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Abstract 

The objectives of this research study are to understand the socialization of this group in 

terms of contents and approaches. In this study, qualitative research methodology (Case Study) 

was employed. There were several ways for data collection, including in-depth interview, 

participative observation, non-participative observation, group-interview and focus group. Key 

informants were mainly 7 families attending the group. Research findings are divided into two 

elements with the first part about the socialization of the group’s members in terms of contents 

and the second part is about the socialization of the group’s members in terms of approaches. 

The parents focused on morality, ethics, finding self as well as life skills. In term of socialization 

approaches, learning by doing, through modeling and told stories, by social participation and via 

all kinds of media were utilized in order to encourage the children to reach their set goal. In 

addition, these research findings can be used to create the learning or teaching manual in the 

future. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจถึงการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้าน
เรียนในมิติด้านเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลอาศัยหลายวิธีการ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
การสัมภาษณ์กลุ่มและสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ทั้งหมด 7 
ครอบครัว ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุ่ม 
บ้านเรียนในมิติด้านเนื้อหาและส่วนที่ 2 การถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุ่มบ้านเรียนในมิติ
ด้านวิธีการถ่ายทอด เนื้อหาการถ่ายทอดมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต การค้นหาตัวตนของเด็ก  
ในกรณีของวิธีการถ่ายทอดทางสังคม จะเน้นวิธีการลงมือท า การเรียนรู้ผ่านตัวแบบและเรื่องเล่า การเข้าสังคม 
และเรียนรู้ผ่านสื่อ ผลการวิจัยนี้ได้เสนอแนะรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ผู้ปกครองทั่วไปสามารถ  
น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ผลการวิจัยสามารถถูกจัดท าให้อยู่ในรูปแบบคู่มือการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต 

ค ำส ำคัญ: การถ่ายทอดทางสังคม  กลุ่มบ้านเรียนโฮมสคูล 
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บทน า 
 สถาบันการศึกษาเป็นตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่มีส่วนในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ เจตคติ และ
พฤติกรรมของบุคคลต่อจากสถาบันครอบครัว และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ทักษะ ค่านิยมที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตในสังคม จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาคือ การสอนให้บุคคลเกิดทักษะด้านเทคนิคและ
สติปัญญา  ความสามารถ เจตคติ และค่านิยมทางวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมบุคคลให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและ
เป็นที่ยอมรับในสังคม (งามตา วนินทานนท์ , 2537) สถาบันการศึกษาจึงถูกคาดหวังจากผู้ปกครองและสังคม 
ให้อบรมสั่งสอนและสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่ง อย่างไรก็ตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุ
จุดเสี่ยงในโรงเรียนที่มักเกิดอันตรายแก่เด็กเป็นประจ า ได้แก่ ประตูโรงเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า โต๊ะ -เก้าอ้ี บันได 
สนามเด็กเล่น บ่อน้ า สนามกีฬา และ อาคารที่ก าลังก่อสร้าง  
 ถึงแม้โรงเรียนจะเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน แต่ครอบครัวจัดว่าเป็นสถาบัน  
ทางสังคมแห่งแรกของมนุษย์ที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ บิดามารดาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการอบรมเลี้ยงดู  รวมถึงด้านการตัดสินใจ เพ่ือชี้น าบุตรหลานของตนเองไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม การจัดโฮมสคูลมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนามนุษย์ดังจะ เห็น 
ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ โดยให้ครอบครัว ชุมชน หรือท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกัน พ่อแม่มีสิทธิโดยธรรมชาติ
และโดยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้รับความชอบธรรมทางกฎหมายภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 12 ถึง มาตรา 16 ที่ก าหนดให้ครอบครัวมีสิทธิสมบูรณ์  สามารถ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองอย่างมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา  
ที่แตกต่างกันตามปรัชญา ความเชื่อ สภาพปัญหา หรือความต้องการของแต่ละครอบครัว โดยได้รับสิทธิประโยชน์
และการอุดหนุนจากรัฐทัดเทียมกับผู้เรียนในระบบการศึกษาอ่ืนๆ (สื่อพลัง, 2544: 14) 
 จากภูมิหลังที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าโฮมสคูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมิใช่เพียงแต่เด็กๆ
จะได้รับการจัดการศึกษาโดยผู้ปกครองของตนแล้วแต่แนวโน้มด้านความสามารถทางวิชาการอาจเทียบเท่า  
หรือเหนือกว่าเด็กหลายคนที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติดังการศึกษาวิจัยของ Sandra, Odette, & Reanne (2010) 
ที่เปรียบเทียบผลคะแนนมาตรฐานระหว่างเด็กที่ได้รับการสอนแบบโฮมสคูลกับเด็กที่เรียนในระบบโรงเรียน โดย
พบว่าเด็กที่เรียนโฮมสคูลมีคะแนนมาตรฐานสูงกว่าเด็กในระบบโรงเรียนปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ด้านโฮมสคูล โดยการศึกษาครั้งนี้มีความส าคัญต่อระบบการศึกษาไทยซึ่งสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะกระตุ้นให้
ทั้งนักการศึกษาของไทยและผู้ปกครองหันมาสนใจการศึกษาแนวทางเลือกนี้  และเนื่องจากประสบการณ์ของ
ผู้ปกครองเป็นเงื่อนไขหลักสู่การตัดสินใจจัดโฮมสคูลให้กับบุตรหลานของตนโดยเชื่อว่าสถาบันครอบครัวมีศักยภาพ
เพียงพอในการอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนทั้งเนื้อหาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวัน ความใกล้ชิดระหว่าง
ผู้ปกครองกับบุตรหลานจุดประกายให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมด้าน
เนื้อหาและวิธีการโดยศึกษาเฉพาะเจาะจงในกลุ่มบ้านเรียนโฮมสคูลกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากการโฮมสคูล 
แบบกลุ่มบ้านเรียนสามารถแก้ไขข้อพิพาทที่กล่าวว่า เด็กๆ ที่ได้รับการจัดโฮมสคูลไม่สามารถเข้ากับสังคมภายนอกได้ 
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ประกอบกับพ่อแม่ทุกคนในกลุ่มบ้านเรียนนี้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือว่าเป็นการจัดโฮมสคูลอย่าง
แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นผู้วิจัยเห็นว่ารูปแบบการจัดโฮมสคูลในต่างประเทศยังไม่มีรูปแบบเป็นกลุ่มบ้านเรียน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกศึกษากลุ่มบ้านเรียนที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวแบบกลุ่ม  
มาเป็นระยะเวลาหนึ่ ง การศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี  
(Case Study) เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยที่เหมาะกับหัวข้อโฮมสคูล เพราะกรณีศึกษานี้มีลักษณะเป็นกลุ่มซึ่งประกอบ  
ไปด้วยสมาชิกจ านวนไม่มากนัก ดังนั้นการได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกจึงจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพแบบ
การศึกษาเฉพาะกรณี  โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกต (Observation) การ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นเทคนิคและเครื่องมือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล 
ที่หลากหลายในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาน าร่องโดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับครอบครัวที่จัดโฮมสคูลจ านวน 
3 ครอบครัวเพ่ือส ารวจความเป็นไปได้ของการศึกษาในประเด็นดังกล่าวในบริบทของสังคมไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งค้นหาค าถามการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่อันจะช่วยลดช่องว่างขององค์ความรู้  
ที่ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อยและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดโฮมสคูลต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือท าความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลแบบกลุ่มบ้านเรียนในมิติด้าน

เนื้อหาการถ่ายทอดทางสังคม  
2. เพ่ือท าความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลแบบกลุ่มบ้านเรียนในมิติด้าน

