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บทที่ 7
การอภิปรายผล
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของครอบครัวที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจาก
กรณีศึกษาภาคใต
การอภิปรายผลการวิจัยบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อนึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใต สามารถกลาวโดยสรุป
ในภาพรวม ใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบดวย ภูมิหลังของครอบครัว ดานมูลเหตุในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รูปแบบการดําเนินการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ดังตอไปนี้
1. ภูมิหลังของครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใต สามารถอธิบายได
3 ประการ ไดแก ความพรอมดานผูปกครอง ความพรอมดานผูเรียน ความพรอมดานสถานที่และ
แหลงเรียนรู ดังนี้
1.1 ความพรอมดานผูป กครอง ผูป กครองทัง้ 4 ครอบครัวสวนใหญอยูสาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และรองลงมาเปนระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส มีอายุอยู
ระหวาง 38 - 49 ป ประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวโดยเฉลี่ย 9 ป
อาชีพผูปกครอง มีความหลากหลาย ทั้งรับราชการ เจาของธุรกิจ ลูกจางมหาวิทยาลัย แพทย
และแมบาน ทีเ่ ปนเชนนี้ อาจเพราะผูป กครองครอบครัวมีความพรอมในหลายดาน ที่ชวยเอือ้ ให
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ไมวาจะเปนวัยวุฒิ คุณวุฒิ อาชีพที่มั่นคง ซึ่ง
เกี่ยวของกับคาใชจายภายในครอบครัว ซึง่ ทําใหครอบครัวจัดสรรเวลาใหกบั ผูเ รียนไดดี และมีความ
คลองตัวในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการตระหนักรูในตนเองโดยศึกษาและเพิม่ เติมความรูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทั้งทางตรงและทางออมอยูเสมอ เพื่อชวยสงเสริม
ผูเรียนไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้พบวามีความสอดคลองอยางใกลเคียงกันกับผลการสํารวจเชิงปริมาณ
เกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากรณีศึกษาภาคใตที่ผปู กครอง
สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
เปนสวนใหญ ในขณะที่ผลการสํารวจเชิง
ปริมาณฯ ที่พบวาประสบการณการจัดการศึกษาโดยครัว โดยสวนมากจะอยูในชวงอายุไมเกิน 3 ป ใน
ดานอาชีพของผูปกครองที่ทําการศึกษาโดยครอบครัว มีความหลากหลายดังที่กลาวขางตน
อยางไรก็ตามพบวาผูป กครองสวนใหญมอี าชีพเปนแมบาน หรือพอบาน อธิบายไดวาแตละ
ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการแบงหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบ จัดการศึกษาใหบุตรหลานเปน
หลักไว 1 คน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนคุณแม ซึ่งมีอาชีพแมบา น และ อีกคนหนึ่งสวนใหญเปนคุณพอ
จะทําหนาที่หารายไดใหกบั ครอบครัวเปนหลัก ผลการวิจัยดังกลาวขางตนนัน้ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Bielick and McPhee (2006) ที่ศึกษาลักษณะของครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

210

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

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

การอภิปรายผลการวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อนึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในภาคใต สามารถกลาวโดยสรุปในภาพรวม ใน 4 ประเด็น ไดแก หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน
การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
1. หลักสูตร ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากทัง้ 4 ครอบครัวนัน้ มีการใชหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเอื้อตอการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนในแตละระดับชั้น แตแตกตางกันไปตามประเภทของหลักสูตรที่ครอบครับเลือกใชเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูเ รียนและครอบครัว สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ และหลักสูตรโฮมสคูลของ
ตางประเทศ ครอบครัวเลือกใชหลักสูตรที่แตกตางกันเชนนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ
สําหรับครอบครัวที่เลือกใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจคํานึงถึงการใชสิทธิตามกฏหมาย
ที่รัฐไดอนุญาตใหครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยตนเองได ทั้งยังเปนการชวยขยาย
ขอบเขตความเขาใจกับเจาหนาที่ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อชวยเปดโอกาสใหครอบครัว
ใหม ๆ ทีส่ นใจโฮมสคูลไดเขามาจดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่ในแตละจังหวัดมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้
ในปจจุบันหลักสูตรนี้ไดเปดกวางและมีความยืดหยุนในการปรับใชใหเขากับการเรียนรูของครอบครัว
มากขึ้น จึงทําใหการจัดโฮมสคูลดําเนินการไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และครอบครัวตระหนักถึงการรับรอง
