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การวิจัยเรื่องการถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลใน
ประเทศไทย : กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรนมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจถึงบริบทของกลุมเรียน
บานเฟรนและของครอบครัวที่เปนสมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรนและเพื่อทําความเขาใจกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการถายทอด
ทางสังคม นอกจากนี้ ผูวิจัยตองการทําความขาใจถึงอัตลักษณและการธํารงอัตลักษณของครอบครัว
ที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลภายใตการเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ
การศึก ษาเฉพาะกรณีเ ชิงคุณภาพ ซึ่ง การเก็บ รวบรวมขอมูล ไดอ าศัยวิธีก ารที่ห ลากหลายเชน
การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณกลุมและสนทนากลุม
กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตรหลานของตนเองโดย
ทุกครอบครัวเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมด 5-8 ครอบครัว และผูมีสวนเกี่ยวของ เชน
ที่ปรึกษาหลักของกลุมเรียนบานเฟรน เพื่อนบานที่อาศัยในละแวกเดียวกันกับบานเฟรน เด็กๆ
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน และครูพิเศษ เปนตน
ผูวิจัยแบงผลการวิจัยออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรนและ
ของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน โดยกลุมเรียนบานเฟรนถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ
ผูปกครองกลุมหนึ่งที่สงลูกเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลทางเลือกแหงหนึ่งในเขตปริมณฑลโดยโครงสราง
การจัดการบริหารของกลุมเรียนนี้เปนไปอยางลงตัวและมีความยืดหยุนสูง แตดวยความยึดมั่นใน
แนวคิดโฮมสคูล พอแมทุกคนจึงมีบทบาทเปนครูสอนในหลากหลายวิชาที่แตกตางกันประกอบกับ
บทบาทของผูบริหารกลุมไปพรอมๆกัน บุคคลที่เปนแกนหลักของกลุมเรียนบานเฟรนนี้คือครูทิม
(นามสมมติ) ลักษณะทางกายภาพของสถานที่เรียนรูหลักของกลุมเรียนบานเฟรนมีลักษณะที่เหมาะ
แกการเรียนรู ซึ่งภายนอกเปนลักษณะบานเดี่ยวโดยมีตึกตอเติม 3 ชั้นอยูอีกดานหนึ่งสําหรับเปน
สถานที่เรียนรูเสริม หนาบานมีสนามหญาใหญและบอน้ําขนาดกลาง ซึ่งทุกสวนของบานสามารถใช
เปนสถานที่เรียนรูไดทั้งสิ้น โครงสรางการจัดการเรียนการสอนแบงออกเปน 4 สาระหลักๆ ไดแก
ทักษะชีวิต-จริยธรรม, ภาษา-คณิตศาสตร, องครวม และ ศิลปะ-ดนตรี-กีฬา-งานฝมือ นอกจากนี้
สาเหตุที่ผูปกครองตัดสินใจเลือกจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานมาจากมุมมองประสบการณชีวิตของ
ตนเองซึ่ง สามารถสรุป ขอ ดีข องการจัด โฮมสคูล แบบกลุม ได ดังนี้ 1) มีก ารแบงปน ทรัพ ยากร
2) เด็กไมรูสึกโดดเดี่ยว 3) มีจํานวนเด็กที่เหมาะสม 4) พอแมมีโอกาสเรียนรูพรอมๆ กับเด็ก

สวนที่ 2 ของผลการวิจัยคือ กระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
กลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการถายทอด โดยแบงออกเปน 2 มิติ มิติแรกเปนการ
ถายทอดทางสังคมสูเด็กซึ่งตัวแทนการถายทอดทางสังคมคือ ครอบครัวและกลุมเรียนบานเฟรน
เนื้อหาการถายทอดจากตัวแทนทั้ง 2 หนวยนี้มุงเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต การคนหา
ตัวตนของเด็ก ในกรณีของวิธีการถายทอดทางสังคม จะเนนวิธีการลงมือทํา การเรียนรูผานตัวแบบ
และเรื่องเลา การเขาสังคม และเรียนรูผานสื่อ มิติที่สองเปนการถายทอดทางสังคมสูผูปกครอง
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนซึ่งตัวแทนการถายทอดทางสังคมคือ เด็ก ครอบครัวอื่นๆ ที่เปนสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรน และครูทิม(นามสมมติ) เด็กๆเปนสวนหนึ่งใหผูปกครองไดเรียนรูพัฒนาการและ
ชวยขัดเกลาอารมณใหเกิดความออนโยน ในขณะที่ครอบครัวอื่นๆ ทําใหผูปกครองเกิดการเรียนรูที่
จะประณีประนอม เกิดความผูกพัน และชวยใหผูปกครองสั่งสมประสบการณความเปนครู ในกรณี
ของครูทิมในฐานะตัวแทนการถายทอดทางสังคม ผูปกครองไดซึมซับแนวคิดและแนวปฏิบัติของการ
เปนนักโฮมสคูลที่ดี นอกจากนี้ผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนไดเรียนรูธรรมะจากครูทิมดวยเชนกัน
สวนที่ 3 ของผลการวิจัยคือ อัตลักษณของครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลภายใต
การเปน สมาชิก กลุม เรีย นบา นเฟรน อัต ลัก ษณข องกลุมเรีย นบา นเฟรนคือ เด็ก เปน ศูน ยก ลาง
คนนอกกรอบ และศรัทธา โดยกระบวนการการกอตัวของอัตลักษณเหลานี้เริ่มมาจาก การสั่งสม
ประสบการณ การคัดเลือกประสบการณเพื่อนํามาประยุกต หลังจากนั้นนําประสบการณที่ผานการ
คัดเลือกมาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและปรัชญาของบุคคล สุดทายถึงกระบวนการปอนกลับซึ่งทําให
แนใจวาสิ่งเหลานี้คืออัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรนโดยแท นอกจากนี้เงื่อนไขทั้ง 4 ซึ่งไดแก
การเปดรับสื่อ ความรูสึกผูกพันในกลุม การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และการเห็นพัฒนาการที่ดี
ของบุต รหลาน เปน กุญ แจสํา คัญ ที่ทํา ใหค รอบครัว สมาชิก กลุม เรีย นบา นเฟรน สามารถธํา รง
อัตลักษณไวไดแมอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน
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The objectives of this research study are to understand the context of BAAN
FLEARN and the families who are the members of this homeschool group, and to study the
socialization of the group’s members in terms of content and approaches. Besides these,
the researcher aims to comprehend homeschool parents’ identities and the identities’
preservation as they are the members of BAAN FLEARN. In this study, qualitative research
methodology (Case Study) was employed. There were several ways for data collection,
including participative observation, non-participative observation, in-depth interview, groupinterview and focus group. Key informants were mainly 7 families attending BAAN FLEARN
and others concerned with this homeschool group, BAAN FLEARN consultant, Mr. Tim
(alias), neighbors, children in BAAN FLEARN, and teachers.
Research findings are divided into three elements with the first part about the
context of BAAN FLEARN and families who are the members of it. The second part of
research findings is about the socialization of the group’s members in terms of contents and
approaches. There are two dimensions in the section. The first dimension is the
socialization of BAAN FLEARN children. The second dimension is about the socialization of
BAAN FLEARN parents who had been socialized by three agents that were children, other
members of the group and Mr. Tim (alias). The final part of research findings is about
homeschool parents’ identities as they were the members of BAAN FLEARN. There were
three identities of BAAN FLEARN, child-center, out of frame and trust.
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ปริญญานิพนธฉบับนี้ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งสําเร็จลุลวง และเปนตนแบบที่ดีในการจัดทํางานวิจัย
ของขาพเจาตอไป
อาจารย ดร.ฐาศุ กร จั นประเสริฐ อาจารยที่ ปรึกษารวม ไดกรุณาชี้แนะแนวทางที่เปน
ประโยชน พรอมทั้งสนับสนุนการจัดทําปริญญานิพนธฉบับนี้ของขาพเจาดวยความรักและเมตตา
เปนอยางยิ่ง
รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา อาจารยที่ปรึกษารวมจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่สละเวลาอันมีคา รวมเปนคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและใหคําแนะนําที่มี
คุณประโยชนในการปรับปรุงปริญญานิพนธของขาพเจา
รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาชี้แนะแนวทางที่กระจาง
และจุดประกายความคิดทําใหขาพเจาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทําปริญญานิพนธ
ฉบับนี้จนสําเร็จสมบูรณ อีกทั้งยังใหความกรุณารวมเปนคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
ของขาพเจาดวย
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ออมเดือน สดมณี ผูเปนแมแบบที่สมบูรณ
ในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่กรุณาสั่งสอน ชี้แนะการทํางานวิจัยอยางลึกซึ้ง กระจางชัด ซึ่งเปน
แรงบันดาลใจใหขาพเจารักการทํางานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล
ที่ถายทอดความรูดานสถิติ ใหขาพเจามีความรูความเขาใจในวิชานี้เปนอยางดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษา
และใหกําลังใจเสมอมา ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.
ประทีป จินงี่ ผูถายทอดความรูดานจิตวิทยาใหขาพเจามีความเขาใจอยางลึกซึ้ง พรอมทั้งเปน

กําลังใจใหขาพเจามาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี
(ปจจุบันเกษียณอายุราชการแลว) ที่เปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานวิจัยชิ้นแรกเรื่อง “สภาพการ
ดําเนินชีวิตครอบครัวที่มีเด็กติดเกมสฯ” โดยใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
แกข า พเจา และทีม งานในการทํ า งานวิจัย ดัง กลา ว ขณะที ่ย ัง เปน นัก วิจัย มือ ใหม นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาที่สํานักเลขาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทาน ที่ขาพเจา
มิไดเอยนาม ไดกรุณาใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการจัดทําปริญญานิพนธฉบับนี้
จนสําเร็จลุลวง
ขอขอบพระคุณคุณครูเจน ครูใหญแหงโฮมสคูลบานเฟรน และผูปกครองทุกทานที่กรุณา
เสียสละเวลาอันมีคาของทานในการใหขอมูลโดยละเอียด และตอบขอสงสัยอยางกระจางชัด ดวย
ความเต็มใจเปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญในการทํางานวิจัยชื้นนี้ของขาพเจา และที่ขาด
ไมไดคือขอขอบคุณเพื่อนพองนองพี่รวมสถาบันที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกันและกันมา
โดยตลอด ซึ่งขาพเจารูสึกซาบซึ้งเปนอยางมาก
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของขาพเจา(นายสวัสดิ์ - นางนัดดา จันทรแสงศรี) ผูมี
พระคุณอันหาที่สุดมิได ที่อบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ชี้แนะแนวทางที่ดีงามในการดําเนินชีวิตชองขาพเจา
ทั้งทางโลกและทางธรรม มาโดยตลอด รวมทั้งนาภา (พัทธธีรา วรนาถพิตตินันท) ผูใหคําปรึกษา
ชวยเหลือทุกสิ่งอยางดวยความรักและปรารถนาดีอยางเปยมลน
ชอกราบขอบพระคุณพระอาจารยสงา กลิ่นหอม ผูเปนดั่งประทีปแกวสองทางใหขาพเจา
เกิดปญญาสามารถผานพนปญหาและอุปสรรคตางๆไปไดดวยดี และมีพลังรังสรรคงานปริญญา
นิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ข าพเจ าหวั ง เป น อย างยิ่ ง วาปริ ญญานิ พนธฉ บั บ นี้ จะเป น ประโยชนแกทุ กทา นที่ ศึ กษา
คนควาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบโฮมสคูลชองประเทศไทย ความดีงาม ความชอบที่เกิดจาก
ปริ ญ ญานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ ข า พเจ า ขอน อ มอุ ทิ ศ ให แ ก ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อ อ มเดื อ น สดมณี
(ผูลวงลับ) อาจารยผูเปนที่รักและเคารพยิ่งของขาพเจา สวนขอบกพรองและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในปริญญานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมรับแตเพียงผูเดียว
โสวริทธิ์ธร จันทรแสงศรี
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1

บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
สถาบันการศึกษาเปนตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่มีสวนในการหลอหลอมบุคลิกภาพ
เจตคติ และพฤติกรรมของบุคคลตอจากสถาบันครอบครัว และทําหนาที่ถายทอดความรูทางวิชาการ
ทักษะ คานิยมที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคม จุดมุงหมายของสถาบันการศึกษาคือ การสอนให
บุค คลเกิ ด ทั ก ษะด า นเทคนิ ค และสติปญ ญา ความสามารถ เจตคติ และคา นิย มทางวั ฒ นธรรม
เพื่อเตรียมบุคคลใหเปนผูใหญที่มีความสามารถและเปนที่ยอมรับในสังคม (งามตา วนินทานนท. 2537)
สถาบันการศึกษาจึงถูกคาดหวังจากผูปกครองและสังคมใหอบรมสั่งสอนและสรางเด็กและเยาวชนให
เปนคนดีคนเกง อยางไรก็ตามแมสถาบันการศึกษาจะถูกคาดหวังและไดรับความไววางใจจากผูปกครอง
ในฐานะแหลงดานการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการถายทอดอบรมทางจริยธรรมใหกับบุตรหลาน
แตอีกดานหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในสถาบันการศึกษาคือ ความรุนแรงและอันตรายในโรงเรียน ดังเห็นได
จากขาวจํานวนมากที่แสดงถึงความไมปลอดภัยในโรงเรียน เชน เด็กนักเรียนประถมในซินเจียง
ประเทศจีนไดรับบาดเจ็บเกือบ 100 คน สาเหตุเพราะรีบแยงกันวิ่งไปยังสนามเด็กเลนในชวงเวลา
พักเที่ยง (ผูจัดการออนไลน. 2553) หรือกรณีของประเทศไทย ตามที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบุจุดเสี่ยงในโรงเรียนที่มักเกิดอันตรายแกเด็กเปนประจํา ไดแก ประตูโรงเรียน เครื่องใชไฟฟา
โตะ-เกาอี้ บันได สนามเด็กเลน บอน้ํา สนามกีฬา และ อาคารที่กําลังกอสราง (หนังสือพิมพมติชน)
นอกจากนี้ยังมีเหตุทะเลาะในโรงเรียนมากมายที่ถูกเสนอออกตามสื่อตางๆ เชน สื่อออนไลนที่
ออกมาเปนรูปแบบคลิปวีดีโอสั้นๆ เปนตน จากคมชัดลึกออนไลนวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556 เสนอ
ขาวเหตุการณนักเรียนตีกันขณะสอบโอเน็ตโดยชวงเชาการสอบเปนไปดวยดี จนกระทั่งชวงพักเที่ยง
เด็กนักเรียนชายจากโรงเรียนแหงหนึ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเรียนอีกโรงเรียน โดยเพื่อนๆ
ของเด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนตางพากันเขาไปชวยเหลือ และเกิดการตะลุมบอนกันนับรอยคน
มีผูไดรับ บาดเจ็บ ตองเขาโรงพยาบาลถึง 3 คนจะเห็นไดวาอุบัติเหตุที่ไมคาดคิดอยูใ กลตัว เด็ก
ตลอดเวลาและเปนอันตรายตอความปลอดภัยของเด็ก ดังนั้นผูปกครองหลายคนเล็งเห็นวาโรงเรียน
เปนสถานที่เสี่ยงแหงหนึ่ง นอกจากภายในโรงเรียนแลว สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน เชน
อาหารที่เ รีย งขายหนา โรงเรีย นก็มีภัย รา ยแฝงเชน กัน จากขา วการเสีย ชีวิต ของเด็ก หญิง ใน
จังหวัดอุดรธานี อายุ 15 ป เพราะพฤติกรรมการกินที่ชอบซื้อขนมและอาหารที่วางขายตามหนาโรงเรียน
มารับประทานทุกวันจนมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 600 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ดังนั้นการเลือกซื้อ
อาหารรับประทานของเด็กๆ เปนสวนสําคัญที่สงผลถึงสุขภาพของเด็กไทย นอกจากนี้โรงเรียนขนาดใหญ
ที่มีนักเรียนมากเกินไปจะเกิดปญหาตางๆ อยูเสมอ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ เชน
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การขโมย ความรุนแรง การกดขี่ทางเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบน และ
อบายมุขอื่นๆ ในนักเรียนดวยกันเอง
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จากปญหาความไมปลอดภัยในโรงเรียนดังกลาวทําใหผูปกครองบางสวนตระหนักและ
หวงใยถึงความปลอดภัยของบุตรหลาน จึงแสดงออกโดยเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามแนวทางการจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตน (สมจิตร อุดม. 2548)
สําหรับงานวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ใหเห็นถึงปญหาระบบการศึกษาไทยในปจจุบันดังเชนงาน
ของทรงศักดิ์ กฤติยาภิชาตกุล ที่ศึกษาหัวขอความเปนไปไดของการจัดโฮมสคูลในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม (2546) ศึกษาพบวาระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้นไมไดสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียน มุงเนนในเรื่องการแขงขัน ยัดเยียดการเรียนรู ซึ่งไมเปนผลดีตอเยาวชนไทย ดังนั้น
การศึกษาทางเลือกเชนการจัดโฮมสคูลจึงเหมาะสมตอการเรียนรูของเด็กมากกวา นอกจากนี้ระบบ
โรงเรียนยังไดชวงชิงเวลาที่เด็กควรอยูกับผูปกครอง โดยโรงเรียนเปนผูผูกขาดเรื่องการจัดการศึกษา
แตผูเดียว ความลมเหลวของระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน คือ ระบบทําใหการศึกษาของคนในชาติ
ซึ่งเดิมเปนเรื่องงายที่ทุกคนรูจักดีและเคยมีสวนรวม กลายเปนเรื่องลึกลับ ผูกขาด และยากแกการ
เขาใจ (รุง แกวแดง. 2541) ผลกระทบของการจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาวทําใหเด็กเกิดความเครียด
จากการเรียนแบบทองจําและตองทําการบานจํานวนมากในแตละวันเกิดความรูสึกเบื่อและไมอยาก
ไปโรงเรียนหรือแมแตพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกในทางกาวราวไมรับฟงเหตุผลของพอ-แมซึ่งถือ
เปนความลมเหลวของการจัดการศึกษาในระบบ อีกทั้งปญหายาเสพติดในโรงเรียนที่ครูไมสามารถ
ใหก ารดูแ ลอยา งทั่ว ถึง (วีร นุช ปณ ฑวณิช . 2543: 17) จากที่ก ลา วมาขา งตน ชี้ใ หเ ห็น ถึง
ปญหาสวนหนึ่งของระบบการศึกษาในประเทศไทย
ถึงแมโรงเรียนจะเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาใหกับเยาวชน แตครอบครัวจัดวา
เปนสถาบันทางสังคมแหงแรกของมนุษยที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษย เปน
ที่ยอมรับวาจุดเริ่มตนของการเรียนรูสําหรับเยาวชนเริ่มจากสถาบันครอบครัว การพัฒนาเยาวชนให
มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว บิดามารดาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การอบรมเลี้ยงดู รวมถึงดานการตัดสินใจ เพื่อชี้นําบุตรหลานของตนเองไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม
และเปนผูใหญที่มีคุณภาพของสังคมการจัดโฮมสคูล มีสวนรวมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย
ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มุงเนนการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใหครอบครัว ชุมชน หรือทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมกัน พอแมมีสิทธิโดยธรรมชาติและโดยธรรมแหงพระพุทธศาสนาที่ไดรับความชอบธรรมทาง
กฎหมายภายใตการคุมครองของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 12 ถึง
มาตรา 16 ที่กําหนดใหครอบครัวมีสิทธิสมบูรณ สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุตรหลานได
ดวยตนเองอยางมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกตางกันตามปรัชญา ความเชื่อ
สภาพปญหา หรือความตองการของแตละครอบครัว โดยไดรับสิทธิประโยชนและการอุดหนุนจากรัฐ
ทัดเทียมกับผูเรียนในระบบการศึกษาอื่นๆ (สื่อพลัง. 2544: 14)
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เมื่อผูปกครองหรือครอบครัวไดรับสิทธิและมีอํานาจในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลาน
โดยชอบธรรม ทําใหประเด็นการจัดโฮมสคูลไดรับความสนใจและเปนที่นิยมศึกษาวิจัยเปนตนมา ดัง
ทัศนา แสวงศักดิ์ ไดกลาววา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดมาตรา
ในเรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาโดยผูปกครองมีอํานาจจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเอง
ไดโดยชอบธรรม ทําใหการจัดโฮมสคูลไดรับความสนใจมากขึ้น กระบวนการการถายทอดทางสังคม
จากพ อ แม แ ละบุ ค คลใกล ชิ ด ของเด็ ก จึ ง มี ส ว นสํ า คั ญ ที่ ส ามารถกํ า หนดพฤติ ก รรมของเด็ ก ได
โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา เปนบทบาทของพอแมและผูใกลชิดกับเด็กที่จะมีการ
ปะทะสังสรรคกัน มีการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ เจตคติ คานิยม และแบบ
แผนพฤติกรรมตางๆ ไปสูเด็ก เปนกระบวนการที่มีผลตอลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของเด็ก
รวมทั้งพัฒนาบุคคลในอนาคตอีกดวย (งามตา วนินทานนท. 2535: 122) ในปจจุบันเปนที่ยอมรับ
กันแลววากระบวนการการเรียนการสอนของประเทศไทยควรจะเปนรูปแบบเชิงบูรณาการซึ่งอาจ
ปรากฏไดหลากหลายรูปแบบโดยมุงเนนการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง แตเ นื่องจากระบบโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนใหมีลักษณะเชิงบูรณาการไดคอนขางยาก ประกอบกับปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมถึงการเปดรับขอมูลขาวสารจากภายนอกและการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงทําใหรูปแบบการศึกษาใหมๆ เชน การจัด
โฮมสคูล โรงเรียนวิถีพุทธ เขามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น จากคํากลาวของอมรวิชช นาครทรรพ
(2543) กลาววา “ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางมั่นคงประการหนึ่ง
คือ ความเชื่อวารัฐไมมีสิทธิหรืออํานาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับใหเด็กตองไดรับ
การศึกษาในแบบที่รัฐตองการจากสถานศึกษาที่รัฐจัดใหเทานั้น รัฐไมใชเจาของชีวิตเด็ก และดังนั้น
ครอบครัวที่เลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมา จึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลานั้น
ใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมดวย” สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของครอบครัวในฐานะตัวแทนการ
ถายทอดทางทางสังคมที่ควรไดรับสิทธิในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองไดอยาง
เหมาะสม
การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการจัดโฮมสคูลที่ผานมา สวนใหญมุงเนนเรื่องรูปแบบ แนวคิด
สภาพปญหา อนาคตภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลการจัดการเรียนการสอนของ
ผู ป กครองที่ จั ด โฮมสคู ล เช น งานวิ จั ย ของ อํ า พา แก ว กํ า กง (2547) ที่ ศึ ก ษาถึ ง สภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดโฮมสคูล พบวาบิดามารดาที่จัดโฮมสคูลสวนใหญได
นําไอซีทีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบุตรหลานโดยใชใหบุตรหลานทําโครงงานตามความ
สนใจของพวกเขาเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมภูมิรูและกิจกรรมเสริมทักษะ ผูวิจัยพิจารณาเห็นวายัง
ขาดประเด็นการถายทอดทางสังคม และอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ซึ่งมีความจําเปนที่
จะตองเขาใจถึงพื้นฐานของพอแมหรือผูปกครองที่ตัดสินใจจัดโฮมสคูล ไมวาจะเปนดานความคิด
ความเชื่อ เจตคติ รวมถึงสาเหตุที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจที่นําบุตรหลานออกจากระบบโรงเรียน
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เพื่ อ มาเรี ย นโฮมสคู ล ประสบการณ ภ ายในครอบครั ว มี ส ว นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการสร า งค า นิ ย ม
ทัศ นคติ ความเชื่อ พฤติ กรรม และบุคลิกภาพ กระบวนการตั ดสินใจของครอบครั วเปนหนึ่งใน
กระบวนการถายทอดทางสังคม เนื่องจากครอบครัวไดรับการถายทอดทางสังคมจากตัวแทนการ
ถายทอดตางๆ เชน ครอบครัว โรงเรียน และสื่อ เปนตนซึ่งเปนการสั่งสมความรูและประสบการณ
สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจจัดโฮมสคูล ดังที่จันทนกฤษณา ผลวิวัฒน (2547) ระบุวา
ปจจัยหลักของการจัดโฮมสคูลคือ แนวคิดและความเชื่อที่ตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ความแตกตางของบุคคล เด็กควรอยูกับผูปกครอง ประสบการณในโรงเรียนของผูปกครองรวมถึง
ผูปกครองเปนคนกลาสวนกระแส กระบวนการถายทอดทางสังคมเปนสวนหนึ่งที่สามารถสะทอน
ประสบการณที่ผูปกครองสั่งสมมาจนกระทั่งตัดสินใจที่จะจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตนเอง
นอกจากนี้ยังแสดงถึงมุมมอง ความเชื่อ คานิยม เจตคติ รวมถึง วัฒนธรรมยอยที่ผูปกครองเหลานี้
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ดั งนั้นการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจที่จะจัดโฮมสคูลตองเริ่มศึกษาจาก
ประสบการณของผูปกครองเปนอันดับแรก และมีความจําเปนที่ตองศึกษาอยางลึกซึ้งเพื่อใหเห็นถึง
กระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลเนื่องจากบุคคลทุกคนลวนไดรับการ
ถายทอดทางสังคมและสั่งสมประสบการณที่ผานมาและนํามาถายทอดใหกับบุตรหลาน ในฐานะที่
เปนผูที่ไดรับการถายทอดทางสังคมและเปนตัวแทนในการถายทอดทางสังคม การจัดโฮมสคูลถือวา
เปนการศึกษาทางเลือกซึ่งเปนแนวคิดใหมสําหรับครอบครัวบางครอบครัวที่ยังไมพึงพอใจกับการจัด
การศึกษาของรัฐบาล อาจเนื่องจากคุณภาพการสอนที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ครอบครัวได นอกจากนี้บางครอบครัวมีความเชื่อวาการที่บุตรหลานจะไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด
จะตองไดมาจากความรับผิดชอบของตัวผูปกครองเอง (Caruana. 1999: 58)
การที่ครอบครัวยอมรับและเลือกรูปแบบโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตน ผูวิจัยตั้งขอสังเกต
ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม และการลงศึกษานํารอง วามาจากสาเหตุสําคัญที่นาสนใจ เชน
การเปดรับสื่อดานการศึกษาและพัฒนาการของมนุษยของครอบครัว ประสบการณเดิมของคนใน
ครอบครัว และเจตคติตอระบบการศึกษา ณ ปจจุบัน เปนตน กอนที่ครอบครัวจะตัดสินใจยอมรับ
แนวการศึกษาระบบนี้ พวกเขาจะตองผานกระบวนการการคิด ไตรตรอง และพิจารณาอยางรอบคอบ
และจะตองเผชิญหนากับ สถานการณที่ตองสรางอัต ลักษณของการเปนครอบครัว ที่จัดโฮมสคูล
ครอบครัวที่ตัดสินใจนําบุตรหลานเขามาเรียนในระบบนี้อาจถูกมองวาเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทาง
สังคม หรือถูกเรียกวาเปนพวกคิด “นอกกรอบ” ดังเชน การศึกษาของแสงเดือน นนทเปารยะ (2546:
81) พบวาผูปกครองที่จัดโฮมสคูลสวนใหญเผชิญปญหาและอุปสรรคจากปจจัยทั้งภายในครอบครัว
เชน ความแตกตางดานความเชื่อในระบบการศึกษา และจากภายนอกครอบครัวเชนการไมยอมรับ
ของสังคมการไมไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนไมสามารถ
รวมกลุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได นอกจากนี้ปญหาและอุปสรรคยังเกิดจาก
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นโยบายกฎระเบียบขอบังคับของรัฐที่สรางกรอบบังคับมากกวาที่จะสรางแรงจูงใจสนับสนุนรวมถึง
เจาหนาที่รัฐบางคนมีเจตคติเชิงลบตอโฮมสคูลเชนคิดวาเปนเรื่องยุงยากเปนภาระหรือระแวงวาจะ
ถูกใชไปในทางมิชอบทําใหมีการแสดงออกตางๆ ที่ไมเอื้อตอ โฮมสคูล (ยุทธชัย เฉลิมชัย; และคณะ.
2543: 46) ผูวิจัยพิจารณาวาการเผชิญปญหาและอุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอก จนกระทั่ง
สามารถเผชิญและกาวขามปญหาและอุปสรรคไดถือวาเปนกลยุทธที่สําคัญที่จะปูพื้นฐานการสราง
อัตลักษณและสนับสนุนอัตลักษณความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลไดการธํารงอัตลักษณความเปน
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูล จะเกิดขึ้นภายหลังที่บุคคลเหลานี้ไดจัดการกับอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตน โดยผานกลไกตางๆ เชน การยึดมั่นถือมั่นตอระบบ
การจัดโฮมสคูล เจตคติที่ดีตอการจัดโฮมสคูลและ สภาพแวดลอมซึ่งเปนกลไกทางสังคม ดังสอดคลอง
กับ ผลการวิจัย ของศุภ กิจ เทพบัณ ฑิต (2539) ที่ไ ดศึก ษาการธํา รงอัต ลัก ษณข องชนกลุม นอ ย
กรณีศึกษาของคนไทยอีสานในภาคเหนือของประเทศไทย จากการศึกษาพบวา ชุมชนใชกลไกทาง
สังคมหลายประการดวยกันเปนเครื่องมือ ในการธํารงรักษาอัตลักษณของชุมชน กลไกเหลานี้ไดแก
ผูนํา หรือผูอาวุโสในชุมชน กลุมและองคกรดั้งเดิมของชุมชน สวนขั้นตอนที่เปนกระบวนการใน
การธํารงรักษาอัตลักษณของชุมชนนี้นั้น ชุมชนไดใชกลไกและวิธีการขางตนเปนขั้นๆ โดยการ
ธํารงอัตลักษณของความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลนั้นจะตองกระทําผานการปฏิสังสรรคทางสังคม
เพราะวาการดําเนินชีวิตประจําวันกับอัตลักษณของความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลนั้น ยอมมี
ความแตกตางจากครอบครัวทั่วไปที่นําบุตรหลานเขาระบบโรงเรียนปกติ ในขั้นตอนนี้ครอบครัว
เหลานี้ยังตองเผชิญหนากับอุปสรรคอีกหลายครั้งโดยผานการถูกใหนิยามเชิงลบตางๆ ซึ่งสุดทาย
แลวครอบครัวที่จัดโฮมสคูลเหลานี้สามารถธํารงอัตลักษณความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลไดใน
สังคมไทย
จากภูมิหลังที่กลาวมาขางตนพบวากระบวนการตัดสินใจจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของ
ตน ซึ่งรวมถึงการเผชิญหนากับอุปสรรค การสรางและการธํารงไวแหงอัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูล มีสวนเกี่ยวของกับประสบการณของผูปกครองเปนสําคัญ ซึ่งมีสวนชวยใหครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลสามารถธํารงอัตลักษณความเปนตัวตนของเขาไวได ประสบการณของครอบครัวเปนสวน
สนับสนุนใหครอบครัวเหลานี้เกิดความศรัทธาตอระบบการจัดโฮมสคูล ดังนั้นผูปกครองผูซึ่งเผชิญหนา
กับอุปสรรค เชน การไมยอมรับซึ่งระบบการจัดโฮมสคูลของบุคคลในครอบครัวอื่นๆ ตองธํารงอัตลักษณ
ความเปนตัวตนเพื่อพิสูจนใหสังคมตระหนักถึงระบบการศึกษาที่พวกเขาศรัทธา ผูวิจัยจึงเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการถายทอดทางสังคมดานเนื้อหาและวิธีการที่สงผลตอการตัดสินใจจัด
โฮมสคูลของครอบครัวซึ่งเนนศึกษาการจัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียน โดยศึกษาเฉพาะเจาะจงใน
กลุมเรียนบานเฟรนเนื่องจากผูวิจัยลงสนามวิจัยเบื้องตนแลวพบวากลุมเรียนบานเฟรนแหงนี้มีความ
นาสนใจหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวแบบกลุมเรียน
สามารถแกไขขอพิพาทที่กลาววา เด็กๆ ที่ไดรับการจัดโฮมสคูลไมสามารถเขากับสังคมภายนอกได
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ประกอบกับพอแมทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือวาเปน
การจัดโฮมสคูลอยางแทจริง ยิ่งไปกวานั้นผูวิจัยเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว
ในตางประเทศยังไมมีรูปแบบของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือก
ศึกษากลุมเรียนบานเฟรนที่มีประสบการณการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวแบบกลุมบาน
เรียนมาเปนระยะเวลาหนึ่งและเปนกลุมบานเรียนที่มีความกลมกลืนและเหนียวแนน นอกจากนี้
ผูวิจัยยังตองการทําความเขาใจเรื่องการสรางและการธํารงไวแหงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
ในกลุมเรียนบานเฟรน รวมทั้งศึกษาบริบททางสังคมและประสบการณที่สําคัญในลําดับชีวิตของ
ครอบครัวที่เขาสูการเปนผูปกครองที่จัดโฮมสคูล การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth interview) การสังเกต
(Observation)การสัมภาษณกลุม (Group Interview) และสนทนากลุม (Focus group) เปนเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการ
ใชเทคนิคการเก็บขอมูลที่หลากหลายในเบื้องตนผูวิจัยไดดําเนินการศึกษานํารองโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลกับครอบครัวที่จัดโฮมสคูลจํานวน 3 ครอบครัวเพื่อสํารวจความเปนไปไดของการศึกษาใน
ประเด็นดังกลาวในบริบทของสังคมไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคนหาคําถามการวิจัยที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่อันจะชวยลดชองวางขององคความรูที่ยังมีการศึกษาคอนขางนอยและขยาย
องคความรูเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูลตอไป

การศึกษานํารอง
การเริ่มตนแหงการศึกษานํารอง
การศึกษาหัวขอการจัดโฮมสคูล ผูวิจัยเริ่มตนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ แตเนื่องจากมีขอจํากัดบางประการเชน เอกสารงานวิจัยและบทความ
ทั่วไปสวนใหญศึกษาในประเด็น ภูมิหลัง ความเปนมา และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งยังไมตอบโจทยการวิจัยที่ผูวิจัยตองการแสวงหาคําตอบดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษานํารอง สํารวจพื้นที่
เพื่อศึกษาบริบทของลักษณะการจัดโฮมสคูล ชีวิตความเปนอยูของครอบครัวโดยใชเทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต และการสัมภาษณกลุมกับผูปกครองที่จัดโฮมสคูล
ญาติสนิทที่เกี่ยวของกับผูปกครอง และรับฟงเสียงสะทอนจากเด็กที่เขาสูระบบการจัด โฮมสคูล
การไดมาซึ่งกลุมผูใหขอมูล
ในชวงการศึกษานํารองผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลเบื้องตนจากครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
จํานวน 3 ครอบครัวโดย 2 ครอบครัวเปนครอบครัวที่มีประสบการณการจัดการศึกษาดวยตัวเอง
มาแลวมากกวา 3 ป ครอบครัวแรกอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และอีกครอบครัวหนึ่งอาศัยอยูใน
จังหวัดราชบุรี สวนครอบครัวสุดทายเปนครอบครัวที่เริ่มกาวเขาสูการจัดโฮมสคูลซึ่งอยูในระยะแหง
การเตรียมการที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
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การคน หากลุม ผูใ หขอ มูล ขั้น ตน นี้ผูวิจัย เลือ กกลุม ผูใ หขอ มูล โดยใชเ ทคนิค สโนวบ อล
(Snowball technique) โดยมีเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ เปนผูที่จัดโฮมสคูลดวยตัวเองทั้งที่
อยูระหวางการจัดโฮมสคูลหรือเปนครอบครัวที่กําลังกาวเขาสูการจัดโฮมสคูลและเปนครอบครัวที่
อาศัยอยูในประเทศไทยหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 3 วิธี ผูวิจัยนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห
เพื่อใหไดคําถามการวิจัยที่เหมาะสมที่สุด
จากสนามสูผลการวิจัย
ผลจากการเก็บขอมูลผูวิจัยนํารองไดวิเคราะหเนื้อหาโดยแบงขอคนพบเบื้องตนออกเปน
5 หัวขอหลัก ประกอบดวยภูมิหลังและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
กระบวนทัศนของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล การตัดสินใจเขาสูการเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูล อุปสรรค
และการจัดการกับอุปสรรคของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลและการไดมาแหงคําถามการวิจัยดังนี้
1.) ดานภูมิหลังและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล พบวา ครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลนั้นสวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับสูงครอบครัวแรก ผูปกครองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทและประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว คื อ ธุ ร กิ จ ยาสระผมและสบู ส มุ น ไพร ส ว นอี ก สอง
ครอบครัวผูปกครองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพอาชีพทันตแพทยและประกอบอาชีพ
อิสระจะเห็นไดวาภูมิหลังดานการศึกษาของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลคอนขางอยูในเกณฑดี ครอบครัว
ที่จัดโฮมสคูลสวนใหญมีฐานะปานกลาง ดานวิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลคอนขาง
เรียบงาย ไมมีการใชของฟุมเฟอยเชน รถยนตราคาแพง เครื่องประดับราคาแพง รวมถึงอุปกรณ
เครื่องใชตางๆ ภายในบานที่หรูหรา เปนตน แมวาการกินอยูของครอบครัวเหลานี้ดูสุขสบายก็ตาม
อาหารหลักโดยทั่วไปไมมีขาดเรื่อ งผลไม ครอบครัว เหลา นี้ใ หค วามสํา คัญ กับ สุข ภาพทั้ง เรื่อ ง
สุข ภาพกายและสุข ภาพจิต เรื่อ งสุขภาพทางกายครอบครัวสวนใหญตองการใหลูกมีระเบียบและ
สามารถจัดตารางชีวิตใหกับตนเองได สวนในเรื่องของสุขภาพจิตนั้นพอแมโดยสวนใหญจะเนนมิให
ลูกของตนเองเกิดสภาวะเครียดโดยการสรางความมั่นใจในตนเองใหกับพวกเขา นอกจากความ
มั่นใจในตนเองแลว ความกลาหาญถือเปนสิ่งสําคัญ
2.) ในหัวขอกระบวนทัศนของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ผูวิจัยพบวาครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
มีเจตคติที่ไมดีตอระบบการศึกษาในปจจุบันของไทย วิธีการเลี้ยงดูและใหความรูแกเด็กเหลานี้จะมี
ความคลายคลึงกันโดยวางอยูบนรากฐานของคําวา “ธรรมชาติ”นอกจากนี้ครอบครัวเนนเรื่องของ
การรูจักใชเหตุและผลในการพูดคุยกับลูก ไมมีการลงโทษใดๆ ที่เปนการทํารายรางกายรวมถึงการ
ใหลูกสามารถตัดสินใจทุกเรื่องไดดวยตนเอง
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3.) ดานการตัดสินใจเขาสูการเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลโดยการตัดสินใจของครอบครัว
เหลานี้ สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากเจตคติสวนตัวรวมถึงประสบการณที่พวกเขาไดรับในวัยเรียน และ
จากการเปดรับขาวสารจากแหลงตางๆ โดยผูวิจัยตองการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเขาถึงกระบวนการการ
ตัดสินใจตั้งแตกอนระหวางชวงที่เปนผูจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวซึ่งเปนการตัดสินใจวา
ครอบครัวจะยังคงจัดการศึกษาดวยตัวเองใหกับบุตรหลานของตน และการวางแผนอนาคตของการ
เปนผูจัดโฮมสคูล เพื่อศึกษาลงลึกถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่แทจริงของการตัดสินใจเขาสูโฮมสคูล
ใหกับลูกของตนเอง
4.) ดานอุปสรรคและการจัดการกับอุปสรรคของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลอุปสรรคแรกที่
ครอบครัวเหลานี้เผชิญคือ ความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นในครอบครัว กลาวคือครอบครัวทั้ง
สามครอบครัวที่ผูวิจัยเขาไปศึกษานํารองมีความขัดแยงกับญาติพี่นองที่ไมเห็นดวยและไมเชื่อมั่นกับ
ระบบการจัดโฮมสคูลแมวามีหลายกรณีที่ประสบความสําเร็จจากการจัดการศึกษาประเภทนี้ ญาติพี่
นองสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการศึกษาลักษณะนี้ไมเหมาะและเปนไปไมไดกับบริบทของ
ประเทศไทย บางคนไมเห็นดวยอยางรุนแรงอุปสรรคอื่นๆ ที่ผูจัดโฮมสคูลมองวาเปนปญหาใหญคือ
การขาดการสนับ สนุน จากทางกระทรวงศึกษาธิก ารแมวา กลุมผูใ หขอมูล ไดล งทะเบีย นกับ เขต
กรุงเทพมหานคร แตพวกเขาเชื่อวาพวกเขาไมไดรับการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกอยาง
เต็มที่ ครอบครัวเหลานี้พยายามรวมกลุมกันและจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ซึ่งกันและกันเพื่อนําไปปรับปรุงและประยุกตใชกับการจัดการศึกษาในครอบครัวตนเองอุปสรรคอีก
อยางหนึ่งคือความไมแนใจวาอนาคตควรจะนําลูกเขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียนหรือไม แมวาผูจัด
โฮมสคูลแสดงความมั่นใจกับระบบการศึกษาแบบครอบครัวและไมแสดงความกังวลในเรื่องของการ
อานออกเขียนได
5.) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ศึกษานํารองแลวพบประเด็น
ตางๆ ที่นาสนใจ นอกจากนี้ผูวิจัยไดเกิดสมมติฐานชั่วคราว เชน 1) ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลมี
กระบวนการถา ยทอดทางสัง คมดา นเนื้อ หาและวิธีก ารใหกับ บุต รหลานของตนที่ค ล า ยคลึง กัน
2) ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลสวนใหญมีความพยายามที่จะสรางสรรครูปแบบของการใชชีวิตและการ
จัดการเรียนรูใหกับบุตรหลานของตน 3) สื่อตางๆ ในฐานะตัวแบบที่เกี่ยวกับการจัดโฮมสคูลและ
ประสบการณในการจัดโฮมสคูลของครอบครัวเปนเงื่อนไขที่นําไปสูการตัดสินใจจัดการเรียนการสอน
ใหกับบุตรหลานของตน 4) มีอัตลักษณแหงความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลเกิดขึ้น เปนตน
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จุดเปลี่ยนจากบานเดี่ยวสูกลุมบานเรียน
หลังจากผูวิจัยไดขอคนพบจากสนามวิจัย ผูวิจัยเกิดขอสงสัยบางประการที่สงผลใหผูวิจัย
เริ่มสนใจการจัดกลุมโฮมสคูลแบบบานเรียน เชน ผูวิจัยรูสึกวาการจัดโฮมสคูลแบบเดี่ยวนั้นไมสงผล
ดีกับตัวเด็กตามที่ผูวิจัยคาดไว กลาวคือเด็กรูสึกเหงา เนื่องจากผูวิจัยไดคุนเคยกับเด็กคนนี้มากอน
แตหลังจากที่เด็กถูกนําออกจากระบบโรงเรียน บุคลิกภาพของเด็กคนนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ชัดเจน กลายเปนเด็กเก็บตัวและพูดนอยลง นอกจากนี้ผูปกครองของกลุมตัวอยางเหลานี้ไมมีแนว
ทางการเรียนการสอนที่ชัดเจนซึ่งมีเพียงแตวิธีการสอนและกระบวนการสอนบางรายวิชาเทานั้น และ
บางครั้งผูวิจัยรับรูไดถึงแนวคิดที่คอนขางสุดโตง เชน การที่ผูปกครองไมกังวลถึงความสามารถใน
การอานออกเขียนไดแตยึดตัวแบบบางคน (ชาวตางชาติ) เพื่อใหตนเองเชื่อวาการอานออกเขียนได
สามารถเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ รวมถึงแนวคิดที่แยกเด็กออกจากสื่ออยางสิ้นเชิง เปนตน ดังนั้นสิ่งที่
ปรากฏจากการศึกษานํารองทําใหผูวิจัยสนใจการจัดโฮมสคูลแบบกลุมเนื่องจากผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน
ชั่วคราววา ขอจํากัดของเด็กโฮมสคูลแบบเดี่ยวสามารถเติมเต็มไดโดยการมีปฏิสัมพันธกับผูมี
ประสบการณหรือผูที่มีแนวคิดทางการศึกษาคลายกัน ดังนั้นสมมติฐานนี้จึงนํามาสูการตั้งคําถามการ
วิจัยดังนี้

คําถามการวิจัย
1. ครอบครั วที่ จัดโฮมสคู ล กลุมเรี ยนบานเฟรนมี กระบวนการถ ายทอดทางสังคมดาน
เนื้อหา และวิธีการสอนในชวงกอนและระหวางการจัดโฮมสคูลอยางไร
2. อัต ลักษณของครอบครัว ที่จัดโฮมสคูล กลุมเรียนบา นเฟรน เปนอยางไร เกิดขึ้นได
อยางไร และมูลเหตุใดที่ทําใหครอบครัวเหลานี้ธํารงอัตลักษณแหงการเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูล

ความมุงหมายของการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัยมีดังนี้คือ
1. เพื่อศึกษาบริบทของกลุมเรียนบานเฟรนและบริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกในกลุม
เรียนบานเฟรน
2. เพื่อทําความเขาใจกระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุม
เรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคม
3. เพื่อทําความเขาใจถึงอัตลักษณและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดการศึกษา
แบบโฮมสคูลภายใตการเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
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ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยแบงขอบเขตของการวิจัยออกเปน ขอบเขตดานผูใหขอมูล ดานประเด็นที่ศึกษา
ดานระยะเวลาในการศึกษา แตละสวนมีสาระสําคัญ ดังนี้
ดานผูใหขอมูล
การไดมาซึ่งกลุมเรียนบานเฟรน
ผูใหขอมูลหลักของการวิจัยครั้งนี้คือ ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
กลุมเรียนบานเฟรน ประมาณ 7 ครอบครัว (ครอบครัวในที่นี้อาจมีเพียงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งคนที่มี
สวนในการจัดโฮมสคูล) เนื่องจากกลุมเรียนบานเฟรนมีลักษณะที่สําคัญที่ตรงกับนิยามของการจัด
โฮมสคูล กลาวคือผูปกครองทุกทานมีสวนในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและโดยสวนใหญ
จะเปนครอบครัวที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตางๆ คอนขางใกลเคียงกัน เชน ดานสภาพแวดลอม ดาน
เศรษฐานะ ดานระดับการศึกษาของพอแม นอกจากนี้จากการที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อศึกษานํารอง
ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวากรุงเทพมหานครมีโรงเรียนเปนจํานวนมากทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
แตเหตุใดครอบครัวที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายครอบครัวไดตัดสินใจเลือก
การจัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียนใหกับบุตรหลานของตนเอง
ผูวิจัยเลือกกลุมเรียนบานเฟรนโดยมีขั้นตอนการเลือกดังนี้ 1) ผูวิจัยสืบหาขอมูลกลุม
บานเรียนโฮมสคูลในเขตกรุงเทพมหานคร 2) หลังจากนี้ผูวิจัยไดคัดกรองโดยเนนกลุมที่มีประสบการณ
จัดโฮมสคูลมามากกวา 2 ป 3) กลุมบานเรียนตองเปนกลุมที่มีผูรวมกอตั้งที่ยังคงนําบุตรหลานเขา
เรียนในกลุมบานเรียนนั้นๆ อยางนอย 5 ครอบครัว 4) กลุมบานเรียนนั้นจะตองมีแนวคิดและแนว
ปฏิบัติที่สอดคลองกับนิยามของโฮมสคูล ซึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยพอแมมีบทบาทหลัก
ทั้งดานการวางแผนการสอน และผูมีสวนรวมในกลุมบานเรียน 5) ผูวิจัยไดกลุมเรียนโฮมสคูลมา
2 กลุมจากการคัดกรอง หลังจากนั้นจึงเขาไปเก็บขอมูลเบื้องตนทั้งสองกลุมบานเรียน 6) ผูวิจัย
ตัดสินใจเลือกกลุมเรียนบานเฟรนเนื่องจากความพรอมในการใหขอมูลของครอบครัวสมาชิกและ
ผูนํากลุมเรียนที่สามารถเขาถึงไดสะดวกกวา
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การคัดเลือกครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
หลั งจากการเขาไปเก็ บขอมูล จากกลุมเรี ยนบ านเฟรนโดยเบื้ องตนแลว ผูวิ จัยเริ่ ม
คัดเลือกครอบครัวที่ตองการเก็บขอมูลทั้งหมด 8 ครอบครัว ซึ่งเกณฑการคัดเลือกเปนดังนี้ 1) เปน
ครอบครัวที่ผูปกครองมีสวนรวมในการสอน 2) เปนครอบครัวที่เขากลุมบานเรียนเปนประจําอยาง
นอยสัปดาหละ 2 ครั้ง ไมรวมการมารับลูกหลังเลิกเรียน 3) ครอบครัวนั้นๆ ตองเขารวมกิจกรรม
กลุมเรียนทุกครั้ง เชน เขาคาย ณ เวลาที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล 4) ครอบครัวนั้นๆ มีความพรอม
และความเต็มใจในการใหขอมูลจากผูวิจัย โดยผูวิจัยไดทําการสอบถามเบื้องตนถึงความสะดวก
ในการใหขอมูล แตหลังจากที่ผูวิจัยไดลงสัมภาษณครอบครัวทั้ง 8 ดังกลาวแลวนั้น ผูวิจัยพบวามี
1 ครอบครัวที่ไมเปนไปตามเกณฑ ดังนั้นกลุมผูใหขอมูลจึงเหลือแค 7 ครอบครัว
นอกจากกลุมผูใหขอมูลหลักแลว ผูวิจัยวางแผนเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ โดยกลุมผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย1) ที่ปรึกษาหลักของกลุมเรียนบานเฟรน
2) เพื่อนบานที่อาศัยในละแวกสถานที่เรียนหลักของกลุมเรียนบานเฟรน 3) เด็กๆ ในกลุมเรียนบาน
เฟรน 4) บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ครูที่รวมสอนในบางวิชา เปนตน
จากกลุมผูใหขอมูลขางตนที่ผูวิจัยตองการเขาไปเก็บขอมูลมีทั้งผูใหขอมูลหลักและผูให
ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของก็เพื่อขยายขอบเขตของขอมูลที่ผูวิจัยตองการนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปสู
คําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงชวยตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของงานวิจัยเพื่อเพิ่มความ
นาเชื่อถือของงานวิจัยนี้ใหมีมากขึ้น
ดานประเด็นที่ศึกษา
ประเด็นที่ตองการศึกษา ไดแก กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization) ในมิติ
ดานเนื้อหา และวิธีการของการถายทอดทางสังคม อัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล (Self Identity)
ในการสรางอัตลักษณและการธํารงอัตลักษณ นอกจากนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาแนวคิดและการจัดโฮมสคูล
แบบกลุมเรียนของประเทศไทยในปจจุบัน
ดานระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ผูวิจัยวางแผนการดําเนินงานวิจัยออกเปน 3 ระยะ โดยใชระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1
ป 2 เดือน ดังนี้ระยะที่ 1 คนหาและติดตอครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรน ระยะที่ 2 เก็บ
รวบรวมขอมูล และเสาะหากลุมผูใหขอมูลที่เหมาะสมซึ่งจะใชเวลา 1 เดือน โดยใชเทคนิคสโนวบอล
ในขณะเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเบื้องตนไปพรอมๆ กัน เพื่อนําไปสูการตั้งสมมติฐาน
ชั่วคราว (Working Hypothesis) และระยะที่ 3 (ซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน) วิเคราะหขอมูล
และเขียนนําเสนอและอภิปรายผลการวิจัย
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ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในมิติเนื้อหา และวิธีการ ผาน
กระบวนการเรียนการสอนของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรนในชวง กอน และระหวาง
ที่จัดโฮมสคูล นอกจากนี้ยังศึกษาอัตลักษณของครอบครัวเหลานี้รวมถึงศึกษาแนวคิด การสรางและ
การธํารงอัตลักษณของครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรนที่สําคัญ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อทําความเขาใจถึง
กระบวนการการตั ด สิ น ใจ กระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คมด า นเนื้ อ หาและวิ ธี ก ารถ า ยทอด
กระบวนการสรางและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียน ซึ่งผูวิจัย
คาดหวังวาขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ มีประโยชนดังนี้
1. ชวยใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
แบบกลุมเรียนใหกับบุตรหลานของตน ซึ่งเปนประโยชนในเชิงวิชาการ ประโยชนในเชิงนโยบาย
และประโยชนในเชิงการนําไปใช โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหเห็นถึงสาเหตุและเงื่อนไขตางๆ
ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลาน ซึ่งสามารถนําไปตอยอดงานวิจัยในเชิง
ปริมาณ
2. ขอคนพบเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดดานเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคมของ
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูล จะเปนประโยชนตอการจัดทําคูมือแผนการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทาง
ของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลซึ่งสามารถนําคูมือนี้ไปใชประโยชนเชิงวิชาการไดในวงกวาง
3. การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปตอยอดเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ได และสามารถใช
เปนแนวทางในการทํางานวิจัยขั้นสูงตอไปได
4. ผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถนํ า ไปเป น แนวทางเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด โฮมสคู ล
โดยเฉพาะ หรือนําไปเปนแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียนและระบบการ
จัดโฮมสคูล และสามารถเปนแนวทางใหครอบครัวที่สนใจนําไปประยุกตใชเตรียมความพรอมใหบุตร
หลานในชวงวัยกอนเขาเรียน

นิยามคําศัพท
1. การจัดโฮมสคูลหมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนโดยผูปกครองหรือ
พอแม มีบทบาทเป นผูรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยการเรียนการสอนจะถูก
วางแผนใหเขากับความตองการของเด็ก และเปนหลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
และสามารถเทียบโอนผลการศึกษาได
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2. การถายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลเปนตัวแทน
การถายทอดทางสังคมใหกับบุตรหลานซึ่งเปนผูเรียนและรับผลการถายทอด บุตรหลานจะไดเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตายเกี่ยวกับความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม และบุคลิกภาพ
เพื่อที่จะปรับตนใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติตางๆ ในสังคม
นอกจากนี้ครอบครัวจะเปนตัวแทนการถายทอดแลวยังเปนผูที่ไดรับการถายทอดทางสังคมดวย
เช น กั น กล า วคื อ เป น การรั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมจากตั ว แทนต า งๆ รอบครอบครั ว โดยเป น
กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต ผู ป กครองในครอบครั ว เกิด จนถึ งป จ จุ บัน กระบวนการนี้ จ ะช ว ยให
ผูปกครองและบุตรหลานของพวกเขาสามารถเรียนรูประสบการณและพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมและประสบการณที่สังคมยอมรับ
3. การธํารงอัตลักษณหมายถึง การรักษาลักษณะเฉพาะตัว ลักษณะที่เหมือนกันหรือมี
รวมกันหรือลักษณะที่แสดงความเปนอยางเดียวกันของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลซึ่งแตกตางจาก
ลักษณะรวมของคนในสังคมอื่น โดยเฉพาะมุมมองทางดานการศึกษา
4. การจัดการเรียนรู หมายถึง การเตรียมพรอมเพื่อการเรียนการสอนโดยมีการรวบรวม
สร า ง จั ด ระเบี ย บ แลกเปลี่ ย น และประยุ ก ต อ งค ค วามรู เ พื่ อ นํา มาสอนเด็ ก ที่ ถู ก จั ด การเรี ย นรู
โดยครอบครัว โดยเปนความรวมมือกันทามกลางครอบครัวที่จัดโฮมสคูลหรือกลุมครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลและเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและพัฒนาเด็กทั้งดานความรู ดานสังคม และดาน
จิตใจ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสวนนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวน
แนวคิดทฤษฎี ในภาพกวาง โดยแนวคิดทฤษฎี เ หล านี้ จะถูกนํ ามาเปนเพียงแนวทางในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเทานั้น ผูวิจัยจะเลี่ยงการนําแนวคิดและทฤษฎีเหลานี้มาครอบงํา
ในการศึกษาวิจัย แตใชแนวคิดทฤษฎีเพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมมนุษยและ
ปรากฏการณที่จะศึกษาเปนเรื่องยากสําหรับผูวิจัยที่อยูในฐานะ “คนนอก”
เพราะเนื่องจาก
ปรากฏการณแตละปรากฏการณมีองคประกอบแตกตางกันไปตามบริบททางสังคม ดังนั้นเพื่อที่จะ
ทํ า ความเข า ใจสิ่ ง เหล า นี้ อ ย า งถ อ งแท แนวคิ ด และทฤษฎี ต า งๆ จะเป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยให เ ข า ใจ
ปรากฏการณหนึ่งๆ ไดชัดเจนขึ้น ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมเพื่อเปนแนวทางในการศึกษามีลําดับ
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล
1.1 ความหมายของการจัดโฮมสคูล
1.2 ประวัติความเปนมาของการจัดโฮมสคูล
1.3 แนวคิดและรูปแบบของการจัดโฮมสคูลของครอบครัวไทยในปจจุบัน
2. แนวคิดทฤษฎีทางสังคม
2.1 แนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ
- ความเปนมาและสาระสําคัญของแนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ
- นักปฏิสังสรรคนิยมกับแนวคิดดานการปฏิสังสรรคสัญลักษณ
- อัตมโนทัศนตามแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ
2.2 แนวคิดการถายทอดทางสังคม
2.3 ทฤษฎีของระบบนิเวศ (Ecological Systems theory)
- ระดับจุลระบบ (Microsystem)
- ระดับมัธยระบบ (Mesosystem)
- ระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน (Exosystem)
- ระดับมหระบบหรือระดับนโยบาย (Macrosystem)
- ระบบชวงเวลา (Chronosystem)
3. แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
3.1 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม
3.2 อัตมโนทัศน กับ อัตลักษณตามแนวจิตวิทยา
- อัตมโนทัศน (Self Concept)
- อัตลักษณ (Self Identity)
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4. กระบวนทรรศนสรางสรรคนิยม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยที่ศึกษากระบวนการและรูปแบบของการจัดโฮมสคูล
5.2 งานวิจัยที่ศึกษาความเปนไปไดและอนาคตภาพของการจัดโฮมสคูล
5.3 งานวิจัยที่ศึกษาถึงเหตุผลของการเลือกจัดโฮมสคูล
5.4 งานวิจัยที่ศึกษาผลและความสําคัญของการจัดโฮมสคูล
6. การศึกษาเฉพาะกรณี
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล (Homeschool)
ผูวิจัยนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูลเพื่อทําความเขาใจถึงแนวคิดตางๆ ที่ผูจัด
โฮมสคูลนําเปนแนวทางจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตน โดยเนนศึกษาแนวคิด 6 แนวคิดที่ผู
จัดโฮมสคูลในประเทศไทยนิยมยึดเปนหลักในการจัดโฮมสคูล ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมหัวขอนี้ทํา
ใหผูวิจัยเขาใจถึงปรัชญาซึ่งสามารถสะทอนใหเขาใจถึงเปาหมายของการศึกษาแตละแนวคิด ผูวิจัย
นําเสนอตามหัวขอ ไดแก ความหมายของการจัดโฮมสคูลประวัติความเปนมาของการจัดโฮมสคูล
และ แนวคิดและรูปแบบของการจัดโฮมสคูลของครอบครัวไทยในปจจุบัน
ความหมายของการจัดโฮมสคูล
นิย ามของการจัด โฮมสคูล นั้น มีนัก วิช าการไดใ หค วามหมายไวห ลากหลาย ดัง นี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543) ใหความหมายวา โฮมสคูลคือ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองของกฎหมายโดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา
แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษา
ตามอัธยาศัย อยางมีการเทียบโอนผลการศึกษาได โฮมสคูลสามารถดําเนินการในสถานศึกษาที่
เรียกวา ศูนยการเรียน ซึ่งมีรากฐานเปนสถานศึกษาที่ทัดเทียมกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม
ลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางกัน โฮมสคูล อยูในการสงเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการ
และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา อมรวิชช นาครทรรพ (2543)
กลาววา การจัดโฮมสคูลเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดถูกวางแผนขึ้นอยางตั้งใจสําหรับเด็กที่
เปนสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นในบานหรือสภาพการณแบบครอบครัว ที่มี
ผูปกครองทําหนาที่ครูหรือผูกํากับดูแลกิจกรรมเหลานั้น จากความหมายนี้จะเนนการเรียนการสอน
โดยพอแมมีบทบาทเปนผูใหความรูและมีบทบาทดานวิชาการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับยุทธชัย เฉลิมชัย
(2543) ที่ใหความหมายการจัดโฮมสคูลวา เปนการศึกษาที่พอแมหรือผูปกครองเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง แทนการสงบุตรหลานเขาโรงเรียน อาจเปนการจัดการศึกษาเองทั้งหมด หรือโดยขอตกลง
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รวมกันระหวางครอบครัวกับโรงเรียน พอแมอาจเปนผูสอนเองหรืออํานวยการใหเกิดการเรียนการ
สอนขึ้น สวน ยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และคณะ (2543) นิยามไววา โฮมสคูล เปนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดขึ้นตามสิทธิคุมครองตามกฎหมาย โดยมีระบบการจัดการศึกษาแบบใด
แบบหนึ่ง หรือทั้งสามระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึ่งทุกรูปแบบสามารถเทียบโอนผลการศึกษาได
กิจกรรมการเรียนการสอนถือไดวาเปนแกนสําคัญสําหรับการจัดโฮมสคูล เพราะเปน
สิ่งหลักที่จะใชเปนสื่อกลางเพื่อสอน และอบรมเด็กใหเปนไปตามแนวทางปรัชญาของการจัดโฮมสคูล
กาเลน และพิททแมน (1991) ใหนิยามวา เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดถูกวางแผนขึ้นอยาง
ตั้งใจสําหรับเด็กที่เปนสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นในบานหรือสภาพการณ
แบบครอบครัว ที่มีผูปกครองทําหนาที่ครูหรือผูกํากับดูแลกิจกรรมเหลานั้น ในขณะที่ สมจิตร อุดม
(2548) นิยามวา การจัดโฮมสคูลคือการสอนใหกับลูกในวัยเรียนที่บาน โดยมีพอ แม ญาติ หรือ
บุคคลที่มีความรูความสามารถเปนผูสอนและถายทอดความรูใหเนนการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ความจําเปน ความพรอม และความสนใจของเด็กเปนสําคัญ นอกจากนี้ สมพร พึ่งอุดม (2543)
กลาววา การจัดโฮมสคูลหรือภาษาอังกฤษใชคําวา โฮมสคูล หมายถึง การเรียนรูอยูที่บาน การเรียน
แบบนี้จําเปนตองใชการทัศนศึกษานอกบานควบคูไปดวยตลอดเวลา
สวนนักวิชาการทางตะวันตกไดใหความหมายของการจัดโฮมสคูลวา หมายถึง การ
เรียนการสอนที่จัดขึ้นที่บาน ซึ่งตามวิถีแนวคริสตเตียนถือวาศูนยการเรียนรูหลักๆ คือที่บาน (Hood.
1990: 1) สอดคลองกับคํานิยามของ ไลแมน (1998) ที่ระบุวาการจัดโฮมสคูลคือการศึกษาของเด็ก
วัยพรอมที่จะเขาเรียนโดยเรียนที่บานแทนที่สถาบันการศึกษา เนื่องจากจะมุงเนนความเปนมนุษย
แทจริง (True Humanity) ซึ่งบาน, โบสถ, เพื่อนบาน, สื่อตางๆ รวมถึงหางสรรพสินคาทั้งหมดลวน
เปนสถาบันการศึกษาไดทั้งสิ้น เชนเดียวกับ ไลออน (1994) นิยามไววาการจัดโฮมสคูลหมายถึงการ
ที่ นั ก เรี ย นได รั บ การอบรมสั่ ง สอนจากทางบ า นพร อ มกั บ ชุ ม ชนใหญ ที่ ส ามารถถ า ยทอดให เ ด็ ก
กลายเปนผูมีประสบการณสูงกวาที่นั่งเรียนเนื้อหาจํานวนมากที่โรงเรียน
ลักษณะที่บงชี้ถึงโฮมสคูล มี 5 ประการ ดังนี้ 1.) เปนการจัดการศึกษาที่พอ-แม หรือ
ผูป กครอง เปน ผูรับ ผิด ชอบโดยตรง นํา เด็ก ออกมาจัด การศึก ษาเองทั้ง หมดโดยมีขอ ตกลงจัด
การศึกษารวมกันระหวางครอบครัวกับโรงเรียน อาจเปนผูสอนดวยตัวเอง หรืออํานวยการใหเกิด
การเรียนการสอนนั้นและที่สําคัญคือจะตอง 2.) มีการจัดตั้งเปนศูนยการเรียนครอบครัวเดี่ยวหรือ
ศูนยการเรียนกลุมครอบครัว 3.) สาระกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่จัดขึ้นสวนใหญเปนไปในทาง
ตอบสนองตอปรัชญา ทักษะความเชื่อ ความสนใจ ความตองการหรือปญหาของแตละครอบครัว
จึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแตกตางหลากหลายกัน 4.) มีความยืดหยุนเปนอิสระมากกวา
การศึกษาในแบบแผนอยางเดิม 5.) ทางดานความสําเร็จของการศึกษามุงไปที่การพัฒนาศักยภาพ
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เด็กเปนรายบุคคลโดยพยายามใหสอดคลองตรงกับความถนัด ความสนใจ และความตองการที่มีอยู
จริงจากการเปนหนวยการศึกษาขนาดเล็ก ที่สรางกระบวนการเรียนรูแบบตัวตอตัว และผสมผสาน
ไปกับวิถีการดําเนินชีวิตซึ่งการจัดโฮมสคูลไมใชการศึกษาที่เปนกิจการทางธุรกิจเพื่อผลกําไร และ
ไมเปนไปเพื่อการแอบอางแสวงหาผลประโยชนจากเด็ก
จากความหมายของการจัดโฮมสคูลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวาการจัดโฮมสคูล
เปนการศึกษาที่ถูกจัดขึ้นโดยพอแมซึ่งมีบทบาทเปนผูสอน และผูวางแผนการสอน รวมถึงเปนผู
ประเมินการเรียนการสอนขั้นเบื้องตน กิจกรรมการเรียนการสอนไมไดเกิดขึ้นในโรงเรียนแตจะ
เกิดขึ้นที่บานและแหลงการเรียนรูตางๆตามที่พอแมไดวางแผนไว และสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได โดยการจัดการเรียนการสอนนี้อาจเปนความรวมมือของพอแมกับโรงเรียนหรือกับศูนย
ตางๆ ที่ไดใหการสนับสนุนทางดานการจัดโฮมสคูล
ประวัติความเปนมาของการจัดโฮมสคูล
ปจจุบันสังคมไทยใหความสนใจกับการจัดการศึกษาที่บานมากขึ้น เชนเดียวกับใน
ประเทศยุโรปตะวันตก และประเทศสหรัฐอเมริกาใหทางเลือกแกพอแมสามารถสอนลูกตนเองที่บาน
มาตั้งแตคริสตศักราช 1500 (Ray. 1992) แนวคิดของโฮมสคูล (Home School) หรือเรียกในภาษาไทย
วา การจัดโฮมสคูล เกิดการถกเถียงในสหรัฐอเมริกา จากประเด็นการ “ทวงสิทธิ์” ขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญ ดังตัวอยางกรณีการฟองรองในชั้นศาลเมื่อป ค.ศ. 1925 ระหวางหนวยงานการศึกษา
ของรัฐที่กลาวหาวาพอแมครอบครัวหนึ่งไมมีสิทธิในการสอนลูกเองอยูกับบาน ศาลไดตัดสินใหพอ
แมครอบครัวนั้นเปนฝายชนะ โดยคําพิพากษาของศาลตอนหนึ่งไดประกาศถึงเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญวา
“ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางมั่นคงประการหนึ่ง
คือ ความเชื่อวารัฐไมมีสิทธิหรืออํานาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับใหเด็กตองไดรับ
การศึกษาในแบบที่รัฐตองการจากสถานศึกษาที่รัฐจัดใหเทานั้น รัฐไมใชเจาของชีวิตเด็ก และดังนั้น
ครอบครัวที่เลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมา จึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลานั้น
ใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมดวย” (อมรวิชช นาครทรรพ. 2543)
ตนกําเนิดของโฮมสคูลในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มตนจากบุคคล2 คนที่ไมไดมีความ
เกี่ยวของกันเมื่อประมาณ 30 กวาปที่แลว คือ ในป ค.ศ. 1969 เรยมอน มัวร ลูกจางดานการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาไดวางแผนและมองวาการจัดโฮมสคูลเปนวิธีการหรือทางออกที่ดีและจะเปนที่นิยม
มากที่สุดในยุคศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ มัวร ผูที่สําเร็จการศึกษาดานการศึกษากับ โดโรธี ผูเปน
ภรรยาของเขาที่ เ ป น ครู ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ได ตั้ ง ที ม ขึ้ น มาเพื่ อ ตอบคํ า ถามว า
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แนวโนมทางการศึกษาที่ดีควรจะเปนอยางไร และเมื่อใดจะเปนเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเด็กที่จะ
เขาโรงเรียนหรือสถานศึกษา พวกเขาไดเริ่มทําการเก็บขอมูลโดยการขอความเห็นหรือคําแนะนํากับ
ผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาการครอบครัวทั้งหมด 100 คน อาทิเชน บรอนเฟนเบรนเนอร แหง
มหาวิทยาลัยคอรเนล (Cornell University), จอหน โบลบี้ แหงองคการอนามัยโลก (World Health
Organization) และ เบอรตัน ไวท แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ซึ่งไดแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการเพื่อที่จะพัฒนาระบบประสาทของเด็กและไมเห็นดวยกับการจํากัดสิทธิของเด็ก ทั้งนี้
บรอนเฟนเบรนเนอร นักจิตวิทยามองวาการที่ใหเด็กใชชีวิตประจําวันในชวงประถมศึกษาตอนตนจะ
สงผลใหเด็กเกิดความไววางใจที่มากเกินไปตอเพื่อน ซึ่งอาจทําใหเด็กไมเปนตัวของตัวเองและถูก
ครอบงําโดยสภาพแวดลอมไดงายและนําไปสูความไมเหมาะสมในการใชชีวิตในสังคม หลังจากนั้น
มัวร เขียนหนังสือชื่อ Home Grown Kids และHome-Spun Schools และไดตีพิมพในป ค.ศ.1980
หนั ง สื อเล ม นี้เ ขี ย นขึ้ น จากมุ ม มองของคริ ส ต เ ตี ย น แต ข อ ความของเขาที่ ป รากฏในหนั งสื อ เป น
ขอความที่เปนสามัญและเปนประโยชนตอบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งตอพอแมเพื่อใหพอแมเปน
ผูสอนที่ประสบผลสําเร็จโดยมัวรสนับสนุนวิธีการสอนที่แนนในเนื้อหาใชหลักการสอนที่สมดุลโดย
เนนการสอนที่สอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของเด็ก
จากการเคลื่อนไหวของนักวิชาการการศึกษาขางตนถือวาเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับโฮมสคูลมากขึ้นโดยเฉพาะชาวอเมริกัน อีกบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลตอโฮมสคูลคือ จอหน
โฮลท ซึ่งเปนนักมานุษยวิทยาเขาไดเห็นวาเด็กนักเรียนในระบบนั้นขาดความเปนมนุษยอยาง
แทจริง เขาไดวิจารณธรรมชาติของโรงเรียนโดยเขียนวา “การที่จะเขาโรงเรียนที่มีกฎบังคับแตไร
รูปแบบ คุณตองยอมรับวาถารัฐบาลบอกใหคุณใชเวลากับสถานที่นั้นๆ 180 วันตอป 6 ชั่วโมงหรือ
มากกวานั้นตอวัน คุณจะตองอยูในที่ๆ เดียว และตองทําอะไรก็ตามที่คนบอกใหคุณทํา คุณจะรูสึก
ถึงความรุนแรงของเสรีภาพของมนุษย”
โฮลทไดปฏิรูประบบโรงเรียน แตมีพอแมเพียงไมกี่ครอบครัวที่เห็นดวยหรือยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เขาไดเปนครูสอนหลายป เขาไดสังเกตและก็พบวา ระบบการศึกษาใน
โรงเรียนสกัดกั้นการเรียนรูของเด็ก และขัดขวางความอยากรูอยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก เขาให
ความเห็นวาโรงเรียนเปนสถานที่ผลิตความเชื่อฟงของเด็ก แตแทจริงแลวไมมีอะไรเลย เขาเห็นวา
โฮมสคูลคือทางออกที่ดีที่สุดและสนับสนุนแนวคิดที่วา “learning by living”
ชวงปลายทศวรรษ 1970 ชาวอเมริกันไดตื่นตัวทางการเมืองและสังคมมีการวิพากษวิจารณ
ระบบการศึกษาที่มีในชวงนั้น ประชาชนเห็นวาระบบการศึกษานั้นเกิดความลมเหลวเพราะไมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังและความตองการของเด็กและพอแมผูปกครองได ไมวาจะเปนในเรื่องหลักสูตร
วิธีการสอน ความปลอดภัยของเด็ก ความยุติธรรมในสังคม เสรีภาพทางศาสนา และศีลธรรมจรรยา
(Mary; & Glenn. 2008) จากปญหาดังกลาวทําใหมิใชเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่หันมา
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สนใจโฮมสคูล แตมีชาติตะวันตกมากมายที่เห็นวาโฮมสคูลเปนทางออกที่ดีทางหนึ่ง เชน ประเทศ
แคนาดา พบวาในปค.ศ. 1993 มีครอบครัวประมาณ 30,000 ครอบครัวที่จัดการเรียนการสอนลูก
ตนเองที่บาน และภูมิหลังของอาชีพของครอบครัวมีความหลากหลาย นับตั้งแตอาจารยมหาวิทยาลัยไป
จนถึงเกษตรกร สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาเองพบวาในป ค.ศ. 1997 มีเด็กจํานวน 1,230,000 คน
ที่เรียนในระบบการจัดโฮมสคูล สวนในประเทศทางยุโรปก็มีแนวโนมที่จะมีจํานวนเด็กที่เรียนใน
ระบบการจัดโฮมสคูลเพิ่มมากขึ้น (Home School Legal Defense Association. 1999)
สําหรับประเทศอังกฤษเริ่มมีความเคลื่อนไหวดานโฮมสคูลขึ้นในชวงปค.ศ.1960 จาก
วอง ออสตรวม (1997) กลาววาเกิดการยอมรับการเรียนแบบนอกหองเรียน(classless society) ซึ่ง
องคกรตางๆ ในประเทศอังกฤษไดสนับสนุนแนวคิดโฮมสคูลเชน ชารรอต เมสัน (1842-1923) เปน
นักการศึกษาที่มีอิทธิพลสูงในอังกฤษขณะนั้น ความคิดของเธอไดถูกยอมรับ ซึ่งเปนความคิดที่จะนํา
การเรียนรูออกสูโลกกวางและเปนแนวการเรียนรูที่คลาสสิก จากแนวคิดของเธอสภาพแวดลอมการ
เรียนรูจะตองเหมาะสม กระตุนการเรียนรู และสนุกสนาน (Van Oostrum; & Van Oostrum. 1997a:
7) โฮมสคูลยุคใหมถือกําเนิดในประเทศอเมริกาและอังกฤษ แตก็มีอีกหลายประเทศที่นําแนวคิด
โฮมสคูลยุคใหมมาใช เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา ไอรแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
แอฟริกาใต (Louw. 1992) วอง ออสตรวม (1997) ชี้ใหเห็นวาแรงกระตุนหลักเบื้องหลังความ
เคลื่อนไหวในป ค.ศ.1990 คือความเห็นวาคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนไมเพียงพอ
สําหรับประเทศไทยมีพื้นฐานการเรียนการสอนเปนแบบการเรียนที่บานมาตั้งแตสมัย
โบราณ ผูใหญจะสอนเด็กที่บาน เด็กผูหญิงจะถูกสอนเรื่องการบานการเรือน ในขณะที่เด็กผูชายจะ
ถูกสอนทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ การจัดโฮมสคูลในประเทศไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยอยุธยา
ธนบุรีและตนรัตนโกสินทรเนื่องจากในสมัยกอนไมมีโรงเรียนจึงเรียนรูกันที่บานพอแมญาติผูใหญ
เปนผูสอน (ทัศนา แสวงศักดิ์. 2545: 28-29) และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
ตั้งโรงเรียนทําใหการจัดการศึกษาในระบบชัดเจนขึ้นโดยวัดเปนศูนยกลางของการศึกษาสําหรับ
เด็กชายสวนเด็กหญิงจะไดรับการศึกษาจากครอบครัวในขณะที่การจัดโฮมสคูลก็ยังมีบทบาทใน
สังคมไทยดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 มาตรา 10 บัญญัติวารัฐมนตรี
อาจยกเวนเด็กไมตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาก็ไดถาบิดามารดาหรือผูปกครองแจงวาเด็ก
ไดรับการศึกษาในครอบครัวแลวโดยเด็กที่ไดรับการยกเวนตองสงใหศึกษาธิการอําเภอสอบไลปละ
ครั้งเพื่อดูวาเด็กไดรับการศึกษาเพียงพอหรือไมและพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2505 มาตรา
9 บัญญัติวาบิดา มารดาหรือผูปกครองมีสิทธิที่จะขอยกเวนถาเด็กไดรับการศึกษาอยูในครอบครัว
แตบิดามารดาหรือผูปกครองตองสงเด็กใหศึกษาธิการอําเภอสอบไลความรูปละครั้งถาปรากฏวาเด็ก
มีความรูไมเพียงพอทางราชการอาจสั่งถอนการยกเวนนั้นก็ไดแตพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2523 มิไดกลาวถึงโฮมสคูลทําใหเรื่องการจัดโฮมสคูลไดหายไปจากสังคมไทยโดยทั่วไปรูจักกัน
เฉพาะการศึกษาในโรงเรียนเทานั้นจะมีการกลาวถึงระบบหรือรูปแบบการศึกษาที่มีความแตกตางใน
ปรัชญาและแนวทางเรียนรูก็เพียงแตในหนังสือหรือวารสารบางเลมและในหมูผูที่มีความสนใจเรื่อง
การศึกษาอยางจริงจัง (กมล สุดประเสริฐ; และสุนทร สุนันทชัย. 2542: 153)
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เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ประกาศใชกฎหมายอนุญาต
ใหพอแมจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองได ซึ่งกฎหมายนี้ไดเอื้ออํานวยตอการสงเสริม
บทบาทของสังคมในทุกสวนใหเขามามีสวนรวมในการศึกษากลายเปนระบบและรูปแบบการศึกษาที่
มีความหลากหลายและสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนจริงมากขึ้นการจัดการศึกษาในรูปแบบ
วัดเปนศูนยกลางของการศึกษาสําหรับเด็กชายและครอบครัวเปนศูนยกลางการศึกษาสําหรับเด็กหญิง
จึงเปนสิทธิที่ถูกตองตามมาตรา12 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 7) ที่ใหครอบครัวมีสิทธิในการจัด
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานทํา ใหว งการการศึก ษาไทยพูด ถึง เรื่อ งการจัด โฮมสคูล กัน มากในปจ จุบัน
ประกอบกับกระแสการจัดโฮมสคูลที่นําโดยหลายประเทศซึ่งรัฐใหสิทธิแ ละเปดโอกาสใหพอแม
ผู ป กครองสามารถจัด "โรงเรี ย นในบ า น" อยา งเปน รูป ธรรมโดยให เ ปน "การศึ ก ษาทางเลื อ ก"
อีกแบบหนึ่งที่สอดคลองกับยุคสมัยแหงสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลภายหลังจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มีครอบครัวจํานวนมากตัดสินใจเริ่มตนจัด
การศึกษาดวยตนเองจากสถิติพบวาในป พ.ศ. 2546 มีเด็กอยูในระบบการจัดโฮมสคูลจํานวน 76 คน
จาก 57 ครอบครัวและประมาณวาในป พ.ศ.2547 – 2548 มีเด็กที่จัดโฮมสคูลจํานวน 83 คนจาก
64 ครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 62, 89)จะเห็นไดวาการจัดโฮมสคูลใน
สังคมไทยมีการพัฒนามายาวนานซึ่งอาจแบงไดเปน 5 ชวงคือชวงที่ 1 เปนกลุมที่ดําเนินการกอนป
พ.ศ.2530 แลวชวงที่ 2 เปนกลุมที่ดําเนินการหลังปพ.ศ. 2535 เปนตนไปและชวงที่ 3 เปนกลุมที่
เริ่มตนดําเนินการในชวงรอยตอของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ชวงที่ 4 หลังการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และชวงที่ 5 หลังการประกาศกฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 21 - 22)
จากความเปนมาของการจัดโฮมสคูลขางตนพบวาการจัดโฮมสคูลในตางประเทศมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วเนื่องจากความเสื่อมศรัทธาในระบบการศึกษาของผูปกครอง และอาจมาจาก
ปญหาสังคมภายในโรงเรียนที่รุนแรงที่ปรากฏในปจจุบัน สวนการจัดโฮมสคูลของประเทศไทยนั้นมี
การขยายขอบเขตแบบคอยเปนคอยไป เพราะผูปกครองสวนใหญยังคงศรัทธาตอระบบการศึกษา
ไทย ประกอบกับขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลนั้นยังมีไมมาก
แนวคิดและรูปแบบของการจัดโฮมสคูลของครอบครัวไทยในปจจุบัน
แนวคิดการจัดโฮมสคูล
การจัดโฮมสคูลในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบในสวนนี้ผูวิจัยเสนอแนวคิดที่
ครอบครั ว ไทยส ว นใหญ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ซึ่ ง ผู วิ จั ย รวบรวมข อ มู ล ส ว นหนึ่ ง จากการทบทวน
วรรณกรรมรวมกับขอมูลจากการสัมภาษณครอบครัวที่จัดโฮมสคูลเบื้องตน มีสาระสําคัญดังนี้
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แนวคิดการศึกษาแบบองครวม (Holistic Education)
สมพรพึ่งอุดม (2543: 18-22) กลาววาการศึกษาแบบองครวมคือกระบวนการ
เรียนรูที่เชื่อมตัวเองเขากับโลกความสัมพันธนี้ตองครอบคลุมทุกดานทั้งดานรางกายหรือกายภาพ
(physical body) ดานจิตใจอารมณความรูสึก (mind) ตลอดจนดานจิตวิญญาณ (spiritual) ตองเปน
การศึกษาที่ไมยึดติดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอยางตายตัวครูตองยอมรับศักยภาพที่
แตกตางของเด็กแตละคนจะตองไมพยายามใชมาตรฐานเดียวในการตัดสินใจเด็ก นอกจากนี้การ
เรียนรูแบบองครวมยังตองสอนใหเด็กเขาใจความสัมพันธที่ตัวเด็กตองเกี่ยวของเชื่อมโยงกับทั้งโลก
ภายนอกและโลกภายในของตัวเอง
แนวคิดพัฒนาการของเพียเจท (Piaget)
กริฟฟน (อมรวิชช นาครทรรพ. 2543: 106; อางอิงจาก Griffin. 1999: 54-56)
กลาวถึงแนวคิดพัฒนาการของเพียเจทไววาเด็กมีระดับขั้นการพัฒนากระบวนการคิดที่ตางกันในแต
ละชวงอายุหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเด็กพรอมที่จะรับ "การสอน" ไมเหมือนกันในแตละวัยเชนเด็ก
อายุนอยกวา 2-7 ปจะเริ่มเขาใจภาษาและเริ่มจดจําประสบการณตางๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันสวน
ชวงอายุ 7-11 ปเด็กก็จะเริ่มใชประสบการณนั้นในการตัดสินใจและตอบสนองตอสิ่งตางๆ รอบๆ ตัว
เปนตนในการนี้พอแมจึงตองเขาใจพฤติกรรมของเด็กในแตละวัยและจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของเด็กอีกนัยหนึ่งพอแมจะตองสังเกตพฤติกรรมของลูกอยางใสใจเพื่อเขาใจในความ
ตองการของลูกที่คอยๆ เปลี่ยนไปในแตละชวง
แนวคิดของมอนเตสซอรี่ (Montessori)
จีระพันธ พูลพัฒน (2540: 13 - 18) ไดกลาวถึงปรัชญาของมอนเตสซอรี่ไว
ดังนี้คือ เด็กจะตองไดรับการยอมรับนับถือเนื่องจากเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ควรจัดการศึกษา
ใหเด็กแตละคนตามความสามารถและความตองการตามธรรมชาติโดยพัฒนาการสอนใหสัมพันธกับ
พัฒนาการความตองการของเด็ก และสิ่งที่สําคัญคือเด็กมีจิตที่ซึมซาบไดมอนเตสซอรี่เชื่อวามนุษย
เรานี้เ ป นผูใ หการศึกษาแกต นเองและเปรี ยบจิ ตของเด็กเหมือนฟองน้ําซึ่งจะซึมซาบขอมูลจาก
สิ่งแวดลอมเด็กใชจิตในการหาความรูซึมซาบเอาสิ่งตางๆ เขาไปในจิตของตนไดเองโดยไมตองสอน
อยางเปนทางการสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือชวงเวลาหลักของชีวิตคือชวงเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับ
การเรียนรูในระยะแรกเปนชวงของการพัฒนาสติปญญาและเด็กสามารถเรียนทักษะเฉพาะอยางได
เปนอยางดีครูตองชางสังเกตและใชประโยชนจากชวงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณ
ที่สุดเพื่อเด็กจะไดมีโอกาสในการเลือกกิจกรรมของแตละบุคคลมอนเตสซอรี่เชื่อวาชวงที่สําคัญใน
ชีวิตของเด็กคือชวงอายุตั้งแตเกิดจนถึง 6 ขวบ
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ในเรื่องการเตรียมสิ่งแวดลอมเด็กเรียนไดดีที่สุดในสภาพการจัดสิ่งแวดลอมที่
ไดตระเตรียมเอาไวอยางมีจุดมุงหมายทั้งนี้การจัดหองเรียนแบบเปดเพื่อที่เด็กจะไดเลือกทํางาน
อยางมีอิสระตามที่ตนเองตองการภายใตขอบเขตที่กําหนดใหจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งที่เขา
ทําไดหลักการหนึ่งที่สําคัญคือ การศึกษาดวยตนเองเด็กสามารถเรียนไดดวยตนเองจากการที่เด็กมี
อิสระในสิ่งแวดลอมที่จัดเตรียมเอาไวอยางสมบูรณเมื่อเด็กไดลงมือทํางานเขาก็ไดศึกษาดวยตนเอง
มีความพอใจและทําใหเกิดพลังในการทํางานตอๆ ไปอีก
แนวการศึกษาของวอลดอรฟ (Waldorf Education)
บุษบง ตันติวงศ (2541: 4-5) กลาวถึงเปาหมายของการศึกษาวอลดอรฟเปน
การชวยใหมนุษยบรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถกําหนดความมุงหมายและแนวทางแกชีวิต
ของตนไดอยางอิสระตามกําลังความสามารถของตนดวยเหตุนี้การศึกษาวอลดอรฟจึงเนนการศึกษา
เรื่ อ งมนุ ษ ย แ ละความเชื่ อ มโยงของมนุ ษ ย กั บ โลกและจั ก รวาลการศึ ก ษาวอลดอร ฟ ครอบคลุ ม
พัฒนาการทุกดานคือการพัฒนาสติปญญาควบคูกับศิลปะและจริยธรรมและเปนการเชื่อมโยงทุก
เรื่องกับมนุษยไมใชเพื่อใหมนุษยยึดตนเองแตเปนการสอนใหมนุษยรูจักจุดยืนที่สมดุลของตนในโลก
มนุษยปรัชญาเนนความสําคัญของการสรางความสมดุลใน 3 วิถีทางที่บุคคลสัมพันธกับโลกคือผาน
กิจกรรมทางกายผานอารมณความรูสึกและผานการคิด
แนวคิดของซัมเมอรฮิล (Summer Hill)
ซัมเมอรฮิล (นีล 2539: 3 - 13) มีแนวคิดวาการศึกษาตองมุงที่จะใหเสรีภาพ
อยางเต็มที่แกผูเรียนทั้งในดานการเรียนและการปกครองตนเองโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ทุกอยางการเรียนเปนเรื่องของการเลือกไมบังคับเพราะตองการใหเด็กเปนตัวของตัวเอง เอเอสนีล
ซึ่งเปนเจาของแนวความคิดนี้มีความเชื่อวาเด็กเกิดมาพรอมกับความเฉลียวฉลาดและมีความคิดที่
ตรงกับความเปนจริงถาปลอยใหเด็กพัฒนาตนเองอยางมีอิสระปราศจากการควบคุมก็จะสามารถ
พัฒนาตัวเองไปไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดตามศักยภาพและความสนใจลักษณะที่สําคัญของโรงเรียน
ซัมเมอรฮิลคือการปรับปรุงโครงสรางของโรงเรียนเปนระบบใหมทั้งหมดทั้งหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กทุกคนมีเสรีภาพที่จะเรียนหรือไมเรียนก็ได
แลวแตความสมัครใจแตถาไมมาเรียนแลวตามเพื่อนไมทันจะใหครูสอนใหมไมไดตองขวนขวายหา
ความรูเอาเองและเด็กจะไมถูกบังคับใหเชื่อถือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไมกําหนดใหยึดศาสนา
หรือคุณธรรมใดการปฏิบัติตอกันควรเปนเรื่องที่เด็กจะคิดและตกลงกันเองเด็กทุกคนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการปกครองและการดําเนินการในรูปแบบของกรรมการ
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แนวคิดของไอวานอิลลิช (Ivan Illich)
อิลลิช (2537: 4 - 31) เขียนหนังสือ Deschooling Society ซึ่งมีแนวคิดทาง
การศึกษาใหเลิกการศึกษาในระบบโรงเรียนเพราะเชื่อวาการศึกษามีไดหลายวิธีซึ่งไมจําเปนตอง
ไดรับจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนระบบโรงเรียนที่เปนอยูมีจุดมุงหมายและการเรียนการสอนที่ไม
สอดคลองกับความเปนจริงและเปนเครื่องมือในการแบงชนชั้นกลาวคือระบบโรงเรียนจะเปนผูคัดเลือก
คนที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาจากการตัดสินดวยคะแนนหรือผลการสอบใหกลายเปนชนชั้น
กลางหรือชนชั้นสูงสวนผูที่ไมผานการศึกษาจะกลายเปนคนชั้นต่ําอิลลิชเสนอแนะวาการศึกษาไม
ควรเสร็จสิ้นเฉพาะในโรงเรียนแตควรเปนการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรควรเกี่ยวของกับชีวิตจริง
มากที่สุดไมใชเรียนเพื่อเอาคะแนนเทานั้นการศึกษาควรมุงที่จะสรางความยุติธรรมใหแกคนสวนใหญ
โดยกระจายทรัพยากรทางการศึกษาใหทั่วถึง
จากแนวคิดตางๆ มีอิทธิพลตอพอแมผูปกครองที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย
แตทั้งนี้ทั้งนั้นแนวคิดในการจัดการศึกษาของไทยมิไดยึดเพียงแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งแตเปนการ
ผสมผสานแนวคิดที่เหมาะกับความตองการของเด็กในแตละครอบครัว ดังนั้นแนวคิดขางตนเหลานี้
เปนแนวคิดหลักๆ ที่ผูปกครองของครอบครัวโฮมสคูลโดยสวนใหญไดศึกษาเพื่อนํามาใชกับบุตร
หลาน
รูปแบบการจัดโฮมสคูล
รูปแบบการจัดโฮมสคูลในประเทศไทยจากการศึกษาของยุทธชัยและกลุมปญญา
กร พบวามีอยู 4 ลักษณะ คือ หนึ่ง การจัดการศึกษาอยางมีขอตกลงรวมกันกับทางโรงเรียน ดังกรณี
ของครอบครัว ปรัชญพฤทธ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนที่จะรวมจัดการศึกษาจะตองมีความพรอม
ครูและผูบริหารเห็นประโยชนในเชิงปฏิรูปการเรียนรู มีความตั้งใจจริง ไมใชเพราะถูกสั่งการลงมา
ลักษณะที่สองคือครอบครัวตองดําเนินการเองทั้งหมดโดยครอบครัวเดี่ยวเปนรูปแบบที่มีมากที่สุด มี
การดําเนินการไปตามวิถีทางที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว ความคิด ความเชื่อ หรือลักษณะความ
ตองการของลูกอยางมีความแตกตางหลากหลายกันไป ลักษณะที่สามเปนการดําเนินการโดยกลุม
ครอบครัวแบบขายประสานงาน ครอบครัวบานเรียนหลายครอบครัวมีการจัดการศึกษารวมกันใน
บางสวนอยางมีความตอเนื่องจริงจัง แตละครอบครัวสมาชิกมีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีอิสระ
ในวิถีของตัวเอง ขณะเดียวกัน ก็มีเอกภาพของกลุมในเรื่องที่มีความสําคัญ อาทิ ปรัชญาการศึกษา
หลักการพื้นฐานของกลุม เปนตน มีการจัดการศึกษาทั้งที่บานของแตละครอบครัว พรอมกับการจัด
การศึกษารวมกันของทั้งกลุมตามที่นัดหมาย ลักษณะที่สี่คือมีการดําเนินการโดยกลุมครอบครัวแบบ
รวมศูนยการจัดการในที่เดียว ครอบครัวหลายครอบครัวมาจัดการศึกษาใหกับลูกหลานรวมกัน ใน

24
สถานที่ ตั้ ง แห ง หนึ่ง โดยจั ดตั้ งเปน สถานศึ ก ษาขนาดเล็ กที่ ค ณะครอบครั ว กํ ากั บ ดู แ ลทั้ ง ในทาง
นโยบายและการบริหารจัดการ ปลอดพนจากเรื่องธุรกิจการคา ในการดําเนินงานมีการมอบหมาย
หรือจางคณะทํางานครู รับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอน พอแมในกลุมบางคนที่มีเงื่อนไขก็อาจรวม
อยูในนั้นดวย รูปแบบในลักษณะเชนนี้มีความสอดคลองกับกลุมครอบครัวที่แตละครอบครัวอาจยัง
ไมมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาดวยตนเองโดยตรง และกลุมครอบครัวที่อยูในละแวกยานเดียวกัน
เชนการดําเนินงานของสถาบันปญโญทัย
จากการเก็บขอมูลชวงการศึกษานํารอง ผูวิจัยพบวาแนวคิดของผูปกครองที่จัด
โฮมสคูลใหกับบุตรหลานเหลานี้ไมมีรูปแบบเฉพาะหรือแนวคิดที่ตายตัว เพียงแตพวกเขานําแนวคิด
และรูป แบบตา งๆ ที่พ วกเขาสนใจนํา มาประยุก ตแ ละผสมผสานกัน ใหเ หมาะสมกับ บริบ ทของ
ประเทศไทยและสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามผูปกครองที่จัดโฮมสคูลเหลานี้มีแนวทางหลักเพื่อ
ปฏิบัติในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนดัง เชน คุณพอนองตน(นามสมมติ)กลาววา “ผมวา
แนวคิดวอลดอรฟของทางปญโญทัยนาสนใจนะ ผมก็เลยนําแนวคิดนี้มาใชกับลูกผมเชน การไมมีทีวี
ในบาน แตทางเราก็ยังเชื่อวาในเรื่องนิสัยใจคอ แนวพุทธของทางบานเรานาจะเหมาะสมที่สุด” จาก
คํ า กล า วนี้ ส ะท อ นให เ ห็ น ว า มิ ใ ช ผู ป กครองไม มี ศ รั ท ธาต อ ระบบใดระบบหนึ่ ง แต เ นื่ อ งจาก
ประสบการณและการเปดรับขาวสารของผูปกครอง เปนสาเหตุใหผูปกครองเหลานี้มีทางเลือกที่
เหมาะสมใหกับบุตรหลานของตนเองได
รู ป แบบการดํ า เนิ น การการจั ด โฮมสคู ล ในประเทศไทยที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น
ครอบคลุมรูปแบบทั้งหมดสี่แบบ แตในหลายครอบครัวที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเบื้องตนพบวา ครอบครัว
สวนใหญจะผสมผสานรูปแบบหรือปรับรูปแบบใหเหมาะกับสภาวะแวดลอมและภูมิหลังของเด็ก

