทีเ่ ราไดเกิดมาเปน
มนุษย ก็จะทําใหเราไปเสียเวลากับหลายสิ่งหลายอยางที่ไมจําเปนสําหรับการไปสูเ ปาหมายของชีวิต
(3) หลักศาสนา เมื่อไดคนหาคําตอบจากการศึกษาหลายๆ แนวทาง
พบวาพุทธศาสนา ใหคําตอบทีส่ มเหตุสมผล และสมบูรณ โดยมีประเด็นทีส่ ะดุดใจ คือ ปณิธานที่ทาน
พุทธทาสภิกขุ
(4) คําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงสอน ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
(5) แนวสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวหมาย
รวมถึงตัวผูเรียนดวย จึงตัดสินใจทีจ่ ะลองกาว ออกหางจากวัตถุนิยมโดยจะมุงเนนไปทีก่ ารเรียนรู และ
รวมกิจกรรม ที่ศูนยการเรียนรูส ุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร

2.2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน
วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือที่ครอบครัวผูจ ัดโฮมสคูล เรียกวา “การจัด
ประสบการณการเรียนรู” ที่เปนขอคนพบในการงานวิจัยนี้ จากทั้ง 4 ครอบครัว พบวา คุณพอคุณแม
หรือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวใชวิธีการจัดประสบการณที่หลากหลายและมีความคลายคลึงกันใน
การปฏิบัตอิ ยูหลายสวน อาจมีการพลิกแพลงแตกตางกันไปบาง แตโดยรวมแลวมีความคลายคลึง
เปนสวนใหญ โดยใชวิธีการ 10 ขอ และมีตัวอยางภาพประกอบในภาคผนวก ง ดังตอไปนี้
1. ครอบครัวกําหนดกลุม สาระการเรียนรูและกลุมประสบการณ ตามความสนใจ
ความถนัดของผูเรียน และความเชื่อแนวคิดทางการศึกษาของครอบครัว ดังที่คุณแมครอบครัว A
กลาวถึงการที่ครอบครัวควรปลอยใหผเู รียนไดเรียนรูไปตามธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน เมือ่ ไดทํา
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สิ่งที่ชอบ ผูเรียนจะสามารถทํางานหรือเรียนรูเ รื่องนั้นไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ คุณแมอธิบายให
ฟงวา “เหมือนวาดรูปเหมือนกัน ถาเขานึกจะวาดเองนะมันก็จะมีรายละเอียดนูน นี่ นั่น ยิบๆ ยอยๆ
แตพอเราบอกนองวาดหลังบานใหแมดูหนอยสิ วาดอันนั้นหนอยสิ เหมือนคือเราเห็นเขาวางๆ ดวย
นิสัยผูใหญเนาะ...ก็กลัวเขาจะไมไดเรียนรูไง พอเห็นเขาวาง ที่จริงการที่เขาวางเขาก็ไดเรียนรูนะ...นั่น
คือความกังวลของเราไงวากลัวเขาจะไมไดเรียนรูที่เขาอยูวาง ๆ...เราก็เลยไปครีเอทเขาใหทํานูน ทํานี่
ปรากฏวาเขาเรียนรูไดไมดีหรอกไอที่เราไปครีเอทใหเขาทํา... แตวาถาเขาไปเจออะไรสักอยางแลวเขา
อยาก นึกอยากจะทํา เขาจะทําไดดี แลวก็ทําไดนาน แลวก็ทําออกมาแบบเห็นแลวก็ เออ ชื่นใจ”
สอดคลองกับครอบครัว B ที่ครอบครัวอาศัยกระบวนการเรียนรูทางสังคมเพื่อเขาใจชีวิตและสาระ
ทางวิชาการประกอบกันไป ทุกอยางตองไมขัดแยงกับแนวคิดพื้นฐานของครอบครัวที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ศาสนาอิสลามและปลูกฝงความรักที่จะเรียนรูใหเกิดในตัวลูก คุณพอกลาววา “เมื่อวันเวลาผานพนไป
ถึงวัยที่โตขึ้น ลูกๆไดแสดงออกถึงความเปนตัวของตัวตนของแตละคนมากยิง่ ขึ้น บทบาท วิธี รูปแบบ
ตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพขอเท็จจริง พอแมตอ งเฝามองและสังเกตพฤติกรรมของลูกๆแตละคน
อยางเอาใจใส ซึ่งจะมีผลตออนาคตทีส่ ามารถตอยอดใหงอกงามตามฐานที่เปนจริงไดอยางมั่นใจ รูและ
เขาใจในตัวลูกแตละคน จนสามารถใหความรักกับในความแตกตางกับทุกคนไดอยางทัดเทียมแมจะไม
เหมือนกันก็ตาม”
2. ครอบครัวใชการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ เพื่อเปนการสราง
ประสบการณการเรียนรูใหทั้งผูเรียนและครอบครัว ทั้งนี้ในการเดินทางนั้น ครอบครัวไมไดกําหนด
จํานวนการเขารวมกิจกรรมตางจังหวัดที่แนนอน แตจะใชการลงปฏิทินกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนา แลว
เมื่อใกลถึงเวลา สมาชิกทุกคนในครอบครัว คือ พอ แม พี่นองและตัวผูเ รียน จะพูดคุยปรึกษากันอีก
ครั้ง โดยผูเ รียนครอบครัว C เลาถึงหลักการพิจารณารวมกันของครอบครัววา “ประโยชนทจี่ ะได คุม
กับเวลาไหม เวลามีแตอยางเอาไปไรสาระ ไมคุม” ครอบครัวใชปฏิทินของบานจึงทําใหสมาชิกทุกคน
ทราบกิจกรรมตางๆที่วางแผนเอาไวลวงหนา วาใครจะทําอะไร ที่ไหนบาง จึงชวยอํานวยความสะดวก
ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัว เพื่อใหไดประโยชนสงู สุดรวมกันในครอบครัว
สอดคลองกับแนวคิดของครอบครัว B ที่มีตอการทัศนศึกษาและการเที่ยวชมแหลงเรียนรูอยาง
ตอเนื่องจะชวยกอเกิดการเรียนรูทหี่ ลากหลายไมจํากัดเวลาและสถานที่ วางพื้นฐานการเรียนรูใน
บรรยากาศของความพึงพอใจ ดังทีค่ รอบครัว B มักเดินทางไปรวมงานวิชาการของโรงเรียนใกลบาน
การจัดกิจกรรมรวมเรียนรูกบั กลุม เพือ่ นทีเ่ ปนนักเรียนในระบบโรงเรียนในชวงปดภาคเรียน เชน การชม
วีดิทัศนรวมกัน อาจเปนชวงสุดสัปดาหที่อาจมีทงั้ เพือ่ นของพี่ๆและเพื่อนของตัวเองมาที่บาน หรือ
เปนชวงเวลาปดเทอมของโรงเรียน เชนเดียวกันกับครอบครัว D ที่ใชการเดินทางทองเที่ยวรวมกัน
เปนครอบครัวไปยังสถานที่ตาง ๆ โดยเนนการขับรถขึ้นเหนือลองใตคางแรมระหวางทางไปดวยกัน
เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณทั้งดานอารมณ ความรูสกึ ไปในประสบการณการเรียนรูนั้น ๆ และ
ครอบครัวยังพบวา ระหวางการเดินทางผูเ รียนจะมีขอสงสัยจากการสังเกตตาง ๆ ผุดขึ้นมาเรียนรูและ
หาคําตอบทัง้ ดวยตัวเองและระหวางกัน ดังบทสัมภาษณครอบครัว D วา “..เราจะมีพากันไปขับรถทั้ง
ครอบครัวแบบทริปยาว ๆ ไปเที่ยวเชียงใหม..ขับรถกันไปรถยนต การไปรถยนตดีกวา...ผานจังหวัด
อะไร ๆ ก็ถาม เรียนรูทงั้ เรื่องระยะเวลา ระยะทาง นอง..บอกวาถานั่งเครื่องบินเราก็จะไมไดเห็นอะไร
มากแบบนี”้
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3. ครอบครัวใชหลักศาสนาเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตและเปนตัวอยางใน
การเรียนรูของผูเ รียน ดังที่ปรากฏในหลักฐานรองรอยการบันทึกการเรียนรูของผูเรียนครอบครัว A ที่
แสดงใหเห็นวาครอบครัวใหความสําคัญกับศาสนาเปนอยางมาก โดยในวันสําคัญทางศาสนา เชน วัน
มาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันอื่นๆ ที่ไมไดกลาว สวนใหญ ครอบครัวจะจัดเวลา
สําหรับไปทําบุญที่วัดเปนประจํา เวนแตมเี หตุจําเปนทีท่ ําใหไปไมไดจริง ๆ โดยครอบครัวเตรียมดอกไม
บายศรี สําหรับถวายดวย ทําใหผเู รียนไดเรียนรูเกี่ยวกับวันสําคัญหรือประวัติของวันสําคัญจากพระ
อาจารยและไดซึมซับวัฒนธรรมตางๆ รวมทั้งการทํางานฝมอื การทําบายศรี รอยมาลัย จัดดอกไม
ในแตละเทศกาล หรือแมแตสงิ่ ที่ตองใชในงานพิธีตาง ๆ เปนตน เชนเดียวกันกับคุณพอครอบครัว B
กลาววา“วิถีครอบครัวดําเนินไปดวยบรรยากาศและรูปแบบตามแนวกรอบของคุณธรรมในศาสนาที่
เปนแกนหลักใหทกุ คนไดยึดถือปฏิบัติดวยความเขาใจตามภาวะที่เปนจริงของแตละคน” สอดคลอง
กับครอบครัว D ที่ดําเนินตามวิถีของชาวพุทธทั้งการตื่นมาสวดมนตตอนเชา การทําสมาธิเจริญสติ
ภาวนา การฟงเทศน การปุจฉา-วิสัชชนาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา เรียนรูระหวางกันในวิถีชีวิต
ประจําวัน
4. ครอบครัวใชวิธีการพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนจากการศึกษา ซึ่งมาจากการที่คุณพอ คุณแมหรือผูจัดการศึกษาสังเกตผูเ รียนอยู
เสมอและพยายามแกไขปญหาในการเรียนทีเ่ กิดขึ้นกับผูเ รียน เมือ่ ผูเ รียนไมอยากเรียนเรือ่ งราวบางเรือ่ ง
อาจเปนประวัติศาสตร คณิตศาสตร แตเนื่องจากครอบครัวตระหนักเรื่องราวนั้นเปนสิ่งที่ผเู รียนควร
ตองทราบหรือรูเอาไว จึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเพือ่ ใหผูเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น นี่เปนสิ่งที่
ทําใหการเรียนการสอนของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวนาสนใจยิ่งขึ้น แตละครอบครัวตองใชเทคนิค
การเรียนการสอนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู เพื่อแกปญ
 หาที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน เชน
ความเบื่อหนาย ความซ้ําซากจําเจ เนื้อหาเปนไกลตัวสําหรับผูเรียน เนื้อหายากแกการอธิบาย ดังที่
ปรากฏจากการสัมภาษณและเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา ผูเรียนทุกครอบครัวเลือกใชการเลาเรื่อง ผูก
โยงเปนเรื่องราวซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ใชไดเปนอยางดี เมื่อตองการใหผเู รียนเรียนรูประวัติศาสตร เชน
การเลานิทาน ตํานาน ความเชื่อโบราณเรื่องผี เปนตน ที่เกี่ยวของกับเนือ้ หาสาระในรายวิชาตาง ๆ
สามารถชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดความรูส ึกนาติดตาม เกิดความตั้งใจในการรับฟงและ
จดจําเรื่องราวไดอยางเปนธรรมชาติ ดังตัวอยางผูเ รียนในครอบครัว D เลาถึงการที่ตนเองชอบฟง
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ เรื่องประวัติพระพุทธเจาจากวิทยุในรถ ซึ่งจะไดฟง ในชวงเชาที่คุณแมไปสง
สมาชิกทุกคนไปโรงเรียน รวมทั้งการอานจากหนังสือการตูนในเรื่องนี้ดวย ซึง่ จะเห็นไดวาการเริม่ ตน
จากความสนุก นาติดตามทําใหผเู รียนสามารถเรียนรูเรื่องราวหลายๆอยางในคราวเดียวกัน และ คุณ
พอครอบครัว B ไดอธิบายวาไดใชการเลานิทาน ประวัติ เหตุการณตางๆที่เปนบทเรียนใหลกู ฟง เพือ่
สรางความสนใจและความอยากรูใหเกิดในตัวลูก ทั้งนี้ยังเลาเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงแมว ซึ่งเปน
เหตุการณที่ครอบครัวพิจารณาแลววาจะชวยสรางเสริมใหผเู รียนไดเรียนรูอยางหลายหลายในการดูแล
ที่ตนเองไปเก็บมา ครอบครัวจึงอนุญาตเพื่อตอยอดพฤติกรรมและนิสัยที่ดีของผูเรียนตอไป โดยคุณพอ
เลาไป ยิ้มไปวา “จากการปนจากการปนจักรยานออกกําลังกายตอนเย็นกับเพื่อนสองคน ไปเจอลูก
แมวตัวเล็กๆที่ถูกทิ้งอยูริมถนน จํานวน 4 ตัว อยูในสภาพหิวนม จึงไดหาถุงพลาสติกนําลูกแมวทั้ง 4
ตัวใสถุงแลวปนจักรยานกลับบาน บอกแมวาขออนุญาตนํามาเลี้ยงใหโตกอนแลวจะนําไปปลอยทิง้
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ภายหลัง ที่พูดเชนนี้เนื่องจากกลัววาแมจะไมอนุญาตใหเลี้ยงแมวที่บาน พอและแมเห็นวาเปน
พฤติกรรมทีส่ ามารถนํามาตอยอดในเรื่องของจิตและอารมณจึงไมไดปฏิเสธ ทั้งแนะนําวิธีดูแล
โดยเฉพาะกลิ่นจากการขับถาย จากการสังเกตอยางใกลชิดของพอแม ปรากฏวาลูกมีพัฒนาการใน
เรื่องความออนโยนและความเอาใจใสมากขึ้นเปนพิเศษ” ทั้งเลาเทคนิคหรือการพลิกแพลงวิธีการ
เรียนรูที่คุณพอ ใชในการสอนใหกบั บุตรสาวคนเล็ก ยกตัวอยางวา “เมื่อกอนผมมีมาตัวนึงพูดภาษา
อาหรับ มันฟงภาษาอาหรับนะ ทีนเี้ ด็กทีจ่ ะขึ้นมาขี่มาผมเนีย่ ตองมีโปรแกรม อยางนอยมีพื้นฐานคุย
ภาษาอาหรับสัก 4-5 คํากอน วายังไงใหหยุด ยังไงใหเดิน ยังไง ใชไหม มันเปนเทคนิคการที่วาภาษา
ไปในตัว เด็กแตละคนจะมาอยางนี้ตองมาดูภาษาดวย ภาษาอาหรับไปดวย”
สอดคลองกับครอบครัว C ในเรือ่ งการประดิษฐสงิ่ ของตาง ๆ ขณะเดียวกันก็
ปลูกฝงและสนับสนุนใหผูเรียนรูจ ักการประหยัด การเก็บวัสดุเหลือใชเพื่อจะไดนํากลับมาใชใหมอีก
ครั้งหรือการรีไซเคิล จากการสังเกตพบวาครอบครัว C จัดสรรพื้นที่สําหรับจัดเก็บวัสดุเหลือใชภายใน
บานโดยใสไวในกลองพลาสติกที่มหี ลายลิ้นชักซึ่งจัดเรียงซอนกันไปเรือ่ ยจนสูงติดเพดานบาน คุณแม
ครอบครัว C กลาวเสริมวา “ก็เก็บไวไง เมื่อกอนเคาชอบประดิษฐลงั มาประกอบ ก็เลยเก็บวัสดุ
เหลือใชมา เหมือนของเลน จะมีเปนลิ้นชักเยอะแยะมีหลายอยางก็เก็บไว ไดมาใชเรื่อย ๆ ตั้งแตเล็ก
นั้นแหละ” สวนผูเ รียนเองบอกวาแมวาในการประดิษฐหากจะซื้อของใหมเลยก็จะงายขึ้น แตเลือกเอา
วัสดุเหลือใชหรือของที่มีอยูแลวจะดีกวา เมื่อตองการทําอะไรก็รอื้ จากหองเก็บของเพื่อนําเอาไปใชได
และยกตัวอยางตอวา “มีจอ LCD (ญาติใหไมไดซื้อ) ยังใชไดอยู ถึงรุนเกาก็ยงั ใช สารพัดทีเ่ รายังเก็บ
ไว พวกเศษกลอง เศษกระดาษก็ยงั เก็บ อยางนอยก็ชั่งกิโลขาย” ของบางอยางที่เก็บมาใชในการ
ประดิษฐตนทุนแค 20 กวาบาท จะเห็นไดวาการจะสรางนิสยั การใชของรีไซเคิลในตัวผูเ รียนไดนั้น
ครอบครัวจะตองปฏิบัติรวมกันอยางจริงจัง นอกจากการสอนเพื่อใหเด็ก ๆ เกิดนิสัยแลวคุณพอคุณแม
ก็ตองชวยสงเสริม จัดสรรพื้นที่และปฏิบัติตัวใหสอดคลองกับสิ่งที่สอนไปแลวควบคูไปดวย เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงการใหความสําคัญในเรือ่ งนี้ สอดคลองกับคุณแมครอบครัว C เลาวา “ถาของคุณแม จะแยก
เปนลิ้นชักไว เลยจะทําใหดูเปนตัวอยางวาถาของทีเ่ ก็บไว มันใชไมได ก็ไมมีประโยชนทจี่ ะเก็บ แตถา
เราเก็บ เราตองเอามาใชใหได เราตองแยก พยายามทําลิ้นชักแยก แลวทําตารางเก็บของ” จึงทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเ รียนและครอบครัวไปพรอมๆกัน ดังที่คุณแมกลาววา “บางทีที่ไหน หรือ
ในโรงเรียน ก็จะบอกวาใหรีไซเคิล แตไมไดใหลงมือทํา มันก็ไมเขาในตัวเด็กใชไหม แลวเด็กไมได
ตระหนัก แตเคาไดตระหนัก ประหยัดไปเยอะ” และจากการสังเกต พบวาคุณแมและผูเ รียนจะใสชุด
สีเหมือนกันโดยเปนการตกลงกันของทั้งคู เพื่อชวยประหยัดคาใชจาย โดยคุณแมเลาใหฟงวา
“เปาหมายของแมและลูกตองไปดวยกัน แลวกลับมานัง่ คุยกับเคา เชน ไมพรอม คาใชจายเยอะ ก็ไม
เคาก็รูวาฟุมเฟอยเกิน มันก็เลยเปนการเรียนรูตลอดเวลา อยางเรือ่ งเสื้อ ครัง้ แรกที่ไมอยากใสกางเกง
เล แตตอนนั้นมีธรรมะอยูแลว ก็เลยไดการปลอยวางมา แตเคาชอบ เคาเสนอมา เคาสบายเลยไมรสู ึก
อะไรหลังจากนั้นพี่กเ็ ลยดูวา ถาลูกใสอยางนั้นคนเดียวไม ok เลยนะ แมเลยใสดวยพอลองทําดู ก็จะ
เห็นผลเองเลยนะ แลวเราก็ลดการไปซือ้ เสื้อผา ลดเวลาไปชอปปง แลวเวลาใสเราตองจับคูชุดกัน ใช
เวลานานมาก พอเราลองมาทําดูก็ตัดอะไรที่มันฟุมเฟอยไดจริงๆ” และจากการสัมภาษณพบวา
ครอบครัวเลือกใชการเดินทางทางรถไฟเปนสวนใหญเมือตองเดินทางไปตางจังหวัด แมวาจะใชเวลา
ในการเดินทางยาวนานกวาวิธีการอื่น ๆ แตครอบครัวและผูเ รียนถือวาการเดินทางรูปแบบนี้ชวย
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ประหยัดคาใชจายใหกบั ครอบครัวไดและไดเรียนรูวิถีชีวิตของผูคน รวมถึงสถานที่ตาง ๆ ที่อยูระหวาง
การเดินทางทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูถึงวัฒนธรรมทองถิ่นตางๆที่พบเห็นไดในการใชเวลาบนรถไฟ
ซึ่งจากการสัมภาษณอาจารยสอนอิเล็กทรอนิกสของผูเรียน นั่นคือ พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร4 ทานเปน
อดีตนายทหารนักประดิษฐ ที่ใชเวลาสวนใหญกบั การหาวิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ไมใหทําลาย
สิ่งแวดลอมและเปนผูกอตัง้ ชมรมสิง่ ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ซึ่งครอบครัวตองเดินทางไปพบที่
กรุงเทพอยูเ สมอ ไดเลาถึงถึงวิธีการเดินทางที่ครอบครัว C ใชเปนประจําซึ่งก็คือการเดินทางโดยรถไฟ
ประจําทาง แมจะใชเวลามากไปบางแตเห็นไดวาครอบครัวของผูเ รียนก็ถอื วาชวงเวลาที่อยูในรถไฟ
ก็สามารถเรียนรูเรื่องตาง ๆ ตามวิถีชีวิตของผูคนในแตละจังหวัดไดเชนกัน
5. ครอบครัวเปดโอกาสใหทดลองปฏิบัตจิ ริง กิจกรรมการเรียนรูรปู แบบนีม้ ี
ลักษณะรวมแบบการบูรณาการ ผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตนเองและไดรับความรูหลายๆแขนงได
ในเวลาเดียวกัน ครอบครัวใชการทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันและการจัดกลุมประสบการณใน
รูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ มอบโอกาสใหผเู รียนลองปฏิบัติจริงดวยตนเอง เปนตัวชวย
เสริมสรางความมั่นใจในตัวผูเรียน ตัวอยางเชน ผูเรียนครอบครัว B จะไมคอยกลาแสดงออกกับคนที่
ไมรูจัก รูสึกเขินอาย กลัวผิด ๆ ไมกลาตอบอะไรเวลาไปไหน ผูเรียนจึงเลาวา “แตยา ๆ ชอบใหเวลา
ไป ๆ ซื้อของคนเดียวคะยาจะรอที่รถแลวก็บอกวาไปซือ้ น้ํา ไปซื้ออยางอื่น ก็ไมกลาไป ยาก็บอกวา
อาวทําไมอะไมกลาเรือ่ งแคนี้เอง แลวก็พอไปแลวก็ยาก็ถามวา พอกลับมาเขากัดรึเปลาที่ไมกลานะ
พอชวงหลัง ๆ ก็ไปเองไดคะ” และการไปขายของที่รานกะสาว5 ผูเรียนไดเรียนทักษะทีห่ ลากหลาย ได
ใชวิชาคณิตศาสตรในการขายของ ทั้งรับเงิน ทอนเงินใหกับลูกคา ไดเขาใจคุณคาของเงิน รูส ึกอยาง
แทจริงถึงความเหนื่อยยากในการทํางาน เขาใจระบบการทํางาน ไดพูดคุยกับลูกคาทีห่ ลากหลาย
สวนผูเรียนครอบครัว C ครอบครัวก็สงเสริมและเปดโอกาสเรียนรูผาน
ประสบการณตรงของผูเรียนอยูเ สมอ ซึง่ เริม่ ตนมาจากความสนใจใฝรูของผูเ รียนเปนสําคัญตัวอยางเชน
ผูเรียนเลาถึงโครงงานทีท่ ําใหตนเองเริม่ กลับมาสนใจอิเล็กทรอนิกสอีกครัง้ วา “ผมเห็นเคาติดปาย
แปะประกาศประกวดสิง่ ประดิษฐและวัสดุเหลือใช ก็เลยสมัครไป แลวอาจารยบอกใหทําเรื่อง เครื่ อง
เตือนน้ําเกลือหมด ทํายังไงไมบอก ใหไปคิดเอาเอง” ทําใหผเู รียนเกิดความกระตือรือรนทีจ่ ะคนหา
คําตอบและวิธีการดวยตนเอง ทั้งนี้นอกจากการสนับสนุนจากครอบครัว ลักษณะนิสัยการเรียนรูของ
ผูเรียนก็ถือเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหการเรียนรูไปไดอยางราบรืน่ และมีความสุขในการใชเวลาในการ
เรียนรูเรื่องนั้นๆ จากการสัมภาษณเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูและใชงานโปรแกรม Microsoft Word บวก
กับผูเ รียนมีนิสัยรักการเรียนรูโ ดยผานการลองผิดลองถูกอยูเ สมอในการทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่อง
ตาง ๆ โดยผูเรียนครอบครัว C เลาถึงเรื่องนี้ดวยนําเสียงสบายวา

4อาจารยสอนอิเล็กทรอนิกสของผูเรียนครอบครัว C และอดีตนายทหารนักประดิษฐ ที่ใชเวลาสวนใหญกับการหา

วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ไมใหทําลายสิ่งแวดลอมและเปนผูกอตั้งชมรมสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ใน Facebook และ
เปนหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรูดานอิเล็กทรอนิกสของครอบครัว C
5 เปนรานขายน้ําแข็งใส อาหารและเครื่องดื่มที่อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล เจาของราน คือ กะ สาว ซึ่งเปนรานที่
ครอบครัวติดตอเพื่อให ผูเรียนครอบครัว B ไดไปเรียนรูการทํางานในหน าที่ตางๆและเพิ่ มพูนประสบการณชีวิต และถือวาเป น
แหลงเรียนรูหนึ่งของครอบครัว B
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“เวลาใชคอมพิวเตอร ทําไปมั่ว ๆ เดี๋ยวก็รูเอง word นี้แหละครับใชบอย นอกนั้น
ไมใชเลย ตอนเริม่ ใชก็ลองทุกฟงกชั่นของมัน เปนอะไรก็เปนไป ไมซื้อหนังสือนะ
ในอินเตอรเน็ตก็ไมอานดวย อยาง word นี้เขาไปเลน ลองพิมพไป 2-3 ตัวแลวก็
ทําอะไรกับมัน หายเปนหาย มันก็จะจําไดวายังไง ถากดนี้แลวขอมูลหาย กดนี้แลว
เปนยังไง”
เปนที่นาสังเกตวา เมื่อผูเรียนโฮมสคูลเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอสมควรแลว จากสถาบันหรือสถานที่
สอนเรื่องตาง ๆ หรือมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดดีแลว เชน โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียน
สอนอัลกุรอาน เปนตน ผูเ รียนมักจะเปลี่ยนกลับมาเรียนทีบ่ า น เปนไปในทางพัฒนาและตอยอดการ
เรียนรูของตนเอง ซึ่งสามารถทําไดดี ดังตัวอยาง จากการใหสัมภาษณ ผูเรียนครอบครัว B เลาวา
เมื่อกอนผูเ รียนเคยไปเรียนอัลกรุอานตอนเย็นที่ตําบลฉลุง ซึง่ ไมไกลจากบาน เมื่อเรียนไปแลวพักหนึ่ง
จนพออานทําความเขาใจเองไดแลว จึงไมมีความจําเปนตองเรียนอีก คุณพอจึงใหหยุดเรียนและ
กลับมาเรียนตอดวยตนเองกับคุณแมทบี่ าน สอดคลองกับผูเ รียนครอบครัว A จากรายงานผล
การประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ที่เมือ่ กอนผูเรียนจะไปเรียนพิเศษวิชาดนตรีตามที่ตนเอง
สนใจ เชน เปยโน เปนตน เมือ่ ผูเ รียนเลนไดระดับหนึ่ง จึงไมไดไปเรียนตอ แตผเู รียนสามารถตอยอด
ไดดวยตนเอง โดยสามารถแตงเพลงและเลนเพลงที่ชื่นชอบไดโดยการฟงและแกะ โนตเองรวมทัง้
สามารถเลนเพลงอยางอิสระตามอารมณความรูส ึกในเวลานัน้ และสามารถรวมเลนดนตรีกบั คนอื่นๆ
ไดอยางดี
6. ครอบครัวกระตุนและแนะแนวทางใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห การสังเกต การ
คนควาและแสวงหาการแกไขปญหาตางๆดวยตนเอง เชื่อมโยงพัฒนาทักษะการเรียนรูจ ากกิจกรรม
การเรียนรู นําไปสูการเชื่อมโยงกับการใชชีวิตประจําวันของตนเอง โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เชน
การฝกงาน การคาขาย การเปนอาสาสมัคร เปนตน ดังที่สงั เกตเห็นจากแนวปฏิบัติในการบริหารราน
ขายอาหารเพื่อสุขภาพของผูเรียนครอบครัว C ซึ่งโดยคุณแมชวยออกเงินลงทุนใหกอนรอบแรก
4,000 กวาบาท ไดขาวปริมาณ 90 กิโลกรัม แตมีการทําขอตกลงวา เมื่อคาขายไดกําไรคอยคืนทุน
กลับใหคุณแม ซึ่งผูเรียนนอกจากจะขายของดวยตนเองแลว ยังมีความคิดใชวิธีการตางๆในการ
สงเสริมการขายสินคาของตนเอง โดยผูเรียนเลาวา “ในอินเตอรเน็ต ใน facebook ก็ไมไดเปนแบบขาย
ก็แคโปรโมทวาเราขายตรงนี้นะ ราคาเทาไหร เคาจะรูม าหมดเลย พอมาซื้อจะรวดเร็ว สะดวก ก็จะ
หาที่ไดงายขึ้น” ผูเรียนเขาไปตรวจดูทุกคืน วามีการเคลื่อนไหวหรือมีการสัง่ ซื้อสินคาจากหนาเว็บของ
ตนเอง ทั้งนี้ จากการสังเกตของผูวิจัย เมื่อเขาไปดูเฟสบุค ชื่อ รักษโลก ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
(Alternative & Holistic Health) แสดงใหเห็นวามีการโพสทประกาศขายสินคาตางๆ มีรปู ประกอบ
น้ําหนัก ราคา นอกจากนีผ้ ูเรียนยังพยายามสงเสริมการขาย โดยใชการแถมสินคาเพิม่ เติมเมือ่ ผูซ ื้อ
สินคาในจํานวนที่กําหนดไว เชน พริกที่ปลูกเองทีบ่ าน เปนตน ผูเรียนเลาถึงความเปนมาของการขาย
อาหารเพื่อสุขภาพ สินคาเหลานี้สงั่ ซื้อมาจากเว็บไซต ชื่อ บริษัทแดชีวิตอโศก ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
ของหมอเขียว (หรือ ดร.ใจเพชร กลาจน ซึง่ เปนครูผสู อนและหนึง่ คณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนครอบครัว C) มีจําหนายขาวปลอดสารพิษ ครอบครัวผูเรียนเคยสั่งซือ้ มาลองกินภายใน
ครอบครัว แตเนื่องจากในการสัง่ แตละครั้งตองสัง่ จํานวนมาก จึงทําใหกินไมหมด มอดขึ้น ทั้งนี้เรื่อง
ความคิดทีจ่ ะขายของเหลานีผ้ ูเรียนคิดอยู 2-3 ป จึงตัดสินใจได เมือ่ พิจารณาดวยเหตุผลหลายประการ
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ดังที่ผเู รียนเลาวา “ก็มันรานเดียวในภูเก็ตที่สง มาจากแดชีวิต ไมมีรานใดเลย ที่มันถูกขนาดนี้ เราก็
สํารวจราคารานตางๆ อยู 2-3 ป” ผูเ รียนไดยกตัวอยางใหผวู ิจัยฟงเกี่ยวกับการตัดสินใจตั้งราคา
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพของตนเองวา “อยางถั่วเขียว ครึ่งกิโล เราขาย 36 บาทที่รานปลอด
สารพิษอื่นเคาขายกัน 45 บาท มันจะแพงขึ้นไป ของเราถูกกวาดีกวา เพราะเราตรวจสอบกลับไปได
วาจากบริษทั นี”้ จากการสังเกตเกี่ยวกับการจัดรานขายสินคาเพื่อสุขภาพทีห่ างเทสโกโลตัสภูเก็ต
ประตูสุดทาย หนาราน Pizza Hut มีลักษณะรานขนาดเล็กที่จัดวางอยูบ ริเวณทางเดินเขาหาง ประตู
ดานซายมือ เปนบูธวางขายสินคาของผลิตภัณฑโอทอป มีตลู ็อคกุญแจดานลางสามารถเก็บของได
แบบถอดประกอบได ทั้งนีเ้ มือ่ จะนําสินคนไปจัดแสดง ทางหางมีขอกําหนดเรื่องพืน้ ทีก่ ารใช โดยผูเรียน
ไดพยายามคิดหาทางแกไขปญหานี้โดยการคิดพิจารณารวมกันคุณแม โดยผูเรียนนําชั้นวางของที่ตน
มีอยูแลวทีบ่ านมาทดลองแขวนหรือจัดวางที่รานดวยตนเองกอน ตัดสินใจวาเหมาะควรหรือตองหาซื้อ
ชั้นวางของเพิ่มหรือไม ผูเรียนเลาวา “วางแผนตั้งแตกอนไป ชั้นวางของซื้อไวตั้งแตกอนไป เราตั้งที่
พื้นเคาไมใหตั้ง ตองหาวิธีเลยชวยคิดกันกับคุณแม มันตัวแขวนดีกวา”
เมือ่ ผูเ รียนเลาถึงสิง่ ตนเองตองทําในการขายของครัง้ นี้ ผูเ รียนทําทุกกระบวนการ
ดวยตนเอง โดยมีคุณแมเปนที่ปรึกษาอยูเ คียงขางเสมอ ตั้งแตการวางแผนงาน การตรวจสอบตลาด
ทั้งการเช็คราคาสินคาประเภทเดียวกันในตลาดกอนคาขาย การทดลองใชสินคาดวยตนเองกอนสั่งซื้อ
มาขาย การตรวจสอบแหลงผลิตสินคา การสัง่ สินคา ตรวจสอบความถูกตอง การบรรจุหีบหอสินคา
การพบปะเพื่อประชุมหาขอตกลงรวมกันในการขายของ ไดแก การเฝาราน ชวงเวลาในการผลัดเวร
เฝาราน การจัดตารางเวลาขายของ เปนตน ในที่นี้ขอขอยกตัวอยางกระบวนการ 2-3 ตัวอยาง เพื่อให
เห็นสิ่งทีผ่ ูเรียนตองดําเนินการในการทํากิจกรรมการเรียนรูน ี้ ตัวอยางเชน ในขั้นตอนการตรวจสอบ
สินคาของครอบครัว C ครอบครัวเดินทางไปดูทมี่ าของผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งมาจากเกษตรกรไรสารพิษ
ที่บริษัท แดชีวิต จํากัด ปจจุบันเปนเปน บริษัท พลังบุญ (บุญนิยม) จํากัด ทีจ่ ําหนายสินคาใหลูกคา
ทั่วประเทศจํานวนมากมานานกวา 14 ป สินคาที่จําหนายจะเนนจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ปลอด
สารพิษ ไมฟอกสี ไมเปนอันตรายตอผูบ ริโภค เชน ขาวกลอง ธัญพืชปลอดสารพิษ และวัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหารมังสวิรัติ อาหารเสริม สมุนไพร กาแฟดีท็อกซและสินคาอุปโภค เมื่อไดสงั่ ซื้อแลว
ทดลองรับประทานกันที่บาน แตเนื่องจากเมื่อสั่งซื้อตองสั่งในปริมาณทีม่ าก บางครั้งจึงทําใหใชวัตถุดิบ
เหลานี้ไมทันเวลา ในการขายสินคารอบนี้ของผูเ รียน ประกอบดวยขาวกลอง ถั่วแดง ถั่วเขียว ลูกเดือย
ขาว ถั่วเหลือง โจกผักแหงไรสาร วุนเสน ฟองเตาหู เปนตน สวนขั้นตอนการหาขอตกลงรวมกันใน
การขายของ ผูเ รียนครอบครัว C พูดถึงเรือ่ งนี้วา “ก็มาคุยกันกับคุณนาเพือ่ นคุณแม คุยวาจะวางยังไง
ทํายังไง คุยกันเรื่องราน จัดราน ใครจะอยูเฝา เปนผลัด เปนกะ เอากะละครึง่ วัน ทั้ง 3 คนนี้แหละ
ผลัดกัน สวนคาเชาไมมี เปนของทาง OTOP เคาใหขายสินคา OTOP ของ OTOP เคาใหทุน มันก็เปน
OTOP อยู 2 จาว คือ ปุยไสเดือนกับเสื้อ ก็เลยไดดวย” โดยในการขายของโดยใชบูทรวมกัน ทุกคน
ตกลงกันวาแบงเปน แบงเปน 2 กะ เชา 9.30-15.00 น./15.00-20.00 น. และขัน้ การดําเนินการบรรจุ
หีบหอสินคา ผูเ รียนเลาถึงความยุงยากและการบรรจุสินคาที่ใชเวลาพอสมควร ซึ่งผูเรียนเปนผูบรรจุ
เองทัง้ หมดวา “หลักๆที่ใชก็กระชอน (พัฒนาเปนตะแกรงรอน) ขวดโหล รอนถั่วเขียว เดือย ขาว
ตองรอนาน มีมอด หนอน เดิมถุง 5 กก. ใชเวลาแบง 2 ชม. รอน > ใสถุง > ชั่ง > ซีล > ปะราคา >
ใสถงุ pack” ซึ่งสะทอนใหเห็นการทํางานทุกขั้นตอนดวยตนเองของผูเรียนอยางชัดเจน สวนครอบครัว
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D นัน้ จะใชการสังเกตและการกระตุนชวนคิดผานการถามแบบเชื่อมโยงไหลไปตามสถานการณที่
ผูเรียนสนใจในลักษณะการสนทนาพูดคุยกันในครอบครัว ตามที่เลาวา “..เขาชอบอานเรื่องสงคราม
กรีกมาก ในเน็ตก็มหี มดเลยนะแลวพี่นั้นก็ไดเรียนรูวาจริง ๆ แลว โห ความรูอ ะไรถาคุณจะเอา Google
ก็มีใหคุณหมดเลย เราแทบไมตองวิเคราะหหรือทําอะไร หรือแมแตสอนเด็ก จริง ๆ แลวเด็กสามารถ
เรียนรูเอง แตเราตองรูจ ักตั้งคําถาม ถามอะไรที่มันนําพาไปสูการเรียนรู แลวก็เชื่อมโยงเขาหาตัวเอง
ยังไง…ฉะนั้นคําถามที่พี่จะถามลูกวา ลูกคิดวาสงครามมันเกิดจากอะไร รัก โลภ โกรธ หลงใชไหม แลว
ลูกคิดวาสาเหตุสําคัญเกิดจากอะไร...ถามเขาอะไรอยางนี้ กลับมาหาตัวเอง การศึกษามันตองทําให
เกิดการพัฒนาตัวเอง ไมใชเรียนแตเรื่องของเขา ไมงั้นมันมีแต Zoom out มันไมได Zoom in
เหมือนกลองถายรูปที่ถายแตคนอื่น และไมไดถายตนเอง”
7. ครอบครัวมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหกบั ผูเ รียน คอยสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงออกและปฏิบัติในสิ่งทีผ่ ูเรียนตัดสินใจทําเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู โดยอํานวยความ
สะดวกดานตางๆ เชน การเขาถึงสือ่ และแหลงเรียนรู การเงินดานการลงทุน การใหยืม เปนตน
ดังตัวอยางในครอบครัว C ที่ครอบครัวสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกเพือ่ เปนการฝกใหผเู รียนเรียน
การหารายไดดวยตนเอง โดยเริ่มตนมาจากเรื่องใกลตัวของครอบครัว คือ อาหารเพื่อสุขภาพหรือ
อาหารเกษตรอินทรียครอบครัวรับประทานอยูเปนประจํา แลวชวยสงเสริมความคิดของผูเ รียนที่
ตองการหารายไดใหกับตนเอง คุณแมจึงสงเสริมโดยคอยใหคําแนะนําและออกตนทุนใหผเู รียนไดมี
โอกาสลงมือทําตามความตั้งใจของตนเอง โดยผูเรียนเลาวา “แมออกใหกอน ตนทุน lot แรก 4,000
กวาบาท 90 กก. ตอนนี้ไดมาเกินครึง่ แลว” และบทบาทของคุณพอทีม่ ีสวนสําคัญในการเสนอความเห็น
และใหคําปรึกษาในเรื่องการคาขายของผูเรียน ดังที่ผเู รียนครอบครัว C เลาใหฟง วา “พอก็สนับสนุน
พอก็อยากขายของเหมือนกัน อยางขายของ นําเสนอหมด ตัง้ ราคาชวยกันวาจะเอากําไรกี่เปอรเซ็นต
ก็คิดกันไป โปรโมชั่นอะไร คุณพอก็เสนอมาบาง มาขายใหมๆ ซื้อครบ 5 กก. แถมถั่วเขียว 250 กรัม”
รวมถึงการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางไปสถานที่ตา งๆเพือ่ ใหผูเรียนไดเขาถึงความรูจ ากผูร ู
ปราชญชาวบานหรือครูผสู อนที่ครอบครัวไววางใจในการจัดการเรียนรูใหกับผูเ รียน ดังทีผ่ ูเรียน
ครอบครัว C เลาถึงการเดินทางเพื่อซือ้ ของและไปพบอาจารยที่สอยอิเล็กทรอนิกสที่กรุงเทพวา
“อาจารยไปเดินคลองถมทุกวันอาทิตยมา 30 กวาปแลว แกจะไปทุกอาทิตยเหมือนแกจะรูเ สนทาง
เราก็ไปดักรอปลายทาง เวลาเทาไหรก็จะรูกัน เดินกับอาจารยก็ไปเจอพวกนี้แหละครับเลยซื้อมา”
รวมถึงครอบครัว D ที่ผูเรียนหลงใหลการอานหนังสือเปนอยางมาก ทางครอบครัวจะสงเสริมเชน พา
ไปเลือกซื้อหนังสือทีผ่ เู รียนสนใจ รวมถึงการจัดมุมชั้นหนังสือไวสําหรับจัดเก็บหนังสือของบาน ดังบท
สัมภาษณที่วา “บานก็จะมีชั้นหนังสือแตพี่ไมไดจัดแบบหองสมุดนะ พี่ก็ซื้อชั้นหนังสือแลวก็เอาหนังสือ
ลูกนั้นไปแยกวางไว ตั้งแตเขาอานหนังสือได เขาก็หยิบมาอานเอง เขาจะรูวาอะไรอยูตรงไหน บางเลม
เขาก็หยิบมาอานหลายรอบ” รวมไปถึงการเลนสแตก ซึ่งตองมีอุปกรณในการฝกทางครอบครัวก็จะ
จัดสรรเครื่องมือใหผเู รียนฝกฝนตามความสนใจ
8. ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิม่ เติมไปพรอมกับผูเ รียนอยูเ สมอ
ความสนใจของครอบครัวก็เปนสวนหนึง่ ในการปลูกฝงและทําใหผูเรียนไดรบั โอกาสในการเรียนรูเ พิ่ม
มากขึ้น นอกจากนั้นยังทําใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวไดใชเวลารวมกันในการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหผเู รียน ผลที่ตามมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ครอบครัวในที่นี้ คือ คุณพอ คุณแม

