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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะกลาวถึงกรอบแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อใหเกิดความเขาใจในบริบทตาง ๆ ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและนําไปประยุกตใช
ในการออกแบบงานวิจัย โดยแบงเปนหัวขอเรียงลําดับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกบั การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.2 สิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.3 การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบัน
2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.2 ภูมิหลังของครอบครัว
2.3 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.4 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.6 จุดเดนและจุดดอยของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. การจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยครอบครัว
3.1 หลักสูตร
3.2 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
3.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรู
3.4 การวัดประเมินผล
3.5 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
4. การวิจัยแบบผสมผสาน
4.1 ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
4.2 เปาหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
4.3 ประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
4.4 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
4.5 การผสมผสานวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สําหรับประเทศไทยกระบวนการศึกษาไดเปลี่ยนผานจากการศึกษาในบาน วัง วัด
มาเปนการศึกษาที่มรี ะบบระเบียบแบบแผนในสถานศึกษามานับรอยปเศษ สรางความเจริญพัฒนา
ใหกับประเทศชาติมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะความเจริญทางวัตถุ แตความเจริญทางดานจิตใจ
กลับถดถอยลงละไมไดรบั ผลทางการศึกษาเทาที่ควร ประเทศไทยจึงประสบกับปญหาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน ผูเ รียนบางสวนทําตัวแปลกแยกจาดชุมชนทองถิ่นรากเงาและวัฒนธรรมดัง้ เดิม
ขาดการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ไมสามารถจัดการและแกปญหาของตนเองและกลุมได กลายมาเปน
ความแตกแยกในชาติอยางรุนแรงในปจจุบัน (วรากรณ สามโกเศศ และคณะ, 2553)
จากรายงานการสงลูกเขาโรงเรียนแตตนมานั้นถือเปนสิทธิของพอแม ใครที่ไมพรอม
ยังไมเห็นความจําเปนหรือเห็นวาขัดกับคานิยมขอตน ก็จะไมมีการบังคับกะเกณฑ ความคิดทีจ่ ะใหเปน
การศึกษาบังคับ เริม่ เกิดขึ้นโดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการจัดทําราง “ความคิดเห็นที่จะจัดการศึกษา
ร.ศ. 131” (พ.ศ. 2545) ใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับ ทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 ครัง้ แรกพระองคทานไมทรงมีพระราชวินิจฉัยอยางใด จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. 2464
หรือสิบปตอมาจึงมีการประกาศ “พระราชบัญญัติประถมศึกษา” ฉบับแรกขึ้นใหเด็กอายุตั้งแต 7 14 ป ตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มีการเก็บเงินศึกษาพลี (ยกเลิก พ.ศ. 2468) มีบทลงโทษ
ผูปกครองที่ขัดขืนถูกปรับไมเกิน 50 บาท
อยางไรก็ตาม อยางนอยยังมีการยอมรับสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลาน
ของครอบครัวไวในมาตรา 10 วา รัฐมนตรีอาจยกเวนเด็กไมตองเขาโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ก็ไดถาบิดา มารดา หรือผูปกครอง แจงวาเด็กไดรับการศึกษาในครอบครับแลว เด็กที่ไดรับการยกเวนนี้
ตองสงใหศึกษาธิการอําเภอสอบไลปละครั้ง เพื่อดูวาเด็กไดรบั การศึกษาเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ
รัฐมนตรีอาจถอนการยกเวนการเขาเรียนเสียก็ได”
ในพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาที่มีการแกไขปรับปรุงมาเปนลําดับ (นับถึงฉบับ
ปจจุบันได 8 ฉบับ) ยังเปดโอกาสใหกับการศึกษาของชุมชนในรูปโรงเรียนประชาบาลทีป่ ระชาชน
จัดตัง้ หรือโรงเรียนที่นายอําเภอตัดตัง้ รวมทัง้ บางฉบับมีการยืนยันสิทธิของครอบครัวเอาไวอยางชัดเจน
จนมาถึงพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. 2523 ซึ่งเปนฉบับบังคับใชในปจจุบันนี้เอง
ที่ไดยกเลิกโรงเรียนอยางที่ประชาชนในชุมชนจัดตั้งขึ้น และไมไดกลาวถึงสิทธิการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวไวแตอยางใดเทากับเปนการลวงละเมิดตอสิทธิดังกลาวอยางโจงแจงเปนครัง้ แรก คงเหลือไว
เพียงการบังคับใหเด็กไทยทุกคนตองเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนที่อยูในความควบคุมของรัฐ
เทานั้น
มาถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวไทยหลายอยาง
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดคอนขางชัดเจน ก็คือที่เคยเปนครอบครัวเครือญาติ มีปู ยา ตา ยาย และ
ความสัมพันธของการถายทอดคานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบตอกันมีความอบอุนและมีภมู ิคุมกัน
สําหรับการพึ่งพาตนเองและดูแลซึง่ กันและกันได แปรเปลี่ยนมาเปนครอบครัวเดี่ยวและมีจํานวนมาก
ที่เปนครอบครัวเดี่ยว แตกแยก หยาราง มีการอพยพทิ้งถิ่นฐานเขาสูเมืองใหญ พอแมตองทํามาหาเลี้ยงชีพ
เพื่อความอยูรอด เกิดความคร่ําเครียดมากกวาความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมและจิตใจ
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ขาดความสามารถในการพึงพาตนเอง และความสัมพันธในเชิงเกื้อกูลแกกัน อยางที่เคยเปนจุดแข็ง
ของวิถีชีวิตไทยในอดีต อีกทั้งสภาพการณที่ไมเปนผลดีนี้มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น
ในรายงานการวิจัย “การจัดการศึกษาโดยครอบครัวประสบการณของนานาประเทศ”
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) ไดสรุปใหความหมายของการศึกษา Home school หรือ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในบริบทของนานาประเทศวา คือ “กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดถูกวางแผน
ขึ้นอยางตั้งใจ สําหรับเด็กที่เปนสมาชิกของครอบครัวโดยกิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นในบานหรือ
สภาพการณแบบครอบครัวที่มผี ปู กครองทําหนาที่ครูหรือผูกาํ กับดูแลกิจกรรมเหล านั้น” พรอมกับ
ไดสรุปปจจัยหรือมูลเหตุสําคัญ ที่ทําใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนที่นิยมมีความแพรหลายขึ้น
เปนอยางมากในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งไดแก
1. ความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษา มองเห็นถึงความลมเหลวไรประสิทธิภาพ
ทั้งในคัวระบบและบุคลากร
2. ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีขาวสาร ทีท่ ําใหทกุ คนมีโอกาสและเสนทาง
เขาถึงการศึกษาไดอยางหลากหลาย ผูเรียนสามารถกํากับวิถีการเรียนรูของตนเองได
3. ปญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ทําใหพอแมผูปกครองมั่นใจในความปลอดภัยในโรงเรียนนอยลงเปนลําดับ
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงดูกบั การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย จะเห็นแนวโนม
ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตหากกจะกลาววาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยที่ฟนคืน
ขึ้นมาในใหมนี้ เปนแตเพียงการวิ่งตามกระแสทางตะวันตกอีกครั้ง ไมมเี นื้อหาแท ๆ ทีเ่ ปนของตัวเอง
ก็เห็นจะเปนการกลาวหาอยางขาดการมองในรายละเอียดขอเท็จจริง
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยยอมมีเหตุทมี่ าในความเปนจริงที่ดํารงอยู
ในสังคมไทยเราอยางอยางแนนอน อยางนอยทีส่ ุดก็มาจากวิกฤตการณของประเทศในหลาย ๆ ดาน
รวมทั้งวิกฤตการณของระบบการศึกษาที่สง สัญญาณชัดเจนวาลมเหลวมากกวาสําเร็จ ประกอบกับ
สังคมไทยเปนสังคมพุทธมาแตโบราณกาล จึงมีรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีตั้งแตอยูบ นการให
ความสําคัญแกสถาบันครอบครัวดังคติวาพอแม คือ พรหมของลูก คือ ครูคนแรกของลูก ในการสราง
ทางเลือกเพื่อใหเกิดทางรอดออกจากทุกขหรือวิกฤตการณทางการศึกษา จึงยอมมีโอกาสทีจ่ ะยอนกลับ
มาสูรากฐานเดิมของตน
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ที่ผานมาพบวากอนหนาการประกาศพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ หมายถึงการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวหรือการจัดการศึกษาใหกบั บุตรโดยครอบครัวเอง ยังเปนสิ่งที่ไมไดรับ
การคุมครองทางกฎหมาย แตก็ไดมีครอบครัวไทยจํานวนหนึ่งที่ไดดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดวยเหตุผลและรูปแบบการดําเนินการที่แตกตางกันไป
มูลเหตุสําคัญที่เปนแรงผลักดัน สรางความอาจหาญใหกับครอบครัวนักบุกเบิกเหลานั้น
เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังและเหตุผลในการตัดสินใจ ที่รวบรวมไวในรายงานการวิจัย “รูปแบบและ
พัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย (ยุทธชัย อุทัยวรรณ, 2543) ไดใหขอสรุปไววา
“ปจจัยสําคัญทีส่ ุดตอการกอกําเนิดขึ้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะ
ความคิดในเชิงอุดมคติและศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุงหมายใหการศึกษาเปนเครื่องพัฒนา
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บุตรหลานใหมีชีวิตที่มีอสิ รภาพและดีงาม โดยทีม่ ีปญหาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาตอการศึกษา
ในระบบ เปนตัวหนุนสงชวยใหการตัดสินใจเลือกการศึกษาบนทางสายใหมมีความแนวแนยิ่งขึ้น
แมจะตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงการไมไดรับการยอมรับในทางกฎหมายบานเมืองดวย
ก็ตาม”
ในรายงานฉบับเดียวกันไดแสดงพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ตามลําดับของชวงเวลา ดังนี้
ระยะแรก กอนป พ.ศ. 2530 มีสองครอบครัวนักบุกเบิกทีเ่ ปนที่รจู กั แพรหลาย ไดแก
ครอบครัวคุณพิภพ - รัชนี ธงไชย และครอบครัว นายแพทยโชติชวง ชุตินธร
ระยะทีส่ อง หลังป พ.ศ. 2535 ไดแก ครอบครัวนายแพทยพร พันธุโอสถ ครอบครัว
คุณสมพร พึง่ อุดม ครอบครัวคุณนิราพร เหลืองแจม ครอบครัวคุณสาทร สมพงศ ครอบครัวครู
บาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์
ระยะทีส่ าม ชวงรอยตอของการประการใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดแก ครอบครัวคุณกนกพร สบายใจ ครอบครัวคุณอาทิตย แดงพวงไพบูลย ครอบครัว
คุณพรสรวง คุณวัฒนการ ครอบครัวกลุม บานเรียนปญญากร เปนตน
ปจจุบันตองเพิม่ เติมขึ้นอีกชวงเวลาหนึ่ง คือ ระยะทีส่ ี่ หลังการประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิ่มขึ้น
อีกเปนจํานวนหลายสิบครอบครัว ถึงแมจะยังไมมกี ารประกาศกฎกระทรวงฯ เพื่อการนี้ ซึ่งจะทําให
สิทธิการศึกษาโดยครอบครัวมีความสมบูรณขึ้นและในลําดับตอไป คงจะไดมีการสรุปพัฒนาการ
ในชวงระยะที่หา คือ ภายหลังการประกาศกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ซึ่งคาดวาถึงตอนนั้นจะมีจํานวนครอบครัวผูตัดสินใจเริม่ ตนดําเนินการเพิ่มขึ้นอีกมากจนเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน
ในรายงานการศึกษาเบื้องตน “การพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย” (ยุทธชัย อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และคณะ, 2544) ไดแสดงพัฒนาการโดยพิจารณาจาก
ปรากฏการณของการเชื่อมโยงเขาหากัน ที่มีการพัฒนาจากการเปนครอบครัวเดี่ยวสูก ารเปนกลุม
ครอบครัว และเปนเครือขายของการศึกษาโดยครอบครัวในที่สุด
ในระยะเริ่มแรก การจัดการศึกษาโดยครอบครัวตองมีรูปแบบของความเปน
“ครอบครัวเดี่ยว” อันเนื่องมาจากสภาวการณรอบตัวทัง้ หลายผลักดันใหเปนไปเชนนั้น
ในการดําเนินการมีความเปนปจเจกเฉพาะในครอบครัวของตนสรางสรรคหลักสูตรกระบวนการเรียนรู
ไปตามวิถีทางทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับสภาพครอบครัว ทัศนะความเชื่อ ความถนัน ความสนใจของลูก
แตกตางกันไป ตอมาโดยเฉพาะชวงหลังพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทีก่ ารจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแพรหลายขึ้นมีจํานวนครอบครัวผูจัดมากขึ้น ไดเกิดลักษณะของการรวมตัวเปน
“กลุม ครอบครัว” ทั้งนี้คาดวานอกจากจํานวนครอบครัวทีเ่ พิ่มขึ้นแลวยังเปนผลมาจากรากฐาน
ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการเปนชุมชน มีความเกื้อกูลตอกันประกอบกับ
การรวมกลุม นําไปสูก ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประสบการณเปนกําลังใจแกกันและกัน มีเพื่อน
มิตรรวมทั้งประโยชนอื่น ๆ ที่สามารถสรางสรรคขึ้นจากกระบวนการกลุมไดอีกมาก โดยมีรปู แบบ
ของการรวมกลุมเปน 2 ลักษณะ คือ
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1. ลักษณะเปนขายประสานงาน แบบหลวม ๆ ไมเปนทางการ เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรูรวมกันตามโอกาสอํานวยตามสถานที่ที่นดั หมายเปนครั้ง ๆ ไป โดยทีส่ มาชิกแตละครอบครัว
ยังดูแลจัดการศึกษาใหกับบุตรของตนเองเปนหลัก
2. ลักษณะรวมศูนยการจัดการ มีการดําเนินการคลายเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก
จัดการศึกษาใหบุตรหลานรวมกันในสถานที่ตั้งแหงหนึ่ง ตําเนินงานโดยคณะผูบริหารและคณะครู
ที่มีคาตอบแทนเปนแบบแผนกลุม ลักษณะนี้ มีแนวโนมและมีความเปนไปไดทจี่ ะพัฒนาไปสูก ารเปน
สถานศึกษาประเภท “ศูนยการเรียน” โดยองคกรเอกชน หรือองคกรชุมชน
ความเปนกลุม ครอบครัวไดชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
มีพัฒนาการอยางสําคัญขึ้น สามารถชวยแกไขปญหาในขอทีเ่ กี่ยวกับความไมพรอมของครอบครัว
บางครอบครัว และทําใหมีมิตทิ างสังคมซึ่งสวนใหญจะวิตกกังวลกันวาอาจจะเปนจุดออนของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
อยางไรก็ตาม หากจะใหมีพลังเพียงพอทีจ่ ะผลักดันแนวทางการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใหมีการเคลื่อนตัวไปอยางหนักแนน จนกลายเปนนวัตกรรมที่ชัดเจนในขบวนของ
การปฏิรูปการศึกษาจําเปนที่จะตองมีพัฒนาการของการรวมกลุม รวมพลังใหแนนแฟนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
กอใหเกิดลักษณะการรวมตัวที่เปน “เครือขายครอบครัว” ขึ้นมา
เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ไดมีการจัดตัง้ “ศูนยประสานงานการศึกษาโดยครอบครัว”
มีชื่อยอวา “ศปศค. นับเปนองคกรเครือขายการศึกษาโดยครอบครัวแหงแรกของสังคมไทย ซึง่ ตอมา
ในป พ.ศ. 2546 ไดมีการพัฒนาองคกรใหมโี ครงสรางการดําเนินงานทีเ่ ปนทางการยิ่งขึ้น มีแผนงาน
และเจาหนาทีป่ ระจํา รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันบานเรียนไทย” ชื่อยอ สบท. โดยยังคงไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภารกิจของสถาบันบานเรียนไทยในฐานะองคกรเครือขายการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในสังคมไทย ตามทีก่ ําหนดไวในเอกสารของสถาบัน พ.ศ. 2546 มีดังตอไปนี้
วิจัยสรางองคความรู วิจัยพัฒนาสรางองคความรู การจัดการศึกษา โดยครอบครัว
ในสังคมไทยและเรียนรูป ระสบการณจากนานาประเทศ สรางความรวมมือระดับองคกรกับหนวยงาน
ตางประเทศ
เคลื่อนไหวสังคม เผยแพรขยายผลและพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย ผลักดันใหขอเสนอตอนโยบาย กฎ ระเบียบ ของภาครัฐ สรางการยอมรับทีจ่ ะเปนองคกร
ทําหนาทีร่ ับจดทะเบียนใหคําปรึกษาแกครอบครัวที่ประสงคจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สรางชุมชนบานเรือน จัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ
และสํานึกบานเรียนไทยใหกับสมาชิกและสาธารณชนสนับสนุนประสานงานใหเกิดการรวมกลุม
ครอบครัวบานเรือนที่มีถิ่นอาศัยในพื้นที่เดียวกันเพื่อการรวมมือเกื้อหนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การแลกเปลี่ยนประยุกตบทเรียนระหวางกันและกัน
สําหรับพัฒนาการในมิติอื่น ๆ ดังเชนพัฒนาการสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวหรือพัฒนาการที่พจิ ารณาจากตัวเด็กที่ผานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ขณะนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะทําการวิจัยสรุปใหเห็นชัดเจน เนื่องจากครอบครัวผูจ ัดปจจุบันยังมี
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จํานวนจํากัดการดําเนินการของภาครัฐ ทัง้ ในทางกฎระเบียบและการสนับสนุนสงเสริมยังไมมผี ล
ในทางปฏิบัติ การจัดการศึกษาของครอบครัวยังมีลกั ษณะแฝงตัวไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่
เต็มศักยภาพ เปนตน ควรใหสภาพการณเหลานี้คลี่คลายไปอีกระยะหนึ่ง
แมวาปจจุบันจะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพโดยมี
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
แตก็ยังไมอาจสรุปไดวา จะนําไปสูก ารแกปญหาไดอยางเปนระบบและครบวงจร เนือ่ งจากการศึกษา
เปนเรื่องใหญที่ยากจะประสบความสําเร็จไดในระยะเวลาอันใกลและดวยความสามารถขององคใด
องคกรหนึ่ง แตจําเปนตองไดรับความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน
แนวคิดของการศึกษาเปนการศึกษาทีเ่ ชื่อวา “คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูได”
บนหลักการ “การศึกษาเพื่อมวลชนและมวลชนเพื่อการศึกษา” ชวยกันทําใหการศึกษาเปนกลไก
ปลูกฝงและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทบี่ ูรณาการเขากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเงา ประวัติศาสตร
ชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติ เปนการศึกษาที่เอา “ชีวิตเปนตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเปนตัวตั้ง”
ดังที่ผานมา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนจะตองไดรับทัง้ ความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม
รูปแบบการศึกษาจึงเปนการจัดเปนการศึกษาระบบเปด ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิที่จะใหความเห็นหรือเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เปนการศึกษาที่ “ฟง” เสียงของประชาชน (ประเวศ วะสี, 2553)
โดยสรุปแลว การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแตในอดีต และ
เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจจนทําใหการศึกษาโดยครอบครัวเลือนหายไป
สังคมใหความสําคัญกับโรงเรียนมากขึ้นเรือ่ ย ๆ ตามกาลเวลา จนมีครอบครัวที่บกุ เบิกทําใหเกิด
กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวขึ้นในสังคมไทย ซึง่ ถือเปนการศึกษาทางแตกตางจากการศึกษา
กระแสหลัก จากครอบครัวเดี่ยว ขยายตัวเปนกลุมครอบครัว เมื่อครอบครัวมีเพิม่ จํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ก็
พัฒนาจนกลายเปนเครือขายโฮมสคูลที่เขมแข็งและคอยชวยเหลือซึง่ กันและกัน ขณะเดียวกัน
ครอบครัวเหลานี้ก็ไดเรียกรองสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานไดอยางถูกตองตามกฏหมาย
จนสําเร็จ และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกลายเปนการศึกษาทางเลือกที่แพรหลายมากขึ้น
มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทาการศึกษาในระบบดังเชนในปจจุนนี้

1.2 สิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข เมื่อกลาวถึงสิทธิของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความจําเปนอยางที่ตอง
อางอิงถึงระบบการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากเปนสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมสิทธิของครอบครัว
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางแทจริง ระบบการศึกษาไทยปจจุบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัดระบบการศึกษา
ขั้นประถมศึกษา 6 ป (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (3 ระดับชั้น) และการศึกษา
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (3 ระดับชั้น) หรือระบบ 6-3-3
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ระบบการศึกษาไทยยังจัดเปนระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะไมพจิ ารณาแบงแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะถือวา
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธีการเรียนการสอน
ฉะนั้นแนวทางใหม คือ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้ง 3 รูปแบบ และใหมรี ะบบเทียบโอนการเรียนรู
ทั้ง 3 รูปแบบ ตามกฎกระทรวงการแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กลาววา
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนี้
1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาทีก่ ําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
โดยการศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การศึกษาซึง่ จัดไมนอ ยกวาสิบสองป
กอนระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง การแบงระดับ หรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงการศึกษา ในระบบทีเ่ ปนการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแบงเปนสามระดับ
1.1.1 การศึกษากอนระดับประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี
อายุ 3 - 6 ป
1.1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใชเวลาเรียน 6 ป
1.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปนสองระดับ ดังนี้
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยปกติใชเวลาเรียน 3 ป
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติใชเวลาเรียน 3 ป
มี 2 ประเภทดังนี้
1) ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
2) ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป
1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญาและ
ระดับปริญญา การใชคําวา "อุดมศึกษา" แทนคําวา "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย" ก็เพื่อจะให
ครอบคลุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ที่เรียนภายหลังทีจ่ บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแลว ทั้งนี้การศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปทสี่ ิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาการศึกษาภาคบังคับนั้นตางจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานไมบังคับใหประชาชนตองเขาเรียนแตเปนสิทธิ์ของคนไทย สวนการศึกษา
ภาคบังคับเปนการบังคับใหเขาเรียนถือเปนหนาที่ของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ
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2. การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผเู รียนไดเรียนรูด วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม หรือ
แหลงความรูอื่นๆ
สิ่งทีส่ ําคัญทีส่ ุด คือ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึง่ หรือทัง้ สาม
รูปแบบก็ไดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ ูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบ
ไดไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมกต็ าม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางานการสอน และจะสงเสริมใหสถานศึกษา
จัดไดทั้ง 3 รูปแบบ นอกจากนี้การดําเนินงานการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ยังเกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีจุดมุง หมายหลักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
และเปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข แตระบบการศึกษาปจจุบันไมสามารถ
สรางผูเ รียนทีม่ ีคุณภาพไดตามที่มุงหวังไวสืบเนื่องจากปญหาหลายประการ รวมทั้งกระบวนทัศน
ที่ยังไมสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการปฏิรูปดังกลาวบังเกิดผลไดกฎหมาย
จึงเปดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งเปดโอกาสใหการศึกษาทางเลือกเขามามีบทบาทในสังคม
ใหพอแมไดสทิ ธิจะจัดการศึกษาใหแกลกู หลานได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
ดังสาระบัญญัติไวในมาตรา 4 6 12 13 14 18(3) และ 22 - 26 ดังนี้
มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคมการเรียนรูและปจจัยเกือ้ หนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน
ที่มีอํานาจหนาทีห่ รือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูร วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสทิ ธิไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
2. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล ซึง่ อยู
ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
3. การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิไดรบั สิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึง่ อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ
2. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
3. การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 18 (3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานทีเ่ รียนทีห่ นวยงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห
และสถาบันสังคมอื่น เปนผูจัดตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
สิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษา สรุปไดวา กฎหมายกําหนดใหบุคคล ครอบครัว มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสราง
องคความรูตาง ๆ และเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอ ยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผเู รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1. ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญ
 ญา
4. ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเ รียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. กิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรอู ยางตอเนือ่ ง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดงี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนีผ้ สู อนและผูเ รียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ การเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเ รียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเ รียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคู
ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
นอกจากกฎหมายทีเ่ ขามีบทบาทอยางทีส่ ุดสําหรับการจัดศึกษาโดยครอบครัว
ที่ผานความมุมานะพยายามอยางยาวนานในการเรียกรองสิทธิเพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ใหถูกตอง สามารถมีผลบังคับใชไดอยางจริง ทั้งในระดับครอบครัว และหนวยงานราชการ นั่นคือ
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ที่มีใจความ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"จัดการศึกษา" หมายความวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแกผูเรียน
"ครอบครัว" หมายความวา บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจ
ปกครอง หรือผูป กครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
"ผูจัดการศึกษา" หมายความวา บุคคลในครอบครัวหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ครอบครัวนั้นใหจัดการศึกษา
"ผูเรียน" หมายความวา บุตรหรือบุคคลผูอยูในปกครองของครอบครัว
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"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลําเนา
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 2 ใหครอบครัว ซึ่งประสงคจะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
ตอสํานักงาน คําขออนุญาตตามวรรคหนึง่ ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผูเรียน
(3) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของครอบครัวและผูเรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใชจัดการศึกษา
(5) สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ของผูจัดการศึกษา เวนแตผูจัดการศึกษาผานการประเมินโดยสํานักงานวาเปนผูมีความรู ความสามารถ
หรือประสบการณในการจัดการศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสํานักงานรวมกันกําหนดตามความมุง หมาย
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
ขอ 3 ใหสํานักงานเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว
และแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัว ที่ยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษา
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรบั คําขออนุญาตจัดการศึกษาตามขอ 2
ขอ 4 ในกรณีทสี่ ํานักงานเห็นวา ครอบครัวที่ไดรับอนุญาตจัดการศึกษาใด
ไมจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตามขอ 2 (7) ใหสาํ นักงานแนะนําใหครอบครัวนั้นปรับปรุง
การจัดการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด หากครอบครัวดังกลาวไมดําเนินการตามคําแนะนํา
ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา
ขอ 5 ใหครอบครัวดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ตามหลักเกณฑและวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํารายงาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน รวมทัง้ การจัดการเรียนการสอน และสภาพปญหา
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สํานักงานกําหนดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ 6 ใหสํานักงานจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่ผูเรียนไมผานการวัดผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานแจง ให
ครอบครัวจัดใหมกี ารเรียนซอมเสริมแกผูเรียนนั้น และจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลใหมภายใน
ระยะเวลาทีส่ ํานักงานกําหนด
ขอ 7 ใหสํานักงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแกผเู รียนทีผ่ าน
การวัดผลและประเมินผลตามขอ 6
ขอ 8 การเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัวอาจมีไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) สํานักงานมีคําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาตามคําขอของครอบครัว
(2) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจัดการศึกษาตามขอ 4
จากกฏทรวงกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547 สะทอนใหเห็นความกาวหนาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย รวมถึง
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การใหความรวมมือจากทางภาครัฐที่ใหความสนใจและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านทั้งฝายผูจัดและเจาหนาที่
ของรัฐในสํานักเขตพื้นที่การศึกษาแตละจังหวัด อันนําไปสูความเขาใจตรงกันมากยิง่ ขึ้น
ชวงปลายป พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัวไปอีก
กาวหนึ่ง ในความสัมพันธที่ขยายใหญขึ้นในรูปแบบของเครือขายครอบครัวบานเรียน ไดพัฒนาเริม่ ตน
จากการจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ศปศค.) และกลายเปน” สถาบัน
บานเรียนไทย” เปนองคกรที่มงุ ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพื่อชวยในการสงเสริม สนับสนุน
ในดานนโยบายและกฎหมายเพือ่ ใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหถูกตอง
สมบูรณอยางแทจริง และองคกรเครือขายผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจัดตั้งขึ้นเปน “สมาคม
บานเรียนไทย” (สบท.) ในปจจุบัน เครือขายที่เขมแข็งเหลารวมกันผลักดันขอกฏหมายทีเ่ ปนธรรม
และชวยรับรองสิทธิการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยิ่งขึ้น โดยผลักดันเสนอนโยบายและขอคิดเห็น
ตาง ๆ จนปรากฏผลลําดับตอมา คือ พระราชบัญญัตสิ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่มีใจความสําคัญตามมาตรา 3 - 9 ดังตอไปนี้
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบงั คับกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยซึ่งดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่ไดบัญญัติไวแลว
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาทีม่ ีกลุม เปาหมาย
ผูรับบริการ และวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรปู แบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน
หรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุม
เปาหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท มี่ ีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา
หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคล ซึง่ บุคคลสามารถเลือกทีจ่ ะเรียนรูไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตองการ
โอกาสความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ภาคีเครือขาย” หมายความวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองคกรอื่น
รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสาน
ความรวมมือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว หรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได แลวแตกรณี ทั้งนีต้ ามกระบวนการและการดําเนินการที่ได
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหยึดหลักดังตอไปนี้
1. การศึกษานอกระบบ ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษา
อยางกวางขวาง ทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และ
การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
2. การศึกษาตามอัธยาศัย การเขาถึงแหลงการเรียนรูทสี่ อดคลองกับความสนใจและ
วิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุม เปาหมาย การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่น และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู
ที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
มาตรา 7 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย
ในเรื่องดังตอไปนี้
1. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพือ่ พัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม
ที่ใชความรูและภูมิปญ
 ญาเปนฐานในการพัฒนา ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรม
การศึกษา
มาตรา 8 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย
ในเรื่องดังตอไปนี้
1. ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูทจี่ ะเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
2. ผูเรียนไดเรียนรูสาระทีส่ อดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรบั ไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
มาตรา 9 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ดงั ตอไปนี้
1. ผูเรียน ซึง่ เปนผูท ี่ไดรับประโยชน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และสามารถ
เลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง
2. ผูจัดการเรียนรูส ําหรับการศึกษานอกระบบ และผูจัดแหลงการเรียนรูส ําหรับ
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การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนโดยบูรณาการความรู ปลูกฝงคุณธรรม และคานิยมที่ดีงาม
3. ผูสงเสริมและสนับสนุน ซึ่งเปนผูที่เอื้อประโยชนใหแกผเู รียนและผูจ ัดการเรียนรู
มีการดําเนินการที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากพระราชบัญญัติดงั กลาวขางตน เปนกฎหมายสําหรับใหสถานศึกษาและเครือขาย
ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาและภาคีเครือขาย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เปนการสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดมีความรูความเขาใจในแนวคิดกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะสงผลใหเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดงายขึ้น เพื่อทําใหประชาชน
ไดมีโอกาสเรียนรู และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนไดตามศักยภาพ
โดยสรุปแลว สิทธิในการจัดการศึกษาในครอบครัวในสังคมไทยเกิดขึ้นจากการผลักดัน
จากภาคประชาชนหรือผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางแทจริงตั้งเริม่ ตน ซึ่งผานระยะเวลายาวนาน
ผานความพยายามของครอบครัวรุนแลวรุนเลาที่ยังไมละความเพียรเพื่อเรียกรองสิทธิใหกบั ผูเ รียน
การจนไปถึงเปาหมาย คือ การศึกษาตลอดชีวิตที่เปนรูปแบบของการศึกษานับตั้งแตวัยแรกเกิด
จนกระทั่งสิ้นชีวิต สอดคลองกับแนวคิดและความเชื่อของการจัดการศึกษาในครอบครัว