วิธีการถ่ายทอดทางสังคม  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งขอบเขตของการวิจัยออกเป็น ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ด้านประเด็นที่ศึกษา ด้านระยะเวลา  
ในการศึกษา แต่ละส่วนมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  1. ด้านผู้ให้ข้อมูล 
  การได้มาซึ่งกลุ่มบ้านเรียน   
  ผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัยครั้งนี้คือ ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ ประมาณ 7 
ครอบครัว เนื่องจากกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้มีลักษณะที่ส าคัญที่ตรงกับนิยามของการจัดโฮมสคูล กล่าวคือผู้ปกครอง
ทุกท่านมีส่วนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานและโดยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานต่างๆ
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐานะ ด้านระดับการศึกษาของพ่อแม ่
  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้โดยมีขั้นตอนการเลือกดังนี้ 1) ผู้วิจัยสืบหาข้อมูลกลุ่มบ้านเรียนโฮมสคูล
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) หลังจากนี้ผู้วิจัยได้คัดกรองโดยเน้นกลุ่มที่มีประสบการณ์จัด โฮมสคูลมามากกว่า 2 ปี 
3) กลุ่มบ้านเรียนต้องเป็นกลุ่มที่มีผู้ร่วมก่อตั้งที่ยังคงน าบุตรหลานเข้าเรียนในกลุ่มบ้านเรียนนั้นๆ อย่างน้อย 5 
ครอบครัว 4) กลุ่มบ้านเรียนนั้นจะต้องมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนิยามของโฮมสคูล ซึ่งก็คือ 
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การจัดการเรียนการสอนโดยพ่อแม่มีบทบาทหลักทั้งด้านการวางแผนการสอน และผู้มีส่วนร่วมในกลุ่มบ้านเรียน  
5) ผู้วิจัยได้กลุ่มเรียนโฮมสคูลมา 2 กลุ่มจากการคัดกรอง หลังจากนั้นจึงเข้าไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นทั้งสองกลุ่มบ้าน
เรียน 6) ผู้วิจัยตัดสินใจเลือกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เนื่องจากความพร้อมในการให้ข้อมูลของครอบครัวสมาชิกและ
ผู้น ากลุ่มเรียนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกกว่า 

  การคัดเลือกครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียน 
  หลังจากการเข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจั ยเริ่มคัดเลือกครอบครัว 
ที่ต้องการเก็บข้อมูลโดยจากสมาชิกทั้งหมด 15 ครอบครัว ผู้วิจัยได้มา 8 ครอบครัว ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกเป็นดังนี้ 
1) เป็นครอบครัวที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสอน 2) เป็นครอบครัวที่เข้ากลุ่มบ้านเรียนเป็นประจ าอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ไม่รวมการมารับลูกหลังเลิกเรียน 3) ครอบครัวนั้นๆต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนทุกครั้ง เช่น 
เข้าค่าย ณ เวลาที่ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล 4) ครอบครัวนั้นๆมีความพร้อมและความเต็มใจในการให้ข้อมูลจากผู้วิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ท าการสอบถามเบื้องต้นถึงความสะดวกในการให้ข้อมูล แต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้ลงสัมภาษณ์ครอบครัว
ทั้ง 15 ดังกล่าวแล้วนั้น ผู้วิจัยพบว่า มี 8 ครอบครัวที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจึงเหลือแค่ 7 
ครอบครัว 
  นอกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้วิจัยวางแผนเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ที่ปรึกษาหลักของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ 2) เพ่ือนบ้านที่อาศัย 
ในละแวกสถานที่เรียนหลักของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ 3) เด็กๆในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ 4) บุคคลอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น 
ครูที่ร่วมสอนในบางวิชา เป็นต้น  
  จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลข้างต้นที่ผู้วิจัยต้องการเข้าไปเก็บข้อมูลมีทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือขยายขอบเขตของข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่ค าตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึง
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของงานวิจัยเพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนี้ให้มีมากข้ึน 

 2. ด้านประเด็นที่ศึกษา 
 ประเด็นที่ต้องการศึกษา ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ในมิติด้านเนื้อหา และ
วิธีการของการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ปกครองสู่เด็ก นอกจากนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวคิดและการจัดโฮมสคูลแบบ
กลุ่มเรียนของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 3. ด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยวางแผนการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 4 ระยะ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ปี 2 เดือน ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามวิจัย ระยะที่ 2 ช่วงอยู่ในสนามวิจัย ระยะที่ 3 ช่วงออกจากสนาม