156

หรือผูจัดการศึกษาเกิดการเรียนรูรวมกันไปพรอมกับผูเรียน เมื่อผูเรียนสนใจในการทําเรื่องใด ๆ เพื่อ
จะไดสงเสริมใหผเู รียนเขาอยางหรือปฏิบัติอยางถูกตอง นอกจากจะสงผลตอความคิดและพฤติกรรม
ของผูเ รียนแลว ยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับครอบครัว ดังทีพ่ บในครอบครัว C ที่ผเู รียน
เลาถึงความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับคุณแม เมื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัววา “แมเปลี่ยนนิสัยเยอะ
นะครับ เชน การแตงตัว ไมซื้อเสื้อผาเลย เพราะเวลาไปเรียน เราไปดวยกันตลอด” และจากรายงาน
การประเมินผลผูเ รียน ยังแสดงใหเห็นภาพชัดเจนขึน้ โดยมีคําอธิบายวาผูเรียนประหยัด เรียบงายในการ
ดํารงชีวิต เชน ลดการซื้อเสื้อผา ดวยการกําหนดยูนิฟอรมทําใหลดคาใชจาย ความฟุงเฟอฟุมเฟอย
และเวลาในการเลือกซื้อ รวมทัง้ สะดวกในการสวมใสในแตละวันที่ไมตองคิดตองหาวาจะใสอะไร โดย
ใสเสือ้ ยืดสีพนื้ ตามวัน เชน วันจันทรสเี หลือง วันอังคารสีชมพูและหากมีกจิ กรรมเลอะและเปอ นก็อยู
ในขอยกเวน โดยใสสีดํา เปนตน สวนครอบครัว D ผูปกครองสะทอนถึงการเรียนรูจ ากการจัด
การศึกษาใหลกู ทําใหเห็นตัวเอง รูกรอบความคิดตัวเองชัดเจน ขึ้น จากทีก่ ลาววา “…เรารูวาเราเครียด
คือมีอยูยุคหนึ่งที่พีอยากใหทุกอยางมันเปนไปตามที่เราตองการ เพราะเราเรียนมาจากวอลดอรฟ วา
แบบแผน ทําแบบโนนแบบนี้ มันตองมีรปู แขวนภาพใหสวย ๆ นะ แตวาในความเปนจริงมันทําไมได
พอเราไปยึดแบบแผนมาก จิตเราก็หาย เราก็ลืม ละเลยอารมณตัวเอง แลวก็ทําใหคนอื่นเขาอึดอัดไป
หมด …สุดทายมันตองหาแกนใหเจอวามันคืออะไร แลวเราเรียนรูอ ะไรจากลูก ลูกเรียนรูอ ะไรจากเรา”
โดยที่ครอบครัว A เมื่อเริม่ ทําโฮมสคูล คุณแมก็ตองเรียนรูวธิ ีการดูแล วิธีการสอน ซึง่ ตองนํามาลอง
ปฏิบัติเองเมือ่ ใชเวลาอยูกบั ลูก ตัวอยางเชน การปรับใชทฤษฏีเกี่ยวกับพูดกับผูเ รียน ซึง่ ก็ทําใหคุณแม
ไดเรียนรูและพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการพูดเพื่อชวยสามารถสงโดยคุณแมเลาใหฟง วา
“ทฤษฎีในเรื่องของการพูด ๆ กับลูกอะไรแบบนี.้ ..ประมาณวาไมไปชี้เขาวาจะตองทํา
อยางนี้นะ เหมือนกับใหเขาไดมีโอกาสไดลอง เพียงแตเราคอยระวังวาอยาใหมันตก
ลงไปแลวกันอะไรตรงนั้นนะ สมมติถาเขาอยากจะปนเกาอี้อะไรแบบนีเ้ ราก็ ตอน
เด็กๆ เนาะ ก็ใหนะ แตวาเรารูวาเขาจะปนเราก็ไปจับไวใหเขาสักหนอย เขาก็เรียนรู
วาถาจับแลวก็ไมลม หรือไมก็ถาแบบมันไมนั่นเกิน ไมอันตรายเกินก็ลองใหเจ็บดูบาง
สักนิด สักหนอย คือไมใชวาเราตั้งใจลองนะ หมายถึงวา เชิงปฏิบัติไมคอยเขาใจ แลว
ก็เรื่องของโฮมสคูลที่ พีเ่ นนเรื่องของการไมแทรกแซงไงตอนทําใหมๆ แตตอนนี้แซง
เต็มตัวแลว...การไมแทรกแซงคือหมายถึงวาใหเขาไดลองทํา เราไมตองไปบอกเขาวา
ทําอยางนี้ๆ หรือทําอยางนี้ คือใหเขาไดลองไป เหมือนสมมติเขาอยากจะวาดรูปหรือ
อะไรอยางนี้ ก็วาดไปเลย อยากจะวาดยังไงก็วาดไป เราก็นั่งดู นอกจากเขาถาม..
ปลอยเขาใหเขาทํา แตวามันตองใชสมาธิเยอะนะไอแบบนั้นนะ”
9. ครอบครัวใหความสําคัญการเรียนรูจ ากครูผสู อนภายนอก ทั้งนี้อาจเปนปราชญ
ชาวบาน ครูผูสอน หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึง่ ซึ่งครอบครัวไววางใจและมีโอกาสในการ
เขาถึงเพื่อใหผเู รียนไดมโี อกาสเรียนรู ทํากิจกรรมการเรียนรูเ พื่อสงเสริมความเขาใจเรื่องนั้น ๆ อยาง
ลึกซึง้ ยิ่งขึ้น สอดคลองกับที่คุณแมครอบครัว A กลาววา “ใช ๆ พี่จะใหนองเรียนรูโดยการที่ใหเขาไป
เห็นตัวอยางที่ดีไง ไมวาอะไรทั้งนั้น ใหเขาไดเห็นตัวอยางแลวเขามา เขาสนใจ เขาสะดุด แลวเขาเอา
มานั่นของเขาเอง เหมือนการพูดบางทีเรา เขาก็เรียนรูจากเพื่อนรวมงาน เวลาไปเขาคายหรืออะไร
แบบนี้ พีอ่ ยากใหเขาไปเจอแบบมืออาชีพ” รวมถึงการเรียนเสริมพิเศษ ดังตัวอยางครอบครัว B ควบคู

157

ไปกับการเรียนเสริมตามความตองการของผูเรียน เพื่อเนนตามศักยภาพและพัฒนาการของลูก เชน
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ซึ่งเปนอาจารยจากภายนอก สวนใหญเปนชวงเย็นถึงค่ําและมีนักเรียน
จากภายนอกมาเรียนรวมดวย ในชวงบายจะเปนเวลาวางผูเรียนสามารถเรียนและทํากิจกรรมตามที่
ตนเองสนใจ เชน ชวยพี่เลี้ยงมา ประดิษฐตกแตงจากวัสดุเหลือใช รวมถึงสงเสริมศักยภาพเชิงสรางสรรค
เกี่ยวกับการออกแบบเสือ้ ผาที่ลูกมีแววมาตั้งแตเล็ก โดยเรียนรูทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนตาม
เวลาที่เหมาะสม เชนเดียวกับครอบครัว D ที่ผเู รียนตองการเรียนวายน้ํา ทางผูป กครองก็จัดหาครู
มาสอนวายน้ํา
10. ครอบครัวใชวิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง เพื่อเสริมสรางความ
รับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และฝกความมีวินัยของผูเ รียน สอดคลองกับครอบครัว C คุณแมเลาวา
“สวนที่เคารับผิดชอบ หองน้ําหองนึง ชวยงานอื่นก็อาหาร แลวเรื่องทั่วไป ถาวันไหนแมทําอาหารก็ไป
ชวยลางจาน” และ “อยากใหเคามีพื้นทีเ่ พิ่ม เคาก็โตแลวเริม่ แยกใหดูแลขางบน ทําความสะอาดเอง
เปนกระบวนการเรียนรูเ ลย เคาตองรับผิดชอบเรื่องของเคา เรื่องเปดเรื่องอะไร ตอนนั้นเปดเปนแกน
ตัวอื่นมาเปนตัวเสริม” สอดคลองกับจากการสังเกตและรวมกิจกรรมกับผูเรียน ผูเ รียนครอบครัว A ที่
คุณแมมอบหมายใหผูเรียนเปลี่ยนน้ําในแกวหนาพระและตั้งถวายดวยตัวเองทุกเชา เวรลางจานในชวง
เย็น และทีส่ ําคัญคือการดูแลสิ่งของ อุปกรณการเรียนของตนเอง ไมวาจะเปนหนังสือ เครื่องเขียน
โตะเขียนหนังสือ เปนตน ซึ่งผูเ รียนจะตองจัดเก็บดวยตัวเองใหเรียบรอย สวนครอบครัว D นั้นมีพเี่ ลีย้ ง
พี่เลี้ยงมักจะทําให แตจะมีงานใหชวยเชน ชวยลางจาน ชวยอาบน้ําสุนัขบางเปนตน เชนเดียวกับผูเ รียน
79 จากการสังเกตและการพูดคุยกับพี่สาวคนโต ผูเ รียนไดรบั มอบหมายจากครอบครัวใหทําหนาที่
ประจํา ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบของตัวผูเ รียนเอง ไดแก ดูแลในการทิง้ ขยะ จัดสํารับกินขาว เก็บจน
ชวยเตรียมกับขาวและดูแลเสื้อผาเครื่องแตงกายของตนเอง
โดยสรุปแลว เมือ่ กลาวถึงดานวิธีการจัดการเรียน ในงานวิจยั กลาวไว 2 สวน คือ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถแบงออกได 2 แบบ ไดแก การจัดการศึกษาตามกลุม
สาระรวมกับแบบกลุม ประสบการณและการจัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณ ทั้งนี้ แมครอบครัว
สวนใหญจะดําเนินการแบบกลุมสาระรวมกับกลุม ประสบการณ มีเพียงครอบครัวเดียวที่จัดการศึกษา
แบบกลุมประสบการณ แตจะไดเห็นวาทุกครอบครัวมีการจัดการศึกษาแบบกลุม ประสบการณรวม
ดวยอยูทงั้ สิ้น เพียงตางกันที่วิธีการและสัดสวนในการจัดการศึกษาของแตละครอบครัว เชื่อมโยงกับวิธี
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรูโ ดยครอบครัวทีใ่ ชวิธีการจัดประสบการณ
ที่หลากหลาย และมีความคลายคลึงกันในการปฏิบัติอยูห ลายสวน อาจมีการพลิกแพลงแตกตางกันไป
บางตามธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการ 10 ขอ ไดแก ครอบครัวกําหนดกลุม
สาระการเรียนเรียนรูและกลุมประสบการณตามความสนใจความถนัดของผูเรียนและความเชื่อแนวคิด
ทางการศึกษาของครอบครัว ครอบครัวใชการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ตางๆเพื่อเปนการสราง
ประสบการณการเรียนรูใหทงั้ ผูเรียนและครอบครัว ครอบครัวใชหลักศาสนาเปนตัวอยางในการดําเนิน
ชีวิตและเปนตัวอยางในการเรียนรูของผูเ รียน ครอบครัวใชวิธีการพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อให
สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนจากการศึกษา ครอบครัวเปดโอกาสใหทดลองปฏิบัตจิ ริงมีลักษณะรวม
แบบการบูรณาการชวยใหผเู รียนสามารถเขาถึงไดดวยตนเองและไดรบั ความรูห ลายๆ แขนงไดในเวลา
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เดียวกัน ครอบครัวกระตุนและแนะแนวทางใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเกต คนควาและแสวงหาการ
แกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง เชื่อมโยงพัฒนาทักษะการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการ
เชื่อมโยงกับการใชชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัวมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
คอยสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและปฏิบัติในสิ่งที่ผเู รียนตัดสินใจทําเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู โดย
อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เชน การเขาถึงสื่อและแหลงเรียนรู การเงินดานการลงทุน เปนตน
ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิ่มเติมไปพรอมกับผูเ รียนอยูเ สมอ ครอบครัวใหความสําคัญ
การเรียนรูจ ากครูผสู อนภายนอก ทั้งนี้อาจเปนปราชญชาวบาน ครูผูสอน หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ่ง ซึง่ ครอบครัวไววางใจและมีโอกาสในการเขาถึงเพือ่ ใหผเู รียนไดมีโอกาสเรียนรู ครอบครัวใช
วิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง เพือ่ เสริมสรางความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และฝกความมี
วินัยของผูเรียน
ทั้งนี้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทัง้ สองแบบนั้น มีหลักคิดสําคัญรวมกัน
(Common thought) ในทุกครอบครัว 5 ประเด็น ไดแก
1) ความยืดหยุนในดานเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระวิชา สามารถปรับเปลี่ยนเวลาไดตามที่
ตองการ เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและสถานการณทเี่ กิดขึน้ ในครอบครัว ประเด็นนี้ถือเปนเรื่องที่
โดดเดนของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ทาํ ใหการเรียนรูท ําไดงา ยและทันตอการเรียนรูของผูเ รียน
มีผลดีตอการออกแบบและขยายผลการเรียนรูที่ชัดเจนตอการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความถนัด
และความสนใจ เรียนรูไดอยูเสมอ สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูทผี่ เู รียนปฏิบัติที่บาน ผูเรียน
ครอบครัว B บอกถึงขอดีในการเรียนแบบนี้วา ถาเราจะเรียนคางอยูก็เราก็จะไปไหนก็จะไปไดเลย
จะกลับมาเรียนตอก็ได โดยสวนตัวผูเรียนไมคอยตองเรียนยอนหลัง แตวาใหพอกับแมมาสอนเสริม
นิดนึง ซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงจากการสังเกต จะเห็นไดวาแมวาครอบครัวจะมีการวางแผนกิจกรรม
ตางๆ สวนใหญครอบครัวและผูเรียนก็จะพยายามจัดสรร โดยใหความสําคัญอยางมากกับการเรียนใน
สาระวิชาตางๆกับการศึกษาผานดาวเทียมในชวงเชากอน ทัง้ นี้ผูเรียนเลาวา “วิชาคณิตตีเทาไหรเราก็
จะไปดูวิชาคณิตนะคะ ถา ๆ วิชานั้นไมอยากเรียน ไมงั้นก็ทาํ อยางอื่น ทํากิจกรรมอื่น ๆ” สะทอนถึง
ความยืดหยุนในการเรียนและการที่ผูเรียนสามารถตัดสินใจไดเองวาจะเรียนหรือไมเรียนก็ได แต
ครอบครัวก็มีขอ ตกลงวาก็ตองทํากิจกรรมอยางอืน่ ทดแทนหากไมเรียนในวิชานั้นหรือมาเรียนยอนหลัง
หรือ การปรับเปลี่ยนเวลา เนือ่ งจากครอบครัวตองพาลูกๆไปเยี่ยมและนําสิ่งของ เครื่องนุง หม ของใช
ประจําวันไปใหชาวโรฮิงญาทีม่ าอาศัยอยูทบี่ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล สอดคลองกับ
ครอบครัว A ที่กลาวถึงระยะเวลาในการเรียนพิเศษของผูเ รียนวา “สําหรับวิชาการที่เรียนเสริมและ
จางครูพเิ ศษ คือ วิชาภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ที่นองสนใจเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน ดนตรี (ขิม)
เตนรํา เปนตน และเมือ่ นองลดความสนใจ ก็จะหยุดการเรียนพิเศษ”
ดังปรากฏในเรื่องชวงเวลาในการอานหนังสือของผูเรียนหรือครอบครัว ทีส่ ามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไดตลอด ไมไดจํากัดเวลาในการอานหนังสือ ผูเรียนตองการอานเมื่อไรก็
ทําไดตามอัธยาศัยและนิสัยในการอานของแตละคน ดังตัวอยางผูเรียนครอบครัว C สังเกตไดจาก เลา
วา “ที่บานนี้คือ อานเวลากอนนอน ก็ซอื้ บาง แต 3 ปนี้ไมซอื้ เลย แมก็ซอื้ นิดเดียว ที่บานหนังสือ
เยอะแลว” ผูเรียนบอกวาตัวเองอานหนังสือที่ซอื้ มาหมดทุกเลมแลว แตจะมีบางเลมที่ชอบอานก็จะ
อานซ้าํ อยูเ รื่อยๆ แมจะมีบางเลมที่อานแลวเขาใจยาก ผูเ รียนก็มีความพยายามในการอาน ผูเ รียนเลาวา
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“ไมมีเลือกอานดวย เพราะสิง่ ทีเ่ ราชอบ เราตองเขาใจมันกอนแลวมันก็ไมมอี ะไรยาก” สิ่งที่สาํ คัญ คือ
ครอบครัวสงเสริมการอานของผูเรียน และครอบครัวจัดใหผเู รียนเรียนพิเศษเสริมทั้งทีบ่ านและ
สถาบันภายนอก ตามความสนใจของผูเรียนและไมจํากัดระยะเวลา
2) การใหความสําคัญกับประสบการณตรงของผูเรียน ผานการทํากิจกรรมที่แตกตาง
หลากหลาย เพื่อชวยเปดโอกาสในการเรียนรูใหผูเรียนไดเขาถึงความรู เทคโนโลยีตาง ๆ ไดลองปฏิบัติ
ลองทําดวยตนเอง ทั้งนีก้ ารปฏิบัติในรูปแบบนี้ชวยสงเสริมใหผเู รียนเกิดการสังเกต ไดพบปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นเมื่อตนเองลงทําในเรื่องนั้น นําไปสูการ ดังตัวอยางพี่สาวคนโตครอบครัว B เลาถึงนองสาว
ที่เปนผูเรียนโฮมสคูลวา “ก็วันไหนที่เคาอยากไปดูก็ไป วันไหนที่ไมอยาก ก็ไมไป เพราะวาเคายังเขา
เรียนดวยไมได มันเปนหลักสูตรคอมพิวเตอรอะไรอยางนี้ เหมือนโปรแกรมพาวเวอรพอย เคาก็ไปดู
บางทีก็ไป บางก็ไมไป” เชนเดียวกับครอบครัว D ที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูผานประสบการณ
ตรงผานสัมผัสรับรูทหี่ ลากหลาย ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ดังที่กลาววา “คือยังไมไดเอาตํารามา
กาง กันเลย แต Step แรกก็คือ ทําใหเด็กประทับใจ ใหเด็กเห็นบรรยากาศ Feeling พาลงไปทองนา
เลย พาไปดูของจริง พาไปชิม คือมันไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อการเรียนรูแลวสิง่ เหลานีม้ ันจะจํา
เขาไปในสมองเด็ก”
3) ผูเรียนจะมีชวงเวลากิจกรรมอิสระของตนเอง ตัวอยางเชนครอบครัว B เลาวา เมือ่ มี
เวลาวางในชวงบาย ผูเ รียนจะชอบประดิษฐสงิ่ ของ เชน ที่ใสของทีป่ ระดิษฐจากไมไอศกรีม เลนกับแมว
อานหนังสือการตูนความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร เชน การตูนความรูเรื่องครอบครัว
ตึ๋งหนืด เปนตน ผูวิจัยจึงนําเสนอตัวอยางกิจวัตรประจําวันของผูเ รียนทั้ง 4 ครอบครัว โดยสรุปได
ดังตารางที่ 15 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 15 ขอมูลตัวอยางกิจวัตรประจําวัน
กิจวัตร
ครอบครัว A
ประจําวัน
ชวงเชา ตื่นนอน
ทําความสะอาด
เปลี่ยนน้ําถวาย
หนาพระ
ลางจาน
อาบน้ํา
เก็บของ
รดน้ําตนไม
ในวันที่ไปโรงเรียนก็
จะจัดตารางเรียน
ทานอาหารเชา
ฟงเพลงในรถ
ไปที่ทํางานของแม
หรือพอ อาจวาดรูป
ชวยจัดเรียงของ
เขาไปเรียนรูงาน
ชางเล็ก ๆ นอย
ที่ shop ของพอ
หรือแม
กรณีไปโรงเรียน
เขาเรียนตามคาบ
เรียน ในวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ศิลปะ
วิทยาศาสตร
การงานและ
เทคโนโลยี

ครอบครัว B

ครอบครัว C

ครอบครัว D

ตื่นนอน
ทําละหมาดและฝก
ทองจําพระ
คัมภีรอัลกุรอาน
ไปตลาด/ ออก
กําลังกาย เชน
ปนจักรยาน วิ่ง
ออกกําลังกาย ขี่
มา
ทานอาหารเชา
อาบน้ํา
ดูขาว
เรียนกับการศึกษา
ทางไกลผาน
ดาวเทียมไกล
กังวล ไดแก วิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
ทัศนศิลป วาดรูป

ตื่นนอน
ออกกําลังกาย เชน
เดิน ปนจักรยาน
เก็บผัก, รดน้ําตนไม
อาบน้ํา ทําอาหาร
ทานอาหาร
ทํากิจกรรม (1-2
อยาง)
อานหนังสือ
ตอวงจร
ทําแบบฝกหัด
ดู ดีวีดี ซีดี
คนขอมูล
อินเตอรเน็ต
ดู YouTube พื้นที่
ชีวิต, เจาะใจ,
สารคดีตางๆและ
อื่นๆ
ทําสวน
ชอปปง
ตอวงจร ทดลอง
ปรับแตง
เลนเปยโน
ทํางานบาน
เรียนรูรวมกัน แม
ลูก (อาจจะดู
หนังสือเรียนและ
อื่นๆ)

ตื่นนอน
ไปสงพีส่ าวที่
โรงเรียน
ฟงวิทยุเกี่ยวกับ
ธรรมะและพุทธ
ประวัติ
แมแวะซื้อของ
เขาแถวตอนเชา
เรียนตามคาบที่
กําหนด คาบละ
40 นาที สลับกัน
ไป ไดแก เชน
Science (2 คาบ)
English (2 คาบ)
Thai (2 คาบ)
PE/DM (2 คาบ)
Art (2 คาบ)
Math (2 คาบ)
Design &
Technology
(2 คาบ)
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ตารางที่ 15 (ตอ)
กิจวัตร
ครอบครัว A
ประจําวัน
ชวงเที่ยง- ทานอาหารเที่ยง
บาย
ลางจาน
ไปที่ทํางานของแม
หรือพอ
อาจวาดรูป
ชวยจัดเรียงของ
เขาไปเรียนรูงาน
ชางเล็ก ๆ นอย
ที่ shop ของพอ
หรือแม
กรณีไปโรงเรียน
เขาเรียนตามคาบ
เรียน ในวิชา
ภาษาไทย สังคม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ศิลปะ
วิทยาศาสตร
การงานและ
เทคโนโลยี
เลนกับเพือ่ น
วาดรูป
อานหนังสือการตูน
ฟงเพลง

ครอบครัว B

ครอบครัว C

ครอบครัว D

ทานอาหารเที่ยง
ทําละหมาด
กิจกรรมอิสระ เชน
เลนกับแมว
ทํางานประดิษฐ
เลนและสราง
สิ่งของจากทราย
ชวยพี่ชายเลี้ยง
มาโดยคนชวยขน
หญาและให
อาหารมา ดู
โทรทัศน คุยกับ
พี่ๆ เลน
อินเทอรเน็ต คุย
ผาน skype กับ
เพื่อนที่อยู
ตางประเทศ เลน
เกมสแตงตัวใน
คอมพิวเตอร
เรียนพิเศษภาษา
อาหรับ (ในวัน
อังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี
ตั้งแต 13.30 15.30 น.)
สามารถเลือกเขา
หรือไมเขาเรียน
ก็ได เนื่องจาก
ตองเรียนรวมกัน
พวกพี่ ๆ

ทํากิจกรรม
(1 - 2 อยาง)
อานหนังสือ
ตอวงจร
ทําแบบฝกหัด
ดูดีวีดี ซีดี
คนขอมูล
อินเตอรเน็ต
ดู YouTube พื้นที่
ชีวิต ,เจาะใจ,
สารคดีตาง ๆ
และอื่นๆ
ทําสวน
ชอปปง
ตอวงจร ทดลอง
ปรับแตง
เลนเปยโน
ทํางานบาน
เรียนรูรวมกัน
แมลูก (อาจจะดู
หนังสือเรียนและ
อื่นๆ)

ทานอาหารเที่ยง
เรียนตามคาบที่
กําหนด คาบละ
40 นาที สลับกัน
ไป ไดแก
Science (2 คาบ)
English (2 คาบ)
Thai (2 คาบ)
PE/DM (2 คาบ)
Art (2 คาบ)
Math (2 คาบ)
Design &
Technology
(2 คาบ)
หลังเลิกเรียน
เลนกับเพือ่ น ๆ
เรียนพิเศษวิชา
คณิตศาสตรหรือ
ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 15 (ตอ)
กิจวัตร
ครอบครัว A
ประจําวัน
ชวงเย็น ทานอาหาร
ไปเลนกับเพื่อน
เลนกีฬา
ออกกําลังกาย
วาดรูป
ดูละคร
ทําการบาน
นอนหลับ

ครอบครัว B

ครอบครัว C

ทําละหมาด
ทานอาหาร
เลนกับแมว
เรียนรูพูดคุยใน
ออกกําลัง เชน วิ่ง
ครอบครัว
ปนจักรยาน
(เรียน เลน
เรียนพิเศษ
เลา ฝอย)
ภาษาอังกฤษ
อาบน้ํา
(ในวันจันทร
อานหนังสือ
วันพุธ วัน
นอนหลับ
พฤหัสบดี ตั้งแต
19.00-20.30 น.)
ผูเรียนตองเขา
เรียนประจํา
ซึ่งเรียนรวมกัน
กับรุนพี่

ครอบครัว D
ทานอาหาร
เลนบาสกับคุณพอ
ทําการบาน
เลนเกม
อานการตูน
ดูละคร เปนตน
นอนหลับ

2.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรู
เมื่อมีการจัดการสอนใหผเู รียน สิง่ หนึง่ ที่นบั วาเปนเครื่องมือสําคัญที่ขาดไปเสียมิได
คือ สื่อและแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว ซึ่งใชเปนสื่อกลางที่สามารถชวย
ถายทอด ความรู และสงสารตาง ๆ ไปยังผูเรียน เปนสิ่งที่ผเู รียนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม สัมผัส
หรือเลนได ชวยสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบทเรียนหรือกิจกรรมดําเนินไปได
สะดวกและเขาใจไดงาย จากการศึกษาพบวาทั้ง 4 ครอบครัวมีการประยุกตใชสอื่ และการเขาถึงแหลง
เรียนรูคลายคลึงกันเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนสิ่งที่ผเู รียนและครอบครัวสามารถเขาถึงไดในการใช
ชีวิตประจําวัน โดยสรุปได 2 ประเภท คือ สื่อภายในครอบครัวและสือ่ ภายนอก ทั้งนี้มีวิธีการใชสื่อที่
หลากหลายกันไปตามวัย ความสนใจและความถนัดของผูเ รียน รวมถึงความสนใจของครอบครัวดวย
โดยผูวิจัยนําเสนอตัวอยางสื่อและแหลงเรียนรู พรอมทั้งวิธีการใชสื่อและแหลงเรียนรูของครอบครัว 6
ขอ ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 16 และ 17 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
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ตารางที่ 16 ขอมูลตัวอยางสื่อ
สื่อ
ครอบครัว A
ภายใน 1) สื่อบุคคล คุณพอ คุณแม
ครอบ
ครัว
2) สื่อ
หนังสือระบายสี
สิ่งพิมพ
หนังสือการตูน
นิทาน หนังสือ
ภาพ ปริศนาคํา
ทาย กระดานดํา
โปสเตอร
หนังสือ
แบบเรียน
หนังสือสวดมนต
กระดาษคําศัพท
ฉลากตาง ๆ

3) สื่อโสต
ทัศนวัสดุ

ครอบครัว B
ครอบครัว C
ครอบครัว D
คุณพอ คุณแม คุณพอ คุณแม ปู คุณพอ คุณแม
พี่สาว และพี่ชาย และยา
พีส่ าว และ
พี่เลี้ยง
หนังสือ เชน
หนังสือ เชน
หนังสือ เชน
การตูนความรู การตูนความรู การตูนความรู
เรื่องตึ๋งหนืด
เรื่องตึ๋งหนืด
การตูนตามรอย
ปริศนาคําทาย ประวัติ
พระพุทธเจา
นิทาน โปสเตอร พระพุทธเจา
500 ชาติ นิทาน
ภาพวาด
เพชรพระอุมา ชาดก รามเกียรติ์
หนังสือพิมพ
นิทาน ศรีธนญ หนังสือเกีย่ วกับ
หนังสือ
ชัย สี่แผนดิน
พญานาค คณิต
แบบเรียน
หนังสือสวดมนต คิดนอกกรอบ
คัมภีรอัลกุรอาน เอกสารบนปาย เปนตน หนังสือ
กระดาษโนต
โฆษณา
สวดมนต
หนังสือ
แบบเรียน
มือถือ ซีดี ดีวีดี มือถือ ซีดี ดีวีดี มือถือ ซีดี ดีวีดี มือถือ ซีดี ดีวีดี
ไดแก ภาพยนตร ไดแกภาพยนตร ไดแกภาพยนตร ไดแกภาพยนตร
ไทยและอังกฤษ ไทยและอังกฤษ ไทยและอังกฤษ ไทยและอังกฤษ
เกมสการศึกษา ภาพยนตร
เกมสการศึกษา ของเลนตางๆ
ธรรมะ สารคดี เกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ ของเลน เชน แกวสแต็ค
โทรทัศน วิทยุ อิสลาม ของเลน เชน ลูกบาส
รูบิค
ของเลน เชน
เชน ลูกบอล
ตุกตา บัตร
คําศัพท เปนตน
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ตารางที่ 16 (ตอ)
สื่อ
4) สื่อ
ออนไลน

ภาย
นอก

ครอบครัว A
อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ
YouTube
Facebook
เกมสออนไลน
เชน Subway
Surfer เกมส
ทําอาหาร เกมส
เลี้ยงสัตว เปนตน
*สัตว
ผึ้ง (มาทํารังที่ตน
แกวตรงระเบียง)
1) สื่อบุคคล บุคคลทีผ่ ูเรียน
พบปะในชีวิตประจําวัน เชน
ยายหริ คุณครู
ครูสอนพิเศษ
พนักงานขายของ
เพื่อนบาน
นักศึกษา เปนตน
ครอบครัวโฮมสคูลอื่น วิทยากร
ปราชญชาวบาน
พระสงฆ
2) สื่อสิง่ พิมพ หนังสือประเภท
ตาง ๆ นิตยสาร
หนังสือพิมพ
แผนพับ โบชัวร
ใบปลิว นามบัตร
พ็อกเก็ตบุค
ปฎิทิน บัตรเชิญ
ใบเสร็จรับเงิน
เปนตน

ครอบครัว B
อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตางๆ
YouTube
Facebook
เกมสออนไลน
เชน เกมสแตงตัว
ทําอาหาร
เปนตน

ครอบครัว C
อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ
YouTube
Facebook

แมว

เปด

บุคคลทีผ่ ูเรียน
พบปะในชีวิตประจําวัน เชน
ครูสอนพิเศษ
เพื่อนบาน เปน
ตน ครอบครัว
โฮมสคูลอื่น
วิทยากร ปราชญ
ชาวบาน
โตะอิหมาม

บุคคลทีผ่ ูเรียน
พบปะในชีวิตประจําวัน เชน
ครูสอนพิเศษ
พนักงานขายของ
คุณหมอ
เจาหนาที่
ธนาคาร เปนตน
ครอบครัวโฮมสคูลอื่น วิทยากร
ปราชญชาวบาน
พระสงฆ
หนังสือประเภท
ตาง ๆ นิตยสาร
หนังสือพิมพ
แผนพับ โบชัวร
ใบปลิว นามบัตร
พ็อกเก็ตบุค
ปฎิทิน บัตรเชิญ
ใบเสร็จรับเงิน
เปนตน

หนังสือประเภท
ตาง ๆ นิตยสาร
หนังสือพิมพ
แผนพับ โบชัวร
ใบปลิว นามบัตร
พ็อกเก็ตบุค
ปฎิทิน บัตรเชิญ
ใบเสร็จรับเงิน
เปนตน

ครอบครัว D
อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ
YouTube
Facebook เกมส
ออนไลน เชน
Dungeon
Rampage
เกมสแอ็คชั่น
เกมสยิงปน
สุนัข
บุคคลทีผ่ ูเรียน
พบปะในชีวิตประจําวัน เชน
คุณครู ครูสอน
พิเศษ พนักงาน
ขายของ เปนตน
ครอบครัวโฮมสคูลอื่น วิทยากร
ปราชญชาวบาน
พระสงฆ
หนังสือประเภท
ตาง ๆ นิตยสาร
หนังสือพิมพ
แผนพับ โบชัวร
ใบปลิว นามบัตร
พ็อกเก็ตบุค
ปฎิทิน บัตรเชิญ
ใบเสร็จรับเงิน
เปนตน
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ตารางที่ 16 (ตอ)
สื่อ
3) สื่อโสต
ทัศนวัสดุ

ครอบครัว A
มือถือ เครื่อง
ฉายภาพยนตร
โทรทัศน วิทยุ
เครื่องเลนดีวีดี

ครอบครัว B
มือถือ เครื่อง
ฉายภาพยนตร
โทรทัศน วิทยุ
เครื่องเลนดีวีดี

4) สื่อ
ออนไลน

อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ

อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ

ครอบครัว C
มือถือ เครื่อง
ขยายเสียง
โทรทัศน วิทยุ
เครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี
อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ

ครอบครัว D
มือถือ เครื่อง
ขยายเสียง
โทรทัศน วิทยุ
เครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี
อินเทอรเน็ต
เว็บไซตตาง ๆ

ตารางที่ 17 ขอมูลตัวอยางแหลงเรียนรู
แหลงการเรียนรู
ครอบครัว A
1. การเขาคาย ภาษา
ตาง ๆ
สิ่งแวดลอม
ศิลปะ เปนตน
2. การรวมงาน
การอบรมและ
ประชุมรวม
กับผูป กครอง
3. การเรียน
พิเศษ

ครอบครัว B
ครอบครัว C
ภาษา วิทยาศาสตร ภาษา สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี การ
ศิลปะ อาสาสมัคร
ประดิษฐ เปนตน สุขภาพ ปฏิบัติ
ธรรม การ
ประดิษฐ เปนตน
การประชุม การ งานเลี้ยงรุน งาน
พบปะ
แตงงาน การ
กับกลุมโฮมสคูล ประชุม การพบปะ
กับกลุมโฮมสคูล

งานเลี้ยงสง
นักศึกษา
การประชุม
การพบปะ
กับกลุมโฮมสคูล
ศิลปะ ดนตรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ

-

ครอบครัว D
ภาษา คณิตศาสตร
ปฏิบัติธรรม
เปนตน
งานแตงงาน
การประชุม
การพบปะ
กับกลุมโฮมสคูล
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 17 (ตอ)
แหลงการเรียนรู
ครอบครัว A
4. การทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ
สวนสาธารณะ
สวนสัตว ตลาด
ครอบครัวโฮมส
คูลอื่นๆ งาน
แสดงสินคา การ
แขงขันตาง ๆ
การเดินทางไป
ตางประเทศ เชน
มาเลเซีย
5. การเปน
สมาชิกชมรม

6. การรวม
กิจกรรมทาง
สังคม

ครอบครัว B
พิพิธภัณฑ
สวนสาธารณะ
สวนสัตว ตลาด
ครอบครัวโฮมสคูล
อื่นๆ การแขงขัน
ตางๆ วิทยาลัย
ชุมชนโรงเรียน
การเดินทางไป
ตางประเทศ เชน
มาเลเซีย

ครอบครัว C
พิพิธภัณฑ
สวนสาธารณะ
สวนสัตว ตลาด
ครอบครัวโฮมสคูล
อื่นๆ งานแสดง
สินคา การแขงขัน
ตาง ๆ โรงละคร
โรงเรียน
การเดินทางไป
ตางประเทศ เชน
สิงคโปร ดูไบ
สหรัฐอเมริกา
เครือขายกลุม
เครือขายกลุมบาน เครือขายกลุมบาน
บานเรียนภาคใต เรียนภาคใต ชมรม เรียนภาคใต ชมรม
ชมรมในโรงเรียน ขี่มา
สิ่งประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใช ชมรม
ยิงธนู
วัด สถานปฏิบัติ มัสยิด บานพัก
วัด สถานปฏิบัติ
ธรรม บานพัก
ชั่วคราว
ธรรม โรงพยาบาล
คนชรา การ
ชาวโรฮิงญา
การทํางานการ
ทํางานการกุศล
กุศล เชน
เชน การรอง
อาสาสมัคร
เพลงเปดหมวกที่
ชวยงานที่วัดและ
คายสุขภาพแพทย
ถนนคนเดิน)
วิถีธรรมของหมอ
เขียว (ดร. ใจเพชร
กลาจน)

ครอบครัว D
พิพิธภัณฑ
สวนสาธารณะ
สวนสัตว รานคา
ตลาด ครอบครัว
โฮมสคูลอื่น ๆ งาน
แสดงสินคา การ
แขงขันตาง ๆ
การเดินทางไป
ตางประเทศ เชน
มาเลเซีย สิงคโปร
เครือขายกลุมบาน
เรียนภาคใต ชมรม
ในโรงเรียน
วัด สถานปฏิบัติ
ธรรม บานพัก
คนชรา
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ตารางที่ 17 (ตอ)
แหลงการเรียนรู
ครอบครัว A
ครอบครัว B
ครอบครัว C
7. สถานที่ตางๆ บาน หองภาควิชา บาน รานขายของ บาน บานปูยา
ในชีวิต
และหองปฏิบัตกิ าร ตลาด บานเพื่อน แผนกศัลยกรรม
ประจําวัน
ของคณะ
คลองสงน้ํา พื้นที่ กระดูกและขอ
วิศวกรรม- ศาสตร โดยรอบหมูบ าน โรงพยาบาล
โรงเรียน
ธนาคาร
กรุงเทพภูเก็ต
ศิริพงษวิทยา ลาน
ธนาคาร
ออกกําลังกาย ราน
หางสรรพสินคา
ขายของ เปนตน
8. สถานที่ฝกงาน/ รานเสริมสวย
ทํางาน

รานขายน้ําแข็งใส บูทขายอาหาร
ของกะสาว
เพือ่ สุขภาพ

ครอบครัว D
โรงเรียนนานาชาติ
Sunshine
International
Homeschool
บาน รานขายของ
ตลาด โรงงาน
ปลาปนศรีนคร
ธนาคาร สถาบัน
สอนพิเศษ
โรงงานปลาปน
ศรีนคร