1.3 การจัดการศึกษาในครอบครัวในปจจุบัน
ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเปนกฏหมายสําคัญยิง่
ในการปฏิรปู ทางการเมืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ก็ยอมถือเปนตัวบทกฎหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันที่มเี จตนารมณใหเกิดการปรับปรุงทางการศึกษาขนานใหญ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีบทบัญญัติสงเสริมสนับสนุน
ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษาอยูหลายมาตรา โดยเฉพาะในมาตรา 12
ที่รับรองใหสิทธิครอบครัวสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตรของตนเองไดใหหลักประกันไว
ในมาตรา 13 และมาตรา 14 บิดา มารดา หรือผูปกครองทีจ่ ัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตร
หรือบุคคลในความดูแล มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐและสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชน การลดหยอน
หรือยกเวนภาษี เปนตน มาตรา 15 และมาตรา 18 ใหมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา
ยืดหยุนแตกตางกันไปได มาตรา 38 ใหอยูในการสงเสริมสนับสนุนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547)
จากรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) กลาวถึงเรือ่ งการศึกษาอยางชนิด
ตระหนักวากําลังอยูในภาวะแหงความวิกฤต เปนเรื่องอันเรงดวนที่จะตองมีการปฏิรูปหรือถึงขั้น
ตองปฏิวัติ ไมยิ่งหยอนไปกวาเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีความจําเปนที่จะตองลงลึก
ไปใหถึงแกน
คงจําเปนตองกลาวถึง การศึกษาในระบบหรือกระแสหลักทีเ่ ปนคนไทยทุกคน
ยอมรับและรับรูกันมายาวนานถึงปญหาที่เรื้อรังและแกไมเคยตก คําถามสําคัญอยางแรกที่ควรตัง้
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ขอสังเกตจากใจของคนทุกคนก็คือ การศึกษาชนิดที่เปนแบบแผนตายตัวอยางในระบบโรงเรียน
ที่กลายเปนความเคยชินของคนในยุคสมัยนี้จนยากที่จะเห็นอยางอื่นไปไดแลวนั้น เปนการศึกษา
ที่สรางความรุง เรืองพัฒนาชีวิต หรือเปนการศึกษาที่สรางความทุกขทําลายชีวิตใหเสื่อมลง มันเปนไป
ในทางใดกันแน
จากการสํารวจครอบครัวที่มีความสนใจที่จะจัด การศึกษาโดยครอบครัวดวยวิธี
การเปดรับขอมูลโดยตรงผานเครือขายงานประชาสัมพันธของสถาบันบานเรียนไทย (จดหมายขาว
รายเดือน” บานเรียนไทย”, www.banrian.com) และของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ในชวงระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2546 (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) รวมทั้งสํารวจ
จากครอบครัวที่มาเขารวมการประชุมปฏิบัติการเวทีบานเรียนในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใต รวม ๔ ครั้ง ผลการสํารวจทํา ใหสามารถคาดการณแนวโนมการขยายตัวของการศึกษา
โดยครอบครัวในสังคมไทยในป พ.ศ. 2547 - 2548 สามารถชี้ใหเห็นดวยขอคนพบที่สําคัญ คือ
มีการขยายตัวของครอบครัวบานเรียนอยางมาก ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงดังที่คาดหมาย สําหรับในปจจุบนั ไดมีครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษา
ใหกับบุตรหลานเองเพิ่มขึ้นอยางมาก เมื่อเทียบกับในอดีต ปจจัยทีเ่ ปนแรงผลักดันสําคัญ คือ “ทัศนะ
ความคิดในเชิงอุดมคติและความศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุงหมายมุงใหการศึกษา
เปนเครื่องพัฒนาบุตรหลานใหมีชีวิตที่มีอสิ รภาพและดีงาม” การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้ ไดรับ
อิทธิพลจากปรัชญาการศึกษาองครวม (Holistic education) และการศึกษาทางเลือก (Alternative
education) เปนความพยายามสรางสรรคกระบวนการเรียนรูที่ตางออกไปจากเดิม เพื่อการคนพบ
พื้นที่ที่เปนอิสระของตนทางกลางการอยูรวมอยางไมแปลกแยกกับสังคมสมัยใหม การศึกษา
โดยครอบครัวในสังคมไทยไดรบั อิทธิพลจากการศึกษาที่บาน หรือ Home school ของทางตะวันตก
มาบาง และมีเหตุมาจากความเปนจริงที่ดํารงอยูในสังคมไทยเพื่อใหสอดคลองกับพื้นเพทางวัฒนธรรม
ที่ยกยองใหพอแมเปนครูคนแรก และครอบครัวคือแหลงเรียนรูบมเพาะสรางความเปนคนทีส่ ําคัญ
ที่สุดของเด็ก รวมทั้งการใหความสําคัญตอการเปนชุมชน การเชื่อมโยงเขาหากันเพือ่ การเกื้อกูลกัน
ตั้งแตเริ่มตนการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยจึงมีแนวโนมของการรวมตัวกันเปนกลุม
“กลุม ครอบครัวบานเรียน” ซึ่งมีลักษณะเปนวัฒนธรรมตะวันตก
การรวมตัวกันของกลุม ครอบครัวบานเรียน จะกระทําอยูใน 2 ลักษณะ คือ
1. กลุมครอบครัวบานเรียน ที่มีลกั ษณะเปนขายประสานงาน สมาชิกดูแล
จัดการศึกษาใหกับบุตรของตนเปนหลัก พรอมไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันตามเวลาและ
สถานที่ที่นัดหมายเปนครั้ง ๆ ไป มีการประสานงานแบบหลวม ๆ ไมเปนทางการนัก ตัวอยางไดแก
กลุมบานเรียนปญญากร และกลุมประสานใจ
2. กลุมครอบครัวบานเรียน ที่มีลกั ษณะรวมศูนยการจัดการในที่เดียว ครอบครัว
ที่มีจุดมุง หมายหรือปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือรวมกัน ไดรวมกันดําเนินการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
แหงหนึง่ อาจมีการมอบหมายหรือจางครู ผูดําเนินการโดยอยูในการกํากับดูแลของคณะครอบครัว
กลุมลักษณะนี้มีความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเปนสถานศึกษาในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544)
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การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(ศปศค.)
ชวงปลายป พ.ศ. 2543 การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยมีการเคลื่อนตัวไปอีก
กาวหนึ่ง ในความสัมพันธที่ขยายใหญขึ้น และมีความเปนไปไดที่จะเกิดระบบของการประสานงาน
ดูแลจัดการที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ในรูปแบบของเครือขายครอบครัวบานเรียน ดวยการจัดตั้งเปน
“ศูนยประสานงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว” (ศปศค.) โดยจะเปนองคกรตัวแทนเพือ่ การพัฒนา
สรางสรรค “การศึกษาโดยครอบครัว” ในสังคมไทย อันนําไปสูแกนแทและจุดมุงหมายทีส่ มบูรณ
ของชีวิต ซึ่งจะมีภารกิจหลักดวยกัน 3 ประการ คือ 1) สรางความเขมแข็งใหกับการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย 2) สรางสรรคชุมชนครอบครัวแหงการเรียนรู และ 3) วิจัยพัฒนาเผยแพร ขยายผล
เพื่อการรวมสรางสังคมแหงการเรียนรู การดําเนินงานของศูนยประสานงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจะดําเนินตามโครงงาน 3 โครงงาน คือ โครงงานเพื่อครอบครัวบานเรียน โครงงาน
เพื่อครอบครัวเรียนรูรวมกัน และโครงงานวิจัยพัฒนา เผยแพร ขยายผล แตละโครงงานจะประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 1) โครงงานเพือ่ ครอบครัวบานเรียน ประกอบดวยกิจกรรม อาทิ การจัดทํา
ทะเบียนครอบครัวบานเรียน การจัดกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในทางความรู ความสามารถ
วัตถุปจจัย และทรัพยากรการศึกษา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณรวมกัน
การจัดเรียนรูรวมกัน ในรูปกิจกรรมเด็ก กิจกรรมครอบครัว สนับสนุนใหมีชมรมเด็กบานเรียน
หลากหลายลีลาตามความสนใจ ความถนัดของเด็ก และสนับสนุนใหมีอาสาสมัครชวยบานเรียน
การชวยเหลือจากกัลยาณมิตร 2) โครงงานเพือ่ ครอบครัวเรียนรูรวมกัน ประกอบดวยกิจกรรม อาทิ
การสัมมนาสําหรับผูสนใจและผูเริ่มตนจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดการเรียนรูรวมกันในรูปกิจกรรม
เด็กกิจกรรมครอบครัวในวันหยุด วัดปดภาคการศึกษา และ 3) โครงงานวิจัยพัฒนา เผยแพร ขยายผล
ประกอบดวยกิจกรรม อาทิ ติดตาม ผลักดันรณรงค ตอนโยบาย กฎหมายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐ
เพื่อสิทธิอันสมบูรณและชอบธรรมของการศึกษาโดยครอบครัว วิจัยและพัฒนาสรางองคความรู
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ประสานงานในความรวมมือกับสถานศึกษาเครือขาย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดทําจดหมายขาว และการเผยแพรทางสื่อสาธารณะตาง ๆ
ทั้งนีก้ ารรวมกลุม สรางองคกรเครือขายบานเรียน เพือ่ สนับสนุนประโยชนนานับประการ
ตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ไดพัฒนาเริ่มตนจากการจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว (ศปศค.) ในเดือนกันยายน 2543 และกลายเปน”สถาบันบานเรียนไทย” ในเดือน
กุมภาพันธ 2546 เปนองคกรทีม่ ุงประสานงานกับหนวยงานของรัฐ เพือ่ ชวยในการสงเสริม สนับสนุน
ในดานนโยบายและกฎหมาย เพื่อใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหถูกตอง
สมบูรณอยางแทจริง พรอมทัง้ ใหบริการคลินิกบานเรียนเพื่อใหคําปรึกษาแกครอบครัวผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและผูส นใจตอไป
ในปจจุบันองคกรเครือขายผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวไดจดั ตั้งขึ้นเปน “สมาคม
บานเรียนไทย” (สบท.) เพื่อใหมีฐานะเปนนิตบิ ุคลเปนตัวแทนในทางสิทธิประโยชนใหกับครอบครัว
บานเรียนไดเต็มทีม่ ากขึ้นโดยสมาคมไดรับอนุญาตตามใบสําคัญการจดทะเบียนลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2548 และไดทํางานอยางเต็มที่ เต็มสรรพกําลังของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่รวมไม
รวมมืออยางแข็ง เพื่อสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนําแกครอบครัวผูจัดและผูทสี่ นใจ
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ในทุกดาน โดยเฉพาะในดานนโยบายและกฎหมายเพื่อใหรองรับสถานภาพของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวใหถูกตองสมบูรณอยางแทจริง ดังทีป่ รากฏในสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขางตน
ในการประสานงานกันทํางานอยางแข็งขันนี้ แสดงถึงอีกพัฒนาการสําคัญอีกขั้น
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากการที่การศึกษาบานเรียนไทยมุง ใหมีมิติทางสังคมมากกวา
ความเปนปจเจกชน มีแนวโนมของการรวมตัวกันสรางความผูกพันในเชิงชุมชนกัลยาณมิตรอยูดวย
พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ครอบครัวบานเรียนโดยสวนใหญจะจัดการเรียนรูในครอบครัว
ของตนประสานไปกับการมีกิจกรรมเรียนรูร วมกับครอบครัวบานเรียนอื่น ๆ เปนครั้งคราวหรือสมํ่าเสมอ
ตามโอกาสที่เอือ้ อํานวยและตามความสนใจนอกจากนี้ ยังมีการเขารวมกับกิจกรรมของเครือขาย
บานเรียน ซึ่งนับเปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกลุม บานเรียน โดยองคกรเครือขายบานเรียนที่มี
การดําเนินงานอยูในปจจุบัน คือ “สถาบันบานเรียนไทย”
ยุทธชัย เฉลิมชัย (ออนไลน, 2552) นายกสมาคมบานเรียนไทยนําเสนอในการประชุม
ปฏิรปู ประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย” ครัง้ ที่ 11 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
จัดโดยเครือขายสถาบันทางปญญา สสส. กลาวถึงขอเท็จจริง กอนหนา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มีครอบครัวไทยจํานวนหนึง่ ไมสง ลูกเขาโรงเรียน พยายามจัดการศึกษาใหเองที่บาน
อยูบางแลว ถึงแมจะเปนการขัดกับกฎหมายบานเมือง โดยใชวิธีลงทะเบียนเปนนักเรียนในโครงการ
โฮมสคูล โรงเรียนหมูบ านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ของมูลนิธิเด็ก ตอเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงวา
ดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดใหพอแมผปู กครองที่ประสงค
จะจัดการศึกษาใหกบั บุตร ตองยื่นคําขอจดทะเบียนจัดการศึกษากับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ที่ครอบครัวมีภูมิลําเนา โดยพอแมอาจจะเปนผูส อนเองหรือมอบหมายใหมีผจู ัดการศึกษาใหก็ได
หลังจากนั้นมาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
จากการสํารวจลาสุดถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีผจู ดทะเบียนจัดการศึกษาบานเรียน
จํานวน 106 ครอบครัว เปนเด็กผูเรียน 144 คน ใน 40 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แตละป
มีการขยายตัวเพียงเล็กนอยและมีผูถอนตัวออกสม่ําเสมอ เทากับ 4 ปหลังประกาศกฎกระทรวงฯ
หรือ 9 ปหลังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เรื่องการศึกษาบานเรียนยังไปไมถึงไหน ยังไมเปน
ไปตามยุทธศาสตรที่ตองการสรางการมีสวนรวมและสรางทางเลือกใหมทางการศึกษาใหกับพอแม
ผูปกครอง ตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
โดยสรุปแลว สําหรับในสถานการณปจจุบันตองถือวาการศึกษาบานเรียนในสังคมไทย
กําลังอยูในชวงของการเบงบานมากยิ่งขึ้น กําลังคอย ๆ สรางสรรควิถีทางของตน เพื่อทีจ่ ะกาวไปใหถงึ
เปาหมายของแตละครอบครัว ทิศทางหลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือหัวใจบานเรียนไทย
ในปจจุบัน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ที่สรุปได
ดังตอไปนี้
1. เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายในเด็กแตละคน พิจารณาจาก
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีความพยายามทีจ่ ะคนหาและตอยอด
การเรียนมาจากความสนใจหรือตามความถนัดของลูกใหมากที่สุด กลาวไดวา เปนการศึกษาที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง โดยที่มีพื้นฐานมาจากความเคารพในสิทธิของเด็กและความเชื่อมั่น
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ในศักยภาพการเรียนรูทเี่ ด็กทุกคนมีอยู (สรางเนื้อหาหลักสูตรใหเหมาะกับเด็กแทนการยัดเยียดเด็ก
ใหเขากับหลักสูตร) จนเกิดการรูท ี่เปนการประจักษจากภายในตัวเด็กเกิดความรักในการเรียนรูและ
สรางทักษะทีจ่ ะเรียนรูตอเนือ่ งตลอดชีวิต
2. เรียนรูอยางบูรณาการชีวิต การเรียนรูของเด็กบานเรียนโดยสวนใหญจะอยูใน
วิถีชีวิตประจําวันมากทีส่ ุด มีการคลี่คลายออกจากการเอาวิชาตาง ๆ เปนตัวตั้ง เปลี่ยนเปนมุงเขาหา
สาระการเรียนรูอันเปนองครวมของชีวิต เพื่อการเรียนรูความจริงของชีวิต สังคม ธรรมชาติ อยางมี
ความสมดุล ผสมผสานทั้งความรูทางสากลกับภูมปิ ญญาไทย ดังนั้นจึงแทนทีจ่ ะเปนการบูรณาการ
วิชาตาง ๆ เขาดวยกัน เพราะเด็กจะเกิดความสนใจกระตือรือรนทีจ่ ะสืบคน ทดลอง สรางองคความรู
ตาง ๆ ขึ้นมาดวยตัวเองได
3. ครอบครัวเรียนรูรวมกันการศึกษาบานเรียน กําลังพยายามเปลี่ยนวิธีการศึกษา
ที่มีผสู อนกับผูเ รียน ใหกลายมาเปนการเรียนรูรวมกัน เรียนรูจากกันและกัน ผลัดกันเปนผูส อนและ
ผูเรียน กลายเปนวิถีทางที่ครอบครัวทัง้ ครอบครัว ควรพัฒนาจนกลายเปนวิถีชีวิตทั้งหมดของครอบครัว
ใชชีวิตใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับการเรียนรู ทําใหทกุ เวลาทุกสถานทีส่ ามารถกอใหเกิดการเรียนรู
ไดทั้งสิ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทัศนะและพฤติกรรมในครอบครัวไปในทางทีเ่ ปนกุศลยิ่ง ๆ ขึ้น
จะทําใหเกิดชุมชนครอบครัวเรียนรูร วมกันที่มีกระบวนการเรียนรูร วมกันในมิติทางสังคมของกลุม และ
เครือขายครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. ประเมินผลตามสภาพจริง ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของเด็ก
ครอบครัวบานเรียน สวนใหญจะใชการสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/โครงงาน จาก
การเรียนรูท ี่เด็กทําขึ้น มีการใชแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดบางตามความเหมาะสม ตามหลักการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งมีความหลากหลายในเครือ่ งมือและวิธีการวัด/ประเมิน ทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ มีความตอเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกวาดูเพียงชิ้นงานหรือ
ผลการทดสอบ และคํานึงถึงความแตกตางในตัวเด็กแตละคน
5. มีเปาหมายเพื่อความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ ในที่นี้หมายความถึง ลูกมีความรูและ
ทักษะอันจําเปน สามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระบบในระดับทีส่ ูงขึ้นไปได ผูจัดเชื่อวาไมเวลาใดก็
เวลาหนึง่ เด็กบานเรียนยังตองกลับเขาศึกษาตอในระบบการศึกษาปกติ โดยที่ในชวงระยะอันใกลนี้ ลูก
สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนที่อยางนอยก็ไดมงุ มั่นพยายามอยางดี
ที่สุดแลว กาไดอยูรวมในชุมชนแหงกัลยาณมิตร อันเปนผลมาจากความสัมพันธในลักษณะของการ
เรียนรูรวมกัน ซึ่งเปนความสัมพันธที่มลี ักษณะพิเศษมีความลึกซึง้ มากกวาความสัมพันธกันโดยผิวเผิน
ที่เปนปรากฏการณทั่วไป
โดยสรุปแลว การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในปจจุบันดําเนินการไปในทิศทางบวก
เมื่อไดรบั การรับรองอยางเปนทางการทางกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ
การศึกษา และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเตอรเน็ต ที่เขาถึงไดงายขึ้นเปนตัวชวย
ใหเกิดความเขาใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้น จํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ก็ขยายตัวและรวมกลุมกันจนกลายเปนเครือขายครอบครัวที่สามารถชวยเหลือในดานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผานประสบการณ
ของครอบครัวที่ทํามากอน คําแนะนําในการจัดการศึกษา และการทํากิจกรรมรวมกันทั้งในระดับจังหวัด
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และภูมิภาค ซึ่งเอื้อใหครอบครัวผูจ ัดการศึกษาสามารถคนพบธรรมชาติของการเรียนรูของครอบครัว
และดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2.1 ความหมายของการศึกษาโดยครอบครัว
การกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดยครอบครัว ใหเห็นเดนชัดขึ้น เบื้องตนเทียบเคียง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในฐานะที่เปนหลักเปนกติกาทางการศึกษาของ
สังคมไทยในปจจุบัน สามารถสรุปและชวยใหมองเห็นเปนภาพรวม แสดงความเปนการศึกษา
โดยครอบครัวในบริบทของสังคมไทย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543) ไดดังนี้
“การศึกษาโดยครอบครัว คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองของกฎหมาย
โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยางมีการเทียบโอนผลการศึกษาได” ทั้งนี้ความหมายของ
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย เมื่อเทียบเคียงกับบทบัญญัติทเี่ กี่ยวของในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) สรุปไดวา การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองของกฎหมายโดยมีรปู แบบ
การจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือทัง้ สามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีการเทียบโอนผลการศึกษากันได การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สามารถดําเนินการในสถานศึกษาประเภทหนึ่งเชนเดียวกับโรงเรียน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จึงมีสถานภาพ สิทธิ หนาที่ และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ ในความเปนสถานศึกษาที่ทัดเทียมกัน และ
โดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะทีม่ ีความแตกตางกันระดับหนึ่งดวย
พรอมทั้งไดบอกถึงหลักการสําคัญ 2 ประการ เปนการขยายความความหมายของ
การศึกษาโดยครอบครัวใหมีคุณคาชัดเจนขึ้น คือ 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนสิทธิ
โดยพื้นฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา มารดา และครอบครัว เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู
ฝกอบรมใหบุตรหลานหรือบุคคลที่อยูในความดูแล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และ 2) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก
ที่รัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดอยู ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องปรัชญา ความคิด
ทัศนะ ความเชื่อ ของแตละครอบครัว โดยจะตองจัดตามหลักการและแนวการจัดการศึกษาทีก่ ําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
จากหลักการดังกลาว ทําใหขอสังเกตไดวา การศึกษาโดยครอบครัวสามารถดําเนินการ
ในสถานศึกษาที่เรียกวาศูนยการเรียน ซึ่งมีฐานะเปนสถานศึกษาประเภทหนึง่ เชนเดียวกับโรงเรียน
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงมีสถานภาพ สิทธิ หนาที่ และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ ในความเปนสถานศึกษา
ที่ทัดเทียมกัน และโดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางกันระดับหนึง่ ดวย
การศึกษาโดยครอบครัวอยูในการสงเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา จากความหมายนีแ้ สดงเจตนารมณชัดเจนวา การศึกษา
โดยครอบครัว เปนอีกมิติของการศึกษาอันหลากหลายที่ตางจากการศึกษาในโรงเรียน ทั้งไมใชการศึกษา
เอกชน (ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550) จะตองมีการออกขอกําหนดในรายละเอียด
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การดําเนินการตาง ๆ ขึ้นใหม ภายใตสถานภาพที่ไดรบั การสงเสริมสนับสนุนในฐานะทีเ่ ปนนวัตกรรม
การศึกษาใหมอี ิสระ มีความยืดหยุน ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางการศึกษาอยางเปดกวาง
นอกจากนีก้ ารศึกษาโดยครอบครัวจึงยังอาจหมายถึง “ขอตกลงจัดการศึกษารวมกัน
ระหวางครอบครัวกับโรงเรียน” และ “การมีสวนรวมบางสวนกับโรงเรียน” ทั้งนี้เมื่อประมวลทัง้ หมดแลว
สามารถสรุปเปนลักษะที่เดนชัดทีบ่ อกถึงความเปนการศึกษาโดยครอบครัว อยูในลักษณะ 5 ประการ
ดังนี้ 1) เปนการจัดการศึกษาที่พอ แม หรือผูป กครอง เปนผูร ับผิดชอบโดยตรง เปนการจัดการศึกษา
เองทัง้ หมด หรือโดยมีขอตกลงจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัวกับโรงเรียน อาจเปนผูส อน
ดวยตนเอง หรืออํานวยการใหเกิดการเรียนการสอนขึ้น 2) มีการจัดตัง้ เปนศูนยการเรียนครอบครัวเดีย่ ว
แบบขายประสานงานหรือศูนยการเรียนก็ได 3) สาระและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ทีจ่ ัดขึ้น เปนไป
ในทางตอบสนองตอปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อ ความสนใจ ความตองการหรือปญหาของแตละครอบครัว
จึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลายกันไป มีความยืดหยุนเปนอิสระมากกวา
การศึกษาในแบบแผนอยางเดิม 4) ความสําเร็จของการศึกษามุงไปที่การพัฒนาศักยภาพเด็ก
เปนรายบุคคล อยางพยายามใหสอดคลองตรงกับความถนัด ความสนใจ และความตองการที่มอี ยูจริง
จากการเปนหนวยการศึกษาขนาดเล็ก ที่สามารถสรางกระบวนการเรียนรูแบบตัวตอตัวและผสมผสาน
ไปกับวิถีการดําเนินชีวิตได และ 5) ไมใชการศึกษาที่เปนกิจการทางธุรกิจเพื่อผลกําไรและไมเปนไป
เพื่อการแอบอางแสวงหาผลประโยชนจากเด็ก
โดยนัยความหมายทั้งหมดกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
หมายถึง การจัดการศึกษาที่ผปู กครองหรือผูจัดการศึกษาไดรับสิทธิและเสรีภาพในการเลือกวิธีการให
การศึกษาอบรมแกบตุ ร โดยมีศักดิ์และศรีเทียบเทากับสถานศึกษาในปจจุบนั เนนการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ของเด็กเพือ่ ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ มีรปู แบบการจัดทีห่ ลายหลายตามเจตจํานงครวมของครอบครัว
โดยมีรัฐคอยใหความชวยเหลือในเกือบทุกดาน เพื่อชวยเปดโอกาสทางการศึกษาแกสงั คมไทย

2.2 ภูมิหลังของครอบครัว
ในหนังสือคูมือครอบครัว กาวแรกสูบานเรียน หลักคิดและกระบวนการเขาสูการศึกษา
โดยครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) กลาวถึงความพรอมของครอบครัว
เปนประเด็นสําคัญในการจัดการโดยครอบครัว รวมทั้งเปนหลักการหนึง่ ที่เจาหนาที่ภาครัฐใช
ในการพิจารณาในการอนุมัติใหครอบครัวจัดการศึกษาแบบนี้ ภูมิหลังของครอบครัว อันหมายถึง
ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวยดานผูปกครอง ไดแก วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ
การจัด อาชีพ ดานผูเรียน ไดแก ระดับชั้น อายุ ประวัติการศึกษา พัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเ รียน และดานสถานที่และแหลงเรียนรู ไดแก ที่อยูอาศัย ความพรอม
ที่จะจัดการศึกษาบานเรียน ครอบครัวควรพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ตอไปนี้
1. ความรูของพอแม ขึ้นกับแนวทางในการจัดการศึกษาใหกบั ลูก ถาตองการเนน
วิชาการเปนแบบแผน พอแมก็ตองเตรียมตัวเองในทางวิชาความรูใหมากขึ้น แตถามุงใหลูกเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจําวัน ใหลูกสามารถวางแผนการเรียนรูและเรียนรูไดดวยตนเอง
เปนสําคัญ พอแมกจ็ ะมีบทบาทหลักเปนนักอํานวยการ นักจัดกิจกรรม คอยดูแลใหคําปรึกษาและ
จัดเตรียมสิง่ สนับสนุนที่จําเปนใหกับลูก ประสบการณ และความเขาใจตอชีวิตของพอแมจงึ มี
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ความจําเปนมากกวาวุฒิการศึกษาอยางเปนทางการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทยั วรรณ เฉลิมชัย, 2543;
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก)
2. ฐานะของครอบครัว การศึกษาบานเรียนเมื่อเทียบกับการสงลูกเขาโรงเรียน
(โดยเฉพาะโรงเรียนดัง ๆ) คาใชจายจะต่ํากวา คาใชจายที่จําเปน คือ การจัดหาหนังสือ วัสดุอุปกรณ
การเรียนวิชาพิเศษบางอยางเพิม่ เติม การเดินทางไปยังแหลงเรียนรูตาง ๆ เปนตน อยางไรก็ตาม
หากพอแมเลือกทีจ่ ะใชวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมตามสภาพจริงมาเอือ้ อํานวยตอการเรียนรูของลูก
สิ่งพื้น ๆ ธรรมดา และธรรมชาติรอบตัวก็กลายเปนสือ่ ชั้นดีของการเรียนรูได ควรพิจารณาจากสองดาน
คือ ทั้งดานรายไดและดานรายจายของครอบครัว 1) ดานรายได ครอบครัวบานเรียนหลายครอบครัว
ตัดสินใจเลือกสละรายไดจากงานอาชีพของพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง เพื่อมาทําหนาที่ดูแลจัดการศึกษา
ใหลูก ซึง่ เปนไปพรอมกับการตัดสินใจเปลี่ยนการดํารงชีวิตของครอบครัวใหเขาลักษณะสมถะ
เรียบงายดวย ในระดับทีพ่ อเพียงในทางเศรษฐกิจ เลือกทางความมั่นคงทางจิตใจมากกวาการยึดติด
ในเงินทองหรือยศตําแหนง 2) ดานรายจาย เมื่อมีการบริหารดานรายจายอยางมีความพอดีตามสภาพ
ครอบครัว ก็จะสามารถมีอสิ ระจากการถูกแรงเยายวนของการบริโภคที่ขาดสติ การผอนเบาภาระ
คาใชจายของครอบครัวบานเรียน ยังมีผลมาจากการรวมตัวจัดการเรียนรูร วมกันเปนกลุม หรือเครือขาย
ทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรลดทอนคาใชจายและใชเงินไดคุมคากวา ทั้งยังเปนการธํารงรักษาไว
ซึ่งวัฒนธรรมความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผือ่ แผของสังคมไทยเราอีกดวย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543)
3. เวลา หากพอแมคนใดคนหนึง่ มีเวลาจากการงานอาชีพที่ไมรัดตัวหรือยอมสละ
เวลาจากการงานอาชีพมาทําหนาที่ดูแลลูกโดยตรง ก็จะชวยใหสามารถจัดการเรียนรูใหกับลูกได
อยางเต็มที่มากขึ้น แตที่สําคัญกวา คือ “คุณภาพของการใชเวลา” เพราะการศึกษาแบบบานเรียน
ไมจําเปนตองใชเวลามากมายเหมือนในโรงเรียน ดวยมีบรรยากาศที่ผอนคลายสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองตามความสนใจของเด็ก เวลาทุกนาทีจงึ มีคุณภาพของการเรียนรูอยูในตัว ยิ่งตอบสนอง
ความสนใจใครรูในตัวลูกไดมากเทาไหรก็ยิ่งหมดความจําเปนที่จะตองขลุกอยูกับลูกตลอดเวลามากขึ้น
เทานั้น เวลาที่ครอบครัวบานเรียนควรจะใชใหมาก นาจะเปนเวลาของการเดินทางไปในโลกของ
การเรียนรูท ี่มีอยูท ุกหนทุกแหง ใหลกู ไดเก็บรับประสบการณตรงที่มีคุณคากวาการเรียนรูแตเพียง
ตัวหนังสือ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ก)
4. ความเห็นพองตองกันของพอแมลูก เปนปจจัยทีม่ ีความสําคัญมาก จะสงผลให
เกิดความราบรื่นสรางความมั่นใจและความรูสกึ ที่ดีใหกับลูก กรณีที่มเี สียงคัดคานจากญาติมิตรและ
คนรอบขางอยูบ างเปนเรื่องธรรมดา เพราะกําลังทําสิ่งที่ตางจากคนสวนใหญทําจากประสบการณ
ของหลายครอบครัวบานเรียน พบวา ดวยความมั่นคงแนวแนและพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นจริงในตัวเด็ก
จะทําใหเสียงคัดคานเหลานั้นเบาลงและกลายเปนการยอมรับในที่สุด (ยุทธชัย เฉลิมชัย และ
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
5. ความพรอมของตัวบาน สถานทีเ่ รียน เมื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น
เปนการปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนโดยใชบานหรือครอบครัวเปนฐานของการศึกษาเรียนรู สรางวัฒนธรรม
การเรียนรูขึ้นในครอบครัว ฟนคืนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และจากกระบวนการที่ครอบครัว
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กําลังเรียนรูรวมกัน เรียนรูซงึ่ กันและกัน บรรยากาศในการเรียนรูทเี่ ริม่ จากที่บานจึงเปนสวนสําคัญ
เชนกันในการจัดการศึกษา (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา, 2555)
นอกจากปจจัยภายนอกดังกลาวแลว ยังควรพิจารณาความพรอมจากการให
ความสําคัญตอปจจัยภายในจิตใจดวย ไดแก ทัศนะและศรัทธามั่นคงที่มีตอชีวิต ความรัก ความเมตตา
อยางลึกซึ้งตอลูก ความเปนคนเด็ดเดี่ยวไมยอมแพตอ ปญหาอุปสรรค เปนตน
โดยสรุปแลว การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นเชื่อมโยงกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางตรง ในที่นี้ภูมิหลังของครอบครัว หมายถึง
ความพรอมในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ ความพรอมดานผูป กครอง ไดแก ความรู
ของพอแม อาชีพ ฐานะของครอบครัว ประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการเตรียม
ความพรอมใหกับตัวเองในฐานะผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงความพรอมดานผูเรียน ไมวาจะเปน
ระดับการศึกษา พัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผูเรียน และสุดทาย
ความพรอมดานสถานที่และแหลงเรียนรู ซึง่ กลาวถึงลักษณะที่อยูอาศัยของครอบครัว ซึง่ ทั้งหมด
ถือเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในเตรียมพรอมครอบครัวการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

