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บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยในระยะที่ 3 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งสอดคลองวัตถุประสงคการวิจัยในขอ 3 เพื่อศึกษาสภาพของการจัด
กระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต ในสวนการนําผลการวิจยั
มาประยุกตใชในระยะที่ 3 นี้ ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 1 เกี่ยวกับบริบทในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และผลการวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มาใชเปนประเด็นสําหรับขอคําถามในแบบสอบถาม แลวไดทํา
การปรับปรุงและพัฒนารวมกับขอคําถามทีป่ รับปรุงมาจากการเอกสารที่เกี่ยวของจนไดแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 การจัด
กระบวนการเรียนรู เปนแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต เปนขอคําถามปลายเปดเพื่อใช
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณในระยะนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรือ่ งสภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต รวบรวมจากจํานวนครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวทัง้ หมดในภาคใต 25 ครอบครัว ในปการศึกษา 2556 โดยใชเครือ่ งมือเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของครอบครัวและการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จากกรณีศึกษาภาคใต ซึ่งไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อและแหลงเรียนรู และ
การประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อคํานวณหาคาสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงคการวิจัยใหครบถวนตามที่ตั้งไว
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยเรื่องนี้ศกึ ษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ อายุ
ศาสนา วุฒิการศึกษา อาชีพ จํานวนบุตรทัง้ หมด จํานวนบุตรที่ครอบครัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในปจจุบัน และประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจง
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตารางที่ 19 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

16
9
25

64.00
36.00
100.00

0
25
0
25

0
100
0
100.00

0
1
15
9
25

0
4.00
60.00
36.00
100.00

19
0
5
1
25

76.00
0
20.00
4.00
100.00

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

จํานวน

รอยละ

0
0
2
0
15
6
1
1
25

0
0
8.00
0
60.00
24.00
4.00
4.00
100.00

9
1
2
2
1
0
0
7
2
1
25

36.00
4.00
8.00
8.00
4.00
0
0
28.00
8.00
4.00
100.00

0
2
15
8
25

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

จํานวน

รอยละ

19
0
5
1
25

76.00
0
20.00
4.00
100.00

2
1
3
0
12
7
0
25

8.00
4.00
12.00
0
48.00
28.00
0
100.00

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

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

จํานวน

รอยละ

8
5
7
3
0
1
1
25

32.00
20.00
28.00
12.00
0
4.00
4.00
100.00

16
6
2
1
25

64.00
24.00
8.00
4.00
100.00

14
5
5
1
25

56.00
20.00
20.00
4.00
100.00

จากตารางที่ 19 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและบริบทของครอบครัว
ในดานเพศ โดยมากจะเปนเพศชายในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64.00
สถานภาพสมรสทั้งหมด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 100 ผูจัดการศึกษาโดยมากมีอายุระหวาง
36 - 45 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.00 นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ
76.00 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และประกอบอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.00 ขอมูลและบริบทของครอบครัว
ของคูสมรส จะมีอายุระหวาง 36 - 45 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60.00 นับถือศาสนาพุทธ

183

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 76.00 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 48.00 ประกอบอาชีพอาชีพสวนตัว แมบา น/พอบาน เกษตรกรและรับจาง จํานวนประเภทละ
6 คน คิดเปนรอยละ 24.00 โดยมีจํานวนบุตรที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบัน 1 คน จํานวน
16 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 64.00 และมีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชวง 0 - 3 ป
จํานวน 14 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 56.00
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ตารางที่ 20 การจดทะเบียนของครอบครัว
รายการ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3. โรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนรุงอรุณ)
4. ฝากชื่อไวกับโรงเรียนหมูบานเด็ก
จ.กาญจนบุรี
5. สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
(Sunshine british education school)
รวม
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวน
20
3
2
1

รอยละ
74.09
11.11
7.40
3.70

1

3.70

27

100.00

จากตารางที่ 20 พบวา การจดทะเบียนของครอบครัวโดยภาพรวมมีการจดทะเบียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 20 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 74.09 รองลงมา
เปนการจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 3 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 11.11
ในสวนการจดทะเบียนกับโรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนรุงอรุณ) การฝากชื่อไวกับโรงเรียนหมูบ านเด็ก
จ.กาญจนบุรี และการจดทะเบียนกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศมีจํานวนเทากันคือ 1 ครอบครัว
แตละครอบครัว คิดเปนรอยละ 3.70

