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การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายของการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อทําความเข้าใจความหมายและ
กระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครัวต้นแบบที่ประสบ ตลอดจนผลที่เกิดขึน้ จากการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 และระยะที่ 2 เพือ่ สร้างแผนและ
คู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 การ
วิจยั ในครัง้ นี้ได้นําวิธกี ารวิจยั แบบวิธกี ารเดียวต่อเนื่องแบบตามลําดับขัน้ โดยเป็ นการนําวิธกี ารวิจยั
เชิงคุณภาพมาใช้ ซึง่ การวิจยั ในระยะแรกเป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี ในครอบครัวต้นแบบจํานวน 9
ครอบครัว ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วมเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้การ
ตีความเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธกี ารตรวจสอบสามเส้า
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จะนํ าไปสู่การสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใน
การนําไปใช้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ การสนทนากลุ่มผูป้ กครองและผูส้ นใจทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว
ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ กครองในครอบครัวต้นแบบให้นิยามความหมายของทักษะชีวติ
และการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ไว้ 6 ประการ คือ พึ่งตนเองได้ ปรับตัวง่าย แก้ไขปั ญหาเป็ น
เข้ากับคนอื่นได้ดี คิดริเริม่ สร้างสรรค์และรับผิดชอบ ผูป้ กครองมีกระบวนการในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน คือ
1) ศึกษาสภาพของผูเ้ รียนและความพร้อมของครอบครัว 2) วางแผนการจัดการศึกษา 3) ค้นหา
ข้อมูล 4) ดําเนินการจัดการเรียนรู้ 5) ประเมินผล และ 6) ปรับปรุงการเรียนรู้ ทัง้ นี้ผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 คือ ผูเ้ รียน
เกิดทักษะตามทีค่ รอบครัวมุ่งหวังและเป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันในผูเ้ รียนแต่ละคน อีก
ทัง้ ครอบครัวเกิดการตระหนักรูแ้ ละเรียนรูไ้ ปพร้อมกับบุตรและยังพบการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของแต่
ละครอบครัวทีส่ อดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานของบุตรอีกด้วย ข้อค้นพบจาก
การวิจยั ในระยะที่ 1 ถูกนําไปแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21ทีเ่ น้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนและคู่มอื การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูป้ กครองและผูส้ นใจได้เห็นพ้องถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้
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The main purpose of this research study as follows: 1) To understand the meaning
and process of home education that reinforced life and career skills in the twenty first
century, and a vision of best practice for parents, as well as outcomes; 2) To create a
curriculum for homeschooling that reinforce life and career skills in the twenty first century in
the form of a handbook. The research design with monomethod multistand, sequential
design as well as a qualitative research design. In phase one, the case study approach was
conducted by interviewing and non-participant observation of nine families to correct the
data. Interpretative and content analysis was used for data analysis, with triangulation as
the technique to demonstrate data reliability. The data obtained during the first phase was
selected to create the curriculum and handbook. In phase two, the verification suitability,
and feasibility of the curriculum and handbook by experts and focus group discussions with
users and interested person.
The results of this research revealed that the life and career skills of
homeschooling in the twenty first century in term of best practice for parents was composed
of 6 characteristics ; self-reliance, adaptive, sort the problem out, sociable, creation thinking,
responsibility. The process of reinforcing life and career skills for homeschooling in the
twenty first century had 6 steps : 1) research on learner and the content of the family;
2) planning educational; 3) finding data; 4) creating education; 5) evaluation;
6) improvement there plan. Outcome of reinforcing life and career skills of homeschooling in
the twenty first century showed that learners that found characteristics that followed on
meaning of life and career skills on twenty first century. One side effect is show parents that
enlightened learning their child and changes life style and family style to improve life and
career skills for twenty first century. The result of the first phase was to create a curriculum
for homeschooling that reinforce life and career skills in the twenty first century, focus on
activities and the experience of learners. A curriculum and handbook of homeschooling that
reinforce life and career skills in the twenty first century after a consensus was made by
professional and user that verify suitability and feasibility.