วิจัย และระยะที่ 4 ช่วงน าข้อมูลคืนสู่ผู้ให้ข้อมูล 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
 งานวิจัยหัวข้อ การถ่ายทอดทางสังคมของกลุ่มบ้านเรียนโฮมสคูล: กรณีศึกษากลุ่มบ้านเรียนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณีเนื่องจากเป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่สนใจ ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมระหว่างที่ผู้ปกครองกลุ่มบ้านเรียนจัดโฮมสคูล ซึ่งเกิดขึ้น 
ในบริบทหรือระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or bounded system) ปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัย
สนใจนั้นเป็นทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล เหตุการณ์ ชุมชนหรือองค์การเฉพาะที่ผู้วิจัยเลือกมาท าการศึกษา การศึกษา
เฉพาะกรณีมีความหมายตั้งแต่การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล (Case record or case 
history) ส าหรับน าไปใช้ในด้านต่างๆ รวมถึงการน าข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการวิจัยที่ต้องการหาความรู้
ความจริงจากกรณีศึกษานั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างละเอียดเข้มข้น โดยมีเป้าหมายหลัก  
เพ่ือต้องการศึกษาหรือเรียนรู้กรณีศึกษาที่สนใจเฉพาะ (intrinsic interest) และเพ่ือต้องการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์บางอย่างที่สนใจ ผู้วิจัยอาศัยการศึกษาวิจัยจากกรณีเฉพาะ เนื่องจากผลการศึกษาจากกรณีเฉพาะ
ด าเนินการภายใต้สภาพเหตุการณ์จริง (Real life situation) ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
และเป็นประโยชน์โดยอ้อมส าหรับน าไปใช้ท าวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางลุ่มลึกต่อไป การศึกษา
เฉพาะกรณีจึงถูกน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริงในหลากหลายสาขาวิชานั้นเอง (Merriam, 1998;  
Yin, 2003) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาในหัวข้อนี้  ผู้วิจัยต้องการศึกษาลงลึกถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัว 
ที่จัดโฮมสคูลในฐานะผู้ที่ถ่ายทอดสู่เด็ก โดยศึกษาแนวคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีทั้งทางสังคมและจิตวิทยาที่ ได้ทบทวน 
มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบการวิจัย ดังนี้ 
 จากทฤษฎีการปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์มีสาระส าคัญว่า พฤติกรรมของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือพฤติกรรม  
ในการปะทะสังสรรค์กัน และการปะทะสังสรรค์ คือปรากฏการณ์ที่เป็นสากล มีเรื่องของบรรทัดฐาน สถานภาพ 
ต าแหน่ง และผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาแสดงบทบาท
ต่อกัน เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การปะทะสังสรรค์นั้นจะต้องมีการติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับทั้งตัวเอง  
บุคคลอ่ืน และกลุ่มบุคคลโดยมีสัญลักษณ์ในการติดต่อทั้งสิ้น ปัจเจกบุคคลจะมีการติดต่อเกี่ยวข้องกันทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม โดยใช้กฎเกณฑ์ภายใต้ระบบความสัมพันธ์อันเดียวกัน (อ้อมเดือน สดมณี , 2523) ดังนั้น  
การที่ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลตัดสินใจเลือกระบบการศึกษาแบบนี้ เป็นผลมาจากการมีการปะทะสังสรรค์กัน 
ทางสังคมและสภาพแวดล้อม โดยผลจากการปะทะสังสรรค์นี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง แนวคิด ความเชื่อ 
เจตคติ เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนได้รับการเรียนรู้
เพ่ือที่จะปรับตนให้เข้ากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติต่างๆ ในสังคม  โดยอาศัย
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กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม จะช่วยให้คนเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมที่สอดคล้อง 
กับสังคมยอมรับ การถ่ายทอดทางสังคมจึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน สังคมเป็นผู้ก าหนดรางวัลและข้อห้าม  
ที่เหมาะสม ส่วนผู้ที่ท าหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กก็จะน ารางวัลและข้อห้ามเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมต่อไป (งามตา วนินทานนท์, 2545: 5-6; อ้างอิงจาก Watson & Lindgren, 1979) กระบวน 
การถ่ายทอดทางสังคมนี้สามารถน ามาเป็นกรอบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการศึกษาหัวข้อนี้ โดย
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมผู้วิจัยศึกษาครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในฐานะผู้ถ่ายทอด กระบวนการนี้ครอบคลุม
ถึงกระบวนการวางแผนและปรัชญาการด าเนินชีวิตระหว่างการจัดโฮมสคูล  
 นอกจากแนวคิดทฤษฎีทางสังคมแล้วผู้วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นแนวทางเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม แนวคิดพ้ืนฐานที่แบนดูร่าผู้เป็นเจ้าของ
ทฤษฎีเสนอว่าพฤติกรรมของคนมิได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีผลมาจากกระบวนการ  
ทางปัญญาด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทางปัญญาเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย วิธีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาวิธีหนึ่งคือ การเรียนรู้ที่ได้มาด้วยการสังเกตหรือได้มาจากการเลียนแบบ  
จากตัวแบบ ก่อนที่ครอบครัวเหล่านี้ตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาระบบนี้ พวกเขามีการเรียนรู้โดยอาจมาจากการสังเกต 
ประสบการณ์ หรือมาจากการมีตัวแบบ และน าเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือน ามาสนับสนุนการตัดสินใจ 
น าบุตรหลานของตนออกจากระบบโรงเรียน  
 จากกรอบแนวคิดข้างต้นที่ผู้วิจัยน าเสนอนั้นเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาวิจัยหัวข้อการถ่ายทอดทางสังคมของ
กลุ่มบ้านเรียนโฮมสคูล: กรณีศึกษากลุ่มบ้านเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยในฐานะนักพฤติกรรม
ศาสตร์เสนอแนวคิดทฤษฎีทั้งด้านสังคมศาสตร์และจิตวิทยา เพ่ือเป็นแนวทางในการตั้งค าถามการวิจัย การตั้งข้อ
ค าถามในการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล การเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามวิจัยในฐานะนักวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดกว้างๆ เท่านั้น  โดย 
ไม่ละเลยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากบริบทภาคสนาม  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะที ่1: ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามวิจัย 
  การศึกษาน าร่อง (Pilot Study)  
  ก่อนด าเนินการวิจัยและลงภาคสนามจริง ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมของตนเองด้วยการศึกษาแนวคิด
และรูปแบบการจัดโฮมสคูล หลังจากนั้นผู้วิจัยติดต่อผู้ปกครองที่จัดโฮมสคูลแบบเดี่ยว 3 ครอบครัวก่อนลงมือ
ท าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เนื่องจากผู้วิจัยมีเจตจ านงเพ่ือค้นหาปัญหาการวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจอย่างแท้จริง  
  กิจกรรมจัดโฮมสคูล 
  ภายหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ค าถามการวิจัยที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้มีโอกาสทดลองจัด โฮมสคูลกับเด็กผู้ชาย
อายุ 12 ปี ผู้วิจัยจัดการทดลองสั้นๆเป็นเวลา 2 เดือนเต็มซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน เดือนกรกฎาคมถึงปลาย
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ผู้วิจัยน าข้อค้นพบที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลและการทบทวนเอกสารเพ่ือวางแผนจัดการศึกษา  
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  ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตหลังจากการลงศึกษาน าร่องว่าการลงสนามวิจัยจริงนั้นถ้าตัวผู้วิจัยไม่ได้มีความคุ้นเคย
กับหัวข้องานวิจัย หรือมีประสบการณ์วิจัยเชิงคุณภาพไม่เพียงพอ ผู้วิจัยไม่อาจท างานวิจัยนี้ได้อย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามวิจัยจริงประกอบกับผู้วิจัยได้รับการติดต่อ  
จากผู้ปกครองคนหนึ่งที่อาสาเข้าร่วมหลักสูตรที่ผู้วิจัยได้วางไว้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเริ่มการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรที่ร่างไว้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล 2) เพ่ือ
ฝึกทักษะการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพที่ดี เช่น ความไวเชิงทฤษฎี และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น 3) เพ่ือ
ศึกษาและคาดคะเนปัญหาที่อาจปรากฏขึ้นในสนามวิจัย 4) เพ่ือน าประสบการณ์จากการศึกษาน าร่องและทดลอง
ท ากิจกรรมเพ่ือสร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

 ระยะที ่2: ช่วงอยู่ในสนามวิจัย 
 ภายหลังจากการเตรียมความพร้อมและการศึกษาน าร่องแล้ว ผู้วิจัยเริ่มติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งก็คือ กลุ่ม
บ้านเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขั้นตอนการเลือกกลุ่มเรียนและครอบครัวที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็นไปตามกระบวนการที่น าเสนอไปแล้วข้างต้น 

  การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
  ส าหรับเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซึ่งเป็นเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กึ่งโครงสร้างและเป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว โดยผู้วิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมเพ่ือร่วมสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ที่จัดขึ้นโดยผู้วิจัย (Kumar, 1987) โดยแท้จริงแล้วผู้วิจัยท าการสนทนากลุ่ม 2 ครั้งซึ่งประเด็นการท าสนทนากลุ่ม
คือ ข้อดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุ่ม และหลักการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน จากประเด็นทั้ง 2 นี้สามารถสะท้อน
มุมมองของผู้ปกครองสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนด้านการถ่ายทอดทางสังคมและข้อดีของการท าโฮมสคูลแบบกลุ่ม โดย
การจัดสนทนากลุ่มมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ด้านการถ่ายทอดทางสังคมเพ่ือตอบ
ปัญหาการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ และ 2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและความอ่ิมตัวของข้อมูล 

  การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์  
  ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยเตรียมประเด็นค าถามกว้างๆไว้เพ่ือป้องกันมิให้หลุดออกจาก
ประเด็นในระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยเริ่มเปิดประเด็นโดยการแนะน าตัวและพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเช่น เรื่องของสภาพ
ภูมิอากาศและสถานที่ละแวกนั้น หลังจากนั้นผู้วิจัยเริ่มเข้าสู่ประเด็นโดยครูทิม (นามสมมติ) เป็นผู้ให้ข้อมูลคนแรก 
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงภูมิหลังความเป็นมาและระบบการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ 
ดังนั้นครูทิมซึ่งเป็นเสาหลักของกลุ่มจึงเหมาะสมส าหรับการศึกษากลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ในเบื้องต้น ต่อจากนั้นผู้วิจัย
เริ่มจากผู้ปกครองที่สะดวกให้ข้อมูลโดยศึกษาจากตารางเวรของผู้ปกครอง ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อผู้ปกครองเหล่านี้ไว้ทุกท่านเพ่ือสะดวกต่อการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
  นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้วิจัยอยู่ในสนามวิจัย ผู้วิจัยใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือที่จะสืบหา
ร่องรอยการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ การจัดการเรียนการสอนของผู้ปกครอง ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันและกับเด็กๆ การใช้พ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรม  
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ของผู้ปกครองและเด็กๆ ซึ่งผู้วิจัยพึงพอใจกับผลของการสังเกตการณ์เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์นี้ 
ท าให้ผู้วิจัยเกิดความเชื่อมั่นและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแท้จริงที่ได้จากสนามวิจัย 
  ส าหรับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกับกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ จ.ปทุมธานี 
โดยผู้วิจัยเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มบ้านเรียนโดยเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมค่ายครั้งนี้เน้น  
การระดมความคิดและความสามัคคีของเด็กๆโดยเปิดโอกาสให้เด็กๆเป็นผู้คิดและจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองและ
ผู้วิจัยเป็นผู้เล่นกิจกรรมตามฐานต่างๆที่เด็กๆจัดท าขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลและแชร์บอล 
ซึ่งซ้อมทุกๆวันอังคารเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็น ผลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมนี้สามารถเป็นข้อมูล  
ที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 
  หลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะด าเนินการถอดเทปบันทึกเสียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลในเบื้องต้น 
เพ่ือศึกษาการอ่ิมตัวของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม พร้อมทั้งท าการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาตรวจสอบความถูกต้อง 
ตรงประเด็นและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 ระยะที ่3: ช่วงออกจากสนามวิจัย 
 หลังจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลจนอ่ิมตัวแล้ว ผู้วิจัยมิได้ออกจากสนามวิจัยอย่างทันทีทันใด ผู้วิจัยยังคงติดต่อ  
กับผู้ปกครองกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้อย่างสม่ าเสมอและผู้วิจัยยังคงเข้าร่วมซ้อมกีฬากับกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เป็นปกติ
จนจบภาคการศึกษา จุดนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมได้หากพบว่าข้อมูลดิบที่ได้ไป  
ยังไม่เพียงพอ ซึ่งผู้วิจัยได้กลับไปสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เช่น ประเด็นด้านสถานที่เรียนหลักโดยละเอียดและหัวข้อหลัก
ของการเรียนรู้ของภาคการศึกษาใหม่ เป็นต้น ซึ่งในระยะนี้เป็นช่วงเวลาหลักของผู้วิจัยในการจัดกระท าและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอนโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารมาจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล
ตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) ดังนี้ 1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) 2. การแสดง
ข้อมูล (Data display) 3. การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงของผลการวิจัย  
(Conclusion, interpretation and verification) 

 ระยะที ่4: ช่วงน าข้อมูลคืนสู่ผู้ให้ข้อมูล 
 ข้อมูลที่มาจากสนามทั้งหมดจะถูกน ามาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์และสร้างหัวข้อได้ถูกน าไปให้ผู้ปกครองกลุ่ม
บ้านเรียนแห่งนี้อ่าน วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลคืนครั้งนี้ก็เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็น และเพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่าครอบคลุมตามประเด็นทั้งหมดที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาหรือไม่ โดยผู้วิจัยติดต่อ
ผู้ปกครองเพ่ือมาพูดคุยกันในเบื้องต้น ประกอบกับผู้ปกครองเหล่านี้อยู่ในช่วงประเมินผลบุตรหลานของตนเองเพ่ือ
ส่งหลักฐานและร่องรอยการเรียนรู้ให้กับศูนย์ที่ผู้ปกครองสังกัดอยู่ ผู้ปกครองและผู้วิจัยได้ร่วมพูดคุยกันถึง  
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ผลการศึกษาของผู้วิจัยซึ่งในกระบวนการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยของผู้วิจัย 
ผลจากการน าข้อมูลคืนสู่ผู้ให้ข้อมูลนี้เป็นไปอย่างราบรื่น กล่าวคือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยและรู้สึกพึงพอใจ  
ในผลการวิจัย ผู้ปกครองกล่าวว่าผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสะท้อนสิ่งที่ผู้ปกครองไม่เคยเห็นได้ในหล ายประเด็น 
เช่น วิธีการถ่ายทอดทางสังคมของเด็กๆ และผู้ปกครอง เป็นต้น  

ผลการวิจัย 
 ในบทการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนากลุ่ม 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มาจัดระเบียบข้อมูลเพ่ือจัดหมวดหมู่ แสดงประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 การถ่ายทอด 
ทางสังคมของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนในมิติด้านเนื้อหาและตอนที่ 2 การถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัว
สมาชิกกลุ่มบ้านเรียนในมิติด้านวิธีการ แต่ละตอนมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ตอนที ่1 การถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนในมิติด้านเนื้อหา 
 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เกิดมาจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต 
โดยตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมมีหลากหลาย ในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัว  
ที่จัดโฮมสคูล โดยผู้ปกครองสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนอยู่ในฐานะผู้ถ่ายทอดทางสังคม  

  ครอบครัว...ผู้เจียระไนผ่านเนื้อหา 
ก. ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม 

