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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
หลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีเจตนารมณ
เนนย้ําถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรบั ความคุมครองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 4 โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิ เสรีภาพของชนชาวไทย ตามมาตรา 26 - 69
ที่รับรองสิทธิแกประชาชนคนไทยทุกคนในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ทั้งแบบบุคคล หรือ
แบบกลุมเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยเฉพาะมาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันไมมีการเลือกปฏิบัติ สวนหนึ่งของ
มาตรา 49 ระบุวาการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริม
ที่เหมาะสมจากรัฐและบุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย
และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ตามมาตรา 50 ซึ่งสะทอนใหเห็นการใหความสําคัญตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกันอยางแทจริง (สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2551)
จากหลักการขางตนจึงไดกลายมาเปนเจตนารมณและหลักการสําคัญของการปฏิรปู
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กฎหมายทีส่ ําคัญยิ่งในการดําเนินการทุกประการ ดานการศึกษาของประเทศไทย ภายใตจุดมุง หมาย
และหลักการสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 2) มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู
ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข รูจ ักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจกั พึง่ ตนเอง มีความริเริม่ สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง และ 3) มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ จุดมุง หมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงทําใหระบบการศึกษาไทยจัดเปนระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไมพิจารณาแบงแยกการศึกษา
ในระบบโรงเรียน ออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะถือวาการศึกษาในระบบการศึกษา
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นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธีการเรียนการสอน ฉะนั้นแนวทางใหม คือ
สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ และใหมรี ะบบเทียบโอนการเรียนรูท ั้ง 3 รูปแบบ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนี้ 1) การศึกษาในระบบเปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุง หมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน โดยการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปน
เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุมและ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษา
ที่ใหผเู รียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม หรือแหลงความรูอื่น ๆ
จากระบบการศึกษาของประเทศขางตน แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวจากการศึกษา
ในระบบโรงเรียนไปสูการศึกษาในรูปทีม่ ีความแตกตางหลากหลายออกไป และการปรับบทบาท
ของภาครัฐ จากการดําเนินการเองมาเปนการสงเสริมสนับสนุน เปดใหสถาบันทางสังคมทั้งมวล
ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันสรางสรรคนวัตกรรมของการศึกษาเรียนรูใหเกิดขึน้
ในสังคมไทย จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว จึงนําไปสูการศึกษาทางเลือก
(Alternative education) หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