2.3 มูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อกลาวถึงมูลเหตุสําคัญที่เปนแรงผลักดันใหกบั ครอบครัวนักบุกเบิกการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวที่รวบรวมไวในรายงานการวิจัย “รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทย (ยุทธชัย อุทัยวรรณ, 2543) ทําใหทราบวาปจจัยสําคัญที่สุดตอการกอกําเนิดขึ้นของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย คือ ทัศนะความคิดในเชิงอุดมคติและศรัทธาในหลัก
ศาสนธรรม โดยมีจุดมุง หมายใหการศึกษาเปนเครื่องพัฒนาบุตรหลานใหมีชีวิตที่มีอสิ รภาพและดีงาม
โดยที่มีปญ
 หาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาตอการศึกษาในระบบ เปนตัวหนุนสงชวยใหการตัดสินใจ
เลือกการศึกษาบนทางสายใหมมีความแนวแนยิ่งขึ้น แมจะตองเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึง
การไมไดรบั การยอมรับในทางกฎหมายบานเมืองดวยก็ตาม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในประเทศไทย แนวโนมการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุอันเปนทีม่ าสําหรับการศึกษาโดยครอบครัวใหกับบุตรหลาน
อาจพอสรุปได ดังนี้
1. สิ่งแวดลอมที่โรงเรียน ซึ่งประกอบดวย สิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่ไมเหมาะสมกับลูก
ความไมเหมาะสมของการจัดการศึกษา ตลอดจนปญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน และ
ความปลอดภัยของลูก (อมรวิชช นาครทรรพ. 2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549;
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; Princiotta &
Bielick, 2006; Rajamony, 2008; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ก, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
2. ดานความพรอมของครอบครัว รวมถึงประสบการณ พื้นฐานความคิดของพอแม
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธชัย เฉลิมชัยและอุทัยวรรณ, 2543; นิลวรรณ แซจิว, 2543;
ทองไพรํา สถาวรินทุ. 2543; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก)
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3. การมีอิสระทางความคิด เคยไดรับประสบการณของการแสวงหาคําตอบใหกับชีวิต
ทําใหมีความคิดที่แตกตาง สนใจไปในทางปรัชญา ชื่นชมในแบบทางทางอุดมคติ (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; Rajamony, 2008; สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551ก)
4. การจัดการศึกษาที่บานโดยการสอนลูกดวยตนเอง ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงกวาการจัดการศึกษาทีโ่ รงเรียน ตลอดจนสามารถสอนลูกตามรูปแบบการเรียนรูทลี่ ูกเรียนรูไดดที ี่สดุ
(Princiotta & Bielick, 2006; Rajamony, 2008; Sheperd, 2010; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ก)
5. เหตุผลดานความจําเปน โดยเฉพาะเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษ เด็กทีม่ ีความบกพรอง
ตลอดจนเด็กทีม่ ีปญหาเมื่อไปโรงเรียน (Princiotta & Bielick, 2006; ทองไพรํา สถาวรินทุ, 2543;
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; ผกาวรรณ นันทวิชิต,
2549)
6. เหตุผลทางศาสนา โดยผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวตองการปลูกฝงคุณธรรม
คานิยม ความเชื่อของแตละครอบครัว ตลอดจนสอนความเชื่อทางศาสนาที่ตนนับถือ สามารถควบคุม
สิ่งแวดลอมทางจริยธรรมของบุตรหลาน สามารถบูรณาการคุณคาทางศาสนากับหลักสูตรในชีวิตประจําวัน
(Princiotta & Bielick, 2006; อมรวิชช นาครทรรพ. 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทยั วรรณ, 2543;
Mckeon, 2007; ผกาวรรณ นันทวิชิต, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ก, สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
7. ประสบการณจากการใชชีวิตหรือศึกษาในตางประเทศ ไดเห็นไดซึมซับแบบอยาง
ของการศึกษาที่ดี เปดกวาง ยืดหยุน และมีคุณคามากกวาทีเ่ ปนอยูในบานเมืองเรา (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ, 2543)
8. การปฏิสมั พันธทางสังคมที่มสี ภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเ รียน (Rajamony, 2008)
นอกจากนีป้ จจัยทีจ่ ะมีผลสําคัญตอการตัดสินใจ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547)
พบวา ในจํานวนทีใ่ กลเคียงจนถือไดวาเปนปจจัยสําคัญทัดเทียมกัน ครอบครัวจะพิจารณาจาก 3 ปจจัย
ดังนี้ 1) มั่นใจวาครอบครัวมีความพรอมแลว 2) ไดพบกลุมครอบครัวบานเรียนที่สามารถหนุนชวยกันได
3) มีกฎกระทรวงฯ รองรับ รัฐมีนโยบายสนับสนุนชัดเจน ความพรอมของครอบครัว สวนใหญพจิ ารณา
จากมีเวลาวางเพียงพอที่จะใหกบั ลูก มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับที่ไมตองหวงกังวลพรอมทีจ่ ะจัดหา
สื่อสนับสนุนตาง ๆ จัดครูสอนพิเศษเปนบางวิชา มีความรูความสามารถและความเขาใจทีจ่ ัดใหลูก
เกิดการเรียนรูได การแสวงหาและไดพบกลุมครอบครัวบานเรียน โดยเฉพาะที่อยูในถิ่นฐานหรือ
จังหวัดเดียวกัน สวนใหญเพราะตองการไดรับขาวสาร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ มีเพื่อนชวย
แกปญหา มีกิจกรรมให เด็กไดเรียนรูดวยกัน และมีผลตอทางจิตใจใหเกิดความอบอุนและมั่นใจวา
ไมโดดเดี่ยวตอเรือ่ งกฎกระทรวง หรือกฎระเบียบอื่น ๆ และนโยบายของภาครัฐ สวนใหญจะให
ความสําคัญกับการไดรบั การรับรองผลทางการศึกษาของบุตรอยางมีสถานภาพทางกฎหมายทีส่ มบูรณ
ซึ่งจะมีผลตอการตอยอดในการศึกษาระดับทีส่ ูงขึ้นไป ทั้งตองการความมั่นใจวาการศึกษาโดยครอบครัว
หรือการศึกษาบานเรียนไมใชสงิ่ แปลกแยกในสังคม สามารถตอบทุกคําถามตอสังคมได
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เพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น จึงขอกลาวถึงงานวิจัยในตางประเทศ ที่กลาวถึงมูลเหตุ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากลักษณะความเชื่อทางศาสนาที่เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ
ประการหนึ่งในสังคมตะวันตก ทีผ่ ลักดันใหพอแมกาวเขามาจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น ทําใหมี
ผลตอลักษณะการจัดการศึกษาที่ตามมาดวย โดยอาจไดจําแนกกลุมพอแมออกเปนเปน 2 ประเภท
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) คือ
1. กลุม “อุดมคตินิยม” (Ideologues) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุมที่เครงศาสนา
โดยกลุมนีม้ ีความตองการหลักในการนําลูกออกจากโรงเรียนก็เพื่อขจัด “มลพิษ” จากโรงเรียนหรือ
ปญหาสภาพแวดลอมที่อาจกระทบหรือแปดเปอนความเชื่อและคานิยมทางศาสนาของครอบครัว
(Shepherd, 2010) สวนในวิถีทางการจัดการเรียนการสอนในบานของพอแมกลุม นี้นั้น ก็มักจัดแบบ
“โรงเรียน” ทั่วไปนั่นเอง คือ มีโครงสรางหลักสูตรชัดเจน เนนเนื้อหาวิชาซึ่งไมตางจากโรงเรียนทั่วไป
เทาใดนัก กลาวอีกนัยหนึง่ คือ พอแมกลุม นี้ไมไดเนนวา จะตองมีหลักสูตรพิเศษหวือหวาแตประการใด
ขอแตเพียงใหลูกออกจากสภาพแวดลอมที่ “เปนพิษ” ในโรงเรียนมาก็พอแลว ทีเ่ หลือพอแมก็ใชหลักสูตร
เนื้อหาวิชาทั่ว ๆ ไปมาสอนนั่นเอง
2. กลุม “การเรียนรูนิยม” (Pedagogues) ซึ่งมีแนวโนมจะเปนกลุม พอแมที่ไมเชื่อ
ในวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เนนครูและหลักสูตรเปนศูนยกลางจนลืมธรรมชาติและศักยภาพ
ของเด็กแตละคน พอแมกลุมนี้เชื่อการ “ไปโรงเรียน” ไมจําเปนตองนําไปสู “การเรียนรู” เพราะ
การเรียนรูท ี่แทนาจะเกิดจากชีวิตจริงทีเ่ ด็ก เปนผูคนหาและคนพบการเรียนรูดวยตนเอง พอแมกลุมนี้
จึงมีแนวโนมที่จัดหาหลักสูตรที่ยืดหยุนหลากหลายกวาพอแมกลุม แรกมาก โดยเนนใหเด็กเปน
ศูนยกลางการเรียนรูตงั้ แตการกําหนดเปาหมาย สาระ ตลอดจนการประเมินความสําเร็จในการเรียน
ดวยตนเอง
อยางไรก็ตาม แมจะมีความแตกตางในการจัดจากฐานความเชื่อที่ตางกันก็ตาม
แตงานวิจัยบางชิ้นชี้วาไมมีความแตกตางตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กแตอยางใดระหวางพอแม
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งแบบอนุรักษนิยมที่มีโครงสรางเนื้อหาชัดเจนกับกลุมเสรีนิยมทีเ่ นน
โครงสรางนอยกวา
นอกจากนี้ กระแสการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ การศึกษาในปจจุบันทีเ่ นนเรื่องเด็ก
เปนศูนยกลางการเรียนรู (Child - centered learning) ก็คอย ๆ ลดความแตกตางเชิงแนวคิด
ของพอแมลงไดมาก ปจจุบันแนวโนมการจัดการศึกษาจึงคอนขางเอียงไปทางเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น
เฉกเชนเดียวกับสังคมไทย
โดยสรุปแลว มูลเหตุในการจัดการศึกษาในครอบครัวของประเทศไทยนั้น สวนหนึง่
นั้นไดรับอิทธิพลหรืออยูบ นพื้นฐานมาจากความคิด ความเชื่อ และประสบการณของผูป กครอง
ที่ตองการมอบโอกาสทางการศึกษาใหกบั บุตรหลาน หลอมรวมกับความรักและความปรารถนาตอบุตร
เพื่อใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ และอีกสวนหนึ่งก็เพื่อตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียน ซึ่งมีความตองการพิเศษทัง้ ความบกพรอง พิการ หรือมีแววปญญาเลิศ จึงทําใหครอบครับ
เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อเอื้อตอการใชชีวิตและสามารถอํานวยความสะดวกแกผเู รียน
อยางเหมาะสม
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2.4 ปรัชญาและแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตน
โดยผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดอยางถูกตองโดยมีกฏหมายมารองรับ พบวา แตละครอบครัว
มีแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่หลากหลายแตกตางกันไปตามปรัชญา ความเชื่อของ
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
1. แนวคิดการศึกษาแบบองครวม (Holistic education)
สมพร พึ่งอุดม (2544) ไดกลาววา การศึกษาแบบองครวมคือกระบวนการเรียนรู
ที่เชือ่ มตัวเองเขากับโลก ความสัมพันธนี้ตองครอบคลุมทุกดานทัง้ ดานรางกายหรือกายภาพ (Physical
body) ดานจิตใจ อารมณ ความรูส กึ (Mind) ตลอดจนดานจิตวิญญาณ (Spiritual) ตองเปนการศึกษา
ที่ไมติดยึดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยางตายตัว ครูตองยอมรับศักยภาพที่แตกตาง
ของเด็กแตละคน จะตองไมพยายามใชมาตรฐานเดียวในการตัดสินใจเด็กนอกจากนี้ การเรียนรูแบบ
องครวมยังตองสอนใหเด็กเขาใจความสัมพันธที่ตัวเด็กตองเกี่ยวของเชื่อมโยงกับทั้งโลกภายนอก และ
โลกภายในของตัวเอง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ข; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548)
2. แนวคิดพัฒนาการของเพียเจท (Piaget)
เพียเจท ไดกลาวถึงแนวคิดพัฒนาการ (Cognitive constructivism) ไววา ผูเรียน
เปนผูสรางความรู โดยเปนผูสรางความรู (Active) โดยการลงมือกระทํา และเปนผูสรางความรูขึ้น
ในใจเอง ปฏิสัมพันธทางสังคมมีบทบาทในการกอใหเกิดความไมสมดุลทางพุทธปญญาขึ้นเปนเหตุ
ใหผเู รียนปรับความเขาใจเดิมที่มอี ยูใหเขากับขอมูลขาวสารใหม จนกระทัง่ เกิดความสมดุลทาง
พุทธปญญา หรือเกิดความรูใหมขึ้น และการมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความสําคัญตอการเรียนรู ทั้งนี้
เด็กมีระดับชั้นการพัฒนากระบวนการคิดที่ตางกันในแตละชวงอายุ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
เด็กพรอมทีจ่ ะรับ "การสอน" ไมเหมือนกัน ในแตละวัย เชน เด็กต่ํากวาชวง 2 - 7 ป จะเริม่ เขาใจภาษา
และเริ่มจดจําประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และในชวงอายุ 7 - 11 ป เด็กก็จะเริ่มใช
ประสบการณนั้นในการตัดสินใจและตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เปนตน ในการนี้พอแมจงึ ตอง
เขาใจพฤติกรรมของเด็กในแตละวัย และการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับธรรมชาติของเด็กวัยนั้น
อีกนัยหนึ่งพอแมจะตองสังเกตพฤติกรรมของลูกอยางใสใจเพื่อเขาใจในความตองการของลูกที่คอย ๆ
เปลี่ยนไปในแตละชวง (Griffin. 1999 อางถึงใน อมรวิชช นาครทรรพ 2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์
และคณะ, 2548; Fowler, 1994; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551ข)
3. แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori)
แนวคิดมอนเตสซอรี่ทเี่ นนการจัดสภาพแวดลอมและสือ่ ตาง ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อกระตุนใหเด็กแสดงศักยภาพของตนเองออกมาคอนขางละเอียดออนในเรื่องสื่อการเรียนและ
สภาพแวดลอมในการเรียนนั้น โดยเนนการทีส่ งเสริมใหเด็กมีความคิดเปนอิสระ แตในขณะเดียวกัน
ก็มีทักษะในการเรียนรูท ี่ดี เนนการใชสื่อทีเ่ รียบงายที่ใกลชิดธรรมชาติในตัวเด็ก ของเลนทีท่ ําดวยไม
เปนตน นอกจากนี้ยังเปนปฏิปกษกบั สื่อสมัยใหม เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน ซึง่ สอดคลอง
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กับปรัชญาของมอนเตสซอรี่ไวดังนี้ 1) เด็กจะตองไดรบั การยอมรับนับถือเนื่องจากเด็กแตละคน
มีความแตกตางกันควรจัดการศึกษาใหเด็กแตละคนตามความสามารถ และความตองการตามธรรมชาติ
โดยพัฒนาการสอนใหสัมพันธกับพัฒนาการความตองการของเด็ก 2) เด็กมีจิตทีซ่ ึมซาบได มอนเตสซอรี่
เชื่อวามนุษยเรานี้เปนผูใหการศึกษาแกตนเอง และเปรียบจิตของเด็กเหมือนฟองน้ํา ซึ่งจะซึมซาบขอมูล
จากสิ่งแวดลอม เด็กใชจิตในการหาความรูซึมซาบเอาสิง่ ตาง ๆ เขาไปในจิตของตนไดเองโดยไมตองสอน
อยางเปนทางการ 3) ชวงเวลาหลักของชีวิต คือ ชวงเวลาที่สาํ คัญที่สุดสําหรับการเรียนรูในระยะแรก
เปนชวงของการพัฒนาสติ ปญญา และเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอยางไดอยางดี ครูตอ งชางสังเกต
และใชประโยชนจากชวงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณที่สุด เพื่อเด็กจะไดมีโอกาส
ในการเลือกกิจกรรมของแตละบุคคล มอนเตสซอรี่เชื่อวาชวงที่สําคัญในชีวิตของเด็ก คือ ชวงอายุ
ตั้งแตเกิดจนถึง 6 ขวบ 4) การเตรียมสิ่งแวดลอม มอนเตสซอรี่เชื่อวาเด็กเรียนไดดีทสี่ ุดในสภาพ
การจัดสิ่งแวดลอม ที่ไดตระเตรียมเอาไวอยางมีจุดมุง หมาย มอนเตสซอรี่สนับสนุนการจัดหองเรียน
แบบเปด เพื่อที่เด็กจะไดเลือกทํางานอยางมีอิสระตามที่ตนเองตองการ ภายใตขอบเขตที่กําหนดให
จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งทีเ่ ขาทําได และ 5) การศึกษาดวยตนเอง เด็กสามารถเรียนไดดวยตนเอง
จากการที่เด็กมีอสิ ระในสิ่งแวดลอม ที่จัดเตรียมเอาไวอยางสมบูรณ เมื่อเด็กไดลงมือทํางาน เขาก็ได
ศึกษาดวยตนเอง มีความพอใจและทําใหเกิดพลังในการทํางานตอ ๆ ไปอีก (อมรวิทย นาครทรรพ,
2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
4. แนวการศึกษาของวอลดอรฟ (Waldorf education)
นายแพทยพร พันธุโอสถ (2543) ไดศกึ ษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วอล ดอรฟ วาหัวใจสําคัญของการศึกษาแบบวอลดอรฟ คือ ความเชื่อมั่นวาคุณคาอันลึกลํ้าทีส่ ุดและ
เปนสากลที่สุดของมนุษยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการศึกษานํามาซึ่งความสมดุลระหวางความสามารถ
ในการคิด รูสึกและพลังเจตจํานง ซึ่งดํารงอยูในตัวเด็กแตละคนหรืออีกนัยหนึง่ ก็คือการศึกษาแบบ
วอลดอรฟ มุง หวังจะพัฒนามนุษยใหเปนผูซงึ่ มีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสรางสรรค ผูซึ่ง
มีความรูส กึ ในใจเปยมลนไปดวยความเมตตา กลาหาญ ศรัทธาตอชีวิตและมีจิตใจใฝรู ผูมพี ลังเจตจํานง
แนวแน สามารถบรรลุภารกิจแหงชีวิตที่ตนเองเปนผูเ ลือกสรร การศึกษาแบบวอลดอรฟมุง หมายที่จะ
ดึงศักยภาพซึ่งแฝงเรนอยูในตัวเด็กแตละคนใหแสดงออกมา ไมใชมุงจะนําขอมูลความรูจ ากภายนอก
ใสเขาไปในเด็กเพื่อการผลิตซํ้า โดยนัยนี้จึงเอื้ออํานวยใหอนุชนทั้งหลายคนพบพลัง ความกระตือรือรน
และปญญาที่ตนเองมีอยู เพื่อนํามาซึ่งคุณภาพสูงสุดของตัวเขาเอง การศึกษาแบบวอลดอรฟให
ความสําคัญกับวัยเด็ก ดวยเห็นวาวัยเด็กเปนชวงเวลาที่สําคัญของความเปนมนุษย ซึ่งมนุษยทุกคน
ตองกาวผานและควรจะไดรับการเรียนรูและประสบการณทเี่ หมาะสม ซึง่ จะทําใหเติบโตเปนมนุษย
ที่สมบูรณได ในเรื่องทัศนะตอความเปนมนุษย วอลดอรฟเชื่อวาความเปนมนุษยประกอบไปดวย 3 มิติ
คือ 1) รูปกาย (Body) คือ สวนที่ประกอบขึ้นเปนรูปรางของมนุษย ทําใหเราสามารถรับรูโลก รูจกั ตัวเอง
และสิง่ ตาง ๆ โดยรอบ ตลอดจนสามารถลงมือ กระทําการตาง ๆ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโลก
2) จิตใจ (Soul) คือ มิติของโลกภายในใจเรา ทําใหเราเกิดความรูสึกตอโลก ตอตัวเอง และสิ่งตาง ๆ
3) สํานึกและจิตวิญญาณ (Spirit) คือ มิติซึ่งกอใหเกิดความตระหนักรูในตนและนําไปสูก ารแสวงหา
ความเปนจริงแหงชีวิตโดยนัยนี้ การพัฒนาความคิดของมนุษยจึงจําเปนตองอยูบนพื้นฐานแหงการ แสวงหาสัจจะ การเขาใจสิง่ ตาง ๆ ตามภาวะที่เปนจริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย,
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2543; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข;
สาทร สมพงศ และคณะ, 2553; สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์ และคณะ, 2548)
5. แนวคิดของซัมเมอรฮลิ
นีล (2539) มีแนวคิดวา การศึกษาตองมุง ทีจ่ ะใหเสรีภาพอยางเต็มที่แกผเู รียน
ทั้งในดานการเรียนและการปกครองตนเอง โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยาง การเรียน
เปนเรื่องของการเลือก ไมบังคับ เพราะตองการใหเด็กเปนตัวของตัวเอง เอ เอส นีล ซึ่งเปนเจาของ
แนวความคิดนี้ มีความเชื่อวาเด็กเกิดมาพรอมกับความเฉลียวฉลาดและมีความคิดที่ตรงกับความเปนจริง
ถาปลอยใหเด็กพัฒนาตนเองอยางมีอิสระปราศจากการควบคุม ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปไดมากที่สุด
ที่จะทําไดตามศักยภาพและความสนใจ ลักษณะทีส่ ําคัญของโรงเรียนซัมเมอรฮลิ คือ การปรับปรุง
โครงสรางของโรงเรียนเปนระบบใหมทั้งหมด ทั้งหลักสูตรการเรียน การสอนและการบริหาร จัดกิจกรรม
ตามความสนใจของเด็ก ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเรียนหรือไมเรียนก็ไดแลวแตความสมัครใจ แตถาไมมาเรียน
แลวตามเพื่อนไมทัน จะใหครูสอนใหมไมได ตองขวนขวายหาความรูเอาเอง และเด็กจะไมถูกบังคับ
ใหเชื่อถือเรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยเฉพาะ ไมกําหนดใหยึดศาสนาหรือคุณธรรมใด การปฏิบัติตอกัน
ควรเปนเรื่องที่เด็กจะคิดและตกลงกันเอง เด็กทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปกครองและ
การดําเนินการในรูปแบบของกรรมการ (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543;
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สาทร สมพงศ
และคณะ, 2553)
6. แนวคิดของไอวาน อิลลิช (Ivan illich)
จากเนื้อหาในหนังสือ Deschooling society ที่เขียนโดยอิลลิชแสดงถึงแนวคิด
ทางการศึกษาใหเลิกการศึกษาในระบบโรงเรียน เพราะเชื่อวาการศึกษามีไดหลายวิธี ซึ่งไมจําเปน
ตองไดรับจากสถานศึกษาหรือโรงเรียน ระบบโรงเรียนทีเ่ ปนอยูมีจุดมุง หมายและการเรียนการสอน
ที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง และเปนเครื่องมือในการแบงชนชั้น กลาวคือ ระบบโรงเรียนจะเปน
ผูคัดเลือกคนที่ประสบความสําเร็จในการศึกษา จากการตัดสินดวยคะแนนหรือผลการสอบ ใหกลายเปน
ชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง สวนผูท ี่ไมผานการศึกษาจะกลายเปนคนชั้นต่ํา อิลลิชเสนอแนะวา การศึกษา
ไมควรเสร็จสิ้นเฉพาะในโรงเรียน แตควรเปนการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรควรเกี่ยวของกับชีวิตจริง
มากที่สุด ไมใชเรียนเพือ่ เอาคะแนนเทานั้น การศึกษาควรมุง ที่จะสรางความยุติธรรมใหแกคนสวนใหญ
โดยกระจายทรัพยากรทางการศึกษาใหทั่วถึง กลาวโดยสรุป แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ขางตน ไมวาจะเปนแนวคิดใดแตกม็ าจากพัฒนาการทีเ่ หมือนกัน คือ ใหเด็กเปนศูนยกลางในการเรียนรู
ผูส อนตองทําความเขาใจเด็กเปนรายบุคคล และปรับการสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน แมผจู ัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวในแตละครอบครัวจะมีแนวคิดที่มีความหลากหลายแตกตางกันขึ้นอยูกับความพรอม
ในดานตาง ๆ ของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของลูกได
อยางเต็มที่ (อิลลิช, 2537; นิลวรรณ แซจิว. 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543)
7. แนวคิดตามปรัชญาของศาสนา
ในที่นี้จะขอกลาวถึงศาสนาหลักที่มีความสําคัญในประเทศไทย ไดแก ศาสนาคริสต
ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ ที่สง ผลตอความคิดและพฤติกรรมของมนุษยโดยตรงจากภายใน ดังนี้
1) ศาสนาคริสต เกิดจากพระเยซูคริสต ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก สอนใหมนุษยปลูกฝง
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ความรักความเมตตาในตน คือ เริ่มตนจากการรักพระเจา รักครอบครัว รักเพือ่ นบาน และรักมิตร
สหายของตนเหมือนกับตนเอง และการรูจ ักใหอภัย หลักคําสอนสําคัญสวนใหญเปนคําสอนในระดับ
ศีลธรรมและการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญใหเขาถึงพระเจา เคารพพระเจา
เพื่อมีชีวิตนิรันดรกับพระเจา ดังนั้นผูเปนคริสตศาสนิกชนจึงตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา
ที่ทรงแสดงไวทงั้ ในพระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหม คริสตศาสนาแบงออกเปนนิกายใหญ ๆ 3 นิกาย
คือ โรมันคาทอลิก ออรโธดอก และโปรเตสแตนท สําหรับประเทศไทย คริสตศาสนา 2 นิกาย คือ
นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรแตสแตนท ซึ่งกรมการศาสนารับรองแบงเปน 5 กลุม คือ
โรมันคาทอลิก สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย สหคริสตจักรแบบติสต
ในประเทศไทย และคริสตจักรเซเวนเดย แอดเวนติสแหงประเทศไทย 2) ศาสนาอิสลาม แหลงกําเนิด
สําคัญแหงปรัชญาอิสลามก็คือ “พระมหาคัมภีรอลั - กุรอาน และวจนะของทานศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.)”
ดังนั้นหลักการพื้นฐานของทุกสิง่ ทีเ่ กี่ยวกับชีวิตของมุสลิมจึงตองวางอยูบนรากฐานสองประการนีเ้ สมอ
และแลวปรัชญาอิสลามจึงพัฒนาไปในทิศทางของตนอยางอิสระ กลาวคือ เพื่อความมุงหมายที่จะ
แสวงหาสิ่งที่ดีและขจัดสิ่งที่ชั่ว ซึ่งกฎหมายแหงพระผูเ ปนเจาไดเปนทางนําและพิทกั ษมนุษยใหอยูใน
กรอบแหงพระผูเ ปนเจา เพื่อกาวไปสูแนวทางของพระองคและใฝปฏิบัติแตกัลยาณธรรม ทั้งยังสนับสนุน
ใหมนุษยศึกษาถึงเรื่องธรรมชาติ และกระตุนเตือนใหมนุษยใชความคิดใครครวญและใชเหตุผล และ
3) ศาสนาพุทธ พระองคทรงสรางปรัชญาแหงทางสายกลางในการแสวงหาความรูและในการพนทุกข
และปรัชญาแหงเสรีภาพเพื่อปลดปลอยมนุษยใหพนจากอํานาจตาง ๆ ทั้งภายในตัวและนอกตัว
มนุษยจะไดมีเสรีภาพสมบูรณแบบและความสุขสูงสุด ปรัชญาแหงมนุษยนิยมสงเสริมมนุษยใหมั่นใจ
ในศักยภาพของตนที่จะชวยตัวเองใหพนทุกข และมีความสุขที่แทจริงไดดวยการกระทําของตัวเอง
โดยไมตองอาศัยอํานาจนอกตัว ปรัชญาแหงสันติสุขเพือ่ ใหมนุษยมีจิตใจเปดกวางในเรื่องศาสนาและ
ความจริง ไมยึดติดกับความคิดเห็นและความเชื่อของคนเปนสําคัญ พรอมทั้งมีความรักความเอื้ออาทร
ตอกัน นอกจากนั้นยังทรงเนนใหชาวพุทธใหเหตุผลและประสบการณทดสอบพระธรรมดวยตัวเอง
ใหเห็นความจริงกอนทีจ่ ะยอมรับและปฏิบัติตาม หลักปฏิบตั ิที่สําคัญ ไดแก ไตรสิกขา มรรค 8 หรือ
ที่เรียกสัน้ วา ศีล สมาธิ ปญญา เพือ่ ใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ (ยุทธชัย เฉลิมชัย
และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; บุญมี แทนแกว, 2548; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551ข)
8. แนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส
แนวคิดนีม้ าจากโยคีชาวอินเดียผูยิ่งใหญ พี. อาร. ซารการ (P. R. Sarkar) ที่นําศาสตร
ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเขาดวยกัน เชน มีการใหเด็ก ๆ ฝกสมาธิ
ทําโยคะ ขณะเดียวกันก็ใชเสียงเพลงและวิธีการสอนใหม ๆ รวมเขาไปดวย โดยใหความสําคัญกับ
การเรียนการสอนในเด็กเล็ก โดยมีหลักการ คือ สิง่ แวดลอม และการศึกษาในวัยตน ๆ ของชีวิต
มีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอความเฉลียวฉลาด คุณธรรม และความสุขของคนเรา โดยเชื่อวาความเกง
ความฉลาด ซึ่งเปนศักยภาพที่มีอยูในตัวมนุษย แตมนุษยดึงศักยภาพดังกลาวออกมาใชแค 5 10 เปอรเซ็นตเทานั้น และเชื่อวาความเปนคนที่สมบูรณนั้นเกิดจากศักยภาพทีส่ ําคัญ 4 ดาน คือ
1) รางกาย (Physical) จะตองแข็งแรง 2) จิตใจ (Mental) 3) ความมีน้ําใจ (Spiritual) มีความรัก
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ใหกับคนอื่นในวงกวาง ชวยเหลือคนอื่น และ 4) วิชาการ (Academic) ทั้ง 4 ดาน คือ หลักการสู
ความเปนคนที่สมบูรณ การศึกษาที่ดจี ะตองจัดใหครบทัง้ หมดนี้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, ม.ป.ป.;
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
9. แนวคิดแบบรพินทรนาถ ฐากูร
รพินทรนาถ ฐากูร มีสมัญญานามวาคุรุเทพ เปนนักปรัชญาพรหมโมสมัช
นักธรรมชาตินิยม นักธรรมคตินิยม และกวีภาษาเบงกาล ไดรับการยอมรับจากโลกของนักคิดนักอาน
ตะวันตก โดยสรรสรางบทกวี บทละคร เพลง ดนตรี จิตรกรรม โดยเฉพาะดนตรีนั้นมีการแยกออกมา
เปนรพินทรสังคีตเลยทีเดียว ทานไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจําป 1913 จากกวีนิพนธ
“คีตาญชลี” นับเปนชาวเอเชยีคนแรกที่ไดรบั รางวัลโนเบล จนไดชื่อวาเปนกวีที่ดึงโลกตะวันตกและ
ตะวันออกใหมาบรรจบกัน เชนเดียวกับงานทางดานการศึกษา ทานมีความปรารถนาอยางยิง่ ทีจ่ ะเห็น
การศึกษาในอุดมคติไดปรากฏเปนจริงขึ้น การศึกษาดังกลาวก็คือความมีอิสรภาพในการศึกษาเรียนรู
ของเด็ก ๆ เพือ่ ใหเด็ก ๆ ไดเขาถึงภาวะจริงแทของธรรมชาติ และภาวะมนุษยที่แท การศึกษา
ในความหมายของรพินทรนาถ คือ การพัฒนาคุณคาที่แทจริงในตัวมนุษย โดยกําหนดคุณคาสูงสุด
ทางการศึกษาวา คือ คุณคาทางศาสนา การรูแจงทางดานจิตใจ ทานเชื่อวาการศึกษาทีส่ มบูรณแบบ
อยูที่การรูแจง ถึงสภาวะสูงสุดของการมีชีวิต และการทีจ่ ะเขาถึงภาวะดังกลาวได รางกาย จิตใจ
และโลก ตองมีความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย,
2543; สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สาทร สมพงศ
และคณะ, 2553)
10. แนวคิดแบบกฤษณมูรติ
การศึกษาปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติไดใหความหมายของการศึกษา คือ
การเรียนรูก ระบวนการทั้งหมดของชีวิต ใหเกิดความเปนเอกภาพ พัฒนาจิตใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
กอใหเกิดอิสรภาพและมีสติปญญา พัฒนาชีวิตของบุคคลใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ และสามารถจําแนก
จุดมุงหมายของการศึกษานั้นออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาเพื่อใหรบั ความรูในสาขาตาง ๆ
กอใหเกิดความชํานิชํานาญที่สุดทางวิชาการและเทคโนโลยี 2) การศึกษาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปนมนุษยที่สมบูรณ โดยวิธีการเรียนรูโดยการเฝาสังเกตสิง่ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงภายในความคิดดวย
ความใสใจ การเรียนรูโ ดยการเฝาสังเกตเชนนี้ไมมีการเก็บบันทึกขอมูล ความรู และประสบการณเอาไว
จิตใจจึงเปนอิสระจากการถูกกําหนดโดยเนื้อหาและเงือ่ นไขของความคิด และมนุษยที่สมบูรณไมใช
บุคคลทีส่ ะสมความรูและไมใชบุคคลสํารวจชีวิตขางใน แตมนุษยที่สมบูรณนั้นคือตองรูจ ักตัวเอง
จึงมีความอิสระอยางแทจริง (ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์
และคณะ, 2548; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551ข; พระมหาพินันท ชยาภินนฺโท (ลาดบัวขาว), 2553: สาทร สมพงศ และคณะ, 2553)
11. แนวคิดของเพียรซ (Joseph chilton pearce)
เชื่อวาองคประกอบของมนุษยมี 3 สวน คือ รางกาย สมอง และหัวใจ
โดยพัฒนาการของสมอง ซึ่งทํางานรวมกับหัวใจและรางกาย ดังนี้ 1) R - system หรือสมอง
สัตวเลื้อยคลาน ทําหนาที่พื้นฐานการดํารงชีวิต เชน สันชาตญาณ 2) Limbic brain หรือสมอง
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทําหนาทีเ่ กี่ยวกับการเรียนรู ความจํา พฤติกรรม อารมณพื้นฐาน และ
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3) Neocortex หรือสมองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยใหม (มนุษย) ทําหนาที่เกี่ยวกับสํานึก สติสัมปชัญญะ
โดยสมองดังกลาวนี้จะพัฒนาเปนลําดับ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข)
12. แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลีย
การจัดการศึกษาตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียเปนรูปแบบหนึง่ ของการจัด
ประสบการณการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยที่พฒ
ั นามาจากความเชื่อวา การเรียนการสอนนั้นไมใช
การ ถายโอนขอมูลความรูจากผูส อนไปสูผเู รียน การสอนในเด็กปฐมวัยจึงไมใชการมองวาเด็กเปน
แกวที่วางเปลาที่ครูจะเทน้ําตามความตองการของครูลงไปสูเ ด็ก นักการศึกษาทีเ่ มืองเรกจิโอ เอมีเลีย
เปรียบเทียบการเรียนรูของเด็กและการสอนของครูเปนการผสมผสานของวัตถุจากแกวทั้งสองใบรวมกัน
การเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเด็กไดเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ หรือเปนสิง่ ที่นาสนใจ
สําหรับเด็ก และบทบาทของครูจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูในสิ่งที่สนใจได
อยางเต็มตามศักยภาพของเด็ก ครูจะตองมีความรูความเขาใจวาเด็กมีวิธีการเรียนรู ไดอยางไรและ
เด็กมีความสามารถในการสือ่ ออกมาถึงความรูค วามเขาใจในสิ่งทีเ่ รียนรูดวยวิถีทางใด จัดประสบการณ
การเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเด็กเปนศูนยกลางตามแนวคิดแรก จิโอเอมีเลีย จึงเปนการจัดสภาพ
การเรียนรูท ี่สนองตอความอยากรูและแรงจูงใจ ภายในของเด็กในการเรียนรูภายใตการจัดสิ่งแวดลอม
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละคน (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549; สุจินดา ขจรรุงศิลป และธิดา พิทักษ สินสุข, 2550)
โดยสรุปแลว ปรัชญาและแนวคิดที่ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาในครอบครัวยึดถือ
เปนแกนหรือหลักการในการดําเนินชีวิตของครอบครัวนั้น โดยสามารถจัดไดเปน 2 ประเภท ไดแก
ปรัชญาและแนวคิดตะวันตก ซึ่งมีพื้นฐานความรูในหลายสาขาวิชา ซึ่งเกี่ยวของและใหความสําคัญ
กับการเรียนรูและการศึกษาเปนสําคัญ เชน แนวคิดของเพียเจท มอนเตสซอรี่ วอลดอรฟ ซัมเมอรฮิล
เปนตน ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งใหความสําคัญกับคุณคา
ความเปนมนุษยของระดับบุคคล สวนประเภทที่ 2 ปรัชญาและแนวคิดตะวันออกที่ไดรับอิทธิพล
จากประเทศอินเดียและมีความเชื่อมโยงกับศาสนาอยางใกลชิด เชน แนวคิดทางศาสนา แบบนีโอฮิว
แมนนิส แบบรพินทรนาถ ฐากูร เปนตน แตไมวาจะเปนแนวคิดแบบใดก็ลวนดีทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวิธีการ
นําไปใชเพื่อเชื่อมตอกับวิถีชีวิตของผูเรียนและครอบครัวไดอยางเหมาะสม