การจบการศึกษาของผูเ รียนที่ถูกตองตามกฏหมาย เพื่อทีผ่ ูเรียนจะสามารถนําไปใชตอยอดการศึกษา
ในอนาคต สวนครอบครัวที่เลือกใชหลักสูตรจากตางประเทศนั้น อาจจะพิจารณาจากการที่ครอบครัว
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มีความพรอมสูงในการจัดการศึกษาใหบุตร ทัง้ เวลา และดานเศรษฐกิจ และในบางครอบครัวผูเ รียน
ตระหนักรูถึงเปาหมายในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อทีต่ นเองจะนําความรูเหลานี้ไปใชในธุรกิจ
การคาของครอบครัวกับตางประเทศในอนาคต ทั้งนี้เมื่อครอบครัวตัดสินใจเลือกประเภทของหลักสูตรได
สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ คือ การปรับใชหลักสูตร โดยพบวา ทั้ง 4 ครอบครัวนั้น หลักสูตรแบบ
บูรณาการเปนสําคัญ เปนการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเ รียน รวมถึง
แนวคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของครอบครัวที่ไมสามารถแยกสวนออกจากกันได ซึ่งมีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณเพื่อใหสอดรับกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียนและบริบท
ของครอบครัว สิ่งที่แตกตางกัน คือ สัดสวนในการปรับใช มากบางนอยบางแตกตางกันไปตามจังหวะ
ชีวิตครอบครัว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) อธิบายไววา “บางครอบครัว
ตองการใหมีความยืดหยุนในการจัดทําแผน โดยสามารถนําเอาวิถีชีวิต หลักศาสนา หรือความตองการ
ของครอบครัวมาเปนกรอบในการจัดทําแผนที่มลี ักษณะเปนภาพรวมมากกวา 8 กลุมสาระ” คลายคลึง
กับ อําพา แกวกํากง (2547) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรไววา “การเรียนรูของครอบครัวเกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทุกสภาพการณอยางเปนธรรมชาติแทรกซึมในวิถีชีวิต การเรียนรูเ ปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก
โดยทั่วไปหลักสูตรของ Home school มีลักษณะสังเขป ดังนี้ ขอบเขตเนื้อหาวิชาไมตางไปจาก
หลักสูตรปกติ ขอแตกตางสําคัญอยูทกี่ ระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุน มีการจัดประสบการณ
เสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย มีกิจกรรมนอกบานเปนองคประกอบสําคัญ มีการใชประโยชน
จากกิจกรรมเครือขายพอแม Home school” เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ
(2547) ไดพิจารณาวา ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีความพยายามที่จะคนหาและตอยอดการเรียนรู
ขึ้นมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูกใหมากทีส่ ุด มีการวางแนวทางหรือหลักสูตรของ
ครอบครัวเอาไวในหลักใหญ ๆ ซึง่ มักใชหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นฐาน
ในสวนที่เปนวิชาหลักโดยเฉพาะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตรอื่น ๆ
โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก เชนเดียวกับงานวิจัยของ Anthony (2009) ไดอธิบาย
ไววา ดานการดําเนินการ พบวา ครอบครัวใชการผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบกาวหนา
กลยุทธการเรียนการสอนหลัก คือ การอาน ครอบครัวตัดสินใจเลือกหลักสูตรตามความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543)
ไดกลาววา หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษามีหลักใหญ ๆ ดังนั้น 1) มีความเคารพและเชื่อมั่น
ในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก การเรียนรูเ ปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเปนสําคัญ 2) เปน
กระบวนการเรียนรูร วมกันทั้งครอบครัว พอแมมีทั้งความเปนครูและผูเรียนรูไปพรอมกับลูก แรงจูงใจ
ที่สําคัญทีส่ ุด คือ ความกระตือรือรนในความใฝรูของพอแม 3) เปนกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนา
ไปสูการคนพบตัวตนและธรรมชาติของลูก เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัดที่เขามีอยู
อยางมีความสมดุลกับการพัฒนาการดานอื่น ๆ 4) เปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชากับวิถีชีวิต
ที่เปนจริงและ 5) การเรียนรูเ กิดขึ้นไดในทุกวิถีทางและการเรียนรูท ี่แทจริง สามารถนําไปสูจ ุดมุงหมาย
ปลายทางของชีวิต จากขอสรุปการวิจัยเปนที่นาสังเกตวาหลักสูตรที่ครอบครัวใชเปนแนวทาง
การจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกับหลักการ และจุดมุง หมายของหลักสูตนแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ ในภาพกวาง ๆ แตอาจมีความแตกตางในรายละเอียดการลําดับของหลักสูตรฯ ลักษณะ
เชนนีจ้ ึงทําใหเห็นจุดทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระหวางหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ที่สามารถอางอิง อธิบายซึง่ กันและกันไดภายใตจุดมุงหมายรวมกัน
ของหลักสูตรการศึกษา
ทั้งนี้ สนุบสนุนดวยผลการสํารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานหลักสูตร พบวา ครอบครัวสวนใหญนําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาไปใช
แบบยืดหยุน และปรับเปลี่ยนไปตามความพรอมและความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ โดยสวนใหญ
นิยมใชวิถีการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนเปนตัวตั้งในการจัดทําหลักสูตรหรือแผน
การจัดการศึกษา เพื่อใหตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการเรียนไดตรงตามความสนใจของผูเ รียน
เปนสําคัญ รวมถึงการทําหลักสูตรใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาของครอบครัว
นอกจากนี้ยงั พบวาดานหลักสูตรนั้น ครอบครัวไมนิยมกับการใหการศึกษาเปนกลุม สาระเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกลับใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาแบบกลุม
ประสบการณ เพื่อสงเสริมและใหผูเรียนไดใชประสบการณตรงจากกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง
และยังใชเวลาเรียนรูอยางลึกซึ้งจากทักษะในการดําเนินวิถีชวี ิตตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนมากกวา ซึ่งมีความเปนไปไดวาครอบครัวสวนใหญยึดแนวคิดการศึกษาแบบองครวม
ที่เนนบูรณาการวิชากับชีวิตเขาดวยกันมากกวาความสนใจตามกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง
อีกทั้งปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสวนใหญมุงเนนการเรียนรูผ านประสบการณจริง
เปนหลักยึดสําคัญ
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย ไดกลาวถึงไว 2 สวน คือ รูปแบบการจัด
การเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน สามารถแบงออกได 2 แบบ ไดแก การจัดการศึกษาตามกลุม สาระรวมกับ
แบบกลุมประสบการณ และการจัดการศึกษาแบบกลุม ประสบการณ ซึ่งแตละรูปแบบนัน้ มีขอดีตางกันไป
ขึ้นอยูกับการพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียนและวิถีชีวิตครอบครัว โดยการจัด
การศึกษาตามกลุมสาระรวมกับแบบกลุมประสบการณ อาจเหมาะกับครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตนจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เปนชวงของการปรับความคิด ความเขาใจ และคนหาวิธีการเรียนรูทเี่ หมาะกับผูเรียน
ชวงเริม่ ตนบางครอบครัวจึงยังคงจัดการศึกษาตามรายวิชาซึ่งคลายคลึงกับคาบเรียนในโรงเรียนรวมกับ
การเรียนรูจ ากประสบการณจริงของตนเองไปกอน จนผูเ รียนคนพบสิ่งที่ตนเองสนใจ นอกจากนี้
การจัดการศึกษารูปแบบนี้อาจจะชวยลดภาระการสอนของคุณพอคุณแมและเปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนรูใหผเู รียนไดบาง อาจเปนการเรียนรูในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่จัดหาไดงาย หรือ
การเรียนพิเศษที่ครอบครัวสามารถเขาถึงไดงายในสังคมปจจุบัน สวนการจัดการศึกษาแบบกลุม
ประสบการณนั้น อาจเหมาะกับครอบครัวที่มเี ปาหมายในการจัดการศึกษาชัดเจนแลว หรือผูเรียน
ที่เขาใจและคนพบความสนใจและศักยภาพของตนเองและครอบครัวแลว เขาใจถึงหลักคิดการเรียนรู
เกิดขึ้นไดเสมอในชีวิตประจําวัน ไมกําจัดเวลา บุคคลหรือสถานที่ ไมวาอยางไรผูเรียนก็จะไดเรียนรู
บางอยางเสมอ ซึ่งอาจจะเปนประสบการณที่ดีหรือไมดีก็ตาม ผูเรียนยอมมีแรงขับจากภายในเพือ่ ให
ตนเองไดเรียนรูและเขาใจเรื่องราวนั้นมากยิ่งขึ้นผานวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
เพื่อตอบสนองไดตรงความตองการสวนบุคคล อยางไรก็ตามการจัดการศึกษา 2 รูปแบบนี้จะชวย
สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดผานการใชชีวิต การไดสัมผัสประสบการณตรงดวยตนเอง
ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน และปรัชญาแนวคิดที่ครอบครัวใหความสําคัญ ทําใหการดํารงชีวิต
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และการเรียนรูเปนเรื่องที่ตองทําไปพรอมกันเสมอ ทั้งนี้แมครอบครัวสวนใหญจะดําเนินการแบบกลุม
สาระรวมกับกลุม ประสบการณ มีเพียงครอบครัวเดียวทีจ่ ัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณ แตจะได
เห็นวาทุกครอบครัวมีการจัดการศึกษาแบบกลุมประสบการณรวมดวยอยูทั้งสิ้น เพียงตางกันที่วิธีการ
และสัดสวนในการจัดการศึกษาของแตละครอบครัว เชื่อมโยงกับวิธีการจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดประสบการณการเรียนรูโ ดยครอบครัวที่ใชวิธีการจัดประสบการณทหี่ ลากหลาย และมี
ความคลายคลึงกันในการปฏิบัตอิ ยูหลายสวน อาจมีการพลิกแพลงแตกตางกันไปบางตามธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเ รียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการ 10 ขอ ไดแก ครอบครัวกําหนดกลุมสาระการเรียนรู
และกลุมประสบการณตามความสนใจความถนัดของผูเ รียน และความเชื่อแนวคิดทางการศึกษา
ของครอบครัว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) ที่ไดสรุปไววา “ครอบครัว
จัดการศึกษาตามปรัชญาแนวคิด ความถนัด ความสนใจ และความพรอมในการเรียนรูของลูกเปนหลัก
ภาพการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวแตละบานจึงแตกตางกัน การจัดการเรียนการสอน
ของครอบครัวไดทําใหเด็กเรียนรูไดจริงและเรียนรูไดดี เพราะพอแมยอมรักลูก ปรารถนาใหลูกดี