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ประกาศคุณูปการ
ความมุ่งมันที
่ ่จะศึกษาต่ อของข้าพเจ้า แม้นไม่รู้ว่าเกิดขึ้นในช่วงใด แต่ ความคิดเหล่ านี้
ไม่เคยจางหายไป แม้ว่าจะพบเจออุปสรรคและความยากลําบากในการเรียนมากเพียงไหน มักจะมี
เสียงหนึ่งดังก้องอยูใ่ นหัวสมอง “อยากให้หนูตงั ้ ใจเรียนและเรียนให้สงู ทีส่ ดุ จะได้ไม่ลาํ บากเหมือนแม่
กับป๋ า” เสียงของแม่และภาพของป๋ าจะลอยมาตรงหน้าทําให้ขา้ พเจ้ารีบสลัดความทดท้อนัน้ ออกไป
บุญคุณและคําสอนของพ่อกับแม่คอื สิง่ สูงสุดทีย่ ดึ ถือในการทําการวิจยั นี้สาํ เร็จลุล่วง
กําลังใจทีแ่ สนจะยิง่ ใหญ่ของผูว้ จิ ยั ในทุกความสําเร็จ ในทุกใบปริญญา คือ สามี ทีม่ อบให้ทงั ้
กําลังใจ กําลังทรัพย์และแรงผลักดัน คอยเป็ นพลขับในยามทีต่ ้องเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดอยู่หลาย
รอบ รวมทัง้ ลูกชายและลูกสาวที่เป็ นแรงบันดาลใจให้นักวิจยั ก้าวสู่การเป็ น “คนใน” ของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว แม้จะช่วงเวลาไม่นาน แต่สร้างพลังและบันดาลให้หนั มาทําวิจยั จนลุล่วง
ตลอดจนน้องสาวทีค่ อยดูแลหลานในหลายช่วงเวลาและเป็ นกําลังใจให้ผวู้ จิ ยั ตลอดมา
ขอบใจเพื่อนและรุ่นน้องร่วมสถาบันที่เป็ นทัง้ เพื่อนเรียนและเพื่อนนักวิจยั ที่ให้คําชี้แนะมา
โดยลําดับ ทัง้ เกตกุล โส ต๋า พีห่ มู น้องจอย เกด และหนุ่ย
ขอบพระคุณอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ อ. ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผูป้ ิ ดทองหลังพระ
ผศ.ดร.นิรสิ รา พึง่ โพธิ ์สภ, รศ.ดร.ศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี รวมทัง้ กรรมการสอบ คือ รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา,
ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุ มเจริญ วัฒนา ที่ไ ด้ ให้คําแนะนํ าที่ เป็ นประโยชน์ รวมทัง้ คณาจารย์จาก
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีไ่ ด้สงสอน
ั่
อบรมทัง้ วิชาความรูแ้ ละเป็ นแบบอย่างในการทํา
หน้าทีอ่ าจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีจ่ ากสํานักงานเลขานุ การสถาบันและบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน
ขอขอบคุณและคารวะในคุณความดี ความพยายาม อดทนและหัวใจของความเป็ นผูจ้ ดั การ
ศึกษาแก่ครอบครัวทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาทัง้ 9 ครอบครัวทีไ่ ด้มอบความเป็ นมิตรให้กบั ผูว้ จิ ยั และข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ ต่องานวิจยั และการน้ อมนํ ามาใช้ในการสอนแบบไม่สอน (Unschooling) และการ
ฝึกฝนให้ลกู ของผูว้ จิ ยั มีทกั ษะชีวติ และการทํางานโดยการศึกษาจากแบบอย่างทัง้ 9 ครอบครัว
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล (Home School) เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและขยายตัวมายังประเทศอื่นทัวโลก
่
โดยในปี พ.ศ. 2555 สหรัฐอเมริการมีผู้ท่ีจดั
การศึกษาโดยครอบครัวจํานวน 1.77 ล้านครอบครัว ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็ นสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.
2542 (Noel; Stark; & Redford. 2013: 17) สาเหตุ ห ลัก ที่ ทํ าให้ จํานวนผู้ ท่ี จัดการศึ ก ษาโดย
ครอบครัวขยายตัวขึน้ อย่างรวดเร็วคือ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้เต็มตามศักยภาพโดยไม่แปลกแยก
ไปจากวิถกี ารดํารงชีวติ ของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาที่ตงั ้ อยู่บนกระบวน
ทัศน์ แบบองค์รวม (Holistic Education) ที่มุ่งเน้ นการพัฒนามนุ ษย์ทงั ้ กาย ใจ สติปัญญาและจิต
วิญญาณในนามของการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยนักคิดหัว
ก้าวหน้า ได้แก่ เปาโล แฟร์, มาเรีย มอนเตสเชอรี,่ รูดอร์ฟ สไตเนอร์, เอ.เอส.นีล, รพินทรนารถ
ฐากูร, กฤษณมูรติ, พี.อาร์.ซาการ์ เป็ นต้น โดยมีหลักคิดด้านการเรียนรูท้ ่เี ชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการที่สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลาย
ขจัดอุปสรรคของการเรียนรู้ สนับสนุ นให้เกิดความงอกงามเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคน
รวมทัง้ ช่วยสร้างสมดุลและพัฒนาการที่เหมาะสมให้กบั ผูเ้ รียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยเกิดขึ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2522 สามารถ
จัดแบ่งพัฒนาการได้เป็ นสองยุค (ยุทธชัย เฉลิมชัย. 2543: 7-38) คือ 1. ยุคบุกเบิกเกิดจากความคิด
ในเชิงอุดมคติและความศรัทธาในหลักศาสนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็ นเครื่องพัฒนา
บุตรหลานให้มชี ีวติ ที่มอี ิสรภาพและความดีงาม โดยมีปัญหาในโรงเรียนและความสิ้นศรัทธาต่ อ
การศึกษาในระบบเป็ นตัวหนุนส่ง และความตื่นตัวในกระแสโฮมสคูลในประเทศตะวันตกเป็ นตัวหนุ น
เสริมและ 2.ยุคปฏิรูปการศึกษา เกิดขึน้ ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 โดยการคืนสิทธิและส่งเสริมบทบาทของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน
สถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการและทุกสถาบันทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยการให้ทางเลือกพ่อแม่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลาน
และได้รบั ความสนใจจากครอบครัวจํานวนมากทีต่ ดั สินใจเริม่ ต้นจัดการศึกษาด้วยตนเอง
ทัง้ นี้อตั ราการขยายตัวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยเป็ นไปอย่างก้าว
กระโดด จากสถิตพิ บว่าในปี พ.ศ. 2546 มีเด็กอยู่ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน
76 คนจาก 57 ครอบครัว ปี พ.ศ. 2548 มีเด็กทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 83 คนจาก 64
ครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 12) ปี พ.ศ. 2552 เพิม่ เป็ น 123 คน จาก 97
ครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 18) และในปี พ.ศ. 2556 มีเพิม่ จํานวนมาก