2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยชวงทีผ่ านมา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยทั่วไปมีรปู แบบ
การจัดการทีม่ ีความยืดหยุน และหลากหลาย เพราะลีกษณะการจัดการศึกษาในรูปแบบนีไ้ ดเอื้ออํานวย
ใหพอ แมหรือผูป กครองของเด็ก ผูคนในชุมชนทีเ่ กี่ยวของกับเด็กทัง้ ทางตรงและทางออม ทั้งแบบทีเ่ ปน
ทางการและไมเปนทางการ คนในทุกสาขาอาชีพ สามารถรวมกันทําหนาที่ครู เพื่อถายทอดความรู
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาใหแกเด็กตามรูปแบบและกลวิธีของแตละบุคคล ดังนั้นเด็กจะไดเรียนรู
สิ่งตาง ๆ รอบตัว จากบุคคล ชุมชน และสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติ โดยอาศัยประสบการณตรงของตนเอง
ไมใชจากตําราเรียนหรือในหองเรียนเทานั้น (สมพร พึ่งอุดม, 2544) และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ พบวา รูปแบบของการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยเทาทีผ่ านมาและเปนอยูในปจจุบัน อาจแบงไดเปน 4 รูปแบบ (ปยนาถ ประยูร, ม.ป.ป.;
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ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547; สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ดังนี้
1. การจัดการศึกษาอยางมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีขอตกลงรวมกัน โรงเรียนยังคงเปนหลักในการให
การศึกษา พอแมมสี วนในการจัดการศึกษาเพียงสวนหนึ่งโดยที่เด็กยังคงมีสถานภาพเปนนักเรียน
ของโรงเรียน ตัวอยางครอบครัวที่ใชรูปแบบการจัดการศึกษาแบบนี้ ไดแก ครอบครัวครูบาสุทธินันท
ปรัชญาพฤทธิ์ ที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี ัมย ที่มีขอตกลงกับโรงเรียนทีล่ ูกเรียนอยูโ ดยใหโรงเรียน
จัดการศึกษา 3 วัน ในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร สรางเสริมลักษณะนิสัยและภาษาอังกฤษ
สวนทางบานจัด 4 วัน (รวมเสาร - อาทิตย) ในวิชาสรางประสบการณชีวิต และการงานพื้นฐานอาชีพ
โดยกรณีของครอบครัวครูบาสุทธินันทนั้น อยูในความดูแลและสนับสนุนของสํานักงานโครงการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งในปจจุบันนี้ การดําเนินการดังกลาวไดยุตลิ งแลว
สิ่งที่ควรพิจารณามี 5 ประการ คือ
1.1 ความสมัครใจของครูและผูบริหารโรงเรียนที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบนี้
1.2 การตรวจสอบและประเมินความพรอมของโรงเรียนที่จะดําเนินการรวมกับ
ครอบครัว
1.3 ลักษณะความรวมมือกับโรงเรียนอาจทําไดหลาย ๆ โรงเรียนในและรายวิชา
1.4 โรงเรียนมีขอตกลงรวมกับครอบครัว อาจจัดการศึกษาในรูปแบบที่คละชั้น
คละอายุเปนชั้นเรียนใหม และบูรณาการวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมและเปนประโยชนตอเด็ก
1.5 การสนับสนุนอยางจริงจัง และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา
ในรูปแบบใหม ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินการจัดการศึกษาดวยตนเองทั้งหมด โดยครอบครัวเดี่ยว
เปนรูปแบบที่พอ แมดําเนินการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ดวยตนเองทั้งหมดตามความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพครอบครัว ความตองการ ความสนใจ
และความถนัดของลูก โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในชวงแรกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยทีเ่ กิดขึ้น จะเปนรูปแบบนี้มากทีส่ ุด เพราะมีความคลองตัวและไมติดกับขอจํากัดใด ๆ
เหมือนรูปแบบแรก ตัวอยางครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษารูปแบบนี้ ไดแก ครอบครัวคุณสมพร พึ่งอุดม
(แมสม)
3. การดําเนินการจัดการศึกษาโดยกลุมครอบครัวแบบขายประสานงาน
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาดวยตนเองของแตละครอบครัวพรอม ๆ ไปกับ
การจัดการศึกษารวมกับครอบครัวอื่น ๆ ตามสัดสวนทีเ่ หมาะสมในชวงเวลา ตามความพรอม
ความสนใจ และขอจํากัดของแตละครอบครัว ในลักษณะทีต่ อเนื่องและจริงจัง โดยครอบครัวทีเ่ ปน
สมาชิกของกลุมจะมีความเปนเอกภาพในเรื่องปรัชญาการศึกษา และหลักการพื้นฐานของกลุม
แตในขณะเดียวกันก็ยังคงมีอสิ ระในแนวความคิดและการจัดการเปนของตนเอง ลักษณะการจัดการ
ยังคงการกระจายตัว มากกวาการที่จะรวมศูนยการบริหารจัดการเขามาอยูในที่เดียว การจัดการศึกษา
เกิดขึ้นไดทงั้ ทีบ่ านของแตละครอบครัว และตามที่นดั หมายของกลุมตัวอยาง กลุมครอบครัวทีม่ ีรปู แบบ
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การจัดการศึกษาแบบนี้ ไดแก กลุมครอบครัวบานเรียนปญญากร ที่มีสมาชิกเริม่ แรก 8 ครอบครัว
โดยมีหลักการรวมกัน 4 ขอ ดังนี้
3.1 ปรัชญาการศึกษาทีก่ ลุม ยึดถือ คือ การศึกษาตามหลักพุทธธรรมในฐานะ
ที่เปนสัจจะสากล ศรัทธาในความเปนมนุษยที่มีศักยภาพในการเรียนรูตามธรรมชาติของตนเองและ
สามารถฝกฝนตนไปสูจ ุดหมายแหงชีวิตได โดยมีจุดมุงหมายทางการศึกษาที่สอดคลองกัน คือ การศึกษา
เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ พัฒนาใหชีวิตดีงามตามศักยภาพของตนที่จะทําได นํามาชีวิต
ของตนไดและมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม
3.2 คุณลักษณะของเด็กทีม่ งุ หวังใหเกิดขึน้ คือ คุณลักษณะแหงบุพนิมิตแหงมรรค
7 ประการ ไดแก ความมีกัลยาณมิตร การทําศีลใหถงึ พรอม การทําฉันทะใหถงึ พรอม การทําตน
ใหถึงพรอม การทําความเห็นความเขาใจใหถึงพรอม การทําความไมประมาทใหถึงพรอม และการทํา
โยนิโสมนสิการใหถึงพรอม
3.3 หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ของกลุม คือ ความมีเสรีภาพในการจัดการศึกษา
ตามสิทธิโดยธรรมชาติของพอแม ความเปนชุมชนครอบครัวเพื่อการเรียนรู สรางสรรค แบงปน และ
ตัดสินใจรวมกัน การศึกษาและพัฒนาตามความสนใจ ความแตกตางของแตละบุคคลอันเปนธรรมชาติ
ที่แทจริงของชีวิต
4. การดําเนินการจัดการศึกษาโดยกลุมครอบครัว แบบรวมศูนยการจัดการในที่เดียว
เปนรูปแบบทีห่ ลาย ๆ ครอบครัวมารวมกันจัดการศึกษาใหเด็กในสถานที่แหงหนึง่
โดยจัดตั้งเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียน ที่มีครอบครัวทําหนาที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา กํากับ
ดูแลนโยบาย และการบริหารจัดการ อาจจะจดทะเบียนกิจการเปนองคกรสาธารณกุศลในการดําเนินงาน
มีการมอบหมายหรือจางคณะทํางานบริหารจัดการเต็มตัว มีครูที่รบั ผิดชอบเรื่อง การเรียนการสอน
พอแมในกลุม ที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสม อาจจะรวมเปนครูหรือทีมงานบริหารไดรปู แบบการดําเนินการ
ในลักษณะนี้ มีความเหมาะสมกับกลุมครอบครัวที่ยังไมพรอมจะจัดการศึกษาดวยตนเอง อันเนือ่ งมาจาก
ภาระและขอจํากัดตาง ๆ กลุม ครอบครัวที่อยูใ นบริเวณเดียวกัน มีความเปนไปไดมากที่จะจัดการศึกษา
ในรูปแบบนี้ ตัวอยางกลุม ครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษารูปแบบนี้ ไดแก
4.1 สถาบันปญโญทัย ที่ดําเนินการภายใตการดูแลของมูลนิธวิ อลดอรฟปญโญทัย
ที่มีนายแพทยพร พันธุโอสถ เปนผูร วมจัดการศึกษาใหลูก ๆ ของตนเอง และใหกับลูกหลานของกลุม
ครอบครัวทีเ่ ห็นดวยกับแนวทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ เริม่ จากกลุมเล็ก ๆ ไมกี่ครอบครัว ใชบาน
ของตนเองเปนสถานที่ตั้ง และกําลังพัฒนาไปเปนโรงเรียนครอบครัว หรือศูนยการเรียนของกลุม ครอบครัว
อยางมีระบบการบริหารจัดการ มีอาคารสถานที่ตั้งในพื้นที่ที่สามารถรองรับผูเรียน และการจัดการศึกษา
อยางเต็มรูปแบบมากขึ้น ปจจุบันสถาบันปญโญทัยครอบครัวที่เปนสมาชิกทัง้ หมด 20 กวาครอบครัว
มีเด็ก ๆ ที่เรียนรูรวมกันประมาณ 40 คน
4.2 กลุมบานเรียนแหงความรักและศานติ เริ่มตนมาจากโครงการจัดการศึกษา
ในศูนยเด็กเล็กวัดศิริพงศ ภายใตความอุปถัมภของแมชีศันสนีย เสถียรสุตธรรมสถาน จัดการศึกษา
ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสในบริเวณนั้น ตอมากลุมครอบครัวนี้ จํานวนหนึ่งที่มีศรัทธาตอการจัดการศึกษา
ตามแนวทางของเสถียรธรรมสถาน ไดนําลูกหลานเขารวมดวย ทําใหเปนกลุมครอบครัวทีม่ ีการจัด
การศึกษารวมกันที่ใหญขึ้น โดยมีพอแมในกลุมจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน ในปจจุบันมีสมาชิก
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8 ครอบครัว และมีเด็กจํานวน 9 คน ขอแตกตางระหวางการจัดการศึกษารูปแบบนี้ กับโรงเรียนทั่วไป
มี 3 ขอ คือ
4.2.1 เปนโรงเรียนที่กลุมครอบครัวเปนเจาของ โดยมีแนวความเชื่อ
หรือปรัชญาการศึกษารวมกัน
4.2.2 เปนโรงเรียนขนาดเล็กทีจ่ ัดการศึกษาใหเฉพาะลูกหลานภายในกลุม
หรืออาจยายไปในแตละป จากครอบครัวที่สมัครใจเขามารวมดวย แตในปริมาณไมมากนัก
4.2.3 เปนกิจการโรงเรียนแบบการกุศล ไมเปนธุรกิจการคามุงหวังหากําไร
นอกจากกลุมขางตน จากรายงานการประชุมวิชาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวกับการรับจดทะเบียนของโรงเรียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(2545) ยังใหขอมูลกลุม การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิม่ เติม
4.3 กลุมบานเรียนชวนชื่น เปนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีการรวมกลุม
5 ครอบครัว จัดการศึกษาปที่ 1 บริหารจัดการโดย ดร. สมใจ แจงจิรวัฒน สถานที่จัดการศึกษา
ใชโรงเรียนอนุบาลชวนชื่น ซึ่งนอกจากจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหลกู ของตนแลว ยังมีลูกของครู
ในโรงเรียน อีก 3 ครอบครัว ที่ประสงคจัดการศึกษาในรูปแบบนี้รวมกัน รูปแบบการจัดการศึกษา
เปนการศึกษาในระบบ (มีการกําหนดหลักสูตร ตารางสอน และการประเมินผลที่ชัดเจน) ควบคูกับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พรอมกับการไปเรียนทีโ่ รงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตรในทุกวันจันทร เนนบูรณาการทุกรายวิชา เนนการศึกษาที่สอนใหผเู รียนรูจ ักจิตวิญญาณ
ของตัวเอง มีความเปนผูร ู ผูตื่นอยูตลอดเวลา
4.4 กลุมดาวจรัสแสง (Shining star) จัดการศึกษาโดยครอบครัวผานหลักสูตร
Christien light education (CLE) สหรัฐอเมริกา การดําเนินงานไดรับประกาศนียบัตรการสอน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ Christien light education ซึ่งไดรับสิทธิ์ใหใชหลักสูตรดังกลาวได
หลักสูตรประกอบดวย 8 วิชา โดย 4 วิชาบังคับตองใชหลักสูตร CLE ไดแก อังกฤษ คณิตศาสตร
สังคม วิทยาศาสตร สวนอีก 4 วิชาไมบังคับตองใชหลักสูตร CLE คือ ภาษาไทย คหกรรม ประวัติศาสตร
ศิลปะ (ประกอบดวยศิลปะการแสดง และศิลปะคอมพิวเตอร) แตตองสงให CLE รับรองในสวนวิชา
ภาษาไทย และประวัติศาสตร กลุม ดาวจรัสแสง ใชหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แตละปลงทะเบียนเสียคาใชจา ยกับ CLE หลังจากนั้นจะไดรบั แบบแสดงผลการเรียนรายเดือน ซึง่ CLE
รายงานผลการเรียนใหครอบครัวทราบปละ 2 ครั้ง เนนพื้นฐานคุณธรรมของคริสเตียน ปลูกฝงจริยธรรม
เนนใหผเู รียนคนควาดวยตนเอง
โดยสรุปแลว รูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือแนวปฏิบัติ
ที่ครอบครัวจัดการศึกษาใหบุตรหลาน มี 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หนึง่ แบบครอบครัวเดี่ยว
ซึ่งครอบครัวเปนผูดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู หรือจัดการศึกษาดวยตนเองทั้งหมด รูปแบบที่สอง
แบบมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน ซึ่งครอบครัวและโรงเรียนไดมีขอตกลงรวมกันในการจัดการเรียน
การสอนควบคูกนั ไป รูปแบบทีส่ าม แบบขายประสานงาน ซึง่ ครอบครัวจัดการศึกษารวมกับครอบครัว
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ เปนไปอยางตอเนื่องและจริงจัง และแบบสุดทาย คือ แบบรวมศูนย
การจัดการในทีเ่ ดียว ซึ่งหลาย ๆ ครอบครัว ไดจัดตั้งและจดทะเบียนเปนโรงเรียนหรือศูนยการเรียน
อยางถูกตองตามกฏหมาย มีคณะบริหารทีม่ ีหนาทีจ่ ัดการการศึกษาอยางเปนระบบ
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2.6 จุดเดนและจุดดอยของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Hamiltion, E. and Hamiltion, D. ไดสรุปขอไดเปรียบของการจัดการศึกษ
โดยครอบครัวไว 5 ขอ ดังนี้ (อางถึงใน อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
1. พอแมมีเวลาอยูกับลูกเต็มที่ ความผูกพันระหวางพอแมลกู ยอมแนนแฟนขึ้น
2. พอแมมโี อกาสเลือก และปรับแนวทางการจัดการหลักสูตร และการสอนใหเหมาะสม
กับแบบแผนชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนความตองการและความพรอมของลูกไดอยางยืดหยุน
3. เด็กไดรบั การปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจ และมีสทิ ธิเสรีภาพของตนเอง
ไมมีพอแมคนใดตีตราลูกวาเปนเด็กเรียนรูชา หรือเด็กมีปญหาเหมือนในโรงเรียน
4. การเรียนรูส ามารถเกิดขึ้นไดตอเนื่องตลอดเวลา โดยไมมเี ปดเทอม หรือปดเทอม
การเรียนรูอ ยางสนุกสนานจะคอย ๆ ปลูกฝงจิตวิญญาณแหงการเรียนรูอยูตลอดเวลา
5. ในชีวิตจริง การเรียนรูและพัฒนาตนเองจากประสบการณตรง และจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง เปนไปไดงายในบรรยากาศของครอบครัวทีส่ ามารถจัดกิจกรรมเสรมการเรียนรูทั้งในบาน
และนอกบานไดอยางมากมาย แทนที่จะใหเด็กเรียนจากหนังสือและคําบรรยายเทานั้น
ในขณะที่ Nation association elementary school principles (NAESP) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดอธิบายถึงความไมเหมาะสมของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว 8 ขอ ดังนี้
(อางถึงใน อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
1. เปนการปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม
2. เปนการแยกเด็กออกจากกลุม ชนชั้นทางสังคม หรือกลุมเชื้อชาติอื่น ๆ ในสังคม
3. จํากัดโอกาสที่เด็กจะไดสัมผัสกิจกรรม และสื่อการเรียนรูท ี่มีในหลักสูตรปกติ
4. อาจาดําเนินการสอนไปโดยผูท ี่ไมมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจ่ ะเปนครู
5. เปนการเพิ่มภาระแกเจาหนาที่ทางการศึกษาในการสอดสองดูแล
6. เปนผลเสียตอสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก
7. ทําใหการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาเปนไปดวยความยากลําบาก
8. อาจไมเหมาะสมในกรณีเด็กพิเศษที่มีความตองการตางจากเด็กทั่วไป
โดยสรุปแลว แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังคงมีทั้งขอดีและขอเสีย
โดยขอดีนั้นทําใหเกิดความสุข ความแนนแฟนภายในครอบครัว และการสงเสริมการเรียนรูใหกบั ผูเ รียน
ไดอยางรวดเร็ว เหมาะสม และอยูบนฐานประสบการณจริงในชีวิต สวนขอเสียที่เปนขอกังวลนั้น
เปนประเด็นการเขาสังคม คุณลักษณะการเปนครูของผูปกครอง ความปลอดภัยของเด็ก และ
การประเมินผลทีซ่ ับซอน อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นจะเกิดผลเชนไร ขึ้นอยูกับ
การนําเอาแนวคิดดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนแกเด็กมากที่สุด

3. การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบครัว
การจัดกระบวนการเรียนรู ถือเปนเครื่องมือในการเขาถึงการศึกษาที่แทจริง ซึง่ เปน
ธรรมชาติจริงของมนุษย เราจึงจําเปนตองมีกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติในการเรียนรู
ของมนุษยเชนกัน ดังนั้นตองตระหนักวากระบวนการเรียนรูข องการศึกษาโดยครอบครัวนั้นออกมา
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จากการศึกษาในระบบ เพื่อเขาไปสูการเรียนรูอยางสรางสรรคและตอบความตองการของเด็กไดมากกวา
(ยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ, 2543) โดยมีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
จุดมุงหมายและความคาดหวัง
ครอบครัวบานเรียนจํานวนสวนใหญ ระบุวามีจุดมุง หมายของการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนา
ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ และขยายความถึง “ความเปนมนุษยที่สมบูรณ” วาหมายถึง การเปน
ผูสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเห็นแกตัว มีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไมเปนเหยื่อของสังคม มีจุดยืนและความมั่นใจในตัวเอง มีความสุข
จากความพอดี รูจ ักตัวเอง รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ไดมีโอกาสเรียนรูในสิง่ ที่มคี วามถนัดความสนใจ สามารถสรางเสริมประสบการณชีวิตจากความเปนจริง
ทามกลางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครอบครัวเปนพื้นฐานคอยประคับประคองและภายใต
กฎเกณฑของสังคมและหลักศาสนา
สําหรับจุดมุงหมายมุง สูความเปนเลิศทางวิชาการ และกาวทันความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการของโลก ซึ่งเปนจุดมุง หมายในลําดับถัดไป มีประเด็นที่นา สนใจ ไดแก การใหความสําคัญ
กับเรื่องการงานอาชีพ ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร, ทัศนะไมปฏิเสธการแขงขัน แตโดยไมมุง
เอารัดเอาเปรียบกัน และการคํานึงถึงศักยภาพที่เปนจริงของเด็ก ตามความเร็ว/ความเฉื่อย (SPEED)
ของแตละคน เปนตน เมื่อถามยํ้าลงไปถึง คุณลักษณะของบุตรที่คาดหวัง ไดรับคําตอบที่มีความสัมพันธ
สอดคลองกันกับจุดมุงหมาย คือ อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุข มีความรูและทักษะ
อันเปนสากล ประสบความสําเร็จในชีวิตสูงสุด ใหความสําคัญลดหลั่นกันไปเรียงตามลําดับโดยที่
คุณลักษณะที่คาดหวังนั้นยังคงใหนํ้าหนักอยูที่ การเปนคนดี มีความสุข มีสติรเู ทาทัน มีชีวิต
ตามหลักธรรมทางศาสนา พึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได ขอที่นาสังเกต คือ ไมพบทัศนะ
ความคาดหวังอยางสมบูรณแบบ ความสําเร็จสูงสุดในชีวิตเกิดขึ้นในฐานะที่เปนคนธรรมดาคนหนึง่ ก็ได
บนความมั่นใจวาอยางนอยไดทําดีที่สุดแลว

3.1 หลักสูตร
เมื่อกลาวถึงประเด็นนีพ้ ึงระลึกถึงวาการจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เปนการศึกษาทางเลือก เปนกระบวนการเรียนรูจากเนื้อหาที่ไมใชระดับปฐมวัยหรือระดับขั้นพื้นฐาน
มากลาวอาง หากแตเปนเนื้อหาที่เอาปญหาเปนตัวตั้งไมใชเอาหลักสูตรเปนตัวตั้ง (สุชาดา จักรพิสทุ ธิ์,
2547) แตทั้งนี้ยังตองพิจารณาเทียบเคียงกับรูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทย คือ การศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับครอบครัวที่ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยตนเองอาจทําเปน
ครอบครัวเดี่ยว หรือสามารถจัดตั้งศูนยการเรียน ซึ่งมีฐานะเปนสถานศึกษาแหงหนึ่ง หากเลือกที่จะ
จัดการศึกษาในระบบจะตองมีการกําหนดจุดมุง หมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน แตหากจัดแบบนอกระบบ
ก็จัดการศึกษาก็คลายคลึงกับในระบบแตทุกขั้นตอน มีความยืดหยุน สอดรับกับความตองการของเด็ก
หรือกลุม และยิ่งถาเปนแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ความยืดหยุนก็จะยิ่งมีอสิ ระมากขึ้น เปนไปตาม

47

ความสนใจ ความพรอมและโอกาสโดยศึกษาเรียนรูไดจากทุกสภาพการณและทุกแหลงขอมูล
ครอบครัวสวนใหญเชื่อวาการประเมินคาความสําเร็จนั้นไมจาํ เปนตองอยูบนมาตรฐานหนึง่ เดียว
แนวทางการวางหลักสูตรการศึกษาของครอบครัวบานเรียนสวนใหญ จะยึดหลัก
ยืดหยุนไปตามความถนัดความสนใจของลูกมากทีส่ ุด รองลงไป คือ ใชการผสมผสานแนวทางหรือ
หลักสูตรจากหลายที่ สําหรับการยึดถือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีจํานวนไมมากนัก
ในรายละเอียดของความยืดหยุนที่สําคัญ ไดแก จะเอาความสนใจของลูกเปนตัวตั้ง ดูตามความเหมาะสม
ความชอบ, ใหเปนไปตามธรรมชาติ มีการวางกรอบวางแนวทางหลัก ๆ ไว แลวปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ, กําหนดเปาหมายระยะสั้นระยะยาวที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได วิชาไหนที่ลูก
สนใจเปนพิเศษก็เรียนมากกวาวิชาอื่น เนนความรูทจี่ ะชวยใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมปจจุบัน,
ซักถาม สนทนา กระตุน และแนะนําในบางครัง้ จัดสภาพแวดลอมภายในบาน เตรียมสือ่ อุปกรณ
ใหเอื้อตอการเรียนรู ใหเด็กเลือกเรียนรูไดเอง, เพิ่มเติมสิง่ ทีพ่ อแมเห็นวาลูกควรไดรเู พื่อประโยชน
ในการดําเนินชีวิตภายภาคหนา มีการสังเกตแลวหากิจกรรมมาใหเรียนรูเ พื่อปรับปรุงพฤติกรรม
ที่ควรจะตองแกไข เปนตน
ในการผสมผสานหลักสูตรจากหลายที่ จะเปนการดึงเอาหลักสูตรจากตางประเทศ
ที่เห็นวาเหมาะสมมาประยุกตใช สวนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนั้น จะใชในสวนทีเ่ ปนวิชาหลัก
วิชาบังคับ โดยมีการปรับใหเหมาะสมกับวัยและตัวเด็ก ดวยประสงคใหลูกมีพื้นฐานความพรอม
หากตองกลับเขาสูก ารศึกษาในระบบเมือ่ ใดก็สามารถทําได เมื่อกลาวถึงลักษณะการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนแบบบานเรียนในตางประเทศ คอนขางจะมีพื้นฐานแนวคิดที่ตางจากการสอน
ในระบบ “โรงเรียน” ทั่วไปอยูไ มนอย นับตัง้ แตวัตถุประสงคการเรียนรูที่มงุ สราง “นักเรียนตลอดชีวิต นักคิดอิสระ” ไปจนถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง (independent study)
คอนขางมาก ซึ่งมักจะตางจากโรงเรียนทั่วไปที่ดจู ะเนนแตการสราง “ผูร”ู ตามเนื้อหาวิชาหรือทักษะ
ที่กําหนดกับการสอนแบบบอกหนังสือที่เนนบทบาทครูเปนสําคัญ ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบแนวคิด
การสอนแบบโฮมสคูลกับโรงเรียนทั่วไป ตามตาราง 1 ดังตอไปนี้ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวคิดการสอนแบบโฮมสคูลกับโรงเรียนทั่วไป
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียน
โรงเรียน
โฮมสคูล
1. ลักษณะวัตถุประสงค สราง “ผูร ”ู ใหมีความรูหรือ
สราง “นักเรียนรู” ใหมีไฟและ
ของการเรียนรู
คุณลักษณะบางอยางที่พงึ ประสงค ทักษะในการเรียนรูและพัฒนา
ของสังคม
ตนเองดวยตนเองตลอดชีวิต
2. ลักษณะการสอน
เนนการ “บอกหนังสือ” บทบาท เนนการหาความรูดวยตนเอง
หลักในฐานะผู “ให” ความรู
ของเด็ก โดยการจัดสภาพการณ
เนนหนักในการเรียนรูเ กิดขึ้น
ใหเด็กคนควาและแกปญหา
ในสถานการณหอ งเรียนเปนหลัก ดวยตนเองการเรียนรูเกิดขึ้นได
ในสถานการณทหี่ ลากหลาย
องคประกอบการสอน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
องคประกอบการสอน
3. ลักษณะการจัด
ทรัพยากรการเรียนรู
4. ลักษณะการวัดผล
ประเมินผล

เปรียบเทียบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียน
โรงเรียน
โฮมสคูล
เนนทรัพยากรในรูปหนังสือ
เนนหนังสือ ตํารา โสตทัศนูปกรณ
ตํารา โสตทัศนูปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร ควบคูไปกับ
เครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก
การให “ชีวิตจริงประจําวัน”
เปนทรัพยากรการเรียนรูไปดวย
เนนการใหเด็ก “ถูกสอน”
เนนการ “สอนตนเอง” ดวยการให
ดวยแบบทดสอบ หรือเครื่องมือ เด็กมีสวนสําคัญในการกําหนด
ทดสอบ ความรูแบบตาง ๆ ที่ครู เปาหมายในการเรียนรูกจิ กรรม
หรือหนวยงานตาง ๆ เปนผูจ ัดขึ้น การเรียนรูและเกณฑบง ชี้
แรงจูงใจของเด็กในการเรียนรู
ความสําเร็จในการเรียนรู
เกิดจากความรูสกึ ไมอยาก
ดวยตนเอง เพื่อใหเด็กบังเกิด
“แพคนอื่น” มากกวาความรูสึก แรงจูงใจในการเรียนรูจ าก
“อยากชนะคนอื่น”
“ขางใน” มากกวา “ขางนอก”

อาจกลาวไดวา บทบาทของพอแมในการเปนครูของลูกในรูปแบบการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวนั้น คอนขางเปนบทบาทของนักจัดการเรียนรู (Learner manager) มากกวาเปนนักสอน
เหมือนครูทั่ว ๆ ไป เพราะหัวใจสําคัญ คือ การจัดสภาพการณใหเด็กเรียนรูส ิ่งตาง ๆ อยางมีความสุข
ตามความถนัดและความสนใจของตน เพื่อใหเขาเติบโตเปนผูที่รกั เรียนไปตลอดชีวิต
โดยสรุปแลว หลักสูตรที่ครอบครัวนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหกบั บุตรหลาน
นั้นใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของเนื้อหาเปนตัวตั้ง เนนการความยืดหยุนเพื่อสามารถ
ตอบสนองธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนไดตามสมรรถภาพของผูเรียนแตละคนที่มีความสนใจและ
ความถนัดแตกตางกันไป ทั้งอาจเริ่มตนการนําหลักสูตรจากแหลงตาง ๆ มาประยุกตใช หรือปรับเปลี่ยน
อยูตลอดเวลาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของครอบครัว จนกลายเปนหลักสูตรที่ใชเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวไดในที่สุด

3.2 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัวบานเรียนสวนใหญ จะยึดหลัก
ใหเปนธรรมชาติอยูในวิถีประจําวันมากที่สุด โดยผสมผสานกับการใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ เขาชวย
หลายครอบครัวมีการจัดตารางเรียนอยูบาง แตไมไดเครงครัดตายตัวนักโดยที่ วิธีการเรียนรูของบุตร
โดยสวนใหญจะมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ เรียนรูจากประสบการณแวดลอมที่พอแมจัดให และ
ลูกคนควาเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก นอกจากนี้ยงั เรียนรูจ ากการมีครูพิเศษมาสอนเปนบางสาระ
รวมทั้งการไปเรียนกับองคกร/สถาบันที่จัดการสอนตาง ๆ ดวย เชน การเรียน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร

49

ศิลปะ ดนตรี กีฬา เปนตน สําหรับสาระทีพ่ อแมเปนผูสอนเองเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในกลุมเด็กเล็ก
คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร
ในที่นี้จะขอกลาวอางถึงกระบวนการเรียนรูแบบบานเรียนทีม่ าจากประสบการณ
10 ปของครอบครัวสบายใจอันมีคุณคา ที่ใชความพรอมของปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสม
พัฒนาความรูความเขาใจ ความถนัด ความสามารถ เปนผลตอการสรางสรรคพฒ
ั นาการตามศักยภาพ
ที่เกิดประโยชนจริงได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ข) ดังนี้
1. หลักวิธีปฏิบัติของการศึกษาโดยครอบครัวทีส่ ําคัญ คือ “การใชจิตวิญญาณของ
ความรักและความปรารถนาดีระหวางพอแมลูกตามธรรมชาติ สรางสรรคกระบวนการเรียนรูของลูก
ใหเติบโตไปดวยศรัทธาแหงคุณงามความดีของการอยูรวมกันในวิถีชีวิตครอบครัว” อันเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญทีส่ ุดของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นําไปสูก ารเตรียมความพรอมและการปรับสรางคุณคา
ในกระบวนการเรียนรูท ุกเรื่องราวของชีวิตตามความเชื่อ ความศรัทธาที่เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต
ครอบครัว และเปนปจจัยสําคัญที่ดําเนินไปโดยความสอดคลองกับศักยภาพและความพรอมที่แตกตางกัน
ของลูกหลานและสภาพแวดลอมของครอบครัวที่หลากหลาย
2. กระบวนการศึกษาของครอบครัวที่เริ่มตนเชื่อมโยงทักษะการเรียนรูตามความสนใจ
ภายในตัวเด็กและสรางสัมพันธภาพกับวิถีชีวิตของครอบครัวอยางตอเนื่อง คือ พลังสรางสรรค ศรัทธา
ใหเกิดความรักในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3. เด็ก ๆ เปนผูส รางสรรคพฒ
ั นาการทางวุฒิภาวะทางปญญาใหเกิดขึ้น สืบเนือ่ งจาก
แตละกระบวนการเรียนรูเ ชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมีครอบครัวและสังคมเปนสิ่งแวดลอม
ที่เกื้อกูลการศึกษาเรียนรูตามเหตุปจจัยทีเ่ หมาะสม
4. เมื่อกระบวนการเรียนรูส ามารถสรางสรรคไดตามเหตุปจจัยของชีวิตที่แตกตาง
การบมเพาะสรางฐานการเรียนรูทที่ ําใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูจัก เขาใจและคอย ๆ พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จึงเปนโอกาสของการสรางกระบวนการ เตรียมความพรอมไปสูก ารเรียนรูท ี่เกิดประสิทธิผล
บนพื้นฐานทางศักยภาพที่เปนจริงของตนเอง
5. กระบวนการฝกพัฒนาชีวิตอยางมีดุลยภาพ ไดรับการพัฒนาจากกระบวนการศึกษา
เรียนรูทั้งสองดานตอเนื่อง คือ เกิดความรูดวยกระบวนการพัฒนาปญญาดวยความเขาใจ พรอมกับ
การปรับสรางพฤติกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมตลอดเวลา เปนกระบวนการสรางสรรค
ทักษะการเรียนรูตามศักยภาพ สรางพัฒนาการที่เปนเอกลักษณและบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล
6. การคนพบเปาหมายการเรียนรูแตละขั้นตอนแตละหวงเวลา ไดรับการสงเสริม
ใหพัฒนาจนเกิดศักยภาพเต็มพรอมแตละเรื่องราวไปตามลําดับวันเวลาของวิถีทางที่สมดุลของครอบครัว
สรางคุณคาของการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูกับกระบวนการพัฒนาชีวิต
7. การมีโอกาสนําประสบการณเรียนรูไปศึกษาทําความเขาใจตอกิจกรรมที่เกี่ยวของ
สัมพันธโดยตรงตอแนวทางการศึกษาทีเ่ ด็ก ๆ สนใจ เปนการรวมคนหาเจตนารมณที่ชัดเจน หรือใช
โอกาสของวันเวลาสานตอกระบวนการของการเรียนรูท ักษะพิเศษ หรือรวมสรางประสบการณเฉพาะ
ทางนั้น ๆ ใหพัฒนาตอเนื่อง
8. กระบวนการพัฒนาตนเองจากฐานการเรียนรูภายในใจ เปนกระบวนการของ
การคนหาวิธีการศึกษา ความถนัด ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง เปนพลังสําคัญของการนํา
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ความรูความเขาใจความสามารถตามศักยภาพไปเชื่อมตอการพัฒนาคุณประโยชนของการดําเนินชีวิต
ที่เหมาะสม เปนกระบวนการสรางพัฒนาการไปสูการเขาใจตนเอง การคนพบความตองการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทางที่ตนสนใจ หรือเลือกการพัฒนาการศึกษาไปสูวิชาชีพในอนาคตที่สอดคลองกับศักยภาพ
หรือความสนใจเฉพาะบุคคล
9. ครอบครัวและสังคมมีหนาที่รวมกันในการใหโอกาสพัฒนาตอยอดกระบวนการ
เรียนรูไปตามแนวทางทีเ่ อือ้ ประโยชนตอความสําเร็จในเปาหมายเฉพาะทางของบุคคลในแตละหวงเวลา
อยางเหมาะสม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก ๆ ใชวันเวลาใหเปนประโยชนตอการเตรียม
ความพรอม มีโอกาสปรับพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาประสบการณ
เฉพาะบุคคล หรือการศึกษาตอเฉพาะทางตอไป
9.1 การตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระบบนั้นหมายถึง ทางเลือกที่เกิดการยอมรับ
แนววิธีการศึกษาตอในระบบโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อประโยชนของการเลือก
ศึกษาใหสอดคลองกับความสนใจและศักยภาพของลูกหลานที่ไดรับการพัฒนามาแลวระดับหนึ่ง หรือ
เปนหนทางมุงไปสูการศึกษาเฉพาะทางที่เปนประโยชนทางตรงตอการดํารงชีวิตและวิชาชีพในอนาคต
9.2 การเลือกใชวิธีพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการเขารวมฝกฝนประสบการณ
ตรงจากวิชาชีพเฉพาะทางทีส่ นใจ เพื่อเตรียมความพรอมสูกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อเปาหมาย
เฉพาะทางมากขึ้น เปนแนววิธีการฝกวิชาชีพหรือพัฒนาทักษะเฉพาะทางจากประสบการณตรงและ
สรางกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งแวดลอมทีห่ ลากหลาย ก็ยอมเกิดกระบวนการสราง
องคความรูภายในตัวตนไดอยางตอเนื่องตามศักยภาพการเรียนรูที่มากขึ้น จนเปนผูเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณตรงในวิชาชีพนั้น ๆ ได โดยไมจําเปนตองเขาศึกษาตอในระบบ หรือใชมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมากําหนดการเรียนรูท ี่ไมสอดคลองกับการพัฒนาเฉพาะทางนั้น
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรูท ี่ครอบครัวผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ใหความสําคัญ และดําเนินการอยูตั้งอยูบ นแนวคิดสําคัญ 6 ประการ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543)
ดังนี้
1. ความเคารพและเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก
2. การศึกษาในครอบครัวเปนการเรียนรูร วมกันทั้งครอบครัว
3. เด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูในความหมายที่วาการเรียนรูเกิดจากเด็กและ
พัฒนาไปสูก ารคนพบตัวตนที่แทจริงตามธรรมชาติของเด็ก โดยเด็กจะพัฒนาไปตามความสนใจและ
ความถนัดที่มีอยูอยางมีความสมดุลกับพัฒนาการในดานอื่น ๆ
4. การเรียนรูเปนระบบของการบูรณาการ เปนการเชื่อมโยงวิชาตาง ๆ ใหกลมกลืน
ไปกับทักษะและวิถีชีวิตของเด็ก
5. การเรียนรูเกิดขึ้นไดในทุกวิถีทาง
6. การเรียนรูที่แทจริงสามารถนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของชีวิต
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูทเี่ กิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ในสังคมไทยนั้น มีความหลากหลายกันไปตามวิถีทางของแตละครอบครัว สวนใหญจะสอดคลองกับ
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การดําเนินชีวิตประจําวัน และสภาพแวดลอมทางสังคม เชน กิจกรรมงานบาน กิจกรรมอาสาสมัคร
กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมเสริมพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสติและสมาธิการเรียนรูในรูปแบบ
โครงงานตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษารวมกันเปนการเรียนรูในรูปแบบ
โครงงานตามความสนใจของลูกหรือของครอบครัว โครงงานศึกษารวมกันเปนกลุม ซึ่งอาจเปนเด็ก
จากครอบครัวเดียวกัน หรือจากกลุมครอบครัวทีม่ ีการจัดการศึกษารวมกัน
สอดคลองกับรายงานการวิจยั สภาพการณและฐานขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในสังคมไทยโดย (ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ, 2547) วาครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีการดําเนินการ
อยูเฉพาะในครอบครัวของตน ประสานไปกับการมีกิจกรรมรวมกลุม กับครอบครัวบานเรียนอื่น ๆ
เปนครัง้ คราว ในสวนที่มีการรวมกลุม แบบมีการบริหารจัดการอยางเปนแบบแผนในสถานที่หนึง่
ทราบวาในขอเท็จจริงมีจาํ นวนอยูม ากทีเดียว แตเนือ่ งจากเกือบทัง้ หมดจะไมไดถือวาตนเปนครอบครัว
บานเรียน ดังนั้นจึงมีครอบครัวที่มกี ารดําเนินการในลักษณะนี้ตอบแบบสอบถามมาเพียง 4 ครอบครัว
(ซึ่งไดแกครอบครัวทีเ่ ขารวมอยูในศูนยการเรียนปญโญทัย กลุมบานเรียนชวนชื่น และกลุมบานเรียน
ดวงตะวัน) สําหรับรูปแบบที่มีขอตกลงจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนบางสวน พบวา มีจํานวน 4 ครอบครัว
การรวมกลุม รวมกิจกรรมการเรียนรูกบั ครอบครัวบานเรียนอื่น ๆ โดยสวนใหญ
จะเปนไปแบบนาน ๆ ครั้ง ตามโอกาสทีเ่ อื้ออํานวยและความสนใจ แตก็มีครอบครัวจํานวนไมนอย
ที่พยายามสรางโอกาสของการเขารวมกลุม กิจกรรมเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ครอบครัวที่ระบุวาไมเคย
เขารวมกลุมกิจกรรมการเรียนรูเลย บอกสาเหตุวาเปนเพราะเพิ่งเริม่ ตนจัดการศึกษา อยูหางไกลและ
ลูกอายุยังนอย การรวมกลุม จัดกิจกรรมโดยสวนใหญเกิดจากกลุมครอบครัวที่มีความใกลชิดกัน
มีความสนใจใกลเคียงกัน ริเริ่มจัดกันขึ้นเอง การเขารวมกลุม คายเรียนรูของโรงเรียนหมูบ านเด็ก
จ.กาญจนบุรี และการเขารวมกิจกรรมของสถาบันบานเรียนไทย กิจกรรมที่มีความสนใจรวมกัน
เปนสวนใหญ ไดแก กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ, กิจกรรมคาย, การทําจุลสารของกลุมเด็ก,
การเขารวมกิจกรรมสาธารณะที่มอี งคกรตาง ๆ จัดขึ้น เปนตน
เพื่อใหเห็นเขาใจแนวการจัดกิจกรรมชัดเจนมากขึ้น จึงไดนําเสนอลักษณะกิจกรรม
การเรียนรูของครอบครัวในตางประเทศ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543) ดังตอไปนี้
1. สวนใหญไมทําหนาที่เปนผูส อน
2. สวนใหญสอนแตลูกของตนเอง
3. สวนมากใชเวลาประมาณ 20 - 30 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือวันละประมาณ 5ชั่วโมง
4. สไตลการสอนมีหลากหลาย โดยเด็กเปนผูทมี่ ีสวนสําคัญในการกําหนดการเรียนรู
ของตนเอง (Self directed learning)
5. ครอบครัวจํานวนมากมีการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมการเรียนรูใหลูกของตนเอง เชน
การไปพิพิธภัณฑ, การไปทัศนศึกษารวมกับครอบครัวอื่น และการรวมกิจกรรมกับชุมชน
6. สวนผูใหญมีการสรางเครือขายพอแม Home school ในละแวกใกลเคียง
ไปจนถึงระดับชาติ เพื่อสนับสนุนชวยเหลือกันในสวนขององคกรระดับชาติ ที่มีบทบาทสําคัญ ไดแก
NationaI home education research lnstitute และ Home schooi legai defense of america
ซึ่งมีบทบาททั้งในเชิงวิชาการและการดําเนินการทางกฎหมายตามลําดับ
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ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูนอกบาน
1. พาไปพิพิธภัณฑตาง ๆ โดยใหเด็กเขียนเลาสิ่งที่พบเห็น
2. พาไปโบราณสถานใหเด็ก ๆ หาขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวเกี่ยวกับวัดและ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
3. พาไปตามแหลงทองเที่ยวทางนิเวศวิทยาตาง ๆ เชน ภูเขา น้ําตก ทะเล โดยใหเด็ก
หัดสังเกต และเปรียบเทียบความแตกตาง
4. พาไปศึกษาชุมชนทองถิ่นที่มีอาชีพเฉพาะ หรือมีลกั ษณะเฉพาะที่เด็กกําลังสนใจ
สวนสัตว หรือสถานที่ทอ งเที่ยวในละแวกใกลเคียง
ตัวอยางกิจกรรมเครือขายของกลุมพอแม Home school
1. จัดประชุมกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ปญหา และประสบการณ
2. ไปทัศนศึกษารวมกันหลาย ๆ ครอบครัว
3. จัดวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหสมาชิกในกลุม
4. พบปะสังสรรค จัดงานปารตี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ
5. จัดงานประจําปของกลุม
6. จัดนิทรรศการหลักสูตร
7. จัดสัมมนาวิชาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. จัดตั้งหองสมุดเล็ก ๆ ของกลุม
9. จัดทําหนังสือหรือปฏิทินประจําป
10. ประสานงานกับหนวยงานที่ใหบริการทดสอบความรูดานตาง ๆ
ทั้งนีม้ ีแนวคิดสําคัญตาง ๆ ทีใ่ ชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ซึ่งไดรับสนใจอยางมากจากครอบครัว รวมถึงผูมสี วนเกี่ยวของจากหลายภาค สวนทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยพอจะสรุปได 3 แนวคิด คือ วิธีการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการเรียนการสอนโดยการชี้นําตนเอง วิธีการเรียนการสอนตามแนวคิด
แบบพหุปญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.2.1 วิธีการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่วา
การจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญทีส่ ุด คือ การจัดการใหผเู รียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผเู รียนแตละคน
ไดพัฒนาตนเองสูงสุด ตามกําลังหรือศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน
ทั้งดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเปนเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะใช
ในการเรียนรู อันไดแกความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา
และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะ
ที่แตกตางกัน ตามเหตุปจ จัยของผูเ รียนแตละคน
สําหรับความหมายของสําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียน พิมพันธ เดชะคุปต
และพเยาว ยินดีสุข (2548) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เปนแนวการจัดการเรียน
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การสอนทีเ่ นนใหผเู รียนสรางความรูใหม และสิง่ ประดิษฐใหม โดยการใชกระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการกลุม และใหผูเรียนมีปฏิสมั พันธ และมีสวนรวมในการเรียนรู สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชได ซึ่งครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก จัดประสบการณใหสอดคลองกับความสนใจ
ของผูเรียน เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธีการสอน หลากหลาย
แหลงความรู พัฒนาปญญาไดอยางหลากหลาย รวมทัง้ เนนการใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลาย
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ที่ไดกําหนดลักษณะกระบวนการ
จัดการเรียนรูทเี่ นนเปนสําคัญไว 9 ประการ คือ
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเ รียน
2. กระตุนใหผูเรียนไดรูจกั คิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค
3. กระตุนใหผเู รียนรูจกั ศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรู
ดวยตนเอง
4. นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อทีเ่ หมาะสมมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอน
5. ฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ
กีฬา
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกันกับผูอนื่ และ
ความรับผิดชอบกลุมรวมกัน
8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเองและมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู
9. ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายและตอเนื่อง
ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงแนวคิดการจัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ของเยาวชนในชาติใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง นํามาสูการทําความเขาใจเรื่องหลักการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ หรือทีร่ ูจักในชื่อ
เดิมวา การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง (Student centered หรือ Child
centered) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รจู ักกันมานานในวงการศึกษาไทย แตไมประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติ เพราะมีความเคยชินจากการที่ไดรบั การอบรม สั่งสอนมาดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher centered) มาตลอด เมือ่ เปนครูกเ็ คยชิน
กับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมทีเ่ คยรูจ ัก จึงทําใหไมประสบความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเทาที่ควร แตในยุคของการปฏิรปู การศึกษานี้ไดกลาวถึง การจัด
การเรียนรูท ี่ยอมรับวา บุคคลหรือผูเรียนมีความแตกตางกัน และทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้น
ในการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู หรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเชื่อพื้นฐานอยางนอย
3 ประการ คือ 1) เชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน 2) เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได และ 3) เชื่อวา
การเรียนรูเ กิดไดทุกที่ ทุกเวลา
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ดังนั้น การจัดการเรียนรูจ ึงเปนการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ
สถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ผูจัดการศึกษาจึงจําเปนทีจ่ ะตองรูจ ัก
ผูเรียนอยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพือ่ นําไปเปนพื้นฐานการออกแบบ หรือวางแผน
การเรียนรูไดสอดคลองกับผูเ รียน สําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู อาจทําได
หลายวิธีการ และเทคนิค แตมีขอควรคํานึงวาในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง แตละเรื่อง ไดเปดโอกาส
ใหกับผูเรียนในเรื่องตอไปนี้หรือไม กลาวคือ
1. เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระทีส่ นใจ
เปนประโยชนตอตัวผูเ รียนหรือไม
2. เปดโอกาสใหผเู รียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยไดคิด ไดรวบรวม
ความรู และลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองหรือไม
ทิศนา แขมมณี (2545) ไดนําเสนอแนวคิดในการเปดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนรวม และสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติได ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีที่ควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางดานรางกาย
(Physical participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเคลือ่ นไหวรางกาย เพื่อชวยให
ประสาทการเรียนรูของผูเ รียนตื่นตัว พรอมทีจ่ ะรับขอมูลและเรียนรูสงิ่ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การรับรู
เปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู ถาผูเรียนอยูในสภาพที่ไมพรอม แมจะใหความรูที่ดี ผูเรียนก็ไมสามารถ
รับได ดังจะเห็นไดวาถาปลอยใหผูเรียนนั่งนาน ๆ ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอื่น แตถาให
เคลื่อนไหวทางกายบาง ก็จะทําใหประสาทการเรียนรูของผูเ รียนตื่นตัว และพรอมทีจ่ ะรับและเรียนรู
สิ่งตาง ๆ ไดดี ดังนั้นกิจกรรมทีจ่ ัดใหผเู รียนจึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผเู รียนไดเคลือ่ นไหวในลักษณะใด
ลักษณะหนึง่ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเ รียน
2. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางสติปญญา
(Intellectual participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลือ่ นไหวทางสติปญ
 ญา
ตองเปนกิจกรรมทีท่ าทายความคิดของผูเ รียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการเคลื่อนไหว
ตองเปนเรือ่ งที่ไมยากหรืองายเกินไปทําใหผูเรียนสนุกที่จะคิด
3. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีควรชวยใหผเู รียนมีสวนรวมทางสังคม (Social
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
เนื่องจากมนุษยจําเปนตองอยูร วมกันเปนหมูคณะ มนุษยตองเรียนรูทจี่ ะปรับตัวเขากับผูอื่นและ
สภาพแวดลอมตาง ๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ ื่น จะชวยใหผเู รียนเกิดการเรียนรู
ทางดานสังคม
4. กิจกรรมการเรียนรูท ี่ดีควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางอารมณ
(Emotional participation) คือ เปนกิจกรรมทีส่ งผลตออารมณ ความรูสึกของผูเ รียน ซึ่งจะชวยให
การเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเอง โดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง โดยปกติ
การมีสวนรวมทางอารมณนี้มักเกิดขึ้นพรอมกับการกระทําอืน่ ๆ อยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย
สติปญญา และสังคม
การจัดการเรียนการสอนทั่วไป เราสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดตามแนวทางตอไปนี้
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1. การจัดกิจกรรมเอื้ออํานวยใหเกิดการสรางความรู (Construct) จาก
ความคิดพื้นฐานที่เชื่อวาในสมองของผูเรียนมิไดมีแตความวางเปลา แตทุกคนมีประสบการณเดิม
ของตนเอง เมื่อไดรบั ประสบการณใหมสมองจะพยายามปรับขอมูลเดิมที่มีอยูโดยการตอเติมเขาไป
ในกรณีที่ขอมูลเดิมและขอมูลใหมไมมีความขัดแยงกัน แตถาขัดแยงกันก็จะปรับโครงสรางของขอมูลเดิม
เพื่อใหสามารถรับขอมูลใหมได ซึ่งอาจทําใหโครงสรางของขอมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป และถาผูเรียน
ไดมีโอกาสแสดงความรูท ี่สรางไดนั้นออกมาดวยคําพูดของตนเองการสรางความรูนั้นก็จะสมบูรณ
ดังนั้นถาผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือกระทําตามแนวความคิดนี้ ผูเรียนก็จะ
สามารถสรางความรูได พฤติกรรมทีผ่ ูสอนควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผูเรียน มีดังนี้
1.1 ใหผูเรียนไดทบทวนความรูเ ดิม
1.2 ใหผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวมขอมูล/ประสบการณตาง ๆ
1.3 ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายขอมูล/
ประสบการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการคิดและกระบวนการอื่น ๆ ที่จําเปน
1.4 ใหผูเรียนไดสรุปจัดระเบียบ/โครงสรางความรู
1.5 ใหผูเรียนไดแสดงออกในสิง่ ที่ไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองตามลําดับขั้นตอนตาง ๆ ในขณะ
ที่ใหความรู โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรูโ ดยตรง ใหผูเรียนบันทึกหรือคัดลอกเปนการใช
คําสั่งและคําถามดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียนไดลงมือกระทําเพื่อสรางความรูดวยตนเอง โดยครูเตรียม
สื่อการสอนที่เปนตัวอยางเครื่องมือหรือการปฏิบัตงิ านในลักษณะตาง ๆ เปนขอมูลหรือประสบการณ
ใหผูเรียนไดเขาใจ ครูอาจชี้แนะขอมูลที่ควรสังเกต และวิธีการจัดระบบระเบียบโครงสรางความรู
ใหเชน สอนใหเขียนโครงสรางความรูเ ปนแผนผังที่ตนเองเขาใจ และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกวา
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเรื่องใด เชน ใหอธิบายแผนผังความคิดที่ตนเองเขียนขึ้นตามความเขาใจ หรือ
ใหเลาถึงสิง่ ที่เรียนรูโดยครูใชคําถามหรือคําสั่งเปนสื่อและมีการเสริมแรงอยางเหมาะสมในภายหลัง
ก็จะทําใหผเู รียนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และตองการเรียนรูอีก
2. การจัดกิจกรรมที่เอือ้ อํานวยใหเกิดการมีปฏิสมั พันธ (Interaction) คือ
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดกระทําสิง่ ตาง ๆ หรือกระทําบางสิ่งบางอยางดังตอไปนี้
2.1 ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ไดแก การพูดอภิปรายกับเพื่อน
กับครู หรือผูเกี่ยวของกับการทํางาน ผูทสี่ ามารถใหขอมูลบางอยางทีผ่ ูเรียนตองการได
2.2 ใหผูเรียนไดมีปฏิสมั พันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน กําหนดให
ผูเรียนสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบริเวณโรงเรียน
2.3 ใหผเู รียนไดมปี ฏิสมั พันธกบั สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน กําหนดให
ผูเรียนสังเกตการกินอาหารของสัตว หรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของตนไมชนิดตาง ๆ
2.4 ใหผูเรียนไดมีปฏิสมั พันธกับสิ่งแวดลอมทางดานสื่อโสตทัศน วัสดุ
และเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ใหผูเรียนไปหาขอมูลจากคอมพิวเตอร หรือใหอานใบความรู ใบงาน หรือ
ใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการเรียน
3. การจัดกิจกรรมที่เอือ้ อํานวยใหผเู รียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (Physical
participation) คือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกลามเนื้อตาง ๆ

56

เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผูเ รียน โดยกลามเนือ้ ทีเ่ คลื่อนไหว
อาจเปนสวนตาง ๆ ดังนี้
3.1 กลามเนื้อมัดยอย เชน พิมพดีด รอยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผา
ใชไขควง เขียนแบบเรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
3.2 กลามเนื้อมัดใหญ เชน กิจกรรมยายกลุม ยายเกาอี้ จัดโตะ ทุบโลหะ
ตอกตะปู ยกของ กออิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ
4. การจัดกิจกรรมทีเ่ อื้ออํานวยใหผเู รียนไดใชกระบวนการ คือ การจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูผานกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม
กระบวนการศึกษาดวยตนเอง การะบวนการจัดการ กระบวนการแกปญ
 หาและตัดสินใจ กระบวนการ
ทํางาน หรือกระบวนการอื่น ๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณ หรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูล
หรือความรู โดยใชกระบวนการดังกลาวเปนเครือ่ งมือ
ผลของการเรียนรู นอกจากผูเ รียนจะไดรบั รูขอมูลที่ตองการแลวยังมี
ความรูเกี่ยวกับการใชกระบวนการเหลานีเ้ พื่อหาขอมูลหรือความรูอื่น ๆ ไดดวยตนเองในโอกาสอื่น ๆ
เปรียบเหมือนการใหเครือ่ งมือในการจับปลากับชาวประมงแทนที่จะเอาปลามาให เมื่อชาวประมง
มีเครื่องมือจับปลาแลวยอมหาปลามากินเองได หรือวางแผนจัดสรรเวลาของการทํางานอยางใดอยางหนึง่
หรือไดลงมือแกไขงานบางอยางในขณะลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งตองใชการพิจารณาขอมูลรอบดาน
เพื่อการตัดสินใจ ขอสําคัญ คือ ครูจะตองชวยใหผเู รียนไดสรุปขั้นตอนในการทํางาน ผูเรียนตองบอก
ไดวาการทํางานนี้เสร็จได เขาใชขั้นตอนและวิธีการใดบาง แตละขั้นตอนมีปญหาและอุปสรรคใด
เขาใชวิธีการใดแกปญหา และไดผลของการปฏิบัติออกมาอยางไร พอใจหรือไม ถามีการทํางาน
อยางนี้อีกในครัง้ ตอไปเขาจะปฏิบัติอยางไร
อีกประเด็นหนึ่ง คือ การใชกระบวนการกลุม ในการทํางาน ตองแบงหนาที่
การทํางาน สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมทําใหงานชิ้นนั้นสําเร็จ มิใชใหผูเรียนมานั่งรวมกลุมกัน
แตทํางานแบบตางคนตางทํา เพราะผูเรียนจะไดมีโอกาสรูบทบาทของตนเองในการทํางานรวมกับคนอื่น
ตลอดจนรูวิธีการจัดระบบระเบียบการทํางานในกลุม เพื่อใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป
นักเรียนจะสามารถใชกระบวนการกลุมนี้ในการทํางานกับคนกลุมอื่น ๆ ในสังคมทีผ่ ูเรียนเปนสมาชิก
อยูได
5. การจัดกิจกรรมที่เอือ้ อํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรู (Application)
คือ การจัดกิจกรรมใหผเู รียนมีโอกาสไดกระทําสิง่ ตาง ๆ คือ ไดนําความรูไปใชในสถานการณอื่น ๆ
ที่หลากหลาย หรือไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ โดยผูสอนจัดสถานการณ
แบบฝกหัด หรือโจทยปญหาใหผเู รียนไดลงมือกระทํา เพื่อใหเกิดความมั่นใจและความชํานาญ
ในการที่จะนําเอาความรูนั้นมาใชเปนประจําในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เปนประเด็น
ที่มีความสําคัญแตกลับเปนจุดออนของการจัดการเรียนการสอนของไทยทุกระดับ เพราะมีการปฏิบัติ
หรือมีพฤติกรรมการนําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันคอนขางนอย
ทั้งนี้เนื่องจากในการเรียนการสอน ผูเรียนยังขาดการฝกฝนการนําความรูไปประยุกตใชใหเขากับ
สภาพแวดลอมในความจริง
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โดยสรุป สาระสําคัญของการปฏิรปู การเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
หรือเนนผูเ รียนเปนสําคัญนั้น เปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู โดยเนนประโยชนทผี่ ูเรียน
จะไดรับพรอมทั้งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง
ใฝรูใฝเรียน มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรูจ ึงควรเริม่ ทีส่ ถานศึกษาทุกแหง
ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประกัน
คุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา
3.3.2 วิธีการเรียนการสอนโดยการชีน้ ําตนเอง
การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูท ี่ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งมีความสําคัญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ การรูจ ักเชื่อมโยงความรูกบั การทํางาน และรูเ ทาทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยูร อดของมนุษยตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลา
และทวีความรวดเร็วมากขึ้น ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการเรียนรูดวยตนเอง เพิ่งมีการศึกษา
คนควาอยางเปนระบบเมื่อสามสิบกวาป แนวคิดการเรียนรูด วยตนเอง วางบนรากฐานความเชื่อ
ทางมนุษยนิยม (Humanistic philosophy) ที่กําหนดเปาหมายของการเรียนรูของผูใหญไว
ที่การพัฒนาตนเอง (ชัยฤทธิ์, 2544) ดังนั้น การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดของการเรียนรูชนิดหนึง่
ที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life - long learning) ของประชาชนทุกคน
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง (Self - directed learning: SDL) ความหมาย
การเรียนรูดวยตนเอง นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง ดังนี้ สมคิด อิสระวัฒน
(2538) ใหความหมายการเรียนรูดวยตนเองวาเปนการเรียนรูที่ผเู รียนมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง
โดยอาศัยความชวยเหลือหรือไมก็ได ผูเ รียนวิเคราะหความตองการทีจ่ ะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมาย
ในการเรียนรูแยกแยะ เจาะจง แหลงขอมูลในการเรียนรู คัดเลือกวิธีการเรียนรูท ี่เหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียนรูนั้น ๆ
Knowles (1975) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง สรุปไดวา
การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการทีผ่ ูเรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความตองการ
ในการเรียนรูของตนกําหนดเปาหมาย และสื่อการเรียน ติดตอกับบุคคลอื่น หาแหลงความรูเลือกใช
ยุทธวิธีการเรียนรูเสริมแผนการเรียนรู และประเมินผลการเรียนของตน ซึ่งอาจจะไดรับหรือไมไดรับ
ความชวยเหลือจากผูอื่นก็ตาม
Skager (1977) ใหความหมายการเรียนรูดวยตนเองวาเปนประสบการณ
การเรียนรูส วนบุคคล ผูเ รียนมีเปาหมายในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการวางแผน การบริหาร
การจัดการ และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง และในฐานะทีเ่ ปนสมาชิกของกลุม
การเรียนทีร่ วมมือกัน
Griffin (1983) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเ ฉพาะของบุคคล โดยมีเปาหมายทีจ่ ะพัฒนาการเรียนรูความสามารถในการวางแผน
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนรูของตน
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Brookfield (1984) สรุปการเรียนรูดวยตนเองวา เปนการแสวงหาความรู
โดยผูเรียนเปนผูก ําหนดเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในดานเนื้อหา
และวิธีการเรียน ซึ่งอาจขอความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน การกําหนด และใชหนังสือประกอบ
การเรียน หรือบทความตาง ๆ จากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ดวยตนเอง
สรุปการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง คือ กระบวนการเรียนรูทผี่ ูเรียนริเริม่
การเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัดมีเปาหมาย รูจกั แสวงหา
แหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูจนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรู
ของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได
วัตถุประสงคการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง การเรียนรูดวยตนเองเปน
คุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษา
ในปจจุบันทีจ่ ะตองมีสง เสริมใหบุคคลมีคุณลักษณะของการชี้นําตนเองในการเรียนรู เพื่อใหบุคคล
มีประสบการณ และมีศักยภาพในการแสวงหาความรูเพือ่ เปนพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตตอไป
รูปแบบกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545) ไดเสนอหลักการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
การเรียนรูโ ดยการชี้นําตนเอง ดังนี้คือ
1. ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เนือ่ งจากผูเ รียนแตละคนมีความแตกตางกัน
ทั้งในดานความสามารถในการเรียนรูวิธีการเรียนรู เจตคติฯลฯ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูจ งึ ตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถในการเรียนรู และวิธีการเรียนรู
โดยจัดการเรียนรู เนื้อหาและสื่อที่เอื้อตอการเรียนรูรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสใหผเู รียนไดนําเอา
ประสบการณของตนมาใชในการเรียนรูดวย
2. จัดใหผเู รียนมีสวนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรูจ ะเกิดขึ้นไดดี
เมื่อผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรูจ ึงควรเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีบทบาทตั้งแตการวางแผน กําหนดเปาหมาย การเรียนทีส่ อดคลองกับความตองการของตน
หรือกลุมการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอื่ การเรียน การเลือกใชวิธีการเรียนรู การใชแหลงขอมูล
ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน
3. พัฒนาทักษะการเรียนรูข องผูเรียน การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผเู รียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง จําเปนอยางยิง่ ทีผ่ ูเรียนจะตองไดรบั การฝกใหมีทักษะและยุทธศาสตร
การเรียนรูท ี่จําเปนตอการเรียนรูดวยตนเอง เชน การบันทึกขอความ การจัดประเภทหมวดหมู
การสังเกต การแสวงหา และใชแหลงความรู เทคโนโลยีและสื่อทีส่ นับสนุนการเรียน รวมทัง้ เปดโอกาส
ใหผเู รียนไดมปี ระสบการณในการตัดสินใจ แกปญหากําหนดแนวทางการเรียนรู และเลือกวิธีการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับตนเอง
4. พัฒนาทักษะการเรียนรูร วมกับผูอื่น การเรียนรูดวยตนเองไมไดหมายความวา
ผูเรียนตองเรียนคนเดียว โดยไมมีชั้นเรียนหรือเพื่อนเรียน ยกเวนการเรียนแบบรายบุคคล โดยทั่วไปแลว
ในการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดทํางานรวมกับเพื่อน กับครู และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น
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จึงตองพัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ ื่นใหกบั ผูเ รียน เพื่อใหรจู ักการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทํากิจกรรมกลุม รวมกับเพื่อนทีม่ ีความรูความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู
5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือกันประเมินในการเรียนรู
ดวยตนเอง ผูเรียนเปนผูม ีบทบาทสําคัญในการประเมินการเรียนรู ดังนั้นจึงตองพัฒนาทักษะการประเมิน
ใหแกผูเรียน และสรางความเขาใจใหแกผูเรียนวา การประเมินตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบประเมินผล
รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผูอ ื่นดวย นอกจากนี้ตองจัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการประเมินผล
หลาย ๆ รูปแบบ
6. จัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเ รียน สภาพแวดลอม
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นบริเวณในโรงเรียนจึงตองจัดใหเปนแหลง
ความรูที่นักเรียนจะคนควาดวยตนเองได เชน ศูนยวิทยาการ บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ
รวมทั้งบุคลากร เชน ครูประจําศูนยวิทยบริการ ที่ชวยอํานวยความสะดวก และแนะนําเมื่อผูเ รียน
ตองการ
ดังนั้น หลักการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
ผูจัดกิจกรรมตองศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล จัดใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการเรียน พัฒนาทักษะ
การเรียนรูของผูเ รียน พัฒนาทักษะการเรียนรูรวมกับผูอ ื่น พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และ
การรวมมือกันประเมินและจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของผูเ รียน
ทั้งนี้เมื่อสรุปแลว แนวคิดการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง มีแนวโนมที่จะเปน
แนวคิดที่สําคัญของการศึกษาในอนาคต นอกจากนั้นคาดวาจะเปนแนวคิดที่มีพลังขับเคลื่อนใหวงการ
การศึกษาผูใหญกาวหนาอยางมาก อยางไรก็ดียังควรคํานึงถึงการชี้นําตนเองในการเรียนรูจะเนนถึง
ความรับผิดชอบของบุคคล และเชื่อในศักยภาพที่ไมสิ้นสุดของมนุษย ในการเรียนรูดวยตนเอง
ที่ประสบผลสําเร็จ ผูอํานวยความสะดวกตองมีบทบาทในการรวมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด
เปนแหลงความรูตามที่ผูเรียนตองการ มีความสัมพันธอันดีกับผูเรียน มีสวนรวมในการถายโอนบทบาท
การเรียนการสอน และสนับสนุนใหผเู รียนคิดอยางแตกฉาน (Critical thinking)
3.2.3 วิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบพหุปญญา
ทฤษฏีพหุปญญา
ผูบุกเบิกแนวคิดทฤษฏีพหุปญญา คือ การดเนอร (Gardner) จากมหาวิทยาลัย
ฮารวารด (Harvard university) ในป ค.ศ. 1983 เขาไดเขียนหนังสือชื่อ “Frames of mind: The
theory of multiple intelligences” ซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวาง แนวคิดของการดเนอร
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับ “เชาวปญญา” และกลายเปนทฤษฏีที่กําลังมีอทิ ธิพล
อยางกวางขวางตอการจัดการศึกษาและกานจัดการเรียนรูในปจจุบัน
แนวคิดเกี่ยวกับเชาวปญญา (Intelligences) ที่มีมาตั้งแตเดิมนั้นจํากัด
อยูที่ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานคณิตศาสตร และการคิดเชิงตรรกะ หรือ
เชิงเหตุผลเปนหลัก การวัดเชาวปญญาของผูเ รียนจะวัดจากคะแนนที่ทําไดจากแบบทดสอบทางสติปญ
 ญา
ซึ่งประกอบดวย การทดสอบความสามารถทั้ง 2 ดาน ดังกลาว คะแนนจากการวัดเชาวปญญาจะเปน
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ตัวกําหนดเชาวปญญาของบุคคลนั้นตลอดไป เพราะมีความเชื่อวา องคประกอบ ของเชาวปญญา
จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยหรือประสบการณมากนัก แตเปนคุณลักษณะที่ติดตัวมาแตกําเนิด
การดเนอรไดนิยามคําวา “เชาวปญญา” ไววาหมายถึง ความสามารถในการแกปญหาในสภาพแวดลอม
ตาง ๆ หรือการสรางสรรคผลงานตาง ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธกับบริบททางวัฒนธรรมในแตละแหง
รวมทั้งความสามารถในการตั้งปญหาเพื่อจะหาคําตอบและเพิ่มพูนความรู (ทิศนา แขมณี, 2547)
แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู
ความเชื่อพื้นฐานของการดเนอรมีทสี่ ําคัญ 2 ประการ คือ
1. เชาวปญญาของบุคคลมิไดมเี พียงความสามารถทางภาษาและ
ทางคณิตศาสตรเทานั้น แตมีอยูอยูห ลากหลายถึง 10 ประเภทดวยกัน แตที่ยอมรับอยางกวางขวาง
มี 8 ดาน โดยดานที่ 9 และ 10 ซึ่งไดแก ดานจิตวิญญาณ (Spirituall) และดานจิตนิยม (Existential)
ยังไมคอยเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย เชาวปญญาแตละดานทําใหคนแตละคนมีความสามารถ
เฉพาะดานที่แตกตางไปจากคนอื่น และมีความสามารถในดานตาง ๆ ไมเทากัน ความสามารถ
ที่ผสมผสานกันออกมาทําใหบุคคลแตละคนมีแบบแผนซึง่ เปนเอกลักษณเฉพาะตน
2. เชาวปญญาของแตละบุคคลจะไมอยูคงที่ แตสามารถเปลีย่ นแปลงได
หากไดรับการสงเสริมทีเ่ หมาะสม
3. เชาวปญญาของบุคคล ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการ คือ
3.1 ความสามารถในการแกปญหาในสภาพการณตาง ๆ
3.2 ความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มปี ระสิทธิภาพและสัมพันธ
กับบริบททางวัฒนธรรม
3.3 ความสามารถในการตั้งประเด็นปญหาเพื่อแสวงหาคําตอบและ
เพิ่มพูนความรู
โดยเชาวปญ
 ญา 8 ดาน ตามแนวคิดของการดเนอร มีดงั นี้ (Gardner, 1993)
1. เชาวปญญาดานภาษา (Linguistic intelligence)
เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนทีเ่ รียกวา “Broca’s Area”
เปนความสามารถระดับสูงของบุคคลในการใชภาษาเดิมของตน และอาจจะสามารถใชภาษาอื่นไดดวย
เพื่อแสดงความคิดความรูสึกของตน สติปญ
 ญาดานนี้แสดงออกทางความสามรถในการอาน การเขียน
การพูดอภิปราย การสื่อสารกับผูอ ื่น การใชคําศัพท การแสดงออกของความคิด การประพันธ
การแตงเรื่อง การเลาเรื่อง เปนตน เชาวปญญาดานนี้เปนศักยภาพที่พบมากในนักพูด นักเลาเรื่อง
นิทาน กวี นักการเมือง บรรณาธิการ นักเขียนบทละคร นักหนังสือพิมพ นักโตวาที ทนายความ
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ใชภาษาในการประกอบ และสามารถแสดงถึงความมีเชาวปญญาดานภาษา
อยางชัดเจน
2. เชาวปญญาดานคณิตศาสตรหรือการใชแหตุผลเชิงตรรกะ (Logicall
- mathematical intalligence)
เชาวปญญาดานนี้เปนความสามารถระดับสูงของบุคคลในการเขาใจ
หลักการของเหตุและผล รวมทั้งการใชตัวเลข ปริมาณ และการปฏิบัตกิ ารทางคณิตศาสตร รวมถึง
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ความไวในการเห็นความสัมพันธ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดที่เปนเหตุ
เปนผล (Cause effect) และการคิดคาดการณ (If - then) วิธีการที่ใช ไดแก การจําแนกประเภท
การจัดหมวดหมู การสันนิษฐาน สรุป คิดคํานวณ การตั้งสมมติฐาน เปนตน เปนศักยภาพที่พบมาก
ในนักคณิตศาสตร นักวิทยาศาสตร นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร นักบัญชี นักสถิติ นักตรรกศาสตร
3. เชาวปญญาดานมิตสิ ัมพันธ (Spatial intelligence)
เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนขวา และแสดงออกมา
ทางความสามารถระดับสูงในการสรางภาพ 3 มิติ ของโลกภายนอกขึ้นในจิตใจของตนเอง สามารถ
มองเห็นพื้นที่ และสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใชพื้นที่ไดดี รวมถึงความไวตอสี เสน รูปราง เนือ้ ที่
และความสัมพันธระหวางสิง่ เหลานี้ และสามารถแสดงออกเปนรูปรางถึงสิง่ ที่เห็นและคิดเกี่ยวกับพื้นที่
เปนศักยภาพที่พบมากใน ผูนําทาง นักเดินเรือ นักบิน นายพราน นักเลนหมากรุก ชางแกะสลัก
มองภาพ 3 มิติ สถาปนิกศิลปน มัณฑนากร และนักประดิษฐทางวิทยาศาสตร
4. เชาวปญญาดานดนตรี (Musical intelligence)
เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา แตยังไมสามารถระบุ
ตําแหนงที่แนนอนได บุคคลทีม่ ีสติปญญาทางดานนี้ จะแสดงออกทางความสามารถระดับสูงในดาน
จังหวะ การรองเพลง การฟงเพลง และดนตรี การแตงเพลง การเตน และมีความไวตอการรับรูเ สียง
และจังหวะ ตางสามารถคิดเปนดนตรีตลอด จนความสามารถในการเขาใจและสามารถวิเคราะห
ทํานอง รูปแบบ แตงเพลงเรียนรู จังหวะดนตรีไดดี จําดนตรีไดงาย ฝงใจในดนตรีไดอยางไมมีวันลืม
เปนศักยภาพ ที่พบในนักดนตรี นักแตงเพลง นักวิจารณดนตรี และเพลง
5. เชาวปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (Bodily kinesthetic intelligence)
เชาวปญ
 ญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนทีเ่ รียกวาคอรเท็กซ โดยดานซาย
ควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกขวา และดานขวาควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกซาย
บุคคลที่มีสติปญญาดานนี้ จะแสดงออกทางความสามารถระดับสูงในการใชรางกายทั้งหมดหรือบางสวน
ของตนแสดงความคิดความรูสึก ทักษะทางกาย เชน ความความคลองแคลว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว
ความยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส เปนศักยภาพที่พบมาก ในนักแสดง นักกีฬา
นักแสดงทาใบ นาฏกร นักฟอนรํา รวมถึงผูท ี่ใช ความสามารถในการใชมือประดิษฐ เชน ชางป น
ชางแกรถยนต และศัลยแพทย
6. เชาวปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal intelligence)
เชาวปญ
 ญาดานนี้ถกู ควบคุมโดยสมองสวนหนา ความสามารถที่แสดงออก
ทางดานนี้เห็นไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอื่น การทํางานกับผูอ ื่น การเขาใจและเคารพผูอื่น การแกปญ
 หา
ความขัดแยง และการจัดระเบียบ ผูมีความสามารถทางดานนี้มีมักเปนผูมีความไวตอความรูสึก
สามารถเขาใจอารมณ ความรูสึก ความคิดและเจตนาของผูอ ื่น ชอบการสังเกตน้ําเสียง ใบหนา
ทาทาง และสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ใหความสําคัญกับบุลคลอื่น มีความเปนมิตร ชอบชวยเหลือ
และใหคําปรึกษาแกผูอื่น สามารถสื่อสาร ลดการขัดแยง ทําใหบุลคลอื่น หรือกลุมปฏิบัติตาม
เปนศักยภาพที่พบมากในนักประชาสัมพันธ โฆษก พิธีกร นักสื่อมวลชน ผูสอน แพทย พยาบาล
นักการตลาด
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7. เชาวปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal intellince)
เชาวปญญาทีม่ ีความสามารถระดับสูงในการรูจกั ตนเอง เขาใจในอารมณ
ความรูสึก นึกคิดของตนไดดี รูจกั ตนเองตามความเปนจริงเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งในเรื่องใด ๆ
มีความรูเทาทันอารมณ ความคิด ความปรารถของตน สามารถฝกฝนตนเองได สนใจติดตาม
สิ่งที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ ชอบทํางานคนเดียว ชอบคิดฝนหมกมุนกับความรูสึก ความคิดของตน
มีแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาความสําเร็จตามเปาหมายที่ตนเองสนใจอยางสรางสรรค สติปญญา
ทางดานนี้มักเกิดรวมกับสติปญ
 ญาดานอื่น มีลักษณะเปนปฏิสัมพันธระหวางเชาวปญญา อยางนอย
2 ดานขึ้นไป เปนศักยภาพที่พบมากในผูนําทางศาสนา นักจิตวิทยา
8. เชาวปญญาดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ (Naturalist
intelligence)
เชาวปญญาดานนี้เปนความสามรถในการรูจกั ธรรมชาติของพืชและสัตว
สามารถแยกแยะจัดจําแนกประเภทพืชและสัตว มีความไวในการเขาใจลักษณะอื่น ๆ ของธรรมชาติ
สภาพของสิง่ แวดลอม กอนเมฆ ความสมดุลระหวางธรรมชาติ สัตวและสิ่งแวดลอมอันเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิต รักธรรมชาติ ชอบศึกษาชีวิตสัตว ฟงและแยกเสียงสัตวได เปนศักยภาพทีพ่ บมาก
ใน นักพฤกษศาสตร นักสิง่ แวดลอมทางสังคมและทางวิทยาศาสตร
เนือ่ งจากเชาวปญ
 ญาแตละดานถูกควบคุมโดยสมองสวนตาง ๆ กัน ดังนัน้
หากสมองสวนใดถูกทําลาย ความสามารถในดานที่สมองสวนนั้นควยคุมก็จะไดรับความกระทบกระเทือน
หรือเสียไปดวย สําหรับสมองสวนที่ไมถูกทําลาย ความสามารถในสวนที่สมองนั้นควบคุมก็จะยัง
เปนปกติ อยางไรก็ตามเชาวปญญาแตละดานไมไดทํางานแยกจากกัน แตมักจะทํางานในลักษณะ
ผสมผสานกันไป แลวแตกจิ กรรมที่ทําอยูวาตองการสติปญญาดานหนึ่งดานใดบาง การดเนอร เชื่อวา
ในการกระทําอยางใดอยางหนึง่ แมจะดูเหมือนวาใชเชาวปญญาดานหนึง่ ดานใดอยางชัดเจน
แตแทจริงแลวตองอาศัยเชาวปญญาหลาย ๆ ดานผสมผสานกัน เชน นักรองนักดนตรีทปี่ ระสบ
ความสําเร็จ แมจะดูเหมือนวาตองอาศัยเชาวปญ
 ญาดานดนตรี แตจริง ๆแลว การประสบผลสําเร็จ
ยังอาจตองอาศัยเชาวปญ
 ญาดานการสัมพันธกับผูอนื่ ดานภาษา และดานการเขาใจตนเองดวย เปนตน
โดยสรุปแลว วิธีการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น เปนการจัด
การศึกษาที่ใหความสําคัญกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยเชื่อวาการเรียนรูนั้นเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา ครอบครัวจึงตองรวมเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน และตองรูจกั พลิกแพลงการเรียนการสอน
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ทั้งสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัวและสิง่ แวดลอม สงเสริมให
การเรียนรูเ ปนไปตามธรรมชาติของผูเ รียนอยางเต็มศักยภาพ