และเกง จึงทุมเทการสอนอยางเต็มที่ตามความตองการของเด็ก ทําใหเรียนอยางมีความสุข และ
จัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที”่ ขณะเดียวกันก็คลายคลึงกับ สมาคมบานเรียนไทย (2555) ที่ได
กลาวถึงการขยายความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามความตองการของผูเรียนวา “ประสบการณ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเริ่มขยายฐานคิดเปนวงกวางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยมือพอแม และคนในครอบครัวสามารถสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูท สี่ อดคลองกับวิถีชีวิต
และตรงตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของเด็ก ๆ ที่ทําใหลูกหลานเกิดกระบวนการเรียนรู
อยางมีความสุข และสามารถพัฒนาไปบนกระบวนการทีส่ อดคลองกับนโยบายของรัฐที่โรงเรียน
ในระบบยังทําไดยาก คือ การทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดพิจารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ครอบครัว
บานเรียนสวนใหญมีความพยายามทีจ่ ะคนหาและตอยอดการเรียนรูขึ้นมาจากความสนใจหรือ
ตามความถนัดของลูกใหมากทีส่ ุด มีการวางแนวทางหรือหลักสูตรของครอบครัวเอาไวในหลักใหญ ๆ
ซึ่งมักใชหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นฐานในสวนที่เปนวิชาหลักโดยเฉพาะ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตรอื่น ๆ โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัย
และตัว ครอบครัวใชการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ตา ง ๆ เพื่อเปนการสรางประสบการณ
การเรียนรูใหทั้งผูเรียนและครอบครัว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)
ในคูมือครอบครัว กาวแรกสูบานเรียน หลักคิดและกระบวนการเขาสูการศึกษาโดยครอบครัว
โดยกลาวไววา “ใชวิธีพาไปแหลงเรียนรูตาง ๆ ทัศนศึกษาซึ่งไปคอนขางมาก ใหเขาไปเรียนรูดวยตัวเอง
เรียนรูจากประสบการณจริง ทําใหเขาเรียนรูไดดีกวาจริง ๆ แลวเราแทบไมไดสอนเลย เราเปนแค
ผูดําเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั ลูก จัดหาทรัพยากรหาหนังสือใหจนทีบ่ านเหมือนหองสมุด
แหงหนึง่ ” เชนเดียวกับ Ray (1997) ไดอธิบายไววา นักเรียนบานเรียนมีสวนรวมในสังคมและ
ประสบการณที่ไดรบั โอกาสอันหลากหลายขางนอกบานอยางเต็มที่ ทัง้ เปนผูใชเทคโนโลยีและเวลา
อยางฉลาด ครอบครัวใชหลักศาสนาเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตและเปนตัวอยางในการเรียนรู
ของผูเรียน ดังงานวิจัยของ Shepherd (2010) จากการศึกษางานวิจัย พบวา ในขณะที่พอแมที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวเห็นดวยอยางมากกับเอกสารงานวิจยั ที่อธิบายถึงพวกเขา นิยมการจัดการเรียน
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การสอนแบบดัง้ เดิมสวนใหญเกี่ยวกับของกับศาสนา ผลการสอบเปนที่นาพอใจสําหรับครอบครัว
นักเรียนสวนใหญรักการอาน เปนคริสเตียนที่ดี เห็นไดชัดเจนวามีความรับผิดพอ ๆ กัน หรือมากกวา
เพื่อนในวัยเดียวกันที่อยูในโบสถ ทัง้ นี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทุกครอบครัวประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ครอบครัวใชวิธกี ารพลิกแพลงกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียน จากการศึกษา เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) จากการศึกษา
พอแมทําหนาที่ชวยเราความสนใจและจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูอยางมีความยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนได จนเกิดการรูทเี่ ปนการประจักษจากภายในตัวเด็กเกิดความรักในการเรียนรู สามารถรูได
ทั้งจากสิ่งที่ชอบใจและไมชอบใจ รูอยางเชื่อมโยง และสรางทักษะที่จะเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
ครอบครัวเปดโอกาสใหทดลองปฏิบัติจริงมีลักษณะรวมแบบการบูรณาการชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาถึงไดดวยตนเอง และไดรับความรูหลาย ๆ แขนงไดในเวลาเดียวกัน สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร.
(มปป., น.58) เลาถึงการจัดกระสบการณการเรียนรูทเี่ ด็ก ๆ ไดเปดรานขายอาหารและเครือ่ งดืม่ รวมกัน
เพือ่ ใหแหลงเรียนรูแกเด็ก ๆ โดยใชชื่อวา บานอานอิ่ม เปนกิจการของครอบครัวบานเรียน ดําเนินการ
โดยเด็ก ๆ 6 คน โดยมีผูใหญคอยใหคําแนะนําผานการปรึกษาหารือพูดคุยกัน จนกระทั่งเปดกิจการ
รานคา ซึ่งเด็ก ๆ ทัง้ 6 คนตองทําหนาทีห่ มุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทํางาน ทั้งเปดราน ปดราน
ทําความสะอาด ดูแลลูกคา ใหบริการตาง ๆ เรียนรูการทํางานจากของจริง ความรับผิดชอบในหนาที่
การงาน การดูแลบริการใหเกิดความผิดพลาดนอยทีส่ ุด โดยเลาวา“ประสบการณจากการทําบาน
อานอิ่มของเด็ก ๆ ก็คือการประกอบสัมมาอาชีวะหนึ่งใน 8 ของอริยมรรค การประกอบกิจการจึงตอง
มีปญญาเปนฐาน มีความใฝรกู วางขวางลึกซึ้ง และตองขยันหมั่นเพียร ไมเกียจคราน รูจักผูกมิตร