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ขึน้ เป็ น 299 คน จาก 165 ครอบครัว (สํานักพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2559: ออนไลน์)
ทัง้ นี้ผปู้ กครองทีม่ บี ุตรมากกว่าหนึ่งคนมักจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กบั บุตรทุกคน โดยไม่แยก
คนใดคนหนึ่งเข้าศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งเหตุผลหลักที่ทําให้ผูป้ กครองหันมาจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว คือ ต้องการให้การเรียนรูม้ คี วามสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ตรงตามศักยภาพของผูเ้ รียนเป็ น
รายบุคคล แนวโน้มการขยายตัวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียนไทยจะมีจํานวน
เพิม่ สูงขึน้ มากกว่านี้ หากรัฐบาลให้การสนับสนุ นและมีมาตรการในทางที่อํานวยประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ าย โดยเฉพาะความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างครอบครัวและรัฐ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2551: 44)
แม้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะได้รบั การยอมรับในทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั มี
ประเด็นทีม่ องต่างมุมกันระหว่างภาครัฐ ครอบครัวและบุคคลทัวไปในสั
่
งคม คือ บรรทัดฐานทีใ่ ช้ใน
การตัดสินมาตรฐานของคุณภาพในการจัดการศึกษาระหว่างแผนในระบบโรงเรียนและการศึกษาที่
จัดโดยครอบครัวซึง่ ผูป้ กครองเป็ นผูก้ ําหนดแผน เป้ าหมาย กระบวนการและวิธกี ารเรียนรู้ ตลอดจน
การประเมินผลและการเลื่อนระดับชัน้ ข้อสังเกตจากหลายฝ่ ายในด้านการใช้ชวี ติ ของผูเ้ รียนที่จดั
การศึกษาโดยครอบครัวทีม่ กั พบเจอกับกลุ่มบุคคลเดียวกันเป็ นประจํา ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับตัว
การอยูร่ ว่ มกับกลุ่มบุคคลอื่นในสังคมและการทํางานเป็ นทีม นอกจากนี้บุคคลทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยังมองว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทําให้เด็กขาดความรู้
ระเบียบวินยั จนทําให้เด็กแปลกแยก เข้ากับใครไม่ได้เพราะขาดทักษะทางสังคม (สุวรรณี ยะหะกร;
และคนอื่นๆ. 2553. น. 2, Hünkar Korkmaz; & Güler Duman. 2013: 12)
แม้จะมีงานวิจยั หลายเรื่องได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับทักษะทางสังคมของ
ผู้ เรียนในกลุ่ มที่ จัดการศึ กษาโดยครอบครัว (Ray. 1997: 8. 2004: 6, Willard; & Oplinger. 2004: 5,
Chatham; & Carpenter. 1994: 6, Shyers. 1992: 3) และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น ความเป็ นผูน้ ํา
การดําเนิ นชีวิตในช่ วงวัยผู้ใหญ่ ของเด็กที่ได้รบั การศึกษาโดยครอบครัว (Knoeles; & Muchmore.
1995: 6, Galloway; & Sutton. 1995: 6, 2000: 5, ภาษิ ณี ยู เซ็ น. 2547: 156) แม้ จะพบว่ าเด็ กที่
ได้รบั การศึกษาโดยครอบครัวมีทกั ษะทางสังคม พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และสามารถใช้ชวี ติ ในวัยผูใ้ หญ่
ได้อย่างปกติสุข แต่ ความคาดหวังทางสังคมที่มตี ่ อผู้ปกครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวก็ไม่เคย
หายไปจากสังคมโลกและส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองมือใหม่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้แก่ บุตรหลาน จากผลการสํารวจออนไลน์ พบว่า ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ผู้ปกครองลังเลใจในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว คือ ไม่มนใจในศั
ั่
กยภาพของตนเอง ร้อยละ 30.7 และกลัวลูกไม่มสี งั คม (ร้อย
ละ 11.4) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความกังวลในด้านการจัดทําแผนหรือแผนการจัดการศึกษาและสมรรถนะ
สําคัญทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียนในอนาคต
ทัง้ นี้ความตระหนักในการสร้างทักษะชีวติ และการทํางานให้แก่ผู้เรียนมิได้ปรากฏอยู่แต่
เฉพาะในกลุ่มผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวเท่านัน้ แต่ยงั ปรากฏอยูใ่ นกรอบความคิดเพือ่ การ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills)
ซึ่งประกอบด้วยภาคีสมาชิกคือ บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศและสํานักงานด้าน
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การศึกษาของรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึง่ ต้องการผลักดันให้มกี ารปรับปรุงการสอนเพื่อเอือ้ ให้เกิดทักษะ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการดํารงชีวติ ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยข้อมูล
ความรูแ้ ละนวัตกรรม โดยการเสนอกรอบแนวคิดทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูค้ อื อ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็ นและทักษะสําคัญ 3 กลุ่ม คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรม และทักษะชีวติ และการทํางาน แม้วา่ ทักษะบางตัวอาจไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เช่น ทักษะชีวติ แต่
ทักษะดังกล่าวไม่เคยได้รบั การบรรจุไว้ในแผนการสอนอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งกรอบการเรียนรูน้ ้ีจะ
บรรลุผลได้ ภาคีสมาชิกจะต้องนําไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการถกเถียงทัง้ ในเรือ่ งองค์ประกอบทีจ่ าํ เป็ น
ผลลัพธ์ทค่ี วรให้คุณค่าและการสร้างระบบทีจ่ ะทําให้เกิดผลลัพธ์ของการศึกษาเพือ่ ศตวรรษที่ 21
การนํ ากรอบคิดของการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ ใช้เพื่อจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวซึ่งผูป้ กครองเป็ นผู้กําหนดแผนและกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง จึงเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจว่าผลสัมฤทธ์ทเ่ี กิดขึน้ จะสามารถทําให้ผเู้ รียนดําเนินชีวติ ได้อย่างปกติสขุ ภายใต้สถานการณ์
