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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
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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
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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

125

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...”

126

(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
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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