ทั้งนี้ พบวา มีวิธีการใชสอื่ และแหลงเรียนรูของครอบครัวทั้งหมด 6 ขอ โดยมีรายละเอียด
แตละประเด็นตอไปนี้
1. ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทั้งภายในบานและภายนอกบานอยางเต็มที่ จาก
การศึกษาพบวา ครอบครัวกรณีศึกษาทัง้ 4 ครอบครัวมีการใชสื่อการเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
ดึงดูดความสนใจในเรือ่ งที่ตอ งการใหกับผูเ รียน ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงา ย เนือ่ งจากสามารถเห็นรูปธรรม
จึงทําใหเกิดการเรียนและการเชื่อมโยงความคิดความเขาใจไดงายขึ้น ซึ่งในที่นี้ทั้งสื่อภายในครอบครัว
และภายนอกครอบครัวก็มลี ักษณะคลายคลึงกัน ประเด็นทีเ่ ดนชัดคือ คุณพอและคุณแมถือเปนสื่อ
บุคคลทีส่ ําคัญทีส่ ุดสําหรับผูเ รียน เนือ่ งจากเปนผูท ี่ผูเรียนไววางใจและซึมซับความคิดหรือพฤติกรรม
ไดตลอดเวลา ดังที่คุณแมครอบครัว C กลาววา “ก็มีอยูร อบตัว เคาเห็นวาเราอาน เราตองเปน
แบบอยางใหเคา พฤติกรรมที่ไมได ก็ตองเลิก มันทําใหเราเปลี่ยนจากการเลี้ยงลูก เพราะเคาจะเห็น
เราเปนสิง่ แวดลอม เราอยากใหลูกเปนยังไง เราตองเปนกอน เราบอกเคาอยางนึง แตเราไมเปน เชน
เราบอกใหเคากินผัก แตเราไมกินแลวเคาจะกินไหม เราตองเปลี่ยนแปลงทีเ่ รากอน” นอกจากนี้สอื่ ที่มี
อิทธิพลอยางใกลชิดทัง้ ภายในและภายนอกครอบครัว คือ สือ่ ออนไลน ซึ่งครอบครัวสามารถเขาถึงได
ทุกที่และสามารถใชงานไดอยางทันทวงทีในปจจุบัน กับผูเรียนและครอบครัว ทั้งนี้พอจะสามารถแบง
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) สื่อบุคคล 2) สื่อสิ่งพิมพ 3) สือ่ โสตทัศนวัสดุ และ 4) สื่อออนไลน
รวมถึงแหลงการเรียนรูท ี่หลากหลายซึ่งชวยสงเสริมใหผเู รียนเกิดการใฝรู บมเพาะการแสวงหาความรู
และเรียนรูดวยตนเองอยางกวางขวางและตอเนื่อง จากการสังเกต 4 ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัว
2. ครอบครัวจัดหาสื่อและแหลงเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ จากการสังเกต
และการสัมภาษณครอบครัวผูจดั การศึกษาโดยครอบครัวทัง้ 4 ครอบครัว พบวา แมวาผูเ รียนแตละคน
จะมีความสนใจหลากหลายและแตกตางกันไป แตในการจัดหาสื่อของครอบครัวนั้นจะใหความสําคัญ
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กับความตองการและความสนใจที่ผเู รียนตองการเรียนรูเ ปนหลัก สื่ออยางหนึ่งพบวามีการใชใน
ครอบครัวเปนสวนใหญ คือ สื่อสิ่งพิมพ อันไดแก หนังสือนิทาน หนังสือการตูน หนังสือพิมพ วารสาร
หนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด หนังสือวาดรูป โดยแตละครอบครัวจะมีวิธีนําสื่อสิ่งพิมพเหลานี้มาใช
ตางกัน ดังตัวอยางจากการสังเกตผูเ รียนครอบครัว C ครอบครัวมีหนังสือจํานวนมากจัดเรียงอยางเปน
ระเบียบเรียงลําดับกันไปตามฝาผนังและโตะขางๆโซฟา รวมถึงขั้นวางหนังสือทางดานซายมือหลังจาก
เขาประตูบานไป จะพบหนังสือทีจ่ ัดเรียงกันมากมายเต็มตูหนังสือและยังมีหนังสือจํานวนมากกองเรียง
กันไปดานบนชั้นวางหนังสือ ทางดานมือเปนโซฟารับแขก สวนหนึ่งดานบนสุดของโซฟา ครอบครัวใช
จัดเรียงวางหนังสือสูงไตไปตามฝาหนัง สวนวิธีการเลือกซื้อหนังสือ ผูเ รียนครอบครัว C เลาวา
“เดี๋ยวนี้ไมคอยซื้อหนังสือแลว อยากอานอะไรก็ไปอานที่รานหนังสือรวดเดียวจบ เขาไปทุกรานเลยครับ
มีอะไรนาสนใจก็เขาไป อานจนเกือบหลับ แลวคอยออกมา พอหมดเลมบางทีติดพัน ไมไดซื้อแลว
ก็แครอเวลา แมมาอีกทีเทาไหรก็ไปอานเลมเดิมนั้น ถารานหนังสือเคายุบไป ก็ชางมันเถอะ” เมื่อคุณ
แมไปทําธุระ หลังจากทําธุระเสร็จแลว จะขอแวะทีร่ านหนังสืออยูเสมอ จากการสัมภาษณ พบวา
ผูเรียนครอบครัว C ชอบอานหนังสือทุกแนว เพราะบางครัง้ อานเรื่องอิเล็กทรอนิกสมันก็เบื่อบาง จึง
ตองหาความบันเทิงใสตัวนิดหนอยดวยหนังสือการตนู หรือการตูนวิทยาศาสตรแทรกความรู นอกจากนี้
พบวา ผูเ รียนของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 2 ครอบครัวจะมีหนังสือที่ตนเองชื่นชอบและ
อานซ้ําไปซ้ํามาอยูเปนประจํา ในผูเ รียนครอบครัว C คือ เรือ่ งศรีธนญชัย เปนหนังสือของคุณปูคุณยา
ผูเรียนอานเปน 10 รอบแลว แมเมื่อเริ่มจะยังไมเขาใจความหมายก็พยายามทําความเขาใจเรื่อย ๆ
เพื่อใหตนเองเขาใจในเรื่องนั้นๆ และเรื่องราวก็สนุก อานไดไมเบื่อ สวนผูเรียนครอบครัว B ที่มีนสิ ัย
ในการอานหนังสือในชวงกลางคืนเชนกัน ผูเ รียนชอบอานนิทาน บางครั้งเปนนิทานในหนังสือแบบเรียน
ภาษาไทย เนื่องจากชอบอานออกเสียงบทกลอน ชอบการอานออกเสียงคําคลองจอง เชน หนังสือ
แบบเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 รวมถึงการตูนความรู เรือ่ งตึ๋งหนืด ปริศนาคําทาย นิทานพื้นบาน
เนื่องจากเนือ้ เรื่องนาติดตามและมักสอดแทรกความขําขัน ภาพเปนสีสันดึงดูดใจและราคาไมแพง
3. ครอบครัวสงเสริมใหผูเรียนไดทดลองใชสื่อหลากหลาย แลวจึงปรับเปลี่ยนใหเขาความ
สนใจของผูเ รียนและสอดคลองกับวิถีปฏิบัติของครอบครัว เปนการเปลี่ยนแปลงไปเรือ่ ย ๆ ตาม
พัฒนาการของผูเ รียนทีเ่ ปลีย่ นไป ครอบครัวสามารถทําความเขาใจประโยชนหรือลักษณะของสือ่ แตละ
ชนิดและนํามาใชในการจัดประสบการณการเรียนรูใ หแกผเู รียน สังเกตไดจากการสงเสริมและจัดหาสื่อ
ตาง ๆ ทีต่ อบสนองความตองการของผูเ รียนและครอบครัว ทําใหผเู รียนเกิดความสุข ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเ รื่องตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูเ รือ่ งนั้นไปพรอม ๆ กัน ชวยใหเสริมใหกจิ กรรมการ
เรียนรูตาง ๆ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการสัมภาษณผูเรียน บางครั้งในการเรียนรู
เรื่องราวตาง ๆ ทีผ่ ูเรียนเกิดความสนใจก็ศึกษา หรือคนหาจากอินเทอรเน็ต โดยเลือกพิจารณาดูอัน
ที่มายาวมากนัก ดังทีผ่ ูเรียนครอบครัว C เลาวา “ผมใชเวลากับ internet ซักครึ่งชั่วโมงดู ๆ ไปคลิป
เดียวจบ อานหนังสือตอ” รวมถึงใชเปนเครื่องมือสือ่ สารในการติดตอเพื่อเรียนรูกบั ผูร ู หรืออาจารย
ภายนอกเกี่ยวกับการเรียนอิเล็กทรอนิกสซงึ่ อาศัยอยูตางจังหวัด รวมถึงการสงงาน ความคืบหนาตาง ๆ
ในการเรียนของผูเรียน ตามที่อาจารยกําหนดให รวมถึงหนังสือเชนเรื่องสี่แผนดิน ซึ่งเปนเรื่องราว
ตอยอดมาจากที่ผเู รียนไดมีโอกาสไปชมละครเวทีเรืองสี่แผนดิน เมื่อเกิดความประทับใจจากการดู
ละครเวที เมื่อผูเรียนเกิดความสนใจอยากอานเรื่องราวจึงไปยืมหนังสือทีห่ องสมุดประชาชนภูเก็ต
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มาอานเนื่องจากเนื้อเรื่องทั้งหมดสนุกและไดความรูทางประวัติศาสตรเมื่อสมัยกอน หรือจากที่ปรากฏ
ในครอบครัว B ที่ครอบครัวพาผูเ รียนยังแหลงเรียนรูทผี่ เู รียนประทับคือ เรือนักรบสายรุง 3 (Rainbow
Worrier III) ของกรีนพีช ไทยแลนด ขับเคลือ่ นดวยพลังงานแสงอาทิตยและลมเปนหลัก โดยมีทางเลือก
ในกรณีที่สภาพอากาศไมอํานวย ก็จะใชระบบพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากน้ํามันดีเซลทีม่ ีประสิทธิภาพ
ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมลดภาวะโลกรอน ผูเรียนเลาวา “เขาก็ใหเสื้อคนละ 1 ตัว ใหวาดรูปตามใจชอบ
รูปทะเล รูปเรืออะไรก็มีอยู”
4. ครอบครัวใชสื่อออนไลนเปนชองทางหนึง่ ทีผ่ ูเรียนใชเปนชองทางในการเผยแพร
ผลงานของตนเอง ตัวอยาง เชน Facebook YouTube เปนตน และในปจจุบันนี้ครอบครัวนิยมใช
เปนแหลงเก็บหลักฐานรองรอยของครอบครัวซึ่งทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ เนือ่ งจากความสะดวกใน
เขาถึง การนําไปใชที่เพียงถายรูป หรือถายวีดีโอ แลวโพสทลงในแผนผังแสดงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ตามลําดับเวลา (timeline) ของครอบครัวซึ่งอํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลตาง เชน วัน เวลา
สถานที่ ทั้งยัง เชน ปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนๆ เพื่อศึกษาความกาวหนาและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ของสมาชิกแตละคน อันไปสูก ารเปดโอกาสทางความคิดของผูเรียน เปนการเรียนรูรวมกัน สอดคลอง
กับทีผ่ ูเรียนครอบครัว C กลาววา “สวนใหญใช facebook โพสงานตัวเอง/ดูวาเคาคุยอะไรกัน/
update ในกลุม แลวเราก็ศึกษา แคไดไอเดีย แตจะไมเอากลับมาทําเอง โดยสวนตัวไมชอบทําอะไร
ซ้ํากับคนอื่น” ในที่นี้ ผูเรียนเปนผูรเิ ริม่ สรางกลุมผานสือ่ ออนไลน facebook ชือ่ “กลุมสิ่งประดิษฐ
และนักคิด” จึงชวยสรางชองทางการรวมกลุมของผูที่ชอบประดิษฐสงิ่ ของตาง ๆ เหมือนผูเ รียน ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ ึ่งกันและกันอยูเสมอ มีการพูดคุยปรึกษา การหาความรูในเรื่องสนใจ
รวมกัน โดยมีความเปนมาคือ “ เริ่มจากทําผลงานน้ําเกลือสงวชิระ แลวจะหาที่ โพสผลงานใหทุกคน
ไดรู ก็เลยสรางกลุมขึ้นมา ชื่อเดิมคือ สิง่ ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช แลวเปลี่ยนชื่อไปเยอะเหมือนกัน
พอมีพวกสิง่ ประดิษฐที่ไมใช ก็กลายเปนกลุมสิ่งประดิษฐและนักคิด ซึ่งกอนหนานี้ เปลี่ยนมาหลายชื่อ
จาก กลุม สิง่ ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช เปนกลุมสิ่งประดิษฐภูเก็ต ที่เปลี่ยนเปนกลุม สิง่ ประดิษฐและ
นักคิด เพราะบางคนไมไดอยูภเู ก็ตดวย เชน กรุงเทพ มีคนมา comment มาวาอยาเอาภูเก็ตเลย ก็เลย
เอานักคิดดีกวา” จํานวนสมาชิกมากขึ้นความหลากหลายของชิ้นงานและความคิดก็แตกตางมากขึ้น
เชนกัน ทําใหผเู รียนเกิดการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นซึ่งเปนสมาชิกในกลุมและใชความพยายาม
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกปญหาตาง ๆ อยูเสมอ
5. ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นทีก่ ารเรียนรูแกผเู รียนอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด จากการทีผ่ ูเรียนมีนสิ ัยชอบประดิษฐคิดคนจากวัสดุเหลือใชที่ครอบครัว
เก็บสะสมเอาไว คุณแมจึงทําตัวอยางในการจัดเก็บวัสดุตาง ๆ ใหผูเรียนไดปฏิบัติตาม ดังที่คุณแม
ครอบครัว C เลาวา “ถาของคุณแม จะแยกเปนลิ้นชักไว เลยจะทําใหดเู ปนตัวอยาง วาถาของทีเ่ ก็บไว
มันใชไมได ก็ไมมีประโยชนทจี่ ะเก็บ แตถาเราเก็บ เราตองเอามาใชใหได เราตองแยก พยายามทํา
ลิ้นชักแยก แลวทําตารางเก็บของ” จากการสังเกตจะพบวาภายในบานดานใน จะถูกจัดสรรไวเปนพื้นที่
สําหรับจัดวางกลองพลาสติกหลายลิ้นชักที่เก็บวัสดุเหลือใชหลากหลายประเภท ซึง่ เรียงซอนกันสูงขึ้น
ไปจนถึงเพดานบานเต็มพื้นทีห่ อ งหนึง่ หอง วิธีการทําตารางเก็บของ ครอบครัวเลือกใชโปรแกรม Excel
โดยใชการใหรหัส (code) เพื่อจะไดระบุถงึ กลองทีเ่ ก็บสิง่ ของนั้นๆไว ผูเ รียนเลาวา “มี 142 box 528
ลิ้นชัก นี่ครับในหองเก็บของมี ABCD เหมือนเขาวงกฎ เรียงถึงหลังคาชั้น 3 ยังมีสวนหนึง่ ยังไมไดทํา
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บัญชีลงทะเบียนอีกเยอะแยะ มีพิกัดสิง่ ของ เคยทํา excel ทําได 500 กวาอยาง ไมมีเวลาทําแลว”
นอกจากนีเ้ พื่อสงเสริมสุขภาพของผูเ รียนและขยายพื้นที่ในบานเพื่อใหผูเรียนไดมีประโยชนใชสอยเพิ่ม
มากขึ้น ครอบครัวจึงตัดสินใจตอเติมบานเพิ่มเติม จากการสังเกต ในชวงเย็นหรือชวงทีผ่ ูเรียนรูส ึกเบื่อ
ผูเรียนจะออกกําลังกายโดยโหนราวที่มเี ชือกเอาใหพยุงตัวบริเวณในบาน หองดานหนาเมื่อเดินผาน
ประตูบานเขามา ผูเ รียนสนุกกับเหวี่ยงตัวและหอยโหน พรอมเปดเพลงประกอบการออกกําลังกาย
อยางแข็งแรง ชวยใหรูสึกคึกคักและกระฉับกระเฉง นอกจากนี้ครอบครัวยังไดตอเติมหองดานบนหลังคา
เพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่การเรียนรูใหกับผูเรียนและตองการไปสูดอากาศขางบนบานใหนอนใหสบาย
ครอบครัวเคยวางแผนจะทําการตอเติมนานแลว ตั้งแตเมื่อยายเขามาอยูในบานหลังปจจุบัน ปญหาคือ
เมื่อกอนยังไมมีชางคนไหนรับทํา ต แตตอนี้ครอบครัวหาชางไดแลว ดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จ
ผูเรียนเลาถึงชวงกอสรางหองดานบนดวยนําเสียงสนุกสนานวา “คนอยูกับฝุนกับทุกอยางเลย ตั้งแต
ดานลางจนถึงดานบน ไป 3 เดือน เริ่มสรางตั้งแต 27 ธ.ค. หองดานบนที่ตอเติมก็นอนเหมือนกันครับ
ถาทําความสะอาดก็จะเอามุงไปกาง มันเปนลูกกรงแลวหลังคา จะนอนก็เอามุง ไปกาง แตมันขึ้นยาก
จะขึ้นก็มบี ันได ก็เลยเรียกกัน บานบน บางกลาง บานลาง” ถือเปนเพิม่ พื้นที่การใชสอยและเรียนรู
รวมกันของครอบครัวไดเปนอยางดี เห็นไดจากคําบอกวาของผูเรียนตอไปวา “นอนเลยครับ ขึ้นไป
ทุกวัน บางวันขึ้นไปอานหนังสือกันขางบน แลวมันก็ไมรอนหลังคาเปนเมทัลชีท พื้นเปนไฟเบอรบอรด
(fiberboard)”เชนเดียวกันกับครอบครัว D มีการจัดมุมหนังสือ และลานกีฬาภายในบานเพื่อรองรับ
การทํากิจกรรมคนควาอานหนังสือ และเลนกีฬารวมกันภายในครอบครัว
6. ครอบครัวใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ทํางานคุณพอหรือคุณแม หองสมุด รานหนังสือ
พิพิธภัณฑ ตลาดสด เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตางหลากหลายใหกับผูเรียน ดังตัวอยาง
ครอบครัว A จากบันทึกรองรอยการเรียนรูของครอบครัว อธิบายถึงการเรียนรูของผูเรียนโดยการเขา
รวมกิจกรรมหรือสังเกตการทํางานในที่ทํางานของคุณพอและคุณแมที่ทํางานในคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณแมไดบรรยายวา “ดวยเหตุนี้ นองจึงมีโอกาสเรียนรูและ
ซึมซับสิ่งตางๆในงานที่พอ และแมทํา รวมทัง้ บรรยากาศ ความสัมพันธกบั บุคคลตางวัย หรือตางสถานะ
กันภายในที่ทํางาน รวมทัง้ บรรยากาศการเรียนรูของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ไดเรียนรูและสัมผัส
กับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสายอาชีพ เชน เครือ่ งกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เปนตน ในที่ทํางานคุณพอ
นองไดเรียนรูกฎ กติกา ในการอยูร วมกันกับเพือ่ นรวมงาน และพี่ ๆ นักศึกษานอกจากนั้น นองจะตอง
เรียนรูเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงฝกงาน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงฝกงาน ซึง่ นอง
สามารถอยูได และไมซุกซนจนเปนอันตราย” สอดคลองกับครอบครัว D ที่ขอใชพื้นที่ของสถาบัน
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต (กศน.) ที่สวนตูล จังหวัดสงขลา
เปนพื้นทีเ่ รียนรูเกี่ยวการเกษตร ตามทีก่ ลาวไววา “ลูกพี่นั้นขาดกิจกรรมเกีย่ วกับการปลูกตนไม ทําสวน
อะไรแบบนี้ เพราะพี่นนั้ ธรรมชาติไมใชคนทําสวน ทําตนไม พี่ไมชอบวิชาการเกษตร พี่ไดตาหลบมาเปน
วิทยากรทีส่ วนตูล พี่เลยสงหมิงไปเรียนกับตาหลบ พี่ไปรับไปสง” อีกรูปแบบหนึง่ ในครอบครัว C ที่
ผูเรียนเลาถึงประสบการณในการขายสินคาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเริ่มตนมาจากเมื่อตองสั่งขางจากบริษัทแด
ชีวิตมารับประทานกันในครอบครัว ซึ่งจําเปนตองสัง่ จํานวนจึงทานไมหมด จึงมีความคิดที่จะนํามาขาย
โดยใชสถานที่ตางๆ โดยผูเ รียนเลาวา “ก็มีงานประกวดไมดอกไมประดับ ทีส่ ะพานหิน งาน 4-13 ก.ค.
เราไปขาย 7-13 ก.ค. ก็ไปฝากเคา มันก็ 3 จาว แบง ๆ กันผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน ขายดีมากที่
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สะพานหิน ตองเอาของจากที่นี่ไป แลวก็ขายที่โรงพยาบาล แผนกพอเลยครับ พรึบเดียวหมด” หรือ
การทีผ่ ูเรียนไดมีโอกาสไปรวมสังเกตและชวยการทํางานของคุณพอที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ในแผนก
ศัลยกรรมกระดูกและขอ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สอดคลองกับทีผ่ ูเรียนเลาใหฟงถึงการทํา
กิจกรรมการเรียนรูรวมกันคุณพอวา
“ที่คุณพอสอนก็มี อยางพาเขาหองผาตัด เคาก็จะชี้ใหดกู ระดูกตรงนี้ เปนยังไง
ก็เห็นเลือดสด ๆ ก็ทํากิจกรรมรวมกับคุณพอที่ รพ. คุณพอก็สอนตรวจคนไข ก็ไดเขา
ไปนั่งฟงดวย เขาไปหองตรวจ หองผาตัด คนผาตัด ไปดูหมด ที่รพ.กรุงเทพ ก็เห็น
กระดูก เลือด เนื้อหมดเลย ไมกลัว ผาไปดวยอธิบายไปดวย ใชอะไรดึงออกมา
เห็นวิธีการขั้นตอน ขางในมีอะไรบาง”
ทั้งนี้เมื่อกลาวสรุปดานการใชสื่อและแหลงเรียนรูของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในภาคใต จะเห็นไดวาครอบครัว มีการประยุกตใชสื่อและการเขาถึงแหลงเรียนรูคลายคลึง
กันเปนสวนใหญ เนือ่ งจากเปนสิง่ ทีผ่ ูเรียนและครอบครัวสามารถเขาถึงไดในการใชชีวิตประจําวัน โดย
สรุปได 2 ประเภท คือ สื่อภายในครอบครัวและสื่อภายนอก ทั้งนี้มีวิธีการใชสื่อทีห่ ลากหลายกันไป
ตามวัย ความสนใจและความถนัดของผูเ รียน รวมถึงความสนใจของครอบครัว โดยผานวิธีการใชสอื่
และแหลงเรียนรูของครอบครัว 5 ขอ ไดแก ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทั้งภายในบานและ
ภายนอกบานอยางเต็มที่ ครอบครัวจัดหาสือ่ และแหลงเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ
ครอบครัวสงเสริมใหผูเรียนไดทดลองใชสอื่ หลากหลาย แลวจึงปรับเปลี่ยนใหเขาความสนใจของผูเรียน
และสอดคลองกับวิถีปฏิบัติของครอบครัว เปนการเปลีย่ นแปลงไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของผูเ รียน
ที่เปลี่ยนไป ครอบครัวใชสื่อออนไลนเปนชองทางหนึ่งที่ผเู รียนใชเปนชองทางในการเผยแพรผลงาน
ของตนเอง ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นทีก่ ารเรียนรูแกผูเรียนอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด และครอบครัวใชสถานที่ตางๆ เชน ที่ทํางานคุณพอหรือคุณแม หองสมุด
เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตางหลากหลายใหกบั ผูเ รียน

2.4 การประเมินผลการเรียนรู
เมื่อครอบครัวจัดกระบวนการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณการเรียนรูใหกบั
ผูเรียน สิ่งที่ครอบครัวตองทําไปควบคูกันเมือ่ ครอบครัวทํากิจกรรมหรือเรียนรูเ รื่องใดเรื่องหนึ่ง คือ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทเี่ กิดขึ้น การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นมีความแตกตางกับ
การวัดและประเมินผลจากการศึกษาในระบบ เนื่องจากวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมี
ความยืดหยุน ประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาทีห่ ลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรู และความตองการในการพัฒนาในดานตางๆที่ครอบครัวมุง หวังใหเกิดกับ
ผูเรียน ครอบครัวใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลทีใ่ ชกลุมประสบการณมากกวาการวัด
ประเมินผลในกลุม 8 สาระการเรียนรู เนื่องจากการวัดและประเมินตองเปนการประเมินตามสภาพ
จริง ซึง่ พิจารณาจากสิง่ ผูเ รียนไดเรียนรูจ ากวิถีชีวิตและความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ ซึ่งการเรียนรู
ของโฮมสคูลเปนลักษณะทีส่ ามารถเรียนรูเรื่องราวตางๆไดในคราวเดียวกัน โดยมีรายละเอียด แบงได
6 ขอ โดยผูวิจัยนําเสนอสรุปไดดังตารางที่ 18 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็นตอไปนี้
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ตารางที่ 18 ขอมูลการประเมินผลการเรียนรู
ประเด็น
รูปแบบ
การจด
ทะเบียน

ครอบครัว A
โรงเรียน
หมูบานเด็ก
จ.กาญจนบุรี

ครอบครัว B
ครอบครัว C
ครอบครัว D
สํานักงานเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่ สถาบัน Worldการศึกษา
การศึกษา
wide Education
ประถมศึกษาสตูล ประถมศึกษาภูเก็ต Service (WES)
ที่ประเทศอังกฤษ
การ
- เนนการประเมิน - เนนการประเมิน - เนนการประเมิน - เนนการประเมิน
ประเมินผล ตามสภาพจริง
ตามสภาพจริง
ตามสภาพจริง
ตามสภาพจริง
การเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน ดวยวิธีการ
ไมใชการตัดสิน
ไมใชการตัดสิน
ไมใชการตัดสิน
หลากหลาย
- ประเมินผลการ - ประเมินผลการ - ประเมินผลการ - ประเมินผล
เรียนรูของผูเรียน เรียนรูของผูเรียน เรียนรูของผูเรียน การเรียนรูของ
โดยคุณพอ คุณแม โดยคุณพอ คุณแม โดยคุณพอ คุณแม ผูเรียน โดยคุณแม
ครูผสู อน และผูเรียน ครูผสู อน และผูเรียน ครูผสู อน และผูเรียน ครูผสู อน
- ประเมินจบ
- ประเมินจบ
- ประเมินจบ
- ประเมินจบ
การศึกษาแตละ
การศึกษาแตละ
การศึกษาแตละ
การศึกษาแตละ
ระดับชั้น โดย
ระดับชั้น โดย
ระดับชั้น โดย
ระดับชั้น โดย
คณะทํางานวัดและ สถาบัน Worldโรงเรียนหมูบ านเด็ก คุณพอ คุณแม
ศึกษานิเทศก และ ประเมินผลการจัด wide Education
เจาหนาที่กลุม การศึกษาโดย
Service (WES)
สงเสริม (เปนการ ครอบครัว คือ
ที่ประเทศอังกฤษ
ประเมินแบบเกา บุคคลที่เขตพื้นที่ฯ
ครอบครัวจะใชแบบ และครอบครัวเห็น
ใหมเหมือน
พองรวมกัน ไดแก
ครอบครัว C
คุณแม คุณพอ
ในการประเมิน
เจาหนาที่กลุม
รอบหนา)
สงเสริมการศึกษา
ศึกษานิเทศก ดร.ใจ
เพชร กลาจน พ.อ.
สิทธิโชค มุกเตียร
และพระอานนท
อัมมโร
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ประเด็น

ครอบครัว A
- ใชแบบทดสอบ
ที่ปรับปรุงตาม
การเรียนรูจ ริง
ของผูเรียน
- สงรายงานผลการ
ดําเนินงานบานเรียน
ที่โรงเรียนหมูบ าน
เด็กในแตละป
การศึกษา

ครอบครัว B
- ใชวิธีการวัด
ประเมินผลของ
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- สงรายงานการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรูในแตละป
การศึกษา

ครอบครัว C
- ใชวิธีการวัด
ประเมินผลของ
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- สงรายงานการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรูในแตละป
การศึกษา

ครอบครัว D
- สงรายงานการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู วีดิโอ
เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
ตามที่ระบุไวในคูมือ
การสอน ปละครั้ง
ที่สถาบัน Worldwide Education
Service (WES) ที่
ประเทศอังกฤษ

1) ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอยตามสภาพจริง
ของผูเ รียนโดยตรง สอดคลองตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาของครอบครัวและประสบการณการเรียนรู
ของครอบครัวที่ทําไปแลว เอกสารรองรอยตามสภาพจริงทีก่ ลาวถึงนี้ ไดแก รูปวาด สมุดบันทึก
กิจกรรมของผูปกครองหรือของผูเรียน แฟมสะสมงาน รูปถายหรือวีดีโอ เปนตน ทั้งใหความสําคัญตอ
การประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การพูดคุย และใชคําถาม การสังเกต การเขียน
สะทอนการเรียนรู การประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏิบัตงิ านการแสดง
กิริยาอาการตาง ๆ การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ เพื่อให
ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของผูเรียน
ตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อใหการวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ครอบครัว
และผูป ระเมินภายนอกประเมินผูเ รียนจากการสัมภาษณพูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ หรือ
แสดงวิธีการเรียนรู เพื่อตรวจสอบและยืนยันกับเอกสารที่ปรากฏ ซึ่งทั้ง 4 ครอบครัวใชวิธีการนี้
เหมือนกัน สอดคลองกับที่คุณแมครอบครัว A กลาววา“แตสังเกต พี่ก็สงั เกตเด็กอื่นดวยนะ แบบ เออ
เขาจะรูอ ะ เขาจะรูไปหมดเลย ก็เลยเราก็วาความรูมันไมไดชวยอะไรเลย หาวิธีอยูเหมือนกันนะวาไอที่
รูแลวทําจะเอาแบบไหน” และจากเอกสารกรอบการจัดสาระการเรียนรูของครอบครัว A ไดแสดงให
เห็นวาการวัดและประเมินผลนั้นเปนไปเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาผูเรียน โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน
การพูดคุย สังเกตพฤติกรรมตางๆ การใชชีวิตประจําวัน ความสุขในการเรียนรู ความเปลี่ยนแปลงของ
ลูก รวมทัง้ ทบทวน สังเกตผลการบันทึกรองรอยการเรียนรูหลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรู
2) ครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผลของผูเรียนในทุกขัน้ ตอน ทั้งครอบครัวยัง
เปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง โดยใชแบบบันทึกการประเมินตนเองของผูเรียนหรือการพูดคุย
เพื่อประเมินตนเอง ทั้งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูตามสนใจของผูเรียนและครอบครัว
อาจกลาวไดวา ครอบครัวจึงตองประเมินผูเ รียนจากการสังเกตอยูเสมอ เพือ่ ชวยแนะนําและตอยอด
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ความสนใจหรือความถนัดของผูเ รียน ครอบครัวเนนการเปลีย่ นแปลงหรือผลทีเ่ กิดในตัวผูเ รียนมากกวา
การบันทึกและเอกสารรองรอย สอดคลองกับสิง่ ที่ครอบครัวไดสัมผัสและสิง่ ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผูเรียน
คุณแมครอบครัว C อธิบายใหฟงวา “เพราะเราใหนอ งเรียนทุกอยางไว แตพอนองเริ่มเจอตัวเอง เจอ
อะไรอยางนีม้ ันก็เริ่มแคบลง เริ่มชัดขึ้นลงลึกขึ้น เพราฉะนั้น ถา 8 สาระมาประเมิน ก็จะไมใชตัวตน
นองแลว เพราะนองเคาไปเรียนตัวนี้ไมใช แต 8 สาระจะมาวัดตัวนูน วัดคนละเรื่องที่เรียน แลวจะใช
คําตอบเหรอ แลวมันจะตอบไดหรอวาเด็กไมรู เพราะเด็กไมไดเรียนในสิ่งที่มาวัด เลยไมสอดคลอง
พี่เลยพยายามตอสูก ับระบบวามันไมใชแลว การเรียน home school ก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลง
การประเมินเปลี่ยนแปลง ทุกอยางทุกสิ่ง เลยตองทํางานกันหนักชวงนี้”
3) ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรูตามกลุม ประสบการณ ในกรณีที่ครอบครัวจดทะเบียนกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแตละจังหวัด และพยายามรวมกันกับเจาหนาทีป่ ระเมินเพื่อปรับเปลี่ยน
จากการวัดและประเมินผลแบบ 8 สาระการเรียนรูซ ึ่งเหมาะกับรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ
ปรับเปลี่ยนการวัด และประเมินผลทีส่ ะทอนพหุปญญา และพัฒนาการตามสภาพจริงของตัวผูเ รียน
ทําใหทุกคนมีความสําเร็จมีความกาวหนาเต็มตามศักยภาพ ในครอบครัว C เลาถึงการประเมินที่
ครอบครัวใช จากการสัมภาษณผูเรียนถึงชวงการประเมินผลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวจดทะเบียนจะแจงใหครอบครัวทราบลวงหนาในเรื่องวันเวลา
ประเมินผลและคณะกรรมการทีจ่ ะเขามาประเมินผลการเรียนรูทบี่ าน โดยครอบครัวมีการเขียนรายงาน
การประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัวในแตละปใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทัง้ นี้
ครอบครัวยึดถือแนวทางการประเมินผลการศึกษาของครอบครัวตามคูมือการดําเนินงานการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ป 2555 ทั้งนี้คณะทํางานประกอบดวย คุณพอ คุณแมหรือผูจัดการศึกษา
บุคคลทีส่ ํานักงานและครอบครัวเห็นพองรวมกันสําหรับระดับประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 5-7 คน ไดแก ศึกษานิเทศก เจาหนาที่กลุม สงเสริมการศึกษา ผูรู ปราชญชาวบาน
ผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาตาง ๆ หรือตามความเหมาะสม โดยใหผแู ทนของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทําหนาทีเ่ ปนประธานคณะ ในครอบครัว C การประเมินผลนี้ไมไดดําเนินการทุกป ตามแตเวลาการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความพรอมของผูเรียน ผูเ รียนเลาวา “ก็ดูวาเราทํา
อะไรมา ทําไมถึงเปนแบบนี้ แบบนี้ไดมาไง แลวมีประเมินแบบฝกหัดเล็กนอย ของเคามี 8 วิชา 2 วัน
ไมเตรียม ไมเตี๊ยม เปนไงเปนกัน” จากการสัมภาษณทําใหทราบวาในการประเมินผลการเรียนรูจริง
ของเจาหนาทีจ่ ากสํานักงานเขตพื้นที่เมื่อกอน ยังคงใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความรูจากผูเรียน
ซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางการประเมินผูเรียนทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยผูเ รียนบอกวา
“เมื่อกอนไมใชตามสภาพจริงนะครับ ตามขอสอบมีคนตรวจ ประชุมกันสรุปเกรด” ทั้งนี้จากเอกสาร
รายงานการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน แสดงใหเห็นวาครอบครัวไดปฏิบัติแนวทางดังกลาวอยาง
ชัดเจน โดยปรากฏผูทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่ าเปนผูป ระเมินผลผูเรียนของครอบครัว ดังที่ผเู รียน
ยกตัวอยางใหฟงวา “พระอานนท อัมโร6 ทานจะมีความรูเรื่องธรรมะพวกนี้ ก็จะประเมินสังคมศึกษา
6พระอานนท อัมโร เปน เจาสํานักสงฆ สวนปาโพธิ์ธรรม จังหวัดพังงา ทานเปนพระวิทยากรนักบรรยาย นักเขียน

และเปนหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนครอบครัว C
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วัฒนธรรม” ในชวงประเมินผล ผูเ รียนตองไปนอนกับทานดวยตอนกลางคืนทีส่ ํานักสงฆ เปนเวลา
3-4 วัน โดยพระอาจารยจะประเมินจากการสังเกตจากการปฏิบัติ เนื่องจากเมื่ออยูท ี่นั่น ผูเรียนก็ตอง
ปฏิบัติธรรม เพราะไปปฏิบัติธรรม ผูเรียนอธิบายเพิม่ เติมดวยน้ําเสียงสบาย ๆ วา “สายพระอานนท
แบบใหปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ทําอะไรก็ไดใหมีสติ มันก็งาย ชอบแบบนี้ดวย”
นอกจากนีจ้ ะเห็นไดวา ครอบครัวไดรบั ความรวมมือและประโยชนจากการจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลของครอบครัวซึง่ มาจากครอบครัวและจากสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ในกรณีที่ครอบครัวจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เปนที่นาสังเกตอยางหนึง่ วา เนื่องจาก
ในการขั้นตอนการประเมินผลการเรียน ผูตรวจสอบจําเปนตองพิจารณาตามสภาพจริงของผูเรียน
รวมกับเอกสารรองรอยตางๆ จึงทําใหครอบครัวใหความสําคัญกับระบบการเก็บเอกสารหลักฐานการ
เรียนรูของผูเรียน ในกรณีครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือจดทะเบียนกับสถาบันใน
ตางประเทศ ซึง่ บางครั้งไมสอดรับกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน ครอบครัวก็ปรับเปลี่ยนใชวิธีการ
ที่หลากหลาย เชน การถายรูป แลวโพสทลงในเฟสบุค เว็บไซตของครอบครัว ซึ่งชวยประหยัดเวลา
ในการเก็บบันทึกสําหรับครอบครัวไดอยางดีและรวดเร็วทันตอสภาพการณของผูเ รียนในขณะนั้น
4) ครอบครัวใชผูประเมินภายนอก ไดแก ครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ หรือผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อชวยเพิ่มความมั่นใจและสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนใหแกครอบครัว ทัศนคติมุมมอง
ของผูประเมิน และวิธีการประเมินที่ดีทสี่ ุดจะตองใชวิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบแตจะตอง
สอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูเ รียน จากการสัมภาษณครูผสู อนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ 2 คน
และสังเกตอยางไมมสี วนรวมในหองเรียน ในชวงปดเทอมทีผ่ ูเรียนครอบครัว B เขาเรียนพิเศษวิชา
ภาษาอังกฤษที่อําเภอหาดใหญ พบวาเมื่อผูเ รียนเรียนพิเศษจบแลว คุณพอของผูเรียนไดติดตอคุณครู
ทั้งสองคน เพื่อขอใหชวยทําการประเมินการเรียนรูของผูเ รียนในชวงที่เขาเรียนพิเ ศษ โดยมีในเอกสาร
ประกอบดวยประเด็นตางๆ เชน พฤติกรรม การแสดงออก ความเขาใจในการเรียน และการอยูร วม
กับผูอ ื่น เปนตน ซึ่งคุณพอเลาเพิม่ เติมวาเมื่อผูเ รียนไดเรียนรูเ รื่องใดนอกบาน คุณพอจะพยายามให
คุณครู ผูรู หรือเจาของสถานที่ทผี่ ูเรียนไดมีโอกาสไปฝกงานไดทําการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน
เสมอ เพื่อเปนการชวยครอบครัวตรวจสอบผูเรียนไปในคราวเดียวกัน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ครอบครัวทีจ่ ดทะเบียนกับสํานักเขตพื้นที่เชนกัน คือ ครอบครัว C จากการสัมภาษณและเอกสารที่
เกี่ยวของของครอบครัว ในกรณีของการประเมินผลผูเ รียนรวมกันกับคณะกรรมการ ครอบครัวมีการ
สรางความเขาใจกับผูป ระเมิน เชน เจาหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูทรงคุณวุฒิ
เปนตน คณะกรรมการการประเมินการเรียนรูของครอบครัว ประกอบดวย
5) ครอบครัวใหความสําคัญตอการประเมินพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนอยาง
รอบดาน ครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลิกภาพ พฤติกรรม ความคิด การแกไขปญหา ทัศนคติตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม เปนตน รวมทั้งใชวิธีการประเมินโดยการสังเกต การซักถามอยางสม่ําเสมอเปน
ประจํา เพื่อจะไดทราบพัฒนาการดานตางๆของผูเรียน ไมวาจะเปนทางกาย ทางจิตใจ หรือทางสังคม
เพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางตอเนื่องและทันตอสถานการณ
ของผูเ รียน สําหรับครอบครัวแลว การประเมินทําไปเพือ่ ตรวจสอบพัฒนาการในเรื่องตาง ๆ หลังผูเรียน
ไดผานประสบการณนั้นมาแลว เพือ่ ชวยใหเขาใจไดวาผูเ รียนมีการพัฒนาอันเกิดจากการจัด กิจกรรม
การเรียนรูห รือไม และใชเปนขอมูลพื้นฐานเพือ่ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนรูตอไปใหกบั ผูเ รียน
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ทั้งนี้เมื่อกลาวถึงวิธีการประเมินที่นิยมใชกันในการศึกษาในระบบ คือ การใชครอบครัว
ใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือประเมินพัฒนาการทางวิชาการของผูเรียน โดยการทําแบบฝกหัดซ้ํา
การทําแบบทดสอบที่ครอบครัวสรางเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนที่ผเู รียนจดทะเบียน เปนตน
นอกจากนี้ครอบครัวยังคํานึงถึงความพรอมของผูเ รียน สอดคลองกับครอบครัว A B และ C
จากการสัมภาษณ พบวา ครอบครัวอนุญาตใหผูเรียนตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกสอบหรือไมสอบ
วัดระดับความรูเ ทียบกับโรงเรียนหรือหนวยงานของรัฐ เชน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเปนการตัดสิน
รวมกันทัง้ ครอบครัวและผูเรียน ผานการพูดคุยและการซักถามเปนระยะถึงเหตุผลในการเขารวม
หรือไมเขารวมกับผูเ รียน
6) ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอยของผูเรียน
โดยตรง เชน รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผูปกครองหรือของผูเรียน แฟมสะสมงาน รูปถายหรือ
วีดีโอ เปนตน ทั้งใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย เชน การพูดคุย
และใชคําถาม การสังเกต การเขียนสะทอนการเรียนรู การประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบาน
การแสดงออกในการปฏิบัตงิ าน การแสดง กิริยาอาการตาง ๆ การประเมินดวยแฟมสะสมผลงาน
แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ เพื่อใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของผูเ รียนตลอดเวลาทีจ่ ัดกิจกรรม เพื่อใหการวัด และประเมินผลเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผูเ รียนจากการสัมภาษณ
พูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ หรือแสดงวิธีการเรียนรู เพื่อตรวจสอบและยืนยันกับเอกสารที่
ปรากฏ สอดคลองกับที่คุณแมครอบครัว A กลาววา“แตสังเกต พี่ก็สังเกตเด็กอื่นดวยนะ แบบ เออ
เขาจะรูอ ะ เขาจะรูไปหมดเลย ก็เลยเราก็วาความรูมันไมไดชวยอะไรเลย หาวิธีอยูเหมือนกันนะวา
ไอที่รูแลวทําจะเอาแบบไหน”
เมื่อกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับดานการประเมินผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียนมีความยืดหยุน ประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษา
ที่หลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู และความตองการในการพัฒนา
ในดานตาง ๆ ที่ครอบครัวมุง หวังใหเกิดกับผูเรียน โดยแบงได 6 ขอ ไดแก ครอบครัวและผูป ระเมิน
ภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอยตามสภาพจริงของผูเรียนโดยตรง สอดคลองตามแนวคิด
ปรัชญาการศึกษาของครอบครัวและประสบการณการเรียนรูของครอบครัวทีท่ ําไปแลว ครอบครัว
มีสวนรวมในการประเมินผลของผูเ รียนในทุกขั้นตอน ทั้งครอบครัวยังเปดโอกาสใหผเู รียนประเมิน
ตนเอง โดยใชแบบบันทึกการประเมินตนเองของผูเรียนหรือการพูดคุยเพือ่ ประเมินตนเอง ในกรณี
ที่จดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใช
ตามประสบการณการเรียนรูข องผูเ รียน ในรูปแบบกลุม ประสบการณมากกวาแบบกลุมสาระครอบครัว
ใชผูประเมินภายนอก ไดแก ครูผสู อนในรายวิชาตางๆ หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อชวยเพิ่มความมั่นใจและ
สะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของผูเ รียนใหแกครอบครัว ทัศนคติมุมมองของผูป ระเมิน ครอบครัวให
ความสําคัญ ตอการประเมินพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทัง้ เรื่อง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความคิด การแกไขปญหา ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัวและสังคม เปนตน และ
ครอบครัวรวมถึงผูป ระเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอยของผูเรียนโดยตรง เชน รูปวาด
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สมุดบันทึกกิจกรรมของผูป กครองหรือของผูเ รียน แฟมสะสมงาน รูปถายหรือวีดีโอ เปนตน ทั้งให
ความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย

การประยุกตใชขอมูลวิจัย (ตอระยะที่ 3)
การนําผลการวิจัยมาใชในการดําเนินการวิจัยนั้น จากผลการวิจัยในบทที่ 4 นี้ ซึ่งได
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 เกีย่ วกับบริบทในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทั้งหมด 4 ประเด็น
ไดแก ภูมิหลังของครอบครัว โดย มูลเหตุในการจัด ปรัชญาและแนวคิด รูปแบบการดําเนินการจัด
การศึกษา และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลง
เรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู แลวนําผลการวิจัยดังกลาวมาสรางเปนประเด็นสําหรับขอ
คําถามรวมกับขอคําถามทีป่ รับปรุงมาจากการเอกสารทีเ่ กี่ยวของในแบบสอบถามทีเ่ ปนเครื่องมือ
การวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยในระยะที่ 3 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งสอดคลองวัตถุประสงคการวิจัยในขอ 3 เพื่อศึกษาสภาพของการจัด
กระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต ในสวนการนําผลการวิจยั
มาประยุกตใชในระยะที่ 3 นี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 เกี่ยวกับบริบทในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มาใชเปนประเด็นสําหรับขอคําถามในแบบสอบถาม แลวไดทํา
การปรับปรุงและพัฒนารวมกับขอคําถามทีป่ รับปรุงมาจากการเอกสารที่เกี่ยวของจนไดแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 การจัด
กระบวนการเรียนรู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต เปนขอคําถามปลายเปดเพื่อใช
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณในระยะนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรือ่ งสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต รวบรวมจากจํานวนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวทัง้ หมดในภาคใต 25 ครอบครัว ในปการศึกษา 2556 โดยใชเครือ่ งมือเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของครอบครัวและการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู และ
การประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อคํานวณหาคาสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงคการวิจัยใหครบถวนตามที่ตั้งไว
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยเรื่องนี้ศกึ ษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ อายุ
ศาสนา วุฒิการศึกษา อาชีพ จํานวนบุตรทัง้ หมด จํานวนบุตรที่ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในปจจุบัน และประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจง
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตารางที่ 19 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

16
9
25

64.00
36.00
100.00

0
25
0
25

0
100
0
100.00

0
1
15
9
25

0
4.00
60.00
36.00
100.00

19
0
5
1
25

76.00
0
20.00
4.00
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. สถานภาพ
2.1 โสด
2.2 สมรส
2.3 หยา/หมาย/แยกกันอยู
รวม
3. อายุ
3.1 16 - 25 ป
3.2 26 - 35 ป
3.3 36 - 45 ป
3.4 46 ปขึ้นไป
รวม
4. ศาสนา
4.1 พุทธ
4.2 คริสต
4.3 อิสลาม
4.4 อื่นๆ (นับถือทุกศาสนา)
รวม
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ตารางที่ 19 (ตอ)
รายการ
5. วุฒิการศึกษา
5.1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
5.2 มัธยมศึกษาตอนตน
5.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5.4 อนุปริญญา/ปวส.
5.5 ปริญญาตรี
5.6 ปริญญาโท
5.7 ปริญญาเอก
5.8 อื่น ๆ (เรียนแตไมรบั วุฒิ)
รวม
6. อาชีพ
6.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6.2 นักธุรกิจ (ธุรกิจหอพัก)
6.3 คาขาย
6.4 อาชีพสวนตัว
6.5 อาชีพสวนตัว (สอนพิเศษ)
6.6 พนักงาน/ลูกจางเอกชน
6.7 แพทย
6.8 แมบาน/พอบาน
6.9 อื่น ๆ (เกษตรกรและรับจาง)
6.10 อื่น ๆ (สื่อมวลชน)
รวม
กรณีมีคูสมรส
7. อายุของคูสมรส
7.1 16 - 25 ป
7.2 26 - 35 ป
7.3 36 - 45 ป
7.4 46 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

0
0
2
0
15
6
1
1
25

0
0
8.00
0
60.00
24.00
4.00
4.00
100.00

9
1
2
2
1
0
0
7
2
1
25

36.00
4.00
8.00
8.00
4.00
0
0
28.00
8.00
4.00
100.00

0
2
15
8
25

0
8.00
60.00
32.00
100.00
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ตารางที่ 19 (ตอ)
รายการ
8. ศาสนาของคูสมรส
8.1 พุทธ
8.2 คริสต
8.3 อิสลาม
8.4 อื่น ๆ
รวม
9. วุฒิการศึกษาของคูสมรส
9.1 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
9.2 มัธยมศึกษาตอนตน
9.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
9.4 อนุปริญญา/ปวส.
9.5 ปริญญาตรี
9.6 ปริญญาโท
9.7 ปริญญาเอก
รวม
10. อาชีพ
10.1 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10.2 นักธุรกิจ (ธุรกิจหอพัก)
10.3 คาขาย
10.4 อาชีพสวนตัว
10.5 อาชีพสวนตัว (โปรแกรมเมอร)
10.6 พนักงาน/ลูกจางเอกชน
10.7 แพทย
10.8 แมบาน/พอบาน
10.9 อื่น ๆ (มัคคุเทศน)
10.10 อื่น ๆ (เกษตรกรและรับจาง)
10.11 อื่น ๆ (สื่อมวลชน)
รวม

จํานวน

รอยละ

19
0
5
1
25

76.00
0
20.00
4.00
100.00

2
1
3
0
12
7
0
25

8.00
4.00
12.00
0
48.00
28.00
0
100.00

2
1
1
5
1
1
0
6
1
6
1
25

8.00
4.00
4.00
20.00
4.00
4.00
0
24.00
4.00
24.00
4.00
100.00
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ตารางที่ 19 (ตอ)
รายการ
11.1 จํานวนบุตร
11.1.1 1 คน
11.1.2 2 คน
11.1.3 3 คน
11.1.4 4 คน
11.1.5 5 คน
11.1.6 6 คน
11.1.7 7 คน
รวม
11.2 ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ใหบุตรในปจจุบัน
11.2.1 1 คน
11.2.2 2 คน
11.2.3 3 คน
11.2.4 4 คน
รวม
12. ประสบการณในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
12.1 0 - 3 ป
12.2 4 - 6 ป
12.3 7 - 9 ป
12.4 10 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

8
5
7
3
0
1
1
25

32.00
20.00
28.00
12.00
0
4.00
4.00
100.00

16
6
2
1
25

64.00
24.00
8.00
4.00
100.00

14
5
5
1
25

56.00
20.00
20.00
4.00
100.00

จากตารางที่ 19 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว
ในดานเพศ โดยมากจะเปนเพศชายในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64.00
สถานภาพสมรสทั้งหมด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 100 ผูจัดการศึกษาโดยมากมีอายุระหวาง
36 - 45 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.00 นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
76.00 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และประกอบอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.00 ขอมูลและบริบทของครอบครัว
ของคูสมรส จะมีอายุระหวาง 36 - 45 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.00 นับถือศาสนาพุทธ
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จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 76.00 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 48.00 ประกอบอาชีพอาชีพสวนตัว แมบา น/พอบาน เกษตรกรและรับจาง จํานวนประเภทละ
6 คน คิดเปนรอยละ 24.00 โดยมีจํานวนบุตรที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบัน 1 คน จํานวน
16 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.00 และมีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชวง 0 - 3 ป
จํานวน 14 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.00
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ตารางที่ 20 การจดทะเบียนของครอบครัว
รายการ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. โรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนรุงอรุณ)
4. ฝากชื่อไวกับโรงเรียนหมูบานเด็ก
จ.กาญจนบุรี
5. สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
(Sunshine british education school)
รวม
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวน
20
3
2
1

รอยละ
74.09
11.11
7.40
3.70

1

3.70

27

100.00

จากตารางที่ 20 พบวา การจดทะเบียนของครอบครัวโดยภาพรวมมีการจดทะเบียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 20 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 74.09 รองลงมา
เปนการจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 3 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 11.11
ในสวนการจดทะเบียนกับโรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนรุงอรุณ) การฝากชื่อไวกับโรงเรียนหมูบ านเด็ก
จ.กาญจนบุรี และการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศมีจํานวนเทากันคือ 1 ครอบครัว
แตละครอบครัว คิดเปนรอยละ 3.70
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ตารางที่ 21 รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
รายการ
1. แบบครอบครัวเดี่ยว
2. แบบกลุม ครอบครัว
3. แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน
4. แบบขายประสานงาน
5. อื่น ๆ
5.1 เรียนเฉพาะวิชาทหารกับโรงเรียน
5.2 ฝากเรียนรวมกับโรงเรียน
โดยไมคิดเวลาเรียนและผลการเรียน
รวม
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวน
22
2
2
4

รอยละ
68.74
6.25
6.25
12.50

1
1

3.13
3.13

32

100.00

จากตารางที่ 21 พบวา การจัดการศึกษาของครอบครัวโดยภาพรวมจะจัดการศึกษา
ของครอบครัวเปนแบบครอบครัวเดีย่ วมากทีส่ ุด จํานวน 22 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 68.74 รองลงมา
จัดการศึกษาของครอบครัวแบบขายประสานงาน จํานวน 4 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 12.50 ในสวน
ของการจัดการศึกษาของครอบครัวแบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน และแบบกลุม ครอบครัว มีจํานวน
2 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 6.25 และบางครอบครัวไดมีการจัดการศึกษาของครอบครัวผสมผสาน
กับเรียนเฉพาะวิชาทหารกับโรงเรียนและฝากเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไมคิดเวลาเรียนและผลการเรียน
มีจํานวน 1 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 3.13
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ตารางที่ 22 การประมาณสัดสวนการใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
ครอบครัว แบบครอบครัว
ที่
เดี่ยว

แบบกลุม
ครอบครัว

แบบมีขอตกลง
รวมกับโรงเรียน

1 - 17
100 %
18
90 %
19
90 %
10%
20
80 %
20 %
21
80 %
22
80 %
23
70 %
24
40 %
20 %
25
10 %
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