ชวนใหเกิดการผูกใจรวมมือ การทํางานอาชีพ เพื่อเปนเครื่องอุดหนุนชีวิต แตไมนับเปนจุดมุงหมาย
ของชีวิต ยังมีอริยมรรคอื่น ๆ มาประกอบ ชีวิตจึงจะสมบูรณ” ครอบครัวกระตุนและแนะแนวทาง
ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเกต คนควา และแสวงหาการแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง เชื่อมโยง
พัฒนาทักษะการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการเชือ่ มโยงกับการใชชีวิตประจําวันของตนเอง
ครอบครัวมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน คอยสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและ
ปฏิบัติในสิ่งที่ผเู รียนตัดสินใจทําเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู โดยอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เชน
การเขาถึงสื่อและแหลงเรียนรู การเงินดานการลงทุน เปนตน สอดคลองกับวิจารณ พานิช (2555)
ที่กลาวถึงวิธีการคิดและปฏิบัติของพอแมในฐานะครูของลูก ครูเพื่อศิษยที่ตองฝกฝนตนเองใหเปนโคช
หรือคุณอํานวยการเรียนรู (Learning facilitator) วา “โดยตองเลิกเปนผูส อน แตเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียน ตองฝกเปนนักตัง้ คําถาม และนักตัง้ ปญหาเพื่อสรางบรรยากาศของการเรียนรู
และทีส่ ําคัญตองไมตงั้ เปาวาตองไดคําตอบที่ถูก ใครตอบผิดถือวาใชไมได การเดินทางจากคําตอบที่ผิด
ไปสูคําตอบที่ถูกตอง คือ การเรียนรู” ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิ่มเติมไปพรอมกับ
ผูเรียนอยูเสมอ ครอบครัวใหความสําคัญการเรียนรูจากครูผูสอนภายนอก ทั้งนี้อาจเปนปราชญ
ชาวบาน ครูผูสอน หรือผูเ ชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งครอบครัวไววางใจและมีโอกาสในการเขาถึง
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ครอบครัวใชวิธีมอบหมายงานในบานบางอยาง เพื่อเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และฝกความมีวินัยของผูเรียน สอดคลองกับ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) โดยกลาวการจัดการเกี่ยวกับการเรียนรูภายในบานของครอบครัว
บานเรียนไววา “แตละวันแมจะแบงกวาง ๆ วา หนึ่งรับผิดชอบตอตัวเอง ตั้งแตตื่นตอนดูแลตัวเอง
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ใหเสร็จสรรพ สองรับผิดชอบตอสวนรวม งานในบานตองมีสว นรับผิดชอบดวย สามทําสิ่งทีล่ ู กสนใจ
จะอานจะเขียนหรือวาดรูปทําไดเลย” ประเด็นที่นาสนใจในเรื่องกระบวนการเรียนรูของการศึกษา
โดยครอบครัว คือ วิถีการเรียนรูของผูป กครองสงผลตอวิถีการเรียนรูของผูเ รียน โดยเฉพาะขอสรุป
สุดที่ทําใหเห็นสภาพเชนนี้ที่ชัดเจน คือ การที่ครอบครัวใหความสําคัญกับการเรียนรูเพิม่ เติมพรอมกับ
ผูเรียนเสมอ ทําใหเห็นวากระบวนการจัดการเรียนรูของครอบครัวสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูจริง
ของผูปกครองที่ดูแลผูเ รียน ทั้งดานทัศนคติตอการเรียนรู เจตจํานงคการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง และการพัฒนาตอยอดจากการเรียนรูในแตละครั้ง
ทั้งนี้ สนับสนุนดวยผลการสํารวจเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานการจัดประสบการณการเรียนรูขางตน โดยภาพรวมสอดคลองกับผลการสําเร็จ
ในระดับมาก นั้นในแตละดานสรุปไดวา ผูปกครองมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความยืดหยุน
ในดานเวลา สถานที่ เนื้อหาสาระ สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน วิถีการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพของครอบครัว ระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยึดหยุน และ
ปรับเปลี่ยนได มีผลตอดีตอการออกแบบและขยายผลการเรียนรูท ี่ชัดเจนตอการพัฒนาศักยภาพผูเ รียน
ตามความถนัด และความสนใจ ครอบครัวเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งทําใหผเู รียน
ไดรับองคความรูหลากหลายในเวลาเดียวกัน และครอบครัวสังเกตลักษณะการเรียนรูและการแสดงออก
ของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อใหทราบถึงผลพัฒนาการอยางตอเนื่อง ในทางตรงกันขามแตละครอบครัว
กลับใหความสําคัญนอยในดานการจัดการเรียนรูดวยการใชแบบทดสอบทางวิชาการโดยถือวาแบบฝกหัด
เปนรูปแบบหนึง่ วิธีการเรียนรู อีกทั้งไมไดใหความสําคัญกับการกําหนดเวลาเปด - ปดภาคเรียน ตามเวลา
ของระบบโรงเรียน เพราะใหความยึดความยืดหยุนในการใหเวลากับผูเรียนตามเวลาของครอบครัว
และผูเ รียนเปนสําคัญ โดยที่ไมมผี ลกระทบตอการทํางานรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กรณีทจี่ ดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. การใชสื่อและแหลงเรียนรูของครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต
จะเห็นไดวาครอบครัวมีการประยุกตใชสื่อและการเขาถึงแหลงเรียนรูคลายคลึงกันเปนสวนใหญ
เนือ่ งจากเปนสิง่ ที่ผเู รียนและครอบครัวสามารถเขาถึงไดในการใชชีวิตประจําวัน โดยสรุปได 2 ประเภท
คือ สื่อภายในครอบครัวและสื่อภายนอก ทั้งนี้มีวิธีการใชสอื่ ที่หลากหลายกันไปตามวัย ความสนใจ
