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Abstract 
The objective of this qualitative research was to investigate home schooling’s learning process management 
organized by home schooling families in the South. Participants were four home schooling families at a 
basic education recruited by using the purposive sampling. Twenty-four key informants of this study were 
guardians, homeschoolers and teachers. The data were analyzed by using content analysis. The findings 
revealed that the families chose 2 types of curriculum; the Basic Education Curriculum 2001 and 
international curriculum of home schooling corresponding students’ interest and families’ concept and 
lifestyle. Next, Families showed 2 types of learning and instructional method; mixed method of eight subjects 
group and experience based learning, and experienced based learning. Four Home Schooling families 
similarly applied the experience based learning but slightly different in techniques and proportion in 
educational management of each family. In addition, the family must be an active learner with the students 
at the same time and each learning process can flexibly be adapted. Families worthily used both internal 
and external media and leaning resources based on student’s age and needs. Parents were counted as the 
most important learning resource in all families. Lastly, the families emphasized authentic assessment 
based on mutual understanding of family members and all parties in charge.
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

จาก 4 กรณีศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมงานวิจัย คือ ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับ

ประถมศึกษา จ�านวน 4 ครอบครัว ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ส่วนผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือ ผู้ปกครอง ผู้เรียน

และครูผู้สอน จ�านวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

พบว่า หลักสูตรที่ครอบครัวเลือกใช้แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และหลกัสูตรโฮมสคลูของต่างประเทศ เป็นการปรบัใช้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รยีน 

รวมถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของครอบครัว  ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ ได้แก่ 

การจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับแบบกลุ่มประสบการณ์และการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ ทุก

ครอบครวัมกีารจัดการศกึษาแบบกลุม่ประสบการณ์ร่วมด้วย ต่างกนัทีเ่ทคนคิและสัดส่วนในการจัดการศกึษาของ

แต่ละครอบครัว รวมถึงการที่ครอบครัวต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนอยู่เสมอ และแต่ละขั้นตอนสามารถปรับ

เปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ ครอบครัวใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกบ้านอย่างคุ้มค่า เหมาะ

กบัวยัและความต้องการของผูเ้รยีน โดยพ่อและแม่ถอืเป็นส่ือทีส่�าคญัทีสุ่ดในทกุครอบครวั ส่วนการประเมนิผลการ

เรียนรู้ ครอบครัวเน้นการประเมินตามสภาพจริงบนพ้ืนฐานความเข้าใจที่ตรงกันของครอบครัวและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ค�าส�าคัญ: การศึกษาทางเลือก, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การจัดกระบวนการเรียนรู้, ครอบครัว

 
บทน�า
หลักสิทธิเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์เน้นย�้าถึง

ศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรภีาพของบุคคล

ซ่ึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย จาก 

หลักการข้างต้น จึงได้กลายมาเป็นเจตนารมณ์ และ

หลักการส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท�าให้

ระบบการศึกษาไทยจัดเป็นระบบการศึกษาในระบบ

โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการ

ศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงส่งเสริมให้เกดิการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของการศึกษาเรียนรู้ ให้เกิดข้ึนในสังคม

ไทยไปสู่การศึกษาทางเลอืก ซ่ึงหมายถงึ การจดัการ

ศึกษาเพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของผู้

เรียน ท่ีไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตาม

ปกติ ซ่ึงมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตาม

ปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา และการเรียนรู้ หรือ

ตามปรชัญาความเชือ่ทางการเมือง ศาสนา และความ

ศรทัธา หรอืเป็นการสนองความต้องการส่วนบคุคล

เป็นการเฉพาะ มิใช่การศึกษาท่ีจัดให้กับบุคคล

ทัว่ไป  ตัวอย่างการจัดการศึกษาทางเลอืกในปัจจุบนั 

สามารถเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม 

โรงเรยีนวถิธีรรมชาติ การจดัการศึกษาโดยครอบครวั

หรอืโฮมสคลู (Home-School)  (ส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

2551) ซึง่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 

โดยมีค�าจ�ากัดความเพื่อให้เป็นเกิดความเข้าใจตรง

กันยิ่งข้ึน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง 
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รุจนี  เอ้งฉ้วน และคณะ

การศึกษาข้ันพื้นฐานที่บิดา หรือมารดา หรือผู ้

ปกครองเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการศึกษาให้บตุรหลาน

ด้วยตนเอง หรอืเป็นผูอ้�านวยการให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)

 ส�าหรับในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องถือว่า 

การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยก�าลังเติบโต

มากยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะก้าวไปให้ถงึเป้าหมายของแต่ละ

ครอบครัว ซ่ึงเหตุผลในการตัดสินใจจัดการศึกษา

โดยครอบครวัในประเทศไทยนัน้ เกิดขึน้จากหลาก

หลายสาเหตุ ดังนี ้1) การศึกษาในระบบเน้นการจดจ�า 

การแข่งขนั  เพาะสร้างความเห็นแก่ตัวมากกว่าความ

เมตตาอาทร 2) ปัญหาในเรื่องคุณภาพ  และ 3) การ

ศึกษาในปัจจุบัน “ท�ำให้กำรเรียนรู้เป็นควำมทุกข์” 

(ประเวศ  วะสี, 2553) ด้วยเหตุเหล่านี้ ครอบครัวจึง

ตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว เน่ืองจาก

ครอบครัวก็มีทัศนะ ความเชื่อ และแนวคิด ที่แตก-

ต่างหลากหลายกันไป  ซึ่งเชื่อมโยงกับการด�าเนิน

การจัดกระบวนเรียนรู้ โดยการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว

 เมื่อกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัว จากรายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพ เรือ่งภาคบ้ีานเรยีน การจัดการศึกษาร่วมกนั

ระหว่างครอบครัว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และเครือข่าย พบว่า ครอบครัวต้องการการส่งเสริม

สนับสนุนใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1) ครอบครัวที่

อยูใ่นช่วงสนใจ/ตัดสินใจ ส่ิงท่ีต้องการมากทีสุ่ด คือ 

ข้อมูล ข่าวสาร ข้อปฏิบัติในการจดทะเบียนขอ

อนญุาต ตัวอย่างแผนการจดัการศึกษาของครอบครวั 

และบทเรียนประสบการณ์ของครอบครัวที่ได้

จัดการศึกษามาก่อน 2) ครอบครัวท่ีเริ่มต้นจัดการ

ศึกษา ส่ิงท่ีต้องการมากท่ีสุด คือ การเสริมความรู้

และทักษะในการเป็นนักจัดการเรียนรู้และการวัด

ประเมินผลการศึกษา เป็นต้น (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2550) ในภาคใต้เองก็มีสภาพไม่ต่าง