แนวคิดทฤษฎีทางสังคม (Social Theory)
มีแนวคิดทฤษฎีสําคัญหลายแนวคิดทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณแหงพฤติกรรม
ของมนุษย สําหรับหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของผูปกครองที่จัดโฮมสคูล
ในประเทศไทย: กรณีศึก ษากลุมเรียนบา นเฟรน ผูวิจัยศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมทั้งหมด
3 แนวคิดทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ แนวคิดการถายทอดทางสังคม และทฤษฎี
ของระบบนิเวศ เพื่อเปนแนวทางสําหรับวิเคราะหขอมูลและอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสนาม
วิจัย
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แนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism)
แนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) เปนแกนหลักของสังคม
วิทยาการตีความ (Interpretative Sociology) ที่เนนความสําคัญของความหมายในเชิงอัตวิสัย
(Subjective Meaning) โดยมองวามนุษยใชชีวิตอยูในโลกแหงความหมาย (Meaningful World)
ซึ่งกระบวนการนิยามความหมายและการตีความหมาย สามารถถูกสราง ปรับเปลี่ยน เรียนรู และ
ถายทอดทามกลางกระบวนการปฏิสังสรรคทางสังคม แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากงานของนักคิด
ทฤษฎีหลายทานที่สําคัญ ไดแก ผลงานของ จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด (1863-1931) รวมกับนักคิดคน
อื่นๆ เชน จอหน ดิวอี้, วิลเลียม เจมส, ชาลล ปแอร, วิลเลียม โทมัส และ ชาลล ฮอรตัน คูลลี่ย ซึ่ง
มี้ดไดเขียนบทความเปนจํานวนมาก สิ่งที่มีอิทธิพลมากตอแนวคิดนี้ก็คือคําบรรยายในหองเรียนของ
เขาและการจดบันทึกจากบรรดาศิษยทั้งหลาย โดยมี เฮอรเบิรต บลูมเมอร เปนศิษยเอกสืบทอด
แนวคิดของมี้ดและเปนผูบัญญัติชื่อทัศนภาพนี้วา “Symbolic Interactionism” คําวา “การปฏิสังสรรค
สัญลักษณนิยม” นั้น หมายถึง ขอเท็จจริงที่วามนุษย “ตีความ” หรือ “ใหนิยาม” ซึ่งกันและกัน แทนที่
จะมีเพียงปฏิกิริยาตอการกระทําของกันและกันเทานั้น (Blumer. 1969: 148)
ความเปนมาและสาระสําคัญของแนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (History
and context of Symbolic Interactionism)
ในยุคแรกๆ George Simmel เปนนักสังคมวิทยาคนแรกที่เนนและใหความสนใจ
ในเรื่องของกระบวนการปฏิสังสรรค (Interaction) ซึ่งไดยืนยันวาสามารถคนหารูปแบบของการ
ปฏิสังสรรคที่มีความสัมพันธที่คงมีตอกันภายใตปรากฏการณของสังคมตางๆ ซึ่งหมายถึงการคนหา
ธาตุแทของ รูปแบบของการขัดแยงกัน การรวมมือกัน และการแขงขันกันในทางสังคม ในขณะที่เล
วิส เอ โคเซอร ไดใหคําจํากัดความของคําวา ปฏิสังสรรค (Interaction) ไววาเปนกระบวนการที่
สรางแกน (Core) ของชีวิตสังคม และพฤติกรรมของมนุษย กระบวนการนี้เปนหลักทางสังคมวิทยา
ที่เราไมสามารถเขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดอยางสมบูรณหากไมตระหนักวาการกระทําทางสังคม
(Social actions) ของปจเจกบุคคล มีจุดเริ่มตนมาจากคนอื่น และเปนความสัมพันธระหวางการกระทํา
ของตัวตนกับความคาดหวังหรือการมีการปะทะสังสรรคตอกันจริงๆ ของบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน
และเขาไดกลาววา พฤติกรรมของมนุษยที่แทจริงก็คือพฤติกรรมในการปะทะสังสรรคกัน และการ
ปะทะสังสรรค คือปรากฏการณที่เปนสากล มีเรื่องของบรรทัดฐาน สถานภาพ ตําแหนง และผลประโยชน
เขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งหมายถึงวาจะตองมีผูแสดงตั้งแต 2 คน ขึ้นไปมาแสดงบทบาทตอกัน เขามา
เกี่ยวของสัมพันธกัน การปะทะสังสรรคนั้นจะตองมีการติดตอเกี่ยวของสัมพันธกันกับทั้งตัวเอง
บุคคลอื่น และกลุมบุคคลโดยมีสัญลักษณในการติดตอทั้งสิ้น ปจเจกบุคคลจะมีการติดตอเกี่ย วขอ ง
กันทั้งโดยตรงและโดยออม โดยใชกฎเกณฑภายใตระบบความสัมพันธอันเดียวกัน (ออมเดือน สดมณี.
2523)
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มี้ดไดเขียนบทความเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic
Interaction) คือ “Mind, Self and Society” ในปค.ศ.1937 ทฤษฎีนี้ระยะแรกๆอยูในลักษณะกระจัด
กระจายไมสมบูรณแบบ ปจจุบันนักปฏิสังสรรคนิยมเห็นความสําคัญเบื้องแรกของสังคมวา เปน
เสมือนเบาหลอหลอมบุคคลใหมีพฤติกรรมแบบตางๆ แตก็มีแนวโนมที่จะพิจารณาวาปจเจกบุคคล
ซึ่งเปนสมาชิกของสังคมก็มีความสําคัญในฐานะที่เปนแหลงสรางสรรคของพฤติกรรม คือ ในขณะที่
ตองทําตามระเบียบบรรทัดฐานของกลุมสังคม บุคคลก็มีอิสระที่จะคิดแสดงพฤติกรรมบางอยางตาม
ความตองการของตนเอง เพราะในขณะที่มนุษยเองเปนผูออกระเบียบกฎเกณฑ มนุษยเองเปนผูรับ
ทําตามกฎเกณฑที่ตนคิดบัญญัติขึ้นมาเพื่อความอยูรอดของชีวิตสังคม (ออมเดือน สดมณี. 2523)
ในหนังสือ “Mind, Self and Society” ของ จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด กลาววากลุมสังคมนั้นเกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจ (Intention) ของบุคคลและการแสดงการกระทําตามความตั้งใจนั้น ทาทางที่แสดงออก
ของแตละบุคคลจะเปนเครื่องกระตุนใหอีกบุคคลหนึ่งแสวงหาความหมายของทาทาง แลวจึงจะมี
ปฏิกิริยาของความหมายอันนั้น ฉะนั้นพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผูอื่นและตนเอง ในตัว
บุคคลนั้นจะมีสวนประกอบอยูสองสวน คือ “I” ซึ่งเปรียบไดกับ “ego” ของฟรอยด เปนความตองการ
เฉพาะตัว และ “Me” ซึ่งบุคคลนั้นคิดวาตนควรจะมีพฤติกรรมอยางไร ในขณะที่ เฮอรเบิรต บลูม
เมอรไดนิยามแนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) แตกตางจากปฏิกิริยา
บุคคล ความสัมพันธดังกลาวเปนผลจากการที่บุคคลแปลหรือกําหนดความหมายการกระทํา หรือ
การแสดงออกของบุคคลที่ตนมีความสัมพันธ การมีปฏิกิริยาโตตอบ “response” มิไดมีโดยตรงตอ
การกระทําของบุคคล แตเปนปฏิกิริยาตอความหมายของการกระทําหรือการแสดงออก ความสัมพันธ
จะใชสัญลักษณ การแปลความหมาย และแสวงหาความหมายที่แทจริงของการกระทํานั้น ดังนั้นการ
แสดงออกซึ่งปฏิกิริยาของบุคคลจะตองผานกระบวนการของการตระหนักในเหตุการณ ประเมิน
เหตุการณ ใหความหมาย และตัดสินใจที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบภายใตความหมายนั้น
นั ก ปฏิ สั ง สรรค สั ญ ลั ก ษณ นิ ย มกั บ แนวคิ ด ด า นการปฏิ สั ง สรรค สั ญ ลั ก ษณ
(Symbolic Interactionism)
มีนักปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยมหลายคนที่มีบทบาทสูงโดยแตละคนมีทัศนะที่
นาสนใจตอแนวคิดดานการปฏิสังสรรคสัญลักษณ ในที่นี้ผูวิจัยนําเสนอนักปฏิสังสรรคสัญลักษณ
นิยม4 คน ไดแก จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด, ชารลส ฮอรตัน คูลี่ย, เฮอรเบิรต บลูมเมอร และเอริฟวิ่ง
กอลฟแมน ผูวิจัยศึกษาเพื่อทําความเขาใจทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณตามแนวคิดของแตละ
นักปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยม
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จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Mead)
ในบรรดานัก ทฤษฎีป ฏิสัม พัน ธเ ชิง สัญ ลัก ษณจ อรจ เฮอรเ บิรต มี้ด
(George Herbert Mead) ถือวาเปนผูที่มีบทบาทสูง ในทัศนะของเขา ความคิด ประสบการณ และ
พฤติกรรมมีสวนสําคัญตอสังคมมนุษยสรางความสัมพันธผานระบบสัญลักษณ (Symbols) สัญลักษณ
ที่สําคัญที่สุด คือ ภาษา มนุษยทุกคนจําปนจะตองมีการสื่อสารกันในสังคมซึ่งตัวกลางที่สําคัญในการ
สื่อสารคือ ภาษา มนุษยมีประสบการณในการตีความ ดังนั้นสัญลักษณรวม (Common Symbols)
จึงเปนวิธีเดียวที่มนุษยจะปฏิสัมพันธกันได ดังนั้นเราจึงตองรูจักความหมายของสัญลักษณที่ไป
สัมพันธกับผูอื่นวิธีนี้มี้ดเรียกวาการรับรูบทบาท (role – taking) ซึ่งหมายถึงการรูจักบทบาทของ
ผูอื่นจะทําใหเราทราบความหมายและความตั้งใจของผูอื่น และสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นไดอยางดีจากการรับรูบทบาทนี้ มีด ไดพัฒนาแนวคิดเรื่อง “Self ” (ตัวตน) ขึ้นมา เขากลาววา
ความคิดเรื่องตัวตนเกิดขึ้นได เมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัว แลวมองสะทอนกลับมา เหมือนผูอื่นมอง
เรา = บทบาทของผูอื่น ( Role of Another ) การรับรูบทบาทนี้ไมไดติดตัวมาแตกําเนิด ตองมาเรียน
ในภายหลัง และเรียนรูตอนเปนเด็กถาปราศจากความคิดเรื่อง Self แลว มนุษยจะไมสามารถตอบสนอง
และปฏิสัมพันธกับผูอื่นได มี้ดกลาววาขั้นตอนการพัฒนามีอยู 2 ขั้นตอน ไดแก Play Stage (ขั้น
การละเลน) เชนตอนเปนเด็กเรามักจะเลนบทบาทที่ไมใชของตนเอง เชน บทบทพอแม ครู ตํารวจ
หรือหุนยนต ซึ่งจะทําใหเขารูถึงความแตกตางระหวางตนเองกับผูอื่นและบทบาทที่เลนที่แตกตาง
ออกไป ขั้นที่สอง คือ Game Stage (ขั้นเลนเกม) เปนการเลนกับเพื่อนๆ ในกลุม เด็กตองเรียนรู
ความสัมพันธระหวางตนเองกับผูอื่น ผานกติกาของเกมที่เลน เขาจะตองถูกวางตัวเองไวในตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งในเกม เพื่อจะเลนกับผูอื่นใหได เด็กมีการรับรูที่จะวางตัวในสังคมเพื่อเปนที่ยอมรับของ
กลุม ดังนั้นการดํารงอยูในสังคมเราไมสามารถแยกปจเจกบุคคลและสังคมออกจากกันได ถาปราศจาก
การสื่อสารดวยสัญลักษณที่มีการตีความหมายรวมกัน กระบวนการทางสังคมจะไมเกิดขึ้น ดังนั้น
มนุษยที่จึงอยูในโลกแหงสัญลักษณท่ีมีความหมายและมีความสําคัญตอชีวิตและพื้นฐานหลักของ
การมีปฏิสัมพันธของมนุษย มี้ดกลาวโดยสรุปวา ภาษาเปนรากฐานของการกระทําทางสังคม เจตคติ
เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรม
จากที่กลาวมาเห็นไดชัดวาสังคมยังตองขึ้นกับอัตตา (Self) เพราะ อัตตา
เกิดจากทัศนะของ ผูชม (Generalized Other) หากไมสามารถมองเห็นและประเมินคาตนเอง จาก
สายตาคนอื่นแลวการควบคุมทางสังคมก็จะอาศัยเพียงการประเมินตน จากบทบาทของตนเทานั้น
ซึ่งจะทําใหไมสามารถประสานกิจกรรมที่แตกตางๆ ได ยิ่งกวานั้น สังกัปเรื่อง จิตและอัตตา ยังชวย
ให Mead สามารถมองสังคมในสภาพที่เปลื่ยนไปมาและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไดดวย เพราะการแทรก
บทบาทและเลือกบทบาทหรือแนวทางการปฏิบัติ ทําใหบุคคลสามารถปรับตัวไดตลอดเวลาที่มีการ
โตตอบกับผูอื่น (Response) นอกเหนือจากนั้น การถือเอาอัตตาเปนวัตถุอยางหนึ่งในกระบวนการ
กระทําของสังคม ทํา ใหบุคคลสามารถประเมินคาอัตตาในสายตาของผูอื่นไดดว ย หลักจากนั้น
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ก็สามารถวางแผนการโตตอบได ทัศนะเชนนี้ เนนลักษณะสังคมและแบบแผนขององคการสังคมวา
เปนทั้งการสืบเนื่องและเปลี่ยนแปลงตามความสามารถในการปรับตัวของจิต และการตอรองของ
อัตตา ในสวนนี้ Meadกลาววา “สถาบันของสังคมก็คือ รูปแบบที่เปนระเบียบของกลุมหรือกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งเปนรูปแบบที่มีการจัดระเบียบจนบุคคลสมาชิกของสังคม สามารถปฏิบัติตนไดสมบูรณ
ดวยการถือลักษณะทาทางของผูอื่นที่มีตอกิจกรรมเหลานี้
เชนเดียวกับการศึกษาในหัวขอการถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณ
ของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาการ
ตัดสินใจของครอบครัวในการจัดโฮมสคูลเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม
แนวคิดเรื่องการรับรูบทบาท (Role - Taking) และแนวคิดเรื่อง ตัวตน (Self) ของมี้ดสามารถนํามา
เปนแนวทางเพื่อศึกษาเหตุผลที่มาแหงกระบวนการการตัดสินใจของผูปกครอง เนื่องจากมนุษยมี
การปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้นการที่มนุษยจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดแลวนั้น มนุษยจําเปนตอง
เรียนรูความเปนผูอื่นเพื่อมองยอนกลับมาวาพฤติกรรมใดแสดงออกมาแลวเหมาะสม เปนที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่นๆ ในสังคม นอกจากนี้มนุษยไดเรียนรูพฤติกรรมหรือการแสดงออกของผูอื่นโดยอาศัย
การตีความหมายผานสัญลักษณซึ่งไดแก ภาษา เพื่อตอบสนองตอผูนั้นไดอยางเหมาะสม กลาวคือ
กอนที่ครอบครัวตัดสินใจนําลูกออกจากระบบโรงเรียนเพื่อมาจัดโฮมสคูล พวกเขาตองผานการเรียนรู
อุปสรรคและการแกไขอุปสรรคเหลานั้น ถาอุปสรรคเหลานั้นมาจากความขัดแยงทางความคิดของ
สมาชิกในครอบครัวดังพบจากการศึกษานํารอง ครอบครัวตองพยายามเขาใจความหมายและความ
ตั้งใจของสมาชิกในครอบครัวเพื่อตอบสนองการปฏิสัมพันธกับสมาชิกรอบขางอยางเหมาะสม เชน
เมื่อเขาใจวาสมาชิกในครอบครัวไมเห็นดวยเนื่องจากความหวงใยในอนาคตของบุตรหลาน หรือจาก
ความไมเชื่อในระบบการจัดโฮมสคูล ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลพยายามที่จะสืบคนขอมูลที่เปนประโยชน
และนาเชื่อถือเพื่อนํามาอางอิงตอการตัดสินใจนําลูกเขามาจัดโฮมสคูล
ชารลส ฮอรตัน คูลี่ย (Charles Horton Cooley)
ชารลส ฮอรตัน คูลี่ย (Charles Horton Cooley) เปนนักวิชาการของ
สํานักชิคาโก เขาศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตน (self) คูลี่ยพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ ตนเองในฐานะเปน
กระจกเงา (Looking-glass self) จากคํากลาวที่วา “Each to each a looking-glass, reflects the
other that doth pass” คูลี่ยหมายความวาตัวตนของบุคคล เกิดจากการติดตอสัมพันธกับผูอื่น โดย
ผูอื่นเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนใหเห็นวาเราเปนคนอยางไร เขาสรุปวาคูลี่ สรุปวา ตัวตนของเรา
พัฒนา มาจากความสัมพันธหรือการปฏิสัมพันธกับผูอื่น โดยมีกระบวนการที่เราสรางตัวตนของเรา
ขึ้น ดังนี้ อันดับแรกคือวิธีที่เราคิดวาพฤติกรรมของเราที่แสดงออกตอหนาผูอื่นเปนเชนไร (how we
think our behaviour appears to others?) อันดับตอมาคือ วิธีที่เราคิดวาผูอื่นคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่เราแสดงออกนั้นเปนเชนไร (how we think others judge our behaviour?) และอันดับสุดทายคือ
เรารูสึกอยางไรตอความคิดที่คิดวาผูอื่นไดตัดสินเราเชนนั้น (how we feel about their judgments?)
อาจกลาวโดยรวมวาหมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่งในการที่จะมองเห็นตัวเองอยางเดียวกับ
ที่บุคคลมองวัตถุทางสังคมอื่นๆ
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จากแนวคิ ด ของคู ลี่ ย ผู วิ จั ย พบว า เป น แนวคิ ด ที่ ส ามารถนํ า มาอธิ บ าย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน โดยแนวคิดนี้มีรากฐานมาจากการปฏิสังสรรค
เชิงสัญลักษณ โดยตัวตนของผูปกครองที่จัดโฮมสคูล เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเชน
จากการพูดคุยกับผูที่ผานประสบการณในการจัดโฮมสคูล จากสื่อตางๆ เชน สิ่งตีพิมพ โทรทัศน วิทยุ
รวมถึงเครือขายอินเตอรเน็ต และจากตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการจัดโฮมสคูล เปนตน บุคคล
อื่นหรือสภาพแวดลอมดังที่กลาวมานี้เปรียบเหมือนกระจกที่สะทอนใหเห็นวาผูปกครองที่จัดโฮมสคูล
เปนอยางไร เพื่อเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจหรือกระทําการจัดโฮมสคูลใหไดประสิทธิผลแกบุตร
หลานมากที่สุด ตามแนวคิดนี้ผูปกครองจะเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจที่จัดโฮมสคูลเพราะพวก
เขามองเห็นตัวเอง วาการจัดโฮมสคูลสามารถพัฒนาความเปนมนุษยอยางแทจริงใหกับบุตรหลาน
ของตนดังที่ผูปกครองมองเห็นความสําเร็จของผูอื่น จากการเก็บขอมูลผูวิจัยพบวาผูปกครองพยายาม
ใชบุคคลที่ประสบความสําเร็จดานการจัดโฮมสคูล หรือแนวคิดตางๆ มาเปนกระจกสะทอนเพื่อให
ผูอื่นเห็นวาพวกเขาเปนเหมือนกับบุคคลเหลานี้ เพื่อยืนยันวาการตัดสินใจจัดโฮมสคูลเปนระบบการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ
เฮอรเบิรต บลูมเมอร (Herbert Blumer)
Herbert Blumer นิยามแนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic
Interactionism) แตกตางจากปฏิกิริยาบุคคล ความสัมพันธดังกลาวเปนผลจากการที่บุคคลแปลหรือ
กําหนดความหมายการกระทํา หรือการแสดงออกของบุคคลที่ตนมีความสัมพันธ การมีปฏิกิริยา
โตตอบ “response” มิไดมีโดยตรงตอการกระทําของบุคคล แตเปนปฏิกิริยาตอความหมายของการ
กระทําหรือการแสดงออก ความสัมพันธจะใชสัญลักษณ การแปลความหมาย และแสวงหาความหมาย
ที่แทจริงของการกระทํานั้น ดังนั้นการแสดงออกซึ่งปฏิกิริยาของบุคคลจะตองผานกระบวนการของ
การตระหนักในเหตุการณ ประเมินเหตุการณ ใหความหมาย และตัดสินใจที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบ
ภายใตความหมายนั้น
Blumer ไดกลาวถึงแกนของแนวคิดนี้วาประกอบดวย 3 สิ่ง ซึ่งไดแก
ความหมาย (meaning) ภาษา (language) และ ความคิด (thought) ซึ่งสามสิ่งนี้จะนําไปสูการสรุป
เกี่ยวกับการสรางตัวตนของบุคคลและการถายทอดทางสังคม (Socialization) ไปสูสังคมที่ใหญกวา
(Griffin. 1997) ในเรื่องของ meaning หมายถึง การที่มนุษยจะกระทําตอบุคคลหรือสิ่งของจะขึ้นอยู
กับความหมายที่พวกเขานิยามกับบุคคลหรือสิ่งของเหลานั้น ซึ่งแนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ
มองวา meaning เปนศูนยกลางของพฤติกรรมมนุษยแกนที่ 2 คือ language หรือ ภาษา โดยภาษา
จะใหความหมายตอมนุษยโดยการสื่อสารผานสัญลักษณ โดยเฉพาะ Mead เชื่อถึงการใหความหมาย
ผานภาษา ภาษานั้นถือเปนรากฐานของสังคมและขอบเขตความรู การสื่อสารที่เกิดขึ้นนี้เปนการ
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ปฏิสั ม พัน ธ กั บ ผู อื่ น ที่ผู รว มปฏิสัง สรรคจ ะทํา การระบุค วามหมาย รวมถึง การพั ฒ นาวาทกรรม
นอกจากนี้ ความคิด (Thought) เปนแกนหลักของแนวคิดนี้อีกอันหนึ่งตามคําอธิบายของ Blumer
โดยความคิดนี้เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการตีความหมายสัญลักษณตางๆ ซึ่ง Thought ที่ขึ้นอยูกับ
ภาษา เปนการสนทนาที่ตองการการสวมบทบาท หรือการจินตนาการ
นอกจากนี้ Blumer ยังไดขยายความถึงความหมายของ “สิ่ง” หรือ “วัตถุ”
ตางๆ ที่พอสรุปไดดังนี้คือธรรมชาติของวัตถุถูกสรางมาจากความหมายที่วัตถุนั้นๆ มีตอบุคคลผูที่มี
สภาพเปนวัต ถุสําหรับเขา กลาวคือ บุคคลจะใหความหมายตอสิ่งตางๆ รอบตัวของบุคคลตาม
ความหมายของวัตถุนั้นๆ เชน การใหความหมายตอรถยนตวาเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ใชประดับบารมีหรือแสดงฐานะของผูใช เปนตนความหมายนั้นไมใชความหมายที่แทจริง
แตเปนความหมายที่ไดมาจากบุคคลที่กระทําตอวัตถุนั้นๆ ซึ่งวัตถุทั้งหลายเปนผลผลิตทางสังคมที่
กอรูปและเปลี่ยนจากการนิยามที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดการปฏิสังสรรคระหวางบุคคลบุคคลพรอมที่จะ
กระทําตอวัตถุตางๆ จากพื้นฐานของความหมายที่วัตถุเหลานั้นมีตอเขา เมื่อเกิดการปฏิสังสรรค
บุคคลก็พรอมที่จะกระทําตอวัตถุตางๆ ที่อยูรอบตัวตามพื้นฐานของความหมายของวัตถุเหลานั้น
และจากการที่วัตถุหนึ่งๆ เปนสิ่งที่กําหนดชื่อได บุคคลสามารถที่จะจัดระเบียบการกระทําของเขาที่มี
ตอวัตถุหรือตัดสินวาจะกระทําตอวัตถุเหลานั้นหรือไม
แนวคิดของBlumerเนนแกน 3 ประการอันไดแก ความหมาย ภาษา และ
ความคิด โดยแนวคิดเนนที่ตัวความคิดซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการตีความหมายสัญลักษณ
ตางๆ ดังนั้นแนวคิดของBlumerสามารถนํามาอธิบายการศึกษาในหัวขอ การถายทอดทางสังคมและ
การธํารงอัตลักษณของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน
เนื่ อ งจากครอบครั ว ต อ งผ า นกระบวนการของการตระหนั ก ในเหตุ ก ารณ ประเมิ น เหตุ ก ารณ
ความหมาย กอนตัดสินใจจัดโฮมสคูล จากการศึกษานํารองผูวิจัยพบวา กอนที่ครอบครัวตัดสินใจ
ออกมาจัดโฮมสคูลพวกเขาเหลานี้นําเด็กเขาศึกษาในระบบโรงเรียนเปนปกติแมวาบางครอบครัวนํา
ลูกเขาเรียนโรงเรียนเชิงบูรณาการก็ตาม แสดงวาผูปกครองเหลานี้ตองผานการมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลและวัตถุตางๆ ในสังคมเชน การเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูลซึ่งผูปกครองเหลานี้มี
โอกาสรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตระหนัก ตีความหมายจากขอมูลและอากัปกริยาของผูที่
รวมปฏิสัมพันธ เพื่อมาประเมินวาการจัดโฮมสคูลเหมาะสมกับบุตรหลานของตนเองหรือไม ซึ่ง
กระบวนการเหล า นี้ มิ ไ ด เ กิ ด เพี ย งแค ค รั้ ง เดี ย ว โดยเฉพาะเรื่ อ งการตระหนั ก คิ ด ดั ง นั้ น การมี
ปฏิสัมพันธจึงเกิดขึ้นอีกหลายๆ ครั้งกอนนํามาประเมินขั้นสุดทายแลวจึงแสดงการตัดสินใจโตตอบ
ภายใตเหตุผลที่ตัดสินใจจัดโฮมสคูล นอกจากนี้ Blumer มองวาแกนทั้งสามของแนวคิดนี้นําไปสูการ
สรุปเกี่ยวกับการสรางตัวตนของบุคคลและการถายทอดทางสังคม (Socialization) ไปสูสังคมที่ใหญ
กวา นั่นหมายความวา ครอบครัวอยูในฐานะทั้งผูถายทอดและถูกถายทอดทางสังคม และอาจเริ่ม
เขาสูกระบวนการสรางอัตลักษณใหมอันมาจากการถายทอดทางสังคม
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เอริฟวิ่ง กอลฟแมน (Erving Goffman)
เอริฟวิ่ง กอลฟแมนเปนนักทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยมที่ศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับ ตน (self) เชนเดียวกับนักทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณนิยมคนอื่นๆ โดยสนใจเรื่องการ
วิเคราะหเชิงละคร (Dramaturgy) เปนการมองชีวิตในสังคมในแงมุมของการแสดงละคร สรุปไดวาใน
ความสัมพันธซึ่งหนา (face to face relationship) นั้นบุคคลจะมีแนวโนมในการสรางความประทับใจ
เปนสําคัญ (impression management) เชน คนเสิรฟอาหารจะยิ้มแยมเมื่อตนมาเสิรฟลูกคา แตพอ
หลังรานจะนินทาลูกคาหรือทําหนาบึ้งตึง สิ่งเหลานี้เองที่กอลฟแมนเห็นวาการที่จะเขาใจความหมาย
ของพฤติกรรมของบุคคลจะตองใชวิธีวิเคราะหของการแสดงละคร (dramatic approach) (ฑิตยา
สุวรรณะชฎ. 2527)แนวคิดที่สําคัญคือการกระทําตางๆและการปฏิสัมพันธของมนุษยมีลักษณะที่
เหมือนกับการแสดงละคร ปฏิสัมพันธของมนุษยนี้มีความเปราะบาง การที่สามารถดํารงอยูไดนั้นก็
ดวยการแสดงออกที่ดีหรือเหมาะสม การแสดงออกที่ไมดีหรือไมเหมาะสมเกิดการหยุดชะงัก จะมี
ผลกระทบอยางสําคัญตอปฏิสัมพันธทางสังคม เชนเดียวกับการแสดงละครในโรงละคร กลาวคือ
ในการปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นจะมีบริเวณดานหนา (Front Region) เชนเดียวกับหนาเวทีของการ
แสดงละครผูแสดงบนเวทีและชีวิตจริงในสังคมจะไดรับการพิจารณาวามีความสนใจตอการปรากฏตัว
การแตงตัวและใชเครื่องประดับ และจะมีบริเวณดานหลังหรือหลังฉากอันเปนบริเวณที่ผูแสดงจะถอย
กลับเขาไปเพื่อเตรียมตัวที่จะแสดงของตน หลังฉากจึงเปนสถานที่ซึ่งตัวละครเลิกแสดงบทบาทและ
กลับเปนตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง (สุเทพ สุนทรเภสัช. 2540: 73 – 74)
เอริฟวิ่ง กอลฟแมนมิไดถือวาตนเองเปนของตัวผูกระทํา แตเปนผลผลิตจาก
การปฏิสัมพันธเชิงการละคร ระหวางผูกระทํากับผูดู เขาตั้งขอสมมติฐานวาเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ
เขาตองกระทําตนใหเปนที่ยอมรับของคนอื่น ผูแสดงมีความหวังวาความหมายเกี่ยวกับตัวเองที่
เสนอออกมาตอผูดู จะชัดเจนพอที่ทําใหผูดูสามารถมองเห็นในสิ่งที่ผูแสดงตองการใหผูดูเห็น ในขณะ
ที่สรางความประทับใจตอคนดู ซึ่งเปนเทคนิคที่ผูแสดงนํามาใช ดังนั้นผูวิจัยพิจารณาวาอัตลักษณของ
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลตามแนวคิดของเอริฟวิ่ง กอลฟแมนเปนผลผลิตที่มาจากการปฏิสัมพันธเชิง
การละคร จากการศึกษานํารองครอบครัวแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาคาดหวังใหผูวิจัยและคนในสังคม
เขาใจในตัวตนของพวกเขา ผูปกครองแสดงความคิดเห็นโดยคาดหวังผูวิจัย เขาใจและยอมรับ
ความสามารถในการจัดโฮมสคูลของพวกเขา จากการสัมภาษณผูปกครอง พบวาพวกเขาภูมิใจที่
นําเสนอตนเองในฐานะผูที่มีความคิดแตกตางจากผูอื่น ซึ่งความหมายจากพฤติกรรมของผูปกครอง
มีความละเอียดซับซอน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปรากฏการณที่ผูปกครองที่จัดโฮมสคูลแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ในฐานะที่เปนผูแสดง
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อัตมโนทัศนตามแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ (self concept and Symbolic
Interactionism)
เนื่ อ งจากแนวคิ ด อั ต มโนทั ศ น ต ามแนวทางของนั ก จิ ต วิ ท ยามองเรื่ อ งการรั บ รู
ความรูสึก แตสําหรับหัวขอนี้ผูวิจัยมุงนําเสนออัตมโนทัศนตามแนวคิดปฏิสังสรรคสัญลักษณ เพราะ
เด็กตองขึ้นอยูกับผูใหญชวงระยะเวลาหนึ่งที่คอนขางยาวซึ่งเปนชวงที่เด็กมีโอกาสเรียนรูสังคมและ
คุณคาทางสังคม ดังนั้นนักปฏิสังสรรคนิยมหันมาศึกษาในเรื่องของแนวคิดแหงตน (Self) ตามแนวคิด
ปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) โดยมีนักปฏิสังสรรคนิยมที่สําคัญ ดังนี้
ชารลส ฮอรตัน คูลี่ย (Charles Horton Cooley)
ชารลส ฮอรตัน คูลี่ย (Charles Horton Cooley) นิยามความหมายของคํา
วา self ไววา เปนคําที่ถูกออกแบบตามสรรพนามบุรุษที่ 1 ซึ่งคือ “I”, “me”, “mine” และ “myself”
เขาเนนวาอะไรถูกตีตราจากบุคคลนั้นโดยผานการตระหนักแหงตน คูลี่ยเ ปนคนแรกที่ชี้ใหเห็น
ความสําคัญของการตีความขอมูลปอนกลับ (Feedback) จากผูอื่นเพื่อเปนแหลงขอมูลหลักเกี่ยวกับ
“ตน” ในปค.ศ. 1902 คูลี่ยเสนอทฤษฎี “ Looking-glass self” หมายถึง อัตมโนทัศน (Self concept)
ของบุคคลจะถูกอิทธิพลจากสิ่งที่เขาเชื่อวาผูอื่นมองและคิดกับเขาอยางไร ซึ่งเปนทฤษฎีที่สะทอน
การประเมินที่ถูกจินตนาการของบุคคลอื่นๆ ตอบุคคลหนึ่ง (Cooley. 1902)
ความรูสึกแหงตน (Self feeling) ถูกพัฒนาในความสัมพันธตอการตีความ
ของบุคคลในเรื่องของความจริงทางสังคมและทางกายภาพ ซึ่งวัตถุในความจริงนี้รวมถึงความคิดเห็น
วัตถุประสงค ความเปนเจาของ และความทะเยอทะยาน โดยความรูสึกแหงตนเชิงสังคมแบงออกเปน
2 แงมุม อันไดแก ความหมายที่ถูกตกแตงโดยภาษาและวัฒนธรรม แงมุมที่ 2 คือ อัตมโนทัศนและ
การประเมินที่เกี่ยวของมาจากการสรางการตีความของการตัดสินวาบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือมี
นัยสําคัญยอมรับการกระทําและตัวตนของบุคคลหนึ่งหรือไม
จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Mead)
จอรจ เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Mead) ศึกษาความหมายแหงตน
(self) ตามทฤษฏีของคูลี่ยและพยายามผลิตทฤษฎีที่สามารถอธิบายใหกวางขึ้นในเรื่องของพัฒนาการ
ตัวตน (Self Development) ซึ่งเหมือนกับความคิดของคูลี่ยที่เห็นวาบอเกิดของ ตัวตน ไมไดอยูแหง
ใดนอกจากสังคม สําหรับมี้ดมองวาอัตมโนทัศนเปนการปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกี่ยวของกับมุมมอง
ที่มองวาผูอื่นปฏิบัติตอบุคคลอยางไร ทําใหบุคคลนั้นสามารถคาดการณการตอบสนองของผูอื่น
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เพื่อที่จะประพฤติตนใหเหมาะสม บุคคลเรียนรูที่จะตีความหมายสิ่งแวดลอมอยางที่ผูอื่นกระทํา สิ่งที่
สําคัญมากกวานั้นคือมี้ดมองวาภาษาเปนเครือขายเพื่อเชื่อมตอระหวาง “ตน” กับ “สังคม” เพราะวา
มนุษยมีสัญลักษณคือ ภาษา ดังนั้นจึงไมมีความแตกตางระหวางการสื่อสารคนเดียว กับการสื่อสาร
ระหวางบุคคล (Mead. 1934) ดังนั้นสาระสําคัญของ “ตน” ในมุมมองของมี้ดคือการรับรูบทบาท
(role – taking)
เอริฟวิ่ง กอลฟแมน (Erving Goffman)
สาระสําคัญของ เอริฟวิ่ง กอลฟแมน (Erving Goffman) ในการศึกษา
เรื่อง “ตน” อยูที่การแสดง โดยบุคคลจะจัดการความประทับใจและใหความประทับใจกับผูอื่นโดย
เกี่ยวของกับตัวตนของเขา แนวคิดที่สําคัญคือการกระทําตางๆและการปฏิสัมพันธของมนุษยมี
ลักษณะที่เหมือนกับการแสดงละคร ปฏิสัมพันธของมนุษยนี้มีความเปราะบาง การที่สามารถดํารง
อยูไดนั้นก็ดว ยการแสดงออกที่ดีหรือเหมาะสม การแสดงออกที่ไมดีหรือไมเ หมาะสมเกิด การ
หยุดชะงัก จะมีผลกระทบอยางสําคัญตอปฏิสัมพันธทางสังคม เชนเดียวกับการแสดงละครในโรง
ละคร กลาวคือ ในการปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นจะมีบริเวณดานหนา (Front Region) และดานหลัง
ฉาก (Back Stage)
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ เปนกรอบที่เหมาะสม
สําหรับใชเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดหลากหลายบริบทและสถานการณ
เนื่องจากพฤติกรรมที่มนุษยไดสรางขึ้น ลวนเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
มนุษยใชชีวิตอยูในโลกแหงความหมาย (Meaningful World) ซึ่งกระบวนการนิยามความหมายและ
การตีความหมาย สามารถถูกสราง ปรับเปลี่ยน เรียนรู และถายทอดไปทามกลางกระบวนการ
ปฏิสังสรรคทางสังคม นอกจากนี้ “ภาษา” ซึ่งเปนสื่อกลางในการเกิดปฏิสัมพันธกัน ณ ที่หนึ่ง ไดถูก
ยกวาเปนเครื่องมืออันสําคัญที่ใชถายทอดความหมาย ความคิด ความรูสึก รวมทั้ง ความตองการ
และคานิยมของบุคคลหนึ่งๆ
ประสบการณหรือความคิด ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนความสามารถ
ในการแปลความ และ ตีความหมายของผูที่เรามีสัมพันธดวย เนื่องจากบุคคลแตละบุคคลจะผาน
ประสบการณที่แตกตางกันดังนั้นมุมมอง หรือการตีความหมาย ในระหวางการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งใด
หรือบุคคลใดก็จะแตกตางกัน ทาทางที่แสดงออกของแตละบุคคลจะเปนเครื่องกระตุนใหอีกบุคคล
หนึ่งซึ่งมีความสัมพันธแสวงหาความหมายของทาทาง แลวจึงจะมีปฏิกิริยาของความหมายอันนั้น
ฉะนั้นพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผูอื่นและตนเอง นอกจากนี้คํากลาวของ Goffman ที่วา
การที่จะเขาใจความหมายของพฤติกรรมของบุคคลจะตองใชวิธีวิเคราะหของการแสดงละคร (dramatic
approach) แสดงใหเห็นถึงเงื่อนไข สภาวะแวดลอม และสถานการณที่ทําใหความหมายพฤติกรรม
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ของมนุษยแตกตางกันไปทั้งๆที่อยูในชวงเวลาใกลเคียงกัน และชี้ใหเห็นถึงประสบการณที่บุคคลได
เรียนรูมามีอิทธิพลตอการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันเหมาะสมที่เปนไปตามความคาดหวังของสังคม
ดังนั้นจากที่กลาวมานี้แนวคิดทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณนี้สามารถนํามาเปนแนวทางในการ
อธิบาย การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย:
กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรนไดออยางเหมาะสม
เนื่องจากทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism)
เปนหนึ่งในทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยา ดังนั้นงานวิจัยหรือบทความจํานวนมากนําทฤษฎีนี้มาใช
เพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมดังเชน งานวิจัยเรื่อง “การขายบริการทางเพศของ
เด็กชายในเขตเทศบาลตําบลบานหมอ” ของ วรวิทย เกิดสวัสดิ์ (2547) ไดศึกษากระบวนการเขาสู
การขายบริการทางเพศของเด็กชายและปจจัยที่ทําใหเด็กตัดสินใจเขามาขายบริการทางเพศโดย
ศึกษาสภาพวิถีการดําเนินชีวิตของเด็กชายในระหวางการขายบริการทางเพศและผลกระทบอันเกิด
จากการขายบริการทางเพศที่มีตอเด็กชายที่ขายบริการทางเพศผูวิจัยใชการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ
และใชทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณเปนแนวทางในการศึกษาจากการศึกษาพบวาการซื้อขาย
บริการทางเพศนั้นเปนการปฏิสังสรรคระหวางเด็กกับลูกคา ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของบุคคลทั้ง
สองฝาย เด็กชายแตละคนจะมีหลักในการเลือกลูกคาเปนของตัวเองตามประสบการณของแตละคน
สวนมากเด็กชายจะเลือกลูกคาโดยดูที่รูปลักษณภายนอกของลูกคา และจะนิยมใหบริการเพียงชั่วคราว
โดยไดคาบริการจากลูกคาเฉลี่ยประมาณ 200 – 300 บาท ตอครั้ง นอกจากนี้มีงานวิจัยที่แสดงออก
ถึงการใชทฤษฎีนี้เปนหลักในการอธิบายปรากฏการณเชน งานวิจัยของ นงลักษณ ยิ้มศรวล (2544)
ไดศึกษาหัวขอ ระบบสัญลักษณทางเพศในละครโทรทัศนที่มีอิทธิพลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอชไอวี โดยใชทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย
สรุปวาระบบสัญลักษณทางเพศในละครโทรทัศนที่มีอิทธิพลตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอชไอวี เปนลักษณะของสัญลักษณทางเพศที่เกิดจาก แบบแผนพฤติกรรม สิ่งแวดลอมกําหนด
และคานิยมทางสังคม นอกจากนี้มีงานวิจัยอีกหลายงานโดยเฉพาะงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และพฤติกรรมศาสตร ที่เปนงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดนําทฤษฎี
การปฏิสังสรรคสัญลักษณมาใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ดังเชน งานวิจัยของ ภัทราวดี ชุมพลวีระพงษ
(2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง : ศึกษาเฉพาะกรณีใน
วิท ยาลัย อาชีว ศึกษา จ.ระนอง ประเทศไทย และยัง มีง านวิจัย ลัก ษณะคลา ยกันที่ศึกษาโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เชน งานวิจัยเรื่อง ความหมายของถุงยางอนามัย : ประสบการณของ
เพศชายที่มีเพศสัมพันธกับหลายคนในประเทศอินโดนีเซีย (Hendroyono. 2007) และงานวิจัยของ
เกศินี วีระชยาภรณ (2548) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรูภาวะซึมเศราตอการปฏิสัมพันธทางสังคมและ
พฤติกรรมการแสวงหาความชวยเหลือของวัยรุนในมหาวิทยาลัย เปนตน
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แนวคิดการถายทอดทางสังคม (Socialization)
การถายทอดทางสังคม (Socialization) เปนแนวคิดที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจ
หลายสาขาวิชา เชน จิตวิทยา และ สังคมวิทยา เปนตน เพราะเปนกระบวนการแหงการถายทอด
คานิยม เจตคติ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม ใหกับบุคคล หรือกลุมบุคคล เพื่อคงไวซึ่งบรรทัด
ฐานทางสังคม บุคคลที่ไดรับการถายทอดนั้นจะสามารถดํารงอยูไดอยางเหมาะสมและเปนสุข
การถายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลโดยเฉพาะเมื่ออยูในวัยเด็ก ไดรับ
การอบรมดูแลใหเจริญเติบโตเปนบุคคลที่สามารถเรียนรูเพื่ออยูรวมกับผูอื่น และจากการเรียนรูนั้น
เด็กจะมีพฤติกรรมและความนึกคิดที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน (ลาดทองใบ ภูอภิรมย.
2531: 29; อางอิงจาก Munn, Fernald; & Fernald. 1969) การถายทอดทางสังคม เปนกระบวนการ
ที่บุคคลแตละคนไดรับการเรียนรูเพื่อที่จะปรับตนใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม
และการปฏิบัติตางๆ ในสังคม โดยอาศัยกระบวนการถายทอดทางสังคม จะชวยใหคนเราสามารถ
เรีย นรูป ระสบการณแ ละพฤติก รรมที่ส อดคลอ งกับ พฤติก รรมและประสบการณที่สัง คมยอมรับ
การถายทอดทางสังคมจึงเปนกระบวนการที่ซับซอน สังคมเปนผูกําหนดรางวัลและขอหามที่เหมาะสม
สวนผูที่ทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูเด็กก็จะนํารางวัลและขอหามเหลานั้นมาประยุกตใชในกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมตอไป (งามตา วนินทานนท. 2545: 5-6; อางอิงจาก Watson; & Lindgren. 1979)
แนวคิดการถายทอดทางสังคมในสาขาสังคมวิทยาไดรับการพัฒนาและนําไปใชวิเคราะห
ปรากฏการณทางสังคมอยางกวางขวาง โดยมักจะหมายถึง กระบวนการเรียนรู บรรทัดฐาน คานิยม
เจตคติ ทักษะ ความรู และบทบาทที่เหมาะสมกับตําแหนงของบุคคลภายในกลุมหรือสังคมหนึ่งๆ
(Michener; & Delamater. 1999: 46) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีหนาที่สําคัญตอบุคคลและสังคม คือทํา
ใหกลุม สังคม สามารถถายทอดคานิยม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และสิ่งอื่นๆ จากคนรุนหนึ่งไปยัง
อีกรุนหนึ่งได ซึ่งถาพิจารณาแลวก็จะพบวาการถายทอดทางสังคมเปนกลไกในการผลิตซ้ําทางสังคม
และวัฒนธรรม (Social and Culture Reproduction) นอกจากนี้สมาชิกกลุมถูกชักนําใหปฏิบัติตาม
วิถีทางของกลุมโดยสมัครใจ จากการที่ทําใหบรรทัดฐานและคานิยมตางๆ ของกลุมกลายเปนบรรทัด
ฐานและคานิยมของตนเอง โดยผานกระบวนการถายทอดทางสังคม การถายทอดทางสังคมในแงมุมนี้
จึงทําหนาที่เสมือนเปนกลไกแหงการควบคุมทางสังคม (Social Control) และที่สําคัญคือกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมทําใหบุคคลเกิดความเขาใจในธรรมชาติของโครงสรางสังคมและตําแหนงของตน
ในโครงสรางดังกลาว รวมทั้งความคาดหมายตางๆ ของตําแหนงนั้นๆ นั่นคือ การถายทอดทางสังคม
มีรากฐานมาจากการเรียนรูบทบาท สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือกระบวนการถายทอดทางสังคม
เกี่ยวของกับการกอรูป ธํารง และเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ (Identity) ของบุคคล ทําใหเรารูวาเราเคย
เปนใคร เราเปนใคร และจะเปนอะไรตอไปดังนั้นแนวคิดการถายทอดทางสังคมเปนแนวคิดที่สําคัญ
สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณรวมถึงการเกิดพฤติกรรมของมนุษยไดอยางกวางขวางและ
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ชัดเจนโดยเฉพาะการศึกษาในหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน กระบวนการตัดสินใจของครอบครัวเปน
ผลมาจากแนวคิดการถายทอดทางสังคมโดยมีสองนัย นัยแรกผูปกครองอยูในฐานะเปนผูรับการ
ถายทอดทางสังคมผานตัวแทนตางๆ มนุษยทุกคนตองเขาสูกระบวนการถายทอดทางสังคมซึ่งเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต ผูปกครองทุกคนตองเคยอยูในฐานะผูถูกถายทอดโดยเฉพาะในวัย
เด็กจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน เพื่อน วัด รวมถึงสื่อตางๆ ซึ่งกลายมาเปนการสั่งสมประสบการณ
จากการถูกถายทอดทั้งทางตรงและทางออม จากการศึกษานํารองผูวิจัยพบประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ
เชน เหตุผ ลที่นําไปสูการตัด สินใจจัดโฮมสคูล ซึ่งอาจมิไ ดมาจากการมีปฏิสัมพันธกับ สังคม ณ
ชวงเวลาหนึ่งแตอาจมาจากการพบประสบการณที่ไมดีหรือพบประสบการณทางลบจึงกอใหเกิดการ
หลอหลอมเปนเจตคติที่ไมดีตอระบบการศึกษาไทยตั้งแตวัยเด็ก เปนตน นอกจากเรื่องของการ
ตัดสินใจแลวนั้นเรื่องของการสรางและธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลก็มาจากการถายทอด
ทางสังคมทั้งสิ้น เนื่องจากกระบวนการถายทอดทางสังคม เกี่ยวของกับการกอรูป ธํารงและเปลี่ยนแปลง
อัตลักษณ (Identity) ของบุคคล เนื่องจากอัตลักษณของชุมชนหนึ่งๆ เกิดขึ้นจากการอยูรวมกันของ
มนุษยเปนกลุมสังคม เกิดการปฏิสัมพันธตอกัน มีประสบการณในการใชชีวิตอยูรวมกัน ซึ่งอาจตอง
เผชิญวิกฤตการณทางสังคมและจิตใจ ทําใหบุคคลมีการปรับตัวเพื่อธํารงอัตลักษณของกลุมชุมชนไว
(รินรดา พันธนอย, 2552) นอกจากนี้อัตลักษณอาจมีการปรับเปลี่ยนไดเนื่องจากการผสมกลมกลืน
ของวัฒนธรรมกลุมอื่นๆ แนวคิดนี้สามารถอธิบายปรากฏการณเหลานี้ไดอยางชัดเจนและเหมาะสม
สวนนัยที่สองเปนครอบครัวที่อยูในฐานะตัวแทนเพื่อถายทอดทางสังคมใหแกบุตรหลาน ครอบครัว
เหลานี้เมื่อกลายมาเปนผูจัดการศึกษาแลว หนาที่ของพวกเขาไมเพียงแตอบรมสั่งสอนความคิด
ความเชื่อ คานิยมและจริยธรรมใหกับบุตรหลานของตนเองเทานั้น แตจําเปนตองแสดงบทบาทเปน
ทั้งผูใหความรูและประสบการณรวมถึงเปนผูสนับสนุนในเรื่องตางๆ เชน อุปกรณการเรียนการสอน
และการเปนที่ปรึกษา เปนตน ซึ่งเปนบทบาทสําคัญเนื่องจากผูปกครองทุกคนคาดหวังใหบุตรหลาน
ของตนเติบโตเปนคนดีของสังคม ดังนั้นกระบวนการถายทอดทางสังคมทั้งดานเนื้อหาและวิธีการ
ควรถูกวางแผนและตระหนักอยางละเอียดรอบคอบ ผูวิจัยตองการศึกษากระบวนการถายทอดทาง
สังคมดานเนื้อหาและวิธีการของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลทั้งในฐานะที่เปนผูถายทอดและผูถูกถายทอด
ในชวงกอนกลายมาเปนผูจัดโฮมสคูล และระหวางการเปนผูจัดโฮมสคูล
นักสังคมวิทยาวิเคราะหการถายทอดทางสังคมจากมุมมองในระดับมหภาคและจุลภาค
กลาวคือ ระดับมหภาคอธิบายภายใตแนวทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ และในระดับจุลภาคอธิบายดวย
การใชแนวทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ. 2532) มีรายละเอียดดังนี้
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แนวทฤษฎีโครงสราง-หนาที่
ทฤษฎีนี้เปนการวิเคราะหในระดับมหภาค กลาวคือ ใหความสนใจปรากฏการณทาง
สังคมในระดับกวาง เชน สถาบันทางสังคม และความสัมพันธระหวางองคการทางสังคมและกลุม
ขนาดใหญ กรอบการวิเคราะหแนวนี้มองเห็นความสําคัญของการถายทอดทางสังคมในฐานะที่เปน
กลไกที่กอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสังคมและกลุมทางสังคม กับบุคคลในฐานะที่เปนสมาชิกของ
สังคม นักทฤษฎีโครงสราง-หนาที่มองการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการสงอิทธิพลทางสังคม
ทิศทางเดียว (One-Way Influence Process) คือ กลุมอบรมสมาชิกทั้งหลายของตนใหเปนสมาชิกที่
มีความภักดี มีความยึดมั่นผูกพันและมีสมรรถนะ ในสังคมการอบรมดังกลาวกระทําโดยผานตัวแทน
ทางสังคม (Social Agents) เชน ครอบครัว โรงเรียน สื่อมวลชน เปนตน จากการใชกลไกการเรียนรู
แบบตางๆ บุคคลจะถูกสอนใหรูถึงบรรทัดฐาน คานิยม ทักษะ และความรูตางๆ ที่จําเปนตอการ
กระทําบทบาทตางๆ ที่จําเปนตอการแสดงพฤติกรรมและบทบาททางสังคมในฐานะสมาชิกกลุม
นอกจากนั้นยังมองวากระบวนการการถายทอดทางสังคมมีลักษณะตรงไปตรงมา กลาวคือ เชื่อวาใน
สังคมมีสถานภาพและขอกําหนดทางบทบาทที่เชื่อมโยงกันจํานวนมหาศาล ที่สามารถจะถูกสอนได
อยางไมยากนักโดยการใชกลไกการเรียนรูที่เปนที่เขาใจกันอยูแลว ความแปรผันของพฤติกรรมที่
ปรากฏใหเห็นจริงๆ ในสังคมเปนสิ่งที่อธิบายไดในแงของการเรียนรูการสอนที่ไมเหมาะสมและไม
สมบูรณ หรือในแงของความแตกตางในเนื้อหาของสถานภาพและบทบาท ที่ปรากฏในกลุมและ
องคการตางๆ ซึ่งรวมกันเขาเปนสังคม
แนวทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ
นั ก สั ง คมวิ ท ยามองกระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คมเป น กระบวนการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธระหวางปจเจกเขากับกลุมและสังคม กรอบแนวนี้มองการถายทอดทางสังคมในฐานะที่
เปนกระบวนการสงอิทธิพลสองแนวทาง (Two-Way Influence Process) ไมเพียงแตกลุมจะมี
อิทธิพลตอการพัฒนาของสมาชิกเทานั้น แตฝายสมาชิกเองก็มีอิทธิพลตอการดําเนินหนาที่ของกลุม
เชนกัน บุคคลและกลุม มีอิทธิพลตอกันในระดับที่แตกตางกัน ยิ่งกลุมมีขนาดใหญมากขึ้นเพียงใด
บุ ค คลก็ จ ะได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกลุ ม มากขึ้ น เพี ย งนั้ น ถ า เราพิ จ ารณากลุ ม ขนาดใหญ เช น สั ง คม
ผลกระทบที่บุคคลคนใดคนหนึ่งมีตอสังคมมีอยูเพียงเล็กนอย ในขณะที่อิทธิพลของสังคมที่มีตอตัว
บุคคลนั้นจะมีอยางมหาศาล จากที่กลาวมาแลววากรอบแนวนี้มองการถายทอดทางสังคมในฐานะที่
เปนกระบวนการสงอิทธิพลสองแนวทาง เปนกระบวนการเชิงพลวัตที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไม
แนนอนตายตัว นักทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณ มักจะมองเนื้อหาการถายทอดทางสังคมใน
ฐานะที่เปนสิ่งที่ตอรองกันได (Negotiable) บุคคลยังสามารถที่จะตีความดัดแปลงและใหความหมาย
ใหมตอสิ่งเหลานั้นและนํามาใชในชีวิตประจําวันของพวกเขาไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา นักทฤษฎี
การปฏิสังสรรคสัญลักษณเสนอวา การทําความเขาใจการถายทอดทางสังคมจะตองพยายามเขาถึง
เนื้อหา บริบท และกระบวนการถายทอดทางสังคม
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จากกรอบทฤษฎีทั้งสองแนวดังกลาว จะพบวาไมมีกรอบทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายถึง
กระบวนการถายทอดทางสังคมไดอยางครอบคลุม แตละกรอบก็มีจุดมุงเนนเฉพาะของตนที่ทําให
ละเลยความสําคัญในแงมุมอื่นๆ ไป ตัวอยางเชน กรอบทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ ใหความสําคัญกับ
กลุมหรือสังคมที่มีอิทธิพลตอการถายทอดอบรมขัดเกลาสมาชิก ซึ่งในความเปนจริงสังคมก็มีอิทธิพล
ตอบุคคลนั้นจริงๆ และมีความจําเปนที่จะตองถายทอดสิ่งที่เปน แบบแผนเดียวกันใหแกสมาชิก
เพื่อที่สมาชิกแตละคนจะรูถึงระบบคิด ความเชื่อ คานิยม รวมถึงแนวทางพฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับ
ของกลุม อันจะทําใหเกิดความเปนระเบียบทางสังคมขึ้น และตัวบุคคลเองก็มีแนวทางในการปฏิบัติ
แตแนวคิดดังกลาวไดลดบทบาทสําคัญของผูถูกถายทอดลงไปโดยมองวาไมวาใครก็ตามที่เขามาอยู
ในตําแหนงใดๆ ทางสังคม ก็จะไดรับการอบรมถายทอดตามเนื้อหาตายตัวที่มีอยูกอนแลวที่ผูกติด
อยูกับตําแหนงหรือสถานภาพนั้นๆ และเปนการรับที่ปราศจากปญหา ผูใหการถายทอดไดถายทอด
เนื้อหาอะไร ผูรับก็จะรับสิ่งเหลานั้นไดโดยไมยากทั้งๆ ที่ในความเปนจริงมนุษยไมไดทําตัวเปนผูรับ
การถายทอดที่วานอนสอนงายเชนนั้นทั้งหมด พวกเขามีการเลือกสรร ตอรอง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ของการถายทอดทางสังคม นอกจากนั้นแมวากระบวนการถายทอดจะเกิดขึ้น แตก็ไมไดหมายความ
วาบุคคลจะเชื่อหรือรับสิ่งนั้นมาแนวทางปฏิบัติไปทุกอยาง
สวนกรอบทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณใหบทบาทสําคัญกับตัวบุคคลวาในขณะที่
เกิด การถา ยทอดทางสัง คมนั้น ผูไ ดรับ การถา ยทอดก็มีอิท ธิพ ลบางแงมุมตอ ผูใ หก ารถา ยทอด
เชนเดียวกัน รวมทั้งมองวาเนื้อหาของการถายทอดไมใชสิ่งที่มีอยูกอนแลวลวงหนา แตเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นขณะที่กระบวนการถายทอดกําลังดําเนินไป และผูไดรับการถายทอดเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเนื้อหาและวิธีการการถายทอด สามารถตอรอง ปรับเปลี่ยน ใหความหมายใหมของสิ่งที่ถูก
ถายทอดได จึงเปนการใหความสําคัญกับตัวบุคคล ขณะที่ก็ลดความสําคัญของกลุมสังคมลงไป
อยางไรก็ตามมุมมองที่วาเนื้อหาของการถายทอดเปนสิ่งที่ยืดหยุนได ปญหาในการอบรมขัดเกลา
จึงมีแนวโนมจะเกิดขึ้นได เมื่อตางคนก็ตางมีการปรับเปลี่ยนตอรองเนื้อหาของการอบรมขัดเกลา
จึงเกิดคําถามวาเมื่อเปนเชนนี้จะนําไปสูการมีแบบแผนรวมกันและความเปนระเบียบทางสังคมได
อยางไร
จากแนวคิดการถายทอดทางสังคมที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและตัวแทนการถายทอดทางสังคมอื่นๆ วาเปนสาเหตุหลักที่ทําให
เยาวชนสามารถเรียนรูเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในสังคม ดังที่พบในงานวิจัยหลายเรื่อง
ใหขอคนพบวา การอบรมเลี้ยงดูที่พอแมปฏิบัติตอเด็กตั้งแตเล็กจนถึงวัยรุนนั้น มีความสําคัญตอ
จิตใจและพฤติกรรมของเด็กมาก มีการศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กหลายรูปแบบ แตที่พบผล
เดนชัดสอดคลองกันในงานวิจัยหลายเรื่องคือ การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบรักสนับสนุนมากถึงนอย
และการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบใชเหตุผลมากถึงนอย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคณะ. 2528: 2-18)
งานวิจัยที่ใชแนวคิดการถายทอดทางสังคมเปนแนวทางการศึกษามีจํานวนมากเชน งานวิจัยหัวขอ

39
ความสัมพันธระหวางการถายทอดทางสังคม และพฤติกรรมเสริมสรางสังคมของวัยเด็กตอนปลาย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สุคนธทิพย โพธิ์บัณฑิต. 2548) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการถายทอด
ทางสังคมของนักเรียนวัยเด็กตอนปลาย ผลพบวานักเรียนเหลานี้ไดรับการถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวในระดับมาก และการถายทอดทางสังคมของนักเรียนวัยเด็กตอนปลายมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมเสริมสรางสังคม จากผลงานวิจัยนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของครอบครัว
และบทบาทอันสามารถหลอหลอมใหเด็กดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีงานวิจัยที่
ทําการศึกษากับนักเรียนวัยรุนตอนตน ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการถายทอดทางสังคมดาน
อารมณจากครอบครัว และจากเพื่อนกับปรีชาเชิงอารมณของนักเรียนวัยรุนตอนตน ของจรัญศักดิ์
พีรศักดิ์โสภณ (2547)ผลพบวา วัยรุนที่ไดรับการถายทอดทางสังคมดานอารมณจากครอบครัวอยาง
เหมาะสมมากมีปรีชาเชิงอารมณสูงกวาวัยรุนที่ไดรับการถายทอดทางสังคมดานอารมณจากครอบครัว
อยางเหมาะสมนอยและพบผลเชนเดียวกันกับการถายทอดทางสังคมดานอารมณจากเพื่อน จะเห็น
วาถาเด็กและวัยรุนไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเหมาะสมจะสงผลทางบวกตอตัวพวกเขาเอง
นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน โดย ผาณิตา บัวขํา (2547) ศึกษาหัวขอ ความสัมพันธ
ระหวางการถายทอดทางสังคมเรื่องอารมณโกรธโดยแมกับพฤติกรรมการจัดการอารมณโกรธของ
เด็กกอนวัยเรียน: เปรียบเทียบระหวางเด็กไทยกับเด็กญี่ปุนที่อาศัยอยูในประเทศไทยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการอารมณโกรธของเด็กกอนวัยเรียนเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติญี่ปุน
อันเปนผลจากการถายทอดทางสังคมเรื่องอารมณโกรธโดยแม ผลพบวา แมชาวไทยแสดงตัวแบบ
อารมณโกรธและสอนเกี่ยวกับอารมณโกรธมากกวาแมชาวญี่ปุน แตทั้งแมชาวไทยและชาวญี่ปุนมี
การตอบสนองตอการแสดงอารมณโกรธของเด็กไมแตกตางกัน นอกจากนี้แมทั้ง 2 เชื้อชาติมีการ
ถายทอดทางสังคมเรื่องอารมณโกรธดวยการเปนตัวแบบ การสอน และการตอบสนองตอการแสดง
อารมณโกรธของเด็ก ใหแกลูกเพศชายไมตางจากลูกเพศหญิง จากผลการศึกษาสะทอนถึงการ
ถายทอดทางสังคมมีผลตอพฤติกรรมของเด็กอยางชัดเจนไมวาจะเปนเด็กเล็กก็ตาม จากงานวิจัยที่
กลาวมาขางตนเปนงานวิจัยที่ทําการศึกษากับเด็กตั้งแตกอนวัยเรียน วัยเรียน รวมถึงวัยรุน ดังนั้น
ในงานวิจัยหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของผูปกครองที่จัดการจัดโฮมสคูล
ในประเทศไทย ผูวิจัย จึง นํา แนวคิด กระบวนการถา ยทอดทางสัง คมมาเปน หนึ่ง ในแนวทาง
เพื่อวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการศึกษาวิจัยของผูวิจัยในครั้งนี้อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยอีก
จํานวนมากที่ศึกษากับผูใหญเชนงานวิจัยของสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยการ
ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูที่สงผลตอเอกลักษณวิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทของครูแนะแนว และงานวิจัยเรื่อง ระบบการถายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะแกแรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณีจังหวัดนาน ของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2546)
เปนตน

40
สําหรับการศึกษาหัวขอการถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยนําแนวคิดการถายทอดทางสังคม
นี้มาเปนแนวทางเพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลในมิติ
ดานเนื้อหาและวิธีการถายทอดการจัดโฮมสคูล

ทฤษฎีของระบบนิเวศ (Ecological System theory)
ทฤษฎีของระบบนิเวศ (Ecological System theory) เปนอีกหนึ่งทฤษฎีที่สามารถนํามาใช
วิเคราะหการเกิดขึ้นของพฤติกรรมมนุษยในรูปแบบตางๆได รวมถึงนํามาเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะห
ปรากฏการณทางสังคมของพฤติกรรมมนุษยโดยผานมุมมองความสัมพันธระหวางตัวบุคคลกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวบุคคลนั้นๆ เพื่อสืบหาสาเหตุหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่สงผลใหมนุษยแสดง
พฤติกรรมออกมา ไมวาพฤติกรรมนั้นจะมาจากแรงกระตุนภายในตัวบุคคลหรือมาจากกระบวนการ
ภายนอกตัวบุคคลก็ตาม Urie Bronfenbrenner (1979) ผูริเริ่มทฤษฎีนี้ไดแบงสิ่งแวดลอมออกเปน
5 ระดับ ไดแก 1.) ระดับจุลระบบ 2.) ระดับมัธยระบบ 3.) ระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน 4.) ระดับ
มหระบบหรือระดับนโยบายและ5.) ระบบชวงเวลา โดยแตละระดับของสิ่งแวดลอมนั้นมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษยดังนี้
ระดับจุลระบบ (Microsystem)
เปนระบบที่อยูใกลตัวมนุษยมากที่สุดโดยมนุษยจะเผชิญกับสภาพแวดลอมในระบบนี้
โดยตรงจุลระบบนี้ผนึกความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม (Berk. 2000) โครงสรางของ
ระบบนี้ประกอบดวย สิ่งแวดลอมในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบาน และสถานที่ทํางาน ในระดับนี้
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมมีผลกระทบในสองทิศทาง (bi-directional influences)
เชน การเลี้ยงดูของผูปกครองจะสงผลตอความเชื่อและพฤติกรรมของเด็ก ในขณะที่เด็กก็มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมและความเชื่อของผูปกครอง อยางไรก็ตาม Bronfenbrenner ไดกลาวไววา ระดับ
จุลระบบนี้ สงผลกระทบสูงสุดตอมนุษยในวัยเยาวแมวาปฏิสัมพันธจากระดับอื่นๆ นอกจุลระบบมีผล
ตอโครงสรางภายในก็ตาม
ระดับ จุ ล ระบบนี้ ถือ ว า เป น ระบบเล็ก ที่สุด มนุษ ยจ ะมี ป ฏิสัม พั น ธกั บ สิ่ง แวดล อ ม
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัว ดังนั้นผูปกครองที่จัดโฮมสคูลตองมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆ
ที่อยูรอบตัวไมวาจะเปนมนุษยหรือสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เชน โทรทัศน หนังสือ เปนตน
ผูปกครองเผชิญกับสิ่งเหลานี้ทั้งโดยตรงและโดยออม พฤติกรรมของผูปกครองถูกอิทธิพลจาก
ความสัมพันธระหวางพวกเขาและสิ่งแวดลอม เชน ในกระบวนการตัดสินใจ ผูปกครองตองผานการ
สั่งสมประสบการณตางๆ อุปสรรคและการจัดการกับอุปสรรค รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบ
ขางและคนในสังคม ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญใหผูปกครองเขาสูกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้

41
เด็กที่ไดรับการจัดโฮมสคูลไดรับอิทธิพลจากระบบจุลระบบเชนเดียวกัน เด็กเคยมีความสัมพันธกับ
โรงเรียนและเพื่อนในโรงเรียนซึ่งทําใหเด็กไดสะสมประสบการณ โดยประสบการณของเด็กสงผลตอ
ความเชื่อและพฤติกรรมของผูปกครอง ในทางกลับกันการเลี้ยงดูของผูปกครองและประสบการณ
ตางๆ ความเชื่อที่ผูปกครองสั่งสมมาตั้งแตวัยเด็กซึ่งสวนหนึ่งมาจากปฏิสัมพันธในระดับจุลระบบจะ
สงผลตอความเชื่อและพฤติกรรมของเด็กเชนเดียวกัน เนื่องจากในระดับนี้ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอมมีผลกระทบในสองทิศทาง (bi-directional influences)
ระดับมัธยระบบ (Mesosystem)
ในระดับนี้เปนการเชื่อมโยงระหวางโครงสรางของระดับจุลระบบกับระดับมัธยระบบ
ของมนุษย เชน ความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครองของเด็ก หรือ ระหวางโบสถกับสังคมละแวก
บานของบุคคลดังงานวิจัยของเอสไตน (Epstein. 1983) ที่ศึกษาผลจากพัฒนาการของการสื่อสาร
สองทางและปฏิสัมพันธในการตัดสินใจของผูปกครองและครูตอเด็กระดับประถมศึกษา ผลการศึกษา
แสดงให เ ห็ น ว า นั ก เรี ย นสนใจเรี ย นมากขึ้ น และมี ผ ลการเรี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจาก
ปฏิสัมพันธของระบบสองระบบนี้
การเชื่อมโยงระหวางโครงสรางจุลระบบกับมัธยระบบมีอิทธิพลกับความคิด ความเชื่อ
เจตคติ และพฤติกรรมของมนุษย ในการศึกษานํารองในหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการ
ธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัย
พบวาการเชื่อมโยงของสองระบบดังกลาว สามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของกับจัด
โฮมสคูล เชน ผูปกครอง เด็ก และสมาชิกในครอบครัว เปนตน เนื่องจากผูปกครองและเด็กของสอง
ครอบครัวที่ผูวิจัยเขาไปศึกษานํารองเคยมีความสัมพันธกับระบบโรงเรียน ทั้งความสัมพันธตอครู
เด็กนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน รวมถึงผูปกครองของนักเรียนคนอื่นๆ จากความสัมพันธนี้พบวา
ผูปกครองและเด็กพบกับประสบการณอันไมพึงประสงค ดังเชนคุณแมนองตน (นามสมมติ) กลาววา
“วัน นั้น คุณ แมเ ห็น รุน พี่นอ งตน อยูดีๆ ก็เ ดิน เขา ไปเอาปากกาจิ้มหัว เพื่อ นในหอ งเคา อีก คนนึง
เลือดไหลออกมาเต็มเลย คุณแมทําอะไรไมถูกเลยวิ่งไปบอกครูโอต ครูเลยรีบเรียกรถพยาบาล”
จากประสบการณครั้งนี้ของผูปกครอง ทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
อยางไมมีทางปองกันได จึงเกิดเจตคติที่ไมดีตอสภาพแวดลอมในโรงเรียน นอกจากนี้นองตะวัน
(นามสมมติ) กลาววา “แคผมไมไดจดการบาน ครูก็หาวาผมเปนคนไรความรับผิดชอบ มันเปนแค
วันเดียวเพราะกอนวันนั้นผมตองแขงรักบี้” นอกจากนี้ผูปกครองบางคนสังเกตพฤติกรรมเด็กคน
อื่นๆ ในละแวกบานของตนและพบวาเด็กเหลานี้พูดจาไมไพเราะและคอนขางมีพฤติกรรมรุนแรง
เชน การทํารายรางกาย เปนตน ซึ่งจากระบบความสัมพันธนี้มีผลตอการตัดสินใจสวนหนึ่งในการนํา
ลูกออกจากระบบโรงเรียน
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ระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน (Exosystem)
ระบบนี้เปนระบบสังคมที่กวางขึ้นที่มนุษยไมไดขึ้นอยูกับระบบนี้โดยตรง แตโครงสราง
ในระดับนี้สงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กโดยมีปฏิสัมพันธกับบางโครงสรางในจุลระบบของแต
ละบุคคล (Berk. 2000) เชน ตารางเวลางานของผูปกครอง หรือ การสนับสนุนทางดานครอบครัว
จากชุมชน เปนตน ในระบบนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางสองสถานที่หรือมากกวาและเปนผล
ซึ่งกันและกันโดยเปนผลทางออมตอการพัฒนามนุษย เชน ความสัมพันธระหวางบานกับสถานที่
ทํางานของผูปกครอง กลาวคือ ถาผูปกครองตองทํางานในสภาพแวดลอมที่ดีแลวจะสงผลตออารมณ
ของผูปกครอง เมื่อผูปกครองกลับมาอยูที่บานหลังเลิกงานอารมณก็จะดีตามไปดวย เปนตน จาก
การศึกษาของ เอ็กเคนโรด และ กอร (Eckenrode; & Gore. 1990) ศึกษาพบวาระบบระดับทองถิ่น
หรือระดับชุมชน (Exosystem) ไดแก สถานที่ทํางานของผูปกครองสงผลตอพัฒนาการของเด็กและ
วัยรุนทางออมผานอิทธิพลจากครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน ในขณะที่โคกแรนและคณะ (Cochran;
et al. 1990) ศึกษาพบวา เครือขายทางสังคมของครอบครัวเปนระบบระดับทองถิ่นที่สงผลตอ
พัฒนาการของเด็กและวัยรุน
จากสาระสําคัญของระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชนจะเห็นไดวามีอิทธิพลตอการพัฒนา
ของเด็ก ในที่นี้หมายถึงทั้งเด็กที่ถูกจัดโฮมสคูลและครอบครัวที่จัดโฮมสคูล จากการศึกษานํารอง
เบื้องตนพบวา การที่ครอบครัวเหลานี้ตัดสินใจเลือกจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานตนเองสวนหนึ่ง
ไดรับอิทธิพลมาจากระดับทองถิ่น ดังกรณีหนึ่ง ครอบครัวตัดสินใจเลือกระบบการจัดโฮมสคูลเนื่อง
จากพวกเขามีโอกาสไดทํางานกับเครือขายหรือกลุมที่จัดโฮมสคูลกอนที่จะตัดสินใจการศึกษาระบบนี้
จากประสบการณและสภาพแวดลอมที่ครอบครัวเคยผานการเรียนรูสงอิทธิพลตอความคิด เจตคติ
ความเชื่อ รวมถึงการตัดสินใจที่จะจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตน จึงสรุปไดวาสถานที่ทํางาน
ของครอบครัวสงผลตอพัฒนาการของเด็กและวัยรุน
ระดับมหระบบหรือระดับนโยบาย (Macrosystem)
ในระบบนี้เนนถึงสภาพแวดลอมของมนุษยซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรม ประเพณี และ
กฎหมาย (Berk. 2000) ซึ่งมีอิทธิพลผานปฏิสัมพันธกันของระดับอื่นๆที่กลาวมาขางตนแลว ระบบนี้
เปนระบบโครงสรางใหญโดยมีโครงสรางยอยๆ 3 โครงสรางอยูดานใน ซึ่งไดแก ระดับจุลระบบ
(Microsystem), ระดับมัธยระบบ (Mesosystem) และระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน (Exosystem)
บรอนเฟนเบรนเนอร (Bronfenbrenner, 1993) ระบุวาระดับมหระบบเปรียบไดกับพิมพเขียวสําหรับ
วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมยอยโดยสาระสําคัญของระบบนี้เปนไปในเชิงโครงสราง อยางไรก็ตาม
ผู วิ จั ย คาดว า ทุ ก ระบบในทฤษฎี ข องระบบนิ เ วศนี้ ส ามารถนํ า มาเป น แนวทางหนึ่ ง เพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณในหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน
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ระบบชวงเวลา (Chronosystem)
ระบบตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้นเกี่ยวของกับมิติของเวลาและสภาวะแวดลอมของบุคคล
บรอนเฟนเบรนเนอรและมอรริส (Bronfenbrenner; & Morris. 1998) ไดแบงเวลาตามระดับเปน
micro-time เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางที่มนุษยทํากิจกรรมหรือมีการปฏิสัมพันธกัน สวน meso-time
คือขอบเขตที่กิจกรรมและปฏิสัมพันธเกิดขึ้นกับความคงเสนคงวาในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
บุคคลนั้นๆ และ macro-time หรือบริบทของเวลาและสภาพการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาของ
บุคคล (Chronosystem) โดยรายละเอียดภายในระบบนี้สามารถเกี่ยวของกับสิ่งภายนอกได เชน
การศึกษาของเฮทเทอรริงตั้น (Hetherington. 1989) ศึกษาพบวาเวลาการตายของผูปกครอง
ผลเสียหลังจากการหยารางหนึ่งปที่มีผลตอลูกชายมากกวาลูกสาว หรืออาจเกี่ยวของกับสิ่งภายใน
เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพที่เกิดขึ้นในชวงอายุของแตละบุคคล กลาวคือ เมื่อเด็กโตขึ้น
พวกเขาจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตางไปตอสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป และอาจจะมีความสามารถ
มากขึ้นในการตัดสินวาการเปลี่ยนแปลงจะมีอิทธิพลอยางไรตอพวกเขา
จากสาระสํา คัญที่อธิบ ายขางตน จะเห็น ไดวาปจจัย ภายนอกมนุษ ยหรือปจ จัย ทาง
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมดังที่ Bronfenbrenner (1979) ไดสรุปทฤษฎีนี้วา สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาตินั้นเปนปจจัยหลักที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาของบุคคล โดยไดนิยามคําวา
“environment” วาเปนโครงสรางที่มีปฏิสัมพันธกันทั้งภายในและภายนอกของแตละระดับชั้นเปรียบ
ไดดั่ง “ตุกตารัสเซีย” ซึ่งเปนตัวตุกตาที่มีหลายชั้นซอนกันภายนอกเปนตัวที่ใหญที่สุดเปรียบไดกับ
ระดับ มหระบบหรือระดับนโยบาย (Macrosystem) ตัว ขางในเล็กลงเรื่อยๆ จนตัวที่เล็กที่สุดไม
สามารถบรรจุตัวที่เล็กกวาไดอีก ดังนั้นตัวที่อยูขางในสุดเปรียบไดกับตัวบุคคล (Individual) โดย
บุคคลนี้ถูกอิทธิพลหรือผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่ใหญขึ้นเรื่อยๆ แนวคิดทฤษฎีของระบบนิเวศ
สามารถนํามาใชเพื่อวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการการตัดสินใจของครอบครัวที่นํา
บุตรหลานของตนเองเขามาอยูในระบบการจัดโฮมสคูล ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาภูมิหลังของครอบครัว
ไดรับการสั่งสมจากสิ่งแวดลอมทั้งสี่ระดับที่มีสวนหลอหลอมใหบุคคลมีพื้นฐานแนวคิดที่แตกตางกัน
แมทฤษฎีของระบบนิเวศของ Bronfenbrenner นี้จะนํามาใชเพื่ออธิบายพัฒนาการของเด็ก แตผูวิจัย
เห็นวาครอบครัวที่จัดโฮมสคูลตองผานการมีประสบการณชวงวัยเด็กดังนั้นจะตองไดรับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีสวนหลอหลอมเจตคติ ความคิด ความเชื่อ รวมถึงความรูและประสบการณ
ของบุคคล
สําหรับมิติของชวงเวลา ผูวิจัยไดนําประเด็นชวงเวลาที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ของบุคคลมาเปนแนวทางเพื่อสรางแนวคําถามสัมภาษณที่คํานึงถึงชวงเวลาที่แตละคนมีประสบการณ
กับสิ่งๆ หนึ่ง เชน คําถามที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูในวัยเยาว โดยใหผูตอบยอนระลึกกลับไป
ในชวงเวลานั้นๆ พรอมทั้งประสบการณในชวงเวลาที่แตกตางกัน
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แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory)
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory)
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory)เปนทฤษฎี
ของแบนดูรา (Bandura) แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกาในทฤษฎี
นี้แบนดูรา เชื่อวา พฤติกรรม (Behavior) ของมนุษยมีปฏิสัมพันธ (Interact) กับปจจัยหลักอีกสอง
ปจจัย ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) ซึ่งไดแก ความคิด ความเชื่อ และความคาดหวัง
เปนตน ปจจัยที่สองไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม (Environmental Factor) แบนดูรายังชี้ใหเห็นถึง
ความแตกตางระหวางการเรียนรู (Learning) กับการกระทํา (Performance) โดยมนุษยสามารถ
เรียนรูสิ่งตางๆ ไดหลายอยาง แตไมจําเปนจะตองแสดงออกดวยการกระทําทั้งหมดทุกอยาง ความรู
ตา งๆ ที่ผูเ รีย นเรีย นรูไ วแ ลว อาจยัง ไมเ คยนํา มาปฏิบัติห รือ กระทํา ถือ วา เกิด การเรีย นรูแ ลว
นอกจากนั้นแบนดูราเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสวนมาก เปนการเรียนรูที่ไดมาดวยการสังเกต
(Observational Learning) หรือไดมาจากการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) โดยตัวแบบ
สามารถอยูในรูปแบบใดๆ ก็ได อาจจะเปนมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอื่น หรือตัวแบบที่อยูในรูปแบบของ
สัญลักษณ (Symbol) อื่นใด (Bandura. 1963)
จากแนวคิดพื้นฐานที่แบนดูรานําเสนอนั้นเนนวาการที่พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลง
มิไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว แตมีผลมาจากกระบวนการทางปญญาดวย กลาวคือ
ถากระบวนการทางปญญาเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปดวย วิธีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางปญญา คือ การเรียนรูที่ไดมาดวยการสังเกต (Observational Learning) หรือไดมา
จากการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) โดยเริ่มจากความใสใจที่เลือกสิ่งเรามีบทบาทสําคัญใน
การเลือกตัวแบบสําหรับขั้นการกระทํา(Performance) นั้นขึ้นอยูกับผูเรียน เชน ความสามารถ
ทางดานรางกาย ทักษะตาง ๆ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับแรงเสริมซึ่งเปนแรงจูงใจกระบวนการ
ที่สําคัญในการเรียนรูโดยการสังเกตแบนดูรา (Bandura. 1977) ไดอธิบายกระบวนการที่สําคัญใน
การเรียนรูโดยการสัง เกตหรือ การเรีย นรูโ ดยตัว แบบวา มีทั้งหมด 4 อยา งคือกระบวนการใสใ จ
(Attention Processes)กระบวนการจดจํา (Retention Processes)กระบวนการกระทํา (Production
Process) และกระบวนการการจูงใจ (Motivational Processes)

45
กระบวนการใสใจ (Attention Processes) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใสใจและ
สนใจในการรับรูพฤติกรรมของตัวแบบ การเรียนรูจากการสังเกตเกิดขึ้นไดมากก็ตอเมื่อบุคคลใสใจ
ตอพฤติกรรมของตัวแบบ ถาผูเรียนไมมีความใสใจในการเรียนรู การสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะ
ไมเกิดขึ้น ดังนั้น การเรียนรูแบบนี้ความใสใจจึงเปนสิ่งแรกที่ผูเรียนจะตองมี แบนดูรากลาววาผูเรียน
จะตองรับรูสวนประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมของผูที่เปนตัวแบบ องคประกอบที่สําคัญของตัวแบบ
ที่มีอิทธิพลตอความใสใจของผูเรียนมีหลายอยาง เชน เปนผูที่มีเกียรติสูง (High Status) มีความสามารถ
สูง (High Competence) หนาตาดี รวมทั้งการแตงตัว การมีอํานาจที่จะใหรางวัลหรือลงโทษ คุณลักษณะ
ของผูเรียนก็มีความสัมพันธกับกระบวนการใสใจ ตัวอยางเชน วัยของผูเรียน ความสามารถทางดาน
ปญญา ทักษะทางการใชมือและสวนตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้งตัวแปรทางบุคลิกภาพของผูเรียน
เชน ความรูสึกวาตนนั้นมีคา (Self-Esteem) ความตองการและเจตคติของผูเรียน ตัวแปรเหลานี้
มักจะเปนสิ่งจํากัดขอบเขตของการเรียนรูโดยการสังเกต
กระบวนการจดจํา (Retention Process) เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เรียนรูไดถาหากผูสังเกตสามารถเก็บจําพฤติกรรมของตัวแบบไวได เพราะผูสังเกตไมมีโอกาสทํา
ตามตัวแบบในขณะสังเกตได แบนดูรา อธิบายวา การที่ผูเรียนหรือผูสังเกตสามารถที่จะเลียนแบบ
หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบไดก็เปนเพราะผูเรียนบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไวใน
ความจําระยะยาว แบนดูราพบวาผูสังเกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระทําของตัวแบบ
ดวยคําพูด หรือสามารถมีภาพพจนสิ่งที่ตนสังเกตไวในใจจะเปนผูที่สามารถจดจําสิ่งที่เรียนรูโดยการ
สังเกตไดดีกวาผูที่เพียงแตดูเฉย ๆ หรือทํางานอื่นในขณะที่ดูตัวแบบไปดวย สรุปแลวผูสังเกตที่
สามารถระลึกถึงสิ่งที่สังเกตเปนภาพพจนในใจ (Visual Imagery) และสามารถเขารหัสดวยคําพูด
หรือถอยคํา (Verbal Coding) จะเปนผูที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบไดแมวา
เวลาจะผานไปนาน ๆ และนอกจากนี้ถาผูสังเกตหรือ ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดเห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่
จะตองเรียนรูซ้ําก็จะเปนการชวยความจําใหดียิ่งขึ้นกระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ
(Reproduction Process)กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเปนกระบวนการที่ผูเรียน แปร
สภาพ (Transform) ภาพพจน (Visual Image) หรือสิ่งที่จําไวเปนการเขารหัสเปนถอยคํา (Verbal
Coding) ในที่สุดแสดงออกมาเปนการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปจจัยที่สําคัญ
ของกระบวนการนี้คือ ความพรอมทางดานรางกายและทักษะที่จําเปนจะตองใชในการเลียนแบบของ
ผูเรียน ถาหากผูเรียนไมมีความพรอมก็จะไมสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได แบนดูรา
กลาววาการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบไมใชเปนพฤติกรรมที่ลอกแบบอยางตรงไปตรงมา
การเรียนรูโดยการสังเกตประกอบดวยกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) และความพรอม
ทางดานรางกายของผูเรียน
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กระบวนการกระทํา (Production Process) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตนําเอาการ
เก็บจําเปนสัญลักษณมาแปลงเปนการกระทํา โดยขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาผูเรียนบางคนก็อาจจะทํา
ไดดีกวาตัวแบบที่ตนสังเกตหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบไดเหมือนมาก บางคนก็อาจจะทําไดไม
เหมือนกับตัวแบบเพียงแตคลายคลึงกับตัวแบบมีบางสวนเหมือนบางสวนไมเหมือนกับตัวแบบ และ
ผูเรียนบางคนจะไมสามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ดังนั้นแบนดูราจึงใหคําแนะนําแกผูที่มี
หนาที่เปนตัวแบบ เชน ผูปกครองหรือครูควรใชผลยอนกลับที่ตองตรวจสอบแกไข (Correcting
Feedback) เพราะจะเปนการชวยเหลือใหผูเรียนหรือผูสังเกตมีโอกาสทบทวนในใจวาการแสดง
พฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบาง และพยายามแกไขใหถูกตอง
กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) เปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางมากที่
ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา แบนดูรา (1965, 1982) อธิบายวา แรงจูงใจของ
ผูเรียนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เนื่องมาจากความคาดหวังวา การเลียนแบบ
จะนําประโยชนมาใช เชน การไดรับแรงเสริมหรือรางวัล หรืออาจจะนําประโยชนบางสิ่งบางอยางมา
ให รวมทั้งการคิดวาการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําใหตนหลีกเลี่ยงปญหาได ในหองเรียน
เวลาครูใหรางวัลหรือลงโทษพฤติกรรมของนักเรียน คนใดคนหนึ่งนักเรียนทั้งหองก็จะเรียนรูโดยการ
สังเกตและเปนแรงจูงใจใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมหรือไมแสดงพฤติกรรม เวลานักเรียนแสดงความ
ประพฤติดี เชน นักเรียนคนหนึ่งทําการบานเรียบรอยถูกตองแลวไดรับรางวัลชมเชยจากครู หรือให
สิทธิพิเศษก็จะเปนตัวแบบใหแกนักเรียนคนอื่น ๆ พยายามทําการบานมาสงครูใหเรียบรอย เพราะมี
ความคาดหวังวาคงจะไดรับแรงเสริมหรือรางวัลบาง ในทางตรงขามถานักเรียนคนหนึ่งถูกทําโทษ
เนื่องจากเอาของมารับประทานในหองเรียน ก็จะเปนตัวแบบของพฤติกรรม ที่นักเรียนทั้งชั้นจะไม
ปฏิบัติตามแมวาแบนดูราจะกลาวถึงความสําคัญของแรงเสริมบวกวามีผลตอพฤติกรรมที่ผูเรียน
เลียนแบบตัวแบบ อีกประการหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรูดวยการสังเกตถือวาความคาดหวังของผูเรียน
ที่จะไดรับรางวัลหรือผลประโยชนจากพฤติกรรมที่แสดงเหมือนเปนตัวแบบ เปนแรงจูงใจที่ทําใหผู
สังเกตแสดงออก
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
ดังนั้นจึงมีงานวิจัยจํานวนมากที่นําทฤษฎีนี้ไปใช เชนงานวิจัยหัวขอ “Get to Win” : รูปแบบการดูแล
น้ําหนักตัวโดยการประยุกตใชงานโภชนาการและการปรับพฤติกรรมในเด็ก ของ สุญาณี พงษธนานิกร
(2547) เปนงานวิจัยแบบกึ่งทดลอง ผลพบวาหลังจากที่กลุมตัวอยางไดทําแบบฝกแลวนั้น ระดับ
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ความรู การรับ รูความสามารถของตน ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติ และพฤติกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับการดูแลน้ําหนักตัว สูงขึ้น นอกจากนี้มีอีกหลายงานวิจัยที่ใชทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคมในการศึกษาซึ่งโดยสวนใหญเปนการวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ปรับพฤติกรรม ยกตัวอยางเชนงานวิจัยของ ธิดา ศิริ (2551) ศึกษาหัวขอ โปรแกรมการสรางพลังรวมกับ
การตั้งเปาหมายเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก และงานวิจัยหัวขอ ผลของการใชกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตตอพฤติกรรมปองกันการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุนตอนตน กรุงเทพมหานคร (ดวงกมล มงคลศิลป.
2550) เปนตน
การศึกษาหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ
ถายทอดทางสังคม ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจและการจัดการกับอุปสรรคที่ผูปกครองเผชิญ รวมถึง
กระบวนการถายทอดดานเนื้อหาและวิธีการของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ทั้งเรื่องชีวิตประจําวันและ
เรื่องรายละเอียดขั้นตอนของการจัดโฮมสคูล ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมมาเปน
แนวทางในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูที่จัดโฮมสคูลและผูที่ถูกจัดโฮมสคูล เนื่องจากการตัดสินใจ
จัดระบบโฮมสคูลใหกับบุตรหลานตนเองนั้น แตละครอบครัวตองมีการเรียนรูกอนที่แสดงพฤติกรรม
ซึ่งเปนการตัดสินใจและการจัดการกับอุปสรรค ทฤษฎีนี้เชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยมีปฏิสัมพันธ
กับปจจัยหลักสองปจจัย ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก ความคิด ความเชื่อ และความคาดหวัง
เปนตน ปจจัยที่สองไดแก ปจจัยสภาพแวดลอม นอกจากนี้ทฤษฎีนี้เชื่อวาการเรียนรูของบุคคล
เกิดขึ้นไดแมวาบุคคลนั้นจะมิไดแสดงพฤติกรรมออกมา จากสาระสําคัญของทฤษฎีนี้จุดประกายให
ผูวิจัยตองการศึกษาลงลึกถึงกระบวนการเรียนรูของผูที่จัดโฮมสคูลและเด็กที่ถูกจัดการศึกษาโดย
ระบบนี้ เชน เหตุผลที่ครอบครัวเหลานี้สนใจในระบบการจัดโฮมสคูล และมีการเรียนรูใดๆ นอกเหนือจาก
ที่ผูปกครองเหลานี้และตัวเด็กยังมิไดแสดงออกหรือพูดถึงอันเกี่ยวกับชีวิตกอน ระหวาง และอนาคต
ภาพของการจัดโฮมสคูล
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อัตมโนทัศน กับ อัตลักษณตามแนวจิตวิทยา (Self Concept vs Self Identity in
Psychological context)
อัตมโนทัศน (Self Concept)
นิยามของคําวาอัตมโนทัศน กับ อัตลักษณคอนขางใกลเคียงกัน แตแทจริงแลว
สองคํานี้มีความหมายแตกตางกัน คําวา อัตมโนทัศน หรือ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตน (Self Concept)
ตามคํา จํา กัด ความของนัก จิต วิท ยา เจอรชิล ด นิย ามวา ตน หมายถึง ผลรวมของความคิด และ
ความรูสึกที่ทําใหบุคคลรูถึงความคงอยูของตน รับรูวาเขามีอะไรอยู และมีมโนทัศนวา เขาคือใคร
รวมทั้งความรูสึกเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของตนเอง นอกจากนี้พจนานุกรมจิตวิทยา
พ.ศ. 2545 ใหความหมายของอัตมโนทัศนวาหมายถึง อัตทัศนหรือทัศนะที่มีตอตนเอง กลาวคือ
การที่บุคคลเขาใจถึงตนของตนเอง ประเมินคาตนเอง เชน คุณคา ความสามารถ และความหมาย
ของชีวิต (บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร. 2545) ในขณะที่โรเจอร (Rogers. 1961) ใหความหมายของอัตมโน
ทัศน วาเปนการรับรูสิ่งตางๆ เกี่ยวกับตน ความสัมพันธของตนกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ
สเตียร (Steers. 1988) นิยามวา อัตมโนทัศนเปนลักษณะเฉพาะบุคลิกภาพที่มีผลกระทบถึงการรับรู
และประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถของผูอื่นบนพื้นฐานของการรับรูทางสังคม ฮอลล
และลินซีย (Hall; & Lindzey. 1965) ใหความหมายของคําวา อัตมโนทัศน หมายถึง การรูสึกตอบสนอง
ตอตนเองในดานตางๆ คือ ดานคานิยมเกี่ยวกับการศึกษา (Academic Value) คือความรูสึกตอ
ตนเองในดานปญญา นิสัยการเรียน แรงจูงใจ และการเลือกอาชีพ เปนตน ดานที่สองคือ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) คือความรูสึกตอตนเองในดานที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
ผูอื่น และความสามารถในการคบเพื่อน ดานสุดทายคือ ดานการปรับตัวทางอารมณ (Emtional
Adjustment) คือ ความรูสึกตอตนเองทางดานความกดดันของอารมณ ความวิตกกังวลใจ ความสุข
ความเครียด และความเบื่อหนาย สวนแมคเดวิทและเฮอรารี (Mcdavid; & Harari. 1969) อธิบาย
ความสัมพันธของตนและอัตมโนทัศน โดยใชแผนภาพชีสเบอรเกอร (Cheese burger diagrame)
โดยระบุความสัมพันธวา สวนที่เปนกอนเนื้อกลมนั่นคือ “ตน” ละสวนที่เปนเนยแข็งที่ละลายบนกอน
เนื้อคือ “อัตมโนทัศน” สวนหนึ่งของตนและอัตมโนทัศนจะรวมกัน และจะมีบางสวนที่เกี่ยวกันอยู
ซึ่งหมายความวา “ตน” บางสวนอาจมิไดอยูในอัตมโนทัศน เรียกวา เปนสวนที่ปฏิเสธ (Area of
Denial) คือสวนที่ไมไดรับการรับรูในอัตมโนทัศน เปนจุดบอดในตนที่แทจริง ซึ่งจิตมองไมเห็นหรือ
ประสาทการรับรูมองไมเห็นจึงไมอยูในความนึกคิด ในทํานองเดียวกัน มีอัตมโนทัศนบางสวนที่เกิน
เลยไปจากตนจริง เรียกวา ตนเกินจริง (Area of Fabrication) ไดแก สิ่งที่มีในอัตมโนทัศนแตมิไดมี
ในความเปนจริงในตน
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ฟทท (Fitts. 1972) แบงลักษณะโครงสรางของอัตมโนทัศนออกเปน 3 ประเภท
อันไดแก อัตมโนทัศนทางดานรางกาย หมายถึง การรับรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ คานิยมของ
บุคคลเกี่ยวกับตนเองดานภาพลักษณ สุขอนามัย บุคลิกลักษณะ ความสามารถและทักษะ ประเภทที่
สองคือ อัตมโนทัศนทางดานจิตใจ หมายถึง การรับรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ คานิยมของบุคคล
เกี่ยวกับตนเองดานความพึงพอใจในตนเอง การยอมรับวาตนเองเปนอยางไรดานความรูสึกนึกคิด
และอารมณของตน เชน ความสุข ความกังวล เปนตน ประเภทสุดทายคือ อัตมโนทัศนทางดาน
สังคม หมายถึง การรับรู ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ คานิยมของบุคคลเกี่ยวกับตนเองดานความ
มั่นใจและความเชื่อมั่นในดานสัมพันธภาพกับผูอื่น เชน การไดรับการยกยองนับถือ การเสียสละ
การไดรับการดูแลเอาใจใส เปนตน
นิ ย ามของคํ า วา อั ต มโนทั ศ นนั้ น ปน แนวคิ ดทางด า นจิ ต วิท ยา เปน สิ่ งที่ เ กิด ขึ้ น
ภายในมนุษยทั้งสิ้น โดยเฉพาะโครงสรางทั้งสามตามแนวคิดของฟทท ทั้งสามโครงสรางลวนเปน
แนวคิดเชิงจิตวิทยาอันเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ผูวิจัยใชแนวคิดเกี่ยวกับอัตมโนทัศนเปนแนวทางใน
การศึ กษาหัว ขอ การถ ายทอดทางสังคมและการธํารงอั ต ลักษณของครอบครัว ที่จัดโฮมสคูล ใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เพราะผูวิจัยตองการศึกษามุมมองหรือความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับตนของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล แนวคิดนี้สามารถเปนแนวทางหนึ่งใหผูวิจัยเขาใจความ
เปนตัวตนของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลและมุมมองที่ครอบครัวเหลานี้มองเห็นวาตนเองเปนอยางไร
อยู ณ ตํ า แหน ง ไหนของสั ง คม ดั ง เช น งานวิ จั ย ของ ปาจรี ย หอมนิ ย ม (2551) ที่ ศึ ก ษาหั ว ข อ
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคการ ความผูกพันตอองคการ และอัตมโนทัศนในการ
ทํางาน ของพนักงานการไฟฟานครหลวง ฝายทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษาพบวา ผูที่มีอัตมโน
ทัศนในการทํางานสูงมาจากการไดรับการสนับสนุนจากองคกรและมีระดับความผูกพันตอองคการสูง
งานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นวาอัตมโนทัศนของบุคคลนั้นสามารถสะทอนถึงประสบการณของบุคคล
เชน การถายทอดทางสังคม เปนตน ผูวิจัยจึงพิจารณาวาผูปกครองที่จัดโฮมสคูลไดรับการถายทอด
ทางสังคม มีการไดรับและแลกเปลี่ยนประสบการณอันมาจากการมีปฏิสัมพันธกับสังคม จึงทําให
ผูปกครองเกิดความคิด ความรูสึก และความเชื่อวาตนเองนั้นเปนอยางไร เปนบุคคลประเภทไหน
หรือรูวาตนเองมีคุณสมบัติอยางไร เปนตน ซึ่งเปนสาระสําคัญหนึ่งสําหรับงานวิจัยนี้
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อัตลักษณ (Self Identity)
อัตลักษณจัดวาเปนแนวคิดทางจิตวิทยาที่สําคัญตอการศึกษาในหัวขอ การถายทอด
ทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียน
บานเฟรน เนื่องจากวัตถุประสงคการวิจัยขอหนึ่งกลาววา เพื่อศึกษาการสรางและธํารงอัตลักษณ
แหงความเปนผูที่จัดโฮมสคูล นักวิชาการหลายคนใหนิยามของคําวา อัตลักษณ (Identity) แตกตางกัน
เชน ฉลาดชาย รมิตานนท (2545) นิยามคําวาอัตลักษณวาหมายถึง สิ่งที่รูสึกวาเปนพวกเดียวกัน
แตกตางจากคนอื่น อัตลักษณไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียวแตอาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมา
เปนตัวเรา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม (Social Construct)
อัตลักษณจึงจําเปนตองมีกระบวนการสรางความเหมือนระหวาง พวกเรา หรือ คนอื่น อัตลักษณเปน
ผลรวมของโครงสรา งแหง ตน (Self Structure) เปน ลัก ษณะเฉพาะที่เ กิดขึ้น ในตัว ของบุค คล
การเปลี่ย นแปลงอัต ลัก ษณขึ้น อยูกับ การปรับ ตัว ตามบทบาท หนาที่ คานิยม ความเชื่อรวมถึง
ประสบการณของบุคคล เชนจากสายฝน ควรผดุง (2536) กลาววา อัตลักษณ เปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงขับ ความสามารถ ความเชื่อ และการปรับตัวของ
บุคคล เชนเดียวกับ จันทรเพ็ญ ทัศนียสกุลชัย (2548) กลาววา อัตลักษณคือ ผลรวมของการรับรูวา
ตนเปนอยางไร มีบทบาททางสังคมอยางไร นอกจากนี้ อัตลักษณเกิดจากพัฒนาการทางดานรางกาย
เพศ สังคม อาชีพ จริยธรรม อุดมคติ และบุคลิกภาพ ฉะนั้น บุคคลที่มีความสําเร็จในการพัฒนา
อัตลักษณ จะมีการยอมรับตนเองสูง ในขณะที่ อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543) ใชคําวาอัตลักษณ แทน
คําวา เอกลักษณ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เปนรอยตอระหวางความเปนปจเจกที่เชื่อมตอความสัมพันธ
กับสังคม (Social Aspect) นอกจากนี้มีบทความทางวิชาการหัวขอ Self-Image, Self-Concept, and
Self-Identity Revisited โดย ไบเลย (Bailey. 2003) บทความนี้ใหความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ
(Self-Identity) วาเปนความหมายที่ซับซอนมีองคประกอบที่หลากหลาย ซึ่งนิยามถึงวา ฉันคือใคร
(Who am I?) โดยรวมถึงภาพของตัวบุคคลที่เปนลักษณะเฉพาะ และสิ่งนั้นคืออะไร (What one is)
ในการที่จะแบงแยกตนออกจากผูอื่น โดยปกติแลวคําวาอัตลักษณสามารถอางอิงวาเกี่ยวของกับตน
ธรรมชาติ (Natural self) ที่แสดงออกมาตั้งแตเกิดจนตายซึ่งสอดคลองกับนักจิตวิทยาใหนิยามแก
คําวา อัตลักษณ ดังเชน อีริคสัน (Ericksen. 1980) มองวาการกอรูปของอัตลักษณเปนกระบวนการ
ตลอดทั้งชีวิต (A life-long process) และคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะสําคัญของตนเองได
อีริคสันเลือกใชคําวา อัตลักษณ (Identity) แทนคําวาบุคลิกภาพ เขาเลือกเนนที่บทบาทของ Ego
มีนัยของการเนนเสรีภาพในการเลือกของปจเจก สามารถบูรณาการที่หลากหลายใหเ ขามาอยู
ภายใตอัตลักษณเพียงหนึ่งเดียวได
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ในเรื่องของการสรางอัตลักษณนั้น ยศ สันตสมบัติ (2544) ชี้ใหเห็นวาการสราง
อัตลักษณเปนกระบวนการที่เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณซึ่งเชื่อมโยงกับอํานาจ โดย
บุคคลบางครั้งไมสามารถตระหนักรูวาตนกําลังอยูในกระบวนการสรางอัตลักษณ อัตลักษณตามมโน
ทัศนเชิงจิตวิทยาถูกมองวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยรากฐานอยูที่ทางกายภาพ
เปนหลัก ซึ่งถูกควบคุมพฤติกรรมจากจิตสํานึกที่กอรูปรางจนกลายเปนบุคลิกภาพ หรือลักษณะนิสัย
อันเปนแบบแผนพฤติกรรมที่ชัดเจน เหตุผลดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทฤษฎี Ego Theory
ของอีริคสัน เห็นวาการกอรูปของอัตลักษณเปนกระบวนการตลอดชีวิต 8 ขั้นตอนของพัฒนาการ
อัตลักษณ (Self Identity) เปนผลมาจาก 6 ขั้นตอน (Bailey. 2003) ขั้นที่หนึ่งเปน
ขั้นรวบรวมระหวางธรรมชาติที่คงตัวของบุคคลและธรรมชาติที่บุคคลนั้นๆ ไดรับ ณ ชวงนั้น ขั้นที่
สองเปนการคัดเลือกธรรมชาติอันเปนของบุคคลนั้นออก แปลความประสบการณและความรูสึกของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ เพื่อที่จะกอรูประบบคานิยม โดยระบบคานิยมนี้
มีอิทธิพลอยางสูงตอการตัดสินใจของบุคคลที่จะตัดสินความเปนตนเอง ขั้นที่สามเปนการจัดลําดับ
ความสําคัญจากขั้นที่สองเพื่อนําเขามาเชื่อมโยงกับปรัชญาชีวิตของบุคคลเพื่อเรียงลําดับความสําคัญ
กอนหลัง ขั้นที่สี่คือการกอรูปลักษณะสําคัญของบุคคลออกจากปรัชญาชีวิตของบุคคลนั้น ขั้นที่หาคือ
นําขอมูลปอนกลับที่ไดมาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถแยกบุคลิกภาพของบุคคล
ออกจากลักษณะอื่นๆ ของบุคคลนั้น สวนขั้นสุดทายคือการผลิตอัตลักษณที่แทจริงออกมาจากบุคลิกภาพ
และลัก ษณะของบุค คล จากขั้น ตอนทั้ง หมด 6 ขั้น ตอนนี้เ ปน การทํา ใหม นุษ ยท ราบและเขา ใจ
วาอัตลักษณอันแทจริงของมนุษยนั้นคืออะไรและไดมาจากแหงใด
อัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
สําหรับอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล หมายถึง สิ่งที่ครอบครัวเหลานี้
รูสึกวามีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติทางดานการใชชีวิตโดยเฉพาะทางดานการศึกษาคลายคลึง
กับกลุมครอบครัวที่จัดโฮมสคูล รวมถึงความรูสึกแตกตางจากคนอื่น เชน ผูที่นําบุตรหลานของตน
เขาศึกษาในระบบโรงเรียน อัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลไมใชสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด
หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยการถายทอดทางสังคม อัตลักษณจึงจําเปนตองมี
กระบวนการสรางความเหมือนระหวางครอบครัวที่จัดโฮมสคูลดวยกัน แมวาจะเปนลักษณะเฉพาะที่
เกิดขึ้นในตัวของบุคคลแตเนื่องจากครอบครัวเหลานี้ผานกระบวนการถายทอดทางสังคม
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จากการศึกษานํารองผลการวิจัยเบื้องตนพบวาครอบครัวที่จัดโฮมสคูลใหกับบุตร
หลานดวยตัวเองมีอัตลักษณที่นาสนใจโดยลักษณะของอัตลักษณจะสะทอนผานทางเจตคติที่มีตอ
ระบบการศึกษาโดยผูปกครองจะมีความภูมิใจในความคิดและการตัดสินใจของตนเอง มีความมั่นใจ
และเต็มใจนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูล ผูวิจัยตัดสินใจศึกษาในเรื่องของอัตลักษณ
ของผูที่จัดโฮมสคูลหลังจากทําการศึกษานํารองเนื่องจากวา จากการเก็บขอมูลผูวิจัยไดตั้งขอสังเกต
หนึ่งวา ครอบครัว ที่จัด โฮมสคูล มีลัก ษณะเฉพาะที่ค ลา ยคลึง กัน เชน ความคิด ความเชื่อ และ
บุคลิกภาพ เปนตน ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล ทุกคนมีความคิดและความเชื่อ
ที่คลายกันคือ ไมเชื่อถือระบบโรงเรียน ไมวาจะเปนดานความปลอดภัย บทเรียนที่หนักเกินไป
เพื่อนนักเรียนที่ใชความรุนแรง หรือครูที่ดอยคุณภาพ ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องสภาพแวดลอม แตสิ่ง
หนึ่งที่ทุกคนเห็นวาคุกคามพัฒนาการความเปนมนุษยโดยแทของเด็กก็คือ การขาดเหตุและผลของ
ระบบการศึกษา กล า วอี กนั ยหนึ่งก็ คื อ กฎระเบี ยบหรือ นโยบายของระบบโรงเรี ยนไมมี เหตุ ผ ล
เพี ย งพอซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาเด็ ก ให เ ด็ ก สามารถเรี ย นรู ไ ด อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพของพวกเขา
นอกจากในเรื่ อ งความคิ ด ความเชื่ อ แลว ทางด า นบุ ค ลิ ก ภาพ เช น การแต งตั ว การพู ด จา หรื อ
แมกระทั่งรูปแบบการดําเนินชีวิตที่โดยสวนใหญมีความคลายคลึงกัน แมแตละครอบครัวจะประกอบ
อาชีพที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ผูปกครองและเด็กมีการแตงตัวที่ธรรมดา บุคลิกภาพมีความมั่นใจ
ชางเจรจา พยายามที่จะแสดงการไมยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ ดวยการใชเทคโนโลยีเกาๆ หรือภูมิ
ปญญาชาวบาน มีความสนใจในเรื่องของการทํานาและชีวิตความเปนอยูที่พอเพียง เด็กที่ถูกจัด
โฮมสคูลมีลักษณะ ชางเจรจา (เฉพาะกับผูปกครอง) เวลาอยูกับผูวิจัยสามารถพูดคุยไดอยางเปน
กันเอง มีสติและจะคิดกอนพูดเสมอ จากจุดนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของอัตลักษณ โดยจะ
ศึกษาถึงการสรางและการธํารงอัตลักษณเหลานี้ไวในฐานะเปนผูที่จัดโฮมสคูล
อัตลักษณที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ไดรับการจัดโฮมสคูล
จากกระบวนการถายทอดทางสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ไดรับการจัดโฮมสคูลสง
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมกับการสรางอัตลักษณของเด็ก โดยอิทธิพลทางตรงคือ เด็กเหลานี้
ไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูปกครองและคนในครอบครัว ซึ่งเนื้อหาการถายทอดทําใหเด็กไดสั่งสม
ประสบการณ โดยประสบการณ ที่ เ ด็ ก เหล านี้ ได รับ เชน ระเบี ย บวินั ย หน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
จริยธรรม ทักษะในการใชชีวิต รวมถึงความรูในบทเรียนตางๆ เปนสิ่งสําคัญที่ชวยหลอหลอมใหเด็ก
ไดรูจักตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวไดอยางมีความสุข สวนทางดานการถายทอด
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ทางออมจากพอแมและคนในครอบครัวนั้นจะเปนไปโดยธรรมชาติและสามารถเปนสวนหนึ่งในการ
สรางอัตลักษณของเด็กที่ไดรับการจัดโฮมสคูล เชน พฤติกรรมตางๆ ที่พอแมประพฤติโดยจะแทรก
อยูในกระบวนการของการถายทอดทางสังคม โดยตัวเด็กจะไดรับการถายทอดในลักษณะนี้โดยไม
รูตัวและกระบวนการนี้จะเปนไปอยางเปนธรรมชาติ การไดรับการถายทอดทางสังคมทั้งทางตรงและ
ทางออมนี้มีบทบาทสําคัญในการสรางอัตลักษณของเด็กนอกจากนี้ตัวแทนการถายทอดทางสังคม
อื่นๆ มีอิทธิพลตอการสรางอัตลักษณของเด็กเชนเดียวกัน เชน โรงเรียน (ในกรณีที่เด็กบางคนเคย
เขาเรียนในระบบ) และ ศาสนสถาน เปนตน
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงเนนศึกษาอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมส
คูลรายบุคคล มิใชรายกลุม แตอยางไรก็ตามการสรางอัตลักษณ และการธํารงไวซึ่งอัตลักษณแหง
ความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูล อาจเปนผลจากการรวมกลุมกันทามกลางเครือขายครอบครัวอื่นๆ
ที่มีเจตคติและแนวคิดดานการศึกษาเหมือนกันหรือคลายคลึงกันซึ่งผลการศึกษานํารองเกิดขอบงชี้
หนึ่งวาครอบครัวที่จัดโฮมสคูลมีการรวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกันบอยครั้งดังนั้นผล
การศึกษานํารองพบวามีอัตลักษณรวมกันระหวางครอบครัวที่จัดโฮมสคูล นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้
ของผูวิจัยเกี่ยวของกับการศึกษาการสรางและธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ดังนั้นการ
ทําความเขาใจเรื่องอัตลักษณนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยจํานวนมากที่ทําการศึกษาในเรื่องของการปรับเปลี่ยน
และการดํารงอัตลักษณ ดังงานวิจัยหัวขอ การดํารงอยูและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางชาติพันธุ
ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบุงกะแทว ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี (รินรดา พันธนอย. 2552) ผลพบวาอัตลักษณของชุมชนหรือชาติพันธุหนึ่งๆ
เกิดจากการอยูรวมกันของมนุษย มีปฏิสัมพันธตอกัน และกระบวนการทางสังคมกอใหเกิดกฏเกณฑ
ระเบียบปฏิบัติ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางชาติพันธุเมื่อตองปรับตนเอง
ใหผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมใหเขากับสังคมไทย เชนการเรียนภาษาไทย เปนตน ซึ่งผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของ ออยฤดี สันทร (2553) ที่ศึกษาหัวขอ ไทญอในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง :
การปรับเปลี่ยนและการดํารงอัตลักษณของไทญอ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผลพบวา เมื่อมีความสัมพันธระหวางไทญอไทยและสปป.ลาว ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
คอนขางมาก คนหนุมสาวเริ่มไมพูดภาษาไทญอในชีวิตประจําวัน และเงื่อนไขการดํารงอยูของ
อัตลักษณไทญอในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบดวยเงื่อนไข
ทางสังคม เชน กฎระเบียบของชุมชน การรวมกลุมทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน สวนเงื่อนไข
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ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณไทญอในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไดแก ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขาแทนที่ นอกจากนี้ ศุภกิจ เทพบัณฑิต (2539)
ไดศึกษาการธํารงเอกลักษณของชนกลุมนอย กรณีศึกษาของคนไทยอีสานในภาคเหนือของประเทศ
ไทย จากการศึกษาพบวา ชุมชนใชกลไกทางสังคมหลายประการดวยกันเปนเครื่องมือ ในการธํารง
รักษาเอกลักษณของชุมชน กลไกเหลานี้ไดแกผูนํา หรือผูอาวุโสในชุมชน กลุมและองคกรดั้งเดิม
ของชุมชน สวนขั้นตอนที่เปนกระบวนการในการธํารงรักษาเอกลักษณของชุมชนนี้นั้น ชุมชนไดใช
กลไกและวิธีการขางตนเปนขั้นๆ ศิริรัตน แอดสกุล และคณะ (2542: 3) ไดศึกษาเรื่อง การดํารง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : กรณีศึกษาชุมชนมอญบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี พบวา ชาวมอญบานมวงยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางไวได
จนถึงปจจุบันเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมชาติพันธุมอญ ไดแก ภาษา
ศาสนาพิธีกรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ แตอยางไรก็ตาม เอกลักษณทาง
วัฒนธรรมเหลานี้ก็มีบางสวนที่ถูกผสมกลมกลืนใหเขากับสังคมไทยดวยนอกจากนี้มีงานวิจัยของ
วันดี สันติวุฒิเมธี (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางอัตลักษณของชาวไทใหญในหมูบานเปยง
หลวงสรุปไดวา ชาวไทใหญมีกระบวนการเลือกสรรอัตลักษณขึ้นมาสรางพรมแดนทางชาติพันธุของ
ตนเองหลากหลายรูปแบบ โดยเนื้อหาของอัตลักษณดังกลาว มีความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุอื่นที่
อยูแวดลอมในลักษณะทาทายตอรอง และประนีประนอมโดยเฉพาะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมาอยู
ตลอดเวลา รวมทั้งมีความสัมพันธกับความเปนพื้นที่ชายแดนและสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
ในชวง 40 ป ที่ผานมาโดยตรง จากงานวิจัยที่ยกตัวอยางมาขางตนมีขอสังเกตหนึ่งที่ชัดเจนวาการ
สราง การปรับเปลี่ยน และการธํารงอัตลักษณของมนุษยไมวาจะเปนเชื้อชาติไหน มีอิทธิพลมาจาก
การมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมทั้งสิ้น ดังนั้นในงานวิจัยหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการ
ธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัย
ตองการศึกษาการสรางและการธํารงอัตลักษณแหงการเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ในประเด็นของ
เงื่อ นไขการเกิด และการธํา รงไวซึ่ง อัต ลัก ษณโ ดยผูวิจัย นํา แนวคิด นี้ม าเปน แนวทางการศึก ษา
นอกจากนี้ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาการศึกษาถึงอัตลักษณแหงความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลมี
ความสําคัญเพราะผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการจัดโฮมสคูลรวมถึงผูที่
กําลังจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลาน อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการวิจัยสามารถสะทอนใหผูที่เกี่ยวของ
ทางดานการศึกษาหรือผูที่ไมเกี่ยวของอื่นๆ เขาใจถึงคุณคาและเอกลักษณของการจัดโฮมสคูล
โดยเขาใจถึงลักษณะอัตลักษณแหงความเปนผูจัดโฮมสคูล เงื่อนไขการกอรูปและการธํารงไวแหง
อัตลักษณ
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กระบวนทรรศนสรางสรรคนิยม
ถาจะกลาวถึงทางสังคมศาสตร กระบวนทัศนสรางสรรคนิยมถือวาเปนกระบวนทัศนที่
สําคัญ ซึ่งนักวิจัยคุณภาพไดรับอิทธิพลจากคตินิยมแนวการตีความ (Interpretivism) ที่เปนกระบวน
ทั ศ น สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาสั ง คม และปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมโดยอาศั ย แนวทางการ
วิเคราะหโดยสามคําถามพื้นฐาน ดังตอไปนี้
คําถามเชิงภววิทยา (Ontology) : อะไร คือธรรมชาติของความรู/ความจริง (The Question
of ‘What’)
คําถามเชิงญาณวิทยา (Epistemology) : อะไร คือธรรมชาติของความสัมพันธระหวาง
ผูแสวงหาความรู/ความจริง และ ความรู/ความจริง (The Question of the Relation Between the
‘Who’ and the ‘What’)
คําถามเชิงวิธีวิทยา (Methodology) : ผูแสวงหาความรู/ความจริงมีวิธีการที่จะแสวงหา
ความรู/ความจริง อยางไร (The Question of ‘How’)
จากคําถามพื้นฐานของทั้ง 3 ขอนี้จะเห็นถึงความสําคัญของ ภววิทยา, ญาณวิทยา และ
วิธีวิทยา วาการที่นักวิจัยจะเริ่มทํางานวิจัยชิ้นหนึ่ง นักวิจัยควรจะตอบคําถามพื้นฐานทั้ง 3 ขอนี้ให
ไดกอน จึงจะทราบถึงธรรมชาติของหัวของานวิจัยเพื่อที่จะนําไปสูวิธีการดําเนินงานวิจัยที่เหมาะสม
กระบวนทัศนสรางสรรคนิยมเชื่อวาแมโลกนี้จะมีอยูจริง แตความหมายของสิ่งตาง ๆ มิได
มีอยูในตัวของมันเอง สิ่งตาง ๆ มีความหมายขึ้นมาจากการคิดของคนที่รับรูสิ่งนั้น ๆ ดังนั้น สิ่งตางๆ
ในโลกจึ งไมมีความหมายที่ถู กตองหรือเปนจริงที่ สุดแตขึ้นกับการใหความหมายของคนในโลก
ดังนั้นกลุมนี้ใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการแปลความหมายและสราง
ความรูความเขาใจจากประสบการณตางๆ และถือวาสมองเปนเครื่องมือสําคัญที่บุคคลใชในการแปล
ความหมายของปรากฏการณตางๆ ในโลกนี้ซึ่งการแปลความหมายของแตละคนจะขึ้นกับการรับรู
ประสบการณ ความเชื่อความตองการ ความสนใจ และภูมิหลังของแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตาง
กันดังนั้นการสรางความหมายของขอมูลความรูและประสบการณตางๆขึงเปนเรื่องเฉพาะตนที่บุคคล
จะตองใชกระบวนการทางสติปญญาในการจัดกระทํา (Acting on) มิใชเพียงการรับ (Taking in)
ข อ มู ล เท า นั้ น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น ว า กระบวนทรรศน ส ร า งสรรค นิ ย มสามารถนํ า มาเป น แก น ใน
งานวิจัยนี้
จากขอมูลขางตนเราจะสามารถวิเคราะหแนวคิด Constructivism ไดดังนี้
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ภววิทยา (Ontology) ของ Constructivism ถือวาไมมีความรู/ความจริงที่เปนอยูอยาง
อิสระเพราะความรู/ความจริงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น (Reality is Constructed) ดวยเหตุนี้เองความจริง
จึงมีไดหลากหลาย ไมใชมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงที่ไดจากการวิจัยถือเปนเพียง ภาพสราง (Construct)
ของความจริงเพราะความจริงถึงแมจะมีอยูจริงก็ไมใชสิ่งที่มนุษยเขาถึงไดอยางสมบูรณผูวิจัยจึงเชื่อ
วาความจริงที่ผูวิจัยตองการศึกษาครั้งนี้มีความหลากหลายโดยขึ้นอยูกับตัวผูใหขอมูลวาจะใหนิยาม
กับความจริงนั้นอยางไร เนื่องจากผูปกครองที่จัดโฮมสคูลเปนผูที่สรางความจริงนั้น (อัตลักษณ)
ขึ้นมาซึ่งแตกตางกันไปตามบุคคล ผูวิจัยจึงเขาใจถึงสิ่งที่ตองการศึกษาวาอาจมีความหลากหลาย
และอาจมีมากกวาหนึ่งเดียว
ญาณวิทยา (Epistemology) ของ Constructivism เชื่อวา ผูแสวงหาความรู/ความจริง
กับความรู/ความจริงนั้นตางก็มีปฏิสัมพันธตอกัน ตางก็สงอิทธิพลเนื่องถึงกัน ดังนั้นทั้งสองสวนจึงไม
สามารถแยกขาดจากกันไดไมจําเปนตองหาแนวทางการคนหาความจริงที่ปราศจากอคติเพราะ
อยา งไรเสีย ในจิต ใจมนุษ ยยอ มก็มีอ คติอ ยูแ ลว จากความหมายทางญาณวิท ยาผูวิจัย สรุป ไดวา
งานวิจัยนี้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวผูวิจัยที่ตองการแสวงหาความจริงกับผูใหขอมูลซึ่งการ
ปฏิสัมพันธนี้ทําใหผูวิจัยสามารถคนหาความจริงไดอยางลึกซึ้ง เนื่องจากผูวิจัยไดเขาไปใกลชิดและ
สรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลโดยความใกลชิดนี้จะนําไปสูคําถามดานวิธีวิทยา
วิธีวิทยา (Methodology) ของ Constructivism เชื่อวา ความสัมพันธระหวางผูแสวงหา
ความรู/ความจริง หรือผูศึกษากับสิ่งที่ถูกศึกษาเปนสิ่งซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพราะความสัมพันธที่ดี
จําเปนสําหรับการเขาถึงขอมูลที่ดี
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สําหรับการศึกษาหัวขอการถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยเห็นวาไมเพียงแตกระบวนทรรศน
นี้ที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย แตยังสามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษา
แนวคิด เจตคติ และพฤติกรรมของผูใหขอมูล เนื่องจากในการศึกษานํารอง ผูวิจัยพบวาครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลมีแนวคิด เจตคติ และพฤติกรรมที่คลายคลึงกันดังที่ไดรายงานผลการศึกษานํารอง
เบื้องตน ดังนั้นกระบวนทรรศนหรือแนวคิดสรางสรรคนิยมมีบทบาทสําคัญตองานวิจัยนี้อยางสูง