ที่ไมประสงคจะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ ซึง่ มีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตามปรัชญา
ความเชื่อทางการศึกษา และการเรียนรูหรือตามปรัชญาความเชื่อทางการเมือง ศาสนา และ
ความศรัทธา หรือเปนการสนองความตองการสวนบุคคลเปนการเฉพาะ มิใชการศึกษาที่จัดใหกับ
บุคคลทั่วไป หรือแมกระทัง่ การสนองตอบของบุคคลที่จะปฏิเสธระบบความสัมพันธระหวางผูส อน
และผูเ รียน ในการศึกษาระบบปกติจากความหมายดังกลาวขางตน ตัวอยางการจัดการศึกษา
ทางเลือกในปจจุบัน สามารถเห็นไดจากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม โรงเรียนวิถีธรรมชาติ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home - school) เปนตน ซึ่งมีจุดเนนที่ความสัมพันธระหวาง
ผูสอน ผูเรียน เนื้อหาหลักสูตร การจัดบรรยากาศใหเขากับวิถีของชุมชน และความเชื่อเปนหลัก
(สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2551)
ดังนั้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางเลือก
ในประเทศไทย และเปนการจัดการศึกษาที่ไดรับรองวาถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งครอบครัวที่จัดการศึกษา
ใหแกบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวจะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ทั้งมีศักดิ์และสิทธิเทาเทียมกับ
ผูอยูในระบบการศึกษาอื่น ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544; ศรีวรรณ มีคุณ,
2545) เมื่อมีลกั ษณะเชนนี้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึง่ ถือเปนทางเลือกใหมทางการศึกษา
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบคําจํากัดความเพื่อใหเปนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว หรือ Home school คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหกับลูกในวัยเรียนที่บาน
โดยมีพอ แม ญาติ หรือบุคคลทีม่ ีความรู ความสามารถเปนผูสอน และถายทอดความรูใหเนนการจัด
การเรียนการสอน ที่ยึดความจําเปน เอาความพรอม ความสนใจของเด็กเปนสําคัญ (สมจิตร อุดม,
2548) ซึ่งลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ กิดขึ้นจะเปนการวางแผนอยางตั้งใจสําหรับเด็ก
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ที่เปนสมาชิกของครอบครัว และกิจกรรมที่จัดขึ้นสวนใหญจะเกิดขึ้นในบานหรือในสภาพการณ
แบบครอบครัวทีม่ ีพอแมผูปกครองเปนผูทําหนาที่ครู หรือผูก ํากับดูแลกิจกรรมเหลานั้นโดยตรง
(Lsabel, 1998 อางถึงใน นิลวรรณ แซจิว, 2543) ภายในเวลาไมนาน หลังการประกาศพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังคมไทย ซึ่งเปนแนวทางหรือรูปแบบการศึกษา
อยางใหมก็ไดรับความสนใจ มีพฒ
ั นาการไปอยางรวดเร็ว มีครอบครัวที่ตัดสินใจเริม่ ตนจัดการศึกษา
ใหลูกหลานไปแลวเปนจํานวนไมนอย และที่อยูในระหวางการสรางความมั่นใจเพื่อการตัดสินใจก็ยงั มี
จํานวนมาก
แนวโนมที่ดีดังกลาวลวนเปนผลมาจากความพยายามในอดีตทั้งสิ้น หากยอนกลับไปในอดีต
สิทธิในการเลือกวิถีทางของการใหการศึกษา ฝกอบรมแกบุตร ซึ่งพึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติ รากฐาน
แตเดิมมาของสังคมไทย แตสทิ ธิอันชอบธรรมดังกลาวถูกระงับไปโดยกฎหมายของรัฐภายใตระบบ
การศึกษาอยางเปนแบบแผนในโรงเรียน และการควบคุมกะเกณฑในนามการศึกษาภาคบังคับ
นับแตป พ.ศ. 2464 เปนตน มาจากการที่ไดมีการประกาศพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาฉบับแรกขึ้น
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดชวย
ฟนคืนสิทธิของพอแมในการเลือกวิถีทางของการใหการศึกษา ฝกอบรมแกบุตรหลานของตนขึน้ มาใหม
เปนรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เรียนรูอีกมิติหนึง่ ที่แตกตางไปจากการศึกษาในแบบแผน
ของโรงเรียน มีความอิสระยืดหยุนหลากหลายในทามกลางยุคสมัยของการปฏิรูปการศึกษา และ
