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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi - Phase mixed method research)
มีวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) บริบทของครอบครัว 2) การจัดกระบวนการเรียนรู 3) ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษาในภาคใตของประเทศไทย ในงานวิจยั นีแ้ บงไดเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 และ 2 เปนการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพโดยผูใหขอ มูลสําคัญ คือ ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวระดับประถมศึกษา จํานวน 4 ครอบครัว ในภาคใตซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
สวนผูใ หขอมูลสําคัญ คือ ผูป กครอง ผูเ รียน และครูผสู อน จํานวน 24 คน เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณ
เชิงลึก และผูวิจัยใชเวลารวมกับครอบครัว กรณีศึกษาทั้ง 4 ครอบครัว เปนเวลา 1 สัปดาห รวมถึง
การเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ กับครอบครัวเปนจํานวนอยางนอย ครอบครัวละ 2 ครั้ง วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมประชากรที่จัด
การศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตทั้งหมด 25 ครอบครัวจาก 10 จังหวัด ในปการศึกษา 2556 โดยใช
แบบสอบถาม และระยะที่ 4 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพในเรื่องแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูการจัดการศึกษา โดยครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต โดยการประชุมกลุมยอย มีผูเขารวม
งานวิจัยทั้งหมด 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการประชุมกลุมยอย ผูวิจัยสราง
ความนาเชื่อถือในงานวิจัยโดยการสรางความสัมพันธและความคุนเคย การใชเวลาในพื้นทีท่ ี่เพียงพอ
และการเก็บขอมูลยืนยันแบบสามเสา
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ในบริบทของการจัดการศึกษาในครอบครัว ครอบครัวมีความพรอมในการจัดการศึกษา
เปนอยางดี สาเหตุสําคัญในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ แนวคิดพื้นฐานของพอแมที่ตองการ
สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต และมีความสุขในการเรียนรูในชีวิต แตละครอบครัวมีปรัชญาและแนวคิด
แตกตางกัน แตแนวคิดรวมพื้นฐาน คือ แนวการศึกษาแบบองครวม และรูปแบบการจัดการศึกษานั้น
เปนไปตามวิถีชีวิตและเปาหมายการศึกษาของครอบครัวเปนสําคัญ
2) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูจาก
ประสบการณ ซึ่งในแตละขั้นตอนมีความยืดหยุนสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวปรับใช
ทั้งหลักสูตรในประเทศและตางประเทศแบบบูรณาการ เปนหลักสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
รวมถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวใชการทัศนศึกษาเพื่อเปนการสรางประสบการณ
การเรียนรูและเนนหลักศาสนาเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
ตามบริบทของผูเรียน ครอบครัวใชทั้งสื่อภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว และแหลงเรียนรู
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อยางใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด และครอบครัวใชการประเมินผลการเรียนรูที่มีความยืดหยุน
เปนการประเมินผลตามสภาพจริงที่ตองสอดคลองกับการจัดประสบการณการเรียนรูของครอบครัว
และเปนการประเมินเพื่อใชในการพัฒนาผูเรียน
3) ผลการวิจัยจากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตนั้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ในดานที่อยูในระดับมาก มี 3 ดาน คือ การใชสื่อและแหลงการเรียนรู วิธีการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ปรากฏขางตน
4) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากกรณีศึกษา
ภาคใตนั้น พบวา ทุกฝายที่เกี่ยวของควรมีหลักการสําคัญที่เปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในเรื่อง
การจัด กระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัวรวมกันเสียกอน ไดแก หลักการมีสวนรวมของทุกฝาย
ความเขาใจเรื่องกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการตระหนักถึงการเปน
บุคคลแหงการเรียนรูภายในครอบครัว ทุกฝายควรมีการวิจัยและพัฒนารวมกันเกี่ยวกับหลักสูตรและ
ควรจะจัดตั้งใหมีหนวยงานอิสระในการดูแล ใหคําแนะนําและชวยเหลือ ครอบครัว ผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัว สวนวิธีการจัดการเรียนการสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัดควรชวย
สงเสริมสรางชองทางในการเรียนรูเพิ่มเติมใหกับครอบครัว และมีการนัดหมายเพื่อพบปะเสวนากัน
อยูเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องระหวางครอบครัวผูจัดการศึก ษาและเจาหนาที่ท่เี กี่ยวของ นอกจากนี้
ควรรวมกันจัดทํา Mapping เรื่องสื่อและแหลงเรียนรู ควรสนับสนุนใหครอบครัวสามารถใชสื่อรวมกับ
หนวยงานทางการศึกษาทั้ง ภาครัฐและเอกชน โดยอาจสรางขอตกลงที่จะรวมมือระหวางสองฝาย
(Memorandum of Understanding: MOU) และการประเมินผลการเรียนรู เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ
ควรทําความเขาใจมุมมองของครอบครัว มองเห็นความแตกตางระหวางหลักคิดของการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือก ควรชวยเหลือและปรับ การใชคําศัพทเฉพาะทางการศึก ษาใหเปนภาษา
ที่เขาใจไดงาย เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
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ABSTRACT
This research was a multi - phase mixed method study which aimed to