185

ตารางที่ 21 รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
รายการ
1. แบบครอบครัวเดี่ยว
2. แบบกลุม ครอบครัว
3. แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน
4. แบบขายประสานงาน
5. อื่น ๆ
5.1 เรียนเฉพาะวิชาทหารกับโรงเรียน
5.2 ฝากเรียนรวมกับโรงเรียน
โดยไมคิดเวลาเรียนและผลการเรียน
รวม
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวน
22
2
2
4

รอยละ
68.74
6.25
6.25
12.50

1
1

3.13
3.13

32

100.00

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

แบบกลุม
ครอบครัว

แบบมีขอตกลง
รวมกับโรงเรียน

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

แบบขาย
ประสานงาน

แบบศูนย
การเรียน

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

จากตารางที่ 22 พบวา การประมาณสัดสวนการใชแตละรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ของครอบครัว โดยสวนมากของครอบครัวทั้งหมดในการจัดรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา
ของครอบครัวจะเปนแบบครอบครัวเดี่ยว 100% จํานวน 17 ครอบครัว สวนครอบครัวอื่น ๆ จะมี
สัดสวนการใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัวที่หลากหลายและผสมผสานกัน
ซึ่งสวนใหญจะใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยวเปนสวนใหญ ไดแก 90%
จํานวน 2 ครอบครัว 80% จํานวน 3 ครอบครัว เปนตน ซึ่งมีผสมผสานใชรปู แบบอื่นในสัดสวน
ลดหลั่นกันไปกัน ไดแก แบบกลุม ครอบครัว แบบมีขอตกลงรวมกับโรงเรียน แบบขายประสานงาน
ซึ่งแตกตางกับสัดสวนการใชรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาแบบศูนยการเรียน 90% เนื่องมาจาก
เปนการจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนนานาชาติซงึ่ ใชหลักสูตรจากตางประเทศ

187

ตารางที่ 23 ปรัชญาหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รายการ
1. แนวคิดแบบองครวม เชื่อวากระบวนการเรียนรู
เปนการเชื่อมโยงหลอมรวมระหวางการเรียนรูภายในตน
กับการเรียนรูจ ากภายนอก ไมสามารถแยกการเรียนรู
จากวิถีการดํารงชีวิตและยอมรับศักยภาพที่แตกตางของเด็ก
แตละคน
2. หลักศาสนา
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คําสอนของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห ัว
4. แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ
5. แนวคิดการแพทยทางเลือกวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมอเขียว (ใจเพชร กลาจน)
6. แนวการศึกษาแบบซัมเมอรฮลิ
7. อื่น ๆ
7.1 การเรียนรูตลอดชีวิต
7.2 ปรับแนวคิดไปตามวัยและความเหมาะสม
7.3 ปรับแนวคิดไปตามความเปนไปของครอบครัว
7.4 Unschooling
7.5 การศึกษาแบบขาวยําปกษใต
รวม
* ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

จํานวน
17

รอยละ
33.33

12
9

23.53
17.65

3
2

5.88
3.92

3

5.88

1
1
1
1
1
51

1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
100.00

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

การจัดกระบวนการเรียนรู

1
2
3
4

หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา
วิธีการเรียนการสอน
การใชสื่อและแหลงการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู



3.4292
3.7250
3.8472
3.6930

ระดับ
การดําเนินการ
1.5400 ปานกลาง
1.4071
มาก
1.4049
มาก
1.360
มาก



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

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

4.2500

ระดับ
การดําเนินการ
1.1516
มาก

3.1250

1.4836

ปานกลาง

3.1250

1.4238

ปานกลาง

2.7083

1.2329

ปานกลาง

4.7083

0.6903

มากที่สุด

2.2500

1.2938

นอย

2.5000

1.4446

ปานกลาง

4.4167

0.8805

มาก
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ตารางที่ 25 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

9 ครอบครัวนําหลักสูตรตางประเทศมาบูรณาการใช
รวมดวย
10 การนําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช
ของครอบครัวมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไป
ตามความพรอมและความสนใจของผูเรียนเปน
สําคัญ
รวม