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด โฮมสคู ล หลายเล ม ที่ ศึ ก ษาในบริ บ ทของประเทศไทย
ซึ่งมีทั้งงานวิจัยที่เปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจากที่ผูวิจัยทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล การทบทวนเอกสารในสวนนี้แบงออกเปน 4 หัวขอไดดังนี้ งานวิจัยที่ศึกษา
กระบวนการและรูปแบบของการจัดโฮมสคูลงานวิจัยที่ศึกษาความเปนไปไดและอนาคตภาพของ
การจัดโฮมสคูลงานวิจัยที่ศึกษาถึงเหตุผลของการเลือกจัดโฮมสคูล และงานวิจัยที่ศึกษาผลและ
ความสําคัญของการจัดโฮมสคูล
งานวิจัยที่ศึกษากระบวนการและรูปแบบของการจัดโฮมสคูล
มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลหลายเลมที่ศึกษาในบริบทของประเทศไทย
ซึ่งมีทั้งงานวิจัยที่เปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสวนใหญจะศึกษาลงลึกไปถึงกระบวนการและ
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวดังเชนงานของ รัชนีวรรณ พงศพิสิฐสันต (2545)
ที่ศึกษาและวิเคราะหรวมถึงสังเคราะหกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวในประเทศไทย
โดยดําเนินการวิจัยดวยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ผลการวิจัยสรุป
ไดวากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานจุดมุงหมาย
โดยเนนอิสระในการเรียนรู, ดานการกําหนดเนื้อหาวิชาโดยผูสอนจะพัฒนาขึ้นจากประสบการณที่มี
กับผูเรียน, ดานการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยขึ้นอยูกับความพรอมและความพอใจของ
ผูเรียนเปนสําคัญ, ดานการจัดหาสื่อและทรัพยากรทางการศึกษาโดยใชทุกสิ่งรอบตัวมาเปนสื่อการสอน,
ดานการวัดประเมินผลโดยผานทั้งผูสอนและหนวยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน, ดานการ
เทียบโอนผลและระดับการศึกษา จากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนการที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง
เพื่อเตรียมการจัดโฮมสคูล นอกจากนี้มีงานวิจัยของ อําพา แกวกํากง (2547) ที่ศึกษาถึงสภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดโฮมสคูล พบวาบิดามารดาที่จัดโฮมสคูลสวนใหญ
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ไดนําไอซีทีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหบุตรหลานโดยใชใหบุตรหลานทําโครงงานตาม
ความสนใจของพวกเขาเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมภูมิรูและกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งในเรื่องของแนวคิด
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้น จันทกฤษณา ผลวิวัฒน (2547) ทําการศึกษาแลวพบผลวา
แนวคิดที่เปนที่มาของการจัดโฮมสคูล คือ แนวคิดและความเชื่อที่ตางจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
ปจจัยดานบริบทของครอบครัว รวมถึง ดานความเสมอภาคทางการศึกษา และการตื่นตัวของพอแม
ในการแสวงหาความรู สวนเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาพบวา จะขึ้นอยูกับพื้นฐานทางครอบครัว
เชน ครอบครัวที่ใชหลักสูตรจากตางประเทศเพราะเคยมีประสบการณในตางประเทศ หรือ ครอบครัว
ที่จัดการศึกษาแบบรวมศูนยเพราะพอแมทํางานนอกบาน เปนตน ในดานการบริหารจัดการพบวา
เนนเรื่องการมีประสบการณตรงและรวมกิจกรรมกับครอบครัวอื่น การใชสื่อของจริงตามธรรมชาติ
และการจัดสภาพแวดลอม เปนตน สําหรับงานวิจัยตางประเทศของ Kariane Nemer (2002) ได
ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของประวัติศาสตรการจัดโฮมสคูลในอเมริกา โดยทําการวิเคราะหผาน
เกณฑของ Van Galen (1987, 1991) ที่ไดแบงประเภทของแรงจูงใจของผูที่จัดโฮมสคูลออกเปน
2 กลุมใหญๆ คือ อุดมคติกับวิธีการสอน โดยกลุมอุดมคติคือกลุมผูปกครองที่มีความขัดแยงดาน
มโนคติกับโรงเรียน สวนในกลุมวิธีการสอนคือ กลุมผูปกครองที่ไมชอบรูปแบบการศึกษาที่เปนแบบ
ดั้งเดิม นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวนั้นไมสามารถปฏิเสธที่จะเผชิญหนา
กับอุ ปสรรคตางๆ ที่ ตามมาได ดังนั้นมีงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาหัวขอ สภาพปญหาการจัดโฮมสคู ล
โดยขจรศักดิ์ อินทรโสภา (2549) ศึกษาพบวา พอแมตองการใหบุตรหลานของตนเรียนรูอยางเปน
ธรรมชาติที่สุด โดยเนนทั้ง 6 ดาน ดังนี้ ดานการจัดเนื้อหาสาระ ดานฝกทักษะกระบวนการคิด
ดานการเรียนรูจากประสบการณจริง ดานการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการสราง
สภาพแวดลอม และดานการจัดการเรียนรูรวมกับทุกฝายในชุมชนและสังคม
งานวิจัยที่ศึกษาความเปนไปไดและอนาคตภาพของการจัดโฮมสคูล
ถาจะกลาวถึงความเปนไปไดในการจัดโฮมสคูลในสังคมไทย มีงานวิจัยบางสวนที่ได
เนนศึกษาถึงความเปนไปไดรวมถึงตัวบงชี้ของการจัดโฮมสคูล ดังงานวิจัยของ เกียรติคุณ จันแกน
(2543) ที่ศึกษาความเปนไปไดในการจัดโฮมสคูลในจังหวัดเชียงราย ผลพบวาประชาชนในเขตตัว
เมืองเชียงรายมีความพรอมในการจัดโฮมสคูลมากกวาประชาชนที่อยูนอกเขตเทศบาล จังหวัด เชียงราย
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคงานวิจัยเชนเดียวกับงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ กฤติยาภิชาติกุล (2546)
ที่ศึกษาสภาพ ปญหา และความเปนไปไดของการจัดโฮมสคูล พบผลวา แรงจูงใจที่มีผลตอการ
ตัดสินใจจัดโฮมสคูลมาจากระบบการศึกษาของไทย สวนเรื่องของความเปนไปไดในการจัดโฮมสคูล
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ในจัง หวัด เชีย งใหมมีค วามเปน ไปไดม ากที่สุด เนื่อ งจากการจัด โฮมสคูล ในเมือ งไทยนั้นคอยๆ
ขยายตัวขึ้นเรื่อยตั้งแตจากอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นการศึกษาอนาคตของการจัดโฮมสคูลถือวามี
ความสําคัญ โดยกุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ที่ศึกษาอนาคตภาพของการจัดโฮมสคูลในทศวรรษหนา
โดยพบผลวา รูปแบบครอบครัวกับสถานศึกษารวมมือกันจัดการศึกษาจะมีมากขึ้น โดยมีวิทยาลัย
การอาชีพ วิทยาลัยชุมชน หนวยงานธุรกิจเอกชน และองคกรบริหารสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม
สวนนิลวรรณ แซจิว (2543) ศึกษาอนาคตภาพของการจัดโฮมสคูลในกรุงเทพมหานคร แลวพบวา
จํานวนของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลจะมีเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน โดยสวนใหญจะเปนครอบครัวที่มีความ
มุงมั่นและมีความพรอมทางดานฐานะเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในระดับที่พึ่งพาตนเองได โดย
ผลกระทบที่คาดวาจะตามมาคือ เอกชนจะเขามามีบทบาทในการจัดโฮมสคูลมากขึ้น เกิดการรวมกลุม
ของพอแมที่มีแนวคิดคลายคลึงกัน ในขณะเดียวกับที่โรงเรียนบางแหงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรีย นการสอนใหส อดคลอ งกับ แนวคิด ของกลุม ผูป กครองเหลา นี้ม ากขึ้น นอกจากนี้มีง านวิจัย
ตางประเทศที่ศึกษา จุดแข็ง จุดออน และอนาคตภาพของการจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเชน
Brian D. Ray (2001) ศึกษาเรื่องของความเคลื่อนไหวของการจัดโฮมสคูลแบบสมัยใหม โดยงานวิจัย
ไดรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เชนประวัติความเปนมา
และจํานวนที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล รายงานการวิจัยฉบับนี้ยังไดระบุใหเห็นถึงขอดีที่
สงเสริมใหเด็กที่ไดรับการจัดโฮมสคูลสามารถบรรลุเปาหมายทางดานวิชาการได นอกจากนี้ Eve
Muller (2004) ศึกษาเพื่อเตรียมโครงการเพื่อรวมมือจัดโฮมสคูลสําหรับผูพิการในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยศึกษานโยบายของรัฐบาล และเพื่อตองการศึกษาแนวโนมของการจัดโฮมสคูลในอนาคต Patricia
Wood (2003) ศึกษาการเติบโตของระบบการจัดโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกา จากจํานวนนักเรียนที่
สมัครเขาเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพบวาเด็กนักเรียนที่ไดรับการจัดโฮมสคูลมีจํานวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ
งานวิจัยที่ศึกษาถึงเหตุผลของการเลือกจัดโฮมสคูล
การที่ผูปกครองตัดสินใจที่จะจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตนถือไดวาเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหการจัดโฮมสคูลขยายขอบเขตมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งผูปกครองเหลานี้จะตองผาน
อุปสรรครวมถึงการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากอาจมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในชวงการ
จัดโฮมสคูลโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาถึงหัวขอเหลานี้ เชนงานวิจัย
ของ อํานวย หมื่นสมบัติ (2544) ที่ศึกษาบทบาทของครอบครัวและปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรค
ของการจัดโฮมสคูล โดยพบผลวา ครอบครัวมีบทบาทดานการประสานงานและรายงานผล มีบทบาทใน
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ดานการกระตุนการทํางาน และการมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่
เปนอุปสรรคในการสงเสริมครอบครัวใหมีสวนรวมในการศึกษาคือ เรื่องของเวลาและความไมเขาใจ
ความตองการที่แทจริงของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ทองไพรํา สถาวรินทุ (2543) ที่ศึกษา
การตัดสินใจยอมรับแนวคิดการจัดโฮมสคูลของผูปกครอง โดยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ยอมรับแนวคิดระบบการจัดโฮมสคูลประกอบดวย ประสบการณ ความสนใจ พื้นฐานความคิดของพอ
แม นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกตัวบุคคลอันไดแก ปญหาลูกกับโรงเรียน ในการศึกษารูปแบบ
ความรวมมือที่เหมาะสมของโรงเรียนกับครอบครัวในการจัดโฮมสคูล ฉันทนา บุญสง (2544) ได
ศึกษาแลวพบผลวาความรวมมือจากทั้งสองฝายเปนแบบแผนการมีสวนรวมแบบเหลื่อมล้ํา โดย
ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ และขั้นติดตามผล
งานวิจัยที่ศึกษาผลและความสําคัญของการจัดโฮมสคูล
มีงานวิ จัย จํ านวนมากที่ศึกษาผลของการจั ดโฮมสคู ล เมื่อเปรี ย บเที ย บกับ จํ า นวน
งานวิจัยในประเทศไทยแลว จํานวนงานวิจัยและบทความหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูล
ของต า งประเทศสะทอนให เ ห็น ถึ งความเชื่อ มั่นและการแผ ข ยายของระบบการจั ด โฮมสคู ล ของ
ตางชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตก เชน บทความในป 1989 ที่เปนบทความงานวิจัยของ Maralee
Mayberry and J. Gary Knowles ไดศึกษาพอแมที่สอนบุตรหลานของตนที่บานโดยใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพผลพบวาพอแมเหลานี้รูสึกวาการจัดโฮมสคูลทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี และการ
ตั ด สิ น ใจที่ จั ด โฮมสคู ล เกิ ดขึ้ น เพื่ อที่ จ ะต า นทานผลกระทบต อครอบครั ว คนเมือ งหรื อ ครอบครั ว
สมัยใหม แมวาพอแมบางกลุมตัดสินใจจัดโฮมสคูลใหกับลูกหลานของตนเอง แตความมั่นใจในเรื่อง
ของวิชาการและความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นอาจยังเปนคําถามที่ทั้งบุคคลที่เกี่ยวของและไม
เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลตองการคําตอบ ดังนั้นจากงานวิจัยของ Paula Rothermel (2004)
ศึกษาประสบการณการเรียนรูของเด็กผานระบบการจัดโฮมสคูล แสดงใหเห็นวาวิธีการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุน ความเอาใจใสของผูปกครองตอเด็ก และความผูกพันของผูปกครองกับเด็กเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุดตอพัฒนาการและความกาวหนาของเด็ก Deborah Taylor-Hough (2010) ศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลวาสามารถจะทําใหเด็กมีความเปนผูใหญ มีความ
เปนอิสระ และมีความคิดสรางสรรคดังคําบรรยายลักษณะของบุคคลที่มีการศึกษาดีของ Gatto ซึ่ง
เปนผูที่เขียนบทความ “Against School” (2003) ศึกษารวบรวมผลของการจัดการเรียนการสอนโดย
ครอบครัวจากหลากหลายแหลงพบวา เด็กที่จัดโฮมสคูลสามรถทําคะแนนไดเปอรเซ็นไทลระหวาง
75-85 จากคะแนนรวมทั้งหมด นอกจากนี้ Deborah ไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
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Charlotte Mason ซึ่งเปนวิธีที่ Gatto ยอมรับและทําการศึกษาวิธีนี้มา Mason ไดพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ ทําใหเด็ กรั กการเรียนรูตลอดเวลาโดยนําธรรมชาติร อบตัวเข ามาร วมในการจั ด
การศึกษา โดยแนวคิดของเธอในการจัดการเรียนการสอนมุงเนนใหเด็กอานวรรณกรรมชั้นนําซึ่งถือ
วาเปนหนังสือที่แทจริง ไมใชตํารา แลวนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากวรรณกรรมมาตอยอดการเรียนรูตลอด
ชวงวัยเด็ก Unschooling ถือวาเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ Gatto ยอมรับโดย Unschooling เปนการเรียนรู
ผานธรรมชาติและกิจกรรมตางๆ
จากงานวิ จั ย และบทความที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด โฮมสคู ล ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ตางประเทศพบวา ปญหาการวิจัยโดยสวนใหญเกี่ยวของกับสาเหตุที่ทําใหผูปกครองตัดสินใจจัด
โฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตนเอง รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว ประวัติ
ความเปนมาของการจัดโฮมสคูล ผลของการจัดโฮมสคูล และแนวโนมหรืออนาคตภาพของการจัด
โฮมสคูล โดยการศึกษาจากงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของครั้งนี้ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงขอบเขตของ
การศึกษาในหัวขอนี้พรอมเปนแนวทางในการขยายขอบเขตปญหาการวิจัยและเปนแนวทางในการ
ออกแบบงานวิจัยหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
งานวิจัยหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study) ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณีเนื่องจากเปนการสืบ
คนหาความรูความจริงอยางละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับปรากฏการณที่สนใจ ไดแก การถายทอดทาง
สังคมกอนและระหวาง ที่ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนจัดโฮมสคูล ซึ่งรวมถึงกระบวนการการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ผูวิจัยตองการศึกษาในเรื่องของการสรางและธํารงอัตลักษณแหงความเปน
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทหรือระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context
or bounded system) ปรากฏการณที่ผูวิจัยสนใจนั้นเปนทั้งบุคคล กลุมบุคคล เหตุการณ ชุมชนหรือ
องคการเฉพาะที่ผูวิจัยเลือกมาทําการศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีมีความหมายตั้งแตการบันทึกและ
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล (Case record or case history) สําหรับนําไปใชในดาน
ตางๆ รวมถึงการนําขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับปญหาการวิจัยที่ตองการหาความรูความจริงจาก
กรณีศึกษานั้นมาทําการวิเคราะหและตีความหมายอยางละเอียดเขมขน โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ
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ตองการศึกษาหรือเรียนรูกรณีศึกษาที่สนใจเฉพาะ (intrinsic interest) และเพื่อตองการทําความ
เข า ใจปรากฏการณ บ างอย า งที่ ส นใจ ผู วิ จั ย อาศั ย การศึ ก ษาวิ จั ย จากกรณี เ ฉพาะ เนื่ อ งจากผล
การศึกษาจากกรณีเฉพาะดําเนินการภายใตสภาพเหตุการณจริง (Real life situation) ใหสารสนเทศ
ที่เปนประโยชนสําหรับการศึกษาครั้งนี้ และเปนประโยชนโดยออมสําหรับนําไปใชทําวิจัยในประเด็น
ปญหาที่เกี่ยวของใหกวางขวางลุมลึกตอไป การศึกษาเฉพาะกรณีจึงถูกนําไปใชในการแสวงหา
ความรูความจริงในหลากหลายสาขาวิชานั้นเอง (Merriam. 1998; Simons. 1980; Yin. 2003)
การศึกษาเฉพาะกรณีจึงมีรูปแบบ และระเบียบวิธีดําเนิน การแตกตางกันไป ถึงแมวาใช
สืบคนหาความรูความจริงเพื่อตอบหัวขอปญหาวิจัยที่ศึกษาจากกรณีเฉพาะอยางเดียวกันก็ตาม
ดังนั้น การศึก ษาเฉพาะกรณีจึงมีทั้งงานวิจัย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธีร ะหวางเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Stake. 1994, 1995) โดยการสืบคนหาความรูความจริงในประเด็นตางๆ
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรที่มีแนวโนมเปนเชิงคุณภาพตามฐานคติของกระบวนทัศน
แบบตีความ/สรางสรรคนิยม (Merriam. 1998; Stake. 1994, 1995) มากกวาเชิงปริมาณตามฐาน
ความคิดความเชื่อของกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยมในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนําเสนอเนื้อหาสาระ
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ (Qualitative case study) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความหมายและลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี
นักวิธีวิทยาการวิจัยและผูเชี่ยวชาญใหคําจํากัดความแตกตางกันใน 3 แงมุมหลัก คือ
(1) กรณีหรือสิ่งที่นักวิจัย ทําการสืบ คนหาความรูความจริง (the case or object of inquiry)
(2) กระบวนการสืบคนหาความรูความจริง (process of inquiry) และ (3) ผลผลิตสุดทายของการสืบ
คนหาความรูความจริง (end product of inquiry) ที่สะทอนมากจากการใหคําจํากัดความของ Stake
(1988: 258, 1995: 2) ใหความหมายกวางๆ วา เปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบใดระบบหนึ่งที่มี
จุดเนนของความสนใจอยูที่การประกอบเขาดวยกันของสวนตางๆ (Working parts) ไดอยางผสม
ผสานกลมกลืน และเกิดขึ้นภายในระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Bounded and integrated
system) ตามความหมายโดยนัยนี้แสดงวา จุดเนนของการศึกษาวิจัยมุงตรงไปที่กรณีหรือสิ่งที่ศึกษา
ซึ่งเปนระบบใดๆ ที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและปริภูมิหนึ่งๆ (Time and space) และที่
นําไปใชเปนหนวยสําหรับการวิเคราะห (Unit of analysis) มากกวามุงเนนไปที่วิธีการศึกษาวิจัย
ดังสะทอนจากถอยคําของ Stake (1994: 236) ที่กลาวไวอยางชัดเจนวา “Case study is not a
methodological choice, but a choice of object to be studied) (การศึกษาเฉพาะกรณีไมใช
ทางเลือกหนึ่งของวิธีการวิจัย แตเปนทาง เลือกหนึ่งของสิ่งที่ทําการศึกษา)
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Yin (2003: 3) ใหคําจํากัดความไววา เปนวิธีการแสวงหาความรูความจริงเชิงประจักษ
(empirical inquiry) แบบหนึ่งที่ใ ชศึกษาปรากฏการณรว มสมัยใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจริงในบริบ ท ณ
ชว งเวลานั้น โดยเฉพาะอยา งยิ่งเมื่อขอบเขตระหวา งปรากฏการณที่ตอ งการศึก ษาและบริบ ท
แวดลอมไมชัดเจน ความหมายโดยนัยนี้มุงเนนไปที่วิธีการและกลยุทธการสืบคน (investigation)
หรือตรวจสอบ (examination) ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น และนักวิจัยมีความสนใจอยาก
ทราบความรูความเปนจริงเกี่ยวกับปรากฏการณนั้น โดยไมไดแยกศึกษาปรากฏการณดังกลาวออก
จากบริบทที่อยูแวดลอม กระบวนการสืบ คนหาความรูความจริงแบบนี้มีลักษณะตรงขามกับการวิจัย
เชิงทดลองในหองปฏิบัติการที่นักวิจัยพยายามควบคุมหรือแยกปรากฏการณที่ศึกษาออกจากปจจัย
ภายนอกอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเขามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของกับปรากฏการณที่ตองการสืบ
คนหาความรูความจริง
Merriam (1988; cited in Merriam. 1988: 27) กลาวไววา เปนการพรรณนาและ
วิเคราะหกรณีตัวอยางปรากฏการณหรือหนวยของสังคม (social unit) ที่กระทําอยางละเอียดลุมลึก
และเปนแบบองครวมเชนเดียวกับ Merriam (Wolcott. 1990; cited in Merriam. 1988: 27) ที่เห็น
วาการศึกษาเฉพาะกรณีเปนผลผลิตสุดทายของการวิจัยภาคสนามซึ่งเปนการสืบคนหาความรูความ
จริงเชิงธรรมชาติ (naturalistic inquiry) มากกวามุงเนนไปที่กลยุทธหรือระเบียบวิธีวิจัยที่ใชใน
กระบวนการสืบคนหาความรูความจริง
ถึ ง แม ว า ความหมายของการศึ ก ษาเฉพาะกรณี จ ะมี ค วามแตกต า ง แต พ อสรุ ป
ความหมายของการ ศึกษาเฉพาะกรณีวาหมายถึงการแสวงหาความรูความจริงเชิงประจักษ เพื่อ
ตรวจสอบวินิจฉัย พรรณนา อธิบาย ตีความปรากฏการณหรือหนวยทางสังคมในระบบที่มีขอบเขต
เฉพาะเจาะจงภายในชวงเวลาหนึ่ง และภายใตบ ริบทแวดลอมที่เปนอยูจริง โดยสะทอนใหเห็น
ลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี จึงนํา ไปสูความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแบบนี้
โดยรวม ดังนี้ The study of particular instances เปนการศึกษาปรากฏการณที่เปนสถานการณ
บุค คล หรื อ กลุ ม บุค คลในขอบเขตที่ เ ฉพาะเจาะจง ในกรณีง านวิจั ยชิ้ นนี้ ผู วิจัย ทํา การศึ กษากั บ
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ณ ปจจุบันโดยเปนการจัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียนชื่อ “กลุมเรียนบาน
เฟรน” เนื่องจากผูวิจัยตั้งขอสงสัยวาแมวากรุงเทพมหานครมีโรงเรียนจํานวนมากรวมถึงโรงเรียน
ทางเลือกแตทําไมครอบครัวจึงตัดสินใจเลือกการจัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียน ดังนั้นจะเห็นวางานวิจัย
ชิ้นนี้ศึกษาปรากฏการณในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง, In depth study of the case เปนการศึกษา
ปรากฏการณในเชิงลึก รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการที่หลากหลาย โดยอาจใชวิธีในเชิงคุณภาพ
ภายในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง และมุงพรรณาปรากฏการณนั้นอยางละเอียดลุมลึกและครอบคลุม
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ครบถวนทุกแงมุม ซึ่งในงานนี้ผูวิจัยใชวิธีการที่หลากหลายในการเก็บขอมูล เชน การสัมภาษณเชิงลึก
การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และ การสัมภาษณกลุม เปนตน เพื่อนําขอมูลเหลานี้มา
วิเ คราะหเ พื่อตอบคําถามการวิจัยอยา งละเอียดลุมลึก และครอบคลุมทุก ประเด็น, Study of a
phenomenon in its natural context ผูวิจัยจะตองลงสนามวิจัยและสัมผัสกับผูถูกวิจัย/ประเด็นที่
วิจัย ในสภาพจริงตามบริบทแวดลอมที่เปนอยู ไมมีการจัดกระทําใดๆ และใชประเด็นปญหาเปน
ศูนยกลางในการสืบคนหาคําตอบ (Problem centered) และRepresentation of both the ‘Emic’
and ‘Etic’ perspective ผูวิจัยจะนําเสนอปรากฏการณที่ศึกษาทั้งสองมุมมอง คือ มุมมองภายใน
ที่มาจากทัศนะของบุคคลภายในสนามวิจัยจริงๆ หรือนําเสนอพฤติกรรมจริงที่สังเกตไดภายในบริบท
แวดลอมที่เปนอยูในสนามวิจัย (emic view) และมุมมองภายนอกที่มาจากการตีความของนักวิจัย
(etic view) โดยผูวิจัยตองขจัดอคติกอนลงสนามวิจัยซึ่งตองอาศัยประสบการณ ซึ่งผูวิจัยในฐานะ
ที่เปนกลางสามารถรวบรวมขอมูลจากสนามวิจัยเพื่อนําเสนอปรากฏการณที่เปนจริงที่สุดและเปน
ธรรมชาติที่สุด หลังจากนั้นขอมูลตางๆจะถูกนํามาวิเคราะหตีความบนรากฐานปรากฏการณที่เกิดขึ้น
จริงประกอบกับแนวคิดทฤษฎีที่ผูวิจัยนํามาเปนแนวทางเพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น
จากความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณี ผูวิจัยจึงเห็นวาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ศึกษาเฉพาะกรณีเหมาะสมกับธรรมชาติหัวของานวิจัย การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณ
ของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เนื่องจากงานวิจัยนี้
ผูวิจัยตองการศึกษาปรากฏการณ เชน การถายทอดทางสังคม การตัดสินใจ การสรางและการธํารง
ไวซึ่งอัตลักษณแหงความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรน โดยมุงศึกษาจากกรณี
ตัวอยางปรากฏการณหรือหนวยของสังคมที่เปนผูจัดโฮมสคูล ใชกระบวนการสืบหาความรูความจริง
เกี่ยวกับปรากฏการณโดยไมแยกศึกษาปรากฏการณเหลานี้ออกจากสิ่งแวดลอมเดิม ผูวิจัยตองการ
ศึกษาแบบองครวม กลาวคือ ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลที่อยูในฐานะผูที่จัดโฮมสคูล
ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ในกรณีการสังเกตแบบมี
สวนรวม ผูวิจัยเขาไปเปนสวนหนึ่งในครอบครัว เชน เขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เปนตน นอกจากนี้เพื่อศึกษาแบบองครวม ผูวิจัยตั้งคําถามสัมภาษณโดยสอบถามชีวิตความเปนอยู
ความคิด เจตคติ ความรูสึก อยางละเอียดเพื่อไดขอมูลที่เหมาะสมและเพียงพอตอการวิเคราะห
ขอมูล กรณีของผูใหขอมูลผูวิจัยขยายขอบเขตผูใหขอมูลเปน ผูใหขอมูลหลักและผูใหขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ครอบครัวที่จัดโฮมสคูล และเด็กที่ถูกจัดโฮมสคูล ผูใหขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก ที่ปรึกษาหลักของกลุมเรียนบานเฟรน ครูผูสอนบางรายวิชา เด็กๆ ในกลุมเรียน
บานเฟรน รวมถึงเพื่อนบานที่อาศัยในละแวกเดียวกัน เปนตน จากที่กลาวมาทั้งหมดเปนการสืบ
คนหาความรูความจริงเชิงธรรมชาติ ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเฉพาะกรณีเปนวิธีการศึกษาที่
เหมาะสมกับการศึกษาหัวขอ การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน ตามคํานิยามที่ทางนักวิชาการใหความหมายไว
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การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ มีคุณลักษณะสํ าคัญประการหนึ่ ง คือ การสรุป
อ า งอิ ง ข อ ค น พบที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษากรณี เ ฉพาะรายหนึ่ ง ข า มไปยั ง กรณี เ ฉพาะรายอื่ น ที่ อ ยู ใ น
สภาวการณตางกัน ควรดําเนินไปแบบธรรมชาติ (naturalistic generalization) ภายใตหลักการ
เปรียบเทียบความคลายคลึงของกรณีที่ทําการศึกษาและหัวขอปญหาที่ตองการสืบคนหาคําตอบใน
สภาวการณแตกตางกันมากกวาการสรุปอางอิงที่ดําเนินไปแบบอัตโนมัติตามญัตติสากล (propositional
generalization) ภายใตกฎหลักการเชื่อมโยงในลักษณะเปนเหตุเปนผลกัน (cause effect linkages)
ซึ่ง Stake (1995: 85-87) สนับสนุนแนวคิดการสรุปอางอิงหรือการถายโอนขอคนพบจากการศึกษา
เฉพาะกรณีในลักษณะนี้ มีลักษณะสําคัญดังนี้มุงเนนการศึกษาอยางลึกซึ้งตอประเด็นปญหาใดๆ ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งที่เปนระบบภายในขอบเขตเฉพาะเจาะจง เชน บุคคล กลุมบุคคล ชุมชน องคกร
โครงการ เหตุการณ หรือปรากฏการณ, กระบวนการแสวงหาความรูความจริงดําเนินไปแบบธรรมชาติ
(naturalistic inquiry) ใชประเด็นปญหาเปนศูนยกลางในการสืบคนหาคําตอบ (problem centered)
และมีขอบขายในการศึกษาขนาดเล็ก, มุงพรรณนาปรากฏการณที่สนใจอยางละเอียดลุมลึกเห็น
ภาพพจน (lifelike description) และครอบคลุมครบถวนในทุกแงมุมที่เกี่ยวของกับปญหาที่ตองการ
สืบคนหาคําตอบ (thick description), ใหความสนใจตอประเด็นการสรุปอางอิงผลการวิจัยจากกรณี
เฉพาะใดๆ ไปยังกรณีเฉพาะอื่นๆ หรือไปสูประชากรของกรณีเฉพาะ (population of case) ในวง
กวางนอยกวาการเขาใจอยางถองแทตอความสลับซับซอน (complexity) และความมีเอกลักษณของ
กรณีเฉพาะที่ทําการศึกษา (particularity), นําเสนอรายงานการวิจัยซึ่งถือเปนผลผลิตขั้นสุดทายของ
การศึกษาเฉพาะกรณีดวยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ และจาก
มุมมองของบุคคลหลากหลายกลุม ทั้งกลุมนักวิจัย กลุมผูเขารวมในการวิจัย และกลุมผูอานรายงาน
การวิจัย, ใหความสําคัญกับการพรรณนา และอธิบายกรณีศึกษาหรือปรากฏการณที่สนใจวามีอะไร
เกิด ขึ้นบางและทําไมจึงเกิดขึ้น (what happen and why) กระทําในรูปของการบอกเลาเรื่องราว
เฉพาะในฉากเหตุการณสําคัญๆ พรอมทั้งแสดงขอมูลหลักฐานพยานประกอบ โดยอาศัยการรับรู
และการตีความหมายของนักวิจัยที่มีตอเหตุการณนั้นโดยตรง, มุงเนนสืบคนหาแบบแผน (patterns)
ความสัมพันธของพฤติกรรม หรือกรณีศึกษา หรือปรากฏ การณที่สนใจ ทั้งที่เปนตามคาดหมายและ
ไมเปนไปตามคาดหมาย รวมทั้งที่เปนไปอยางเปดเผยและแฝงเรน วามีลักษณะของความคงเสนคงวา
(consistency) หรือสอดคลองตรงกัน (correspondent) ภายใตเงื่อนไขและสภาวการณแบบใดแบบหนึ่ง
หรือไม อยางไร เชน แบบแผนความสัมพันธระหวางครู/อาจารยดวยกันหรือนักเรียนดวยกัน และ
ระหวางครู/อาจารยกับนักเรียนในโรงเรียนหนึ่งๆ เปนตน, และความรูความจริงจากการศึกษาเฉพาะ
กรณีที่มีรากฐานมาจากการตีความขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดจากสนามหรือสถานที่ทําการศึกษา
วิจัยจริง มีลักษณะใหอารมณความรูสึกแกผูอานมาก เสมือนกับผูอานไดเขาไปสัมผัสหรืออยูใน
ปรากฏการณนั้นจริง เนื่องจากนักวิจัยเลือกใชถอยคําในการถายทอดเรื่อง ราวที่เกิดขึ้นอยูในระดับ
เดียวกับประสบการณของคนเรา ดังนั้นผูอานสามารถนําความรูความเขาใจและประสบการณสวนตัว
เขามาชวยในการตีความหมายได ซึ่งนําไปสูการถายโอนเชิงธรรมชาติหรือถานโอนขอสรุปที่ไดจาก
กรณีศึกษาขามไปสูประชากรของกรณีศึกษาที่อยูภายในใจของผูอานแตละคน
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ประเภทของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรสามารถจําแนกไดหลายประเภทขึ้นอยูกั บ
เกณฑที่ใชในการพิจารณา ในที่นี้จะจําแนกตามจุดมุงหมายของการศึกษา คือ
จําแนกตามจุดมุงหมายของการใชกรณีศึกษาคนควา
1. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเนนสาระภายใน (intrinsic case study) เปนการศึกษา
เพื่อสืบคนหาความรูความจริงที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้งมวลของกรณีศึกษาเปนหลัก ทั้งเนื้อหาสาระ
ที่เปนลักษณะเดนเปนพิเศษ ลักษณะโดยทั่วไป และทั้งที่มีลักษณะที่ปรากฏเห็นไดชัด และที่แฝงเรน
อยู
2. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเนนสาระภายนอก (instrumental case study) เปน
การสืบคนหาความรูความจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณหรือประเด็นปญหาใดๆ ที่สนใจ โดยอาศัยผล
ของการศึกษาจากกรณีเฉพาะ หรือสิ่งที่นักวิจัยสืบคน เปนฐานในการทําความเขาใจอยางถองแทตอ
ปรากฏการณนั้น
3. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุม (collective case study) เปนการแสวงหา
ความรูความจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณหรือประเด็นปญหาใดๆ ที่สนใจ โดยอาศัยผลการศึกษาวิจัย
จากกรณีเฉพาะหลายรายมาใชรวมกันในการทําความเขาใจปรากฏการณดังกลาว
สํ า หรั บ การศึ ก ษาหั ว ข อ การถ า ยทอดทางสั ง คมและการธํ า รงอั ต ลั ก ษณ ข อง
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เปนการศึกษาเฉพาะกรณี
แบบเนนสาระภายใน (intrinsic case study) โดยกรณีศึกษา ไดแก กลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัย
ศึกษาจากผูใหขอมูลทั้งหมด 5-8 รายโดยทั้งหมดเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรน
ทั้งนี้เพื่อคนหาความรูความจริงที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้งมวลของกลุมเรียนบานเฟรนเปนหลัก ทั้ง
เนื้อหาสาระที่เปนลักษณะเดนเปนพิเศษ ลักษณะโดยทั่วไป และทั้งที่มีลักษณะที่ปรากฏเห็นไดชัด
และที่ แ ฝงเร น อยู ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล จากผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ทั้ ง หมดรวมถึ ง ผู ใ ห ข อ มู ล อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่ออาศัยผลจากการศึกษาผูใหขอมูลทั้ง 5-8 ครอบครัวมาวิเคราะหขอมูลและตอบทุก
ประเด็นคําถามการวิจัยอยางละเอียดลุมลึก จึงตองอาศัยกรณีเฉพาะมากกวาหนึ่งรายเพื่อนํามา
อธิบายปรากฏการณตามคําถามการวิจัยที่ผูวิจัยตองการศึกษา
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จําแนกตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัยโดยรวม
1. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา (Descriptive case study) มีจุดมุงหมาย
หลักเพื่อพรรณนารายละเอียดอยางครอบคลุมลุมลึก และแจมชัดตามสภาพจริงภายในบริบทแวดลอม
ที่เปนอยูในขณะนั้น
2. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ (interpretative case study) มีจุดมุงหมาย
เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาขอสรุปแนวคิดทฤษฎี รวมไปถึงการใหรายละเอียดเพื่อสนับสนุน/
โตแยงฐานคติแนวคิดความเชื่อทางทฤษฎี
3. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงประเมิน (evaluative case study) มีจุดมุงหมายหลัก
เพื่อพรรณนา อธิบาย และตัดสินคุณคากรณีเฉพาะที่ตองการประเมิน
สําหรับการศึกษา การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เปนการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา
ผูวิจัยศึกษาหัวขอนี้ภายใตบริบทแวดลอมที่เปนเมืองหลวง ศึกษาครอบครัวที่จัดโฮมสคูลภายใต
เงื่ อนไขการดําเนิ นชีวิ ต ความคิด ความเชื่อ ทั ศ นคติ คานิ ยมและประสบการณ ที่ มีอิท ธิพ ลตอ
กระบวนการถายทอดทางสังคม การสรางและการธํารงเอกลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุม
เรียนบานเฟรน ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาพรรณนาอยางลุมลึกตามสภาพจริง
ระเบียบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
วิธีดําเนินการเพื่อศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพขึ้นอยูกับประเภทของการศึกษาวา
เปนแบบใด เชน การเลือกตัวอยางในการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพประเภทเนนสาระภายใน
นั กวิจัย เป นผูกําหนดเองตามความสนใจกอนการทําวิ จัยอยางเป นทางการจะเริ่มขึ้ น ในขณะที่
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพประเภทเนนสาระภายนอก นักวิจัยเปนผูเลือกจากประชากรของ
กรณีเฉพาะมาศึกษา หลังจากกําหนดคําถามประเด็นยอยๆ ที่แยกแยะจากหัวขอปญหาหรือโจทย
การวิจัยแลว
การศึกษาเฉพาะกรณี เปนวิธีการวิจัยที่เนนการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง จุดเนนอยูที่สิ่ง
ที่ถูกศึกษา (case) ตองมีลักษณะเจาะจง มีขอบเขตกําหนดไดชัดเจน มีความสมบูรณในตัวเอง
ไมไดเนนวิธีการศึกษา (method) ใชวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรที่เปนมาตรฐานทั่วไป เทคนิค
มาตรฐานที่ใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ก็นํามาใชกับการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีได
ทั้งสิ้น (ชาย โพธิสิตา. 2547) สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเนนศึกษากับผูที่จัดการศึกษาศึกษาโดย
ครอบครัวและผูที่เกี่ยวของ เชน ศึกษานิเทศกที่เขามาตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ของผูปกครองแตละครอบครัว นักวิชาการที่มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเปนตน
โดยกลุมผูใหขอมูลหลักมีประสบการณโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว ผูวิจัยใช
วิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรเปนแนวทางเชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และการสัมภาษณกลุม
แมวาการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพแตละประเภทจะมีระเบียบวิธีแตกตางกันแต
ถาพิจารณาโดยรวมแลว สามารถสรุปอยางกวางๆ ดังนี้
1. การออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ เปนขั้นตอนเบื้องตนกอน
ทําการเก็บขอมูล มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการอยางคราวๆ สําหรับใชเปนแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบไปดวย (1) การกําหนดประเด็นคําถามการวิจัย ผูวิจัยกําหนด
ประเด็นคําถามการวิจัยจากประสบการณการลงพื้นที่ศึกษานํารอง จากการศึกษานํารองทําใหผูวิจัย
คนพบประเด็นที่ตองการศึกษาอยางแท โดยเปนหัวขอที่ยังไมมีนักวิจัยทําการศึกษาหรือถามีก็เปน
สวนนอย ผูวิจัยตองการศึกษาในประเด็นนี้อยางลุมลึกในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร (2)กําหนด
ขอบเขต การเลือกกรณี และการเลือกตัวอยาง อาจพิจารณาเงื่อนไขของสถานที่ (setting) และเวลา
(time) กรณีศึกษา (case) ตองมีคุณสมบัติที่สามารถกําหนดขอบเขตใหชัดเจน (ชาย โพธิสิตา.
2547) คือ มีความสมบูรณในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แนนอน โดยทั่วไปกรณีศึกษาจะอยูที่
วัตถุประสงคและประเด็นคําถามของผูวิจัยเปนหลัก ในการกําหนดขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัย
เลือกบริบทในกรุงเทพมหานคร แมวาผูวิจัยศึกษานํารอง 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ราชบุรี
และฉะเชิงเทรา แตผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ชีวิตในชนบทแตกตางจากชีวิตเมืองหลวง ในตางจังหวัดมี
โรงเรียนจํานวนนอยกวาซึ่งหมายความวาทางเลือกในเรื่องของการศึกษามีนอยกวา อาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหการจัดโฮมสคูลเปนที่นิยมในตางจังหวัด ดังนั้นผูวิจัยจึงสงสัยวาเหตุใดครอบครัวที่จัด
โฮมสคูล ในกรุง เทพมหานครตัด สิน ใจเลือ กการจัดโฮมสคูล ทั้งๆ ที่มีโ รงเรีย นจํา นวนมากและมี
หลากหลายแนวทางใหเลือก ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัยไดชัดเจนขึ้น
Stake (ชาย โพธิสิตา. 2547; อางอิงจาก Stake. 2000) จําแนกการเลือกกรณีตัวอยาง
เปน 3 ประเภท คือ
1. การเลือกกรณีเพื่อประโยชนของความอยากรูในสิ่งนั้นเปนหลัก (intrinsic
cases) เปนการเลือกตามความสนใจของนักวิจัย อยากทําความเขาใจ เปดเผยรายละเอียดของกรณี
นั้น โดยไมมีจุดประสงคอื่น
2. กรณีที่ใชเพื่อแสดงสิ่งอื่น (instrumental cases) เปนการเลือกเพราะนักวิจัย
เห็นวา กรณีนั้นเปนตัวอยาง หรือเปนตัวแทนของกรณีอื่น และใชกรณีนั้นเพื่อแสดงอะไรบางอยาง
เชน แสดงตัวอยางของเรื่องที่กําลังนําเสนออยูในขณะนั้น หรือแสดงตัวอยางเพื่อสนับสนุนขอสรุป
หรือโตแยงอยางใดอยางหนึ่งของตน
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3. นักวิจัยเลือกการศึกษาหลายๆ กรณีเพื่อใชสนับสนุนเรื่องเดียวกัน (collective
case study) เปนการสืบคนหาความรูความจริงหลายๆ รายเพื่อใหแนใจวาสิ่งที่ตองการแสดงนั้นมี
ความชัดเจนและมีความมั่นใจในขอสรุปที่ได
ขอสําคัญในการเลือกกรณีศึกษาตองคํานึงถึงวา เปนกรณีที่สามารถใหขอมูล
ไดมาก (information rich cases) คือ เปนกรณีที่มีอะไรที่เราจะเรียนรูอะไรไดมากเกี่ยวกับกรณีอื่นๆ
ที่คลายกัน (ซึ่งไมไดถูกเลือกมาศึกษา) ขอควรคํานึงถึงอีกประการ คือ นักวิจัยควรมีความรูเกี่ยวกับ
สิ่งที่ศึกษาพอสมควร (ชาย โพธิสิตา. 2547)
2. การเก็บรวบรวมขอมูลใชเทคนิคหลายแบบ เนื่องจากจุดเดนอยูที่การให
ภาพชัดเจนสมบูรณ ขอมูลที่หลากหลายจึงจําเปน นักวิจัยอาจรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม การสัมภาษณเจาะลึก คนควาและทบทวนจากเอกสาร หรือจากโสตทัศนูปกรณ และ
รองรอยหลักฐานตางๆ ขอมูลอาจเปนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และควรเปนขอมูลที่ใหบริบทอยาง
เพียงพอ ประหยัดเวลา คาใชจาย และไดขอมูลหลักฐานที่มีความถูกตอง เชื่อถือได ตรงตามจุดมุงหมาย
สอดคลองกับประเด็นคําถามของการวิจัย
ผูวิจัยใชเทคนิคหลากหลายในการเก็บขอมูลซึ่งไดแก การสัมภาษณลึก การสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และการสัมภาษณกลุม เปนตน เพื่อขอมูลที่ไดมาสามารถตอบ
คําถามการวิจัยไดอยางถูกตอง ตรงประเด็นและสามารถครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ผูวิจัย
ใชเทคนิคการเก็บขอมูลที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
3. การวิเคราะหขอมูลมีองคประกอบสําคัญ (Miles; & Huberman. 1994) คือ
(1) การจัดระเบียบขอมูล(Data organizing) ทําใหขอมูลเปนระเบียบทั้งในกายภาพและเนื้อหาพรอม
ที่จะแสดง และนําเสนออยางเปนระบบได (2) การแสดงขอมูล (Data display) สวนใหญอยูในรูปการ
พรรณนา อันเปนผลมาจากการเชื่อมโยงขอมูลที่จัดระเบียบแลวเขาดวยกันตามกรอบแนวคิดที่ใชใน
การวิเคราะห เพื่อบอกเรื่องราวของสิ่งที่ศึกษา และ (3) การหาขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบ
ความถูกตองแมนตรงของผลการวิจัย(Conclusion, interpretation and verification) อาจจะอยูในรูป
ของคําอธิบาย กรอบแนว ความคิด หรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิเคราะหนั้น
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเฉพาะกรณีจําแนกได 2 วิธีการหลัก (stake. 1995)
คือ
1. คนหาขอสรุปผลรวม (Categorical aggregation) เปนวิธีคนหาความหมาย
โดยรวมของขอมูลยอยหลายหนวย มุงเนนความหมายรวมที่เผยออกมาจากกลุมของกรณีตัวอยาง
หรือเหตุการณเฉพาะที่สนใจหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นรวบรวมมาไดในสภาวการณแตกตางกัน
(Collection of instances)
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2. การตีความโดยตรง (Direct interpretation) เปนวิธีคนหาความหมายของ
ขอมูลเฉพาะในสวนที่มีลักษณะเดนเปนพิเศษเพียงอยางเดียว มุงเนนคนหาความหมายที่เผยมาจาก
กรณีตัวอยางที่สนใจเพียงเหตุการณเดียวเทานั้น (Single instance) การวิเคราะหขอมูลจะตอง
คํานึงถึงจุดมุงหมาย คําถามและวัตถุประสงคในการศึกษา ตลอดจนบริบทของกรณีศึกษาดวยเสมอ
4. การตรวจสอบความถูกตอง/เชื่อถือได (trustworthy) และความจริงแท
(authentic) การตรวจสอบความถูกตองจะดําเนินการในระหวางการเก็บ และวิเคราะหขอมูล เชน ใช
วิธีการเชื่อมโยงแบบสามเสาดวยการอาศัยแหลงขอมูลหลายแหลง กลาวคือ ขอมูลจากผูที่จัดโฮมสคูล
โดยตรง เด็กที่ถูกจัดโฮมสคูล ญาติพี่นองของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล รวมถึงนักวิชาการที่มีบทบาท
หรือเกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูล เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีดังที่
กลาวในหัวขอ การเก็บรวบรวมขอมูลและผูวิจัยอาจใชผูชวยนักวิจัยเขาไปเก็บขอมูลควบคูไปกับการ
ใหผูเกี่ยวของตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล เพื่อเชื่อมโยงและความสอดคลองระหวาง
ขอมูลหลักฐานวา มีความสมเหตุสมผล และเปนไปไดหรือไม เพียงใดนอกจากนี้การวิพากษเกี่ยวกับ
ที่มา และเนื้อหาสาระของขอมูลแหลงตางๆ วามีความนาเชื่อถือได ความคงเสนคงวา ความครอบคลุม
ครบถวน และความสอดคลองกับประเด็นคําถามการวิจัยหรือไม เพียงใด ก็เปนวิธีหนึ่งที่นักวิจัย
สามารถนํามาใชตรวจสอบความถูกตอง/เชื่อถือไดในระดับเบื้องตนระหวางทําการเก็บรวบรวมขอมูลได
การจําแนกระเบียบวิธีการ ทําขึ้นเพื่อความสะดวกตอการนําเสนอรายละเอียด และ
ความงายตอการทําความเขาใจ ในทางปฏิบัติการวิจัยมีลักษณะดําเนินไปอยางตอเนื่อง เปนแบบ
พลวัต และยืดหยุน ปรับไดตามความเหมาะสมกับเงื่อนไขตางๆ นอกจากนี้การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหตีความ และการตรวจสอบคุณคาดานความถูกตองเชื่อถือได ยังบูรณาการเชื่อมโยงกัน
อยางกลมกลืน ไมแยกขาดเปนอิสระออกจากกันเพราะระเบียบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
เปนไปตามฐานความคิดความเชื่อของกระบวนทัศนแบบตีความ/สรางสรรคนิยม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เนนการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยทั้ง
5 ขอ ผูวิจัยตองการศึกษาลงลึกถึงกระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลใน
ฐานะผูที่ถายทอดและถูกถายทอด โดยศึกษาแนวคิด ความเชื่อ ความรูสึก และประสบการณทั้ง
ทางตรงและทางออมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีทั้งทางสังคมและ
จิตวิทยาที่ไดทบทวนมาเปนแนวทางในการสรางกรอบการวิจัย ดังนี้
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จากทฤษฎีการปฏิสังสรรคสัญลักษณมีสาระสําคัญวา พฤติกรรมของมนุษยที่แทจริงก็คือ
พฤติกรรมในการปะทะสังสรรคกัน และการปะทะสังสรรค คือปรากฏการณที่เปนสากล มีเรื่องของ
บรรทัดฐาน สถานภาพ ตําแหนง และผลประโยชนเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งหมายถึงวาจะตองมีผู
แสดงตั้งแต 2 คน ขึ้นไปมาแสดงบทบาทตอกัน เขามาเกี่ยวของสัมพันธกัน การปะทะสังสรรคนั้น
จะตองมีการติดตอเกี่ยวของสัมพันธกันกับทั้งตัวเอง บุคคลอื่น และกลุมบุคคลโดยมีสัญลักษณใน
การติดตอทั้งสิ้น ปจเจกบุคคลจะมีการติดตอเกี่ยวของกันทั้งโดยตรงและโดยออม โดยใชกฎเกณฑ
ภายใตระบบความสัมพันธอันเดียวกัน (ออมเดือน สดมณี. 2523) ดังนั้นการที่ครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
ตัด สิน ใจเลือ กระบบการศึก ษาแบบนี้ เปน ผลมาจากการมีก ารปะทะสัง สรรคกัน ทางสัง คมและ
สภาพแวดลอม โดยผลจากการปะทะสังสรรคนี้กอใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึง แนวคิด ความ
เชื่อ เจตคติ เปนตน นอกจากนี้กระบวนการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่บุคคลแตละคน
ไดรับการเรียนรูเพื่อที่จะปรับตนใหเขากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติ
ตา งๆ ในสัง คม โดยอาศัย กระบวนการถา ยทอดทางสัง คม จะชว ยใหค นเราสามารถเรีย นรู
ประสบการณและพฤติกรรมที่สอดคลองกับสังคมยอมรับ การถายทอดทางสังคมจึงเปนกระบวนการ
ที่ซับซอน สังคมเปนผูกําหนดรางวัลและขอหามที่เหมาะสม สวนผูที่ทําหนาที่อบรมเลี้ยงดูเด็กก็จะ
นํา รางวัล และขอ หา มเหลา นั้น มาประยุก ตใ ชใ นกระบวนการถา ยทอดทางสัง คมตอ ไป (งามตา
วนินทานนท. 2545: 5-6; อางอิงจาก Watson; & Lindgren. 1979) กระบวนการถายทอดทางสังคม
นี้สามารถนํามาเปนกรอบในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการศึกษาหัวขอนี้ โดยกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมผูวิจัยศึกษาครอบครัวที่จัดโฮมสคูลทั้งในฐานะที่เปนผูถายทอดและผูถูกถายทอด
กระบวนการนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการตัดสินใจและการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น กอนและ
ระหวาง การจัดโฮมสคูล อีกทฤษฎีทางสังคมหนึ่งที่สามารถนํามาศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ผูปกครองที่จัดโฮมสคูล คือ ทฤษฎีของระบบนิเวศของ Urie Bronfenbrenner (1979) ผูริเริ่มทฤษฎี
ไดแบงสิ่งแวดลอมออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับจุลระบบ, ระดับมัธยระบบ, ระดับทองถิ่นหรือระดับ
ชุมชน, และระดับ มหระบบหรือระดับนโยบาย นอกจากนี้มีร ะบบชว งเวลา เปนอีก ระบบยอยที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษย สาระสําคัญของทฤษฎีนี้คือ ความเชื่อมโยงเกี่ยวของกันของ
ระบบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอบุคคลโดยเริ่มตั้งแตเกิด โดยระบบตางๆ เชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และที่ทํางาน เปนตน ผูวิจัยเชื่อวาผูปกครองที่จัดโฮมสคูลไดรับการอบรมสั่งสอน และไดสั่งสม
ประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับระบบตางๆ ของสังคม
นอกจากแนวคิดทฤษฎีทางสังคมแลวผูวิจัยนําแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาเปนแนวทาง
เพื่ออธิบายปรากฏการณที่ผูวิจัยตองการศึกษา ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม แนวคิด
พื้นฐานที่แบนดูราผูเปนเจาของทฤษฎีเสนอวาพฤติกรรมของคนมิไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมแต
เพียงอยางเดียว แตมีผลมาจากกระบวนการทางปญญาดวย กลาวคือ ถากระบวนการทางปญญา
เปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปดวย วิธีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญาวิธี
หนึ่งคือ การเรียนรูที่ไดมาดวยการสังเกตหรือไดมาจากการเลียนแบบจากตัวแบบ กอนที่ครอบครัว
เหล า นี้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กจั ด การศึ ก ษาระบบนี้ พวกเขามี ก ารเรี ย นรู โ ดยอาจมาจากการสั ง เกต
ประสบการณ หรือมาจากการมีตัวแบบ และนําเขาสูกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อนํามาสนับสนุนการ
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ตัดสินใจนําบุตรหลานของตนออกจากระบบโรงเรียน สําหรับประเด็นการสรางและธํารงอัตลักษณ
ของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดอัตมโนทัศน กับ อัตลักษณ เปนแนวคิดสําคัญเพื่อ
ศึกษาวิจัยถึงกระบวนการการสรางและธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล จากความหมาย
ของคําวา อัตลักษณ ตามที่นักวิชาการหลายทานไดนิยามไวสามารถสรุปไดวาเปนสิ่งที่รูสึกวาเปน
พวกเดียวกันแตกตางจากคนอื่น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียวแต
อาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวเรา การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณขึ้นอยูกับการปรับตัว
ตามบทบาท หนาที่ คานิยม ความเชื่อรวมถึงประสบการณของบุคคล จากการศึกษานํารองพบวา
บุคคลเหลานี้มีลักษณะรวมกันบางประการที่ควรศึกษาลงลึกถึงกระบวนการสรางและธํารงสิ่งเหลานี้
เพื่อเปนเครื่องหมายแหงความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
จากกรอบแนวคิดขางต นที่ผูวิจัยนําเสนอนั้ นเปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยหัวข อ
การถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษา
กลุมเรียนบานเฟรน โดยผูวิจัยในฐานะนักพฤติกรรมศาสตรเสนอแนวคิดทฤษฎีทั้งดานสังคมศาสตร
และจิตวิทยา เพื่อเปนแนวทางในการตั้งคําถามการวิจัย การตั้งขอคําถามในการสัมภาษณ การเก็บ
ขอมูล การเตรียมความพรอมกอนลงสูสนามวิจัยในฐานะนักวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล
และการสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีเปนกรอบแนวคิดกวางๆ เทานั้นโดยไมละเลยขอมูล
ที่เกิดขึ้นจริงจากบริบทภาคสนาม
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เปนวิธีการดําเนินการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากการสัมภาษณ (Interview) การสังเกต
(Observation) การสัมภาษณกลุม (Group Interview) รวมถึงการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) และการประมวลเอกสารเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล การถายทอดทางสังคมและการ
ธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล และเพื่อใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระบบ
ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยผูใหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้

ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลักของการวิจัยครั้งนี้คือ ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
กลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมด 7 ครอบครัว (ครอบครัวในที่นี้อาจมีเพียงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งคนที่มี
สวนในการจัดโฮมสคูล) ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูวิจัยเลือกศึกษากลุมเรียน
บานเฟรนเนื่องจากเปนกลุมเรียนที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสมกับนิยามของโฮมสคูลอยางแทจริง
เชน ดานสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน ดานแนวคิดและเจตคติตอระบบการศึกษาแบบ
โฮมสคูล และดานการจัดการเรียนการสอนโดยพอแมอยางแทจริง นอกจากนี้จากการที่ผูวิจัยไดลง
พื้ นที่เ พื่ อศึ ก ษานําร อง ผู วิ จัย ไดตั้ งขอ สัง เกตวา กรุง เทพมหานครมี โ รงเรีย นเป น จํา นวนมากทั้ ง
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน แตเหตุใดครอบครัวที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลาย
ครอบครัวไดตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียนใหกับบุตรหลานของตนเอง
ขั้นตอนการเลือกกลุมบานเรียนโฮมสคูล
ผูวิจัยเลือกกลุมเรียนบานเฟรนโดยมีขั้นตอนการเลือกดังนี้ 1) ผูวิจัยสืบหาขอมูลกลุมบาน
เรียนโฮมสคูลในเขตกรุงเทพมหานคร 2) หลังจากนี้ผูวิจัยไดคัดกรองโดยเนนกลุมที่มีประสบการณ
จัดโฮมสคูลมามากกวา 2 ป 3) กลุมบานเรียนตองเปนกลุมที่มีผูรวมกอตั้งที่ยังคงนําบุตรหลานเขา
เรียนในกลุมบานเรียนนั้นๆอยางนอย 5 ครอบครัว 4) กลุมบานเรียนนั้นจะตองมีแนวคิดและแนว
ปฏิบัติที่สอดคลองกับนิยามของโฮมสคูล ซึ่งก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยพอแมมีบทบาทหลัก
ทั้งดานการวางแผนการสอน และผูมีสวนรวมในกลุมบานเรียน 5) ผูวิจัยไดกลุมเรียนโฮมสคูลมา
2 กลุมจากการคัดกรอง หลังจากนั้นจึงเขาไปเก็บขอมูลเบื้องตนทั้งสองกลุมบานเรียน 6) ผูวิจัย
ตัดสินใจเลือกกลุมเรียนบานเฟรนเนื่องจากความพรอมในการใหขอมูลของครอบครัวสมาชิกและ
ผูนํากลุมเรียนที่สามารถเขาถึงไดสะดวกกวา
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การคัดเลือกครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
หลังจากการเขาไปเก็บขอมูลจากกลุมเรียนบานเฟรนโดยเบื้องตนแลว ผูวิจัยเริ่มคัดเลือก
ครอบครัวที่ตองการเก็บขอมูลทั้งหมด 8 ครอบครัว ซึ่งเกณฑการคัดเลือกเปนดังนี้ 1) เปนครอบครัว
ที่ผูปกครองมีสวนรวมในการสอน 2) เปนครอบครัวที่เขากลุมบานเรียนเปนประจําอยางนอยสัปดาห
ละ 2 ครั้ง ไมรวมการมารับลูกหลังเลิกเรียน 3) ครอบครัวนั้นๆ ตองเขารวมกิจกรรมกลุมเรียนทุกครั้ง
เชน เขาคาย ณ เวลาที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล 4) ครอบครัวนั้นๆ มีความพรอมและความเต็มใจใน
การใหขอมูลจากผูวิจัย โดยผูวิจัยไดทําการสอบถามเบื้องตนถึงความสะดวกในการใหขอมูล แตหลังจาก
ที่ผูวิจัยไดลงสัมภาษณครอบครัวทั้ง 8 ดังกลาวแลวนั้น ผูวิจัยพบวามี 1 ครอบครัวที่ไมเปนไปตาม
เกณฑ ดังนั้นกลุมผูใหขอมูลจึงเหลือแค 7 ครอบครัว
นอกจากกลุมผูใหขอมูลหลักแลว ผูวิจัยวางแผนเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยกลุมผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 1) ที่ปรึกษาหลักของกลุมเรียนบาน
เฟรน 2) เพื่อนบานที่อาศัยในละแวกสถานที่เรียนหลักของกลุมเรียนบานเฟรน 3) เด็กๆ ในกลุมเรียน
บานเฟรน 4) บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ครูที่รวมสอนในบางวิชา เปนตน
จากกลุมผูใหขอมูลขางตนที่ผูวิจัยตองการเขาไปเก็บขอมูลมีทั้งผูใหขอมูลหลักและผูให
ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของก็เพื่อขยายขอบเขตของขอมูลที่ผูวิจัยตองการนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปสู
คําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงชวยตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของงานวิจัยเพื่อเพิ่มความ
นาเชื่อถือของงานวิจัยนี้ใหมีมากขึ้น
สําหรับการศึกษาหัวขอการถายทอดทางสังคมและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมเรียนบานเฟรน เปนการศึกษาเฉพาะกรณีแบบเนนสาระ
ภายใน (intrinsic case study) โดยกรณีศึกษา ไดแก กลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยศึกษาจากผูให
ขอมูลทั้งหมด 7 รายโดยทั้งหมดเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรน ทั้งนี้เพื่อคนหา
ความรูความจริงที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้งมวลของกลุมเรียนบานเฟรนเปนหลัก ทั้งเนื้อหาสาระที่
เปนลักษณะเดนเปนพิเศษ ลักษณะโดยทั่วไป และทั้งที่มีลักษณะที่ปรากฏเห็นไดชัด และที่แฝงเรน
อยู จากเกณฑการเลือกตางๆ ทําใหผูวิจัยพบวากลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมโฮมสคูลที่เรียกไดวา
เปน best practice ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักทั้งหมดรวมถึงผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่ออาศัยผลจากการศึกษาผูใหขอมูลทุกครอบครัวมาวิเคราะหขอมูลและตอบทุกประเด็นคําถามการ
วิจัยอยางละเอียดลุมลึก จึงตองอาศัยกรณีเฉพาะมากกวาหนึ่งรายเพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณ
ตามคําถามการวิจัยที่ผูวิจัยตองการศึกษา
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การเลือกผูใหขอมูลหลักครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเนนสาระภายใน
(intrinsic case study) โดยกรณีศึกษา ไดแก กลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยศึกษาจากผูใหขอมูล
ทั้งหมด 7 รายโดยทั้งหมดเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรน ซึ่งเทคนิคที่ผูวิจัยใชใน
การเลือกกลุมผูใหขอมูล ไดแก เทคนิคสโนวบอลหรือการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ เปนการเลือกผูให
ขอมูล โดยอาศัย การแนะนํา ของหนว ยตัว อยา งที่ไ ดเ ก็บ ขอ มูล ไปแลว ผูวิจัย ทํา แบบนี้ไ ปเรื่อยๆ
จนกระทั่งไดกลุมผูใหขอมูลครบตามจํานวนที่ตองการวิธีนี้ ผูวิจัยจะไดกลุมผูใหขอมูลมาจากการ
แนะนําตอๆ กันของผูใหขอมูล1 คนอาจจะไมไดแนะนําแคคนเดียว ดังนั้นขนาดของกลุมผูใหขอมูล
จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ไดไปสัมภาษณเก็บขอมูล เหมือนกับกอนหิมะที่ยิ่งกลิ้งไปลูกหิมะก็จะยิ่งใหญขึ้น
ดังนั้นวิธีนี้ถึงไดใชคําวา Snowball Techniqueผูวิจัยเห็นวาวิธีการเลือกผูใหขอมูลวิธีนี้มีความเหมาะสม
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีนี้เหมาะสมกับกลุมผูใหขอมูลทั้งผูใหขอมูลหลัก
และผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของเนื่องจากผูปกครองที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรนนี้มีความสัมพันธ
ที่เหนียวแนนโดยมีการรวมกลุมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันอยูเปนประจําเกือบ
ทุกวัน ดังนั้นเทคนิดสโนวบอลสามารถนํามาใชเพื่อไดมาซึ่งผูใหขอมูลที่มีความเหมาะสม นาเชื่อถือ
และสามารถใหขอมูลไดอยางชัดเจน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ พรอมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลหลักและผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูวิจัยใชเทคนิคอื่นๆ ในการเก็บขอมูล
ไดแก การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะเขาไปเปน
สวนหนึ่งในฐานะผูทํากิจกรรมรวม เชน เลนกีฬา และเขาคาย เปนตน นอกจากนี้ใชการสัมภาษณ
กลุม และสนทนากลุมในการเก็บ รวบรวมขอมูล รว มดว ย ซึ่งประเด็นในการสนทนากลุมไดจาก
สมมติฐานชั่วคราวในสนามวิจัยจริง และคําถามการวิจัยที่ยังไมสามารถตอบคําถามการวิจัยได
เปนตน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเตรียมเครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูล ดังนี้
แบบสัมภาษณเชิงลึก แนวขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบงออกตามกลุมผูใหขอมูล
โดยเนื้อหาและประเด็นสําหรับสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก ภูมิหลังของผูใหขอมูล ชีวิตวัยเยาว
อาชีพ กิจกรรมยามวาง ชีวิตประจําวัน ระดับการศึกษา เจตคติตอระบบการศึกษา เหตุผลที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจมาจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลาน อุปสรรคและการจัดการกับอุปสรรค เปนตน โดยมี
ตัวอยางขอคําถามโดยแบงออกเปนหมวดหมู ดังนี้
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หมวดคําถามประวัติชีวิต
1. คุณแมชวยเลาชีวิตในชวงวัยเด็กของคุณแมหนอยไดมั้ยคะ
2. คุณพอทํางานที่บานหรือที่บริษัทคะ
3. ตอนนี้หนูอายุเทาไหรแลวเอย
หมวดคําถามการใชชีวิตประจําวัน
1. ปกติแลวแตละคนในครอบครัวชอบทําอะไรกันบางคะ
2. คุณพอคุณแมชวยเลาเหตุการณในชีวิตประจําวันของครอบครัวใหหนอยนะคะ
3. ชวยเลาใหพี่ฟงหนอยวาตั้งแตตื่นนอนจะกระทั่งเขานอน หนูทําอะไรบาง
หมวดคําถามเกี่ยวกับการวางแผนและตัดสินใจดานการศึกษา
1. ปกติแลวคุณพอคุณแมไดรับขอมูลที่เกี่ยวกับโฮมสคูลจากที่ไหนบางคะ
2. คุณพอคุณแมจะนําลูกเขาระบบโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด ถาอนาคตจะนําลูก
เขาระบบโรงเรียน จะนําเขาเมื่อนองเคาอายุเทาไหร แลวทําไมตองเปนอายุในชวงนี้ดวยคะ
3. เพราะเหตุใดคุณพอคุณแมถึงไดนําลูกออกจากระบบโรงเรียนละคะ
4. คุณพอคุณแมวางแผนอนาคตของลูกไวอยางไรคะ
5. คุ ณ พ อ คุ ณ แม ช ว ยเล า ถึ ง ช ว งที่ ตั ด สิ น ใจว า ระบบโฮมสคู ล นี้ เ หมาะกั บ ลู ก ของ
คุณพอคุณแม และชวงที่นําลูกเขามาในระบบนี้อยาสมบูรณหนอยนะคะ
6. โตขึ้นหนูอยากเปนอะไร
หมวดคําถามเกี่ยวกับเจตคติตอการจัดโฮมสคูล
1. โฮมสคูลคืออะไรคะ ในความคิดของคุณพอคุณแม
2. คุณพอคุณแมรูไดอยางไรวาระบบโฮมสคูลนี้สามารถตอบโจทยในเรื่องการศึกษาได
3. คุณพอคุณแมเคยเกิดความรูสึกไมมั่นใจกับระบบโฮมสคูลหรือเปลาคะ
4. คุ ณ พ อ คุ ณ แม คิ ด ว า ตนเองมี ค วามคิ ด แตกต า งจากผู ป กครองที่ นํ า ลู ก เข า ระบบ
โรงเรียนหรือไม อยางไร เพราะอะไร ชวยอธิบายความแตกตางใหหนูฟงหนอยนะคะ
5. เรียนที่โรงเรียนกับเรียนที่บาน หนูชอบเรียนที่ไหนมากกวากันเอย
6. ทําไมถึงชอบเรียนที่บานละคะ
7. คุ ณ แม คิ ด ว า การนํ า ลู ก เข า สู โ ฮมสคู ล นั้ น แตกต า งจากการให ลู ก อยู ใ นระบบนั้ น
อยางไรคะ
8. คุณพอคิดวาเด็กในโรงเรียนกับเด็กที่เรียนโฮมสคูลแตกตางกันอยางไรคะ
หมวดคําถามเกี่ยวกับประสบการณการจัดโฮมสคูล
1. ชวยเลาเหตุการณที่เปนอุปสรรคตอการทําโฮมสคูลใหกับลูกตนเอง และวิธีการ
จัดการกับอุปสรรคนั้นๆ
2. อยากใหคุณพอคุณแมเลาประสบการณในโรงเรียนของคุณพอคุณแมในสมัยเด็กๆ
ใหฟงหนอยคะ
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สวนแนวคําถามสําหรับผูใหขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของมีเนื้อหามุงเนนเรื่องของการสะทอน
มุมมองตอครอบครัวที่จัดโฮมสคูลที่พวกเขาใกลชิด โดยประเด็นคําถาม ไดแก ความสัมพันธระหวาง
ผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับครอบครัวที่จัดโฮมสคูล ลักษณะของผูปกครองที่จัดโฮมสคูล รูปแบบ
การดําเนินชีวิตของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล เจตคติของผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอการจัดโฮมสคูล
เปนตน ขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
รายงานผลการศึกษาประกอบกับขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชเพื่อตรวจสอบความถูกตองตรง
ประเด็นของการศึกษาครั้งนี้
สําหรับเทคนิคการเก็บขอมูลโดยวิธีสังเกตผูวิจัยมีแนวทางในการสังเกตโดยแบงออกเปน
การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยลงสนามวิจัยเพื่อ
สังเกตบริบทสภาพแวดลอม รวมถึงการจัดการเรียนการสอน สังเกตจากรองรอยหรือหลักฐานตางๆ
เชน ภาพถายและใบงาน นอกจากนี้ผูวิจัยทําการสังเกตควบคูไปกับการสัมภาษณโดยสังเกตจากสี
หนา ทาทาง และสายตา เปนตน สําหรับการสังเกตแบบมีสวนรวมผูวิจัยจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมตางๆ เชน กีฬาและเขาคาย ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมและสนทนากลุมโดยแนวทางใน
การเก็บขอมูลดวยวิธีทั้งสองนี้จะมาจากการตั้งสมมติฐานชั่วคราวที่เกิดขึ้น ณ ระหวางการเก็บขอมูล
ภาคสนาม เพื่อขอมูลที่อิ่มตัว นอกเหนือจากตัวอยางประเด็นคําถามขางตน ผูวิจัยอาจมีการตั้ง
ประเด็นคําถามเพิ่มเติมโดยใหเหมาะสมกับกลุ มผูใหขอมูล และประเด็นคําถามใหมอาจเกิดขึ้ น
หลังจากที่ผูวิจัยทําการตั้งสมมติฐานชั่วคราวโดยจากการลงสนามวิจัยจริง
นอกจากนี้ผูวิจัยไดจัดเตรียมอุปกรณอื่นในการลงภาคสนาม ไดแก เครื่องบันทึกเสียง
กระดาษ ปากกา และกลองถายรูป เปนตน

การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1: ชวงเตรียมความพรอมกอนลงสนามวิจัย
การศึกษานํารอง (Pilot Study)
กอนดําเนินการวิจัยและลงภาคสนามจริง ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมของตนเอง
ดวยการศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดโฮมสคูล หลังจากนั้นผูวิจัยติดตอผูปกครองที่จัดโฮมสคูล
แบบเดี่ยว 1 ครอบครัวกอนลงมือทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) เนื่องจากผูวิจัยมีเจตจํานงเพื่อ
คนหาปญหาการวิจัยที่ผูวิจัยสนใจอยางแทจริง โดยรายละเอียดของผลการศึกษานํารองเปนดังนี้
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ในขั้นตน ผูวิจัยติดตอผูปกครองที่จัดโฮมสคูลในเขตกรุงเทพมหานคร 1 ครอบครัว
ซึ่งจัดการศึกษาลักษณะนี้เปนเวลา 3 ป ผูวิจัยไดพูดคุยและสัมภาษณเบื้องตนหลังจากนั้นเขาไปเก็บ
ขอมูลอยางตอเนื่องดวยเทคนิคการสัมภาษณและสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวม
ในฐานะครูสอนกีตารและศิลปะ รวมถึงสรางความสัมพันธกับเด็กดวยการแสดงบทบาทเพื่อนรวมขี่มา
เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยมีโอกาสไดพบกับศึกษานิเทศกที่เขามาประเมินเด็ก หนาที่ของศึกษานิเทศก
คือ ตรวจสอบความกาวหนาของเด็กที่ไดรับการจัดโฮมสคูลเปนระยะๆ ตอเนื่องจนจบภาคการศึกษา
รวมทั้งประเมินการจัดการเรียนการสอนของผูปกครองผานรองรอยและหลักฐานตางๆ ทั้งที่เปน
เอกสารและไมเปนเอกสารเชน รูปภาพ หรือ โครงงาน หลังจากนั้นไดใชเทคนิคสโนวบอลเพื่อคนหา
ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งเริ่มกาวเขาสูการจัดโฮมสคูล โดยเริ่มตนเขาไปสัมภาษณคุณแม
และเด็กเกี่ยวกับสาเหตุที่นําลูกออกจากระบบโรงเรียนและการตัดสินใจและปญหาอุปสรรคที่ได
เผชิญในชวงจุดเปลี่ยนของแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
หลังจากนั้นผูวิจัยและครอบครัว 2 ครอบครัวขางตนไดเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อเก็บ
ขอมูลกับครอบครัวที่จัดโฮมสคูลอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเปนครอบครัวตนแบบ ของวิถีปราชญชาวบาน
ครอบครั วนี้มีเว็บเพจเปนของตนเองและเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณท ามกลาง
ผูปกครองที่จัดโฮมสคูล อีกทั้งเปนที่รูจักสําหรับผูที่ตองการเขาไปเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร และการ
ทําแชมพู สบูรวมถึงน้ํายาทําความสะอาดตางๆ ผูวิจัยไดสัมภาษณผูปกครองในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ภูมิหลังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจตั้งแตกอนที่จะตัดสินใจ และชีวิตหลังจาก
ตัดสินใจนําลูกออกจากระบบโรงเรียน สําหรับครอบครัวนี้ผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต
ของครอบครัวที่ทําการจัดโฮมสคูลในบริบทของตางจังหวัดและไดมีสวนชวยสรางบานดิน ทําสบู
และยาสระผม ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณกลุม (Group Interview) กับครอบครัวที่จัดโฮมสคูลทั้ง
3 ครอบครัวพรอมกัน ณ บานของครอบครัวที่จังหวัดราชบุรีภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณผูวิจัยทํา
การถอดเทปและจั ด กระทํ า กั บ ข อ มู ล รวมถึ ง การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ หาข อ มู ล ที่ ผู วิ จั ย สนใจและ
เหมาะสมกับการตั้งคําถามการวิจัย
กิจกรรมจัดโฮมสคูล
ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดคําถามการวิจัยที่เหมาะสมแลว ผูวิจัยไดมีโอกาสทดลอง
จัดโฮมสคูลกับเด็กผูชายอายุ 12 ป ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
จัดการทดลองสั้นๆ เปนเวลา 2 เดือนเต็มซึ่งเปนชวงปดภาคเรียน เดือนกรกฎาคมถึงปลายสิงหาคม
พ.ศ. 2555 ผูวิจัยนําขอคนพบที่ไดมาจากการเก็บขอมูลและการทบทวนเอกสารเพื่อวางแผนจัด
การศึ ก ษา โดยจั ด แผนการเรีย นการสอนทั้ ง หมด 6 รายวิ ช า ได แก วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี และทักษะการใชชีวิต (ภาคสนาม)
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วัตถุประสงคของการจัดโฮมสคูลของผูวิจัย
ผูวิจัยตั้งขอสังเกตหลังจากการลงศึกษานํารองวาการลงสนามวิจัยจริงนั้น
ถาตัวผูวิจัยไมไดมีความคุนเคยกับหัวของานวิจัย หรือมีประสบการณวิจัยเชิงคุณภาพไมเพียงพอ
ผูวิจัยไมอาจทํางานวิจัยนี้ไดอยางถูกตองและสมบูรณ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะเตรียมความพรอม
กอนลงสูสนามวิจัยจริงประกอบกับ ผูวิจัยไดรับการติ ดต อจากผูปกครองคนหนึ่งที่อาสาเขาร ว ม
หลักสูตรที่ผูวิจัยไดวางไวในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเริ่มการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่รางไวโดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มประสบการณของผูวิจัยเกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล
2) เพื่อฝกทักษะการเปนนักวิจัยเชิงคุณภาพที่ดี เชน ความไวเชิงทฤษฎี
และการแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนตน
3) เพื่อศึกษาและคาดคะเนปญหาที่อาจปรากฏขึ้นในสนามวิจัย
4) เพื่ อนํ าประสบการณจากการศึ กษานํ ารองและทดลองทํากิ จกรรมเพื่อ
สรางแนวคําถามในการสัมภาษณ
การทดลองทํากิจกรรมจัดโฮมสคูล
สําหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบครอบครัวที่ผูวิจัยวางแผนไวมี
ลักษณะการสอนตามแนวบูรณาการ กลาวคือ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเจาะจงไปที่
ความตองการของผูเรียนและเนนเรื่องการออกแบบกิจกรรมและโครงงานที่เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ
เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนมาพัฒนาเปนทักษะตางๆ หรือนํามา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได เชน วิชาวิทยาศาสตรหัวขอ เซลล ผูวิจัยสอนผานภาพและนําภาพ
เหลานี้มาสรางเปนโมเดลเพื่อใหเด็กสามารถจินตนาการและจดจําโครงสรางและหนาที่ของเซลล
วิชาคณิตศาสตรหัวขอเศษสวน ผูวิจัยใหผูเรียนทํากิจกรรมแบงสวนดินน้ํามันเพื่อใหผูเรียนเขาใจใน
เรื่องเศษสวนมากขึ้น สวนวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยเนนเรื่องทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใน
สถานการณจําลองรวมถึงการฝกเขียนไดอารี่ในชั่วโมง “บันทึก” เพื่อฝกทักษะการยอนคิดวาทั้งวัน
ผูเรียนไดผานประสบการณใดมาบางซึ่งชวยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการทบทวน
ตัวเองพรอมกัน สําหรับวิชาดนตรีผูวิจัยสอนโดยมีแนวคิดใหเด็กเลือกเพลงที่ตองการเลนเองโดยเด็ก
สามารถรับรูถึงศักยภาพของตนเองจากคอรดกีตาร เด็กจึงเลือกเพลงที่เขาสามารถเลนได ประกอบ
กับ นําทํา นองของเพลงนั้น มาแตง เพลงใหม ในกรณีวิช าศิล ปะ ผูวิจัย ไดติดตอผูเ ชี่ย วชาญดา น
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ เพื่อสอนเด็กโดยเนนเสรีภาพของเด็กโดยเด็กมีสิทธิในการ
เลือกบทเรียน เชนหากเด็กตองการประดิษฐอาวุธและอุปกรณเครื่องใชและของตกแตงหองนอน
ผูวิจัยจะใหเด็กวางแผนโดยเริ่มจากการศึกษาหรือคิดกระบวนการการทํา เชน เริ่มจากการหาวัสดุ
เปนตน หลังจากนั้นใหเด็กอธิบายถึงประโยชนใชสอยและอธิบายโดยเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของสิ่งประดิษฐนั้น
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผูวิจัยใหบานของผูวิจัยเปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัย
ไดจัดเตรียมพื้นที่การเรียนรูทั้งในบาน บริเวณรอบบาน และนอกบานอยางเหมาะสม กลาวคือมีการ
จัดหองเรียนโดยมีทั้งโตะ เกาอี้ และเบาะรองนั่ง อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ รวมถึงอุปกรณโสตวัสดุ
เชน เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร และเครื่องเลนดีวีดี เปนตน หองเรียนถูกจัดขึ้นโดยเนนความ
ปลอดโปรง มีการระบายอากาศที่ดี รวมถึงเครื่องปรับอากาศ สวนพื้นที่บริเวณรอบบานบางสวนถูก
จัดใหเปนที่พักผอนและทํางานศิลปะ รวมถึงจัดเตรียมจักรยานไวเพื่อออกกําลังกายหลังจากเลิก
เรียนตอนเย็น
ตารางเวลาสําหรับการเรียนรูใน 1 สัปดาห
ผูวิจัยจัดการเรียนการสอนโดยอิงตามแนวบูรณาการ กลาวคือ จัดสอนวันละ
8 ชั่วโมงทุกวันจันทรถึงศุกรตามตารางดังนี้
วัน/เวลา

7.00-9.00

9.00-10.00

10.00-12.00

จันทร

วิทยาศาสตร

ดนตรี

ภาษาอังกฤษ

อังคาร

คณิตศาสตร

ดนตรี

ภาษาอังกฤษ

พุธ

วิทยาศาสตร

พัก 13.00-15.00 15.00กลางวัน
16.00
ศิลปะ
บันทึก
ศิลปะ

บันทึก

ภาษาอังกฤษ ภาพยนตร

ศิลปะ

บันทึก

พฤหัสบดี คณิตศาสตร

ดนตรี

ภาษาอังกฤษ

ศิลปะ

บันทึก

ศุกร

ดนตรี

ภาษาอังกฤษ

ศิลปะ

บันทึก

วิทยาศาสตร

ทั้งนี้ผูวิจัยใชเอกสารและการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
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คายแหงการเรียนรูและฝกทักษะชีวิต
นอกจากนี้ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูภาคสนามหรือกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสอน
ใหเด็กเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมที่ อ.วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปนเวลาระยะเวลา 4 วัน
ทีมงานที่รวมกิจกรรมมีทั้งหมด 5 คน ไดแก ผูวิจัย ครูสอนศิลปะ เจาของรีสอรทที่วังน้ําเขียว และ
ญาติผูวิจัย 2 คน กิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญชาวบานในหัวขอ
การเพาะเห็ด โดยจัดใหเด็กไดพบกับผูใหญที่เปนปราชญชาวบาน เรียนรูขั้นตอนการเพาะเห็ดผูวิจัย
เปดโอกาสใหเด็กพบปะกับเด็กรุนราวคราวเดียวกันซึ่งเปนกลุมเด็กที่พํานักอยูละแวกที่พักของผูวิจัย
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเขาคาย ฝกทักษะกางเตนท และทําอาหารรวมถึงการเรียนรูทักษะการ
ดําเนินชีวิตในรูปแบบที่แตกตางจากที่เด็กเคยเผชิญ เชน กิจกรรมผจญภัยตางๆ ที่ทางที่พักได
จัดเตรียมไว เด็กสามารถรูจักการจัดสรรการใชจายในการอยูนอกสถานที่ไดเปนเวลา 4 วัน และใน
วันสุดทายเด็กไดมีโอกาสเรียนรูการบริหารรีสอรทและโฮมสเตยจากเจาของและผูบริหารโดยตรง
วัตถุ ประสงค ของผูวิจัยในการทดลองจัดการศึกษาครั้งนี้ ก็เพื่ อสงเสริมให ตัวผู วิจัย
เขาใจแนวคิด กระบวนการรวมถึงปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหาและอุปสรรคเหลานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหผูวิจัยมีความไว และมีการวางแผนและจัดเตรียมการรวมถึงการเตรียมความพรอมกอนลงสู
สนามวิจัย อยา งแทจ ริง นอกจากนี้ผูวิจัย ตอ งการอยู ณ จุด ที่ผูป กครองที่จัด การศึก ษาดํา รงอยู
เพื่ออาจชวยลดความลําเอียงของตัวผูวิจัย เปนตน
จากกิจกรรมตัวอยางที่กลาวมานั้น ผูวิจัยจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก โดยเด็ก
จะมีสวนรวมในการตัดสินใจในบทเรียนที่ผูวิจัยจัดเตรียมไว หลักการนี้เปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนที่ไดจากการลงพื้นที่ศึกษานํารองและจากตําราเอกสารที่เกี่ยวของผูวิจัยผสมผสาน
แนวคิดจากการลงศึกษานํารองกับแนวคิดซัมเมอรฮิล (นีล. 2539: 3 - 13) ที่มีแนวคิดวา การศึกษา
ตองมุงที่จะใหเสรีภาพอยางเต็มที่แก ผูเ รียนทั้งในดานการเรียนและการปกครองตนเอง โดยให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยาง การเรียนเปนเรื่องของการเลือก ไมบังคับ เพราะตองการให
เด็กเปนตัวของตัวเอง

ระยะที่ 2: ชวงอยูในสนามวิจัย
ภายหลังจากการเตรียมความพรอมและการศึกษานํารองแลว ผูวิจัยเริ่มติดตอผูให
ขอมูลหลักซึ่งก็คือ กลุมเรียนบานเฟรน โดยขั้นตอนการเลือกกลุมเรียนและครอบครัวที่เปนผูให
ขอมูลหลักเปนไปตามกระบวนการที่นําเสนอไปแลวขางตนของบทที่ 3 ผูวิจัยคํานึงวา กรณีศึกษาที่
ผูวิจัยเลือกศึกษานั้นสามารถใหขอมูลไดมาก (information rich cases) กลาวคือ เปนกรณีที่สามารถ
ใหขอมูลในเรื่องตางๆ ไดดีที่สุดผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยหลากหลาย
ประกอบดวย เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก กลองถายรูปและแนวคําถาม เปนตน
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ในครั้งแรกที่ลงสนาม ผูวิจัยจะสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลกอน (Rapport) โดย
แนะนําตัวและกลาวถึงวัตถุประสงคการลงสนามของตัวผูวิจัย หลังจากนั้นผูวิจัยพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรื่องราวสวนตัวรวมถึงเริ่มสัมภาษณประเด็นเกี่ยวกับประสบการณการจัดโฮมสคูลโดยวางแผนที่
จะเก็บ ขอมูลมากกวา 1 ครั้งจนกวาขอมูลอยูใ นภาวะอิ่มตัว โดยใชเ ทคนิคการเก็บ ขอมูล ไดแก
การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม และการสนทนากลุม การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและ
ไมมีสวนรวม
การสนทนากลุม (Focus group discussion)
สําหรับเทคนิคการสนทนากลุม (Focus group discussion) ซึ่งเปนเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลกึ่งโครงสรางและเปนการประเมินอยางรวดเร็ว โดยผูวิจัยคัดเลือกผูเขารวมเพื่อ
รวมสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวของที่จัดขึ้นโดยผูวิจัย (Kumar. 1987) โดยแทจริงแลวผูวิจัยทําการ
สนทนากลุม 2 ครั้งซึ่งประเด็นการทําสนทนากลุมคือ ขอดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุม และอัตลักษณ
ของกลุมเรียนบานเฟรนซึ่งตัวอยางรายละเอียดในการทําสนทนากลุมเปนดังตอไปนี้
Focus Group วันที่ 18/02/2557
ตาราง รายละเอียดของการสนทนากลุม
จํานวนผูเขารวม

9 คน

ระยะเวลา

1-1:30 ชั่วโมง

ผูเขารวม

ผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
กลุมเรียนบานเฟรน

รูปแบบขอมูล

จากการสนทนารวมถึงน้ําเสียง
คํากลาวและประเด็นตางๆ ภาษากาย,
ทาทางและการแสดงออกทางสีหนา

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องบันทึกเสียง
กลองถายรูป
ขอคําถาม (ประเด็น)