แบบขาย
ประสานงาน

แบบศูนย
การเรียน

10%
20 %
20 %
30 %
40 %
90 %

จากตารางที่ 22 พบวา การประมาณสัดสวนการใชแตละรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ของครอบครัว โดยสวนมากของครอบครัวทั้งหมดในการจัดรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ของครอบครัวจะเปนแบบครอบครัวเดี่ยว 100% จํานวน 17 ครอบครัว สวนครอบครัวอื่น ๆ จะมี
สัดสวนการใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัวที่หลากหลายและผสมผสานกัน
ซึ่งสวนใหญจะใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยวเปนสวนใหญ ไดแก 90%
จํานวน 2 ครอบครัว 80% จํานวน 3 ครอบครัว เปนตน ซึ่งมีผสมผสานใชรปู แบบอื่นในสัดสวน
ลดหลั่นกันไปกัน ไดแก แบบกลุม ครอบครัว แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน แบบขายประสานงาน
ซึ่งแตกตางกับสัดสวนการใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาแบบศูนยการเรียน 90% เนื่องมาจาก
เปนการจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนนานาชาติซงึ่ ใชหลักสูตรจากตางประเทศ
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ตารางที่ 23 ปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายการ
1. แนวคิดแบบองครวม เชื่อวากระบวนการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยงหลอมรวมระหวางการเรียนรูภายในตน
กับการเรียนรูจ ากภายนอก ไมสามารถแยกการเรียนรู
จากวิถีการดํารงชีวิตและยอมรับศักยภาพที่แตกตางของเด็ก
แตละคน
2. หลักศาสนา
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห ัว
4. แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ
5. แนวคิดการแพทยทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมอเขียว (ใจเพชร กลาจน)
6. แนวการศึกษาแบบซัมเมอรฮลิ
7. อื่น ๆ
7.1 การเรียนรูตลอดชีวิต
7.2 ปรับแนวคิดไปตามวัยและความเหมาะสม
7.3 ปรับแนวคิดไปตามความเปนไปของครอบครัว
7.4 Unschooling
7.5 การศึกษาแบบขาวยําปกษใต
รวม
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวน
17

รอยละ
33.33

12
9

23.53
17.65

3
2

5.88
3.92

3

5.88

1
1
1
1
1
51

1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
100.00

จากตารางที่ 23 สรุปการเรียงลําดับใชปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครับ
ไดดังนี้ ปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีครอบครัวจัดการศึกษาอับดับแรก คือ
แนวคิดแบบองครวม เชื่อวากระบวนการเรียนรูเ ปนการเชื่อมโยงหลอมรวมระหวางการเรียนรูภายใน
ตนกับการเรียนรูจ ากภายนอก เราไมสามารถแยกการเรียนรูจ ากวิถีการดํารงชีวิตและยอมรับศักยภาพ
ที่แตกตางของเด็กแตละคน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 33.33 อันดับที่ 2 คือ หลักศาสนา จํานวน
12 คน คิดเปนรอยละ 23.53 อันดับที่ 3 คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห ัว จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 17.65 อันดับที่ 4 มี 2 แนวคิด คือ แนวการศึกษาแบบ
วอลดอรฟ และแนวการศึกษาแบบซัมเมอรฮลิ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.88 และอันดับที่ 5
มี 5 แนวคิด คือ แนวคิดการแพทยทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมอเขียว
(ใจเพชร กลาจน) การเรียนรูต ลอดชีวิต การปรับแนวคิดไปตามวัยและความเหมาะสม การปรับแนวคิด
ไปตามความเปนไปของครอบครัว และ Unschooling จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.96
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ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในการวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาขอมูลการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู และ
การประเมินผลการเรียนรู ใชการวิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  )
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตารางที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวทั้ง 4 ดาน คือ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน
การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
ที่

การจัดกระบวนการเรียนรู

1
2
3
4

หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
วิธีการเรียนการสอน
การใชสื่อและแหลงการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู



3.4292
3.7250
3.8472
3.6930

ระดับ
การดําเนินการ
1.5400 ปานกลาง
1.4071
มาก
1.4049
มาก
1.360
มาก



จากตารางที่ 24 พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวทั้ง 4 ดาน คือ หลักสูตร
วิธีการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานในดานที่อยูในระดับมากมี 3 ดาน คือ การใชสื่อและแหลง
การเรียนรู วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สวนดานที่อยูในระดับปานกลาง คือ
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 25 ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1 ครอบครัวจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับรูปแบบ
การดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
2 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน
3 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรหรือแผนการจัด
การศึกษาจาก แนวคิด ปรัชญาการศึกษา
ที่หลากหลายเพือ่ ใชเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรู เชน หลักสูตร
ของโรงเรียน หลักสูตรทองถิ่น แผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัวอื่น
หลักการศึกษาแนวซัมเมอรฮลิ ล เปนตน
4 ครอบครัวใชมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทํา
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
5 ครอบครัวใชวิถีการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนเปนตัวตั้งในการจัดทําหลักสูตร
หรือแผนการจัดการศึกษา เพื่อใหตอบสนอง
การพัฒนาคุณภาพการเรียนไดตรงตามความสนใจ
ของผูเรียนเปนสําคัญ
6 ครอบครัวจัดการศึกษาเปนกลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 ครอบครัวจัดการศึกษาเปนกลุมสาระการเรียนรู
รวมกับรูปแบบกลุมประสบการณ เนื่องจาก
ครอบครัวยังไมคนพบความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน
8 ครอบครัวจัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณ
เพื่อสงเสริมและใหผูเรียนไดใชประสบการณตรง
จากกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง และใชเวลา
เรียนรูอยางลึกซึง้ จากทักษะในการดําเนินวิถีชีวิต
ตามความถนัดและสนใจของผูเ รียน

4.2500

ระดับ
การดําเนินการ
1.1516
มาก

3.1250

1.4836

ปานกลาง

3.1250

1.4238

ปานกลาง

2.7083

1.2329

ปานกลาง

4.7083

0.6903

มากที่สุด

2.2500

1.2938

นอย

2.5000

1.4446

ปานกลาง

4.4167

0.8805

มาก
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ตารางที่ 25 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

9 ครอบครัวนําหลักสูตรตางประเทศมาบูรณาการใช
รวมดวย
10 การนําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช
ของครอบครัวมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไป
ตามความพรอมและความสนใจของผูเรียนเปน
สําคัญ
รวม

2.4583

ระดับ
การดําเนินการ
1.7189
นอย

4.7500

0.5316

มากที่สุด

3.4292

1.5400

ปานกลาง





จากตารางที่ 25 พบวา ความคิดเห็นของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานหลักสูตร
หรือแผนการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเปนรายดานในระดับ
ที่มากทีส่ ุด มี 2 ขอ คือ การนําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใชของครอบครัวมีความยืดหยุน
และปรับเปลี่ยนไปตามความพรอมและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ และครอบครัวใชวิถี
การดําเนินชีวิต และการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนตัวตั้งในการจัดทําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
เพื่อใหตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนไดตรงตามความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ ในดานที่อยู
ในระดับมาก มี 2 ขอ คือ ครอบครัวจัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณ เพื่อสงเสริมและใหผูเรียน
ไดใชประสบการณตรงจากกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง และใชเวลาเรียนรูอยางลึกซึ้งจากทักษะ
ในการดําเนินวิถีชีวิต ตามความถนัด และสนใจของผูเ รียน และครอบครัวจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับ
รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว ในดานที่อยูในระดับปานกลาง มี 4 ขอ คือ ครอบครัว
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู
ใหกับผูเรียน ครอบครัวศึกษาหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาจากแนวคิด ปรัชญาการศึกษา
ที่หลากหลาย เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู เชน หลักสูตรของโรงเรียน
หลักสูตรทองถิ่น แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของครอบครัวอื่น หลักการศึกษาแนวซัมเมอรฮิลล
เปนตน ครอบครัวใชมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทํา
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และครอบครัวจัดการศึกษาเปนกลุม สาระการเรียนรู
รวมกับรูปแบบกลุม ประสบการณ เนือ่ งจากครอบครัวยังไมคน พบความสนใจและความถนัดของผูเ รียน
และในดานที่อยูในระดับนอย มี 2 ขอ ครอบครัวนําหลักสูตรตางประเทศมาบูรณาการใชรวมดวยและ
ครอบครัวจัดการศึกษาเปนกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1 การกําหนดกลุม สาระ หรือรายวิชา หรือกิจกรรม
การเรียนรู ครอบครัวและผูเ รียนรวมกันพิจารณาเลือก
2 ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวโฮมสคูลทีม่ ีประสบการณ
เพื่อชวยเสริมสรางความมั่นใจและความเขาใจ
ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
3 ครอบครัวมีการใชขอตกลงและเงือ่ นไขในการเลือก
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อชวยกระตุนและสราง
พัฒนาการเรียนรูเชิงคุณภาพ
4 ครอบครัวเนนใหผูเรียนเรียนรูจ ากประสบการณ
จริง ซึง่ ทําใหผเู รียนไดรบั องคความรูหลากหลาย
ในเวลาเดียวกัน
5 ครอบครัวไมกําหนดตารางเรียนประจําวันตายตัว
แตใชการพูดคุยเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ของผูเรียนในแตละวันอยางเหมาะสม
6 ครอบครัวจัดใหผูเรียนเรียนพิเศษเสริมทัง้ ที่บานและ
สถาบันภายนอก ตามความสนใจของผูเรียนและ
ไมจํากัดระยะเวลา
7 ครอบครัวใชวิธีการมอบหมายภารกิจรับผิดชอบ
การเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ
เปนการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและฝกวินัย
ในการเรียนรูดวยตนเอง
8 ครอบครัวใชวิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม
และฝกความมีวินัยของผูเ รียน
9 ครอบครัวจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห การสังเกต การคนควา และแสวงหา
การแกไขปญหาดวยตนเอง โดยใหผเู รียน
ลงมือปฏิบัตจิ ริง เชน การฝกงาน การคาขาย
การเปนอาสาสมัคร เปนตน

3.9167

ระดับ
การดําเนินการ
1.2825
มาก

3.2083

1.5030

ปานกลาง

2.8333

1.4646

ปานกลาง

4.5833

0.7755

มากที่สุด

4.2083

0.9771

มาก

3.6250

1.4982

มาก

4.1250

1.1910

มาก

4.0833

0.9743

มาก

4.1667

0.8681

มาก
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความยืดหยุนในดานเวลา
สถานที่ เนื้อหาสาระ สอดคลองกับความสนใจ
ความถนัดของผูเรียน วิถีการดําเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพของครอบครัว
11 ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิ่มเติม
ไปพรอมกับผูเรียนอยูเ สมอ
12 ครอบครัวใชวิธีการพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน
13 ครอบครัวเชื่อมโยงการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได
14 ครอบครัวจัดเวลาอิสระในแตละวัน เพื่อใหผเู รียน
มีเวลาของตนเองไดทําสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ
15 ครอบครัวเลือกครูผูสอนจากภายนอก โดยพิจารณา
จากการเปนผูมปี ระสบการณหรือผูเ ชี่ยวชาญในดาน
นั้น ๆ เปนสําคัญ
16 ครอบครัวเขารวมกิจกรรมกลุมกับบานเรียนอื่น ๆ
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูร วมกัน ใชกระบวนการ
ทางสังคมแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็น
ทําความรูจักซึ่งกันและกัน
17 ครอบครัวมีการกําหนดจํานวนการเขารวมกิจกรรม
ตางจังหวัดในแตละเดือนอยางชัดเจน
18 ครอบครัวจัดการเรียนการสอนโดยใชคําพูด
ในลักษณะคําถามเพื่อใหผเู รียนไดคิดวิเคราะหและ
สะทอนความเขาใจของผูเรียน
19 ครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรูและ
การแสดงออกของผูเ รียนเปนระยะ ๆ เพือ่ ใหทราบ
ถึงผลพัฒนาการอยางตอเนื่อง
20 ครอบครัวจัดหาแบบฝกหัดหรือหนังสือตาง ๆ
ใหผูเรียนตามความสนใจของผูเรียนเปนหลัก

4.6667

ระดับ
การดําเนินการ
0.7614 มากที่สุด

4.4167

.5836

มาก

4.0000

1.2854

มาก

4.2500

0.7940

มาก

4.2917

1.2329

มาก

3.5417

1.5598

มาก

3.1250

1.2959

ปานกลาง

1.8750

1.0347

นอย

3.9167

0.7755

มาก

4.5833

0.5836

มากที่สุด

4.0000

0.7223

มาก
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

21 ครอบครัวกระตุนและแนะแนวทางใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะหและเชื่อมโยงพัฒนาทักษะการเรียนรู
จากกิจกรรมการเรียนรู นําไปสูการเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว
22 ครอบครัวมีสวนสําคัญในการเลือกสรรกิจกรรม
การเรียนรูท ี่เหมาะสมกับวัยเมื่อผูเ รียนอยูในวัยเด็ก
เพื่อมอบโอกาสใหไดแสวงหาความชอบและ
ความถนัดของตนเอง
23 ครอบครัวใชแบบทดสอบทางวิชาการโดยถือวา
แบบฝกหัดเปนรูปแบบหนึง่ ของวิธีการเรียนรู
24 ครอบครัวเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดพูดคุย
รวมกันเปนประจํา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องตาง ๆ ภายในครอบครัว
25 ครอบครัวจัดการศึกษาตอเนื่อง ตลอดทุกวันเวลา
ไมมีปดเทอม
26 ครอบครัวกําหนดการเปด - ปดภาคเรียน ตามเวลา
ของระบบโรงเรียน
27 ครอบครัวกําหนดการเปด - ปดภาคเรียน
ตามจุดเนนของหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
หรือสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน
หรือการดําเนินวิถีชีวิตของครอบครัว
28 ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่ยืดหยุน และปรับเปลี่ยนได มีผลดีตอการออกแบบ
และขยายผลการเรียนรูที่ชัดเจนตอการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ
29 ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่ยืดหยุน มีผลกระทบตอการทํางานรวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีการจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

4.0833

ระดับ
การดําเนินการ
0.8297
มาก

4.3333

0.7020

มาก

2.4167

1.5012

นอย

4.3750

0.8242

มาก

4.3750

1.1349

มาก

1.5000

1.0632

นอย

2.0000

1.3188

นอย

4.6250

0.7109

มากที่สุด

2.3333

1.6061

นอย
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

30 การศึกษาโดยครอบครัวควรกําหนดระยะเวลา
ในการบริหารจัดการศึกษา (กําหนดหลักสูตรหรือ
แผนการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู
การวัดประเมินผล การจัดสรรสิทธิประโยชน
ทางการศึกษา ฯลฯ) ไดเปนอิสระมากกวา
การดําเนินการตามกรอบเวลาของระบบโรงเรียน
ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
รวม

4.2917

ระดับ
การดําเนินการ
1.3667
มาก

3.7250

1.4071





มาก

จากตารางที่ 26 พบวา ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานวิธีการจัดการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเปนรายดานโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก และ
ในระดับทีม่ ากทีส่ ุด มี 4 ขอ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูมคี วามยืดหยุนในดานเวลา สถานที่ เนื้อหา
สาระ สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน วิถีการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
ของครอบครัว ระยะเวลาในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได มีผลดีตอ
การออกแบบและขยายผลการเรียนรูท ี่ชัดเจนตอการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ ครอบครัวเนนใหผูเรียนเรียนรูจ ากประสบการณจริง ซึง่ ทําใหผเู รียนไดรบั องคความรู
หลากหลายในเวลาเดียวกัน และครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรูและการแสดงออกของผูเรียน
เปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบถึงผลพัฒนาการอยางตอเนื่อง ในดานที่อยูในระดับปานกลาง มี 3 ขอ คือ
ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวโฮมสคูลที่มปี ระสบการณเพื่อชวยเสริมสรางความมั่นใจและความเขาใจ
ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ครอบครัวเขารวมกิจกรรมกลุมกับบานเรียนอื่น ๆ
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูร วมกัน ใชกระบวนการทางสังคมแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็น
ทําความรูจักซึ่งกันและกัน และครอบครัวมีการใชขอตกลงและเงื่อนไขในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อชวยกระตุนและสรางพัฒนาการเรียนรูเ ชิงคุณภาพ และในดานที่อยูในระดับนอย มี 5 ขอ คือ
ครอบครัวใชแบบทดสอบทางวิชาการโดยถือวาแบบฝกหัดเปนรูปแบบหนึง่ ของวิธีการเรียนรู ระยะเวลา
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยืดหยุน มีผลกระทบตอการทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (กรณีการจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา) ครอบครัวกําหนดการเปด - ปด
ภาคเรียน ตามจุดเนนของหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา หรือสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หรือการดําเนินวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวมีการกําหนดจํานวนการเขารวมกิจกรรม
ตางจังหวัดในแตละเดือนอยางชัดเจน และครอบครัวกําหนดการเปด - ปดภาคเรียน ตามเวลา
ของระบบโรงเรียน
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ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานการใชสื่อและแหลงการเรียนรู
ที่
1

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทงั้ ภายในบานและ
ภายนอกบาน
2 ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบาน
ใหเปนพื้นที่การเรียนรูแกผูเรียนอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสงู สุด
3 ครอบครัวจัดหาสื่อและแหลงเรียนรูตามความสนใจ
ของผูเรียนเปนสําคัญ
4 คุณพอและคุณแมถือเปนสื่อบุคคลทีส่ ําคัญทีส่ ุด
สําหรับผูเรียน เนื่องจากเปนผูทผี่ ูเรียนไววางใจและ
ซึมซับความคิดหรือพฤติกรรมไดตลอดเวลา
5 ครอบครัวใชสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู
ดวยตนเองทีห่ ลากหลายเพื่อหนุนเสริมผูเ รียนใหเกิด
การใฝรู
6 ครอบครัวแสวงหาผูรู ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา
หรือผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาชวยเสริมสราง
ประสบการณและขยายมุมมองการศึกษาของผูเ รียน
7 ผูเรียนใชวิทยุ โทรทัศน วิดิทัศนตาง ๆ สื่อมัลติมเี ดีย
และคอมพิวเตอรในการคนควาและเรียนรูเ พิ่มเติม
ดวยตนเอง
8 ครอบครัวสรางขอตกลงเรื่องเวลาในการใช
เทคโนโลยีกับผูเรียน เชน การดูโทรทัศน หรือ
ใชอินเทอรเน็ต ฯลฯ
9 ครอบครัวใหความสําคัญกับของเลนเสริมพัฒนาการ
ตาง ๆ เชน แกวสแต็ค บล็อก ตัวตอ ลูกบาศก
ของรูบิค เปนตน
10 ครอบครัวใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ทํางานคุณพอ
หรือคุณแม หองสมุด รานหนังสือ พิพิธภัณฑ
ตลาดสด เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
ที่แตกตางหลากหลายใหกับผูเรียน

ระดับ
การดําเนินการ
4.7083 0.6241 มากที่สุด




4.5833 0.7173

มากที่สุด

4.5000 0.7223

มากที่สุด

4.7500 0.5316

มากที่สุด

4.3750 0.7697

มาก

3.4583 1.3506

ปานกลาง

3.9583 1.4289

มาก

3.8750 1.3290

มาก

3.5833 1.4116

มาก

4.4583 0.8836

มาก
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

11 ครอบครัวเรียนรูผานการเรียนการสอนออนไลน
(E-learning) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
12 ครอบครัวใชสื่อออนไลน เชน Facebook เว็บไซต
ตาง ๆ YouTube เปนตน เพื่อเปนชองทาง
การสือ่ สารและแสดงออกของผูเรียน
13 ครอบครัวมีการสํารวจและคนหาแหลงเรียนรู
บริเวณที่อยูอาศัยของตนเอง เพื่อปลูกฝงการเปน
สวนหนึ่งของชุมชนและความรักทองถิ่น
14 ครอบครัวอาศัยโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาง ๆ
เปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในการเรียนรูของผูเรียน
15 ครอบครัวอาศัยหนวยงานราชการเพื่อใหชวย
สนับสนุนและเปดโอกาสใหผเู รียนไดเขาถึงความรู
และกิจกรรมตามความสนใจไดอยางกวางขวาง
รวม

ระดับ
การดําเนินการ
3.0833 1.8396 ปานกลาง




3.8333 1.5511

มาก

3.9167 1.2129

มาก

2.4583 1.4136

นอย

2.1667 1.3077

นอย

3.8472 1.4049

มาก

จากตารางที่ 27 พบวา ความคิดเห็นของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานการใชสอื่ และ
แหลงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานในดานที่อยูในระดับมากทีส่ ุด
มี 4 ขอ คือ คุณพอและคุณแมถือเปนสื่อบุคคลทีส่ ําคัญทีส่ ุดสําหรับผูเรียน เนื่องจากเปนผูทผี่ ูเรียน
ไววางใจและซึมซับความคิดหรือพฤติกรรมไดตลอดเวลา ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทงั้ ภายในบาน
และภายนอกบาน ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นทีก่ ารเรียนรูแกผเู รียน
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสงู สุด และครอบครัวจัดหาสือ่ และแหลงเรียนรูตามความสนใจของผูเ รียน
เปนสําคัญ ในดานที่อยูในระดับมาก มี 7 ขอ คือ ครอบครัวใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ทํางานคุณพอ
หรือคุณแม หองสมุด รานหนังสือ พิพิธภัณฑ ตลาดสด เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตาง
หลากหลายใหกบั ผูเ รียน ผูเรียนใชวิทยุ โทรทัศน วิดิทัศนตาง ๆ สื่อมัลติมเี ดียและคอมพิวเตอร
ในการคนควาและเรียนรูเ พิ่มเติมดวยตนเอง ครอบครัวมีการสํารวจและคนหาแหลงเรียนรูบริเวณ
ที่อยูอาศัยของตนเอง เพื่อปลูกฝงการเปนสวนหนึง่ ของชุมชนและความรักทองถิ่น ครอบครัว
สรางขอตกลงเรื่องเวลาในการใชเทคโนโลยีกบั ผูเ รียน เชน การดูโทรทัศน หรือใชอินเทอรเน็ต ฯลฯ
ครอบครัวใชสื่อออนไลน เชน Facebook เว็บไซตตาง ๆ YouTube เปนตน เพื่อเปนชองทาง
การสือ่ สารและแสดงออกของผูเรียน ครอบครัวใหความสําคัญกับของเลนเสริมพัฒนาการตาง ๆ เชน
แกวสแต็ค บล็อก ตัวตอ ลูกบาศกของรูบิค เปนตน ครอบครัวแสวงหาผูรู ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา
หรือผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาชวยเสริมสรางประสบการณและขยายมุมมองการศึกษาของผูเ รียน
ในดานที่อยูในระดับปานกลาง มี 2 ขอครอบครัวแสวงหาผูรู ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา หรือ
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ผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาชวยเสริมสรางประสบการณและขยายมุมมองการศึกษาของผูเ รียน และ
ครอบครัวเรียนรูผานการเรียนการสอนออนไลน (E-learning) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
และในดานที่อยูในระดับนอย มี 2 ขอ คือ ครอบครัวอาศัยโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาง ๆ เปนแหลง
เรียนรูเพิม่ เติมในการเรียนรูของผูเรียน และครอบครัวอาศัยหนวยงานราชการเพื่อใหชวยสนับสนุน
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงความรูและกิจกรรมตามความสนใจไดอยางกวางขวาง ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานการประเมินผลการเรียนรู
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

1 ครอบครัวประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรูแบบ 8 สาระ
การเรียนรู
2 ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับ
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยผลการเรียนรูตามกลุม ประสบการณ
3 ครอบครัวประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษา
ที่หลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณ
การเรียนรู
4 ครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผลของผูเ รียน
ในทุกขั้นตอน
5 ครอบครัวมีการเพิ่มพูนความรูความเขาใจพื้นฐาน
ในเรื่องการประเมินผลการเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ หลักการและระเบียบที่เกี่ยวของ
6 ครอบครัวเปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง โดยใช
แบบบันทึกการประเมินตนเองของผูเรียนหรือ
การพูดคุยเพือ่ ประเมินตนเอง
7 ครอบครัวใชผปู ระเมินภายนอก ไดแก ครูผสู อน
ในรายวิชาตาง ๆ หรือผูท รงคุณวุฒิ เพื่อชวยเพิ่ม
ความมั่นใจและสะทอนพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียนใหแกครอบครัว
8 ครอบครัวไดรบั ความรวมมือและประโยชนจาก
การจัดตัง้ คณะกรรมการประเมินผลของครอบครัว
ซึ่งมาจากครอบครัวและจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในกรณีที่ครอบครัวจดทะเบียนกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 ครอบครัวใหความสําคัญตอการประเมินพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพดานตาง ๆ ของผูเ รียน จากพฤติกรรม
ดานตาง ๆ ความคิด การแกไขปญหา ทัศนคติ
ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม เปนตน

2.0000

ระดับ
การดําเนินการ
1.2158
นอย

3.2817

1.6806

ปานกลาง

3.7917

1.1381

มาก

4.3333

0.9631

มาก

3.5417

1.1025

มาก

3.3750

1.4982

ปานกลาง

3.1667

1.5228

ปานกลาง

3.2083

1.5030

ปานกลาง

4.0830

1.1765

มาก
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ตารางที่ 28 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

10 ครอบครัวใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการทางวิชาการของผูเ รียน โดยการทํา
แบบฝกหัดซ้ํา การทําแบบทดสอบที่ครอบครัว
สรางเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนที่ผเู รียน
จดทะเบียน เปนตน
11 ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผล
จากเอกสารรองรอยของผูเรียนโดยตรง เชน รูปวาด
สมุดบันทึกกิจกรรมของผูป กครองหรือของผูเ รียน
แฟมสะสมงาน รูปถายหรือวีดีโอ เปนตน
12 ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผูเ รียน
จากการสัมภาษณพูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ
หรือแสดงวิธีการเรียนรู เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
กับเอกสารทีป่ รากฏ
13 ครอบครัวประเมินผูเรียนจากการสังเกตอยูเ สมอ
เพื่อชวยแนะนําและตอยอดความสนใจหรือ
ความถนัดของผูเรียน
14 ครอบครัวเนนการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิด
ในตัวผูเรียนมากกวาการบันทึกและเอกสารรองรอย
15 ครอบครัวใหความสําคัญกับระบบการเก็บเอกสาร
หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน ในกรณีครอบครัว
จดทะเบียนกับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือจดทะเบียน
กับสถาบันในตางประเทศ
16 ครอบครัวมีการเขียนรายงานการประเมินผล
การจัดการศึกษาของครอบครัวในแตละป
17 ครอบครัวอนุญาตใหผูเรียนตัดสินใจดวยตนเอง
ในการเลือกสอบหรือไมสอบวัดระดับความรูเ ทียบกับ
โรงเรียนหรือหนวยงานของรัฐ เชน การสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

2.9167

ระดับ
การดําเนินการ
1.3486 ปานกลาง

3.9583

1.3015

มาก

4.0000

1.0215

มาก

4.5833

0.6539

มากที่สุด

4.3750

0.7697

มาก

3.7500

1.2597

มาก

4.0417

1.1221

มาก

3.5833

1.4421

มาก
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ตารางที่ 28 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว



18 ในกรณีของการประเมินผลผูเ รียนรวมกันกับ
3.8333
คณะกรรมการ ครอบครัวมีการสรางความเขาใจ
กับผูป ระเมิน เชน เจาหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน
19 การประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย 4.3333
มีนัยสําคัญแสดงผลคุณภาพของผูเรียนไดดีกวา
การประเมินผลดวยเครือ่ งมือรูปแบบเดียวคือการทํา
ขอสอบ
รวม
3.6930

ระดับ
การดําเนินการ
1.3726
มาก



1.0072

มาก

1.360

มาก

จากตารางที่ 28 พบวา ความคิดเห็นของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว ดานการประเมินผล
การเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ในดานที่อยูในระดับมากที่สุด มี 1 ขอ
คือ ครอบครัวประเมินผูเ รียนจากการสังเกตอยูเสมอ เพื่อชวยแนะนําและตอยอดความสนใจหรือ
ความถนัดของผูเรียน ในดานที่อยูในระดับมาก มี 12 ขอ คือ ครอบครัวเนนการเปลี่ยนแปลงหรือผล
ที่เกิดในตัวผูเ รียนมากกวาการบันทึกและเอกสารรองรอย ครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผล
ของผูเรียนในทุกขั้นตอน การประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลายมีนัยสําคัญแสดงผล
คุณภาพของผูเรียนไดดีกวาการประเมินผลดวยเครือ่ งมือรูปแบบเดียว คือ การทําขอสอบ ครอบครัว
ใหความสําคัญตอการประเมินพัฒนาการทางบุคลิกภาพดานตาง ๆ ของผูเรียน จากพฤติกรรมดานตาง ๆ
ความคิด การแกไขปญหา ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัว และสังคม เปนตน ครอบครัวมีการเขียนรายงาน
การประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัวในแตละป ครอบครัวและผูประเมินภายนอกประเมิน
ผูเรียนจากการสัมภาษณพูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ หรือแสดงวิธีการเรียนรู เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันกับเอกสารที่ปรากฏ ครอบครัวและผูประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอย
ของผูเรียนโดยตรง เชน รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผูป กครองหรือของผูเรียน แฟมสะสมงาน
รูปถาย หรือวีดีโอ เปนตน ในกรณีของการประเมินผลผูเ รียนรวมกันกับคณะกรรมการครอบครัว
มีการสรางความเขาใจกับผูป ระเมิน เชน เจาหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูทรงคุณวุฒิ
เปนตน ครอบครัวประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ที่ใชเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรู ครอบครัวใหความสําคัญกับระบบการเก็บเอกสารหลักฐานการเรียนรูของผูเรียน
ในกรณีครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจดทะเบียนกับสถาบันในตางประเทศ และ
ครอบครัวอนุญาตใหผูเรียนตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกสอบหรือไมสอบวัดระดับความรูเทียบกับ
โรงเรียนหรือหนวยงานของรัฐ เชน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในดานที่อยูในระดับปานกลาง มี 5 ขอ คือ
ครอบครัวเปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง โดยใชแบบบันทึกการประเมินตนเองของผูเ รียนหรือ
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การพูดคุยเพื่อประเมินตนเอง ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรูตามกลุม ประสบการณ ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑ
และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรูตามกลุม ประสบการณ
ครอบครัวใชผปู ระเมินภายนอก ไดแก ครูผสู อนในรายวิชาตาง ๆ หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อชวยเพิม่
ความมั่นใจและสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของผูเ รียนใหแกครอบครัว ครอบครัวใชแบบทดสอบ
เปนเครื่องมือประเมินพัฒนาการทางวิชาการของผูเ รียน โดยการทําแบบฝกหัดซ้ํา การทําแบบทดสอบ
ที่ครอบครัวสรางเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนทีผ่ ูเรียนจดทะเบียน เปนตน และในดานที่อยูในระดับนอย
มี 1 ขอ คือ ครอบครัวประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรู
แบบ 8 สาระการเรียนรู ตามลําดับ

การประยุกตใชขอมูลวิจัย (ตอระยะที่ 4)
การนําผลการวิจัยมาใชในการดําเนินการวิจัยนั้น หลังจากการประยุกตใชผลการวิจัย
เชิงคุณภาพระยะที่ 1 เกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จนไดเปนแบบสอบถาม
และขอคําถามปลายเปดที่เปนเครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต
หลังจากนั้น จึงไดผลการวิจัยระยะที่ 3 หรือบทที่ 5 นี้ อันประกอบดวย ผลการวิจัย 2 แบบ
ไดแก 1) ผลการวิจยั เชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวของครอบครัว
โฮมสคูลในภาคใต ซึ่งไดจากความคิดเห็นของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตจะถูก
นําไปใชในบทที่ 7 เพื่อยืนยันผลการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ใหสมบูรณและมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
และ 2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต ที่ไดจากขอคําถามปลายเปด มาเปนประเด็นในการประชุมกลุม ยอย
(Focus group) ควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา ประกอบไปดวยเพื่อใหผูเขารวม
ไดเห็นภาพรวมงานวิจัย โดยจัดทําเอกสารการประชุมกลุมยอยฉบับสมบูรณเพื่อใชประกอบการจัด
ประชุมกลุมยอยตอไป
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บทที่ 6
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ในบทนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสอดคลองวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4
เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใต โดยมีผูใหขอมูลสําคัญจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4 ครอบครัว เจาหนาที่
จากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจาหนาที่จากโรงเรียนที่มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับหนวยงานการศึกษาทางเลือก และผูประเมินที่ไดรับ
ความยินยอมจากครอบครัว โดยการกระชุมกลุมยอย (Focus group) และเครื่องมือที่ใชในเก็บ
ขอมูลเปนเอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย ที่ไดจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 3 ซึ่งเปน
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต ที่ได
จากขอคําถามปลายเปด มาใชเปนประเด็นสําคัญควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่
2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา
เพื่อใหผูเขารวมไดเห็นภาพรวมงานวิจัย โดยจัดทําเอกสารการประชุมกลุมยอยฉบับสมบูรณเพื่อใช
ในการประชุมกลุมยอย ผลจากการวิจัยพบวาผูใหขอมูลสวนใหญนําเสนอมุมมองเพิ่มเติม โดยเนน
ย้ําในการใหความสําคัญกับหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว และแนวทางใน
การจัดกระบวนการเรียนรูเ ชิงบูรณาการเพื่อใหเกิดผลในเชิงการพัฒนาที่เปนรูปธรรมในแตละ
ประเด็นดังตอไปนี้

หลักการในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
เมื่อกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวนั้น ประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการ
ทํางานรวมกันเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริงสําหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและครอบครัว ควรมี
หลักการสําคัญ ที่เปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
รวมกันเสียกอน เปรียบเสมือนการมองเห็นเสนทางกอนที่ทุกคนจะรวมเดินไปดวยกัน เพื่อใหทุก ๆ
ฝายไมวาจะเปนครอบครัว ผูเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษา สามารถทํางานรวมกันจน
สําเร็จดังเปาหมายที่วางไว โดยมีหลักการสําคัญที่ผูใหขอมูลกลาวไว จํานวน 3 ขอ ดังนี้
1. หลักการมีสวนรวมของทุกฝายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กอนในการทํางานใด ๆ
รวมกันนั้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทางเลือก เปนตน และ
ครอบครัวผูจัดการศึกษา โดยครอบครัวควรมีการปรับระบบความเชื่อ ความคิด คานิยม ระหวาง
ใหตรงกัน โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อเด็กหรือผูเรียนเปนสําคัญ โดยทําความเขาใจกันและพูดคุยเกี่ยวกับ
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คุณคาของการศึกษา ตระหนักวาการศึกษาในระบบไมใชระบบการศึกษาดีทสี่ ุดเพียงอยางเดียวเทานั้น
ทุกฝายจึงจําเปนตองชวยกันหาทางเพื่อสงเสริมการดําเนินการตาง ๆ ที่ทํารวมกันใหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี แมวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดและครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
อาจพบอุปสรรคตาง ๆ ในชวง 10 กวาปที่ผานมา จึงเสนอวาทุกฝายที่เกี่ยวของควรขจัดความเขาใจ
ไมตรงกันดังกลาวและปลอยวางเสียกอน เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนเรื่องใหม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็มีความเขาใจนอยไมวาจะเรื่องกฎระเบียบ หลักเกณฑตางหลักสูตร รวมถึง
การปรับใชใหเหมาะสมกับแตละครอบครัว ดังนั้นทั้งครอบครัวและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจึงควรได
เรียนรูไปดวยกัน
2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรู
ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนการ อันหมายความวา การเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ มีความตอเนื่อง
และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ผานการใชวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางหลากหลาย
สามารถปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามบริบทของผูเรียน ทั้งพัฒนาการ วัยและความสนใจของผูเรียน
จะเห็นไดวากระบวนการไมเปลี่ยนเพราะอยูที่การมีสวนรวมของลูกหรือผูเรียน แตถาหากครอบครัว
รวมทั้งเจาหนาที่เกี่ยวของในการจัดใหความสําคัญแควิธีการ อาจจะทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ในบริบทการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงควรมองภาพรวมที่จําเปนตองมีความยืดหยุนและปรับ
ไดตลอด เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูในเรื่องนั้นอยางเหมาะสม
3. การตระหนักถึงการเปนบุคคลแหงการเรียนรูภายในครอบครัว ครอบครัวผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวควรระลึกถึงความจริงที่วาครอบครัวบานเรียนนั้นตองเปนนักเรียนรูในที่นี้ กลาวรวมถึง
คุณพอคุณแมและผูเรียน เพราะสมาชิกแตละคนในครอบครัวมีความแตกตางกัน ครอบครัวจึงควรรูจัก
คนหาและสืบเสาะดวยตนเองสิ่งที่ครอบครัวสนใจ เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดตรงกับความตองการ
ของผูเรียนและครอบครัว การรอคอยเพื่อพึ่งพาองคกรหรือผูอื่นเพียงอยางเดียวอาจเปนอุปสรรค
ในการเรียนรูได ดังนั้นพอแมจึงตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Active learner) ตลอดเวลา พยายาม
คิดคนและศึกษาหนทางเพื่อเรียนรู อาจผานพบอุปสรรคบาง ก็ควรคอย ๆ เรียนรูและทําความเขาใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นรวมกัน ทายที่สุดครอบครัวก็จะสามารถบรรลุถึงเปาหมายทางการศึกษาที่ตองการได

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
หลักสูตร
จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หนวยงานดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน และครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ครอบคลุมทั้งเรื่องหลักสูตร วิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ความยืดหยุนในการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว การวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนในครอบครัวบานเรียน เปนตน เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมและใหความสําคัญ
เพื่อทําใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดเขาถึงและเปดโอกาสไดเรียนรูรวมกันตลอดเวลา ทําใหเกิดความใกลชิด
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ระหวางกันมากขึ้น ระหวางผูประเมินผลการเรียนรูของแตละครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อชวยใหทุกฝายสามารถ
ทําความเขาใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
2. ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเสนอวาหนวยงานของรัฐควรจะจัดตัง้ ใหมี
หนวยงานอิสระในการดูแล ใหคําแนะนําและชวยเหลือครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ
ผูที่สนใจ เนื่องจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวพบขอจํากัดของการทํางานภายใตกรอบ
ความคิดและกรอบการทํางานแบบเดิมซึ่งมีพื้นฐานมาจากการศึกษาในระบบ และเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวถือเปนเรื่องใหมในฐานะรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทางเลือก จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ลดหรือตัดทอนกระบวนการทํางานตาง ๆ ใหสามารถตอบสนองไดตรงความตองการของครอบครัว
เพื่อรองรับใหการจัดการศึกษา บานเรียนเกิดความเปนไปไดและชวยเจาหนาที่ที่เกีย่ วของใหทํางาน
ในเรื่องนี้ใหงายขึ้น หนวยงานอิสระนี้ไมใชเปนภาระหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน
ทีเ่ ปดโอกาสในการทํางานรวมกันสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเทานั้น แตครอบครัวก็จําเปน
ตองทําใหความรวมมือเชนกัน เพื่อทําใหเรื่องนี้เกิดขึ้นได และยังชวยเชื่อมโยงชองทางในการพบปะ
ของกลุมครอบครัวบานเรียน เหมือนกับชมรมผูปกครองในโรงเรียนที่สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครอบครัว ถามีหนวยงานใหมที่มีฐานคิดเดียวกัน การทํางานจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานและสามารถทํางานรวมกัน
3. ครอบครัวควรชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกในเรื่องภาษาที่ใชในการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังเชน เอกสารที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรตางประเทศ ในกรณีที่ครอบครัวเลือกใชหลักสูตรตางประเทศ โดยบางครอบครัวใชวิธี
จดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดควบคูกับการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งครอบครัวนําหลักสูตรของสถาบันนั้นมาใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู
สําหรับผูเรียน เนื่องจากการสะทอนคิดจากครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่พบอุปสรรค
ในการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่เขตพื้นที่ที่เกี่ยวของและครอบครัวบานเรียน ตัวอยางเชน
ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู ในกรณีที่ครอบครัวซื้อหลักสูตรจากตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี เปนตน อาจมีปญหาในการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ทางเขตกับบานเรียน
เพราะเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของอาจไมเขาใจเรื่องหลักสูตรตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ
ครอบครัวบานเรียนควรชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก โดยการแปลหรือถอดความของหลักสูตร
ใหเขาใจ และเห็นถึงความเชื่อมโยงของสาระและแผนการจัดประสบการณการเรียนรูกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางดังกลาวไดเปดโอกาส
และกลาวครอบคลุมเนื้อหาสาระอยางกวาง ๆ ครอบคลุมความรูหลาย ๆ แขนงไวแลว ดังนั้นครอบครัว
บานเรียนจึงสามารถทําการแปลหรือถอดความหมายหลักสูตรตางประเทศใหเชื่อมโยงถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดไมยากนัก เพื่อชวยใหเจาหนาที่ทํางานไดงายขึน้

วิธีการจัดการเรียนการสอน
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จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดควรชวยสงเสริมสรางชองทางในการเรียนรู
เพิ่มเติมใหกับครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใหครอบครัวสามารถเขาถึงทรัพยากร
การเรียนรูตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอการเรียนรูขอผูเรียนไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ดังตัวอยางที่ดีในการดําเนินการเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูของครอบครัวที่เกิดขึ้นของสํานักงาน
เขตพื้นที่สงขลา เขต 2 ที่ใชตัวเสริมมาชวยในการเรียนสําหรับผูเรียน เปนการแบงปนในการเขาถึง
ทรัพยากรการเรียนรูของโรงเรียนรวมกันระหวางสองโรงเรียน โดยใชชื่อวา “โรงเรียนบานพี่โรงเรียนนอง”
ใหโรงเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตาง ๆ ขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการไปแลวในโรงเรียนบานหินกุด
ซึ่งในการแบงปนทรัพยากรนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ไดเปดพื้นที่และสรางตัวชวย
สนับสนุนครอบครัว ทําใหครอบครัวผูจัดการศึกษาในครอบครัวสามารถใชทรัพยากรได ซึ่งการดําเนินการ
เชนนี้มิใชเปนเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต เนื่องจากนี่เปนสิทธิที่ครอบครัวพึงมีพึงไดอยูแลว ซึ่งสํานักเขต
พืน้ ที่การศึกษาแตละแหงตองเขาไปดูแลและอํานวยความสะดวกสําหรับผูจัดการศึกษา จากรูปแบบ
การจัดการเรียนรูดังกลาว ครอบครัวบานเรียนหรือผูกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของอาจนําวิธีการดังกลาว
ไปสูการประยุกตใชไดเนื่องจากจะชวยใหเกิดการทํางานรวมกัน
2. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแตละจังหวัดหรือครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ควรจัดการปฐมนิเทศ เมื่อครอบครัวมีความประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว และตองมีการนัดหมาย
เพื่อพบปะ เสวนากันอยูเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องระหวางครอบครัวผูจัดการศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เชน เจาหนาที่ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก เปนตน เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน รวมถึงการบอกกลาวถึงความคืบหนาในการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่ยอมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของผูเรียน ทุกฝายควรเขาใจตรงกันวาการเขียนแผนการจัดการศึกษา
รวมถึงวิธีการเรียนการสอนนั้นนับวาเปนเรื่องยากสําหรับทุกคน ไมวาจะเปนเจาหนาที่อยูในองคกร
ที่เกี่ยวของ ครู ผูบริหาร หรือครอบครัวผูจัดการศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการประชุมกันเปนครั้งคราว
การปฐมนิเทศถือวาเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น แตสิ่งสําคัญคือความตอเนื่องในการทํางานรวมกัน
เพื่อแตละฝายจะไดโอกาสนําเสนอ พัฒนา และปฏิบัตจิ ริงเพื่อการเรียนรูกันในรอบป ควรมีการทํา
ขอตกลงรวมกันกอน แลวคอยมาทํางานเรียนรูรวมกันได ทั้งครอบครัวและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควรตระหนักถึงความสําคัญในความตั้งใจในการปรับพัฒนารวมกันไปเรื่อย ๆ เพราะการศึกษาเกิดขึ้น
ตลอดเวลา
3. ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสํานักงานเขตพื้นที่ควรเผยแพรความรูและ
พิจารณาเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสมัครเรียนตอกับหนวยงาน ดังตอไปนี้ 1) สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในแตละพื้นที่ 2) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โดยถายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
ซึ่งถายทอดสดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งครอบครัว
สามารถจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเองที่บาน และครอบครัวก็ไมจําเปนตองจดทะเบียนเปนครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดหรือโรงเรียนทางเลือกตาง ๆ
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เชน โรงเรียนหมูบานเด็ก โรงเรียนรุงอรุณ เปนตน เพราะเปนการศึกษาที่จัดใหกับประชาชน ทุกเพศ
ทุกวัย ไมจํากัด พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียน
ไดรับความรูดานพื้นฐาน ทักษะในการประกอบอาชีพและทักษะที่จําเปนสําหรับความรูดานอื่น ๆ
ทั้งมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของผูเรียนมัน ซึ่งจะเห็นไดวาครอบครัวและ
ผูเรียนสามารถดําเนินการไดงายกวา และที่สําคัญการศึกษารูปแบบนี้มีกฎหมายรองรับอยูแลว การนํา
วุฒิที่จบการศึกษาจากหนวยงานก็เปนที่ยอมรับทางกฎหมาย และสามารถนําไปใชเพื่อศึกษาได
อยางเทาเทียมกับการศึกษาในระบบ