    ผู้ปกครองทุกคนในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ถ่ายทอดเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันแค่เพียง
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เนื้อหาแรกที่ผู้ปกครองเห็นว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของบุตรหลานก็คือ  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เด็กๆทุกคนในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ได้ถูกหล่อหลอมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมา 
จากครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้ต้องการให้บุตรหลานมีคุณธรรมน าวิชาการ เนื้อห าการถ่ายทอด 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีประเด็นย่อย 2 ประเด็น คือ ความซื่อสัตย์ และการคิดดีท าดี 
   พวกเขาเชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีความซื่อสัตย์ และถือว่าสัจจะเป็นสิ่งที่ส าคัญ พูดค าไหน  
ต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่พูด เมื่อท าผิดจะต้องกล้ายอมรับผิด ดังค ากล่าวของผู้ปกครองหลายท่าน ดังนี้ 
   “เรำอำจไม่ได้ปลูกฝังว่ำให้เรียนเก่ง ควำมดีกับควำมซื่อสัตย์ส ำคัญ พ่อแม่จะสอนเรื่องกำรมีสัจจะ 
ลูกพูดสิ่งใดจะต้องท ำสิ่งนั้นให้ได้ พูดไปลอยๆและท ำไม่ได้น่ะไม่ได้ ต้องมีสัจจะ ควำมซื่อสัตย์ ควำมดี และสัจจะมัน
อยู่คู่กันเลย” (แม่ปลา, สัมภาษณ์วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556) 
   นอกจากความซื่อสัตย์และสัจจะที่กล่าวมาแล้ว ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ทั้งหลาย
พยายามให้บุตรหลานของตนอยู่ใกล้ชิดกับวิถีพุทธให้มากที่สุด พวกเขาพยายามให้เด็กซึมซับด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาเด็กได้ทั้งทางกาย วาจา และใจ เพ่ือให้เด็กๆ  กลายเป็นมนุษย์ 
ที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  
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ข. ฝึกฝนทักษะชีวิต  
   สิ่งส าคัญที่ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้คาดหวังก็คือด้านทักษะชีวิต โดยเนื้อหา 
การถ่ายทอดด้านทักษะชีวิตนั้นครอบคลุมถึง ความรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความอดทน การปรับตัว 
ความคิดสร้างสรรค์ และสติสัมปชัญญะ เป็นต้น งานวิจัยนี้พบว่า เนื้อหาการถ่ายทอดด้านทักษะชีวิตมีประเด็นย่อย 
5 ประเด็น คือ การอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข ความสามารถท างานบ้าน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ทักษะ
สู่การท างาน และการแบ่งเวลาเพื่อท ากิจกรรม 
   อยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข: จากแนวคิดของผู้ปกครองท่านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึง
ความส าคัญในการถ่ายทอดให้เด็กได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเข้าสังคม โดยกล่าวว่า  
   “เขำจะต้องมีทักษะกำรเข้ำสังคมได้ไง พอเรำไม่รู้เรำก็ถำม เรำกล้ำที่จะถำมไง ไม่อำย เลยบอกลูกไง 
ถ้ำลูกอำยในสิ่งที่ลูกจะกล้ำท ำควำมดีนะ หนูจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เลย ต้องกล้ำ ควำมดีไม่ต้องอำยเลย ท ำเลย จะ
สอนเค้ำอยู่เสมอว่ำ ท ำควำมดีถ้ำคนอ่ืนไม่เห็น รู้มั้ยใครเห็น ก็ตัวคนท ำนี่แหละเห็น” (แม่บี, สัมภาษณ์วันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) 
   งานบ้านคืองานประจ า: นอกจากนี้ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เน้นเรื่องความเป็น
ระเบียบวินัยโดยส่วนใหญ่เมื่อเด็กอยู่ที่บ้านจะต้องช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน เช่น ถูบ้าน พับผ้า ล้างจาน รดน้ า
ต้นไม้ และท าอาหาร เป็นต้น รวมถึงการช่วยเหลือตนเองด้านอื่นๆเช่นกัน  
   ปัญญาแหลมคมพร้อมรับมือกับปัญหา: เนื้อหาด้านทักษะชีวิตอ่ืนๆของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้าน
เรียนแห่งนี้คือ การสอนให้รู้จักคิด แก้ปัญหา และสามารถท าสิ่งต่างๆให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ จากค ากล่าวที่ว่า  
   “ตอนนี้สอนวิธีคิดว่ำ คิดยังไง วำงแผนยังไง แก้ปัญหำยังไง มำกกว่ำ หรือว่ำ กำรท ำอะไรให้มัน
ออกมำเป็นรูปธรรมนี่เขำจะต้องผ่ำนกระบวนกำรอะไร สอนตรงนี้อยู่ กำรที่จะให้เด็กรู้เลยว่ำชอบอะไร จะไป  
ทำงไหน ยังไม่ใช่ตอนนี้” (พ่อสิงโต, สัมภาษณ์วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 
   สู่เส้นทางการท างาน : การที่ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้มีเวลาได้ใกล้ชิดกับเด็กนั้น 
ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกันมากมาย ดังนั้นเนื้อหาส าคัญที่ส่งเสริมทักษะชีวิตการท างานของเด็กๆคือ เนื้อหา  
ในกิจกรรมต่างๆที่ท าร่วมกัน เช่น การท าอาหาร งานไม้ งานศิลปะ กีฬาและดนตรี เป็นต้น ผู้ปกครองมิได้เน้น
ทักษะการท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นส าคัญ แต่พวกเขาต้องการให้เด็กมีส่วนร่วมและบทบาทเฉกเช่นเดียวกับตนเอง 
โดยเฉพาะบทบาทการท างานในชีวิตประจ าวัน ผู้ปกครองบางท่านให้บุตรหลานของตนเรียนรู้งานในโรงงานของตน 
บางท่านพาลูกเข้าบริษัทบ่อยครั้งเพ่ือให้เด็กซึมซับรูปแบบและระบบการท างานของตน และบางครอบครัว 
ให้โอกาสลูกของตนได้เรียนรู้งานจากผู้ช านาญการ เช่น ช่างไม้ เป็นต้น 
   เอกเขนกกับกิจกรรมนอกเวลา: จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าครอบครัวเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์
กับกระบวนการเรียนรู้ของลูก เด็กและผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม
เชิงวิชาการ ในขณะเดียวกัน เด็กได้ซึมซับความอบอุ่นจากครอบครัวจึงท าให้รู้สึกไม่เครียดกับการเรียนรู้ นอกจากนี้
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เด็กยังได้เห็นแบบอย่างการเปิดรับข้อมูลของผู้ปกครองซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต จุดนี้อาจส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ในระยะยาว  

ค. อิสรภาพการเรียนรู้สู่การค้นหาตนเอง 
  เนื้อหาส าคัญสุดท้ายที่ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานของตนก็คือ 
เนื้อหาเฉพาะทางสู่การค้นหาตนเอง เป็นเนื้อหาการถ่ายทอดเฉพาะด้านซึ่งมาจากความสนใจที่เกิดข้ึนกับตัวเด็กเอง 
เนื่องจากครอบครัวมีโอกาสใกล้ชิดกับเด็กและเห็นพัฒนาการของพวกเขา พวกเขาต้องการให้เด็กรู้จักตัวตนของ
ตนเองอย่างแท้จริงโดยปราศจากการควบคุมหรืออิทธิพลจากพวกเขา การเฝ้ามองการค้นหาตนเองหรือสิ่งที่ตนเอง
ชอบเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ จากข้อค้นพบจากการสังเกตการณ์แบบ 
มีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์โดยพบว่าผู้ปกครองสมาชิกกลุ่มบ้าน
เรียนให้ความส าคัญต่อการค้นหาตัวเองของเด็ก ซึ่งในการประชุมจะเพ่งประเด็นด้านการวางแผนการสอนรวมถึง
พัฒนาการและความสนใจของเด็กรายบุคคล และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เนื้อหาการถ่ายทอดด้านทักษะ
ชีวิตมีประเด็นย่อย 2 ประเด็น คือ ความพยายามเพ่ือค้นพบตัวเอง และการส่งเสริมด้านการเรียนรู้  ผู้ปกครองเน้น
ย้ าว่าการที่มีโอกาสจัดโฮมสคูลให้บุตรหลานของตนช่วยเปิดโอกาสให้พวกเขาเห็นถึงพัฒนาการหรือสามารถศึกษา
ความสนใจของบุตรหลานของตนได้อย่างลึกซึ้งทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมด้านการเรียนรู้อย่างทันท่วงที  โดย
เป็นไปตามความต้องการแบบปัจเจก 

 ตอนที่ 2 การถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนในมิติด้านวิธีการ 
  ครอบครัว...ผู้เจียระไนผ่านวิธีการ  
  ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีลักษณะเป็นผู้เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้มีวิธีการถ่ายทอดทางสังคม
ให้กับบุตรหลานที่น่าสนใจ ซึ่งรูปแบบ แนวคิดและวิธีการถ่ายทอดนั้นแตกต่างกันไปตามครอบครัว ดังนี้ 