และความถนัดของผูเ รียน รวมถึงความสนใจของครอบครัว ที่มีลกั ษณะเชนนี้อาจจะสอดคลองกับ
วิธีการเรียนการสอนของครอบครัวที่วาบานกลายเปนแหลงเรียนรูห ลักของผูเรียนและครอบครัว
ครอบครัวเองจึงตองใชสอยสิ่งของ บุคคล และสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางเต็มที่ตามความพรอมของครอบครัว ประเด็นที่นาสนใจสําหรับผูเ รียนระดับ
ประถมศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนตาง ๆ เพื่อชักจูงและปลูกฝงนิสัย
แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น และเติบโตในตัวผูเรียนมากกวาจะคํานึงถึงผลทีจ่ ะไดรับจากสื่อหรือแหลงเรียนรู
เหลานั้นทั้งเปนการใหโอกาสผูเ รียนไดเห็นและเขาถึงการนําเสนอความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่จะชวย
สงเสริมใหผเู รียนเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของตนเองมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู
ที่แตกตางกันใหกับผูเ รียนและครอบครัว เพราะบางครั้งในการเรียนรูเ รื่องเดียวกัน เมื่อใชวิธีการถายทอด
ตางกัน ก็ทําใหมมุ มองในเรื่องนั้นตางไปเชนกัน ครอบครัวจึงใหความสําคัญอยางมากกับสือ่ และ
แหลงเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเ รียน โดยผานวิธีการใชสื่อและแหลงเรียนรูของครอบครัว
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5 ขอ ไดแก ครอบครัวใชสื่อและแหลงเรียนรูทั้งภายในบานและภายนอกบานอยางเต็มที่ ครอบครัว
จัดหาสื่อและแหลงเรียนรูตามความสนใจของผูเ รียนเปนสําคัญ ดังเชนงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย
และคณะ (2547) ไดพิจารณาจากแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ครอบครัวบานเรียนสวนใหญ
มีความพยายามที่จะคนหาและตอยอดการเรียนรูขึ้นมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูก
ใหมากที่สุด ในดานการใชสื่ออุปกรณตาง ๆ เขามามีสวนชวย มีการจัดตารางเรียนอยูบางแตไมเครงครัด
ตายตัว รวมทั้งมีการจางครูพิเศษหรือไปเรียนกับสถานที่เปดสอนในบางสาระ เชน ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร ดนตรี กีฬา เปนตน ครอบครัวสงเสริมใหผูเรียนไดทดลองใชสื่อหลากหลาย แลวจึง
ปรับเปลี่ยนใหเขาความสนใจของผูเรียนและสอดคลองกับวิถปี ฏิบัติของครอบครัว เปนการเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการของผูเรียนทีเ่ ปลี่ยนไป ครอบครัวใชสื่อออนไลนเปนชองทางหนึ่งที่ผูเรียน
ใชเปนชองทางในการเผยแพรผลงานของตนเอง สอดคลองกับ อําพา แกวกําพง (2547) ที่กลาว
สรุปไววา “อินเทอรเน็ตสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนไดโดยใชเปลี่ยนบรรยากาศ
จากการเรียนทีจ่ ํากัดเพียงในหนังสือเปนความรูจากโลกกวางสามารถรับรูความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี
สังคมและวัฒนธรรมของที่อื่น ๆ และใชเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็น
ระหวางกัน ซึ่งเปนประโยชนตอการยกระดับการศึกษาของไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได”
ครอบครัวจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นทีก่ ารเรียนรูแกผูเรียนอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ รัชนิดา เหมาะมาศ (2552) ไดอธิบายไววาครอบครัวที่จัด
สภาพแวดลอมภายในบาน โดยมีมุมหนังสือ มุมของเลน มุมกิจกรรม จัดพื้นที่ภายในบานใหเปนสัดสวน
ฝกใหเด็กมีวินัย พอแมดูแลเด็กอยางใกลชิด พูดคุย ซักถาม เลานิทาน พาเด็กไปพบญาติพี่นอง
มอบความรักความดูแลเอาใจใสอยางเพียงพอ เปนการเกือ้ หนุนตอการพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก
ใหมีพัฒนาการดานตาง ๆ ที่ดี มีพฒ
ั นาการทางดานภาษา สังคม อารมณ จิตใจ กลามเนื้อมัดเล็กและ
กลามเนื้อมัดใหญอยางเต็มศักยภาพ เด็กไดรับการฝกวินัย การเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
การแบงปนเกิดขึ้นในเด็กทีอ่ ยูในครอบครัวที่มีการจัดสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกบานที่ดี เด็กจะมี
เหตุผลและเขาใจงาย สามารถสื่อสารใหผูอนื่ เขาใจไดดี และครอบครัวใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ทํางาน
คุณพอ หรือคุณแม หองสมุด เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณที่แตกตางหลากหลายใหกบั ผูเรียน
ทั้งนี้ เมื่อสนับสนุนดวยผลการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเกี่ยวกับการใชสื่อและแหลงเรียนรู สรุปไดวาโดยภาพรวมของวิธีการการใชสื่อและ
แหลงเรียนรูขางตนสอดคลองในระดับมาก ในแตละดานยังพบวาคุณพอและคุณแมถือเปนสือ่ บุคคล
ที่สําคัญทีส่ ุดสําหรับผูเรียน เนื่องจากเปนผูทผี่ ูเรียนไววางใจ และซึมซับแนวคิดหรือพฤติกรรม
อยูตลอดเวลา อีกทั้งครอบครัวโดยสวนมากจะใชสื่อและแหลงเรียนรูหลากหลายทัง้ นอกบานและ
ในบาน รวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่ในบานและบริเวณบานใหเปนพื้นที่การเรียนรูแกผเู รียนอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด ซึง่ มีการสํารวจและคนหาแหลงเรียนรูบ ริเวณทีอ่ ยูอาศัยของตนเอง เพื่อปลูกฝง