กัน พบว่า ในภาคใต้ ปัจจุบันมีครอบครัวที่สนใจจะ

จดัการศึกษาโดยครอบครวัมากขึน้ แต่ขณะเดียวกนั

ก็พบว่าคนท่ัวไปส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่ได้

เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา ก็ยังมีความไม่เข้าใจใน

เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ การติดต่อประสาน

งานกบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัค่อนข้างมาก จึงท�าให้ผูว้จัิย

สนใจศึกษาการจัดกระบวนการเรยีนรูข้องครอบครวั 

ผูจั้ดการศึกษาโดยครอบครวัในภาคใต้ และคาดหวงั

ว่าการศึกษาวจิยัครัง้น้ีจะช่วยให้เกดิความเข้าใจและ

เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา

ของสังคมไทย

 วัตถุประสงค์

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัด

กระบวนการเรยีนรูใ้นการจดัการศึกษาโดยครอบครวั

กรณีศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย

วิธีการวิจัย
 การออกแบบงานวิจัย

 การออกแบบงานวจัิยน้ีใช้การวจัิยเชิงคณุภาพ

แบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยมีผูเ้ข้าร่วมงานวจัิย 

คือ ครอบครัวท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัวจ�านวน 

4 ครอบครวั จากท้ังหมด 25 ครอบครวัใน 10 จงัหวดั 

โดยใช้วธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้เรียน 

และคร ูหรอืผูส้อน ทีร่บัผดิชอบในการจัดกระบวนการ

เรยีนให้กบัผูเ้รยีน จ�านวน 24 คน เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูล

หลัก โดยมีเกณฑ์คัดเลือกได้แก่ 1) เป็นครอบครัวที่

จัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับการศึกษาขั้น 

พื้นฐานในปัจจุบัน 2) มีประสบการณ์ในการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัวอย่างน้อย 3 ปี และ 3) เป็น

ครอบครัวที่ยินดีให้ความร่วมมือในการด�าเนินการ

วิจัย โดยใช้ชื่อครอบครัวเป็นนามสมมติ ดังต่อไปนี้ 



106

วารสารหาดใหญ่วิชาการ 13(2) ก.ค. - ธ.ค. 2558
Hatyai Journal 13(2) Jul - Dec 2015

 ครอบครวัที ่1 ครอบครัว A มีประสบการณ์ 

6 ปี จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว โดยฝากเรียน

ร่วมกับโรงเรียน ไม่คิดเวลาเรียนและผลการเรียน 

บางครัง้มีการจดักจิกรรมการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง

ครอบครัว เช่น ไปตามแหล่งเรียนรู้ ผู้ปกครอง และ

ผู้เรียนเป็นเครื่องมือวัดประเมินผล ครอบครัวจด

ทะเบียนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

 ครอบครวัที ่2 ครอบครัว B มีประสบการณ์ 

12 ปี จัดการศึกษาในลักษณะแบบครอบครัวเดี่ยว

และแบบข่ายประสานงาน เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของแต่ละครอบครัวพร้อม ๆ กับการเรียน 

หรอืมีการจัดกิจกรรมเรยีนรูร่้วมกบัครอบครวัอืน่ ๆ  

ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมในช่วงเวลา ตามความพร้อม 

ความสนใจ และข้อจ�ากัดของแต่ละครอบครัว 

ครอบครัวจดทะเบียนกับส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

 ครอบครวัที ่3 ครอบครัว C มีประสบการณ์ 

9 ปี จัดการศึกษาแบบครอบครัวเด่ียวโดยบริหาร

จดัการเองทัง้หมด พ่อแม่ร่วมกับลูกท�าหลกัสูตรและ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เอง ครอบครัวจดทะเบยีน

กับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ครอบครวัที ่4 ครอบครัว D มีประสบการณ์ 

8 ปี จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยวและแบบศูนย์

การเรียนในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ มีการจด

ทะเบียนเป็นสถานศึกษาที่มีหลักสูตรร่วมกัน มีการ

บรหิารจดัการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นการรวม

กลุ่มกันจัดต้ังโรงเรียนโดยผู้ปกครอง ใช้หลักสูตร

โฮมสคูลของ The World-wide Education Service 

(WES) จากประเทศอังกฤษ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัน้ีมี 2 แบบ ประกอบ

ด้วย แบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั 3 ชดุ ได้แก่ พ่อ

แม่ ผูป้กครอง หรอืผูจั้ดการศึกษาทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากครอบครัว ผู้เรียน และครูผู้สอนของครอบครัว

ที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูล  และแบบบันทึกการ

สังเกต เพือ่ใช้ส�าหรบัการสังเกตแบบมส่ีวนร่วมและ

แบบไม่มส่ีวนร่วม ผูว้จิยัใช้กรอบของการสังเกตของ 

Lofland (อ้างถึงในสุภางค์  จันทวานิช, 2552) โดย

แบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 6 อย่าง คือ ฉาก

และบุคคล (ทีไ่หน เม่ือไหร่) พฤติกรรมและบทบาท 

(ใครท�าอะไร) แบบแผนพฤติกรรม กลุม่ และองค์กร 

(อย่างไร) ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ (กับใคร) 

เหตุการณ์หรือฉากพิเศษ (ใครบ้าง) ความหมาย 

(ท�าไม) 

 การสร้างเครื่องมือวิจัย

 1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร

เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

บรบิทและการจัดกระบวนการเรยีนรูข้องการจัดการ

ศึกษาโดยครอบครัวเพื่อให้ได้ประเด็นข้อค�าถาม

ส�าหรบัสมัภาษณ์เชงิลกึ ครอบคลมุจ�านวน 4 ประเด็น 

ได้แก่ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้

สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้

 2. น�าประเด็นข้อค�าถามท่ีได้จากขั้นตอน 

ที่ 1 มาจัดท�าเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง จ�านวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์พ่อ