ก. นั่งเฉยแล้วข า...ลงมือท าจ าขึ้นใจ 
    ประสบการณ์ผ่านการเล่น: วิธีการถ่ายทอดของแต่ละครอบครัวนั้น อันดับแรกเริ่มจาก การเรียนรู้
ผ่านการลงมือท า ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ส่วนใหญ่มักจะให้เสรีภาพในการเรียนรู้กับเด็กเพราะถือว่า
ถ้าเด็กไม่ได้ลงมือกระท าหรือลงมือปฏิบัติจริง องค์ความรู้ก็จะไม่เกิด แม้ว่าการลงมือกระท านั้นอยู่ในรูปแบบ  
การเล่นก็ตาม ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวถึงประโยชน์ของการเล่นไว้ว่า  
   “ในควำมคิดของพ่ีพ่ีคิดว่ำกำรเล่นมันคือกระบวนกำรควำมคิดของเด็ก มันคือกระบวนกำรจัดกำร 
เค้ำจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆ แล้วมันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนประสบกำรณ์สะสมที่เค้ำเก็บไปเรื่อยๆเพ่ือเค้ำที่จะได้ไว้
แก้ปัญหำในตอนโต ในช่วงชีวิตที่เค้ำจะต้องผ่ำน เค้ำต้องเอำประสบกำรณ์พวกเนี้ยแหละ ถ้ำเรำไม่ได้ลองให้เค้ำท ำ
เลยอ่ะ มันก็ยำกอยู่นะท่ีอยู่ดีๆเค้ำจะมำรู้เรื่องไปซะทุกอย่ำง” (แม่ปลา, สัมภาษณ์วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556) 
   เริ่มจากศูนย์สู่ผลลัพธ์: จากความคิดที่เอาเด็กเป็นศูนย์กลาง ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ 
จึงให้อิสรภาพในการเรียนรู้กับเด็กอย่างเต็มที่แต่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ และที่ส าคัญคือครอบครัวเหล่านี้ไม่เห็น
ด้วยกับการเลี้ยงดูแบบประคบประหงมเพราะถือว่าเป็นการท าร้ายลูกทางอ้อม ผู้ปกครองบางท่านยังกล่าวอีกว่า
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เด็กจะต้องรู้จักโลกทั้งสองด้าน ครอบครัวเหล่านี้สอนให้รู้จักทั้งความสมหวังและความผิดหวัง ไม่มีวิธีการถ่ายทอดใด 
ที่ครอบครัวจะสนับสนุนเด็กไปตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งวิธีการถ่ายทอดทางสังคมนี้เป็นแบบให้เด็กสามารถพ่ึงพาตนเอง  
ได้เร็ว เด็กเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดด้วยวิธีการลงมือกระท าแต่มิใช่ลงมือกระท าเมื่อมีทุกอย่างถูกเตรี ยมพร้อม 
ไว้ให้ ดังค ากล่าวของผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่า  
   “บำงคนอำจบอกว่ำเรำไม่ได้ให้อำหำรเค้ำแต่เรำให้เครื่องมือเค้ำที่จะไปจับสัตว์น้ ำหำปลำ คือให้
เครื่องมือที่เค้ำจะไปหำอำหำร แต่เรำอำจจะมำกกว่ำนั้นคือเรำจะต้องให้ควำมคิด ควำมอดทน เพ่ือที่จะไปหำสิ่ง
ที่มำท ำเครื่องมือเลยด้วยซ้ ำ ให้รู้จักวำงตัว อดทน และพยำยำม เพ่ือที่จะไปหำเครื่องมือและน ำเครื่องมือนั้น  
ไปหำอำหำรต่อ อำจจะล ำบำกกว่ำคนอ่ืนนิดนึง แค่นี้แหละที่เรำคำดหวัง เพรำะว่ำพรุ่งนี้เค้ำไปเจออะไรก็ไม่รู้ 
ดังนั้น ต้องมีพ้ืนฐำน เข้มแข็ง ถ้ำเจอควำมล ำบำกในวันนี้ วันข้ำงหน้ำถ้ำเจอก็คงไม่ล ำบำกไปกว่ำนี้   แต่ถ้ำไม่เคย
เจอแล้ววันข้ำงหน้ำไปเจอควำมล ำบำกก็คงหนัก” (แม่บัว, สัมภาษณ์วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 
  เทคนิคสู่การลงมือท าอย่างยั่งยืน : สิ่งที่ส าคัญที่สุดมิใช่การที่เด็กสามารถท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ แต่สิ่ง 
ที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ การที่เด็กสามารถปฏิบัติหรือกระท าสิ่งหนึ่งใดอย่างคงเส้นคงวาโดยมิต้องอาศัยค าสั่งหรือ  
การขอร้องแต่อย่างใด บางครอบครัวมีเทคนิคในการฝึกลูกโดยผ่านการปฏิบัติผ่านทักษะการใช้ชีวิ ตประจ าวัน 
เนื่องจากเด็กเหล่านี้ยังเล็กดังนั้นเทคนิคการจูงใจถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ดึงดูดให้เด็กพร้อมกระท า  
  ลงมือท าน าสู่อาชีพ : บางครอบครัวปลูกฝังทักษะด้านอาชีพ และความอดทน รวมถึงการเรียนรู้
กระบวนการจัดการด้านการงาน ดังเช่นบางครอบครัวให้บุตรหลานของตนได้ลงมือปฏิบัติในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร เช่นการเดินทางไปท างานพร้อมพ่อแม่ เป็นต้น 

ข. สั่งสอนแทบเสียงแหบ...ผ่านตัวแบบได้ผลกว่า 
  ครอบครัว....ตัวแบบ: วิธีการถ่ายทอดทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การถ่ายทอดผ่านตัวแบบ ในกรณี
ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ ผู้ที่เป็นตัวแบบหลักได้แก่ ตัวผู้ปกครองเอง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก หลาย
ครอบครัวได้กล่าวว่าบุตรหลานของตนสนใจในเรื่องใดก็เนื่องมาจากการเห็นตนเองเป็นแบบอย่าง 
  เรียนรู้จากบุคคลอ่ืน : นอกจากผู้ปกครองในฐานะเป็นตัวแบบแล้ว บางครอบครัวให้มุมมองว่า 
บางสถานการณ์เราไม่สามารถเป็นตัวแบบที่ดีได้ ดังนั้นการน าบุคคลที่สามเข้ามาเป็นตัวแบบให้เด็กสามารถศึกษา
เรียนรู้ หรือซึมซับในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถให้ได้ ดังในกรณีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางท่านที่ต้องการให้ลูกชายได้เห็น
แบบอย่าง “ความเป็นลูกผู้ชาย” จากค ากล่าวของผู้ปกครองท่านหนึ่งที่กล่าวว่า  
   “ที่บ้ำนมีแค่แม่กับคุณยำย ไม่มีแบบอย่ำงของผู้ชำยให้เห็น ทีนี้ลูกเรำเค้ำก็จะมีกลุ่มของเค้ำ
เหมือนกัน เป็นสโมสรว่ำยน้ ำค่ะ พ่ีไม่ได้ต้องกำรอะไร พ่ีต้องกำรให้ลูกพ่ีเห็นแบบของควำมเป็นลูกผู้ชำยหลำยๆ 
รุ่น” (แม่เต่า, สัมภาษณ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) 

ค. ดั่งกบในกะลา...หากไม่พึ่งพาสื่อ 
  สื่อ.....ผู้ช่วยซึ่งทรงอ านาจ: เนื่องจากทุกวันนี้มนุษย์มีช่องทางในการรับข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้น
วิธีการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้สู่บุตรหลานของตนสามารถท าได้ดี  โดย 
การถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น เด็กในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้
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ถูกปลูกฝังให้รักการอ่าน ดังนั้นหนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เนื่องจากลักษณะการเลี้ยงดูที่ยืดหยุ่นของ
ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้นี้ เด็กไม่ได้ถูกกีดกันออกจากสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูก
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
   เกม...บันเทิงสร้างสรรค์: ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเจตคติเชิงลบต่อเกม ทั้งนี้พวกเขากลับมองว่าเกม
และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวเกี่ยวกับข้อดีของเกมที่กล่าวว่า  
   “เกมส์ดีก็มีนะเกมส์ที่ฝึกเรื่องของ สเตรททีจี อะไรยังงี้แต่ไม่ใช่รุนแรงนะ รุนแรงไม่ดีทั้งนั้นแหละ  
 ไม่ว่ำเกมส์ถ้ำมันเป็นแนวที่ว่ำชั้นสำมำรถท ำให้อีกฝั่งนึงตำยให้ได้นี่ชั้นจะเป็นผู้ชนะ อันนี้ไม่ดีเลย มันกระตุ้นอกุศล
จิต จิตที่เป็นอกุศล จะจ้องล้ำงเบียดเบียนผู้อ่ืนยังงี้ ไม่ดีอยู่แล้ว แต่เกมส์ดีๆอย่ำงเกมส์ปลูกผักท ำยังไง รดน้ ำ ใส่ผัก 
อย่ำงนี้โอเคเล่นได้ รึไม่ก็พวกเตอตริสยังงั้นเล่นได้ ไอ้เกมส์ยิงโป้งๆๆนี่เด็กจะกลำยเป็นมิกสัญญีอ่ะเห็นคนเป็นผัก
เป็นปลำหมด” (พ่อปูน, สัมภาษณ์วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)  