การเปนสวนหนึ่งของชุมชนและความรักทองถิ่น อีกทั้งครอบครัวยังจัดหาสือ่ และแหลงเรียนรู
ตามความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนั้นครอบครัวยังใชสถานที่ตาง ๆ เพือ่ เพิ่มพูนประสบการณ
ที่หลากหลายใหผูเรียน เชน ที่ทํางานผูป กครอง หองสมุด รานหนังสือ พิพิธภัณฑ และตลาดสด เปนตน
ผูเรียนยังไดรบั การสนับสนุนใหใชวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน สื่อออนไลนตาง ๆ สื่อมัลติมีเดีย และ
คอมพิวเตอรในการคนควา เรียนรูดวยตนเอง และเปนชองทานสื่อสารและแสดงออกของผูเรียน
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โดยสรางขอตกลงเรื่องเวลาในการใชเทคโนโลยีกบั ผูเ รียน อนึ่งครอบครัวยังใหความสําคัญกับ
การแสวงหาผูร ู ปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาหรือผูเ ชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาชวยเสริมสราง
ประสบการณ และขยายมุมมองการศึกษาของผูเ รียน ในทางตรงกันขามจากการสํารวจก็ยังพบวา
การอาศัยโรเรียนหรือสถานที่ตาง ๆ เพื่อชวยสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงความรูและ
กิจกรรมตามความสนใจไดอยางกวางขาง ตามลําดับ
4. การประเมินผลการเรียนรู วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนมีความยืดหยุน
ประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาทีห่ ลากหลายที่ใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณ
การเรียนรู และความตองการในการพัฒนาในดานตาง ๆ ทีค่ รอบครัวมุง หวังใหเกิดกับผูเรียน
โดยใหความสําคัญการการประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน ซึ่งเนนการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
และแสดงใหความกาวหนาของผูเ รียน มิใชการตัดสินความรูค วามสามารถของผูเรียน ที่เปนเชนนี้
อาจเพราะวิธีการเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรูของครอบครัวที่มีความแตกตางกัน
ไปตามความสนใจและความถนัดของผูเ รียน ซึง่ การเรียนรูของผูเ รียนโฮมสคูลนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา
และใหความสําคัญกับประสบการณตรงของผูเ รียน ดังนั้นการประเมินผลจึงตองมีวิธีการใชที่ยืดหยุน
และครอบครัว สามารถทําไดทันกับเวลาหรือสถานการณที่เกิดขึ้น ทั้งใหความสําคัญกับกระบวนการ
เรียนรูจนผูเรียนสามารถเขาใจเรือ่ งนั้นได ซึ่งเปนการเรียนรูผ านการคิดวิเคราะหที่ซับซอน
ใชความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกผานการปฏิบัติ มิใชตัวความรูเพียงอยางเดียว
วิธีการประเมินผลจึงตองมีความหลากหลายเพื่อใหสามารถสะทอนกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูความรู
ของผูเรียน ไมวาจะเปนการถายวีดิโอ ภาพถาย บันทึกของผูเ รียนและผูป กครอง อันสอดคลองกับ
การเรียนรูท ี่เนนผูเปนศูนยกลางของการศึกษาไทยในปจจุบนั โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู
จํานวน 6 ขอ ไดแก ครอบครัวและผูป ระเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอยตามสภาพจริง
ของผูเรียนโดยตรง สอดคลองตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว และประสบการณ
การเรียนรูของครอบครัวที่ทําไปแลว ดังเชนงานวิจัยของ นุชสิริ โคนหลอ (2545) ไดสรุปขอเสนอแนะ
ไววา ผูประเมินจะตองมีความเขาใจบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และวิธีการประเมิน
ควรใชวิธีการหลากหลายตามปรัชญา ความเชื่อของแตละครอบครัว ครอบครัวมีสวนรวม
ในการประเมินผลของผูเรียนในทุกขั้นตอน ทั้งครอบครัวยังเปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง
โดยใชแบบบันทึกการประเมินตนเองของผูเ รียนหรือการพูดคุยเพื่อประเมินตนเอง สอดคลองกับ
ปยนาถ ประยูร. (มปป., น.85) กลาวไววา นอกจากวิธีการประเมินตามสภาพจริงจากเอกสารรองรอย
ตาง ๆ ที่ครอบครัวเก็บรวบรวมไวแลว ไดกลาวถึงสิ่งสําคัญอีกอยางหนึง่ วา “รวมทัง้ ขอคนพบจาก
การสังเกตลูกอยางใกลชิดของพอแมกม็ ีความสําคัญเปนอยางมากในการบอกถึงพัฒนาการ ของตัวเด็ก”
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ที่กลาวไววา การประเมินผล
มีหลักสําคัญ คือ มุงใหเห็นพัฒนาการของลูกอยางแทจริง ใหความสําคัญกับการพัฒนาการเปนรายบุคคล
การมีสวนรวมในการประเมินผลดวยตนเอง การประเมินจากสภาพจริง มีความตอเนื่องเห็นตลอด
ทั้งกระบวนการมากกวาเพียงชิ้นงานที่เปนผลลัพธ ใชวิธีการที่หลากหลาย ในวิธีการ รวมถึงวิธีการ
ไดสังเกตลูกอยางใกลชิด ในกรณีที่จดทะเบียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัวประเมินผล
ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชตามประสบการณการเรียนรูของผูเรียน ในรูปแบบกลุม
ประสบการณมากกวาแบบกลุมสาระ สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร. (มปป., น.84) ไดอธิบายถึง
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แนวคิดสําคัญเพื่อใชในการประเมินผลการศึกษาของบานเรียนที่แตกตางจากการศึกษาในระบบไววา