สถานที่

มหาวิทยาลัยมหิดล

83
ตัวอยางขอคําถาม

ประเด็น: อะไรคือจุดรวมหรือความ
เหมือนกันของคนในกลุม
Q: คุณพอคุณแมคิดวาทุกคนในที่นี้มีอะไรที่
เหมือนกันคะ
Q: คุณพอคุณแมวาทางเรามีอะไรที่แตกตาง
จากพอแมของเด็กในระบบทั่วไปคะ
Q: สาเหตุหลักที่คุณพอคุณแมตัดสินใจจัด
โฮมสคูลคืออะไรคะ
Q: ทัศนคติที่เหมือนกันในเรื่องของ
การศึกษาไทยคืออะไรคะ
Q: ทําไมทุกคนในที่นี้สามารถอยูรวมกันได
คะ
Q: พอแมที่นี่เคยมีความคิดขัดแยงกันมั้ย
คะ? เรื่องอะไร ? แกไขความขัดแยงนี้ได
อยางไร ?
Q: ปรัชญาหรือแนวทางการใชชวี ิตของคุณ
พอคุณแมคืออะไรคะ
Q: ถาใหคุณพอคุณแมเปรียบเทียบกลุม
เรียนบานเฟรน กับฝูงสัตว คิดวากลุมเรียนนี้
เหมือนกับฝูงสัตวชนิดใดคะ? ทําไม?
Q: ถาสมมติวา คุณพอคุณแมจัดโฮม
สคูลแบบเดี่ยว แลววันนึงมาเจอกลุมเรียน
บานเฟรนนี้ คุณพอคุณแมจะรูสึกอยางไรคะ
Q: คุณพอคุณแมคิดวาตนเองเปลี่ยนไปมัย้
คะ เปลี่ยนอยางไร ตั้งแตเขามาในกลุมนี้
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แผนการทําสนทนากลุม
1. พัฒนาแนวทางขอคําถามเพื่อนําไปสูประเด็น
ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางสูการเปนผูนําสนทนา (facilitator) ที่ดีโดยเริ่มจากการปรับ
เจตคติเพื่อความเปนกลาง ไมลําเอียงตอขอมูล ผูวิจัยศึกษาจากคูมือการทําสนทนากลุมพบวา
คุณสมบัติที่ดีของ ผูนําสนทนา คือ ความยืดหยุนและการประณีประนอม ซึ่งหมายถึง ผูนํากลุม
สนทนาควรถามคําถามโดยทิ้งชวงใหผูรวมสนทนาไดตอบคําถามและแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน แตผูนํากลุมสนทนาจะตองมีความสามารถควบคุมการสนทนาใหเปนไปตามหัวขอหรือประเด็นที่
กําหนดไวอยางประณีประนอม และแนวทางขอคําถามที่สมบูรณจะเปนแนวทางสําคัญ (road map)
และเปนผูชวยทางความคิด (memory aid) สําหรับผูนําสนทนา สิ่งที่สําคัญตอมาคือตองสามารถ
ตอบคําถามดังตอไปนี้
1. ใครที่เปนผูรวมสนทนาหรือผูที่ผูวิจัยตองการขอมูล
2. ขอมูลใดที่ผูวิจัยตองการ
3. อะไรที่ผูวิจยั ใชเพื่อการไดมาซึ่งขอมูล
2. กําหนดจํานวนและรายละเอียดผูเขารวมสนทนากลุม
หลักการในการเลือกผูเขารวมสนทนากลุมคือ ทุกคนตองมีลักษณะรวมกัน หรือที่
เรียกวา Homogenous ซึ่งในกรณีนี้คือ เปนผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในกลุมเรียน
บานเฟรน เนื่องจากทุกคนมีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมถึงมีประสบการณ
ตางๆ ในการจัดกลุมบานเรียน ทางดานจํานวนซึ่งจาก Krueger and Casey (2000) กลาววา
จํานวนคนตอสถานที่สนทนาควรจะมีผูรวมสนทนาประมาณ 10-12 คน แตครั้งนี้มีผูรวมสนทนาที่
ติดตอได 9 คนซึ่งอยูในจํานวนที่เหมาะสม
ประโยชนของการทําสนทนากลุม
ประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษาคือ อะไรคือจุดรวมหรือความเหมือนกันของคน
ในกลุม จากประเด็นนี้เอง ผูวิจัยตัดสินใจใชวิธีการสนทนากลุมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นนี้
เนื่องจากตัวประเด็นเองมีความเหมาะสมเพราะการไดมาซึ่งขอมูลของประเด็นนี้จําเปนตองเก็บ
ขอมูลจากผูปกครองหลายทาน เป าหมายของการสนทนากลุมคือ เพื่อสนับสนุนเพื่อผู ใหขอมูล
สามารถเปดเผยความคิดเห็นตอผูรวมสนทนาคนอื่นๆ และผูรวมสนทนาสามารถแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ จากจุดนี้แสดงใหเห็นวาบทสนทนาจะมีชีวิตชีวามากกวาการ
สัมภาษณเชิงลึก
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การพัฒนาขอคําถามสําหรับการสนทนากลุม
ขอคําถามถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําสนทนากลุมโดยคําถามตองสามารถ
ใหผูรวมสนทนาตอบสนองและสามารถสกัดขอมูลที่ผูวิจัยตองการจากกลุมสนทนา คําถามที่ดีควร
เปนคําถามที่เปนธรรมชาติและออกแนวเปนบทสนทนา ซึ่งควรเปนคําถามที่สั้น เปนคําถามปลายเปด
และเปนคําถามมิติเดียวหมายความวาเปนคําถามที่ตองการแค 1 คําตอบ ผูวิจัยจะยกตัว อยาง
ขอคําถามที่เหมาะสมตอการจัดทําสนทนากลุมทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้
1. คําถามเปดประเด็น (Opening questions): เปนคําถามที่ทําใหผูรวมสนทนา
กลุมรูสึกผอนคลาย โดยเปนคําถามที่สามารถตอบไดงาย แตไมควรเปนคําถามที่เนนในเรื่องความ
แตกตางของสมาชิกในกลุม
ตัวอยาง: คุณพอคุณแมชวยแนะนําตัวและชวยบอกวาเขารวมกลุมเรียนบาน
เฟรนมานานแคไหนแลวคะ
2. คําถามนําไปสูประเด็น (Introductory questions): เปนคําถามที่ทําใหสมาชิกใน
กลุมเริ่มตนคิดเกี่ยวกับหัวขอสนทนาซึ่งชวยใหมุงเนนถึงหัวขอสนทนาอยางตรงประเด็น
ตัวอยาง: ชวงแรกๆ ที่คุณพอคุณแมเขารวมกลุมเรียนบานเฟรนรูสึกอยางไรคะ
3. คําถามเชื่อมโยง (Transition questions): เปนคําถามที่เชื่อมโยงระหวาง
introductory questions และ key questions ซึ่งเปนคําถามที่เปนเชิงลึกมากกวา introductory
questions
ตัวอยาง: คุณพอคุณแมลองนึกยอนวาตั้งแตจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีสิ่งใด
ที่สมาชิกในกลุมเหมือนกันบางคะ
4. คําถามหลัก (Key questions): เปนขอคําถามที่เนนในประเด็นคําถามหลัก โดย
เปนคําถามที่ตรงประเด็นและเปนคําถามที่สามารถรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยตองการ
ตัวอยาง: ทัศนคติที่เหมือนกันในเรื่องของการศึกษาไทยคืออะไรคะ
5. คําถามปดทาย (Ending questions): เปนคําถามสําหรับปดทายการสนทนากลุม
ตัวอยาง: คุณพอคุณแมยังมีความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมอีกมั้ยคะ
การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ
สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกนั้น ผูวิจัยเตรียมประเด็นคําถามกวางๆไวเพื่อปองกันมิ
ใหหลุดออกจากประเด็นในระหวางการสนทนา ผูวิจัยเริ่มเปดประเด็นโดยการแนะนําตัวและพูดคุย
เรื่องทั่วๆ ไปเชน เรื่องของสภาพภูมิอากาศและสถานที่ละแวกนั้น หลังจากนั้นผูวิจัยเริ่มเขาสู
ประเด็นโดยครูทิม (นามสมมติ) เปนผูใหขอมูลคนแรก เนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาถึงภูมิหลัง
ความเปนมาและระบบการจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรน ดังนั้นครูทิมซึ่งเปนเสาหลัก
ของบานเฟรนจึงเหมาะสมสําหรับการศึกษากลุมเรียนบานเฟรนในเบื้องตน ตอจากนั้นผูวิจัยเริ่มจาก
ผูปกครองที่สะดวกใหขอมูลโดยศึกษาจากตารางเวรของผูปกครอง ผูวิจัยไดทําการบันทึกเบอร
โทรศัพทติดตอผูปกครองเหลานี้ไวทุกทานเพื่อสะดวกตอการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
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นอกจากนี้ ในขณะที่ผูวิจัยอยูในสนามวิจัย ผูวิจัยใชการสังเกตการณแบบไมมี
สวนรวมเพื่อที่จะสืบหารองรอยการเรียนรู การใชชีวิตของสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน การจัดการ
เรียนการสอนของผูปกครอง ระดับความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันและกับเด็กๆ การใชพื้นที่ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมของผูปกครองและเด็กๆ ซึ่งผูวิจัยพึงพอใจกับผลของการ
สังเกตการณเนื่องจากขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณนี้ทําใหผูวิจัยเกิดความเชื่อมั่นและสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลแทจริงที่ไดจากสนามวิจัย
สําหรับการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ผูวิจัยรวมกิจกรรมเขาคายกับกลุม
เรียนบานเฟรน จ.ปทุมธานี โดยผูวิจัยเขารวมประชุมกับกลุมบานเรียนโดยเปนสวนหนึ่งของผูรวม
กิจกรรม กลาวคือ กิจกรรมคายครั้งนี้เนนการระดมความคิดและความสามัคคีของเด็กๆ โดยเปด
โอกาสใหเด็กๆ เปนผูคิดและจัดกิจกรรมโดยผูปกครองและผูวิจัยเปนผูเลนกิจกรรมตามฐานตางๆ ที่
เด็กๆ จัดทําขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยไดเขารวมทีมบาสเกตบอลและแชรบอลซึ่งซอมทุกๆ วันอังคารเวลา
บายสามโมงถึงหาโมงเย็น ผลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมนี้สามารถเปนขอมูลที่สําคัญสวน
หนึ่งในการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป
หลังจากไดขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยจะดําเนินการถอดเทปบันทึกเสียงและจัด
หมวดหมูขอมูลในเบื้องตน เพื่อศึกษาการอิ่มตัวของขอมูล หากพบวาขอมูลยังไมสมบูรณผูวิจัยทํา
การสัมภาษณเพิ่มเติม พรอมทั้งทําการเก็บขอมูลจากผูใกลชิดหรือเกี่ยวของซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นและความนาเชื่อถือของขอมูล

ระยะที่ 3: ชวงออกจากสนามวิจัย
หลังจากผูวิจัยเก็บขอมูลจนอิ่มตัวแลว ผูวิจัยมิไดออกจากสนามวิจัยอยางทันทีทันใด
ผูวิจัยยังคงติดตอกับผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนอยางสม่ําเสมอและผูวิจัยยังคงเขารวมซอมกีฬา
กับกลุมเรียนบานเฟรนเปนปกติจนจบภาคการศึกษา จุดนี้ไดเปดโอกาสใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูล
เพิ่มเติมไดหากพบวาขอมูลดิบที่ไดไปยังไมเพียงพอ ซึ่งผูวิจัยไดกลับไปสัมภาษณเพิ่มเติม เชน
ประเด็นดานสถานที่เรียนหลักโดยละเอียดและหัวขอหลักของการเรียนรูของภาคการศึกษาใหม เปน
ตน ซึ่งในระยะนี้เปนชวงเวลาหลักของผูวิจัยในการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ในการจัดกระทํ าและวิเคราะหขอมูลของการศึ กษาครั้ งนี้ผู วิจัยดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเองอยางละเอียดทุกขั้นตอนโดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการศึกษา
เอกสารมาจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของไมลและฮิวเบอรแมน (1994) ดังนี้
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การจัดระเบียบขอมูล (Data organizing)
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการถอดเทปมาจัดเปนหัวขอใหญกอนเปน
อันดับแรก โดยแยกหัวขอออกมาเปนประเด็นหลักๆที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยจัดทํา
ตารางเพื่อแยกเปนหมวดหมูที่ชัดเจนโดยประเด็นหลักแตละประเด็นนั้นจะมีการใหสัญลักษณสีที่
แตกตางกัน หลังจากนั้นผูวิจัยยอยประเด็นหลักๆ ออกมาเปนประเด็นยอยๆ เพื่อความละเอียดและ
อํานวยความสะดวกตอการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหขอมูลเปนระเบียบทั้งในกายภาพและ
เนื้อหาพรอมที่จะแสดงและนําเสนออยางเปนระบบได
การแสดงขอมูล (Data display)
หลั ง จากผู วิ จั ย ได จั ด ระเบี ย บข อ มู ล แล ว ผู วิ จั ย จะแสดงข อ มู ล โดยใช ก าร
วิเคราะหเนื้อหา รูปการพรรณนา โดยการรายงานผลนั้นอยูบนรากฐานการวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล
ที่ จั ด ระเบี ย บแล ว เข า ด ว ยกั น ตามกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห เพื่ อ บอกเรื่ อ งราวของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในสนามวิจัย
การหาขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตองแมนตรงของ
ผลการวิจัย (Conclusion, interpretation and verification)
ภายหลังการแสดงขอมูล ผูวิจัยจะทบทวนรายละเอียดของขอมูลทั้งหมดเพื่อ
นําไปสูการคนหาขอสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยหรืออาจคนพบองคความรูใหมๆที่สามารถนํามา
เสนอเพื่ อสนั บ สนุ นขอค น พบที่ ผูวิจั ยไดจ ากการลงสนามวิจัย พร อ มทั้ง ตรวจสอบความถูกตอ ง
แมนยําดานเนื้อหาและการตีความโดยอาจเพิ่มการอางอิงคํากลาวของผูใหขอมูล หลังจากนั้นผูวิจัย
จะตรวจสอบรายละเอียดขอมูลที่นํามาวิเคราะห โดยตรวจสอบวาผูวิจัยนําขอมูลที่มาจากแหลงขอมูล
หลายแหล ง วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล หลายวิ ธี และจากผู เ ก็ บ ข อ มู ล อื่ น ๆ มาร ว มวิ เ คราะห เ พื่ อ
นําเสนอขอคนพบหรือไม แลวจึงนําไปสูการจัดทําคูมือที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลซึ่งหัวขอนั้น
ตองมาจากการลงสนามวิจัย โดยผูวิจัยมีแผนที่จะจัดทําคูมือโฮมสคูลภายในอนาคต

ระยะที่ 4: ชวงนําขอมูลคืนสูผูใหขอมูล
ขอมูลที่มาจากสนามทั้งหมดจะถูกนํามาจัดหมวดหมู วิเคราะหและสรางหัวขอไดถูก
นําไปใหผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนอาน วัตถุประสงคของการนําขอมูลคืนครั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตรงประเด็น และเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลลวาครอบคลุมตามประเด็น
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ทั้ง หมดที่ผูวิจัย ตอ งการศึก ษาหรือ ไม โดยผูวิจัย ติด ตอ ผูป กครองเพื่อ มาพูด คุย กัน ในเบื้อ งตน
ประกอบกับผูปกครองเหลานี้อยูในชวงประเมินผลบุตรหลานของตนเองเพื่อสงหลักฐานและรองรอย
การเรียนรูใหกับศูนยที่ผูปกครองสังกัดอยู ผูปกครองและผูวิจัยไดรวมพูดคุยกันถึงผลการศึกษาของ
ผูวิจัยซึ่งในกระบวนการนี้เปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยของผูวิจัย ผล
จากการนําขอมูลคืนสูผูใหขอมูลนี้เปนไปอยางราบรื่น กลาวคือ ผูปกครองสวนใหญเห็นดวยและรูสึก
พึงพอใจในผลการวิจัย ผูปกครองกลาววาผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสะทอนสิ่งที่ผูปกครองไมเคยเห็น
ไดในหลายประเด็น เชน อัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรน และวิธีการถายทอดทางสังคมของเด็กๆ
และผูปกครอง เปนตน

การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ให ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ สิ ท ธิ ข องผู ใ ห ข อ มู ล ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ผู ที่ มี
ความสําคัญยิ่งในการสะทอนปรากฏการณเรื่องการจัดโฮมสคูล ดังนั้นผูวิจัยจึงมีการพิทักษสิทธิผูให
ขอมูลทุกๆรายโดยกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการสรางความสัมพันธอันดีเพื่อให
เกิดความไววางใจระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูลหลัก และสอบถามความสมัครใจในการเขารวมวิจัย
จากผูใหขอมูลทุกราย ผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล การขออนุญาตจดรายละเอียดจากการสัมภาษณและบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ
จํานวนครั้งในการสัมภาษณ ระยะเวลาและสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ การขอใหผูใหขอมูลชวย
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การมีสิทธิตอบหรือไมตอบคําถามของผูวิจัยนอกจากนี้ผูวิจัยได
เปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถามขอของใจหรือสิ่งที่เปนขอสงสัยเพิ่มเติมจนเขาใจ และใหเวลาใน
การคิดทบทวนกอนตัดสินใจตอบคําถามและที่สําคัญผูวิจัยจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวโยงถึง
ผูใหขอมูล และการรักษาความลับของขอมูลโดยเก็บไวในที่ปลอดภัยและผลการวิจัยจะถูกนําเสนอ
ในภาพรวมและขอมูลทั้งหมดใชเพื่อประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในบทการวิเคราะหขอมูลนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม
การสนทนากลุม และการสัง เกตแบบมีสว นรว มและไมมีสว นรว ม มาจัด ระเบีย บขอ มูล เพื่อ จัด
หมวดหมู แสดงประเด็นหลัก และประเด็น ยอยเพื่อนํา ไปสูการวิเ คราะหขอมูล ผูวิจัยแบงหัว ขอ
ออกเปน 3 ตอนไดแก ตอนที่ 1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรนและบริบทของครอบครัวที่เปน
สมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรน ตอนที่ 2 กระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
กลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคม และตอนที่ 3 อัตลักษณของ
ครอบครัว ที่ จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลภายใตการเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน แตละตอนมี
สาระสําคัญ ดังนี้

ตอนที่ 1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรนและบริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกใน
กลุมเรียนบานเฟรน
กลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมของรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งโดยปกติแลว
การจัดโฮมสคูลสวนใหญจะถูกจัดโดยพอแม ผูปกครองของเด็ก ซึ่งมิไดถูกจัดในรูปแบบของกลุม
หรือที่เ รี ยกว า “กลุมบ านเรี ย น” แตมาภายหลังเริ่มมีการจัดกลุมบา นเรียนขึ้ นเปนบา นเรียนที่มี
สมาชิกมากกวา 3 ครอบครัวขึ้นไปโดยมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่แตกตางกันไป กลุมเรียน
บ า นเฟ ร น ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น จากการรวมตั ว ของครอบครั ว หลายครอบครั ว ที่ มี อุ ด มการณ ท างด า น
การศึกษาเหมือนกัน ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวากลุมเรียนบานเฟรนมีการจัดการเรียนการสอนที่คลายคลึง
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาก กลาวคือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่ไมเหมือนกับระบบ
โรงเรียนยอสวน ประกอบกับพอแมเปนผูดูแลเด็กๆโดยตรง นอกจากนี้สถานที่เรียนมีลักษณะของ
ความเปนบานซึ่งยังคงกลิ่นอายความเปนโฮมสคูลอยางแทจริง สําหรับหัวขอนี้ ผูวิจัยจะแบงประเด็น
การนําเสนอออกเปน 2 หัวขอหลัก ดังนี้
1.1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรน
1.1.1 ประวัติความเปนมาของกลุมเรียนบานเฟรน
1.1.2 โครงสรางการบริหารจัดการของกลุมเรียนบานเฟรน
1.1.3 ลักษณะทางกายภาพของสถานที่จัดการเรียนการสอน
1.1.4 การจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรน
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1.2 บริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรน
1.2.1 ภูมิหลังของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
1.2.2 มุมมองประสบการณชีวิต
1.2.3 มูลเหตุที่นํามาสูการจัดโฮมสคูล
1.2.4 จากประสบการณสูการเล็งเห็นขอดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุม
มีรายละเอียดในแตละประเด็นหลัก ดังนี้
1.1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรน
กลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมเรียนที่มีความลงตัวระหวางสมาชิกและกระบวนการ
จัดการเรียนรู สมาชิกที่เปนผูปกครองทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวของใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อนํากลุมใหไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งในหัวขอบริบทของกลุมเรียนบานเฟรนจะสะทอน
ใหเห็นมุมมองในหลากหลายมิติของความเปนบานเฟรน
1.1.1 ประวัติความเปนมาของกลุมเรียนบานเฟรน
กลุมเรียนบานเฟรนเริ่มจากครอบครัวที่เปนสมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรนนํา
บุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลทางเลือกแหงหนึ่งในเขตปริมณฑลที่เปนแนววิถีพุทธ แต
หลังจากที่เด็กสวนใหญเรียนจบอนุบาล 3 จากโรงเรียนแหงนี้ ผูปกครองหลายทานตองใหการเด็กๆ
ไดศึกษาในแนวทางเลือกตอเลยรวมตัวกันจัดตั้งกลุมโฮมสคูลขึ้นมา หลังจากเด็กเรียนไประยะหนึ่ง
พบวาสถานที่เรียนคับแคบเกินไปประกอบกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งไมสนับสนุนการเรียน
การสอนทําใหสมาชิกบางสวนไดยายออกไป สวนกลุมเด็กที่เหลือก็ยังคงอยูกับปราชญชุมชนทาน
หนึ่งโดยทานไดตั้งชื่อใหมใหกับกลุมเรียนนี้วา “ภูมิธรรม” ปราชญชุมชนทานนี้เปนผูนําทางดาน
วิปสนา การเจริญสติ โดยมีครูทานหนึ่งครูทิม (นามสมมติ) เปนผูดูแลกลุมหลัก หลังจากนั้นไมนาน
กลุมภูมิธรรมไดยายออกจากสถานที่เดิมเพื่อมาตั้งสถานที่เรียนใหมที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของเด็กประถมมากขึ้น ผู ปกครองในกลุมรว มกันเช าบานหลังหนึ่งเพื่อเปนสถานที่ หลักสํ าหรับ
จัดการเรียนการสอนพรอมทั้งไดเปลี่ยนชื่อกลุมมาเปนกลุมเรียนบานเฟรนในปจจุบัน
ชวงแรกของการกอตั้งกลุมเรียนบานเฟรนนั้น ผูปกครองจากทุกครอบครัวมา
ประชุมกันเพื่อลงคะแนนเสียงหาชื่อที่เหมาะสมกับกลุมบานเรียน ซึ่งชื่อที่ไดรับการเห็นดวยมากที่สุด
คือ “บานเฟลน” มาจาก “Freedom To Learn” แตตอมาเกิดความสับสนเรื่องของความหมาย โดย
คนภายนอกจะเขาใจวาเปนชื่อของพืชชนิดหนึ่ง ประกอบกับผูปกครองทานหนึ่งที่มีความสามารถใน
การดูดวงไดใหขอเสนอตามตําราฤกษยามวาตัว “ร” จะเหมาะสมกวา “ล” สุดทายจึงไดขอสรุปชื่อ
กลุมวา “กลุมเรียนบานเฟรน” ตั้งแตนั้นเปนตนมา
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1.1.2 โครงสรางการบริหารจัดการของกลุมเรียนบานเฟรน
บานเฟรนเปรียบเหมือนกับสถาบันการศึกษาแหงหนึ่ง ดังนั้นโครงสรางการ
บริหารจัดการคอนขางชัดเจน ทั้งในเรื่องของบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ และเนื่องจากเปน
กลุมเรียนโฮมสคูล ผูปกครองรวมถึงบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของมิไดมีเพียงบทบาทเดียว ซึ่งในหัวขอนี้
จะเสนอบทบาทและความสัมพันธของสมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรน ดังแผนภาพ 1

แผนภาพ 1 โครงสรางของกลุมเรียนบานเฟรนและบทบาทของสมาชิกและผูที่เกี่ยวของกับกลุมเรียน
บทบาทของผูปกครอง
เมื่อพิจารณาดานการบริหารจัดการของกลุมนั้น ครอบครัวแตละครอบครัวได
แบงหนาที่กันอยางชัดเจน เชน ผูปกครองที่มีความสามารถดานการทําบัญชีก็จะรับผิดชอบในสวน
ของการทําบัญชีรายเดือน บางทานมีความสามารถดานการทําอาหารก็จะเปนผูรับผิดชอบหลักดาน
อาหารรวมถึงการสอนเด็กทําอาหารดวย แตอยางไรก็ตามทุกหนาที่มีความยืดหยุนสูง กลาวคือ
สมาชิกทุกคนสามารถมีสวนรวมหรือเขามาชวยเหลือได เชน การออกไปจายตลาดซึ่งมีการผลัดเวรกัน
เปนประจํา ในกรณีของผูปกครองที่ตองทํางาน พวกเขาเหลานี้มีหนาที่ดานเอกสารหรือการจัดหา
ขอมูล ยกตัวอยางเชน กรณีมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ ผูปกครองที่รับผิดชอบดานเอกสารและ
ขอ มู ล มี ห น า ที่ ค น หาข อ มู ล สถานที่ ร วมถึ ง การติ ดต อ แต อ ย า งไรก็ ดี ถ า มี ผู ป กครองท า นไหนที่ มี
เครือขาย มีคนรูจักก็สามารถใหความชวยเหลือดานนี้ได หลังจากที่ไดขอมูลมาแลว ผูปกครองทุกคนจะ
เขารวมประชุมกันเพื่อลงคะแนนเสียงวาสถานที่ไหนเหมาะสมตอการจัดทัศนศึกษาในหัวขอนั้นๆ
เพื่อหาขอสรุป ผูปกครองทุกคนตองมีภาระรับผิดชอบคาใชจายซึ่งคลายๆ คาเทอม โดยจายเปน
เทอมซึ่งคาใชจายสวนใหญจะเปนการเฉลี่ยที่เทาๆ กันตามจํานวนเด็ก นักเรียนที่นี่ไมมีชุดยูนิฟอรม
แตหากออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ผูปกครองที่ทําธุรกิจดานผาจะสนับสนุนโดยตัดเย็บใหกับเด็ก
และผูปกครองโดยผูปกครองที่มีความถนัดดานการออกแบบใหความชวยเหลือดานการออกแบบโลโก
หรือสัญลักษณของกลุม
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นอกจากนี้การจัดการดานการเรียนการสอนถือวาเปนหนาที่สําคัญหนาที่หนึ่ง
ของพอแมทุกทานโดยเฉพาะผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา คณิตศาสตร
โยคะ และภาษาอังกฤษ เปนตน การอบรมเลี้ยงดูถือเปนหนาที่สําคัญเชนกันซึ่งผูปกครองมิไดมี
บทบาทเพียงผูบริหารจัดการกลุมและผูจัดการเรียนการสอนเทานั้น แตบทบาทความเปนพอแม
ยั ง คงเปน บทบาทหลั กที่ หลี ก เลี่ ยงมิ ไ ด บทบาทความเปน พอ แมข องกลุม เรี ย นบา นเฟ รน นั้น จะ
ยิ่งใหญกวา เนื่องจากผูปกครองทุกคนสามารถอบรมสั่งสอนบุตรหลานของผูปกครองคนอื่นๆ ได
บทบาทของครูทิม (นามสมมติ)
กลุมเรียนบานเฟรนมีครูประจําอยู 1 ทานคือครูทิม (นามสมมติ) ซึ่งมีหนาที่
ดูแลเรื่องการเรียนการสอน หนาที่หลักของครูทานนี้คือ เปนที่ปรึกษาดานการจัดการเรียนการสอน
โดยครอบครัว เนื่องจากทานไดเขารวมประชุม ติดตามเครือขายดานโฮมสคูลเปนประจํา นอกจากนี้
ครูทิมยังรับผิดชอบสอนเนื้อหาสาระดานวิชาการสําคัญๆ และเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมใหกับเด็ก
ซึ่งทุกเชากอนเขาเรียนครูทิมจะนํานิทานธรรมมะมาเลาใหเด็กๆ ฟงและใหเด็กนั่งสมาธิ บทบาทสําคัญ
อีกบทบาทหนึ่งก็คือ ผูอบรมเลี้ยงดูเด็กในกลุมเรียนบานเฟรน แมวาครูทิมมิไดมีสวนเกี่ยวพันทาง
สายเลือดกับเด็กๆ ในบานเฟรน แตครูทิมเปนบุคคลสําคัญ ผูปกครองทั้งหลายจึงใหความไววางใจ
และเต็มใจเปนอยางยิ่งที่จะใหครูทิมอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน
บทบาทของครูจากภายนอก
นอกจากผู ป กครองและครู ทิ ม ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบด า นการสอนแล ว ครู จ าก
ภายนอกก็มีบทบาทดานการสอนเชนกัน ครูเหลานี้เปรียบเหมือนผูชวยเติมเต็มความรูใหกับเด็กๆ
เนื่องจากผูปกครองและครูทิมมิไดชํานาญในทุกรายวิชาหรือกิจกรรม ดังนั้นกลุมเรียนบานเฟรนจึง
จางครูพิเศษเขามาสอนในบางรายวิชา เชน ดนตรีไทย และลีลาศ เปนตน ครูเหลานี้มีตารางเวลาที่
คอนขางแนนอนและเปนบุคคลที่คอนขางใกลชิดกับเด็กๆ เพราะธรรมชาติของแตละวิชาที่สอน
จะตองมีปฏิสัมพันธกับเด็กๆ อยางใกลชิด ดังนั้นครูเหลานี้จึงมีอิทธิพลตอเด็กไมมากก็นอย อยางไร
ก็ตาม ครูจากภายนอกมิไดเขาสอนในทุกภาคเรียนทั้งนี้ขึ้นอยูกั บการจัดการเรียนการสอนของ
ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
ความสัมพันธโครงสรางการบริหารจัดการของกลุมเรียนบานเฟรน
จากโครงสรางการบริหารกลุมเรียนบานเฟรนที่กลาวมาแลวขางตน สะทอนให
เห็นถึงการทํางานรวมกันโดยไมแยกสวน กลาวคือ แมวาแตละบุคคลจะมีหนาที่ความรับผิดชอบที่
แตกตางกัน แตโครงสรางสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของการถายทอดทางสังคมทามกลางเหลา
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ดังแผนภาพ 2
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แผนภาพ 2 ความสัมพันธของการถายทอดทางสังคมของสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
จากประวัติความเปนมาและโครงสรางการบริหารของกลุมเรียนบานเฟรนแสดงใหเห็นถึง
ความเปนครอบครัว ผูปกครองและครูทุกทานมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยเนน
สัม พั น ธภาพใน 3 มิ ติ ซึ่ ง ไดแ ก สั ม พั น ธภาพระหว า งผู ป กครองกั บ ครู ทิ ม สั ม พั น ธภาพระหว า ง
ผูปกครองกับครูจากภายนอก และสัมพันธภาพระหวางครูจากภายนอกกับครูทิม จากความสัมพันธ
ทั้ง 3 มิตินี้จะชวยเสริมพลังใหกับตัวเด็กและกลุมเรียนบานเฟรน
ผูปกครองกับครูทิม
จากภาพรวมเราจะเห็นวาผูปกครองมิไดเปนหนวยเดียวที่เปนผูตัดสินวาแตละ
เทอมจะใหเด็กไดเรียนรูในหัวขอใด ครูทิมผูเปนเสาหลักของกลุมเรียนบานเฟรนถือเปนบุคคลหนึ่งที่
รวมประชุม การวางแผนและการจัดการเรียนการสอนนั้นตองอาศัยทั้งผูปกครองและครูทิม สวนดาน
การบริหารจัดการ แมวาสวนใหญจะเปนหนาที่ของผูปกครอง แตครูทิมรวมเปนผูขับเคลื่อนทําให
การบริหารเปนไปอยางราบรื่น เชน ผูปกครองจัดสรรทรัพยากรใหกับกลุมโดยครูทิมเปนผูชวยให
ทรัพยากรเหลานั้นเกิดประโยชน เปนตน
ผูปกครองกับครูจากภายนอก
สําหรับความสัมพันธระหวางผูปกครองกับครูจากภายนอก ผูปกครองมิได
ปลอยใหบุตรหลานของตนเรียนรูจากครูเหลานี้เทานั้น แตผูปกครองรวมเรียนบางรายวิชา เชน
เรียนลีลาศ เปนตน ดังนั้นผูปกครองทั้งหลายกับครูจากภายนอกมีปฏิสัมพันธกันซึ่งสามารถสะทอน
ใหเห็นถึงประโยชนที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ กลาวคือ ผูปกครองเหลานี้ถือเปนแบบอยางที่สําคัญของคําวา
“การเรียนรูตลอดชีวิต” หมายความวา นอกจากเด็กๆ ไดมีโอกาสเรียนรูจากครูแลว ยังไดถูกปลูกฝง
ใหรักการเรียนรูและเก็บเกี่ยวประสบการณตางๆ เมื่อมีโอกาส
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ครูทิมกับครูภายนอก
ครูทิมและครูจากภายนอกมักมีปฏิสัมพันธกัน เนื่องจากครูทิมมักมีบทบาท
เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของเด็ก เชน การรวมทีมฟุตบอล ครูทิมอาจดูเหมือนผูชวยสอนแตมิใช
แค ในฐานะครู เ ทานั้น ครูทิมมีบทบาทเปนผูรวมทีมดวยเชนกั น ทั้งนี้ก็เ พื่อที่จะนําเด็กใหเ ขาถึง
วัตถุประสงคของการเลนกีฬาเปนทีม กลาวโดยสรุปคือครูทิมเปรียบเหมือนทั้งนักเรียนและผูชวย
สอนของครูสอนฟุตบอล
สัมพันธภาพเหลานี้สรางความเปนครอบครัวใหกับกลุม กลาวคือ ทั้ง 3 หนวย
หลักมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยมุงหวังใหกลุมเรียนนี้มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
เด็กๆ ไปสูอนาคตที่ดีซึ่งมาจากความกลมเกลียวกันของกลุม โดยความสัมพันธทั้ง 3 มิตินี้จะสงผล
ตอเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรน เด็กทุกคนใหความเคารพทั้งครูทิมและครูจากภายนอกในฐานะ
ผูประสิทธิ์ประสาทวิชา และเรียกผูปกครองทุกคนวาพอและแม โดยพอแมทุกคนสามารถสอน วากลาว
ตักเดือนเด็กๆ ได ดังคํากลาวของพอเสือที่กลาววา
“อยูที่นี่เปนลูกเราหมดทุกคนแหละ แตถาอยูที่บานก็เปนลูกใครลูกมันแลว พอ
แมทุกคนมีสิทธในการอบรมสั่งสอน ลูกเยอะครับผมนะ แตลูกจริงๆ มีแคคนเดียว”
นอกจากความเปนครอบครัวแลว หลักในการบริหารจัดการของกลุมมีความ
ยืดหยุนสูงแตมีความชัดเจนในหนาที่ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน
1.1.3 ลักษณะทางกายภาพของสถานที่จัดการเรียนการสอน
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยตองการนําเสนอที่ตั้งและสภาพแวดลอมของสถานที่เรียนหลัก
ของกลุมเรียนบานเฟรนโดยเริ่มจากสภาพแวดลอมรอบๆ บานและบริบทภายในบานเรียน ซึ่งเปน
ดังตอไปนี้
ก อ นที่ ก ลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น ได ก อ ตั้ ง ขึ้ น ผู ป กครองทั้ ง หลายรวมถึ ง ครู ทิ ม ได
ปรึกษากันเพื่อหาสถานที่เรียนที่เหมาะสม ซึ่งเพื่อนของผูปกครองทานหนึ่งมีบานซึ่งไมมีใครอาศัย
กลุมเรียนบานเฟรนจึงตัดสินใจเชาบานหลังนี้ดวยราคา 12,000 บาทตอเดือน บานหลังนี้ตั้งอยูใน
เขตกทม. ซึ่งอยูชานเมืองของเสนทางมุงสูภาคใต
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แผนภาพ 3 สภาพแวดลอมกอนเขาสูตวั บานเรียนหลัก
หลังจากพนประตูหมูบานเขามาแลว สองริมขางทางเต็มไปดวยอาคารพาณิชย
เรียงรายไปจนสุดทางสามแยก ตามหนาอาคารพาณิชยเปนที่พักอาศัยของผูคนโดยจะสังเกตเห็น
กลุมพอคาแมคาบางจํานวนที่ตั้งแผงขายหนาอาคารหรือบาน บางก็ขายผัก ผลไม บางก็ขายอาหาร
และเครื่องดื่ม บางบานเปดรานขายของชําเล็กๆซึ่งทําใหบรรยากาศมีความอบอุน มีรถวิ่งเขาวิ่งออก
จากซอยรถสองเลนเปนระยะๆ เมื่อมาถึงจุดสามแยกมองตรงไปจะเห็นศาลเจาที่ผูอาศัยทั้งหลาย
บูชาในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง ปกปกรักษาคนในหมูบาน แตเมื่อเลี้ยวซายขึ้นสะพานขามคลอง
เล็กๆไปแลว จะพบถึงบรรยากาศที่แตกตางโดยสิ้นเชิง จากสองขางทางที่เต็มไปดวยอาคารพาณิชย
และผูคน กลายมาเปนหมูบานที่สงบไมมีผูเดินถนน สองขางทางดูโลงตาอากาศบริสุทธิ์ บานเดี่ยว
สองชั้นเรียงรายกันหางๆ สวนใหญปลูกตนไมหนาบานดูเขียวขจี ถนนสายหลักของหมูบานดานใน
กวางขวาง เหมือนดังคนละโลกกับดานนอก เมื่อมาหยุดอยูหนาบานหนึ่ง ซึ่งโดยลักษณะดูเหมือน
บานที่สรางมาเพื่อเปนบริษัทหรือที่เราเรียกกันวา โฮมออฟฟศ เพราะเนื่องจากรั้วหนาบานมีปายชื่อ
บริษัทขนาดใหญ แมวาเปนเขตกรุงเทพมหานครแตความรมรื่นเขียวขจีทําใหผูที่เขาไปรูสึกเหมือน
หลุดพนจากความวุนวายภายนอกและมาอยู ณ สถานที่ที่สงบ แตอยางไรก็ดีเสียงเด็กๆที่ดังออกมา
จากในบานทําใหเปลี่ยนความรูสึกจากความเปน โฮมออฟฟศ มาเปนบานเรียนของครอบครัวใหญๆ
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แผนภาพ 4 สถานที่เรียนหลักของกลุมเรียนบานเฟรน
ตัวบานกับเสาปูนสไตลโรมันดานหนาทําใหดูโอโถง หนาบานแบงออกเปนสอง
สวนโดยสวนที่เปนสนามหญาและบอน้ํา ฝงสนามหญามีตนไมใหญรมเย็นซึ่งเปนที่สําหรับเด็กในการ
เรียนรูหรือวิ่งเลนในชวงพัก มีสวนตอเติมสามชั้นสไตลโมเดิรนซึ่งมีทางเดินเชื่อมตอไปยังตัวบาน
ใหญ ชั้นลางเปนสวนแสดงผลงานการเรียนรูของเด็กทั้งศิลปะและวิชาการจากการเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติจริง เชน แผนการตลาด การใชสนามบิน และผลงานศิลปะตางๆ เปนตน สวนชั้นที่ 2 และ 3
ถูกจัดใหเปนหองเอนกประสงคเชน หองอานหนังสือ หองเรียน หรือหองพักผอน ลานจอดรถตรง
กลางไดถูกดัดแปลงใหเปนสถานที่เรียนรู และทํากิจกรรมประจําวันตางๆ เชน รับประทานอาหาร
เรียนหนังสือ และเตนลีลาศ เปนตน ความเปนระเบียบเรียบรอยอาจทําใหผูพบเห็นคาดไมถึงวาเปน
สถานที่ที่มีเด็กอยูรวมกันเปนสิบๆ คน ไมวาจะเปนแกวน้ําที่วางเปนระเบียบ กระดานไวทบอรดที่
แนบชิดกําแพง อุปกรณกีฬาที่รวมกันอยูในตะกรา รวมถึงชั้นวางรองเทาที่มีรองเทาคูเล็กๆ หลายคู
ถูกวางเรียงอยางเรียบรอย นอกจากนี้ดานขวามือมีตูล็อคเกอรเล็กๆ สําหรับเก็บของของเด็กๆ ซึ่ง
โดยรวมแลวไมวาโตะและเกาอี้จํานวนหนึ่งที่สามารถพับเก็บไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
จัดการพื้นที่ไดเปนอยางดี ถัดมาทางฝงบอน้ําซึ่งเปนบอน้ําขนาดไมใหญนัก เปนบอน้ําที่วางตัวเปน
แนวยาวซึ่งในบอมีการจัดแตงเล็กนอยแบบธรรมชาติ โดยฝงบอน้ํานี้เปนฝงตัวบาน
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เมื่อเดินเขาไปในตัวบานจากประตูทางเขาดานหนาจะรูสึกถึงความเปนบานเรียน
เนื่องจากเครื่องดนตรีไทย เชน ระนาด ไดถูกจัดวางอยางเรียบรอยและเหมือนจะเพียงพอที่สามารถ
รองรับจํานวนเด็กไดสวนหนึ่ง ในบานมีการจัดสรรและแบงสัดสวน เชนสวนของหองโสต และหองสมุด
หนังสือหลากหลายแนวถูกจัดเรียงบนชั้นอยางเปนระเบียบ โดยเหมาะสมกับเปนสถานที่สําหรับอาน
หนังสือ ภายในบานมีความสะอาดเรียบรอย แตก็ยังมีกลิ่นอายของความเปนบานอยูมากทําใหผูที่
เขาไปรูสึกถึงความอบอุนและความเปนครอบครัว ดานหลังบานจะเปนสวนของหองครัวโดยรูปแบบ
เหมือนหองครัวในบานทั่วไป

แผนภาพ 5 แผนผังภายในตัวบานที่จัดเปนสถานที่เรียนหลัก
จากแผนภาพ 5 พื้นที่การเรียนรูของกลุมเรียนบานเฟรน เห็นไดอยางชัดเจนวา
สถานที่เรียนหลักนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถานที่กับเนื้อหาและวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานที่แหงนี้ถูกจัดและใชประโยชนอยางคุมคาโดยหวังใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนและบานเรียน
เริ่มตนจากตัวบานใหญซึ่งเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนที่เนนทางดานอุปกรณ
เชน โสตวัสดุ หนังสือ เครื่องดนตรีไทย และสากล เปนตน ตัวบานใหญเหมาะสําหรับสี่กลุมประสบการณ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อยูดีมีสุข อานออก เขียนได ใชเปน และทองโลกกวาง ยกตัวอยางเชน ทางเขา
ประตูในตัวบานใหญถูกใชเปนสถานที่โฮมรูม ครูทิมมักจะเลานิทานธรรมมะใหเด็กๆ ฟงทุกเชา
เด็กๆ และผูปกครองใชสวนหนาบาน (ชานระเบียง) ใกลบอปลาเปนสถานที่พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เด็กๆ ใชสวนนี้ในการเลนเกมกระดานชวงพักกลางวัน เปนตน นอกจากนี้ ภายในตัว
บานใหญใชเปนสถานที่พัฒนา ใจ สมอง มือ ของเด็ก เนื่องจากเปนสถานที่รวมของเครื่องดนตรีกับ
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อุปกรณศิลปะตางๆ โดยมีการจัดองคประกอบที่เหมาะสมกับการเรียนรู เชน จัดเครื่องดนตรีไทย
ฆองวง ระนาด และขิม หนาประตูใหญเพื่อใหเด็กไดรับอากาศบริสุทธิ์โดยไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศ
อีกทั้งยังชวยใหเด็กมองเห็นตนไมใบหญาหนาบานเพื่อเกิดการผอนคลาย หองสมุดเปนสวนหนึ่งของ
ตัวบานใหญ ภายในถูกจัดเปนสัดสวนเล็กๆ แตพียงพอตอเด็กทั้งหมด เด็กๆ ไดเรียนรูประสบการณดาน
อานออก เขียนได ใชเปน ในหองนี้ เชนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวัด ซึ่งสถานที่ภายในกวางพอที่จะ
เรียนการวัดผานวิธีการสอนเชิงรูปธรรม นอกจากนี้หองสมุดและหองโสตเปนสวนสําคัญสําหรับ
ประสบการณทองโลกกวางอีกดวย
ตึกตอเติมสามชั้นก็เปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งในการเรียนรูทั้งสี่กลุมประสบการณ
โดยใชเปนสถานที่สํารองในกรณีที่เด็กๆ แยกเรียนตามระดับชั้น ทั้งนี้ตึกสามชั้นยังเปนสถานที่
สําหรับแสดงผลงานทางศิลปะอีกดวย โครงสรางและการตกแตงภายในเปนสไตลโมเดิรน ซึ่งให
ประโยชนใชสอยที่มากมาย ผูปกครอง ครูทิม และเด็กๆ ใชสถานที่นี้จัดประชุมในโอกาสตางๆ เชน
การประชุมทุกวันศุกร เปนตน เด็กๆ ก็สามารถใชโอกาสนี้ในการเรียนรูและปฏิสัมพันธกับผูใหญและ
เพื่อนในกลุมบานเรียน
ลานเอนกประสงคเปนศูนยรวมของกิจกรรมตางๆรวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง สี่ ก ลุ ม ประสบการณ เช น วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ครู ต า งชาติ จั ด กิ จ กรรมที่ ก ระตุ น ให เ ด็ ก ๆได ใ ช
ภาษาอังกฤษ โดยเนนเรื่องทักษะฟง พูด อาน และเขียน พื้นลานเอนกประสงคเหมาะสมกับกิจกรรม
อื่นๆดวย เชน เปนพื้นที่รับประทานอาหารกลางวัน เปนตน
สนามหญา บอปลา และตนไมใหญ เปนพื้นที่สําหรับการเรียนรูในสวนของทอง
โลกกวางและใจ สมอง มือ บางครั้งผูปกครองนําลูกนกมาใหเด็กๆ ไดดูแลและสังเกตพฤติกรรมของ
นก ซึ่งกิจกรรมนี้เปนการกระตุนใหเด็กๆเกิดความอยากรูอยากเห็นและความรับผิดชอบ นอกจากนี้
เด็กๆ มีพื้นที่ในการวิ่งเลน และเลนกีฬา สนามหญามีพื้นที่กวางพอสําหรับการเลนกีฬาเปนทีม
ซึ่งเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดพัฒนาดาน ใจ สมอง และมือ
จากที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของสถานที่เรียนหลักที่กลาวมาขางตนเปนการ
บรรยายถึงสถานที่จัดการเรียนการสอนเปนประจํา ซึ่งสภาพแวดลอมภายในซอยคอนขางเงียบสงบ
เนื่องจากเพื่อนบานสวนใหญออกไปทํางานขางนอกมีเพียงเพื่อนบานที่อาศัยติดกันทางดานซายมือ
ที่ดูเหมือนมิไดมีความกังวลหรือขุนเคืองใจใดๆ ตอสถานที่เรียนของกลุมบานเฟรนแหงนี้
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1.1.4 การจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรน
เนื่องจากกลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมที่จัดโฮมสคูลโดยพอแมมีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนตามนิยามของโฮมสคูลอยางแทจริง ดังนั้นพอแมจึงเปนผูมีบทบาทหลักในการ
จัดการเรียนการสอน และเนื่องดวยความเปนกลุม พอแมทุกคนจะมีสวนรวมในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนโดยมีครูทิมเปนที่ปรึกษาหลัก การประชุมเพื่อระดมความคิดของผูปกครองเปนหนึ่งใน
วิธีการที่สําคัญตอการขับเคลื่อนกลุมเรียนบานเฟรนดังคําพูดผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“กอนที่เราจะเปดเทอม เราก็จะนัดพอแมมาทั้งหมด มาประชุมกันแลวก็จะมานั่ง
คิดกันวาเราจะใหเรียนอะไร พอแมก็จะใสกันมาเองวาตอนนี้ลูกของชั้นกําลังสนใจเรื่องโนนเรื่องนี้
และเราก็จะเอาความสนใจของเด็กเนี่ยมาใสในวิชาเรียน โดยเด็กทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกเรียน”
(แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
สาระสําคัญของการประชุมที่มีการจัดกันทุกๆวันศุกรมีหลากหลาย ไดแก การวางแผน
การเรีย นการสอนของแตล ะเทอม การจัด กิจ กรรมทั้ง ในสถานที่แ ละนอกสถานที่ การรายงาน
รายละเอียดคาใชจายตางๆ การแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น และการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณเรื่องทั่วไป
จากการใหสัมภาษณของครูทิมพบวาแนวทางของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ของกลุมเรียนบานเฟรนเนนใหพอแมเปนเจาของการศึกษาอยางแทจริงดังคํากลาว
“ถาพอแมเปนเจาของการศึกษาอยางแทจริง ลูกจะไดเรียนจากพอแมอยางแทจริง
ผมเปนคนที่เนนเรื่องจิตวิญญาณ ผมสอน แตถาลูกแซงหนาพอแม จะมีปญหา ระบบการศึกษาไทย
ทําไมครอบครัวและโรงเรียนมีความขัดแยง แตครอบครัวไมอินกับโรงเรียน ทําใหโรงเรียนกลายเปน
หลักในการดูแลลูก พอแมเด็กควรตองรวมในสิ่งเดียวกัน” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
ดังนั้นผูปกครองจึงเปนหนวยที่สําคัญในระบบการจัดการศึกษาของกลุมเรียนบาน
เฟรน การเรียนการสอนนั้นมิไดแบงออกเปนระดับชั้นเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป เด็กที่เรียนในกลุม
เรียนบานเฟรนมีตั้งแตรุนประถมศึกษาตนถึงประถมศึกษาตอนปลาย การแบงหองเรียนจะเปนไป
ตามศักยภาพของเด็กแตละคนในแตละวิชา ยกตัวอยางเชน การเรียนภาษาไทย เด็กที่สามารถผสม
คําไดแลวจะถูกยายไปเรียนหองที่ยากขึ้น บางครั้งการเรียนการสอนไดแยกเปนแบบปจเจกตาม
คํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“แมแตเด็ก ป.1 สามคนเราก็แจกคําถามเคา เรียนเปนปจเจกคะ เด็กคนนึงก็ปอน
คําถามคนละแบบ อยางลูกแมนา(นามสมมติ) เคารูมากกวาคนอื่นเราก็ปอนสิ่งที่ยากกวาเขาไป เด็ก
คนไหนที่ดอยเราก็จะเสริมที่ดอยลงไป คือไมไดสอนเหมือนกันทุกชั้น มีสามคนก็ยังสอนไมเหมือนกัน”
(แมบี. 2556: สัมภาษณ)
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ทั้งนี้ เ ด็ กมั ก จะเป นผูตัดสิน ใจเองวาถึ ง เวลาที่อยากเรี ย นบทเรียนที่ ท าทายขึ้น จากคํ า
สัมภาษณครูทิมกลาววา
“บางวิชาเรียนแยกยกเวนวิชาพละกับศิลปะที่ทุกคนเรียนรวมกัน แลวยังมีตอนไป
เที่ยวก็ไปดวยกันหมด”
จะเห็นไดวา ณ กลุมเรียนบานเฟรนยังเนนระบบความเปนครอบครัว การทํางาน
เปนทีม และการใหความชวยเหลือและดูแลกันระหวางพี่กับนอง
ครูทิมเชื่อวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเปนทางรอดของระบบการศึกษาไทย
“โฮมสคูลทําใหคนเปนคน ทําใหมนุษยรูจักตัวเองและมีความนับถือตนเอง เห็นคา
ของตนเอง”
แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณหลักของครูทิมที่ตองการใหเด็กๆ เติบโตเปนมนุษยที่
สมบูรณ สามารถคิดและตัดสินใจไดดวยตัวเอง รูจักตัวเองเพื่อนําไปสูการทําในสิ่งที่ตนเองชอบโดย
ไมเดือดรอนใคร แนวทางของระบบการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนนี้ไมมีรูปแบบตายตัว
สามารถปรับไดตลอดเวลา แตอยางไรก็ตามการเรียนการสอนที่นี่มีโครงสรางที่คอนขางชัดเจน
ซึ่งแยกออกเปน 4 กลุมประสบการณ ดังนี้
อยูดีมีสุข (ทักษะชีวิต/ จริยธรรม) หมายถึง การอบรมสั่งสอนดานคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการ
เรียนรูผานการปฏิบัติเพื่อใหเด็กสามารถนําประสบการณตางๆ ไปประยุกตใชไดใน
ชีวิตประจําวัน
อานออก เขียนได ใชเปน (ภาษา – คณิตศาสตร) หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนเรื่องวิชาการโดย
มุ ง หวั ง ให เ ด็ ก มี ค วามรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งภาษาศาสตร ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาที่ ส อง
(ภาษาอังกฤษ) รวมถึงมีความรูความสามารถดานการคํานวณ
ทองโลกกวาง (องครวม) หมายถึง การเรียนรูผานทั้งประสบการณทางตรงและทางออมโดยผานการ
ปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก เชน ทัศนศึกษา หรือ การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน
ใจ, สมอง, มือ (ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา, งานฝมือ) หมายถึง การเรียนรูเพื่อใหเกิดประสานสัมพันธ
ระหวางใจ สมอง และมือ ผานการเรียนรูทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานฝมือ โดยมุงหวัง
ใหเด็กมีสมดุลทั้งฐานใจ สมองและมือ
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จากคํากลาวของครูทิมที่กลาวไววา “สิ่งเหลานี้สามารถยืดหยุนไดเพราะที่นี่ไมมี
อะไรที่เปนรัฐธรรมนูญ” สะทอนใหเห็นถึงความยืดหยุนของโครงสรางและรูปแบบของการจัดการ
เรียนการสอน ครูทิมและผูปกครองเปนผูใหความรู ณ บานเฟรน โดยมีการจัดเวรกันอยางชัดเจน
ยกตัวอยางเชน พอแมที่มีความสามารถทางดาน ศิลปะ ดนตรี ภาษา คณิตศาสตร และโยคะ จะตอง
รับผิดชอบการสอนตามตารางที่จัดไว เพราะกลุมเรียนบานเฟรนนี้จะมีตารางเรียนที่แนนอนโดยเริ่ม
การเรียนการสอนตอน 9 โมงเชา เลิก 15:30 ทุกวัน พอแมจะถูกจัดเวรไวโดยสามารถอบรมสั่งสอน
เด็กไดทุกคน
“พอแมทุกคนในนี้มีสิทธิ์อบรมสั่งสอนได อบรมดวยใจเปนกลาง เปนแมมีลูกคน
เดียวแตที่โรงเรียนมีลูก 16 คนเลย ทุกคนก็จะเรียกแม ทุกคนเปนพอเปนแมกันหมดเลย เด็กเต็มใจ”
(พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้พอแมบางคนที่เวลาหรือเปนแมบานก็สามารถมาอยูดูแลเด็กทุกคนได
โดยไม มี ก ารเข า ไปรบกวนการเรี ย นการสอนของผู ป กครองท า นอื่ น ๆ จากการที่ ผู วิ จั ย เข า ไป
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม พบวาพอแมจํานวนหนึ่งจะเขามาที่บานเปนประจําเพื่อมาอํานวย
ความสะดวกดานตางๆ เชน ดานอาหารและเครื่องดื่ม หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ เปนตน พอแม
เหลานี้มีความสุขที่จะใหเวลากับบุตรหลานของตนเองและผูอื่นๆ ในกลุมซึ่งสามารถสะทอนไดจาก
คํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“อยางหนึ่งที่เห็นเหมือนกันก็คือ พอแมที่นี่ติดลูก แตคราวนี้ไมไดติดแคลูกเรา ติด
ลูกคนอื่นดวย” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับปรัชญา ความคิด เจตคติ
และคานิยม ของผูปกครองหรือผูที่จัดการศึกษา จากที่กลาววาระบบการจัดการเรียนการสอนไมเปน
รูปแบบที่ตายตัว หมายถึงผูปกครองและครูที่ปรึกษาของกลุมไมไดยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งดังคํา
กลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“เคยกึ่งๆ นิดนึง เอาหนังสือวอลดอรฟของเพื่อนมาอาน แตอานแลวไมตรงกับจริต
เรา สําหรับครอบครัวเรามันอาจจะไมใช ” (พอวาฬ. 2556: สัมภาษณ)
แตจากโครงสรางที่กลาวขางตนจะเห็นวาวิถีพุทธมีอิทธิพลมากกับกลุมเรียนบาน
เฟรนแมวาไมมีผูปกครองทานใดใหนิยามกลุมเรียนบานเฟรนวา เปนแนววิถีพุทธ มีเพียงแตคํา
กลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาวไววา
“ที่นี่ครูจะใชธรรมะเปนตัวนํา” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
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ซึ่งตอนอนุบาลผูปกครองทานนี้มุงที่จะเลือกแนววิถีพุทธจึงอาจหมายความวากลุม
เรียนบานเฟรนนี้มีลักษณะมาทางวิถีพุทธก็เปนได จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมดแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนสูงของกลุมเรียนบานเฟรน แมวาผูปกครองและผูที่
เกี่ยวของกับกลุมเรียนบานเฟรนมิไดนิยามแนวทางการเรียนการสอนวาเปนไปในทางใด แตจากขอ
คนพบทั้งหมดสามารถสรุประบบการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนไดวา เปนแนวบูรณาการ
โดยเนนการเรียนรูที่ผานการกระทําอยางอิสระ ซึ่งผูปกครองมีบทบาทหลักในการจัดการเรียนการ
สอนพรอมทั้งยึดหลักศาสนาพุทธเปนแนวทางสําหรับการคิดและการใชชีวิต
1.2 บริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรน
1.2.1 ภูมิหลังของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล
ตาราง 1 รายละเอียดของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรน
ครอบครัว

ชื่อเด็ก เขตที่พัก
โฮมสคูล อาศัย

อาชีพ
หลัก

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด

แมปลา,
พอวาฬ

ปโป, โปป

บางบัว
ทอง

ธุรกิจ
สวนตัว

ปริญญาตรี ทําอาหาร, เดิน
ปา, เลนกีฬา

พอเสือ,
แมแมว

เมฆ

ทวีวัฒนา

ธุรกิจ
สวนตัว

ปริญญาตรี

แมบี, พอเจ ขนมปง

ครอบครัว

กิจกรรม
ประจํา
ครอบครัว

เลนดนตรี,
กีฬา, งาน
ศิลปะ

จุดเริ่มตนทีท่ ํา
ใหตัดสินใจจัด
โฮมสคูล
เบื่อระบบ
การศึกษา
ไมชอบระบบแพ
คัดออก

บางใหญ พนักงาน ปริญญาตรี ทําอาหาร, ไมตองการใหลูก
บริษัท
อานหนังสือ, ใชชวี ิตบนรถ
ทําบุญ

ชื่อเด็ก เขตที่พัก
โฮมสคูล อาศัย

อาชีพ
หลัก

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด

กิจกรรม
ประจํา
ครอบครัว

จุดเริ่มตนทีท่ ํา
ใหตัดสินใจจัด
โฮมสคูล
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ตาราง 1 (ตอ)
ครอบครัว

ชื่อเด็ก เขตที่พัก
โฮมสคูล อาศัย

อาชีพ
หลัก

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด

แมเตา

พลับ, ปูน ทวีวัฒนา

วิชาชีพ
อิสระ

ปริญญาโท เลนกีฬา, ดูนก, ตองการสราง
ทําขนม, ความเปนมนุษย
ทําบุญ
ที่สมบูรณใหกบั
ลูก

กิจกรรม
ประจํา
ครอบครัว

จุดเริ่มตนทีท่ ํา
ใหตัดสินใจจัด
โฮมสคูล

แมบัว, พอ
ปูน

ไลฟ

ทวีวัฒนา พนักงาน ปริญญาตรี ทําบุญ, อาน ระบบการศึกษา
บริษัท
หนังสือ, เลน ไมตอบโจทย
กีฬา

แมองุน

ไหม

พระราม
สอง

ธุรกิจ
สวนตัว

ปริญญาตรี

เที่ยว
ตางจังหวัด,
เลนกีฬา, ดู
ภาพยนตร

ตองการใหลูก
เรียนรูอยาง
สนุกสนาน

แมชาง, พอ
สิงโต

มินิ

บางบัว
ทอง

ธุรกิจ
สวนตัว

ปริญญาตรี

เลนดนตรี,
งานศิลปะ,
อานหนังสือ

ระบบการศึกษา
ไมตอบโจทย

จากตาราง 1 สะท อนให เ ห็นวาครอบครัว สว นใหญมีบุ ต รหลานไม มากนั ก คื อ
ครอบครัวละ 1 ถึง 2 คน โดยทุกครอบครัวอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งเกือบ
ทุกครอบครัวอาศัยอยูใกลกับกลุมเรียนบานเฟรน กลาวคือ ครอบครัวเหลานี้ใชเวลาเดินทางมาที่
บ านเฟ รนไม นานนัก ยกเวนครอบครั ว หนึ่ งที่ อ าศัยอยูถนนพระรามสอง แตอย างไรก็ต าม การ
เดินทางจากถนนพระรามสองมายังบานเฟรนคอนขางสะดวก เมื่อพิจารณาอาชีพหลักของครอบครัว
พบวาเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว บางครอบครัวมีธุรกิจ รานคา หรือโรงงาน และบาง
ครอบครัวประกอบวิชาชีพอิสระ เชน อาจารยสอนโยคะ และ สถาปนิก เปนตน นอกจากนี้บาง
ครอบครัวมิไดเปนเจาของธุรกิจ หรือประกอบวิชาชีพอิสระแตอยางใด แตเปนพนักงานบริษัท ขอมูล
เหลานี้จึงสะทอนใหเห็นวา ไมจําเปนที่ครอบครัวทุกครอบครัวที่จัดโฮมสคูลจะมีธุรกิจสวนตัวเทานั้น
ถึงมีเวลาให กั บบุตรหลาน แตสําหรับบางอาชีพ เชน พนักงานบริษัท ผูปกครองในครอบครัว ก็
สามารถจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมเพื่ออบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูบุตรหลานของตนไดเชนกัน

104
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญเปนครอบครัวที่มีระดับการศึกษาดี
สวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับสูงสุดระดับปริญญาตรี และบางครอบครัวจบการศึกษาภาคบังคับ
สูงสุดระดับปริญญาโท ซึ่งประสบการณจากสถาบันการศึกษาทั้งหลายที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนสั่งสมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุมใหกับบุตรหลานของตน เนื่องจาก
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญเปนครอบครัวที่อบอุน แมวาบางครอบครัวจะเปนคุณ
แมเลี้ยงเดี่ยว แตถือวาเปนครอบครัวที่อบอุนเลยทีเดียว ครอบครัวทั้งหลายมักมีกิจกรรมรวมกัน
เสมอทั้งวันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ จากขอมูลในตารางสะทอนใหเห็น
ถึงการมีปฏิสัมพันธกันในครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน กิจกรรมสวนใหญที่แตละครอบครัว
ทํารวมกัน ไดแก ทําอาหาร เดินปา เลนกีฬา เลนดนตรี ทํางานศิลปะ อานหนังสือ ทําบุญ ดูภาพยนตร
และเที่ยวตางจังหวัด ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความสามัคคีกันในครอบครัว บางครั้ง
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนจะมารวมตัวเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เชน ปนจักรยานชวง
วันหยุดสุดสัปดาห เปนตน
สําหรับจุดเริ่มตนที่ทําใหตัดสินใจจัดโฮมสคูล สาเหตุหลักๆ ลวนมาจากเจตคติแง
ลบตอระบบโรงเรียน เชน ระบบการเรียนการสอน ระบบการคัดเลือกเขาสถานศึกษา ชีวิตที่ตอง
ขึ้นอยูกับการแขงขันทั้งดานเวลา เชน ตองรับประทานอาหารบนรถ และดานการเรียน ซึ่งสิ่งที่กลาว
มานั้นไมสามารถตอบโจทยดานการศึกษาใหกับครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนได เนื่องจาก
ครอบครัวเหลานี้ตองการสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณใหกับลูกประกอบกับตองการใหลูกเรียนรู
อยางสนุกสนาน
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมดเปนพอแมของเด็กที่เปน
ผูจัดโฮมสคูลมิใชปู ยา ตา ยาย หรือ ลุง ปา นา อา พอแมเ หลานี้แมวามีภูมิหลังที่แตกตางกัน
แตเกือบทั้งหมดมีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร สําหรับบางคนที่ไมไดเติบโตที่กรุงเทพมหานคร
ณ ปจจุบันไดยายเขามาอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด สวนดานอาชีพ
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพหลากหลายดังที่ครูทิมเลาใหฟงวา
“พอแมมีหลากหลาย บางครอบครัวก็เปนนักธุรกิจ มีธุรกิจสวนตัว บาง
ครอบครัวเปนชนชั้นกลาง กินเงินเดือนธรรมดา” (ครูทมิ . 2556: สัมภาษณ)
ยกตัวอยางเชน บางครอบครัวดําเนินธุรกิจสวนตัวทั้งพอและแม บางครอบครัว
ทํางานอิสระ บางครอบครัวทํางานบริษัท และบางคนกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท อยางไรก็ตาม
แมสวนใหญเปนแมบานซึ่งสามารถมีเวลาดูแลลูกอยางใกลชิดพรอมมีบทบาทสูงในฐานะบุคลากรใน
กลุมเรียนบานเฟรน แตทั้งนี้ก็ไมไดหมายความวาคุณพอหรือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวไมมีบทบาท
คุณพอบางทานเปนครูสอนหลักของบางวิชาเนื่องจากคุณแมตองทํางานประจํา เปนตน คุณแมสวน
ใหญที่เปนแมบานในปจจุบันลวนแตเคยประกอบอาชีพอื่นๆ มากอนหนานี้ หลายทานทํางานประจํา
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เชน พนักงานธนาคาร นักการตลาด และพนักงานบริษัท เปนตน แตหลังจากมีลูก คุณแมเหลานี้
ตัดสิ นใจออกจากงานมาดูแลลูกอยางเต็มที่ซึ่งถือวาเปนการตัดสินใจโดยมองลูกเปนศูนยกลาง
อยางไรก็ตามสําหรับแมบางทานที่ตองทํางาน พวกเขาก็สามารถจัดสรรเวลาเพื่อมาดูแลลูกและเปน
สวนหนึ่งในกลุมเรียนบานเฟรนไดอยางดีหรือบางกรณีคุณพอจะทําหนาที่ดูแลลูกแทนคุณแมที่ตอง
ทํางานนอกบาน ความแตกตางเหลานี้มาจากความหลากหลายของพื้นฐานแตละครอบครัว
สําหรับการอบรมเลี้ยงดูจากทางครอบครัว วิธีการไดรับการอบรมสั่งสอนของแต
ละครอบครั ว จะคล า ยคลึ ง กั น คื อ ผู ป กครองส ว นใหญ ส มั ย เด็ ก ได รั บ การเลี้ ย งดู แ บบดู แ ลตั ว เอง
สามารถพึ่งพาตัวเองไดตั้งแตยังเด็กไมวาจะเปนคุณพอหรือคุณแมมีบทบาทในการชวยเหลืองาน
ทางบานไมวาจะเปนงานบานหรือธุรกิจของที่บาน พอแมหรือญาติผูใหญของผูปกครองเหลานี้มิได
แสดงความคาดหวังหรือกดดันในเรื่องการศึกษาเลาเรียนแตอยางใด ซึ่งบางครั้งอาจไมไดใหการ
สนับสนุนดานการศึกษาอยางเต็มที่ ดังเชนผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“คุณแมเคยขอคุณตาไปเรียนจีนนะหลังจบพาณิชย โดนวาซะกระเด็นเลย ไมใหไป
ขออะไรก็ไมให” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองหลายคนเติบโตมาในครอบครัวคนจีนซึ่งพอแมครอบครัวคนจีนสวน
ใหญจะมุงเนนการทํามาหากินเปนหลัก ดังนั้นลูกหลานตองทําการตัดสินใจในเรื่องตางๆไดดวย
ตนเอง ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“โดยธรรมชาติของลูกคนโตดวยมั้งครับ ตองจัดการเอง พอกับแมเปนลูกคนโต
เหมือนกัน มีพี่นองสี่หาคนเหมือนกัน ยิ่งเปนครอบครัวคนจีนดวยยิ่งไมคอยสนใจทํามาคาขายอยาง
เดียว ไมสนใจวาลูกจะเรียนอะไร ใหไปจัดการเอาเอง เลยเปนแบคกราวนเพราะพอก็เปนอยางนี้ดวย
เชื่อมั่นก็ใช ดื้อก็ใช มันเปนคาแรกเตอร” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ผูปกครองบางทานเติบโตมากับครอบครัวอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเปนการ
เลี้ยงดูแบบประคบประหงม แตผูปกครองเหลานี้ไดถูกหลอหลอมใหสามารถตัดสินใจในเรื่องตางๆได
ดวยตัวเองตั้งแตยังเด็ก เพราะเนื่องจากผูใหญในสมัยกอนตองทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ประกอบกับการแขงขันไมสูงดังในปจจุบัน ไมวาจะเปนการแขงขันทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคม ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“พอแมเลี้ยงแบบประคบประหงม พอก็ไมคอยมีเวลาใหเทาไหร แมก็ทํางานเยอะ
แมพี่เปนขาราชการคาเปนเภสัชกร แตเคาเปนคนนิ่งๆ คะไมคอยคุยกับเด็ก อยูที่บานเราก็จะไมคอย
รูจักวา ลอเลน เปนยังไง พอพี่ก็เปนประธานสภาจังหวัดก็จะแนวรัฐศาสตรแนวกํานัน ผูใหญบาน”
(แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
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1.2.2 มุมมองประสบการณชีวิต
จากการเก็บ ขอมูลพบวาครอบครัว แตละครอบครัว มีมุมมองประสบการณที่
คอนขางคลายคลึงกันแมวามุมมองของบุคคลภายในครอบครัวอาจมีความขัดแยงบาง อยางไรก็ตาม
เนื่องจากประสบการณที่แตละครอบครัวไดรับและสั่งสมมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดจุดประกายให
ครอบครัวเหลานี้มีมุมมองประสบการณชีวิตที่สําคัญเพื่อเปนแนวทางในการดูแลบุตรหลานของพวก
เขาตอไปในอนาคต มุมมองประสบการณในที่นี้ประกอบดวย จากการไดเห็นแบบอยาง จากทักษะ
ชีวิต จากการไดรับการอบรมสั่งสอน และจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพ 6 มุมมองประสบการณของผูปกครองผานการไดรับการถายทอดทางสังคม
1. ประสบการณจากการเห็นแบบอยาง
ประสบการณที่สําคัญที่ครอบครัวเหลานี้ไดรับคือ จากการเรียนรูดวยการเห็น
แบบอยาง จากที่กลาววาพวกเขาไดเรียนรูใหรูจักการพึ่งพาตนเองและตัดสินใจไดดวยตัวเอง ซึ่ง
ไมไดรับการอบรมสั่งสอนผานเพียงวิธีการบอกเลาทางคําพูดเทานั้น เนื่องจากครอบครัวสมัยกอน
เปนครอบครัวใหญ มีพี่นองจํานวนมาก ผูใหญจึงไมมีเวลาอบรมสั่งสอนดวยวิธีทางวาจา ดังนั้นจาก
คําใหสัมภาษณสวนใหญพบวาเจตคติ พฤติกรรม ประสบการณ และทักษะการดําเนินชีวิตตางๆ
ของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดถูกหลอหลอมสวนหนึ่งมาจาก การเห็นแบบอยางของ
คนในครอบครัว ไมวาจะเปนพอแม คุณปูคุณยา หรือแมแตพี่นองดวยกันเอง ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
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“เราอาจจะเห็นพฤติกรรมที่มันรูสึกวาลําเอียง ใชคําวาลําเอียงละกันเนอะ มันคือคํา
ที่ใกลเคียงที่สุดที่ลูกผูหญิงเคาใชกัน มันก็เลยทําใหคุณแมเลียนแบบพฤติกรรมพี่ชาย ซึ่งรูสึกวา
พี่ชายเกเร ไมคอยเรียน แตพอก็ยังโอ ลูกชายคนไหนที่นอกลูนอกลอย พอก็ยังจะใจดี ตามใจ แบบ
ตามใจๆ มันหนอย คราวนี้เราก็เลยเอามั่ง” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
“อิทธิพลก็จะเปนคุณตาเนี่ยแหละ ทั้งแงบวกแงลบ เพราะคุณตาเปนคนขยัน ทําอะไร
ทําจริง และเขาเปนคนมุงมั่น ประหยัด” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
ดังนั้นครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรนจึงมีเจตคติตอการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของ
ตนวา ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมที่สําคัญที่สุดและพอแมควรใหเวลาอบรมสั่งสอนเด็กอยาง
ใกลชิด ดังนั้นการวางตัวเปนแบบอยางที่ดีนั้นจึงเปนประเด็นหลักที่ทุกครอบครัวเนน เด็กบานเฟรน
สวนใหญจึงไดเรียนรูจาการเห็นแบบอยางเพราะผูปกครองเคยไดรับการเรียนรูผานตัวแบบและได
คัดกรองวาวิธีการเรียนรูแบบนี้เปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เด็กๆ สามารถจดจําไดดีกวาการสอน
ผานคําพูดและเปนการเรียนรูโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การสอนผานการเปนตัวแบบของผูปกครองนั้น
เปนการสอนที่มาพรอมกับความไมคาดหวังเนื่องจากผูปกครองเหลานี้ตองการใหเด็กไดซึมซับ
เนื้อ หาอยา งคอ ยเป นคอ ยไป มิ ได เ รงใหเ ด็ ก เป น อย า งที่ผู ป กครองตอ งการโดยทัน ที จากคํ าให
สัมภาษณทั้งหมดขางตน แสดงใหเห็นถึงมุมมองประสบการณชีวิตที่แตละครอบครัวไดรับตั้งแตวัย
เด็กซึ่งมุมมองเหลานี้เปนมูลเหตุสําคัญที่ทําใหครอบครัวคัดเลือกวิธีการเรียนรูและการอบรมสั่งสอน
ใหกับบุตรลานของตน
2. ประสบการณจากทักษะชีวิต
สํ า หรั บ ด า นทั ก ษะการใช ชี วิ ต เริ่ ม ต น จากความสามารถที่ จ ะพึ่ ง พาตนเองได
ในชวงวัยเด็ก ผูปกครองสวนใหญในวัยเด็กมักตองชวยเหลืองานบาน เชน กวาดบาน ถูบาน ซักผา
ล า งจาน และทํ า อาหาร ซึ่ ง ถื อ เป น เรื่ อ งปกติ แ ละอิ ง กั บ ธรรมชาติ ก ารใช ชี วิ ต ซึ่ ง ในที่ นี้ ไ ม ไ ด
หมายความถึงธรรมชาติในเชิงสิ่งแวดลอม แตเปนธรรมชาติวิถีโดยประสบการณที่ไดรับนั้นเปน
รูปแบบของการใชชีวิตประจําวันที่สงผลใหลูกหลานสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง และเปนปกติ
สุข ดังเชนผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“เรามีกิจกรรมเยอะเพราะเนื่องจากพอแมเราไมมีเวลาสอนการบาน เราตองเรียนรู
เอง ชวยเหลือตนเอง งานบานเราก็จะชอบ จนเปนนิสัยแบบเจาะลึกตัวเองเลยวา มันอยูในสายเลือด
เรานะเวลาเราเห็นอะไรสกปรก เลอะ เราตองรีบเก็บ มาจากที่พอแมเราปลูกฝงดวย ทําบานนะลูกมี
หนาที่อะไรเราตองรับผิดชอบ กวาดบานถูบาน” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ผูปกครองสะทอนใหเห็นถึงความเปนนักประดิษฐของคนสมัยกอนที่สืบ
เนื่องมาจากการไดรับการหลอหลอมจากครอบครัวโดยเลาวา
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“มันทําใหเราเปนนักประดิษฐมั้ง ถาอะไรเสียพอจะซอมแซมได เราก็จะคิดแลววา
เราจะตองเอาอะไรมาแทนมันได หาอะไรมาซอม ประยุกตใชอะไรได เพราะวาคนสมัยกอนเชนถา
ดามมีดเสีย ก็ไปหาไมหรือเลื่อยอะไรมาแทนได” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
“คนสมัยกอนมันจะตองมีอะไรทําในบานเยอะอยูแลวไง เอางายๆ อยางสมัยแรกๆ
เลยเนี่ย ตลาดก็ตองไปทุกวันเพราะไมมีตูเย็น ไมมีน้ํามันพืชเปนขวดๆ ขาย ตองไปซื้อน้ํามันหมู แลว
มาเจียว เตาก็เปนเตาถาน เราก็ตองมาทํากิจกรรม ตองจุด ตองเอาขี้เถาไปทิ้ง มันมีอะไรหลายๆ
อยางใหเราทําใหเราไดแกปญหา มันไมคอยมีอะไรสําเร็จรูปอะ” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
จากที่ผูปกครองเหลานี้ไดผานประสบการณฝกฝนทักษะชีวิตตั้งแตวัยเยาว พวกเขา
จึงเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดลงมือปฏิบัติโดยเริ่มจากงานบานและการชวยเหลือตนเองขั้นพื้นฐาน
ผูปกครองเชื่อวาถาปลูกฝงเด็กๆ ตั้งแตตน เด็กเหลานี้จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเอง
ไดเร็วและสามารถเปนที่พึ่งใหบุคคลอื่นๆ ได ซึ่งถือวามีความเปนมนุษยโดยสมบูรณ ครอบครัวสวน
ใหญเชื่อวาการที่บุตรหลานของตนสามารถดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันไดอยางเปนสุขโดยสามารถ
พึ่งพาตนเองไดสามารถทําใหพวกเขาเติบโตเปนมนุษยไดอยางเต็มศักยภาพ โดยครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนนี้มุงเนนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานทักษะการใชชีวิตเพราะพวกเขามีเจตคติตอ
การเรียนรูวา “เพียงแคการทองตํารามิสามารถนําพาใหอยูรอดไดในสังคม” ซึ่งสะทอนไดจากคําบอก
เลาเกี่ยวกับประโยชนของการไดรับการหลอหลอมดานทักษะชีวิตจากครอบครัว ดังนั้นครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกครอบครัวจึงมุงเนนสงเสริมศักยภาพดานทักษะชีวิตเพื่อเปนพื้นฐาน
ใหกับเด็ก
3. ประสบการณจากวิธีการอบรมเลี้ยงดู
นอกจากนี้ประสบการณที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ประสบการณจากวิธีการอบรม
เลี้ ย งดู ดั ง นั้ น ครอบครั ว สมั ย ก อ นไม ไ ด เ ล็ ง เห็ น ว า การศึ ก ษาเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในชี วิ ต เพราะ
เนื่องจากสภาพแวดลอมในสมัยกอนมีการแขงขันนอย ในทางกลับกันพอแมมีความเห็นวา การที่
ลูกหลานของตนเติบโตเปนคนดีของสังคมนั้นสําคัญกวา ผูปกครองสวนใหญไดรับการหลอหลอมให
เปนประชาชนที่ดี มีคุณธรรม ดังคําบอกเลาของผูปกครองที่เลาวา
“พอแมสอนใหวาเรื่องเรียนไมตองไดที่ 1 แตแบบสอนใหเราเปนคนดีอะ เปนคนที่
แบบใหรูจัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี เราก็ดําเนินรอยตามแบบที่พอแมปลูกฝง โดยที่เคาไมตองบอกกลาวอะไร
เรามากมาย” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
และสิ่งที่ชัดเจนอีกขอหนึ่งคือ เรื่องของความอดทน และมีวินัย เนื้อหาเหลานี้ได
แทรกอยูในชีวิตประจําวันในวัยเด็กของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน โดยความอดทน และการมี
วินัยนั้น เปนสวนประกอบที่สําคัญเปนอันดับตนๆของการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูปกครองสวนใหญ
กลาววาพอแมของตนนั้นเปนคนที่มีความอดทนสูง พูดคําไหนตองเปนคํานั้น ซึ่งผูปกครองไดซึมซับ
สิ่งเหลานี้มาจากการอยูใกลชิดกับพอแม ดังคํากลาว
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“พอเปนคนไมพูด แตพอจะเปนคนขยัน มุมานะ แมจะเปนคนขยันทํามาหา
กิน แบบทําทุกอยางเพื่อเลี้ยงครอบครัว แมก็จะเปนคนชวยพอ จริงๆแลวไมตองทํางานก็ได แตแม
บอกวาตองทํานะลูกสามคนจะไดแบงเบาภาระพอ เปนคาน้ําคาไฟ คากับขาว แลวแกก็มีความสุขที่
จะไดทํา” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวสมัยกอนจะเนนเรื่องของการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในครอบครัวเพื่อแบงเบาภาระพอแม ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูแบบไมใหลูกนั่งเฉยๆ แตกลับ
ใหทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมนั้นชวยฝกฝนใหผูปกครองเหลานี้มีความอดทนและมีวินัยไป
พรอมๆ กัน ซึ่งผูปกครองเหลานี้เห็นวาเด็กสมัยนี้ความอดทนต่ําและขาดวินัยเนื่องจากเด็กๆ ตอง
เรียนหนักและการบานมากจนกระทั่งไมมีเวลาฝกตนใหมีระเบียบวินัย จากความเห็นของผูปกครอง
จุดนี้นําไปสูการคิดหาวิธีอบรมเลี้ยงดูเพื่อใหเด็กๆมีความอดทนอดกลั้นและมีระเบียบวินัย เชน การ
ที่ผูปกครองบานเฟรนไมเนนใหเด็กฝกฝนแตดานวิชาการ และการสอนดวยเหตุผลซึ่งทําใหเด็กได
พัฒนาความคิด และที่สําคัญที่สุดผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนไมตามใจบุตรหลานของตน เนนการ
ฝกระเบียบวินัย สิ่งเหลานี้ผูปกครองทั้งหลายไดผานการฝกฝนมาตั้งแตวัยเยาว
กลาวโดยสรุ ป ขอคนพบจากการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึ กพบวา
คุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงความอดทน และมีวินัย เปนปจจัยที่สําคัญเปนอยางยิ่งตอการเติบโต
เปนมนุษยที่สมบูรณ โดยครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเชื่อวาครอบครัวควรปลูกฝงดาน
เหลานี้ใหกับเด็กมากกวาปลอยใหเด็กเรียนรูแตสิ่งที่อยูในตําราตลอดเวลา เจตคติและมุมมองนี้มา
จากการผานประสบการณของพวกเขาทั้งหลายซึ่งเปนประสบการณที่พวกเขาไดคัดกรองเพื่อนํามา
เปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนตอไป
4. ประสบการณจากการปฏิสัมพันธทางสังคม
นอกเหนื อจากครอบครั ว แลว ครอบครั ว สมาชิก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ รน ได รั บ
ประสบการณผานหนวยทางสังคมอื่นๆ ไดแก เพื่อน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงเหตุการณตางๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต มี อิ ท ธิ พ ลต อ เจตคติ พฤติ ก รรม ประสบการณ และทั ก ษะในการดํ า รงชี วิ ต ของ
ครอบครัวเหลานี้ เริ่มจากเพื่อนซึ่งเปนบุคคลที่มีอิทธิพลเพราะในเวลา 1 วันเด็กทั่วๆ ไปสวนใหญใช
เวลากับเพื่อนมากกวา 7 ชั่วโมง ผูปกครองสวนใหญตองพบเจอกับเพื่อนฝูงทั้งในโรงเรียนและ
ละแวกบาน การไดเรียนรูผานการเลนกับเพื่อนนอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินยังทําใหเกิดทักษะ
ตางๆ ได เชน ในการเลนขายของ ผูเลนจะสามารถเรียนรูทักษะการคิดเลข แผนการตลาด และการ
ทํา งานเป นที ม ผ า นบทบาทสมมติ นอกจากนี้ก ารเลน สามารถส งเสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค และ
จินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี มีผูปกครองหลายทานเลาประสบการณที่สะทอนประโยชนของ
การเลน ดังนี้ ผูปกครองกลาววา
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“ปนจักยานนะ มันไดไปโนนไปนี่ไง ไมก็เลนขายของ เลนกับเพื่อนแถวบาน เพราะ
ตองคิดไงวาจะตองเอาอะไรไปทําถึงคลายที่สุด ตองประยุกตอะไรรอบๆ ตัวมาทําใหเหมือนที่สุด ตอง
คิดเยอะๆ หนอย” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
จากประสบการณ ข องผู ป กครองท า นนี้ แ สดงให เ ห็ นว า การเล น กั บ เพื่ อ นๆใน
สมัยกอนนั้นเปนวิธีการฝกพัฒนาความคิดที่ดี ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูปกครองที่กลาววา
“ในความคิดของพี่พี่คิดว าการเลนมันคือกระบวนการความคิดของเด็ก มันคือ
กระบวนการจัดการ เคาจะตองเรียนรูตั้งแตเล็กๆ แลวมันก็จะเปนขอมูลพื้นฐานประสบการณสะสมที่
เคาเก็บไปเรื่อยๆ เพื่อเคาที่จะไดไวแกปญหาในตอนโต ในชวงชีวิตที่เคาจะตองผาน เคาตองเอา
ประสบการณพวกเนี้ยแหละ ถาเราไมไดลองใหเคาทําเลยอะ มันก็ยากอยูนะที่อยูดีๆ เคาจะมารูเรื่อง
ไปซะทุกอยาง” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
เนื่องจากเพื่อนเปนบุคคลสําคัญ ดังนั้นการไดรับการยอมรับจากเพื่อนถือไดวามี
อิทธิพลเปนอยางยิ่งในการหลอหลอมใหกลายเปน “ตัวเรา” ในชวงวัยเด็ก ผูปกครองบางทานยอมรับ
วาเพื่อนๆ ทําใหตนเองมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะการที่เพื่อนๆยอมรับในฐานะหัวหนากลุมทําให
ตนเองมีความกลาหาญ ความมั่นใจ และความกลาแสดงออก ในทางกลับกันผูปกครองบางทานเปน
บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอเพื่อนดังคําใหสัมภาษณที่วา
“ชวงวัยรุนดวยเราก็เลยติดเพื่อนซะเลย ไอเราไมติดเพื่อนหรอกแตเพื่อนมาติดเรา
เราเปนหัวโจก แลวก็เที่ยวเตร คบเพื่อนไมใชไมดีนะ เพราะเราก็ไมดี” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
จากที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของคําวา “เพื่อน” ตามมุมมองของ
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ซึ่งผูปกครองทั้งหลายมีมุมมองเชิงบวกกับการเลนกับเพื่อนฝูง
ในขณะที่พวกเขาเหลานี้มีมุมมองเชิงลบตอการใชชีวิตกับเพื่อนฝูงในระบบโรงเรียนปจจุบัน แตอยางไร
ก็ตามครอบครัวทั้งหลายยังคงเชื่อมั่นวาการเลนสามารถเสริมสรางทักษะตางๆ เชน ทักษะทางกายภาพ
ทางจิตใจ และทางความคิด เปนตน ดังนั้นครอบครัวเหลานี้จึงเห็นดวยกับการจัดโฮมสคูลแบบกลุม
บานเรียนเพราะเด็กๆ จะไดเรียนรูทักษะทางสังคมพรอมกับทักษะชีวิตดานอื่นๆ ไปพรอมกัน
นอกจากนี้ผูปกครองไดรับประสบการณจากการเขาเรียนในโรงเรียนและจากครู
อาจารยที่มีหนาที่หลักในการอบรมสั่งสอนและหลอหลอมใหมนุษยมีความรูทางวิชาการและทักษะ
การเขาสัง คมรวมถึงส ง เสริ มทัก ษะชี วิต ทางดานอื่น ๆเฉกเชนเดียวกั บ สถาบั น ครอบครั ว แต ใ น
โรงเรียนนั้น บุคคลนัยสําคัญมิไดเปนสายเลือดเดียวกัน ดังนั้นผูปกครองไดรับประสบการณแตกตาง
จากที่ไดรับจากสถาบันครอบครัว ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน ปวส. ปริญญาตรี
และปริญญาโท ซึ่งประสบการณหลักที่ไดรับจะมีรูปแบบที่ชัดเจน และเปนทางการโดยมีการวางแผน
อยางเปนระเบียบระบบ ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเหลานี้เลาประสบการณในรั้วโรงเรียนที่
ใกลเคียงกันกลาวคือ โรงเรียนและคุณครูมีหนาที่สอนตามบทเรียนในตําราเปนปกติ สําหรับผูปกครอง
บางทานที่เปนนักกิจกรรมมักจะไดรับการสนับสนุนจากทางคุณครูและโรงเรียน หรือผูปกครองบาง
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ทานที่มีผลการเรียนดีก็มักจะไดรับทุนการศึกษา โดยรวมแลวในชวงวัยเด็กผูปกครองเหลานี้มิไดรับ
ประสบการณที่เลวรายจากโรงเรียนมากนัก ตอมาชวงวัยรุนจนถึงระดับอุดมศึกษา ผูปกครองบางทาน
เริ่มเลาถึงประสบการณจากสถาบันศึกษาและคุณครูที่มีอิทธิพลตอเจตคติของตน ผูปกครองทานหนึ่ง
เลาวา
“พอตอนสอบนะ คุณครูมาประกบพี่ซายขวาเลย กลัวพี่ไปลอก ประมาณวาหัวโจก
ดวยไง ครูจะชอบแกลง ประกบคิดวาเราจะทําไมได ชั้นก็ไมสน ชั้นก็ทําไปเรื่อยๆ ยังจําหนาครูไดเลย
เสร็จเลยคนแรก แลวก็ออกไปรอขางนอก สงซิกใหเพื่อน ตอนหลังเราก็ไปขอโทษเคาละนะ”
(แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
แมวาผูปกครองทานนี้จะไมไดรับความไววางใจจากครูแตก็ไมไดนึกไมพอใจแต
ยืดอกยอมรับวาการที่ไดรับการปฏิบัติเชนนี้จากคุณครูเพราะเนื่องจากตนเองไมคอยไดเขาเรียนทุก
ครั้ ง ทางด า นระบบการเรี ย นการสอนของสถาบั น การศึ ก ษานั้ น ผู ป กครองท า นหนึ่ ง ได เ ล า ถึ ง
ประสบการณตนเองที่ไดรับจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเลาวา
“พี่เปนเด็กเรียนนะแตการเปนเด็กเรียนทําใหพี่ไมเชื่อในระบบอยางนึงนะวาพี่เคย
สอบ biotech ได A โดยที่พี่ไมรูเรื่องเลยนะ ครูสอนไมรูเรื่องเลย ด็อกเตอรนั่นนะ สอนไมรูเรื่องเลยอะ
ผานมันมาดวยการทองๆๆๆ ก็เลยคิดวาระบบไมไหว การเรียนในระบบไมไดทําใหเรารูจักตัวตนของ
เราหรือความชอบของเราอยางแทจริงนั่นเลยเปนอีกสาเหตุนึงวาทุกครั้งที่เปลี่ยนงานก็จะถามตัวเอง
ตลอดเลยวามันทําไมก็เลยเปลี่ยน แตมาคิดวาถาไมทํามาเยอะก็ไมตองเสียเวลาเยอะเนอะกับการ
เปลี่ยนงานเยอะๆ แตก็ไมเคยเสียใจเลยนะ ชอบทุกอยางที่ทํา” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
จากประสบการณ ที่ เ ล า มานี้ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ระบบการศึ ก ษาที่ ไ ม ส ามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน นอกจากนี้ระบบการศึกษายังไมสามารถชักนําหรือสงเสริมใหเด็ก
รูจักตัวตนที่แทจริง จากประสบการณเหลานี้เองจึงเปนสาเหตุใหผูปกครองบางทานไมมีความศรัทธา
ตอระบบการเรียนการสอนในปจจุบัน
ไมเพียงแตบุคคลเทานั้นที่เปนสวนหนึ่งในการหลอหลอมมนุษย การเรียนรูผาน
เหตุการณหรือสิ่งแวดลอมเปนการไดรับประสบการณที่มาจากสถานการณจริง ผูปกครองในกลุม
เรียนบานเฟรนบางทานเชื่อวาการที่พวกเขาเปน “ตัวเรา” ณ จุดนี้ไดมิใชมาจากครอบครัวเปนหลัก
แตมาจากประสบการณที่ไดเรียนรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต ดังเชนผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ทางบานไมไดมีอิทธิพลอะไรเลย มันนาจะเปนสัญญาเกา สัญญาเกาที่เราจะชอบ
แนวนี้ อาจจะเปนนิสัยเดิม เพราะวามันไมมีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะชอบ พอแมไมเคยไปวัด นั่งสมาธิ
ใหเห็นเลย แตเคาก็ไมไดหางเหินพุทธศาสนา หรือกินเหลาเมายา แตเคาไมไดเปนคนที่ปฏิบัติธรรม”
(แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
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จากคําบอกเลาสะทอนใหเห็นวาประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งดานดีและ
ดานรายถือเปนประสบการณที่มีคาที่สามารถหลอหลอมทั้งดานความคิด ความเชื่อ เจตคติ รวมถึง
ทักษะดานตางๆ มาจนถึงทุกวันนี้ นอกเหนือจากนี้เหตุการณหรือประสบการณอันเลวรายที่เกิดขึ้น
ในชีวิตเปนสิ่งสําคัญที่หลอหลอมใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเกิดความอดทน อดกลั้น
เพราะการที่บุคคลสามารถกาวขามผานเหตุการณอันเจ็บปวดไดนั้น ถือวาเปนบทเรียนสําคัญที่
บุคคลนั้นไดเรียนรู บทเรียนเหลานี้มีอิทธิพลในการหลอหลอมมนุษยใหเปนผูที่มีความอดทน มีสติ
และปญญาที่จะแกไขปญหาในชีวิตเพื่อใหตนเองพนจากวิกฤตินั้นไปไดไมวาจะเปนทางดาน กาย
วาจา หรือใจ ดังประสบการณของผูปกครองทานหนึ่ง
“สิ่ ง ที่เ กี่ ย วข อ งมัน ไมไ ดเ ป นบุค คลแต ว า เป น เหตุก ารณ ที่เ กิ ดขึ้ น ในชี วิ ต
เพราะวาตอนเด็กๆ ตองยอมรับวาเปนเด็กเรียนเกง ที่บานมีสตางคและพอแม protect มาก เปนลูก
คนสุดทองมีพี่ชาย แตมาวันนึงเราก็รูวาที่บานเราลมละลายแลวจริงๆแลวก็โตแลวนะ มีแฟน แฟนก็
ไปคบกับอีกคนนึงแลวแมก็เปนมะเร็งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาทั้งหมด 3 เดือน ถึง5 เดือนคือแบบวา
3 อยางประดังเขามาไมรูวาเราจะมีชีวิตตอไปทําไมวะ ชีวิตมันคืออะไร และเราจะหาคําตอบไดจากที่
ไหน” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
หลังจากที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีบทบาทความเปน พอ และ แม
แลวนั้น มุมมองจากประสบการณตางที่พวกเขาไดสั่งสมนั้นเปนสิ่งที่มีคาอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต
ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ เพราะเนื่องจากมีอีกชีวิตหนึ่งที่พวกเขาตองดูแลนอกเหนือจากดูแลตนเอง
และคนในครอบครั ว การตั ด สิ น ใจด า นการศึ ก ษาถื อ เปน การตัด สิ น ใจครั้ ง ยิ่ ง ใหญ ดั งนั้ น ก อ นที่
ครอบครัวแตละครอบครัวทําการตัดสินใจที่จะจัดโฮมสคูล ผูปกครองเหลานี้โดยสวนใหญไดรับ
อิทธิพลมาจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อโทรทัศน รวมถึงสื่อออนไลนที่ปจจุบันมี
บทบาทสําคัญตอการรับขอมูลขาวสารของมนุษยยุคปจจุบัน
ครอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น ส ว นใหญ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลหลั ก มาจากสื่ อ
สิ่งพิมพและสื่อออนไลน ผูปกครองบางทานไดอานบทสัมภาษณทางนิตยสารก็เกิดความประทับใจ
ตอระบบการศึกษาที่เปนลักษณะแนวทางเลือก ดังเชนผูปกครองทานหนึ่งใหขอมูลวา
“ตอนแรกเราหาโรงเรียนใกลบาน คือวันหนึ่งเราไปที่โรงพยาบาลธนบุรี แลว
ไปอานนิตยาสารสัมภาษณครูออฟกอน เคาวาเปนโรงเรียนวิถีพุทธนะ อยางนั้นอยางนี้ เราก็เลยสนใจ
มันไมเนนเด็กใหเลนเทคโนโลยี เพราะวาโรงเรียนมีขาวมาละวาติดเกมส” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
คํากลาวนี้เปนตัวอยางความประทับใจแรกหลังจากที่ไดอานขอมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนทางเลือก มิใชแคบทสัมภาษณที่เกี่ยวของโดยตรงกับโรงเรียนหรือการศึกษาเพียงอยางเดียว
แมกระทั่งหนังสือทางดานสถาปตยก็มีอิทธิพลตอเจตคติของผูปกครอง จากคํากลาวของผูปกครอง
ทานหนึ่ง
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“แฟนเคาเอาหนังสือสถาปตยใหคุณแมอานเลมนึง เด็กเนี่ยอยูตรงบันได เมื่อกอน
เนี่ยยังไมมีโตะอะไรแบบเนี๊ยะ เด็กนั่งอยูตรงบันได แกวงขามองตนไมออกไปนอกหนาตาง ปรากฎ
วามันทําใหเด็กสมองโลดแลน คือมันทําใหดูวาอะไรก็ไดในชีวิตประจําวันนะ ถาเด็กรูจักใช รูจัก
ประยุกตใช คุณไมตองมีอะไรสมบูรณแบบก็ได แตคุณตองรูจักเชื่อมโยงและนํามาใชไดมันถึงจะ
สมบูรณนะ” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
ประสบการณจากหนังสือเลมนี้เปนหนึ่งในแรงบันดาลใจในการเลี้ยงลูกให
เติบโตและเปนไปแบบที่ผูปกครองเห็นวาสมควร นอกจากนี้สื่อโทรทัศนและสื่อออนไลนยังมีบทบาท
ตอเจตคติของผูปกครอง เช น จากบทสัมภาษณทางโทรทัศ น และขอมูลต างๆ ในโลกออนไลน
ผูปกครองสวนใหญใชชองทางออนไลนเพื่อสืบเสาะขอมูลตางๆ ดานการจัดโฮมสคูล ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน ดังคําบอกเลา
ของผูปกครองทานหนึ่งซึ่งใชประโยชนจากสื่อเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนํามาไตรตรองกับ
ประสบการณตางๆ ที่ไดรับมาตลอดชวงชีวิตเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่เชื่อวาดีที่สุดใหกับบุตรหลาน
ของตน ซึ่งไดกลาววา
“คือเคยพาเคาไปเรียนสถาบันเตรียมความพรอม ใหเคาไปเรียนรูสังคม
เพราะเคาเปนลูกคนเดียวอยูแตกับเรา ใหเคาไปเจอจะไดเปลงเสียงออกมาบาง ใหพูดเกง และก็ไป
เจอแมสองกลุมเนี๊ยะ กลุมนึงไป เดนหลา เลิศหลา อีกกลุมนึงไปเตรียมความพรอมรุงอรุณ วรรณ
สวางจิต จิตเมต อะไรประมาณเนี๊ยะ เราก็มาชั่งน้ําหนักดู ซื้อหนังสือมาอาน search internet คนหา
ขอมูล เรียนแบบไหนที่มันเหมาะกับเด็กวัยนี้จริงๆ ” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
จากขอมูลการสัมภาษณขางตนเห็นไดวาสื่อมีบทบาทสําคัญไมเพียงแตชวยหลอ
หลอมใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเหลานี้มีเจตคติและความเชื่อตอระบบการศึกษาที่
แตกตางจากผูปกครองทั่วไปแตยังคงทําใหพวกเขาเกิดความมั่นใจวาการตัดสินใจของตนเองนั้น
เหมาะสมกับบุตรหลานที่สุด ดังนั้นผูปกครองเหลานี้จึงผลักดันใหเด็กๆ มีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ทั้ง เพื่อน ผูใหญ ครู และสื่อตางๆ โดยเชื่อวาการมีปฏิสัมพันธทางสังคมหรือการเปดรับสื่อสามารถ
เพิ่มพูนประสบการณและทักษะทางสังคมที่ชวยใหพวกเขาสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
1.2.3 มูลเหตุที่นํามาสูการจัดโฮมสคูล
การตัดสินใจเปนกระบวนการที่อาศัยความรู ประสบการณ ความคิด ความเชื่อ
เจตคติ และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากกอนที่บุคคลตองทําการตัดสินใจนั้นตองมีกระบวนการ
ไตรตรอง วิเคราะห และเปรียบเทียบ กระบวนการถายทอดทางสังคมของมนุษยเปนกระบวนการที่
สําคัญและเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เพราะมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซอนทั้งดานกายภาพ
ดานความคิด และดานจิตใจ ดังนั้นสิ่งที่มนุษยไดรับการถายทอดมาตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบันมีอิทธิพล
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ตอเจตคติ ความเชื่อ พฤติกรรม รวมถึงการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจไมนําบุตรหลานเขาเรียนใน
ระบบโรงเรียนถือเปนการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญของชีวิตผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน ดังนั้นจึงตอง
อาศัยเงื่อนไขหลายประการที่ทําใหผูปกครองเหลานี้เชื่อมั่นในการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งจากการเก็บ
ขอมูลพบวามีทั้งหมด 8 มูลเหตุที่นําผูปกครองเหลานี้มาสูการจัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียน ดังนี้
1) อนุบาลแนววิถีพุทธ
ครอบครัวสวนใหญในกลุมเรียนบานเฟรนนั้นเริ่มตนมาจากการสงบุตรหลานเรียน
ที่ โ รงเรี ย นอนุ บ าลแห ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป น แนววิ ถี พุ ท ธ แต ห ลั ง จากเด็ ก จบอนุ บ าล ครอบครั ว เหล า นี้
จําเปนตองทําการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาใหกับบุตรหลานอีกครั้ง ชวงกอนการตัดสินใจ
จัดตั้งกลุมเรียนบานเฟรนนั้น ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดชักชวนกันมาเพื่อนําลูกเขา
เรียนกับกลุมหนึ่งซึ่งเปนกลุมที่ใชแนวคิดการจัดโฮมสคูลแบบกลุม จนกระทั่งมีการแยกกลุมออกมา
เพื่อจัดตั้งกลุมเรียนบานเฟรนในที่สุด ดังคําบอกเลาของผูปกครองทานหนึ่ง
“ตอนแรกก็ไมไดคิดจะทําโฮมสคูลนะ ตอนเริ่มตัดสินใจ จริงๆ แลวมีคุณแม
อีกทานหนึ่งมาชวนคุณแมทานนี้เดิมอยูโฮมสคูลอีกที่หนึ่ง แตหลังจากนั้นเคาแยกตัวออกไปเพื่อ
จํากัดจํานวนนักเรียน คุณแมที่ออกไปทานนี้เคาก็เลยมาชวนพี่” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
การที่ครอบครัวเหลานี้ตัดสินใจกาวเขาสูการเปนผูจัดโฮมสคูลนั้นสวนหนึ่งมาจาก
การมีปฏิสัมพันธกับครอบครัวอื่นๆ ที่มีแนวคิดคลายๆ กัน กลาวคือ เปนครอบครัวที่นําบุตรหลาน
เขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลวิถีพุทธที่เดียวกัน ครอบครัวที่มีแนวคิดทางดานการศึกษาคลายๆ กันได
ชักชวนกันเพื่อนําลูกใหไปตามแนวทางของตน ดังคําใหสัมภาษณของผูปกครองทานหนึ่ง
“พอจบแลวผูปกครองก็อยากทําแนวนี้ตอแตมันหาโรงเรียนไมได เคาก็เลย
คิดวาจะทําเอง เราก็เลยรวมกลุมกันเฉพาะพอแมที่มีแนวคิดแบบนี้ คือถาเปนที่อื่น โฮมสคูลก็จะเดี่ยวๆ
เพราะวามาจากอนุบาลที่คิดคลายๆ กัน เคาก็เลยมารวมตัวกัน” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
2) ปฏิสัมพันธกับผูมีแนวคิดคลายกัน
นอกจากนี้ ค รอบครั ว บางครอบครั ว มองว า วิ ถี ชี วิ ต และเจตคติ ด า นการจั ด
การศึกษาที่คลายคลึงกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดกลุมเรียนบานเฟรน ตามที่ผูปกครองทานหนึ่ง
กลาววา
“พวกเราผูกพันกันตั้งแตโรงเรียนอนุบาล ก็ยังเปนวิถีเดิมของพวกเรากันอยูนะ
เพียงแตสอนลูกใหโตตามวัยแคนั้นเอง ผมวาเราโชคดีนะไมรูเขาขางตัวเองเปลานะ เพราะรวมกลุม
กันไดและคุยกันรูเรื่อง” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
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จากที่ ก ล า วมาข า งต น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การปฏิ สั ม พั น ธ กั น ระหว า งผู ป กครองที่ มี
แนวความคิ ดเดี ย วกั น เปน ป จจั ย สํ า คัญ ป จจั ย หนึ่ งที่ ทํ าให ค รอบครัว เลื อ กหั น หนา เข า หาการจั ด
โฮมสคูล อยางไรก็ตามกระบวนการตัดสินใจนั้นมิไดเกิดขึ้นและสําเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น แมวา
ครอบครั ว ส ว นใหญ มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ เดี ย วกั น มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมด ว ยกั น แต มิ ไ ด
หมายความถึงทั้งหมด ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญไดสะสมขอมูลมากพอสมควร
เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและการดําเนินชีวิตของบุตรหลานของตน พวกเขาทําการคนควาขอมูล
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานความคิดและความเชื่อ เพราะ
การที่ตนเองนําบุตรหลานแยกออกจากโรงเรียนปกตินั้นตองอาศัยความมั่นใจระดับหนึ่ง ดังนั้นสื่อ
สิ่งพิมพและสื่อออนไลนจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจจัดโฮมสคูล
3) อิทธิพลจากสื่อ
จากประสบการณขางตนสะทอนวาขอมูลทั้งหลายเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
กระบวนการตัดสินใจ ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมิไดมีพรอมแคความเชื่อหรือเจตคติที่ดี
ตอการจั ดโฮมสคู ล แต ข อมู ลจากสื่ อทั้ งหลายมี พลังสําคั ญที่ผลักดั น และขั บ เคลื่ อนให ค รอบครั ว
สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น สามารถตั ด สิ น ใจได ง า ยขึ้ น ข อ มู ล ที่ ก ล า วมามิ ไ ด ห มายถึ ง ข อ มู ล ที่
เกี่ยวของกับดานการศึกษาโดยตรงอยางเดียวเทานั้น ขอมูลดานอื่นๆ ก็สามารถหลอหลอมใหพวก
เขาตัดสินใจเลือกจัดโฮมสคูล ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“ตอนนั้นทองอยูดวย แฟนพี่ก็เอาหนังสือมาใหพี่อานนะ เอาอานไปพัฒนาการ
การกินอาหาร อะไรที่ตองปอนลูกในแนวธรรมชาติอะ อานสะสมๆๆๆเอามาใชกับลูก ถือวาลูกบานนี้
เลี้ยงไมตามใจ หนังสือชื่อ "อิสรภาพไมใชการตามใจ” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
ซึ่งอิสรภาพในความหมายของผูปกครองทานนี้คือ การใหลูกไดทดลองทําในสิ่งที่
ตนเองตองการภายใตการควบคุมดูแลของผูปกครอง ทั้งนี้เพื่อใหผูปกครองไดทราบวาควรจะพัฒนา
ลูกไปในแนวทางไหน จากการสั่งสมขอมูลนี้ ทําใหผูปกครองมั่นใจที่จะตัดสินใจจัดโฮมสคูลใหกับ
บุตรหลานของตน อยางไรก็ตามมีหลายครอบครัวที่เริ่มหันมาสนใจการศึกษาระบบนี้ผานขอความ
สั้นๆ ที่สามารถกระตุนใหผูที่เ ปนพ อแมยอนกลั บมาถามตนเองวาตองการใหลูกเติบ โตอยางไร
เพราะการเขาเรียนที่สถาบันการศึกษานั้น ถือเปนการนําบุตรหลานของตนไปฝากไวกับสถานที่หนึ่ง
ซึ่งเปนสถานที่ที่ประกอบไปดวยหลายบุคคล ที่ผูปกครองไมสามารถรูไดอยางเต็มที่ถึงพัฒนาการ
ของบุต รหลาน ดังนั้นการที่ผูปกครองทานนี้ เริ่มหันมาสนใจระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ครอบครัวเกิดขึ้นจากขอความเพียงสั้นๆ ขางรถนักเรียนที่กลาววา “พัฒนาจิตใจและปญญาสูความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ” อาจถือไดวาสื่อทั้งหลายนั้นมีอิทธิพลอยางสูงตอกระบวนการตัดสินใจของ
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
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4) ประสบการณชีวิต
ประสบการณชีวิตตางๆ หลอหลอมใหมนุษยมี เจตคติ ความเชื่อ ประสบการณ
และพฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งกั น โดยเฉพาะเจตคติ ข องบุ ค คลมี บ ทบาทสํ า คั ญ ไม แ พ ป จ จั ย อื่ น ใน
กระบวนการตัดสินใจ ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดรับประสบการณหลากหลายที่ทําให
พวกเขามีเจตคติดานลบกับระบบโรงเรียนธรรมดาดังคําผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“เราก็คิดวาแคใกลบาน ไมเอาเขาโรงเรียนในเมืองหรอก เราไมอยากใหเขา
ทรมานขนาดนั้น ดูจากประสบการณคนอื่นๆ นะ” (แมชาง. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาพวกเขาเหลานี้มองหาแนวทางการศึกษา
ใหมที่สามารถตอบโจทยในสิ่งที่พวกเขาตองการได ซึ่งการมีเจตคติแงลบตอระบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสงผลใหครอบครัวเหลานี้สามารถตัดสินใจไดงายขึ้น ผูปกครองทานหนึ่งมีความเห็นตอ
ระบบการศึกษาทั่วไปวา
“ครูไมไดสอนใหคิด ไมไดสอนใหคิดที่เปนจากตัวเรา จากที่เราเห็นก็ไมได
สอน ครูเคาสอนใหเราจํา แลวเราเห็นอะไรก็คือเห็นจากกระดาน เห็นจากครูบอก เวลาอยูกับชาวตางชาติ
จะแสดงความคิดเห็นอะไรจะยากมาก เพราะเราไมไดถูกฝกมาใหคิด ยากมากจริงๆ คนไทยจะเปน
อันดับตนๆที่จะชนะโอลิมปกวิชาการ แตมันจะเปนแคกลุมคนกลุมเดียว แตภาพโดยรวมมันแยมาก
ถึงจะชนะโอลิมปก โรงเรียนในเมืองไทยจะเลือกเฉพาะคนที่เกง ใครเกงจะเอาไปเปนแนวหนา แลวก็
ฝกขึ้นไปเพื่อที่จะสรางชื่อเสียง แตเคาไมไดมาสนใจคนที่ไมได ใหมันได ครูจะหวงเรื่องทําวิทยฐานะ
เพื่อที่จะใหเลื่อนขั้น ถาเราตองทําตรงนั้น ถามวาจะเอาเวลาไหนไปพัฒนาการสอน เพราะตอนนั้น
เคยอยูบริษัทและตองทําระบบ GMP คือแทบจะไมไดสนใจงานเลย แทนที่จะทํางานไดดี ตองไปทํา
เอกสารเพื่อที่จะใหผานประเมิน ละครูจะเอาเวลาที่ไหนมาสนใจเด็ก” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองทานหนึ่งไดเลาถึงประสบการณดานลบจากโรงเรียน โดยเลาวา
“ครูก็ดุเนอะ เกือบทุกวิชาครูดุมาก ตีดวย เราก็รูสึกวามันก็ดีสวนหนึ่งนะ แต
บางครั้งครูไมเขาใจในตัวเราวาเอย เราไมถนัดดานนี้นะ ไมชอบเรียนวิชานี้เนาะ ทําไมครูไมหาวิธีที่
ทําใหเรารูสึกวาอยากเรียน แตชอบวิชาภาษาไทย คือเปนคนชอบคดลายมือ เลยเขียนชา ครูก็ไม
เขาใจวาทําไมถึงเขียนชา มีครูบางคนก็ตีเรา แตละคนเห็นความตางจากเราไมเหมือนกันไง แตครูที่ตี
เราเราก็จะไมชอบเรียนวิชาเคาละ แตถาครูที่เราเรียนกีฬา ครูก็จะสงเสริมละ ผลักดัน แตครูบางคน
เขาก็มองตางมุมเนอะ บางคนถึงขนาดเอาเราไปขังเลยนะไอที่เขียนชาเนี่ย จําไดจนทุกวันนี้ ป.4 อะ
ฝงใจวาโดนขังในตูเก็บเอกสาร ครูผูชายใจรายมาก ทําไมครูไมเขาใจหนูอยากเขียนสวยๆ อา มันยัง
ฝงใจนะโดนขังอะ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
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จากประสบการณเหลานี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนไมเห็นดวยหรือไมเชื่อวาระบบการศึกษาแบบเดิมๆจะสามารถทําใหบุตรหลานของเขาเอา
ชีวิตรอดในสังคมปจจุบันได ดังนั้นเจตคติเหลานี้จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยทําใหกระบวนตัดสินใจ
ที่เลือกจัดโฮมสคูลงายขึ้น นอกจากนี้ครอบครัวบางครอบครัวเล็งเห็นถึงปญหาทางดานสังคมที่มี
แนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทําใหพวกเขามองหาทางออกใหกับอนาคตของบุตร
หลานซึ่งเริ่มจากการศึกษา ดังผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ณ ตอนนี้นะ มันเกิดขึ้นมาจากสังคม เยาวชนในสังคม พฤติกรรมในสังคม ผลสะทอน
ทางดานจิตใจอะไรก็แลวแต หลายๆ อยางที่มันออกมาใหเราเห็น การศึกษาทุกวันนี้ไมไดตอบโจทย
ในชีวิตเลย ถึงคุณเรียนสูงจนไดเปนดอกเตอร คุณก็มีความต่ําลงของจิตใจ มันตองมีศาสตรและศิลป
ควบคูกันไป มันตองมีศีลธรรมดวย มันเห็นสังคมมากกวาแลวมันก็เบื่อ คือเราไมตองเหมือนคนหมู
มากก็ได คือแบบวาไมตองรวยลนฟา ขอใหอยูแบบมีความสุขตามอัตภาพ ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบ
แลวมีความสุขในชีวิต เพราะชีวิตก็ไมไดยืนยาวอะไร ไมกี่ปเราก็ตายแลว” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
เนื่องจากครอบครัวเหลานี้ไดรับประสบการณทั้งทางตรงและทางออมมาตลอดทั้ง
ชีวิตของพวกเขา พวกเขาจึงตองการสรางภูมิคุมกันใหกับบุตรหลานโดยเนนเรื่องสติ ทักษะการ
ดํารงชีวิต ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา รวมถึงดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลัก ซึ่งสิ่ง
เหลานี้มีความสําคัญนําหนาความรูทางดานวิชาการ จากจุดนี้เองอาจนําไปสูการตัดสินใจจัดโฮมสคูล
ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นก็คือประสบการณชีวิตและการทํางานของครอบครัวเปนปจจัยหลักอีก
ปจจัยหนึ่ง เนื่องจากผูปกครองไดผานประสบการณที่หลากหลายและไดหลอหลอมความคิดและเจตคติ
ของคําวา “ความเปนมนุษย” ซึ่งมิใชมาจากเงินทอง ความรู หรือตําแหนงทางสังคมเพียงอยางใดเลย
ดังคําใหสัมภาษณของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“รูสึกวาการศึกษาไมใชคําตอบของการทําใหคนไดเปนมนุษย มนุษยเกิดมาเพื่อ
เปนมนุษย เราอาจไมจําเปนที่ตองมีเรื่องการศึกษาสูงมากก็ไดแตเราเติมเต็มชีวิตเราได เรารูวา
ความสุข ความสงบ และสิ่งที่เราตองการมันคืออะไร และเราสามารถเผื่อแผสิ่งเหลานี้ใหกับคนอื่นได
บาง ก็อาจจะตอบไดแลวเนอะ อาจมาจากจุดที่วาคําตอบของเราไมใช เงิน เกียรติยศ ความมีชื่อเสียง
เพราะวาเราลวนแตผานสิ่งเหลานั้นมาหมดแลว แลวเราก็พบวามันก็ไมใช เราก็เลยคิดวาถาอยางนั้น
เราก็อยากจะหาการศึกษาที่ลูกเราไมเห็นตองคิดเหมือนกับที่ทุกๆคนคิดกันเลยเพราะสิ่งเหลานั้นมัน
ไมใชคําตอบในชีวิต” (แมแมว. 2556: สัมภาษณ)
กรณีผูปกครองบางทานที่เปนนักกิจกรรมตั้งแตสมัยเด็ก พวกเขาก็จะมีเจตคติที่ดี
ตอการที่บุตรหลานของตนไดเรียนรูผานกิจกรรมและการลงมือทําจริง ซึ่งครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนเชื่อวาสามารถตอบโจทยที่ตองการได นอกจากนี้ครอบครัวสวนใหญมีเจตคติแงลบตอ
กระบวนการประเมินและการคัดเลือกเด็กเขาศึกษาตอ ผูปกครองบางทานไดรับประสบการณตรง
จากการที่บุตรหลานของเขาถูกประเมินจากโรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งเปนการประเมินที่ไมเหมาะสมและ
เปนการตีตราใหกับเด็กดวย ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
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“ผมไปที่โรงเรียนแหงหนึ่ง พอถึงตอนสอบสัมภาษณผมไมไดรับความประทับใจ
จากโรงเรียนนี้ ลูกชายผมสอบสัมภาษณพรอมกับเด็กผูหญิงอีก 2 คน แลวเคาก็วัดกันที่ความนิ่ง ลูก
ผมถูกฝกใหกลาคิดกลาตอบแตดันใหเด็กยืนกระตายขาเดียว ลูกผมเปนผูชายนะอยูไมสุขซนอยาง
กับลิง ครูที่นั่นก็บอกวาลูกเราสมาธิสั้น พอแมรูแคนั้นแหละกังวลมาก เคาแนะนําใหไปตรวจ ผมก็เลย
บอกวาครูอยูกับลูกผมแค 3 ชั่วโมงบอกวาลูกเราเปนสมาธิสั้น แตผมอยูกับเคามาทั้งชีวิตผมมั่นใจวา
ไมเปน” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
ดวยเจตคติดานลบตอระบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ครอบครัวจึงไม
ไวใจระบบโรงเรียนทั่วไป ดังนั้นประสบการณและเจตคติเหลานี้เองสงผลใหครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนตัดสินใจจัดโฮมสคูล
5) บุคคลรอบขาง
บุคคลรอบขางก็มีผลตอการตัดสินใจเชนเดียวกัน เมื่อใดที่บุคคลไดรับการ
สนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลรอบขาง บุคคลนั้นจะมีแนวโนมในการทําพฤติกรรม
ดังกลาว ครอบครัวสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขางไมวาจะเปนการสนับสนุนดาน
ขอมูล ทรัพยากร หรือกําลังใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้เสริมสรางใหผูปกครองมั่นใจที่จะตัดสินใจจัดโฮมสคูล
ดวยตนเอง ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“พอดี คุ ณพ อ ก็แ นวๆนี้ กัน ดว ย เพราะว า ตอนที่ เ ค าทํ า ที สี ส ปริ ญ ญาตรี เ นี่ ย
ตอนแรกเคา ทํา เรื่อ งคุก แลว คราวนี้คุณ แมข องคุณ พอ เนี่ย ไมอ ยากใหเ ขา ไปเคา ก็เ ลยเปลี่ย น
เคาบอกวาเปลี่ยนมาทําเรื่องการศึกษาเด็กเล็กดีกวา เคาก็เลยทํา ไปศึกษาเรื่องวอลดอรฟ เรื่องอะไร
พวกเนี้ยเยอะ สถาปตยทํายังไงใหเชื่อมโยงกับเด็ก แตออกมาจริงๆ แลวมันก็คือในชีวิตประจําวันของ
เราอยางเนี้ยะ” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
จากการที่ ค นใกล ชิ ด มี ค วามคิ ด และความเชื่ อ ไปในแนวทางเดี ย วกั น ทํ า ให
ผูปกครองเกิดความมั่นใจตอความคิดและความเชื่อของตนเองมากขึ้น ผูปกครองทานหนึ่งเคยมี
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการจัดโฮมสคูลจากบุคคลรอบขางโดยเลาวา
“มันเปนภาพจํานะครับ เคยทํางานกับพี่คนหนึ่งที่ใหลูกเคาเรียนโฮมสคูล เราก็
ดูวาแปลกดี ไมไดคิดอะไรมาก เออ แตก็ดูวาลูกเคามีความสุขดีเนอะ” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
ยิ่งไปกวานั้นกําลังใจและคําเชยชมจากบุคคลอื่นๆ ก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เชนกัน ยกตัวอยางเชนครอบครัวที่นําลูกเขาเรียนโรงเรียนที่เปนแนวทางเลือก และบุตรหลานของ
ตนไดรับคําเชยชม ดังนั้นจึงทําใหผูปกครองเกิดความมั่นคงทางดานความคิดและอารมณที่จะนําไปสู
การตัดสินใจเลือกเดินทางตามแนวคิดเดิมที่ไดต้งั มั่นไว
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6) การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกร
แมวาครอบครัวเหลานี้มั่นใจในระบบโฮมสคูล แตถามิไดรับการสนับสนุนและ
การรับรองจากรัฐบาลหรือสถาบันการศึกษาทั้งหลาย พวกเขาอาจชะงักการตัดสินใจจัดระบบการ
เรียนการสอนเชนนี้ ดังนั้นปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งตอการตัดสินใจคือการไดรับการรับรองจาก
รัฐบาลและสถาบันการศึกษาทั่วไปดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“แต ก็ ยั งดี ที่ เ รามีรุ ง อรุ ณ มารองรั บ เรา เราก็ เ ลยรู สึ ก ว า มั นมั่ น คงมากขึ้ น
เพราะวาถาเราไปทางเขต เคาจะไมทําความเขาใจกับเราอยางนี้ เคาจะบอกวาเอาเขาระบบไปเลย
บางครั้งเราก็ทอนะ แตนี่ดีที่ครูเจนและสมาคมบานเรียนมาชวย มหาลัยไมมีไมเปนไร ก็ยังมี กศน. มี
รามคําแหง คิดวาไมจําเปนตองไปเรียนมหาลัยที่ตองเอ็นทรานซ ยังไงก็มีรามคําแหงมารองรับ ถามี
ตังคหนอยก็ไปเมืองนอกเลย คือถามองแคนี้นะไปเอาภาษาอังกฤษ แลวเราก็ไปอยูกับเคาดวย ยังไม
รูอนาคตแตเราวางไวแบบนี้ กศน. รามคําแหง ไมก็ไปเมืองนอก คือไปเอาภาษากลับมาแลวมาทํางาน
อาชีพตัวเองอิสระ” (พอวาฬ. 2556: สัมภาษณ)
7) เนนเด็กเปนศูนยกลาง
จากการใหสัมภาษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยพบวา
การตัดสินใจของครอบครัวเหลานี้วางรากฐานอยูที่การนําเด็กเปนศูนยกลาง แมวาเด็กไมไดเรียกรอง
ที่จะเลือกระบบการศึกษาดวยตนเองแตผูปกครองทําการตัดสินใจโดยพยายามที่จะไมเอาความ
คาดหวังของตนเองเปนตัวนํา ในทางกลับกัน ตัวเด็กนั้นมีอิทธิพลสูงในกระบวนการตัดสินใจของ
ผูปกครอง เนื่องจากครอบครัวเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับเด็กที่สุด ดังนั้นจึงเปนผูที่เห็นพัฒนาการ
และศัก ยภาพของเด็ กชั ดเจนกว าบุ ค คลอื่น ครอบครัว บางครอบครั ว ตัดสินใจนํา ลูก เขา เรีย นใน
โรงเรียนที่อยูในละแวกเดียวกันกับบานของตนและเนนเปนโรงเรียนแนวทางเลือก เปนที่โชคดีของ
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนที่มีโรงเรียนอนุบาลวิถีพุทธและสถานที่เรียนหลักอยูไมไกลจาก
ละแวกบ า นนั ก แต อ ย า งไรก็ ต ามครอบครั ว แต ล ะครอบครั ว มี ค วามจํ า เป น ที่ แ ตกต า งกั น เช น
ผูปกครองบางทานขับรถเองไมไดตองใหสามีที่เปนคนทํางานขับรับสงลูก ดังนั้นระยะทางและเวลา
จึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน แตสําหรับบางทานนั้นไมตองการใหบุตรหลานของ
ตนเองตองตื่นเชาและใชชีวิตอยูในรถ ดังคํากลาวที่วา
“สําคัญคือใกลบานดวย เด็กก็ไมลา ขอวาไมตองไปกินขาวบนรถ นอนบนรถ
หรือมีอะไรก็อยูในรถอยางเดียว ไมเอา ถึงโตขึ้นมาก็ไมอยากใหลูกตื่นตีหาครึ่งนะ” (แมชาง. 2556:
สัมภาษณ)
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ครอบครัวเหลานี้แมวามีอํานาจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนแตพวกเขาจะมอง
เด็กเปนศูนยกลางเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้บางครอบครัวยึดหลักความเปนตัวตนและ
รูปแบบพัฒนาการของบุตรหลานเปนหลัก กลาวคือ พอแมเหลานี้ไดใกลชิดกับเด็กมากตั้งแตแรก
เกิดจนถึงวัยเขาโรงเรียน ผลก็คือผูปกครองไดเห็นพัฒนาการและรูปแบบการเรียนรูของบุตรหลาน
ของตน ดังนั้นการรูจักเด็กทําใหครอบครัวสามารถตัดสินใจที่จะเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมใหแก
บุตรหลานโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง ดังคําบอกเลาที่กลาววา
“มีอีกอยางนึงที่ทําใหพี่สนใจในแนวนี้คือ ดวยลักษณะตัวลูกเราดวยสวนนึงคะ จะ
พบวาลูกพี่ไมใชเด็กที่นิ่งมากแตไมใชพิเศษนะคะ เคยมีคน suggest ใหไปตรวจ แตตรวจมาแลว
ไมใช แตเราก็รูวาลูกเราอาจจะไม enjoy กับในระบบดวยเคาก็ไมใชคนแบบนั้นไงคะ เคาอาจจะเปนคน
ที่เรียนรูผานกาย เคาเปนเด็กที่ใชกายเยอะ ผิดกับนองสาว แตเขาเปนคนมองภาพรวมแลวชัดนะคะ
อยางเชนใหเคาแตงประโยค ก็จะเปนรวมๆเชน ฉันกินขาว เธอกินขาว หนึ่งกินขาว เคาเปนคนแบบ
ตรงๆ ชัดๆ ถาจะเอา detail คงไมไดอะไร บางอยางมันนาจะ fit กับลูกเรามากกวา” (แมเตา. 2556:
สัมภาษณ)
แมวาครอบครัวเหลานี้จะมีอํานาจในการตัดสินใจ แตก็มิไดอางความเหมาะสม
เพื่อนําบุตรหลานเขาสูการจัดโฮมสคูล พวกเขาเปดโอกาสใหลูกไดทดลอง แสดงความคิดเห็น หรือ
แมก ระทั่งตั ดสิ นใจเลื อกทางเดินของตนเอง หลายครอบครั ว เคยนําบุตรหลานของตนเข า เรี ยน
โรงเรียนในระบบดังคํากลาวที่วา
“คุณแมเปนคนตัดสินใจเองคะ เพราะลูกก็คงเล็กเกินไปที่ตัดสินใจ แตถามวาเคา
อยากเรียนในระบบมั้ย เคยพาเคาไปนะเคยรูจักครูก็เลยพาเคาไป ไปดูซิลูกวาระบบเคาเรียนกันแบบ
ไหน คือใหมองภาพวาแตกตางกันมั้ย ใหดูเองวาอันไหนเหมาะกับเคา ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
และหลายครอบครัวเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกดวยตนเองไมวาจะเปนเรื่องโรงเรียน
หรือการเรียนวิชาเสริมตางๆ ซึ่งผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“คุยกันกับลูกเสมอวาจะเอาแบบไหน จะเรียนกับเพื่อนอยางนี้หรือจะเรียนเดี่ยว
เพราะโฮมสคูลจะเรียนแบบเดี่ยวก็ไดไง เคายังก้ําๆกึ่งๆเพราะแค8ขวบดวยไง ยังไมแนใจวาจะอยู
อยางนี้หรือจะไปไหนดี ก็ใหเคาไดมีสวนตัดสินใจ เรียนอะไรที่เคาชอบ เชนเคาอยากเรียนเปยโน
บัลเลต ก็สงเสริมเคา” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองอีกทานยังไดกลาววา
“ตอบตรงๆ เลยนะวาไมรูวาจะเอาเขาระบบหรือเปลา เพราะมันยังไมถึงจุดวา ป.5
แลวเราจะเอาไง ตอนนี้คือไปตามสเต็ปละ แตถาวันนึงเคาขอเขาระบบ นั่นแหละ ตองเอาเคาไปเขา
แลว เราไมเอาเราเปนหลัก เพราะสิ่งที่เคาไดก็คือตัวเคาเอง ก็บอกเคาวาแมก็รอบๆหนูนั่นแหละ แต
หนูตองมีจุดยืนตัวเอง ใหเคาลองเห็นทุกสภาพแลวใหเคาเลือกแตที่บอกไป เคาสามารถอยูไดทุก
สภาพ เพียงแตเคาจะเลือกอยูสภาพไหนเทานั้นเอง” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
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จากการสัมภาษณกลุมยิ่งย้ําใหเขาใจวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนนี้ยึด
เด็ก เป นศู นย ก ลางและค อนข างใหอิสระทางความคิด และพฤติ กรรม แม ว าอาจมีความคาดหวัง
เล็ ก น อ ยแฝงอยู แ ต ค รอบครั ว เหล า นี้ ก็ มิ ไ ด ห ลุ ด ออกจากสิ่ ง ที่ พ วกเค า ยึ ด มั่ น นั่ น คื อ “เด็ ก เป น
ศูนยกลาง”
8) ความศรัทธา
ประเด็นสุดทายที่จะกลาวในหัวขอกระบวนการการตัดสินใจไดแก ความศรัทธา
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีความศรัทธาตอระบบโฮมสคูล ศรัทธาตอศักยภาพของตนเอง
ที่จะสามารถอบรมสั่งสอนลูกได นอกจากนี้ยังมีความศรัทธาตอกลุมเรียนบานเฟรน และศรัทธาตอ
บุคคลที่มีอิทธิพลสูงตอพวกเขาก็คือ ครูทิม (นามสมมติ) เนื่องจากครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนไดรับการถายทอดจากสื่อตางๆทําใหครอบครัวเหลานี้เห็นความสําคัญของการจัดโฮมสคูลและ
ยิ่งทําใหผูปกครองเกิดความมั่นใจที่จะฝากบุตรหลานของตนไวกับระบบนี้ พวกเขามีเจตคติที่ดีตอ
การจัดโฮมสคูลดังคํากลาวของผูปกครองหลายทานดังนี้
“อยากดูแลสงเสริมลูกอยางใกลชิด นี่แหละที่เหมือนกัน พอไดลองอาน
ลองศึกษาดูแลว ขอดีขอเดนของ home school คือ เราสามารถที่จะสงเสริมประสิทธิภาพเด็กไดเลย
ตั้งแตเล็ก ไมตองรอจนแกไปแลว ทําอะไรไมได ถาเราเห็นเรา เราสงเสริมเร็ว มันก็เปนประโยชนเร็ว
เหมือนเปนจุด แข็งของ home school เลย ในความคิด คุณ แม ดว ย life style ของที่บา นคือ มัน
ตอบโจทย” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
“การเรียนโฮมสคูลเนี่ยพัฒนาการเด็กจะเริ่มคอยๆพุงขึ้นเรื่อยๆ ตื่นเตนกับ
การไดเรียนรูอะไรแปลกๆ ใหมๆ คือเด็กเริ่ม ป.1 ก็เริ่มมีความรับผิดชอบเนอะ ความพรอมทุกดานที่
เคามีเลย อารมณ สังคมอะไรอยางนี้ 4 ดานนี่ เคาก็มีพรอมแลว เรามองวาถาเคาพรอมแลวเนี่ย เวลา
จะใสอะไรเขาไป คราวนี้ก็โลดเลย” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
“อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เรามองหากันอยู อยางบานพี่พี่เนนกอนเลยคือเรื่อง
ทักษะชีวิตประจําวันนะ มันเปนพื้นฐานที่จะไปทําอะไรหลายๆอยาง ถาคุณมีทักษะชีวิต มีความ
รับผิดชอบ มีกระบวนความคิด ชวยเหลือตัวเองไดไมพึ่งใครแบบตามวัยเคานะ พี่ก็จะปลูกฝงอยางนี้
มาเรื่อยๆ ตั้งแตเคาเริ่มคลาน ตองชวยตัวเอง ดังนั้นการเรียนดวยระบบนี้จะสามารถเติมเต็มสิ่ง
เหลานี้ได” (แมแมว. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ค รูทิมยัง ไดก ลา ววา “การเรีย นโฮมสคูล ถือวา เปน การใหอิส ระทาง
ปญญา” จากคํากลาวของแตละครอบครัวสามารถสรุปไดวาครอบครัวเหลานี้มีศรัทธาตอการจัด
โฮมสคูล พวกเขาเชื่อวาระบบนี้สามารถพัฒนาใหบุตรหลานของเขารูจักตนเอง และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของเด็กทางดานตางๆ ไดตามความเหมาะสม จึงเปนเรื่องที่ไมยากเลยที่ครอบครัวเหลานี้
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จะตัดสินใจจัดโฮมสคูล จากการสนทนากลุมทําใหผูวิจัยพบวา นอกจากศรัทธาตอการจัดโฮมสคูลแลว
ผูปกครองเหลานี้ยังมีศรัทธาตอตนเองอีกดวย กลาวคือพวกเขามั่นใจในศักยภาพความเปนพอแมใน
การอบรมสั่งสอนใหบุตรหลานสามารถบรรลุถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ เนื่องจากพอแมเปนบุคคล
ที่อยูใกลชิดกับเด็กที่สุด ดังคํากลาวที่วา
“เรารักลูก และเราทําไดเรามีศักยภาพที่จะทํา หมายความวาความมั่นใจในเรื่อง
ของเวลาที่ จ ะทุ ม เทให ลู ก ได เพราะการทํ า โฮมสคู ล นี่ ไ ม ใ ช เช า มาส ง เย็ น มารั บ แล ว ในแง ข อง
เศรษฐกิจตองได ในแงของความรูตองได ก็คือเราคิดวาเรามีความพรอม แตแนนอน เราไมเพอรเฟค
อาจจะเกงทุกเรื่องยกเวนบางเรื่อง” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
ดั ง นั้ น ถ า เริ่ ม จากการมี ศ รั ท ธาต อ ตนเอง การตั ด สิ น ใจจึ ง เป น เรื่ อ งที่ ง า ยดาย
เชนเดียวกับการที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเห็นประโยชนของการศึกษาระบบนี้ อีกหนึ่ง
ศรัทธาก็คือ ศรัทธาตอกลุมเรียนบานเฟรน เนื่องจากกลุมเรียนบานเฟรนมิไดประกอบไปดวยคน
เพียงคนเดียวแตประกอบไปดวยหลายบุคคลซึ่งก็คือพอแมผูปกครองทั้งหลาย ครูทิม (นามสมมติ)
เปนตน ดังนั้นถาผูปกครองทานใดไมมีศรัทธาตอกลุมเรียนบานเฟรนซึ่งก็คือศรัทธาตอพอแมทาน
อื่ น ๆ ก็ ย ากที่ จ ะตั ด สิ น ใจนํ า บุ ต รหลานของตนเข า มาเรี ย นที่ ก ลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น แห ง นี้ เพราะ
เนื่องจากในการจัดโฮมสคูลแบบกลุมนั้น จําเปนอยางมากที่จะตองมีความศรัทธาซึ่งกันและกัน จาก
คําใหสัมภาษณ ผูปกครองทุกทานกลาววาการเรียนที่บานเฟรนนั้นไมมีลูกเขาลูกเรา เหมือนการ
สลับกันเลี้ยงลูก มีการผลัดเวรและจัดสรรหนาที่อยามีระบบตามความถนัดและความสะดวกของแต
ละครอบครัว เด็กๆ ทุกคนก็คือลูกของพอแมทุกคนซึ่งพอแมทุกคนสามารถอบรมสั่งสอนได ดังนั้น
การที่ครอบครัวตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียนที่บานเฟรน ศรัทธาตอกลุมและพอแมผูปกครองทาน
อื่นๆ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“เห็นจากคนที่มารวมกลุมกันแลวเชื่อวาทุกคนมีคุณธรรมพอ ทุกคนมีการ
มองโลก มีมุมมอง มีทักษะการใชชีวิตของตนเองได ok trust กันมากกวาคะ trust ในครูทิม (นามสมมติ)
trust ในพอแมคนอื่นๆ แลวเราก็เลยมั่นใจจะทําอะไรก็ทําจะไปไหนก็ไป” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณขางตนจะพบวามีบุคคลอีกทานหนึ่งซึ่งมีบทบาทสูงใน
กลุมเรียนบานเฟรนซึ่งอาจถือไดวาเปนกระดูกสันหลังของกลุมไดเลยที่เดียวนั่นคือ ครูทิม (นามสมมติ)
ครูทิมเปนผูเชี่ยวชาญที่วางแนวทางการศึกษาของกลุมเรียนบานเฟรนดังคําเปรียบเทียบของผูป กครอง
ทานหนึ่งที่กลาววา
“เรารูสึกวาการศึกษาในยุคปจจุบัน มันมีปญหาอะไรบางอยาง ที่เราไมอยาก
ใหลูกไปอยู ณ.จุดนั้น เราก็พยายามหาทางเลือกอะไรก็ไดที่ทําใหลูกเรามีความสุข ตอนนั้นตางคนก็
ตาง ยังไมรูหรอกวาจะตองทําอะไรบาง รูแตวาเรามีเปาหมายอะไรคลายๆ กันและก็โชคดีมีครูทิม
(นามสมมติ) อยู และก็เปนแนวใชธรรมะ ดํารงชีวิต หรือในการเลี้ยงดูเด็กคะ” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)