2.4583

ระดับ
การดําเนินการ
1.7189
นอย

4.7500

0.5316

มากที่สุด

3.4292

1.5400

ปานกลาง





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

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

3.9167

ระดับ
การดําเนินการ
1.2825
มาก

3.2083

1.5030

ปานกลาง

2.8333

1.4646

ปานกลาง

4.5833

0.7755

มากที่สุด

4.2083

0.9771

มาก

3.6250

1.4982

มาก

4.1250

1.1910

มาก

4.0833

0.9743

มาก

4.1667

0.8681

มาก
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

4.6667

ระดับ
การดําเนินการ
0.7614 มากที่สุด

4.4167

.5836

มาก

4.0000

1.2854

มาก

4.2500

0.7940

มาก

4.2917

1.2329

มาก

3.5417

1.5598

มาก

3.1250

1.2959

ปานกลาง

1.8750

1.0347

นอย

3.9167

0.7755

มาก

4.5833

0.5836

มากที่สุด

4.0000

0.7223

มาก
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

4.0833

ระดับ
การดําเนินการ
0.8297
มาก

4.3333

0.7020

มาก

2.4167

1.5012

นอย

4.3750

0.8242

มาก

4.3750

1.1349

มาก

1.5000

1.0632

นอย

2.0000

1.3188

นอย

4.6250

0.7109

มากที่สุด

2.3333

1.6061

นอย
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

4.2917

ระดับ
การดําเนินการ
1.3667
มาก

3.7250

1.4071





มาก

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

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

ระดับ
การดําเนินการ
4.7083 0.6241 มากที่สุด




4.5833 0.7173

มากที่สุด

4.5000 0.7223

มากที่สุด

4.7500 0.5316

มากที่สุด

4.3750 0.7697

มาก

3.4583 1.3506

ปานกลาง

3.9583 1.4289

มาก

3.8750 1.3290

มาก

3.5833 1.4116

มาก

4.4583 0.8836

มาก
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ตารางที่ 27 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

ระดับ
การดําเนินการ
3.0833 1.8396 ปานกลาง




3.8333 1.5511

มาก

3.9167 1.2129

มาก

2.4583 1.4136

นอย

2.1667 1.3077

นอย

3.8472 1.4049

มาก

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

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

2.0000

ระดับ
การดําเนินการ
1.2158
นอย

3.2817

1.6806

ปานกลาง

3.7917

1.1381

มาก

4.3333

0.9631

มาก

3.5417

1.1025

มาก

3.3750

1.4982

ปานกลาง

3.1667

1.5228

ปานกลาง

3.2083

1.5030

ปานกลาง

4.0830

1.1765

มาก
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ตารางที่ 28 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว

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

2.9167

ระดับ
การดําเนินการ
1.3486 ปานกลาง

3.9583

1.3015

มาก

4.0000

1.0215

มาก

4.5833

0.6539

มากที่สุด

4.3750

0.7697

มาก

3.7500

1.2597

มาก

4.0417

1.1221

มาก

3.5833

1.4421

มาก
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ตารางที่ 28 (ตอ)
ที่

ความคิดเห็นของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว



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

ระดับ
การดําเนินการ
1.3726
มาก



1.0072

มาก

1.360

มาก

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

การประยุกตใชขอมูลวิจัย (ตอระยะที่ 4)
การนําผลการวิจัยมาใชในการดําเนินการวิจัยนั้น หลังจากการประยุกตใชผลการวิจัย
เชิงคุณภาพระยะที่ 1 เกี่ยวกับบริบทในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จนไดเปนแบบสอบถาม
และขอคําถามปลายเปดที่เปนเครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 3 ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัวของครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต
หลังจากนั้น จึงไดผลการวิจัยระยะที่ 3 หรือบทที่ 5 นี้ อันประกอบดวย ผลการวิจัย 2 แบบ
ไดแก 1) ผลการวิจยั เชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวของครอบครัว
โฮมสคูลในภาคใต ซึ่งไดจากความคิดเห็นของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตจะถูก
นําไปใชในบทที่ 7 เพื่อยืนยันผลการวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ใหสมบูรณและมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
และ 2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต ที่ไดจากขอคําถามปลายเปด มาเปนประเด็นในการประชุมกลุม ยอย
(Focus group) ควบคูกับนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก 4 ครอบครัวกรณีศึกษา ประกอบไปดวยเพื่อใหผูเขารวม
ไดเห็นภาพรวมงานวิจัย โดยจัดทําเอกสารการประชุมกลุมยอยฉบับสมบูรณเพื่อใชประกอบการจัด
ประชุมกลุมยอยตอไป