การปฏิรปู สังคมไทยทุก ๆ ดานนับเปนการเริม่ ตน “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว” อันเคยเปน
รากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยมาแตโบราณกาลใหกลับคืนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งในยุคสมัย
ของการปฏิรูปการศึกษาครัง้ นี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
จากนั้นในชวงปลายป พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัว
ไปอีกกาวหนึง่ ในความสัมพันธที่ขยายใหญขึ้น ในรูปแบบของเครือขายครอบครัวบานเรียน
ดวยการจัดตั้งเปน “ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.) โดยจะเปนองคกร
ตัวแทนเพื่อการพัฒนาสรางสรรคการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยและกลายเปน “สถาบัน
บานเรียนไทย” ในเดือนกุมภาพันธ 2546 ซึ่งมุงประสานงานกับหนวยงานของรัฐ พรอมทั้งใหบริการ
คลินิกบานเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแกครอบครัว ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผูส นใจตอไป
ในปจจุบันองคกรเครือขายผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจดั ตั้งขึ้นเปน “สมาคมบานเรียนไทย”
(สบท.) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนําแกครอบครัวผูจ ัด และผูทสี่ นใจในทุกดาน
โดยเฉพาะในดานนโยบายและกฎหมายเพือ่ ใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษา โดยครอบครัว
ใหถูกตองสมบูรณอยางแทจริง แสดงใหเห็นวาการศึกษาบานเรียนไทยมุง ใหมีมิติทางสังคมมากกวา
ความเปนปจเจกชน มีแนวโนมของการรวมตัวกันสรางความผูกพันในเชิงชุมชนกัลยาณมิตรอยูดวย
พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาซึ่งนับเปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุมบานเรียน
สําหรับในสถานการณปจ จุบันตองถือวาการศึกษาบานเรียนในสังคมไทยกําลังอยูในชวง
ของการเบงบานมากยิง่ ขึ้น กําลังคอย ๆ สรางสรรควิถีทางของตน เพื่อทีจ่ ะกาวไปใหถึงเปาหมาย
ของแตละครอบครัว สอดคลองกับ “หัวใจของบานเรียนไทย” มีดังนี้ 1) เรียนรูตามธรรมชาติ
ตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน เปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง
โดยที่มีพื้นฐานมาจากความเคารพในสิทธิของเด็กและความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูท ี่เด็กทุกคน
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มีอยู จนเกิดการรูที่เปนการประจักษจากภายในตัวเด็ก เกิดความรักในการเรียนรูและสรางทักษะ
ที่จะเรียนรูตอเนือ่ งตลอดชีวิต 2) เรียนรูอยางบูรณาการชีวิต การเรียนรูของเด็กบานเรียน โดยสวนใหญ
จะอยูในวิถีชีวิตประจําวันมากที่สุด มุง เขาหาสาระการเรียนรูอันเปนองครวมของชีวิตเพื่อการเรียนรู
ความจริงของชีวิตสังคมธรรมชาติอยางมีความสมดุล 3) ครอบครัวเรียนรูร วมกันการศึกษาบานเรียน
เรียนรูจากกันและกัน กลายเปนวิถีทางที่ครอบครัวทั้งครอบครัว ทําใหทุกเวลา ทุกสถานที่ สามารถ
กอใหเกิดการเรียนรูไดทั้งสิ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรมของครอบครัว
4) ประเมินผลตามสภาพจริง ครอบครัวบานเรียนสวนใหญจะใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการดูจาก
ผลงาน/โครงงานจากการเรียนรูทเี่ ด็กทําขึ้น ซึ่งมีความหลากหลายในเครื่องมือและวิธีการประเมิน
มีความตอเนื่อง เห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงานหรือผลการทดสอบ และคํานึงถึง
ความแตกตางในตัวเด็กแตละคน และขอสุดทายทีส่ ําคัญ 5) มีเปาหมายเพื่อความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ในที่นี้หมายความถึงลูก มีความรูและทักษะอันจําเปน สามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระบบในระดับ
ที่สูงขึ้นไปได ผูจัดเชื่อวาไมเวลาใดก็เวลาหนึ่งเด็กบานเรียนยังตองกลับเขาศึกษาตอในระบบการศึกษาปกติ