123
นอกจากนี้พอเสือยังไดกลาวถึงครูทิม(นามสมมติ)วาเปนผูที่คัดทายเรือไมใหเป
ในขณะที่แมปลากลาววา “สวรรคสงมาใหเรามาอยูคูกัน” จากคําใหสัมภาษณของผูปกครองทั้งหลาย
สะทอนใหเห็นวาผูปกครองเหลานี้มีศรัทธาอยางแรงกลาตอครูทิม(นามสมมติ) ดังนั้นครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนจึงมั่นใจที่จะตัดสินใจเลือกการจัดโฮมสคูลแบบกลุม
การตัดสินใจเปนเรื่องที่ไมสามารถกระทําไดโดยปราศจากขอมูล ความคิด เจตคติ
ความเชื่อและประสบการณ ดังนั้นกระบวนการถายทอดทางสังคมที่ผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรน
นี้ไดรับจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการนําไปสูการตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุมใหกับบุตรหลานของตน
1.2.4 จากประสบการณสูการเล็งเห็นซึ่งขอดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุม
จากมุมมองประสบการณชีวิตของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมด
เหลานี้ สามารถสะทอนและอธิบายพื้นฐานของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนโดยเฉพาะ
พื้นฐานดานความคิด ความเชื่อ และเจตคติที่มีอิทธิพลมาจากประสบการณที่ไดรับและสั่งสมมา
ตั้งแตวัยเยาว ซึ่งครอบครัวเหลานี้แมวาจะประสบพบกับเหตุการณหรือประสบการณที่แตกตางกัน
แตครอบครัวทั้งหมดมีพื้นฐานสําคัญหนึ่งที่เหมือนกันคือ พื้นฐานดานความเชื่อและศรัทธาตอแนว
การจัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียน โดยจากการสัมภาษณเชิงลึกและจากการสนทนากลุมในประเด็นเรื่อง
“ขอไดเปรียบของการจัดโฮมสคูลแบบกลุม” พบวาครอบครัวสวนใหญมีความคิดเห็นวาโฮมสคูลแบบ
เดี่ยวยังไมสามารถตอบโจทยทางดานการเรียนรูของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนอยาง
ครอบคลุม ดังนั้นผูปกครองทั้งหลายจึงเชื่อวาการจัดโฮมสคูลแบบกลุมมีศักยภาพสูงกวาในการ
พัฒนาบุตรหลานของตน ผูปกครองทั้งหลายไดกลาวถึงขอดีของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
กลุม ดังนี้
1) การแบงปนทรัพยากร
ขอดีขอแรกก็คือ การรวมกลุมจากหลายครอบครัวทําใหเกิดการแบงปน
ทรัพยากรทั้งดานบุคคล ความรู แรงงาน การเงิน เวลาและประสบการณ ครอบครัวแตละครอบครัวมี
ปฏิสัมพันธกันทุกวันทําใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยน จากจุดนี้ทําใหกลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุม
บานเรียนที่เขมแข็ง ดังจากคําสัมภาษณของผูปกครองที่กลาววา
“การทําคนเดียวมันก็จะแคบนะคะ ความรูหรือ network ทางสังคมของเรา
มันไมเพียงพอกับการเรียนรูของลูก ก็ตองมารวมกันเพื่อที่จะแชรทรัพยากรบุคคล ” (แมปลา. 2556:
สัมภาษณ)
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ผูปกครองอีกทานไดกลาวตอไปอีกวา
“ขอดีคือมันหลากหลายคะ พฤติกรรมแตละบานไมเหมือนกันใชมั้ยคะ และ
ความตองการของแตละบานก็ไมเหมือนกัน พอเรามารวมกันแลว กลุมเรามีจุดยืนคือ แตละบานมี
ความตองการยังไง เราเอามาลงไวตรงกลาง เอามาลงไวทุกบานแลวถึงจะแจก ออกไปเปนการเรียนรู
ของเด็ก นี่แหละแตละบานก็จะไดความหลากหลายของบานอื่นมาดวยไงคะ แตถาเราจัดเดี่ยวๆ คือ
เราจะมีมุมมองแคมุมเดียวไมมีมุมอื่นเขามาดวย แตแบบนี้มีมุมอื่นเขามาดวยมาชวยเติม” (แมแมว.
2556: สัมภาษณ)
แมวาการรวมกลุมกันนั้นอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายแตสําหรับการรวมตัวของ
กลุ มเรียนบ านเฟ รนนั้น ผูปกครองต างมีกลไกในการจั ดการประกอบกับความเชื่อ เจตคติ และ
แนวคิดที่คลายคลึงกัน จึงทําใหสามารถเปนกลุมที่ยั่งยืนไดจนถึงปจจุบัน ดังคํากลาวของผูปกครอง
ทานหนึ่งกลาววา
“การจัดเปนกลุมมันดีตรงที่วาเรามาแชรกันทุกอยางเลย แลวเผอิญการแชรของ
เรามันลงตัว คือเราแบงกันเลี้ยงลูกได เราสามารถไปทํากิจกรรมเปนสวนตัวบางเวลาในแตละอาทิตย
ได แตในขณะเดียวเราก็มาแชรวาอยูที่เปนสวนกลางมันชวยไดมันก็ไมหนักคนใดคนหนึ่ง ชวยกัน
แบงเบาภาระ มันดีกวา” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบกลุ ม สามารถช ว ยแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหน า
เนื่องจากผูปกครองแตละทานมีความถนัดที่หลากหลายดังนั้นการแบงปนทางดานทรัพยากรตามที่
กลาวมาสามารถแบงเบาภาระซึ่งกันและกันได ดังคํากลาวชวงสนทนากลุมของผูปกครองทานหนึ่งที่
กลาววา
“คือหลายๆคนเหมือนเขามาชวยเติมเต็ม อะไรที่มันอาจขาดหายไปบาง มาแชร
กันมาชวยกันดูแลกัน” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของผูปกครองอีกทานที่กลาววา “ทําเดี่ยวไมมีคนชวยคิด
ชวยแกปญหา อยางทุกวันนี้เวลามีกิจกรรม ทัศนศึกษาพอแมชวยกันหามาจนตารางเต็ม ตองคัด
ออกอะ” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
จากคํ า กล า วข า งต น สะท อ นให เ ห็ นว า ผู ป กครองทั้ ง หลายมี ค วามสุ ข ในการจั ด
การศึกษาเพราะมิไดมีแตการแบงปนทางดานทรัพยากรเพียงเทานั้น แตการรวมกลุมทําใหเกิดการ
แบงปนทางดานอารมณและสังคมอีกดวย
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2) เด็กไมโดดเดี่ยว
ขอดีขอตอมาของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมคือ เด็กๆไมเหงาหรือรูสึกโดดเดี่ยว
เนื่องจากเด็กๆ ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลในกลุมเรียนบานเฟรน เด็กไดรูจักการ
ปรับตัว พรอมทั้งยังไดพัฒนาทักษะทางสังคมอื่นๆ เชน การทํางานเปนทีม และการรูจักแพ ชนะ
และอภัย ผูปกครองสวนใหญกลาววาเด็กจําเปนจะตองมีสังคม เพราะสังคมสามารถสอนเด็กๆ ได
เกือบทุกดานเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข จากคํากลาวของผูปกครองดังนี้
“การเรี ย นกลุ ม ทํ า ให เ ค า สามารถไปไหนเข า กั บ ใครก็ ไ ด สามารถปรั บ ตั ว ได
ครอบครัวเดี่ยวอาจมีปญหาเรื่องการเขากลุม เขาสังคม แตเราเปนกลุมที่มารวมกัน เวลาไปไหนก็เขา
กับคนอื่นไดงาย ทางเราจะเขากับคนอื่นไดงายกวามากกวาเด็กโรงเรียนปกติเพราะเด็กพวกนั้นจะ
กลัวครู เราไมกลัวแตเกรงใจแลวก็เคารพครู” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
“เด็กเขาจะมีสังคมของเขาดวย ถาจัดเดี่ยว เด็กๆ จะไมคอยมีเพื่อน เขาจะเหงา”
(แมชาง. 2556: สัมภาษณ)
“สําคัญคือ เด็ก พื้นฐานของเขาตองการสังคม อั นนี้คือ สิ่งที่เรามารวมกลุมกัน
จนกระทั่ง ถาเกิดโต อาจจะไปจัดเดี่ยวก็ได” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากผู ป กครองแล ว ครู ทิ ม (นามสมมติ ) ได ก ล า วถึ ง ข อ ดี ต อ เด็ ก ในการจั ด
โฮมสคูลแบบกลุม โดยกลาววา
“ขอไดเปรียบที่ชัดๆเลยคือ ทําใหไมเหงา การรวมกลุมกัน เด็กๆ เขามีเพื่อนที่ทํา
เหมือนกับเขา ถาแบบเดี่ยวนี่มันจะเครียด กับพอแมๆ จะคิดวาอือ ทําไงดี”
จากคําใหสัมภาษณที่กลาวขางตนนั้นสะทอนใหเห็นการจัดกลุมบานเรียนสามารถ
เติมเต็มจุดออนที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมักจะถูกตีตราวา เด็กเรียนโฮมสคูลมักจะกาวราว
ไมรูจักการเขาสังคม ดังผูปกครองทานหนึ่งกลาว
“เราตองใจแข็งเพราะเคาบอกวาเด็กโฮมสคูลไมมีระเบียบ ไมมีมารยาท เชน
กมหลังทุกครั้งที่ผานผูใหญ เรารูจุดออนก็ใสเขาไปใหเคารูวาเด็กโฮมสคูลไมใชมีแตเด็กที่ไมมีมารยาทนะ
เคาจะไหวสวย มาดูตอนเชาดิ นารักนะ อยูเปนกลุมเรามีโอกาสไดทํา แตถาเปนเดี่ยวก็ไมไดทําอยาง
นี้หรอก อยากเรียนก็เรียนไมอยากเรียนก็ปลอย แตที่นี่ทําอยางนี้ไมไดหรอก” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
3) จํานวนเด็กที่เหมาะสม
ขอดีขอตอไปของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมคือ จํานวนเด็กไมมากเกินไป
หรื อ น อ ยเกิ น ไปซึ่ ง เอื้ อ อํ า นวยต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ซึ่ ง การเรี ย นการสอนผ า น
กิจกรรมกลุมทําใหเด็กรูสึกสนุกกวาการทํากิจกรรมคนเดียวหรือเรียนคนเดียว ดวยความเปนกลุมที่
มี เ ด็ ก จํ า นวนที่ เ หมาะสมทํ า ให ผู ป กครองและครู ทั้ ง หลายสามารถวางแผนการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายไดซึ่งกลุมเรียนบานเฟรนนี้มีจํานวนเด็กที่เหมาะสม ดังคํากลาวของครูทิมที่กลาววา
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“ก็นาจะเปนกลุมที่ชัดเจน พอสมควรแล ว หละ คื อตกผลึ กพอสมควร ใหคนมา
เรียนรูได ยี่สิบคน นาจะสวย ไมควรเกิน”
4) โอกาสของพอแมในการเรียนรูพรอมกับเด็ก
ข อ ดี อี ก ประการหนึ่ ง ของการจั ด โฮมสคู ล แบบกลุ ม คื อ พ อ แม ส ามารถ
เรียนรูไปพรอมกับเด็กๆได ผูปกครองสามารถเรียนรูเชนเดียวกับเด็กๆ ตามที่ครูทิมกลาววา
“ขอดีคือ พอแม จะไดเรียนรูไปกับเด็ก ถาพอแมไดเรียนรูไปกับเด็ก และ
โตไปพรอมๆกัน เขาจะไดรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญสําหรับลูก ใชมั้ย ทุกวันนี้พอแมไมรู พอแมพาลูกไป
โรงเรียนแตไมรูวาลูกเรียนอะไร ไมรูวาลูกเจออะไรบางในชีวิต ไมรูวาลูกตองการอะไรเปนสวนเสริม
คุณภาพเสริมทักษะตัวเอง ไมรูอะไรเลย รูแตวาลูกสอบไดกี่คะแนน สอบตกหรือสอบผานแตไมรูวา
ลูกมีทักษะอะไรบาง มีวิธีการเรียนแบบไหน อีกสวนหนึ่งก็คือ ลูกก็ไมรูวาพอแมจะสอนตัวเองได เด็ก
สมัยนี้ฟงพอแมมั้ย?ไมฟง เพราะ พอแมไมใชครู ไมใชคนที่ทําหนาที่สอน จะฟงพอแมก็ตอเมื่อพอแม
บังคับ หรือไมก็มีผลประโยชนมาให..... เนาะ”
ในกรณี ถ า จั ด โฮมสคู ล แบบเดี่ ย วพ อ แม ส ว นใหญ จ ะอยู ใ นฐานะผู ส อน แม ว า
ผูปกครองที่จัดโฮมสคูลแบบเดี่ยวจะสามารถเรียนรูจากลูกได แตอยางไรก็ตามอาจขาดโอกาสในการ
เรียนรูจากเครือขายผูปกครองที่จัดโฮมสคูลอยางสม่ําเสมอ เพราะเนื่องจากการจัดบานเรียนนั้นจะ
ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและสั่งสมประสบการณที่หลากหลายซึ่งความสัมพันธเหลานี้เปนประโยชน
ตอทั้งตัวเด็กและผูปกครอง
จากขอดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมขางตนที่เสนอมาแลวนั้นผูปกครองในกลุม
บานเฟรนตางยอมรั บวาตนเองมองเห็นแตแงบวกของการจั ดกลุมลักษณะนี้ แตใ นทางกลั บกัน
ครูทิม ไดเสนออีกมุมมองหนึ่งของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมโดยกลาววา เนื่องจากความแตกตาง
ทางดานบุคคลและวัฒนธรรมของแตละบุคคลอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงกันในกลุมไดซึ่งเปน
สาเหตุใหเกิดการแตกความสามัคคีกันได ดังกรณีที่ครูทิมกลาววา
“คือบางทีผูปกครองมาจาก วัฒนธรรมที่ตางกัน อยางนี้ก็ตองปรับกันเยอะ ถาปรับ
แลวตางตนตางยอมรัฐกันไดก็โอเค ถายอมรับกันไมไดก็จะเกิดการเพงเล็งเพงโทษกัน นินทากัน
ก็ทําใหเกิดคลื่นใตน้ําเปนระลอกๆ แลวขอเสียอีกอันคือ บางทีตองรั้งรอกัน เด็กบางคนเขาพรอมที่
จะแบ็คแพ็คไปเที่ยวรอบโลกแลว แตพอแมคิดวาการอยูเปนกลุมนาจะไดประโยชน อาจจะสงเด็ก
ไปสูโลกกวางแทนที่จะอยูแบบเดิมๆ”
มุมมองตรงขามอีกประการหนึ่งคือ สําหรับเด็กบางคนที่คนพบตนเองแลวพวกเขา
สามารถออกไปหาความรูจากโลกภายนอกไดโดยไมตองยึดติดกับกลุม แตกลับตองมานั่งเรียน
รวมกับกลุมที่เนื้อหามิไดตรงจริตกับบุคคลนั้น สวนใหญจะเกิดขึ้นกับเด็กโตซึ่งในบางครั้งเด็กเหลานี้
ไดพัฒนาศักยภาพตนเองจนถึงจุดที่สมควรแยกตัวออกจากกลุมได
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จากขอไดเปรียบของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมซึ่งเปนมุมมองผานประสบการณที่
ทุก ครอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น มี ค วามเห็ น ร ว มกั น สะท อ นให เ ห็ น ได อ ย า งชั ด เจนว า
ประสบการณ เหล านี้ มีอิทธิ พลตอแนวทางการดําเนินชี วิตของครอบครั วรวมถึ งการตัดสิ นใจจั ด
โฮมสคูลแบบกลุมใหกับบุตรหลานตนเอง

ตอนที่ 2 กระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียน
บานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคม
กระบวนการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแตมนุษยเกิดมาจนกระทั่งวัน
สุดทายของชีวิต โดยตัวแทนการถายทอดทางสังคมมีหลากหลาย ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลแบบกลุม
เรียนของงานวิจัยครั้งนี้เปนครอบครัวที่นําบุตรหลานเขาเรียนในกลุมเรียนบานเฟรน ในสวนนี้ผูวิจัย
นําเสนอการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูล โดยเด็กๆ และผูปกครองกลุมเรียนบาน
เฟรนอยูในฐานะผูไดรับการถายทอดทางสังคม โดยผูวิจัยแบงการนําเสนอตามหัวขอ ดังนี้
2.1 การเจียระไนสูความเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนของเด็ก
2.1.1 ครอบครัว...ในฐานะผูเจียระไน
2.1.2 บานเฟรน...ในฐานะผูเจียระไน
2.2 การเจียระไนสูความเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนของผูปกครอง
2.2.1 เด็ก...ในฐานะผูเจียระไน
2.2.2 ครอบครัวสมาชิกบานเฟรน...ในฐานะผูเจียระไน
2.2.3 ครูทิม (นามสมมติ)...ในฐานะผูเจียระไน
2.1 การเจียระไนสูความเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนของเด็ก
2.1.1 ครอบครัว...ในฐานะผูเจียระไน
หลังจากที่ครอบครัวเหลานี้ตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียนที่กลุมเรียนบานเฟรน
แลว ผูปกครองทุกทานเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนรูใหกับบุตรหลานของตน
เนื่องจากเปนบุคคลนัยสําคัญที่ใชเวลาปฏิสัมพันธกับเด็กมากที่สุด ในหัว ขอนี้ผูวิจัยจะนําเสนอ
กระบวนการถายทอดทางสังคมในมิติดานเนื้อหาและวิธีการในการถายทอดทางสังคมสูเด็กกลุมเรียน
บานเฟรน

128
ก. เนื้อหาการถายทอดทางสังคม
ในปจจุบันการจัดโฮมสคูลเกิดขึ้นอยางกวางขวางในทุกภาคของประเทศไทย
โดยรู ป แบบและลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามแตกต า งกั น ส ว นใหญค รอบครั ว ที่ จั ด
โฮมสคูลจะจัดแบบเดี่ยว หมายความวา ผูปกครองเปนผูจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ใหเวลากับ
บุตรหลานของตนอยางเต็มที่ สําหรับการเรียนรูบางสาขา ผูปกครองสนับสนุนเด็กโดยการสงไป
เรี ยนรูกับ ผูเ ชี่ ย วชาญเฉพาะสาขาโดยตรง มี ก ารพบปะกั บ กลุมผู จัดโฮมสคู ล เปน ครั้ง คราวเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ ซึ่ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ ก ล า วมานี้ เ ป น การจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวตามคํานิยามของโฮมสคูล แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการจัดโฮมสคูลแบบ
กลุมเรียนโดยยังคงเปนกลุมที่ตรงกับนิยามของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอยางแทจริง กลาวคือ
เปนการจัดการศึกษาโดยผูปกครองเปนหลัก มีการปฏิสัมพันธระหวางผูปกครองกับบุตรหลานของ
ตนเปนประจําปกติ เพียงแตเปนการจัดการศึกษาโดยรวมครอบครัวหลายครอบครัวไวดวยกันโดยมี
การจั ด การที่ เ ป น ระเบี ย บแต มี ลั ก ษณะยื ด หยุ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ต อ การรวมกลุ ม กั น เพื่ อ จั ด
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและวัยของเด็ก โดยเนื้อหาที่ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนอบรมและ
ถายทอดสูเด็กมีดังนี้
1) ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม
เริ่มตนจากเนื้อหาในการถายทอดทางสังคมจากผูปกครองสูบุตรหลาน
ผูปกครองทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนถายทอดเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ตางกันแคเพียงรายละเอียด
เล็กๆ นอยๆ เนื้อหาแรกที่ผูปกครองเห็นวามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุตรหลานก็คือ ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม เด็กๆ ทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนไดถูกหลอหลอมเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมมาจากครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเหลานี้ตองการใหบุตรหลานมีคุณธรรมนําวิชาการ
จากขอคนพบทั้งการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึกพบวา เนื้อหาการถายทอดดานคุณธรรม
จริยธรรมมีประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ ความซื่อสัตย และการคิดดีทําดี
ซื่อสัตย...สัจจะ เปนสําคัญ
พวกเขาเชื่อวาเกิดเปนมนุษยตองมีความซื่อสัตย และถือวาสัจจะเปน
สิ่งที่สําคัญ พูดคําไหนตองปฏิบัติใหไดตามที่พูด เมื่อทําผิดจะตองกลายอมรับผิด ดังคํากลาวของ
ผูปกครองหลายทาน ดังนี้
“เราอาจไม ไ ดป ลู ก ฝง ว า ใหเ รี ย นเก ง

ความดีกับความซื่อสัตยสําคัญ
พอแมจะสอนเรื่องการมีสัจจะ ลูกพูดสิ่งใดจะตองทําสิ่งนั้นใหได พูดไปลอยๆ และทําไมไดนะไมได
ตองมีสัจจะ ความซื่อสัตย ความดี และสัจจะมันอยูคูกันเลย” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
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“การรับปากแลวก็ทําเปนหัวใจสําคัญหลักเหมือนกัน

พูดแลวตองทํา
ใหได พอแมรับปากกับลูกก็ตองทําใหได แตถาทําไมไดตองปฏิเสธตั้งแตแรกเลย เราเปนอยางนี้
เคาก็เปนอยางนี้เหมือนกัน คือถาเขาทําไมไดกจ็ ะบอกวาทําไมได” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
คิดดี...ทําดี ตามวิถีพุทธ
นอกจากความซื่อสัตยและสัจจะที่กลาวมาแลว ครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนทั้งหลายพยายามใหบุตรหลานของตนอยูใกลชิดกับวิถีพุทธใหมากที่สุด ตามที่กลาว
แลววาครอบครัวเหลานี้มิไดนิยามวากลุมเรียนบานเฟรนเปนแนววิถีพุทธแตพวกเขาพยายามใหเด็ก
ซึมซับดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยเชื่อวาสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนาเด็กไดทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ เพื่ อให เ ด็ กๆ กลายเป น มนุษ ย ที่ มีคุณ ภาพและสามารถดํา รงชี วิต ในสั งคมปจ จุบั นได อย า งมี
ความสุข
2) ฝกฝนทักษะชีวิต
จากการใหสัมภาษณของครอบครัวทั้งหมดพบวาสิ่งสําคัญที่ครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนคาดหวังก็คือดานทักษะชีวิต โดยเนื้อหาการถายทอดดานทักษะชีวิตนั้น
ครอบคลุมถึง ความรู การแกไขปญหาเฉพาะหนา ความอดทน การปรับตัว ความคิดสรางสรรค และ
สติสัมปชัญญะ เปนตน จากขอคนพบทั้งการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึกพบวา เนื้อหาการ
ถายทอดดานทักษะชีวิตมีประเด็นยอย 5 ประเด็น คือ การอยูรวมในสังคมอยางเปนสุข ความสามารถ
ทํางานบาน ความสามารถในการแกไขปญหา ทักษะสูการทํางาน และการแบงเวลาเพื่อทํากิจกรรม
อยูรวมในสังคมอยางเปนสุข.........
เนื่องจากครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมดไดตัดสินใจ
นํ า ลู ก เข า ระบบโฮมสคู ล แล ว นั่ น หมายถึ ง ความรู เ ชิ ง วิ ช าการมิ ไ ด มี ค วามสํ า คั ญ เป น อั น ดั บ แรก
ครอบครัวเหลานี้เชื่อวาความสามารถที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมปจจุบันนั้นสําคัญกวา ดังนั้นเนื้อหา
การถายทอดที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับดานทักษะชีวิตจึงเปนเนื้อหาที่มีความสําคัญของแตละ
ครอบครัว จากแนวคิดของผูปกครองทานหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงการตระหนักถึงความสําคัญในการ
ถายทอดใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาทักษะการเขาสังคม โดยกลาววา
“เขาจะตองมีทักษะการเขาสังคมไดไง

พอเราไมรูเราก็ถาม เรากลา
ที่จะถามไง ไมอาย เลยบอกลูกไง ถาลูกอายในสิ่งที่ลูกจะกลาทําความดีนะ หนูจะอยูในสังคมนี้ไมได
เลย ตองกลา ความดีไมตองอายเลย ทําเลย จะสอนเคาอยูเสมอวา ทําความดีถาคนอื่นไมเห็น รูมั้ย
ใครเห็น ก็ตัวคนทํานี่แหละเห็น” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
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งานบานคืองานประจํา.........
เมื่อเด็กเหลานี้มีทักษะการเขาสังคมไดแลวนั้น ก็จะสามารถแกไข
ขอจํากั ดของการจั ดโฮมสคูลที่ว า เด็กมักจะเขาสังคมไดยากเนื่องจากไมไดเข าเรียนที่โรงเรียน
นอกจากนี้ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเนนเรื่องความเปนระเบียบวินัยโดยสวนใหญเมื่อ
เด็ ก อยู ที่ บ า นจะต อ งช ว ยผู ป กครองทํ า งานบ า น เช น ถู บ า น พั บ ผ า ล า งจาน รดน้ํ า ต น ไม และ
ทําอาหาร เปนตน รวมถึงการชวยเหลือตนเองดานอื่นๆ เชนกัน ดังคําที่ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“โดยวิถีชีวิตหรือแนวการใชชีวิตเขาเนี่ย เขามีอิสระมาก

แตเราก็ไมได
ทิ้งเรื่องวินัยนะ แตกลับกลายเปนวา เขามีวินัยมาก คือเขา วิธีการสอนวินัยของเราคือ สอนใหเขา
เป นลู กผูชายนะ ถาลูกทํ าอย างนี้ก็ ไมแมนนะ ถ าลู กไม ทําใครจะทํา ให เค า เลยถูกหล อหลอมให
กลายเปนคนมีวินัยสูง เชน ตื่นตรงเวลา ทํากิจวัตร รับผิดชอบหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายเนี่ย
ไดดี ไดดีมาก มีความรับผิดชอบแลวก็รับปากแลวก็ทํา พูดแลวทําหมด” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
หลายครอบครัวกลาววา บุตรหลานของพวกเขามักไดรับคําชมจาก
บุคคลรอบขางอันเนื่องมาจากเด็กเหลานี้สามารถชวยเหลือตนเองพรอมทั้งสามารถแบงเบาภาระ
ครอบครัวไดตั้งแตยังเล็ก ผูปกครองทานหนึ่งไดใหเหตุผลในการปลูกฝงทักษะชีวิตใหกับบุตรหลาน
ของตนตั้งแตยังเล็ก ดังนี้
“เรามองวามันเปนไมแกนะถาไมเริ่มตั้งแตวัยนี้

มันก็ขึ้นอยูกับวาคุณ
ปลูกตนอะไรคุณก็จะไดอยางนั้นไง ใชมะคุณปลูกมะลิแลวไปเอากุหลาบไมไดหรอก แตที่นี้เราตองรู
วาในชวงระหวางปลูกนี้เราตองใสปุ ยอะไร เราต องให มันไปทางไหน เราก็มีแรงจูงใจใหเ คา จุด
ประกายใหเคา ไอวัยซน วัยดื้อ วัยเด็กมันมีทั้งนั้นแหละ เปนธรรมชาติเด็ก ถาเด็กคนไหนมาทําตาม
เรา 100% พี่วาไมมีหรอก มันบาแลว พี่วานี่มันเปนธรรมชาติของเคา” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
เจตคติ เ หล า นี้ ข องครอบครั ว ส ง ผลให พ วกเขาเชื่ อ มั่ น ในแนวทาง
การศึกษาของตนซึ่งจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา
ครอบครัว เหล านี้ มีค วามมั่น คงต อ แนวคิ ด ในการพั ฒนาศั ก ยภาพของบุ ต รหลานตนเองอย างสู ง
เนื่องจากบทสนทนาของพวกเขามักจะเกี่ยวของกับการสงเสริมดานทักษะชีวิตมากกวาเนื้อหาดาน
อื่นๆ
ปญญาแหลมคมพรอมรับมือกับปญหา..........
เนื้อหาดานทักษะชีวิตอื่นๆ ของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
คือ การสอนใหรูจักคิด แกปญหา และสามารถทําสิ่งตางๆ ใหออกมาเปนรูปธรรมได จากคํากลาว
ที่วา
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“ตอนนี้สอนวิธีคิดวา คิดยังไง วางแผนยังไง แกปญหายังไง มากกวา

หรือวา การทําอะไรใหมันออกมาเปนรูปธรรมนี่เขาจะตองผานกระบวนการอะไร สอนตรงนี้อยู การที่
จะใหเด็กรูเลยวาชอบอะไร จะไปทางไหน ยังไมใชตอนนี้” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองหลายทานเล็งเห็นปญหาของการศึกษาในประเทศไทยที่
อาจดอยศักยภาพทางดานการฝกฝนและสนับสนุนใหเด็กมีความกลาหาญ ความวองไว และปญญา
ในการรับมือกับปญหาที่ไมคาดฝนในอนาคตอยางถูกตองและมีคุณธรรม เด็กไทยในปจจุบันแมวามี
ความเกงกาจและโดดเดนทางดานวิชาการแตระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ครอบครัว และ
สังคม มิไดเปดโอกาสใหเด็กๆไดเรียนรูที่จะคิด วิเคราะห และวางแผน เพื่อทําใหสิ่งที่เด็กคิดไดนั้น
ออกมาเปนรูปธรรมอยางแทจริง ดังนั้นจึงเปนสิ่งทาทายสําหรับผูปกครองทั่วไปที่ตองพยายามหรือ
ผลักดันใหเด็กสามารถคนพบตนเอง ซึ่งแทจริงแลวผูปกครองหลายทานพยายามนําความคาดหวัง
ของตนไปครอบงําเด็ก จึงทําใหเด็กไมเขาใจความตองการของตนเองอยางถองแท ในทางกลับกัน
ถาเด็กไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางดานการคิด การวางแผน และการแกไขปญหาเฉพาะ
หนา รวมถึงโอกาสในการลงมือกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งผลอันเปนรูปธรรมแลวนั้น เด็กเหลานี้จะ
เติบโตและเขาใจความตองการของตนเองผานกระบวนการที่กลาวมา
สูเสนทางการทํางาน........
สําหรับบางครอบครัวที่มีธุรกิจเปนของตนเองมักจะเปดโอกาสใหบุตร
หลานของตนเริ่มเรียนรูทักษะชีวิตดานการทํางานแลวในเบื้องตน เพราะถือไดวา ทักษะดานอาชีพ
เปนหนึ่งในทักษะชีวิตของมนุษย การที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีเวลาไดใกลชิดกับเด็ก
นั้นทําใหเกิดกิจกรรมรวมกันมากมาย ดังนั้นเนื้อหาสําคัญที่สงเสริมทักษะชีวิตการทํางานของเด็กๆ
คือ เนื้อหาในกิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกัน เชน การทําอาหาร งานไม งานศิลปะ กีฬาและดนตรี เปน
ตน ผูปกครองมิไดเนนทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพเปนสําคัญ แตพวกเขาตองการใหเด็กมีสวนรวม
และบทบาทเฉกเชนเดียวกับตนเอง โดยเฉพาะบทบาทการทํางานในชีวิตประจําวัน ดังที่ผูปกครอง
ทานหนึ่งกลาววา
“ผมก็พาลูกไปบริษัทบอยๆ เคาเห็นผมทํางาน

ออกแบบโนนนี่ พอเคา
เห็น เคาก็เอาเวลาไปวาดรูปบาง แตเราไมไดตองการใหเคาเปนแบบเรานะ เพียงแตเปดโลกทัศนให
เห็นถึงความรับผิดชอบในวัยทํางาน” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองบางทานใหบุตรหลานของตนเรียนรูงานในโรงงานของตน
บางทานพาลูกเขาบริษัทบอยครั้งเพื่อใหเด็กซึมซับรูปแบบและระบบการทํางานของตน และบาง
ครอบครัวใหโอกาสลูกของตนไดเรียนรูงานจากผูชํานาญการ เชน ชางไม เปนตน ผูปกครองทุกทาน
เปดใจใหกับความผิดพลาดในการทดลองเรียนรูการทํางานครั้งแรกๆ ดังคําบอกเลาของผูปกครอง
ทานหนึ่ง
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“วางๆเคาจะชวยแมทํากับขาว

รูวามีอะไรบาง สนุกกับการไดลงมือ
ทํา กินอยางสนุก หกบางอะไรบางก็ไมเปนไร หกก็เช็ด ไมวา แตทําหกตองไปเช็ด บางทีแมก็วา
แลวแตอารมณเนอะ บางทีเราก็ปด เราก็ดึงตัวเองไดวา หกก็เช็ด หกแลวใจเราก็ไมหกไปดวย บางที
เคาดื้อพอเวลาพลาดหรือทําหก เคาก็ไดเรียนรูแลววาสิ่งที่แมพูดนะถูกแลว เคาก็จะยอมรับ” (แมบี.
2556: สัมภาษณ)
จากกิจกรรมที่กลาวมานี้สามารถหลอหลอมใหเด็กเกิดทักษะตางๆ
เช น ทั ก ษะการทํ า อาหาร การฝ ก สติ และความอดทน นอกจากการทํ า อาหารหรื อ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและการทํางานแลว มีกิจกรรมอีกหลายประเภทที่ครอบครัวใชเปนเนื้อหา
ในการถายทอด
เอกเขนกกับกิจกรรมนอกเวลา.........
จากการเก็บขอมูลพบวาผูปกครองสวนใหญเปนผูที่ใฝหาความรูอยู
เสมอทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ความรูและทักษะดานตางๆโดยหลายครอบครัวที่ผูปกครอง
เรียนรูไปกับบุตรหลานของตนเชน ฝกทํางานฝมือ เปนตน ซึ่งสังเกตเห็นไดวาครอบครัวเหลานี้มี
ปฏิสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูของลูก ซึ่งนอกจากเด็กจะไดเรียนรูเชิงวิชาการจากคุณครูแลว เด็ก
และผู ป กครองยั ง ได มี โ อกาสเรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น ผ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ใ นกิ จ กรรมเชิ ง วิ ช าการ
กลาวคือ ครอบครัวอาจเห็นพัฒนาการของลูกอยางชัดเจนไดดีกวารอฟงคําบอกเลาหรือการประเมิน
ของคุณครูเพียงฝายเดียว ในขณะเดียวกัน เด็กไดซึมซับความอบอุนจากครอบครัวจึงทําใหรูสึกไม
เครียดกับการเรียนรู นอกจากนี้เด็กยังไดเห็นแบบอยางการเปดรับขอมูลของผูปกครองซึ่งเปนการ
เรียนรูตลอดชีวิต จุดนี้อาจสงเสริมใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในระยะยาว นอกจากนี้ครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเนนการถายทอดเนื้อหาผานกิจกรรมนอกสถานที่ ดังคํากลาว
“ของผมไปขี่จักรยานกัน ที่พุทธมณฑล

มหิดล ก็ชวนนองๆไปดวยกัน
ใครวางก็ไป เปนแกงคจักรยานเลย ขี่ออกกําลังกายรอบพุทธมณฑลประมาณ 12-15โลนะครับ สวนใหญ
บานเราอยูใกลกัน อยูกันแถวๆ สายสี่” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
กิจกรรมนอกสถานที่เปนการทองโลกกวางใหเด็กๆไดเรียนรูเปดหู
เปดตา ดังเชนกิจกรรมปนจักรยานที่กลาวมา ครอบครัวตางๆ และเด็กๆ มิไดประโยชนจากแคการ
ออกกําลังกายเพียงอยางเดียวแตยังมีเนื้อหาในการถายทอดทางสังคมอื่นๆ แอบแฝงอยู เชน ทักษะ
การขับขี่อยางปลอดภัย การเรียนรูกฎจราจร การควบคุมจังหวะการขับขี่เวลาขี่กับผูอื่น เปนตน
นอกจากนี้เนื้อหาอื่นๆ จะขึ้นอยูกับบริบทและสถานที่ของกิจกรรมนั้นๆ ดังที่ผูปกครองทานนี้กลาววา
พาเด็กไปขี่จักรยานที่พุทธมณฑล ซึ่งเด็กเหลานี้มีโอกาสไดศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติไมวาจะเปนการ
ดูนก และศึกษาประเภทของพืชพรรณตางๆ สําหรับบางทานที่พาเด็กไปเที่ยวหางสรรพสินคา เด็ก
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สวนใหญในกลุมเรียนบานเฟรนชอบเขารานหนังสือดังนั้นการอานและเนื้อหาในหนังสือสามารถเปน
การถายทอดทางสังคมที่ดี แมวาเด็กบางคนยังอานหนังสือไมคลองก็ตามแตเด็กสวนใหญไดรับการ
สนับสนุนและปลูกฝงจากครอบครัวใหเกิดการรักการอาน ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่ง
“เคารักการอานถาเขาไปในหางสิ่งที่เขาชอบไปดูคือหนังสือ เราไป

ทําอะไรก็ไดแลวเดี๋ยวกลับมา เขาอยูไดเขาชอบ” (พอวาฬ. 2556: สัมภาษณ)
จากที่ก ล า วข า งต น แสดงให เ ห็ นถึ ง เนื้ อ หาการถ า ยทอดที่ ห ลากหลายผ า น
กิจกรรมตางๆ ของแตละครอบครัว โดยเนนเนื้อหาทางดานทักษะชีวิตผานกิจกรรมที่ผูปกครองและ
บุตรหลานทํารวมกัน ซึ่งผูปกครองเหลานี้มีเวลาใหกับเด็กๆ อยางเต็มที่แมวาในเวลางานและนอก
เวลางาน พวกเขาเชื่อวาเวลาที่นํามาเรียนรูทักษะชีวิตเหลานี้มีคามากกวาการที่เด็กๆ ถูกกักขังอยู
ในรั้วโรงเรียนโดยเผชิญอยูกับสภาพแวดลอมเดิมๆ ไมมีความทาทายหรือสิ่งกระตุนใหเด็กๆ เกิด
ความรักในการเรียนรูและลงมือกระทําอยางแทจริง
3) อิสรภาพการเรียนรูสูการคนหาตนเอง
เนื้อหาสําคัญสุดทายที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนถายทอดให
กับบุตรหลานของตนก็คือ เนื้อหาเฉพาะทางสูการคนหาตนเอง เปนเนื้อหาการถายทอดเฉพาะดาน
ซึ่งมาจากความสนใจที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง เนื่องจากการจัดโฮมสคูล ครอบครัวจึงมีโอกาสใกลชิด
กับเด็กและเห็นพัฒนาการของพวกเขา ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเหลานี้ตองการใหเด็ก
รูจักตัวตนของตนเองอยางแทจริงโดยปราศจากการควบคุมหรืออิทธิพลจากพวกเขา การเฝามองการ
คนหาตนเองหรือสิ่งที่ตนเองชอบเปนหนาที่หลักหนาที่หนึ่งของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
จากขอคนพบทั้งการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึกพบวา เนื้อหาการถายทอดดานทักษะชีวิต
มีประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ ความพยายามเพื่อคนพบตัวเอง และการสงเสริมดานการเรียนรู
ทดลอง...ไมทดทัอ...สูการทดสอบตนเอง
เนื้อหาเฉพาะทางสูการคนหาตนเองนี้จะขึ้นอยูกับแตละครอบครัว
โดยครอบครัวเปนทั้งตัวแทนการถายทอดทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงก็คือครอบครัวเหลานี้
สอนเนื้อหาที่เด็กๆสนใจดวยตัวเองผานวิธีการที่หลากหลาย ในกรณีบทบาททางออม ครอบครัว
เหลานี้อยูในฐานะผูสนับสนุนทางดานโอกาสมิไดเปนผูถายทอดโดยตรงดังผูปกครองทานหนึ่งกลาว
“ของเราพยายามใหเขาเห็นหลากหลาย

ทําหลายๆ อยางแลวใหเขา
เลือกเองวาชอบทางไหน คือไมไดมุงอะไรเปนพิเศษ ใหเขารูใหหมดกอนแลวคอยไปเลือกเอาเอง
อยางเลนดนตรีเขาก็เลนไดดี ดนตรีไทยเชนระนาดก็เลนไปเรื่อยๆ กีฬาเราก็ใหเลนกีฬาทุกประเภท
เลย” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
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สงเสริม...สงเสีย...สูการจุดประกาย
เนื่องจากบางครอบครัวอาจมิไดเชี่ยวชาญในสิ่งที่เด็กสนใจ ดังนั้น
พวกเขาจึงจําเปนตองพึ่งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ภาษา ดนตรี และกีฬา ครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนจะสนับสนุนทันทีที่บุตรหลานของตนแสดงความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังคํากลาว
ที่วา
“เคาอยากเรียนเปยโน บัลเลต ก็สงเสริมเคา ที่เคาบอกเนี่ย ถาเรามี

กําลังเราก็จะพาเคาไปเรียน เราไมบังคับนะวาถาเรียนเปยโนจะเกงคณิตศาสตร หรือมีการเรียบเรียง
ในสมองนะ แตจริงๆเคยอยากใหเคาเรียนเปยโน เพราะเคาเปนคนทีใ่ นสมองของเขาคิดเยอะนะนะ
เลยบอกวาลองไปเรียนมั้ย เคาบอกวายังไมพรอม วันนึงเคาไปเห็นอะไรจุดประกายเคามาเคาเลยมา
บอกเราวา แมหนูอยากเรียนเปยโน เราก็เอาเลย ใสเขาไปเลย เราไมตองบังคับละ ถึงเวลาเคาก็อยาก
เอง” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาผูปกครองไมไดคาดหวังจาก
การสนับสนุนดานการเรียนรูแตอยางใด บางครั้งอาจมีความคาดหวังเล็กๆ นอยๆ กับผลพลอยได
แตสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวสวนใหญในกลุมเรียนบานเฟรนคาดหวังก็คือ การรูจักตนเอง ที่สามารถทําให
เขาเลือกดําเนินชีวิตของตนเองได นอกจากนี้ครอบครัวในฐานะผูสนับสนุนอาจไมจําเปนตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญแตอาจสนับสนุนเนื้อหาในรูปแบบทรัพยากร เชน หนังสือ และทัศนศึกษา เปนตน
ข. วิธีการถายทอดทางสังคม
จากการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนลวนแตเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคและมีลักษณะเปนผูเปดรับ
ขอมูลขาวสาร และจากการสัมภาษณเชิงลึกนั้น พบวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีวิธีการ
ถายทอดทางสังคมใหกับบุตรหลานที่นาสนใจ ซึ่งรูปแบบ แนวคิดและวิธีการถายทอดนั้นแตกตางกัน
ไปตามครอบครัว ดังนี้
1) นั่งเฉยแลวขํา...ลงมือทําจําขึ้นใจ
ประสบการณผานการเลน
วิธีการถายทอดของแตละครอบครัวนั้น อันดับแรกเริ่มจาก การเรียนรู
ผานการลงมือทํา ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญมักจะใหเสรีภาพในการเรียนรูกับ
เด็กเพราะถือวาถาเด็กไมไดลงมือกระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง องคความรูก็จะไมเกิด แมวาการลงมือ
กระทํานั้นอยูในรูปแบบการเลนก็ตาม ผูปกครองทานหนึ่งกลาวถึงประโยชนของการเลนไววา

135
“ในความคิดของพี่พี่คิดวาการเลนมันคือกระบวนการความคิดของเด็ก

มันคือกระบวนการจัดการ เคาจะตองเรียนรูตั้งแตเล็กๆ แลวมันก็จะเปนขอมูลพื้นฐานประสบการณ
สะสมที่เคาเก็บไปเรื่อยๆ เพื่อเคาที่จะไดไวแกปญหาในตอนโต ในชวงชีวิตที่เคาจะตองผาน เคาตอง
เอาประสบการณพวกเนี้ยแหละ ถาเราไมไดลองใหเคาทําเลยอะ มันก็ยากอยูนะที่อยูดีๆ เคาจะมารู
เรื่องไปซะทุกอยาง” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองบางทานใหเด็กไดเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
เนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบันเอื้อตอการเรียนรูของเด็กถารูจักนํามาใชอยางเหมาะสม โดยอุปกรณ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีเหลานี้สามารถใหผูใชมีปฏิสัมพันธกับโปรแกรมที่ถูกสรางขึ้น ผูปกครองจึง
นํ า เทคโนโลยี เ หล า นี้ ม าเป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นาทั ก ษะต า งๆของเด็ ก ๆได ดั ง เช น
ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“นองเคาเรียนรูนะเชน noodle แปลวากวยเตี๋ยว

เขารูวามีตัวอะไรบาง
โดยไมตองทอง ถึงยังสะกดไมไดก็โอเคแลว แคเคาจําไดวาคํานี้แปลวาอะไรก็ดีแลว ไมจําเปนตองรู
วามีตัวอะไรบาง คอยๆ เริ่ม เดี๋ยว ป 3 ป 4 เคาก็เริ่มเรียนไดแลว พอเปนอยางนี้เราไมใหทองศัพท
และเลนอยางเดียว เรียนผานการเลนดีที่สุดแลว แตเด็กวัยนี้ครูเคาก็ไมใหเลนเกมสแลวไง แตเรายัง
ตองใหเลนอยูเคาชอบแบบนั้น มาใหนั่งเขียนนั่งจดคงไมเหมาะ ดวยบุคลิกภาพเคาดวย” (แมบี.
2556: สัมภาษณ)
เริ่มจากศูนยสูผลลัพธ
จากความคิดที่เอาเด็กเปนศูนยกลาง ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟ รนจึ งใหอิสรภาพในการเรี ยนรูกั บ เด็กอยางเต็มที่แตอยูในสายตาของผู ใหญ และที่สํ าคั ญคื อ
ครอบครั ว เหลานี้ ไม เ ห็ น ด ว ยกับ การเลี้ ย งดูแ บบประคบประหงมเพราะถื อ ว า เป น การทํ ารา ยลู ก
ทางออม ผูปกครองบางทานยังกลาวอีกวาเด็กจะตองรูจักโลกทั้งสองดาน ครอบครัวเหลานี้สอนให
รูจักทั้งความสมหวังและความผิดหวัง ไมมีวิธีการถายทอดใดที่ครอบครัวจะสนับสนุนเด็กไปตั้งแต
ตนจนจบซึ่งวิธีการถายทอดทางสังคมนี้เปนแบบใหเด็กสามารถพึ่งพาตนเองไดเร็ว เด็กเหลานี้ไดรับ
การถายทอดดวยวิธีการลงมือกระทําแตมิใชลงมือกระทําเมื่อมีทุกอยางถูกเตรียมพรอมไวให ดังคํา
กลาวของผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“บางคนอาจบอกวาเราไมไดใหอาหารเคาแตเราใหเครื่องมือเคาที่

จะไปจับสัตวน้ําหาปลา คือใหเครื่องมือที่เคาจะไปหาอาหาร แตเราอาจจะมากกวานั้นคือเราจะตอง
ใหความคิด ความอดทน เพื่อที่จะไปหาสิ่งที่มาทําเครื่องมือเลยดวยซ้ํา ใหรูจักวางตัว อดทน และ
พยายาม เพื่อที่จะไปหาเครื่องมือและนําเครื่องมือนั้นไปหาอาหารตอ อาจจะลําบากกวาคนอื่นนิดนึง
แคนี้แหละที่เราคาดหวัง เพราะวาพรุงนี้เคาไปเจออะไรก็ไมรู ดังนั้นตองมีพื้นฐาน เขมแข็ง ถาเจอ
ความลําบากในวันนี้ วันขางหนาถาเจอก็คงไมลําบากไปกวานี้ แตถาไมเคยเจอแลววันขางหนาไป
เจอความลําบากก็คงหนัก” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
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เนื่องจากครอบครัวสวนใหญมิไดถูกเลี้ยงดูดวยสิ่งสําเร็จรูปทั้งหลาย
ดังนั้นพวกเขาจึงไมชอบสิ่งสําเร็จรูปเพราะเชื่อวาสิ่งเหลานี้ไมสามารถสงเสริมศักยภาพเด็กไดอยาง
เต็มที่ เด็กเหลานี้จึงไดรับการเรียนรูเพื่อเตรียมพรอมสูการพึ่งพาตนเองไดอยางสมบูรณ แมวา
ผูปกครองมีสวนรวมในการเตรียมพรอมเบื้องตน แตอยางนอยที่สุดเด็กๆ เหลานี้ไดมีโอกาสในการ
ลงมือทําซึ่งกระบวนการลงมือทํานี้จะชวยสงเสริมทักษะใหเด็กในหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพวกเขาจะถูกผลักดันใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยธรรมชาติ
เทคนิคสูการลงมือทําอยางยั่งยืน
สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด มิ ใ ช ก ารที่ เ ด็ ก สามารถทํ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ได แต สิ่ ง ที่
สําคัญยิ่งกวาคือ การที่เด็กสามารถปฏิบัติหรือกระทําสิ่งหนึ่งใดอยางคงเสนคงวาโดยมิตองอาศัย
คําสั่งหรือการขอรองแตอยางใด บางครอบครัวมีเทคนิคในการฝกลูกโดยผานการปฏิบัติผานทักษะ
การใชชีวิตประจําวัน เนื่องจากเด็กเหลานี้ยังเล็กดังนั้นเทคนิคการจูงใจถือเปนเครื่องมือสําคัญที่
ดึงดูดใหเด็กพรอมกระทํา ดังที่ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“คือถาเคาอยากดูหนังก็ตองมีตารางดาว

อานหนังสือใหครบดาว อาน
เลมเดียวก็ได บางทีก็เปนเรื่องอาบน้ํา พับผา แลวก็พาเขาไปดูหนัง เชนเรื่องพับผาถาเขาทําเราก็
ไมไดใหรางวัลนะ ก็บอกเขาวาความดีอยูที่ตัวเองจนทุกวันนี้ไมตองบอกเคาก็พับผาเองได แตก็
คอยๆนะทีละกิจกรรม แลวก็เปลี่ยนเปนกวาดบานบาง ย้ําๆ เคาจนกลายเปนนิสัย แรกๆ ทําก็ให
หนังสือ จนตอนนี้บอกเขาวาแมไมใหอะไรนะทําไดปาว เคาก็บอกวาทําไดๆ มันเปนเรื่องทักษะชีวิต
แมตองการใหตื่นมาแลวที่นอนตองเปะ เลนของเลนตองเก็บ เปนการบมเพาะนิสัยเคาใหเปนระเบียบ
เราตองใจแข็ง” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
จากวิ ธี ก ารถ า ยทอดทางสั ง คมข า งต น พบว า การเรี ย นรู ผ า นการ
กระทํ า นอกจากเป น การบ ม เพาะความเป น ระเบี ย บวิ นั ย ให กั บ บุ ต รหลานของตนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพแลว ยังเปนสวนสําคัญที่ชวยผลักดันใหเด็กสามารถพึ่งพาตนเองไดเร็ว
ลงมือทํานําสูอาชีพ
นอกจากนี้บางครอบครัวปลูกฝงทักษะดานอาชีพ และความอดทน
รวมถึงการเรียนรูกระบวนการจัดการดานการงาน ดังเชนบางครอบครัวใหบุตรหลานของตนไดลงมือ
ปฏิบัติในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคกร ครูทิมเห็นดวยกับวิธีการนี้โดยกลาววา
“ก็เอาลูกไปทํางานดวย

ทางออกคือ ถาพอแมทํางานแลวอยากจะทํา
โฮมสคูลนี่ ก็หาอาชีพที่สามารถใหลูกเปนคนๆ หนึ่งในการทํางานได เอาลูกมาเปนลูกจางก็ได ใชมั้ย
ใหลูกหากินกับพอแมใหเขาไดเ ลี้ยงชีพตั้งแต เล็กๆ ใหรูจักว าเขามีสวนรวมในการเลี้ยงชีพดูแล
ครอบครัวนั่นคือบันไดขั้นที่หนึ่งของการเรียนรูวิชาชีพ”
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บางครอบครั ว ก็ ส ง ลู ก ตนเองไปเรี ย นรู ง านกั บ บ า นญาติ ดั ง เช น
ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“บางทีเขาก็ตามผมไปทํางานดวย ไปที่ทํางานผม ผมก็ทํางานของผมไป

เขาก็อยูในออฟฟศ ผมใหงานเขาทําเขาก็ทํางานของเขาไป ประมาณนี้ครับ มีหนังสืออะไรก็อานไป
บางครั้งก็สลับกันไปทํางานบานมา บานมาเขาขายขาวหมูแดง อยูที่ราน ถาผมไปไซทงานเขาก็อยู
ชวยอามาขายของ” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
จากกิจกรรมเหลานี้สามารถสงเสริมกระบวนความคิดของเด็ก ซึ่งผาน
การลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ สั ม ผั ส กั บ สถานการณ จ ริ ง ผลคื อ เด็ ก สามารถเข า ใจกระบวนการต า งๆที่
เกี่ยวของไดอยางถองแทและลึกซึ้ง อีกทั้งเปนบันไดสําคัญในการกาวเขาสูการรูจักคิดพึ่งพาตนเอง
และเพื่อเปนเสาหลักของครอบครัวในอนาคต
2) สั่งสอนแทบเสียงแหบ...ผานตัวแบบไดผลกวา
ครอบครัว....ตัวแบบ
นอกเหนื อ จากการให บุ ต รหลานเรี ย นรู ผ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ล ว
วิธีการถายทอดทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การถายทอดผานตัวแบบ ในกรณีครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรน ผูที่เปนตัวแบบหลักไดแก ตัวผูปกครองเอง ผูวิจัยเชื่อวาวิธีการถายทอดทาง
สังคมแบบมีตัวแบบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและมักจะเกิดขึ้นกับทุกคน แตจากการสัมภาษณเชิงลึก
หลายครอบครัว ไดกลา วว าบุ ต รหลานของตนสนใจในเรื่อ งใดก็ เ นื่ องมาจากการเห็ น ตนเองเป น
แบบอยางดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“ไอที่มันชอบผมวามันเปนเพราะวามันอยูกับพอเยอะ เคาชอบศิลปะ
เขาจะเห็นพอทํางาน เห็นพอออกแบบหรือเปลาก็ไมรู แตพอเวลาอยูกับแมเขา เขาก็มีความสามารถ
ทางดานภาษา ดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเปนอยางดี เพราะแมเขาถนัดทางดานนี้
พอดีแมเขาจบเอกภาษาอังกฤษ จริงๆ ก็ไดมาจากที่บานดวยและจากการหลอหลอมมาเรื่อยๆ เวลา
มันขลุกอยูกับอะไรก็จะเปนอยางนั้นแหละครับ เผอิญอยูกับพอมากไปหนอย มีเวลาที่คอนโทรลเอง
ไดครับ ไมตองไปเขาออฟฟศทุกวันเลยจัดการกับเวลาไดเขาเลยขลุกอยูกับผมทุกวัน อยูกับผมเยอะ”
(พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
ดังนั้นไมจําเปนตองเปนการถายทอดผานการสอนโดยตรงเพียงอยาง
เดียวแตเด็กไดเห็นและอยูใกลชิดกับคุณพอและการทํางานของทั้งคุณพอคุณแม เด็กจะสามารถซึมซับ
รายละเอียดตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความสนใจและประสบการณของเด็ก การเรียนรูผานตัวแบบของ
เด็กนั้นมาจากการเรียนรูโดยการสังเกตทั้งเปนไปอยางตั้งใจและไมไดตั้งใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่เด็กสัมผัสถึงความอบอุน และบุคคลเหลานั้นก็คือพอแมของพวกเขา
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เรียนรูจากบุคคลอื่น
นอกจากผูปกครองในฐานะเปนตัวแบบแลว บางครอบครัวใหมุมมอง
วาบางสถานการณเราไมสามารถเปนตัวแบบที่ดีได ดังนั้นการนําบุคคลที่สามเขามาเปนตัวแบบให
เด็กสามารถศึกษาเรียนรู หรือซึมซับในสิ่งที่พวกเขาไมสามารถใหได ดังในกรณีคุณแมเลี้ยงเดี่ยว
บางทานที่ตองการใหลูกชายไดเห็นแบบอยาง “ความเปนลูกผูชาย” จากคํากลาวของผูปกครองทาน
หนึ่งที่กลาววา
“ที่บานมีแคแมกับคุณยาย ไมมีแบบอยางของผูชายใหเห็นทีนี้ลูกเรา

เคาก็จะมีกลุมของเคาเหมือนกัน เปนสโมสรวายน้ําคะ เปนสมาชิกชมรมนักกีฬาวายน้ํา นี่คือเขาไป
อยูในทีมนักกีฬาแลวก็จะมี กลุมเด็ก ตั้งแต 5 ขวบจนถึงมหาวิทยาลัย พี่ไมไดตองการอะไร พี่ตองการ
ใหลูกพี่เห็นแบบของความเปนลูกผูชายหลายๆรุน สวนลูกผูหญิงพี่ตองการใหเห็นแบบนี้เหมือนกัน
คือเห็นผูชายในหลากหลายรูปแบบหลายโรงเรียนเพราะมันมีตั้งแตระดับเด็กจนไปถึงพี่มหาลัยแลว
อาจารยที่สอนก็นารักมาก” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
จากที่กลาวขางตนพบวาผูปกครองมิไดตองการใหบุตรหลานของตน
ซึมซับแตความเปนตนเองในฐานะพอแมเทานั้น ผูปกครองเหลานี้มีวิสัยทัศนที่กวางไกลโดยมองเห็น
ชองวางและศักยภาพของตนเองที่ไมเพียงพอตอการเปนตัวแบบที่สมบูรณได ดังนั้นพวกเขาจึงเปด
โอกาสใหลูกไดเห็นตัวแบบที่หลากหลาย ดังอีกหลายครอบครัวที่สอนบุตรหลานของตนผานตัวแบบ
ซึ่งเปนแนวการกระตุนใหเด็กรูจักคิดและวางแผนเพื่ออนาคต ดังคําใหสัมภาษณที่วา
“แม ก ระทั่ ง ไปกิ น ก ว ยเตี๋ ย ว

ด า นหลั ง เป น ห อ งแถวเห็ น คุ ณ ลุ ง นั่ ง
แกะสลักอยู ลูกเราสนใจเลยไปยืนดู เขาไปถาม ลูกก็เอาขอมูลมาบอกเรา พอเคาเห็นเลยไปคุยเอา
ขอมูลเพิ่มเติม เคาแกะไมเพื่อไปขายที่เชียงใหม เพื่อที่จะสงกลับมาขายที่กรุงเทพ แลวลูกก็ถามวา
ทําไมตองไปขายถึงที่นูนเลยเหรอคะ ทําไมแกะที่กรุงเทพแลวไมขายที่กรุงเทพ เห็นมั๊ยวารอบตัวก็
คือการเรียนรูไปทั้งหมด พอก็เลยใหแงคิดเพิ่มวา ใหลูกเปรียบเทียบเอาวา ถาหนูรู แลวเปนหนูตั้งแต
ตอนนี้ รูวาหนูชอบแกะสลัก คุณลุงบอกวาใชเวลา 30 ป ตอนคุณลุงอายุ 30 นี่ก็ 60 ละ แตถาลูกรูวา
ชอบตั้งแตตอน 10 ขวบ แลวเพิ่มไปอีก 30 ป ตอนลูก 40 ลูกก็เปนผูเชี่ยวชาญแลว มันตอบโจทยลูก
แลว ถึงแมลูกเปนผูเชี่ยวชาญแตไมมีใบปริญญา เคาก็เดินเขามาหาลูก มันก็ตอบโจทยลูกไง คือจะ
เกงอะไรเกงได แตมีอันนึงที่มันเปนโปรไปเลย” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
จากที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของวิธีการถายทอด
แบบมีตัวแบบ ซึ่งเปนหนึ่งวิธีการถายทอดทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
ทุกครอบครัวยอมรับวาวิธีการเรียนรูโดยการสังเกตของเด็กมีศักยภาพสูงมากกวาการที่ใหเด็กรับแต
ขอมูลที่สัมผัสไมได
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3) ดั่งกบในกะลา...หากไมพึ่งพาสื่อ
สื่อ.....ผูชวยซึ่งทรงอํานาจ
เนื่ อ งจากทุ ก วั น นี้ ม นุ ษ ย มี ช อ งทางในการรั บ ข อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
ดัง นั้ นวิ ธี ก ารถา ยทอดทางสั ง คมจากครอบครั ว สมาชิ ก กลุ มเรี ย นบ า นเฟ รน สู บุ ต รหลานของตน
สามารถทําไดดีโดยการถายทอดผานสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลน
เปนตน เนื่องจากเด็กในกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญถูกปลูกฝงใหรักการอาน ดังนั้นหนังสือจึงเปน
เครื่องมือหนึ่งที่ครอบครัวสวนใหญสนับสนุนใหกับบุตรหลานของตน ดังคําบอกเลาของผูปกครอง
ทานหนึ่งที่เลาวา
“ลู ก ชอบอ า นหนั ง สื อ

เค า ไม ค อ ยได ดู ห นั ง แต เ วลาหนั ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
หนังสือเชน เพอรซี่ แจคสัน ลูกขอดู เราก็พาเขาไปดู เคาก็อานตอเรื่อง แววตาอาจินา แลวพอเคามา
ขอดูหนัง เชน เพอรซี่ เคาก็บอกวามันไมใชเลยนะ ในหนังสือมันไมใชแบบนี้ เคาก็เลยไปหาหนังสือ
เกี่ยวกับตํานานเทพเจา เคาบอกวาในหนังคลาดเคลื่อนเยอะมาก” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
การอานนั้นไมเพียงแตพัฒนาเด็กในเรื่องทักษะดานการอานเทานั้น
แตสามารถสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในเวลาเดียวกัน ซึ่งเด็กเหลานี้ได
เรียนรูผานหนังสือและภาพยนตรยิ่งทําใหเด็กเกิดความสามารถในการเปรียบเทียบ เด็กไดฝกฝน
ความสามารถในการวิเคราะห เพื่อไปตอยอดองคความรูใหมๆ และเนื่องจากลักษณะการเลี้ยงดูที่
ยืดหยุนของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนนี้ เด็กไมไดถูกกีดกันออกจากสื่อและเทคโนโลยี
ตางๆ จากการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัยพบวา เด็กๆ เหลานี้ชอบพูดคุยกันเรื่องละคร
ทีวี หรือแมแตเกมคอมพิวเตอรตางๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาครอบครัวเหลานี้รูจักเลือกรับสื่อมากกวาที่
จะแยกเด็กออกจากสื่อโดยสิ้นเชิง นอกจากสื่อตางๆ ที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนใชเปน
เครื่องมือในการถายทอดทางสังคมแลว อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน
ดังคําบอกเลาของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“บางทีเราไมเกงดานการสอนเลยตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมาชวยสอน

สวนภาษาอังกฤษก็เปด ไอแพด พอเคาเลน alpha box พอคนอะไรเจอทางเน็ตก็เอามาใสใหลูก ฟง
พูดได แตเรื่องการอานเขียนยังไมได เนนทักษะที่เคาไดกอน อยางนี้เราก็รูแลววาควรจะใสอะไรให
เคาไป บางคนเขียนอาน ไดกอน ก็ไมเหมือนกัน สุ จิ ปุ ริ ไมเหมือนกัน” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
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เกม...บันเทิงสรางสรรค
ผูปกครองสวนใหญไมมีเจตคติเชิงลบตอเกม ทั้งนี้พวกเขากลับมอง
วาเกมและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูของเด็กๆ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวเกี่ยวกับขอดี
ของเกมที่กลาววา
“เกมสด ีก ็ม ีน ะเกมสที ่ฝ ก เรื ่อ งของ

สเตรททีจี อะไรยัง งี้แ ตไ มใ ช
รุนแรงนะ รุนแรงไมดีทั้งนั้นแหละ ไมวาเกมสถามันเปนแนวที่วาชั้นสามารถทําใหอีกฝงนึงตายใหได
นี่ชั้นจะเปนผูชนะ อันนี้ไมดีเลย มันกระตุนอกุศลจิต จิตที่เปนอกุศล จะจองลางเบียดเบียนผูอื่นยังงี้
ไมดีอยูแลว แตเกมสดีๆ อยางเกมสปลูกผักทํายังไง รดน้ํา ใสผัก อยางนี้โอเคเลนได รึไมก็พวกเตอต
ริสยังงั้นเลนได ไอเกมสยิงโปงๆๆนี่เด็กจะกลายเปนมิกสัญญีอะเห็นคนเปนผักเปนปลาหมด” (พอปูน.
2556: สัมภาษณ)
กลา วโดยสรุ ปก็ คื อครอบครั ว สมาชิก กลุ มเรี ย นบ า นเฟร นมี วิธี ก าร
ถายทอดทางสังคมโดยใชวิธีการผานสื่อและเทคโนโลยีตางๆโดยครอบครัวเหลานี้มีการเปดรับสื่อ
และถายทอดใหเด็กเลือกรับสื่อที่เปนประโยชนทั้งทางดานสาระทางวิชาการ ประสบการณ หรือ
แมกระทั่งเพื่อความบันเทิง
4) สังคมกวาง...เรียนรูกวาง...สูโอกาสที่กวางขึ้น
พบปะญาติผูใหญ....สูการเรียนรูสังคม
วิธีการถายทอดทางสังคมของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
อีกรูปแบบหนึ่งคือ การเขาสังคมทั้งสังคมในครอบครัวและสังคมนอกครอบครัว ชวงวันหยุดสุด
สัปดาห หรือชวงปดภาคเรียน ครอบครัวเหลานี้ไดมีโอกาสพาบุตรหลานของตนเองไปเยี่ยมญาติ
เพราะผูปกครองที่นี่มัก จะเป นครอบครัว เดี่ยว ดังนั้ นเมื่อมีโอกาสเด็กเหลานี้ จะไดเ ขาสังคมกั บ
สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ หรือญาติผูใหญ ผูปกครองกลาววาเด็กสามารถเรียนรูไดอีกวิธีหนึ่งคือ
การเรียนรูผานการเขาสังคม เริ่มตนจากการเขาสังคมกับญาติผูใหญ เด็กเหลานี้จะไดเรียนรูเรื่อง
กาลเทศะ มารยาทในการเขาสังคม รวมถึงไดซึมซับวัฒนธรรมยอยของครอบครัว ผูปกครองทาน
หนึ่งไดเลาถึงประสบการณในการเขากับญาติผูใหญโดยเลาวา
“พอมาถึงป.1 อานหนังสือใหยาฟง นวดยา ถามวายาเปนยังไงบาง ยา

ก็บอกวา เออมันก็ดีเนอะเรียนแบบนี้ ไมตองบอกวาใหทําอะไรใหมันก็ทําให เวลายามาก็บอกวาโห
ยา ยาดูไมแกเลยเนอะ ยานี้ 74-75 ดูยังแค 64-65 เลย อันนี้เราไมเคยสอนเลยนะ ถือกระเปาให นวดให
อานหนังสือ รองเพลง คุณยาก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิดเพราะเคาสามารถทําอะไรไดหลายอยาง ยา
ขายของเคาก็จะไปชวยขายของ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
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เด็กๆ กลุมเรียนบานเฟรนมักไดรับโอกาสในการปฏิสัมพันธกับบุคคล
ในครอบครัวที่มิไดอาศัยอยูในชายคาเดียวกัน เนื่องจากผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนตองการให
บุตรหลานของตนสามารถเขาสังคมโดยเฉพาะสังคมกับผูที่มีอาวุโสกวาเพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรู
และซึมซับสิ่งใหมๆ ที่อาจไมสามารถเรียนรูไดจากชีวิตประจําวันของพวกเขา นอกจากนี้พวกเขา
เชื่อวาการเรียนรูผานการเขาสังคมเปนปจจัยสําคัญที่จะนําเด็กใหกาวเขาสูการพึ่งพาตนเองไดเร็วขึ้น
สูโลกกวาง....สูการเรียนรูสังคม
สําหรับการเขาสังคมนอกครอบครัว เด็กทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรน
ไดมีทักษะการเขาสังคมเบื้องตนเนื่องจากชีวิตประจําวันเด็กเหลานี้จะตองเขาเรียนที่บานเฟรน
ดั ง นั้ น เด็ ก เหล า นี้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ทั้ ง เพื่ อ นๆ รุ น พี่ รุ น น อ ง ครู ทิ ม และคุ ณ ครู ท า นอื่ น ๆ รวมถึ ง
ปฏิสัมพันธกับพอแมทานอื่นๆ ดวย แตอยางไรก็ตามพอแมไดสนับสนุนใหบุตรหลานของตนได
พบปะกับคนภายนอกอยูบอยครั้ง เชน การพาไปเขาคาย และการไปทัศนศึกษา เปนตน ครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเชื่อวาบุตรหลานของตนสามารถดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันไดเนื่องจาก
ครอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น เป ด โอกาสให เ ด็ ก ได เ ข า สั ง คมและเรี ย นรู จ ากสั ง คมที่
หลากหลาย จึงเชื่อวาเด็กเหลานี้มีภูมิคุมกันพอสมควรดังคํากลาวของผูปกครองตอไปนี้
“คือคุณแมมีแนว protect ไวแลว คุณแมรูวากลุมเรามันแคตรงนี้ แต

คุณแมตองการใหเคาสามารถปรับตัวเขากับสังคมอื่นไดดวยเหมือนกัน วิธี protect ที่คิดไวคือ ใหเห็น
รูปแบบของกลุมคนที่หลากหลายทั้งโรงเรียน หลากหลายวิธคี ิด หลากหลายกลุมชวงวัย เคาเขากับ
คนอื่นได มันเปนทีม อาจารยก็มีกิจกรรมตลอด” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
“เราไมกลัวเพราะวาเขามีวิจารณญาณเบื้องตนของเขาอยูไง เพราะวา