3.3 การใชสื่อและแหลงเรียนรู
สวนทีห่ นึง่ ทีส่ ําคัญในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ สือ่ การเรียนรู
ที่จะชวยใหผเู รียนเขาถึงและเขาใจความรูนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพอจะสรุปความหมาย
ของสื่อการศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งแตกตางกันไปตามการใชของผูเขียนแตละทาน
(กิดานันท มลิทอง, 2548; สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา, ม.ป.ป.) โดยหมายถึง สื่อ (medium,pl.media)
เปนคํามาจากภาษาละตินวา “ระหวาง” (Betaween) สิ่งใดขอตามที่บรรจุขอมูลสารสนเทศ หรือเปน
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ตัวกลางขอมูลสงผานจากผูสง หรือแหลงสงไปยังผูรบั เพื่อใหผูสง และผูรบั สามารถสื่อสารกันได
ตรงตามวัตถุประสงค อาจเปนสื่อที่ใหสารสนเทศในตัวเอง หรืออาจเปนเครื่องมือ อุปกรณในการนําเสนอ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน การบริการสารสนเทศในหองสมุด ศูนยสารสนเทศ จําเปนตองมี
การเปลี่ยนแปลง เทคนิค วิธีการ ใหทันกับความกาว หนาและวิทยาการของโลก ผูเรียน อาศัยสือ่
เพื่อการเรียนรู คนควาตัวตนเองได เปนเครื่องเสริมใหสามารถรับรูไดทัดเทียมกับผูอ ื่น เพิ่มทักษะ
การศึกษา และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคเฉพาะอยางของผูส อนและผูเ รียน สื่อหรือวัสดุสื่อ
จําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1. สื่อสิ่งพิมพ (Printed media) หรือสื่อพิมพ
2. สื่อที่ไมใชสิ่งพิมพ (Nonprinted media) หรือสื่อไมพิมพ แบงไดกวาง ๆ คือ
2.1 สื่อโสตทัศน (Audio - visual media) หมายถึง สื่อที่ใหสารสนเทศดวยการฟง
และการมองเห็น
2.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) หมายถึง สื่อทีต่ องใชรวมกับ
คอมพิวเตอร
ในทางการศึกษามีคําที่มีความหมายแนวเดียวกันนี้ ซึ่งแตกตางกันไปตามผูใช
หรือลักษณะการนําไปใช เชน ในการเลาเรียน เมื่อผูสอนนําสื่อมาใชประกอบการสอนเรียกวา
“สื่อการสอน” (Instructional media or teaclning media) และเมื่อนํามาใหผเู รียนใชเรียกวา
“สื่อการเรียน” โดยเรียกรวมกันวา “สื่อการเรียนการสอน” หรือเรียกสั้น ๆ วา “สื่อการสอน”
หรือ “สื่อการศึกษา” (Educational media) อันหมายถึง สิ่งใดก็ตามไมวาจะเปนเทปบันทึกเสียง
สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ ซึง่ เปนวัสดุบรรจุเนือ้ หาเกีย่ วกับการเรียนการสอน
หรือเปนอุปกรณเพื่อถายทอดเนื้อหา สิ่งเหลานี้เปนวัสดุอปุ กรณทางกายภาพที่นํามาใชเทคโนโลยี
การศึกษา เปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางทําใหการสอนสงไปถึงผูเ รียน สอดคลองกับ Rao (2007)
ที่กลาวถึงการนําสือ่ มาใชอยางเปนระบบเพื่อจุดประสงคทางการศึกษา ทั้งเพื่อสงเสริมการเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแกปญหาดานการเรียน เปนตน สื่อการสอนจึงถือวามีบทบาทมาก
ในการเรียนการสอนตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสือ่ ระหวางผูส อนและ
ผูเรียนดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับ
ที่ผสู อนตองการเรียนรูไดทั้งสิ้น ในการใชสื่อการสอนนั้นผูส อนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติ
ของสือ่ แตละชนิด เพือ่ เลือกสือ่ ใหตรงกับวัตถุประสงคการสอน และสามารถจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกผูเรียน โดยตองการวางแผนอยางเปนระบบในการใชสื่อดวย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
สื่อโสตทัศน
เปนสื่อที่นับไดวาเปนจุดเริ่มของสื่อการเรียนการสอน โดยเปนสื่อที่บรรจุหรือถายทอด
ขอมูลเพื่อใหเกิดการเรียนรู ดวยการไดยินเสียงและเห็นภาพ สื่อที่ใชกันมาแตดั้งเดิม เชน หนังสือ
ตําราเรียน ภาพ ของจริง ของจําลอง จะเปนสื่อทีบ่ รรจุเนื้อหาในตัวเอง ตอมามีการใชเทคโนโลยี
ในการประดิษฐอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส เพื่อการถายทอดเนือ้ หาและเนื้อหาและวัสดุที่ใชกับอุปกรณ
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เหลานี้ โรเบิรต อี. เดอ คีฟเฟอร (Robert E. de Kieffer) ไดแบงสื่อการสอนออกเปน 2 ประเภท
ตามลักษณะที่ใชสื่อความหมายทางเสียงและภาพรวมเรียกวา “สื่อโสตทัศน” (Audiovisual materials
ในปจจุบันมีสื่อโสตเพิม่ ขึ้นมากจากที่ เดอ คีฟเฟอร ไดกลาวไวทั้ง 3 ประเภท ในที่นี้จงึ ขอยกตัวอยาง
สื่อใหมรวมไปในแตละประเภท ดังนี้
1. สื่อไมใชเครื่องฉาย (Nonprojected materials) เปนสื่อที่ใชการทางทัศนะ
โดยไมตองใชเครื่องฉายรวมดวย แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแกสื่อภาพ (Illustrative materials)
เปนสื่อทีส่ ามารถถายทอดเนื้อหา เชน ภาพกราฟก กราฟ แผนที่ ของจริง ของจําลอง กระดานสาธิต
(Demonstration boards) ใชในการนําเสนอเนือ้ หา เชน กระดานชอลก กระดานนิเทศ กระดาน
แมเหล็ก กระดานผาสําลี ฯลฯ และกิจกรรม (Activites)
2. สื่อเครื่องฉาย (Projected and equipment) เปนวัสดุและอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส
เพื่อการสื่อสารดวยภาพหรือทั้งภาพทัง้ เสียง อุปกรณมที ั้งแบบฉายตรงและฉายออม เพื่อถายทอด
เนื้อหาจากวัสดุแตละประเภทที่ใชเฉพาะอุปกรณนั้น เพื่อใหเปนภาพปรากฏขึ้นบนจอ เชน เครื่อง
ฉายขามศีรษะใชกับแผนโปรงใส เครื่องฉายสไลด ใชกับแผนฟลมสไลด หรือใหทั้งภาพและเสียง เชน
เครื่องฉายภาพยนตรฟลม เครื่องเลนดีวีดีใชกับวีซีดีและดีวีดี เหลานีเ้ ปนตน นอกจากนี้ยังอาจรวม
เครื่องถายทอดสัญญาณ คือ เครื่องแอลซีดีที่ใชถายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร หรือเครื่องเลนวีซีดี
เขาไวในเครื่องดวย เพื่อนําสัญญาณภาพจากอุปกรณเหลานัน้ ขึ้นจอภาพ
3. สื่อเสียง (Audio materials and equipment) เปนวัสดุและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการสื่อสารดวยเสียง อุปกรณเครือ่ งเสียงจะใชถายทอดเนื้อหาจากวัสดุแตละประเภทที่ใชเฉพาะ
กับอุปกรณนั้นเพื่อเปนเสียงใหไดยิน เชน เครื่องเลนซีดีใชกับแผนซีดี เครื่องเลน/บันทึกเทปใชกับ
เทปเสียง หรืออาจเปนอุปกรณในการถายทอดสัญญาณเสียง ดังเชนวิทยุที่รับสัญญาณเสียงจากแหลงสง
โดยไมตองใชวัสดุใดๆในการนําเสนอเสียง
สื่อแบงตามประสบการณการเรียนรู
“กรวยประสบการณ” (Cone of experiencess) โดยแบงเปนขั้นตอนตามภาพ
ประกอบที่ 2 ดังนี้
1. ประสบการณตรง โดยการใหผูเรียนไดรบั ประสบการณตรงจากของจริง เชน
การจับตอง และการเห็น เปนตน
2. ประสบการณรอง เปนการเรียนโดยใหผเู รียนเรียนจากสิ่งทีใกลเคียงความเปนจริง
ที่สุด ซึ่งอาจเปนการจําลองก็ได
3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละคร เนื่องจากขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร หรือ
เรื่องราวทีเ่ ปนนามธรรม เปนตน
4. การสาธิต เปนการแสดงหรือการทําเพื่อประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็นลําดับ
ขั้นตอนของการกระทํานั้น
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการเรียนรูจ ากประสบการณตาง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน
อาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณบุคคลตาง ๆ เปนตน
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6. นิทรรศการ เปนการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ เพื่อใหสาระประโยชนแกผูชม
โดยการนําประสบการณหลายอยางผสมผสานกันมากทีส่ ุด
7. โทรทัศน โดยใชทั้งโทรทัศนการศึกษาและโทรทัศนการสอนเพื่อใหขอ มูลความรู
แกผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาน
8. ภาพยนตร เปนภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟลมเพื่อใหผเู รียนไดรับประสบการณ
ทั้งภาพและเสียงโดยใชประสาทตาและหู
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเปนทั้งในรูปของแผนเสียง เทปบันทึกเสียง
วิทยุ รูปภาพ สไลด ขอมูลที่อยูในขั้นนี้จะใหประสบการณแกผูเรียน ที่ถึงแมจะอานหนังสือไมออก
แตก็จะสามารถเขาใจเนื้อหาได
10. ทัศนสัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณ
แทนสิ่งของตาง ๆ
11. วจนสัญลักษณ ไดแก ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูด
การใชกรวยประสบการณของเดลจะเริ่มตนดวยการใหผเู รียนมีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือ
การกระทําจริง เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน แลวจึงเรียนรูโดยการเฝาสังเกต
ในเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึง่ เปนขั้นตอไปของการไดรบั ประสบการณรอง ตอจากนั้นจึงเปนการเรียนรู
ดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตาง ๆ และทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรียนจากสัญลักษณ
ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
ภาพประกอบที่ 2 กรวยประสบการณ

66

คุณคาของสื่อการสอน
สื่อการสอนนับวาเปนสื่อสําคัญในการเรียนรูเ นื่องจากเปนตัวกลางในการถายทอด
เนื้อหาจากผูสอนไปยังผูเรียน หรือเปนใหผเู รียนไดเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นสื่อการสอนจึงนํามาใช
ประโยชนไดทงั้ กับผูเรียนและผูส อน ดังนี้
สื่อกับผูเ รียน สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญและคุณคาตอผูเรียน ดังนี้
1. เปนสิง่ ชวยใหเกิดการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนสามารถ
เขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และชวยใหเกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. สื่อจะชวยกระตุนและสรางความเขาใจใหกับผูเรียนทําใหเกิดความรูส นุกสนาน
และไมรสู ึกเบื่อหนายการเรียน
3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน หากเปนเรือ่ งของนามธรรมและ
ยากตอความเขาใจ และชวยใหเกิดประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียน
4. สื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดี
ในระหวางผูเรียนดวยกันเองและกับผูสอนดวย
5. สรางเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู ชวยใหผูเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคจากการใชสื่อเหลานี้
6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดใหมีการใชสื่อ
ในการศึกษารายบุคคล
แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะชวยสงเสริมผูเ รียนใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี
เราจึงควรทราบความหมายของแหลงเรียนรูเ พื่อความเขาใจอันจะนําไปสูการเลือกสรรไปใชในการปฏิบัติ
แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ทีส่ นับสนุนสงเสริมใหผเู รียน
ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย อยางกวางขวางและตอเนือ่ ง
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู สอดคลองกับ ประเวศ วะสี
(2543) กลาววา แหลงการเรียนรูเ ปนแหลงรวมวิทยาการที่สงั คมยอมรับและถือวาเปนสิง่ สําคัญยิ่งและ
จําเปนสําหรับการเรียนรูศึกษาคนควาของประชาชน ซึ่งถือวาเปนเครื่องหมายของความเจริญรุงเรือง
ของประเทศชาติ จากความหมายของแหลงการเรียนรูดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา แหลงการเรียนรู
หมายถึง ประสบการณ แหลงขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงความรูวิทยาการตาง ๆ
ที่เสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน แสวงหาความรูดวยตนเองไดตามอัธยาศัย
อยางตอเนื่อง และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูเปนกลไกทีส่ ําคัญอยางหนึ่ง ในการกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติระหวางหรือหลังการเรียนรู
ในแหลงเรียนรูนั้น ๆ และสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูนั้น ผูจ ัดกิจกรรมหรือ
ผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จําเปนตองมีความรูเ พียงพอเกี่ยวกับแหลงเรียนรูทจี่ ะนํามาออกแบบ
กิจกรรมใหผเู รียนไดฝก ปฏิบัติ ซึง่ ตองรูวาแหลงเรียนรูนนั้ ถูกจัดอยูในประเภทใด มีองคความรูเ กี่ยวกับ
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เรือ่ งอะไรบาง และมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งอยางไร ตลอดจนจุดเนน หรือกิจกรรมของแหลงเรียนรู
วามีกิจกรรมอะไรบาง และมีเนื้อหาสาระอะไรที่ตองการเนนใหผูเขาใชบริการทราบหรือเรียนรู
ซึ่งผูออกแบบกิจกรรมตองเขาใจในเรือ่ งนี้ เนื่องจากองคความรูตา ง ๆ ที่อยูใ นแหลงเรียนรูอ าจมีเนื้อหา
สาระที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูในหลักสูตร ซึง่ ก็จะเปนประโยชนและมีความหมาย
ตอการเรียนรูของผูเ รียนมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจงึ เปนกิจกรรมที่ชวยเติมเต็ม
ความรู หรือการขยายความรูความเขาใจใหผเู รียนหรือเสริมทักษะทําใหเกิดเปนองคความรูใหม
ในตัวผูเรียนตอไป ฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจ ึงจําเปนตองเขาใจเกี่ยวความหมาย
ความสําคัญ ลักษณะ ประโยชน รูปแบบ และขัน้ ตอน ตลอดจนหลักในการสรางหรือออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูในแหลงเรียนรู ความหมาย และความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรู
เปนกิจกรรมที่ตองการใหผเู รียนไดมีการฝกเสริมทักษะในการเรียนรูในแหลงเรียนรู ซึ่งในที่นี้หมายถึง
การทํากิจกรรมการเรียนรูในแหลงเรียนรูท ี่ตองการใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพือ่ เสริมใหเกิดความรูความเขาใจ
และมีทักษะเพิ่มขึ้น สวนใหญกจิ กรรมการเรียนรู มักจะมีอยูทา ยบทเรียนซึ่งในบางครัง้ กิจกรรมการเรียนรู
จะมีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหผูเรียน ไดฝกปฏิบัติหรือเปนใบงานใหผูเรียนปฏิบัตริ ะหวางเรียนรู หรือ
หลังการเรียนรูในแหลงเรียนรู กิจกรรมแบบการเรียนรูในแหลงเรียนรูมีความสําคัญตอผูเ รียน เพราะ
การทํากิจกรรมจะชวยเสริมสรางความรูความเขาใจ ทักษะใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้นกวางขวางขึ้น ทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
(สมชาย ฐิติรัตนอัศว, 2551)
การจัดการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
ดําเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู ใหแหลงการเรียนรู สถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ตามมาตรา 24 ควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. จัดกิจกรรม เนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผเู รียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปน
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนือ่ ง
4. สงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทัง้ สามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนีผ้ สู อนและผูเ รียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่ การเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
5. การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเ รียนนอกจากมาตรา 24 ที่ให
ความสําคัญเกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรูในแหลงสถานศึกษาแลว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 มาตรา 47 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 18 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
ของแหลงการเรียนรูห รือสถานศึกษา โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
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ตัวบงชี้ที่ 1 ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ และสนองความตองการของผูเ รียน
ตัวบงชี้ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผเู รียนรูจักศึกษา
หาความรูและแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง
ตัวบงชี้ที่ 9 มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความ –
กระตือรือรนในการไปเรียน
โดยสรุปแลว ในที่นี้กลาวถึงดานการศึกษา สื่อ หมายถึง วัสดุหรือสิ่งที่ชวยเชื่อมโยง
และนําเสนอความรูจากผูส งไปยังผูรับสาร ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหเขาใจไดงายขึ้น
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวนแหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยทั้งสื่อและแหลงเรียนรูนั้นถือเปนองคประกอบหนึ่งทีส่ ําคัญ
ตอการเรียนรูของผูเ รียน ทีจ่ ะสามารถชวยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู สรางความเพลิดเพลินกับ
การเรียนรู ชวยเอื้อใหผเู รียนเขาใจความรูตาง ๆ ไดงายขึ้น เขาถึงไดดวยตนเองเพื่อเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในสังคมโลกาภิวัตนไดเปนอยางดี

3.4 การวัดประเมินผล
เพื่อที่จะตระหนักวาบุตรเกิดการเรียนรูหรือไม ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
จะประเมินโดยตั้งอยูบ นหลักความคิดทีส่ ําคัญ คือ การแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของลูกอยางแทจริง
เปนรายบุคคล เพื่อใหเด็กไดคนพบวิถีทางพัฒนาตนเอง โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย
เนนการประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic assessment)
ความหมายของการประเมินจากสภาพจริง
การประเมินสภาพจริง หมายถึง การประเมินสิง่ ที่นักเรียน ไดแสดงความสามารถ
ในการใชทกั ษะการคิด และความรูเพื่อแกปญ
 หาซึง่ ในการประเมินจะใชกระบวนการสังเกต การบันทึก
และการรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษา
ถึงผลกระทบตอเด็กเหลานั้น ไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะ
การคิดที่ซบั ซอนในการทํางานของนักเรียน และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง
(กรมวิชาการ, 2539) เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกในดานหลาย ๆ ดานของนักเรียน
ตามสภาพจริง ทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน หรือสถานที่อนื่ ๆ (สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544)
เปนการประเมินทีผ่ เู รียน โดยใชเรือ่ งราว เหตุการณสภาพจริง หรือคลายจริงทีป่ ระสบในชีวิตประจําวัน
เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิตจากกระบวนการทํางาน
ตามที่คาดหวังและผลผลิตทีม่ ีคุณภาพ จะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ
และทักษะตาง ๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2543) สรุปไดวา การประเมินผล
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนการประเมินผลทีม่ ุงเนนพัฒนาการในตัวเด็กตามสภาพ
ที่เปนจริง โดยใชกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมขอมูล จากงานและวิธีการที่นักเรียน
ทําเพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็กเหลานั้น และเปนกระบวนการ
ตัดสินวานักเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะในเรือ่ งตาง ๆ มากนอยเพียงใด
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ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
Burke, Fogarty and Belgrad (1994 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ, 2542) กลาวถึงลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงไวดังนี้
1. งานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความหมาย งานที่ใหนักเรียนปฏิบัติตองเปนงาน
ที่สอดคลองกับชีวิตจริงในชีวิตประจําวัน เปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมจําลองขึ้น เพื่อใชใน
การทดสอบ
2. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย เปนการประเมินนักเรียน
ทุกดาน ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะนิสัย โดยใชเครื่องมือทีเ่ หมาะสม
สอดคลองกับวิถีแหงการเรียนรู และพัฒนาการของนักเรียน เนนใหนักเรียนตอบสนองดวยการแสดง
สรางสรรค ผลิตหรือทํางาน ในการประเมินตองประเมินหลาย ๆ ครั้ง ดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสม เนนการลงมือปฏิบัตมิ ากกวาการประเมินความรู
3. ผลผลิตมีคุณภาพนักเรียนจะมีการประเมินตนเองตลอดเวลา และพยายามแกไข
จุดดอยของตนเอง จนกระทั่งไดผลงานที่ผลิตขึ้นอยางมีคุณภาพ นักเรียนเกิดความพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง มีการแสดงผลงานของนักเรียนตอสาธารณชน เพื่อเปดโอกาสใหผูอื่นไดเรียนรูและชื่นชม
จากการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน นักเรียนมีโอกาสเลือกปฏิบัติงานไดตามความพึงพอใจ นอกจากนั้น
ยังจําเปนตองมีมาตรฐานของงาน หรือสภาพความสําเร็จของงานทีเ่ กิดจากการกําหนดรวมกันระหวาง
ครู นักเรียน และอาจรวมถึงผูปกครองดวย มาตรฐานหรือความสําเร็จดังกลาวจะเปนสิง่ ที่ชวยบงบอก
วางานของนักเรียนมีคุณภาพระดับใด
4. ใชทักษะการคิดที่ซับซอน ตองพยายามใหนักเรียนแสดงออก หรือผลิตผลงานขึ้นมา
ซึ่งเปนผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา ตลอดจนการใช
ทักษะการแกปญหาเมื่อพบปญหาทีเ่ กิดขึ้น
5. มีปฏิสัมพันธทางบวกนักเรียนตองไมรูสึกเครียดหรือเบือ่ หนายตอการประเมิน
ครู ผูปกครอง และนักเรียน ตองเกิดความรวมมือที่ดีตอกันในการประเมิน และการใชผลการประเมิน
มาแกไขปรับปรุงนักเรียน
6. งานและมาตรฐานตองชัดเจน งานและกิจกรรมที่จะใหนักเรียนปฏิบัติตองมีขอบเขต
ที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดหมายหรือสภาพที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว
7. มีการสะทอนตนเองตองมีการเปดโอกาสใหนกั เรียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็น
หรือเหตุผลตอการแสดงออก การกระทํา หรือผลงานของตนเองวา ทําไมถึงปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ทําไมถึงชอบ
ทําไมถึงไมชอบ
8. มีความสัมพันธกบั ชีวิตจริง ปญหาเปนสิ่งเราใหนกั เรียนไดตอบสนอง ตองเปนปญหา
ที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน พฤติกรรมที่ประเมินตองเปนพฤติกรรมที่แทจริงทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน ดังนั้นผูปกครองนักเรียนจึงนับวามีบทบาทอยางยิ่งในการประเมินตามสภาพจริง
9. เปนการประเมินอยางตอเนื่องตองประเมินนักเรียนตลอดเวลาและทุกสถานที่
อยางไมเปนทางการ ซึ่งจะทําใหเห็นพฤติกรรมที่แทจริง เห็นพัฒนาการ คนพบจุดเดน จุดดอยของนักเรียน
10. เปนการบูรณาการความรูงานที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัตนิ ั้น ควรเปนงานที่ตองใช
ความรูความสามารถ และทักษะทีเ่ กิดจากการเรียนรูในสหสาขาวิชา
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ครอบครัวบานเรียนสวนใหญมีแนวทางของการวัดและประเมินผล โดยใชการสังเกต
และบันทึกพัฒนาการเปนหลัก ประกอบกับจัดใหมีการทดสอบดวยเครื่องมือ (สวนใหญ คือ แบบฝกหัด)
ในระยะเวลาตามความเหมาะสมและการเขารวมในการทดสอบของสถานศึกษา (แมจะมีผรู ะบุตัวเลือกนี้
มาเพียง 9 ครอบครัว แตในขอเท็จจริงครอบครัวบานเรียนในขณะนี้ตองลงทะเบียนอยูกบั สถานศึกษา
จึงทุกครอบครัวจะตองไปรวมในการทดสอบกับสถานศึกษาที่ลงทะเบียนดวย ซึ่งไดแกโรงเรียนหมูบานเด็ก
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรและกศน.
รายละเอียดเพิ่มเติมทีส่ ําคัญ ไดแก การสังเกตทีเ่ ปนแนวทางสําคัญของการประเมินผล
เกิดขึ้นอยูในวิถีชีวิตประจําวันปกติ, จากการพูดคุยจากคําพูดคําถามจากพฤติกรรม การเลน การตอบรับ
กับสถานการณที่เผชิญ รับฟงเสียงสะทอนจากเพื่อนของลูก, ประกอบกับการติดตามดูผลงานจาก
การเรียนรูตามสภาพจริงที่เด็กทําขึ้น ประเภทภาพวาด บันทึก แบบฝกหัด, มีหนึ่งครอบครัวบอกวา
ลูกชอบที่จะชวนแมใหสรางแบบฝกหัดทดสอบตัวเขาเสมอ ๆ และอีกหนึ่งครอบครัวขอใหเพื่อนที่เปน
อาจารยมหาวิทยาลัยมาชวยสังเกต และประเมินในบางกิจกรรมที่จัดใหกับลูกดวย
นอกจากนีจ้ ากแนวทางการประเมินผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งเนน
การประเมินจากสภาพจริงสามารถทําไดหลายรูปแบบ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2543; ยุทธชัย เฉลิมชัย,
2543) ดังนี้
1. การใชแบบสอบมาตรฐาน หรือการใชแบบทดสอบตาง ๆ อันเปนแนวทางดั้งเดิม
ยังคงใชได แตอาจจะปรับเปลี่ยนเปนการทดสอบโดยใหเด็กเขียนอธิบายสิ่งตาง ๆ เพราะนอกจากจะวัด
ความรูไดเหมือนแบบทดสอบปรนัยทั่วไปแลว ยังสามารถวัดการใชภาษาและระบบการคิดของเด็กดวย
2. การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) แฟมสะสมงานเปนแนวทางหนึ่งที่ใช
ในการประเมินผลการเรียนรูของเด็กที่ตรงกับสภาพจริง การประเมินโดยแฟมสะสมงาน เปนการประเมิน
ที่เด็กแสดง กระทําผลิตหรือสรางความรูขึ้นมาดวนตนเอง หลักการสําคัญของการทําแฟมสะสมงาน
ที่สําคัญ คือ การทําหลักฐานการสอนการเรียนรูไวใหครบถวนสมบูรณทุกแงมุมใหมากที่สุด ดังนั้น
เนื้อในของแฟมสะสมงานจึงอาจประกอบดวยเอกสารหลักฐานที่หลากหลาย นับตั้งแตแผนการสอน
ผลการสอบวัดความรู ภาพถาย ภาพวาด วิดีทัศนที่ถายขณะเรียน หลักฐานการเรียนรูตาง ๆ เชน
ตัวอยางการบาน หรือเรียงความของเด็ก บันทึกการสัมภาษณเด็ก กระดาษรางเคาโครงรายงาน
ที่เด็กทํา แบบทดสอบพรอมคะแนน แบบประเมินตนเองของเด็ก เปนตน
3. รายงานความกาวหนา (Progress report) เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่นักวิชาการ
หลายคนพยายามสงเสริมใหพอแมใช โดยเชื่อวาการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเรียนรูของลูกในแตละวัน
หรือแตละสัปดาห ทําใหเห็นภาพเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก การเขียนรายงาน
ความกาวหนา อาจทําไดโดยการเขียนงาย ๆ ในลักษณะเชิงบรรยาย ไปจนถึงการบันทึกเชิงประเมินผล
4. การประเมินภาคปฏิบัตเิ ปนการทดสอบความสามารถในการทํางานของเด็ก
ภายใตสถานการณและเงื่อนไขทีส่ อดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด การประเมินภาคปฏิบัติ สามารถ
ประเมินได 3 ลักษณะ คือ ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต และประเมินทัง้ กระบวนการ และ
ผลผลิตผสมผสานกัน ลักษณะสําคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ คือ การกําหนดวัตถุประสงคของ
การวัดอยางชัดเจน มีการกําหนดวิธีการทํางาน กําหนดความสําเร็จของงาน มีคําสัง่ ควบคุมสถานการณ
ในการปฏิบัตงิ าน มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน และมีการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายของ
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การปฏิบัติงานกระบวนการประเมินภาคปฏิบัติพอ แม ผูป กครอง สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ขอลูกดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การสืบคน การสังเกตการวิเคราะห และ การทดสอบ
จะเห็นไดวาโดยลักษณะหลักฐานการเรียนรูทสี่ ามารถบรรจุอยูในแฟมสะสม
ของเด็กแตละคนที่พอแมตอ งใสใจกับกิจกรรมตาง ๆ ทีล่ ูกทําคอนขางมาก โดยที่กจิ กรรมที่ดําเนินไป
ในแตละวันไมวาจะเปนกิจกรรมใดก็สามารถสะทอนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กแตละคนไดทั้งสิ้น
และทีส่ ําคัญ คือ ตางจากการประเมินผลดั้งเดิมทีม่ ักจะเนนแตผลสัมฤทธิ์ของเด็กเทานั้น
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางการประเมินผลโดยทดสอบกับการประเมินผลโดยใช
แฟมสะสมงาน
แบบทดสอบ
แฟมสะสม
1. เกิดขึ้นตามระบบเวลาที่กําหนด
1. เกิดขึ้นอยางตอเนือ่ งตามกระบวนการ
ไมเปนธรรมชาติ
เรียนรูโดยธรรมชาติของเด็ก
2. ใหขอมูลเชิงสรุปเกี่ยวกับความสามารถของเด็ก 2. ใหขอมูลเชิง “พัฒนา” เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู ตลอดจนจุดเดนจุดออน
ของเด็กแตละคน
3. ไมไดใหขอมูลทีจ่ ะชวยในการวินิจฉัย หรืออาน 3. ใหขอมูลที่คอนขางละเอียดออน
เด็กแตละคน
หลากหลาย เพื่อความเขาใจเด็กแตละคน
4. มุงจัดอันดับเด็ก
4. เนนความเขาใจเด็กแตละคนมากกวา
การจัดอันดับเด็ก
5. เปนการวัดผลครั้งเดียวในชวงเวลาสั้น ๆ
5. เปนการวัดผลตอเนื่องที่เปดโอกาส
ในเทคนิควิธีการเดียว
ใหใชวิธีการที่หลากหลาย
6. อาจวัดในสิ่งทีม่ ิไดมีความหมายแตอยางใด
6. มุงวัดในสิ่งทีเ่ ปนเนื้อแทของเด็กแตละคน
กับเด็กหรือไมใชสิ่งที่เด็กสนใจ
โดยมีฐานอยูบนสิ่งที่เด็กสนใจ
หรือมีความหมายตอเด็ก
7. ใหเด็กสนองตอบโตใชความรูเฉพาะเปนเรื่อง ๆ 7. ใหเด็ก “สะทอน” ความรูที่เปดโอกาส
ที่ตรงตอแบบทดสอบนั้น ๆ
ใหสําหรับการผสมผสานความรูห ลาย ๆ ดาน
8. เปนประโยชนตอพอแมคอนขางนอยในการใช 8. ใหขอมูลทีล่ ึกซึ้งทีอ่ าจชวยใหพอแมเขาใจ
เปนขอมูลเพื่อชวยเหลือบุตรตนเอง
บุตรของตนมากขึ้น
9. ไมเอื้อตอการเปดประเด็นสนทนาระหวางครู - 9. เอื้อตอการเปดการสนทนาทีม่ ีคุณคา
พอแม - นักเรียน
ระหวาง ครู - พอแม - นักเรียน
10. สงเสริมแนวคิดที่ใหครูและหลักสูตร
10. สงเสริมแนวคิดใหเด็กเปนศูนยกลาง
เปนศูนยกลางการเรียนรู
ของการเรียนรู
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โดยสรุปแลว การประเมินผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนวิธีการเพือ่ ให
ทราบคุณลักษณะของผูเรียนวาไดเปนไปตามที่ครอบครัวตองการ หรือคาดหวังมากนอยเพียงใด
ทั้งนี้อยูบนพื้นฐานการประเมินผลจากสภาพจริง โดยใชกระบวนการสังเกต การบันทึก และ
การรวบรวมขอมูลทีผ่ ูเรียนไดเรียนรูผ านประสบการณของตนเอง ใหความสําคัญกับพัฒนาการและ
กระบวนการเรียนรูเ พื่อใหไดมาซึง่ ความรู เทคนิคการวัดประเมินผลจึงมีคอนขางหลากหลาย เพื่อให
สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของผูเ รียน และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว
ซึ่งผูป ระเมินที่มสี วนเกี่ยวของจะเปนคุณพอ คุณแม ผูปกครอง รวมถึงตัวผูเ รียนเองดวยเชนกัน