การใชสื่อและแหลงเรียนรู
จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับการใชสื่อและแหลงเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. องคกรอิสระ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว
ทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวควรรวมกันจัดทํา Mapping เรื่องสื่อ แหลงเรียนรู และปราชญชาวบาน
ซึ่งสามารถทําไดโดยเริ่มหาขอมูลจากครอบครัวบานเรียนที่ทํามาแลว ซึ่งมีประสบการณในเรื่องนี้
มากพอควร เนื่องจากจัดการศึกษาโดยครอบครัวมานาน หากมีการจัดทําระบบจัดการขอมูลเหลานี้
ออกมาก็ทําใหงายยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากจังหวัดที่มีคนจดทะเบียนกอน เพื่อเปนชองทางนํารองในการใช
เสียกอน โดยเริ่มตนจากพื้นที่ทคี่ รอบครัวอาศัยอยู เพื่อเปนชองทางนํารองการทํางาน ใชความรูและ
สิ่งที่ใกลตัวครอบครัวเสียกอน เพื่อใหครอบครัวบานเรียน หนวยงานตาง ๆ โรงเรียนสามารถเขาถึงสื่อ
และแหลงเรียนรูที่ทรงคุณคาในทองถิ่น สามารถนําความรูมาใชไดจริง นอกจากนี้เมื่อพัฒนาไปถึงจุดหนึ่ง
ก็สามารถพัฒนาไปถึงขั้น Application ที่สามารถนํามาใชไดจริงอีกดวย
2. ครอบครัวควรติดตอประสานงานกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) หรือหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหอสมุด เชน หอสมุดหมูบาน เพื่อไดมีโอกาส
พูดคุย แสดงความคิดเห็น นําเสนอรวมกันในเรื่องการเลือกสรรทรัพยากรสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ
วารสาร เปนตน วาสื่อแบบใดที่จะตอบสนองความตองการในการใชสื่อไดตรงตามความตองการ
ของผูเรียน หรือผูอานที่จะชวยกระตุนหรือดึงดูดใหเกิดความอยากอาน อยากเรียนรูไดในความเปนจริง
เนื่องจากในปจจุบันในหอสมุด สื่อที่มีอยูแลวบางครั้งไมนาสนใจเทาที่ควร จะเห็นไดจากการที่ครอบครัว
บานเรียนซึ่งใหความสําคัญการอานหนังสือ มักจะเขาไปอานหนังสือฟรีจากรานหนังสือตาง ๆ อยูเสมอ
เพราะการเขาถึงทรัพยากรเหลานี้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติรองรับสิทธิ์นี้กับทุกคนอยูแลว
คือ รัฐตองจัดสรรใหสามารถเอื้อประโยชนไดจริงและใชไดจริง ไมใชเพียงแคมเี ก็บรักษาเอาไวแตไมได
ถูกนํามาใชประโยชน ดังนั้นจึงตองจัดสรรทรัพยากรใหตรงกับความสนใจของผูรับบริการ รวมถึงผูเรียน
หรือเด็กบานเรียนจริงโดยที่ทําใหเด็กเหลานี้มีสิทธิ์ไดรับการดูแลและเขาถึงแหลงทรัพยากร ซึ่งแทจริง
แลวไมใชเฉพาะครอบครัวบานเรียนแตเปนประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเขาถึง
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3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เชน เชน สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เปนตน ควรสนับสนุนใหครอบครัวที่จัดบานเรียน สามารถใชสื่อรวมกับ
โรงเรียน เชน ตารางหองแล็ป วาถาตรงกับชวงที่ครอบครัวบานเรียนมีความประสงคจะใชก็สามารถ
ใชรวมได โดยอาจทําเอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกขอตกลง ความเขาใจที่ตรงกัน หรือ ขอตกลง
ที่จะรวมมือระหวางสองฝาย (Memorandum of understanding: MOU) ในการใชสื่อรวมกับโรงเรียน
สถานศึกษารวมกับบานเรียน เพราะถือเปนสิทธิของครอบครัวในการเขาถึงทรัพยากร นอกจากนี้
เพื่อการประสานงานและการปฏิบัติจริงทําไดงาย หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของควรรวมกันนําเสนอ
ชองทางในการเขาถึงทรัพยากรและแหลงเรียนรูดังกลาว เปนรายละเอียดแจงใหทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติเมื่อตองการเขาใช เชน คาธรรมเนียม บุคคลที่ติดตอ ระยะเวลาในการเขาใช การดูแล
รวมกัน เปนตน ซึ่งจะชวยใหครอบครัวผูจัดการศึกษาสามารถเขาถึงไดอยางมากยิ่งขึ้น
4. หนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน หอสมุดประชาชน สํานักงาน
เขตพื้นที่ วิทยาลัยชุมชน เปนตน ควรรวมกันสรางชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหบุคคลภายนอก รวมถึงครอบครัวบานเรียนสามารถเขาไปใชทรัพยากรตาง ๆ เพราะสิ่งเหลานี้ถือเปน
สิทธิของประชาชน ซึ่งรัฐมีหนาทีใ่ นการสงเสริมการเรียนรูในทุกภาคสวน ไดใหคนเขาไปใชประโยชน
เหมือนแหลงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังมีปญหาในเรื่องการเชื่อมโยงเพื่อประสานงานที่ผูปกครอง
หรือผูใชทุกระดับใหเขาถึงได และอีกสวนหนึ่งคือฝายบริหารจําเปนตองมีการทําความเขาใจถึงเรื่อง
สิทธิทางกฏหมายที่หนวยงานของภาครัฐควรตองชวยในการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน
ในที่นี้ครอบคลุมถึงครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยเชนกัน
5. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรนําเสนอคูมือการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มอี ยูแลว ไดแก หนังสือ “ทําไมตองโฮมสคูล” ของแมสม (สมพร พึ่งอุดม) หนังสือของอาจารย
ยุทธชัย เฉลิมชัย นายกสมาคมบานเรียนไทย และหนังสือ “โรงเรียนทําเอง” ของอาจารยวิศิษฐ วังวิญู
ที่ไดทําโฮมสคูลกับลูกชายของอาจารยเอง มาใชประโยชนโดยการนํามาเผยแพรแกสาธารณชน
ผูเกี่ยวของ และครอบครัวที่สนใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชวยทําใหประชาชนสวนใหญ
เขาถึงได ทั้งยังสามารถนํามาทําเปนคูมือแนะนําหรือเครื่องมือในการเรียนรูสําหรับครอบครัวบานเรียน
มือใหม ซึ่งสามารถใหความรูไดทั้งผูปฏิบัติและผูเกีย่ วของไดเปนอยางดี โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบทําหนาทีเ่ ปนแมขายประสานงาน เพื่อมาศึกษารวมกันแลวเกิดความเขาใจ เพื่อที่จะปรับ
ทัศนคติของสังคมใหเขาใจครอบครัวหรือคนที่มาทําเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัววาการจัด
การศึกษารูปแบบนี้เปนสิ่งที่สามารถกระทําได และเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ก็ไมควรจํากัดผูรับสารใหอยูแ คในกลุมครอบครัว แตควรเผยแพรในกลุมอื่น ๆ เพื่อใหคนอื่น ๆ เขาใจ
ความเปนบานเรียนที่ทําไปตามสิทธิพึงมีพึงไดของครอบครัวเทานั้น
6. สื่อสารมวลชนควรเพิ่มรายการที่เกีย่ วกับการเรียนรูของเด็ก และควรสงเสริมใหขยาย
เวลารายการใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูมากกวาเรื่องบันเทิงเพียงอยางเดียว เนื่องจากในปจจุบันนี้
เปนที่ทราบกันดีวาสื่อสารมวลชนนั้นมีบทบาทและมีอิทธิพลตอความคิดของเด็กคอนขางสูง แตรายการ
ทีเ่ อื้อสําหรับการเรียนรูของเด็กบานเรียนนั้นยังมีนอยมาก โดยเฉพาะในฟรีทีวี ซึ่งรัฐสามารถจัดการเวลา
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ใหสื่อเหลานี้ตระหนักถึงบทบาทและใหความสําคัญกับประโยชนในการรับชมสาระความรูสําหรับเด็ก
ทุกคนได

การประเมินผลการเรียนรู
จากการประชุมกลุมยอยเรื่องแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรตระหนักถึงมุมมองและทัศนคติที่มีตอการเรียนรู
ตามความเขาใจของครอบครัวกอนจะทําการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควรทําความเขาใจมุมองของครอบครัว มองเห็นความแตกตางระหวางหลักคิดของการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือก ในระบบโรงเรียนอาจตองถูกและดีตามที่ระเบียบกําหนดไว เพื่อประเมิน
สติปญญาและระดับคะแนน แตวิธีการมองเกี่ยวกับการเรียนรูแบบโฮมสคูล คือ อะไรก็ไมมีถูกผิด
แตเปนการเรียนรู บานเรียนไมสนวาคะแนนผลตองเต็ม 100 ตอใหได 0 นั่นหมายความผูเรียนไดผาน
การเรียนรูมาแลว ไมควรยึดเกณฑเหมือนระบบโรงเรียนมาเปนตัวตั้ง
2. หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ควรชวยเหลือ
และปรับภาษาเชิงวิชาการที่ใชในการดําเนินการและที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ เมื่อครอบครัวจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาง ๆ เชน คําวา หลักสูตร ตัวชี้วัด รองรอย ผลการเรียนรู
รูปแบบ เปนตน ซึ่งเขาใจไดยากสําหรับครอบครัวสวนใหญ ซึ่งไมไดมีพื้นฐานโดยตรงในเรื่องการศึกษา
ใหชวยปรับเปลี่ยนเปนภาษางาย ๆ หรือภาษาชาวบาน เนื่องจากเมื่อมีการติดตอประสานงานหรือ
พูดคุยกัน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะใชภาษาทางการศึกษา หรือคําที่เปนทางการ คอนขางเปนภาษา
เฉพาะทาง หรือจะเขาใจไดในกลุมคนที่อยูวงการเดียวกันเทานั้น จึงทําใหครอบครัวเกิดความไมเขาใจ
อาจสงผลเสียตอการดําเนินการตางรวมกันหรือเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ทําใหการเขียนแผน
การจัดประสบการณหรือการประเมินการเรียนรูเกิดปญหาตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ครอบครัวเอง
ก็จําเปนตองไปศึกษาและทําความเขาใจ ซึ่งอาจใชเวลานานกวาจะเขาใจได เรื่องภาษาจึงถือเปน
ชองวางระหวางครอบครัว ผูจัดการศึกษาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับบานเรียน ซึ่งครอบครัวบานเรียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดตองสื่อสารกันใหเขาใจยิ่งขึ้น เพราะอาจเปนอุปสรรค
ในการทํางานรวมกันได นอกจากนี้ยังรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เชน สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เปนตน ควรตองมีการทําเครื่องมือหรือ
คําอธิบายที่งายตอความเขาใจในการประเมินผลการเรียนรูรวมกัน เพื่อใหครอบครัวเขาถึงไดงายและ
เจาหนาที่ก็งายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความเปนรูปธรรมและสามารถทําไดจริงในระดับปฏิบัติการ
มิใชเปนเพียงนโยบายหรือแนวคิดกวาง ๆ แตไมไดมีวิธีการปฏิบัติ ซึ่งยังคงตองเวลาพอประมาณ
ในการดําเนินการใหเกิดผลไดจริง
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บทที่ 7
การอภิปรายผล
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก
กรณีศึกษาภาคใต
การอภิปรายผลการวิจัยบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อนึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใต สามารถกลาวโดยสรุป
ในภาพรวม ใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบดวย ภูมิหลังของครอบครัว ดานมูลเหตุในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รูปแบบการดําเนินการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ดังตอไปนี้
1. ภูมิหลังของครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใต สามารถอธิบายได
3 ประการ ไดแก ความพรอมดานผูปกครอง ความพรอมดานผูเรียน ความพรอมดานสถานที่และ
แหลงเรียนรู ดังนี้
1.1 ความพรอมดานผูป กครอง ผูป กครองทัง้ 4 ครอบครัวสวนใหญอยูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และรองลงมาเปนระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส มีอายุอยู
ระหวาง 38 - 49 ป ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวโดยเฉลี่ย 9 ป
อาชีพผูปกครอง มีความหลากหลาย ทั้งรับราชการ เจาของธุรกิจ ลูกจางมหาวิทยาลัย แพทย
และแมบาน ทีเ่ ปนเชนนี้ อาจเพราะผูป กครองครอบครัวมีความพรอมในหลายดาน ที่ชวยเอือ้ ให
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ไมวาจะเปนวัยวุฒิ คุณวุฒิ อาชีพที่มั่นคง ซึ่ง
เกี่ยวของกับคาใชจายภายในครอบครัว ซึง่ ทําใหครอบครัวจัดสรรเวลาใหกบั ผูเ รียนไดดี และมีความ
คลองตัวในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการตระหนักรูในตนเองโดยศึกษาและเพิม่ เติมความรูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทั้งทางตรงและทางออมอยูเสมอ เพื่อชวยสงเสริม
ผูเรียนไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้พบวามีความสอดคลองอยางใกลเคียงกันกับผลการสํารวจเชิงปริมาณ
เกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากรณีศึกษาภาคใตที่ผปู กครอง
สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
เปนสวนใหญ ในขณะที่ผลการสํารวจเชิง
ปริมาณฯ ที่พบวาประสบการณการจัดการศึกษาโดยครัว โดยสวนมากจะอยูในชวงอายุไมเกิน 3 ป ใน
ดานอาชีพของผูปกครองที่ทําการศึกษาโดยครอบครัว มีความหลากหลายดังที่กลาวขางตน
อยางไรก็ตามพบวาผูป กครองสวนใหญมอี าชีพเปนแมบาน หรือพอบาน อธิบายไดวาแตละ
ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการแบงหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบ จัดการศึกษาใหบุตรหลานเปน
หลักไว 1 คน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนคุณแม ซึ่งมีอาชีพแมบา น และ อีกคนหนึ่งสวนใหญเปนคุณพอ
จะทําหนาที่หารายไดใหกบั ครอบครัวเปนหลัก ผลการวิจัยดังกลาวขางตนนัน้ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Bielick and McPhee (2006) ที่ศึกษาลักษณะของครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
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พบวา “ประชากรในการวิจัยนี้ทผี่ ูตอบสอบถามเปนคุณแม และครอบครัวอยูในสถานภาพสมรส โดยมี
คารอยละสูงที่สุด คือ ประชากรจากครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงอัตราการมีสวนรวม
ในกําลังแรงงานของครอบครัวโฮมสคูลนั้นอยูในระดับต่ําทีส่ ดุ ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด โดย
ครึ่งหนึง่ ของผูตอบแบบสอบถามไมไดมีสวนรวมในกําลังแรงงาน” เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย
เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดกลาวไววา ในการพิจารณาจากสถานภาพพื้นฐาน วัยวุฒิ คุณวุฒิ ฐานะ
การงาน ผลการสํารวจพบวา ครอบครัวบานเรียนในปจจุบันโดยสวนใหญ
อายุของบิดามารดา
เกินกวา 41 ปขึ้นไป มีวฒ
ุ ิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป และเกือบครึง่ หนึ่งของจํานวน
ครอบครัวบานเรียนทั้งหมดมารดาจะเปนแมบาน ทําหนาทีด่ ูแลลูกดูแลครอบครัวโดยตรง รวมทั้งยัง
มีมารดาอีกจํานวนหนึง่ ที่มีอาชีพอิสระ คาขาย และทําธุรกิจสวนตัว ที่มีความคลองตัว ตอการที่
จะรับผิดชอบ จัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงเมื่อใชเกณฑตามความรูสึกหรือความเขาใจ ของสังคม
โดยทั่วไปในขณะนี้ สถานภาพพื้นฐานดังกลาวไดชวยยืนยันความพรอมของพอแมทกี่ ําลัง จัด
การศึกษาบานเรียน
นอกจากนี้ในฐานะผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ครอบครัวจึงมีการเตรียม
ความพรอมใหกับตัวเอง โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 1) การเตรียมความพรอมในครอบครัว ดวย
การอานหนังสือศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง เขารวมงานประชุมและกลุมเรียนรูตาง ๆ อยูเสมอ
สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร. (มปป., น.62) ที่กลาวถึงคําใหสัมภาษณของคุณยุทธชัย เฉลิมชัย
ใหขอคิดวา“คนที่จะทําบานเรียน อันดับแรกเลยก็คือตองหาขอมูล ทําความเขาใจและตองการเพื่อน
ตองหาคนที่ใหคําปรึกษาได บางครอบครัวมาดูกิจกรรมที่เขาทํากัน ดูตัวอยางหลักสูตรของครอบครัว
ที่เขาเคยทําผานไปแลว คนที่จะทําตองคิดวาถาเมื่อทําไปแลวจะมีกจิ กรรมอะไรใหกับลูกบาง
กิจกรรมไหนจะไปรวมกับเพื่อน ๆ ผมสนับสนุนใหคนรวมกลุมกันนะ ทําเปนกลุมแลวจะไดแนะนํา
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน” รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของพอแม คอยเปดโอกาสสนทนา
ใหกบั สมาชิกในครอบครัว และสรางความเห็นพรอมกันในครอบครัวและญาติมิตร เชนเดียวกับผลวิจัย
ของ กฤษณา ผลวิวัฒน (2547) กลาววา “ปจจัยอีกประการหนึ่งทีเ่ อื้อใหพอแมจัดการศึกษา
โดยครอบครัวได คือ ความพรอมของครอบครัว ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจ เวลา ความมุงมั่น
ความเสียสละ ความผูกพันในครอบครัว ความมั่นใจในการจัดการศึกษา ฯลฯ ของพอแม อีกทั้งพอแม
เองเปนคนกลาสวนกระแส พอแมสวนใหญมปี ระวัติเปนผูท กี่ ลาคิดตางจากผูอื่น กลาทีจ่ ะเดินสวนทาง
กับกระแสสังคม กลาตัดสินใจในเรื่องอื่น ๆ มากอน ผนวกกับความเห็นพองตองกันของสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี มีความเห็นพองตองกันของทั้งพอแมและลูกที่จะจัดการศึกษา
โดยครอบครัว บางกรณีมีการสนับสนุนจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวดวย สวนกรณีที่คนรอบขาง
ไมสนับสนุนก็เปนคนที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ” สอดคลองกับบทความของ สมาคมบานเรียนไทย
(2555) ที่กลาวถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจรวมกันของครอบครัวซึ่งกลาวไววา “ความสุข
ที่เกิดขึ้นจากการเห็นลูกหลานเรียนรูและสรางพัฒนาการสมวัยอยางเปนที่พอใจ และการเห็นคุณคา
รวมกันของครอบครัวนี้จะไมเกิดขึ้น และไมสามารถพัฒนาไดเลยหากพวกเขาไมไดจัดการศึกษาบานเรียน
หลากหลายครอบครัวที่มีโอกาสไดพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลซึง่ กันและกัน ตางรูส ึกขอบคุณ
ในความซื่อสัตยตอความรูส ึกของตนเองที่ตัดสินใจเลือกทําบานเรียนใหกับลูก” อยางไรก็ตามพบวา
การเตรียมความพรอมในครอบครัวเริ่มจากระดับครอบครัวกอน เปนการสรางความมั่นใจ ความเขาใจ
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ในตนเอง เพื่อทบทวนความพรอมของตนเองในการจัดการศึกษาเพื่อลูก ในการทีจ่ ะตัดสินใจดังกลาว
ดูเหมือนวาจะไมใชขึ้นอยูกับความคิดของครอบครัวเพียงฝายเดียว แตยังตองมีความพยายาม
ในการทําความเขาใจกับคนรอบขาง โดยเฉพาะเครือญาติกอน เพื่อลดแรงตานในจัดการศึกษาที่เบนเข็ม
ออกจากการศึกษาในกระแสหลัก อนึ่งการทําใหเกิดความเขาใจตรงกันนั้น ตองอาศัยระยะเวลา
ในการพิสจู นผลลัพธที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนเปนหลัก และ 2) การเตรียมตัวกับผูเกีย่ วของภายนอก
ดวยการติดตอขอคําปรึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามภูมลิ ําเนา แสวงหากลุม ที่มกี ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากแหลงตาง ๆ และการทําความเขาใจ
กับครูผสู อน หรือผูจ ัดการศึกษาที่ครอบครัวมอบหมายใหจัดการศึกษาใหผเู รียน รวมไปถึงการดําเนินการ
เรื่องรูปแบบการจดทะเบียนในการจัดการศึกษาของครอบครัว โดยมีทั้งการจดทะเบียนกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดที่ครอบครัวอาศัยอยู การจดทะเบียนกับโรงเรียนหมูบ านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
และสุดทายการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
1.2 ความพรอมดานผูเรียน เมื่อครอบครัวตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวแลว
สิ่งทีผ่ ูปกครองพึงระลึกถึงการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน ซึ่งครอบครัวใชวิธีการดังตอไปนี้ โดยพอ
แมเปดโอกาสใหมีเวทีพูดคุย ปรึกษาเสนอความคิดเห็นภายในครอบครัว การเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
และการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว การสังเกตและคอยสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลกับผูเรียนตั้งแตเริม่ ตน รวมไปถึงการใหผูเรียน
ไดรับโอกาสดานเวลาและอิสระในการคิดพิจารณาเรื่องตาง ๆ เพื่อชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว และการเรียนรูแบบโฮมสคูล ทีเ่ ปนเชนนี้อาจเพือ่ ใหผูเรียนไดเรียนรูและ
ทําความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผเู รียนไดปรับตัว ลองคนหา และ
คนพบการเรียนรูตามธรรมชาติของตนเอง สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)
ในคูมือครอบครัว กาวแรกสูบานเรียน หลักคิดและกระบวนการเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว กลาวไววา
“เริม่ จากความสนใจของลูก ใหอิสระกับเขา สังเกตดูวาเคาสนใจอะไรจริง ๆ เคยพยายามทีจ่ ะจัด
ตารางเวลาวิชาตาง ๆ แตไมไดผล ใหเปนการเรียนรูอยางอิสระดีกวา แตเรื่องวินัยก็ตองมากอน
ใหม ๆ เด็กจะชินมาโรงเรียนที่ตองมีครูคอยบอกวาเรียนวิชานี้นะ เอาหนังสือมากาง ครูตองคอยคุม
ตลอดเวลา ดังนั้นตองหาวิธีการทําใหเด็กเรียนรูไดดวยตัวเขาเองเปนผูกําหนด ถึงจะเปนการเรียนรู
ที่เกิดจากความสนใจของเขาจริงๆ” ดังเชนงานวิจัยของ สราวุฒิ แชมเมืองปก (2547) ไดนําเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวประกอบดวยขั้นตอน
4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดประชุมออนไลนสําหรับผูปกครองที่เขารวมโครงการ โดยการใชอีเมลในการแจง
นัดหมายการประชุม ใชแช็ตในการดําเนินการประชุม สวนผลของการประชุมนําเสนออยูบ นเว็บบอรด
ทั้งนี้เว็บบอรดสามารถใชเปนเครื่องมือในการประชุมระหวางผูปกครองในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบนเว็บ และเครื่องมือในการเรียน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนครอบครัว ควรใช
เครื่องมือตอไปนี้ คือ แชท อีเมล เว็บบอรด หองสมุดดิจิตอล เครื่องมือสืบคน และเว็บไซตตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ ขั้นสุดทายในการการประเมินการเรียนพบวา ผูเ รียนสงงานที่ไดรบั มอบหมายผานทาง
เว็บบอรด และผูสอนนําเสนอผลยอนกลับใหผเู รียนแตละคนทางอีเมล การศึกษาโดยครอบครัวจึงมี
จุดเดนทีเ่ ห็นไดชัด คือ ผูเรียนมีสวนในการกําหนดการเรียนรูนั่นหมายความวาทุกเวลาในครอบครัว
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เปนเวลาแหงการเรียนรูโดยยึดความสนใจของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญ บรรยากาศที่มีความเปนอิสระ
พอจึงเปนสิ่งเอื้อความพรอมดานผูเรียนใหมเี วลาริเริ่มการเรียนรูที่เปนสไตลของตัวเอง ซึ่งเปนโอกาส
ที่ดีของลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจากผูป กครองอยูก ับผูเรียนตลอดเวลาและเขาใจ
ถึงธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียน
1.3 ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู มีการดําเนินการดังนี้ สรางบรรยากาศ
ใหผูเรียนอยูอยางเรียบงาย แสวงหาสื่ออุปกรณการเรียนรูทลี่ กู สนใจและสามารถสรางความเพลิดเพลิน
ทําใหลกู ใชเวลาอยูกบั สิง่ นั้นไดดี มีการจัดสรรพื้นที่ตาง ๆ ทัง้ ภายในบานและนอกบานเพื่อสงเสริม
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเ รียน รวมไปถึงการสํารวจแหลงเรียนรูสําหรับครอบครัว
โดยเริ่มตนจากบริเวณแถวบาน หมูบานที่ครอบครัวอาศัยอยู ที่เปนเชนนี้ อาจเพราะครอบครัว
ตระหนักถึงความสําคัญของบานทีก่ ลายมาเปนแหลงเรียนรูห ลักของผูเ รียน ซึง่ แตกตางกับโรงเรียน
ครอบครัวจึงตองมีการจัดสรรพื้นที่และสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรู ซึง่ การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเนนการเรียนรูทเี่ ปนไปตามวิถีชีวิตจริง ดังนั้นสถานที่และแหลงเรียนรูจ ึงเปนสภาพจริง
อิงกับวิถีชีวิต และอิงกับความสนใจของผูเรียน โดยเฉพาะในโลกไรพรมแดนแหลงเรียนรูตาง ๆ เชื่อมโยง
ถึงกันในระบบฐานขอมูลออนไลน รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกที่ตางเขาถึงไดงาย เปนโอกาส
เอื้ออํานวยใหการศึกษาแบบบานเรียนมีความยืดหยุน สะดวกในการออกแบบสถานที่และแหลงเรียนรู
ตาง ๆ
2. มูลเหตุในการจัดการศึกษา โดยครอบครัวในภาคใตนั้นสามารถสรุปมูลเหตุสําคัญ
ในการจัดได 11 ประเด็น ไดแก พอแมที่ตองการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและมีความสุข
ในการเรียนรูในชีวิต ครอบครัวมีความเชื่อวาการเลี้ยงดูและใหความรูแกลกู ภายใตความรัก การดูแล
เอาใจใส ทําใหลกู เปนคนดี กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไมเหมาะสมกับธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเ รียน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรมการเรียนรู
รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อ ไมปลอดภัยตอการเรียนรูและการใชชีวิต
ของผูเรียน ถัดมาเปนเพราะครอบครัวตองการใชเวลาอยูรวมกัน ครอบครัวอยากดูแลลูกเองมากกวา
และพลังแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายบานเรียน ที่เปนเชนนี้อาจเพราะความแตกตาง ซึ่งอาจนับไดวา
แนวคิดนี้นาจะเปนเปาหมายสูงสุดของครอบครัวโฮมสคูลทีค่ าดหวังใหผเู รียนสามารถเขาใจและคนพบ
ธรรมชาติของการเรียนรูของตนเองซึง่ เกิดขึ้นตลอดเวลา ไมวาจะอยูในสถานการณใด ทําใหผเู รียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสิ่งที่ตนเองเลือก และสามารถนําไปใชพัฒนาตนเองและสวนรวมตอไป
ในอนาคต โดยแนวคิดพื้นฐานของพอแมที่ตองการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและมีความสุข
ในการเรียนรูในชีวิต สอดคลองกับ สมาคมบานเรียนไทย (2554) ในเอกสารวิชาการวาดวยองคความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโดยเขียนอธิบายไววา “การที่เด็กเปนเจาของการเรียนรู
ดวยตนเอง สิ่งนี้เปนหัวใจสําคัญเพราะเขาตระหนักวาการเรียนรูเปนของเขา ความรับผิดชอบเปนของเขา
ผลลัพธทั้งหมดเขาคือผูร ับผล สงผลใหเขารูวาเขามีหนาทีจ่ ะตองทําใหตัวเองดีขึ้น ตอใหโรงเรียน
ตองลมสลายไป หรือพอแมไมสามารถดูแลเขาไดอีก แตเขาจะปลอดภัยและสามารถอยูรอดได”
เชนเดียวกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก) เปนงานวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ 5 ครอบครัว ซึง่ เปนครอบครัวที่จดั การศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกัน
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โดยครอบครัวจะเปนผูใหขอมูล เปนการนําเสนอใหเห็นมุมมองความคิดของคนในครอบครัวในการจัด
การศึกษาแบบบานเรียน พบวา ครอบครัวตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานตามพรระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 12 ที่กลาวถึงสิทธิ
ในการจัดการศึกษาไดนอกนเหนือจากองคกรของรัฐ ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว การยึดลูก
ถือเปนเรื่องสําคัญที่สุด คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก การเรียนรูรวมกัน การตั้งใจจริงในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว รวมถึงกระบวนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู การประเมินผูเ รียน
คุณภาพของผูเรียน แนวคิดพื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิต สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูในโลกความเปนจริง
ที่ผูเรียนสัมพันธกบั สิง่ รอบตัวผานเจตจํานงคในการเรียนรู และนําตัวเองเขาไปเรียนรูอ ยางจริงจัง
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงมีลักษณะแบบเปดชวยใหผูเรียนไดมองนอกกรอบการเรียนรูที่มาก
ไปกวาหลักสูตรที่กําหนด หนังสือแบบเรียนที่นําผูเรียนตองเรียนรู การศึกษาโดยครอบครัวจึงเปน
การมุงบมเพาะจิตใฝรูตลอดชีวิตของผูเรียนที่นําตัวเขาไปเรียนดวยความสุข ครอบครัวมีความเชื่อวา
การเลี้ยงดูและใหความรูแกลูกภายใตความรัก การดูแลเอาใจใส ทําใหลูกเปนคนดี ลักษณะเชนนี้
ทําใหเห็นวาการศึกษาโดยครอบครัวมีตนทุนสําคัญ คือ ความรักของผูป กครองเปนพื้นฐานสําคัญ
ความรักที่มงุ ทําการศึกษาโดยครอบครัวเพือ่ ลูก สอดคลองกับผลวิจัยของ กฤษณา ผลวิวัฒน (2547)
ที่กลาวถึงมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัววา “ยังมีแนวคิดวาเด็กควรไดอยูก บั พอแม ซึ่งพอแม
มองวาในวัยเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปฐมวัย เด็กควรไดอยูกับพอแม การสงลูกไปโรงเรียน
เปนคานิยมทีส่ ังคมกําหนดขึ้นมาเอง ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเล็ก ๆ ยังไมมีความสามารถในการเลือกรับ
สิ่งถูกผิด จึงยังไมเหมาะทีจ่ ะออกไปอยูในสังคมภายนอก พอแมตองเปนเครื่องคัดกรองประสบการณ
ใหกับลูก และใชเวลารวมกันในการปรับพฤติกรรมการอยูร วมกันขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ถายทอดสายใยแหงพันธุกรรมตามลักษณะธรรมชาติ หรือการเตรียมพัฒนาการทางจิตวิญญาณ” และ
ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดกลาววา ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวมีความมุง หมาย
ที่มุงใหมีมิตทิ างสังคมมากกวาความเปนปจเจกชนจากครอบครัวเดี่ยว เชื่อมโยงเปนกลุม ครอบครัวและ
เครือขายครอบครัว เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายของเด็กแตละคน เรียนรู
อยางบูรณาการ ครอบครัวเรียนรูร วมกัน ประเมินผลตามสภาพจริง และมีเปาหมายความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไมเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู
ของผูเรียน ทัง้ สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อ ไมปลอดภัยตอการเรียนรู และการใชชีวิตของผูเ รียน ซึง่ สะทอน
ใหเห็นความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของทานที่ไมสามารถสรางความเชื่อมมั่นกับผูปกครองได
หรือสอดคลองกับความตองการดานการศึกษาเพือ่ ลูกใหกบั ครอบครัวสวนหนึง่ ของสังคม จึงเปนโอกาส
ที่โรงเรียนจะไดเรียนรูความตองการจําเปนของผูบริโภคเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อลูก สอดคลองกับ
ปยนาถ ประยูร. (มปป.) ที่กลาวถึงคุณยุทธชัย เฉลิมชัย ที่บอกเลาผลสะทอนของการศึกษาสวนหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นกับลูกชายทัง้ สอง จึงทําใหยทุ ธชัยมองเห็นวา โรงเรียนไมคอยใหอะไรกับเด็กมากนัก
สอนแตหนังสือ แตไมไดสอนทักษะการใชชีวิต และการฝกฝนทักษะที่จะทําใหเด็กมีความเปนมนุษย
ที่มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจผูอื่น จะมีก็แตสอนใหเด็กแกงแยงแขงขันกันเพื่อจะไดเปนทีห่ นึ่ง
ซึ่งตรงกับผลวิจัยของ กฤษณา ผลวิวัฒน (2547) ที่กลาวถึงขอคนพบเกี่ยวกับโรงเรียนในทัศนะของ
ครอบครัวบานเรียนวา “พอแมสวนใหญไมเห็นดวยกับการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมองวาการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนไมเปนไปตามธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย เชน การแบงเปนรายวิชา
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การเนนสาระทางวิชาการมากจนเกินไป จนกลายเปนการยัดเยียดความรูใหกบั เด็ก และยังเนน
การแขงขันมากกวาการพัฒนาเด็กแตละคนไปตามศักยภาพและความถนัดของเด็ก นอกจากนี้ยงั เห็น
วาวิธีการสอบวัดผลของโรงเรียนไมสามารถประเมินความสามารถของเด็กได และไมเห็นดวยกับ
การใชคะแนนสอบเปนตัววัดความถนัดและความสนใจ อีกทัง้ ยังมีแนวคิดวาการศึกษาไมไดมีเฉพาะ
ในโรงเรียน แมคนสวนใหญจะมองวา การศึกษา คือ การสงลูกไปโรงเรียน แตพอแมที่เปนกรณีศึกษา
ในการวิจัยครัง้ นีส้ วนใหญมองวา การศึกษาไมไดมเี ฉพาะในโรงเรียน พอแมสามารถจัดการศึกษาเองได
หรือสามารถใหลกู ไปเรียนรูกบั “ครูมืออาชีพ” ได การศึกษาในโรงเรียนเปนการศึกษาสําหรับคนที่ไมมี
ทางเลือก เชน จัดเองไมได ตองทํางานนอกบานทั้งคู ฯลฯ แตการศึกษาโดยครอบครัวเปนทางเลือก
สําหรับคนทีจ่ ัดการศึกษาเองได” การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547)
เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะเปนเรื่องของ
การปลูกฝงจริยธรรม ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเชื่อวา สามารถจัดการศึกษาไดดีกวาโรงเรียน
ประเด็นเรื่องความรูทางวิชาการ และปญหาสิง่ แวดลอมในโรงเรียน เปนปจจัยผลักดันใหจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ในขณะที่เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย เนื่องจาก
มีแนวความคิดในการจัดการศึกษาแตกตางจากการศึกษาในระบบ และตองการใหบุตรหลานไดรับ
การศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และไดเรียนรูอ ยางมีความสุข ไมวาจะเปนผูจัดตางประเทศ
หรือในประเทศ ตางก็มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุตรหลานใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทัง้ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางการศึกษา วัฒนธรรมในการเรียนรู รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร (มปป., น.27) ที่ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ที่กําลังสงผลตอการศึกษาวา “ในโลกยุคทีโ่ ลกไรพรมแดน วิทยาการความรูท ี่ไหลเคลื่อนไปแรงและเร็ว
มีมากและซับซอนเกินกวาทีจ่ ะทองบนไปตามแบบเรียนหรือตามคําครูบอก ภายใตโลกที่วิวัฒน
การศึกษาแบบโรงเรียนจึงถูกวิพากษวิจารณวาลาหลังไมทันโลก นอกจากความแข็งตัวไมมีคุณภาพแลว”
คลายคลึงกับขอสรุปเกี่ยวกับการใชไอซีทีของ อําพา แกวกํากง (2547) วา “ปจจุบันการใชไอซีที
จึงไดรบั ความนิยมเพือ่ การจัดการเรียนการสอนทีบ่ าน โดยไอซีทีที่นํามาใชเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ที่บานนั้น พบวามีการใชมากและแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับความพรอมและโอกาสของแตละครอบครัว
เชน การเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อคนควาขอมูลตาง ๆ การใชมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การสื่อสาร
ผานดาวเทียม ฯลฯ” สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อ ไมปลอดภัยตอการเรียนรูและการใชชีวิตของผูเรียน
ถัดมาเปนเพราะครอบครัวตองการใชเวลาอยูร วมกัน ครอบครัวอยากดูแลลูกเองมากกวา ดังเชน
งานวิจัยของ ทองไพรํา สถาวรินทุ (2543) ไดทําการศึกษาการเผยแพรการกระจายแนวคิดระบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกลุมพอแมผูปกครอง กระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของพอแม ผูปกครอง และปจจัยที่ทาํ ใหพอแม ผูป กครองเกิดการยอมรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ประกอบดวย ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ตัวพอแมผูปกครองปจจัยภายใน
ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก ประสบการณสะสม และพืน้ ฐานความคิดของพอแม ปจจัยเสริม ไดแก
ความสนใจ และพรอมของพอแม สวนปจจัยภายนอก ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก ปญหาลูก
กับโรงเรียน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม สวนปจจัยเสริม ไดแก การเห็นวา
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มีคนอื่นทํา เชนนี้จึงเปนความนาสนใจทีก่ ารศึกษาโดยครอบคัวบนพื้นฐานสภาพแวดลอมไมเอื้อ
ไมปลอดภัยตอการเรียนรู และการใชชีวิตของผูเรียน นาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจกับพื้นที่ความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่โรงเรียนเปนอีกสถานทีห่ นึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญในการกอความไมสงบ จนมีการหยุดเรียนบอยครั้ง พลังแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายบานเรียน
ดังเชนงานวิจัยของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ไดทํางานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว: การใชประโยชนจากองคกรเครือขาย เกิดการจัดฝกอบรมใหความรูแกพอแม ผูปกครอง
ที่ตองการจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเนื่อง จํานวน 3 ครั้ง ครอบครัวไดแสดงความตองการ
ของตนผานมายังแผนการจัดการศึกษาทีจ่ ะนําเสนอตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แบงเปน 2 กลุม
คือ ครอบครัวทีส่ นใจและจะจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดเขารับการอบรมในหัวขอการจด
ทะเบียนและจัดทําแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และกลุมครอบครัวที่ไดรับอนุญาตแลว
เปนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารในหัวขอพอแมในบทบาทนักจัดการเรียนรู โดยมุง พัฒนาเครือขายใหเกิด
การประสานงานอยางเขาใจ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ทั้งชวยสรางความเขมแข็ง
ใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการมีสวนรวมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาบานเรียนโดยผาน
การใชองคกรเครือขายบานเรียนไดอยางคุมคา และในทางเดียวกันยังพบวามีความทาทายที่ครอบครัว
ตองเจอในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในมิติตาง ๆ ดังนี้ การเผชิญกับความโดดเดี่ยว
การวางระบบปฏิบัติดวยตนเอง และการเปดใจกับทัศนคติของเครือญาติ
3. ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
เชื่อถือและใหความสําคัญดานปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่หลากหลาย
แตกตางกันไป โดยสามารถสรุปได 7 แนวคิดหลัก ๆ ไดแก แนวคิดแบบองครวม หลักศาสนา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ การเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน แนวคิดแพทยวิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดของแบบซัมเมอรฮลิ ที่เปนเชนนี้นาจะมาจากประสบการณตรง
ของผูปกครองที่ไดสมั ผัสการใชชีวิตในฐานะนักเรียนในโรงเรียนและการดํารงชีวิต จึงทําใหไดเห็น
ขอเสียและความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจสงผลตอการเรียนรูของผูเ รียน ควบคูการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของขอมูลขาวสาร ซึ่งใหทั้งคุณและโทษ ขึ้นอยูกับการนําไปใช ดังนั้นครอบครัวจึงตองการปลูกฝง
หรือถายทอดแนวคิดเหลานี้ใหกบั ผูเ รียน เพือ่ จะไดมีแบบอยางและหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดี สามารถ
นํามาใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมทั้งปจจุบันและอนาคต สอดคลองกับผลการสํารวจ
เชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวที่พบวา ครอบครัวสวนใหญยึดแนวคิด
การจัดการศึกษาแบบองครวม และมีลกั ษณะการยึดปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย
จากขางตน เชน การเรียนรูตลอดชีวิต การปรับแนวคิดไปตามวัยและความเหมาะสม รวมถึง
Unschooling ทั้งนี้มีความคลายคลึงกับผลงานวิจัยของ จันทนกฤษณา ผลวิวัฒน (2547) ที่อภิปราย
เกีย่ วกับมูลเหตุ การจัดการศึกษาโดยครอบครัววา “พอแมมแี นวคิด และความเชือ่ ในปรัชญาการศึกษา
ที่ตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน คือ มีความเชื่อในปรัชญาอื่น ไดแก ความเชื่อในปรัชญา
พุทธศาสนาและมองวาการศึกษาในระบบโรงเรียนละเลยคุณธรรม ความเชื่อในปรัชญามนุษยนิยม
จึงมองวาเด็กสามารถเรียนรูเองไดโดยไมตองมีคนสอน เด็กควรมีอสิ ระที่จะเลือกเรียนรูตามความสนใจ
ความเชื่อ ในปรัชญาวอลดอรฟที่มีกระบวนการเรียนรูตางจากวิธีการเรียนของการศึกษาในระบบโรงเรียน
อีกทั้งยังมีความเชื่อในความแตกตางของบุคคล พอแมสวนใหญมีความเชื่อวาเด็กแตละคน
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มีความแตกตางกัน การจัดการศึกษาจึงควรจัดใหเหมาะกับเด็กแตละคน เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนา
ตนเองตามความสนใจไดเต็มศักยภาพ” ซึ่งคลายคลึงกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)
ในคูมือครอบครัว กาวแรกสูบานเรียน หลักคิดและกระบวนการเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว
ที่กลาวไววา “ครอบครัว มีทัศนะที่แตกตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน สวนใหญมีศรัทธา
ทางศาสนธรรมและทัศนะเชิงอุดมคติ เปนรากฐานความคิด ใหความสําคัญทัง้ ความรูและคุณธรรม
ปฏิเสธการศึกษาแบบบริโภคนิยมมุงแขงขันเอารัดเอาเปรียบกัน”
4. รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา โดยครอบครัวภาคใตสามารถแสดงใหเห็นวา
มีรปู แบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ หมด 3 แบบ ไดแก แบบครอบครัวเดี่ยว แบบศูนยการเรียน
และแบบขายประสานงาน โดยทั้งสี่ครอบครัวใชการดําเนินการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว
ในสัดสวนมากนอยแตกตางกันไปตามธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียนและวิถีชีวิตของครอบครัว ทั้งนี้
จะเห็นไดวารูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใตสวนใหญนั้นจะเปนแบบ
ครอบครัวเดี่ยว อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการจัดประสบการณเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูเ รียนแตละคนซึ่งตั้งอยูบ นพืน้ ฐานของธรรมชาติการเรียนรูที่แตกตางกัน
ยิ่งเมื่อผูเรียนคนพบสิง่ ทีต่ นเองสนใจ การเรียนรูท ี่เกิดขึ้นก็จะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเชนกัน การที่ครอบครัว
ดําเนินการแบบครอบครัวเดี่ยวจึงชวยตอบสนองการเรียนรูข องผูเรียนไดตรงประเด็นและอํานวย
ความสะดวกใหกบั ครอบครัวในการจัดการศึกษาไดอยางอิสระ อยางไรก็ตามการมีเครือขายทั้งที่เปน
แบบขายประสานงาน แบบศูนยการเรียน เปนตน ก็ถือวามีความสําคัญเชนกัน เพือ่ มอบโอกาสการเรียนรู
รวมกับผูอื่นและโอกาสทางสังคมใหผูเรียน ดังนั้นครอบครัวจึงตองพิจารณาและแบงสัดสวนใหดี
เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเ รียนและวิถีชีวิตของครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจ
เชิงปริมาณ ซึ่งในอีกแงมมุ หนึง่ นั้น แสดงใหเห็นวารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังมีอีก
หลากหลายรูปแบบเพิ่มเติมจาก 3 รูปแบบขางตนดวย เชน แบบกลุมครอบครัว และมีขอตกลง
รวมกับโรงเรียน กรณีมีขอตกลงรวมกับโรงเรียนยังมีลักษณะที่หลากหลาย เชน การฝากเรียนวิชาใด
วิชาหนึง่ โดยยึดผลการเรียน (เฉพาะวิชาทหาร) และเรียนโดยไมคิดเวลาเรียน รวมถึงไมคิดผลการเรียน
อยางไรก็ตามครอบครัวสวนใหญนิยมจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนใหญยังเปนรูปแบบดําเนินการ
จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว ดังเชนงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ที่ไดกลาว
ไววา พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ครอบครัวบานเรียนโดยสวนใหญจะจัดการเรียนรู
ในครอบครัวของตน ประสานไปกับการมีกจิ กรรมเรียนรูรวมกับครอบครัวบานเรียนอืน่ ๆ เปนครัง้ คราว
หรือสม่ําเสมอ ตามโอกาสทีเ่ อื้ออํานวยและตามความสนใจ การเขารวมกลุม กิจกรรมเรียนรู โดยทั่วไป
จะเกิดจากครอบครัวทีม่ ีความใกลชิดกัน ลูกมีความสนใจในเรือ่ งทีใ่ กลเคียงกัน นอกจากนี้ยงั มีการเขารวม
กับกิจกรรมของเครือขายบานเรียน ซึ่งนับเปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุมบานเรียน โดยองคกร
เครือขายบานเรียนที่มีการดําเนินงานอยูในปจจุบัน คือ “สถาบันบานเรียนไทย” เชนเดียวกับ
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ไดศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัวในบริบท
ของสังคมไทยจากเอกสารและการสัมภาษณ โดยศึกษารูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 10 ครอบครัว ที่ดําเนินการจัดการศึกษาดวยตนเอง พบวา รูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบงออกเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ 1) การจัดการศึกษาโดยมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน
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2) ดําเนินการเองทัง้ หมดโดยครอบครัวเดี่ยว 3) ดําเนินการโดยกลุมครอบครัวแบบขายประสานงาน
4) ดําเนินการโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยจัดการในที่เดียว