ที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นที่เป็ นข้อกังขาและกังวลของ
ผูป้ กครองรายใหม่ทก่ี าํ ลังอยูใ่ นกระบวนการตัดสินใจทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยครอบครัวและบุคคลทัวไป
่
ในสังคมที่ต้องการทราบถึงทักษะชีวติ และการทํางานของผูเ้ รียน ทัง้ นี้จากการทบทวนเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อหลักๆ คือ งานวิจยั ที่
ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว งานวิจยั ที่ศกึ ษากระบวนการและ
รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว งานวิจยั ที่ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในอนาคตของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาสภาพการดําเนินงานและผลของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ซึ่งยังไม่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ ละทักษะที่ทําให้ผูเ้ รียนสามารถ
ดําเนินชีวติ ได้อย่างประสบความสําเร็จในศคตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้พบเพียงแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียน
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมในด้านการอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนและการทํ าตนให้เป็ น
ประโยชน์ (นุ ชรี โค้นหล่ อ. 2545: 122) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจันทน์ กฤษณา ผลวิวฒ
ั น์
(2547: 135) ทีร่ ะบุวา่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมุง่ เน้นการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาให้เด็กเป็ นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มุ่งเน้นการมีประสบการณ์ตรงและร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่น การจัดการศึกษาสามารถ
พัฒนาผูเ้ รียนได้เต็มศักยภาพตามธรรมชาติ โดยใช้การประเมินผลทีห่ ลายหลายตามสภาพจริง ส่วน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับแผนหรือผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวพบในงานของสมจิตร์ ยิง่ ยงดํารง
ฤทธิ ์ (2551) ที่ศึกษาถึงรูปแบบและความสอดคล้องของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับแนว
ทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542 ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 แนวทางคือ การ
จัดการเรียนรูท้ ่อี งิ กับแผนของกระทรวงศึกษาธิการและที่ไม่องิ กับแผนโดยการบูรณาการเข้ากับ
ชีวติ ประจําวันและมีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง ทัง้ นี้งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาไม่อาจให้ขอ้ สรุป
ทีแ่ น่ชดั ว่าแผนหรือแผนการศึกษารูปแบบใดทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษ
ที่ 21 ในขณะที่การมีแผนและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีผลลัพ ธ์ของการเรียนรู้ท่ี
ก่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 กําลังเป็ นเรื่องที่ทา้ ทายและเป็ นทีป่ รารถนาของผูจ้ ดั การศึกษาใน
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ทุ กระดับไม่ เว้นแม้แต่ ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวและผู้ท่ีกําลังตัดสินใจเลือกจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในอนาคต
จากการทบทวนสถานการณ์ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและความต้องการจําเป็ น
ของผูป้ กครองทีจ่ ดั และอยูใ่ นช่วงตัดสินใจทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูว้ จิ ยั จึงได้นําวิธกี ารวิจยั
แบบวิธกี ารเดียวต่อเนื่อง (Monomethod Multistand) แบบตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตาม
แนวทางของเทดดี้และทาชาคโคริ (Teddlie: & Tashakkori. 2009: 6-8) มาใช้เป็ นกรอบของ
การศึกษาถึงกระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยในระยะแรกทําการศึกษาด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Method) เพื่อค้นหาความหมายและกระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา (Case
study) โดยศึกษาในครอบครัวที่มแี นวปฏิบตั ทิ ่ดี ี ภายใต้บริบทของการจัดการศึกษาที่มพี ่อแม่เป็ น
ผูจ้ ดั การเรียนการสอนซึง่ ต้องนําเสนอแผนการจัดการศึกษาให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบและ
ดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนที่กําหนดและประเมินผลผูเ้ รียนในช่วงปลายปี การศึกษาร่วมกับ
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีค่ รอบรัวได้จดทะเบียนไว้ ซึง่ ผลจากการวิจยั ในระยะแรกจึงถูกนํามาใช้เป็ น
กรอบในการศึกษาวิจยั ในระยะที่ 2 ซึ่งจะดําเนินการด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสร้างแผนและ
คู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน อันจะนํ าไปสู่การ
ส่งเสริมให้ผปู้ กครองทัง้ ใหม่และเก่าใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

คําถามการวิจยั
1. ผูป้ กครองมีการให้ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ว่าอย่ างไร และมีกระบวนการของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 อย่างไร และเงือ่ นไขใดบ้างทีท่ าํ
ให้การจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ
2. ผูเ้ รียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะชีวติ และการทํางานเป็ นอย่างไร
3. แผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 มีลกั ษณะอย่างไร
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายหลักของการวิจยั คือ
1. เพือ่ ทําความเข้าใจความหมายและกระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครัวต้นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จ ตลอดจนผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21

ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จัย ในครัง้ นี้ ผู้ วิจัย ได้ นําวิ ธีก ารวิ จัย แบบวิ ธีก ารเดี ยวต่ อเนื่ อง (Monomethod