แม่ ผูป้กครอง หรอืผูจั้ดการศึกษาทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากครอบครัว ผู้เรียน และครูผู้สอนที่รับผิดชอบใน

การจัดกระบวนการเรียนให้กับผู้เรียน 

 3. หาความเท่ียงตรงถูกต้องของแบบ

สัมภาษณ์โดยผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์ทุกชุดให้ที่

ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกัและคณะผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 

5 ท่าน ตรวจสอบในภาพรวมด้านเนื้อหา ภาษา และ

ความครอบคลุม นอกจากนี้ เนื่องจากการวิจัยที่เกิด

ขึน้ในสถานการณ์ทีเ่ป็นธรรมชาติ เครือ่งมือท่ีส�าคญั

ที่สุดในการเก็บข้อมูลคือ ตัวผู ้วิจัยเอง เพื่อให้

สามารถเข้าถึงความหมายในสภาพท่ีศึกษา (ชาย  
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โพธิสิตา, 2550)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชงิ

ลึก (In Depth Interview) ควบคู่กับการสังเกตอย่าง

มีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยใช้ระยะ

เวลาในการเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-

สิงหาคม ปีพ.ศ.2556 ทัง้นี ้ผูว้จิยัติดต่อ ทาบทามก่อน 

แล้วจึงนัดเวลาสัมภาษณ์ครอบครัวกรณีศึกษา เป็น

จ�านวนอย่างน้อย 3 ครัง้ สัมภาษณ์เชงิลกึโดยใช้เวลา

ประมาณ 1½ - 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ี 

เหมาะสมส�าหรับการสัมภาษณ์ในการท�าวิจัยเชิง

คุณภาพ (Seidman, 1998) และผู้วิจัยใช้ชีวิตร่วมกับ

ครอบครัวกรณีศึกษาทั้ง 4 ครอบครัว เป็นเวลาอย่าง

น้อย 1 สปัดาห์ รวมถงึการเข้าร่วมกจิกรรมอืน่ ๆ  กบั

ครอบครวัเป็นจ�านวนอย่างน้อย ครอบครวัละ 2 ครัง้

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล

 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ

วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และตามด้วยวธีิ

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Constant 

Comparative Techniques) ของข้อมูลในแต่ละบท

สัมภาษณ์ การสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัย  

ผู้วิจัยใช้เวลาท่ีเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือ มี

การติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เพื่อท�าความคุ้นเคยก่อนเพื่อประโยชน์ใน

การได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และการสร้างความไว้

วางใจในการให้ข้อมูล (Lincoln and Guba, 1985) 

และตรวจสอบ ข้อมูลแบบสามเส้าโดยใช้แหล่ง

ข้อมูลที่หลากหลายต่างกัน ได้แก่  แหล่งบุคคลและ

แหล่งสถานที ่ รวมถงึเกบ็รวบรวมข้อมูลผ่านวธีิการ

เก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตแบบมี 

ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก 

สมุดบันทึกของผู้เรียน และหลักฐานร่องรอยการ

เรียนรู้ของครอบครัว 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

การวิจัย โดยผู้วิจัยได้น�าเสนอครอบคลุม จ�านวน 4 

ประเด็น ได้แก่ หลกัสูตร วธีิการจดัการเรยีนการสอน 

การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผลการ

เรียนรู้ ดังนี้ 

 หลักสูตร 

 ทุกครอบครัวเลือกใช้หลักสูตรเพื่อให้

สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินการจัดการศึกษา

ของแต่ละครอบครัว  จากการวิเคราะห์เอกสารและ

การสัมภาษณ์ พบว่า ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวยึด

หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนและท่ีเอื้อต่อการประเมินผล

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแต่ละระดับชัน้ แต่แตกต่าง

กันตรงประเภทของหลักสูตรที่ครอบครัวเลือกใช้ 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ในครอบครวั 

A B และ C และหลักสูตรโฮมสคูลของต่างประเทศ 

ส�าหรับครอบครัว D

 วิธีการปรับใช้หลักสูตร เพื่อน�าไปใช้ใน

การปฏบัิติจรงิ ทัง้ในการเขยีนแผนการจดัการศึกษา

ของผู้เรียน  การจัดกระบวนการเรียนรู้การประเมิน

ทีต้ั่งอยูบ่นพืน้ฐานความสนใจของผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ 

จากการวเิคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ แสดงให้

เหน็ว่า ทัง้ 4 ครอบครวัปรบัใช้หลกัสูตรแบบบรูณาการ

เป็นส�าคัญ เป็นการปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัความ

สนใจ ความถนัดของผู้เรียน รวมถึงแนวคิด ความ

เช่ือ และวิถีชีวิตของครอบครัว ท่ีไม่สามารถแยก

ส่วนออกจากกนัได้ ซึง่มีความยดืหยุน่ สามารถปรบั

เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้สอดรับกับ

ธรรมชาติการเรียนรู ้ของผู ้เรียนและบริบทของ
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ครอบครัว สิ่งที่แตกต่างกัน คือ สัดส่วนในการปรับ

ใช้ มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามจังหวะชีวิต

ครอบครัว ทั้งน้ี มีรายละเอียดการปรับใช้ท่ีหลาก

หลายแตกต่างกันไป ใน 4 ครอบครัว ได้แก่ 

ครอบครวั B และ C ทีใ่ช้รปูแบบการด�าเนนิการโดย

จดทะเบียนกับเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนั้น เลือก

ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ครอบครวั ส�าหรบักลุม่เป้าหมายเฉพาะ เพือ่ให้

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบโดยตรงด�าเนินการได้อย่างสะดวกและ

ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ส่วน

ครอบครวั A นัน้จดทะเบยีนกบัโรงเรยีนหมู่บ้านเด็ก 

ซ่ึงโรงเรียนมีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางข้ัน 

พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ส�าหรบัครอบครวัโฮมสคูล

ซ่ึงเป็นการด�าเนินการ ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เช่นเดียวกัน แต่มีความยดืหยุน่และเอือ้ประโยชน์ต่อ

ครอบครัวในการด�าเนินการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวได้สะดวกมากกว่า และครอบครัว D แม้

จะใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ แต่เนื้อหาก็

สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประเพณี 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้เรียนในแต่ละประเทศ 