วัตถุประสงคการวิจัย
2. เพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต
3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ในการอภิปรายผลนี้ เนื่องจากผูวิจัยการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - phase
mixed method research) โดยระยะที่ 1 และ 2 เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไปพรอมกันเกี่ยวกับ
บริบทและการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2
สวนระยะที่ 3 เปนผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
โดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 3 โดยผลการวิจัย
เชิงปริมาณดังกลาวออกแบบมาเพื่อใชยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่คนพบในระยะที่ 2 ผูวิจัย
จึงนําเสนอโดยเขียนบรรยายควบคูกันไป โดยแสดงผลการวิจัยคุณภาพตามวัตถุประสงคขอ 2
แลวยืนยันดวยผลการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงคขอ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การอภิปรายผลการวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อนึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในภาคใต สามารถกลาวโดยสรุปในภาพรวม ใน 4 ประเด็น ไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน
การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
1. หลักสูตร ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากทัง้ 4 ครอบครัวนัน้ มีการใชหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเอื้อตอการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนในแตละระดับชั้น แตแตกตางกันไปตามประเภทของหลักสูตรที่ครอบครับเลือกใชเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูเ รียนและครอบครัว สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ และหลักสูตรโฮมสคูลของ
ตางประเทศ ครอบครัวเลือกใชหลักสูตรที่แตกตางกันเชนนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ
สําหรับครอบครัวที่เลือกใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจคํานึงถึงการใชสิทธิตามกฏหมาย
ที่รัฐไดอนุญาตใหครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยตนเองได ทั้งยังเปนการชวยขยาย
ขอบเขตความเขาใจกับเจาหนาที่ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อชวยเปดโอกาสใหครอบครัว
ใหม ๆ ทีส่ นใจโฮมสคูลไดเขามาจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่ในแตละจังหวัดมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้
ในปจจุบันหลักสูตรนี้ไดเปดกวางและมีความยืดหยุนในการปรับใชใหเขากับการเรียนรูของครอบครัว
มากขึ้น จึงทําใหการจัดโฮมสคูลดําเนินการไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และครอบครัวตระหนักถึงการรับรอง
การจบการศึกษาของผูเ รียนที่ถูกตองตามกฏหมาย เพื่อทีผ่ ูเรียนจะสามารถนําไปใชตอยอดการศึกษา
ในอนาคต สวนครอบครัวที่เลือกใชหลักสูตรจากตางประเทศนั้น อาจจะพิจารณาจากการที่ครอบครัว
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มีความพรอมสูงในการจัดการศึกษาใหบุตร ทัง้ เวลา และดานเศรษฐกิจ และในบางครอบครัวผูเ รียน
ตระหนักรูถึงเปาหมายในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อทีต่ นเองจะนําความรูเหลานี้ไปใชในธุรกิจ
การคาของครอบครัวกับตางประเทศในอนาคต ทั้งนี้เมื่อครอบครัวตัดสินใจเลือกประเภทของหลักสูตรได
สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ คือ การปรับใชหลักสูตร โดยพบวา ทั้ง 4 ครอบครัวนั้น หลักสูตรแบบ
บูรณาการเปนสําคัญ เปนการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน รวมถึง
แนวคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไมสามารถแยกสวนออกจากกันได ซึ่งมีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณเพื่อใหสอดรับกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียนและบริบท
ของครอบครัว สิ่งที่แตกตางกัน คือ สัดสวนในการปรับใช มากบางนอยบางแตกตางกันไปตามจังหวะ
ชีวิตครอบครัว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) อธิบายไววา “บางครอบครัว
ตองการใหมีความยืดหยุนในการจัดทําแผน โดยสามารถนําเอาวิถีชีวิต หลักศาสนา หรือความตองการ
ของครอบครัวมาเปนกรอบในการจัดทําแผนที่มลี ักษณะเปนภาพรวมมากกวา 8 กลุมสาระ” คลายคลึง
กับ อําพา แกวกํากง (2547) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรไววา “การเรียนรูของครอบครัวเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสภาพการณอยางเปนธรรมชาติแทรกซึมในวิถีชีวิต การเรียนรูเ ปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก
โดยทั่วไปหลักสูตรของ Home school มีลักษณะสังเขป ดังนี้ ขอบเขตเนื้อหาวิชาไมตางไปจาก
หลักสูตรปกติ ขอแตกตางสําคัญอยูทกี่ ระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุน มีการจัดประสบการณ
เสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย มีกิจกรรมนอกบานเปนองคประกอบสําคัญ มีการใชประโยชน
จากกิจกรรมเครือขายพอแม Home school” เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ
(2547) ไดพิจารณาวา ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีความพยายามที่จะคนหาและตอยอดการเรียนรู
ขึ้นมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูกใหมากทีส่ ุด มีการวางแนวทางหรือหลักสูตรของ
ครอบครัวเอาไวในหลักใหญ ๆ ซึง่ มักใชหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นฐาน
ในสวนที่เปนวิชาหลักโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตรอื่น ๆ
โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก เชนเดียวกับงานวิจัยของ Anthony (2009) ไดอธิบาย
ไววา ดานการดําเนินการ พบวา ครอบครัวใชการผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบกาวหนา
กลยุทธการเรียนการสอนหลัก คือ การอาน ครอบครัวตัดสินใจเลือกหลักสูตรตามความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543)
ไดกลาววา หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษามีหลักใหญ ๆ ดังนั้น 1) มีความเคารพและเชื่อมั่น
ในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก การเรียนรูเ ปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเปนสําคัญ 2) เปน
กระบวนการเรียนรูร วมกันทั้งครอบครัว พอแมมีทั้งความเปนครูและผูเรียนรูไปพรอมกับลูก แรงจูงใจ
ที่สําคัญทีส่ ุด คือ ความกระตือรือรนในความใฝรูของพอแม 3) เปนกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนา
ไปสูการคนพบตัวตนและธรรมชาติของลูก เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัดที่เขามีอยู
อยางมีความสมดุลกับการพัฒนาการดานอื่น ๆ 4) เปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชากับวิถีชีวิต
ที่เปนจริงและ 5) การเรียนรูเ กิดขึ้นไดในทุกวิถีทางและการเรียนรูท ี่แทจริง สามารถนําไปสูจ ุดมุงหมาย
ปลายทางของชีวิต จากขอสรุปการวิจัยเปนที่นาสังเกตวาหลักสูตรที่ครอบครัวใชเปนแนวทาง
การจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกับหลักการ และจุดมุง หมายของหลักสูตนแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ ในภาพกวาง ๆ แตอาจมีความแตกตางในรายละเอียดการลําดับของหลักสูตรฯ ลักษณะ
เชนนีจ้ ึงทําใหเห็นจุดทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระหวางหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ที่สามารถอางอิง อธิบายซึง่ กันและกันไดภายใตจุดมุงหมายรวมกัน
ของหลักสูตรการศึกษา
ทั้งนี้ สนุบสนุนดวยผลการสํารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานหลักสูตร พบวา ครอบครัวสวนใหญนําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช
แบบยืดหยุน และปรับเปลี่ยนไปตามความพรอมและความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ โดยสวนใหญ
นิยมใชวิถีการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนเปนตัวตั้งในการจัดทําหลักสูตรหรือแผน
การจัดการศึกษา เพื่อใหตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนไดตรงตามความสนใจของผูเ รียน
เปนสําคัญ รวมถึงการทําหลักสูตรใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
นอกจากนี้ยงั พบวาดานหลักสูตรนั้น ครอบครัวไมนิยมกับการใหการศึกษาเปนกลุม สาระเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกลับใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาแบบกลุม
ประสบการณ เพื่อสงเสริมและใหผูเรียนไดใชประสบการณตรงจากกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง
และยังใชเวลาเรียนรูอยางลึกซึ้งจากทักษะในการดําเนินวิถีชวี ิตตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนมากกวา ซึ่งมีความเปนไปไดวาครอบครัวสวนใหญยึดแนวคิดการศึกษาแบบองครวม
ที่เนนบูรณาการวิชากับชีวิตเขาดวยกันมากกวาความสนใจตามกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง
อีกทั้งปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนใหญมุงเนนการเรียนรูผ านประสบการณจริง
เปนหลักยึดสําคัญ
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย ไดกลาวถึงไว 2 สวน คือ รูปแบบการจัด
การเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน สามารถแบงออกได 2 แบบ ไดแก การจัดการศึกษาตามกลุม สาระรวมกับ
แบบกลุมประสบการณ และการจัดการศึกษาแบบกลุม ประสบการณ ซึ่งแตละรูปแบบนัน้ มีขอดีตางกันไป
ขึ้นอยูกับการพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนและวิถีชีวิตครอบครัว โดยการจัด
การศึกษาตามกลุมสาระรวมกับแบบกลุมประสบการณ อาจเหมาะกับครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตนจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เปนชวงของการปรับความคิด ความเขาใจ และคนหาวิธีการเรียนรูทเี่ หมาะกับผูเรียน
ชวงเริม่ ตนบางครอบครัวจึงยังคงจัดการศึกษาตามรายวิชาซึ่งคลายคลึงกับคาบเรียนในโรงเรียนรวมกับ
การเรียนรูจ ากประสบการณจริงของตนเองไปกอน จนผูเ รียนคนพบสิ่งที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้
การจัดการศึกษารูปแบบนี้อาจจะชวยลดภาระการสอนของคุณพอคุณแมและเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนรูใหผเู รียนไดบาง อาจเปนการเรียนรูในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่จัดหาไดงาย หรือ
การเรียนพิเศษที่ครอบครัวสามารถเขาถึงไดงายในสังคมปจจุบัน สวนการจัดการศึกษาแบบกลุม
ประสบการณนั้น อาจเหมาะกับครอบครัวที่มเี ปาหมายในการจัดการศึกษาชัดเจนแลว หรือผูเรียน
ที่เขาใจและคนพบความสนใจและศักยภาพของตนเองและครอบครัวแลว เขาใจถึงหลักคิดการเรียนรู
เกิดขึ้นไดเสมอในชีวิตประจําวัน ไมกําจัดเวลา บุคคลหรือสถานที่ ไมวาอยางไรผูเรียนก็จะไดเรียนรู
บางอยางเสมอ ซึ่งอาจจะเปนประสบการณที่ดีหรือไมดีก็ตาม ผูเรียนยอมมีแรงขับจากภายในเพือ่ ให
ตนเองไดเรียนรูและเขาใจเรื่องราวนั้นมากยิ่งขึ้นผานวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการสวนบุคคล อยางไรก็ตามการจัดการศึกษา 2 รูปแบบนี้จะชวย
สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดผานการใชชีวิต การไดสัมผัสประสบการณตรงดวยตนเอง
ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน และปรัชญาแนวคิดที่ครอบครัวใหความสําคัญ ทําใหการดํารงชีวิต
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และการเรียนรูเปนเรื่องที่ตองทําไปพรอมกันเสมอ ทั้งนี้แมครอบครัวสวนใหญจะดําเนินการแบบกลุม
สาระรวมกับกลุม ประสบการณ มีเพียงครอบครัวเดียวทีจ่ ัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณ แตจะได
เห็นวาทุกครอบครัวมีการจัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณรวมดวยอยูทั้งสิ้น เพียงตางกันที่วิธีการ
และสัดสวนในการจัดการศึกษาของแตละครอบครัว เชื่อมโยงกับวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดประสบการณการเรียนรูโ ดยครอบครัวที่ใชวิธีการจัดประสบการณทหี่ ลากหลาย และมี
ความคลายคลึงกันในการปฏิบัตอิ ยูหลายสวน อาจมีการพลิกแพลงแตกตางกันไปบางตามธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเ รียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการ 10 ขอ ไดแก ครอบครัวกําหนดกลุมสาระการเรียนรู
และกลุมประสบการณตามความสนใจความถนัดของผูเ รียน และความเชื่อแนวคิดทางการศึกษา
ของครอบครัว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) ที่ไดสรุปไววา “ครอบครัว
จัดการศึกษาตามปรัชญาแนวคิด ความถนัด ความสนใจ และความพรอมในการเรียนรูของลูกเปนหลัก
ภาพการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวแตละบานจึงแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอน
ของครอบครัวไดทําใหเด็กเรียนรูไดจริงและเรียนรูไดดี เพราะพอแมยอมรักลูก ปรารถนาใหลูกดี
และเกง จึงทุมเทการสอนอยางเต็มที่ตามความตองการของเด็ก ทําใหเรียนอยางมีความสุข และ
จัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที”่ ขณะเดียวกันก็คลายคลึงกับ สมาคมบานเรียนไทย (2555) ที่ได
กลาวถึงการขยายความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนวา “ประสบการณ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเริ่มขยายฐานคิดเปนวงกวางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยมือพอแม และคนในครอบครัวสามารถสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท สี่ อดคลองกับวิถีชีวิต
และตรงตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของเด็ก ๆ ที่ทําใหลูกหลานเกิดกระบวนการเรียนรู
อยางมีความสุข และสามารถพัฒนาไปบนกระบวนการทีส่ อดคลองกับนโยบายของรัฐที่โรงเรียน
ในระบบยังทําไดยาก คือ การทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดพิจารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ครอบครัว
บานเรียนสวนใหญมีความพยายามทีจ่ ะคนหาและตอยอดการเรียนรูขึ้นมาจากความสนใจหรือ
ตามความถนัดของลูกใหมากทีส่ ุด มีการวางแนวทางหรือหลักสูตรของครอบครัวเอาไวในหลักใหญ ๆ
ซึ่งมักใชหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นฐานในสวนที่เปนวิชาหลักโดยเฉพาะ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตรอื่น ๆ โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัย
และตัว ครอบครัวใชการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ตา ง ๆ เพื่อเปนการสรางประสบการณ
การเรียนรูใหทั้งผูเรียนและครอบครัว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)
ในคูมือครอบครัว กาวแรกสูบานเรียน หลักคิดและกระบวนการเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว
โดยกลาวไววา “ใชวิธีพาไปแหลงเรียนรูตาง ๆ ทัศนศึกษาซึ่งไปคอนขางมาก ใหเขาไปเรียนรูดวยตัวเอง
เรียนรูจากประสบการณจริง ทําใหเขาเรียนรูไดดีกวาจริง ๆ แลวเราแทบไมไดสอนเลย เราเปนแค
ผูดําเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั ลูก จัดหาทรัพยากรหาหนังสือใหจนทีบ่ านเหมือนหองสมุด
แหงหนึง่ ” เชนเดียวกับ Ray (1997) ไดอธิบายไววา นักเรียนบานเรียนมีสวนรวมในสังคมและ
ประสบการณที่ไดรบั โอกาสอันหลากหลายขางนอกบานอยางเต็มที่ ทัง้ เปนผูใชเทคโนโลยีและเวลา
อยางฉลาด ครอบครัวใชหลักศาสนาเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตและเปนตัวอยางในการเรียนรู
ของผูเรียน ดังงานวิจัยของ Shepherd (2010) จากการศึกษางานวิจัย พบวา ในขณะที่พอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวเห็นดวยอยางมากกับเอกสารงานวิจยั ที่อธิบายถึงพวกเขา นิยมการจัดการเรียน

221

การสอนแบบดัง้ เดิมสวนใหญเกี่ยวกับของกับศาสนา ผลการสอบเปนที่นาพอใจสําหรับครอบครัว
นักเรียนสวนใหญรักการอาน เปนคริสเตียนที่ดี เห็นไดชัดเจนวามีความรับผิดพอ ๆ กัน หรือมากกวา
เพื่อนในวัยเดียวกันที่อยูในโบสถ ทัง้ นี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทุกครอบครัวประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ครอบครัวใชวิธกี ารพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียน จากการศึกษา เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) จากการศึกษา
พอแมทําหนาที่ชวยเราความสนใจและจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีความยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนได จนเกิดการรูทเี่ ปนการประจักษจากภายในตัวเด็กเกิดความรักในการเรียนรู สามารถรูได
ทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไมชอบใจ รูอยางเชื่อมโยง และสรางทักษะที่จะเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
ครอบครัวเปดโอกาสใหทดลองปฏิบัติจริงมีลักษณะรวมแบบการบูรณาการชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาถึงไดดวยตนเอง และไดรับความรูหลาย ๆ แขนงไดในเวลาเดียวกัน สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร.
(มปป., น.58) เลาถึงการจัดกระสบการณการเรียนรูทเี่ ด็ก ๆ ไดเปดรานขายอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมกัน
เพือ่ ใหแหลงเรียนรูแกเด็ก ๆ โดยใชชื่อวา บานอานอิ่ม เปนกิจการของครอบครัวบานเรียน ดําเนินการ
โดยเด็ก ๆ 6 คน โดยมีผูใหญคอยใหคําแนะนําผานการปรึกษาหารือพูดคุยกัน จนกระทั่งเปดกิจการ
รานคา ซึ่งเด็ก ๆ ทัง้ 6 คนตองทําหนาทีห่ มุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทํางาน ทั้งเปดราน ปดราน
ทําความสะอาด ดูแลลูกคา ใหบริการตาง ๆ เรียนรูการทํางานจากของจริง ความรับผิดชอบในหนาที่
การงาน การดูแลบริการใหเกิดความผิดพลาดนอยทีส่ ุด โดยเลาวา“ประสบการณจากการทําบาน
อานอิ่มของเด็ก ๆ ก็คือการประกอบสัมมาอาชีวะหนึ่งใน 8 ของอริยมรรค การประกอบกิจการจึงตอง
มีปญญาเปนฐาน มีความใฝรกู วางขวางลึกซึ้ง และตองขยันหมั่นเพียร ไมเกียจคราน รูจักผูกมิตร
ชวนใหเกิดการผูกใจรวมมือ การทํางานอาชีพ เพื่อเปนเครื่องอุดหนุนชีวิต แตไมนับเปนจุดมุงหมาย
ของชีวิต ยังมีอริยมรรคอื่น ๆ มาประกอบ ชีวิตจึงจะสมบูรณ” ครอบครัวกระตุนและแนะแนวทาง
ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเกต คนควา และแสวงหาการแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง เชื่อมโยง
พัฒนาทักษะการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการเชือ่ มโยงกับการใชชีวิตประจําวันของตนเอง
ครอบครัวมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน คอยสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและ
ปฏิบัติในสิ่งที่ผเู รียนตัดสินใจทําเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู โดยอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เชน
การเขาถึงสื่อและแหลงเรียนรู การเงินดานการลงทุน เปนตน สอดคลองกับวิจารณ พานิช (2555)
ที่กลาวถึงวิธีการคิดและปฏิบัติของพอแมในฐานะครูของลูก ครูเพื่อศิษยที่ตองฝกฝนตนเองใหเปนโคช
หรือคุณอํานวยการเรียนรู (Learning facilitator) วา “โดยตองเลิกเปนผูส อน แตเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียน ตองฝกเปนนักตัง้ คําถาม และนักตัง้ ปญหาเพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรู
และทีส่ ําคัญตองไมตงั้ เปาวาตองไดคําตอบที่ถูก ใครตอบผิดถือวาใชไมได การเดินทางจากคําตอบที่ผิด
ไปสูคําตอบที่ถูกตอง คือ การเรียนรู” ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิ่มเติมไปพรอมกับ
ผูเรียนอยูเสมอ ครอบครัวใหความสําคัญการเรียนรูจากครูผูสอนภายนอก ทั้งนี้อาจเปนปราชญ
ชาวบาน ครูผูสอน หรือผูเ ชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งครอบครัวไววางใจและมีโอกาสในการเขาถึง
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ครอบครัวใชวิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง เพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และฝกความมีวินัยของผูเรียน สอดคลองกับ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) โดยกลาวการจัดการเกี่ยวกับการเรียนรูภายในบานของครอบครัว
บานเรียนไววา “แตละวันแมจะแบงกวาง ๆ วา หนึ่งรับผิดชอบตอตัวเอง ตั้งแตตื่นตอนดูแลตัวเอง
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ใหเสร็จสรรพ สองรับผิดชอบตอสวนรวม งานในบานตองมีสว นรับผิดชอบดวย สามทําสิ่งทีล่ ู กสนใจ
จะอานจะเขียนหรือวาดรูปทําไดเลย” ประเด็นที่นาสนใจในเรื่องกระบวนการเรียนรูของการศึกษา
โดยครอบครัว คือ วิถีการเรียนรูของผูป กครองสงผลตอวิถีการเรียนรูของผูเ รียน โดยเฉพาะขอสรุป
สุดที่ทําใหเห็นสภาพเชนนี้ที่ชัดเจน คือ การที่ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิม่ เติมพรอมกับ
ผูเรียนเสมอ ทําใหเห็นวากระบวนการจัดการเรียนรูของครอบครัวสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูจริง
ของผูปกครองที่ดูแลผูเ รียน ทั้งดานทัศนคติตอการเรียนรู เจตจํานงคการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง และการพัฒนาตอยอดจากการเรียนรูในแตละครั้ง
ทั้งนี้ สนับสนุนดวยผลการสํารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานการจัดประสบการณการเรียนรูขางตน โดยภาพรวมสอดคลองกับผลการสําเร็จ
ในระดับมาก นั้นในแตละดานสรุปไดวา ผูปกครองมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความยืดหยุน
ในดานเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน วิถีการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพของครอบครัว ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยึดหยุน และ
ปรับเปลี่ยนได มีผลตอดีตอการออกแบบและขยายผลการเรียนรูท ี่ชัดเจนตอการพัฒนาศักยภาพผูเ รียน
ตามความถนัด และความสนใจ ครอบครัวเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งทําใหผเู รียน
ไดรับองคความรูหลากหลายในเวลาเดียวกัน และครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรูและการแสดงออก
ของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบถึงผลพัฒนาการอยางตอเนื่อง ในทางตรงกันขามแตละครอบครัว
กลับใหความสําคัญนอยในดานการจัดการเรียนรูดวยการใชแบบทดสอบทางวิชาการโดยถือวาแบบฝกหัด
เปนรูปแบบหนึง่ วิธีการเรียนรู อีกทั้งไมไดใหความสําคัญกับการกําหนดเวลาเปด - ปดภาคเรียน ตามเวลา
ของระบบโรงเรียน เพราะใหความยึดความยืดหยุนในการใหเวลากับผูเรียนตามเวลาของครอบครัว
และผูเ รียนเปนสําคัญ โดยที่ไมมผี ลกระทบตอการทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กรณีทจี่ ดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรูของครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
จะเห็นไดวาครอบครัวมีการประยุกตใชสื่อและการเขาถึงแหลงเรียนรูคลายคลึงกันเปนสวนใหญ
เนือ่ งจากเปนสิง่ ที่ผเู รียนและครอบครัวสามารถเขาถึงไดในการใชชีวิตประจําวัน โดยสรุปได 2 ประเภท
คือ สื่อภายในครอบครัวและสื่อภายนอก ทั้งนี้มีวิธีการใชสอื่ ที่หลากหลายกันไปตามวัย ความสนใจ
และความถนัดของผูเ รียน รวมถึงความสนใจของครอบครัว ที่มีลกั ษณะเชนนี้อาจจะสอดคลองกับ
วิธีการเรียนการสอนของครอบครัวที่วาบานกลายเปนแหลงเรียนรูห ลักของผูเรียนและครอบครัว
ครอบครัวเองจึงตองใชสอยสิ่งของ บุคคล และสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางเต็มที่ตามความพรอมของครอบครัว ประเด็นที่นาสนใจสําหรับผูเ รียนระดับ
ประถมศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนตาง ๆ เพื่อชักจูงและปลูกฝงนิสัย
แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น และเติบโตในตัวผูเรียนมากกวาจะคํานึงถึงผลทีจ่ ะไดรับจากสื่อหรือแหลงเรียนรู
เหลานั้นทั้งเปนการใหโอกาสผูเ รียนไดเห็นและเขาถึงการนําเสนอความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่จะชวย
สงเสริมใหผเู รียนเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของตนเองมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู
ที่แตกตางกันใหกับผูเ รียนและครอบครัว เพราะบางครั้งในการเรียนรูเ รื่องเดียวกัน เมื่อใชวิธีการถายทอด
ตางกัน ก็ทําใหมมุ มองในเรื่องนั้นตางไปเชนกัน ครอบครัวจึงใหความสําคัญอยางมากกับสือ่ และ
แหลงเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเ รียน โดยผานวิธีการใชสื่อและแหลงเรียนรูของครอบครัว
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5 ขอ ไดแก ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทั้งภายในบานและภายนอกบานอยางเต็มที่ ครอบครัว
จัดหาสื่อและแหลงเรียนรูตามความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ ดังเชนงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย
และคณะ (2547) ไดพิจารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ครอบครัวบานเรียนสวนใหญ
มีความพยายามที่จะคนหาและตอยอดการเรียนรูขึ้นมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูก
ใหมากที่สุด ในดานการใชสื่ออุปกรณตาง ๆ เขามามีสวนชวย มีการจัดตารางเรียนอยูบางแตไมเครงครัด
ตายตัว รวมทั้งมีการจางครูพิเศษหรือไปเรียนกับสถานที่เปดสอนในบางสาระ เชน ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร ดนตรี กีฬา เปนตน ครอบครัวสงเสริมใหผูเรียนไดทดลองใชสื่อหลากหลาย แลวจึง
ปรับเปลี่ยนใหเขาความสนใจของผูเรียนและสอดคลองกับวิถปี ฏิบัติของครอบครัว เปนการเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของผูเรียนทีเ่ ปลี่ยนไป ครอบครัวใชสื่อออนไลนเปนชองทางหนึ่งที่ผูเรียน
ใชเปนชองทางในการเผยแพรผลงานของตนเอง สอดคลองกับ อําพา แกวกําพง (2547) ที่กลาว
สรุปไววา “อินเทอรเน็ตสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนไดโดยใชเปลี่ยนบรรยากาศ
จากการเรียนทีจ่ ํากัดเพียงในหนังสือเปนความรูจากโลกกวางสามารถรับรูความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี
สังคมและวัฒนธรรมของที่อื่น ๆ และใชเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็น
ระหวางกัน ซึ่งเปนประโยชนตอการยกระดับการศึกษาของไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได”
ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นทีก่ ารเรียนรูแกผูเรียนอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ รัชนิดา เหมาะมาศ (2552) ไดอธิบายไววาครอบครัวที่จัด
สภาพแวดลอมภายในบาน โดยมีมุมหนังสือ มุมของเลน มุมกิจกรรม จัดพื้นที่ภายในบานใหเปนสัดสวน
ฝกใหเด็กมีวินัย พอแมดูแลเด็กอยางใกลชิด พูดคุย ซักถาม เลานิทาน พาเด็กไปพบญาติพี่นอง
มอบความรักความดูแลเอาใจใสอยางเพียงพอ เปนการเกือ้ หนุนตอการพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก
ใหมีพัฒนาการดานตาง ๆ ที่ดี มีพฒ
ั นาการทางดานภาษา สังคม อารมณ จิตใจ กลามเนื้อมัดเล็กและ
กลามเนื้อมัดใหญอยางเต็มศักยภาพ เด็กไดรับการฝกวินัย การเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
การแบงปนเกิดขึ้นในเด็กทีอ่ ยูในครอบครัวที่มีการจัดสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกบานที่ดี เด็กจะมี
เหตุผลและเขาใจงาย สามารถสื่อสารใหผูอนื่ เขาใจไดดี และครอบครัวใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ทํางาน
คุณพอ หรือคุณแม หองสมุด เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตางหลากหลายใหกบั ผูเรียน
ทั้งนี้ เมื่อสนับสนุนดวยผลการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเกี่ยวกับการใชสื่อและแหลงเรียนรู สรุปไดวาโดยภาพรวมของวิธีการการใชสื่อและ
แหลงเรียนรูขางตนสอดคลองในระดับมาก ในแตละดานยังพบวาคุณพอและคุณแมถือเปนสือ่ บุคคล
ที่สําคัญทีส่ ุดสําหรับผูเรียน เนื่องจากเปนผูทผี่ ูเรียนไววางใจ และซึมซับแนวคิดหรือพฤติกรรม
อยูตลอดเวลา อีกทั้งครอบครัวโดยสวนมากจะใชสื่อและแหลงเรียนรูหลากหลายทัง้ นอกบานและ
ในบาน รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นที่การเรียนรูแกผเู รียนอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด ซึง่ มีการสํารวจและคนหาแหลงเรียนรูบ ริเวณทีอ่ ยูอาศัยของตนเอง เพื่อปลูกฝง
การเปนสวนหนึ่งของชุมชนและความรักทองถิ่น อีกทั้งครอบครัวยังจัดหาสือ่ และแหลงเรียนรู
ตามความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนั้นครอบครัวยังใชสถานที่ตาง ๆ เพือ่ เพิ่มพูนประสบการณ
ที่หลากหลายใหผูเรียน เชน ที่ทํางานผูป กครอง หองสมุด รานหนังสือ พิพิธภัณฑ และตลาดสด เปนตน
ผูเรียนยังไดรบั การสนับสนุนใหใชวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน สื่อออนไลนตาง ๆ สื่อมัลติมีเดีย และ
คอมพิวเตอรในการคนควา เรียนรูดวยตนเอง และเปนชองทานสื่อสารและแสดงออกของผูเรียน
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โดยสรางขอตกลงเรื่องเวลาในการใชเทคโนโลยีกบั ผูเ รียน อนึ่งครอบครัวยังใหความสําคัญกับ
การแสวงหาผูร ู ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาหรือผูเ ชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาชวยเสริมสราง
ประสบการณ และขยายมุมมองการศึกษาของผูเ รียน ในทางตรงกันขามจากการสํารวจก็ยังพบวา
การอาศัยโรเรียนหรือสถานที่ตาง ๆ เพื่อชวยสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงความรูและ
กิจกรรมตามความสนใจไดอยางกวางขาง ตามลําดับ
4. การประเมินผลการเรียนรู วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมีความยืดหยุน
ประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาทีห่ ลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณ
การเรียนรู และความตองการในการพัฒนาในดานตาง ๆ ทีค่ รอบครัวมุง หวังใหเกิดกับผูเรียน
โดยใหความสําคัญการการประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน ซึ่งเนนการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
และแสดงใหความกาวหนาของผูเ รียน มิใชการตัดสินความรูค วามสามารถของผูเรียน ที่เปนเชนนี้
อาจเพราะวิธีการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรูของครอบครัวที่มีความแตกตางกัน
ไปตามความสนใจและความถนัดของผูเ รียน ซึง่ การเรียนรูของผูเ รียนโฮมสคูลนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา
และใหความสําคัญกับประสบการณตรงของผูเ รียน ดังนั้นการประเมินผลจึงตองมีวิธีการใชที่ยืดหยุน
และครอบครัว สามารถทําไดทันกับเวลาหรือสถานการณที่เกิดขึ้น ทั้งใหความสําคัญกับกระบวนการ
เรียนรูจนผูเรียนสามารถเขาใจเรือ่ งนั้นได ซึ่งเปนการเรียนรูผ านการคิดวิเคราะหที่ซับซอน
ใชความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกผานการปฏิบัติ มิใชตัวความรูเพียงอยางเดียว
วิธีการประเมินผลจึงตองมีความหลากหลายเพื่อใหสามารถสะทอนกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูความรู
ของผูเรียน ไมวาจะเปนการถายวีดิโอ ภาพถาย บันทึกของผูเ รียนและผูป กครอง อันสอดคลองกับ
การเรียนรูท ี่เนนผูเปนศูนยกลางของการศึกษาไทยในปจจุบนั โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู
จํานวน 6 ขอ ไดแก ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอยตามสภาพจริง
ของผูเรียนโดยตรง สอดคลองตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว และประสบการณ
การเรียนรูของครอบครัวที่ทําไปแลว ดังเชนงานวิจัยของ นุชสิริ โคนหลอ (2545) ไดสรุปขอเสนอแนะ
ไววา ผูประเมินจะตองมีความเขาใจบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และวิธีการประเมิน
ควรใชวิธีการหลากหลายตามปรัชญา ความเชื่อของแตละครอบครัว ครอบครัวมีสวนรวม
ในการประเมินผลของผูเรียนในทุกขั้นตอน ทั้งครอบครัวยังเปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง
โดยใชแบบบันทึกการประเมินตนเองของผูเ รียนหรือการพูดคุยเพื่อประเมินตนเอง สอดคลองกับ
ปยนาถ ประยูร. (มปป., น.85) กลาวไววา นอกจากวิธีการประเมินตามสภาพจริงจากเอกสารรองรอย
ตาง ๆ ที่ครอบครัวเก็บรวบรวมไวแลว ไดกลาวถึงสิ่งสําคัญอีกอยางหนึง่ วา “รวมทัง้ ขอคนพบจาก
การสังเกตลูกอยางใกลชิดของพอแมกม็ ีความสําคัญเปนอยางมากในการบอกถึงพัฒนาการ ของตัวเด็ก”
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ที่กลาวไววา การประเมินผล
มีหลักสําคัญ คือ มุงใหเห็นพัฒนาการของลูกอยางแทจริง ใหความสําคัญกับการพัฒนาการเปนรายบุคคล
การมีสวนรวมในการประเมินผลดวยตนเอง การประเมินจากสภาพจริง มีความตอเนื่องเห็นตลอด
ทั้งกระบวนการมากกวาเพียงชิ้นงานที่เปนผลลัพธ ใชวิธีการที่หลากหลาย ในวิธีการ รวมถึงวิธีการ
ไดสังเกตลูกอยางใกลชิด ในกรณีที่จดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัวประเมินผล
ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชตามประสบการณการเรียนรูของผูเรียน ในรูปแบบกลุม
ประสบการณมากกวาแบบกลุมสาระ สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร. (มปป., น.84) ไดอธิบายถึง
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แนวคิดสําคัญเพื่อใชในการประเมินผลการศึกษาของบานเรียนที่แตกตางจากการศึกษาในระบบไววา
“เนื่องจากการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาของ ผูเ รียนเปนรายบุคคล มีพฒ
ั นาการไปตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของตัว ผูเรียน ในการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ครอบครัวสามารถปรับจุดเนนของสาระการเรียนรู และปรับใชมาตรฐาน
การเรียนรูไดตามความเหมาะสมของตัวผูเรียน ศักยภาพที่เปนจุดเดนอาจไปไดเร็วกวาเกณฑปกติ
ในขณะที่บางเรื่องบาง สาระที่ไมถนัดอาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑ ปกติเชนกัน
ในการวัดผลและประเมินผลจึงตองมีการยืดหยุนไปตามสภาพที่เปนจริง อยางมุงใหเห็นในทางพัฒนาการ
ของตัวผูเรียน ไมใชการยึดตามสาระและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตายตัว”
ครอบครัวใชผูประเมินภายนอก ไดแก ครูผสู อนในรายวิชาตาง ๆ หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อชวยเพิ่ม
ความมั่นใจและสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูข องผูเรียนใหแกครอบครัว เชนเดียวกับงานวิจัยของ
กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษ
หนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การตรวจสอบและการนิเทศ และการประเมินผลการเรียนรู
โดยการวิจัยอนาคต แบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลการเรียนรู ไดแก จัดตั้ง
สํานักทดสอบกลางหรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเปนผูป ระเมิน
ประเมินผลโดยใชวิธีประเมินตามสภาพจริงโดยใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินดวย
นอกจากนี้ควรประเมินจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายการเรียนรูที่กําหนดโดยแตละครอบครัว
ซึ่งผูเ รียนตองมีความรูวิชาพื้นฐานในแตละชวงชั้นตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานครอบครัวใหความสําคัญ
ตอการประเมินพัฒนาการการเรียนรูของผูเ รียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลิกภาพ พฤติกรรม
ความคิด การแกไขปญหา ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัวและสังคม เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่กลาววา ความสําเร็จของการศึกษานั้น เนนทีก่ ารพัฒนา
ศักยภาพเด็กเปนรายบุคคล ใหสอดคลองตรงตามธรรมชาติความถนัดหรือความสนใจที่มีอยูจ ริง
จากการเปนหนวยการศึกษาขนาดเล็กที่สามารถสรางกระบวนการเรียนรูแบบตัวตอตัวและผสมผสาน
ไปกับวิถีการดําเนินชีวิตได และครอบครัวรวมถึงผูประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอย
ของผูเรียนโดยตรง ทั้งใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน
รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผูปกครองหรือของผูเรียน แฟมสะสมงาน รูปถายหรือวีดีโอ เปนตน
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดกลาวไววา ในดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของเด็ก ครอบครัวบานเรียนสวนใหญจะใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/
โครงงาน จากการเรียนรูที่เด็กทําขึ้น มีการใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดบางตามความเหมาะสม
ตามหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการวัด/ประเมิน
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ มีความตอเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงาน
หรือผลการทดสอบ และคํานึงถึงความแตกตางในตัวเด็กแตละคน ทําใหการวัด/ประเมินผลเปนเรือ่ ง
ของการพัฒนาแทนการพิพากษา สามารถนําไปสูการสงเสริมสนับสนุนชวยใหเด็กมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้น
เรือ่ ย ๆ ตามทักษะทางปญญาทีเ่ ปนไปตามสภาพจริงของตัวเด็ก สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร (มปป.,
น.85) ไดกลาวถึงแนวคิดสําคัญเพื่อใชในการประเมินผลการศึกษาของบานเรียนวา “เครื่องมือและ
วิธีการที่ใชในการวัดผลประเมินผลจึงจะตองมีความหลากหลายให สามารถรูถึงพัฒนาการในทุก ๆ ดาน
ไมใชแตเพียงขอสอบหรือแบบทดสอบ และหลักฐานที่ใชแสดงรองรอยของการเรียนรูตามหลักการ
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ประเมินตาม สภาพจริงจะได แก หลักฐานประเภท สมุดบันทึกการจัดการเรียนรูของพอแม สมุดบันทึก
ของผูเรียน สมุดภาพ แฟมสะสมงาน รายงาน การจัดทําโครงงาน เปนตน”
ทั้งนี้ เมื่อสนับสนุนดวยผลการวิจัยเชิงประมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานการใชการประเมินผลการเรียนรู ที่สรุปไดวาโดยภาพรวมของการใชการประเมินผล
การเรียนรูอยูใ นระดับทีส่ อดคลองมาก ในทุกประเด็นขางตนยกเวน ดานครอบครัวเปดโอกาสใหผเู รียน
ประเมินตนเองโดยใชแบบประเมินตนเองของผูเรียนหรือการพูดคุยเพื่อประเมินตนเอง การประเมินผล
ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรู
ตามประสบการณครอบครัว ประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดวยผลการเรียนรูต ามกลุม ประสบการณ รวมไปถึงการใชผปู ระเมินจากภายนอก โดยเฉพาะ
ดานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู นั้นก็ยัง
เปนการใหความสําคัญที่ยังอยูในระดับนอย

ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจบริบทในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จะเห็นไดวาครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวจะมีความพรอมในการจัดการศึกษา
เปนการบงชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในสังคม ผูเกี่ยวของ และผูก ําหนดนโยบาย
ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในสวนครอบครัว
ที่เพิ่งเริม่ จัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบางครอบครัวอาจมีพรอมไมมากนัก ครอบครัวจึงควรคนหา
และมีเครือขายในรูปแบบตาง ๆ เชน เครือขายบานเรียน ชมรม สมาคม เปนตน ซึ่งจะชวยเอื้อประโยชน
ตอการเรียนรูของครอบครัวไดมากขึ้น
1.2 ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบันเนนใชกระบวนการเรียนรู
แบบกลุมประสบการณ ใหผเู รียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง ในกรณีที่จดทะเบียนกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อมีการกลาวถึงวิธีการการจัดการเรียนการสอน ผูเกี่ยวของบางสวนจะยังคง
ยึดติดกับการแบงการเรียนรูเ ปน 8 สาระการเรียนรู ครอบครัวควรพยายามทําความเขาใจกับเจาหนาที่
เพิ่มเติม เนื่องจากปจจุบันนี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเปนเรื่องที่มีกฏหมายมารองรับการใชสิทธิ์
อยางถูกตองแลว จึงควรใหความสําคัญในเรื่องการทําความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอีก
1.3 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ผูป ระเมินที่เกี่ยวของบางสวนยังคง
ยึดวิธีการประเมินผลที่ใชกับการศึกษาในระบบ ดังนั้นผูประเมินควรทําความเขาใจหลักคิดและวิธีการ
ประเมินทีส่ อดคลองกับสภาพจริงของครอบครัว สวนครอบครัวก็ตองพยายามเรียนรูและทําความเขาใจ
ทั้งวิธีการประเมินแบบในระบบและแบบโฮมสคูล เพื่อจะเห็นมุมมองของการประเมินไดกวางขึ้น
ซึ่งอาจชวยใหการนํามาใชและการพูดคุยระหวางครอบครัวและผูป ระเมินผลสะดวกยิง่ ขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ ตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําแผนทีส่ ื่อสําหรับครอบครัว เชน สถานที่
ทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ แหลงเรียนรู ปราชญชาวบาน หนวยงานที่สงเสริมการเรียนรูตาง ๆ เปนตน
โดยอาจเริ่มจากกลุมครอบครัวทีจ่ ัดกิจกรรมรวมกันเปนประจํา แลวจึงคอยขยายและประชาสัมพันธ
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ใหผูทสี่ นใจเขามามีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มปี ระโยชนตอการเรียนรู โดยเริ่มจากระดับจังหวัด
เพื่อจะไดตอบสนองตรงตามความตองการของครอบครัว ชวยประหยัดเวลาในการคนหาและสามารถ
เขาถึงไดอยางสะดวกมากขึ้น
2.2 ควรมีการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่ดูแลและอํานวยความสะดวกแกครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดอยางตอเนื่อง และผูปฏิบัติมีพนื้ ฐานความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ทั้งชวยประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความเขาใจใหตรงกัน เพราะขณะนีส้ งิ่ ที่ขาดหายไป คือ จุดเชื่อมตอทางการศึกษา
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ที่ ศธ 0521.2.0702/ว 288

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

4 ธันวาคม 2555
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. เอกสารโครงรางวิทยานิพนธ
จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบประเมินแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ฉบับที่ 1
จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบประเมินแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ฉบับที่ 2
จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบประเมินแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ฉบับที่ 3
จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยทปี่ รึกษา
ในการนี้ เพื่อใหวิทยานิพนธนี้มีความถูกตองสมบูรณและเหมาะสม จึงใครขอ
ความอนุเคราะหทานเปนผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและขอเสนอแนะของทาน
จะใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน
ทางวิชาการตอไป และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ที่ ศธ 0521.2.0702/ว 089

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

12 กุมภาพันธ 2556
เรื่อง ขออนุญาตใหนักศึกษาเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. แบบประเมินแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ฉบับที่ 1
จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบประเมินแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ฉบับที่ 2
จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบประเมินแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ฉบับที่ 3
จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยทปี่ รึกษา
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคจะทําการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจากกลุม ตัวอยาง
จึงขอความอนุเคราะหจากทานตอบขอมูลในแบบสัมภาษณที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ ผูวิจัยขอรับรอง
วาจะไมสงผลเสียหาย หรือสงผลกระทบตอการทํางานแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป
และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. เรชา ชูสุวรรณ)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ที่ ศธ 0521.2.0702/ว 180

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

1 เมษายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. เอกสารโครงรางวิทยานิพนธ
2. แบบสอบถามงานวิจัย
3. แบบประเมินแบบสอบถามงานวิจัย

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยทปี่ รึกษา
ในการนี้ เพื่อใหวิทยานิพนธนี้มีความถูกตองสมบูรณและเหมาะสม จึงใครขอ
ความอนุเคราะหทานเปนผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และขอเสนอแนะของทาน
จะใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน
ทางวิชาการตอไป และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. เรชา ชูสุวรรณ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ที่ ศธ 0521.2.0702/ว 181

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

1 เมษายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือในการวิจัย
เรียน
สิ่งทีส่ งมาดวย แบบสอบถามงานวิจัย

จํานวน 1 ฉบับ

ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยทปี่ รึกษา
ในการนี้ เพื่อใหวิทยานิพนธนี้มีความถูกตองสมบูรณและเหมาะสม นักศึกษาจะตอง
ทดลองเครือ่ งมือในการวิจัย จึงขอความอนุเคราะหจากทานตอบขอมูลในแบบสอบถามที่แนบมา
พรอมหนังสือนี้ ผูวิจัยขอรับรองวาจะไมสงผลเสียหาย หรือสงผลกระทบตอการทํางานแตอยางใด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป
และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. เรชา ชูสุวรรณ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

10 เมษายน 2558
เรื่อง ขออนุญาตใหนักศึกษาเก็บขอมูลในการวิจัย
เรียน
สิ่งทีส่ งมาดวย แบบสอบถามงานวิจัย