Multistand) แบบตามลํ าดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวทางของเทดดี้และทาชาคโคริ
(Teddlie & Tashakkori. 2009: 6-8) โดยเป็ นการนําวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้เพื่อทําการค้นหา
ทําความเข้าใจความหมาย กระบวนการและผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 อันจะนําไปสูก่ ารสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวการแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ ปละการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั ได้จําแนกขอบเขต
ของการวิจยั ในแต่ละระยะของการวิจยั ออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านวิธวี ทิ ยาการวิจยั ด้านเนื้อหาและ
ด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
ด้านวิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิ จยั ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitatve Research)
เพื่อทําความเข้าใจปรากฎการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพรรณนาและตีความข้อมูลในสภาวการณ์ ท่เี ป็ นธรรมชาติ
(Constructivism) ทัง้ นี้ ผู้วิจัยได้นําการวิจัยเชิงคุ ณภาพแบบกรณี ศึกษา (Case Study) มาใช้ใน
การศึกษาในกลุ่มเฉพาะที่มขี อบเขตเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาและสถานที่หนึ่งๆ และนํ ามาใช้เป็ น
หน่ วยในการวิเคราะห์มากกว่ามุ่งเน้นไปที่วธิ กี ารศึกษาวิจยั (Instrumental Case) เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ของกรณีศึกษาเป็ นหลักทัง้ ในเชิงกว้างและแคบ ทัง้ นี้ได้กําหนดคุณสมบัติของกรณีศึกษาซึ่งเป็ น
ครอบครัวทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ด่ี (ี Best Practice) ทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก(In-depth Interview) จาก
แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structurue Interview) และการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
(Non-Participant Observation)
การวิ จ ยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitatve Research)โดยการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (FocusGroup Discussion)
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ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การร่างแผนการจัดการศึกษาและคูม่ อื การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 2) การประเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21 และ 3) การวิพากษ์ แผนการจัดการศึกษาและคู่มือการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ด้านเนื้ อหา
การวิ จยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ 1) ความหมายของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครัวที่
มีแนวผฏิบตั ิท่ดี ี 2) กระบวนการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 และ 3) ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนทีผ่ า่ นการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทําให้เห็นถึงองค์ความรู้
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ในระดับบุคคล เช่น เจคติทม่ี ตี ่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและทักษะ
ชีวติ ปละการทํางานในศตวรรษที่ 21 การคํานึงถึงความแตกต่างกันของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลเป็ นต้น
การวิ จยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เพื่อสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ จะแสดงให้เห็นถึงองค์ความรูท้ างพฤติกรรม
ศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นของผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว
ด้านผูใ้ ห้ข้อมูล
การวิ จยั ระยะที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study) ผูว้ จิ ยั กําหนดที่จะศึกษาบุคคลโดยมุ่งอธิบายและทําความเข้าใจถึงความหมายของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของผูป้ กครองที่
เป็ นครอบครัวต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ รวมทัง้ กระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทั กษะชี วิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21ให้ แก่ ผู้ เรียน ผู้ ให้ ข้ อมู ลสํ าคัญ
ประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหลัก (Key Informants) คือ ครอบครัวต้ นแบบที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะเจาะจงและครบถ้วน จํานวน 9 ครอบครัวทัง้ ในครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญอื่นๆ คือ หน่ วยงานหรือบุคคลที่มเี กี่ยวข้องหรือกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ สมาคมบ้านเรียนไทย ภาคีเครือข่ายบ้านเรียน สภาการศึกษา
ทางเลือก สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
การวิ จยั ระยะที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
นักวิชาการ ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจนผูท้ ส่ี นใจ
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การเชื่อมโยงผลการวิ จยั จากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2
ผลจากการวิจยั ในระยะที่ 1 จะถูกนํามาสังเคราะห์เพือ่ จัดทําร่างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเป็ นแผนและคู่มอื ใน
การวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป

ความสําคัญของการวิจยั
จากการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าผลการวิจยั จะก่อให้เกิดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ใน 3 มิติ คือ
1. เชิงวิชาการ การค้นพบนิ ยาม ความหมายและกระบวนการในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 และผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียน ซึ่ง