investigate 1) contexts of home schooling, 2) learning process management, 3) opinions
on learning process management organized by home schooling families in Southern
Thailand, and 4) propose the learning process management guideline for home
schooling families in Southern Thailand. This research was divided into 4 phases as
follows; Phase 1 and 2: Qualitative study: Key informants were four home schooling
families at basic education in the South of Thailand. A purposive sampling was
employed for informant recruitment. Twenty - four key informants of this study included
guardians, homeschoolers and teachers. Data collection was conducted by using in depth interviews. The researcher was permitted to spend times with families for a week
and participated in their activities at least 2 times per family. The data were analyzed
by using content analysis. Phase 3: Quantitative study: The population of the study
was all twenty five home schooling families from 10 provinces in the Southern Thailand
during the academic year 2013. The research instrument was a questionnaire. Phase
4: Qualitative study on learning process management guideline for home schooling
in Southern Thailand. Data collection was conducted by using focus group discussion
with 9 participants. Research instruments included a handout for focus group discussion.
The trustworthiness of the study was promoted by using rapport, prolonged engagement
in the field, and data triangulation.
The findings showed as follows:
1) In the contexts of Southern Thailand, most families had good readiness
in providing home schooling. The important reasons for home schooling were embraced
with their fundamental perspectives in promoting life - long learning and happiness
in life learning for children. Despite each family had various philosophies and concepts
about home schooling, they mutually shared fundamental ideas on holistic education.
The style of educational management of each family depended on lifestyle and
education goals.
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2) The emphasis of learning process was placed on student - centered style
and experience - based learning which each step of learning process had flexibility and
was in accordance with families’ lifestyle. Home schooling families applied and adapted
both national and international curriculum to serve learner’s interest, families’ concepts
and lifestyles. Families did field trips in order to foster learners’ learning experiences
and applied religious principles as an ideal of living which was flexible and changeable
with regards to contexts of learners. Families also applied both inside and outside
learning resources to maximize benefits of students learning. In addition, their
educational assessment was flexible. The authentic assessment was done in line
with families’ learning experience management, and aimed for learning development.
3) The overall opinion of schooling families on the learning process
management in Southern Thailand was found at a good level. When each item was
considered, it was found that the usage of media and learning resources, learning and
instructional method, and learning assessment were found at a good level. These
findings represented the conformity to the qualitative findings as mentioned above.
4) The learning process management guideline for home schooling families
in Southern Thailand included fundamental understanding of related stakeholders
especially learning management principles of home schooling, for example participation,
understanding of home schooling learning process, and self - recognition as an active
learner within the family. In addition, all related sectors should be involved in research
and curriculum development. An independent organization should be established in
taking care, advising, and facilitating home schooling families. In terms of learning and
instructional method, the Educational Service Area Offices in each province should
provide additional learning channels for families as well as continuously organize
a meeting among home schooling families and related officials. In addition, a mapping
for media and learning resources should be collaboratively developed. In the
meanwhile, families should be able to use learning resources of both private and
public educational institutes through a memorandum of understanding (MOU). In terms
of learning assessment issue, the government officers should try to understand families’
perspectives, deeply recognize differences between a concept of formal and informal
education, and should help simplify the comprehensive educational terminology so
that families can clearly and mutually understand for their own practices.