โดยที่ลูกสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของตนที่อยางนอยก็ไดมุงมั่นพยายาม
อยางดีที่สุดแลว
ความเปนมาดังกลาวแสดงใหเห็นชัดเจนถึงความมานะอุสาหะของครอบครัวที่ตองการ
สรรสรางสิ่งที่ดที ี่สุดใหกับบุตรหลานของตนเอง สําหรับเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในประเทศไทย นั้นเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ ดังนี้ การศึกษาในระบบสรางความทุกขใหกับผูเรียน
เนนการจดจํา การแขงขัน เพาะสรางความเห็นแกตัวมากกวาความเมตตาอาทร ไมเพียงมีปญหา
ในเรื่องคุณภาพ ยังมีปญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพิม่ มากขึ้นทุกวัน
ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา มองเห็นถึงความลมเหลวไรประสิทธิภาพทั้งในตัวระบบและ
บุคลากร ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีขาวสาร ที่ทําใหทุกคนมีโอกาสและเสนทางเขาถึง
การศึกษาไดอยางหลากหลาย ผูเ รียนสามารถกํากับวิถีการเรียนรูของตนเองได ทําใหพอแม ผูป กครอง
มั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนนอยลง เปนลําดับทีส่ ําคัญการศึกษาในปจจุบัน “ทําใหการเรียนรู
เปนความทุกข” (ประเวศ วะสี, 2553) ไปเสียแลว หรือปจจัยจากภายในครอบครัวและตัวเด็กเอง เชน
ครอบครัวมีทัศนะที่ตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน อาจเพราะมีศรัทธาทางศาสนาและทัศนะ
เชิงอุดมคติเปนรากฐานความคิด ตัวบุตรมีความจําเปนไมสามารถเขาเรียนในระบบได เนื่องจาก
การศึกษาในโรงเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
สิ่งที่ตามมาจากสภาพการณที่เกิดขึ้นขางตนนั้น คือ ครอบครัวจึงตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เนื่องจากครอบครัวก็มที ัศนะ ความเชื่อ และแนวคิดที่แตกตางหลากหลายกันไป
ตามแนวคิดของนักคิดแตละทานทีเ่ ปนแรงผลักดันในการจัดการศึกษาใหลูก ดังนี้ แนวคิดการศึกษา
แบบองครวม (Holistic education) พัฒนาการของเพียเจท (Piaget) มอนเตสซอรี่ (Montessori)
วอลดอรฟ (Waldorf) แบบนีโอฮิวแมนนิส เพียรซ (Joseph chilton pearce) และนักปรัชญา
ที่มีชื่อเสียงฝงตะวันออก เชน รพินทรนาถ ฐากูร กฤษณมูรติ (สาทร สมพงษ และคณะ, 2553)
จากแนวคิดดังกลาว ทําใหสังคมและกลุมพอแมผปู กครองเกิดความตื่นตัว และ
ความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษากับกลุมพอแมและนักวิชาการทางการศึกษาทีส่ นใจและให
ความสําคัญกับการศึกษา โดยมีรูปแบบของการดําเนินการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย,
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2543) เปน 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ 1) จัดการศึกษาอยางมีขอ ตกลงรวมกับทางโรงเรียน โดยโรงเรียน
ยินดีใหความรวมมือในดานใดดานหนึง่ ซึ่งเปนไปตามขอตกลงพิจารณารวมกันกับครอบครัวผูจ ัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว 2) ครอบครัวเดี่ยวเปนรูปแบบที่มีมากที่สุด มีการดําเนินการไปตามวิถีทาง
ที่เหมาะสมกับสภาพของครอบครัว ตามความหลายหลายของผูเ รียน 3) แบบขายประสานงาน
เปนครอบครัวเดีย่ ว หลายครอบครัว มีการจัดการศึกษารวมกันในบางสวนอยางมีความตอเนื่อง จริงจัง
และ 4) แบบรวมศูนยการจัดการในทีเ่ ดียวครอบครัวหลายครอบครัว มาจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน
รวมกันในสถานที่ตงั้ แหงหนึ่งโดยจัดตั้งเปนสถานศึกษาขนาดเล็กที่คณะครอบครัวกํากับ ดูแล
ทั้งในทางนโยบาย และการบริหารจัดการรูปแบบในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นเพือ่ รองรับครอบครัว
ที่อาจจะยังไมมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาดวยตัวเองโดยตรงและ กลุมครอบครัวอยูในละแวกเดียวกัน