เป็ นการเปิ ดมุมมองใหม่ท่มี ตี ่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยและสามารถนํ าไปใช้
เป็ นพืน้ ฐานต่อยอดสูก่ ารวิจยั และพัฒนาต่อไป
2. เชิงปฎิบตั ิ ข้อค้นพบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ 1) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมี
แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํ างานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ 2) ผู้ปกครองจะทราบถึงผลของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวที่มีต่อทักษะชีวิตและการทํ างานเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาในอนาคต 3) ผู้ท่ีสนใจที่จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะรับทราบถึงแนวทางและ
กระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ให้แก่ผเู้ รียนเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการตัดสินใจจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลาน
3. เชิงนวัตกรรม ได้แผนการจัดการศึกษาและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวสําหรับผูป้ กครองทีส่ นใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่บุตรหลาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีพ่ อแม่ หรือ
ผูป้ กครองจัดขึน้ ให้แก่ผเู้ รียนหรือบุตรหลานโดยการวางแผนไว้อย่างตัง้ ใจโดยในการจัดทําแผนการ
จัดการศึกษา จุดมุง่ หมายการเรียนรู้ และทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนหรือผูอ้ าํ นวยการจัดการเรียนรู้ ภายใต้
แนวคิด ปรัชญาการศึกษาของครอบครัวนัน้ โดยได้รบั สิทธิคมุ้ ครองตามกฎหมาย ซึง่ มีรปู แบบการจัด
การศึกษาทัง้ แบบครอบครัวเดีย่ วและกลุ่มครอบครัว ทัง้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย
สามารถเลือกจัดการศึกษาได้ทงั ้ แบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือทัง้ สามรูปแบบผสมผสานกันได้ ทัง้ นีขน้ึ อยู่กบั เหตุผลของครอบครัวเองอันเกิดจากทัง้
ปั จจัยภายในครอบครัวและปั จจัยทางสังคม
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ทักษะชี วิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความชํานาญหรือความเชีย่ ชาญ
ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพ ภายใต้ความสามารถ
ในการพึง่ ตนเองได้ ปรับตัวได้งา่ ย แก้ปัญหาเป็ น เข้ากับคนอื่นได้ดี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และมี
ความรับผิดชอบ
การจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้ า งทัก ษะชี วิ ต และการทํ า งานใน
ศตวรรษที่ 21 หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่ผี ู้ปกครองวางแผนไว้ล่วงหน้ าเพื่อทําให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชี วิตและการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงแผนการของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร
หลานโดยมีการระบุถึงเป้ าหมายการเรียนรู้ กระบวนการในการจัดการศึกษา วิธกี ารประเมินผล
และผลสัมฤทธ์ของการจัดการศึกษาทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
คู่มือแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง เอกสารแสดงการใช้ประโยชน์ จากแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นเอกสารทีใ่ ห้ความรูแ้ ละ
แนวทางในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้
กระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 หมายถึง ขัน้ ตอนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวภายใต้เงื่อนไขทีท่ ําให้ผเู้ รียนเกิด
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ์ที่เกิ ดจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชี วิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนและครอยครัวภายหลังการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจความหมายของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวและทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ผ่ านมุ มมองของ
ผูป้ กครองที่มแี นวปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมทัง้ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน
ผลที่เกิดขึน้ กับผู้เรียนอันจะนํ าไปสู่การสร้างแผนการจัดการศึกษาและคู่มอื การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวและทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จึงได้ประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องตามลําดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.2 นิยามความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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ส่วนที่ 1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนเอกสารเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับประวิตคิ วามเป็ นมา
นิยามความหมาย แนวคิดและรูปแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในประเทศไทย ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1.1 ประวัติความเป็ นมาของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล (Home School) ถูกจุดประกายขึ้นในปี
ค.ศ. 1925 จากการฟ้ องร้องในชัน้ ศาลระหว่างหน่ วยงานการศึกษาของรัฐที่กล่ าวหาว่ าพ่ อแม่
ครอบครัวหนึ่งไม่มสี ทิ ธิในการสอนลูกเองอยู่กบั บ้าน ศาลได้ตดั สินให้พ่อแม่ครอบครัวนัน้ เป็ นฝ่ าย
ชนะ โดยคําพิพากษาของศาลตอนหนึ่ งได้ประกาศถึงเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญว่า “ความเชื่อ
พื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภ าพของบุคคลที่รฐั พึงยึดถืออย่างมันคงประการหนึ
่
่ ง คือ ความเชื่อว่ารัฐไม่มี
สิทธิหรืออํานาจในการหล่ อหลอมเด็กโดยการบีบบังคับให้เด็กต้องได้รบั การศึกษาในแบบที่รฐั
ต้องการจากสถานศึกษาที่รฐั จัดให้เท่านัน้ รัฐไม่ใช่เจ้าของชีวติ เด็ก ดังนัน้ ครอบครัวที่เลี้ยงดู ทะนุ