ง. สังคมกว้าง...เรียนรู้กว้าง...สู่โอกาสที่กว้างขึ้น 
   พบปะญาติผู้ใหญ่....สู่การเรียนรู้สังคม: วิธีการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียน
แห่งนี้อีกรูปแบบหนึ่งคือ การเข้าสังคมทั้งสังคมในครอบครัวและสังคมนอกครอบครัว ผู้ปกครองกล่าวว่าเด็ก
สามารถเรียนรู้ได้อีกวิธีหนึ่งคือ การเรียนรู้ผ่านการเข้าสังคม เริ่มต้นจากการเข้าสังคมกับญาติผู้ใหญ่ เด็กเหล่ านี้ 
จะได้เรียนรู้เรื่องกาลเทศะ มารยาทในการเข้าสังคม รวมถึงได้ซึมซับวัฒนธรรมย่อยของครอบครัว  
   สู่โลกกว้าง....สู่การเรียนรู้สังคม: ส าหรับการเข้าสังคมนอกครอบครัว เด็กทุกคนในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้
ได้มีทักษะการเข้าสังคมเบื้องต้นเนื่องจากชีวิตประจ าวันเด็กเหล่านี้จะต้องเข้าเรียนที่กลุ่มบ้านเรียน ดังนั้นเด็ก
เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเพ่ือนๆ รุ่นพ่ีรุ่นน้อง ครูทิมและคุณครูท่านอ่ืนๆ รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ท่านอ่ืนๆ 
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ได้สนับสนุนให้บุตรหลานของตนได้พบปะกับคนภายนอกอยู่บ่อยครั้ง เช่น การพาไป
เข้าค่าย และการไปทัศนศึกษา เป็นต้น ครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เชื่อว่าบุตรหลานของตนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้เนื่องจากครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าสังคมและ
เรียนรู้จากสังคมท่ีหลากหลาย  

จ. ไร้เหตุผลเข้าใจยาก...มากเหตุผลเข้าใจง่าย 
  เหตุผลน าอารมณ์: วิธีการถ่ายทอดทางสังคมวิธีสุดท้ายคือ การสอนโดยวิธีใช้เหตุผลเป็นตัวน า กล่าวคือ
เป็นการสอนทางตรงจากครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้โดยผ่านค าพูดและท่าทางเป็นสื่อกลาง ซึ่งโดยปกติ
เด็กจะได้รับการสอนด้วยวิธีนี้จากครอบครัวเป็นประจ า เพียงแต่วิธีการสอนของครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียน
แห่งนี้ประกอบไปด้วยเหตุผล และกุศโลบาย วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดด้วยวิธีนี้ก็เพ่ือให้เด็กเกิดความรู้และ
ทักษะโดยเฉพาะให้เด็กรู้จักตระหนักถึงบุคคลและสังคมรอบข้างมิใช่เพียงแต่ผลกระทบต่อตนเอง ตราบใด  
ที่ผู้ปกครองสามารถฝึกฝนเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กได้อย่างสมบูรณ์แล้วนั้น เด็กเหล่านี้จะสามารถวิเคราะห์  
ลงลึกไปถึงเจตนาของบุคคลหรือหน่วยงาน จากจุดนี้ เด็กๆ จะสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
นอกจากนี้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การชักชวน
ให้นั่งสมาธิและสวดมนต์ เป็นต้น  
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อภิปรายผล  
 ครอบครัวและบุคลากรทุกคนในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เป็นตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่ส าคัญต่อเด็กๆ คือ
บุคลนัยส าคัญเหล่านี้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด มีหน้าที่หลักในการอบรม สั่งสอน และหล่อหลอมเด็กๆ  ให้
กลายเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เนื้อหาและวิธีการในการถ่ายทอดทางสังคมของพวกเขาจึงเป็นประเด็นส าคัญ 
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  

 ครอบครัว: ตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมด้านเนื้อหาสู่เด็ก 
  เนื้อหาในการถ่ายทอดที่ผู้ปกครองสอนและอบรมเด็กมีดังนี้  

1) ด้านคุณธรรม-จริยธรรม: สาระส าคัญที่เด็กได้รับการถ่ายทอดจากครอบครัว ได้แก่ ด้านคุณธรรม-
จริยธรรม ทักษะชีวิต และเนื้อหาเฉพาะทาง สิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากครอบครัวทั่วไปคือด้านเนื้อหาและ
วิธีการ เริ่มจากด้านคุณธรรม-จริยธรรม ผู้ปกครองกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้มุ่งเน้นและให้ความเข้มข้นกับเรื่องนี้
เนื่องจากต้องการปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์และสัจจะรวมถึงการคิดดีท าดีตามวิถีพุทธ เนื่องจากผู้ปกครองเชื่อว่า  
สิ่งเหล่านี้สามารถยกระดับทั้งสุภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ ได ้

2) ด้านทักษะชีวิต: ทักษะชีวิตถือว่าเป็นสาระส าคัญอีกด้านหนึ่งที่ผู้ปกครองกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้
เล็งเห็นถึงความส าคัญและมั่นใจว่าทักษะชีวิตของเด็กโฮมสคูลจะโดดเด่นกว่าเด็กๆที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติ 
ผู้ปกครองเหล่านี้เชื่อว่าทักษะชีวิตสามารถถูกพัฒนาขึ้นได้อย่างดีภายนอกห้องเรียนและต้องผ่านการลงมือปฏิบัติ
จริงหรือผ่านสถานการณ์จริงตามที่ Common and Macmullen (1986) กล่าวว่าพ่อแม่ที่จัดโฮมสคูลเชื่อว่า 
เด็กๆไม่ควรไปโรงเรียนหรืออยู่แต่ในบ้านเพราะสถานการณ์ในชีวิตของเด็กเปรียบเป็นโรงเรียนที่กระตุ้นให้เด็กเกิด
ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติซึ่งจะต้องไม่ถูกท าลายโดยความเป็นระบบ  

3) เนื้อหาเฉพาะทาง: ผู้ปกครองสนับสนุนการเรียนรู้เนื้อหาเฉพาะทาง เช่น เมื่อเด็กแสดงความอยากรู้
อยากเห็นเป็นพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การเล่นเรือใบ หรือ ดนตรี ผู้ปกครองบ้านเฟิร์นให้การสนับสนุนทันที  
เมื่อประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับเด็กๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจุดที่เด็กๆถนัด พวกเขาเชื่อว่า
โรงเรียนไม่สามารถให้ความรู้ที่เพียงพอกับเด็กๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Kantrowitz (1994) ที่พบว่า
ผู้ปกครองโฮมสคูลรู้สึกว่าโรงเรียนทั่วไปไม่สามารถให้ความรู้เชิงวิชาการที่เพียงพอกับเด็กๆได้ ดังนั้นการเรียนรู้
เฉพาะด้านสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเด็กๆให้เวลาเพียงพอต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง 

 ครอบครัว: วิธีการถ่ายทอดทางสังคมสู่เด็ก 
  ส าหรับวิธีการถ่ายทอดของผู้ปกครองนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้  