เหตุการณพวกนี้ไมใชเขาไมเคยผาน ไมใชวาจะมีแตเพื่อนในกลุมบานเฟรนเทานั้น เพื่อน ญาติ
เพื่อนแถวบานเขาก็มีแลวเหตุการณแบบนี้ตัวเขาเอง เขาจะคิดเบ็ดเสร็จเลยวา คนไหนพฤติกรรม
ยังไง คนไหนควรปลีกตัวมา คือมันผานมาหมดแลวคือเราก็ติดตามผลลูกเราอยู วาเขาแกไขปญหา
ได” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
“เด็ก พวกนี ้ก ็จ ะรู จ ัก วิช าการปอ งกัน ตัว

อยา งไหนควรจะพากัน
หลบหนียังไงรึจะปองกันยังไง เขาชวยกันไดเขาชวยกัน เรามั่นใจ คือทัศนคติของลูกเรา เรามั่นใจวา
ไมมีอะไรเลวรายสําหรับลูกเรา เราสบายใจไดไง” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวของผูปกครองที่ผานมาชี้ใหเห็นถึงการถายทอดผานการ
เขาสังคมของเด็กๆ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่สามารถนําทางใหบุตรหลานของพวกเขาสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
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5) ไรเหตุผลเขาใจยาก...มากเหตุผลเขาใจงาย
เหตุผลนําอารมณ
วิธีการถายทอดทางสังคมวิธีสุดทายคือ การสอนโดยวิธีใชเหตุผลเปน
ตัวนํา กลาวคือเปนการสอนทางตรงจากครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนโดยผานคําพูดและ
ท า ทางเป น สื่ อ กลาง บางครั้ ง ครอบครั ว เหล า นี้ จํ า เป น ต อ งอาศั ย วิ ธี ก ารถ า ยทอดทางสั ง คมที่
หลากหลาย แตอยางไรก็ตามวิธีการถายทอดที่งายที่สุดก็คือการสอนผานคําพูดและทาทาง ซึ่งโดย
ปกติเด็กจะไดรับการสอนดวยวิธีนี้จากครอบครัวเปนประจํา เพียงแตวิธีการสอนของครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนประกอบไปดวยเหตุผล และกุศโลบาย วัตถุประสงคของการถายทอด
ดวยวิธีนี้ก็เพื่อใหเด็กเกิดความรูและทักษะโดยเฉพาะใหเด็กรูจักตระหนักถึงบุคคลและสังคมรอบขาง
มิใชเพียงแตผลกระทบตอตนเอง ตราบใดที่ผูปกครองสามารถฝกฝนเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กได
อยางสมบูรณแลวนั้น เด็กเหลานี้จะสามารถวิเคราะหลงลึกไปถึงเจตนาของบุคคลหรือหนวยงาน
จากจุดนี้เด็กๆจะสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับเด็กผูปกครองไดจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน เชน การชักชวนใหนั่งสมาธิและสวด
มนต เปนตน และวัตถุประสงคอีกประการของการสอนโดยวิธีใชเหตุผลเปนตัวนําคือ การลงโทษเด็ก
จากตัวอยางประสบการณของผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“มีวันนึงเราไปหางสรรพสินคา เราทําโทษลูกแตไมเชิงทําโทษหรอก

เราใหเคานับ 1-100 และก็นับ 100-1 คนเคาก็มองเราเนอะ เรียนที่ไหนเนี่ย ทําโทษลูกแปลกๆเนอะ
ปกติตองดุลูกแตนี่ใหลูกมานับถอยหลัง เราก็บอกวา ออ ใหลูกเรามีสติคะ ใหอยูกับตัวเองและดูวา
ตอนนี้เราทําอะไรอยู เคานับตองใชสติ ถาขาดสติปุป ก็เริ่มใหม เปนการเรียนรูตัวเลขดวย บางทีก็ไป
นั่งทําสมาธิ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
ด ว ยวิ ธี ก ารที่ แ ฝงไปด ว ยเหตุ ผ ลทํ า ให เ ด็ ก เกิ ด ความเข า ใจได ด ว ย
ตนเอง สามารถระงับอารมณและมีสติเพื่อยอนกลับมามองดูตนเองเพื่อหาสาเหตุวาเพราะอะไร
ผูปกครองถึงทําโทษ ในทางปฏิบัติ การทําโทษลักษณะนี้สามารถสงเสริมพัฒนาการดานเหตุผลเชิง
จริ ย ธรรมของเด็ ก ได กล า วคื อ เด็ ก สามารถเข า ใจได ว า การที่ ต นเองร อ งไห เ สี ย งดั ง กลาง
หางสรรพสินคานั้น ไมสามารถทําใหตนบรรลุเปาหมายของตนได พรอมทั้งยังสรางความรําคาญใจ
ตอบุคคลรอบขางรวมถึงแมของเขาเอง และการไดรับบทลงโทษในลักษณะนี้ถือวาสามารถกระตุนให
เด็กกลับมามีสติและเกิดกระบวนการคิดเพื่อเขาใจถึงผลของการกระทําของตนเอง นอกจากนี้บาง
ครอบครัวใชกุศโลบายเพื่อฝกฝนใหเด็กเกิดความอดทนและสามารถระงับกิเลสของตนไวได ดังคํา
เลาที่วา
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“จะฝกลูกตั้งแตเล็กๆแลว

มุขเด็ดก็คือ เวลาไปหางไปซื้อของก็บอก
วา ไมมีเงิน จะรองเอาอะไร ก็ไมมีเงินอะ อยางเชนของที่มันจําเปนจะตองได ก็ตองได รางวัลก็อาจจะ
เปนนมเปรี้ยวขวดนึง แลววันเกิดไมตองพูดถึง เคยเห็นเด็กในเซเวนรอง จะเอาอันนี้ วันนี้วันเกิดเคานะ
ไมใหไดไง ตองใหนะ ถาไมใหจะทําตัวแยยิ่งกวานี้อีก มันเปนพอหรือเปนแมเนี่ย เราก็เลยไมให
ความสําคัญกับมัน คือถาเราใหความสําคัญเคาก็จะคิดวาเปนวันสําคัญ คือแคคิดวาโชคดีที่ไดเกิดมา
ไมไดเปนเด็กกําพรา ไมไดเปนคนพิการ ก็ใหเคาขอบคุณพอแมที่เลี้ยงดูมาแคนั้นเอง อาจจะไปใส
บาตร ก็จบละ เราไมไดถือวาเปนสิ่งเลวราย แตไมไดไปติดกระแสอะไร” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
จากวิธีการใชเหตุผลมากกวาอารมณตามตัวอยางที่กลาวมาขางตนนี้
เปนวิธีการถายทอดที่ไมเพียงแตทําใหครอบครัวบรรลุเปาประสงคเทานั้น แตทวาฝกฝนใหเด็กรูจัก
การใชเหตุผลและเขาใจสถานการณรอบขางตางๆ แลวรูจักยอมรับมันพรอมทั้งกลาที่จะเผชิญหนา
กับเหตุการณตางๆ ในอนาคตดวย ซึ่งเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคมของครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนที่กลาวมาทั้งหมด สะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคมที่
หลากหลายและนาสนใจ จากหลักการที่ผูปกครองกลาววา “เด็กเปนศูนยกลาง” สะทอนใหเห็นถึง
กระบวนการถายทอดทางสังคมที่แตกตางจากผูปกครองทั่วไป
2.1.2 บานเฟรน...ในฐานะผูเจียระไน
“โฮมสคูลทําใหคนเปนคน

ทําใหมนุษยรูจักตัวเองและมีความนับถือตนเอง เห็นคา

ของตนเอง”
ครูทิม (นามสมมติ)
กลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมสังคมเล็กๆ ที่กอตัวขึ้นภายใตแนวคิดการจัดการศึกษา
โดยมีเด็กเปนศูนยกลาง ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนพยายามที่จะไมนําความคาดหวังของ
ตนเองไปสรางและควบคุมแนวทางการดําเนินชีวิตของเด็ก ในกลุมเรียนบานเฟรนประกอบไปดวย
ตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่สําคัญซึ่งไดแก 1. ผูปกครองจากทุกครอบครัว 2. ครูทิม และ
3. คุณครูทานอื่นๆ ที่มาสอนเปนครั้งคราว เชน ครูสอนดนตรี และครูสอนลีลาศ เปนตน เนื่องจาก
เด็กทุกคนที่บานเฟรนนั้นจะตองเรียนตามตารางที่ถูกจัดไวตามมติการประชุมของผูปกครองชวง
ตนเทอม ดังนั้นเด็กเหลานี้ใชเวลาสวนใหญอยูที่บานเรียน กลุมเรียนบานเฟรนจึงมีบทบาทเปน
ตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่สําคัญในการถายทอดความรู ความเชื่อ เจตคติ คานิยม รวมถึงดาน
คุณธรรมและจริยธรรมดวย
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ก. เนื้อหาการถายทอดทางสังคม
“สิ่งเหลานี้สามารถยืดหยุนไดเพราะที่นี่ไมมีอะไรที่เปนรัฐธรรมนูญ”

ครูทิม(นามสมมติ)
คํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงความยืดหยุนของโครงสรางและรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอน โดยครูทิมและผูปกครองเปนผูใหความรู ณ บานเฟรน โดยมีการจัดเวรกัน
อยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน พอแมที่มีความสามารถทางดาน ศิลปะ ดนตรี ภาษา คณิตศาสตร และ
โยคะ จะตองรับผิดชอบการสอนตามตารางที่จัดไว เพราะกลุมเรียนบานเฟรนนี้จะมีตารางเรียนที่
แนนอนโดยเริ่มการเรียนการสอนตอน 9 โมงเชา เลิก 15:30 ทุกวัน พอแมจะถูกจัดเวรไวโดย
สามารถอบรมสั่งสอนเด็กไดทุกคน
รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับปรัชญา ความคิด เจตคติ
และคานิยม ของผูปกครองหรือผูที่จัดการศึกษา จากที่กลาววาระบบการจัดการเรียนการสอนไมเปน
รูปแบบที่ตายตัว หมายถึงผูปกครองและครูที่ปรึกษาของกลุมไมไดยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
แมวากลุมเรียนบานเฟรนไมมีแบบแผนการจัดการเรียนการสอนที่เปนรูปแบบ
ตายตัวเพราะเนื่องจากเนื้อหาหลักจะเปลี่ยนไปตามแตละภาคเรียน แตเนื้อหาทั้งหมดจะคลอบคลุม
4 กลุมประสบการณซึ่งกลุมเรียนบานเฟรนกําหนดไวเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
เนื้อหาดังหัวขอตอไปนี้
1) อยูดีมีสุข
คุณธรรม...จริยธรรม นําชีวิต
จากโครงสรางขอที่ 1 อยูดีมีสุข พบวาผูปกครองทุกคนเห็นความสําคัญ
ของจริยธรรม ดังนั้นการเรียนการสอนจะมุงเนนในเรื่องของศีลธรรมจรรยา โดยเฉพาะชวงเชาหรือที่
เรียกวา ชั่วโมงโฮมรูม ครูทิมมักจะนํานิทานธรรมมะมาเลาใหเด็กๆ ฟงเสมอๆ ไมเพียงแตเด็กๆ
เทานั้นที่มีโอกาสไดฟงนิทานของครูทิมแตผูปกครองก็มีโอกาสไดฟงดวยและผูปกครองสวนใหญ
ชอบเชนผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ตอนโฮมรูมตอนเชาครูทิม

นิทานธรรมะมาเลา ธรรมะของครูทิมสนุกนะ” (แมชาง. 2556: สัมภาษณ)
ซึ่งสอดคลองกับผูปกครองอีกทานที่กลาววา

(นามสมมติ) มักจะนํา
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“คุ ณ แม ที่ เ ป น ครู ผู ส อนก็ จ ะดู เ ด็ ก

เราจะเนนเรื่องระเบียบและความ
รับผิดชอบ คือเด็กที่ไมคอยนอกลูมาก มันก็มาจากตอนเชาที่ครูเจน โฮมรูม สวดมนต สอนธรรมมะ
โฮมรูมก็จะคลายๆ จิตศึกษาคือดูวาวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาพูดคุย เรื่องอะไรก็ไดคะ อาจเปนขาวที่ครู
เคาอานเจอมา เอาสิ่งที่มีอยูในชีวิตประจําวันเขามาสอน คือปลูกจิตสํานึก ความรับผิดชอบ คุณธรรม
ที่นี่ครูจะใชธรรมะเปนตัวนํา จบเทอมเราคุยๆกันวาเราจะมีเขาคาย ตารางเรามีกีฬาฮาเฮ ฝกสติ แตเรา
จะผานกิจกรรมทั้งหมด เราก็ตองมารวมหัวกันคิดวาจะสื่อออกมาแนวไหน” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
ผู ป กครองเหล า นี้ เ ชื่ อ ว า นิ ท านธรรมมะสามารถขั ด เกลาจิ ต ใจได
ไมเพียงแตนิทานธรรมมะเทานั้นผูวิจัยเขาไปสังเกตการณและพบวาผูปกครองและครูทิมประยุกต
ธรรมะและสอดแทรกศีลธรรม จริยธรรมไวในบทเรียนเสมอๆ ซึ่งบทเรียนในที่นี้หมายความรวมถึง
บทเรียนชีวิตนอกหองเรียนดวย ยกตัวอยางเชน กอนรับประทานอาหารเด็กๆ จะตองอดทนรอใหทุก
คนตักอาหารเสร็จแลวมานั่งรวมกันกลาวคําสํานึกบุญคุณของชาวนาและผูที่จัดอาหารใหในแตละมื้อ
ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงความกตัญูรูคุณผูมีพระคุณและไมกินทิ้งกินขวาง ไมเลือกทานเฉพาะที่ตนอยากทาน
เปนตน ผูปกครองสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางของครูทิมที่วาเอาจริยธรรมนําความรู ดังผูปกครอง
ทานหนึ่งใหสัมภาษณวา
”สวนหนึ่งตองขอบคุณครูทิมดวยที่เคาพาไปปฏิบัติธรรมบอยๆ

มัน

ก็คอยๆ ซึมซับเคาละครับ” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวของคุณพอทานนี้สะทอนใหเห็นวาเด็กๆ ในกลุมเรียน
บานเฟรนมีโอกาสรวมกิจกรรมทางศาสนาบอยครั้ง วัตถุประสงคในการสอนและสอดแทรกเนื้อหา
ดานศีลธรรม จริยธรรมของครูทิมคือ ใหเด็กสามารถมีสติ มีความอดทนและสามารถจัดการกับ
อารมณของตนเองไดในทวงทีตามคํากลาวของครูทิมที่กลาววา
“ก็เพื่อใหเคาสามารถฉุกคิด

และยั้งใจได ความอยากไง เคาจะไมทุรน
ทุรายเวลาเกิดความทุกขหรือความอยาก และสามารถจัดการกับอารมณตนเองไดในระดับนึง แตพอ
อยูรวมกับพอแมเคาก็สามารถควบคุมอารมณไดนะ ในระดับนึง”
ทักษะชีวิต...กุญแจสําคัญสูการเอาตัวรอด
นอกเหนือจากดานจริยธรรม ทักษะชีวิตถือเปนสวนสําคัญตอโครงสราง
ระบบการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนเพราะเนื่องจากเปาหมายหลักเปาหมายหนึ่งของ
ผูปกครองทุกคนในกลุมนี้คือการที่บุตรหลานของตนสามารถดําเนินชีวิตบนโลกไดอยางมีความสุข
รูจักตนเองอยางถองแท ดังนั้นระบบการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนมุงเนนเรื่องของการพัฒนา
ทักษะการใชชีวิตของเด็ก ไดแก ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การปรับตัว ความอดทน การมีสติ
สมาธิ และทักษะความสามารถทั่วไป รูปแบบการเรียนการสอนยังคงไมมีรูปแบบตายตัวเพราะเนื้อหา
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ในแตละภาคการศึกษาขึ้นอยูกับหัวขอตามมติของผูปกครองที่รวมประชุมกัน แตในการเรียนการ
สอนจะสอดแทรกทักษะการใชชีวิตดวย เชน การทํางานเปนกลุมที่สามารถพัฒนาทักษะการปรับตัว
ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น พรอมทั้งฝกความอดทนไปพรอมๆกัน ผลที่ไมคาดฝนที่ไดรับก็
คือ ความสามัคคี กลาวคือ ไมมีการแบงแยกเพศหรืออายุเนื่องจากเด็กทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรน
ถูกอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมาดวยกันดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่ง
“เด็กก็ยังมีความเปนเด็กนะอยาง

ป4ป5 โตก็โตแตตัวแตสวนลึกๆ
แลวเคาก็มีความเปนเด็ก ความรูสึกเคาก็สามารถเลนกับนองๆ ไดเหมือนกัน เหมือนกลมเกลียวกันนะ
คนก็นอยดวย” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
ประเด็นที่สําคัญก็คือ การเรียนการสอนตางๆจะถูกประยุกตใหเขากับ
การใชชีวิตประจําวัน เชน วิชาคณิตศาสตร ผูปกครองและครูทิมใหพื้นที่กับเด็กในการออกราน โดย
เด็กจะตองเรียนรูการคํานวณ การทําบัญชีรายรับรายจาย ผานกิจกรรม พรอมทั้งเรียนรูที่จะกลา
แสดงออก เพื่อใหการออกรานของตนเองประสบความสําเร็จ ซึ่งพื้นที่ๆ ทางบานเรียนติดตอไวเปน
สถานที่จริงที่สามารถทําการซื้อขายได สําหรับดานระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ เด็กจะตอง
ปฏิบัติตามกฎและหนาที่ๆ ไดรับมอบหมาย เชน ทําอาหาร เวรลางจาน ทําความสะอาดพื้น และจาย
ตลาด เปนตน ประสบการณเหลานี้สามารถชวยเสริมสรางความเปนระเบียบวินัยกับความรับผิดชอบ
ของเด็ ก ภายใต ก ารดู แ ลของผู ป กครอง ในกรณี ข องสติ แ ละสมาธิ รู ป แบบของการฝ ก ก็ ยั ง คง
สอดแทรกไปตามบทเรียน เชน การกรอกน้ําที่ตองอาศัยสมาธิ รวมถึงการรักษาคําพูดที่ผูปกครอง
หลายทานไดเห็นความสําคัญ ซึ่งการรักษาคําพูดถือวาเปนการฝกสติ กลาวคือการรับปากอันใด
จะตองมาจากสติที่ตองคิดกอนพูด ในกรณีรูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะดานอื่นๆ จะ
ขึ้นอยูกับความตองการของเด็กเพราะผูปกครองสวนใหญยินดีและพรอมเปดโอกาสใหเด็กสามารถ
เรียนรูสิ่งที่ตนเองชอบได เชน เด็กบางคนชอบเรื่องนก ผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรนก็จะนํา
หนังสือและนกมาใหหัดเลี้ยง เด็กจะใชการสังเกตการณเพื่อศึกษาพัฒนาการของนก ซึ่งถือวาเปน
รูปแบบการสอนชนิดหนึ่งโดยการสอนแตละเรื่องไมไดเอื้อประโยชนตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
จากการสังเกตการณของผูวิจัยพบวา เด็กทุกคนสามารถเรียนรูเรื่องนกดวยกันโดยเด็กที่ชอบเรื่อง
นกเปนผูใหขอมูลสําคัญตางๆ กับเด็กคนอื่นๆ รวมถึงตัวผูวิจัย
2) อานออก เขียนได ใชเปน
สําหรับโครงสรางขอที่ 2 อานออก เขียนได ใชเปน เปนการเรียนการสอน
เชิงวิชาการ จากการเขาสังเกตการณของผูวิจัยพบวา รูปแบบและวิธีการสอนสวนใหญเปนการเรียน
การสอนผานกิจกรรมสรางสรรคตางๆ เชน การเรียนวิชาภาษาไทยสําหรับเด็ก เด็กทุกคนจะตอง
เลือกตัวอักษรไทยมาสองตัวเพื่อดีไซนตามจินตนาการของเด็ก โดยเด็กจะไดเรียนรูตัวอักษรตั้งแต
กระบวนการคัดเลือกตัวอักษรที่ชอบ ในกรณีวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวัด เด็กจะไดเรียนรูผาน
อุปกรณเครื่องมือวัดจริงๆ มิใชเรียนรูจากรูปภาพที่แสดงในหนังสือเพียงอยางเดียว
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เรียนรูตามจริต...สูการอานออก เขียนได ใชเปน
จากการให สั ม ภาษณ ข องผู ป กครองพบว า การเรี ย นเพื่ อ อ า นออก
เขียนได และคํานวณเปนนั้นเด็กจะเปนสวนหนึ่งและเปนสวนสําคัญในการเลือกเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ แตอยางไรก็ตามผูปกครองปูพื้นฐานโดยการสอนผสมคําเพื่อนําไปสูการอานออก เขียนได
ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่ง
“การเรียนการสอนมีแตพื้นฐาน

อานออกเขียนได ผสมคํา เอาที่เขา
อยากได อยากเรียนรู แตไอพวกนี้มันอยากเรียนรูทุกเรื่องแหละ พรอมที่จะเรียนรูไง ใฝรูมากกวา
เลยโชคดีไป อยากเรียนอะไรก็ไดเรียน” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
อานออก เขียนได ใชเปน...สูการตอยอดองคความรู
รายวิชาของกลุมเรียนบานเฟรนเปนไปตามที่กระทรวงกําหนดแต
ไมไดอิงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนตามกระทรวงตามที่ผูปกครองทานหนึ่งไดกลาววา
“วิท ย

คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ กีฬา ดนตรี
กระทรวงกําหนดตรงนี้ แตเราไมเอาหลักสูตรเคาไง แตวามันจําเปนวาเด็กตองมีพื้นฐานความรู เพื่อ
จะไปตอยอด อันนี้เราก็จะมีพื้นฐานความรูใหเคา เราก็จะมีวิชา ภาษาไทย แตเราไมเอาภาษาไทย
อาทิตยนึงซัก 5-6 คาบ เราจะมีสัก 2-3 คาบ เพราะวาภาษาไทยของเราเนี่ยอยูในวิชา เชนคุณไปดูนก
ที่พุทธมณฑล เราก็ดูวานกอะไร คุณก็หัดสะกด หัดเขียนกันเอง โดยพอแมแนะนําจะผิดจะถูกนั่นก็
คือภาษาธรรมชาติของเคา หลังจากนั้นก็เรียนผานหนังสือ ผานพอแม ผานรายงานที่ตองทํา รายงาน
เราเปนแบบ mind map เด็กก็จะตองรวมหัวกันแตละกลุม บางทีก็อาจแยกเปนสอง สาม แลวแต”
(พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงแนวการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
ซึ่งหมายถึงการเรียนรูแบบผสมผสานหลากหลายองคความรูโดยผานกิจกรรมหนึ่งๆ นอกจากดาน
ภาษาศาสตรแลวยังมีตัวอยางการเรียนรูเชิงบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับทักษะการใชชีวิตตาม
คําบอกเลาของผูปกครองทานหนึ่งวา
“บางทีคุณแมเคาสอนเลขเด็ก

ป1 คุณแมก็ใหคนละ 40 บาท แลวก็
ไป 7-Eleven ใหรูจักทอนเงินใหรูไววาทําไมเราตอง คิดกอนวาเราจะซื้ออะไร ราคาเทาไหรของมีพอ
กับเงินที่เรามีอยูมั้ย” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
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ทางดานภาษาอังกฤษกลุมเรียนบานเฟรนมีครูฟลิปปนสทานหนึ่ง
เปนครูประจําซึ่งถูกจางมาเปนครูสอนภาษาอังกฤษหลัก ครูฟลิปปนสทานนี้ไมสามารถสื่อสารกับ
เด็กเปนภาษาไทยได ดังนั้นเด็กๆ เหลานี้มีโอกาสไดใกลชิดกับภาษาอังกฤษตลอดเวลาแมวาเด็ก
หลายคนไมสามารถสะกดภาษาอังกฤษได การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเนนดานทักษะการใช
ภาษาแบบเป น ธรรมชาติ ผ า นกิ จ กรรมต า งๆ และผ า นการเรี ย นรู ด ว ยตนเองจากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย จากขอมูลทั้งหมดผูวิจัยสรุปไดวาโครงสรางขอที่ 2 อานออก เขียนได ใชเปน เปนระบบ
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเด็กไดเรียนรู สั่งสมประสบการณ
เพื่อที่จะนําไปตอยอดหรือนําความรูที่ไดไปเปนประโยชนตอผูอื่นๆ
3) ทองโลกกวาง
ทองโลกกวาง เปนโครงสรางขอที่ 3 ที่มีความสําคัญโดยวัตถุประสงคของ
การทองโลกกวางนั้นไมใชเพียงแคออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่แตเปนการเรียนรูทองโลกผานสิ่ง
ตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน อินเทอรเน็ต หนังสือ การเขาครัว การขายของตามตลาดนัด และการเลน
เปนตน
เปดโลกเรียนรู. ..สูสถานการณจริง
โดยปกติแลวผูปกครองทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนมีการประชุมกัน
เพื่อระดมความคิดในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ซึ่งมีความสัมพันธกับหัวขอ
การเรียนรูในแตละเทอมนั้นๆ แนวทางของทองโลกกวางนั้นขึ้นอยูกับหัวขอการเรียนรูซึ่งวัตถุประสงค
หลักก็เพื่อเรียนรูโดยผานเหตุการณหรือขอมูลตางๆ ซึ่งกลาวไดวาเปนการเรียนรูผานทั้งขอมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยครูทิมไดกลาววา
“บางที่เราใหเขาออกมาพรีเซนตงานโดยใหหัวขอไปหาขอมูลมา

เคาก็
ไปคนหาทองโลกอินเตอรเน็ตแลวก็สรางผลงานออกมาพรีเซนตใหเพื่อนๆ ฟงได ไมจําเปนวาตอง
ออกไปทัศนศึกษาขางนอกอยางเดียวหรอกนะถึงจะเปนทองโลกกวาง”
นอกจากนี้สิ่งที่ไดรับจากการทองโลกกวางสามารถนําไปบูรณาการ
กับประสบการณและทักษะทางดานตางๆ เชน การแกไขปญหา ความอดทน ทักษะทางคณิตศาสตร
ภาษา และความคิดสรางสรรค เปนตน จากตัวอยางของผูปกครองทานหนึ่งเลาใหฟงวา
“เทอมนี้เปนตีมอาชีพไง เราเลยพาเด็กๆ ไปที่คิดสซาเนีย พอกลับมา

เราก็ใหเคาคิดกันวาจะทําอะไรกันเพื่อนําเสนอที่อนุบาลบานพลอยภูมิ เคาก็คิดกันเองนะ บางคนก็
รอยลูกปด โดยตั้งซุมสอนนอง เคาจะตองเรียนรูวาทํายังไงเพื่อใหนองมาสนใจฟงเราได” (พอวาฬ.
2556: สัมภาษณ)
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ทองโลกกวาง...สูบทบาทผูถายทอด
รู ป แบบการเรีย นการสอนของบ า นเฟรนมิ ไดมุง เน นใหเ ด็ ก ๆ เป น
เพียงแต “ผูรับ” เทานั้น แตเปาหมายหลักของการเรียนรูคือ การนําไปสูความเปน “ผูถายทอด” ที่ดี
และมีประสิทธิภาพ ดังกิจกรรมที่เด็กๆ กลุมเรียนบานเฟรนพยายามนําความรูและประสบการณชวย
ผลักดันตนเองใหกลายเปนผูถายทอดที่ดี ดังคําใหสัมภาษณของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“สวนใหญเราอาศัยสถานที่ที่พลอยภูมิ

เทอมนี้เคาเรียนเรื่องอาชีพได
ไปที่ คิสซาเนี่ย เคาก็คิดวาจะใหนองทําอะไร ทําซุมใหนองเขาฐานเชน รองลูกปด ดูนก วิทยุ ฐาน
ปลูกผัก เด็กเคารูวาตองทําอะไร เอานองๆ อยู เคาจะเตรียมของใหพรอม เชนปลูกผักมีถุงดํา ดิน เปน
บทพิสูจนวาเคาเรียนมาทั้งเทอม สรุปความคิดเคาใหเคาถายทอดสิ่งที่เคาเรียนออกมาได เพราะวา
ทุกเทอมจะตองทําแบบนี้ไมใชเรียนแลวก็จบไป เคาตองถายทอดสิ่งที่เคาเรียนออกมาได อยาง
ประวัติศาสตรเราก็ไมไดเรียนเปนชวง เราจะเจาะลึกตั้งแตมีกาแลคซี่ เรียนตั้งแตเปน cell สาหราย
สิ้นเทอมที่ตองสรุปก็จะใชสนามที่พลอยภูมิอีกคะ เปนละครเวที ทําเรื่องพระนเรศวรแตเอาแคตอน
เดียวตอนยิงขามแมน้ําสะโตน เคามีฝายศิลปะเด็กที่นี่ศิลปะก็โอเคอยูเนอะคาก็ทําหมวก ทําบั้ง แต
ออกไปโชวตองโชวจริงๆ นะ ไมไดออกไปเลนๆ ตองเปะๆ มั่วๆไมได” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
กิจกรรมตางๆ เปนกิจกรรมที่มาจากการสั่งสมประสบการณที่ไดจาก
การเรียนรูของเด็ก โดยบทบาทของเด็กนั้นเปนทั้ง input หรือผูรับและ output หรือเปนผูสงตอความรู
บทบาทผูรับหมายความวาเด็กๆ อยูในฐานะผูเรียนรูและสั่งสมประสบการณผานโสตประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 หลังจากการเปนผูรับแลวนั้นเด็กทั้งหมดในกลุมเรียนบานเฟรนถูกสอนเพื่อที่จะเปนผูสงตอ
ความรู กลาวคือผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรนจัดพื้นที่ใหเด็กๆ ไดแสดงออกหรือสงตอความรู
ใหกับบุคคลอื่นๆ เปนประจําดังกิจกรรมที่ไดยกตัวอยางมาแลวขางตน
ทองโลกกวาง...คิดแบบองครวม
จากการเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัยที่คายแหงหนึ่ง
พบวาเด็กเหลานี้ไดรับโอกาสในการออกแบบและจัดกิจกรรมใหกับผูปกครอง ครูทิมและผูวิจัยโดย
ผูปกครองมีสวนรวมเพียงเล็กนอย เชน ชวยอํานวยความสะดวกเด็กในการจัดทําอุปกรณประกอบ
กิจกรรม เปนตน ผูวิจัยสังเกตเห็นวาเด็กๆ ไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมายผานกิจกรรมทั้งหลาย เด็กๆ
ไดเรียนรูการทํางานเปนทีมที่ตองอาศัยความอดทน การปรับตัว และการประณีประนอม พรอมทั้ง
เรียนรูที่จะวางแผนและดําเนินตามแผนการเพื่อใหสําเร็จลุลวงโดยตองอาศัยความคิดสรางสรรคและ
การจัดระบบความคิด วัตถุประสงคที่สําคัญอีกขอหนึ่งของหัวขอทองโลกกวางก็คือ การเรียนรูเพื่อ
จุดประกายความสนใจในการเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาสิ่งที่ไดจากการทองโลกกวาง
จะสามารถจุ ดประกายใหเด็ กๆ รูจักตัวเองมากขึ้ น รู วาตนเองชอบอะไรหรือไมชอบอะไรเพื่อที่
ผูปกครองทั้งหลายจะไดสงตอตามแนวทางที่เหมาะสม จากทั้งหมดสามารถกลาวสรุปไดวาการทอง
โลกกวางนั้นเปนเทคนิคหรือกระบวนการที่สามารถกระตุนการเรียนรูของเด็กๆ ไดในทุกสาขาวิชา
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4) ใจ สมอง มือ...ประสานสัมพันธ
สําหรับโครงสรางสุดทายไดแก ใจ, สมอง, มือ...ประสานสัมพันธ หมายถึง
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะตางๆ ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถเตรียมพรอมสู
การประกอบอาชีพได จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาผูปกครองสวนใหญมิไดคาดหวังใหบุตรหลาน
เปนเลิศทางดานวิชาการแตสิ่งที่พวกเขาคาดหวังหรือแอบคาดหวังจากบุตรหลานของตนก็คือทักษะ
ชีวิตที่สามารถทําใหเด็กๆ ดํารงชีวิตอยูไดในสังคมปจจุบันอยางปกติสุข ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“เราคาดหวังใหพึ่งตนเองไดรูจักตนเองได” (พอปูน. 2556:

สัมภาษณ)

คําใหสัมภาษณเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังที่ผูปกครองมีตอ
บุตรหลานของตนเอง ดังนั้นโครงสราง ใจ, สมอง, มือ จึงเปนกระบวนการสําคัญที่สามารถเสริมสราง
ทักษะการใชชีวิตของเด็กๆ ไดโดยมี 4 รายวิชาหลักซึ่งไดแก ศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานฝมือ
สามฐาน...เสริมสรางทักษะชีวิต
สําหรับศิลปะและงานฝมือนั้นจะวางรากฐานอยูบนการสรางสรรคเพื่อ
สรางผลงานออกมาโดยอาศัยทั้งใจ สมอง และมืออยางไมแยกออกจากกัน ผลงานที่ออกมามักจะ
เปนรูปธรรมที่สามารถสะทอนหรือสื่อถึงผูที่ผลิตผลงานไดอยางชัดเจน เด็กๆ สวนใหญมีความ
ภาคภูมิใจตอผลงานของพวกเขา สําหรับทักษะทางดานกีฬาจะวางรากฐานอยูบนการทํางานเปนทีม
ที่ตองอาศัยทั้งใจ สมอง และมือ เชนกัน กีฬาที่ทางกลุมเรียนบานเฟรนเนน ไดแก แชรบอล และ
ฟุตบอลอยางไรก็ตามยังมีกีฬาอีกหลากหลายที่ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กๆ ไดเลน เชน แบตมินตั้น
วายน้ํา และขี่จักรยาน เปนตน การเรียนกีฬาจะตองเนนเรื่องของกฎและกติกาอยางเครงครัดซึ่งกีฬา
บางชนิด เชน ฟุตบอล ผูปกครองมีการจางผูเชี่ยวชาญมาสอน ทางดานดนตรีนั้นการเรียนการสอน
วางรากฐานอยูบนสุนทรียศาสตร สมาธิ และความสามัคคีในวงซึ่งทั้งหมดก็ยังคงตองอาศัยทั้งใจ
สมอง และมือ เชนเดียวกับรายวิชาอื่นๆ ที่กลาวมาแลวขางตน สวนใหญเปนการเรียนดนตรีไทย
แตบางครอบครัวก็ไดสนับสนุนการเรียนดนตรีสากลใหกับบุตรหลานเชนกัน
สมดุลสามฐาน
จากที่กลาวมาทั้งหมดสอดคลองกับแนวคิดของครูทิม ตามที่ครูทิมได
กลาววา
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แตวาคนสอนอาจจะเนนแคออกมาให
เปนโปรดัก แตถาจะสอนจริงๆ นี่การทําครัวเปนศิลปะ วามะ มันทําใหจิตใจของคน ทําอาหารมัน
ซอฟลง เรื่องการปรุงมันก็ทําใหเปนคนตองสังเกต ในหมวดหนึ่งใจ หนึ่งสมอง มันเปนเรื่องของ
สมดุลสามฐาน คนเรามี สามฐาน ตั้งแตเด็กๆ มาเราจะพัฒนาฐานกายกอน มันเปนเรื่องแขนขา
รางกาย มันตองทํางานอยางที่เราคิดได แลวก็เรื่องของเจตจํานง คือจะทําอะไรใหมันทุมลงไปทั้งตัว
ทีนี้เด็กที่พัฒนา ฐานกายนอยนี่ก็จะมือไมจับอะไรก็นิดๆ หนอยๆ จะเดินเขยงขาอะไรอยางนี้ ฐาน
ตอไปคือ ฐานใจ นั่นคือเรื่องของความรูสึก การอยูกับผูอื่น ความรูสึกดีใจเสียใจแสดงออกยังไง เปน
เรื่องของอารมณ ยังนี้ถาคนที่ไมไดรับการพัฒนาตรงนี้มันก็จะเหวี่ยงๆ มันไมรูวาจะจัดการยังไงกับ
อารมณที่มันเขามา คืออารมณถามันไมมั่นคงก็คงไมได ฐานตอไปคือ ฐานสมอง นี่คือความคิด ก็จะ
คิดแบบไมมีหลักอะ คิดแบบเอาแตใจ แทนที่จะคิดใหมันสําเร็จประโยชน ทีนี้อะไรที่มันจะปรับสมดุล
สามฐานนี้ได ศิลปะไดมั้ย ได เพราะลงไมลงมือใชมะเราคิดจะทํานี่ลากเสนนี่ ไมใชคิดจะลากเสนแลว
มันจะลากยังไงก็ได ทีนี้ถาจะลากเสนใหเต็มหนานี้ตองใจนะ มันตองตั้งมั่น ตองเอาจริงนะ จะวาดภาพ
ใสบนเฟรม บางคนวาด จุดนิดเดียวอะ เฟรมเบอเรอคือคิดเยอะแตลงมือทํานอย คือมันมีแตฐาน
สมอง ใจมันไมออก กายมันไมออกอยางบางคนเวลาลงสีเลอะเทอะเปรอะเปอนไปหมดเลยแสดงวา
อะไร แสดงวาสับสน มันไมไดใชฐานสมอง มันจะเอาแตใจกับกาย แตมันไมมีการจัดโครงสราง นี่มัน
ชวยไดศิลปะ ดนตรีก็ไดเพราะดนตรีมีตัวโนตที่วิ่งเขาไปในหัว มันมีจังหวะ ฉับๆๆๆ อันนี้คือกาย
การพัฒนาฐานกายที่ดีก็คือ ดนตรีนี่แหละ เพราะมัน ฉับๆ แตละชวงแตละฉับ ใหมันจบๆๆๆใชมะ
แตเด็กที่ดนตรีไมคอยกาวหนาเพราะวาฐานกายมันยังไมคอยพรอม มันยังจับจังหวะไมได มือไมมัน
ไปไมตรงจังหวะ แตมันไมใชสักแตวาทุบๆ ระนาดมาทุบยังงี้มันก็ไมเพราะ มันตองมีใจดวย อารมณ
ความรูสึกใชมั้ย มันสําคัญซายขวาอีกอะ สมองคิดถึงตัวโนต ตาก็มอง อยางกีฬานี่เวลา โดยเฉพาะ
กีฬาที่เลนเปนทีมนี่พัฒนาฐานใจไดดีมาก ใชมั้ย กระทบกระทั่งเพื่อน ยังไงยังงี้ เขาชนเรารึไมทํา
ตามที่เราอยาก ใชมะขณะที่กายมันไปนี่ สมองมันไปนี่แตใจมันไมไป อันนี้ยิ่งเลนยิ่งเครียด เอาเต็มที่
เลยยังงี้ตองเอาชนะ แตใจมันไมอภัยอะยิ่งเลนยิ่งเครียด”
สามฐาน....จุดประกายสูรูปธรรม
จากคํากลาวขางตนเปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงประโยชนของโครงสราง
ใจ, สมอง, มือ ไมเพียงแค 4 รายวิชาขางตนที่กลาวมาเทานั้น ทางกลุมเรียนบานเฟรนไดจัดการ
เรียนการสอนวิชาอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งในโครงสรางใจ สมอง และมือ เชน คหกรรม โยคะ และลีลาศ
เปนตนโดยมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามาสอน จากการเรียนการสอนในโครงสรางนี้จะชวยพัฒนา
ทักษะที่สําคัญตอการใชชีวิตของเด็กๆ พรอมทั้งเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ
และอาจจุดประกายใหเด็กไดรูจักตนเองมากขึ้นดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
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เดี๋ยวใหเด็กลองทํากันเองแลวดูดิวา
สิ่งที่เราคิดวามันยากนะมันไมยาก ลองดูแลวเคาจะเกิดความภาคภูมิใจ เราก็ไมไดเปนมากอนนะ
บางอยางที่สอนเด็ก แตมันจุดประกายใหเด็กบางคนที่ชอบแบบนี้ ถาจุดประกายไดเคาก็สามารถ
นําไปตอยอดได เราก็ถือวาประสบความสําเร็จแลวที่หาจุดของเคาเจอ อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เรามองหา
กันอยู” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
ขอที่นาสังเกตอีกประเด็นคือ เด็กๆ สามารถนําทักษะเหลานี้มาใช
เพื่อประกอบอาชีพไดอยางดีดังจากผลงานการทําขนมเคกซึ่งเด็กบางคนสามารถนําเคกที่ทําไป
วางขายตามตลาดนัดมหาวิทยาลัย และจากการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมของผูวิจัยพบวาเด็กๆ
สามารถนําทักษะและประสบการณที่ไดเรียนรูจากวิชา ศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานฝมือ มาประยุกตใช
ในชีวิตจริงได เชน การสรางกรงนก โดยผูวิจัยเห็นวาเด็กๆไดรับการสนับสนุนจากผูใหญในกลุม
เรียนบานเฟรนซึ่งสอนใหเด็กๆสามารถใชเครื่องมือตางๆ เชน เลื่อยและคอน ไดอยางถูกวิธีและ
ปลอดภัย นอกจากนี้เด็กๆ ใชทักษะทางงานฝมือและศิลปะเพื่อสรางโกลฟุตบอลเลนเองซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของครูทิมที่กลาววา “ถาอยากไดก็ทําเอาเอง” เด็กๆ เหลานี้ไดรับโอกาสในการเรียนรูผาน
การกระทําแมวาจะไมไดประสบผลสําเร็จในครั้งแรกที่ไดลองทํา ลักษณะการเรียนการสอนของกลุม
เรียนบานเฟรนนี้จะเปนแบบไมสําเร็จรูป สามารถสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการใชชีวิตที่ไมไดมาจาก
สิ่งที่สําเร็จรูปแตไดมาจากประสบการณและทักษะที่ลวนตองอาศัยทั้ง ใจ สมอง และมือ
5) การประเมินผลการเรียนรู
“จริงๆ

แลวการประเมินเปนดาบสองคมนะ อยางไรก็ตามเด็กในโรงเรียน
ทางเลือกก็ตองถูกประเมินอยูดี ครูมีไมบรรทัดอันเดียวเทานั้นโดยใชไมบรรทัดอันเดียวนี่วัดเด็กทั้ง
หอง ความสามารถเด็กหรือศักยภาพเด็กไมสามารถถูกวัดไดจากไมบรรทัดเพียงแคอันเดียว แตครู
ยังตองประเมินเพื่อเอาใจพอแมผูปกครอง สวนอื่นๆ ที่อยูในจิตใจก็ไมไดออกมา สวนการเรียนโฮมสคูล
ถือวาเปนการใหอิสระทางปญญา ไมมีไมบรรทัดมาวัดแลวจะสามารถเขาถึงสิ่งที่อยูในจิตใจ”
ครูทิม (นามสมมติ)
สําหรับการประเมินผลนั้น ครูทิมเห็นถึงจุดออนในการประเมินเด็กเพราะ
การประเมินดวยตัวมันเองขาดความเที่ยงตรงซึ่งหมายความวาเด็กแตละคนไมสมควรที่จะถูกประเมิน
ดวยวิธีเดียวกัน ดังที่ครูทิมกลาวขางตน
ผูปกครองสวนใหญไมตองการที่จะประเมินบุตรหลานของตนตามแบบวิธี
ทั่วไปแตเพียงแคตองการเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กซึ่งสวนใหญจะประเมินโดยผูปกครองที่
ใกลชิดกับเด็กดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
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เราไมไดรอดูตัวเลขจากใบคะแนนลูกเพราะวาเรามากัน
ทุกวันเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของเคาอยูแลว เคาบวกขึ้นหรือเปลาจากการที่เราไดอยูใกลชิดคุยกะ
เคาเนี่ยเลยไมมีอยูในหัวเลยเรื่องการสอบเลื่อนชั้นเนี่ย” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
จากการที่ไมมีการประเมินผลการเรียนออกมาเปนคะแนนตัวเลข จึงไม
เกิดการเปรียบเทียบและความคาดหวังจากผูปกครอง
จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนที่
มีความยืดหยุนสูงของกลุมเรียนบานเฟรน แมวาผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับกลุมเรียนบานเฟรน
มิไดนิยามแนวทางการเรียนการสอนวาเปนไปในทางใด แตจากขอคนพบทั้งหมดสามารถสรุประบบ
การเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนไดวา เปนแนวบูรณาการโดยเนนการเรียนรูที่ผานการ
กระทําอยางอิสระ ซึ่งผูปกครองมีบทบาทหลักในการจัดการเรียนการสอนพรอมทั้งยึดหลักศาสนา
พุทธเปนแนวทางสําหรับการคิดและการใชชีวิต
ข. วิธีการถายทอดทางสังคม
สําหรับวิธีการถายทอดทางสังคมจากกลุมเรียนบานเฟรนไปสูตัวเด็กนั้นจะ
เนนวิธีเชิงบูรณาการและการประยุกต หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่เด็กสามารถนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน และเปนแนวการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงรายวิชาหนึ่งเขากับอีกหลายรายวิชาได ดังนั้นวิธีการถายทอดทางสังคมที่ผูวิจัยจะนําเสนอ
ดังตอไปนี้ลวนวางรากฐานอยูบนวิธีเชิงบูรณาการและการประยุกตทั้งสิ้น
1) เรื่องเลา...เสริมศักยภาพการเรียนรู
ผู ที่ มี บ ทบาทเป น ผู ถ า ยทอดทางสั ง คมสํ า หรั บ กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น คื อ
ผูปกครองทุกทานทั้งผูที่มีหนาที่สอนในรายวิชาและผูปกครองที่มิไดมีหนาที่สอนในรายวิชาแตจะตอง
รับผิดชอบในสวนอื่นๆของระบบกลุมเรียนบานเฟรน เด็กๆในกลุมเรียนบานเฟรน รวมถึงครูทิม
(นามสมมติ) วิธีการถายทอดทางสังคมวิธีแรกที่กลุมเรียนบานเฟรนใชคือ การถายทอดผานเรื่องเลา
โดยเฉพาะครูทิม
ปลูกสํานึกผานเรื่องเลา
ครูทิมจะเนนเรื่องธรรมะเปนหลัก ดังคํากลาวของครูทิมที่กลาวไววา
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“ดานหลักๆ ที่ผมพยายามสอนเด็กคือ ศาสนา โดยเนนสติเปนหลัก

ให
รูทั้งกาย ความคิด ผมเคยบวชอยูที่วัดสุขโตเลยไดอานิสงฆจากการบวช ผมก็เลยสอนเรื่องนี้โดยเนน
เรื่องนี้ใหกับเด็กเปนหลัก”
วิธีการถายทอดดานธรรมะของครูทิมจะถายทอดผานเรื่องเลา โดย
ครูทิมมักจะเลานิทานที่แฝงธรรมมะใหกับเด็กๆบางครั้งก็เลาขาวที่ครูทิมไดอานมาเพื่อมาแลกเปลี่ยน
และกระตุนใหเด็กไดฉุกคิดและมีสํานึกไดดวยตนเอง ดังคําบอกเลาของผูปกครองทานหนึ่ง
“คือเด็กที่ไมคอยนอกลูมาก มันก็มาจากตอนเชาที่ครูทิม(นามสมมติ)

โฮมรูม สวดมนต สอนธรรมมะ โฮมรูมก็จะคลายๆ จิตศึกษาคือดูวาวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาพูดคุย
เรื่องอะไรก็ไดคะ อาจเปนขาวที่ครูเคาอานเจอมา เอาสิ่งที่มีอยูในชีวิตประจําวันเขามาสอน คือปลูก
จิตสํานึก ความรับผิดชอบ คุณธรรม ที่นี่ครูจะใชธรรมะเปนตัวนํา” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
ครอบครัว สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนและครูทิ มตางเชื่ อวาวิธีการ
ถายทอดผานเรื่องเลาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการอบรมสั่งสอนและปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม
และจริยธรรม นอกจากนี้เด็กๆสามารถสั่งสมประสบการณจากการรับฟงเรื่องเลาตางๆ เพื่อนําไป
ประยุกตใชพรอมเปนเครื่องเตือนใจใหเด็กเหลานี้ดําเนินชีวิตโดยตั้งอยูบนสติ
กระตุนความคิดสรางสรรค...สูทักษะการเลาเรื่อง
นอกจากนี้เด็กๆ ทั้งหลายในกลุมเรียนบานเฟรนมิไดเปนเพียงผูรับ
ฟงฝายเดียวเทานั้น เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนเนนใหเด็กเปนทั้งผูรับ
ขอมูลและเปนผูสงออกขอมูลและประสบการณ ดังคํากลาวของครูทิม
“คือเด็กมีทั้งขาออก

เขามาก็ตองรูจักออก แลวออกไมใชใหตัวเองรูสึก
พราวด รึเจง ขาออกนี่คือทําใหคนอื่น เราเอาความรูอะไรใหมๆเขามานี่ เอาสิ่งที่มีอยูไปสรางสิ่งใหมๆ
ใหคนอื่น เนนวาความรูไมใชทําใหเราหยิ่งผยองนะ ความรูทําใหออนนอม ยิ่งเรารูมากเราตองยิ่งเปน
คนออนนอม”
จากรูปแบบการเรียนการสอนของที่นี่ ครูผูสอน (รวมถึงผูปกครอง)
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก”ปลอยของ” หมายถึงนําสิ่งที่พวกเขาประสบพบเจอหรือสิ่งที่
พวกเขาไดเรียนรูมาไมวาจากหัวขอที่เรียนหรือสิ่งที่แตละคนสนใจ โดยใหเด็กๆ ออกมานําเสนอใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งหลายคนไดนําเสนอผานเรื่องเลาหรือนิทาน ดังผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“ที่นี่มี กิจ กรรมพี่พ บน อง

เปนกิจกรรมที่คนที่สนใจเรื่องอะไรก็ไปหา
เรื่องนั้นมาเสร็จแลวก็มาพรีเซนสยังไงก็ได นิทาน PWP อะไรก็ไดที่คุณคิดเอง” (แมปลา. 2556:
สัมภาษณ)
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รุ น พี่ เ หล า นี้ เ ป น ตั ว แทนการถ า ยทอดทางสั ง คมโดยการแบ ง ป น
ประสบการณผานนิทานตางๆ จากตัวอยางที่กลาวมาขางตนพบวากลุมเรียนบานเฟรนใชวิธีการ
ถายทอดทางสังคมผานเรื่องเลาเพื่อถายทอดเนื้อหาทั้งหลายตามที่กลาวแลวขางตน
2) Learning by doing
จากการมีเจตคติที่ไมดีตอระบบการศึกษาในปจจุบัน ดังคํากลาวที่วา
“คําตอบ ณ ตอนนี้คือ ครูไมไดสอนใหคิด ไมไดสอนใหคิดที่เปนจาก

ตัวเรา จากที่เราเห็นก็ไมไดสอน ครูเคาสอนใหเราอะจํา แลวเราเห็นอะไรก็คือเห็นจากกระดาน เห็น
จากครูบอก” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนปจจุบัน
ที่มิไดเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทําเพียงแตสอนตามตําราและเพียงผานปากเปลาเทานั้นจึงเปนสาเหตุ
ใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไมมั่นใจกับระบบการศึกษาปจจุบัน ดวยเหตุผลเหลานี้
วิธีการถายทอดทางสังคมของกลุมเรียนบานเฟรนจึงเนนการเรียนรูผานกิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ
พิสูจน...สัมผัส...ผานกิจกรรม
ด ว ยความเป น กลุ ม เล็ ก ๆ ทํ า ให ผู ป กครองและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมประกอบกับสถานที่บานเฟรนมีพื้นที่อํานวยตอการ
จัดการเรียนรูซึ่งเด็กๆ สามารถเรียนรูไดเกือบทุกตารางนิ้ว ดังคําผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ใตตนไมก็เปนหองเรียนได” (แมปลา.

2556: สัมภาษณ)

เด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนไดเรียนรูรายวิชาตางๆผานการลงมือ
ปฏิบัติและการเรียนรูที่เปนรูปธรรม ยกตัวอยางเชน การเรียนคณิตศาสตร ผูสอนจะเตรียมเครื่องมือ
ตางๆ เพื่อใชเรียนเรื่องการวัด ซึ่งเด็กจะสามารถสัมผัสและพิสูจนไดดวยตา ทําใหเกิดทักษะการใช
เครื่องมือวัดไดอยางถูกตองจะแตกตางจากการเรียนในหองเรียนทั่วไปที่เด็กเรียนการวัดผานรูปภาพ
ในหนังสือเทานั้น ผูสอนเนนการเรียนรูที่สามารถนําไปประยุกตใชจริงไดในชีวิตประจําวันในเบื้องตน
ดังคําบอกเลาของผูปกครองทานหนึ่ง
“แมทานหนึ่งสอนเลขผานการวัด แคบวก ลบ คูณ หารก็พอ ไมจําเปน

จะตองถอดแสควรรูท รูมาตราวัดเพราะลูกเคาชอบแตงตัว อยากเปนดีไซเนอรก็เลยจําเปนตองรู
มาตรา หนวยวัด ทางนั้นก็เลยสอนลูกไปทางนั้น ทางบานพี่เนนเรื่องคหกรรม เดี๋ยวใหเด็กลองทํา
กันเองแลวดูดิวาสิ่งที่เราคิดวามันยากนะมันไมยาก ลองดูแลวเคาจะเกิดความภาคภูมิใจ เราก็ไมได
เปนมากอนนะ บางอยางที่สอนเด็ก แตมันจุดประกายใหเด็กบางคนที่ชอบแบบนี้ ถาจุดประกายได
เคาก็สามารถนําไปตอยอดได เราก็ถือวาประสบความสําเร็จแลวที่หาจุดของเคาเจอ” (แมบี. 2556:
สัมภาษณ)
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กระตุนความคิด...ผานการลงมือทํา
ประโยชนของการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติที่สําคัญอยางหนึ่งคือ
สามารถจุดประกายใหเด็กคนพบตนเองไดเร็วขึ้นเนื่องจากเด็กไดมีโอกาสเผชิญหนากับสถานการณ
จริง จากคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“เราพยายามที่จะสรางสถานการณ

หรืออะไรก็ตาม ที่ใหเด็กไดเขา
ไปคิด เชนการไปทําแคมป หรือทําซุมตางๆ ใหเด็กอนุบาล อยางนี้ตองคิดแลว” (พอวาฬ. 2556: สัมภาษณ)
ซึ่งผูปกครองอีกทานกลาวตอวา
“การดิว กับ กลุมยังไง

คุยยังไงใหเพื่อนรวมมือกับเรา หรือวาการพูด
แบบไหนใหนองเชื่อฟงเรา การอธิบายใหคนเขาใจเรา ตองทํายังไง คือใหฝกจากของจริงเลย หรือ
แมแตการขายของ ที่มหิดล นี่คะ ตลาดนัดวันศุกร เขาตองคิดตั้งแต เขาทําสินคา เขาจะตองทําฉลาก
ยังไง ตองทําสินคายังไง เขาจะมาเดินขาย เขาจะดึงดูดลูกคายังไง ตองคิดแลวเขาก็ผานเหตุการณ
จริงที่เขาไดทํา ตอนแรกมันก็คือ อยางขายของมหิดลนี่ เหตุการณมันจะสอนเขาเองเลย เดินถือไป
เงียบๆ เอา ใครขายไดมั้ย รอบแรก เดินไปทั่วขายไดแคเคก สองกอน แตพอเวลา เขาเห็นผาน
ประสบการณ แมคาทํายังไง เด็กเขาจะรูจักปรับปรุงตัวเอง มีกระบวนการคิด วาเขาจะตองทําอยางนี้
แปบเดียวขายหมด” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
เนื้ อ หาแต ล ะภาคการศึ ก ษาจะขึ้ น อยู กั บ มติ ใ นที่ ป ระชุ ม โดยทุ ก
ครอบครัว ดังนั้นรายละเอียดของวิธีการการถายทอดของกลุมเรียนบานเฟรนอาจแตกตางกันไปตาม
หัวขอทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของแตละวิชา แตอยางไรก็ตามครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
เนนวิธีการถายทอดทางสังคมผานกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติเปนหลัก ดังตัวอยางกิจกรรมตาม
คําบอกเลาของผูปกครอง ดังนี้
“บางทีคุณแมเคาสอนเลขเด็ก

ป.1 คุณแมก็ใหคนละ 40 บาท แลวก็
ไปซุปเปอรมาเก็ต ใหรูจักทอนเงินใหรูไววาทําไมเราตอง คิดกอนวาเราจะซื้ออะไร ราคาเทาไหรของ
มีพอกับเงินที่เรามีอยูมั้ย” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
“วันจันทรเปน English

Day มีคุณครูอยูทานนึง แลวก็มีคุณแมที่พูด
ภาษาอังกฤษไดสองทานมาแลวก็มีครูเจนอีกทาน มาเปน4ทานก็พอแลวคา ครูเคาก็จะหากิจกรรม
มา พูดภาษาอังกฤษกันตลอด มีเลนเกมส ใบงาน สลับกันไป ใหดูการตูนภาษาอังกฤษและใหสรุป
เปนภาพวาเขาใจมั้ย” (แมแมว. 2556: สัมภาษณ)
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“คุณแมทานหนึ่งเคาสอนภาษาไทย เปนคนที่จัดการเรียนภาษาไทย

ไดดีมาก คือตอนนี้เด็กโต ป.4,5,6 ไมตองมานั่งเรียนพวกหลักภาษา ไมตองมานั่งทอง วรรณคดี
วรรณวิจักษ อะไรพวกนี้ แมเขาเห็นวาเด็ก ถาจะไปเรียนเรื่องภาษาไทยก็ ทํางานเลยดีกวาใหเขา
คนควาในสิ่งที่เขาอยากจะรู แลวก็เอามานําเสนอเพื่อน ใหนองๆ ฟง และเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย
ขางหนา จะมีโตวาที” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
จากตัวอยางวิธีการถายทอดโดยเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง
ถือเปนการเสริมสราง ทักษะการเขาสังคม เชน การปรับตัว การทํางานเปนทีม ความอดทน การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ เปนตน นอกจากนี้วิธีการถายทอด
ลักษณะนี้ยังสงเสริมทักษะการทํางานตางๆ เชน ความรับผิดชอบ ความสามารถในการจัดการ
ระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงวิเคราะห งานชางและงานฝมือ เปนตน สวนทักษะทาง
วิชาการนั้นแตละครอบครัวมองวามีความสําคัญในแงแคเปนพื้นฐานในการตอยอดการเรียนรู ดังนั้น
ทักษะทางวิชาการเปนเหมือนผลพลอยไดของการลงมือปฏิบัติจริงมากกวาจะเปนทักษะหลัก
กิจกรรม...สะทอนประสบการณ
ทัศนศึกษาถือเปนหนึ่งในวิธีการถายทอดโดยผานกิจกรรม การไป
ทัศนศึกษาเปนรูปแบบเชิงบูรณาการที่คอนขางชัดเจน กลาวคือ ผูสอนใหเด็กๆ สามารถนําประสบการณ
ที่ไดจากการลงภาคสนามมาตอยอดการเรียนรูไดหลากหลายรายวิชา จากการเรียนรูผานการลงมือ
กระทําสะทอนใหเห็นถึงวิธีการถายทอดซึ่งมุงเนนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ที่เปนไปอยาง
เปนธรรมชาติ เด็กๆ ไดเรียนรูจากประสบการณจริงโดยเปนทั้งผูรับและผูถายทอดประสบการณ
ตามที่ไดกลาวแลวขางตน ดังคําครูทิมกลาว
“ถ า เอาเด็ ก เป น ตั ว ตั้ ง

ก็เ ป น การเรีย นการสอนที่ เ น น ให ผูเ รี ย นเกิ ด
ประสบการณชีวิตละกันที่มันหลายๆ ดานนะ รวมถึงประสบการณเรื่องจริยธรรม คุณงามความดีดวย
ไปเจอๆๆๆแลวใหเด็กเรียนรูเปนประสบการณแลวเอาประสบการณนั้นนะมาเปนเครื่องรีเฟล็ก
ตัวเอง เด็กๆ จะรีเฟล็กตัวเองจากประสบการณโดยมาก”
ถาจะกลาวถึงการถายทอดผานกิจกรรมและการปฏิบัติจริงนั้น วิชา
ดนตรี เปนวิชาที่เปนเอกเทศมิไดไปบูรณาการกับวิชาอื่น (ในกรณีกลุมเรียนบานเฟรน) จากคํากลาว
ของครูทิม
“คื อ อย า งดนตรี นี่

มั น ก็ อ อกมาเอกเทศเลย เพราะดนตรี เ ป น สิ่ ง ที่
ชัดเจนอยูแลว วาไมตองไปเชื่อมโยงกับใคร คุณคามันสําเร็จในตัว คนเรียนดนตรีมันก็ไดสุนทรียะ ได
การฝกฝนซาย ขวา ไดเรื่องของการรวมวงกับเพื่อน การคารวะครูบาอาจารย คุณคาวัฒนธรรมไทย
มันสําเร็จในตัวของมันเอง คุณคาของมันครบถวน”
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แมวาไมสามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ ไดตามแนวคิดที่
กลาวขางตน แตการที่เด็กๆ เหลานี้ไดฝกฝนดนตรีเด็กๆ จะไดรับการถายทอดสิ่งที่มีคุณคาเชน
คุณคาเชิงวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร และทักษะสัมพันธภาพระหวางใจ สมอง และกาย เปนตน
สิ่งเหลานี้สามารถเปนสวนหนึ่งที่ยกระดับทั้งกาย ใจ และสมองของเด็ก
กลาวโดยสรุปคือวิธีการถายทอดทางสังคมโดยเปดโอกาสใหเด็กๆ
ปฏิบัติจริง เปนวิธีการที่กลุมเรียนบานเฟรนยอมรับวามีศักยภาพสูงกวาวิธีการสอนผานการควบคุม
ซึ่งเปนการเรียนการสอนในหองสี่เหลี่ยมโดยมีคูมือการเรียนรูเปนตํารา สวนผูสอนเปรียบเหมือนกับ
เครื่องจักรดังคํากลาวที่กลาววา
“ครู ทุ ก วั น นี้ ไ ม ส นใจว า เด็ ก จะเรี ย นรู อ ะไรบ า งแต ส นใจว า ชั้ น จะสอน

ยังไง ครูสมัยนี้เปน teaching machine ไมใช teacher แตไมไดทั้งหมดนะ บางคนก็เปน teacher แต
ครูที่ไมไดมาดวยใจ แคหางานทําขัดตาทัพ พวกนี้สวนใหญเปน teaching machine”
วิธีการสอนผานกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติเปนการสอนที่มุงเนนให
เด็กสามารถพึ่งพาตนเองไดเร็ว เด็กมีความสามารถในการประยุกตใชความรูและประสบการณที่สั่ง
สมมามิใชเพียงแตทองจําทฤษฎีโดยปราศจากการฝกฝนหรือปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรูลักษณะนี้จึง
เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหเด็กๆ พึ่งพาตนเองไดเร็ว
3) เรียนรูผานสื่อ...เปดกวางสูประสบการณอันล้ําคา
วิธีการถายทอดทางสังคมของกลุมเรียนบานเฟรนสูเด็กๆ อีกวิธีหนึ่ง คือ
การถายทอดทางสังคมโดยใชสื่อเปนตัวกลาง เนื่องจากทุกวันนี้เปนยุคของเทคโนโลยี ทางกลุมเรียน
บานเฟรนจึงเลือกใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในการถายทอดสิ่งตางๆ ไปสูเด็กมิไดจํากัดการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี
เสพสื่อ...ใชสื่อ อยางมีสติ
“เราไมจํากัดเรื่องเทคโนโลยี แตวาพอแมที่นี่เขารูอยูแลววา ควรใหลูก

แคไหน” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
อยางไรก็ตามครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมิใชเปนฝายเดียว
ที่ใชเทคโนโลยีในการถายทอด แตสนับสนุนใหเด็กๆ ไดใชเทคโนโลยีในการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น
ดวยวิธีการถายทอดนี้สามารถใหเด็กเรียนรูในสิ่งที่ตนเองอยากรูหรือสนใจ เด็กมีอิสระอยางแทจริง
ในการทองโลกกวางผานโลกอินเตอรเน็ต ครอบครัวเห็นขอดีในศักยภาพของเทคโนโลยีแมวาในทาง
กลับกันก็มองเห็นภัยจากเทคโนโลยีดวยเชนกัน แตเนื่องจากการเปดรับสื่อของครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรน พวกเขาจึงเชื่อวามนุษยสามารถเลือกใชเทคโนโลยีในทางที่มีประโยชนและ
เหมาะสมได ดังคํากลาว
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“เด็กพวกนี้ ถาเขาใชเทคโนโลยี เขาจะใชกับงานของเขา

พรีเซ็นทงาน
ของเขา มันไมใชเปนทางลบ มันกลับเปนทางบวก ทําใหนองๆ หรือเพื่อนเห็นวา เออ อันนี้มันดี เขา
จะไปเรียนรูกันวาเออ โปรแกรมนี้ทํายังไงๆ” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
สื่อ...ตัวกลางสรางความเปนกลุม
ความรูทางดานเทคโนโลยีของเด็กทําใหเด็กสามารถเปนหนึ่งในผู
ถายทอดทางสังคมได ดังคํากลาวที่วา “เขาสอนกันได ถายทอดกัน พองานตอไปเพื่อนเห็นก็ทําแบบนี้
คือมันเปนการสอน แบบพี่สอนนองไปโดยปริยาย ในเชิงบวก” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ผูปกครองทานหนึ่งแสดงความมั่นใจตอการใชเทคโนโลยี
ของเด็กๆ โดยกลาววา
“เราไมหวงวาเอามานั่งเลนเกมส

มันดวยงานของกลุมเขาสามารถ
คุยกัน มันมีนอยมาก อาจจะมีเปนสวนตัวที่บานอันนี้เรื่องของเขาเราไมสนใจ แตวาในกลุม ไมมี
เราสบายใจได เราคิดวา พวกเรานี่ ก็ยังมองกันอยูแบบเลี้ยงลูกเปนอะ สบายใจ ใชเปนมั้ย ใชเปน
แปบเดียวเปนเลย เกงดวยๆ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณทั้งหลายสะทอนใหเห็นถึงความไมกังวลวาบุตร
หลานของตนจะไดรับการถายทอดในเชิงลบจากเทคโนโลยี ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเชื่อวา
เด็กๆ ควรถูกสอนใหรูจักการเลือกเสพสื่อมากกวาการถูกกีดกันจากการเขาถึงสื่อเทคโนโลยีโดย
สิ้นเชิง
2.2 การเจียระไนสูความเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนของผูปกครอง
นอกจากเด็ ก ที่ ไ ด รั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมจากกลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น แล ว ใน
ขณะเดียวกันผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรนก็ถูกถายทอดทางสังคมจากความเปนกลุมดวยเชนกัน
เนื่องจากกระบวนการการรวมกลุมนั้น จําเปนตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางบุคคล
ในกลุม และเนื่องด วยกลุมเรียนบานเฟรนประกอบไปดว ยผูปกครองและเด็กจากทุ กครอบครัว
คุณครูหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกที่สอนบางรายวิชา แตบุคคลหนึ่งที่ถูกยอมรับวาเปนบุคคลนัยสําคัญ
ก็คือ ครูทิม(นามสมมติ) ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะนําเสนอกระบวนการถายทอดทางสังคมจากกลุมเรียน
บานเฟรนสูผูปกครอง โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 มิติ ดังนี้
1.2.1 เด็ก...ในฐานะผูเจียระไน
1.2.2 ครอบครัวสมาชิกบานเฟรน...ในฐานะผูเจียระไน
1.2.3 ครูทิม (นามสมมติ)...ในฐานะผูเจียระไน
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2.2.1 เด็ก...ในฐานะผูเจียระไน
“ลูกสอนใหเราอดทน”
“ลูกสอนใหวาง เปน”

ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
เรียนรูพัฒนาการ...เพื่อการพัฒนา
เด็กๆ ทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนก็เปนหนึ่งในตัวแทนการถายทอดทาง
สังคมใหกับผูปกครองในกลุมบานเรียนดวยเชนกัน ตามที่กลาวขางตนในเรื่องของความเปนกลุม
ผูปกครองแตละทานมิไดเรียนรูจากแคบุตรหลานของตนเทานั้นแตยังไดเรียนรูจาก “ลูกของเรา”
หรือจากบุตรหลานของผูปกครองทานอื่นๆ ดวย ดังคํากลาวที่กลาววา
“ไมใชลูกเราคนเดียวดวย

ลูกรวมทั้งหมดเลยก็มี ยอนไปๆ มาๆ เราก็สอน

ลูกไป ลูกก็สอนเรามา” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
สิ่งแรกที่ผูปกครองไดเรียนรูจากเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนคือ พัฒนาการ
ผูปกครองทุกทานสามารถเห็นพัฒนาการที่หลากหลายของเด็กแตละคน โดยประสบการณเหลานี้
ช ว ยทํ า ให ผู ป กครองทั้ ง หลายเกิ ด ความเข า ใจด า นพั ฒ นาการของเด็ ก ๆ ตามวั ย ต า งๆ ทั้ ง นี้
ประสบการณที่ไดรับนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรูของบุตรหลานของตนได
ทางดานการเรียนรู ครูทิมไดกลาววา
“พอแม

จะไดเรียนรูไปกับเด็ก ถาพอแมไดเรียนรูไปกับเด็ก และโตไปพรอมๆ
กัน เขาจะไดรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญสําหรับลูก”
เด็กๆ ทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนถือเปนครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นเมื่อใช
นิยามคําวาครอบครัวแลว การถายทอดทางสังคมจะเปนแบบสองทาง (bi-directional influence)
หมายถึง ผูปกครองมีบทบาททั้งเปนผูถายทอดทางสังคมสูเด็กและเปนผูไดรับการถายทอดจาก
เด็กๆ ในขณะเดียวกัน ซึ่งครอบครัวถือไดวาเปนหนวยทางสังคมเบื้องตนในการถายทอดทางสังคม
และอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ และเปนหนวยเล็กๆ ที่มีอิทธิพลสูง ขอคนพบที่นาสนใจก็คือ การที่ผูปกครอง
เหลานี้รับรูวาตนเองไดรับการถายทอดทางสังคมจากเด็ก ซึ่งสิ่งแรกที่พวกเขาไดจากเด็กๆ ก็คือการ
รับรูถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งทางดาน ความรู ความคิด ประสบการณ เปนตน การไดอยูใกลชิดกับ
เด็กๆ ทําใหรับรูถึงพัฒนาการของพวกเขาซึ่งนําไปสูการจัดการเรียนรู และการใหการสนับสนุนที่
เหมาะสมกับพวกเขาตอไป
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ขัดเกลาอารมณ...โดยผูนอยเดียงสา
โดยเฉพาะเมื่อผูปกครองไดมีโอกาสสอนเด็กๆ ความเปนเด็กสามารถขัดเกลา
จิตใจของผูปกครองใหมีความออนโยนมากขึ้นเพราะการไดอยูใกลชิดกับเด็กๆ ตลอดเวลาทําให
ผูปกครองเกิดความเขาใจในธรรมชาติของเด็ก และยิ่งอยูกับเด็กเปนกลุมๆ ทําใหผูปกครองไดเห็น
ความแตกตางมากขึ้น ผูปกครองเหลานี้ก็จะยอมรับความเปนธรรมชาติของเด็กมากขึ้นดังครูทิม
กลาววา
“ก็ไมแนหรอกคนเราอยูกับการสอนมากๆ

แลวจิตใจเปลี่ยนไป ธรรมชาติของ

เด็กมันจะมาขัดเกลาผูที่อยูใกลดวย”
นอกจากนี้ครูทิมไดกลาวตอไปวา
“ตัว อย า งที่ เ ริ่ม แรกที่ แ ม เ ขาอาจจะเปน คน

หยาบๆอยู หยาบๆนี่ไมใชพูดจา
หยาบคายนะ คือยังไมคอยละเอียดตอความรูสึกนึกคิดของตัวเองเทาไร ไมคอยไดสํารวจความรูสึก
อยางโกรธก็แสดงออกมาเลย พอเขาอยูกับเด็กนี่ เด็กๆมีวิธีจัดการ เด็กเขามีวิธีเรียนรูจัดการ อารมณ
ก็จะเปนกระจกสะทอน ทําไมชั้นไมเอาอยางเด็ก ก็คอยๆปรับตัว เรื่องนี้สําคัญ อยางบางทีแม ก็สวน
ลูกทันทีเลยมั้ย เดี่ยวนี้แมเปนอยางนี้เยอะ สวนลูกทันทีเลยพอลูกไมไดดั่งใจ แตพอลงมาสอนแลว
เจอลูกตัวเองกับลูกคนอื่น เวลาเด็กเขาอยูดวยกัน หรืออยูกับพอแมนี่ เขามีวิธีที่นุมนวลกวานั้นเยอะ
ก็สังเกตดู ตัวเราก็เปน พี่ก็เปน อือ นี่เราตองใหเด็กเปนครูนะเนี่ยะ วิธีจัดการกับอารมณของเด็ก เด็ก
เขาพูดกับเราเขาแสดงความตองการออกมา เชน เขาเห็นวาเราทําไมถูก มีเหตุการณไรไมรูจําไมได
เขาก็พูดกับเราอยางนุมนวลเชียวนะ ทําไมไมทําอยางนี้บางเหรอคะ บางคนอาจหนีเราไปเลยใชมะ
หรือไมก็งอนใสเรา ทําปงปง เด็กเขามีวิธีจัดการกับความขัดแยงไดดีกวาเราเยอะ”
จากตัวอยางขางตนพบวาผูปกครองสามารถเรียนรูวิธีการจัดการกับอารมณ
ตนเองไดดีขึ้นผานการสะทอนจากเด็ก ผูปกครองบางทานยอมรับวาเด็กๆ สามารถปลอบประโยนได
ดี บางครั้งเด็กๆ ใชคําพูดโดยตรงสอนผูปกครองซึ่งเปนคําพูดที่สามารถทําใหผูปกครองฉุกคิดเพื่อ
ไมใชอารมณในการตัดสินปญหา จากการสนทนากลุม แมปลาไดยกตัวอยางสถานการณที่เด็กๆ ได
ถายทอดใหกับตน ดังนี้
“อยางรดน้ําตนไม

เอาเหตุการณงายๆ รดน้ําตนไม พอเขาจะมาสง พี่รดน้ํา
ตนไม ก็เอาสายยางมาใสที่ในกระถาง ตนจําป ซึ่งมันเปนกระถางใหญ แลวพี่ก็กวาดใบไมเพลิน ลูกก็
เดินออกมา จะขึ้นรถพอ ลูกก็บอกวา มามา น้ําทวมโลกแลว เราบอก ทวมโลกอะไร อาวไปดูในกระถาง
เขาก็เดินไปปดให น้ําทวมโลกของกิ้งกือไสเดือนแลว คือพอเราไปดูใกลๆ เราก็จะเห็นไอตัวตะเข็บ
ตะขาบ ไอตัวเล็กๆ อะมันลอยเกาะใบไมขึ้นมาเขาบอก วานี่ มันเหมือนกับน้ําทวมโลกเราเปรียบใหดู
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วาน้ํามันทวมโลกสัตวที่อยูใตดิน เออ เราก็แคคิดวาชั้นไมตองยืนรด เพราะชั้นกวาดใบไมอยู เปน
มุมมองของสัจจะธรรม ของธรรมะที่เขาไดรับจากครูเจนไปเรื่อยๆ การสั่งสมคําสอนของพอแมมัน
ออกมาซึ่งมัน ทําใหเขาไมมองขาม แมแตสิ่งเล็กๆนอยๆ....มันเยอะอะที่จําไดเพราะอันนี้มันสดๆ
รอนๆ เลยจําได” (แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
“พี่กับแฟน จะอีโก ลูกเราเปนคนกลาง ถูกมั้ยคะก็จะเหมือนกับวาเออ ตางคน

ตางวางความเปนตัวเองลงไดมั้ย พูดกันดีๆ ไดมั้ย จําเปนที่จะตองใชคําพูดไมดีดวยเหรอ อะไรพวกนี้
คือเขาเรียนรูจากการที่เขาอยูกับเพื่อนนะแหละ แลวการใชความรุนแรงมันไมใชการแกปญหา เขาก็
เปนครูใหเราดวย” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
จากประเด็นข างตนที่กลาวมาทั้งหมดสะทอนใหเ ห็นอยางชัดเจนว าความ
ใกลชิดที่ผูปกครองมีใหกับบุตรหลานเปนปจจัยหลักที่ทําใหการถายทอดทางสังคมระหวางผูปกครอง
และเด็กๆ มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม ผูปกครองตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่พวก
เขาไดรับจากเด็กๆ ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญและเปนกุญแจที่จะนําไปสูพัฒนาการที่ดีตอทั้งตัวเด็ก
และผูใหญ
2.2.2 ครอบครัวสมาชิกบานเฟรน...ในฐานะผูเจียระไน
“พอแมตองมีความคิดที่เหมือนกัน คิดตางแตไมแตกแยก เราก็อยูกันได”

ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
การรวมกลุม....สูการประณีประนอม
เริ่มจากครอบครัวอื่นๆ ที่เปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนในฐานะตัวแทนการ
ถายทอด ตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กกลุมเรียนบานเฟรน ผูปกครองทุกทานมี
การปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูปกครองทานอื่นตลอดเวลา ดังนั้นผูปกครองทั้งหลายเกิดการถายทอด
ซึ่งกันและกันทั้งโดยทางตรงและทางออม จากความเปนกลุมทําใหผูปกครองไดเรียนรูเรื่องการ
ประณีประนอมกันเพราะมิใชเปนการรวมกลุมเพียงแคชั่วคราวแตเปนการรวมกลุมกันระยะยาว
เปรียบเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ดังคํากลาวของผูปกครอง ดังนี้
“ตา งกั นที่ ค วามคิด บ าง

คือเคาอยากไดอยางโนนอยางนี้ คืองานกลุมนะเคา
ตองเขาใจ ถึงแมวาเราจะไมอยากทําอะไรบางอยาง แตเปนกลุม มันก็ตองทํา ไมอยากทํากูก็ไมทํา
อยางนี้มันไมได สรุปคือพอแมตองมีความคิดที่เหมือนกัน คิดตางแตไมแตกแยก เราก็อยูกันได บางที
ถาตางกันทั้งดานความคิด การกระทํา คําพูดก็จะอยูดวยกันไมได แตคิดตางของเราก็เปนแบบอยาก
ใหเปนอยางนั้นอยางนี้ แลวเราก็เอามาโหวตกัน โหวตวาใครจะเรียนแบบนี้ ใครจะเอาประวัติศาสตร
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ใครจะเอาแบบธรรมชาติก็จะเอามาโหวตกัน แมกระทั่งเด็กก็ตองมีสวนนะคะ ไมใชผูใหญอยางเดียว
เด็กตองมีสวนอยางมากเลยนะ เคาตองมีสวนดวย พอแมเปนผูสนับสนุน ไปทัศนศึกษาเราตองมาคิด
กันวาจะไปที่ไหน พอแมก็จะตามไปดวย เราก็ไปดูแลลูกเราดวย ลูกคนอื่นดวย ก็คือมีความเผื่อแผ
ซึ่งกันและกัน อยูแลวเหมือนกับพี่นองอะ เราคุยกันเชนใครอยากไปเรียนวายน้ํา ไมใชลูกตัวเองนะ
ลูกคนอื่นแตก็เอาไปเรียนดวยกัน ถาใครจะไปดวยก็หิ้วกันไป ไมมีลูกเคาลูกเรา ไมมีการแบงแยก
ก็เปนครอบครัวเดียวกัน” (แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
“ของเรามันไมใชhomeschool เพียวๆ สําหรับที่นี่นะครับ เหมือนกับวาเราผลัด

กั น เลี้ ย งลู ก อ ะ ช ว ยกั น เลี้ ย งลู ก มาแชร กั น ทุ ก คนมี อ าชี พ ของเขาอยู แ ล ว เพี ย งแต เ ราต อ งจั ด
ตารางเวลากันเอง แลวก็ตกลงกัน ทุกคนตองมีสวนในการสอนหรืออื่นๆ คือเราชวยกันเลี้ยงลูกของ
เรานะ เลี้ยงกันเปนกอนเลย” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณเห็นวาผูปกครองทุกทานมีบทบาทในการจัดโฮมสคูลแบบ
กลุมเทาเทียมกัน แมวาบางครั้งอาจเกิดความแตกตางทางดานความคิดบางแตกลุมจะชวยหลอ
หลอมใหผูปกครองสวนใหญเกิดการประณีประนอมกันผานการประชุมและการลงมติ ดังนั้นการ
พบปะหรือประชุมนั้นเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูที่จะยอมรับซึ่งกันและกันทางดานความคิด
กิจกรรม....สูความผูกพัน
นอกจากที่กลาวมาขางตน แตละครอบครัวเกิดความผูกพันกันเสมือนเปน
ครอบครัวเดียวกันเนื่องจากกิจกรรมทั้งหลายเปนตัวชวยหลอหลอมใหเกิดความเปนหนึ่ง (ความเปน
กลุมเรียนบานเฟรน) พวกเขาเกิดความอบอุนใจเนื่องจากทุกคนมีศรัทธาซึ่งกันและกันและเชื่อวามี
แตความปรารถนาดีใหกับลูกๆ ทุกคนดังคําใหสัมภาษณผูปกครองทานหนึ่ง
“คือตอนแรกๆ

อาจจะ ยังไมไดรูสึกอะไร เพราะวามันเหมือนกับสังคมใหมที่
เขามา แต วันเวลาผานไป ผานกิจกรรม หลายสิ่งหลายอยาง มันหลอหลอมเขาไปเรื่อยๆ จนกลายเปน
ลูกเราและลูกเราๆ คือผิดถูกยังไงก็คือลูกเราหมด และเราก็มีขอตกลงของเรากันแตแรกแลววา ถา
เด็กทําผิด อยาขาม โดยเห็นวาเปนลูกของพี่นะ เปนลูกเธอนะคือ เด็กทําผิดคือเปนลูกเราๆ จัดการ
ไดเลย เราใหสิทธิพอแมทุกทานเสมอกัน ชวยดูแลอบรมสั่งสอน เพราะฉะนั้นเด็กกลุมนี้ก็จะไดเปรียบ
กวากลุมอื่น คือ มีแมเยอะ พอเยอะ เขาจะมีคนที่คอยดูแลเขาใหเขาเติบโตสวยงามตามวัย” (แมเตา.
2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองทานหนึ่งไดยกตัวอยางความอบอุนที่เกิดขึ้นในกลุมเรียนบานเฟรน
โดยเลาจากประสบการณของลูกตนเองวา
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“นี่ยกตัวอยาง

วันนึงลูกชายพี่ไมคอยสบาย พี่ไลนบอกในกลุมวาชวยดูนอง
ดวย วันนี้เขาตัวรอนมีไข พอจัสตินกลับบานไป ตอนเย็น บอกวา แมรูมั้ยวันนี้ มีกี่แมที่มาจับตัวผม
แลวถามวาโอเคมั้ย เคาก็เลาใหฟง เราก็เฮย เราเปนแมเนาะมีความสุขมากเลย ที่เด็กรูสึกดี” (แมบัว.
2556: สัมภาษณ)
ซึ่งผูปกครองอีกทานกลาววายาที่ดีที่สุดคือการกอดกัน สอบถามและเอาใจใส
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากความอบอุนที่ผูปกครองทั้งหลายรูสึกไดเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกลุมเรียน
บานเฟรนมีความเขมแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้บางครอบครัวเพิ่งไดเรียนรูบางสิ่งจากกลุมเรียน
บานเฟรนดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“พอแมพี่เคาเปนคนนิ่งๆ

คะไมคอยคุยกับเด็ก อยูที่บานเราก็จะไมคอยรูจัก
วา ลอเลน เปนยังไง ก็เลยมารูจักวาพูดเลนไดดวยเหรอจากบานเฟรน” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
และจากที่กลุมเรียนบานเฟรนมักจะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตางๆ เชน การ
เขาคาย กิจกรรมเหลานี้เปนตัวถายทอดใหกับแตละครอบครัวไดเรียนรูความเปนตัวตนซึ่งกันและกัน
มากขึ้น เชน ในสถานการณที่ลําบาก ดังคําผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“เวลาเขาปาแมเจอทาก

แมกลัวแมก็เรียกลูก ตอนนี้พวกเราอยูกันเหมือน
เพื่อนเหมือนญาติ เราใชกิจกรรมเปนตัวเชื่อม บางครั้งเชนเราไปเขาปา ไปเขา ลําบากลําบน เราก็
ใชสถานการณพวกนี้ชวยใหเห็นอกเห็นใจ สนิทชิดเชื้อ นิสัยความยากลําบาก บางทีตอนสบายๆ เรา
ไมรูหรอก จะไปเห็นกันตอนลําบาก แรนแคน มันจะไปเห็นกันตอนนั้น เราผานกันมาเยอะ” (แมปลา.
2557: สัมภาษณ)
สั่งสมประสบการณ....สูการเปนครู
จากการจัดการเรี ยนการสอนใหกับเด็กๆเปนเวลาหลายปทําให ครอบครั ว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนพัฒนาทักษะดานการสอนของตนเอง มีจิตวิญญาณความเปนครูโดยถูก
สั่ ง สมมาชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง แม ว า ผู ป กครองส ว นใหญ มิ ไ ด จ บการศึ ก ษาด า นครุ ศ าสตร ห รื อ
ศึกษาศาสตรแตสามารถเปนครูที่ดีได ดังคํากลาวของครูทมิ ที่กลาววา
“นี่แหละผลดีของโฮมสคูล

คือ ถาผูปกครองเขามา พอมีเวลาและก็ลงมาเรียนรู
อยางสม่ําเสมอก็จะพบเลยวาการเปนครู มันไมตองไปเรียนอะไรเลยไมตองไปจบ ปวช. รึปริญญาตรี
ไมตองเลย การเปนครูคือ อยูกับเด็ก ดูวาเด็กเขาเรียนยังไง จะทํายังไงใหเด็กเกิดการเรียนรู คนที่ทํา
ตรงนั้นไดเขาเรียกวาครูเรียบรอยแลว”
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ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดเรียนรูสั่งสมประสบการณจากขอคิดเห็น
หรือการจัดการเรียนการสอนของผูปกครองทานอื่นทําใหครอบครัวเหลานี้ไดพัฒนาทักษะโดยเฉพาะ
ดานการเรียนการสอนรวมถึงหลอหลอมจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติได จากคําบอกเลานี้
สะทอนใหเห็นวาความเปนกลุมทําใหเกิดการถายทอดทางสังคมระหวางคนในกลุมดวยกันเอง
2.2.3 ครูทิม (นามสมมติ)...ในฐานะผูเจียระไน
“เรามีครูทิมไงคะ เรามีครูทิมเปนเสาหลัก”

ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
ครูทิม(นามสมมติ) ในฐานะบุคคลนัยสําคัญของกลุมเรียนบานเฟรน ทานเปรียบเสมือน
เสาหลักของที่นี่ สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกครอบครัวยอมรับครูทิมในฐานะผูเชี่ยวชาญและ
ปราชญทางดานการศึกษา ดังนั้นครูทิมเปนบุคคลสําคัญในฐานะผูถายทอดทางสังคมใหกับผูปกครอง
เชนเดียวกัน จากคําใหสัมภาษณของผูปกครองทุกทานสะทอนใหเห็นถึงศรัทธาที่มีตอครูทิม แมวา
ครูทิมจะอยูในฐานะที่ปรึกษาแตครูทิมมีสวนอยางมากในการสอนรายวิชาตางๆ แตดานหลักที่ครูทิม
ตองการปลูกฝงเด็กคือ ดานศาสนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กๆ สามารถฉุกคิด และยั้งใจได
ครูทิมไดนิยามตนเองวา
“ผมนะก็แคเปรียบเหมือนสถาปนิกออกแบบใหเคาเห็นและรูจักตัวเองหลังจากนั้น

จะพยายามเฟดตัวออกไปเพื่อใหพวกเขามาเติมแตงกันเอง หลังๆ พอแมเริ่มจะตอขยายกันเองแลว”
จากครูทิม....สูแนวปฏิบัติที่ปราศจากความคาดหวัง
จากคําใหสัมภาษณของผูปกครองหลายทานสะทอนใหเห็นวาครูทิมมีอิทธิพล
อยางมากตอความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของพวกเขา สังเกตไดจากคําใหสัมภาษณดานการจัด
การศึกษาที่คลายคลึงกันประกอบกับครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเชื่อวาสิ่งที่ครูทิมถายทอด
มานั้นเปนความจริงและเปนประโยชนตอทั้งผูปกครองและบุตรหลานของตน ยกตัวอยางเชน เรื่อง
ความคาดหวัง ครูทิมกลาวอยูเสมอวา
“เลิกหวังแลว อยูจนตอนนี้เปนคนสิ้นหวัง คนไรอนาคต

เพราะความหวังมันคือ
กิเลส ความอยากอะใชปาว เหมือนเราอยากใหเขาไดอยางนี้เวลาเราใหพอแมรวมกลุมกัน ความ
อยากไมเคยทําใหเราไปถึงได ทําไดเพราะความเพียร ดังนั้นจะไปอยากทําไม เออ ไดก็ไดถึงก็ถึง
ไมเอาละความอยาก ความหวัง สิ้นหวัง อนาคตชางมัน ไมมีอนาคต เอาปจจุบันพอ เปนคนสิ้นหวัง
ไรอนาคต คนคิดสั้น สบายมากเลย คิดสั้นอะคิดอยูแตวา เออ เดี๋ยวนี้ ปจจุบันนี่ ทําสิ่งที่อยูตรงหนา
ไมตองคิดไปไกลๆ วางแผนปุบ คิดแลวก็วาง ทิ้งแผน แลวก็ทํา”
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ซึ่งผูปกครองเหลานี้ไดซึมซับธรรมะจากครูทิม ครูทิมสอนใหรูจักการปลงและ
ปลอยวางสงผลทําใหผูปกครองเหลานี้มีความคาดหวังกับลูกนอยลง ทําใจใหเปนกลางและที่สําคัญ
ที่สุดคือ การมองเด็กเปนศูนยกลาง มิใชใหเด็กเดินไปตามทางแหงความคาดหวังของครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ดังนั้นคําใหสัมภาษณของผูปกครองสวนใหญจะเปนไปในแนวทางที่
คลายกัน กลาวคือผูปกครองมิไดคาดหวังกับบุตรหลานของตนเพียงแตใหเด็กๆ เหลานี้มีความสุข
และรักในสิ่งที่ตนทํา ดังตัวอยางคําใหสัมภาษณของผูปกครองตอไปนี้
“มองไปที่ ลูก เลยครับ

ลูกเปนหลักเลยครับ ลูกเปนตัวตั้ง และก็ไมไดมีความ
คาดหวัง อาจจะมีบางแตวาเปนการคาดหวังที่ไมเปนเชิงทางสังคม เราไมผลักภาระใหลูกตองไปเปน
โจทย เปนคําถามใหกับสังคมคือเราไมสนใจนะครับ เราไมสนใจกับตรงนั้นคือเด็กๆก็มีความสุขดี
เทาที่เห็นนะครับ” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
“ความคาดหวัง ที่มาเรียน home school ที่บานจะไมคอยคาดหวัง เพราะไมคาด

มันจะไดเยอะกวาที่คาด มันเปนโบนัสหมดเลย ดูที่เคาเปนครับ เคาเปนอะไรก็ใหเปนอยางที่เคา
อยากเปน แคไมไประรานใคร ไมทําใหใครเดือดรอน” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
“อนาคตไมรูหรอก

มันตอบไมไดไง อยูกับปจจุบัน คิดสั้นๆ คือมันตอบไมไดหรอ
กวาโตขึ้นลูกดิฉันจะเปนนางสาวไทยมั้ย แลวจะไปเจอเพื่อนที่เปนไงมันตอบไมไดไงคะ ตอนนี้เราก็
พยายามสรางฐาน ภูมิคุมกันเขาใหแข็งแรงใหมากที่สุด” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
“ไม

เราไมคาดหวังกับลูก ไดเทาไรเทานั้น แตการที่เราไมคาดหวัง เชื่อมั้ยเขาได
มากกวาที่เราคาด ลูกจะทําอะไรในสิ่งที่เรานึกไมถึง มันดีกวานะ ไมบีบคั้นมัน แตชวยดูไมใหออก
นอกลูนอกทาง พอมันไดขึ้นมาบางทีมันฉายแววมานะ เราหงายทองเลย อูหูลูก” (พอสิงโต. 2556:
สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดและเจตคติที่สวนหนึ่งอาจไดรับ
การถายทอดมาจากครูทิม จากคําใหสัมภาษณอีกหลายครั้งที่ผูปกครองสวนใหญอางอิงถึงครูทิมไม
วาจะเปนแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษา ดังคําใหสัมภาษณ ดังนี้
“ชวงตนลังเล

จริงๆมันก็คือสไตลใครสไตลมันนะครับ ไมไดมีปญหาอะไร คือถา
เราไมคาดหวังกับเคา อันนึงที่เปนคอนเซปของครูทิม (นามสมมติ) ที่เขาวางไวนะครับ และผมก็เห็น
ดวยกับแกเปนอยางยิ่งเลยก็คือ อยากไดก็ทําเอง ประโยคเด็ดของแกเลย ไมมีขาย อยากไดทําเอง
ก็คืออยากใหลูกเปนยังไงก็ทําเอาเอง ไมตองสนใจใคร ทําไปเถอะ” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
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“ผมวาอยางที่ครูทิม(นามสมมติ)วานะแหละ

ตอไปมันก็เปลี่ยน เอาจริงๆแลว
มหาวิทยาลัยก็ไมมีคําตอบหรอก คือเขาก็ไดไมเขาก็ได ไมไดเดือดรอนอะไร ทํางานใหไดแลวกัน
เพราะตอไปคนที่เราจะเขาไปทํางานดวยก็คงไมสนใจใบปริญญาเรา” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
จากครูทิม....สูธรรมมะดําเนินชีวิต
ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนทุกทานมีศรัทธาตอครูทิมหลังจากที่ไดใชชีวิต
อยู ร ว มกั น ในรั้ ว บ า นเฟ ร น พวกเขายอมรั บ ว า แนวคิ ด ของครู ทิ ม สามารถทํ า ให บ า นเฟ ร น บรรลุ
เปาหมายที่แทจริงของการศึกษาแบบโฮมสคูล ผูปกครองเหลานี้ไดซึมซับแนวคิดและเจตคติของครู
เจนซึ่งมีรากฐานเปนเชิงธรรมมะและพยายามนําแนวคิดเหลานี้มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังคํา
ใหสัมภาษณ ดังนี้
“รูแตวาเรามีเปาหมายอะไรคลา ยๆกันและก็โ ชคดีมีค รูทิม(นามสมมติ)อยู

และก็เปนแนวใชธรรมะ ดํารงชีวิต หรือในการเลี้ยงดูเด็กคะ” (แมชาง. 2556: สัมภาษณ)
“ครูทิมชวย คัดทายเรือใหไมเป”
“ ครูทิม บอกใหอ ยูกับ ปจ จุบัน

(พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)

ใหอยูกับปจจุบันใหดี มีสติ” (แมบี. 2556:

สัมภาษณ)
“ ครูทิม เปน คนแจกทุน ใหเ ด็ก ๆ

ที่ทํา ตัว ดี สุดทา ยเด็กๆ ก็ ไมเ อากัน เอง
เพราะวาครูทิมจะแฝงธรรมะเขาไปเรื่อยๆ ทุกวันๆ” (แมแมว. 2556: สัมภาษณ)
จากที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่ผูปกครองไดถูกถายทอดจากครูทิม
โดยเห็นไดอยางชัดเจนวาครูทิมมีอิทธิพลตอผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรนอยางสูง
จากครูทิม....สูคุณสมบัติของผูจัดโฮมสคูล
ครูทิมในฐานะเปนเสาหลักของกลุมเรียนบานเฟรน มีบทบาทสําคัญโดยเปน
ทั้งผูจัดการศึกษาและเปนที่ปรึกษาของกลุมเรียนนี้ และจากประสบการณทางดานโฮมสคูล ครูทิม
สามารถสรุปคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูปกครองที่จัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียน อาจกลาวโดยสรุป
จากคําใหสัมภาษณของครูทิมที่กลาววา
“มี 4 ขอที่เคยพูดกับผูปกครองที่โรงเรียนอนุบาลฟง ถาเกิดโฮมสคูล

สําคัญคือ
มี 4 ขอ อันแรกคือตองมีเวลา ถาไมมีเวลาคือ จบแลว สิ่งที่ 2 ตองมีศรัทธา และความเชื่อมั่น ศรัทธา
ในตัวผูปกครองทานอื่น ตองใหเขาสอนลูกเราได และก็ศรัทธาในตัวลูกดวย วาลูกเราสามารถเรียนรู
ได เรียนรูไดเองดวย โดยไมจําเปนตองใหมีคนมาสอนอยูเรื่อย โยนอะไรไปปุบ ลูกเขาเรียนไดเอง อัน
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ที่ 3 คือ ตองมีการเรียนรูอยูเสมอ ถาพอแมเต็มลน คือเปน น้ําที่เต็มแกวแลวนี่ ไมเรียนรูจากลูกไม
เรียนรูจากสิ่งที่ คือสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปนะ ลูกจะกลายเปนขอเสียจะกลายเปนไมไดมีอะไร
เปลี่ยนแปลง เพราะพอแมไมเรียนรู ถาพอแมไมเรียนรูจะมาบอกวาลูกเรียนรู.. ก็ยาก อันที่ 4 ก็คือ
พอแมตองเปนกัลยาณมิตร คือถาทําคนเดียวครอบครัวเดียวนี่ เดี๋ยวมันเป เปไปเปมาปุบ สุดทายก็
เอาเขาระบบ เปนอยางนี้เยอะ”
จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบกลุมนี้
จะทําใหเกิดการถายทอดทางสังคมสูตัวผูปกครอง ผูปกครองเหลานี้ไดเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน
จากผูปกครองดวยกันเอง จากเด็กๆในกลุมบานเรียน และจากครูทิม(นามสมมติ) โดยการถายทอด
ทางสังคมนี้สามารถขัดเกลาใหผูปกครองทั้งหลายเปนนักจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ดีได

ตอนที่ 3 อัต ลั กษณ ของครอบครัว ที่ จัดการศึกษาแบบโฮมสคู ลภายใต การเป น
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
อัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเปนหัวขอหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อเขาใจถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุม
เรียนบานเฟรน ซึ่งเปนตัวบงชี้ของลักษณะเฉพาะของครอบครัวเหลานี้โดยมีคุณลักษณะที่ไมทั่วไป
หรือสากลกับสังคมอื่นๆ กลาวคือ เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับครอบครัวทั่วไปหรือแมแตครอบครัวที่
จัดโฮมสคูลแบบเดี่ยว ผลจากการศึกษาลงลึกถึงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
สามารถสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการดํารงชีวิต แนวคิด เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมเฉพาะ
ของบุคคลเหลานี้ในฐานะผูจัดการศึกษา นอกจากนี้ผลการศึกษาในหัวขอนี้ยังสามารถสะทอนถึง
ขอบงชี้ที่สําคัญบางประการที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของกลุมเรียนบานเฟรนในฐานะผูจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบรวมกลุม ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังนี้
3.1 นิยามแหงอัตลักษณบานเฟรน
3.2 อัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
3.2.1 อารัมภบท...จากผูวิจัย
3.2.2 อัตลักษณในอดีต (กอนจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
3.2.3 อัตลักษณในปจจุบัน (ระหวางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
3.3 การกอตัวของอัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
3.3.1 การสั่งสมประสบการณ
3.3.2 การคัดเลือก จดจํา และนํามาประยุกต
3.3.3 เชื่อมโยงประสบการณนั้นกับวิถีการดําเนินชีวิตและปรัชญาสวนบุคคล
3.3.4 ขอมูลปอนกลับ
3.4 เงื่อนไขการธํารงอัตลักษณของครอบครัวบานเฟรนทามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในปจจุบัน
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3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

การเปดรับสื่อของผูปกครอง
ความรูสึกผูกพันกันในกลุม
การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม
พัฒนาการของบุตรหลาน

3.1 นิยามแหงอัตลักษณบานเฟรน
เมื่อกลาวถึงความหมายของคําวา อัตลักษณพบวาเปนสิ่งที่ไมตายตัวสามารถเกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ดังนั้นการนิยามคําวา อัตลักษณของครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบ
โฮมสคู ล นี้ จึ ง เป น ไปตามรายบุ ค คลหรื อ กลุ ม จากการศึ ก ษาไม ว า จะเป น การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
การสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณกลุม และการสนทนากลุม พบวา
ครอบครัวสวนใหญใหนิยามกับคําวา อัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน วาเปน
กลุมที่แปลกแยกจากครอบครัวอื่นๆ ดังคําที่ผูปกครองกลาว ดังนี้
“พี่วาพี่แปลกนะ อัตลักษณนะเหรอ พวกเรามองวาทั้งความคิดและการกระทําของพวก

เรานะแตกตาง เชน ไมเอาลูกเขาโรงเรียนทั้งๆ ที่คนอื่นๆ รอบขางที่รูจักกันนะ มองวาเสี่ยง แตเราไมสน”
(แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
“ครอบครั ว ดิ ฉั น ไม เ ครี ย ด

พี่วาอัตลักษณของพวกเราคือ แปลกแยกแตไมแตกแยก
เราอยูกันเปนครอบครัวนะ” (แมบี. 2557: สัมภาษณ)
“ภายนอกอาจดูปกตินะ

แตถามาพูดคุยกับพวกเราจริงๆ แลวเนี่ย จะรูเลยวาพวกเรา
เพี้ยน (หัวเราะ)” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณสะทอนใหเห็นถึงการใหคํานิยามของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนที่มีความเปนเอกลักษณและไมตามกระแสสังคม แมวาพวกเขาเหลานี้ตองใชชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นที่อาจมีเจตคติ ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประสบการณที่แตกตางกัน ไมเพียงแตความ
แปลกแยกเทานั้นที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนใหนิยาม หลายครอบครัวใหนิยามกับคําวา
อัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน โดยกลาววา พวกเขาเนนไปที่ตัวเด็กเปนอันดับ
แรก ทุกครอบครัวมีความคิดเห็นเดียวกันวาสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกครอบครัวมีสิ่งหนึ่งที่
เหมือนกันแตไมเหมือนกับครอบครัวทั่วไป (ครอบครัวที่ไมไดจัดโฮมสคูล) นั่นคือ ความไมคาดหวัง
เนื่องจากครอบครัวเหลานี้มุงประเด็นหลักไปที่ตัวบุตรหลาน ซึ่งหมายความวาแนวทางการศึกษานั้น
จะตองขึ้นอยูกับความสุขและพัฒนาการของเด็กๆ ตามวัยโดยปราศจากความคาดหวังเรื่องชื่อเสียง
ของโรงเรียน หรือการวัดผล ดังคํากลาว ตอไปนี้
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“มุงไปที่ลูกเลยครับ