ทั้งนี้เมื่อครอบครัวตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวแลว ครอบครัวตองพิจารณา
ตอวาจะตองจดทะเบียนเพื่อเปนครอบครัวบานเรียนอยางไร เชน จดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา
ในแตละจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จดทะเบียนฝากชื่อไวกับโรงเรียน เชน โรงเรียนหมูบ านเด็ก เปนตน และจดทะเบียนกับองคกรการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในตางประเทศ รวมถึงตองพิจารณาความพรอมของครอบครัวทัง้ ในดานพอ
แม ตัวเด็ก และสถานทีท่ ี่ใชในการศึกษา ซึง่ เชื่อมโยงกับการดําเนินการจัดกระบวนเรียนรูโดยการจัด
การศึกษา โดยครอบครัวทีเ่ ริม่ ตนจากการเลือกใชหลักสูตร ซึง่ ประกอบดวยหลักสูตร ซึ่งบางครอบครัว
ใชหลักสูตรทีค่ รอบครัวทําเอง หรือจากองคกรทางการศึกษาตาง ๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
หรือจัดหาหลักสูตรจากตางประเทศ สวนวิธีการจัดการเรียนรูสวนใหญเนนการใหความสําคัญกับ
ผูเรียนเปนสําคัญ การสรางองคความรูที่เกิดจากบูรณาการวิถีชีวิตเปนตัวตั้ง เปนภารกิจการจัดการศึกษา
ในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูห รือประสบการณ การเรียนรูทที่ ําใหผเู รียนพัฒนาสมรรถนะสําคัญ
สามารถบรรลุเปาหมายของแผนหรือหลักสูตรที่ครอบครัวกําหนดไวได
ในสวนกิจกรรมการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ในสังคมไทยนั้นมีความหลากหลายกันไปตามวิถีทางของแตละครอบครัว สวนใหญจะสอดคลองกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน และสภาพแวดลอมทางสังคม เชน กิจกรรมงานบาน กิจกรรมอาสาสมัคร
กิจกรรมเสริมทักษะ และพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิ การเรียนรูในรูปแบบโครงงาน
ตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษารวมกันเปนการเรียนรูในรูปแบบโครงงาน
ตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
ดังที่กลาวมาแลว เปนการจัดในบรรยากาศแบบครอบครัวที่ “ทุกสิ่งทุกอยางเปนการเรียนรู”
ดังนั้นในงานวัดและประเมินผลจึงเปนงานที่ละเอียดออน และยุงยากตามไปดวยแนวโนม เทคนิค
วิธีการวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน จึงคอนขางจะไปในทางทีเ่ จาะลึกเพื่อเขาใหถึง
พฤติกรรมการเรียนรูทสี่ ลับซับซอนของเด็กแตละคน ในวงการวัดผลประเมินผล เรียกเทคนิคเหลานี้วา
เปนการ “ประเมินตามสภาพจริง”(Anthentic assessment) หรือ “การประเมินผลทางเลือก”
(Alterative assessment) ซึ่งเปนการประเมินจากการสอบอัตนัย การประเมินผลในรูปโครงงาน
การเขียนอนุทินประเมินผล (Narrative report) และแฟมสะสมงาน (Portfolio) รวมถึงภาพถาย
หรือวิดีโอทีบ่ ันทึกการเรียนการสอน ซึง่ สามารถถายทอดใหเห็นการเรียนรูจากความเขาใจอยางแทจริง
ของผูเรียน
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ความสําเร็จของเด็กที่ไดรบั การศึกษาโดยครอบครัวจากกลยุทธการเรียนอยูกบั บาน
ประกอบกับเทคนิคการประเมินผลที่ชวยกระตุนการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กตามทีก่ ลาวมา
นับวามีสวนชวยอธิบายความสําเร็จของเด็กที่ไดเรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูไมนอย
ผลการวิจัยในสหรัฐหลายชิ้นไดทําการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ระหวางเด็กบานเรียนกับเด็กในโรงเรียนปกติ ซึ่งผลในภาพรวมคอนขางจะชี้ไปในทางเดียวกัน คือ
เด็กบานเรียนดูจะไมไดผิดปกติอยางที่คนจํานวนไมนอยคิด ตรงกันขามเด็กทีเ่ รียนกับพอแมอยูกบั บาน
คอนขางจะ “ไปไดดี” กวาเด็กทั่ว ๆ ไป ในการเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถดานตาง ๆ
เสียดวยซ้ํา รวมถึงคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม นักเรียนทีจ่ ัดการศึกษา
โดยครอบครัวนี้สูงเปนพิเศษ นอกจากนี้พบวามีสมั ฤทธิผลในวิชาพื้นฐาน เชน การอาน การเขียน