โดยผสมผสานกันไปในแต่ละครอบครัวและ

สัดส่วนในแต่ละวิธีการแตกต่างกันไปตามวิธีการ

จัดการเรียนการสอนและความสนใจใฝ่รู ้ของ 

ผู้เรียน 

 วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 เม่ือครอบครัวได้พิจารณาหลักสูตรหรือ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้ว ขั้นต่อ

ไปจึงเป็นการปฏิบัติจริงในรูปแบบวิธีการเรียน 

การสอนจะสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ รูปแบบการจัดการเรียน

การสอน และวธีิการจัดการเรยีนการสอน เพือ่ความ

เข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้

 1. รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน จากผล

การวิจัย แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัว

นัน้มีความเชือ่มโยงกบัปรชัญาแนวคิด และรปูแบบ

การด�าเนนิการจดัการเรยีนของครอบครวัของแต่ละ

ครอบครัวเหมือนกัน ส่วนที่ต่างกันนั้นคือสัดส่วน

ในการจัดศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับแบบกลุ่ม

ประสบการณ์ ซ่ึงปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจ 

ความถนดัของผูเ้รยีนและความพร้อมของครอบครวั

ในการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น ค่าใช้จ่าย การ

แบ่งเวลาในการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

ของครอบครวั เป็นต้น โดยสรปุจากท้ัง 4 ครอบครวั

สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการ

ศึกษาตามกลุม่สาระร่วมกบัแบบกลุม่ประสบการณ์

และการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ มีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 1.1 การจดัการศึกษาตามกลุม่สาระร่วมกบั

แบบกลุ่มประสบการณ์ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ

สัมภาษณ์และการสังเกต พบว่า ครอบครัวด�าเนิน

การจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระร่วมกับแบบกลุ่ม

ประสบการณ์ มี 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว A B 

และ D ทีค่รอบครวัมีการจัดการศึกษาโดยครอบครวั

แบบมีข้อตกลงกับโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนว

ปฏิบัติที่ครอบครัวให้พูดคุยและตกลงกับโรงเรียน

ดังกล่าวไว้แล้วเมื่อเริ่มน�าบุตรหรือผู้เรียนเข้ามา 

เรียนรู ้   แต่รายละเอียดวิธีการประยุกต์ใช้และ

สัดส่วนค่าน�้าหนักในการจัดการศึกษาของแต่ละ

ครอบครวันัน้มีความแตกต่างกนัไป ได้แก่ ครอบครวั 

A โดยมีจัดการศึกษาแบบครอบครัวเด่ียว (100%) 

โดยฝากเรียนร่วมกับโรงเรียน ไม่คิดเวลาเรียนและ

ผลการเรียน ส่วนครอบครัว B จัดการศึกษาใน

ลักษณะแบบครอบครัวเด่ียว (80%) และแบบข่าย

ประสานงาน (20%) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ของแต่ละครอบครวัพร้อม ๆ  กบัการเรยีนหรอืมกีาร

จัดกิจกรรมเรียนรู ้ร่วมกับครอบครัวอื่น ๆ ตาม

สัดส่วนที่เหมาะสม และครอบครัว D จัดการศึกษา

แบบครอบครัวเดี่ยว (10%) และแบบศูนย์การเรียน

ในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติ (90%) โดยใช้เวลา

เรียนและผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจาก

ประเทศอังกฤษ

1.2 การจดัการศึกษาแบบกลุม่ประสบการณ์ 

พบว่า ครอบครัว C ซึ่งจัดการศึกษาแบบครอบครัว

เด่ียว จดัแบบกลุม่ประสบการณ์ 100% โดยแบ่งออก

เป็น 4 ประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจ 

ความถนัดของผู้เรียน ครอบครัวใช้แนวทางในการ

เรียนรู้ท่ีบูรณาการกลมกลืนไปในวิถีชีวิต เช่นเดียว 

กับในปีท่ีแล้วโดยหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่ม

ประสบการณ์และมีสดัส่วนค่าน�า้หนกั ดังนี ้1) กลุม่

ประสบการณ์พัฒนาคุณภาพชีวิต (20%) 2) กลุ่ม

ประสบการณ์พัฒนาองค์ความรู้แพทย์ทางเลือกวิถี

ธรรม (10%)  3) กลุ่มประสบการณ์พัฒนาการเรียน

รู้ร่วมกับสังคม (10%)  4) กลุ่มประสบการณ์พัฒนา

ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ (60%) ใน

การด�าเนินการครอบครัวได้หลอมรวมบูรณาการ

เป็นกลุ่มประสบการณ์

 2. วิธีการจัดการเรียนการสอน  ทั้ง 4 

ครอบครัว พ่อแม่หรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว

ใช้วธีิการจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายและมีความ

คล้ายคลึงกันในการปฏิบัติอยู่หลายประการ อาจมี

ความแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วมีความ

คล้ายคลึงเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้วิธีการ 10 ข้อ ดังต่อ

ไปนี้

2.1 ครอบครวัก�าหนดกลุม่สาระการเรยีนรู้

และกลุ่มประสบการณ์ ตามความสนใจ ความถนัด

ของผู้เรียน และความเชื่อแนวคิดทางการศึกษาของ

ครอบครัว ครอบครัวควรปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ไปตามธรรมชาติการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เม่ือได้ท�าส่ิง

ทีต้่องการ ทกุอย่างต้องไม่ขัดแย้งกบัแนวคดิพืน้ฐาน

ของครอบครวัทีต้ั่งอยูบ่นพืน้ฐานศาสนาอสิลามและ

ปลูกฝังความรักที่จะเรียนรู้ให้เกิดในตัวลูก 

2.2 ครอบครวัใช้การเดินทางไปทัศนศึกษา

ในสถานทีต่่าง ๆ  เพือ่เป็นการสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้ท้ังผู้เรียนและครอบครัว ท้ังนี้ในการเดิน

ทางนั้น ครอบครัวไม่ได้ก�าหนดจ�านวนการเข้าร่วม

กจิกรรมต่างจงัหวดัท่ีแน่นอน แต่จะใช้การลงปฏทิิน

กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า แล้วเม่ือใกล้ถึงเวลา 

สมาชิกทุกคนในครอบครัว คือ พ่อ แม่ พี่น้องและ

ตัวผู้เรียน มีการพูดคุยปรึกษากันอีกครั้ง

2.3 ครอบครัวใช้หลักศาสนาเป็นตัวอย่าง

ในการด�าเนินชีวิต และเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน เพื่อช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความ

สมดุลทั้งกายและใจ

2.4 ครอบครัวใช้วธีิการปรับเปลีย่นกจิกรรม

การเรยีนรู ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของผูเ้รยีน

จากการศึกษา ซึ่งมาจากการที่พ่อแม่หรือผู้จัดการ

ศึกษาสงัเกตผูเ้รยีนอยูเ่สมอและพยายามแก้ไขปัญหา

ในการเรยีนทีเ่กดิข้ึนกบัผูเ้รยีน เม่ือผูเ้รยีนไม่ต้องการ

เรียนเรื่องราวบางเรื่อง อาจเป็นประวัติศาสตร์  

คณิตศาสตร์ แต่เน่ืองจากครอบครัวตระหนักเรื่อง

ราวน้ันเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนควรต้องทราบหรอืรูเ้อาไว้ จึง

พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

สนใจมากขึ้น 

2.5 ครอบครวัเปิดโอกาสให้ทดลองปฏบิติั

จรงิ กจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบน้ีมีลกัษณะร่วมแบบ

การบูรณาการ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง 

และได้รับความรู้หลายแขนงได้ในเวลาเดียวกัน 

ครอบครัวใช้การท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�า

วันและการจัดกลุ่มประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ มอบโอกาสให้ผู้เรียนลอง
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ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นตัวช่วยเสริมสร้างความ

มั่นใจในตัวผู้เรียน  

2.6 ครอบครวักระตุ้นและแนะแนวทางให้

ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเกต ค้นคว้า และแสวงหา

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง เชื่อมโยงพัฒนา

ทกัษะการเรยีนรู ้จากกจิกรรมการเรียนรู ้น�าไปสู่การ

เชือ่มโยงกบัการใช้ชีวติประจ�าวนัของตนเอง โดยให้

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฝึกงาน การค้าขาย 

การเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น 

2.7 ครอบครัวมีหน้าที่ในการอ�านวยความ

สะดวกให้กับผูเ้รยีน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้แสดงออก

และปฏบิติัในสิง่ทีผู่เ้รยีนตัดสินใจท�า เพือ่ก่อให้เกดิ

การเรียนรู้ และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนหารายได้ด้วย

ตนเอง รวมถึงการอ�านวยความสะดวกด้านการเดิน

ทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้

จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูผู้สอนที่ครอบครัว

ไว้วางใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

2.8 ครอบครัวให้ความส�าคัญกับการเรียน

รู้เพิ่มเติมไปพร้อมกับผู้เรียนอยู่เสมอ ความสนใจ

ของครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง และ

ท�าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  

นอกจากนัน้ ยงัท�าให้สมาชกิทกุคนในครอบครวัได้

ใช้เวลาร่วมกัน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้ผู้เรียน  ผลท่ีตามมาของการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัวนั้น ครอบครัวในที่น้ี คือ พ่อ แม่ หรือ 

ผู้จัดการศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมกับ 

ผู้เรียน   

2.9 ครอบครัวให้ความส�าคัญการเรียนรู้

จากครผููส้อนภายนอก ทัง้นี ้อาจเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

ครูผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่ง

ครอบครวัไว้วางใจและมีโอกาสในการเข้าถงึเพือ่ให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ท�ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

2.10 ครอบครัวใช้วิธีมอบหมายงานใน

บ้านบางอย่าง เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ส่วนรวม และฝึกความมีวินัยของผู้เรียน  

 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 จากการศึกษาพบว่าทัง้ 4 ครอบครวัมีความ

คล้ายคลึงกัน ซึ่งสรุปได้ 2 ประเภท คือ สื่อภายใน

ครอบครัว และส่ือภายนอก ทั้งนี้ มีวิธีการใช้ส่ือที่

หลากหลายแตกต่างกันไปตามวัย ความสนใจ และ

ความถนัดของผู ้ เรียน รวมถึงความสนใจของ

ครอบครัวด้วย  โดยผู้วิจัยน�าเสนอวิธีการใช้สื่อและ

แหล่งเรียนรู้ของครอบครัว ดังต่อไปนี้

 1. ครอบครัวใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท้ัง

ภายในบ้านและภายนอกบ้านอย่างเต็มท่ี จากการ

ศึกษาพบว่า ท้ัง 4 ครอบครัวมีการใช้ส่ือการเรียน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจ ใน

เรื่องท่ีต้องการให้กับผู้เรียน ท�าให้เข้าใจเน้ือหาได้

ง่าย

 2. ครอบครวัจัดหาส่ือและแหล่งเรยีนรูต้าม

ความสนใจของผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ จากการสังเกตและ

การสมัภาษณ์ครอบครวัผูจั้ดการศึกษา โดยครอบครวั

ทั้ง 4 ครอบครัว พบว่า แม้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมี

ความสนใจหลากหลายและแตกต่างกันไป แต่ใน

การจดัหาสือ่ของครอบครวัน้ันจะให้ความส�าคญักบั

ความต้องการและความสนใจท่ีผูเ้รยีนต้องการเรยีน

รู้เป็นหลัก 

 3. ครอบครัวส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลอง

ใช้ส่ือหลากหลาย แล้วจึงปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับ

ความสนใจของผู้เรียน และสอดคล้องกบัวถิปีฏบิติั

ของครอบครัว เป็นการเปลีย่นแปลงไปตามพฒันาการ

ของผู ้ เรียน ครอบครัวสามารถท�าความเข ้าใจ

ประโยชน์หรอืลกัษณะของส่ือแต่ละชนิดและน�ามา

ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

สังเกตได้จากการส่งเสรมิและจัดหาสือ่ต่าง ๆ  ทีต่อบ
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สนองความต้องการของผูเ้รยีนและครอบครวั ท�าให้

ผู้เรียนเกิดความสุข ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้

เรื่องต่าง ๆ 

 4. ครอบครัวใช้ส่ือออนไลน์เป็นช่องทาง

หน่ึงท่ีผู้เรียนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน

ของตนเอง ตัวอย่าง เช่น Facebook, YouTube 

เป็นต้น และในปัจจุบันนี้ครอบครัวนิยมใช้เป็น

แหล่งเก็บหลักฐานร่องรอยของครอบครัวซ่ึงเพิ่ม

ความส�าคัญขึ้นเรื่อย ๆ 

 5. ครอบครัวจัดสรรพื้นท่ีในบ้านและ

บริเวณบ้านให้เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง 

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 6. ครอบครัวใช้สถานทีต่่าง ๆ  เช่น ท่ีท�างาน