1)  การเรียนรู้ผ่านการลงมือท า: ตามที่ John Holt ได้สนับสนุนแนวคิด “Learning by Living” ได้
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการถ่ายทอดทางสังคมของแต่ละครอบครัวสมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน 
ครอบครัวเหล่านี้ให้เสรีภาพกับเด็กในการที่จะลงมือปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์เพราะครอบครัวเหล่านี้ 
มีแนวคิดที่ว่าการเล่นและการลงมือกระท าสามารถส่งเสริมกระบวนการความคิดของเด็ก การที่เด็กๆ  ได้ใช้ชีวิต 
ในสถานการณ์จริงแทนท่ีจะเรียนรู้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมีส่วนช่วยให้เด็กสามารถพ่ึงพาตนเองได้เร็ว  
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2) การถ่ายทอดผ่านตัวแบบ: เด็กๆในกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้มีโอกาสและเวลาที่อยู่กับครอบครัว
มากกว่าเด็กทั่วไป ดังนั้นผู้ปกครองจึงจ าเป็นจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ดังที่  Bandura (1977) 
ได้อธิบายว่ากระบวนการที่ส าคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเรียนรู้โดยตัว
แบบ (Modeling) เริ่มจากความสนใจและใส่ใจพฤติกรรมตัวแบบ ซึ่งก็คือผู้ปกครอง เด็กกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ 
ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่เป็นอันดับแรก เช่น เด็กบางคนสามารถเรียนรู้การวาดภาพได้เป็นอย่างดีเพราะ
เนื่องจากสนใจและสังเกตการท างานของคุณพ่อ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ปกครองมีเจตจ านงค์ที่ต้องการให้บุตรหลาน
ของตนเรียนรู้ผ่านตัวแบบจากคนนอกครอบครัวเนื่องจากตนเองไม่สามารถเป็นตัวแบบที่เหมาะสมในประเด็นนั้นๆ ได้  

3) การถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ: สื่อถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ครอบครัวสมาชิก
กลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ไม่ปฏิเสธสื่อแม้ว่าสื่อส่งผลให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมเชิงลบ แต่อย่างไรก็ตามครอบครัว
สมาชิกกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ตัดสินใจเลือกให้เด็กๆเสพสื่อที่เป็นประโยชน์หรือเลือกใช้สื่อเพ่ือเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ของตนเอง โดยมีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนการใช้สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ดังเช่นงานวิจัยของ 
Montgomery (1995) ศึกษาพบว่าเด็กนักเรียนพึงพอใจในการใช้โปรแกรมสื่อเช่น ภาพยนตร์ร่วมในการเรียนรู้  
ในห้องเรียนสามารถกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน  
ในห้องเรียนแบบปกติ เด็กๆได้เรียนรู้จากละครว่าคนไม่ดีจะมีจุดจบที่ไม่สวยงาม ซึ่งกระตุ้นให้เด็กเหล่านี้หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมจรรยารวมถึงการที่รู้จักหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้  

4) การเรียนรู้ผ่านการเข้าสังคม: ด้านทักษะการเข้าสังคมเป็นประเด็นส าคัญ ผู้ปกครองเหล่านี้จึง
เปิดโอกาสให้เด็กใช้เวลาในการเรียนรู้ผ่านการเข้าสังคม โดยเริ่มต้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับญาติหรือคนใน
ครอบครัว ซึ่งผลของการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจ ดังเช่น
งานวิจัยของ Shyers (1992) พบว่าคะแนนปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กที่เรียนโฮมสคูลสูงกว่าเด็กที่เรียน 
ในโรงเรียนแบบปกติ การจัดโฮมสคูลได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์จริง ข้อค้นพบนี้ เทียบเคียงได้กับ
งานวิจัยของ Montgomery (Ray, 2004) ที่พบว่าเด็กได้รับการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลไม่ได้ตัดขาดจาก
กิจกรรมทางสังคมที่ท าร่วมกับเด็กและผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ พวกเขามักเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา 
การฝึกงาน เล่นกีฬา เข้าค่ายฤดูร้อน รวมถึงค่ายดนตรี เป็นต้น  

5) ผ่านการใช้เหตุผลน า: ผู้ปกครองได้เรียนรู้ว่าการใช้อารมณ์กับลูกเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น
พวกเขาจึงเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลแทน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเชิงจริยธรรมของเด็ก ดังเช่น
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (1971) ในระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม เช่น ผู้ปกครองใช้วิธีการท า
โทษโดยให้เด็กสงบสติอารมณ์ผ่านการนับเลขแทนการท าโทษแบบทั่วไป ท าให้เด็กเข้าใจสาเหตุของการท าโทษ  
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพราะเด็กได้เกิดสติกลับมาย้อนทบทวนตนเอง พิจารณาว่าพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์นั้นส่งผลต่อผู้อ่ืนอย่างไร การสอนแบบใช้เหตุผลน าเช่นนี้จะน าไปสู่การสร้างจริยธรรมขั้นสูงต่อไป
เมื่อเด็กเติบโตขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

1. จากเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอดทางสังคมของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของครอบครัวโดยแท้ ดังนั้นข้อค้นพบด้านการถ่ายทอดทางสังคม กลุ่มบ้านเรียนโฮมสคูลอ่ืนๆ สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

2. ส าหรับผู้ปกครองที่ก าลังมองหาการศึกษาแนวทางเลือกที่ เหมาะสมให้กับบุตรหลานของตนเอง  
ข้อค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมั ยและสามารถตอบโจทย์ให้กับ
ผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้แม้ว่าจะจัดโฮมสคูลให้กับบุตรหลานของตนหรือเป็นผู้ปกครองที่น าบุตร
หลานเข้าระบบโรงเรียน กล่าวคือ ผลการศึกษาด้านวิธีการถ่ายทอดทางสังคมของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้นั้นสะท้อน
ให้เห็นถึงเนื้อหาและวิธีจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวิธีการถ่ายทอดทางสังคมนั้นสามารถ
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยสร้างแรงจูงใจภายใน และผ่านการลงมือท า ผลจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพหลายๆ
ด้านในตัวเด็กซึ่งเป็นค าตอบทางด้านการศึกษาที่ดีส าหรับผู้ที่ก าลังมองหาแนวทางการศึกษาแบบใหม่ นอกจากนี้
จากข้อค้นพบที่ได้จากการสนทนากลุ่มที่กล่าวถึงข้อดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุ่มสามารถสะท้อนให้เห็นถึง  
ความร่วมมือและการแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่มซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน  
ของโฮมสคูล ซึ่งสามารถตอบ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. นักวิจัยที่สนใจในหัวข้อการศึกษาแนวทางเลือกสามารถท าวิจัยในประเด็นเดียวกันโดยอยู่ในบริบท  

ที่แตกต่างกันเช่น พ้ืนที่ที่จัดโฮมสคูล เป็นต้น และเนื่องจากผลงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาถึงประเด็นการถ่ายทอด  
ทางสังคมของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้ งานวิจัยครั้งต่อไปอาจมุ่งเน้นศึกษาถึงประเด็นการถ่ายทอดทางสังคมของเด็ก
พิเศษโดยเชื่อว่าวิธีการถ่ายทอดของกลุ่มบ้านเรียนแห่งนี้นี้มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ 

2. การวิจัยครั้งต่อไปสามารถมุ่งประเด็นศึกษาเพ่ือสร้างคู่มือโดยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยสามารถ
ศึกษาจากข้อค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้รวมถึงการขยายขอบเขตศึกษากลุ่มบ้านเรียนอ่ืนๆ  ที่ตรงกับนิยามของค าว่า 
โฮมสคูล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานโดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน  
การปฏิบัติ (Learning by doing) 

3. ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถศึกษาวิจัยกับครอบครัวโฮมสคูลแบบเดี่ยวที่มีระดับเศรษฐานะ 
ที่แตกต่างกันหรือเลือกศึกษากับกลุ่มบ้านเรียนอ่ืนๆ ที่สมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลายทางด้านชีวสังคมเพ่ือให้ได้
ข้อค้นพบที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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