ถนอมเด็กแต่ละคนมา จึงมีสทิ ธิและความรับผิดชอบในการเตรียมเขาเหล่านัน้ ให้เป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
สังคมด้วย” (อมรวิชช์ นาครทรรพ. 2543: 28) คําตัดสินของศาลดังกล่าวได้กลายเป็ นทีม่ าของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 เรย์มอนด์ มอร์ (Raymond Moore) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ถึงแนวโน้ม
ทางการศึกษาที่ดีควรจะเป็ นอย่างไร และเมื่อใดจะเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเด็กที่จะเข้า
โรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาการครอบครัวจํานวน 100 คนซึง่
ได้แนะนําเกีย่ วกับวิธกี ารเพื่อทีจ่ ะพัฒนาระบบประสาทของเด็กและไม่เห็นด้วยกับการจํากัดสิทธิของ
เด็ก ทัง้ นี้มอร์มองว่าการที่ให้เด็กใช้ชวี ติ ประจําวันในช่วงประถมศึกษาตอนต้นจะส่งผลให้เด็กเกิด
ความไว้วางใจที่มากเกินไปต่ อเพื่อน ซึ่งอาจทําให้เด็กไม่เป็ นตัวของตัวเองและถู กครอบงําโดย
สภาพแวดล้อมได้งา่ ยและนํ าไปสู่ความไม่เหมาะสมในการใช้ชวี ติ ในสังคม หลังจากนัน้ มอร์ได้เขียน
หนั ง สื อชื่ อ Home Grown Kids และ Home-Spun Schools ซึ่ ง ได้ ตีพิ มพ์ ในปี ค.ศ.1980 โดย
สนับสนุ นวิธกี ารสอนทีม่ งุ่ เน้นในเชิงเนื้อหา แต่ใช้หลักการสอนทีส่ มดุลโดยเน้นการสอนทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการและความเหมาะสมต่อเด็ก นอกจากนี้นักมานุ ษยวิทยาชื่อ จอห์น โฮลล์ (John
Holt) ได้แสดงความเห็นว่าเด็กนักเรียนในระบบนัน้ ขาดความเป็ นมนุ ษย์อย่างแท้จริง เขาได้วจิ ารณ์
ธรรมชาติของโรงเรียนที่มกี ฎบังคับแต่ไร้รูปแบบ ทําให้เด็กต้องใช้เวลาจํานวนมากในแต่ละวันใน
โรงเรียน ทําให้ขาดเสรีภาพในการเป็ นมนุ ษย์ สกัดกัน้ การเรียนรูแ้ ละขัดขวางความอยากรูอ้ ยาก
เห็นตามธรรมชาติของเด็ก เขาให้ความเห็นว่าโรงเรียนเป็ นสถานที่ผลิตความเชื่อฟั งของเด็ก
แต่แท้จริงแล้วไม่มอี ะไรเลย โฮลล์สนับสนุ นแนวคิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Learning by Living)และ
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เห็นว่าโฮมสคูลคือทางออกที่ดที ส่ี ุด ซึ่งการเคลื่อนไหวของนักวิชาการการศึกษาดังกล่าวถือว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับโฮมสคูลมากขึน้
ความเคลื่อนไหวครัง้ ใหญ่ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษ
1970 ซึ่งเป็ นช่วงที่ชาวอเมริกนั มีการตื่นตัวทางการเมืองและสังคม มีการวิพากษ์ วิจารณ์ ระบบ
การศึกษาที่มใี นช่วงนัน้ ประชาชนเห็นว่าการศึกษาในระบบเกิดความล้มเหลวเพราะไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองได้ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่อง
หลักสูตร วิธีการสอน ความปลอดภัยของเด็ก ความยุติธรรมในสังคม เสรีภ าพทางศาสนา และ
ศีลธรรมจรรยา (Mary;& Glenn. 2008: 12) จากปั ญหาดังกล่าวทําให้มใิ ช่เพียงประเทศสหรัฐอเมริกา
เท่านัน้ ทีห่ นั มาสนใจโฮมสคูล แต่มชี าติตะวันตกมากมายทีเ่ ห็นว่าโฮมสคูลเป็ นทางออกทีด่ ที างหนึ่ง
เช่น ประเทศแคนาดา พบว่าในปี ค.ศ. 1993 มีครอบครัวประมาณ 30,000 ครอบครัวทีจ่ ดั การเรียน
การสอนลูกตนเองทีบ่ า้ น และภูมหิ ลังของอาชีพของครอบครัวมีความหลากหลาย นับตัง้ แต่อาจารย์
มหาวิทยาลัยไปจนถึงเกษตรกร สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาเองพบว่าในปี ค.ศ. 2003 เด็ก
จํานวน 1,277,000 คนทีเ่ รียนในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ส่วนในประเทศทางยุโรปก็มี
แนวโน้ มที่จะมีจํานวนเด็กที่เรียนในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (National
Center for Education Statistics. 2004: 6) สําหรับประเทศอังกฤษเริ่มมีความเคลื่อนไหวด้าน
โฮมสคูลเกิดขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยการยอมรับการเรียนแบบนอกห้องเรียน (classless society)
ซึง่ องค์กรต่างๆในประเทศอังกฤษได้สนับสนุ นแนวคิดโฮมสคูล นอกจากนี้ยงั มีประเทศทีน่ ํ าแนวคิด
่
แคนาดา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์ และ
โฮมสคูลยุ คใหม่มาใช้ เช่ น เยอรมนี ฝรังเศส
แอฟริกาใต้ ทัง้ นี้เกิดจากแรงกระตุน้ หลักเบือ้ งหลังความเคลื่อนไหวในปี ค.ศ. 1990 คือ ความเห็นว่า
คุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงพอ (Oostrum LJ; & Oostrum K. 1997: 41)
ปั ญหาด้านคุณภาพของโรงเรียนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึ่ง
เป็ นนวัตกรรมทีเ่ ป็ นการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เป็ นการศึกษาเชิงอุดมคติทแ่ี สดง
ถึงคุณลักษณะของรูปแบบการศึกษาทีไ่ ม่ใช่การศึกษาแบบเดิม แต่เป็ นโรงเรียนอิสระ (Free School)
หรือเป็ นการเรียนรูต้ ามอัธยาศัยไม่มสี ถาบันการศึกษา (Non-Institutional) และยึดชุมชนเป็ นฐาน
ลดบทบาทของการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนหรือจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบก้าวหน้ า
(Progressive) ซึ่ง อมรวิชญ์ นาครทรรพ (2543: 47) อ้างอิงจากแวน กาเลน ซึ่งได้จดั แบ่งแนวคิด
ของกลุ่ มผู้ ป กครองที่ จัดการศึ กษาโดยครอบครัวออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ 1) กลุ่ มอุ ดมคติ นิยม
(Ideologues) ซึ่งมีแนวโน้ มจะเป็ นกลุ่มที่เคร่งศาสนามีความต้องการหลักในการนํ าลูกออกจาก
โรงเรียนทีม่ กั มีความเชื่อและค่านิยมทีข่ ดั กับหลักการทางทางศาสนาของครอบครัว โดยพ่อแม่มกั
จัดการศึกษาให้ลูกโดยมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับโรงเรียนทัวไป
่ มีโครงสร้างหลักสูตรชัดเจน เน้ น
เนื้อหาวิชาที่คล้ายคลึงกับโรงเรียน 2) กลุ่มการเรียนรูน้ ิยม(Pedagogues) เป็ นกลุ่มผูป้ กครองที่ไม่
เชื่อในวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้ นครูและหลักสูตรเป็ นศูนย์กลางจนลืมธรรมชาติและ
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน แต่มุ่งเน้นการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากชีวติ จริงโดยทีผ่ ปู้ กครองเป็ นผูจ้ ดั หา เด็ก