พวกเราทุกคนไมมีการสนใจเลยวาลูกใครจะเกงกวาลูกใคร ก็ทุก
คนเปนลูกของเรานี่ครับ ผมเองก็ไมไดคาดหวังอะไร มันเปนไง ทําไดหรือไมได ผลมันไมสําคัญ
ถาเราไมคาดหวังซะอยาง ผลที่ไดมันจะทําใหเราอึ้งไปเลย” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
“ลูกคะ

ทุกวันนี้เราเอาความตองการของเคาเปนหลักกอน เพื่อใหเขาไดคนพบสิ่งที่
เคาชอบดวยตัวเอง แมวาจะตองลองหลายๆ ครั้งแมก็โอเคนะ” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
“หลายคนที่พี่รูจักนะ

ดูเหมือนรักตัวเองมากกวาลูกเลยแตแมวาลึกๆ แลวจะรักลูก
มากกวาก็เถอะ แตทําไมตองยัดเยียดความเปนที่หนึ่งใหกับลูกเสมอ สงสารเด็ก อยางของเราเนี่ยนะ
เราจะไดเห็นธรรมชาติที่แทจริงของเขาเลยแหละ อยาไปแตงแตมเติมสีอะไรใหเคาเยอะจนเกินไป
สงสาร” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
จากนิยามของคําวา อัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ที่ครอบครัว
ทั้งหลายไดใหคํานิยามมา สามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาอัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรนคือ
ความแปลกแยกไมเหมือนใครโดยเฉพาะดานการศึกษา และอีกอัตลักษณที่เห็นไดอยางเดนชัดคือ
การนําเด็กเปนศูนยกลาง
3.2 อัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
3.2.1 อารัมภบท...จากผูวิจัย
จากการเขาไปสังเกตการณแบบทั้งมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ผูวิจัยพบวา
ครอบครัวสวนใหญมีการรับรูวาตนเองเปนอยางไร รับรูและยอมรับวาตนเองนั้นเปนบุคคลที่แตกตาง
จากผูอื่นโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับครอบครัวที่มีบุตรหลานรุนราวคราวเดียวกัน จากการสังเกตการณ
ชวงเวลาที่มีบุคคลภายนอกเขามาเยี่ยมชมสถานที่เรียน ผูวิจัยพบวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนมีลักษณะเดนที่แตกตางจากครอบครัวทั่วไปหลายประการ แมวาครอบครัวเหลานี้แมมิไดเปน
นักประชาสัมพันธโดยอาชีพ แตเมื่อถึงเวลาที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของกลุมเรียน
บานเฟรน พวกเขาแสดงออกชัดเจนถึงความพรอมในการใหขอมูล ในบทอธิบายเต็มไปดวยความ
มั่นใจถึงความเปนตัวของตัวเอง โดยเนนที่ความเชื่อ แนวคิด และเจตคติของสมาชิกทุกคนในกลุม
แตมิไดเปนเชิงชักชวนหรือนําธุรกิจมาเปนเบื้องตน ดังนั้นสําหรับผูมาเยี่ยมชมที่มิไดมีแนวคิดหรือ
ความรูดานโฮมสคูลมาตั้งแตตนอาจเกิดความไมเขาใจในบางประเด็นเชน การวัดผล หรือ การจัดชั้น
เรียน เปนตน ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมิไดมีการโอนออนผอนตามนัยความตองการ
ของผูมาเยี่ยมชมแตอยางใด แตเพียงพยายามอธิบายถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนอยางตรง
ประเด็นและชัดเจนโดยปราศจากเจตจํานงตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการ
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นอกจากนี้จากการเขาไปสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยอยูในฐานะ
ผูเขารวมคายของกลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยพบวา ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีภาวะผูนํา
สูงซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถถายทอดใหบุตรหลานของแตละคนมีภาวะผูนําที่มีลักษณะคลายกับพอแม
ของตน เชน บางคนมีน้ําเสียงที่สามารถทําใหเด็กคนอื่นๆ ตั้งใจฟง หรือ บางคนมีลักษณะเปนผูนํา
กลุมกิจกรรมเนื่องจากมีลักษณะทางรางกายและความคิดที่คลองตัว เปนตน อัตลักษณหนึ่งที่สําคัญ
ที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมดมีเหมือนกันคือ เชื่อวาตนเองมีความแตกตางจาก
ผูปกครองคนอื่นๆ หลายประการเนื่องจากผูวิจัยไดยินผูปกครองเอยคําวา “พวกเรา” กับ “พอแม
ทั่วไป” รวมถึง “พวกที่จัดเดี่ยว” บอยครั้งเพื่อที่จะเปรียบเทียบวิธีการและแนวคิดในการจัดการศึกษา
ใหกับบุตรหลานของตน จากการเขารวมคายครั้งนี้ผูวิจัยสังเกตเห็นวาครอบครัวสวนใหญพยายาม
เปดโอกาสใหเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมโดยไมเขาไปกาวกาย
ยกเวนดานการเตรียมอุปกรณหรือพื้นที่ ยิ่งไปกวานั้นครอบครัวเหลานี้ใหความรวมมือเปนอยางดีใน
ฐานะผูเขารวมกิจกรรมที่ทางเด็กๆ ไดจัดเตรียมไว โดยสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนมีความเชื่อในศักยภาพของเด็กๆทุกคนไมวาจะเปนเด็กเล็กและเด็กโต อีกสิ่ง
หนึ่งที่ผูวิจัยสังเกตเห็นก็คือ ครอบครัวเหลานี้มีการแสดงสัญลักษณเฉพาะนอยมาก หมายความวา
ผูปกครองมิไดนัดกันใสเสื้อผาที่เหมือนกันในการทํากิจกรรม ไมมีสติ๊กเกอรติดรถที่แสดงถึงความ
เปนกลุมเรียนบานเฟรน แมวามีการทําเสื้อแจกกันเปนครั้งคราว ผูปกครองแตละทานมีการแตงตัวที่
เปนตัวของตัวเองซึ่งไมแตกตางจากวันธรรมดาอื่นๆ ตามที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล สิ่งเหลานี้สะทอน
ใหเห็นถึงกรอบการดํารงชีวิตที่ไมมีรูปแบบตายตัว ปลอยใหชีวิตดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติตาม
ชวงวัยพัฒนาการของเด็กๆ แตละคน
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยพบวาอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนสามารถถูกนํามาอธิบายไดเปน 2 ชวงคือ อัตลักษณในอดีต (กอนจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว) และอัตลักษณในปจจุบัน (ระหวางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว) แมพบวาบาง
ครอบครัวมีอัตลักษณทั้งในอดีตและปจจุบันที่คลายคลึงกัน แตอยางไรก็ตามจากขอมูลพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเกิดขึ้นไมมากก็นอยขึ้นอยูกับ
รายบุคคล อยางไรก็ตามอัตลักษณที่ครอบครัวสะทอนวาในอดีตตนเองมีอัตลักษณเชนใด อาจไม
สามารถยืนยันขอเท็จจริงไดเนื่องจากเหตุการณตางๆ เปนอดีตที่ผานมาเปนเวลานานแลวประกอบ
กับอัตลักษณนั้นเปนการมองตนเองและคนอื่นมองเราในขณะนั้นมิใชขณะนี้ แตผูวิจัยจะนําเสนอจาก
ข อ มู ล ที่ แ ต ล ะครอบครั ว กล า วถึ ง อั ต ลั ก ษณ ใ นอดี ต เพื่ อ สะท อ นความเชื่ อ และแนวคิ ด ทางด า น
การศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองในปจจุบัน
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3.2.2 อัตลักษณในอดีต (กอนจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
1) ผูนอกกรอบ
ครอบครัวสวนใหญมีความรูสึกนึกคิดตอตนเองวาในอดีตนั้นตนเอง
เปนผูที่ไมสามารถคนหาตัวตนของตัวเองพบหรือคิดอะไรไดดวยตนเอง กลาวคือ เมื่อพวกเขามีการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นๆ เชน คุณครู หรือเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ครอบครัวเหลานี้มิไดทําตัวออกนอกกรอบ
เพียงแตทําหนาที่ตามที่ครูสั่งเทานั้น ตามคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่ง
“เช า ไปโรงเรี ย น

ครูใ หทําอะไรก็ทํา กลับบานมาก็ทําการบาน เป น
อยางนี้เรื่อยๆ เราไมสามารถจะคิดอะไรเองไดเลยวาชอบทําอะไร จนลืมไปแลววาคนเราคิดไดดวย
เหรอวาเราอยากเปนนั่นอยากเปนนี่ เราก็ไมกลาที่จะขามผานมันไป”
แตหลังจากที่ผูปกครองเหลานี้คนพบวาการที่พวกเขาไดรับการศึกษา
จากระบบโรงเรียนไมสามารถทําใหพวกเขาคนพบตัวเองหรือกอใหเกิดการสรรสรางสิ่งใหมๆ ดังนั้น
ผูปกครองเหลานี้จึงเริ่มมีความคิดที่ตองการเปลี่ยนเจตคติทางดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากมีบุตร
2) ผูเบื่อระบบการศึกษา
ณ ขณะนั้นพวกเขามิเคยไดเขาใจตนเองวาตนเองตองการอะไรหรือ
ชอบอะไร ซึ่งครอบครั วสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสมัยเปนนักเรียนมี การแสดงสัญลักษณบาง
ประการเพื่อแสดงความเปนตัวตนที่ผูอื่นยอมรับ เชนบางคนเปนเด็กตั้งใจเรียนและเรียนเกงโดยเชื่อ
วาสัญลักษณหรือการแสดงออกนี้เปนสิ่งที่สังคมตองการ โดยปราศจากการตระหนักถึงสิ่งที่ตนเอง
ตองการจะทําหรือตองการจะเปนอยางแทจริง ประกอบกับประสบการณที่ไดรับทั้งทางตรงและ
ทางออมทําใหพวกเขาเกิดความเบื่อหนายในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทางดาน
การศึกษาซึ่งถูกสังคมนําพาความคิดใหพอแมสวนใหญนําบุตรหลานเขาศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง
ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่ง
“ผมวานะไอระบบแขงกันสอบเขาเนี่ยทําใหเด็กๆ เกิดความคิดที่จะ
ชิงดีชิงเดน อีกอยางที่ผมไมตองการเลยนะคือการใชชีวิตบนรถนะ คิดสิวาถาลูกคุณจะตองตื่นตีสี่ตี
หาเพื่อมากินขาวเชาบนรถ ตกเย็นตองเรียนพิเศษอีก ผมวามันแยนะ” (พอสิงโต. 2556: สัมภาษณ)
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ในขณะที่มองตนเองวาเปนบุคคลที่พอแมไมใหความรักหรือความ
สนใจเทากับพี่หรือนองของตน จากการสะทอนอัตลักษณของตนเองในอดีตที่ยกตัวอยางขางตนนั้น
มีอิทธิพลตอแนวคิดทางดานการเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งหมายถึงผูปกครองเหลานี้เนนจุดสําคัญของ
ความสุข ความสําเร็จที่มิไดมาจากการเขาเรียนโรงเรียนชื่อดัง หรือมาจากตัวเลขในใบรายงานผล
การศึกษา แตทุกอยางเริ่มตนมาจากความรักและความเขาใจในครอบครัว ตามมาดวยสภาพแวดลอม
ที่สามารถชักนําใหเด็กๆไดรูจักตนเองและความสําคัญของการใชชีวิตอยางถองแท
3.2.3 อัตลักษณในปจจุบัน (ระหวางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
กลุมเรียนบานเฟรนเปนการรวมตัวกันของผูปกครองที่ตองการจัดโฮมสคูล
ใหกับบุตรหลานของตนเอง จากการรวมตัวเปนกลุม ผูปกครองและเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรน
ตองผานกระบวนการถายทอดทางสังคมซึ่งจะกอใหเกิดอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรน จากขอคนพบในสนามวิจัยพบวากลุมเรียนบานเฟรนมีอัตลักษณที่สําคัญ ดังนี้
1) เด็กเปนศูนยกลาง
“มองไปที่ลูกเลยครับ ลูกเปนหลัก ลูกเปนตัวตั้ง”

ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
การปฏิสัมพันธกันระหวางครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนกอใหเกิดความ
เปนกลุม ซึ่งกลุมเรียนบานเฟรนประกอบไปดวยหลายหนวยซึ่งไดแก ผูปกครอง ครูทิมครูสอน
รายวิชาตางๆ และเด็กๆ โดยการนําเสนอหัวขอนี้เปนการนําเสนออัตลักษณของครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนที่มีรวมกันซึ่งเปนอัตลักษณที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังจากการจัด
กลุมเรียนบานเฟรน โดยอัตลักษณนี้อาจเกิดขึ้นกอนที่ครอบครัวจะเขารวมกลุมเรียนบานเฟรนหรือ
อาจเกิดขึ้นหลังจากการมีปฏิสัมพันธกันในกลุมเรียนบานเฟรนแตอัตลักษณเหลานี้จะตองมีความ
ชัดเจนมากขึ้นหลังจากการสรางกลุมเรียน
“เด็กเปนศูนยกลาง”

เปนแนวคิดรวมที่สําคัญตอการขับเคลื่อนความเปนกลุมเรียน
บานเฟรน เปนอัตลักษณที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนแสดงออกมาผานแนวคิดที่นําเด็ก
เปนศูนยกลาง ดวยแนวคิดนี้เองเปนสิ่งที่ทําใหครอบครัวรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมไมแปลกแยก
มีความกลมเกลียวกันซึ่งพวกเขาทั้งหลายเกิดความมั่นใจในระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของพวกเขาอันเนื่องมาจากแนวคิด ความเชื่อที่เหมือนกันโดยเฉพาะการยึดเด็กเปนศูนยกลาง
ทุกครอบครัวที่ใหสัมภาษณกลาววาพวกเขายึดเด็กเปนศูนยกลางในการตัดสินใจทั้งเรื่องเนื้อหาและ
วิธีการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องตางๆ ในชีวิตประจําวัน แตอยางไรก็ตามครอบครัวสมาชิกกลุม
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เรียนบานเฟรนยอมรับวาการตัดสินใจจัดโฮมสคูลนั้นมาจากการตัดสินใจของครอบครัวเปนเบื้องตน
เนื่องจากบุตรหลานของพวกเขายังเล็กเกินไปที่จะสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง แตเมื่อเด็กไดเขา
มาเปนสวนหนึ่งของกลุมเรียนบานเฟรนประกอบกับวุฒิภาวะที่มากขึ้น เด็กเหลานี้สามารถเปน
สวนหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดดวยตนเอง การที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมี
อัตลักษณรวมกันในประเด็นนี้ทําใหการจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนเปนไปอยาง
ราบรื่น ในทางกลับกันถาครอบครัวใดไมมีอัตลักษณนี้พวกเขาจะไมสามารถอยูรวมในกลุมเรียนนี้ได
และอาจเกิดความขัดแยงทั้งทางดานความคิดและพฤติกรรมดังที่กลุมเรียนบานเฟรนเคยประสบมา
ดังคํากลาวที่กลาววา
“จริงๆ

แลวเมื่อกอนมันก็มีความขัดแยงนะ แตพอมีความขัดแยงแลวรับไมไดเคาก็
จะเฟดตัวออกไปเอง มันก็เหลือกลุมพวกที่คิดและมองอะไรเหมือนกัน” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
และจากคํากลาวของครูทิม
“พอแมแตกตางกันก็มีนะ

ก็หลุดวงโคจรไปก็มี คือพอถึงจุดนึงเขาเริ่มรูตัววาเขาอยู
กลุมนี้ไมไดเขาคิดไมเหมือนคนอื่น ขอบายไปก็มี”
หลังจากที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนและผูที่เกี่ยวของในกลุมเรียนบาน
เฟรนตระหนักถึงอัตลักษณรวม พวกเขาจึงไดนําแนวคิด “เด็กเปนศูนยกลาง” มาเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนกลุม ดังคํากลาวตอไปนี้
“แต ถ า เป น ทางเราเราจะแก ป ญ หาเฉพาะหน า เพราะว า เราเอาเด็ ก เป น ตั ว ตั้ ง ”

(พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
“พอแมจะตองมีความคิดที่เหมือนกัน เพราะวาเรามาเรียนอยางนี้ ถามีความคิด

ไมเหมือนเราก็อยูดวยกันไมได ถามวามีมั้ยที่อยูดวยกันไมได ก็มีนะ เพราะตางกันที่ความคิดไง เคา
อยากไดอยางโนนอยางนี้ คืองานกลุมนะเคาตองเขาใจ ถึงแมวาเราจะไมอยากทําอะไรบางอยาง แต
เปนกลุม มันก็ตองทํา ไมอยากทํากูก็ไมทํา อยางนี้มันไมได สรุปคือพอแมตองมีความคิดที่เหมือนกัน
คิดตางแตไมแตกแยก เราก็อยูกันได บางทีถาตางกันทั้งดานความคิด การกระทํา คําพูดก็จะอยู
ดวยกันไมได” (แมชาง. 2557: สัมภาษณ)
อิสรภาพ...สูเด็ก
จากอัตลักษณนี้ ไดนําไปสูการใหอิสระกับบุตรหลานอยางเต็มที่ ครอบครัว
สมาชิ กกลุมเรียนบ านเฟรนทุ กครอบครัวใหอิสรภาพทั้งทางดานความคิด การกระทํ า หรือการ
ตัดสินใจโดยเนนวา “อิสรภาพไมใชการตามใจ” ซึ่งหมายถึงอิสรภาพเหลานี้จะตองไมเปนไปในเชิง
ลบกับตนเองและสังคมตามวิจารณญาณของครอบครัว ดังคํากลาวที่กลาววา
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“ทางดานความคิดนะ

การใหอิสระกับลูก ใหเคาเลือกทางเดินเอง” (พอสิงโต.

2557: สัมภาษณ)
ผูปกครองยังไดยกตัวอยางถึงการใหอิสรภาพกับบุตรหลานโดยกลาววา
“ของเราพยายามใหเขาเห็นหลากหลาย

ทําหลายๆ อยางแลวใหเขาเลือกเอง
วาชอบทางไหน คือไมไดมุงอะไรเปนพิเศษ ใหเขารูใหหมดกอนแลวคอยไปเลือกเอาเอง อยางเลน
ดนตรีเขาก็เลนไดดี ดนตรีไทยเชนระนาดก็เลนไปเรื่อยๆ กีฬาเราก็ใหเลนกีฬาทุกประเภทเลย ไมรู
ยังไงเราไมคาดหวังเราเลยได” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
ปราศจากความคาดหวังจากพอแม
เนื่องจากอัตลักษณนี้ไดถูกสรางและธํารงไว ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนไดกลาวยืนยันถึงความเปน “พวกเรา” โดยเนนถึงการมุงไปที่บุตรหลานและมองไปที่ความ
ตองการที่แทจริงของพวกเขาโดยมิไดเอาความเหมาะสมเปนตัวตั้ง ครอบครัวเหลานี้ใชเวลาประมาณหนึ่ง
ในการถอดความคาดหวังกับบุตรหลานออกเพื่อจะสนับสนุนสิ่งที่เด็กๆ ชอบอยางเต็มที่ ดังที่ผูปกครอง
กลาววา
“คือพอแมเขาทุมเทกับลูก

เขาเห็นลูกเปนหลักสําคัญ ไมเอาความตองการ
ของตัวเองวา ชั้นตองการใหลูกไปเรียนร.ร. นูนนี้ มันดังนะ ร.ร.นี้มันสอนติวเขมนะคือแบบมันไมใชไง
คือ พอแมกลุมนี้คือเขาเห็นวาลูก โอเค ลูกจะทําอะไรใหลูกทําแตก็อยูในกรอบและก็ คือเห็นความสําคัญ
ของเด็กมากกวาตัวเอง ไมตองใสความคาดหวังลงไป” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
“แตความรักของเราๆ

เอาความตองการของลูกเปนหลัก โดยความรักของ
คนอื่นอาจจะเอาความตองการของตัวเองเปนหลัก ความตองการและความคาดหวังของพอแมคือ
ความอยากจะใหลูกเปนแบบนูน แบบนี้ แบบนั้น” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
สิ่งหนึ่งที่เปนลักษณะเดนของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนคือความ
ไมคาดหวังในตัวเด็ก เนื่องจากพวกเขามองเด็กเปนศูนยกลาง แมวาจะเปนไปไดยากสําหรับผูปกครองที่
จะไมค าดหวัง สิ่ง ใดๆ จากลูก แตจ ากการเก็บ ขอ มูล พบขอเท็จ จริง และคํา ยืน ยัน จากครอบครัว
ทั้งหลายวาตนเองนั้นไมคาดหวังสิ่งใดๆ จากบุตรหลานของตนเลย ถึงแมวาครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนกลาวยืนยันวาตนเองไมมีความคาดหวัง แตจากขอมูลพบวาครอบครัวเหลานี้ยังมี
ความคาดหวังอยูบางแตมิไดมีความคาดหวังเหมือนกับผูปกครองทั่วไป กลาวคือครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบา นเฟรนคาดหวังเพียงแคใ หบุต รหลานของตนสามารถคน พบตนเอง เปนคนดีและ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขซึ่งพวกเขาเชื่อวาเปนสิ่งที่หายากจากเด็กๆ ที่เขาสูระบบ
โรงเรียนทั่วไป ซึ่งอัตลักษณรวมกันนี้กอตัวขึ้นและถูกแสดงออกมาผานคําพูดและการกระทําอยาง
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ชัดเจนหลังจากที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีปฏิสัมพันธกันในกลุม ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกต
วาบุคคลนัยสําคัญหรือ “ครูทิม” (นามสมมติ) มีอิทธิพลสูงตอความไมคาดหวังในตัวเด็กของครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน โดยครูทิมมักจะกลาววาตนเองไมไดคาดหวังเพราะความคาดหวังจะทํา
ใหเราผิดหวัง โดยกลาววา
“เลิกหวังแลว อยูจนตอนนี้เปนคนสิ้นหวัง คนไรอนาคต

เพราะความหวังมันคือ
กิเลส ความอยากอะใชปาว เหมือนเราอยากใหเขาไดอยางนี้เวลาเราใหพอแมรวมกลุมกัน ความ
อยากไมเคยทําใหเราไปถึงได ทําไดเพราะความเพียร ดังนั้นจะไปอยากทํามายย เออ ไดก็ไดถึงก็ถึง
ไมเอาละความอยาก ความหวัง สิ้นหวัง อนาคตชางมัน ไมมีอนาคต เอาปจจุบันพอ เปนคนสิ้นหวัง
ไรอนาคต”
นอกจากการเปนคนสิ้นหวังของครูทิมแลว เขายังไดกลาวตอไปอีกวาตนเอง
เปนคนที่คิดสั้น ดังคําพูดตอไปนี้
“คนคิดสั้น สิ้นหวัง

ไรอนาคต สบายมากเลย คิดสั้นคือคิดอยูแตวา เออ เดี๋ยวนี้
ปจจุบันนี่ ทําสิ่งที่อยูตรงหนา ไมตองคิดไปไกลๆ วางแผนปุบ คิดแลวก็วาง ทิ้งแผน แลวทํา”
ผูปกครองอีกทานกลาวเพิ่มเติมอีกวา
“อนาคตไมรูหรอก

มันตอบไมไดไง อยูกับปจจุบัน คิดสั้นๆ คือมันตอบไมได
หรอกวาโตขึ้นลูกดิฉันจะเปนนางสาวไทยมั้ย แลวจะไปเจอเพื่อนที่เปนไงมันตอบไมไดไงคะ ตอนนี้
เราก็พยายามสรางฐาน ภูมิคุมกันเขาใหแข็งแรงใหมากที่สุด” (แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
จากที่ยกตัวอยางขางตนทําใหผูวิจัยมั่นใจวาอัตลักษณ “เด็กเปนศูนยกลาง”
ของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนกอตัวหรือชัดเจนขึ้นหลังจากการมีปฎิสัมพันธกันในกลุม
เรียน จากอัตลักษณรวมกันนี้เองทําใหครอบครัวในกลุมเรียนบานเฟรนกาวขามผานความลังเลใจใน
หลายเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดโฮมสคูล ผูปกครองกลาววา
“ความคาดหวัง

ที่มาเรียน home school ที่บานจะไมคอยคาดหวัง เพราะไม
คาดมันจะไดเยอะกวาที่คาด มันเปนโบนัสหมดเลย ดูที่เคาเปนครับ เคาเปนอะไรก็ใหเปนอยางที่เคา
อยากเปน แคไมไประรานใคร ไมทําใหใครเดือดรอน” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
ผูปกครองไดกลาวตออีกวา
“ไมไดมีความคาดหวัง

อาจจะมีบางแตวาเปนการคาดหวังที่ไมเปนเชิงทาง
สังคม เราไมผลักภาระใหลูกตองไปเปนโจทย เปนคําถามใหกับสังคมคือเราไมสนใจนะครับ เราไม
สนใจกับตรงนั้นคือเด็กๆ ก็มีความสุขดี เทาที่เห็นนะครับ” (พอวาฬ. 2557: สัมภาษณ)
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กลาวโดยสรุปวาอัตลักษณรวมกันประเด็นนี้ทําใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนแสดงออกถึงความเปนศูนยกลางของเด็กซึ่งแตกตางจากผูปกครองที่วางลูกอยูบนความ
คาดหวังของตน เชน การวัดผลซึ่งแทบจะไมมีในกลุมเรียนบานเฟรน ตามที่ครูทิม (นามสมมติ) เคย
กลาววา การประเมินเปนดาบสองคมซึ่งครูมีไมบรรทัดอันเดียวที่ใชวัดเด็กทั้งหอง ความสามารถเด็ก
หรือศักยภาพเด็กไมสามารถถูกวัดไดจากไมบรรทัดเพียงแคอันเดียว จากจุดนี้ทําใหเกิดการแขงขัน
และการเปรียบเทียบนอยมากแมวาจะเกิดการแขงขันขึ้นบางแตครอบครัวสวนใหญก็พยายามที่จะ
จัดการกับความคาดหวังของตนไดตามที่ครูทิมกลาววา
“มีประปรายนะ

เพราะบางครั้งมีเรื่องของการเปรียบเทียบเขามา บางคนก็เลย
มีความกังวล ซึ่งก็มีลักษณะเปน wave นะ เพราะบางบานก็มีนะที่หนักแนน แตโดยภาพรวมก็ยัง
สามารถจัดการกับการคาดหวังตนเองไดระดับนึง”
เนื่องจากไมมีความคาดหวังทําใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมิได
บังคับใหบุตรหลานของพวกเขาทําในสิ่งที่มิใชตัวตน เชน พาเด็กไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมวิชาตางๆ
เปนตน
เขาถึงลูกเรา
นอกจากนี้อัตลักษณ “เด็กเปนศูนยกลาง” ทําใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนสามารถเขาถึงบุตรหลานของตนเองได ในทางตรงกันขาม ปจจุบันทั้งพอและแมมีบทบาท
ในการทํางานหาเงินสําหรับเปนคาใชจายในครัวเรือนและเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้นพอแม
สวนใหญจึงไมมีเวลาดูแลบุตรหลานของตนอยางเต็มที่ โรงเรียนจึงเปนสถาบันหลักในการอบรมสั่ง
สอนบุตรหลานของผูปกครองทั่วไป หรือบางครอบครัวมีปู ยา ตา ยาย หรือพี่เลี้ยงเด็กเปนผูดูแล
แทน ผลก็คือครอบครัวเหลานี้แทบจะไมสามารถเขาถึงบุตรหลานของตนไดเต็มที่ ในขณะเดียวกัน
บุตรหลานของพวกเขาไมไวใจครอบครัวของตนในฐานะเปนที่ปรึกษาซึ่งประเด็นที่กลาวมานี้เปน
ชนวนที่สําคัญตอการตัดสินใจผิดๆ ของเด็ก
อยางไรก็ตามครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนแตละครอบครัวมีวิถีชีวิตที่
แตกตางกัน บางครอบครัวคุณพอมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูลูกในขณะที่บางครอบครัวเปนคุณแม
ที่มีบทบาทหลัก พวกเขาเชื่อวาพอแมควรเปนบุคคลนัยสําคัญสําหรับบุตรหลาน ดังนั้นเด็กๆ ควรได
อยูใกลชิดกับครอบครัวมากกวาบุคคลอื่นดังคําใหสัมภาษณดังนี้
“มุ ม มองของพ อ แม น ะ สํ า คั ญ

ถ า มี มุ ม มองแบบโรงงานหรื อ มี สั ง คมแบบ
แพทเทรินนะ โอกาสที่จะไดทดลองหรือทําอะไรเองก็นอย มันก็กลายเปนแบบแทนที่ตัวเองจะนั่ง
เลี้ยงดูลูก กลายเปนตองทํางานและใหคนอื่นดูแลแทนเรา แลวก็จะบนนูนบนนี่วาทําไมลูกชั้นอยาง
โนนลูกชั้นอยางนี้ ทั้งที่ตัวชั้นเปนแบบนี้ ก็เราไมไดเลี้ยงลูกเองนะ ดันไปจางคนอื่นใหเลี้ยง เราก็ดูแค
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วาอาวกินขาวหรือยัง นอนหรือยัง แคนั้นมันไมพออะ มันไมพอกับชีวิตอะ มันไมพอแตก็เขาใจนะวา
อันนั้นอาจจะเปนมุมความรักที่เคาใหลูกไง ซึ่งยากนะที่จะเขาถึงความคิดและความตองการของเขา
จริงๆ” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
“อยากดู แ ลส ง เสริ ม ลู ก อย า งใกล ชิ ด

นี่แหละที่เหมือนกัน พอไดลองอานลอง
ศึกษาดูแลว ขอดีขอเดนของ home school คือ เราสามารถที่จะสงเสริมประสิทธิภาพเด็กไดเลย
ตั้งแตเล็ก ไมตองรอจนแกไปแลว ทําอะไรไมได ถาเราเห็นเรา เราสงเสริมเร็ว มันก็เปนประโยชนเร็ว
เหมือนเปนจุดแข็งของ home school เลย” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
“ทุกวันนี้พอแมไมรู

พอแมพาลูกไปโรงเรียนแตไมรูวาลูกเรียนอะไร ไมรูวาลูก
เจออะไรบางในชีวิต ไมรูวาลูกตองการอะไรเปนสวนเสริมคุณภาพเสริมทักษะตัวเอง ไมรูอะไรเลย รู
แตวาลูกสอบไดกี่คะแนน สอบตกหรือสอบผานแตไมรูวาลูกมีทักษะอะไรบาง มีวิธีการเรียนแบบไหน
อีกสวนหนึ่งก็คือ ลูกก็ไมรูวาพอแมจะสอนตัวเองได เด็กสมัยนี้ฟงพอแมมั้ย ไมฟง เพราะพอแมไมใช
ครู ไมใ ชค นที่ทํา หนา ที่ส อน จะฟง พอ แมก็ตอ เมื่อ พอ แมบัง คับ หรือ ไมก็มีผ ลประโยชนม าให”
(แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณขางตนสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณ “เด็กเปนศูนยกลาง”
ของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน เนื่องจากแนวคิด ความเชื่อ และประสบการณในการเลี้ยง
ดูบุตรหลานของตนสงเสริมความมั่นใจใหกับพวกเขาโดยครอบครัวเหลานี้เชื่อวาตนเองเปนผูที่
สามารถเขาถึงบุตรหลานของตนเองมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูปกครองทั่วไป ครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนใชเวลาเกือบทั้งวันอยูเรียนรูกับบุตรหลานของตน บางคนเรียนรูบทเรียนตางๆ
พรอมไปกับลูกดวย เชน เตนลีลาศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําไปสอนบุตรหลานของตน
ได นอกจากนี้จากการสังเกตการณแบบทั้งมีสวนรวมและไมมีสวนรวมพบวาครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนทุกครอบครัวสนิทสนมกับเด็กๆ ทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรน ความสัมพันธเปน
เหมือนครอบครัวใหญมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งทางดานความรู เวลา แรงงาน เงิน ประสบการณ
และทรัพยากรตางๆ
2) คนนอกกรอบ
“พี่ก็วา พี่บา ๆ

อยูนะ ดิชั้นคิดวาไมแปลก คือดิชั้นไมสนใจวาใครจะมองวาแปลก
เพราะดิชั้นรูวากําลังทําอะไรอยู เราไดวางแผนวาจะทําอะไร เพื่ออะไร คือไมสนใจคนอื่นเคาหรอกจะ
มองยังไงก็มอง”
ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
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สําหรับอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนอีกประการมาจากการ
ที่ครอบครัวสวนใหญเชื่อวาตนเองมีความแตกตางจากผูอื่นโดยเฉพาะแตกตางจากพอแมที่นําลูกเขา
ระบบโรงเรียน ดังนั้นอัตลักษณที่สําคัญของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนที่สําคัญอีกประการ
คือ การเปน “คนนอกกรอบ” ซึ่งเปนอีกอัตลักษณหนึ่งที่นาสนใจ ผูวิจัยสังเกตเห็นถึงความคิดและ
พฤติกรรมที่นอกกรอบ ดังขอสงสัยของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“ที่ รู สึ ก แย ที่ สุ ด คื อ

คนรุนเราเวลาใหวาดรูป เราจะวาดภูเขาสองลูก มีตนมะพราว
ขางๆ งงวาทําไม” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
ผูปกครองเหลานี้มักบอกเลาผานการยกตัวอยางหรือการเปรียบเทียบรวมถึงการ
อุปมาอุปไมย ดังขอสงสัยขางตนทําใหผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมี
ความสามารถในการหาหลักฐานและเหตุผลมาสนับสนุนแนวคิดและความเชื่อของตน การเปนคน
นอกกรอบมิไดนอกกรอบเพียงแคความคิด แตมีพฤติกรรมที่นอกกรอบดวย จากคําสัมภาษณพบวา
ครอบครัวเหลานี้มิไดแสดงความรักตอบุตรหลานของตนโดยวิธีการตามใจหรือรักษาน้ําใจอยางไร
เหตุผล เนื่องจากตองการใหบุตรหลานของตนเขมแข็ง มิใชประคบประหงมหรือสรางโลกสวยใหกับ
บุตรหลานของตน ดังสะทอนไดจากคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ทุกวันนี้คนชอบบอกวาอยากใหลูก เกง ดี มีสุข มันก็จริงอา แตใหมันทุกขบางก็ไดนะ

คือจะสุขอะไรกันนักหนา มันก็โอบออมอารียเต็มที่แลวที่มาเรียนโฮมสคูล มีความสุขมากกวาชาวบาน
ชาวเมืองเยอะแยะแลว เลยตองเจอความทุกขบาง ความผิดหวังบาง อยางไปหาง ไมจําเปนตอง
สมหวังเสมอไป” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนยอมรับวาตนเองเปนคนนอกกรอบแตเปน
การนอกกรอบที่ไมเปนเชิงลบประกอบกับครอบครัวเหลานี้ไมสนใจวาบุคคลภายนอกจะมองพวกเขา
อยางไร พวกเขามิไดสนใจสังคมภายนอกทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาเชื่อวาความคิดนอกกรอบของพวก
เขาสามารถตอบโจทยดานการศึกษาและแนวทางการดําเนินชีวิตของบุตรหลานไดอยางสมบูรณ
เด็กทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนถูกอนุญาตใหหยุดเรียนชวงหนึ่งเพื่อเดินทางไปเรียนรูและฝกฝนใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเชื่อวาความรูอยูทั่วไปมิใชแคในหองเรียน ซึ่ง
แนวคิดและพฤติกรรมมีความแตกตางอยางชัดเจนโดยเฉพาะกับครอบครัวที่สงบุตรหลานตนเองเขา
ระบบโรงเรียน แมวากับครอบครัวอื่นๆ ที่จัดโฮมสคูลแบบเดี่ยว (ผูปกครองที่จัดใหกับบุตรหลาน
ตนเอง) ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนกลาวถึงความแตกตางที่ชัดเจน โดยพวกเขากลาววา
พวกเขาไมมีการสรางกรอบใดๆ ไมมีการสรางรูปแบบหรือแสดงสัญลักษณที่ชัดเจน เชน การแตงกาย
และคําพูดคําจา นอกจากนี้ครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรนมิไดยึดแนวทางการศึกษาทางเลือกวิธีใด
วิธีหนึ่งเปนหลักดังที่ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลแบบเดี่ยวจะมีแนวทางที่คอนขางชัดเจน มีการแสดง
สัญลักษณบางอยางที่บงชี้ถึงลักษณะความเปนผูจัดโฮมสคูลดังที่ผูวิจัยไดพบชวงการศึกษานํารอง
ซึ่งทั้งหมดถูกสะทอนจากคํากลาวที่วา
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“แตพอมาเปนกลุมมันจะแตกตางจากบานเดี่ยว

ที่เคาจะมุงเชน บางคนจะ
มุงดานกีฬา อยางพี่ซันนี่เปนนักกีฬาสนุกเกอรไปเลย แตเรายังเปนกลุม เชน เด็กอยางเนี๊ยะ อยาก
ไปวายน้ําก็ไปกันแตไมไดหวังใหเปนนักกีฬาทีมชาตินะ อยางเรามันเปนกลุมคือตองทํางานกันเปน
กลุม แมบางครั้งก็ทํางานเดี่ยว แตของโฮมเดี่ยวก็เดี่ยวไปเลย มารวมงานกันบางก็มีแตวานอยมาก
ความเหมือนก็คือ การใหอิสระกับลูกทางดานความคิด” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
นอกกรอบ...ตอบโจทยการเรียนรู
จากความเปนตัวของตัวเองที่มิไดยึดติดกับแนวคิด รูปแบบและวิธีการใดๆ
ทําใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีความเปนธรรมชาติ กลาวคือ แนวคิดที่เปนธรรมชาติ
การใชชีวิตที่เปนธรรมชาติ การเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งครอบครัวทั้งหมดเชื่อวาเด็กๆ ในกลุม
เรียนบานเฟรนจะเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณอยางเปนธรรมชาติ
การที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีอัตลักษณเปน “คนนอกกรอบ”
สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการกอตัวของอัตลักษณนี้ขึ้นมาคือ ความเบื่อระบบ จากการสัมภาษณเชิงลึก
พบวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกทานมิชอบระบบ แตอยางไรก็ตามมิไดหมายความวา
ครอบครัวเหลานี้จะเปนผูไรระเบียบหรือมิชอบปฏิบัติตามกฎตางๆ คําวาระบบในที่นี้หมายความโดย
หลักคือ ระบบโรงเรียน (ระบบการศึกษาทั่วไป) แตจากคําใหสัมภาษณพบวายังมีอีกหลายระบบ
นอกเหนือจากดานการศึกษาที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไมศรัทธา พวกเขาเชื่อวา ระบบ
เปนปจจัยสําคัญที่สรางกรอบที่ไมเปนธรรมใหกับมนุษย กลาวคือมีอิทธิพลตอความคิด การริเริ่ม
สรางสิ่งใหมๆ ระบบเหลานี้เหมือนวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานที่บังคับใหบุคคลสวนใหญไปใหถึง ผูใด
ไปถึงถือวาเปนผูกาวสูความสําเร็จ ในทางกลับกัน ถาผูใดไปไมถึงสังคมจะถือวาเปนผูที่พัฒนาชา
นอกเสียจากวาบุคคลนั้นๆ สามารถสรางสิ่งที่แตกตางและสามารถเปนที่ยอมรับขึ้นมาได ดังคํากลาว
หนึ่งที่ผูปกครองสะทอนประเด็นขางตน ดังนี้
“ครูไมไดสอนใหคิด

ไมไดสอนใหคิดที่เปนจากตัวเรา จากที่เราเห็นก็ไมได
สอน ครูเคาสอนใหเราอะจํา แลวเราเห็นอะไรก็คือเห็นจากกระดาน เห็นจากครูบอก” (แมบัว. 2556:
สัมภาษณ)
คํากลาวยอดนิยมที่ผูปกครองกลาวถึงระบบการศึกษาไทยคือ
“การศึกษาในปจจุบันไมสามารถตอบโจทยของผูปกครอง”

ดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา

181
“รูสึกวาการศึกษาไมใชคําตอบของการทําใหคนไดเปนมนุษย มนุษยเกิดมา

เพื่อเปนมนุษย เราอาจไมจําเปนที่ตองมีเรื่องการศึกษาสูงมากก็ไดแตเราเติมเต็มชีวิตเราได เรารูวา
ความสุข ความสงบ และสิ่งที่เราตองการมันคืออะไร และเราสามารถเผื่อแผสิ่งเหลานี้ใหกับคนอื่นได
บาง ก็อาจจะตอบไดแลวเนอะ อาจมาจากจุดที่วาคําตอบของเราไมใช เงิน เกียรติยศ ความมีชื่อเสียง
เพราะวาเราลวนแตผานสิ่งเหลานั้นมาหมดแลว แลวเราก็พบวามันก็ไมใช เราก็เลยคิดวาถาอยางนั้น
เราก็อยากจะหาการศึกษาที่ลูกเราไมเห็นตองคิดเหมือนกับที่ทุกๆคนคิดกันเลยเพราะสิ่งเหลานั้นมัน
ไมใชคําตอบในชีวิต” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
เริ่มจากระบบการศึกษาที่ดอยศักยภาพในการสรางมนุษย ใหเ ปนมนุษย ที่
สมบู รณ ระบบการศึ กษายังคุ ก คามระบบอื่นๆ อีก ทํ า ใหครอบครั ว สมาชิ กกลุมเรียนบา นเฟรน
กลายเปนพวกเบื่อระบบ อัตลักษณ “คนนอกกรอบ” นี้มีความชัดเจนมากซึ่งมิไดสื่อจากคําสัมภาษณ
ของแตละครอบครัวเพียงอยางเดียว แตยังไดถูกสะทอนผานรูปแบบการใชชีวิตประจําวัน รวมถึง
แนวคิดและวิธีการคิดของครอบครัวที่สื่อเปนนัยผานคําบอกเลา ระบบอื่นที่ถูกคุกคามโดยระบบ
การศึกษาไดแก ระบบการใชชีวิตประจําวัน ดังสะทอนจากคํากลาวที่กลาววา
“ทําการบานทองศัพทไปแตล ะวันมันก็หมดแลวอะ

มันไมไดทําอะไร และนั่ง
เหมือนกับเราเลี้ยงตุกตาหมีตัวนึง เอามากินขาว รีบๆ กินเสร็จแลวเอามาทองๆๆ เอาถึงเวลานอน
นอน ตื่นมาปุปแปรงฟน ลางหนากินขาวแลวไปเรียนตอ โอโห มันไมมันสนะ สงสารเคา” (แมปลา.
2556: สัมภาษณ)
ซึ่งสอดคลองกับผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
“ไม อ ยากให ลู ก เรี ย นไกลบ า น

ไมอยากใหลูกกินขาวในรถ ทําอะไรบนรถ
อยากใหทํากิจกรรมที่บานมากกวา ไมใชวากลับไปถึงก็นอนแลว ทําการบานหนักๆ เปนตั้งๆ อยางนี้
เราไมเอา” (พอวาฬ. 2557: สัมภาษณ)
อีกระบบหนึ่งที่ถูกคุกคามโดยระบบการศึกษาคือ ระบบแพคัดออก เนื่องจาก
การศึกษาไทยในปจจุบันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการแขงขันซึ่งการแขงขันจะสูงขึ้นเรื่อยๆและ
เป น การกดดั น เยาวชนให ยึ ด ติ ด กั บ การแข ง ขั น จนอาจทํ า ให เ ด็ ก ๆเหล า นี้ เ กิ ด ภาวะเครี ย ดจั ด
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเคยมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออมจากระบบแพคัด
ออกจึงเปนสาเหตุทําใหครอบครัวเหลานี้เบื่อระบบทุกระบบที่มีอิทธิพลมาจากระบบการศึกษาไทย
โดยผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“เราไมสอนเขาใหเปนแบบ

"แพคัดออก” ถาลูกเรามันไปอยูในสวนที่เปนหัวก็
ไมเปนไรไง พอกับแมอยางผมก็ถูกเลี้ยงมาแบบแพคัดออกเหมือนกัน แตโชคดีที่เราเปนหัว ไมได
เปนแบบที่ถูกคัดออก เราไมเคยโดนคัดออก แตถาเราเปนคนที่โดนคัดออก มันเปนภาพจํานะ คนที่
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เรียนสูงๆ เรียนที่ดีๆ ทําไมถึงยังฆาตัวตาย เรียนกันยังไงวะเนี่ย เปนเบอร 1มาตลอดพอรวงมาปุ
ปรับไมได ทําไงอะ แลวถาพวกที่แพตลอดอะ ทําไงอะ เราก็ไมสนวาแพนี่ ชนะตัวเองไง สําหรับผมนะ
ผมใชวิธีนี้ เราไมตองกลัววาแพคัดออกเพราะไมมีแพ มีแตแพตัวเอง และพวกแมพวกนี้มีความคิด
คลายๆ กันคือไมเอาลูกไปแขงกับใคร ถาจะแขง แขงกับตัวเอง” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
บอกลากระแสสังคม
เนื่ อ งด ว ยครอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น มิ ไ ด ยึ ด ติ ด กั บ กรอบหรื อ
คานิยมทางสังคม พวกเขาสวนใหญไมสนใจวาสังคมจะมองพวกเขาอยางไรเพราะพวกเขาเชื่อวาสิ่ง
ที่พวกเขากําลังกระทําอยูเปนสิ่งที่ถูกตองและไมไดทํารายใคร ซึ่งบางครั้งทําใหพวกเขาถูกมองวา
เปน “พวกนอกกรอบ” เนื่องจากครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไมตามกระแส ไมทําตัวตาม
คานิยมหรือกระแสสังคม และไมสนใจวาบุคคลภายนอกจะมองพวกเขาอยางไร พวกเขามิไดตองการ
ใหบุตรหลานของตนเองเปนเลิศดานใดดานหนึ่งดังที่พวกเขากลาวอางวาผูปกครองที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเดี่ยวมีความตองการเชนนั้น นอกจากนี้ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
ไมไดสนใจวาบุตรหลานของตนเองจะตองเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เนื่องจากไมมีกรอบ
ทางสังคมใดๆ มาจํากัดความคิด ความเชื่อของพวกเขา ดังนั้นเรื่องของการศึกษาในอนาคตจึงไมได
เปนประเด็นหลักที่ผูปกครองเหลานี้ใหความสําคัญดังเชนคนทั่วไปคาดหวัง ดังคําใหสัมภาษณที่
สะทอนใหเห็นถึงความคิดและเจตคติที่แตกตางจากกระแสสังคมโดยเฉพาะทางดานการศึกษา ดังนี้
“ผมวาแนวโนมในอีก

10 ปขางหนาคนที่เลือกเขามหาวิทยาลัยก็คือคนที่ไมรู
จะทําอะไร ตอนนี้การศึกษามันนาจะใกลลมเหลวขึ้นทุกทีแลว เหมือนตนไมรอวันโคน คนก็เริ่มดิ้นรน
เกาะตนไมที่พึ่งได ถึงจุดหนึ่งคนก็จะแสวงหาทางเลือก เดาไมถูก พวกนี้มีโอกาสที่ดีกวา เรามีหนาที่
จะตองเตรียมความพรอมใหเปนหัวหอก แลวทําอยางไรใหการทํางานไมผูกติดกับใบcertificate เพราะ
ในมหาลัยไมไดใหความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
“เห็ น คนสมั ย ก อ นที่ ไ ม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อ

เคาเรียนศึกษาผูใหญ มาเรียนกัน
ตอน 30 40 เคายังอานออกเขียนไดเลย มันจะไปยากอะไร” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
“มหาลัยไมมีไมเปนไร

ก็ยังมีก.ศ.น มีรามคําแหง คิดวาไมจําเปนตองไปเรียน
มหาลัยที่ตองเอ็นทรานซ ยังไงก็มีรามคําแหงมารองรับ ถามีตังคหนอยก็ไปเมืองนอกเลย คือถามอง
แคนี้นะไปเอาภาษาอังกฤษ แลวเราก็ไปอยูกับเคาดวย ยังไมรูอนาคตแตเราวางไวแบบนี้ กศน
รามคําแหง ไมก็ไปเมืองนอก คือไปเอาภาษากลับมาแลมมาทํางานอาชีพตัวเองอิสระ” (แมปลา. 2556:
สัมภาษณ)
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“เรายังไมไดวางแผนแลวก็ไมคิดวาจะใหลูกเราเขาระบบดวยซ้ํา

อาจจะ กศน
เทีย บเอา เปน กศน ก็ไ ดถา เคาจะใชวุฒิไ ปไหน ไปเทียบ กศน เอา คือไมไดซีเ รีย สเรื่อ งนี้เ ลย”
(แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
“เราเคยคุ ย กั น มาตั้ ง แต แ รก

แลวเนอะ อันนี้ เพราะวาเรา ไมไดสนใจกับใบ
ปริญญา เราสนใจกับ วิธีที่เขาจะอยูในโลก ปจจุบันใหไดอะ อยางเขาจะอยูอยางเลี้ยงชีพตัวเองได
โดยที่ไมตองไปเปนภาระใหคนอื่น” (แมชาง. 2557: สัมภาษณ)
กรอบที่เคลื่อนไหว
นอกเหนื อ จากด า นการศึ ก ษา ครอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น มี
ความเห็นตรงกันวาพวกเขาไมไดวางกรอบที่เขมงวดใหกับบุตรหลานของพวกเขาแตก็ไมไดปฏิเสธ
วาไมมีกรอบเลย ดังที่ผูปกครองกลาวนิยามกลุมเรียนบานเฟรนโดยเปรียบเทียบวา
“คิด วา กลุม นี้ นา จะเหมือ นผีเ สื้ อ

เพราะวาผีเสื้อมันมีความอิสระในมุมของ
มันนะ แตมันก็คอยๆ ไปไมไดแบบวาปดปาดอะไรอยางนี้คะ มันมีการเจริญเติบโตเปนขั้นเปนตอน
มันมีความสวยงาม และความอิสระ อยูในนั้นคะ คือมันไมมีกรอบอะไรมากมาย” (แมแมว. 2557:
สัมภาษณ)
ผูปกครองทานอื่นๆกลาวเสริมอีกวา
“กรอบมี แตกรอบเราใหญมาก” “ใช กรอบเราเบี้ยวไปไดเรื่อยๆ” “กรอบเราเสน

ไมหนา” (แมบี. 2557: สัมภาษณ)
แตอยางไรก็ตามครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนแมปฏิเสธวาตนเองเปน
ผูไมตามกระแส แตอีกนัยหนึ่งพวกเขาจําเปนตองตามกะแสหรือคานิยมทางสังคมที่เห็นวาสามารถ
เปนปจจัยที่ผลักดันใหบุตรหลานของตนไปสูเปาหมายที่พวกเขาไดตั้งไว ดังคํากลาวที่กลาววา
“เอากระแส

แตของเราเอาความตองการของลูกเปนหลัก เพราะเราจะถาม คือ
ทุกคนในที่นี้ จะมีการถามลูกตลอดเวลา วามีความสุขกับการเรียนมั้ย ชอบมั้ย แบบนี้ จะลองแบบอื่น
มั้ย ซึ่งคําตอบที่ออกมามันก็คือ เขา มีความสุข เขาชอบ เพราะหลายๆ ครอบครัวก็ไดลองใหเขาไปดู
ตาม ร.ร. คือมันดวยขอจํากัดของร.ร. ดวยอะไรหลายๆ อยาง เขารูสึกวามันไมสนุกเลย ทําไมการเรียน
มันชางเครียด เขาไมชอบ ก็เลยยังอยูกันมาทุกวันนี้ละคะ” (แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
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สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ และเป น แก น ของอั ต ลั ก ษณ “คนนอกกรอบ” นี้ คื อ ความเป น
ธรรมชาติ จากการสังเกตแบบทั้งมีสวนรวมและไมมีสวนรวมพบวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนมีความเปนธรรมชาติ นอยครั้งที่มีการแสดงสัญลักษณที่เปนรูปธรรมใหเห็นถึงความเปนกลุม
เรียน ไมมีเครื่องแบบนักเรียนแตก็ไมไดตอตาน มิไดแสดงวาตนเองมีความเปนไทยแบบสุโตงหรือ
เป น วิ ถี พุ ท ธแบบเต็ ม ขั้ น เนื่ อ งจากครอบครั ว เหล า นี้ เ ชื่ อ ว า ตนอยู ใ นป จ จุ บั น พร อ มทั้ ง กล า วว า
“รูปแบบไมใชคําตอบของพวกเรา” แตเมื่อมีความเปนกลุมเกิดขึ้นก็ไมสามารถปฏิเสธกฎเกณฑของ
กลุมไดดังคํากลาว
“ถาตางในตัวพอแม

ก็จะมีกฎเกณฑของกลุมคอยบังคับอยู มันก็ไมไดตางซะ
จนคุณหลุดออกไปเลย มีกฎเกณฑของกลุมคอยดูแลอยู เหมือนวาทุกคนมีวงกลมของตัวเองอยู”
(แมเตา. 2557: สัมภาษณ)
ดั งนั้ น ความเปน ธรรมชาติข องครอบครั ว สมาชิ ก กลุ มเรีย นบ า นเฟ รน นี้ถู ก
สะทอนอยูในอัตลักษณรวมตางๆ ของพวกเขา
3) ศรัทธา
“สิ่งแรกคือตองมีศรัทธา

เชื่อมั่นในตนเอง เคารพในการตัดสินใจของตัวเอง นั่นก็

คือ ศรัทธาตอโฮมสคูล”
ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
อั ต ลั ก ษณ ร ว มที่ สํ า คั ญ ของกลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น อี ก ประการหนึ่ ง คื อ “ศรั ท ธา”
หมายถึง ความเชื่อมั่นที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีตอตนเอง ศรัทธาที่มีตอผูปกครอง
ทานอื่น ศรัทธาในตัวบุตรหลาน และศรัทธาตอระบบการจัดโฮมสคูล โดยอัตลักษณนี้มีอิทธิพลอยาง
สูงตอการคงอยูของความเปนครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน หากครอบครัวใดขาดอัตลักษณ
นี้ อาจไมสามารถมีคุณสมบัติที่ดีในการเปนผูจัดการเรียนการสอนโฮมสคูลแบบกลุมได ตามแนวทาง
ที่ครูทิม(นามสมมติ) วางไวตามคํากลาววาหลักสําคัญมี 4 ขอคือ เวลา ศรัทธา การเรียนรูอยูเสมอ
และความเปนกัลยาณมิตร
ศรัทธาตอตนเอง
จากแนวทางของครู ทิ ม ที่ ก ล า วมาข า งต น สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง อั ต ลั ก ษณ แ ห ง
ศรัทธาของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน พวกเขาสวนใหญแสดงถึงศรัทธาในตนเองอยาง
แทจริงดังคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
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“เรารัก ลูก

และเราทําไดเรามีศักยภาพที่จะทํา หมายความวาความมั่นใจใน
เรื่องของเวลาที่จะทุมเทใหลูกได เพราะการทําโฮมสคูลนี่ไมใช เชามาสง เย็นมารับ แลวในแงของ
เศรษฐกิจตองได ในแงของความรูตองได ก็คือเราคิดวาเรามีความพรอม แตแนนอน เราไมเพอรเฟค
อาจจะเกงทุกเรื่องยกเวนอารต แตผูปกครองทานอื่นมี” (แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
หลายครอบครั ว พยายามที่ จ ะเป น ผู ใ ห ค วามรู กั บ บุ ต รหลานของตนแม ว า
บางครั้งเนื้อหามิไดถูกจริตกับบางทานแตพวกเขาพยายามเรียนรูตลอดเวลา เชน ผูปกครองทาน
หนึ่งเรียนหลักภาษาไทยพรอมไปกับลูกโดยยอมรับวาวิธีการเรียนเปลี่ยนไป เขาไมสามารถสอนลูก
ไดถาหยุดอยูกับที่ ดังนั้นผูปกครองทานนี้จึงมีความตั้งใจที่จะเรียนรูไปพรอมกับลูก หรือในบางกรณี
ที่มิใชบทเรียน ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนพรอมเปดรับประสบการณใหมๆ ที่ตนเองไมเคย
สัมผัส โดยไปทัศนศึกษาพรอมกับบุตรหลานของตน ใหความรวมมือกับกลุมจึงทําใหการแบงปน
หลายๆ อยางเกิดขึ้น ไดเรียนรูทักษะสังคมมากขึ้นซึ่งเหลานี้มีสวนใหเกิดความกลมเกลียวขึ้นใน
กลุม ผูปกครองทานหนึ่งใหคําแนะนําวา
“พ อ แม ต อ งมั่ น ใจในตนเองก อ นเลยครั บ

ตองกลาเผชิญกับทุกเรื่ องที่มันจะ
เกิดขึ้น คือมันตองมั่นใจในจิตใจ ในอารมณของตนเองนะครับ ก็คือพอแมที่อยูดวยกันเนี่ยเปนสปชี่ย
เดียวกันนะ คอนขางมั่นใจและก็หนักแนน ไมหวั่นไหวงายๆ นะครับ” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
ครอบครัวเหลานี้เปนกัลยาณมิตรเสมอ มิใชกับเฉพาะบุคคลในกลุมแตรวม
ถึ ง กั บ ตั ว ผู วิ จั ย ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย และบุ ค คลที่ เ ข า มาเยี่ ย มชมบ า นเรี ย นท า นอื่ น ๆ บางครอบครั ว
กลายเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการสอน หรือมีจิตวิญญาณความเปนครูทั้งๆ ที่มิไดจบการศึกษาสาขานี้
โดยตรงโดยครอบครั ว และครู ทิ ม ให ก ารยอมรั บ จากประสบการณ ข องครอบครั ว ที่ จั ด โฮมสคู ล
ทํา ให ค รอบครั ว เหล า นี้เ กิ ด การพั ฒ นาขึ้ น โดยส ง ผลให พ วกเขาเกิ ด ศรั ท ธาต อ ตนเอง เชื่ อมั่ น ว า
สามารถสอนบุตรหลานของตนได
ศรัทธาตอสมาชิกในกลุมบานเรียน
นอกเหนือจากศรัทธาตนเองแลว ทุกครอบครัวมีศรัทธาตอผูปกครองทาน
อื่นๆเชนกัน โดยเชื่อมั่นวาผูปกครองทานอื่นสามารถอบรม สั่งสอน และเลี้ยงดูบุตรหลานของตนได
ดังสะทอนจากคําใหสัมภาษณ ดังนี้
“เห็นจากคนที่มารวมกลุมกันแลวเชื่อวาทุกคนมีคุณธรรมพอ

ทุกคนมีการ
มองโลก มีมุมมอง มีทักษะการใชชีวิตของตนเองได ok trust กันมากกวาคะ trust ในครูทิม trust ใน
พอแมคนอื่นๆ แลวเราก็เลยมั่นใจจะทําอะไรก็ทําจะไปไหนก็ไป” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
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“ถาจะเปรียบเทียบกับสัตวมันนาจะเปนสัตวที่มีสังคม สังคมที่มีการแบงหนาที่

กันชัดเจน ไมใชสัตวที่อยูเดี่ยวๆ อาจจะเปนมดหรือผึ้ง” (แมบัว. 2557: สัมภาษณ)
“ของเรามันไมใชhomeschool เพียวๆ สําหรับที่นี่นะครับ เหมือนกับวาเราผลัด

กั น เลี้ ย งลู ก อ ะ ช ว ยกั น เลี้ ย งลู ก มาแชร กั น ทุ ก คนมี อ าชี พ ของเขาอยู แ ล ว เพี ย งแต เ ราต อ งจั ด
ตารางเวลากันเอง แลวก็ตกลงกัน ทุกคนตองมีสวนในการสอนหรืออื่นๆ คือเราชวยกันเลี้ยงลูกของ
เรานะ เลี้ยงกันเปนกอนเลย” (พอสิงโต. 2557: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณขางตนสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับซึ่งกันและกัน แตละ
ครอบครัวมีหนาที่ที่ชัดเจนโดยแบงหนาที่ตามความเหมาะสมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับและ
เชื่อมั่นในศักยภาพของผูปกครองแตละครอบครัว เนื่องจากมนุษยทุกคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น
ศรัทธาตอศักยภาพของผูปกครองทานอื่นอยางเดียวไมเพียงพอ ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนจึงตองเคารพความแตกตางระหวางบุคคลโดยผูปกครองสวนใหญตระหนักและเขาใจถึงความ
แตกตางดังคําเปรียบเทียบที่ผูปกครองทานหนึ่งเปรียบเทียบกลุมเรียนบานเฟรนวาเหมือนปลาหาง
นกยูงซึ่งเหตุผลเปนไปดังคํากลาวนี้
“ความหลากหลายของสี

หลากหลายพันธุ รวมกันแลวสวยมาก” (แมแมว.

2557: สัมภาษณ)
จากเหตุผลนี้สะทอนใหเห็นวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนตระหนัก
และยอมรับความแตกตางและอัตลักษณนี้กอตัวและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ผานการปฏิสัมพันธทางสังคม
ของกลุมเรียนบานเฟรนดังที่ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“คือตอนแรกๆ

อาจจะ ยังไมไดรูสึกอะไร เพราะวามันเหมือนกับสังคมใหมที่
เข า มา แต วั น เวลาผ า นไป ผ า นกิ จ กรรม หลายสิ่ ง หลายอย า ง มั น หล อ หลอมเข า ไปเรื่ อ ยๆจน
กลายเปนลูกเราและลูกเราๆ คือผิดถูกยังไงก็คือลูกเราหมด ผูปกครองแตละคนก็แตกตางกันออกไป
แตเราก็เรียนรูซึ่งกันและกัน” (แมชาง. 2557: สัมภาษณ)
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของผูปกครองอีกทานที่กลาววา
“มันมีความแตกตางอยูแตในนั้นมันก็มีอะไรที่มันผสานกันได

มันมีแรงดึงดูด
บางอยางที่ทําใหเราอยูดวยกันได อยางมีความสุข แตในความเปนธาตุของแตละคน มันก็มีอะไร
แตกตางกัน” (พอเสือ. 2557: สัมภาษณ)
ผู ป กครองท า นหนึ่ ง ได ย กตั ว อย า งถึ ง การแก ไ ขป ญ หาที่ ม าจากความคิ ด ที่
แตกตางโดยกลาววา
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“คิดตางของเราก็เปนแบบอยากใหเปนอยางนั้นอยางนี้

แลวเราก็เอามาโหวต
กัน โหวตวาใครจะเรียนแบบนี้ ใครจะเอาประวัติศาสตร ใครจะเอาแบบธรรมชาติก็จะเอามาโหวตกัน
แมกระทั่งเด็กก็ตองมีสวนนะคะ ไมใชผูใหญอยางเดียว เด็กตองมีสวนอยางมากเลยนะ เคาตองมีสวน
ดวย พอแมเปนผูสนับสนุน ไปทัศนศึกษาเราตองมาคิดกันวาจะไปที่ไหน พอแมก็จะตามไปดวย เรา
ก็ไปดูแลลูกเราดวย ลูกคนอื่นดวย ก็คือมีความเผื่อแผซึ่งกันและกัน อยูแลวเหมือนกับพี่นองอะ เรา
คุยกันเชนใครอยากไปเรียนวายน้ํา ไมใชลูกตัวเองนะ ลูกคนอื่นแตก็เอาไปเรียนดวยกัน ถาใครจะไป
ดวยก็หิ้วกันไป ไมมีลูกเคาลูกเรา ไมมีการแบงแยก ก็เปนครอบครัวเดียวกัน” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
ศรัทธาตอบุตรหลานและระบบโฮมสคูล
นอกจากศรัทธาที่มีตอตนเองและผูปกครองทานอื่นในกลุมบานเรียน ศรัทธา
ในตัวบุตรหลาน และศรัทธาตอระบบโฮมสคูลก็ถือเปนสิ่งสําคัญของอัตลักษณแหงศรัทธานี้ จากการ
ที่แตละครอบครัวตัดสินใจเลือกจัดโฮมสคูลแบบกลุมหมายความวาพวกเขาเล็งเห็นถึงขอไดเปรียบ
ของโฮมสคูลและการศึกษาระบบนี้สามารถตอบโจทยทุกครอบครัวในกลุมเรียนบานเฟรนได
จากอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมดที่กลาวมา
ขางตนเปนอัตลักษณที่คอนขางมีเอกลักษณ โดยเฉพาะอัตลักษณมุมมองทางดานการศึกษา ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอกระบวนการคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งสิ้น
3.3 การกอตัวของอัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
จากอั ต ลั ก ษณ ข องครอบครั ว สมาชิก กลุ ม เรี ย นบา นเฟ รน ที่ นํ า เสนอขา งต น ผู วิ จั ย
ตองการศึกษาถึงการกอตัวของอัตลักษณเหลานี้โดยจะนําเสนอขั้นตอนการกอตัวของอัตลักษณที่
สําคัญและมีอิทธิพลในการกอใหเกิดอัตลักษณที่สําคัญเหลานี้ โดยสามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การสั่งสมประสบการณ
2. การคัดเลือก จดจํา และนํามาประยุกต
3. เชื่อมโยงประสบการณนั้นกับวิถีการดําเนินชีวิตและปรัชญาสวนบุคคล
4. ขอมูลปอนกลับ
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การสรางอัตลักษณเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางชาๆโดยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่ง แตอยางไรก็ตามอัตลักษณแหงตนของมนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการที่มนุษยปรับตัวตามบทบาท หนาที่ และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้มนุษยทุกคนมิได
มีอัตลักษณเพียงหนึ่งเดียวแตหลากหลายอัตลักษณประกอบขึ้นมาเปนตัวพวกเขา ดังนั้นอัตลักษณ
แตละอัตลักษณนั้นอาจมีกระบวนการกอตัวที่แตกตางกัน และเนื่องจากอัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม ผูวิจัยจึงตองการนําเสนอถึงการกอตัวของอัตลักษณ
ของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธทางสังคม โดยการกอตัว
ของอัตลักษณเหลานี้อาจเกิดขึ้นกอนหรือระหวางที่ครอบครัวตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียน
3.3.1 การสั่งสมประสบการณ
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกครอบครัวลวนผานประสบการณ
ทั้ง ดีแ ละไม ดีม ามากมายโดยผ า นการปฏิ สั ม พัน ธท างสั ง คมไม ว า จะเป น การปฏิ สั ม พั นธ ภ ายใน
ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สื่อ สภาพแวดลอมหรือแมแตการมีปฏิสัมพันธกันในกลุมเรียนบานเฟรน
ก็ตาม ครอบครัวเหลานี้เกิดการสะสมทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว การกอตัวของอัตลักษณของครอบครัว
สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น นี้ เ ริ่ ม มาจากการถ า ยทอดทางสั ง คมโดยเริ่ ม จากสถาบั น ครอบครั ว
ผูปกครองเหลานี้ถูกอบรมเลี้ยงดูตามแนวทางที่แตกตางกัน นอกจากนี้พวกเขาไดรับการถายทอด
ทางสังคมจากตัวแทนตางๆ เชน โรงเรียน เพื่อน และสื่อตางๆ เปนตน ซึ่งการไดรับการถายทอด
ทางสังคมนั้นแตละครอบครัวไดรับผานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสภาพแวดลอมตางๆ ผลจาก
การถายทอดทางสังคมที่เกิดขึ้นตั้งแตพวกเขาเหลานี้เกิดจนถึงปจจุบันคือ ประสบการณ กอนการกอ
ตัวของอัตลักษณแตละครอบครัวไดกลาววาตนเองไดรับอิทธิพลโดยตรงจากครอบครัว ดังผูปกครอง
ทานหนึ่งกลาววา
“โดยธรรมชาติข องลู ก คนโตด ว ยมั้ ง ครั บ

ตองจัดการเอง พอกับแมเปนลูกคนโต
เหมือนกัน มีพี่นองสี่หาคนเหมือนกัน ยิ่งเปนครอบครัวคนจีนดวยยิ่งไมคอยสนใจ ทํามาคาขายอยาง
เดียวไมสนใจวาลูกจะเรียนอะไร ใหไปจัดการเอาเอง เลยเปนแบคกราวดเพราะพอก็เปนอยางนี้ดวย
เชื่อมั่นก็ใช ดื้อก็ใช มันเปนคาแรกเตอร” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณของผูปกครองทานนี้แสดงใหเห็นอิทธิพลที่ครอบครัวมีตอ
ผูปกครอง โดยมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัย ความคิด และเจตคติ อาจกลาวโดยสรุปวาการกอตัว
ของอัตลักษณนั้นเริ่มจากการที่ผูปกครองเหลานี้สั่งสมประสบการณซึ่งเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม
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3.3.2 การคัดเลือก จดจํา และนํามาประยุกต
หลังจากที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดรับและสั่งสมประสบการณมา
ชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว พวกเขาเหลานี้มีกระบวนการคัดเลือกประสบการณที่มีอิทธิพลตอจิตใจ เจตคติ
และความเชื่อ โดยพวกเขาแสดงออกผานการบอกเลา ซึ่งประสบการณที่นาจดจําไมวาจะเปนทั้ง
ดานดีและดานไมดี ถูกถายทอดผานคําพูดซึ่งผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ขอมูลจากครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนนั้นมาจากการคัดเลือกประสบการณโดยผานกระบวนความคิดและความรูสึก
ซึ่งเปนกระบวนการที่ซับซอน และเปนขอมูลที่มีความนาสนใจและเปนประโยชนดังเชนการเลาถึง
ภูมิหลังของตนเอง อยางไรก็ตามแตละครอบครัวมิไดเลาเฉพาะประสบการณของตนเองที่นาสนใจ
เทานั้น แตพวกเขามักตอบคําถามไดตรงประเด็นซึ่งมาจากประสบการณจริง ดังคําใหสัมภาษณดังนี้
“ตอนเล็กๆ เราเห็นเพื่อนกินขนมบาทนึงเราก็คิด ทําไงถึงจะไดดีนะ คุณแมก็เขาไป

ในสวน แถวบานเคามีสวน ก็ไปตรงกอไผมีดินเหนียวแมเห็นแถวบานมียิงนกตกปลา คุณแมก็ปนดิน
เหนียวเปนลูกกลมๆ ตากไวเต็มหลังคาสังกะสีบานเลย แลวก็ขายเคา สิบลูกบาท” (แมปลา. 2556:
สัมภาษณ)
“แมทําบริษัทลีลซิ่ง

ไฟนแนนซ บริษัทเมซิเดสเบนซ ไมไดตรงเลย จบภาษาศาสตร
แตทํางานไฟนแนนซ คนละเรื่องเลย มันไมใชที่เราชอบไง เหมือนไปเปนทาส เคาจะชี้ใหหยุดวันไหน
ทํางานวันไหน ชี้เปนชี้ตายได เหมือนชีวิตเลือกไมได ไมกลาแมแตจะคิดวาเราชอบอะไร” (แมบัว.
2556: สัมภาษณ)
“ตอนเด็กๆ

ตองยอมรับวาเปนเด็กเรียนเกง ที่บานมีสตางคและพอแม protect มาก
เปนลูกคนสุดทองมีพี่ชาย แตมาวันนึงเราก็รูวาที่บานเราลมละลายแลวจริงๆแลวก็โตแลวนะ มีแฟน
แฟนก็ไปคบกับอีกคนนึงแลวแมก็เปนมะเร็งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาทั้งหมด 3 เดือน ถึง 5 เดือนคือ
แบบวา 3 อยางประดังเขามาไมรูวาเราจะมีชีวิตตอไปทําไมวะ ชีวิตมันคืออะไร และเราจะหาคําตอบ
ไดจากที่ไหน” (แมเตา. 2556: สัมภาษณ)
“ครูบางคนเขาก็มองตางมุมเนอะ บางคนถึงขนาดเอาเราไปขังเลยนะไอที่เขียนชาเนี่ย

จําไดจนทุกวันนี้ ป.4 อะ ฝงใจวาโดนขังในตูเก็บเอกสาร ครูผูชายใจรายมาก ทําไมครูไมเขาใจหนู
อยากเขียนสวยๆ อา มันยังฝงใจนะโดนขังอะ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
จากคําบอกเลาที่ผูวิจัยนํามาเปนตัวอยางสะทอนใหเห็นวาพวกเขาเหลานี้บอกเลา
ประสบการณที่นาภาคภูมิใจหรืออาจเปนประสบการณที่ฝงใจโดยผานการคัดเลือก จดจํา และนํามา
ประยุกต จึงถือไดวาเปนอีกขั้นตอนในการกอตัวของอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
โดยขั้นตอนตอไปคือขั้นตอนที่ผูปกครองเหลานี้กําลังนําขอมูลจากประสบการณมาวิเคราะหเพื่อนําไป
เชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตและปรัชญาที่พวกเขาเหลานี้ยึดเปนสรณะโดยปรัชญาเหลานี้ที่พวก
เขายึดมั่นก็มาจากการสั่งสมประสบการณผานการถายทอดทางสังคมมาเปนระยะเวลาหนึ่ง
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3.3.3 เชื่ อ มโยงประสบการณ นั้ น กั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต และปรั ช ญาส ว น
บุคคล
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกครอบครัวตองเคยผานประสบการณ
การตัดสินใจโดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียนใหกับบุตรหลานของตน
ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญเพราะเปนชวงเวลาที่ครอบครัวเหลานี้กําลังจะกาวเขามาเปน
ครอบครั วโฮมสคูล มี อัต ลักษณ แหงความเปนผู จัดการศึกษาที่คอยๆ เริ่มชัดเจนขึ้น หลังจากที่
ครอบครัวเหลานี้ผานกระบวนการคัดเลือกประสบการณ จดจําประสบการณ และนํามาประสบการณ
มาประยุกต ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดนําประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการถายทอด
ทางสังคมมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อหาขอสรุปโดยทําการเชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตและ
ปรัชญาสวนบุคคล ครอบครัวทั้งหลายเกิดความเขาใจและยอมรับ ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงมีอิทธิพล
ต อ ความมั่ น ใจในการก อ ตั ว ของอั ต ลั ก ษณ โ ดยเฉพาะอั ต ลั ก ษณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเลี้ ย งดู แ ละ
การศึกษาของบุตรหลาน อัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนคอยๆกอตัวขึ้นและ
ชั ด เจนขึ้ น เนื่ อ งจากในระหว า งการเชื่อ มโยงนี้ ครอบครั ว สมาชิก กลุ มเรีย นบ า นเฟ รน ได รับ การ
ถ า ยทอดทางสั ง คม เช น จากการเป ด รั บ สื่ อ การพู ด คุ ย กั บ กลุ ม ผู ป กครองคนอื่ น ๆ และการมี
ปฏิสัมพันธกับกลุมบานเรียนตางๆ เปนตน ดังที่ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“ตอนแรกเราหาใกลบาน

คือวันหนึ่งเราไปที่โรงพยาบาลธนบุรีแลวไปอานนิตยาสาร
สัมภาษณครูออฟกอน เคาวาเปนโรงเรียนวิถีพุทธนะ อยางนั้นอยางนี้ เราก็เลยสนใจ มันไมเนนเด็ก
ใหเลนเทคโนโลยี เพราะวาโรงเรียนมีขาวมาละวาติดเกม ประกอบกับเคยเห็นเคาสัมภาษณกลุมผู
กอตั้งโฮมสคูลชวงแรกๆ ตั้งแตสมัยยังไมมีลูกเลยนะ มันมีการศึกษาแนวนี้ดวย เอาวะ มีลูกก็เขาแบบ
นี้แหละ คิดวานาจะเหมาะ เพราะการศึกษาไทยก็ไมเห็นไดตอบโจทย เราก็ไมไดเห็นไดทําไรตามที่
เราชอบเลย คนเราไมสามารถที่จะเลือกเปนได หรือวาตองเรียนๆไปเพื่อไมใหตกงาน จบม.6 ก็ตอง
เรียนตอ ไมงั้นจะกลายเปนคนพิลึก” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณนี้แสดงใหเห็นวาผูปกครองทานนี้มีปรัชญาวิถีพุทธอยูแลวและ
เปนผูปกครองที่ปฏิบัติธรรมอยูเปนนิจ ดังนั้นผูปกครองทานนี้นําขอมูลหรือประสบการณที่ไดรับทั้ง
ก อ นมี ลู ก และหลั ง มี ลู ก มาเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต ตนเอง ข อ สรุ ป ก็ คื อ ผู ป กครองยอมรั บ การศึ ก ษา
ทางเลือก ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญนําลูกเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเดียวกัน
ดังนั้นพวกเขาเหลานี้มีโอกาสในการปฏิ สัมพันธกับผู ปกครองทานอื่นๆ จากปฏิสัมพันธค รั้งนี้มี
อิทธิพลตอการสรางอัตลักษณเชนเดียวกันเพราะครอบครัวสวนใหญมีแนวคิดตอระบบการศึกษาที่
คลายกันดังนั้นการตัดสินใจจัดโฮมสคูลเปนผลมาจากที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเลือก
นําประสบการณมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ความเชื่อ และปรัชญาดานการดําเนินชีวิตและการศึกษา ดัง
คําบอกเลาของผูปกครองทานหนึ่งที่เลาวา
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“ตอนเริ่มตัดสินใจ จริงๆแลวคุณแมอีกทานหนึ่งมาชวน คุณแมทานนี้เดิมอยูที่กลุม

บานเรียนอีกแหง แตหลังจากนั้นเคาแยกตัวออกไปเพื่อจํากัดจํานวนนักเรียน คุณแมที่ออกไปทานนี้
เคาก็เลยมาชวนพี่ เคาก็รับเราเรียนตอไป” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
ผู ป กครองบางท า นพยายามเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ จ ากหลายแหล ง ข อ มู ล
ดังผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“เคยพาเคาไปเรียน เบบี้จีเนีส ใหเคาไปเรียนรูสังคม เพราะเคาเปนลูกคนเดียวอยูแต

กับเรา ใหเคาไปเจอจะไดเปลงเสียงออกมาบาง ใหพูดเกง และก็ไปเจอแมสองกลุม กลุมนึงไป เดนหลา
เลิศหลา อีกกลุมนึงไปเตรียมความพรอมรุงอรุณ วันสวางจิต จิตเมต เราก็มาชั่งน้ําหนักดู ซื้อหนังสือ
มาอาน search internet คนหาขอมูล เรียนแบบไหนที่มันเหมาะกับเด็กวัยนี้จริงๆ พอหาขอมูลไป
มันเอียงมาทางดาน เตรียมความพรอม” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
โดยผูปกครองตองการขอมูล ที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดและความเชื่อของ
ตนเองเพื่อสรางความมั่นใจและเปนสวนชวยในการตัดสินใจ จากจุดนี้แสดงใหเห็นวาการกอตัว
ของอัตลักษณแหงความเปนครอบครัวที่จัดโฮมสคูลคอยๆ เริ่มอยางชาโดยไมรูตัวและเปนไปอยาง
ธรรมชาติ ไมเพียงแคชวงกอนการตัดสินใจเทานั้น กระบวนการเชื่อมโยงนี้ยังเกิดขึ้นระหวางที่
ครอบครัวจัดโฮมสคูล เนื่องจากครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนมีปฏิสัมพันธกันตลอดเวลาไม
วาเปนปฏิสัมพันธกับผูปกครองทานอื่นๆ ปฏิสัมพันธกับเด็กๆ และปฏิสัมพันธกับคุณครูทิม (นาม
สมมติ) หรือบุคคลและสภาพแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้นอัตลักษณความเปนผูจัดโฮมสคูลแบบ
กลุมบางอัตลักษณอาจเริ่มกอตัวจากปฏิสัมพันธทางสังคมในกลุมเรียนบานเฟรน เชน อัตลักษณ
“ศรัทธา” หมายถึงศรัทธาตอผูปกครองทานอื่นๆ และตอครูทิม (นามสมมติ) เปนตน หรืออัตลักษณ
จะมีความเขมแข็งและชัดเจนขึ้นหลังจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมในกลุมเรียนบานเฟรน อาจกลาว
โดยสรุปวาการกอตัวของอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนจะตองผานขั้นตอนการ
เชื่อมโยงประสบการณที่ตนเองสั่งสมและคัดเลือกตามที่กลาวมาแลวขางตนกับวิถีการดําเนินชีวิต
และปรัชญาการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล
3.3.4 ขอมูลปอนกลับ
หลังจากที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหลายนําประสบการณ ที่
ตนเองคัดเลือกมาเชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตและปรัชญาการดําเนินชีวิตแลวนั้น พวกเขาเหลานี้
ต อ งการข อ มู ล ป อ นกลั บ โดยผ า นการแสดงออกบางรู ป แบบเพื่อ ได ม าซึ่ ง ข อ มู ล ป อ นกลั บ ก อ นที่
ครอบครัวเหลานี้จะสกัดและผลิตอัตลักษณออกมาอยางชัดเจน แมวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บ า นเฟ ร น เป น พวกนอกกรอบหรื อ เป น กลุ ม ที่ ไ ม ส นใจกระแสสั ง คมโดยเฉพาะด า นการศึ ก ษา
แตอยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสะทอนใหเห็นถึงความภูมิใจหรือสะเทือนใจที่มา
จากการไดรับขอมูลปอนกลับ ดังคําใหสัมภาษณ ดังนี้
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“มีวันนึงเราไปหางและทําโทษลูกแตไมเชิงทําโทษหรอก

เราใหเคานับ 1-100 และก็
นับ 100-1 คนเคาก็มองเราเนอะ เรียนที่ไหนเนี่ย ทําโทษลูกแปลกๆ เนอะ ปกติตองดุลูกแตนี่ใหลูกมา
นับถอยหลัง เราก็บอกวา ออ ใหลูกเรามีสติคะ ใหอยูกับตัวเองและดูวาตอนนี้เราทําอะไรอยู เคาถาม
วาเรียนที่ไหน เราก็บอกวาบานเฟรนคา เคาก็งง เราก็บอกวาจัดกลุมกันเรียนเอง เคาก็บอกวาดีเนอะ
จะไปสอนหลานบาง ทําโทษลูกแปลกเนอะ หลานอยูโรงเรียนอยางดีแตทําไมไมสอนอยางนี้บางเนอะ
ทําโทษแตวาแรงๆ เคาวาเราทําโทษแปลก คนเลยรูจักมากขึ้น เลยอยากมาดูวาสอนยังไง เปนแบบ
ไหนแลวทําไมเราถึงมีวิธีคิดอยางนี้” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
“ไดรับ คําชมเยอะนะ

อยาวายกหาง อันนี้มาจากประสบการณ พอแมหลายๆคน
แถวบานบอกวาตัวแคเนี๊ยะใหทําอยางโนนอยางนี้แลวหรอ แตของลูกเขานะเกาขวบคนโตกลับ
กลายเปนวาทําไมทําอยางนี้ไมไดเลย” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
“คือวาเคาไมคอยอยากจะคุยกับเราเลยอา เคาจะมองวาลูกเราโง คือหลานเรียนเยอะ

มาก 7:30-18:00 แตลูกเราเรียน 9:00-15:30 คือเวลาเปดหนังสือแมของหลานก็บอกวาใหอานใหลูก
เราฟง คือมันย้ําวาลูกเราอานหนังสือไมได” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
จากขอมูลปอนกลับที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนไดรับมีอิทธิพลตอการ
สร า งอั ต ลั ก ษณ ข องครอบครั ว หล า นี้ แม ว า ปกติ ม นุ ษ ย ต อ งการข อ มู ล ป อ นกลั บ เชิ ง บวกแต ก็ ไ ม
สามารถปฏิเสธขอมูลเชิงลบได เพียงแตบุคคลนั้นตองนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหหรือปรับเปลี่ยน
บางประการเพื่อการไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับเชิงบวก อัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนพัฒนามาจากความสัมพันธหรือการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งผูปกครองหลายทานสะทอน
ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกผานมุมมองตนเอง ดังคํากลาว
“เราก็จะมองวา

อุยพอแมกลุมนี้ดีจัง ในสภาพสังคมแวดลอมทุกวันนี้ยังมีกลุมคน
แบบนี้อยูอีกหรือ ที่ใสใจดูแลเลี้ยงลูกแบบใกลชิดไมไดปลอยไปตามกระแส เรียนอยูที่ไหนนี่ ชั้นอยาก
ไปเรียนดวยจังเลย เด็กๆ มีชีวิตชีวา ถาเรามองจากภายนอกเขามานะ” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
ผูปกครองอีกทานกลาวเสริมวา
“คือมันก็ตองรูสึกดีอยูแลว

เพราะวา คือพอแมเขาทุมเทกับลูก เขาเห็นลูกเปนหลัก
สําคัญ ไมเอาความตองการของตัวเองวา ชั้นตองการใหลูกไปเรียนร.ร. นูนนี้ มันดังนะ ร.ร.นี้มันสอน
ติวเขมนะคือแบบมันไมใชไงคือ พอแมกลุมนี้คือเขาเห็นวาลูก โอเค ลูกจะทําอะไรใหลูกทําแตก็อยูใน
กรอบและก็ คือเห็นความสําคัญของเด็กมากกวาตัวเอง” (แมบัว. 2557: สัมภาษณ)
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จากมุมมองเหลานี้ประกอบกับขอมูลปอนกลับที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนไดรับถือเปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสูการมีอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนที่จัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียน
จากการสรางอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัยสามารถ
แบงอัตลักษณของผูปกครองออกเปนทั้งหมด 3 อัตลักษณ ไดแก เด็กเปนศูนยกลาง คนนอกกรอบ
และศรัทธา ซึ่งการกอตัวหรือการสรางอัตลักษณทั้งหมดนี้มาจากขั้นตอนที่ผูวิจัยไดนําเสนอขั้นตน
ผานการปฏิสัมพันธทางสังคม
3.4 เงื่อนไขการธํารงอัตลักษณของครอบครัวบานเฟรนทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปจจุบัน
หลังจากที่ผูวิจัยนําเสนอการกอตัวของอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบาน
เฟรนแลวนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงการธํารงอัตลักษณเหลานี้ เนื่องจากบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อัตลักษณของตนเองซึ่งเปนอิทธิพลมาจากประสบการณ ความสามารถ ความเชื่อ และการปรับตัว
ของบุคลนั้นๆ ดังนั้นการที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนยังคงมีอัตลักษณตามที่นําเสนอ
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลแบบกลุมเรียน
เชนเดียวกับการกอตัวของอัตลักษณ การธํารงอัตลักษณนั้นเปนสิ่งที่ซับซอนเนื่องจากเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและเกิดขึ้นชาๆ อยางเปนธรรมชาติ จึงเปนการยากที่จะเขาถึงกระบวนการ
ธํารงอัตลักษณไดอยางลึกซึ้ง ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการธํารงอัตลักษณของ
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน โดยแบงออกเปน 4 เงื่อนไข ดังนี้
1. การเปดรับสื่อของครอบครัว
2. ความรูสึกผูกพันกันในกลุม
3. การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม
4. พัฒนาการของบุตรหลาน

3.4.1 การเปดรับสื่อของครอบครัว
เนื่องจากการถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต ดังนั้น
เงื่อนไขแรกก็คือ การเปดรับสื่อ โดยผูวิจัยพบวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมที่
คอนขางเปดรับขาวสาร ดังนั้นขอมูลขาวสารที่ไดรับนั้นเปนเงื่อนไขหนึ่งที่เปนสาเหตุใหครอบครัว
เหลานี้เกิดการธํารงอัตลักษณ จากคํากลาวของผูปกครองทานหนึ่งที่กลาววา
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“สังคมทุกวันนี้มันนากลัวมากขึ้นนะ มันไมไดอยูงายเหมือนเมื่อกอน คนอื่นๆ

เคาจบ
กันมาไดดิบไดดี ตัวเราก็จบในระบบมาก็ไมเห็นจะเลวรายอะไร ทําไมเด็กรุนนี้จะเขาระบบไมได แต
พอมาคิดอีกที สังคมก็เปลี่ยนไปแลว ไปกลัวเรื่องสังคมมากกวา สื่อและนักการตลาดมีความสําคัญ
มากกวาพอแม เยอะเหมือนกันทุกวันนี้ เชน เรื่อง ไวเทนนิ่ง อะไรก็ไวเทนนิ่ง ตอไปคงใสในมามา ให
ขาวภายใน 5 นาที และก็แฟชั่นโชวหนาอก ในตามแผงนิตยสารคงไมมีใครใสมิชิด ตองโชวนม ไมงั้น
มันไมดัง มียุคนึงที่ 14 ตุลา นักศึกษาสนใจการเมือง แตยุคนี้เด็กสนใจที่จะเปนดารา นักแสดง มันหา
เงินไดงาย เร็ว อุดมการณไมมีละ อะไรที่จะทําใหมวลชนไมมีละ” (แมบัว. 2556: สัมภาษณ)
จากคําบอกเลานี้สะทอนใหเห็นวาผูปกครองมิตองการใหบุตรหลานของตนเองเขา
ระบบการศึกษาปกติเพราะเยาวชนอาจถูกชักจูงดวยสื่อที่ไมมีความรับผิดชอบ หรือถูกกระทําจาก
สังคมปจจุบัน ผลจากการเปดรับสื่อนี้เปนจุดหนึ่งที่ทําใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเกิด
ความมั่นใจใจความคิด ความเชื่อ และเจตคติของตนเองมากขึ้น เกิดศรัทธาตอกลุมเรียนบานเฟรน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการยากที่ครอบครัวเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงอัตลักษณแหงความเปนครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลโดยสิ้นเชิง ผูปกครองอีกทานก็กลาวถึงสภาวะสังคมในปจจุบันซึ่งการตระหนักถึงประเด็นนี้
ยิ่งย้ําถึงการตัดสินใจที่ถูกตองของตนเอง ยกตัวอยางเชน อัตลักษณ “คนนอกกรอบ” ของครอบครัว
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนถูกธํารงไวเนื่องจากการตระหนักถึงสภาวะสังคมในปจจุบันที่ไมคอยจะดี
นักตามเจตคติของครอบครัวทําใหพวกเขาเชื่อมั่นในการตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุม โดยไมสนใจ
วาสังคมตองการอะไร เชน ใบปริญญา เปนตน ดังคํากลาวที่กลาววา
“เราจึงเชื่อและยึดแนวนี้วาทุกสิ่งทุกอยางอยูที่พอแมให

เพราะเราใกลชิดเคาที่สุด
ดังนั้นอันไหนที่เราคิดวาศึกษาเรียนรูและไดผลประกอบกับสภาวะสังคมตอนนี้มันก็เหลวแหลกอะไร
เหลือเกิน ไมเปนไรชั้นเลี้ยงลูกแมวามันไมมีใบชั้นก็มีที่ใหมันอยู ก็ปลูกผัก ตนทุนชีวิตเซฟไวแลว
เรื่องที่อยูอาศัย ไมตองไปดิ้นรน ไมตองไปอะไรมากและ ที่นี้เหลือแคคุณหาขาวกิน ผักที่ปลูกก็มีให
แลว อันนี้ไมไดมองแบบที่วาจะตองร่ํารวยนะ อันนี้แควาอยูดวยลําแขงตนเองได ถาสมมติวาใครมอง
วาลูกชั้นบา เคาก็ลองอยูดูซิ มันตองมีคนบาเหมือนเคาบางแหละ มันตองมีคนมาคุย แบบวาจะตอง
อุย เราก็เอียนสังคมปจจุบันมาเยอะแลว” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ คํา ใหสั มภาษณขางตนยังสะทอนใหเ ห็นถึงความเชื่ อวาบุค คลอื่ น ๆ
อีกหลายคนกําลังมีมุมมองเฉกเชนเดียวกับตนเอง จากความเชื่อนี้เองยิ่งย้ําใหครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนเหลานี้เกิดการธํารงอัตลักษณแหงตน
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3.4.2 ความรูสึกผูกพันกันในกลุม
เงื่อนไขที่สําคัญตอการธํารงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
คือ ความรูสึกผูกพันกันในกลุม ผูปกครองหลายทานสะทอนใหเห็นวาตนเองรูสึกอบอุนและเหมือน
เปนครอบครัวเดียวกัน ดังคํากลาวดังนี้
“การรักลูกไมใชแครักลูกเราอยางเดียว คือรักลูกพวกเราอะไมไดรักลูกคนใดคนหนึ่ง”

(แมชาง. 2556: สัมภาษณ)
“ตอนนี้ พ วกเราอยู กั น เหมื อ นเพื่ อ นเหมื อ นญาติ

เราใช กิ จ กรรมเป น ตั ว เชื่ อ ม
บางครั้งเชนเราไปเขาปา ไปเขา ลําบากลําบน เราก็ใชสถานการณพวกนี้ชวยใหเห็นอกเห็นใจ สนิท
ชิดเชื้อ นิสัยความยากลําบาก บางทีตอนสบายๆ เราไมรูหรอก จะไปเห็นกันตอนลําบาก แรนแคน มัน
จะไปเห็นกันตอนนั้น เราผานกันมาเยอะ” (แมปลา. 2556: สัมภาษณ)
“คือตอนแรกๆ

อาจจะ ยังไมไดรูสึกอะไร เพราะวามันเหมือนกับสังคมใหมที่เขามา
แตวันเวลาผานไป ผานกิจกรรม หลายสิ่งหลายอยาง มันหลอหลอมเขาไปเรื่อยๆ จนกลายเปนลูกเรา
และลูกเราๆ” (แมชาง. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณขางตนสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกผูกพันและความอบอุนที่
เกิดขึ้นภายในกลุมเรียนบานเฟรนซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการหลอหลอมความเปนครอบครัว
เดียวกัน ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนทุกครอบครัวรูสึกวาตนเองและบุตรหลานของตนเอง
โชคดีที่เปนสวนหนึ่งของกลุมเรียนนี้ ดังนั้นจะเห็นไดชัดเจนวาเงื่อนไขนี้มีอิทธิพลตอการธํารงอัตลักษณ
ของครอบครัวเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ อัตลักษณแหงศรัทธา นอกจากนี้ครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนทั้งหลายตระหนักถึงขอไดเปรียบของการจัดโฮมสคูลแบบกลุมโดยมาจากประสบการณ
ที่ไดรับจากการมีปฏิสัมพันธกับกลุมเรียนบานเฟรนเปนระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นอัตลักษณตางๆ จะถูก
ธํารงไวเพราะครอบครัวเหลานี้ยังคงเชื่อวา การมองเด็กเปนศูนยกลาง การเปนคนนอกกรอบ ไมฝน
ตนเองไปตามกระแสสังคม เปนเรื่องที่ถูกตองและเปนขอไดเปรียบกับบุตรหลานของตนเองมากที่สุด
ดังคําใหสัมภาษณจากการสนทนากลุมซึ่งผูปกครองทั้งหลายกลาวสรุปถึงขอดีของการจัดโฮมสคูล
แบบกลุม ดังนี้
“ถาเราจัดเดี่ยวๆ

คือ เราจะมีมุมมองแคมุมเดียวไมมีมุมอื่นเขามาดวย แตแบบนี้มี
มุมอื่นเขามาดวยมาชวยเติม แลวเด็กเขาจะมีสังคมของเขาดวย ถาจัดเดี่ยวเด็กๆ จะไมคอยมีเพื่อน
เขาจะเหงา” (แมแมว. 2557: สัมภาษณ)
“การจัดเปนกลุมมันดีตรงที่วาเรามาแชรกันทุกอยางเลย

แลวเผอิญการแชรของเรา
มันลงตัว คือเราแบงกันเลี้ยงลูกได เราสามารถไปทํากิจกรรมเปนสวนตัวบางเวลาในแตละอาทิตยได
แตในขณะเดียวเราก็มาแชรวาอยูที่เปนสวนกลางมันชวยไดมันก็ไมหนักคนใดคนหนึ่ง ชวยกันแบง
เบาภาระ มันดีกวา” (แมเตา. 2557: สัมภาษณ)
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“การทําคนเดียวมันก็จะแคบนะคะ ความรูหรือ network

ทางสังคมของเรามันไมเพียงพอ
กับการเรียนรูของลูก ก็ตองมารวมกันเพื่อที่จะแชรทรัพยากรบุคคล ความรู แรงงาน การเงินประสบการณ
และก็เวลา รวมถึงแนวความคิดที่แตกตางกันในแตละครอบครัว” (แมชาง. 2557: สัมภาษณ)
ไม เ พี ย งแต ค รอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น เท า นั้ น ที่ รู สึ ก ถึ ง ความเป น
ครอบครัวและความอบอุนที่เกิดขึ้นภายในกลุมเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนทุกคนไดสะทอนถึงการ
รับรูในจุดนี้ ดังที่ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“ปกติถาตัวรอนก็ใหไปนอนหองพยาบาล

คือบางครั้ง ยาที่ดีที่สุดคือการกอดกัน
ถามเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน ตอนนี้นับวันมันยิ่งหางหายไป เราก็เติมมันเขาไป เหมือนมดงาน
ตัวเล็กๆ เขยิบไปเรื่อยๆ” (แมปลา. 2557: สัมภาษณ)
นอกจากนี้จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมพบวาเด็กๆ กลุม
เรียนบานเฟรนมีความกลาหาญอันเนื่องมาจากความรูสึกปลอดภัย ผูวิจัยสังเกตเห็นไดจากการจัด
กิจกรรมเขาคายนอกสถานที่ เด็กๆ แสดงความสามารถหลายดานไดเปนอยางดี มีความกลาหาญ
มากกวาที่ผูวิจัยคาดคะเน ยกตัวอยางเชน ฐานปนปาย เด็กผูหญิงอายุประมาณ 4 ขวบกลาที่จะเดิน
บนเชือกเสนเดียวที่ขึงไวสูงจากพื้นปูนประมาณ 1.3 เมตร เด็กๆเหลานี้รูสึกวาผูปกครองทุกคนเปน
พอและแมของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะใชคําวา “พอ” และ “แม” นําหนาชื่อของผูปกครองแตละทาน
จากความอบอุนและความผูกพันที่เกิดขึ้นในกลุมเรียนบานเฟรนที่บุตรหลานของแตละคนไดรับจะ
เปนตัวกระตุนและมีอิทธิพลทําใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเกิดการธํารงอัตลักษณ
3.4.3 การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม
สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการธํารงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนคือ การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม อัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลแบบกลุมอาจเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายถาปราศจากการสนับสนุนจากคนในครอบครัว
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสะทอนถึงการไดรับการสนับสนุนจากสามีหรือภรรยาของ
ตนเอง หรือจากญาติพี่นอง ปู ยา ตา ยาย โดยเปนการสนับสนุนทั้งทางดานทรัพยากร ดานการเงิน
รวมถึงกําลังใจ ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ดวย

life style ของที่บานคือมันตอบโจทย เพราะคุณพอมักจะพูดใหฟงใหแงคิด
เพิ่มวา ใหลูกเปรียบเทียบเอาวา ถาหนูรูตั้งแตตอนนี้วาหนูชอบแกะสลัก คุณลุงบอกวาใชเวลา 30 ป
ตอนคุณลุงอายุ 30 นี่ก็ 60 ละ แตถาลูกรูวาชอบตั้งแตตอน 10 ขวบ แลวเพิ่มไปอีก30 ป ตอนลูก 40
ลูกก็เปนผูเชี่ยวชาญแลว มันตอบโจทยลูกแลว ถึงแมลูกเปนผูเชี่ยวชาญแตไมมีใบปริญญา เคาก็เดิน
เขามาหาลูก มันก็ตอบโจทยลูกไง คือจะเกงอะไรเกงได แตมีอันนึงที่มันเปนโปรไปเลย” (แมปลา.
2557: สัมภาษณ)

197
จากคําบอกเลาขางคนแสดงใหเห็นวาสามีของผูปกครองทานนี้มิไดเพียงแคมีเจต
คติ ที่ ดี ต อ การจั ด โฮมสคู ล และมี อั ต ลั ก ษณ ที่ เ หมื อ นกั น แต มี บ ทบาทเป น ผู ส นั บ สนุ น ด า นต า งๆ
โดยเฉพาะกําลังใจ ชวยใหแงคิดกับบุตรหลานของตน ซึ่งครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเมื่อ
ไดรับการสนับสนุนจากทางครอบครัวแลวนั้นจะทําใหพวกเขายืนหยัดและยึดมั่นในความคิด เจตคติ
ความเชื่อและประสบการณของตนเอง ซึ่งการยึดมั่นนี้สงผลใหเกิดการธํารงอัตลักษณของพวกเขา
ดังเชนผูปกครองอีกทานที่กลาววาสามีของเขาเห็นดวยกับสิ่งที่ผูปกครองทานนี้คิดโดยเชื่อวาสิ่งที่
บานเฟรนใหเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนกับชีวิต ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“ฝงปูยา

ลูกหลานเคาก็จะเรียนดีๆ มหาลัยดังๆ เคาก็วาทําไมลูกเราตอนอนุบาลยัง
อานออกเขียนไมไดเลย เคาเลยถามวาทําไมใหลูกเรียนอยางนี้ จะอานออกเขียนไดเหรอ แฟนเราก็
บอกวาไมเปนไรหรอก เด็กมันเรียนรูอยางอื่นกอน ทักษะชีวิตกอนใหมันกินขาวเองเปน ลางมือ คือ
ทักษะตรงนี้มันจําเปนกวา” (แมองุน. 2556: สัมภาษณ)
แตอยางไรก็ตามเมื่อครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนผานประสบการณการ
จัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ครอบครัวเหลานี้ไดรับขอมูลปอนกลับที่คอนขางนาพึง
พอใจโดยเฉพาะจากบุคคลใกลชิด ดังที่ผูปกครองทานหนึ่งเลาวา
“พอมาถึงป.1

อานหนังสือใหยาฟง นวดยา ถามวายาเปนยังไงบาง ยาก็บอกวา เออ
มันก็ดีเนอะเรียนแบบนี้ ไมตองบอกวาใหทําอะไรใหมันก็ทําอะไรให เวลายามาก็บอกวา”โหยา ยาดู
ไมแกเลยเนอะ ยานี้ 74-75 ดูยังแค 64-65 เลย เราไมเคยสอนเลยนะ เคาถือกระเปาให นวดให อาน
หนังสือ รองเพลง ทางคุณยาก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิด เคาทําอะไรไดหลายอยาง ยาขายของเคาก็จะ
ไปชวยขายของ” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
คําบอกเลาขางตนสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาครอบครัวเหลานี้ไดรับการยอมรับ
มากขึ้นจากบุคคลอื่นในครอบครัวเดียวกันถึงแมวาพวกเขาตระหนักถึงความเปนคนนอกกรอบก็ตาม
แตจากการไดรับการยอมรับหรือการตอบสนองเชิงบวกจากบุคคลรอบขางทําใหครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนแสดงอัตลักษณที่ชัดเจนขึ้น เชน ครอบครัวเหลานี้ยังคงเชื่อมั่นวาการนําเด็กเปน
ศูนยกลาง การเปนคนนอกกรอบ และศรัทธาสามารถขับเคลื่อนกลุมเรียนบานเฟรนไปยังแนวทางที่
เหมาะสมและเขมแข็งมากขึ้ นและเปนประโยชนแกบุตรหลานของตนเอง นอกจากนี้ในปจจุบัน
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลทุกประเภทจะไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลและหนวยงาน แมวากลุม
เรียนบานเฟรนจะไมไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินแตครอบครัวเหลานี้มีสถานที่จดทะเบียนที่
เปนทางการ ดังที่ผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
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“แตก็ยังดีที่เรามีรุงอรุณมารองรับ