จํานวน 1 ฉบับ

ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยทปี่ รึกษา
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคจะทาการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยจากกลุม ตัวอยาง
จึงขอความอนุเคราะหจากทานตอบขอมูลในแบบสอบถามทีแ่ นบมาพรอมหนังสือนี้ ผูวิจัยขอรับรอง
วาจะไมสงผลเสียหาย หรือสงผลกระทบตอการทางานแตอยางใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหเพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป
และขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. เรชา ชูสุวรรณ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

29 เมษายน 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิการประชุมกลุมยอย (Focus Group)
เรียน
สิ่งทีส่ งมาดวย เอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย
จํานวน 1 ชุด
ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “การจัด
กระบวนการเรียนรูเ พื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใตของประเทศไทย”
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูท รงคุณวุฒิและปฏิบัติ
ราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่ภาคใต จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทานในการเขารวมการสนทนากลุม (Focus Group) เพือ่ แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
ในวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุม
ปณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources Center : LRC)
ชั้น 10 อาคาร 2 (ดานหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. ธีร หฤทัยธนาสันติ์)
รองหัวหนาภาควิชาการบริการการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 94000

29 เมษายน 2558
เรื่อง ขออนุญาตเขารวมการประชุมกลุมยอย (Focus Group)
เรียน ผูอํานวยการ.............................................................
สิ่งทีส่ งมาดวย เอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย
จํานวน 1 ชุด
ดวย นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “การจัด
กระบวนการเรียนรูเ พื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใตของประเทศไทย”
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง เปนอาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทาน
เขารวมการประชุมกลุมยอย ในวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ
หองประชุมปณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources Center:
LRC) ชั้น 10 อาคาร 2 (ดานหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ดร. ธีร หฤทัยธนาสันติ์)
รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา ปฏิบัตริ าชการแทน
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทร. 0 7221 3928 - 50 ตอ 1624
โทรสาร 0 7333 7384
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือวิจัย
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แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับการวิจัย เครื่องมือฉบับที่ 1
หัวขอวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย
Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of
Southern Thailand
ผูวิจัย
นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คําชี้แจง
การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษา
ภาคใตของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาเพือ่ บริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต และเพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางนี้ ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูเ พื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย ในประเด็นดังนี้
1) บริบทของครอบครัว อันประกอบดวย ภูมิหลังของพอแม มูลเหตุในการจัด ปรัชญา
และแนวคิด และรูปแบบของการดําเนินการ
2) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว ไดแก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การใชสื่อ
และแหลงเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ผลการจัดกระบวนการเรียนรู
ผูใหขอมูลสําคัญ พอแม ผูปกครอง หรือผูปกครองที่ไดรับมอบหมายจากครอบครัว
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหขอมูลสําคัญ
ชื่อ - สกุล...................................................................................... เพศ................... อายุ.....................ป
อาชีพ.......................................................... การศึกษาสูงสุด.................................................................
ประสบการณในการจัดการศึกษา......................ป เปนผูปกครองของ....................................................
วันที่สัมภาษณ...............................................................เวลาที่สัมภาษณ................................................
สถานที่สมั ภาษณ....................................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ
ประเด็นสัมภาษณ
ขอมูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 1 บริบทของครอบครัว
1. ดานภูมิหลังของพอแม
ก) ความพรอมดานผูปกครอง
1.1 ในฐานะผูจัดโฮมสคูล ทานมีการดําเนินการอยางไร
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับตัวเอง
1.2 ในการจัดเตรียมความพรอมดังกลาว ทานพบปญหาอะไรบาง
และทานไดดําเนินการแกไขปญหานั้นอยางไร
ข) ความพรอมดานผูเ รียน
1.3 บุตรของทานเตรียมความพรอมตนเองอยางไรในการจัด
กระบวนการเรียนรูของโฮมสคูล
1.4 ทานมีกระบวนการทําความเขาใจเรื่องโฮมสคูลกับบุตรอยางไร
เมื่อครอบครัวเขาสูการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล
1.5 บุตรของทานมีลักษณะนิสัยการเรียนรูเ ปนอยางไร
ค) ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู
1.6 ทานจัดสถานที่ทเี่ อื้อใหเกิดการเรียนรูตอบุตรของทานอยางไร
2. ดานมูลเหตุในการจัด
2.1 เหตุผลใดบางที่ทําใหครอบครัวของทานตัดสินใจจัดการศึกษา
แบบโฮมสคูล
2.2 ในการตัดสินใจจัดการศึกษาดังกลาว ใครบางที่เขามามีสวนรวม
และมีบทบาทอยางไร
3. ดานปรัชญาและแนวคิด
3.1 ครอบครัวของทานมีความเชื่อหรือแนวคิดอะไรบางในการจัด
การศึกษาแบบโฮมสคูล
3.2 แนวคิดดังกลาวที่ทานอางถึง มีความเปนมาอยางไร
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ประเด็นสัมภาษณ

ขอมูลจากการสัมภาษณ

ตอนที่ 1 (ตอ)
4. ดานรูปแบบของการดําเนินการ
4.1 ครอบครัวมีใชรูปแบบการดําเนินการจัดโฮมสคูล แบบใด
ในปจจุบัน มีลกั ษณะอยางไร
4.2 หากจะใหจําแนกรูปแบบการดําเนินการการจัดโฮมสคูล
ในปจจุบันตามทัศนะของทานมีกี่ประเภท และมีลักษณะการดําเนินการ
อยางไร
ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
5. ดานหลักสูตร
5.1 ครอบครัวของทานมีการดําเนินการวางแผนการจัดการศึกษา
อยางไร
5.2 แผนการจัดการศึกษาของทานมีลกั ษณะอยางไร และกรุณา
ยกตัวอยาง
5.3 ใครมีสวนรวมในการทําแผนการจัดการศึกษา และมีบทบาท
หนาที่อะไรบาง
6. ดานวิธีการเรียนการสอน
6.1 ครอบครัวของทานมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางไร
ดวยวิธีใดบาง และกรุณายกตัวอยาง
6.2 ทานจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู
ของบุตรอยางไร
7. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
7.1 ทานใชสื่อและแหลงเรียนรูอะไรบางในการจัดการเรียนการสอน
ของครอบครัว และนํามาใชประยุกตใชอยางไร กรุณาอธิบายและ
ยกตัวอยาง
8. ดานการประเมินผลการเรียนรู
8.1 ทานมีวิธีประเมินผลการเรียนรูของบุตรอยางไร วิธีการดังกลาว
ทานไดมาอยางไร กรุณาอธิบายและยกตัวอยาง
9. ผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
9.1 จากการจัดกระบวนการเรียนรูขางตน ทําใหเกิดผลลัพธ
เปนอยางไร ทั้งตอตัวทานเอง บุตรหลาน บุคคลรอบขางของครอบครัว
และสังคม
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับขอมูลจากผูปกครอง เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนยืนยันงานวิจัยในแตละประเด็น
ผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล โดยใชเวลาประมาณ 60 - 90 นาที
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แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับการวิจัย เครื่องมือฉบับที่ 2
หัวขอวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย
Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of
Southern Thailand
ผูวิจัย
นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คําชี้แจง
การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษา
ภาคใตของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาเพือ่ บริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต และเพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางนี้ ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูเ พื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย ในประเด็นดังนี้
1) บริบทของครอบครัว อันประกอบดวย ภูมิหลังของพอแม มูลเหตุในการจัด ปรัชญา
และแนวคิด และรูปแบบของการดําเนินการ
2) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว ไดแก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การใชสื่อ
และแหลงเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ผลการจัดกระบวนการเรียนรู
ผูใหขอมูลสําคัญ ผูเรียนที่ไดรับการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหขอมูลสําคัญ
ชื่อ - สกุล..............................................................................ชื่อเลน.......................เพศ..........................
อายุ............................ป ระดับชั้น.................................. ระยะเวลาที่ศึกษาแบบโฮมสคูล.................. ป
เริ่มตัง้ แตอายุ...........................................................ป วันที่สมั ภาษณ....................................................
เวลาทีส่ ัมภาษณ................................................สถานที่สมั ภาษณ..........................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ
ประเด็นสัมภาษณ
ขอมูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 1 บริบทของครอบครัว
1. ดานภูมิหลังของพอแม
ก) ความพรอมดานผูปกครอง
1.1 ผูปกครองของผูเรียนมีการดําเนินการอยางไร เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับตัวเองในจัดกระบวนการเรียนรูแบบโฮมสคูล
1.2 ในการจัดเตรียมความพรอมดังกลาว ผูปกครองของผูเรียน
พบปญหาอะไรบาง และดําเนินการแกไขปญหานั้นอยางไร
ข) ความพรอมดานผูเ รียน
1.3 ผูเรียนเตรียมความพรอมตนเองอยางไรในการจัด
กระบวนการเรียนรูของโฮมสคูล
1.4 ผูเรียนทําความเขาใจเรื่องโฮมสคูลอยางไร เมือ่ ครอบครัว
เขาสูการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล
1.5 ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับนักเรียนเปนอยางไร
1.6 ผูเรียนมีลักษณะนิสัยการเรียนรูเ ปนอยางไร กรุณาอธิบาย
และยกตัวอยาง
ค) ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู
1.7 ผูเรียนมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการจัดสถานที่และ
แหลงเรียนรูที่ใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
2. ดานมูลเหตุในการจัด
2.1 เหตุผลใดบางที่ทําใหผูเรียนตัดสินใจจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล
2.2 ในการตัดสินใจจัดการศึกษาดังกลาว ใครบางที่เขามามีสวนรวม
และมีบทบาทอยางไร
3. ดานปรัชญาและแนวคิด
3.1 ผูเรียนมีความเชื่อหรือแนวคิดอะไรบางในการจัดการศึกษา
แบบโฮมสคูล
4. ดานรูปแบบของการดําเนินการ
4.1 ในปจจุบัน ผูเ รียนดําเนินการจัดโฮมสคูลในรูปแบบใด มีลักษณะ
อยางไร มีความคิดเห็นหรือรูส ึกอยางไรกับรูปแบบกลาว
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ประเด็นสัมภาษณ
ขอมูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
5. ดานหลักสูตร
5.1 ผูเรียนมีการดําเนินการวางแผนการจัดการศึกษาอยางไร
5.2 แผนการจัดการศึกษาของผูเรียนมีลักษณะอยางไร และกรุณา
ยกตัวอยาง
5.3 ใครมีสวนรวมในการทําแผนการจัดการศึกษา และมีบทบาท
หนาที่อะไรบาง
6. ดานวิธีการเรียนการสอน
6.1 ในแตละวัน ผูเรียนเรียนเรื่องอะไร ดวยวิธีใดบาง และกรุณา
ยกตัวอยาง
6.2 ผูเรียนมีความรูสกึ หรือมีความเห็นอยางไรตอการจัดการเรียนรู
รูปแบบดังกลาวของครอบครัว
6.3 วิธีการเรียนรูการสอนดังกลาวสอดคลองกับลักษณะนิสยั
การเรียนรูของผูเ รียนอยางไร กรุณายกตัวอยาง
7. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
7.1 ผูเรียนใชสอื่ และแหลงเรียนรูอะไรบางในการเรียนรู และนํามาใช
ประยุกตใชอยางไร กรุณาอธิบายและยกตัวอยาง
8. ดานการประเมินผลการเรียนรู
8.1 ผูเรียนมีวิธีประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางไร วิธีการดังกลาว
ผูเรียนไดมาอยางไร
8.2 ใครเขามีสวนเกี่ยวของในการประเมินผลการเรียนการสอน และ
มีบทบาทหนาที่อยางไร
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับขอมูลจากผูป กครอง เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนยืนยันงานวิจัยในแตละประเด็น
ผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล โดยใชเวลาประมาณ 60 - 90 นาที
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แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับการวิจัย เครื่องมือฉบับที่ 3
หัวขอวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย
Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of
Southern Thailand
ผูวิจัย
นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คําชี้แจง
การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษา
ภาคใตของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาเพือ่ บริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต และเพื่อศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางนี้ ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูเ พื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย ในประเด็นดังนี้
1) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว ไดแก หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การใชสื่อ
และแหลงเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ผลการจัดกระบวนการเรียนรู
ผูใหขอมูลสําคัญ ครูผูสอนของครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาแบบโฮมสคูล
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูใหขอมูลสําคัญ
ชื่อ - สุกล ................................................................... เพศ.....................อายุ......................................ป
ตําแหนงหนาที่รบั ผิดชอบ...................................................... ประสบการณดานการสอน...................ป
การศึกษาสูงสุด.......................................................สาขา......................................................................
สถาบัน...................................................................................................................................................
วันที่สัมภาษณ...............................................................เวลาที่สัมภาษณ................................................
สถานที่สมั ภาษณ.................................................................
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ
ประเด็นสัมภาษณ
ขอมูลจากการสัมภาษณ
ตอนที่ 1 บริบทของครอบครัว
1. ทานมีความคิดเห็นหรือรูสึกอยางไรกับการจัดศึกษาแบบโฮมสคูล
2. ความสัมพันธระหวางทานกับครอบครัวโฮมสคูลและผูเ รียนเปนอยางไร
3. เมื่อทานไดรบั การติดตอจากครอบครัว ทานใหขอมูลอะไรบาง
เกี่ยวกับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูของตนเองแกครอบครัว
4. ครอบครัวโฮมสคูลใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองแกทานในเรือ่ งใดบาง
5. ทานมีการทําความเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน
ตามที่ครอบครัวตองการอยางไร
ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
1. ดานหลักสูตร
1.1 ทานมีการดําเนินการวางแผนการจัดการศึกษาในรายวิชา
ที่รับผิดชอบอยางไร
1.2 แผนการจัดการศึกษาของผูเรียนมีลักษณะอยางไร และกรุณา
ยกตัวอยาง
2. ดานวิธีการเรียนการสอน
2.1 ในการจัดการเรียนการสอนทานดําเนินการสอนเรื่องอะไร
ดวยวิธีใดบาง และกรุณายกตัวอยาง
2.2 เมื่อนําไปใช วิธีการเรียนรูดงั กลาวสงผลตอการเรียนรูของผูเ รียน
อยางไร
2.3 ทานพบปญหาอะไรบางในการจัดการเรียนการสอน และ
แกปญหาดังกลาวอยางไร
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ประเด็นสัมภาษณ

ขอมูลจากการสัมภาษณ

ตอนที่ 2 (ตอ)
3. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
3.1 ทานใชสื่อและแหลงเรียนรูอะไรบางในการเรียนรู และนํามาใช
ประยุกตใชอยางไร กรุณาอธิบายและยกตัวอยาง
3.2 ในมุมมองของทาน หากใหจัดลําดับสื่อการเรียนหรือแหลงเรียนรู
ที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนจากมากไปนอยคืออะไร ทําไมทาน
จึงเลือกเชนนั้น
4. ดานการประเมินผลการเรียนรู
4.1 ทานมีวิธีประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียนอยางไร วิธีการดังกลาว
ทานไดมาอยางไร
5. ผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5.1 จากการจัดกระบวนการเรียนรูขางตน ทําใหเกิดผลลัพธตอตัว
ผูเรียนอยางไร ทัง้ ดานความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับขอมูลจากผูป กครอง เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนยืนยันงานวิจัยในแตละประเด็น
ผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล โดยใชเวลาประมาณ 60 - 90 นาที
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษาภาคใต
ของประเทศไทย
(Learning Process Management for Home Schooling: A Case Study of
Southern Thailand)
ผูวิจัย
นางสาวรุจนี เองฉวน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารยที่ปรึกษา
ผศ. ดร. เอกรินทร สังขทอง
อาจารยที่ปรึกษารวม ผศ. ดร. ฐิติมดี อาพัทธนานนท และ ดร. ธีร หฤทัยธนาสันติ์
คําชี้แจง
การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: กรณีศึกษา
ภาคใตของประเทศไทย มีวัตถุประสงคการวิจัยเพือ่ ศึกษาบริบทของครอบครัวและการจัดกระบวนการ
เรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งประกอบดวยประเด็นตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
ปการศึกษา 2556
2. แบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด 10 หนา ประกอบดวยขอมูล 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 17 ขอ
ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว ไดแก หลักสูตรหรือแผนการจัด
การศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
จํานวน 74 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
ทั้งนี้ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดรับจากทานไวเปนความลับไมนาํ ไปเปดเผยในที่ใดในสถานะ
สวนบุคคล โดยจะนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหเพือ่ เพิม่ พูนความเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงผูที่สนใจในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูทเี่ หมาะสมตอไป
ในการนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหทาน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอเสนอแนะ
ของทานจะใชเปนแนวทางเพือ่ ใหวิทยานิพนธนี้มีความถูกตองสมบูรณและเหมาะสม สงเสริมเกิดประโยชน
ทางวิชาการตอไป และขอขอบพระคุณยิ่งในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้
รุจนี เองฉวน
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ใน หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
โดยเลือกเพียงขอละ 1 รายการ และกรุณากรอกรายละเอียดลงในชองวางทีก่ ําหนด
ถาเลือกตัวเลือกนั้น ๆ
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หยา/หมาย/แยกกันอยู
3. อายุ
1. 16 - 25 ป
2. 26 - 35 ป
3. 36 - 45 ป
4. 46 ปขึ้นไป
4. ศาสนา
1. พุทธ
2. คริสต
3. อิสลาม
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
5. วุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
2. มัธยมศึกษาตอนตน
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4. อนุปริญญา/ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
7. ปริญญาเอก
8. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
6. อาชีพ
1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. นักธุรกิจ (โปรดระบุ)……………………………
3. คาขาย
4. อาชีพสวนตัว (โปรดระบุ)……………..………
5. พนักงาน/ลูกจางเอกชน
6. แพทย
7. แมบาน/พอบาน
8. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
กรณี มีคูสมรส
7. อายุของคูสมรส
1. 16 - 25 ป
2. 26 - 35 ป
3. 36 - 45 ป
4. 46 ปขึ้นไป
8. ศาสนาของคูสมรส
1. พุทธ
2. คริสต
3. อิสลาม
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
9. วุฒิการศึกษาของคูสมรส
1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
2. มัธยมศึกษาตอนตน
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4. อนุปริญญา/ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
7. ปริญญาเอก
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10. อาชีพของคูสมรส
1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. นักธุรกิจ (โปรดระบุ)……………………………
3. คาขาย
4. อาชีพสวนตัว (โปรดระบุ)……………..………
5. พนักงาน/ลูกจางเอกชน
6. แพทย
7. แมบาน/พอบาน
8. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
11. จํานวนบุตร จํานวน................ คน ไดแก บุตรสาว…….….คน บุตรชาย.....................คน
ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหบุตรในปจจุบัน จํานวน...............คน
12. ประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยประมาณ ...................................... ป
13. ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ บานเลขที่...................... หมู.............. ถนน...................................
ตําบล/แขวง............................................... อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย........................................................
เบอรติดตอ................................................email……………………………………………………………..
14. รูปแบบการจดทะเบียนของครอบครัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด.............................. เขต...................
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต............. จังหวัด......................................
3. โรงเรียนทางเลือก (โปรดระบุ)......................................................................................
4. ฝากชื่อไวกับโรงเรียนหมูบานเด็ก จ.กาญจนบุรี
5. สถาบันการศึกษาในตางประเทศ (โปรดระบุ)................................................................
ชื่อสถาบัน.......................................................... ประเทศ.............................................
6. อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................
15. รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. แบบครอบครัวเดี่ยว
2. แบบกลุมครอบครัว (หลายๆครอบครัวมารวมกันจัดการเรียนการสอนในสถานที่แหงหนึ่ง
โดยจัดตั้งเปนกลุมครอบครัว หรือใชรปู แบบกลุม ครอบครัวดําเนินงานรวมกับโรงเรียน
หรือจดทะบียนเปนศูนยการเรียนอยางชัดเจนในลักษณะตอเนื่องและจริงจัง)
3. แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน ชื่อโรงเรียน...........................................................
4. แบบขายประสานงาน (เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข องแตละครอบครัวพรอม ๆ กับ
การเรียนหรือมีการจัดกิจกรรมเรียนรูรวมกับครอบครัวอื่นๆ ตามความเหมาะสม)
5. แบบศูนยการเรียน (คือ การจดทะเบียนเปนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรรวมกัน มีการบริหาร
จัดการรวมกัน อยางเปนระบบ)
6. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................
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16. จากขอ 15 กรุณาประมาณสัดสวนการใชแตละรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
(โดยใหสัดสวนทั้งหมด เทากับ 100 เปอรเซ็นต ตัวอยางเชน ครอบครัว ก ใช 2 รูปแบบ
ผสมผสานกัน คือ แบบครอบครัวเดี่ยว [...60%...] + แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน [...40%...])
แบบครอบครัว
เดี่ยว
%

แบบกลุม
ครอบครัว

แบบมีขอตกลง
รวมกับโรงเรียน
%
%

แบบขาย
ประสานงาน

อื่นๆ
%

%

17. ครอบครัวของทานใชปรัชญาหรือแนวคิดใดเปนหลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(โปรดใสตัวเลขลงใน .......... เรียงตามลําดับความสําคัญ)
………… ก. แนวคิดแบบองครวม เชื่อวากระบวนการเรียนรูเ ปนการเชื่อมโยงหลอมรวมระหวาง
การเรียนรูภายในตนกับการเรียนรูจากภายนอก เราไมสามารถแยกการเรียนรูจาก
วิถีการดํารงชีวิตและยอมรับศักยภาพที่แตกตางของเด็กแตละคน
………… ข. หลักศาสนา
………… ค. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
………… ง. แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ
………… จ. แนวคิดการแพทยทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมอเขียว
(ใจเพชร กลาจน)
………… ฉ. แนวการศึกษาแบบซัมเมอรฮลิ
………… ช. อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว ไดแก หลักสูตร วิธีการเรียน
การสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานในฐานะผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เพียงขอละ 1 รายการ
เกณฑในการพิจารณา
ระดับ 5 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ทานเห็นดวยกับขอความนั้นอยูในระดับนอยที่สุด
ขอ

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การจัดกระบวนการเรียนรู
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
1 ครอบครัวจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินการ
จัดการศึกษาของครอบครัว
2 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเ รียน
3 ครอบครัวศึกษาหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาจากแนวคิด
ปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
ประสบการณการเรียนรู เชน หลักสูตรของโรงเรียน
หลักสูตรทองถิ่น แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของครอบครัวอื่น หลักการศึกษาแนวซัมเมอรฮลิ ล เปนตน
4 ครอบครัวใชมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทําหลักสูตรหรือแผนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ
5 ครอบครัวใชวิถีการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพผูเ รียน
เปนตัวตั้งในการจัดทําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
เพื่อใหตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนไดตรงตาม
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ
6 ครอบครัวจัดการศึกษาเปนกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับความคิดเห็น
(เห็นดวย)
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 2 (ตอ)

ขอ

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

7 ครอบครัวจัดการศึกษาเปนกลุมสาระการเรียนรูรวมกับรูปแบบ
กลุมประสบการณ เนื่องจากครอบครัวยังไมคนพบความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน
8 ครอบครัวจัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณ เพื่อสงเสริมและ
ใหผูเรียนไดใชประสบการณตรงจากกิจกรรมการเรียนรู
ตามสภาพจริง และใชเวลาเรียนรูอยางลึกซึ้งจากทักษะ
ในการดําเนินวิถีชีวิต ตามความถนัดและสนใจของผูเรียน
9 ครอบครัวนําหลักสูตรตางประเทศมาบูรณาการใชรวมดวย
10 การนําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใชของครอบครัว
มีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไปตามความพรอมและความสนใจ
ของผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดประสบการณการเรียนรู
11 การกําหนดกลุม สาระ หรือรายวิชา หรือกิจกรรมการเรียนรู
ครอบครัวและผูเ รียนรวมกันพิจารณาเลือก
12 ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวโฮมสคูลที่มปี ระสบการณ
เพื่อชวยเสริมสรางความมั่นใจและความเขาใจในแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง
13 ครอบครัวมีการใชขอตกลงและเงือ่ นไขในการเลือกกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อชวยกระตุนและสรางพัฒนาการเรียนรูเ ชิงคุณภาพ
14 ครอบครัวเนนใหผูเรียนเรียนรูจ ากประสบการณจริง ซึง่ ทําให
ผูเรียนไดรับองคความรูห ลากหลายในเวลาเดียวกัน
15 ครอบครัวไมกําหนดตารางเรียนประจําวันตายตัว แตใชการพูดคุย
เพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนกิจกรรมของผูเรียนในแตละวัน
อยางเหมาะสม
16 ครอบครัวจัดใหผูเรียนเรียนพิเศษเสริมทัง้ ที่บานและสถาบัน
ภายนอก ตามความสนใจของผูเรียนและไมจํากัดระยะเวลา
17 ครอบครัวใชวิธีการมอบหมายภารกิจรับผิดชอบการเรียนรู
ตามความถนัดและความสนใจเปนการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และฝกวินัยในการเรียนรูดวยตนเอง
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18 ครอบครัวใชวิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง เพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และฝกความมีวินัยของผูเรียน
19 ครอบครัวจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
การสังเกต การคนควา และแสวงหาการแกไขปญหาดวยตนเอง
โดยใหผเู รียนลงมือปฏิบัตจิ ริง เชน การฝกงาน การคาขาย
การเปนอาสาสมัคร เปนตน
20 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความยืดหยุนในดานเวลา สถานที่
เนื้อหาสาระ สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน
วิถีการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพของครอบครัว
21 ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิ่มเติมไปพรอมกับ
ผูเรียนอยูเสมอ
22 ครอบครัวใชวิธีการพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหสอดคลอง
กับธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน
23 ครอบครัวเชื่อมโยงการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถนํามาใช
ในชีวิตประจําวันได
24 ครอบครัวจัดเวลาอิสระในแตละวัน เพื่อใหผเู รียนมีเวลา
ของตนเองไดทําสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ
25 ครอบครัวเลือกครูผูสอนจากภายนอก โดยพิจารณาจากการเปน
ผูมีประสบการณ หรือผูเ ชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ เปนสําคัญ
26 ครอบครัวเขารวมกิจกรรมกลุมกับบานเรียนอื่น ๆ เพื่อใหผเู รียน
มีโอกาสเรียนรูร วมกัน ใชกระบวนการทางสังคมแลกเปลี่ยน
ประสบการณความคิดเห็น ทําความรูจักซึ่งกันและกัน
27 ครอบครัวมีการกําหนดจํานวนการเขารวมกิจกรรมตางจังหวัด
ในแตละเดือนอยางชัดเจน
28 ครอบครัวจัดการเรียนการสอนโดยใชคําพูดในลักษณะคําถาม
เพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและสะทอนความเขาใจของผูเรียน
29 ครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรูและการแสดงออกของผูเ รียน
เปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบถึงผลพัฒนาการอยางตอเนื่อง
30 ครอบครัวจัดหาแบบฝกหัดหรือหนังสือตาง ๆ ใหผเู รียน
ตามความสนใจของผูเรียนเปนหลัก
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31 ครอบครัวกระตุนและแนะแนวทางใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและ
เชื่อมโยงพัฒนาทักษะการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรู
นําไปสูการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของครอบครัว
32 ครอบครัวมีสวนสําคัญในการเลือกสรรกิจกรรมการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับวัยเมื่อผูเรียนอยูในวัยเด็ก เพื่อมอบโอกาส
ใหไดแสวงหาความชอบและความถนัดของตนเอง
33 ครอบครัวใชแบบทดสอบทางวิชาการโดยถือวาแบบฝกหัด
เปนรูปแบบหนึง่ ของวิธีการเรียนรู
34 ครอบครัวเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดพูดคุยรวมกันเปนประจํา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตาง ๆ ภายในครอบครัว
35 ครอบครัวจัดการศึกษาตอเนื่อง ตลอดทุกวันเวลา ไมมีปดเทอม
36 ครอบครัวกําหนดการเปด - ปดภาคเรียน ตามเวลาของระบบ
โรงเรียน
37 ครอบครัวกําหนดการเปด - ปดภาคเรียน ตามจุดเนน
ของหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา หรือสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน หรือการดําเนินวิถีชีวิต
ของครอบครัว
38 ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยืดหยุน และ
ปรับเปลี่ยนได มีผลดีตอการออกแบบและขยายผลการเรียนรู
ที่ชัดเจนตอการพัฒนาศัยภาพผูเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ
39 ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยืดหยุน
มีผลกระทบตอการทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กรณีการจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา)
40 การศึกษาโดยครอบครัวควรกําหนดระยะเวลาในการบริหาร
จัดการศึกษา (กําหนดหลักสูตรหรือแผนการศึกษา
การจัดประสบการณการเรียนรู การวัดประเมินผล
การจัดสรรสิทธิประโยชนทางการศึกษา ฯลฯ) ไดเปนอิสระ
มากกวาการดําเนินการตามกรอบเวลาของระบบโรงเรียน
ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
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การใชสื่อและแหลงการเรียนรู
41 ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทงั้ ภายในบานและภายนอกบาน
42 ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นที่
การเรียนรูแกผเู รียนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
43 ครอบครัวจัดหาสื่อและแหลงเรียนรูตามความสนใจของผูเ รียน
เปนสําคัญ
44 คุณพอและคุณแมถือเปนสื่อบุคคลทีส่ ําคัญทีส่ ุดสําหรับผูเรียน
เนื่องจากเปนผูท ี่ผเู รียนไววางใจและซึมซับความคิดหรือ
พฤติกรรมไดตลอดเวลา
45 ครอบครัวใชสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรูดวยตนเอง
ที่หลากหลายเพือ่ หนุนเสริมผูเรียนใหเกิดการใฝรู
46 ครอบครัวแสวงหาผูรู ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญา
หรือผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาชวยเสริมสรางประสบการณและ
ขยายมุมมองการศึกษาของผูเรียน
47 ผูเรียนใชวิทยุ โทรทัศน วิดิทัศนตาง ๆ สื่อมัลติมเี ดียและ
คอมพิวเตอรในการคนควาและเรียนรูเ พิ่มเติมดวยตนเอง
48 ครอบครัวสรางขอตกลงเรื่องเวลาในการใชเทคโนโลยีกบั ผูเ รียน
เชน การดูโทรทัศน หรือ ใชอินเทอรเน็ต ฯลฯ
49 ครอบครัวใหความสําคัญกับของเลนเสริมพัฒนาการตางๆ เชน
แกว สแต็ค บล็อก ตัวตอ ลูกบาศกของรูบิค เปนตน
50 ครอบครัวใชสถานที่ตางๆ เชน ที่ทํางานคุณพอหรือคุณแม
หองสมุด รานหนังสือ พิพิธภัณฑ ตลาดสด เปนตน เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณที่แตกตางหลากหลายใหกับผูเรียน
51 ครอบครัวเรียนรูผานการเรียนการสอนออนไลน (E-learning)
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
52 ครอบครัวใชสื่อออนไลน เชน Facebook เว็บไซตตาง ๆ
You Tube เปนตน เพื่อเปนชองทางการสื่อสารและแสดงออก
ของผูเรียน
53 ครอบครัวมีการสํารวจและคนหาแหลงเรียนรูบ ริเวณที่อยูอาศัย
ของตนเอง เพื่อปลูกฝงการเปนสวนหนึ่งของชุมชนและความรัก
ทองถิ่น
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54 ครอบครัวอาศัยโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาง ๆ เปนแหลงเรียนรู
เพิ่มเติมในการเรียนรูของผูเรียน
55 ครอบครัวอาศัยหนวยงานราชการเพื่อใหชวยสนับสนุนและ
เปดโอกาสใหผเู รียนไดเขาถึงความรูและกิจกรรมตามความสนใจ
ไดอยางกวางขวาง
การประเมินผลการเรียนรู
56 ครอบครัวประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดวยผลการเรียนรูแบบ 8 สาระการเรียนรู
57 ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรูตามกลุม
ประสบการณ
58 ครอบครัวประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษา
ที่หลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู
59 ครอบครัวมีสวนรวมในการประเมินผลของผูเ รียนในทุกขั้นตอน
60 ครอบครัวมีการเพิ่มพูนความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่อง
การประเมินผลการเรียนตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ
หลักการและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
61 ครอบครัวเปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง โดยใชแบบบันทึก
การประเมินตนเองของผูเรียน หรือการพูดคุยเพื่อประเมินตนเอง
62 ครอบครัวใชผปู ระเมินภายนอก ไดแก ครูผสู อนในรายวิชาตาง ๆ
หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อชวยเพิม่ ความมั่นใจและสะทอนพฤติกรรม
การเรียนรูของผูเ รียนใหแกครอบครัว
63 ครอบครัวไดรบั ความรวมมือและประโยชนจากการจัดตัง้
คณะกรรมการประเมินผลของครอบครัวซึง่ มาจากครอบครัวและ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณีที่ครอบครัวจดทะเบียน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
64 ครอบครัวใหความสําคัญตอการประเมินพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ดานตาง ๆ ของผูเรียน จากพฤติกรรมดานตางๆ ความคิด
การแกไขปญหา ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัวและสังคม เปนตน
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65 ครอบครัวใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
ทางวิชาการของผูเรียน โดยการทําแบบฝกหัดซ้ํา การทําแบบทดสอบ
ที่ครอบครัวสรางเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนทีผ่ ูเรียนจดทะเบียน
เปนตน
66 ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอย
ของผูเรียนโดยตรง เชน รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผูป กครอง
หรือของผูเ รียน แฟมสะสมงาน รูปถายหรือวีดีโอ เปนตน
67 ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผูเ รียนจากการสัมภาษณ
พูดคุย หรือการแสดงผลพัฒนาการ หรือแสดงวิธีการเรียนรู
เพื่อตรวจสอบและยืนยันกับเอกสารที่ปรากฏ
68 ครอบครัวประเมินผูเรียนจากการสังเกตอยูเ สมอ เพื่อชวยแนะนํา
และตอยอดความสนใจหรือความถนัดของผูเรียน
69 ครอบครัวเนนการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดในตัวผูเรียนมากกวา
การบันทึกและเอกสารรองรอย
70 ครอบครัวใหความสําคัญกับระบบการเก็บเอกสารหลักฐาน
การเรียนรูของผูเ รียน ในกรณีครอบครัวจดทะเบียนกับเขตพืน้ ที่
การศึกษาหรือจดทะเบียนกับสถาบันในตางประเทศ
71 ครอบครัวมีการเขียนรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของครอบครัวในแตละป
72 ครอบครัวอนุญาตใหผูเรียนตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกสอบ
หรือไมสอบวัดระดับความรูเทียบกับโรงเรียนหรือหนวยงานของรัฐ
เชน การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(NT) การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
73 ในกรณีของการประเมินผลผูเ รียนรวมกันกับคณะกรรมการ
ครอบครัวมีการสรางความเขาใจกับผูป ระเมิน เชน เจาหนาที่
ของเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูท รงคุณวุฒิ เปนตน
74 การประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการทีห่ ลากหลายมีนัยสําคัญ
แสดงผลคุณภาพของผูเ รียนไดดีกวาการประเมินผลดวยเครื่องมือ
รูปแบบเดียวคือการทําขอสอบ

ระดับความคิดเห็น
(เห็นดวย)
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวดานการจัดกระบวนการเรียนรู
ทานมีขอเสนอแนะใดบางเพื่อเปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
หลักสูตร
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
วิธีการเรียนการสอน
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
การใชสื่อและแหลงเรียนรู
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
การประเมินผลการเรียนรู
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….................................
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ภาคผนวก ค
คุณภาพเครื่องมือ
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ผลการตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค
ของแบบสอบถาม (IOC) เพื่อการวิจัย ตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตของประเทศไทย
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ระดับความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

สรุปความสอดคลอง

1.00
0.60
1.00
0.60
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00

สอดคลอง
ปรับปรุง
สอดคลอง
ปรับปรุง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ขอ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ระดับความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (คนที่)
1
2
3
4
5
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

สรุปความสอดคลอง

0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในการวิจัยนี้ นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตของประเทศไทย ที่ไดรบั กลับคืนมาหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990)
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .9542
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ตารางผูใหขอมูลหลักในการวิจัย
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ตารางประชากรที่จัดการศึกษาโดยครอบครอบครัวในภาคใต

จังหวัด
1. สงขลา

2. สตูล
3. ชุมพร
4. ภูเก็ต

จํานวนบุตรทีจ่ ัด จํานวนบุตร
การศึกษาโดย ที่จัดการ ระดับ
ครอบครัวใน
ศึกษา
ชั้น
ปจจุบัน
ในปจจุบัน
1
ป.3
1. ครอบครัว A**
1
อ.3
2. ครอบครัว E
1
อ.3
3. ครอบครัว F
1
ป.2
4. ครอบครัว G
2
ป.4
5. ครอบครัว D**
ป.6
1
อ.2
6. ครอบครัว H
1
ม.ปลาย
7. ครอบครัว I
8. ครอบครัว B**
2
ม.3,
ป.6
9. ครอบครัว J
1
ป.4 - ป.
6
10. ครอบครัว C**
1
ป.6
11. ครอบครัว K
1
ป.2
12. ครอบครัว L
1
ป.3
13. ครอบครัว M
1
ป.3

5. นครศรี- 14. ครอบครัว N
ธรรมราช
15. ครอบครัว O
16. ครอบครัว P

2
1
1

ป.6,
ม.2
ป.6
ป.1

การจดทะเบียน

ประสบการณ
ในการจัด

โรงเรียนหมูบ านเด็ก
สพป.สงขลา
โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนหมูบ านเด็ก
ตางประเทศ

6 ป
1 ป
1 ป
4 ป
8 ป

โรงเรียนอนุบาล
สพม. เขต16
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.ชุมพร เขต 2

2 ป
6 ป
12 ป

สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต

9 ป
2 ป
3 ป
3 ป

สพป.นครฯ เขต 4
สพป.นครฯ เขต 4
สพป.นครฯ เขต 4
สพป.นครฯ เขต 4

6 ป

6 ป

4 ป
1 ป
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ตารางประชากรที่จัดการศึกษาโดยครอบครอบครัวในภาคใต (ตอ)

จังหวัด
6. กระบี่

7. ยะลา
8. พังงา

9. ตรัง

จํานวนบุตรทีจ่ ัด จํานวนบุตร
การศึกษาโดย ที่จัดการ ระดับ
ชั้น
ครอบครัวใน
ศึกษา
ปจจุบัน
ในปจจุบัน
17. ครอบครัว Q
1
อ.2
18. ครอบครัว R
1
อ.2
19. ครอบครัว S
2
ป.3,
ป.5
20. ครอบครัว T
2
ป.1-3
1
ป.1
21. ครอบครัว U
1
ป.2
22. ครอบครัว V
1
ป.3
23. ครอบครัว W
1
ป.3
24. ครอบครัว X
1
ป.1

10. สุราษฎร- 25. ครอบครัว y
ธานี

1

ป.2

*** ครอบครัวกรณีศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
คํายอ สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
คํายอ สพม. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การจดทะเบียน

ประสบการณ
ในการจัด

สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.ตรัง

2 ป
2 ป
5 ป

1 ป
1 ป
3 ป
2 ป

สพป.สุราษฎรธานี

2 ป

3 ป
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ภาคผนวก จ
ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
ภาพประกอบการเรียนรูของครอบครัว
และตัวอยางขอมูลจากการสัมภาษณ
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ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน
ขอมูลพื้นฐาน
ดานรางกาย อารมณ สังคม
ครอบครัว A
 รางกายสมบูรณแข็งแรง เคลื่อนไหวได
ผูเรียนมีอายุ 8 ป อยางคลองแคลว
ศึกษาอยูชั้น
 รักการเรียนรู อารมณดี ราเริงแจมใส
ประถมศึกษา
ออนโยน มีมนุษยสมั พันธดี ชางสงสัย
ปที่ 3 และเปน
ชอบพูดคุยกับบุคคลทุกวัย
ลูกคนเดียว
 มั่นใจในตัวเอง แตบางครั้งขี้อาย ตองใช
ของครอบครัว
เวลาซักครูหนึง่ เพือ่ ปรับความรูส ึก
 สําหรับสิ่งทีส่ นใจสามารถเรียนรูไดเร็ว
และมีสมาธิ กิจกรรมใด หรืองานใดที่ทํา
เปนแลว จะลดความสนใจลงไป และ
ความสนใจหายไปในที่สุด และจะสนใจ
อีกครั้งเมื่อเจอกลุม เพือ่ นที่จะทําสิ่งนั้น
รวมกัน โดยภูมิใจในตัวเอง และแสดงตน
วาตัวเองสามารถทําได
 รับรูอารมณไดเร็ว ถาอยูในกลุมเพื่อน
ชอบเปนผูนํา และมักตําหนิเพื่อนทีท่ ํา
ไมถูกตอง (ซึ่งอาจเกิดจากนองเห็นความขัดแยง หรือไดรบั คําตําหนิ หรือไดยิน
คําตําหนิจากแวดลอมตาง ๆ)
ครอบครัว B
 ราเริง อัธยาศัยดี แจมใส สนุกสนาน
ผูเรียนมีอายุ
ซุกซน วองไว ปราดเปรียว สุขภาพ
12 ป ศึกษาอยู
แข็งแรง มีจิตใจเมตตารักสัตว
ชั้นประถมศึกษา  ชอบรวมกิจกรรมกลุม ปรับตัวเขากับผูอื่น
ปที่ 6 ผูเรียน
ไดดี
ไมเคยเขาเรียน  มีสมาธิในการเรียนรูส ิ่งตางๆพอสมควร
ในระบบโรงเรียน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
ตั้งแตเล็กจน
ทั้งตอการเรียนและงานที่ไดรบั มอบหมาย
ปจจุบัน และ
ภายในบาน เขาใจเรื่องระเบียบวินัย
มีพี่นองรวม
ภายในบาน
ทั้งหมด 4 คน
ไดแก

ดานวิชาการ
ผูเรียนมีพฒ
ั นาการดานวิชาการ
ไปตามความสนใจ โดยทีก่ ารเรียนรู
มักเริ่มตนจากความสงสัยภายใน
ของผูเรียน และพัฒนาเปนความอยากรู แลวชวนกันหาขอมูล
เพิ่มเติม ซึ่งมักจะแตกแขนงออก
ไปสูเรื่องอื่นๆ บางครั้ง แตกแขนง
ไปยังเรื่องคนละเรื่องกับจุดเริ่มตน
ในบางครั้ง ความสนใจมีเฉพาะ
ในชวงแรกๆ และเมื่อเรียนรูไป
เรื่อยๆ ความสนใจลดลง และอาจ
หยุดชะงักไป และหันไปสนใจ
เรื่องอื่น ๆ ตอไป โดยที่เด็กมักจะ
มีอะไรใหมๆ ไดเรียนรูตลอดเวลา

ผูเรียนมีพฒ
ั นาการดานวิชาการ
ไปตามความสนใจ เนื่องจาก
ผูเรียนมีนสิ ัยอยากรูอยากเห็น
กระตือรือรนในการซักถาม หรือ
ขอมีสวนรวมในสิ่งที่ตนเองสนใจ
เรียนรูตามวิถีของครอบครัวไดดี
มีความสามารถในการปกลายผา
สนใจเรื่องงานประดิษฐสิ่งของ
ตางๆ แมความความสนใจในดาน
วิชาการยังไมเดนชัด แตก็ไดรับ
อิทธิพลที่ดจี ากพีส่ าวทั้งสองที่
ไปเรียนตอมาเลเซีย จึงทําให
ผูเรียนกระตือรือรนในการฝกเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษามลายู
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ขอมูลพื้นฐาน
ดานรางกาย อารมณ สังคม
พี่สาวคนโตอายุ  ชอบเลนกีฬา ชอบศิลปะ มีความอยากรู
18 ป กําลังเรียน อยากเห็นตลอดเวลาจนเหมือนวุนวาย
เตรียมภาษา
ในบางครั้ง ชางซักถามและสามารถพูดจา
ที่รัฐเคดาร
ตอบโตไดถูกตองตามสถานการณ
ประเทศมาเลเซีย  มีความจําดี พูดเกง ไมคอยกลาแสดงออก
พี่สาวคนรอง
เมื่อมีคนแปลกหนา
อายุ 16 ป
 ชอบคิดสรางสรรค จินตนาการในโลก
ชั้นมัธยมศึกษา
ของตนเอง แตออนบางในเรื่องของ
ปที่ 4 พี่ชาย
ความขยัน อาจจะมีอิทธิพลจากพีส่ าว
คนที่ 3 อายุ 14 ป ทั้งสองคนมาหลอหลอมเปนบุคลิก
ชั้นมัธยมศึกษา
ของตนเอง แตดวยวัยที่ยังเด็กพฤติกรรม
ปที่ 3 และ
ที่แสดงออกจึงยังไมนงิ่ และยังมี
ผูเรียนเปนนอง
การเปลี่ยนแปลง
คนสุดทาย
 ปจจุบันนี้การพัฒนาทางดานอารมณ
ของครอบครัว
ที่เดนชัด คือ ความมีเมตตาจิต สืบเนื่อง
ในปจจุบัน
จากการปนจากการปนจักรยานไปเก็บ
ครอบครัวจัด
ลูกแมวที่ถูกทิ้งมาเลี้ยงและดูแล
การศึกษา
ดวยตนเอง
โดยครอบครัว
2 คน โดยพี่สาว
คนโตทั้งสองคน
เรียนทีป่ ระเทศ
มาเลเซีย มีเพียง
พี่ชายคนที่ 3
และผูเ รียน
คนสุดทอง
จดทะเบียน
กับเขตพื้นที่
การศึกษา
จังหวัดสตูล