คณุพ่อหรอืคณุแม่ ห้องสมุด  ร้านหนังสือ พพิธิภณัฑ์ 

ตลาดสด เป็นต้น เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ท่ีแตกต่าง

หลากหลายให้กบัผูเ้รยีน 

 การประเมินผลการเรียนรู้

 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมี

ความยืดหยุ่น ประเมินผลตามแนวคิด ปรัชญาการ

ศึกษาท่ีหลากหลาย ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ และความต้้องการในการ

พฒันาในด้านต่าง ๆ  ทีค่รอบครวัมุ่งหวงัให้เกดิกบัผู้

เรียน ครอบครัวให้ความส�าคัญกับการวัดและ

ประเมินผลที่ใช้กลุ่มประสบการณ์มากกว่าการวัด

ประเมินผลในกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้ โดยมีราย

ละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ครอบครัวและผู ้ประเมินภายนอก 

ประเมินผลจากเอกสารร่องรอยของผู้เรียนโดยตรง 

สอดคล้องตามแนวคิด ปรัชญาการศึกษาของ

ครอบครัว และประสบการณ์การเรียนรู ้ของ

ครอบครัวท่ีท�าไปแล้ว เอกสารร่องรอยตามสภาพ

จริง ได ้แก ่  รูปวาด สมุดบันทึกกิจกรรมของ 

ผู้ปกครองหรือของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน รูปถ่าย

หรอืวดีีโอ เป็นต้น ท้ังให้ความส�าคญัต่อการประเมิน

ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด

คุย และใช้ค�าถาม การสังเกต การเขียนสะท้อนการ

เรียนรู้ การประเมินการปฏิบัติ การตรวจการบ้าน 

การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การแสดง กิริยา

อาการต่าง ๆ การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

แบบทดสอบ การประเมินตนเอง ฯลฯ 

 2. ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ของผูเ้รยีนในทุกขัน้ตอน ท้ังครอบครวัยงัเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง โดยใช้แบบบันทึกการ

ประเมินตนเองของผู ้ เ รียนหรือการพูดคุยเพื่อ

ประเมินตนเอง ทั้งนี้ ส่ิงที่ส�าคัญท่ีสุดก็เพื่อช่วย 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนและ

ครอบครัวให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดการ

ศึกษาของครอบครัว 

 3. ในกรณีท่ีครอบครัวจดทะเบียนกับ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของแต่ละจังหวัด 

ครอบครัวประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้วยผลการเรียนรู ้ตามกลุ ่มประสบการณ์ และ

พยายามร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีประเมินเพื่อปรับ

เปลี่ยนจากการวัดและประเมินผลแบบ 8 สาระการ

เรียนรู ้ซ่ึงเหมาะกับรูปแบบการจัดการศึกษาใน

ระบบ  ปรบัเปลีย่นการวดั และประเมินผลทีส่ะท้อน

พหุปัญญา และพัฒนาการตามสภาพจริงของตัว 

ผู้เรียน 

 4. ครอบครัวใช้ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ 

ครผููส้อนในรายวชิาต่าง ๆ  หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ช่วย

เพิ่มความมั่นใจและสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้

ของผู้เรียนให้แก่ครอบครัว ทัศนคติมุมมองของผู้

ประเมิน และวิธีการประเมินที่ดีที่สุดจะต้องใช้วิธี

การประเมินที่หลากหลายรูปแบบแต่จะต ้อง

สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู ้ของผู ้เรียน จากการ
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สัมภาษณ์ ในกรณีของการประเมินผลผูเ้รียนร่วมกนั

กับคณะกรรมการ ครอบครัวมีการสร้างความเข้าใจ

กับผู้ประเมิน เช่น เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

 5. ครอบครวัให้ความส�าคัญต่อการประเมิน

พัฒนาการการเรียนรู ้ของผู ้เรียนอย่างรอบด้าน 

ครอบคลุมท้ังเรื่องบุคลิกภาพ พฤติกรรม ความคิด 

การแก้ไขปัญหา ทัศนคติต่อตนเอง ครอบครัวและ

สังคม เป็นต้น รวมทั้งใช้วิธีการประเมินโดยการ

สังเกต การซักถามอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า ท้ังนี้

เม่ือกล่าวถงึวธีิการประเมินท่ีนิยมใช้กันในการศึกษา

ในระบบ คือ การใช้ครอบครัว ใช้แบบทดสอบเป็น

เครือ่งมือประเมินพฒันาการทางวชิาการของผูเ้รยีน 

โดยการท�าแบบฝึกหัดซ�้า การท�าแบบทดสอบที่

ครอบครัวสร้างเอง แบบทดสอบจากโรงเรียนท่ี 

ผู้เรียนจดทะเบียน เป็นต้น 

อภิปรายผล
ผลการศึกษาการจดักระบวนการเรยีนรูข้องครอบครวั 

ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว จาก 4 ครอบครัวกรณี

ศึกษาในภาคใต้น้ัน มีการใช้หลักสูตรใดหลักสูตร

หนึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ

เพื่อเอื้อต่อการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในแต่ละระดับชั้น แต่แตกต่างกันไปตามประเภท

ของหลกัสตูร ทีค่รอบครัวเลอืกใช้ เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของผูเ้รยีนและครอบครวั สามารถ

แบ่งได้เป็น 2 แบบ คอื หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ส�าหรบักลุม่เป้าหมาย

เฉพาะ และหลักสูตรโฮมสคูลของต่างประเทศ สิ่ง

ส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการคือ การปรับใช้หลกัสูตร โดย

พบว่า ทั้ง 4 ครอบครัวใช้ หลักสูตรแบบบูรณาการ

เป็นส�าคัญ เป็นการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน รวมถึงแนวคิด 

ความเช่ือ และวิถีชีวิตของครอบครัวท่ีไม่สามารถ

แยกส่วนออกจากกันได้ สอดคล้องกับ อ�าพา   

แก้วก�ากง (2547) ที่ได้สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรไว้ว่า 