3.5 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
ในที่นี้ อาจสรุปไดเปน 4 ดาน ดังนี้ (ยุทธชัย เฉลิมชัยและอุทยั วรรณ เฉลิมชัย, 2543;
ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ 2547; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
3.5.1 ดานตัวพอแมผูปกครอง ไดแก การขาดความมุงมั่นอยางแทจริง อาจเปน
เพราะเริม่ ตนจากแรงกดดัน หรือความจําเปนมากกวาความพรอมทางความคิด ความรูสึกกลัว
ความผิดพลาด ไมมั่นใจ และเปนกังวลอยูเสมอวากําลังทําในสิ่งที่ไมถกู ตอง ความเคยชินกับกรอบ
ความคิดแบบเดิม ทําใหไมสามารถจัดการเรียนรูไดอยางอิสระตามความสนใจของลูก การใชอารมณ
ใชฐานที่เหนือกวาบีบบังคับเด็กโดยไมตั้งใจ ความเกอเขินรูส กึ วาตนเองไมถนัดในการทําหนาที่ครู
ความรูสึกวาลูกยังเด็ก ทําใหขาดความเชื่อมั่นศรัทธาอยางแทจริงในศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง
ของเด็ก ภาระงานของพอแมทําใหไมสามารถจัดการเรียนรูอ ยางที่ตั้งใจไว ขาดขอมูลเกี่ยวกับ
ผูที่ประสบการณการจัดการเรียนรูแบบนี้ ทําใหขาดการแลกเปลี่ยนความรูตอกัน ตองใชเวลาและ
ตนทุนสูงเพื่อใหลูกมีโอกาสจะไดเรียนรูในธรรมชาติมีเนือ่ งจากบานที่อาศัยอยูในเมือง
3.5.2 ดานสังคมครอบครัว ไดแก เสียงคัดคานและความไมเห็นดวยจากญาติมิตร
และคนรอบขาง ยังขาดความเขาใจตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังไมเปนที่ยอมรับของคน
ในครอบครัว ซึ่งลวนผานการศึกษาในระบบมาทั้งสิ้น รวมทัง้ ผูจ ัดดวยกวาจะมั่นใจในแนวทางที่ควร
จะเปนก็ใชเวลาพอสมควร ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวที่ไมได
คาดคิดหรือเตรียมการมากอนและสุดวิสัยทีจ่ ะแกใหทันการณ ในสังคมที่ตนเองอาศัยอยูขาดแหลง
เรียนรูที่เพียงพอที่จะชวยเสริมการเรียนรู การเปรียบเทียบระหวางเด็กที่เรียนในระบบและเด็กที่ได
รับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยูเ สมอ
3.5.3 ดานตัวเด็ก ในกรณีทเี่ ด็กมีลักษณะพิเศษ ดองการการดูแล และกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของเด็ก อาจจะเกินกําลังของพอแมทจี่ ัดการศึกษาเพียงลําพัง
3.5.4 ดานบทบาทของรัฐ แกปญ
 หาจากนโยบาย กฏระเบียบขอบังคับจากรัฐทีเ่ ปนไป
ในทางสรางกรอบบังคับมากกวาสรางแรงจูงใจสนับสนุน เจาหนาที่ของรัฐบาล บางสวนมีทัศนคติที่ไมดี
ตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คิดวาทําใหเกิดภาระยุง ยาก จึงมีปฏิสัมพันธไมดีตอ พอแม การศึกษา
โดยครอบครัวเปนเรื่องใหมมีการดําเนินการเพือ่ รับรองสถานะทางกฎหมายลาชา การกําหนดใหมี
การประเมินผลตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหเกิดปญหา
ตอการจัดการเรียนรูไปตามความสนใจ และตามลักษณะเฉพาะของลูก จึงตรวจสอบไดยากเมื่อพิจารณา
ความสอดคลเองกับมาตรฐาน เมื่อมีการจัดทําคูมือสําหรับการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษา ยังไมมีการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่ดูแลความรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
เนื่องจากภาระงานที่มาก และบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รบั ผิดชอบ เครื่องมือในการวัด
ประเมินผลยังไมชัดเจนรวมถึงบทบาทของผูปกครองและเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสรุปแลว ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว นั้นเกิดขึ้นจาก
หลายประการ ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับผูมสี วนรวมในการจัดการศึกษาแตละภาคสวน ตั้งแตผูปกครอง
ที่ยังไมพรอมในการจัดการศึกษา ขาดความมั่นใจในการดําเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาและ
ภาระงาน ดานสังคม ครอบครัวตองเผชิญกับการคัดคานและความไมเขาใจจากคนรอบขาง และ
สังคมแวดลอม ดานผูเ รียน ที่มลี กั ษณะพิเศษ ผูป กครองอาจตองการความชวยเหลือเพือ่ การดูแลเฉพาะ
และสุดทายดานบทบาทของรัฐ ซึ่งยังคงมีปญหาตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการในเรื่อง
ความไมชัดเจนในการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางเหมาะสม

4. การวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) นักวิจัยมักเรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษ
ในหลายลักษณะตาง ๆ เชน Mixed methodology, Mixed methods, Mixed methods
research หรืออีกหลาย ๆ ชื่อ แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
โดย Mixed methods เปนเทคนิควิธีวิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสานวิธีระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ซึ่งถือวาเปนวิธีการวิจัยแบบทีส่ าม ของการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ ปน
การพัฒนาตอยอดเพิม่ ขั้นสําหรับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใหเขาถึงความจริงในการวิจัยมากยิ่งขึ้น
การวิจัยแบบผสมผสานนั้นเปนรูจกั ในหลายสาขาวิขามานานกวา 30 ปแลว และไดรับ
การตีพมิ พหรือนําเสนอผานวารสารในชวงทศวรรษที่ 1990 เชนใน The journal of mixed methods
research และมีการนําเสนอในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการวิจยั ผสานวิธีครัง้ แรกในมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ เมื่อป 2004 แตการวิจัยแบบผสมผสานก็ยงั มีประเด็นที่เปนขอถกเถียงกันของหมูนักคิด
และนักวิชาในหลายประการ เพราะยังมีขอวิพากษจากผูใชและนักวิชาการหลายคน ตัวอยางเชน
ปญหาเรือ่ งเวลาที่ใชดําเนินการวิจัย และผูรูดานการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงดานการวิจัยทีส่ ามารถออกแบบ
การวิจัยเพื่อผสานแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกันในการวิจัยเรื่องหนึง่
เพียงเรื่องเดียว และบางคนก็มองวาการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพไมสามารถนํามาหลอมรวม
เขาดวยกันได เพราะเปนวิธีการวิจัยคนละแบบ และมีความคิดรวบยอดทางการวิจัยที่ตรงขามกัน
นอกจากนี้นกั วิชาการบางคนเห็นวาการวิจัยแบบผสานวิธีนี้เปนแนวคิดการวิจัยในยุคคลื่นลูกทีส่ าม
(The third wave) ซึ่งยังคงเปนเรื่องที่ยงั ตองไดรับการศึกษาและวิเคราะหเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชน
มากที่สุดในวงการการศึกษาตอไป

4.1 ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
เมื่อกลาวถึงความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานนั้น จะเห็นไดวามีนักคิดและ
นักวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศมากมายที่ไดใหนิยามความหมายเอาไวหลากหลาย (Johnson
& Onwuegbuzie, 2004; Creswell & Clark, 2007; องอาจ นัยพัฒน, 2554; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ,
2555; เอกรินทร สังขทอง, ม.ป.ป.) โดยพอจะสรุปไดวา การวิจัยแบบผสมผสาน หมายถึง เปนระดับ
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ของการวิจัยที่งานนั้นผสมผสาน หรือหลอมรวมกันทัง้ เทคนิคการวิจัย วิธีการ หลักการ กรอบแนวคิด
หรือภาษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเอาไวในการศึกษาวิจัยเดียวกัน มารวมกันศึกษาหาคําตอบงานวิจัย
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในระหวางขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใชเทคนิควิธีการเชิงผสม
ในเรื่องเดียวกัน แตดําเนินการวิจัยตอเนื่องแยกจากกัน แลวนําผลการวิจัยมาสรุปรวมกันโดยเชื่อวา
การหาคําตอบดวยวิธีการเดียวนั้นไมสามารถอธิบายรายละเอียดของสถานการณนั้นได การใชวิธีการนี้
จึงอาจจะทําใหขอมูลเกิดความสมบูรณมากขึ้นได
ทั้งนี้นักวิชาการบางทาน ไดขยายความวา การวิจัยรูปแบบนีค้ รอบคลุมทัง้ ที่เกิดขึ้น
ภายในขั้นตอน (Within - stage mixed design) หรือตามแนวขวางระหวางขั้นตอนตาง ๆ (Across stage mixed design) ในการศึกษาวิจัยเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง ในกระบวนการผสมผสานวิธีการทั้งนี้
นักวิจัยจะตองใชดุลยพินจิ อยางมีวจิ ารณญาณตัดสินใจทีส่ าคัญอยางนอย 3 ประการ ในการเลือก
กลยุทธในการผสมผสานวิธีการวิจัย 2 รูปแบบ คือ การใหลาดับความสาคัญ (Priority) ลําดับเวลา
(Sequence) และขั้นตอนผสมผสานหรือบูรณาการ (Stages of mix or integration) ในการนําขอมูล
หลักฐานการวิจัยแตละรูปแบบมาใช เพื่อสืบคนหาและ/หรือสรรคสรางขอสรุปผลการศึกษาวิจัย
ตอบคําถามการวิจัยที่สนใจใครรูไดอยางถูกตองเที่ยงตรง เปนที่เขาใจไดชัดเจน เชื่อถือไดและ
สมเหตุสมผล ซึ่งการวิจัยรูปแบบนีม้ ีพื้นฐานแนวคิด จากการหลอมรวม ปรัชญาของกลุมปฏิฐานนิยม
และกลุม ปรากฏการณนิยมเขาดวยกัน อาจเรียกวา เปนกลุมแนวคิดของกลุม ปฏิบัตินิยม (Pragmatist)
ซึ่งมีความเชื่อวาการยอมรับธรรมชาติของความจริงนั้นมีทงั้ สองแบบตามแนวคิดของนักปรัชญา
ทั้งสองกลุม ดังนั้นการวิจัยแบบผสมสานจึงมิใชการเปลี่ยนวิธีเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ แตไดดึง
จุดแข็งและลดจุดออนของการวิจัยทัง้ สองแบบไวในงานวิจัยเดียวกัน ในเชิงปรัชญาการศึกษาและ
การศึกษาทั่ว หากจะเปรียบเทียบในลักษณะภาพตอเนื่องกันจะเห็นไดวาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทอดสมอทีห่ ลักดานหนึ่งและการวิจัยเชิงปริมาณอยูอีกดานหนึ่ง สวนการวิจัยแบบผสมผสาน
จะครอบคลุมจุดสําคัญ ๆ ขนาดใหญที่ตรงกลางพื้นที่นั้นนั่นเอง
สามารถสรุปไดวา การวิจัยแบบผสมผสาน หมายถึง เปนการประยุกตใชเทคนิค
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันในการทําวิจัยในเรือ่ งเดียวกัน
ซึ่งอาจแตกตางกันในระดับของการนําไปใช ทั้งในเรื่องวิธีการ กรอบแนวคิด เวลาหรือการใหน้ําหนัก
เทคนิควิธีการวิจัย เพื่อสงเสริมใหงานวิจัยสมบูรณ และสามารถหาคําตอบตามวัตถุปรสงคงานวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพ

4.2 เปาหมายของการวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยแบบผสมผสานนั้นมีเปาหมายเพื่อการแกไขขอจากัดของแตละวิธีใหสามารถ
ตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณยิ่งขึ้น รูปแบบที่เปนทีร่ ูจักสวนใหญทงั้ ในประเทศไทยและตางประเทศ
คือ ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนตัวตั้งกอนแลวตามดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนแนวทางการนําไปใช
ที่ผูวิจยั สวนใหญคนุ เคย ยกเวนกรณีทเี่ ปนอุบัตกิ ารณ หรือเหตุการณใหม ๆ ที่ยังไมเคยเกิดขึ้น จึงจะใช
การวิจัยเชิงคุณภาพเปนตัวตั้งแลวคอยมาตรวจสอบสมมติฐาน หรือทฤษฎีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ทั้งนี้ในปจจุบันการนําไปใชในงานวิจัยนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงไปได เพื่อเติมเต็มหรือ
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ตอบคําถามวิจัยไดอยางสมบูรณมากยิง่ ขึ้น ดังที่ วิโรจน สารรัตนะ (2545) ที่กลาวถึงการวิจัย
แบบผสมผสานเปนการออกแบบแผนการวิจัยทีจ่ ุดมุง หมายอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายประการ ไดแก
4.2.1 เพื่อเปนการตรวจสอบสามเสา ใหเพิ่มความเชื่อมั่นในผลของการวิจัย
4.2.2 เพื่อเปนการเสริมใหสมบูรณหรือเติมใหเต็ม เชน ตรวจสอบประเด็นที่ซ้ําซอน
หรือประเด็นที่แตกตางของปรากฏการณที่ศึกษา เปนตน
4.2.3 เพื่อเปนการริเริ่ม เชน คนหาประเด็นที่ผิดปกติ ประเด็นที่ผิดธรรมดา
ประเด็นที่ขัดแยงหรือทัศนะใหม ๆ เปนตน
4.2.4 เพื่อเปนการพัฒนา เชน นําเอาผลจากการศึกษาในขั้นตอนหนึ่งไปใชใหเปน
ประโยชนกบั ในอีกขั้นตอนหนึ่ง เปนตน
4.2.5 เพื่อเปนการขยายใหงานวิจัยมีขอบขายที่กวางขวางมากขึ้น
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) จําแนกเปนสองลักษณะ คือ
การประยุกตลักษณะเดี่ยว (Single application) และการประยุกตลักษณะพหุ (Mulitiple application)
หรือโดยการผสมนั้นเกิดขึ้นภายในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งกระบวนทัศนการวิจัยที่ใชอาจเปนเชิงปริมาณ
แตการรวบรวมขอมูลอาจเปนเชิงคุณภาพ หรือในทางกลับกันหรือขอมูลที่รวบรวมมาอาจเปนขอมูล
เชิงคุณภาพ แตอาจวิเคราะหใหเปนเชิงปริมาณ ดวยการปรับขอมูลเชิงคุณภาพเปนเชิงปริมาณ
หรือขอมูลเชิงปริมาณ แตวิเคราะหใหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการปรับขอมูลเชิงปริมาณใหเปนขอมูล
เชิงคุณภาพ

4.3 ประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
ในการวิจัยแบบผสมผสานนี้คอนขางมีความซับซอน เนื่องจากความสามารถ
ในการพลิกแพลง ซึ่งนักวิจัยออกแบบการวิจัยไดอยางหลากหลาย ซึ่งเปนการผสมผสานการใช
แหลงขอมูลทั้งในขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ นักวิชาการและนักวิจัยแตละทานจึงไดทําการจัดกลุม
ตามแนวคิดที่แตกตางกันไป โดยในงานวิจัยนี้ พอจะสรุปการจําแนกการวิจัยตามกระบวนการ
ดานขอมูล ประกอบดวย
4.3.1 การวิจัยแบบวิธีเดี่ยว (Mono method research) เปนการออกแบบการวิจัย
ที่ใชวิธีการเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแบบใดแบบหนึ่ง ผานกระบวนการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล ตามเงื่อนไขของกระบวนการวิจัยนั้น เพื่อใหไดคําตอบของคําถามการวิจัยที่กําหนด
4.3.2 การวิจัยแบบพหุวิธี (Multi method research) เปนการวิจัยที่ดําเนินการ
ตามแบบหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล ไดแก ขอมูลจากการสํารวจและขอมูลจากเอกสาร เปนการวิจัย
ที่เกิดจากคําถามการวิจัยที่ตองการใชกระบวนการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน 2 แบบ เชน การสังเกต
และการสนทนากลุม ยอย (Focus groups) หรือใชการผนวกวิธีวิจัยที่ใชเงื่อนไขทฤษฎีดั้งเดิมและ
ทฤษฎีที่ใชการวิพากษ วิเคราะหวิจารณ หรือการใชกรณีศึกษา หรือวิธีการวิจัยที่ใชแบบแผนการวิจัย
ลักษณะเดียวกัน เชน ใชแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพลักษณะใดลักษณะหนึง่
สวน Tashakkori และ Teddlie (2003) ไดอธิบายการวิจัยแบบผสมผสานไววา
เปนการผสมผสานแนวคิดดานปริมาณและคุณภาพ (Qualitative and quantitative approaches)
ในทุกขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ประกอบดวย การตั้งคําถามการวิจัย กระบวนการจัดเก็บขอมูล
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การดําเนินการตามวิธีการวิจัย การแปลความหมายผลการวิจัย และการสรุปอางอิงผลการวิจยั
หรือใชขั้นตอนของการวิจัย 2 แบบควบคูกัน เชน กําหนดคําถามการวิจัยตามแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามวิธีวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากนี้การวิจัยแบบผสมผสานเปนการเชื่อม
ประสานแนวคิดวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อนําไปใชในการวิจัยแบบเดี่ยว (Single study)
หรือการวิจัยแบบพหุระดับ (Multi phase study) ซึ่งกระบวนการผสมผสานอาจเกิดขึ้นในระยะ
(Phase) ระยะใดระยะหนึ่ง หรือในทุกระยะของการวิจัยก็ได และครอบคลุมทัง้ ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบขั้นตอนการวิจัย การระบุวิธีวิจัย กระบวนการจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
อยางไรก็ตาม การวิจัยแบบผสานวิธีมีลักษณะเงื่อนไขหรือปจจัยทีเ่ กี่ยวของ นอกเหนือจากแนวคิด
การผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก การหลอมรวมและผสานกระบวนทัศน
(Paradigms) ขอกําหนดทางปรัชญาและมุมมองทางทฤษฎีที่รวมกันขับเคลือ่ นภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคการวิจัยและผูไดรับประโยชนจากผลการวิจัย

4.4 การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
เมื่อผูวิจัยทําความเขาใจแนวคิดทีเ่ กี่ยวของกับการวิจัยแบบผสมผสานแลว ขั้นตอน
ตอไปในการดําเนินการวิจัยยอมจะเกี่ยวของกับการวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบงานวิจัย
เพื่อใชในการดําเนินการเก็บขอมูล ซึง่ นับไดวาเปนหัวใจของงานวิจัย เพื่อทีจ่ ะไดสําเร็จดังที่ได
ตั้งเปาหมายงานวิจัยไว โดย รศ. ดร. วิโรจน สารรัตนะ (2545) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ
แผนการวิจัยนั้น ผูวิจัยจึงควรตอบคําถามตนเองใหชัดเจนไดวา มีจุดมุง หมายใหเกิดสิง่ ใดขึ้นบาง
ดวยเหตุผลอะไร และมีประโยชนหรือไมเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบแผนการวิจัยที่ไมใช
รูปแบบผสม “ระเบียบวิธีแบบผสม” (Mixed methods) เปนการออกแบบแผนการวิจัย (Research
design) ที่ผูวิจัยจะตองกําหนดประเภท (Type) การวิจัยที่จะนํามาผสมกันกอนวาจะเปนการวิจัย
ประเภทไหน เชน กรณีเปนกระบวนทัศนเชิงปริมาณ จะเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental)
หรือไมใชเชิงทดลอง (Nonexperimental) หากเปนการวิจยั เชิงทดลองจะเปนรูปแบบใด หากไมใช
การวิจัยเชิงทดลองจะเปนรูปแบบใด เปนตน กรณีเปนกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ จะเปนการวิจัย
เฉพาะกรณี การวิจยั เชิงมานุษยวิทยา การวิจยั เชิงประวัติศาสตร หรือการวิจยั เชิงปรากฎการณ เปนตน
เมื่อกําหนดประเภทการวิจัยที่จะนํามาผสมกันไดแลว ผูวิจัยจะตองออกแบบการเลือกกลุมตัวอยาง
(Sampling design) ออกแบบเครื่องมือ (Instrumental design) ออกแบบการรวบรวมขอมูล (Data
collection design) และออกแบบการวิเคราะหขอมูล (Data analysis design) ในแตละประเภท
การวิจัยนั้น
ดังนั้น สิ่งทีเ่ ปนขอเตือนใจในการออกแบบแผนการวิจัยในลักษณะการวิจัยแบบ
ผสมสานนี้ คือ ผูวิจัยจะตองเขาใจใหชัดเจนวาเปนการผสมกันในระดับประเภท (Type) ของการวิจัย
ไมใชเปนการผสมกันในระดับการรวบรวมขอมูล (Data collection) การรวบรวมขอมูลเปนเพียง
องคประกอบยอยหนึง่ ทีผ่ ูวิจัยจะตองออกแบบแผนการเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection design)
หลังจากกําหนดประเภทการวิจัยไดแลว
สอดคลองกับการพิจารณาเงื่อนไขหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน โดยเฉพาะประเด็นคําถามวิจัยทีเ่ กี่ยวของรวมถึงวิธีการจัดเก็บขอมูล การกําหนดขั้นตอน
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หรือระยะ (Phase) การวิจัย ลักษณะและชนิดของขอมูลที่จดั เก็บในระยะเริ่มตน ระยะกลาง และ
ระยะสุดทายของการวิจัย ซึ่ง Teddle & Tashakkori (2006) ไดอธิบายถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานไวดังนี้
1. จํานวนและชนิดของวิธีการจัดเก็บขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย
2. จํานวนของชวงระยะเวลาหรือกลุมสาระเนื้อหาของการวิจัย
3. ลักษณะของวิธีกระบวนการนําผลการวิจัยไปใช
4. ระดับหรือขั้นตอนการบูรณาการแนวคิดในการวิจัย
5. ลําดับความสําคัญของแนวคิดระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาใช
จากกรอบประเด็นเงื่อนไขการวิจัยที่กลาวถึงสามารถนํามาใชกําหนดเปนกรอบ
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานได 6 แบบ ดังนี้
1. Concurrent designs เปนการออกแบบวิจัยเพื่อใหผลสอดคลองกัน
โดยดําเนินการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพแยกจากกัน แตนํามาวิเคราะหประมาณคา
ผลในคราวเดียวกัน ซึ่งจะจัดเก็บขอมูลมาพิจารณาวิเคราะหและแปลความหมายหรือแปลผลการวิจัย
จําแนกตามกลุมขอมูลแตละประเภท โดยผูวิจัยจะไมเสนอความเห็นเพิ่มเติมในผลการวิเคราะหขอมูล
แตละชุดหรือแตละรายการ เพื่ออธิบายหรือสรุปผลการวิจัยนั้นไดอีก ผูวิจัยจะนําผลการเก็บขอมูล
การวิเคราะห และการแปลความหมายขอมูลแตละชวงเวลามาบูรณาการเพือ่ สรุปอางอิงผลการวิจัย
นั้นในขั้นสุดทาย การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาจะชวยสรางขอมูลสอดคลองตรงกัน (Concurrent
triangulation) โดยผลจะปรากฏเมื่อไดนําขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะหแยกจากกัน
แตดําเนินการวิเคราะหพรอมกัน เพื่อนําผลมาอธิบายขอคนพบหรือผลการวิจัยตามประเด็นคําถามวิจัย
ที่กําหนดตอไป ประเด็นที่ทาทายและสัมพันธเกี่ยวของกับแบบการวิจัยตามแนวคิดนี้ ไดแก
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพใหเชื่อมโยงกับการอธิบายผลการวิจัย
ในประเด็นคําถามเดียวกัน
2. Parallel design เปนการออกแบบการวิจัยแบบคูขนาน โดยจัดเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลแยกจากกัน คลายกับ Concurrent designs ซึ่งมีการสรุปอางอิงผลวิจัยในลักษณะ
ของการบูรณาการ ขณะที่แบบคูขนานจะแยกประเด็นการสรุปอางอิงผลวิจัยเฉพาะขอมูลแตละชุด
ที่จัดเก็บและวิเคราะหไมไดบูรณาการผลวิจยั รวมกัน บางครัง้ อาจเขียนรายงานผลวิจัยแยกเปนสองสวน
ในรายงานฉบับเดียวกันบางครั้งอาจเรียกวาการออกแบบวิจยั ลักษณะนี้วา Quasi - mixed method
design
3. Sequential design เปนการออกแบบวิจัยโดยนําขอมูลที่จัดเก็บและตรวจสอบ
ความถูกตองในขั้นตอนหนึ่งไปใชเพื่อกําหนดขอมูลสําหรับทีจ่ ะจัดเก็บในขั้นตอนหรือระยะตอไป
ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในขั้นแรกจะเปนจุดเริ่มตนของการจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือก
ในการศึกษาขั้นตอไป การดําเนินการศึกษาในแตละระยะ (Phase) จะชวยปรับแนวคิดและวิธีการวิจยั
ของการศึกษาในระยะตอไป โดยทีล่ ักษณะหรือชนิดของขอมูลทีจ่ ัดเก็บในแตละระยะจะแตกตางและ
มีความตอเนื่องกันในระยะตอไป ตัวอยางเชน ขอมูลเชิงปริมาณที่จัดเก็บและวิเคราะหในระยะที่ 1
อาจใชเปนแนวทางสําหรับการศึกษาผานขอมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 2 หรือการจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
ในระยะที่ 1 อาจใชเปนขอสนเทศสําหรับการพัฒนาการศึกษาดวยขอมูลเชิงปริมาณในระยะที่ 2
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ดังนั้น การระบุหรือกําหนดขอมูลขาวสารตามลําดับแตละขัน้ ตอนการศึกษาวิจัยเปนสิง่ จําเปน
สําหรับกระบวนการวิจัยตลอดแนว
4. Fully mixed designs หรือ Fully integrated designs เปนการออกแบบวิจัย
โดยใชวิธีบูรณาการหรือผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของการมีปฏิสมั พันธ
เกี่ยวของกันในแตละวิธีการตลอดแนวทางการศึกษาวิจัย ซึ่งแตละขั้นตอนหรือระยะการใชวิธีการ
แตละวิธีจะสงผลตอการวิจัยดวยวิธีการอื่นในอีกขั้นตอนหนึง่ โดยมีจุดเนนหรือประเด็นสําคัญ
ของการบูรณาการที่เริ่มตนจากการเก็บรวบรวมขอมูลไปสูก ารวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล
และการสรุปอางอิงผลการวิจัย
5. Conversion design เปนการออกแบบวิจัยดวยการแปลงรูปขอมูล เมื่อใชวิธีการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบหนึ่ง เชน จัดเก็บขอมูลในลักษณะจํานวนตัวเลข หรือขอความภาษา และ
ปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบอืน่ เพือ่ นําไปวิเคราะหและนําเสนอผลตอไป ซึ่งอาจเปนการแปลงรูปขอมูล
ระหวางขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ บางครั้งเรียกวา การแปลงขอมูล (Data transformation)
แลวดําเนินการวิเคราะหผลจากขอมูลทั้งสองแบบ และสรุปอางอิงผลการวิจัยจากขอมูลที่วิเคราะห
รวมทั้งสองชุด
6. Embedded design เปนการออกแบบวิจัยโดยใชขอมูลแบบแรกหรือขอมูล
สวนที่หนึง่ เพื่อนําไปสนับสนุนขอมูลทีจ่ ัดเก็บอีกลักษณะหนึง่ หรือแบบที่สอง สําหรับการศึกษาวิจัย
ในเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจมีโครงการวิจัยบางเรื่องตองการใชขอมูลวิเคราะหประกอบผลทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเพิม่ อํานาจและความเชื่อถือไดในการชี้นําผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งเหตุผลของ
การออกแบบวิจัยตามแนวคิดนี้ เนื่องจากขอมูลดานเดียวยังไมพอเพียงและไมสามารถที่จะนํามาใช
ยืนยันผลหรือตอบคําถามวิจัย ในกรณีที่ตองการอธิบายความแตกตางในผลการวิจัย ดังนั้น จึงจําเปน
ตองใชขอมูลในหลายมิตมิ าวิเคราะหรวมกัน เชน เพื่อตอบคําถามวิจัยที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน
กรณีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจําเปนทีจ่ ะตองอาศัยขอมูลเชิงปริมาณมาใชสนับสนุนการอธิบายผล
หรือกรณีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณก็จําเปนตองใชขอมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะหและอธิบายผล
วิจัยเชิงปริมาณ โดยแนวทางการออกแบบวิจัยดังกลาวจะตองคํานึงถึงคําถามและวัตถุประสงคการวิจัย
แตละประเด็นดวย
ทั้งนี้ ยังมีนักคิดและนักวิชาการที่ไดจําแนกประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
ที่นาสนใจอีกหลาย ดังเชน Creswell และ Clark (2007 อางถึงในจิตราภา กุณฑลบุตร, 2550)
ที่กลาวถึงการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งสามารถแบงเปน 4 รูปแบบหลัก ไดแก การวิจัยแบบผสมผสาน
เชิงยืนยัน (Triangulation mixed methods design), การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝงในขยายความ
(Embedded mixed methods design), การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความ (Explanatory
mixed methods design), และการวิจัยแบบผสมผสานเชิงสํารวจเพิม่ เสริมขอมูล (Exploratory
mixed methods design) ซึ่งนับไดวาเปนวิธีการประยุกตใชที่ไดรับความสนใจและเปนที่นิยม
ในหลากหลายวงการ
เมื่อนักวิจยั ไดนําวิธีการดังกลาวไปใช ยอมเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เพื่อจะไดสงเสริมการการคนหาหรือตอบคําถามงานวิจัยไดดีและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น Creswell & Clark (2011) จึงไดปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมประเภทของการวิจัยแบบผสมผสาน
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อีก 2 ประเภท รวมทั้งเปน 6 ประเภท ดังปรากฏในภาพประกอบ และสามารถสรุปรายละเอียดโดยยอ
ดังตอไปนี้
1. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคูขนาน (Convergent parallel design) โดยการศึกษา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอม ๆ กัน ใหความสําคัญกับวิธีการวิจัยเทากัน และแยกการวิเคราะหผล
จากนั้นจึงเอาผลการวิเคราะหทงั้ สองแบบมารวมกันและแปลความหมาย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3
ภาพประกอบที่ 3 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคูขนาน (Convergent parallel design)
Quantitative
data collection
and analysis