ดานวิชาการ
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ขอมูลพื้นฐาน
ผูเรียนครอบครัว
C อายุ 11 ป
ศึกษาอยูชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 6 ผูเรียน
ไมเคยเขาเรียน
ในระบบโรงเรียน
ตั้งแตเล็ก
จนปจจุบัน และ
เปนลูกชาย
คนเดียว
ของครอบครัว

ผูเรียนครอบครัว
D อายุ 12 ป
ศึกษาอยูชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 6 ผูเรียน
เคยเขาเรียน
ในระบบโรงเรียน
เมื่อตอนอายุนอ ย
และมีพี่นองรวม
ทั้งหมด 3 คน
ไดแก พี่สาวคนโต
อายุ 15 ป

ดานรางกาย อารมณ สังคม
 ผูเรียนมีสุขภาพที่ดี น้ําหนักและสวนสูง
อยูในเกินปกติ (ตามเกณฑที่สาธารณสุขใช)
 ดานอารมณ โดยรวมเปนเด็กอารมณดี
และกําลังปรับปรุงใหเปนคนอารมณดี
มากขึ้น มีน้ําใจ
 กระตือรือรน มีความกระฉับกระเฉง
คลองแคลว วองไว ชอบเลนกีฬา
ใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและ
การดูแลสุขภาพ
 รักสัตว ชอบสัตวเลี้ยง เชน เปด ชอบ
งูเหลือม งูหลามทีส่ วนสัตว ชอบตนไม
 มีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและ
สิ่งที่ตนเองมีหนาที่รบั ผิดชอบไดดี
 ดานสังคม ปกติชอบเขาสังคม ชอบเลน
กับเพือ่ น มีมนุษยสมั พันธที่ดี และ
กําลังพัฒนาใหดีขึ้น โดยหากพัฒนา
ทางดานอารมณได ก็จะพัฒนาในสวนนี้
ไดดีขึ้น
 ผูเรียนมีสติปญญาดี หากตั้งใจทําอะไร
ก็สามารถทําไดดี
 โดยรวมเปนเด็กอารมณดี และมีน้ําใจ
เขากับเพื่อนไดดี มีความเปนธรรมชาติ
 กระตือรือรน มีความกระฉับกระเฉง
ชอบเลนมายากล เกมสทางการศึกษา
ที่ใชไหวพริบ เชน การเลนรูบิค แกวสแต็ค
 มีความสนใจใฝรูในเรื่องราวของพุทธ
ประวัติ สิ่งลึกลับ นําไปสูการตอยอด
การเรียนรูท ี่หลากหลาย
 มีความมานะอดทน มีความมุงมั่น
ในการทําเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ ใหสําเร็จได
มีความกระตือรือรนและใฝรูดวยตนเอง
ในเรื่องสนใจ

ดานวิชาการ
ความถนัด ความสามารถพิเศษ
และความสนใจ หรือลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัวผูเรียนทีส่ ะทอนใหเห็นถึง
แววฉลาด หรือความถนัดเปนพิเศษ
ที่ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุน
เพิ่มเติม คือ ผูเรียนมีความสนใจ
ทางดานวิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิค
ตอวงจรไฟฟา และเคมี ดานดนตรี
ที่โดดเดน คือ เปยโน ทางดานศิลปะ
ผูเรียนสามารถทํางานศิลปะได
อยางมีความสุข ทางดานการคิด
ผูเรียนชอบคิดและประดิษฐ
สิ่งตาง ๆ อยูเ สมอ สนใจทางดาน
การเกษตร การแพทย และธรรมะ

ผูเรียนเปนเด็กฐานคิดนํา ชอบอาน
สนใจอานหนังสืออยางหลากหลาย
โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับมายากล
ความอัจฉริยะ การพัฒนาศักยภาพ
ของคน จิตใตสํานึก โดยเฉพาะ
พุทธศาสนา ผูเรียนมีวินัยในตนเอง
มีความรับผิดในหนาทีเ่ ปนอยางดี
มีไหวพริบและเชาวปญญา
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สามารถเรียนรูไดไว
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ขอมูลพื้นฐาน
ดานรางกาย อารมณ สังคม
ผูเรียนเปนลูก  นิสัยเรียบรอย เปนที่พึ่งใหเพือ่ นได
คนกลาง และ
มีน้ําใจในการชวยเหลือผูอื่นเสมอ
นองชาย
สามารถเขาสังคมได ชอบเลนกับเพื่อน
คนสุดทอง
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
อายุ 9 ป
ในปจจุบัน
คุณแมจัด
การศึกษา
โดยครอบครัว
ใหกับผูเรียนและ
นองชาย
คนสุดทองเทานั้น

ดานวิชาการ
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ภาพประกอบการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว
ครอบครัว A

หนาที่ประจําภายในบานของผูเ รียน คือ ลางแกว ลางจาน และเก็บเขาที่ใหเรียบรอย ดูแลรับผิดชอบ
ผาที่ตนเองสวมใส รวมทัง้ การซักรีด จัด เก็บ ดูแลชั้นวางของและโตะทํางานของตัวเอง

ผูเรียนรวมกิจกรรมตามประเพณีและวันสําคัญ โดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา ไดเรียนรูงานฝมือ
การจัดดอกไม บายศรี เลนดินเลนทราย ความสัมพันธกบั บุคคลหลากหลายวัย ชวยงานวัด เปนตน

ในที่ทาํ งานคุณพอ ผูเ รียนไดเรียนรูก ฎกติกา ในการอยูรวมกันกับเพื่อนรวมงานและพี่ ๆ นักศึกษาซึง่ ได
เรียนรู โซน Work shop ซึ่งไดเรียนรูความปลอดภัยภายในโรงฝกงาน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

ผูเรียนอาสาสมัครรองเพลงเปดหมวกที่ถนนคนเดินที่สงขลาในวันเสารและอาทิตย เพือ่ รวมสมทบทุน
บูรณะสะพานและโรงเรียนใตรวมไม โดยไปฝกซอมทีบ่ านผูจ ัด ทั้งหาความรูเพิม่ และฝกฝนเองทีบ่ าน
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ครอบครัว B

ผูเรียนเรียนรูเ กี่ยวกับมา ไดชวยดูแลและใหอาหารมา เนื่องจากครอบครัวมีโรงเลี้ยงมา นอกจากนี้
ครอบครัวอนุญาตใหผูเรียนเลี้ยง โดยใหดูแล รับผิดชอบดวยตนเอง

ผูเรียนไปชวยขายน้ําแข็งใสและอาหารตาง ๆ ทีร่ านของกะสาว เพื่อเพิม่ พูนประสบการณทหี่ ลากหลาย
และเรียนรูก ารทํางานรวมกับผูอ ื่น เปนการเรียนรูและเขาใจผานประสบการณจริง

ผูเรียนเรียนโฮมสคูลรวมกับการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล ซึง่ ไดใชหนังสือเรียน
ที่โรงเรียนสงมาใหประกอบกับการดูโทรทัศน โดยบันทึกการเรียนรูลงในสมุด ภาพวาด หรือแผนผัง
ความคิด
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ครอบครัว C

รานรักษโลก ผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพของผูเรียนทีห่ างเทสโกโลตัสภูเก็ต หนาราน MK และประกาศขาย
ทางหนาเฟสบุค ชื่อวา “รักษโลก ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ” ซึ่งผูเรียนเปนผูดูแลหลัก

คุณแมและผูเ รียนเขารวมการพบปะพูดคุยกลุมบานเรียนภูเก็ต ในขณะเดียวกัน ผูเรียนก็ไดแนะนํา
และแบงปนความรูเ กี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสใหเพื่อนโฮมสคูลอืน่ ๆ

ผูเรียนและครอบครัวเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและรวมเปนอาสาสมัครในการบําเพ็ญประโยชน
แกวัดตามโอกาสที่เหมาะสม ตัวอยางเชน กิจกรรมเครือขายเด็กบานเรียนจังหวัดภูเก็ต ฝกเจริญสติ
ณ สํานักสงฆสวนปาโพธิ์ธรรม ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุง จ. พังงา และการอาสาสมัครเปนเด็กวัด
เปนตน
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ครอบครัว D

ผูเรียนและเพื่อนรวมชั้นเดินทางเพื่อการทัศนศึกษาเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน
สวนประวัติศาสตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท สงขลา ในวิขาวิทยาศาสตร

ผูเรียนรวมกับเพื่อนรวมชั้นในรายวิชาตาง ๆ ไดแก ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เปนตน ภายใตสภาพแวดลอมที่เปนกันเอง และมีพื้นทีส่ ําหรับนักเรียนที่ทํางาน
เสร็จเร็ว ไดทําสิ่งที่ตัวเองสนใจเชิงสรางสรรค เชน การเลนสแต็ค เปนตน

บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียน โดยมีสนามหญาดานหนาและดานขางลอมรอบตัวบานซึ่งเปนอาคาร
2 ชั้นขนาดใหญ ภายในอาคาร ฝาผนังจะมีกระดานความรูและตืดผลงานนักเรียนทุกชั้นป
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ตัวอยางขอมูลจากการสัมภาษณ : ครอบครัว A
ผูใหสัมภาษณ : ไดสัก 6 เดือน พี่ก็เริ่มปกติ กอนทีจ่ ะทองเขาพี่ไปปฏิบัติธรรม 7 วันกอน แลวก็ตั้งใจ
เลยวาจะมีลกู ก็ไปรักษาศีลตลอด กลับมาหลังจากปฏิบัติ 3 เดือนก็คือไดเขา
ก็เลยเชื่อวามีบญ
ุ เกามา
ผูสัมภาษณ : คือเขาก็จัดสรรมาแลว
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ
ผูสัมภาษณ : แตเราเปนคนทําบุญเราก็จะเชื่อแนวนี้ไง
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ นั่นแหละ แลวพอหลังจากตัง้ ทองพี่กจ็ ะเขาวัดตลอด ทําบุญ แตอาจจะยังไมถงึ
ขั้นไปนั่งวิปสสนาหรืออะไร แตจะทําบุญไปอะไรแบบนี้ แลวพอคลอดเขาพีก่ ็เริ่ม
แบบคืออยูแตกบั ธรรม กับวัดอะไรแบบนี้ตลอดเลย แลวพอเขาได 6 เดือน คือเรา
ก็แข็งแรง เขาก็เริม่ ที่จะอันนี้ได เขาพรรษพี่ก็พาเขาไปสวดมนตที่วัดชัย ก็จะไปกัน
3 คน พอ แม ลูก ก็จะผลัดกัน ถาวันนี้พอสวดแมก็จะดูลูก ก็คนหนึ่งก็จะไมไดสวดไง
แตวาพอเขานี่บางทีเขาก็ไมอยากไปก็เลยแบบถาอยางนั้นพอก็สวดแลวกันเดี๋ยวแม
ดูลูกเอง แลวลูกเราจะซน มันอยูไมนิ่ง มันก็จะไปเลนกับคนนูน คนนี้ พวกคนแก ๆ
เขาก็เอ็นดูเนาะ แลวชอบไปเลนทีส่ ุดก็คือของยายหริ แกจะมีพวงกุญแจมา
มีกระเปา มีที่รองนั่งของแก แลวมีน้ํารอนเอาไวดื่มเวลาสวดมนต แลวแกจะนั่งอยู
หลังสุด แลวนองนีจ่ ะชอบที่จะไปเลนของยาย พี่กเ็ กรงใจวารบกวนเขาสวดมนต
ยายบอกไมเปนไร ๆ อยาไปหามเขาอะไรประมาณนี้แหละ
ผูสัมภาษณ : ใจดีเนาะ
ผูใหสัมภาษณ : ใจดีมาก จนแบบคุนเคย รูสกึ คนเคย สนิทกัน แลวตอนหลังพี่กเ็ ขาปฏิบัติธรรมกับ
อาจารยนงนุชที่วัดชัย เขาจะจัดเปนเทศกาล แกก็เขาดวย ก็เห็นกันอยางนี้ตั้งแต
นองอายุ 6 เดือน ยันอายุ 3 ขวบกวา 4 ขวบ ตอนแรกเขามีคนเลี้ยงไง จางเขาบาง
อะไรบาง ใหอาเลี้ยงบาง แลวพอเขาสัก 3 ขวบกวา หาใครเลี้ยงไมไดแลว พี่ก็พา
ไปเลน เวลามีที่วัดก็พาไปเลน แลวมีอยูวันหนึ่งยายแกบอกเลน ๆ วาไปไหม
ไปนอนเลนกับยาย รูวาไมมีคนเลี้ยง พี่ก็ถามเลยเอาจริงไหมยาย ตั้งแตนั้นเปนตนมา
เสร็จพีก่ ็ให ตอนนั้นคาเลี้ยงเด็กมันเดือนละ 3,500 คนที่เขาจายทั่ว ๆ ไป พี่ก็ใหแก
3,500 แกก็ใหคืนมาตกเฉลี่ยวันละ 100 แกบอกวาลูก ๆ บอกวาไมใหเอาตังคยาย
ก็ไมอยากเอาหรอก เอาไปเหอะ ไมตองเอา แตพี่ก็ใหแก บอกวาไมไดยายเอาไปเถอะ
เกรงใจ พอใหไปแกเอาไปไหนรูไหม นองหนุมบอก เขาจะมีลูกไง มีลูกสาวคนโต
แลวก็ลูกชายอีก 2 คน ตอนนั้นเขายังไมแตงงานกัน ยังโสด ลูกสาวนี่อยูก รุงเทพฯ
ก็จะสนิทกับนองตัง้ แตยังไมเจอหนากัน โทรคุยกันไง แลวก็ที่อยูที่นั่นก็คือนองยอรช
กับนองหนุมเขาก็จะเลนกับนอง เขาจะเอ็นดูมันทุกคนเลยนะ โชคดีมากเลย
ยายก็บอกพอพี่ใหเงินเดือนไปแตละเดือนยายก็บอกวานองหนุมบอกพี่ดวยนะ
บอกพี่วายายเอาไปทําบุญแลวตังคที่ใหมา
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ผูสัมภาษณ : หนูวาแลว ประมาณนีเ้ ลย คนทําบุญเปนอยางนีจ้ ริง ๆ นะ คือ ถาพรอมแลวนะคะ
คือคนทําบุญสวนใหญถาเขาพรอมแลวเขาก็จะเอาไปทําบุญใหเราตออีกตอหนึ่ง
ผูใหสัมภาษณ : แตก็มีนะถาวันไหนไมวางแกก็จะใหลกู ชายโทรมาบอกวาวันนี้ไมอยูนะไมตองใหมา
ก็นั่นแหละก็สนิทกันมา พอนองเขาโรงเรียนเปนเรื่องเปนราว พี่ก็บอกยายวายาย
วันพระรับดวยนะไปวัดกัน แกก็บอกวาเอามาเลย ๆ ใหม ๆ ไปทุกพระไง พี่กจ็ ะให
เดือนละ 500 บาง เดือนละแลวแต หรือไมกร็ วบ ๆ ครั้งละ 1,000 บาง นับบาง
ไมนับบาง ก็แลวแต หลัง ๆ แกบอกวาไมตองเอามาแลว ก็ไมไดใหกัน เอาเปนซื้อ
ของไปฝากอะไรไป แลวพอปใหม สงกรานตเราก็ไปรดน้ํา ใหของขวัญเหมือนญาติ
ผูใหญคนหนึ่ง แลวลูกแกแตงงาน งานบวชอะไรก็เหมือนคนในครอบครัวก็ไป
ผูสัมภาษณ : เสร็จแลวเหมือนที่พี่แนะนําใหเหมือนสัมภาษณยายหริเพราะวาเหมือนสัมภาษณ
ในแนวนองไปเรียนรูเกี่ยวกับ หมายถึงวาลักษณะเกี่ยวกับในวัดเหรอคะหรือวาการใช
ผูใหสัมภาษณ : การที่อยูก ับแก
ผูสัมภาษณ : ออ การใชชีวิตใชไหม
ผูใหสัมภาษณ : คือตอนนองอยูกับยายหริ เคาจะไดอะไรจากครอบครัวนี้เยอะมาก เพราะวา
ครอบครัวเขาอบอุน แลวลูกเขาใจบุญทุกคน แมเองก็ใจบุญ ลูกเองก็ใจบุญ แลวยาย
แกไมไดเลี้ยงแบบวาไดแตเลี้ยง แกก็จะสอน จะพูดตลอด กําราบความซนมันอยู
เอาอยู แลวเวลาไปวัดอะไรอยางนี้ มันก็ขอไปเลนไง เจาเลห มันเจาเลห ไปหองน้ํา
แปบนึง แลวก็ไปหาไอนูน ไอนี่ ยายก็จะมีวิธีของแก พอนองกลับมาก็บนวาแมนอง
ไมอยากไปวัดกับยาย
ผูสัมภาษณ : เพราะยายรูทัน
ผูใหสัมภาษณ : ยายรูทัน ยายดุไง พี่ก็จะประมาณวานองอยูกับยายมาเมื่อกอนนะ แลวตอนนี้
ยายก็แก นองก็โต ตองไปเปนเพื่อนยายไปวัด พายายไปวัด ตอบแทนบุญคุณ ก็วาไป
เรื่อย ๆ จนกลายเปนหนาที่วาพอวันพระปนจะตองไปวัดกับยาย แตก็มีแหละเดี๋ยวนี้
บางทีไปนูนวันพระก็ไปวัดนูนบางอะไรอยางนี้นะ ก็ไมไดไป บางทียายก็ตอ งไป
หาหมอ ก็ไมไดไปอะไรอยางนี้ ก็จะหาง ๆ พอโตขึ้น ยายสอนเคาเยอะ แลวแก
อยูบานแกสวดมนตดวยไง มันก็จะซึมซับเรื่องของการสวดมนตมาเยอะ ไดไมไดไมรู
แตใหซึมซับไวกอน ยายจะพูดเอง ถาไปไหนไมอึดอัดหรอกกับยาย แกนารัก
แกชอบพูดไง ชอบพูด ชอบคุย แกสอนพีป่ ระจําแหละกับเด็กนะตองคุยนะ มีอะไร
ตองคุย ๆ หลาย ๆ ครั้งไมเปนไรตองคุยไวกอน อยาขี้เกียจคุยแกบอก
ผูสัมภาษณ : หนูยังมองเลย พอเดี๋ยวนี้พอหนูโตขึ้น ผูใหญดี ๆ ที่จะชวยเรา ที่จะเปนไกดใหเรา
มันก็หาไดยากเหมือนกันนะ ไอที่แบบเรารูส ึกวาใชสําหรับเรา แลวมันก็ดีดวย
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ผูใหสัมภาษณ : ใช แลวแกจะมีหลานไง ลูกผูชายคนกลางเพิ่งแตงงานหลังจากนองไดสกั 5 - 6 ขวบ
แลวมีลูก แลวลูกสวนใหญคือจะไปอยูบ านแมยาย แลวคือพอมีหลานปุบ คนอื่นเขา
ก็จะไปรุมรักเจาบอส มีอะไรก็จะตามใจนองกอน เจาตัวนี้ก็คดิ วาตัวเองเปนหลานยาย
ไมไดคิดวาเราเอาไปเลี้ยง คือเราจะปลูกฝงเขาแบบนั้นไงวาเขาคือหลานของยาย
ที่ไปอยูตรงนั้น เพราะวาบุญสัมพันธอะไรตองมาเจอกันอะไรแบบนี้ นั่นคือยาย
ของเขา แลวพี่ยุยก็พี่ยุยของเขา พี่ยอรชก็พี่ยอรชของเขา พี่หนุมก็พหี่ นุมของเขาไง
แลวพออะไรเขาก็ตามใจนองบอส ไอนี่ก็แมทําไมเขาใหแตนอ งบอส อะไรก็ตอ ง
นองบอส กอน เราก็ไอโอกาสทีจ่ ะสอนเขา แตพอไปเขาก็จะเริ่มเบื่อที่วาทุกคน
จะรุมแตนองบอส แตวาจะมียายนี่แหละที่จะเขาขาง ไอนี่มนั ก็ถือยายเปนสรณะ
เหมือนกัน ยายแกจะถือวาอยารักใครมาก รักมากก็ทุกขมาก กับหลานแกก็จะ
ไมผูกพัน แตแกก็รักนั่นแหละ
ผูสัมภาษณ : ตอนเริ่มจะทําโฮมสคูลคะ ตอนแรกทําไมพี่คิดจะทําโฮมสคูลคะ เพราะวาลูกคนแรก
จริงๆ คือจะไมทําก็ไดถูกไหม แตวาตอนนั้นยังทํางานทั้งคูไหม
ผูใหสัมภาษณ : ทํางานทั้งคูคะ ก็อานหนังสือนี่แหละถึงมาโฮมสคูล คือเราอาน
ผูสัมภาษณ : อานเลมที่เอาใหหนูดูใชไหม
ผูใหสัมภาษณ : เลมนั้นเปนจุดเริ่มตน จุดเริ่มตนของแนวคิดวาการที่เราไปบล็อกอะไรลูกมาก ๆ
อยางไปชี้นําหรือไปแทรกแซงอะไรเขาเยอะ ๆ คือจุดเริม่ ตนจากวิธีเลี้ยงเด็กมากกวา
จุดเริม่ ตนจริง ๆ ก็คือเลี้ยงโดยทีป่ ลอยใหเขาไดใชฐานกายเยอะ ๆ ใหเขามีอสิ ระ
ที่จะไดหยิบ ไดเลน ไดจับ อิสระที่จะไดพูด อันนี้คือจุดเริ่มตนตรงนี้มากกวา แลวเรา
ก็จะหาวาไอตรงไหนละทีม่ ันจะทําใหลูกเราไดมีโอกาสเรียนแบบนี้ ดูโรงเรียนแลว
มันก็ไมใช มันไปอยูในหองสีเ่ หลี่ยมหรือวาจะไปฝากพี่เลี้ยงรอยเปอรเซ็นต พี่เลี้ยง
มันก็เหมือนกับแนวคิดก็ไม เขาไมไดมีอุดมการณใชไหมพี่เลีย้ ง เขาก็จะเลี้ยงตามวิธี
ของเขา
ผูสัมภาษณ : เคยลองฝากไหมคะ
ผูใหสัมภาษณ : จางพีเ่ ลี้ยงคะ
ผูสัมภาษณ : จาง แลวคืออยูทบี่ าน
ผูใหสัมภาษณ : อยูที่บาน จางมาเลี้ยงที่บาน พี่กจ็ ะกลับไปบอย ๆ กลับไปดูลูก ใหนมลูกอะไรอยางนี้
แตพี่เลี้ยงจะอยูไดประมาณปหนึง่ แลวก็แกเรียกคาเงินเดือนแกบอกวาแกอยากจะได
สัก 4,000 พี่ก็เลย เออ งั้นไมเปนไร เดี๋ยวพี่เอาลูกไปเลี้ยงทีท่ ํางานอะไรก็ได ก็เลย
นั่นแหละ แลวใหอาเลี้ยง อาเขาก็คิดวา มองวาบานเขามีบริเวณอะไรแบบนี้ใชไหม
ของยายก็มีบริเวณ แลวยายก็อยูในสายบุญก็โอเคไปทางนี้
ผูสัมภาษณ : ออ แตวาเหมือนตอนของพี่เลี้ยงก็คือแควา ก็คือพูดถึงเรื่องเงินดวยเนาะ แลวมี
อยางอื่นอีกไหมคะ พอเวลา คือพี่จะเช็คไหมคะวาวันนี้นองเขาเปนยังไง คือเขายัง
เล็กมาก
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ผูใหสัมภาษณ : ตอนนั้นยังไมไดซีเรียสอะไรมาก ก็คือพีเ่ ลี้ยงเขาก็ใจดีนะ พีเ่ ลี้ยงเขาก็จะขยันพูด
ขยันคุย แลวก็จะตามใจนองจะเลน จะอะไร เพียงแตระวังมากไปหนอย
เปนเรื่องธรรมดาอันนั้น เขาจะระวัง ถาเขาไมระวังเดี๋ยวเราก็ไปวาเขาอีกใชไหม
ผูสัมภาษณ : ใช เขาก็ตองดูแลงาน คืองานตัวเองก็ตองทําใหดี
ผูใหสัมภาษณ : ใช ก็พี่เลี้ยงก็ดี โอเค แกก็นารัก เปนคนรักเด็ก แกรักเด็ก ไปเลี้ยงลูกใครแกก็รัก
เขาหมด
ผูสัมภาษณ : เสร็จแลวก็ไปบานนาเหรอคะ
ผูใหสัมภาษณ : บานอา ใหอาชวยดูให บานอาเขาจะอยูแถวนี้ ใกล ๆ จะอยูบริเวณนี้ ตอนหลัง
อาเปนความดันดูไมไหว ก็เลยนั่นแหละไปที่ยาย พอไปที่ยาย ๆ ก็จะเปนเวลาของแก
บายก็ตองนอนนะ ไมงวงก็ตองนอน
ผูสัมภาษณ : ก็ใหยายไปแลวกัน
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ ยายก็จะกําราบอยู
ผูสัมภาษณ : เสร็จแลวหมายถึงวาคือชวงนั้น ชวงเล็ก ๆ แลวตอนนั้นก็คือเริ่มวางแผนแลวเหรอคะ
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ
ผูสัมภาษณ : คือคุยกับคุณพอไหมหรือวา
ผูใหสัมภาษณ : คุย คุณพอเขาจะไมชอบโรงเรียนมาตัง้ แตเขาเล็ก ๆ แลว เพราะเขาอยูโรงเรียน
ตั้งแต 7 ขวบ
ผูสัมภาษณ : อาวเหรอ
ผูใหสัมภาษณ : เขาไมชอบโรงเรียน เขาก็จะตามใจ แลวแตพี่จะทํา แกก็คอย Support คอยเปน
กําลัง มีอะไร ใหทําอะไรก็ใหทํา แตตอง เราก็ตองอธิบายใหแกวาอยางนี้ ๆ
ผูสัมภาษณ : ออ ก็คือเริม่ แรกก็นาจะจากพี่ไดไหม
ผูใหสัมภาษณ : จากพี่
ผูสัมภาษณ : เหมือนพี่อานแลวก็ เออ แบบนี้
ผูใหสัมภาษณ : ประมาณนั้น
ผูสัมภาษณ : พี่ชอบประมาณนี้
ผูใหสัมภาษณ : คะ แลวก็คือมีเพื่อนอีก 2 คน เปากับแอน เขาจะมาคุยกันที่บานปลอย ๆ แลวเขา
จะเลาเรื่องเด็ก แอนเขาจะเคยอยูท ี่หมูบ านเด็ก เขาก็จะเลาแบบนูน นี่ นั่นใหฟง
ผูสัมภาษณ : ออ นี่คือเปนเพื่อน
ผูใหสัมภาษณ : เพื่อนสมัยเรียน
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : กับเปานีเ่ ปนเพื่อนสมัยเรียน แลวก็กลับมาเจอกันอีกทีตอนนองไดยังไมถึงขวบอะ
แลวก็จะมาเยี่ยม มาเลนกันอะไรอยางนี้
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : ก็สวนหนึง่ ก็ไดจากเขานี่แหละ เพราะวาเขาจะแบบ เออ มันมีบา นเรียนอะไรพวกนีน้ ะ
มีโฮมสคูลลองหาดูอะไรแบบนี้ พี่กพ็ อเราไดแนวคิดของ AS News มาใชไหม
วาวิธีการเรียนรูของเด็กมันตองอยางนี้ ๆ ๆ เราก็ไปหา ไปดูวาโฮมสคูลเขาทํากันยังไง
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ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : ก็ไปอาน
ผูสัมภาษณ : เวลาเราหา ๆ ยังไงคะ
ผูใหสัมภาษณ : หนังสือ ตอนนั้นอินเทอรเน็ตมันยังไมคอยนั่น ไมคอยบูมเรื่องโฮมสคูล
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : หาจากเน็ตนี่แหละ แตเน็ตมันก็พาไปเชื่อมหาหนังสือไงวาหนังสือเลมไหน ๆ ก็จะไป
ไดของแมสมมาเลมหนึง่ แมสม แลวอีกเลมหนึ่งอะไรนะ หนูเคยไดยินไหม วิญู
อาจารยวิญู อะไรู ๆ นี่แหละ เดี๋ยว ๆ มันมีหนังสือยูทบี่ าน เขาคอนขาง
จะเลาเรื่องโฮมสคูลไดสนุก
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : วิศิษฐ วังวิญู
ผูสัมภาษณ : ออ อาจารยวิศิษฐ วังวิญู
ผูใหสัมภาษณ : เออ อาจารยวิศิษฐ วังวิญู พี่อานหนังสือไมเยอะนะพูดถึงเรื่องโฮมสคูล แตบังเอิญ
ไปอานเรือ่ งไอทมี่ ันแบบวาจัง ๆ
ผูสัมภาษณ : คือ “จังๆ ” ในที่นหี้ มายความวา
ผูใหสัมภาษณ : “จัง ๆ” หมายความวาเขาเลาถึงเรื่องของเขาทีเ่ ขาปฏิบัตจิ ริง ๆ
ผูสัมภาษณ : ซึ่งหมายถึงวาก็เปนอยางที่เรากําลังมองหาหรือเปลาคะ
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ
ผูสัมภาษณ : ที่วาคือในสวนของโรงเรียนคุณพอเขาใจวาคือแบบไมชอบโรงเรียน แลวของพี่ละ คะ
พี่คิดยังไง หมายถึงวาไมเอาเขาโรงเรียนหรือวา คือเหมือนคุณพอเขาก็แบบคือเขา
มองวาโรงเรียนไมโอเคถูกไหม
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ
ผูสัมภาษณ : แลวของพี่คิดยังไงคะ
ผูใหสัมภาษณ : ของพี่กับโรงเรียนเหรอ ไมคอยแอนตี้เทาไหรคะกับโรงเรียน แตเหมือนกับวา
ถาเปนเดี๋ยวนี้เรามองจริยธรรมของครูมากกวา ไมใชวาครูไมดีนะ เพียงแตวาครู
มีงานรัดตัวจน คืออะไรก็ตองมีไอ KPI มีไอประกันคุณภาพ มีอะไรแบบนี้ แลวมัน
ทําใหครูจะมาสนใจเรื่องจริยธรรมของเด็กมันนอย แลวยิ่งเปนอนุบาลดวย พอเด็ก
มันเยอะเหมือนหนูวา พอเด็กเยอะแลวพี่จะดูอารมณของครูไง พอเด็กเยอะแลวครู
จะเอาอารมณของตัวเองไมอยู คือรูวาเราเจอกันขางนอกครูเขาใจดี แตพอเด็กมัน
นั่นปุบเขาจะวาอีกคนหนึง่ แตมันไปกระทบอีกคนหนึ่งไง เด็กเขาจะละเอียดไง
เหมือนดุคนนี้แตคนนี้นั่งกลัวอยางนี้
ผูสัมภาษณ : เพราะวาไมอยากโดนดุอยางนั้นอีกเนาะ
ผูใหสัมภาษณ : ใช ไมอยากโดนดุ
ผูสัมภาษณ : เรียนรูจากาตรงนั้น
ผูใหสัมภาษณ : ใช เขาจะเรียนรูท ี่จะปดกั้นตัวเองทีจ่ ะเรียนรูเรื่องอื่น
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ผูสัมภาษณ : ออ ก็คือเหมือนกับแบบที่หนูเขาใจก็คือเหมือนพอเด็ก ๆ โดนวาเขาก็จะทําใหตัวเอง
ปลอดภัย ก็คือเขาก็จะไมทําแลว
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ
ผูสัมภาษณ : ถูกไหมคะ
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ
ผูสัมภาษณ : แตวาสําหรับพี่มองวาจริง ๆ เขาตองทํา หมายถึงเขาตองมีโอกาสไดทํา
ผูใหสัมภาษณ : ใช หรือเขาก็ไดเรียนรูไปวา ออ ถาเขาทําอยางนี้ คือไมใชวาเขาจะตองทําทุกเรื่องนะ
เพียงแตวาถาเขามีโอกาสไดทํา เขาก็จะไดเรียนรู หรือไมกเ็ หมือนอีกอยางหนึง่ คือ
ไปอยูในหองเรียนเขาจะใชกลามเนื้อ ใชอะไรไดนอยอะไรอยางนี้ มันไมเหมือนอยูกบั
ยายหรืออยูก ับแม อยูกบั พี่ไปเลนที่ทํางาน ไมใชวาอยูกับยายตลอดนะ บางทีเขาไป
อยูกับพี่ทที่ ํางาน เขาก็เลนของเขานั่นแหละ เลนตามประสา ปนนูน ปนนั่น ปนนี่
หยิบนูนมาเลน หยิบนี่มาวาด ก็คือเขาไดใชรางกายเขาเต็มที่ พี่เนนตอนเล็ก ๆ ก็คือ
วาใหเขาใชรางกาย เหมือนกับวาถาไปโรงเรียนตอนเล็ก ๆ รางกายมันไดใชนอย
ผูสัมภาษณ : ออ แตที่แมใหเนนรางกายก็คือมาจากที่ของ AS News นี่เหมือนกันไหมคะ
ผูใหสัมภาษณ : AS News ไมใชรางกายนะ AS News จะเปนเรื่องของจิตใจมากกวา เรื่องของวา
อยาไปแทรกแซงเรื่องการเรียนรูของเขา หรือวาถาเขาคลาย ๆ เด็กมีปญ
 หาจะแกไข
ยังไง AS News จะเปนแนวนั้น
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : แนวที่วาเด็กที่โดนกระทํามาแลวเขามีอะไรอยูในใจแลวจะแกยังไง มันจะเปน
อยางนั้น กับเรื่องของการแทรกแซงการเรียนรู อยางเชน เมือ่ เชานี้หมาด ๆ เขาตื่น
มาปุบเขาจะเขียนเรือ่ งพระพิฆเนศ แลวดวยความที่เราลืมไปไง กังวลวา เอ เดี๋ยวมัน
จะลืมบันทึกประจําวันนะ นองมาเขียนบันทึกประจําวันกอนสิเดี๋ยวคอยมาเขียน
เรื่องพระพิฆเนศ ปรากฏวาไอนูนก็ไมอยากทําแตตองมานั่งเขียนเพราะแมสั่ง
แลวพอจะกลับมาเขียนเรื่องพระพิฆเนศมันไรอารมณแลวก็เลยไมเขียน
ผูสัมภาษณ : ออ มันยากนะ
ผูใหสัมภาษณ : ใช ๆ อารมณเราสําคัญถึงจะทําตรงนี้ไดดี
ผูสัมภาษณ : แตวาเหมือนสวนใหญของคุณพอเหมือนถาไป Shop แลวคือจะดูแล แตถาเหมือน
ที่บานจะเหมือนผลัดกันไหมคะหรือวาสวนใหญถาเหมือนเปนเรื่องเรียนหรืออะไร
ก็คือนองจะมาปรึกษาพี่
ผูใหสัมภาษณ : ใช สวนใหญถาเปนเรื่องเรียนแกจะมาที่พี่ เพราะบางทีคุณพอแกเหมือนแกอยูกบั
ลงมือปฏิบัตงิ านตรงนั้น พอมาอานหลักภาษาไทยหรือวาอะไรแบบนี้แกจะไมแมน
เทาไหร แตก็ถาไปถามเขา ๆ ก็ตองตอบนะตอบ แลวถาตอบผิดเดี๋ยวคอยมาปรับ
กันใหมไมเปนไร
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ผูสัมภาษณ : แลวเหมือนชวงแรก ๆ ที่พวกพี่ ๆ คุยกันก็คือตอนตัดสินใจอยางนี้คะวาไมเอาแลว
พอถึงชวงอายุหนึ่งแลวใชไหมก็จะไมสง ไปเรียนโรงเรียนอะไรอยางนี้ ตอนนั้นคุย ๆ
กันวายังไงบาง แลวคือตองแบบเตรียมตัวไหมวาเราจะตองทํายังไงบาง เหมือนคุยกัน
2 คนอยางนี้คะ หรือพี่มปี รึกษาคนอื่นหรือเปลา
ผูใหสัมภาษณ : สวนใหญพี่จะคุยกันกับแอน กับเปาดวย ตอนนั้นแอนกับเปาจะเปนสวนสําคัญ
เชียวแหละที่วาทําใหพี่ตัดสินใจทีจ่ ะมาแนวนี้ แตวามันเหมือนมันเปนไปโดยธรรมชาติ
มากกวา พอเราเจอแนวทางใชไหม เราก็รูแลววาการเขาโรงเรียนไมใชคําตอบ แตวา
เขายังตองอยู ตองเจอสภาพที่ยงั ไงมันก็ตองเจอเพื่อนในระบบโรงเรียนหรืออะไร
แบบนี้กเ็ ลยเอาไปฝากศิริพงศฯ แอนวาแอนเคยสอนที่ศริ ิพงศฯ ครูใหญเขาโอเคนะ
แนวคิดอยางนี้
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : ก็จะไดจากแอนเยอะ เพราะวาแอนเขาไปอยูหมูบานเด็กบาง อยูศิริพงศบาง
เอาเขาศิริพงศซะ ครูกงุ จะเปนเพื่อนกับแอน แลวครูกุงเขาจะสนิทกันกับแอนไง
สวนกับคุณพอไมไดคุยอะไรมาก มันเหมือนกับมันกลืนกันไปเองวาเราจะไปแบบนี้
ผูสัมภาษณ : มันมีปญ
 หาบางไหมคะ เหมือนแบบตรงไหนไมเขาใจอะไรแบบนี้
ผูใหสัมภาษณ : สวนใหญจะมีตรงที่วาพอแกเจองานบาง อะไรบางเหนือ่ ย ๆ หลาย ๆ อยางเขากับลูก
เราตองใชจะเรียกวาความอดทนก็ไมได เพราะวาความอดทนนี่มันปดอารมณ
เขาไมมิด มันไมใชความอดทนกับลูก คราวนี้แกเหมือนกับมันไมไหว มันเหนื่อย
ผูสัมภาษณ : เขาใจคะ
ผูใหสัมภาษณ : เออ
ผูสัมภาษณ : ทํางานดวย เจอนายบาง อะไรบาง บางที บางวันมัน
ผูใหสัมภาษณ : ใช แกก็จะงองแงง แลวก็บอกวาแลวใหลกู หยุดทําไม ใหลกู ไปโรงเรียนดิ
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : พี่ก็วา อาว แลวทําไมอะ ก็เราจะเดินแนวนี้ไมใชเหรอ แกก็จะงองแงง พี่ก็จะยอม
เอาลูกมาทีเ่ รากอน แตบางทีมันเอามาไมไดไง พีจ่ ะมีงานอยางอื่นที่วาเด็กอยูไมได
ผูสัมภาษณ : เขาใจคะ นองเขายังเล็กขนาดนี้
ผูใหสัมภาษณ : แกก็ตองไปอยู Shop เหนื่อย มันก็มเี หมือนกันเปนชวง ๆ แลวแตงาน
ผูสัมภาษณ : ออ แตก็คือคอยเวียนเปลี่ยนกัน ก็คืออันไหนคือพี่ชวยไดก็
ผูใหสัมภาษณ : ใช
ผูสัมภาษณ : ก็อยางวาครอบครัวก็คืออันไหนไมโอเคเราทําให
ผูใหสัมภาษณ : ใช บางทีเขา Request เองวาเขาจะไปอยู Shop กับพอ อยูกบั แมเบื่อ มันไมมอี ะไร
ไงที่แม มีแตออฟฟศ แมก็นงั่ อยูหนาคอมพิวเตอร เขาก็จะเลนเขาก็ตองหาเอาเอง
ผูสัมภาษณ : ใช ที่นูนของเลนเยอะมาก
ผูใหสัมภาษณ : ถาไปอยูกับพอนี่ เขาจะมีอาจารยที่เขาชอบเลนกับนอง
ผูสัมภาษณ : ออ
ผูใหสัมภาษณ : แลวก็จะมี iPad บางบางที แมวันนี้นองไมอยากบอกแมเลยวานองเลนเกม iPad
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ผูสัมภาษณ : วันนี้เขาก็ขอดวย แตวาบอกนองวาตองขออนุญาตพอกับแมกอนเนาะ นาก็เกรงใจ
อะไรอยางนี้ เขาก็เขาใจนะเขากวน ๆ อยู 2 - 3 รอบ แตวา
ผูใหสัมภาษณ : ไมยอมใหกลับ
ผูสัมภาษณ : ใช ๆ เขาก็จะถาม ๆ อยู แลวก็พอทายสุดนองลองไปถามพอสิ ถาพออนุญาต
นาใหนองเลนเลย ไมไดหวงดวย เขาก็บอกวานาอนุญาตได ก็แมบอกวาอันนี้
โทรศัพทเปนของสวนตัวของนาแตวานองก็เปนของของพอกับแมเปลาละ ใชไหม
นาจะไปอยู ๆ ใหนองเลนอยางนี้ไดไหมเขาก็เงียบ
ผูใหสัมภาษณ : ทัน ๆ
ผูสัมภาษณ : โอเค ถาอยางนั้นเดี๋ยวไปถามพอเลย แลวเขาก็วิ่งไปที่ Shop อะไรอยางนี้
ผูใหสัมภาษณ : แลวไดเลนไหมตกลง
ผูสัมภาษณ : ไม พอบอกเอาไวทีหลัง นี่เลย ทีหลังชาติหนาเปลา หนูก็ขํานะ เออ เขารูจ ักพูด
เขารูจกั คิดไง เราก็เขาใจเด็ก ๆ เราก็คิดไปของเขา เออ ตลกอะ แลวก็สักพักพอ
คุณพอเขาก็เลยแบบนองเอาไปเก็บ ก็เปลี่ยน เขาก็จะเปลี่ยนโหมดไปแปบเดียว
เลย ก็ไปเก็บนูน นอนเขาไปอะไรอยางนี้ ก็เปนชวง ๆ แตวาที่เหมือนประทับใจก็คือ
เขาฟง ๆ พอเปนเหตุเปนผลแลวเขาก็จะหูผงึ่ อะ โอเค แลวเขาก็จะไมตอบ ไมถามอีก
แลวทําเลย เออ อันนี้เจง เพราะวาเหมือนเด็กเล็กบางทีคุยแลวเหมือนเขาเองเขาก็ไม
พยายามจะเขาใจเหตุผลนะ แตวาเหมือนของนองเขาจะพยายามเงี่ยหูฟงอะไรทีเ่ ปน
เหตุเปนผล ถาไมมีก็ยงั ตออยู ๆ อะไรอยางนี้ อันนี้ที่สงั เกตไดนะคะ
ผูใหสัมภาษณ : คะ
ผูสัมภาษณ : อันนี้ชัด ๆ เหมือนในบานอะไรอยางนี้ชัด
ผูใหสัมภาษณ : แตอารมณพอแมคะสําคัญ มาระยะหลังอารมณพี่ไมคงที่เทาไหรไงเขาก็เลยเปลี่ยน
ไปเยอะ
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิผูเขารวมการประชุมกลุมยอย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ
1. รองศาสตราจารย ดร. คณิตา นิจรัลกุล
ตําแหนง
อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Curriculum and Instruction, Ed. Media),
U. of Missouri Columbia, U.S.A.
2. ดร. วราภรณ อนุวรรัตน
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาผูนําทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
3. นางอวยพร อราม
ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. นายปราโมทย เกี่ยวพันธ
ตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมจิตร อุดม
ตําแหนง
อาจารย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วุฒิการศึกษา
การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. นางสาววิภานันท พุทธนุกูล
ตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ดร. รุจริ าพรรณ คงชวย
ตําแหนง
ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา,
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. นายสันติภัทร โคจีจลุ
ตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. นายศิริพงค บัวแดง
ตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา
วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. นางกนกพร สบายใจ
ตําแหนง
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว, อดีตทีป่ รึกษานายกสมาคมบานเรียนไทย,
รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เครือขายบานเรียน

294

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเขารวมการประชุมกลุมยอย Focus Group
ในวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมปณฑิตา
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources Center : LRC) ชัน้ 10
อาคาร 2 (ดานหลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกรินทร สังขทอง (ประธาน)
ตําแหนง
ประธานหลักสูตรปริญญาเอกบริหารการศึกษา
สาขาบริหารการศึกษา
หนวยงาน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
2. นายประกอบ มณีโรจน
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3. นางสมจิต คาระวี
ตําแหนง
ศึกษานิเทศก
หนวยงาน
สํานักงานสงเสริมศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสงขลา
4. วาที่รอยตรีอนุชาติ จูวัตร
ตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
5. นางจินตนา สมพงษ
โรงเรียนใตรวมไม ม.อริยาภา
6. นายอําหรน หลังนุย
บานเรียน A.R.บานเชิงเขา
7. นางยารอนะ หลังนุย
บานเรียน A.R.บานเชิงเขา
8. นางรุงลาวัลย ชูสวัสดิ์
บานเรียนชูสวัสดิ์
9. นางสาวอรุณี รัยสุวรรณสกุล บานเรียนสุบาชิ
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ สกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา

รุจนี เองฉวน
5220130008

วุฒิการศึกษา
วุฒิ
อักษรศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปที่สําเร็จการศึกษา
2547
2550

ทุนการศึกษา
ทุนบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทุนบัณฑิตศึกษา สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.)
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
ครูผูสอน
โรงเรียนชาตรีวิทยา 246/1-2 ถนนรัถการ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
90110
การตีพิมพเผยแพรผลงาน
รุจนี เองฉวน, เอกรินทร สังขทอง, และธีร หฤทัยธนาสันติ์. (2559). พัฒนาการในการจัดการศึกษา
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วิทยาเขตปตตานี, 27(2). (รอตีพิมพ).
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การศึกษาโดยครอบครัว: 4 ครอบครัวกรณีศึกษาภาคใตของประเทศไทย. วารสาร
หาดใหญวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ. (รอตีพิมพ)
รุจนี เองฉวน, และเอกรินทร สังขทอง. (2557). บริบทและการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัด
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