“เนื่องจากการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาของ ผูเ รียนเปนรายบุคคล มีพฒ
ั นาการไปตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของตัว ผูเรียน ในการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ครอบครัวสามารถปรับจุดเนนของสาระการเรียนรู และปรับใชมาตรฐาน
การเรียนรูไดตามความเหมาะสมของตัวผูเรียน ศักยภาพที่เปนจุดเดนอาจไปไดเร็วกวาเกณฑปกติ
ในขณะที่บางเรื่องบาง สาระที่ไมถนัดอาจตองการเวลาในการพัฒนามากกวาเกณฑ ปกติเชนกัน
ในการวัดผลและประเมินผลจึงตองมีการยืดหยุนไปตามสภาพที่เปนจริง อยางมุงใหเห็นในทางพัฒนาการ
ของตัวผูเรียน ไมใชการยึดตามสาระและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตายตัว”
ครอบครัวใชผูประเมินภายนอก ไดแก ครูผสู อนในรายวิชาตาง ๆ หรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อชวยเพิ่ม
ความมั่นใจและสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูข องผูเรียนใหแกครอบครัว เชนเดียวกับงานวิจัยของ
กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษ
หนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การตรวจสอบและการนิเทศ และการประเมินผลการเรียนรู
โดยการวิจัยอนาคต แบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลการเรียนรู ไดแก จัดตั้ง
สํานักทดสอบกลางหรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเปนผูป ระเมิน
ประเมินผลโดยใชวิธีประเมินตามสภาพจริงโดยใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินดวย
นอกจากนี้ควรประเมินจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายการเรียนรูที่กําหนดโดยแตละครอบครัว
ซึ่งผูเ รียนตองมีความรูวิชาพื้นฐานในแตละชวงชั้นตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานครอบครัวใหความสําคัญ
ตอการประเมินพัฒนาการการเรียนรูของผูเ รียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลิกภาพ พฤติกรรม
ความคิด การแกไขปญหา ทัศนคติตอตนเอง ครอบครัวและสังคม เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่กลาววา ความสําเร็จของการศึกษานั้น เนนทีก่ ารพัฒนา
ศักยภาพเด็กเปนรายบุคคล ใหสอดคลองตรงตามธรรมชาติความถนัดหรือความสนใจที่มีอยูจ ริง
จากการเปนหนวยการศึกษาขนาดเล็กที่สามารถสรางกระบวนการเรียนรูแบบตัวตอตัวและผสมผสาน
ไปกับวิถีการดําเนินชีวิตได และครอบครัวรวมถึงผูประเมินภายนอกประเมินผลจากเอกสารรองรอย
ของผูเรียนโดยตรง ทั้งใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน
รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของผูปกครองหรือของผูเรียน แฟมสะสมงาน รูปถายหรือวีดีโอ เปนตน
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดกลาวไววา ในดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของเด็ก ครอบครัวบานเรียนสวนใหญจะใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/
โครงงาน จากการเรียนรูที่เด็กทําขึ้น มีการใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดบางตามความเหมาะสม
ตามหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการวัด/ประเมิน
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ มีความตอเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงาน
หรือผลการทดสอบ และคํานึงถึงความแตกตางในตัวเด็กแตละคน ทําใหการวัด/ประเมินผลเปนเรือ่ ง
ของการพัฒนาแทนการพิพากษา สามารถนําไปสูการสงเสริมสนับสนุนชวยใหเด็กมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้น
เรือ่ ย ๆ ตามทักษะทางปญญาทีเ่ ปนไปตามสภาพจริงของตัวเด็ก สอดคลองกับ ปยนาถ ประยูร (มปป.,
น.85) ไดกลาวถึงแนวคิดสําคัญเพื่อใชในการประเมินผลการศึกษาของบานเรียนวา “เครื่องมือและ
วิธีการที่ใชในการวัดผลประเมินผลจึงจะตองมีความหลากหลายให สามารถรูถึงพัฒนาการในทุก ๆ ดาน
ไมใชแตเพียงขอสอบหรือแบบทดสอบ และหลักฐานที่ใชแสดงรองรอยของการเรียนรูตามหลักการ
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ประเมินตาม สภาพจริงจะได แก หลักฐานประเภท สมุดบันทึกการจัดการเรียนรูของพอแม สมุดบันทึก
ของผูเรียน สมุดภาพ แฟมสะสมงาน รายงาน การจัดทําโครงงาน เปนตน”
ทั้งนี้ เมื่อสนับสนุนดวยผลการวิจัยเชิงประมาณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ดานการใชการประเมินผลการเรียนรู ที่สรุปไดวาโดยภาพรวมของการใชการประเมินผล
การเรียนรูอยูใ นระดับทีส่ อดคลองมาก ในทุกประเด็นขางตนยกเวน ดานครอบครัวเปดโอกาสใหผเู รียน
ประเมินตนเองโดยใชแบบประเมินตนเองของผูเรียนหรือการพูดคุยเพื่อประเมินตนเอง การประเมินผล
ตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยผลการเรียนรู
ตามประสบการณครอบครัว ประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดวยผลการเรียนรูต ามกลุม ประสบการณ รวมไปถึงการใชผปู ระเมินจากภายนอก โดยเฉพาะ
ดานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู นั้นก็ยัง
เปนการใหความสําคัญที่ยังอยูในระดับนอย

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