“ขอบเขตเน้ือหาวิชาไม่ต่างไปจากหลักสูตรปกติ  

ข้อแตกต่างส�าคญัอยูท่ีก่ระบวนการเรยีนการสอนที่

ยดืหยุน่ มีการจัดประสบการณ์เสรมิการเรยีนรูอ้ย่าง

หลากหลาย มีกิจกรรมนอกบ้านเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญ มีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมเครือข่าย 

พ่อแม่ Home School” เช่นเดียวกับงานวิจัยของ   

ยุทธชัย  เฉลิมชัย และคณะ (2547) ได้พิจารณาว่า  

ครอบครวัส่วนใหญ่จะค้นหาและต่อยอดการเรยีนรู้

ขึน้มาจากความสนใจหรอืตามความถนัดของลกูให้

มากท่ีสุด  มีการวางแนวทางหรือหลักสูตรของ

ครอบครัวเอาไว้ในหลักใหญ่ ๆ ซึ่งมักใช้หลักสูตร

และแบบเรยีนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นพืน้ฐาน

ในส่วนท่ีเป็นวิชาหลักโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ผสมผสานกับหลักสูตร 

อื่น ๆ 

 เม่ือกล่าวถงึวธีิการจัดการเรยีน ในงานวจิยั

กล่าวไว้ 2 ส่วน คือ รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน

และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครอบครัวที่

จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยรูปแบบการจัดการ

เรยีนการสอนสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ ได้แก่ การ

จัดการศึกษาตามกลุ ่มสาระร ่วมกับแบบกลุ ่ม

ประสบการณ์ และการจัดการศึกษาแบบกลุ ่ม

ประสบการณ์ ทัง้นี ้แม้ครอบครวัส่วนใหญ่จะด�าเนิน

การแบบกลุม่สาระร่วมกบักลุม่ประสบการณ์ มีเพยีง

ครอบครวัเดียวทีจั่ดการศึกษาแบบกลุม่ประสบการณ์ 

แต่จะได้เหน็ว่าทุกครอบครวัมกีารจดัการศึกษาแบบ

กลุม่ประสบการณ์ร่วมด้วยอยูท่ัง้ส้ิน เพียงต่างกันที่

วิธีการและสัดส่วนในการจัดการศึกษาของแต่ละ

ครอบครัว เชื่อมโยงกับวิธีการจัดการเรียนการสอน

โดยครอบครัวที่ใช้วิธีการจัดประสบการณ์ตรงที่
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หลากหลาย และมีความคล้ายคลึงกันในการปฏิบัติ

อยู่หลายส่วน อาจมีการพลิกแพลงแตกต่างกันตาม

ธรรมชาติการเรยีนรู้ของผูเ้รียนเป็นส�าคญั สอดคล้อง

กับ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) 

อธิบายไว้ว่า “บางครอบครัวต้องการให้มีความ

ยดืหยุน่ในการจัดท�าแผน โดยสามารถน�าเอาวถิชีวีติ  

หลักศาสนา หรือความต้องการของครอบครัวมา

เป็นกรอบในการจดัท�าแผนท่ีมีลกัษณะเป็นภาพรวม

มากกว่า 8 กลุ ่มสาระ” เช่นเดียวกันกับ ประยูร   

เทพนวล และ สิริลักษณ์ ทองพูน (2557) ที่กล่าวถึง

สมรรถนะการเรียนรู้ของครูมืออาชีพในศตวรรษที ่

21 ซ่ึงมีคุณลักษณะสอดคล้องกบัวธีิการจดัการเรยีน

การสอนของพ่อแม่ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว   

ดังท่ีอธิบายไว้ว่า “การจะท�าได้ต้องเปิดโอกาสให้ 

ผูเ้รยีนได้สังเกต ได้เลอืกสาระความรูท้ีต้่องการด้วย

ตัวเอง  เพราะเม่ือมีความอยากรู้อยากเห็นและมี 

ความรู้ท่ีครอบคลุมความสนใจของเขาแล้วจะช่วย

ส่งเสริมให้เขาเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่ส้ินสุดและต่อ 

ยอดไปสู่ภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ของตัวเองได้” 

ประเด็นหนึ่งท่ีส�าคัญ คือ ทุกกระบวนการมีความ

ยดืหยุน่และวางแผนร่วมกนัผ่านกระบวนการพดูคุย

ในครอบครวั ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ตลอด

เวลาต้ังแต่เริม่จดัการศึกษาจนปัจจบุนั อาจเน่ืองจาก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นไม่มีรูปแบบ

เฉพาะท่ีตายตัว ทั้งนี้ส�าหรับกรณีศึกษาท่ีผู้เรียนอยู่

ในการศึกษาระดับประถม ซึ่งมีอายุน้อยและยังขาด

ประสบการณ์ ผูป้กครองจ�าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม

อย่างยิง่ในการเลอืกหลกัสูตร พจิารณาวธีิการจดัการ

เรียนการสอน  

 ในประเด็นของการใช้ส่ือและแหล่งเรียนท่ี

เหมาะสมกบัวยั โดยครอบครวัใช้ส่ือและแหล่งเรยีน

รู้ทั้งภายในและภายนอกบ้านอย่างคุ้มค่าที่สุด ปรบั

เปล่ียนอย่างทันสมัยและตรงความต้องการของ 

ผูเ้รยีนอยูเ่สมอ โดยสือ่ทีส่�าคัญทีสุ่ดของทกุครอบครัว 

คือ พ่อและแม่  สอดคล้องกับ รัชนิดา  เหมาะมาศ 

(2552) ได้อธิบายไว้ว่าครอบครวัท่ีจัดสภาพแวดล้อม

ภายในบ้าน โดยมีมุมหนังสือ มุมของเล่น มุม

กิจกรรม จัดพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วน ฝึกให้

เด็กมีวินัย พ่อแม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พูดคุย มอบ

ความรักความดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอเป็นการ 

เกื้อหนุนต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กให้มี

พฒันาการด้านต่าง ๆ  ท่ีดี  มพีฒันาการทางด้านภาษา 

สงัคม อารมณ์ จติใจ กล้ามเนือ้มัดเลก็ และกล้ามเนือ้

มัดใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ เด็กได้รบัการฝึกวนิยั การ