เราก็เลยรูสึกวามันมั่นคงมากขึ้น เพราะวาถาเรา
ไปทางเขต เคาจะไมทําความเขาใจกับเราอยางนี้ เคาจะบอกวาเอาเขาระบบไปเลย บางครั้งเราก็ทอ
นะ แตนี่ดีที่ครูทิมและสมาคมบานเรียนมาชวย มหาลัยไมมีไมเปนไร ก็ยังมีกศน. มีรามคําแหง คิดวา
ไมจําเปนตองไปเรียนมหาลัยที่ตองเอ็นทรานซ ยังไงก็มีรามคําแหงมารองรับ ถามีตังคหนอยก็ไป
เมืองนอกเลย คือถามองแคนี้นะไปเอาภาษาอังกฤษ แลวเราก็ไปอยูกับเคาดวย ยังไมรูอนาคตแตเรา
วางไวแบบนี้ กศน. รามคําแหง ไมก็ไปเมืองนอก คือไปเอาภาษากลับมาแลวมาทํางานอาชีพตัวเอง
อิสระ” (พอปูน. 2556: สัมภาษณ)
จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นวาครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนตองการความ
มั่นคงซึ่งการไดรับการสนับสนุนขางตนสามารถตอบคําถามของบุคคลภายนอกได เมื่อครอบครัว
เหลานี้รูสึกวาการจัดโฮมสคูลแบบกลุมมีความมั่นคง การธํารงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนจึงเกิดขึ้น
3.4.4 พัฒนาการของบุตรหลาน
เงื่อนไขสุดทายที่มีอิทธิพลตอการธํารงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรน คือ พัฒนาการของบุตรหลาน กลาวคือ ครอบครัวเหลานี้เห็นพัฒนาการของบุตร
หลานตนเองอยางชัดเจนและเปนพัฒนาการที่นาพึงพอใจ อาจเนื่องจากผูครอบครัวสมาชิกกลุม
เรียนบานเฟรนมีอัตลักษณ “เด็กเปนศูนยกลาง” จึงทําใหพวกเขาพึงพอใจในพัฒนาการของบุตร
หลานเสมอ ดังผูปกครองทานหนึ่งกลาววา
“ของเราพยายามใหเ ขาเห็ น หลากหลาย

ทําหลายๆอยางแลวใหเขาเลือกเองวา
ชอบทางไหน คือไมไดมุงอะไรเปนพิเศษ ใหเขารูใหหมดกอนแลวคอยไปเลือกเอาเอง อยางเลน
ดนตรีเขาก็เลนไดดี ดนตรีไทยเชนระนาดก็เลนไปเรื่อยๆ กีฬาเราก็ใหเลนกีฬาทุกประเภทเลย ไมรู
ยังไงเราไมคาดหวังเราเลยได” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
จากคําใหสัมภาษณนี้แสดงถึงอัตลักษณที่ชัดเจนของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรน ครอบครัวสวนใหญมีความมั่นคงกับแนวคิดและความเชื่อของตนเองประกอบกับศรัทธาที่
มีตอกลุมเรียนบานเฟรน ดังนั้นเมื่อพวกเขาพบวาบุตรหลานของตนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครอบครัว
เหลานี้จะยิ่งเห็นคุณคาของอัตลักษณของความเปนครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน พวกเขาจึง
พรอมที่จะธํารงอัตลักษณ แมวาครอบครัวสวนใหญไมคาดหวังกับบุตรหลาน แตพวกเขาเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อพบวาบุตรหลานของเขามีพัฒนาการ ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนตองการให
บุตรหลานของตนมีความสุขเพราะถาเด็กๆ รูจักตัวตน ทั้งเด็กและผูปกครองก็จะมีความสุข จากคํา
ใหสัมภาษณของผูปกครองพบวาเด็กในกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญเริ่มแสดงตัวตนออกมาแมจะยัง
ไมชัดเจนก็ตาม แตสิ่งหนึ่งที่ทําใหครอบครัวเหลานี้สบายใจก็คือ การใฝเรียนใฝรูของเด็กๆ ดังคําให
สัมภาษณ ดังนี้
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“วั น นึ ง เค า ไปเห็ น อะไรจุ ด ประกายเค า มาเค า เลยมาบอกเราว า

แมหนูอยากเรียน
เปยโน เราก็เอาเลย ใสเขาไปเลย เราไมตองบังคับละ ถึงเวลาเคาก็อยากเอง แตก็ไมไดเลิศเลออะไร
เรารูวาเรียนแลวไดอะไร สมาธิ สังคม ไดเรียนรูกับคนอื่น หรือเรียนบัลเลตก็ไดบุคลิกภาพ ไมจําเปนตอง
เรียนบัลเลตจะตองไปเปนนักบัลเลต เรามองแควาเรียนแลวบุคลิกดี เรียนเปยโนแลวมีสมาธิ เอาแค
เนี้ยะ แตตอไปเคาจะเปนอะไรก็ตามแนวทางเคาแลว เพราะเราคงไมไดอยูกับเคาไปตลอด สุดทาย
เราก็ใหเขาเลือกดําเนินชีวิตตัวเองได” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
“การพัฒนาการของเขา

การเรียนรูของเขา มันเปนในเชิงบวกหรืออะไรนี่ พอแมที่ดู
อยูเขาสามารถตอบไดหมดวาลูกพัฒนาอะไรขึ้นมาจากเดิมบาง ดวยความที่ใกลชิดลูก” (พอวาฬ.
2557: สัมภาษณ)
พัฒนาการอีกดานหนึ่งที่สําคัญมากตอครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนคือ
ด า นทั ก ษะชี วิ ต โดยเด็ ก ๆกลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น มิ ไ ด แ ค พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ดั ง ที่ ค รอบครั ว เหล า นี้
สังเกตเห็นเทานั้น แตยังไดพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงมารยาทสังคมดวย ดังคําให
สัมภาษณที่กลาววา
“เคาก็มีสัมมาคารวะกมหลังใหผูใหญ

นี่แหละเนอะคือสิ่งที่เราตองการ เรื่องออน
นอม กลาแสดงออก เขากับคนอื่นไดถามวาเรียนเกงมั้ย ถาไดมันก็ดีเนาะ ถาไมไดอยางนอยมีตรงนี้
ก็สามารถใชชีวิตอยูรอดได ขอขาวกินไดแลว” (แมบี. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้การธํารงอัตลักษณของครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนจะเกิดขึ้น
เมื่อพวกเขาเหลานี้พบวาพัฒนาการของเด็กๆ เปนผลสวนหนึ่งมาจากความเปนกลุม ดังที่ผูปกครอง
กลาววา
“มีขี้อายบาง

แตนอยมาก แตวาความที่เปนกลุมเนี่ยมันชวยใหหมดเร็วมากเลยนะ
เมื่อออกไปเปนกลุมไปทํากิจกรรมขางนอก ดวยความเปนกลุมออกไปปุป ไดเลย แตลูกผมเนี่ย
ไมขี้อาย กลาแสดงออก คือเขาโตแลว” (พอเสือ. 2556: สัมภาษณ)
นอกจากนี้ผูปกครองทานอื่นมีความเห็นสอดคลองกันโดยกลาววา
“การเรี ย นกลุ ม ที่ ทํา ให เ ค า สามารถไปไหนเข า กั บ ใครก็ ไ ด

สามารถปรับ ตั ว ได
ครอบครัวเดี่ยวอาจมีปญหาเรื่องการเขากลุม เขาสังคม แตเราเปนกลุมที่มารวมกัน เวลาไปไหนก็เขา
กับคนอื่นไดงาย ทางเราจะเขากับคนอื่นไดงายกวามากกวาเด็กโรงเรียนปกติเพราะเด็กพวกนั้นจะ
กลัวครู เราไมกลัวแตเกรงใจแลวก็เคารพครู” (พอวาฬ. 2556: สัมภาษณ)
จากการตระหนักถึงขอไดเปรียบของความเปนกลุมผานพัฒนาการของเด็กกลุม
เรียนบานเฟรน ยิ่งชวยใหครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนเหลานี้ยังคงธํารงอัตลักษณเพื่อบุตร
หลานของตน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
เมื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล มีบทบาทชัดเจนขึ้นในระบบการศึกษา
ของประเทศไทย บุคคลมากมายเกิดความสนใจใครรูถึงศักยภาพในการหลอหลอมเด็กไทยใหเปนไป
ตามที่สังคมคาดหวัง การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบกลุมบานเรียนในปจจุบันไดกอตัวขึ้นตาม
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ผูวิจัยจึงพยายามศึกษาเพื่อคนหากลุมเรียนที่เหมาะสมและเปนไป
ตามนิยามของการจัดโฮมสคูลอยางแทจริง จากการศึกษาหลายกลุมทั้งบานเรียนและครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลแบบเดี่ยว ผูวิจัยพบวากลุมเรียนบานเฟรนนั้นเปนกลุมบานเรียนที่มีความนาสนใจหลาย
ประการ เชน สถานที่จัดการเรียนรู รูปแบบและแนวคิดทางการศึกษา รวมถึงโครงสราง-หนาที่ของ
บุคลากรในกลุมเรียนบานเฟรน เปนตน ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอประเด็นสําคัญ
3 ประเด็น ซึ่งไดแก ความเปนมาของกลุมเรียนบานเฟรน กระบวนการถายทอดทางสังคมของ
ผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน และอัตลักษณแหงตนของผูปกครองเหลานี้ โดยมีความ
คาดหวังวาขอคนพบจากการศึกษาจะสามารถตอบขอสงสัยบางประการใหแกผูที่มีความสนใจดาน
การศึกษาได
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาบริบทของกลุมเรียนบานเฟรน
และบริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกในกลุมเรียนบานเฟรน 2) เพื่อทําความเขาใจกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการ
ถายทอดทางสังคม 3) เพื่อทําความเขาใจถึงอัตลักษณและการธํารงอัตลักษณของครอบครัวที่จัด
โฮมสคูลภายใตการเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
ในบทนี้เปนการสรุปขอคนพบจากการวิจัยและอภิปรายผลการศึกษา พรอมใหขอเสนอแนะ
ผูวิจัยแบงการสรุปขอคนพบออกเปน 3 สวนตามจุดมุงหมายการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1. บริบทของกลุมเรียนบานเฟรนและสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
1.1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรน
1.2 บริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
ตอนที่ 2. การถายทอดทางสังคมของกลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและวิธีการ
2.1 การถายทอดทางสังคมของเด็กกลุมเรียนบานเฟรน
2.2 การถายทอดทางสังคมของผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
2.3 บทสรุปความสัมพันธและอนาคตภาพของการถายทอดทางสังคมของเด็กกลุม
เรียนบานเฟรน
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2.4 จุดรวมบางประการผานการไดรับการถายทอดทางสังคมของผูปกครองสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรน
2.5 การตัดสินใจเขาสูโฮมสคูล
ตอนที่ 3. อัตลักษณของกลุมเรียนและเงื่อนไขการธํารงอัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรน
3.1 อัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
3.2 การกอตัวของอัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
3.3 เงื่อนไขการธํารงอัตลักษณของครอบครัวบานเฟรนทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปจจุบัน

ตอนที่ 1. บริบทของกลุมเรียนบานเฟรนและสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
1.1 บริบทของกลุมเรียนบานเฟรน
1.1.1 ประวัติความเปนมาและวิธีการบริหารจัดการของกลุมเรียนบานเฟรน
กลุมเรียนบานเฟรนมาจากคําวา “Freedom To Learn” โดยเกิดจากการประชุมเพื่อลง
ความเห็นรวมกัน สุดทายก็กลายมาเปนชื่อกลุมเรียนบานเฟรน ที่มาของกลุมนี้เริ่มจากกลุมปฐม
ธรรม กลุมนี้เปนกลุมที่รวมผูปกครองที่มีแนวคิดทางดานการศึกษาคลายๆ กันจากโรงเรียนอนุบาล
ทางเลือกแหงหนึ่งในเขตปริมณฑลที่เปนแนววิถีพุทธ แตหลังจากนั้นไมนานดวยจํานวนเด็กที่มาก
ขึ้น ผูปกครองกลุมหนึ่งเลยจัดตั้งกลุมบานเรียนนี้ขึ้นมา ผูปกครองทุกคนมีการจัดสรรหนาที่ตาม
ความเหมาะสม เชน ผูปกครองที่มีความสามารถทางดานการทําบัญชีก็จะตองรับผิดชอบในสวนของ
การทําบัญชีรายเดือน บางทานมีความสามารถทางดานการทําอาหารก็จะเปนผูรับผิดชอบหลักดาน
อาหารรวมถึงการสอนเด็กทําอาหารดวย แตสิ่งหนึ่งที่นาสนใจคือ ทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนมี
ความยื ด หยุ น สู ง ไม มี ก ฎเกณฑ บั ง คั บ ตายตั ว แต เ นื่ อ งด ว ยการอยู ร ว มกั น ระเบี ย บวิ นั ย จึ ง มี
ความสําคัญที่ผูปกครองและเด็กๆทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนตองพึงมี ผูปกครองมีหนาที่เปน
ผูจัดการเรียนการสอนหลักโดยมีครูทิม (นามสมมติ) เปนศูนยกลางซึ่งเปนที่ปรึกษาหลักใหกับกลุม
เรียนบานเฟรน
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1.1.2 ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของสถานที่เรียนหลัก
ตาราง 2 แสดงที่ตั้งและจุดประสงคในการใชพื้นที่ของสถานที่เรียนหลัก
ที่ต้งั

สวนประกอบ

จุดประสงคในการใชพื้นที่

ลานเอนกประสงค

ลานกวาง โตะและเกาอี้
กระดานดํา

เปนสถานที่รบั ประทานอาหาร
ประชุมผูปกครอง เลนเกม และเรียน
ลีลาศ เปนตน

ตัวบานใหญ

เครื่องดนตรี หองสมุด หองโสต

เปนสถานที่เรียนวิชาตางๆ และ
พักผอนระหวางวัน
สามารถใชประโยชนไดทุกชั้น เชน
ใชเปนสถานที่โชวผลงานของเด็กๆ
รวมถึงใชเปนสถานที่เรียนในกรณีที่มี
การแยกชั้นเรียน เปนตน

ตึกตอเติม 3 ชั้น

พื้นที่กวาง ชัน้ วางอุปกรณ

สนามหญา

สนามหญาและตนไม

เปนสถานทีท่ าํ กิจกรรมและพักผอน
หยอนใจ

หองครัว

อุปกรณทําครัว

สถานที่เรียนและปฏิบัติการดาน
อาหาร

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางบานที่กลุมเรียนบานเฟรนเชาเพื่อเปนสถานที่
หลักในการทํากิจกรรมเรียนรูตางๆ และถือเปนศูนยกลางของผูปกครองทุกทาน โดยผูวิจัยจะนําเสนอ
สวนที่สําคัญ ดังนี้
ลานเอนกประสงค: เปนสถานที่ทํากิจกรรมตางๆ เชน เปนสถานที่รับประทานอาหาร
ประชุมผูปกครอง เลนเกม และเรียนลีลาศ เปนตน
ตัวบานใหญ: เฉพาะชั้นลางเทานั้นที่ใชเปนสถานที่เรียนวิชาตางๆ เชน วิชาคณิตศาสตรและ
ดนตรี มีหองสมุดขนาดเล็กอยูดานในซึ่งในหองสมุดถูกจัดใชเปนหองโสตทัศนศึกษาเชนกัน
ตึกตอเติม 3 ชั้น: เปนสถานที่อํานวยความสะดวกตางๆ โดยสามารถใชประโยชนได
ทุกชั้น เชน ใชเปนสถานที่โชวผลงานของเด็กๆ รวมถึงใชเปนสถานที่เรียนในกรณีที่มีการแยกชั้น
เรียน เปนตน
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สนามหญา: เด็กๆในกลุมเรียนบานเฟรนใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมและพักผอนหยอน
ใจ เด็กๆ บานเฟรนสามารถนั่งเลนใตตนไมหรือปนตนไมที่อยูในละแวกสนามหญาได
หองครัว: เปนสวนที่ใชประกอบอาหารและใชเปนสถานที่เรียนทําอาหารดวยเชนกัน
1.1.3 ระบบการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรน
แนวทางของระบบการเรี ย นการสอนของกลุม เรี ย นบ า นเฟ รน ไม มี รูป แบบตายตั ว
สามารถปรับไดตลอดเวลาแตมีโครงสรางที่คอนขางชัดเจน ซึ่งแยกออกเปน 4 กลุมประสบการณ
ดังนี้
อยูดีมีสุข (ทักษะชีวิต/ จริยธรรม) หมายถึง การอบรมสั่งสอนดานคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงการเรียนรูผานการปฏิบัติเพื่อใหเด็กสามารถนําประสบการณตางๆ ไปประยุกตใชไดใ น
ชีวิตประจําวัน
อานออก เขียนได ใชเปน (ภาษา – คณิตศาสตร) หมายถึง การเรียนการสอนที่เนน
เรื่องวิชาการโดยมุงหวังใหเด็กมีความรูความเขาใจในเรื่องภาษาศาสตรทั้งภาษาไทยและภาษาที่สอง
(ภาษาอังกฤษ) รวมถึงมีความรูความสามารถดานการคํานวณ
ทองโลกกวาง (องครวม) หมายถึง การเรียนรูผานทั้งประสบการณทางตรงและทางออม
โดยผานการปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก เชน ทัศนศึกษา หรือ การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เปนตน
ใจ, สมอง, มื อ (ศิ ล ปะ, ดนตรี , กี ฬ า, งานฝ มือ ) หมายถึ ง การเรีย นรูเ พื่ อ ใหเ กิด
ประสานสัมพันธระหวางใจ สมอง และมือ ผานการเรียนรูทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานฝมือ โดย
มุงหวังใหเด็กมีสมดุลทั้งฐานใจ สมองและมือ
ครูทิมเปนผูนําในการจัดตั้งโครงสราง4 กลุมประสบการณนี้โดยไดรับการยอมรับจาก
ผูปกครองทุกทาน แตอยางไรก็ตาม ดานรายละเอียดของแตละกลุมประสบการณจะขึ้นอยูกับหัวขอ
หลักของแตละภาคการศึกษาซึ่งไดขอสรุปมาจากการประชุมเพื่อลงความเห็นของผูปกครองกลุมเรียน
บานเฟรนทุกทาน แนวทางการสอนของบานเฟรนเนนเชิงบูรณาการโดยทั้ง 4 กลุมประสบการณที่
เด็กๆ ไดเรียนรูสามารถนําไปประยุกตเพื่อตอยอดองคความรูไดในแตละกลุมประสบการณอื่นๆ
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1.2 บริบทของครอบครัวที่เปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
1.2.1 ภูมิหลังของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลในกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหมดเปนพอแมของเด็กที่เปนผูจัด
โฮมสคูลมิใชปู ยา ตา ยาย หรือ ลุง ปา นา อา พอแมเหลานี้มีภูมิหลังที่แตกตางกัน แตเกือบทั้งหมด
มีภูมิลําเนาอยูที่กรุงเทพมหานคร สําหรับบางคนที่ไมไดเติบโตที่กรุงเทพมหานคร ณ ปจจุบันไดยาย
เขามาอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด สวนดานอาชีพ ผูปกครองสวนใหญมี
อาชีพหลากหลายซึ่งเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว บางครอบครัวมีธุรกิจ รานคา หรือ
โรงงาน และบางครอบครัวประกอบวิชาชีพอิสระ เชน อาจารยสอนโยคะ และ สถาปนิก เปนตน
ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนสวนใหญเปนครอบครัวที่มีระดับการศึกษาดี
สวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับสูงสุดระดับปริญญาตรี และบางครอบครัวจบการศึกษาภาคบังคับ
สูงสุดระดับปริญญาโท ซึ่งประสบการณจากสถาบันการศึกษาทั้งหลายที่ครอบครัวสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนสั่งสมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจัดโฮมสคูลแบบกลุมใหกับบุตรหลานของตน
1.2.2 มูลเหตุที่ทําใหตัดสินใจจัดโฮมสคูล
สําหรับจุดเริ่มตนที่ทําใหตัดสินใจจัดโฮมสคูล สาเหตุหลักๆ ลวนมาจากเจตคติแงลบ
ตอระบบโรงเรียน เชน ระบบการเรียนการสอน ระบบการคัดเลือกเขาสถานศึกษา ชีวิตที่ตองขึ้นอยู
กับการแขงขันทั้งดานเวลา เชน ตองรับประทานอาหารบนรถ และดานการเรียน ซึ่งสิ่งที่กลาวมานั้น
ไม ส ามารถตอบโจทย ด า นการศึ ก ษาให กั บ ครอบครั ว สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น ได เนื่ อ งจาก
ครอบครัวเหลานี้ตองการสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณใหกับลูกประกอบกับตองการใหลูกเรียนรู
อยางสนุกสนาน
ผูปกครองบานเฟรนไดตัดสินใจนําระบบการศึกษาแนวทางเลือกมาใชกับบุตรหลาน
ของตนเองเนื่องจากผลของประสบการณที่พวกเขาสวนใหญไดรับและสั่งสมมานานโดยผานการ
เรียนรูดังนี้ 1) ประสบการณจากการเห็นแบบอยาง 2) ประสบการณจากทักษะชีวิต 3) ประสบการณ
จากวิธีการอบรมเลี้ยงดู 4) ประสบการณจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งจากประสบการณทั้งหลาย
ที่ผูปกครองบานเฟรนไดสั่งสมมาเปนเวลานานจนมาถึงจุดที่ทําใหพวกเขาตัดสินใจจัดโฮมสคูลใหกับ
บุตรหลาน โดยมีมูลเหตุที่นําไปสูการตัดสินใจ ดังนี้ 1) การนําบุตรหลานเขาศึกษาระดับอนุบาลใน
อนุบาลแนววิถีพุทธ 2) มีปฏิสัมพันธกับผูมีแนวคิดคลายกัน 3) การไดรับอิทธิพลจากสื่อ 4) จาก
ประสบการณชีวิต 5) อิทธิพลจากบุคคลรอบขาง 6) การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือ
องคกร 7) การเนนเด็กเปนศูนยกลาง และ8) ศรัทธาตอระบบโฮมสคูลและความสามารถในการเปน
ครูของพอแม
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1.2.3 ขอไดเปรียบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบกลุม
ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนไมเคยมีประสบการณในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเดี่ยว แมวาผูปกครองเหลานี้สวนใหญเคยนําลูกเขาระบบโรงเรียนแตก็เปนประสบการณจาก
โรงเรียนอนุบาลแนวทางเลือก หรือผูปกครองบางทานเคยนําลูกเขาเรียนในระบบโรงเรียนประถม
ทั่วไปแตสุดทายพวกเขากลับมาเปนสวนหนึ่งของกลุมเรียนบานเฟรน สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวา
ผูปกครองทั้งหลายตระหนักถึงขอไดเปรียบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบกลุมคือ ประการ
ที่ 1. การรวมกลุมผูปกครองจากหลายครอบครัวทําใหเกิดการแบงปนทรัพยากรทั้งทางดานบุคคล
ความรู แรงงาน การเงิน เวลาและประสบการณ ประการที่ 2. เด็กๆไมเหงาหรือรูสึกโดดเดี่ยว
เนื่องจากเด็กๆไดมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลในกลุมเรียนบานเฟรน ประการที่ 3.
จํานวนเด็กไมมากเกินไปหรือนอยเกินไปซึ่งเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ประการที่ 4. พอแมสามารถเรียนรูไปพรอมกับเด็กๆ

ตอนที่ 2. การถายทอดทางสังคมของกลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและ
วิธีการ
กลุมเรียนบานเฟรนผานการถายทอดทางสังคมเนื่องจากเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกับ
มนุษยทุกคน ดังนั้นผูวิจัยสนใจศึกษาเนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคมของเด็กและผูปกครอง
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนในฐานะผูรับการถายทอดทางสังคมโดยสาระสําคัญในสวนนี้แบงเปน 2
ประเด็นหลัก คือ การถายทอดทางสังคมของเด็กกลุมเรียนบานเฟรน และการถายทอดทางสังคม
ของผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน สรุปไดดังตาราง 3
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ตาราง 3 การถายทอดทางสังคมของกลุมเรียนบานเฟรน
ผูไดรับการ
ถายทอด
1. เด็กกลุมเรียน
บานเฟรน

ตัวแทนการ
ถายทอด
ครอบครัว

กลุมเรียนบาน
เฟรน

เนื้อหาการถายทอด

วิธีการถายทอด

- ดานคุณธรรม จริยธรรม - ผานการลงมือปฏิบัติ
- ดานทักษะชีวิต
- ผานตัวแบบ
- เนื้อหาเฉพาะทาง
- ผานสื่อตางๆ
- ผานการเขาสังคม
- ผานการใชเหตุผลนํา
- อยูดีมีสุข (ทักษะชีวิต/
จริยธรรม)
- อานออก เขียนได ใชเปน
(ภาษา – คณิตศาสตร)
- ทองโลกกวาง (องครวม)
- ใจ, สมอง, มือ
(ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา,
งานฝมือ)

2. ผูปกครอง
เด็กกลุมเรียนบาน -ดานพัฒนาการ
สมาชิกกลุมเรียน เฟรน
-การขัดเกลาอารมณ
บานเฟรน
-แนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
ครูทิม (นามสมมติ) ของโฮมสคูล
-ธรรมมะเพื่อดําเนินชีวิต
-คุณสมบัติของความเปน
ครู
ผูปกครองทานอื่น -การประนีประนอม
-ดานความผูกพันผาน
กิจกรรม
-ศักยภาพความเปนครู

- ผานเรื่องเลา
- ผานกิจกรรมและการลงมือ
ปฏิบัติ
- ผานสื่อตางๆ
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2.1 การถายทอดทางสังคมของเด็กกลุมเรียนบานเฟรน
ครอบครัวและบุคลากรทุกคนในบานเฟรนซึ่งเรียกไดวาเปนตัวแทนการถายทอดทางสังคม
ที่สําคัญตอเด็กๆ คือบุคลนัยสําคัญเหลานี้อยูใกลชิดกับเด็กมากที่สุด มีหนาที่หลักในการอบรม
สั่งสอน และหลอหลอมเด็กๆ ใหกลายเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เนื้อหาและวิธีการในการถายทอด
ทางสังคมของพวกเขาจึงเปนประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยตองการศึกษา ตัวแทนการถายทอดทางสังคม
ของเด็กกลุมเรียนบานเฟรนแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ครอบครัว และกลุมเรียนบานเฟรน
2.1.1 ครอบครัว: ในฐานะตัวแทนการถายทอดทางสังคมสูเด็ก
เนื้อหาในการถายทอดที่ผูปกครองสอนและอบรมเด็กมีดังนี้ 1) ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ดานทักษะชีวิตซึ่งครอบคลุมถึง ความรู การแกไขปญหาเฉพาะหนา ความอดทน
การปรับตัว ความคิดสรางสรรค และสติสัมปชัญญะ และ3) เนื้อหาเฉพาะทางสูการคนหาตนเอง
เปนเนื้อหาการถายทอดเฉพาะดานซึ่งเริ่มตนมาจากความสนใจที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง
1) ดานคุณธรรม-จริยธรรม
สาระสําคัญที่เด็กไดรับการถายทอดจากครอบครัว ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และเนื้อหาเฉพาะทาง สิ่งที่โดดเดนและแตกตางจากครอบครัวทั่วไปคือดาน
เนื้อหาและวิธีการ เริ่มจากดานคุณธรรม-จริยธรรม ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนมุงเนนและให
ความเขมขนกับเรื่องนี้เนื่องจากตองการปลูกฝงดานความซื่อสัตยและสัจจะรวมถึงการคิดดีทําดีตาม
วิถีพุทธ เนื่องจากผูปกครองเชื่อวาสิ่งเหลานี้สามารถยกระดับทั้งสุภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ
ได
2) ดานทักษะชีวิต
นอกจากนี้ดานทักษะชีวิตถือวาเปนสาระสําคัญอีกดานหนึ่งที่ผูปกครอง
กลุมเรียนบานเฟรนเล็งเห็นถึงความสําคัญและมั่นใจวาทักษะชีวิตของเด็กโฮมสคูลจะโดดเดนกวา
เด็กๆ ที่เขาสูระบบโรงเรียนปกติ ผูปกครองเหลานี้เชื่อวาทักษะชีวิตสามารถถูกพัฒนาขึ้นไดอยางดี
ภายนอกหองเรียนและตองผานการลงมือปฏิบัติจริงหรือผานสถานการณจริงตามที่ คอมมอนและ
แมคมูลเลน (Common; & Macmullen. 1986) กลาววาพอแมที่จัดโฮมสคูลเชื่อวา เด็กๆ ไมควรไป
โรงเรียนหรืออยูแตในบานเพราะสถานการณในชีวิตของเด็กเปรียบเปนโรงเรียนที่กระตุนใหเด็กเกิด
ความอยากรูอยากเห็นตามธรรมชาติซึ่งจะตองไมถูกทําลายโดยความเปนระบบ ดังนั้นเนื้อหาดาน
ทักษะชีวิตถูกสั่งสอนผานกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในบานและนอกบาน ซึ่งเปนแนวคิดสวนทางกับ
ระบบโรงเรียนทั่วไปที่มุงเนนทางดานทฤษฏีโดยเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเพียงเล็กนอย
เทานั้น
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3) เนื้อหาเฉพาะทาง
นอกจากนี้ผูปกครองสนับสนุนการเรียนรูเนื้อหาเฉพาะทาง เชน เมื่อเด็ก
แสดงความอยากรูอยากเห็นเปนพิเศษดานใดดานหนึ่ง เชน การเลนเรือใบ หรือ ดนตรี ผูปกครอง
บานเฟรนใหการสนับสนุนทันทีเมื่อประเมินแลววาเหมาะสมกับเด็กๆ ซึ่งเปนการเสริมสรางความ
แข็งแกรงในจุดที่เด็กๆ ถนัด ในทางตรงกันขาม ผูปกครองทั่วไปจะมุงเนนเสริมดานที่เด็กๆ ไมถนัด
หรือผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนต่ํา จุดนี้ถือเปนอีกจุดเดนหนึ่งของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน
พวกเขาเชื่อวาโรงเรียนไมสามารถใหความรูที่เพียงพอกับเด็กๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของคัน
โทรวิชส (Kantrowitz. 1994) ที่พบวาผูปกครองโฮมสคูลรูสึกวาโรงเรียนทั่วไปไมสามารถใหความรู
เชิงวิชาการที่เพียงพอกับเด็กๆได ดังนั้นการเรียนรูเฉพาะดานสามารถเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณเมื่อ
เด็กๆ ใหเวลาเพียงพอตอการเรียนรูและฝกฝนทักษะเฉพาะทาง
สําหรับวิธีการถายทอดของผูปกครองนั้น สามารถแบงออกเปน 5 ประเด็น
ดังนี้
1) การเรียนรูผานการลงมือทํา
ตามที่จอหน โฮลท (John Holt) ไดสนับสนุนแนวคิด “Learning by Living”
ไดสะทอนใหเห็นถึงวิธีการถายทอดทางสังคมของแตละครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนได
อยางชัดเจน ครอบครัวเหลานี้ใหเสรีภาพกับเด็กในการที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
เพราะครอบครัวเหลานี้มีแนวคิดที่วาการเลนและการลงมือกระทําสามารถสงเสริมกระบวนการ
ความคิดของเด็ก การที่เด็กๆ ไดใชชีวิตในสถานการณจริงแทนที่จะเรียนรูอยูในหองสี่เหลี่ยมมีสวน
ชวยใหเด็กสามารถพึ่งพาตนเองไดเร็ว
2) การถายทอดผานตัวแบบ
การที่เด็กๆเกิดการเรียนรูไดนั้นมิไดขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลเพียงอยาง
เดียว แตสภาพแวดลอมก็เปนปจจัยสําคัญดวยเชนกัน เด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนมีโอกาสและ
เวลาที่ อ ยู กั บ ครอบครั ว มากกว า เด็ ก ทั่ ว ไป ดั ง นั้ น ผู ป กครองจึ ง จํ า เป น จะต อ งกระทํ า ตนให เ ป น
แบบอยางที่เหมาะสม ดังที่แบนดูรา (1977)ไดอธิบายวากระบวนการที่สําคัญในการเรียนรูโดยการ
สังเกต (Observational Learning) หรือการเรียนรูโดยตัวแบบ (Modeling) เริ่มจากความสนใจและใส
ใจพฤติกรรมตัวแบบ ซึ่งก็คือผูปกครอง เด็กกลุมเรียนบานเฟรนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากพอแมเปน
อันดับแรก เชน เด็กบางคนสามารถเรียนรูการวาดภาพไดเปนอยางดีเพราะเนื่องจากสนใจและ
สังเกตการทํางานของคุณพอ เปนตน นอกจากนี้ผูปกครองมีเจตจํานงคที่ตองการใหบุตรหลานของ
ตนเรียนรูผานตัวแบบจากคนนอกครอบครัวเนื่องจากตนเองไมสามารถเปนตัวแบบที่เหมาะสมใน
ประเด็นนั้นๆ ได
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3) การถายทอดผานสื่อตางๆ
สื่อถือเปนสิ่งที่มีอิทธิพลสูงตอพฤติกรรมของมนุษย ครอบครัวสมาชิก
กลุมเรียนบานเฟรนไมปฏิเสธสื่อแมวาสื่อสงผลใหเด็กเลียนแบบพฤติกรรมเชิงลบดังงานวิจัยของ
รีเบคกา คอลลินส (Rebecca Collins. 2004) พบวาเด็กวัยรุนที่ใชเวลาดูโทรทัศนที่มีเนื้อหาทางดาน
เพศจํานวนมาก จะมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธภายในปถัดไปซึ่งโอกาสจะเปน 2 เทาของวัยรุนที่มิได
เสพสื่อโทรทัศน ที่มีเนื้อหาทางด านเพศ แตอยางไรก็ต ามครอบครัวสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
ตัดสินใจเลือกใหเด็กๆ เสพสื่อที่เปนประโยชนหรือเลือกใชสื่อเพื่อเรียนรูและถายทอดประสบการณ
ของตนเอง โดยมีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนการใชสื่อเสริมสรางการเรียนรู ดังเชนงานวิจัยของ
มองคโกเมอรี่ (Montgomery, S.M. 1995) ศึกษาพบวาเด็กนักเรียนพึงพอใจในการใชโปรแกรมสื่อ
เชน ภาพยนตรรวมในการเรียนรูในหองเรียนสามารถกระตุนใหเด็กนักเรียนตื่นตัวที่จะเรียนรูอยู
เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในหองเรียนแบบปกติ นอกจากนี้วิธีการเรียนรูผานสื่อนั้น
เปนลักษณะหนึ่งของการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) ตามแนวทางของ
แบนดู ร า เด็ ก ๆได เ รี ย นรู จ ากละครว า คนไม ดี จ ะมี จุ ด จบที่ ไ ม ส วยงาม ซึ่ ง กระตุ น ให เ ด็ ก เหล า นี้
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมจรรยารวมถึงการที่รูจักหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณเหลานี้
นอกจากนี้ในบางกรณีแมวาเด็กๆ มิไดเลียนแบบสิ่งที่พวกเขาไดรับมาจากสื่อ แตพวกเขาเหลานี้มี
ความสามารถเปรียบเทียบสื่อตางๆ และตัดสินใจเลือกรับสื่อที่เหมาะสมไดดวยตัวเอง เชน เด็ก
เปรียบเทียบเนื้อหาที่ไดรับจากการอานนิยายกับในโรงภาพยนตร เปนตน
4) การเรียนรูผานการเขาสังคม
ดานทักษะการเขาสังคมเปนประเด็นสําคัญที่ผูปกครองสมาชิกกลุมเรียน
บานเฟรนตระหนักถึง ดวยขอสงสัยจากบุคคลภายนอกเรื่องความสามารถในการเขาสังคมของเด็ก
โฮมสคูล ผูปกครองเหลานี้จึงเปดโอกาสใหเด็กใชเวลาในการเรียนรูผานการเขาสังคม โดยเริ่มตน
จากการมีปฏิสัมพันธกับญาติหรือคนในครอบครัว ซึ่งผลของการพัฒนาทางดานอารมณและสังคม
ของเด็กๆ กลุมเรียนบานเฟรนเปนที่นาพึงพอใจ ตามคําใหสัมภาษณของผูปกครองทานหนึ่งที่
กลาวถึงผลของการที่บุตรหลานของตนไดมีโอกาสชวยงานทางบานญาติทําใหเด็กเริ่มตนที่จะกลา
พูดคุยกับลูกคาที่ไมเคยรูจักกันมากอน ดังเชนงานวิจัยของชายเยอร (Shyers. 1992) พบวาคะแนน
ปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กที่เรียนโฮมสคูลสูงกวาเด็กที่เรียนในโรงเรียนแบบปกติ นอกจากนี้
ครอบครัวแตละครอบครัวของกลุมเรียนบานเฟรนพยายามใหเด็กทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น เชน การ
พาเด็กไปวัด ขี่จักรยาน และเขาคาย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาทักษะทางสังคม และ
การเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวของพวกเขาผานการเขาสังคม ประกอบกับชวยเสริมสรางทักษะชีวิต
ใหกับพวกเขาเหลานี้ดวย ดังนั้น การจัดโฮมสคูลไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานเหตุการณจริง
ขอคนพบนี้เทียบเคียงไดกับงานวิจัยของมองคโกเมอรี่ (Montgomery. 1989; cited in Ray. 2004)
ที่พบวาเด็กไดรับการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลไมไดตัดขาดจากกิจกรรมทางสังคมที่ทํารวมกับเด็ก
และผูใหญคนอื่นๆ พวกเขามักเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมทางศาสนา การฝกงาน เลนกีฬา
เขาคายฤดูรอน รวมถึงคายดนตรี เปนตน ซึ่งงานวิจัยนี้ไดสรุปวา การจัดการเรียนการสอนแบบ
โฮมสคูลสามารถสนับสนุนใหเด็กพัฒนาไปสูภาวะผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5) ผานการใชเหตุผลนํา
ผูปกครองไดเรียนรูวาการใชอารมณกับลูกเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ดังนั้น
พวกเขาจึงเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลแทน เพื่อพัฒนาโครงสรางทางความคิดความเขาใจเชิงจริยธรรม
ของเด็ก ดังเชนทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg. 1971) ในระดับกอน
กฎเกณฑสังคม เชน ผูปกครองใชวิธีการทําโทษโดยใหเด็กสงบสติอารมณผานการนับเลขแทนการ
ทําโทษแบบทั่วไป ทําใหเด็กเขาใจสาเหตุของการทําโทษอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
เพราะเด็กไดเกิดสติกลับมายอนทบทวนตนเอง พิจารณาวาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้นสงผลตอ
ผูอื่นอยางไร การสอนแบบใชเหตุผลนําเชนนี้จะนําไปสูการสรางจริยธรรมขั้นสูงตอไปเมื่อเด็กเติบโต
ขึ้น
นอกจากนี้เนื้อหาและวิธีการถายทอดทางสังคมที่ผูปกครองกลุมเรียนบาน
เฟรนถายทอดให กั บ บุตรหลานของตนเปนวิ ธี การที่สะท อนให เ ห็นถึงการนํา เด็กเปนศูนยกลาง
ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาการครอบครัวอาทิเชน บรอนเฟน
เบรนเนอร แหงมหาวิทยาลัยคอรเนล (Cornell University) จอหน โบลบี้ แหงองคการอนามัยโลก
(World Health Organization) และ เบอรตัน ไวท แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University)
ได แ นะนํ า วิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบประสาทของเด็ ก และไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องเด็ ก ทั้ ง นี้
Bronfenbrenner นักจิตวิทยามองวาการที่ใหเด็กใชชีวิตประจําวันในชวงประถมศึกษาตอนตนจะ
สงผลใหเด็กเกิดความไววางใจที่มากเกินไปตอเพื่อน ซึ่งอาจทําใหเด็กไมเปนตัวของตัวเองและถูก
ครอบงําโดยสภาพแวดลอมไดงายและนําไปสูความไมเหมาะสมในการใชชีวิตในสังคม แมวาเด็กๆ
เหลานี้ไมไดเขาเรียนในโรงเรียนทั่วไปแตพวกเขามีโอกาสในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลที่
หลากหลาย การเรียนรูของพวกเขาอยูบนพื้นฐานของการสั่งสมประสบการณโดยมีเนื้อหาดานทักษะ
ชีวิตเปนตัวนําซึ่งวัตถุประสงคของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนนั้นคือ ตองการใหบุตรหลานของ
ตนสามารถเติบโตเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เปนคนดีที่สามารถอยูรวมกับ
บุคคลอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเหลานี้จึงมีแนวทางสูความ
เตรียมพรอมใหกับบุตรหลานดังที่กลาวขางตน
2.1.2 กลุมเรียนบานเฟรน: ในฐานะตัวแทนการถายทอดทางสังคมสูเด็ก
กลุมเรียนบานเฟรนเปนกลุมสังคมเล็กๆ ที่กอตัวขึ้นภายใตแนวคิดการจัดการศึกษา
โดยมีเด็กเปนศูนยกลาง ซึ่งผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรนมีแนวคิดดานการศึกษาคลายเคียงกัน
และไมไวใจระบบโรงเรียนโดยเฉพาะระบบการเรียนการสอนที่ไมสามารถทําใหบุตรหลานของตน
เจริญทางดานความรู ความคิด และจิตใจ ซึ่งคลายกับแนวคิดของ John Holt ซึ่งเปนนักมานุษยวิทยา
ที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เขาไดเห็นวาเด็กนักเรียนในระบบนั้นขาดความเปน
มนุษยอยางแทจริง ระบบการศึกษาในโรงเรียนสกัดกั้นการเรียนรูของเด็ก และขัดขวางความอยากรู
อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก โดยเขาสนับสนุนแนวคิดที่วา “learning by living” ดังที่กลุมเรียน
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บานเฟรนไดแบงเนื้อหาการเรียนการสอนออกเปน 4 กลุมประสบการณ ดังนี้ 1) อยูดีมีสุข (ทักษะ
ชีวิต/ จริยธรรม) 2) อานออก เขียนได ใชเปน (ภาษา – คณิตศาสตร) 3) ทองโลกกวาง (องครวม)
และ 4) ใจ, สมอง, มือ (ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา, งานฝมือ) ซึ่งผูปกครองเชื่อวาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนตาม 4 กลุมประสบการณนี้สามารถตอบโจทยพวกเขาไดตามประสบการณที่ผูปกครองกลุม
เรียนบานเฟรนไดรับมาตั้งแตเริ่มจัดตั้งกลุมเรียนบานเฟรน
สาระสําคัญที่เด็กไดรับการถายทอดจากบานเฟรน ไดแก ทักษะชีวิต-จริยธรรม ภาษาคณิตศาสตร องครวม และศิลปะ ดนตรี กีฬา งานฝมือ เนื่องจากกลุมเรียนบานเฟรนมุงเนนเรื่อง
ทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นการเรียนการสอนจะมุงเนนใหเด็กๆ สามารถใชชีวิตไดอยาง
มีความสุขในสังคม รูจักนึกถึงผูอื่น สามารถพึ่งพาตนเองและเปนที่พึ่งใหกับบุคคลรอบขางได การ
ฝกฝนดานทักษะชีวิตและจริยธรรมนี้จะเปนไปโดยธรรมชาติ ไมบีบบังคับหรือเรงใหเด็กๆ บรรลุ
เปาหมายที่บานเฟรนไดตั้งไว ซึ่งไมแตกตางจากสาระสําคัญอื่นๆ เชน ดานภาษา-คณิตศาสตร องค
รวม และศิลปะ ดนตรี กีฬา งานฝมือ โดยเนื้อหาสาระทั้ง 4 ดานนี้มีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากการ
เรียนการสอนเปนเชิงบูรณาการ ยกตัวอยางเชน การเรียนรูดานทักษะชีวิตสามารถพัฒนาดาน
ภาษา-คณิตศาสตร เพิ่มพูนประสบการณ กลาวคือ การเปดโอกาสใหเด็กๆ ขายของที่ตลาด ทําให
เด็กๆ ไดคิดแกปญหาเฉพาะหนา มีการสรางสรรคภาษาในการใชชักจูงลูกคา ผานการทองโลกกวาง
ซึ่งก็คือ การเห็นแบบอยางจากพอคาแมคามืออาชีพ และแนนอนในสถานการณนี้สามารถเพิ่มทักษะ
ทางคณิตศาสตรผานการคิดเงินและทอนเงิน ดังที่แดนิสและเฮล (Danish; & Hale. 1981) กลาววา
การสอนด า นกี ฬ าและการสอนด า นทั ก ษะชี วิ ต มี รู ป แบบที่ เ หมื อ นกั น กล า วคื อ เรี ย นรู ผ า นการ
ยกตัวอยาง การเห็นตัวแบบ และการฝกปฏิบัติ จากจุดนี้สะทอนใหเห็นวา พัฒนาการทางดานกีฬา
สงผลดีตอพัฒนาการทางดานทักษะชีวิต
สําหรับวิธีการถายทอดทางสังคมสูเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนนั้น ผูปกครองและผูมี
สวนเกี่ยวของทั้งหลายเนนวิธีเชิงบูรณาการและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผูปกครองเหลานี้
มองว า รู ป แบบการถ า ยทอดนั้ น ควรเป น ไปแบบธรรมชาติ พ ร อ มกั บ สภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสม
กลาวคือ มีการเรียนรูผานสังคมเนื่องจากเปนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบกลุมซึ่งถือเปน
จุดแข็งของกลุมเรียนบานเฟรน สอดคลองกับ แนวคิดของ Charlotte Mason นักการศึก ษาใน
ประเทศอังกฤษ ความคิดของเธอไดถูกยอมรับ ซึ่งเปนความคิดที่จะนําการเรียนรูออกสูโลกกวางและ
เปนแนวการเรียนรูที่คลาสสิก เธอเชื่อวาสภาพแวดลอมการเรียนรูจะตองเหมาะสม กระตุนการเรียนรู
และสนุกสนาน (Van Oostrum; & Van Oostrum. 1997a: 7) ซึ่งวิธีการถายทอดทางสังคมจากกลุม
เรียนบานเฟรนไปสูเด็กทั้งหมดนี้สามารถชวยเติมเต็มในสิ่งที่ผูปกครองไมสามารถจัดการไดเพียง
ลําพัง วิธีการถายทอดที่เด็กไดรับแบงออกเปน 3 แนวทางหลัก ไดแก
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1) การถายทอดผานเรื่องเลา
เครื่องมือที่สําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุม
เรียนบานเฟรน ไดแก การเลาเรื่องเสริมสรางจิตสํานึกและแผขยายประสบการณของเด็ก โดยเนื้อหา
สวนใหญจะเนนเรื่องธรรมะหรือบางครั้งอาจเปนขอมูลขาวสารประจําวันทั่วไป การเลาเรื่องถือเปน
เครื่องมือการเรียนการสอนที่สําคัญและสามารถยกระดับการเรียนรูของเด็กๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งใน
ป จ จุ บั น นั ก การศึ ก ษาหลายท า นได ใ ช ก ารเล า เรื่ อ งเข า มาใช เ ป น กิ จ กรรมในห อ งเรี ย น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางประสบการณตางๆ ที่สําคัญใหกับผูเรียน นอกจากนี้การถายทอดผาน
การเลาเรื่องสามารถนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการเลาเรื่องของเด็กอีกดวยในกรณีที่นักการศึกษา
สนับสนุนใหเด็กฝกฝนการสะทอนประสบการณของตนเองผานทักษะการเลาเรื่อง (Alterio. 1999)
2) การเรียนรูผานกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ
ประสบการณของแตละบุคคลมิไดมาจากการนั่งเรียนในหองเรียนเทานั้น
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือกระทําสามรถชวยใหผูเรียนมีความชํานาญและเกิดความเขาใจ
อยางถองแทผานประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งการเรียนรูผานกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติของกลุมเรียน
บานเฟรนมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะการใชชีวิต การอยูรอดในสังคมอยางเปนสุข และ
ประยุกตบ ทเรียนมาใชใ นสถานการณจริง ดังเชน เรย (Ray. 2004) กลา ววา การเรียนรูผา น
สถานการณจริงนั้นคือเพื่อที่จะทําใหบุคคลหนึ่งๆ สามารถมีทักษะหาอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยู
อาศัยได ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกลุมเรียนบานเฟรน การเรียนการสอนเนนการใชเครื่องมือ
หรือตัวกลางเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปแบบรูปธรรม ยกตัวอยางเชน การเรียนคณิตศาสตร
ผูสอนจะเตรียมเครื่องมือตางๆ เพื่อใชเรียนเรื่องการวัด ซึ่งเด็กจะสามารถสัมผัสและพิสูจนไดดวยตา
ทําใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตองจะแตกตางจากการเรียนในหองเรียนทั่วไปที่เด็ก
เรียนการวัดผานรูปภาพในหนังสือเทานั้น เนื่องจากผูปกครองเชื่อวาการเรียนรูผานการลงมือกระทํา
ชวยใหเด็กสามารถพัฒนาทั้งทักษะชีวิตและทักษะทางดานวิชาการไปพรอมๆ กัน จากบารเบอร
(Barber. 2001) กลาววา ผลการทดสอบทางดานวิชาการของเด็กที่ไดรับการศึกษาแบบโฮมสคูลสูง
กวาเด็กนัก เรีย นในระบบโรงเรียนทั่ว ไป ดังเชน ในปการศึก ษา 1999-2000 คะแนนเฉลี่ยวิช า
คณิตศาสตรของเด็กโฮมสคูลเทากับ 568 คะแนน ในขณะที่เด็กโรงเรียนรัฐบาลทําคะแนนเฉลี่ยได
501 คะแนน
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3) การใชสื่อเปนตัวกลาง
ในยุคโลกาภิวัฒน มนุษยมีชองทางที่หลากหลายในการรับขอมูลขาวสาร
ดังนั้นเพื่อเปนการเปดโลกการเรียนรู ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเล็งเห็นความสําคัญของการ
เรียนรูผานสื่อ การเรียนการสอนจึงเนนการเรียนรูผานสื่อตางๆ ทั้งที่ถูกจัดเตรียมไวและสื่อที่เด็กๆ
สนใจและคนควาไดดวยตนเอง บานเฟรนเชื่อวาสื่ออินเตอรเนตมิไดมีแตดานลบดังเชน งานวิจัย
หลายงานกลาววา การเสพสื่ออยางไมเหมาะสมหลอหลอมใหเด็กเขาไปอยูในวัฒนธรรมของผูใหญที่
เต็มไปดวยเรื่องทางเพศและความรุนแรงรวมถึงการพานิชยตางๆ เพียงแตถาเด็กสามารถเลือกรับ
สื่ออยางมีประสิทธิภาพได สื่อเทคโนโลยีตางๆจะเปนประโยชนตอพวกเขาอยางสูง บานเฟรนเชื่อวา
สื่อเปนตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่เขาถึงงายและมีประสิทธิภาพสูงในโลกปจจุบัน ดังที่ Levine
and Hoffner (2006) กลาววา การเรียนรูผานสื่อจะชวยเตรียมพรอมใหกับเด็กดานการทํางานเพื่อ
กลายเปนผูทํางานที่มีประสิทธิภาพเมื่อพวกเขาเติบโตเปนผูใหญ
2.2 การถายทอดทางสังคมของผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
มิ ใ ช เ พี ย งแต เ ด็ ก ๆ เท า นั้ น ที่ ไ ด รั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมจากกลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น
ผูปกครองทุกคนในกลุมเรียนบานเฟรนไดรับการถายทอดทางสังคมเฉกเชนเด็กๆ เหลานี้ เนื่องจาก
กระบวนการการรวมกลุมนั้น จําเปนตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางบุคคลในกลุม
เชน กับผูปกครองทานอื่นๆ กับเด็กๆ กลุมเรียนบานเฟรนและกับครูทิม กระบวนการถายทอดทาง
สังคมจากกลุมเรียนบานเฟรนสูผูปกครอง แบงเปน 3 มิติ ดังนี้
2.2.1 เด็กๆ ในฐานะตัวแทนการถายทอด
นอกจากผูปกครองไดถายทอดทางสังคมใหกับบุตรหลานของตนแลวนั้น เด็กๆ ทุกคน
ในกลุมเรียนบานเฟรนก็เปนหนึ่งในตัวแทนการถายทอดทางสังคมใหกับผูปกครองในกลุมบานเรียน
ดวยเชนกัน สิ่งแรกที่ผูปกครองไดเรียนรูจากเด็กๆ ในกลุมเรียนบานเฟรนคือ พัฒนาการ นอกจากนี้
ผูปกครองไดรับการถายทอดประสบการณดานอื่นๆ เชน ทักษะการจัดการเรียนการสอน และความ
อดทน เปนตน เด็กๆ กลุมเรียนบานเฟรนยังไดถายทอดความออนโยนซึ่งทําใหผูปกครองเขาใจใน
ธรรมชาติของพวกเขาและสิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการหลอหลอมผูปกครองทุกคนในกลุมเรียน
บานเฟรนใหรูจักวิธีการจัดการกับอารมณตนเองไดดีขึ้น
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2.2.2 ผูปกครองในฐานะตัวแทนการถายทอด
ผูปกครองทุกทานมีการปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูปกครองทานอื่นตลอดเวลา ดังนั้น
ผูปกครองทั้งหลายเกิดการถายทอดซึ่งกันและกันทั้งโดยทางตรงและทางออม ผูปกครองทั้งหลาย
เกิดความผูกพันกันเสมือนเปนครอบครัวเดียวกันมีความอบอุนใจเนื่องจากทุกคนมีศรัทธาซึ่งกันและ
กั น และเชื่ อ ว า มี แ ต ค วามปรารถนาดี ใ ห กั บ เด็ ก ๆ ผู ป กครองได เ รี ย นรู สั่ ง สมประสบการณ จ าก
ขอคิดเห็นหรือการจัดการเรียนการสอนของผูปกครองทานอื่นทําใหผูปกครองเหลานี้ไดพัฒนาทักษะ
โดยเฉพาะดานการเรียนการสอนรวมถึงหลอหลอมจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติได โดยการ
ถายทอดนี้มีอิทธิพลตอการสรางและธํารงอัตลักษณแหงความเปนผูปกครองที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรน ที่จะกลาวในหัวขอตอไป
2.2.3 ครูทิมในฐานะตัวแทนการถายทอด
ครู ทิ มเป นบุค คลสํ าคัญ ในฐานะผูถายทอดทางสังคมให กับ ผูปกครองเช นเดี ย วกั บ
ผูปกครองทานอื่นๆ และเด็กๆ เนื่องจากผูปกครองทุกทานศรัทธาตอครูทิมในฐานะเสาหลักของกลุม
เรียนบานเฟรน ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนตางยอมรับวาครูทิมมีอิทธิพลอยางมากตอความคิด
เจตคติ และพฤติกรรมของพวกเขา ผูปกครองเหลานี้ไดซึมซับธรรมะจากครูทิมเชนกัน ครูทิมสอนให
รูจักการปลงและปลอยวางสงผลทําใหผูปกครองเหลานี้มีความคาดหวังกับลูกนอยลง ทําใจใหเปน
กลางและที่สําคัญที่สุดคือ การมองเด็กเปนศูนยกลาง มิใชใหเด็กเดินไปตามทางแหงความคาดหวัง
ของผูปกครอง
จากตั ว แทนการถ า ยทอดทางสั ง คมทั้ ง 3 มิ ติ ที่ ก ล า วข า งต น อาจกล า วสรุ ป ได ว า
ผูปกครองเหลานี้ไดเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันจากผูปกครองดวยกันเอง จากเด็กๆ ในกลุมบาน
เรียน และจากครูทิม(นามสมมติ)โดยการถายทอดทางสังคมนี้สามารถขัดเกลาใหผูปกครองทั้งหลาย
เปนนักจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ดีได
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2.3 บทสรุปความสัมพันธและอนาคตภาพของการถายทอดทางสังคมของเด็กกลุม
เรียนบานเฟรน

แผนภาพ 7 การถายทอดทางสังคมของสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน

แผนภาพ 7 นี้ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเด็ ก ๆ สมาชิ ก กลุ ม เรี ย นบ า นเฟ ร น กั บ
สิ่งแวดลอมซึ่งมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กๆ ตามมุมมองทฤษฎีของระบบนิเวศของบรอนเฟน
เบรนเนอร ซึ่งองคประกอบทางสภาพแวดลอมเหลานี้เปนสวนสําคัญในการถายทอดทางสังคมสูเด็ก
โดยแบงการนําเสนอเปนประเด็น ดังนี้
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1. ระดับจุลระบบ (Microsystem) ระบบนี้อางอิงถึงระบบที่เด็กๆกลุมเรียนบาน
เฟรนใกลชิดที่สุดซึ่ง ณ ที่นี้ไดแก ครอบครัว และกลุมเรียนบานเฟรน โดยครอบครัวประกอบดวย
พอ-แม พี่-นอง และญาติ ในขณะที่กลุมเรียนบานเฟรนประกอบดวย ผูปกครองครอบครัวสมาชิก
อื่นๆ ครูทิม และเพื่อนๆ เด็กๆ ไดรับอิทธิพลอยางมากมายจากการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ของทั้ง 2 หนวย เด็กๆ ไดรับการถายทอดทางสังคมโดยตรงจากสองหนวยดังกลาวซึ่งเปนสิ่งแวดลอม
ที่เด็กๆ เหลานี้เผชิญหนาเปนประจํา จุดเดนของการมีปฏิสัมพันธอยางเหนียวแนนกับครอบครัวก็
คือ การที่พอ-แม พี่-นอง หรือญาติ สามารถหยั่งรูถึงพัฒนาการ และความตองการที่แทจริงของเด็กๆ
ได รวมถึงโอกาสในการอบรมสั่งสอน ดังงานวิจัยของแอพโพสโตเรอริส (Apostoleris. 1999) พบวา
การไดรับการสนับสนุนจากพอแมทําใหเด็กมีแรงจูงใจภายในดานการเรียนรูและเด็กมีพัฒนาการ
ดานความฉลาด นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธที่เหนียวแนนในครอบครัวมีอิธิพลตอความสําเร็จดาน
การเรียนรู กลาวคือ สัมผัส การจูบ การรองเพลง และการกอด เปนกุญแจสําคัญตอความสําเร็จดาน
การเรียนรู
เนื่องจากบานเฟรนเปรียบเปนโรงเรียนของเด็กๆ พวกเขามีโอกาสปฏิสัมพันธกัน
ในกลุมเรียนโดยมี ครูทิม ผูปกครองสมาชิกอื่นๆ และเพื่อนๆ เปนผูรวมปฏิสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบ
กับโฮมสคูลแบบเดี่ยว การเรียนโฮมสคูลแบบกลุมสามารถสะทอนจุดเดนและขอดีมากมายซึ่งเปน
ประโยชนตอพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งดานทักษะสังคม ซึ่งนําไปสูการพัฒนาดานภาวะ
ผูนําของเด็ก ดังมองคโกเมอรี่ (Montgomery, L. 1989) ศึกษาพบวา เด็กโฮมสคูลเขารวมกิจกรรม
ทางสังคมมากกวาเด็กในระบบโรงเรียนและไดรับการปลูกฝงดานภาวะผูนําไมแพโรงเรียนทั่วไป
เด็กๆไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแมสมาชิกทั้งหลาย และจากครูทิมเปนหลัก ดังนั้นทักษะการมี
ปฏิสัมพันธกับผูใหญนี้จะชวยขัดเกลาใหเด็กมีความออนนอมถอมตน นอกจากนี้เด็กๆ ในกลุมเรียน
ทุกคนมีปฏิสัมพันธกันในกลุมในฐานะเพื่อนๆ พี่ๆ และนองๆ ซึ่งการเรียนรูทั้งหลายจะไมแบงแยก
ดวยอายุ และเพศ อยางชัดเจน แตจะขึ้นอยูกับระดับความสามารถในแตละสาระการเรียนรู จาก
ระดับจุลระบบนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่เด็กใกลชิดตอพัฒนาการใน
หลายๆ ดานของเด็ก เชน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต คุณธรรม-จริยธรรม และประสบการณตางๆ
เปนตน
2. ระดั บ มัธ ยระบบ (Mesosystem) ระบบนี้ ชี้ ใ ห เ ห็นถึ งความสั มพัน ธร ะหวา ง
โครงสรางของจุลระบบกับมัธยระบบ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับกลุมเรียน
บานเฟรน ความสัมพันธในระดับนี้สงผลตอพัฒนาการของเด็ก กลาวคือถาผูปกครองมีสัมพันธภาพ
เชิงลบตอโรงเรียน (ในที่นี้หมายถึงบานเฟรน) อาจสงผลใหเด็กเกิดพัฒนาการดานตางๆ อยางไม
ตอเนื่อง ในทางกลับกันสัมพันธภาพเชิงบวกระหวางผูปกครองกับกลุมเรียนบานเฟรนสงผลใหเด็ก
เกิดพัฒนาการเชิงบวก ดังงานวิจัยของเอสไตน (Epstein. 1983) ที่ศึกษาผลจากพัฒนาการของการ
สื่ อสารสองทางและปฏิ สัมพั นธใ นการตัดสิ น ใจของผูป กครองและครูต อเด็ก ระดับ ประถมศึกษา
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ผลการศึ ก ษาแสดงให เ ห็ น ว า นั ก เรี ย นสนใจเรี ย นมากขึ้ น และมี ผ ลการเรี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น อั น
เนื่องมาจากปฏิสัมพันธของระบบสองระบบนี้ เนื่องจากผูปกครองทุกทานมีบทบาทที่สําคัญในบาน
เฟรน พวกเขาเหลานี้ปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธรวมกันมิได ดังนั้นจุดเดนของโฮมสคูลแบบกลุมบาน
เรียนคือความสัมพันธอันแนนแฟนในระดับมัธยระบบ ครอบครัวแตละครอบครัวมิไดมีปฏิสัมพันธกับ
ผูปกครองทานอื่นและกับครูทิมเทานั้น แตจะมีปฏิสัมพันธกับเด็กทุกคนในกลุมบานเรียน ประเด็นนี้
เปนที่นาสนใจเนื่องจากความสัมพันธนี้สะทอนใหเห็นถึงระบบที่แนนแฟนของระดับจุลระบบกับ
ระดับมัธยระบบเนื่องจากผูปกครองมี 2 บทบาทหลัก ซึ่งก็คือ พอแมผูปกครอง และครู
3. ระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชน (Exosystem) ระบบนี้สามารถใชอธิบายรวมกับ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสนามวิจัย โดยเปนระบบที่มิไดมาจากพฤติกรรมโดยตรงของผูใหขอมูล
แตเปนเงื่อนไขหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะสงผลตอตัวเด็ก ดัง โคกแรน
และคณะ (Cochran; et al. 1990) ศึกษาพบวา เครือขายทางสังคมของครอบครัวเปนระบบระดับ
ทองถิ่นที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กและวัยรุน สิ่งที่เกิดขึ้นในกลุมเรียนบานเฟรนคือ ประสบการณ
ที่ผูปกครองเหลานี้ไดรับ เชน การที่ผูปกครองเคยเดินทางไปทํางานในเมืองแลวเผชิญกับปญหารถ
ติด หรือเห็นเด็กนักเรียนทั่วไปที่ตองใชชีวิตอยูบนรถตอนเชา ประสบการณเหลานี้สงผลตอเด็กคือ
เด็กๆ จะไดรับการพักผอนที่เพียงพอเพื่อพรอมตอการเรียนรูในวันตอไป เนื่องจากพอแมไมตองการ
ใหเด็กๆ และตนเองเสียเวลาพักผอนไปกับจราจรที่ติดขัดในชวงเวลาเรงดวน ผลก็คือ ผูปกครองเหลานี้
จะไมอารมณเสียกับจราจรที่ติดขัดซึ่งสงผลดีตอพัฒนาการทางดานอารมณตอเด็กๆ ที่อยูใกลชิด
นอกเหนือจากประสบการณของผูปกครองแลว การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ของผูปกครองเปนเงือนไขหนึ่งที่มีอิทธิพลทางออมตอพัฒนาการของเด็ก จากการไดรับคําชมหรือ
การไดรับการยอมรับจากญาติและบุคคลรอบขางทําใหผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเกิดความมั่นใจ
และมีกําลังใจที่จะพัฒนาตนเองในฐานะที่เปนผูปกครองและผูจัดการเรียนการสอน พัฒนาการที่ดี
ของผูปกครองยอมสงผลดีตอเด็กๆ กลุมเรียนบานเฟรน นอกจากนี้การที่ครอบครัวกลุมเรียนบาน
เฟรนไดรับโอกาสใหลงทะเบียนกับหนวยงานทางการศึกษาสงผลใหพวกเขาสามารถดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนดวยตนเองภายใตการยอมรับจากภาครัฐ ซึ่งสงผลใหเด็กๆ สามารถอยูในระบบ
โฮมสคูลอยางตอเนื่อง
อิทธิพลจากสื่ออาจทําใหผูปกครองเกิดความมั่นใจกับระบบโฮมสคูลหรือไมก็เกิด
ความลังเลตอการตัดสินใจของตนเอง ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนบางทานมองเห็นวาสื่อบางสื่อ
เนนใหเด็กเกงและโดดเดนทางดานวิชาการหรือการไดเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่ประสบความสําเร็จ จุดนี้ทําใหผูปกครองบางทานเริ่มสนใจที่จะนําลูกเขาสู
ระบบโรงเรียนปกติ แตสําหรับบางครอบครัวไดรับสื่อเชิงสนับสนุนการเรียนรูแนวทางเลือกจึงทําให
เพิ่มความมั่นใจในระบบโฮมสคูลและอาจสงผลตอเด็ก เชน เจตคติของพอแมดานการศึกษากระตุน
ใหเด็กเริ่มคนหาตนเองและเริ่มผันตนเองเขาสูการฝกเพื่ออาชีพ เปนตน
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4. ระดับมหระบบหรือระดับนโยบาย (Macrosystem) ระบบนี้เนนถึงโครงสราง
ของระบบใหญที่สงผลตอระบบทั้ง 3 ที่กลาวมาแลวขางตน บรอนเฟนเบรนเนอร (Bronfenbrenner.
1993) ระบุวาระดับมหระบบเปรียบไดกับพิมพเขียวสําหรับวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมยอยโดย
สาระสําคัญของระบบนี้เปนไปในเชิงโครงสราง ในระดับนี้จะกลาวถึงอนาคตภาพที่อาจเปลี่ยนแปลง
โดยอาจสงผลตอเด็กกลุมเรียนบานเฟรน ประเด็นแรกไดแก การที่เด็กอาจกลับเขาสูระบบโรงเรียน
กลาวคือ เด็กเหลานี้จะตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมใหมๆ วัฒนธรรมและคานิยมใหมๆ ซึ่งการเรียนรู
ครั้งนี้อาจสงผลดีหรือผลเสียตอเด็ก กลาวคือ ถาเด็กกลับคืนสูระบบโรงเรียนทั้งที่ยังไมพรอม อาจ
สงผลใหเด็กกลายเปนพวกตอตานสังคม ไมเชื่อในระบบการศึกษา รวมถึงอาจเกิดความขัดแยงกับ
ครูและเพื่อนรวมหองได ในทางกลับกันถาเด็กมีความพรอมที่จะกลับคืนสูระบบโรงเรียน เด็กเหลานี้
อาจมีพัฒนาการอยางกาวกระโดดก็เปนได ดังที่เรย (Ray. 2004) กลาววาเด็กโฮมสคูลอาจนําความ
ประหลาดใจไปสูอาจารยในมหาวิทยาลัย เนื่องจากพวกเขาเหลานี้จะแสดงลักษณะและบุคลิกภาพ
เชิงบวกซึ่งมีความโดดเดนและแตกตางจากนักเรียนทั่วๆ ไป ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการกาว
กระโดดทางดานวิชาการเมื่อเด็กๆ เหลานี้พรอมที่จะเขาสูระบบการศึกษาทั่วไป
นอกจากนี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายของรั ฐ บาลอาจส ง ผลดี ต อ ผู จั ด โฮมสคู ล
กลาวคือ ถาในอนาคตรัฐบาลออกนโยบายเงินทุนสนับสนุนโฮมสคูล ผูปกครองหลายทานอาจพึง
พอใจที่จะใหเด็กๆ ยังคงอยูในระบบโฮมสคูลอยางตอเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลเขามาชวยแบงเบาภาระ
คาใชจาย หรือถาหนวยงานภาครัฐรวมจัดหนวยงานที่มีนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ทางเลือกเพื่อใหคําปรึกษาอาจสงผลใหเกิดการคงอยูและการเติบโตของโฮมสคูลแบบกลุม ทั้งนี้เพื่อ
เปนทางเลือกหรือเปนกลุมนํารองใหกับพอแมเด็กๆ ในอนาคต
ดานเศรษฐกิจภายในประเทศอาจเปนสวนสําคัญที่สงผลตอเด็กกลุมเรียนบานเฟรน
กลาวคือ ถาผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนไดรับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ พวกเขาเหลานี้อาจ
ไมสามารถสนับสนุนเด็กๆ ไปใหสุดทางดังที่คาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฮนรี่ (Henry.
2009) ที่กลาววาทางเลือกดานการศึกษามีนอยกวาสําหรับผูที่มีสถานภาพทางการเงินดอยกวา
จากคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอทางเลือกดานการศึกษา
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2.4 จุดรวมบางประการผานการไดรับการถายทอดทางสังคมของผูปกครอง
สมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน
แมวาผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนทั้งหลายผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกันทั้ง
ทางดานครอบครัว การศึกษา รวมถึงรูปแบบการใชชีวิต แตพวกเขาหันมาเรียนรูการศึกษาแนวทาง
เลือกอยางจริงจัง ซึ่งทายที่สุดผูปกครองเหลานี้ตัดสินใจรวมเปนสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรน ผูวิจัย
ศึกษาพบวามีจุดรวมบางประการของผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรน
ซึ่งมีดังนี้
ประการที่ 1 ผูปกครองสวนใหญสมัยเด็กไดรับการเลี้ยงดูแบบดูแลตัวเอง สามารถ
พึ่งพาตัวเองไดตั้งแตยังเด็กไมวาจะเปนคุณพอหรือคุณแมมีบทบาทในการชวยเหลืองานทางบานไม
วาจะเปนงานบานหรือธุรกิจของที่บาน เชน ผูปกครองทานหนึ่งที่ตอนเด็กมักชวยคุณพอของเขา
ทาสีปานฮวงซุยซึ่งเปนธุรกิจของครอบครัว ในปจจุบันผูปกรองทานนี้ประกอบอาชีพสถาปนิกและมี
ความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ ซึ่งสอดคลองกับความหมายของการถายทอดทางสังคม หมายถึง
กระบวนการที่บุคคลโดยเฉพาะเมื่ออยูในวัยเด็ก ไดรับการอบรมดูแลใหเจริญเติบโตเปนบุคคลที่
สามารถเรียนรูเพื่ออยูรวมกับผูอื่น และจากการเรียนรูนั้น เด็กจะมีพฤติกรรมและความนึกคิดที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน (ลาดทองใบ ภูอภิรมย. 2531: 29; อางอิงจาก Munn, Fernald;
& Fernald. 1969)
ประการที่ 2 ผูปกครองเหลานี้ไดถูกหลอหลอมใหสามารถตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ไดดวยตัวเองตั้งแตยังเด็ก เพราะเนื่องจากผูใหญในสมัยกอนตองทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ประกอบกับการแขงขันไมสูงดังในปจจุบัน ผลก็คือผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเปนบุคคลประเภท
ที่กล าตั ดสินใจดังเชนที่พวกเขาเหลานี้มีความกลาที่จะทวนกระแสสังคมโดยไม นําลูกเขาระบบ
โรงเรียนปกติ
ประการที่ 3 วิธีการถายทอดทางสังคมที่สําคัญที่ผูปกครองเหลานี้ไดรับคือ การ
เรียนรูจากการเห็นแบบอยาง ตามแนวคิดของแบนดูราที่ชี้ใหเห็นวาการเรียนรูของมนุษยสวนมาก
เปนการเรียนรูที่ไดมาดวยการสังเกต (Observational Learning) หรือไดมาจากการเลียนแบบจาก
ตัวแบบ (Modeling) โดยตัวแบบสามารถอยูในรูปแบบใดๆ ก็ได อาจจะเปนมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอื่น
หรือตัวแบบที่อยูในรูปแบบของสัญลักษณ (Symbol) อื่นใด (Bandura. 1963) ตามทฤษฎีการเรียนรู
ทางปญญาสังคมของเขา จากที่กลาววาผูปกครองเหลานี้ไดเรียนรูใหรูจักการพึ่งพาตนเองและ
ตัดสินใจไดดวยตัวเอง ผูปกครองเหลานี้ไมไดรับการอบรมสั่งสอนผานวิธีการบอกเลาทางคําพูด
ทั้งหมดเนื่องจากครอบครัวสมัยกอนเปนครอบครัวใหญ มีพี่นองจํานวนมาก ผูใหญจึงไมมีเวลาอบรม
สั่งสอนดวยวิธีทางวาจา ดังนั้นจากคําใหสัมภาษณสวนใหญพบวาเจตคติ พฤติกรรม ประสบการณ
และทักษะการดําเนินชีวิตตางๆ ของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนไดถูกหลอหลอมสวนหนึ่งมาจาก
การเห็นแบบอยางของคนในครอบครัว
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ประการที่ 4 ในกรณีการถายทอดทางสังคมดานเนื้อหาที่ผูปกครองกลุมเรียนบาน
เฟรนไดรับจากครอบครัวนั้นจะแตกตางไปตามภูมิหลังของครอบครัวของผูปกครองแตละทานโดย
เนื้อหาสวนใหญคือ เรื่องทักษะการใชชีวิต ความเปนนักประดิษฐ ทักษะการแกไขปญหา ดานคุณธรรม
และจริยธรรม และความมุมานะ อดทน และระเบียบวินัย
ประการที่ 5 ตัวแทนการถายทอดทางสังคมของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนที่
สําคัญเชนเดียวกับครอบครัวคือ สภาพแวดลอม ซึ่งประกอบไปดวย โรงเรียน เพื่อน ครูหรืออาจารย
และเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของระบบนิเวศของบรอนเฟนเบรนเนอร
โดยทฤษฎีนี้กลาววา สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ บุคลิกภาพ และเจตคติ
ของมนุษย โดยสิ่งแวดลอมในครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนบาน เปนสิ่งแวดลอมระดับจุลระบบ
ผูปกครองสวนใหญตองพบเจอกับเพื่อนฝูงทั้งในโรงเรียนและละแวกบาน การไดเรียนรูผานการเลน
กับเพื่อนนอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินยังทําใหเกิดทักษะตางๆ การมีปฏิสัมพันธทางสังคมเปน
สวนหนึ่งในการหลอหลอมบุคลิกภาพ โรงเรียนและครูบาอาจารยมีหนาที่หลักเพื่ออบรมสั่งสอนและ
หลอหลอมใหมนุษยมีความรูทางวิชาการและทักษะการเขาสังคมรวมถึงสงเสริมทักษะชีวิตทาง
ดานอื่นๆ เฉกเชนเดียวกับสถาบันครอบครัวแตการถายทอดทางสังคมของโรงเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนจะมีรูปแบบที่ชัดเจน และเปนทางการโดยมีการวางแผนอยางเปนระเบียบระบบ โดย
สิ่งแวดลอมระดับจุลระบบนี้มีอิทธิพลอยางสูงในการหลอหลอมความเปนตัวตนของผูปกครองกลุม
เรียนบานเฟรน ดังทฤษฎีของระบบนิเวศกลาววา ระดับจุลระบบนี้ สงผลกระทบสูงสุดตอมนุษยใน
วัยเยาวแมวาปฏิสัมพันธจากระดับอื่นๆ นอกจุลระบบมีผลตอโครงสรางภายในก็ตาม เนื่องจากเปน
ระบบที่อยูใกลตัวมนุษยมากที่สุดโดยมนุษยจะเผชิญกับสภาพแวดลอมในระบบนี้โดยตรง จุลระบบนี้
ผนึกความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม (Berk. 2000) นอกจากนี้สื่อตางๆ เชนสื่อ
สิ่งพิมพ หรือสื่อโทรทัศน รวมถึงสื่อออนไลน เปนตัวแทนการถายทอดทางสังคมที่มีบทบาทสูงตอ
การตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรน ผูปกครองในกลุมเรียน
บานเฟรนสวนใหญไดรับอิทธิพลหลักมาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน ผูปกครองบางทานไดอาน
บทสัมภาษณทางนิตยสารก็เกิดความประทับใจตอระบบการศึกษาที่เปนลักษณะแนวทางเลือก
ประกอบกับสื่อที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวคอนขางแพรหลายมากในปจจุบัน
2.5 การตัดสินใจเขาสูโฮมสคูล
การตัดสินใจนําบุตรหลานออกจากระบบโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น
จําเปนตองผานกระบวนการถายทอดทางสังคมโดยการตัดสินใจนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัยซึ่งปจจัย
เหลานี้เปนผลมาจากการไดรับการถายทอดทางสังคมของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนทั้งสิ้น
ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวามีปจจัยที่สําคัญ 6 ปจจัย ดังนี้
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1) การมีปฏิสัมพันธ กับผูปกครองทานอื่นๆ ที่มีแนวคิดคลายๆ กัน กลาวคือ เป น
ผูปกครองที่นําลูกเขาศึกษาในโรงเรียนอนุบาลวิถีพุทธที่เดียวกัน ผูปกครองที่มีแนวคิดทางดาน
การศึกษาคลายๆ กันไดชักชวนกันเพื่อนําลูกใหไปตามแนวทางของตน ซึ่งสอดคลองกับที่ Lewis A.
Coser ไดกลาววา พฤติกรรมของมนุษยที่แทจริงก็คือพฤติกรรมในการปะทะสังสรรคกัน และการ
ปะทะสั ง สรรค คื อ ปรากฏการณ ที่ เ ป น สากล มี เ รื่ อ งของบรรทั ด ฐาน สถานภาพ ตํ า แหน ง และ
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งหมายถึงวาจะตองมีผูแสดงตั้งแต 2 คน ขึ้นไปมาแสดงบทบาท
ตอกัน เขามาเกี่ยวของสัมพันธกัน การปะทะสังสรรคนั้นจะตองมีการติดตอเกี่ยวของสัมพันธกันกับ
ทั้งตัวเอง บุคคลอื่น และกลุมบุคคลโดยมีสัญลักษณในการติดตอทั้งสิ้น ปจเจกบุคคลจะมีการติดตอ
เกี่ย วขอ งกัน ทั้ง โดยตรงและโดยออ ม โดยใชก ฎเกณฑภ ายใตร ะบบความสัม พัน ธอัน เดีย วกัน
(ออมเดือน สดมณี. 2523) ซึ่งสัญลักษณที่ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนใชในการปะทะสังสรรคคือ
ภาษา โดยเปนไปในเชิงแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นหรือเพื่อใหขอมูล เปนตน
2) การค น ควา ข อมู ล เพื่ อ นํ า มาประกอบการตั ดสิ น ใจ หรือ เพื่อ ให เ กิ ด ความมั่น คง
ทางดานความคิดและความเชื่อ เพราะการที่ตนเองนําบุตรหลานแยกออกจากโรงเรียนปกตินั้นตอง
อาศัยความมั่นใจระดับหนึ่ง ดังนั้นสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนสวนหนึ่ง
ของการตัด สิ น ใจจัด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ข อมู ล จากสื่อ ทั้ ง หลายมี พลั ง สํา คั ญที่ ผ ลัก ดั น และ
ขับเคลื่อนใหผูปกครองในกลุมเรียนบานเฟรนสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น
3) เจตคติดานลบตอระบบโรงเรียน ซึ่งมาจากการสั่งสมประสบการณผานการถายทอด
ทางสังคม เนื่องจากการถายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการเรียนรู บรรทัดฐาน คานิยม เจตคติ
ทักษะ ความรู และบทบาทที่เหมาะสมกับตําแหนงของบุคคลภายในกลุมหรือสังคมหนึ่งๆ (Michener;
& Delamater. 1999: 46) ดังนั้นการที่ผูปกครองกลุมเรียนบา นเฟรนมีเ จตคติดา นลบตอระบบ
การศึกษาไทยเพราะเนื่องมาจากการไดรับการถายทอดทางสังคมจากตัวแทนตางๆ เชน ประสบการณ
ตรงจากโรงเรียน ครอบครัว และสื่อตางๆ เปนตน
4) การไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลรอบขาง ผูปกครอง
หลายทานไดรับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขางไมวาจะเปนการสนับสนุนทางดานขอมูล ทรัพยากร
หรือกําลังใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้เสริมสรางใหผูปกครองมั่นใจที่จะตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวดวย
ตนเอง ผูปกครองเหลานี้แสดงออกถึงอัตมโนทัศนทางดานสังคมซึ่งหมายถึง การรับรู ความรูสึกนึก
คิด ความเชื่อ คานิยมของบุคคลเกี่ยวกับตนเองดานความมั่นใจและความเชื่อมั่นในดานสัมพันธภาพ
กับผูอื่น เชน การไดรับการยกยองนับถือ การเสียสละ การไดรับการดูแลเอาใจใส เปนตน (Fitts. 1972)
จากจุดนี้เองจึงทําใหผูปกครองตัดสินใจกาวเขามาเปนผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5) แนวคิดการนําเด็กเปนศูนยกลาง ตัวเด็กนั้นมีอิทธิพลสูงในกระบวนการตัดสินใจ
ของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับเด็กที่สุด ดังนั้นจึงเปนผูที่เห็นพัฒนาการ
และศักยภาพของเด็กชัดเจนกวาบุคคลอื่น ผูปกครองจึงเขาใจในสิ่งที่บุตรหลานของตนตองการและ
ยึดแนวทางนี้เปนหลักในการตัดสินใจ
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6) ความศรั ท ธา ซึ่ ง หมายถึ ง ศรั ท ธาต อ ระบบการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบกลุม ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนเชื่อวาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวสามารถตอบโจทยทางดานการศึกษาไดประกอบกับศรัทธาตอศักยภาพของตนเองทั้งดาน
ความคิด ความเชื่อ และเจตคติ ซึ่งศรัทธาเหลานี้เปนผลมาจากการถายทอดทางสังคม

ตอนที่ 3. อัตลักษณแหงตนของผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรน
ผลจากการศึกษาลงลึกถึงอัตลักษณของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนสามารถสะทอนให
เห็นถึงแนวทางในการดํารงชีวิต แนวคิด เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมเฉพาะของบุคคลเหลานี้
ในฐานะผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว นอกจากนี้ผลการศึกษาในหัวขอนี้ยังสามารถสะทอนถึงขอบงชี้
ที่สําคัญบางประการที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของกลุมเรียนบานเฟรนในฐานะผูจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบรวมกลุม ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) อัตลักษณครอบครัวบาน
เฟ ร น 2) การก อ ตั ว ของอั ต ลั กษณ ค รอบครั ว บ า นเฟ รน และ 3) เงื่อ นไขการธํา รงอัต ลั ก ษณ ข อง
ครอบครัวบานเฟรนทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน
3.1 อัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
จากการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยพบวาผูปกครองเหลานี้มีลักษณะเดนที่แตกตางจาก
ผูปกครองทั่วไปหลายประการ โดยอัตลักษณนั้น สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก อัตลักษณ
แหงตนของผูปกครองสมาชิกกลุมบานเฟรน และอัตลักษณรวมหรืออัตลักษณของกลุมเรียนบาน
เฟรน
3.1.1 อัตลักษณแหงตนของผูปกครองสมาชิกกลุมบานเฟรน
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยพบวาอัตลักษณของผูปกครองสามารถถูกนํามาอธิบาย
ไดเปน 2 ชวงคือ อัตลักษณในอดีต (กอนจัดการศึกษาโดยครอบครัว) และอัตลักษณในปจจุบัน
(ระหวางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว) โดยอัตลักษณแหงตนในอดีตของผูปกครองนั้นอาจไม
สามารถยืนยันขอเท็จจริงได เนื่องจากเหตุการณตางๆ เปนอดีตที่ผานมาเปนเวลานานแลวประกอบ
กับอัตลักษณนั้นเปนการมองตนเองและคนอื่นมองเราในขณะนั้นมิใชขณะนี้ แตอยางไรก็ตามผูวิจัย
จะนําเสนอตามขอมูลที่ผูปกครองกลาวถึงอัตลักษณแหงตนในอดีตเพื่อสะทอนความเชื่อและแนวคิด
ทางดานการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองในปจจุบัน โดยอัตลักษณแหงตนในอดีตของ
ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนคอนขางหลากหลาย เชน บางคนกลาววาตนเปนผูที่ไมสามารถคนพบ
ตนเอง บางทานกลาววาตนเองเปนลูกนอกคอก เปนตน แตสําหรับอัตลักษณแหงตนของผูปกครอง
กลุมเรียนบานเฟรนในปจจุบันนั้นมีความชัดเจนโดยสามารถแบงออกเปน 3 อัตลักษณที่สําคัญ ดังนี้
1) เบื่อระบบ 2) คนนอกกรอบ และ3) เขาถึงบุตรหลาน ซึ่งการรับรูอัตลักษณเหลานี้มาจากอัตมโนทัศน
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ของผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนตามพจนานุกรมจิตวิทยา พ.ศ. 2545 ที่ใหความหมายของอัตมโนทัศน
วาหมายถึง อัตทัศนหรือทัศนะที่มีตอตนเอง กลาวคือ การที่บุคคลเขาใจถึงตนของตนเอง ประเมิน
คาตนเอง เชน คุณคา ความสามารถ และความหมายของชีวิต (บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร. 2545)
3.1.2 อัตลักษณรวมหรืออัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรน

แผนภาพ 8 อัตลักษณของผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนกอนและหลังจัดโฮมสคูล
ผลจากการปฏิสัมพันธทางสังคมผานการถายทอดทางสังคมจากตัวแทนตางๆโดยเฉพาะ
ในกลุมเรียนบานเฟรนกอใหเกิดอัตลักษณรวมของผูปกครองสมาชิกกลุมเรียนบานเฟรนซึ่งเปน
อัตลักษณที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังจากการจัดกลุมเรียนบานเฟรน โดยอัตลักษณนี้
อาจเกิดขึ้นกอนที่ผูปกครองจะเขารวมกลุมเรียนบานเฟรนหรืออาจเกิดขึ้นหลังจากการมีปฏิสัมพันธกัน
ในกลุมเรียนบานเฟรนแตอัตลักษณเหลานี้จะตองมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการสรางกลุมเรียนนี้
ซึ่งผูปกครองเหลานี้เชื่อวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมเรียนบานเฟรนโดยมีความคิด ความเชื่อ เจตคติ
และประสบการณแตกตางจากผูปกครองทั่วไป ดังเทียบเคียงไดกับคํานิยามของฉลาดชาย รมิตานนท
(2545) ที่นิยามคําวาอัตลักษณวาหมายถึง สิ่งที่รูสึกวาเปนพวกเดียวกันแตกตางจากคนอื่น อัตลักษณ
ไมจําเปนตองมีหนึ่งเดียวแตอาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวเรา อัตลักษณไมใชสิ่งที่
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มีอยูตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม (Social Construct) อัตลักษณจึงจําเปนตองมี
กระบวนการสรางความเหมือนระหวาง พวกเรา หรือ คนอื่น ดังนั้นอัตลักษณแหงตนของผูปกครอง
กลุมเรียนบานเฟรน แบงออกเปน 3 อัตลักษณ ซึ่งไดแก 1) เด็กเปนศูนยกลาง 2) คนนอกกรอบ
และ 3) ศรัทธา อัตลักษณเหลานี้เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลกอนโดยผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนมี
แนวคิด ความเชื่อ ปรัชญา และเจตคติที่เปนในแนวทางใกลเคียงกัน หลังจากการเกิดปฏิสัมพันธใน
กลุมเรียนบานเฟรน ผูปกครองเหลานี้จึงไดรวมกันสรางหรือทําใหอัตลักษณแหงความเปนผูปกครอง
กลุมเรียนบานเฟรนชัดเจนขึ้น ซึ่งเทียบเคียงไดกับ อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543) ที่ใชคําวาอัตลักษณ
แทนคําวา เอกลักษณ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เปนรอยตอระหวางความเปนปจเจกที่เชื่อมตอความสัมพันธ
กับสังคม (Social Aspect)
3.2 การกอตัวของอัตลักษณครอบครัวบานเฟรน
การสรางอัตลักษณแหงตนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางชาๆ โดยเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นตลอดทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่งดังที่อีริคสัน (Ericksen. 1980) มองวาการกอรูปของอัตลักษณ
เปนกระบวนการตลอดทั้งชีวิต (A life-long process) และคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะสําคัญ
ของตนเองได การกอตัวของอัตลักษณแหงตนของผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวกลุมเรียน
บานเฟรนเปนผลมาจากการปฏิสัมพันธทางสังคมผานการถายทอดทางสังคม โดยการกอตัวของอัต
ลักษณแหงตนนี้อาจเกิดขึ้นกอนหรือระหวางที่ผูปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบกลุมเรียน
ซึ่งอัตลักษณเหลานี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยที่ผูปกครองเหลานี้ไมรูตัวดังที่ ยศ สันตสมบัติ (2544)
ชี้ใหเห็นวาการสรางอัตลักษณเปนกระบวนการที่เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณซงึ่ เชือ่ มโยง
กับอํานาจ โดยบุคคลบางครั้งไมสามารถตระหนักรูวาตนกําลังอยูในกระบวนการสรางอัตลักษณ
ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการกอตัวของอัตลักษณแหงตนของผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว
กลุมเรียนบานเฟรนดังแผนภาพ
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แผนนภาพ 9 กระบวนการกอตัวของอัตลักษณของผูปกครองที
ก
่จัดกาารศึกษาโดยครอบครัวกลุลุมเรียน
บานเฟรน
จากแผผนภาพ 9 สรุรุปไดวาผูปกคครองกลุมเรียนบ
ย านเฟรนทุ
น กคนลวนผผานประสบกาารณทั้งดี
และไมดีมามากมมายโดยผานการปฏิ
น
สัมพัันธทางสังคมมไมวาจะเปนการปฏิ
น
สัมพพันธภายในคครอบครัว
โรงเเรียน เพื่อน สื่อ สภาพแววดลอมหรือแมแตการมีปฏิสัมพันธกันในกลุ
น
มเรียนนบานเฟรนก็ตาม
ต โดย
การกอตัวของอัตลั
ต กษณของผูปกครองกลลุมเรียนบานเฟ
น รนนี้เริ่มมาจากการถ
ม
าายทอดทางสัสังคมโดย
จ
นครอบครั
ค
ว หลลังจากที่ผูปกครองกลุ
ก
มเรีรียนบานเฟรนไดรับและสัสั่งสมประสบการณมา
เริ่มจากสถาบั
ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล
ง ว ผูปกครรองเหลานี้มกระบวนการคั
กี
ัดเลือกประสบบการณที่มีอทิทธิพลตอจิตใจ
ใ เจตคติ
อ
นประสสบการณที่นนาภาคภูมิใจหรืออาจเปนประสบการ
น
รณที่ฝงใจ และนํ
แ ามา
และะความเชื่อ อาจเป
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ประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ตอจากนั้นผูปกครองเหลานี้นําประสบการณตางๆ ที่
ได รั บ จากการถ า ยทอดทางสั ง คมมาวิ เ คราะห สั ง เคราะห เพื่ อ หาข อ สรุ ป โดยทํ า การเชื่ อ มโยง
ประสบการณนั้นๆ กับวิถีการดําเนินชีวิตและปรัชญาสวนบุคคล ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงมีอิทธิพลตอ
ความมั่นใจในการกอตัวของอัตลักษณโดยเฉพาะอัตลักษณที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูและการศึกษา
ของบุตรหลาน อัตลักษณแหงความเปนผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนคอยๆ กอตัวขึ้นและชัดเจนขึ้น
จาการเชื่อมโยงนี้ ผูปกครองเหลานี้ตองการขอมูลปอนกลับโดยผานการแสดงออกบางรูปแบบเพื่อ
ไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับกอนที่ผูปกครองเหลานี้จะสกัดและผลิตตลักษณแหงตนออกมาอยางชัดเจน
3.3 เงื่อนไขการธํารงอัตลักษณของครอบครัวบานเฟรนทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปจจุบัน
การธํารงอัตลักษณแหงตนนั้นเปนสิ่งที่ซับซอนเนื่องจากเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวบุคคลและเกิดขึ้นชาๆ อยางเปนธรรมชาติ จึงเปนการยากที่จะเขาถึงกระบวนการธํารงอัตลักษณ
ไดอยางลึกซึ้ง ผูปกครองกลุมเรียนบานเฟรนไดธํารงอัตลักษณแหงความเปนผูปกครองที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรนดังสะทอนจากการคงอยูของกลุม ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการธํารงอัตลักษณแหงตนของผูปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวกลุมเรียนบานเฟรน
ดังนี้ 1) การเปดรับสื่อของผูปกครอง 2) ความรูสึกผูกพันกันในกลุม 3) การไดรับการสนับสนุนทาง
ครอบครัวและสังคม และ 4) พัฒนาการของบุตรหลาน ซึ่งการธํารงอัตลักษณแหงความเปนผูปกครอง
กลุมเรียนบานเฟรนมาจากปจจัยหลัก คือ การถายทอดทางสังคม เนื่องจากกระบวนการถายทอด
ทางสังคม เกี่ยวของกับการกอรูป ธํารงและเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ (Identity) ของบุคคล เนื่องจาก
อัตลักษณของชุมชนหนึ่งๆ เกิดขึ้นจากการอยูรวมกันของมนุษยเปนกลุมสังคม เกิดการปฏิสัมพันธ
ตอกัน มีประสบการณในการใชชีวิตอยูรวมกัน ซึ่งอาจตองเผชิญวิกฤตการณทางสังคมและจิตใจ
ทําใหบุคคลมีการปรับตัวเพื่อธํารงอัตลักษณของกลุมชุมชนไว (รินรดา พันธนอย. 2552)

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1. สําหรับผูที่กําลังจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือกลุมบานเรียนโฮมสคูลอื่นๆ สามารถ
นําขอคนพบหัวขอกระบวนการถายทอดทางสังคมทั้งดานเนื้อหาและวิธีการถายทอดไปประยุกตใช
กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของตน โดยอาจนําไปใชเพื่อสรางหรือพัฒนาหลักสูตรซึ่งเปน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง มีโครงสรางรายวิชาที่เนนดานคุณธรรม-จริยธรรม
ทักษะชีวิต และกระบวนการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ โดยมีการเรียนรูผานสื่อและเรื่องเลาเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และภาวะผูนํา ทั้งเนื้อหาและวิธีการถายทอดทาง
สังคมของกลุมเรียนบานเฟรนสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและบริบทของครอบครัวโดยแท
นอกจากนี้ขอคนพบดานบริบทของกลุมเรียนบานเฟรน ผูที่กําลังจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือกลุม
บานเรียนโฮมสคูลอื่นๆสามารถนําไปใชเปนแนวทางเพื่อจัดสภาพแวดลอมเพื่อใหเหมาะสมกับการ
เรียนรูของผูเรียน โดยพัฒนาดานกายภาพของสถานที่เรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถ
รองรับการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใกลชิด
กับธรรมชาติ เชน ลานเอนกประสงค หองหนังสือ หรือสนามหญา เปนตน
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2. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนภาพสะทอนที่ดีสําหรับกลุมเรียนบานเฟรน เนื่องจากผล
การศึกษาชี้ใหเห็นถึงรายละเอียดเชิงลึกดานอัตลักษณและการธํารงอัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรน
ดังนั้นกลุมเรียนบานเฟรนและกลุมบานเรียนโฮมสคูลอื่นๆ สามารถศึกษาขอคนพบดานอัตลักษณ
เพื่อสืบทอดเจตนารมยและธํารงความเปนเอกลักษณของครอบครัวโฮมสคูลแบบกลุม โดยศึกษาจาก
กระบวนการสรางอัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรนเพื่อหยั่งรูและเห็นความสําคัญของการมีอัตลักษณ
ที่ชัดเจนเพื่อนําไปสูการจัดกลุมบานเรียนโฮมสคูลอยางยั่งยืน เนื่องจากการมีอัตลักษณที่ชัดเจนนั้น
สวนหนึ่งมาจากความเหนียวแนนของกลุมซึ่งสงผลเชิงบวกตอพัฒนาการดานการเรียนรูของเด็ก
มีแกนและความศรัทธาในระบบการศึกษาแบบโฮมสคูลอยางชัดเจน ทําใหเด็กมีแนวทางเพื่อการคนหา
ตนเอง นอกจากนี้กลุมเรียนบานเฟรนและกลุมบานเรียนโฮมสคูลอื่นๆ สามารถนําขอคนพบในหัวขอ
เงื่อนไขการธํารงอัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรนมาใชเปนแนวทางสรางความเขมแข็งของกลุม
บานเรียน โดยพิจารณาจากการเปดรับสื่อ การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และการสรางความรูสึก
ผูกพันในกลุม
3. ขอคนพบดานอัตลักษณของกลุมเรียนบานเฟรนเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่กําลัง
ตัดสินใจนําบุตรหลานออกจากระบบการศึกษาปกติหรือผูที่กําลังอยูในชวงตัดสินใจจัดการศึกษา
โฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตน โดยขอคนพบนําเสนอปจจัยและเงื่อนไขที่ผูปกครองเหลานี้ควร
คํานึงถึง ผูปกครองควรทําการศึกษาเพิ่มเติมดานการจัดโฮมสคูล ตองมีความศรัทธาตอระบบโฮมสคูล
รวมถึงการประเมินตนเองวา ตนเองพึงพอใจกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากองคกรหรือ
บุคคลรอบขางเพียงพอหรือไม เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจเริ่มจัดโฮมสคูลใหกับบุตรหลานของตน
4. สําหรับผูปกครองที่กําลังมองหาการศึกษาแนวทางเลือกที่เหมาะสมใหกับบุตรหลาน
ของตนเอง ข อค น พบจากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด เ สนอแนะวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย และ
สามารถตอบโจทยใหกับผูปกครองในยุคสมัยนี้ไดเปนอยางดี กลาวคือ ผลการศึกษาดานวิธีการ
ถายทอดทางสังคมของกลุมเรียนบานเฟรนนั้นสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาและวิธีจัดการเรียนการสอน
โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง ซึ่งวิธีการถายทอดทางสังคมนั้นสามารถกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู
โดยสรางแรงจูงใจภายใน และผานการลงมือทํา ผลจะชวยเสริมสรางศักยภาพหลายๆ ดานในตัวเด็ก
ซึ่งเปนคําตอบทางดานการศึกษาที่ดีสําหรับผูที่กําลังมองหาแนวทางการศึกษาแบบใหม
5. สํ า หรั บ ประเทศที่ ยั ง ไม มี ก ารจั ด โฮมสคู ล แบบกลุ ม บ า นเรี ย น ผลการวิ จั ย หั ว ข อ
กระบวนการถายทอดทางสังคมของครอบครัวที่จัดโฮมสคูลกลุมเรียนบานเฟรนในมิติดานเนื้อหาและ
วิธีการถายทอดทางสังคม สามารถนําไปใชเพื่อนํารองในการจัดโฮมสคูลแบบกลุมไดตามบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ โดยเฉพาะขอดีของการจัดโฮมสคูลแบบกลุม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษาในประเทศไทยสามารถนําผลการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นถึงผลที่นาพึงพอใจจากการที่เด็กไดรับการศึกษาโฮมสคูลแบบกลุมมาประกอบการ
พิจารณาดานงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลักดันให
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เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย นอกจากนี้ยังชวยกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใหความสนใจแนวทางการศึกษาแบบใหมที่แตกตางจากระบบการศึกษา
แบบเดิม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดทางเลือกใหกับผูปกครองที่อยูในชวงตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนใน
สถานศึกษาตางๆ
2. ผลจากการศึกษาทั้งหมด สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพ และวิสัยทัศนของผูปกครองที่จัด
โฮมสคูลแบบบานเรียน ซึ่งสามารถการันตีไดวาบุคคลสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูจัดการศึกษาที่
ดีไดโดยวางรากฐานอยูบนเจตนาที่ดีตอบุตรหลานของตน ดังนั้นทางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงควรเห็นสมควรที่จะสนับสนุนและผลักดันนโยบายที่เอื้อตอผูจัดโฮมสคูลในประเทศไทย
3. เนื่ องจากกลุ มเรี ยนบานเฟ รนมีศักยภาพในฐานะกลุมบานเรียนนํารอง ดังนั้นหาก
รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญและสงเสริมการจัดโฮมสคูลแบบกลุมบานเรียน
เชน สนับสนุนทุนสรางกลุมบานเรียนตามสถานที่หางไกล หรือจัดโครงการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของพอแมผูปกครองใหมีความสามารถในการถายทอดทั้งทางดานวิชาการและดานประสบการณ
เปนตน จะทําใหนําไปสูการพัฒนาทางดานการศึกษาของประเทศไทยโดยเยาวชนจะไดรับการศึกษา
ที่เหมาะสมและทั่วถึง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. นักวิจัยที่สนใจในหัวขอการศึกษาแนวทางเลือกสามารถทําวิจัยในประเด็นเดียวกัน
โดยอยูในบริบทที่แตกตางกันเชน พื้นที่ที่จัดโฮมสคูล เปนตน และเนื่องจากผลงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาถึง
ประเด็นการถายทอดทางสังคมและอัตลักษณแหงตนของกลุมเรียนบานเฟรน งานวิจัยครั้งตอไปอาจ
มุงเนนศึกษาถึงประเด็นการถายทอดทางสังคมของเด็กพิเศษโดยเชื่อวาวิธีการถายทอดของกลุม
เรียนบานเฟรนนี้มีความเหมาะสมตอพัฒนาการของเด็กพิเศษ
2. การทําศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรเนนศึกษาพัฒนาการหรือประสิทธิผลของเด็กที่ไดรับ
การศึ ก ษาระบบโฮมสคู ล ซึ่ ง สามารถทํ า ในรู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ทดลองหรื อ อาจทํ า งานวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดในกรณีที่ผูวิจัยตองการไดองคความรูใหมๆ ในการพัฒนาและแกปญหา
ดานการศึกษาที่เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่งๆ โดยสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางโดยเฉพาะดาน
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อทําใหเกิดประโยชนในวงกวาง
3. งานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพื่อสรางหรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการ ซึ่งสามารถเริ่มตนโดยนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุมเรียนบานเฟรนเปน
แนวทางนํารองของงานวิจัยครั้งตอไปได
4. การวิจัยครั้งตอไปสามารถมุงประเด็นศึกษาเพื่อสรางคูมือโดยการเรียนรูเชิงบูรณาการ
โดยสามารถศึกษาจากขอคนพบในงานวิจัยชิ้นนี้รวมถึงการขยายขอบเขตศึกษากลุมบานเรียนอื่นๆ
ที่ตรงกับนิยามของคําวา โฮมสคูล เพื่อเปนประโยชนตอผูที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลใหกับบุตร
หลานของตน รวมถึงเปนคูมือใหกับโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางการเรียนการสอนโดยเนนการเรียนรู
ผานการปฏิบัติ (Learning by doing)
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