Compare
or relate

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

2. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความเปนลําดับ (The explanatory
sequential design) เปนการวิจัยที่แยกระเบียบวิธีวิจัยเปนสองระยะ โดยระยะแรกเปนการรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ แลวตามดวยการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใหความสําคัญทีขอมูลเชิงปริมาณ
เนนการตอบคําถามงานวิจัย โดยผลวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยอธิบายผลวิจัยเชิงปริมาณขางตน ดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 4
ภาพประกอบที่ 4 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงอธิบายขยายความเปนลําดับ
(The explanatory sequential design)
Quantitative
data collection
and analysis

Follow up
with

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

3. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงสํารวจเพิ่มเสริมขอมูลเปนลําดับ (Exploratory
sequential design) เปนการวิจัยที่แยกการใชระเบียบวิจัยเปนสองระยะ โดยระยะแรกเปน
การรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและไดผลวิจัย แลวตามดวยการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยให
ความสําคัญที่ขอมูลเชิงคุณภาพในการตีความ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5
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ภาพประกอบที่ 5 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงสํารวจเพิม่ เสริมขอมูลเปนลําดับ
(Exploratory sequential design)
Quantitative
data collection
and analysis

Follow up
with

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

4. การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝงในขยายความ (Embedded mixed methods
design) เปนการทําวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพคูขนานกับในชวงเวลา
เดียวกันโดยใชระเบียบวิธีวิจัยหนึง่ เปนแนวทางหลักในขณะที่ระเบียบวิธีวิจัยอีกวิธีหนึ่งเปนตัวเสริม
เพื่อตอบขอคาถามที่แตกตางกัน โดยมีขอสมมุติหลักวาการใชแบบใดแบบหนึ่งไมเพียงพอที่จะตอบ
คําถามหลักของการวิจัย ซึ่งขอคําถามแตละประเภทตองการขอมูลที่แตกตางกันในการตอบคําถามวิจัย
กลาวคือ วิธีวิจัยหนึ่งตอบคําถามการวิจัยหนึ่ง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งตอบอีกคําถามการวิจัยหนึ่งที่วิธีแรก
ไมสามารถตอบคําถามได ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6
ภาพประกอบที่ 6 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงฝงในขยายความ
(Embedded Mixed Methods Design)
Quantitative (Qualitative) Design
Quantitative (Qualitative) Design
Data collection and analysis

Interpretation

Qualitative (or Quantitative)
Data collection and analysis
(before, during, or after)

5. การวิจัยแบบผสมผสานวิธียอนกลับไปเปลี่ยนแปลง (The transformative
design) โดยระยะแรกเปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณแลวตามดวยการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
และแยกการวิเคราะหผล วิธีนี้ชวยทําใหกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือทําให
เปนรูปเปนราง อาจใหความสําคัญกับขอมูลทั้งสองประเภทเทากันหรือไมเทากันก็ได ไมวาจะเปน
การปฏิสมั พันธ การจัดลําดับความสําคัญ เวลาและการผสมผสานวิธี ซึ่งจะอยูภายในบริบท
กรอบแนวคิดทีส่ ามารถยอนไปเปลี่ยนแปลงได เนนบทบาทสําคัญของมุมมองเชิงทฤษฏี
สวนการบูรณาการจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการตีความขอมูล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7
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ภาพประกอบที่ 7 การวิจัยแบบผสมผสานวิธียอนกลับไปเปลี่ยนแปลง
(The transformative design)
Transformative framework
Quantitative
data collection
and analysis

Follow up
with

Qualitative
data collection
and analysis

Interpretation

6. การวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (The multiphase design) เปนการทําวิจัย
โดยใชทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดเวลาในการวิจัย
ซึ่งใชตอบคําถามงานวิจัยในภาพรวม โดยปกติวิธีวิจัยแบบนีม้ ักใชในงานวิจัยประเมินโครงการ
ซึ่งใชหลักการทังเชิงคุณภาพและปริมาณตลอดเวลา เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการปรับเปลี่ยน
และการประเมินผลโครงการ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 8
ภาพประกอบที่ 8 การวิจยั แบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (The multiphase design)
Overall
program
objective

Study 1:
qualitative

Informs

Study 2:
quantitative

Informs

Study 3:
Mixed
methods

4.5 การผสมผสานวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
การศึกษาและวิจัยเรื่องใดทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา ไมจําเปนที่ผูวจิ ัย
จะเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น และไมวิธีการใดที่ดีทสี่ ุดสาหรับการวิจัยทุกเรื่อง
โดยหลักทั่วไปแลว ผูวิจัยควรใชขอมูลตาง ๆ เทาที่จะทําไดไมวาจะเก็บมาโดยวิธีใดตราบเทาที่ให
ผลของการวิจัยออกมาดีที่สุด แตไมใชใชทุกวิธีของการเก็บขอมูลเพราะอยางนอยที่สุดเปนการยาก
ที่จะนําขอมูลตางวิธีมาใชรวมกันในการวิเคราะหอยางมีระบบ และสอดคลองกันถึงแมวาขอมูลตาง ๆ
อาจนําไปสูขอสรุปเชนเดียวกัน และจะลําบากมากยิง่ ขึ้นถาขอมูลเก็บมาโดยวิธีการตางใหผลแตกตาง
กันทําใหการสรุปขอคนพบตาง ๆ เปนไปดวยความยากลําบาก หากไมสามารถตัดสินใจไดวาขอมูลนั้น ๆ
จากแหลงมีความถูกตองมากกวา แตหากวาขอมูลทีจ่ ัดเก็บมาโดยวิธีการที่แตกตางกันโดยที่แตละวิธี
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เก็บขอมูลคนละตัวหรือคนละกลุม ประชากรเปาหมาย ปญหาการขัดแยงทางดานขอมูลจะลดนอยลง
หรือไมเกิดขึ้น และจะเปนการดีหากแตละกลุมเปาหมายตองใชวิธีการเก็บขอมูลที่แตกตางกัน
โดยทั่วไปผูวิจัยควรพยายามใชขอมูลตาง ๆ เทาที่มอี ยูแลวหรือขอมูลทุติยภูมิใหเปน
ประโยชนใหมากทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําไดอยางนอยที่สุด เพื่อการศึกษาและวิเคราะหจากนั้นจึงพยายาม
เก็บขอมูลใหมขอมูลปฐมภูมิที่ควรเก็บควรเปนขอมูลที่มีทงั้ แนวลึกและแนวกวางขอมูลทีม่ ีแนวลึก คือ
ขอมูลที่ใหรายละเอียดของประเด็นที่ศึกษา สวนขอมูลในแนวกวาง คือ ขอมูลที่ขอบเขตการหรือ
การสรุปไดกวางขวางกวา กลาวคือ ครอบคลุมประชากรกวางกวาขอมูลที่เจาะในแนวลึกเปนขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชกันมากในกลุม นักมานุษยวิทยาหรือการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
โดยทั่วไปขอมูลที่ใชการวิเคราะหในแนวกวางเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจที่ใชแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณเปนวิจัยเชิงปริมาณ
การผสมผสานกันระหวางวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
จะชวยแกขอบกพรองของขอมูลแตละประเภทไดอยางดียงิ่ อยางไรขอตามในสภาพความเปนหาก
การผสมผสานกันดังกลาวอาจทําไมไดดวยเหตุผลตาง ๆ ผูวิจัยจะตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึง่
ซึ่งการตัดสินใจดังกลาวตองคํานึงถึงวัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย และลักษณะของประชากร
ที่เกี่ยวของตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
สิ่งทีพ่ ึงปฏิบัติในการวิจัยในเรื่องขอมูล คือ ผูวิจัยควรนําขอมูลที่มีอยูแลวมาศึกษา
วิเคราะหเบื้องตนกอนทีจ่ ะทําการเก็บขอมูลใหม เพือ่ ใหเห็นสภาพและแนวโนมของปญหาหรือ
ประเด็นที่ศึกษา และยังอาจชี้ใหเห็นวาควรจะเก็บขอมูลอะไรบาง และควรดูรายละเอียดใหลกึ ซึง้
ในเรื่องใด การตัดสินใจเลือกในวิธีการเก็บขอมูลมีผลตอและขึ้นอยูกับงบประมาณ เวลา วัตถุประสงค
และขอบเขตของการวิจัย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546)
โดยสรุปแลว การวิจัยแบบผสมผสานไดกลายเปนที่รูและถือเปนเสนทางหนึง่
ในการศึกษาวิจัยในหลากหลายวงการ เปนไปเพื่อชวยผูวจิ ัยใหไดคําตอบที่ชัดเจนที่สุดในคําถามวิจัย
ที่ยังคลุมเครือ เปนการรวมขอดีและชวยลดจุดออนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ซึ่งมีขอคนพบวาบริบทของสังคมบางอยางมีผลตอพฤติกรรมที่สนใจศึกษา ซึ่งเปนตัวแปรตาม
แตไมสามารถหาเหตุผลที่ดีทสี ุดมาอธิบายได จึงตองเนนคนหาดวยเชิงคุณภาพที่ตองศึกษาอยางลึกซึ้ง
ใหถึงแหลงทีม่ าของคําตอบหรือตนตอของเรื่องที่ศึกษาโดยตรง จึงทําใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ
และสอดคลองกับความเปนจริง แตอยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกบั การเลือกหรือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม
กับงานวิจัยของตนเอง ซึ่งอาจแตกตางกันในเรือ่ งระยะเวลา การจัดลําดับสําคัญ วิธีการตีความ
แตผูวิจัยก็ตองพิจารณาเปนอยางรอบคอบเพื่อใหสามารถเขาถึงคําตอบในงานวิจัยไดอยางเหมาะสม

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เมื่อกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ซึง่ ยังถือวา
การจัดศึกษาในครอบครัวเปนการศึกษาทางเลือกที่เขมแข็งในปจจุบัน ทั้งมีการพัฒนาในดานตาง ๆ
เพื่อใหสอดรับกับความตองการขอมูล ขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ของครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวและผูท ี่สนใจ ทั้งนีจ้ ํานวนงานวิจัยตีพิมพออกมาสนับสนุนการศึกษารูปแบบนี้
ในปจจุบัน พิจารณาแลวแมวาจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังคงเปนที่ตองการของผูส นใจ
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ในสังคมไทยอยางมาก ในที่นผี้ ูวิจัยไดสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังตอไปนี้
อมรวิชช นาครทรรพ (2543) ไดทําการศึกษา “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว:
ประสบการณของนานาชาติ” โดยทําการวิเคราะหถึงความเคลื่อนไหวและลักษณะการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในประเทศตาง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และประเทศ
ในแถบยุโรป เปนตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางนโยบาย สงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 พบวา 1) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดรบั ความนิยมและแพรหลายเปนจํานวนเพิม่ ขึ้น
ในหลายประเทศ 2) ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ความไมเหมาะสม
ของการศึกษาทีร่ ัฐจัดความรุนแรง ยาเสพติด และการลวงละเมิดทางเพศ และความเชื่อทางศาสนา
เฉพาะกลุม 3) ขอคัดคานที่ไดรับ ไดแก การปดกั้นเด็กจากประสบการณทางสังคม คุณสมบัติของพอแม
ที่อาจไมเพียงพอ การบริหารจัดการ ดูแล และการตรวจสอบมาตรฐานความรู และการยอมรับ
เขาศึกษาตอในระดับสูง
ยุทธชัย เฉลิมชัย และอุทัยวรรณ เฉลิมชัย (2543) ไดศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัว
ในบริบทของสังคมไทยจากเอกสารและการสัมภาษณ โดยศึกษารูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 10 ครอบครัว ที่ดําเนินการจัดการศึกษาดวยตนเอง พบวา
1. พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย สามารถแบงเปน 3 ชวงเวลา
คือ 1) กลุม ที่เคยดําเนินการกอนป พ.ศ. 2530 2) กลุมที่ดําเนินการหลังป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน
และ 3) กลุมที่เริ่มดําเนินการในชวงรอยตอของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. ภูมิหลังทางครอบครัวเหลานี้ มีจุดรวมคลายกัน คือ เปนผูมีอสิ ระทางความคิด มีอาชีพ
เปนนักพัฒนาสังคม มีปรัชญาความเชื่อหรือแนวทางของชีวิตที่ยึดมั่นศรัทธาเปนพิเศษเคยไดรับ
ประสบการณการใชชีวิตหรือศึกษาในตางประเทศ เปนผูมสี ถานภาพที่ดีในสังคม เปนผูที่ตระหนักถึง
ปญหาของระบบการศึกษาในโรงเรียน และไดรับแรงผลักดันมาจากตัวลูก
3. รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบงออกเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ คือ 1) การจัด
การศึกษาโดยมีขอตกลงรวมกับทางโรงเรียน 2) ดําเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเดี่ยว 3) ดําเนินการ
โดยกลุมครอบครัวแบบขายประสานงาน 4) ดําเนินการโดยกลุมครอบครัวแบบรวมศูนยจัดการในที่เดียว
4. หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษามีหลักใหญ ๆ ดังนั้น 1) มีความเคารพและ
เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรูของเด็ก การเรียนรูเปนพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นภาในตัวเด็กเปนสําคัญ
2) เปนกระบวนการเรียนรูร วมกันทัง้ ครอบครัว พอแมมที ั้งความเปนครูและผูเรียนรูไปพรอมกับลูก
แรงจูงใจทีส่ ําคัญที่สุด คือ ความกระตือรือรนในความใฝรูของพอแม 3) เปนกระบวนการที่เกิดจาก
การพัฒนาไปสูก ารคนพบตัวตนและธรรมชาติของลูก เด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาไปตามความถนัด
ที่เขามีอยูยางมีความสมดุลกับการพัฒนาการดานอื่น ๆ 4) เปนระบบบูรณาการเชื่อมโยงสรรพวิชา
กับวิถีชีวิตที่เปนจริง และ 5) การเรียนรูเ กิดขึ้นไดในทุกวิถีทางและการเรียนรูท ี่แทจริง สามารถนําไปสู
จุมุงหมายปลายทางของชีวิต
5. การประเมินผล มีหลักสําคัญ คือ มุงใหเห็นพัฒนาการของลูกอยางแทจริง ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาการเปนรายบุคคล การมีสวนรวมในการประเมินผลดวยตนเอง การประเมินจากสภาพจริง
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มีความตอเนื่องเห็นตลอดทัง้ กระบวนการมากกวาเพียงชิ้นงานที่เปนผลลัพธ ใชวิธีการที่หลากหลาย
ในวิธีการ รวมถึงวิธีการไดสังเกตลูกอยางใกลชิด
6. ปญหาและอุปสรรคที่พบ ไดแก การคัดคานจากญาติมิตรและคนรอบขาง การขาด
ความมุงมั่นอยางแทจริง ความรูสึกกลัวการผิดพลาด ความเคยชินในกรอบการศึกษาแบบเดิม
เรื่องการใชอารมณบงั คับลูก ความรูสกึ ขัดแยง ความไมถนัด ความรูสึกวาลูกยังเปนเด็กจึงไมมี
ความเชือ่ มั่นในการเรียนรูของลูกอยางแทจริง ลูกเปนเด็กที่มลี กั ษณะพิเศษ และปญหาความเปลี่ยนแปลง
ภายในครอบครัว
ทองไพรํา สถาวรินทุ (2543) ไดทําการศึกษาการเผยแพรการกระจายแนวคิดระบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในกลุมพอแม ผูป กครอง กระบวนการตัดสินใจยอมรับระบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวของพอแม ผูปกครอง และปจจัยที่ทาํ ใหพอแมผูปกครองเกิดการยอมรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับพอแมที่ยอมรับแนวการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว จํานวน 20 คน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาโดยครอบครัว 1 คน พบวา
ปจจัยที่มผี ลตอการตัดสินใจยอมรับแนวคิดระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ตัวพอแมผปู กครองปจจัยภายใน ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก
ประสบการณสะสม และพื้นฐานความคิดของพอแมปจ จัยเสริม ไดแก ความสนใจ และพรอมของพอแม
สวนปจจัยภายนอก ประกอบดวย ปจจัยหลัก ไดแก ปญหาลูกกับโรงเรียน และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติฉบับใหม สวนปจจัยเสริมไดแก การเห็นวามีคนอื่นทํา
นิลวรรณ แซจิว (2543) ไดศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คาดการณ
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในแตละอนาคตภาพ และเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในกรุงเทพมหานครทีม่ ีตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัย
สรุปไดวา ผลจากการพัฒนาอนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
อีก 10 ปขางหนา ไดภาพอนาคตทั้งหมด 4 ภาพ โดยภาพอนาคตที่เห็นวามีความเปนไปไดมากทีส่ ุด
คือ ภาพอนาคตที่ 2 ที่คาดวาจํานวนครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวดวยตนเองจะมีมากขึ้น
จากปจจุบนั แตคงไมมากนัก โดยสวนใหญจะเปนครอบครัวที่มีความมุง มั่นและมีความพรอมทางฐานะ
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในระดับที่พึ่งพาตนเองได
นุชสิริ โคนหลอ (2545) ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อพัฒนาตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใชประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาและ
เปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอกตามบริบทของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยการเก็บ
ขอมูลดวยการสังเกต การสัมภาษณอยางลุมลึก และการศึกษาเอกสาร โดยใชกรณีศึกษาจํานวน
4 ครอบครัว ซึ่งจัดการศึกษาทางเลือกดังกลาว การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแบบอุปนัย และ
การนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรประกอบดวยตัวบงชี้ใน 4 ดาน คือ 1) ดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ 2) ดานกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบดวย
2 ตัวบงชี้ 3) ดานพัฒนาการของผูเ รียน ประกอบดวย 14 ตัวบงชี้ 4) ดานปจจัยทีส่ นับสนุนในการจัด
การศึกษา ประกอบดวย 6 ตัวบงชี้ โดยมีขอเสนอแนะสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ

85

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ผูประเมินจะตองมีความเขาใจบริบทของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และวิธีการประเมินควรใชวิธีการหลากหลายตามปรัชญา ความเชื่อของแตละครอบครัว
กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ไดทําการศึกษาเรือ่ ง อนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในทศวรรษหนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การตรวจสอบ และการนิเทศ และการประเมินผล
การเรียนรู โดยการวิจยั อนาคตแบบเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลการเรียนรู ไดแก
จัดตั้งสํานักทดสอบกลางหรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเปนผูประเมิน
ประเมินผลโดยใชวิธีประเมินตามสภาพจริงโดยใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิ นดวย
นอกจากนี้ควรประเมินจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายการเรียนรูที่กําหนดโดยแตละครอบครัว
ซึ่งผูเ รียนตองมีความรูวิชาพื้นฐานในแตละชวงชั้นตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ (2547) ไดทําการศึกษาสภาพการณและฐานขอมูลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย โดยสํารวจและทําทะเบียนครอบครัวบานเรียน และศึกษา
สภาพการณของการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ผลการวิจัย พบวา 1) มีการขยายตัวของครอบครัว
ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วประเทศ จํานวน 57ครอบครัว และมีเด็กที่กําลังศึกษาอยูในครอบครัว
จํานวน 76 คน 2) ปจจัยอันเปนมูลเหตุของการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาจากปจจัยภายใน
ไดแก บุตรประสบปญหาในโรงเรียน บุตรมีลักษณะหรือความตองการพิเศษ ปจจัยภายนอก ไดแก
ในระบบการศึกษาวิกฤติการณตาง ๆ ในสังคมและการเปลี่ยนแปลงของพรมแดนความรูทําให
การเรียนรูแบบเดิม ๆ กลายเปนขอจํากัด 3) ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความมุง หมาย
ที่มุงใหมีมิติทางสังคมมากกวาความเปนปจเจกชนจากครอบครัวเดี่ยว เชื่อมโยงเปนกลุมครอบครัว
และเครือขายครอบครัว เรียนรูตามธรรมชาติตอบสนองตอความหลากหลายของเด็กแตละคน เรียนรู
อยางบูรณาการ ครอบครัวเรียนรูร วมกัน ประเมินผลตามสภาพจริง และมีเปาหมายความเปนมนุษย
ที่สมบูรณสรุปไดวา เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในตางประเทศ จะเปนเรื่องของเหตุผลทางศาสนาในแงของการถายทอดคานิยม ความเชื่อ และ
การสอนศาสนา เหตุผลในการปลูกฝงจริยธรรม ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวเชื่อวา สามารถจัด
การศึกษาไดดีกวาโรงเรียน ประเด็นเรือ่ งความรูท างวิชาการ และปญหาสิง่ แวดลอมในโรงเรียน
เปนปจจัยผลักดันใหจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในขณะที่เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัวในประเทศไทย เนื่องจากมีแนวความคิดในการจัดการศึกษาแตกตางจากการศึกษา
ในระบบ และตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและไดเรียนรูอยางมี
ความสุข ไมวาจะเปนผูจัดตางประเทศหรือในประเทศ ตางก็มีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุตรหลานใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ
สราวุฒิ แชมเมืองปก (2547) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ และ
นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จากผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย ขั้นตอน
4 ขั้นตอน ดังนี้ การจัดประชุมออนไลนสําหรับผูปกครองที่เขารวมโครงการ โดยการใชอีเมลในการแจง
นัดหมายการประชุม ใชแช็ตในการดําเนินการประชุม สวนผลของการประชุมนําเสนออยูบ นเว็บบอรด
ทั้งนี้เว็บบอรดสามารถใชเปนเครื่องมือในการประชุมระหวางผูปกครองในการวางแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนบนเว็บ และเครื่องมือในการเรียน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนครอบครัว ควรใช
เครื่องมือตอไปนี้ คือ แช็ต อีเมล เว็บบอรด หองสมุดดิจิทอล เครื่องมือสืบคน และเว็บไซตตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ ขั้นสุดทายในการการประเมินการเรียนพบวา ผูเ รียนสงงานที่ไดรบั มอบหมายผานทางเว็บ
บอรด และผูส อนนําเสนอผลยอนกลับใหผูเรียนแตละคนทางอีเมล
ผกาวรรณ นันทวิชิต (2549) ไดทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ผลการวิจัยพบวา ตัวบงชี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก
13 องคประกอบยอย และ116 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) องคประกอบหลักดานผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
มี 2 องคประกอบยอย 21 ตัวบงชี้ ไดแก เหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว 13 ตัวบงชี้
และลักษณะของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว 8 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบหลักดานลักษณะการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว มี 4 องคประกอบยอย 41 ตัวบงชี้ ไดแก แนวทางการจัดการเรียนรู 14 ตัวบงชี้
หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 7 ตัวบงชี้ แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 11 ตัวบงชี้
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 9 ตัวบงชี้ 3) องคประกอบหลักดานคุณลักษณะ
ของผูเรียนทีพ่ ึงประสงคของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 3 องคประกอบยอย 23 ตัวบงชี้ ไดแก
คนดี 7 ตัวบงชี้ คนเกง 8 ตัวบงชี้ คนมีความสุข 8 ตัวบงชี้ 4) องคประกอบหลักดานปจจัยสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี 4 องคประกอบยอย 31 ตัวบงชี้ ไดแก การสนับสนุนดานกฎหมาย
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 5 ตัวบงชี้ การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ
11 ตัวบงชี้ การสนับสนุนของสถานศึกษา 7 ตัวบงชี้ การสนับสนุนของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
8 ตัวบงชี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ทําการการศึกษาตอยอดในเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ในเรื่องภาคีบานเรียน: การจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและเครือขาย มีเนือ้ หาทีเ่ ปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รวมกันระหวาง 3 ฝาย ทั้งครอบครัว องคกรเครือขาย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยมีจุดประสงคหลัก คือ การนําตัวแปรทที่มผี ลตอการปรับเปลี่ยน
มาสรางเปนขอเสนอตอแนวทางการจัดการศึกษารวมกันของภาคีบานเรียน ไดแก การสรางวิสัยทัศน
รวมกัน การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล การปรับใชมาตรฐานการเรียนรู
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิประโยชนที่พึงไดจากรัฐ การจัดโครงสรางการบริหารโดยเฉพาะ
สําหรับการศึกษาตามมาตรา 12 และการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาบานเรียนในรูปเครือขาย รวมทัง้
เปนการประมวลประสบการณ องคความรู การจัดกระบวนการเรียนรูในครอบครัวเพื่อขยายผล
ใหแพรหลายยิง่ ขึ้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ก) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวของ 5 ครอบครัว ซึง่ เปนครอบครัวที่จัดการศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกัน
โดยครอบครัวจะเปนผูใหขอมูล บันทึกขอมูล สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ทปี่ รากฏอยูในตัวเด็กผานกาลเวลา
ที่ยาวนาน เปนการนําเสนอใหเห็นมุมมองความคิดของคนในครอบครัวในการจัดการศึกษาแบบบานเรียน
พบวา ครอบครัวตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานตามพรระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 12 ที่กลาวถึงสิทธิในการจัดการศึกษาได
นอกเหนือจากองคกรของรัฐ ปรัชญาการศึกษาของครอบครัว การยึดลูกถือเปนเรื่องสําคัญทีส่ ุด
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คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก การเรียนรูร วมกัน การตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
รวมถึงกระบวนการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู กระประเมินผูเ รียน คุณภาพของผูเ รียน
และปญหาอุปสรรคทั้งดานครอบครัวและภาครัฐ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ข) ไดทํางานวิจัยเรื่องการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว: การใชประโยชนจากองคกรเครือขาย เกิดการจัดฝกอบรมใหความรูแกพอ แม ผูป กครอง
ที่ตองการจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางตอเนื่อง จํานวน 3 ครั้ง ครอบครัวไดแสดงความตองการ
ของตนผานมายังแผนการจัดการศึกษาทีจ่ ะนําเสนอตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แบงเปน 2 กลุม
คือ ครอบครัวทีส่ นใจและจะจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดเขารับการอบรมในหัวขอ
การจดทะเบียนและจัดทําแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว และกลุม ครอบครัวที่ไดรบั อนุญาตแลว
เปนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารในหัวขอพอแมในบทบาทนักจัดการเรียนรู โดยมุง พัฒนาเครือขายใหเกิด
การประสานงานอยางเขาใจ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ทั้งชวยสรางความเขมแข็ง
ใหการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการมีสวนรวมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาบานเรียนโดยผาน
การใชองคกรเครือขายบานเรียนไดอยางคุมคา
วราภรณ อนุวรรัตน (2554) การวิจัยนี้ไดศึกษาอุดมการณและกระบวนการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว และนําเสนอลักษณะการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม ที่สงผลตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูจ ัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม พบวา
ลักษณะการจัดการศึกษา มี 3 แบบ ไดแก กลุม การศึกษาเพือ่ ชีวิตที่ใกลชิดธรรมชาติ กลุม ทีส่ อง
เปนครอบครัวที่ศรัทธาในศาสนา คือ ศาสนาคริสต และกลุม ที่สามเปนกลุม ครอบครัวทีบ่ ุตร
มีความตองการจําเปนพิเศษ ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีศักยภาพคลายคลึงกัน โดยทุกครอบครัว
บิดามารดาจะมีความรูความสามารถเฉพาะตัว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับดี ทั้งยังมีเครือขายที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
และจัดสรรเวลาไดเต็มที่ ครอบครัวจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรียนหมูบานเด็ก มีลักษณะเปนหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
เฉพาะบุตรธิดาของตนเทานั้น เนนการจัดกระบวนการเรียนรูจากสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจริง
ตามวิถีชีวิตประจําวันและสภาพแวดลอมรอบตัว เนนการลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง มีการนําสื่อตาง ๆ
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกบั บุตรธิดาของตน ทุกครอบครัวประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริง และจากการจัดเวทีประชาคมในกลุมผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พบวา ครอบครัวมีเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบุตรธิดาเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
แตปญหาและอุปสรรคทีพ่ บ ไดแก การขาดหนวยงานทีร่ ับผิดชอบดานการจัดการศึกษา ทางเลือก
โดยเฉพาะ ความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ และปญหาในดานกระบวนการจัด
การศึกษาของครอบครัวโดยตรง โดยทุกฝายไดใหขอเสนอแนะวา ภาครัฐ ครอบครัว และองคกร
ที่เกี่ยวของ จะตองสรางความสัมพันธที่ดีตอ กันในลักษณะของกัลยาณมิตร โดยเขาใจในขอจํากัด
ของแตละฝาย และรวมรับผิดชอบในการสนับสนุนใหครอบครัวสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
Ray (1997) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะของครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะในการพัฒนาการศึกษานี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนบานเรียน 5,402 คน

88

ในชวงปการศึกษา 1994 - 1995 และ 1995 - 1996 ชี้ใหเห็นวาการมีสวนรวมของผูป กครองโดยตรง
และการตัง้ ใจทําอยางจริงจังเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จทางการศึกษา โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ เพศ
สถานะทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาของผูปกครอง, การรับรองการสอนหรือระดับ
ของกฎระเบียบของรัฐบาล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัว
ดีกวากลุมนักเรียนในโรงเรียนของรัฐอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนบานเรียนมีสวนรวมในสังคมและ
ประสบการณที่ไดรบั โอกาสอันหลากหลายขางนอกบานอยางเต็มที่ ทัง้ เปนผูใชเทคโนโลยีและเวลา
อยางฉลาด ผูสําเร็จการศึกษามีความพรอมทีจ่ ะไลตามความใฝฝนของพวกเขาในที่ทํางานหรือ
มหาวิทยาลัย ขอเท็จจริงจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จซึ่งไมสอดคลองกับความคิดเห็น
ตาง ๆ ของนักวิจารณ
Rudner (1999) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสถิตปิ ระชากรนักเรียนที่ไดรบั การจัด
การศึกษาโดยครอบครัวป 1998 รายงานนี้เปนการสํารวจทีใ่ หญทสี่ ุดและโปรแกรมการทดสอบ
สําหรับนักเรียนบานเรียนโดยทําการศึกษาในฤดูใบไมผลิป มีนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
เขารวมผูเขารวม 11,930 ครอบครัว ผลการวิจัยทีส่ ําคัญ คื อคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุม นักเรียนทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้สูงพิเศษ มากกวาคะแนนเฉลี่ยทั่วไปที่ระดับ 70 ถึง
80 เปอรเซ็นต และ 25% ของนักเรียนยังมีระดับการเรียนสูงกวาหนึ่งหรือมากกวา เมือ่ เทียบกับ
นักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่มีอายุเทากัน งานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งมุง ไปทีก่ ารศึกษาเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ อารมณ ความรูส กึ ของเด็กบานเรียนเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป ซึ่งผลการวิจัย
ชี้วาเด็กบานเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมไมตางจากเด็กทั่วไป
Shepherd (2010) ไดเก็บขอมูลดวยวิธีกรณีศึกษาเชิงคุณภาพของ 3 ครอบครัวโฮมสกูล
โดยพิจารณาครอบครัวทีจ่ ัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีความแตกตางกันในเรื่องขนาด, สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ ภูมิหลังการศึกษา และความแตกตางดานประชากร ในเรื่องเหตุผลที่พอ แมเลือกจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ขอมูลดานประชากรพื้นฐานของนักเรียนบานเรียน กฎหมาย และความคิดเห็น
ของนักการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, วิธีการสอนและหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และความประสบความสําเร็จในมหาวิทยาลัยและหนาทีก่ ารงานของนักเรียน
บานเรียน พบวา ในขณะที่พอแมที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเห็นดวยอยางมากกับเอกสารทงานวิจัย
ที่อธิบายถึงพวกเขา นิยมการจัดการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมสวนใหญเกี่ยวกับของกับศาสนา
ผลการสอบเปนที่นาพอใจสําหรับครอบครัว นักเรียนสวนใหญรักการอาน เปนคริสเตียนที่ดี เห็นไดชัดเจน
วามีความรับผิดพอ ๆ กัน หรือมากกวาเพื่อนในวัยเดียวกันทีอ่ ยูในโบสถ ทัง้ นี้การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวทุกครอบครัวประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
Kinney (2010) ศึกษาเรื่องประสิทธิผล อิทธิพลของหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การอานของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดานการอานของนักเรียนเกรด 1
เปนการตรวจสอบปจจัยที่มีตอผลสัมฤทธิ์การอานของนักเรียนเกรด 1 จํานวน 3 คน ที่เรียน
ในสภาพแวดลอมที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว พบวา นักเรียนสองคนอานไดสงู กวาระดับชั้นของตนเอง
และมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับกลางและสูง อีกคนหนึ่งมาจากสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมระดับลางอานหนังสือไดต่ํากวาระดับชั้นของตนเอง แตนกั เรียนคนดังกลาวมีผปู กครองที่มกี ารศึกษา
ระดับสูงสุด (ระดับบัณฑิตศึกษา) ในขณะที่นักเรียนสองคนที่อานไดดีกวามีผูปกครองที่มกี ารศึกษา
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ระดับต่ํากวา (มหาวิทยาลัย) พอแมของเด็กทัง้ สามคนพอใจกับระดับของการมีปฏิสัมพันธกับคุณครู
ทายสุดแลว จากนั้นนักเรียนที่อานไดสงู กวาระดับชั้นของตนเองทําบทเรียนเสร็จทั้งหมดและผาน
การประเมิน ในขณะที่นักเรียนที่อานหนังสือไดต่ํากวาทําไมเสร็จ และไมผานการประเมินทั้งหมด
ที่ถูกทดสอบ
Anthony (2009) ทํางานวิจัยในเรื่องวัฒนธรรมตอตานทางศึกษา กลาวถึง แรงจูงใจ
แนวทางการเรียนการสอน การเลือกหลักสูตรและความทาทายของครอบครัวที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัว มีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหไดรบั ความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในแตละวันวัน
ของครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัยในเรือ่ งแรงจูงใจในการจัด แสดงใหเห็นวา
แรงจูงใจมีความซับซอนและยังทําหนาทีเ่ ปนตัวเรงทีจ่ ะปลดปลอยแรงจูงใจที่ซอ นเรนอื่น แรงจูงใจหลัก
คือ ศาสนาตามธรรมชาติของครอบครัว แรงจูงใจทีร่ องลงมาเปนตัวสนับสนุนใหพวกเขาทําการจัด
ศึกษาตอไป และแรงจูงใจในการจัดมีอทิ ธิพลโดยตรงตอการดําเนินการของครอบครัว สวนในดาน
การดําเนินการ พบวา ครอบครัวใชการผสมผสานวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบกาวหนา กลยุทธการเรียน
การสอนหลัก คือ การอาน ครอบครัวตัดสินใจเลือกหลักสูตรตามความตองการและความสนใจ
ของผูเรียน สวนผลลัพธดานแหลงทรัพยากร พบวา การทํางานรวมกันคือทรัพยากรทีส่ ําคัญทีส่ ุด
ของครอบครัวครอบครัว หนังสือถือเปนเครื่องมือในการดําเนินการเพราะความนาเชื่อถือในการอาน
สวนสุดทายเกี่ยวกับความทาทายในการจัด ชี้ใหเห็นวาการรบกวนภายในบานเปนความทาทาย
ในการจัดการเรียนรูอ ยางมีนัยสําคัญ การคนหาและเลือกหลักสูตรเปนเรื่องยากเพราะมีใหเลือก
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