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การแบ่งปันเกิด

ขึ้นในเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีการจัดสิ่งแวดล้อม

ภายในและภายนอกบ้านที่ดี เด็กจะมีเหตุผลและ

เข้าใจง่าย  สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี

 ประเด็นสดุท้าย คอื วธีิการประเมนิผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมิน

ตามสภาพจริง ที่รวบรวมข้อมูลจากส่ิงท่ีผู้เรียนได้

ปฏิบัติจริง รวมถึงกระบวนการและผลงาน ซึ่ง

สามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตได้  ท�าให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ท้ังคอยสังเกต สอบถาม

และแนะน�าผู้เรียนอยู่เสมอทั้งในเร่ืองการเรียนและ

การด�ารงชีวิต ครอบครัวและผู้ประเมินภายนอก

ประเมินผลจากเอกสารร่องรอยตามสภาพจรงิของผู้

เรียนโดยตรง สอดคล้องตามแนวคิด ปรัชญาการ

ศึกษาของครอบครัวและประสบการณ์การเรียนรู้

ของครอบครัวท่ีท�าไปแล้ว งานวิจัยของ นุชสิริ   

โค้นหล่อ (2545) ได้สรปุข้อเสนอแนะไว้ว่าผูป้ระเมนิ

จะต้องมีความเข้าใจบรบิทของการจดัการศึกษาโดย

ครอบครัว และวิธีการประเมินควรใช้วิธีการหลาก

หลายตามปรัชญา ความเช่ือของแต่ละครอบครัว 

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้เรียน

ในทุกขั้นตอน ทั้งให้ความส�าคัญต่อการประเมิน
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พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เช่น

เดียวกับงานวิจัยของยุทธชัย  เฉลิมชัย และคณะ 

(2547) ได้กล่าวไว้ว่า ในด้านการวดัและประเมินผล

การเรยีนรู้ข้องเด็ก ครอบครวับ้านเรยีนส่วนใหญ่จะ

ใช้การสังเกตและบันทึกพัฒนาการ ดูจากผลงาน/

โครงงาน จากการเรียนรู้้ท่ีเด็กท�าขึ้น มีการใช้แบบ

ทดสอบหรือแบบฝึกหัดบ้างตามความเหมาะสม 

ตามหลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มี

ความต่อเนื่องเห็นพัฒนาการของตัวเด็กมากกว่าดู

เพยีงชิน้งานหรอืผลการทดสอบ และค�านงึถงึความ

แตกต่างในตัวเด็กแต่ละคน น�าไปสู่การส่งเสริม

สนับสนุนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ทั้งน้ี 

เน่ืองจากผู้เรียนมีอายุน้อย ผู้ปกครองยังมีบทบาท 

ค่อนข้างมากทัง้ในการอ�านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  

และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหารูปแบบการเรียนรู้

ทีดี่ทีส่ดุส�าหรบัตนเอง ควบคู่กบัการฟมูฟักความรกั

การเรยีนรูใ้ห้เติบโตข้ึน เพือ่น�าไปสู่การเรยีนรู้ตลอด

ชีวิต ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัย          

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ก�าหนดนโยบายควร

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในส่วนครอบครวัที่

เพิง่เริม่จัดการศึกษาโดยครอบครวัหรอืบางครอบครวั

อาจมีความพร้อมไม่มากนกั ครอบครวัจงึควรค้นหา

และมีเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่ายบ้าน

เรยีน ชมรม สมาคม เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยเอือ้ประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ของครอบครัวได้มากขึ้น

 1.2 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของผูเ้รยีน ผูป้ระเมินทีเ่กีย่วข้องบางส่วนยงัคงยึดวธีิ

การประเมินผลท่ีใช้กับการศึกษาในระบบ ดังนั้น  

ผู้ประเมินควรท�าความเข้าใจหลักคิดและวิธีการ

ประเมินท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงของครอบครัว 

ส่วนครอบครัวก็ต้องพยายามเรียนรู้และท�าความ

เข้าใจท้ังวิธีการประเมินแบบในระบบและแบบ 

โฮมสคูล เพื่อจะเห็นมุมมองของการประเมินได้

กว้างข้ึน ซ่ึงอาจช่วยให้การน�ามาใช้และการพูดคุย

ระหว่างครอบครัวและผู้ประเมินผลสะดวกยิ่งขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดท�า

แผนทีส่ื่อส�าหรบัครอบครวั เช่น สถานท่ีท�ากจิกรรม

ในรูปแบบต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 

หน่วยงานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น โดย

อาจเริม่จากกลุม่ครอบครวัท่ีจดักจิกรรมร่วมกนัเป็น

ประจ�า เพื่อจะได้ตอบสนองตรงตามความต้องการ

ของครอบครัว ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและ

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2.2 ควรมีการจัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อท�า

หน้าท่ีดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ครอบครัว 

ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ปฏิบัติมีพื้นฐานความเข้าใจ 

เก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ท้ังช่วย

ประสานงานกบัสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง

ความเข้าใจให้ตรงกนั เพราะขณะนีส่ิ้งท่ีขาดหายไป 

คือ จุดเชื่อมต่อทางการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีได้รับแรงบันดาลใจและท�าส�าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาจากท่ีปรึกษาหลัก

และที่ปรึกษาร่วมทุกท่าน ซึ่งได้ให้ค�าแนะน�า มอบ

แรงบันดาลใจ แก้ปัญหาพฒันางานวจัิย และให้ก�าลงั

ใจเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา  นอกจากนั้น ผูว้จิยัยงัรูส้กึ

ซาบซ้ึงในความกรณุาทางวชิาการให้ความรูค้�าชีแ้นะ

งานวิจัยเป็นอย่างดีจากคณะผู ้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู ้เชี่ยวชาญทั้งหลาย รวมถึงกัลยาณมิตร ผู ้ให้
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ประสบการณ์การเรียนรู้วิจัยและประสบการณ์ชีวิต 

ที่มีคุณค่ายิ่ง ท้ังผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทั้ง 4 ครอบครัว 

ครอบครวับ้านเรยีนในแต่ละภมิูภาค ทีท่�าให้เกดิแรง

บันดาลใจในการท�างานวิจัยชิ้นนี้ ตลอดจนการได้

รบัการสนบัสนนุจากสถานวจัิยพหวุฒันธรรมศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.) และทุนบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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