คณิตศาสตร ดีกวาเด็กในโรงเรียนปกติในระดับชั้นเรียนเดียวกัน (Griffith, 1997 อางถึงใน
อมรวิทย นาครทรรพ, 2543; Rudner, 1999) และเด็กบานเรียนสวนใหญมพี ฤติกรรมการปรับตัว
ทางสังคมไมตางจากเด็กทั่วไป และมีงานบางชิ้นที่ชี้วาเด็กบานเรียนคอนขางจะมั่นใจและเปนตัว
ของตัวเองมากกวา และมีแนวโนมที่จะมีปญหาทางการปรับตัวอันเนื่องจากแรงกดดันในกลุมเพื่อน
(Peer pressure) ดังที่พบในจุดเดนของนักเรียนบานเรียน คือ สามารถเขาสังคมกับเพื่อน ๆ ในชั้น
ไดอยางดี มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผใหกบั เพื่อน ดานวิชาการพัฒนาไดมากกวานักเรียนในชั้นเรียน
โดยเฉพาะทักษะการคิดและการบูรณาการความรูกบั ชีวิตจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545)
แตเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราลงมือทําอะไรบางอยาง สิง่ ทีต่ ามมานอกจากผลลัพธที่ดีนนั้ ยังมีปญ
 หา
อุปสรรคควบคูมาดวย การจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็เชนกัน อันไดแก ทางดานครอบครัวโดยทั่วไป
อาจจะยังขาดความเขาใจและความเชื่อมั่นตอรูปแบบการศึกษาใหมนี้ เสียงคัดคานและความไมเห็นดวย
จากญาติมิตรและคนรอบขาง การขาดประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ขณะที่ทางภาครัฐ
โดยเฉพาะสํานักเขตพื้นทีก่ ารศึกษาก็ยงั ขาดความเขาใจถึงเจตนารมณ การเปดใหมีความแตกตางกัน
ระหวางการศึกษาในระบบกับการศึกษาทีเ่ ปนทางเลือก ตลอดจนหนวยงานในสวนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการเองก็ยังไมมกี ารสงเสริมสนับสนุนอยางแทจริง การมีกฎหมายรองรับ มีสิทธิ
ทางกฎหมายสมบูรณ จึงใชวาทุกอยางจะสําเร็จเรียบรอยราบรื่นดีแลว หากครอบครัวจดทะเบียน
ที่เขตพื้นที่การศึกษา การกําหนดใหมกี ารประเมินผลตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหเกิดปญหาตอการจัดการเรียนรูไปตามความสนใจและตามลักษณะเฉพาะ
ของลูกจึงตรวจสอบไดยาก เนื่องจากภาระงานทีม่ าก และบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทีร่ ับผิดชอบ
เครื่องมือในการวัดประเมินผลยังไมชัดเจน รวมถึงบทบาทของผูป กครองและเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จนถึง
ปจจุบันครอบครัวทีเ่ จอปญหาจะใชวิธีกลับไปลงทะเบียนกับโครงการบานเรียนในโรงเรียนหมูบ านเด็ก
และกับ กศน. เชนเดิม โดยยอมละทิง้ สิทธิประโยชนตามกฎหมายไป ซึง่ ถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบวา
มีจํานวน 26 ครอบครัว เปนเด็กผูเ รียนจํานวน 35 คน สวนที่ลงทะเบียนกับ กศน. ไมสามารถระบุ
จํานวนได
นอกจากนี้ยังคงอุปสรรคอื่น ๆ ที่ครอบครัวกําลังประสบอยูในปจจุบัน จากรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ เรื่อง ภาคีบานเรียน การจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัว สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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และเครือขาย (2550) พบวา ครอบครัวตองการการสงเสริมสนับสนุนใน 2 ลักษณะดังตอไปนี้
1) ครอบครัวที่อยูในชวงสนใจ/ตัดสินใจสิ่งที่ตองการมากทีส่ ดุ คือ ขอมูลขาวสาร ขอปฏิบัติในการจด
ทะเบียนขออนุญาต ตัวอยางแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และบทเรียน ประสบการณ
ของครอบครัวที่ไดจัดการศึกษามากอน 2) ครอบครัวทีเ่ ริ่มตนจัดการศึกษาสิ่งที่ตอ งการมากที่สุด คือ
การเสริมความรูและทักษะในการเปนนักจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล การศึกษา การไดรบั เงิน
อุดหนุนการศึกษาและสิทธิประโยชนอื่น ๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ค)
จากสภาพการณดังกลาวที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ในภาคใตเองก็มีสภาพไมตางกัน
ทั้งนี้รายงานการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูครอบครัวบานเรียนภาคใต
โดยสาทร สมพงษ และคณะ (2553) ใหขอมูลครอบครัวโฮมสคูลในภาคใต เทาที่ทราบจากการติดตอ
ประสานงานและพบปะกันอยางตอเนื่อง มีอยูป ระมาณ 20 - 25 ครอบครัว นับวาเปนจํานวนนอย
เมื่อเทียบกับกับจํานวนครอบครัวโฮมสคูลในภาคอื่น ๆ รวมถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได
ไมนานนัก จากประสบการณการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
ครอบครัวผูจ ัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต พบวา สวนใหญจงั หวัดที่สาํ คัญ
ในภาคใตจะมีครอบครัวอยูจํานวนมากเมื่อเทียบในสัดสวนทัง้ หมด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต
ครอบครัวสวนใหญจัดใหบุตรเพียงคนเดียวอยูในระดับกอนประถมศึกษา และจดทะเบียนที่เขตพื้นที่
การศึกษาของแตละจังหวัด ขอสังเกตทีส่ ําคัญจะเห็นไดวา สวนใหญในภาคใตจะจัดรูปแบบการศึกษา
แบบครอบครัวเดี่ยว ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความพรอม และการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ครอบครัวตองรับผิดชอบในรายละเอียดทั้งหมด
ผูวิจัยในฐานะนักการศึกษาคนหนึง่ ที่มีความสนใจใครเรียนรูแ ละมีความพยายาม
ทําความเขาใจเรื่องการจัดศึกษาโดยครอบครัว จากการทบทวนเอกสารและประสบการณในการเขารวม
ประชุมกับครอบครัว ผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา ในภาคใตปจจุบันมีครอบครัวทีส่ นใจ
จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็พบวาคนทั่วไปสวนใหญโดยเฉพาะผูท ี่ไมได
เกีย่ วของกับภาคการศึกษาก็ยงั มีความไมความเขาใจในเรือ่ งการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดประเมิน
การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของรัฐคอนขางมากเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบนี้
สังเกตไดจากการประชุมกลุมยอยของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในภาคใตที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ครอบครัวที่กําลังสนใจหรือกําลังตัดสินใจ มักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวทั้งสิ้น
ซึ่งสะทอนใหเห็นวายังคงมีความตองการความรูเ หลานีเ้ พื่อนําไปตอยอดทางการศึกษาใหบุตรหลาน
ตอไปในอนาคต จึงทําใหผูวิจัยสนใจใครรูและตองการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใต เพื่อเปนสวนหนึง่ ในการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา
ของสังคมไทย
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คําถามการวิจัย
1. บริบทของครอบครัวในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวในภาคใตเปนอยางไร
2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูข องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใตเปนอยางไร
3. สภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภาคใตมีอะไรบาง
4. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจากภาคใต
มีอะไรบาง

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

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

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

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

รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547

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

การจัดกระบวนการ
เรียนรูของการศึกษา
โดยครอบครัว
หลักการ/แนวคิด
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา
ในครอบครัว

1. หลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียน

การสอน
3. การใชสื่อและแหลง
เรียนรู
4. การประเมินผล
การเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ การศึกษา
โดยครอบครัวในภาคใตของประเทศไทย