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เป็ นผู้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง พ่ อแม่ กลุ่ มนี้ จึงมีแนวโน้ มที่จะจัดหลักสู ตรแบบยืดหยุ่ น
หลากหลาย โดยเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตัง้ แต่ การกําหนดเป้ าหมาย สาระการเรียนรู้
ตลอดจนการประเมินความสําเร็จในการจัดการศึกษาด้วย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีลกั ษณะที่สอดคล้องกับวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของคนใน
สังคมไทย ซึ่งในอดีตครอบครัวมีบทบาทหน้าที่หลักในเลี้ยงดูให้รอดชีวติ และเจริญเติบโตตลอดจน
อบรมสังสอนจริ
่
ยธรรมและทักษะการใช้ชวี ติ และการอาชีพให้แก่บุตรหลาน ในสังคมไทยเป็ นสังคม
่ งเกื้อกูลกันระหว่างบ้านกับวัด เมื่อ
ทีแ่ นบแน่ นกับพระพุทธศาสนา การศึกษาของประชาชนทัวไปจึ
เด็กเจริญวัยตามสมควรแล้ว พ่อแม่จะจัดให้ลกู ชายได้บวชเรียน ใช้ชวี ติ อยูใ่ นวัดโดยมีพระเป็ นผูด้ แู ล
สอนให้เขียนอ่านหนังสือ ศึกษาพระวินัย อีกทัง้ ให้ช่วยงานของวัด ซึ่งการได้อยู่รบั ใช้และเรียนรูก้ บั
พระจนทําให้เกิดความชํานาญ เมื่อสึกออกมาก็กลายมาเป็ นอาชีพติดตัว (เสถียรโกเศศ. 2510: 13)
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนเป็ นไปอย่างไม่เป็ นทางการ ขึน้ อยู่กบั ผูส้ อน ผูเ้ รียน สถานที่และ
บริบทที่เกี่ยวข้อง โดยมีทงั ้ การเรียน การฝึ กปฏิบตั ิ จนเกิดความรู้ ความชํานาญ สอดรับกับการ
ดําเนินชีวติ และนํ าไปใช้ประโยชน์ ในชีวติ ประจําวันได้จริง โดยเป็ นสิทธิของครอบครัวที่มคี วาม
พร้อมทีจ่ ะส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยไม่มกี ารบังคับ
การปรับเปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดระบบครอบครัวตาม
ประเพณีนิยมในสังคมไทยมาอยู่ในการกํากับของโรงเรียนและการบริหารจากส่วนกลาง บังเกิดขึน้
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ได้ทรงริเริม่ ให้มกี ารศึกษาแบบใหม่
โดยการจัดตัง้ โรงเรียนตามแบบแผนอย่างประเทศตะวันตกเพื่อมุ่งให้เกิดความก้าวหน้าและเท่าทัน
วิทยาการและเพื่อการดํารงเอกราชของชาติในยุคการล่าอาณานิคม โดยการตัง้ โรงเรียนหลวงแห่ง
แรก คือ โรงเรียนสวนกุหลาบ เพื่อเป็ นสถานทีเ่ รียนรูอ้ ย่างเป็ นแบบแผนสําหรับบุตรหลานคนชัน้ สูง
โดยมีสถานที่เฉพาะและมีฆราวาสเป็ นครู และได้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึน้ ในวัด
ทัวไปทั
่ ง้ ในกรุงเทพและหัวเมือง
กล่าวโดยสรุป คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างเป็ นทางการเกิดขึ้นครัง้ แรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแพร่หลายเข้าสูป่ ระเทศอื่นๆรวมทัง้ ประเทศไทย ซึง่ ในอดีตครอบครัวไทย
เคยมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาให้กบั บุตรหลานก่อนทีจ่ ะปรับเปลีย่ นให้โรงเรียนมาทําหน้าที่
แทน
1.2 นิ ยามความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ครอบครัวถือเป็ นหน่ วยทางสังคมที่เล็กที่สุดและต้องทําหน้ าที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่สมาชิกใหม่ เมือ่ สังคมก่อเกิดสถาบันการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าทีใ่ นการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กซึ่งเป็ นสมาชิกของครอบครัว จึงทําให้การทําหน้ าที่ของครอบครัวในบาง
ประการต้องขาดหายไป แต่ยงั คงมีผปู้ กครองบางส่วนทีท่ าํ หน้าทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่บุตรหลายของ
ตนโดยไม่สง่ เด็กเข้าสูร่ ะบบการศึกษาเหมือนเช่นทีค่ นส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบตั ติ ามกันมา
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จากปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว นักวิชาการและผูส้ นใจได้ให้ความหมายของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไว้อย่างหลากหลาย ทัง้ ในเชิงกฎหมายและเชิงวิชาการ กล่าวคือ กาเลน
และ พิทแมน (Galen; & Pitman. 1991: 22) ให้นิยามว่า เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ถูก
วางแผนขึน้ อย่างตัง้ ใจสําหรับเด็กทีเ่ ป็ นสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในบ้าน
หรือสภาพการณ์ แบบครอบครัว ที่มีผู้ปกครองทํ าหน้ าที่ครูหรือผู้กํากับดู แลกิจกรรมเหล่ านั น้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของการศึกษาโดย
ครอบครัว คือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีค่ รอบครัวจัดขึน้ ตามสิทธิคุม้ ครองของกฎหมายโดยมีรปู แบบ
การจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทัง้ สามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้ สอดคล้องกับยุทธชัย เฉลิมชัย
(2543: 28) ทีใ่ ห้ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่า เป็ นการศึกษาทีพ่ อ่ แม่หรือผูป้ กครอง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง แทนการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน อาจเป็ นการจัดการศึกษาเองทัง้ หมด
หรือโดยข้อตกลงร่วมกันระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน พ่อแม่อาจเป็ นผูส้ อนเองหรืออํานวยการให้
เกิดการเรียนการสอนขึ้นและอมรวิชช์ นาครทรรพ (2543. 17) ได้ให้ความหมายของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวว่า เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ ด้ถูกวางแผนขึน้ อย่างตัง้ ใจสําหรับเด็ก
ทีเ่ ป็ นสมาชิกของครอบครัว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในบ้านหรือสภาพการณ์แบบครอบครัว ทีม่ ี
ผูป้ กครองทําหน้าทีค่ รูหรือผูก้ ํากับดูแลกิจกรรมเหล่านัน้ ซึ่งสมจิตร์ ยิง่ ยงดํารงฤทธิ ์ (2551. 52) ได้
สรุปถึงนิยามความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่า เป็ นการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่
พ่อแม่หรือผูป้ กครองจัดขึน้ ตามสิทธิคมุ้ ครองตามกฎหมาย เป็ นการจัดการศึกษาทีไ่ ด้วางแผนอย่างมี
จุดมุ่งหมายให้แก่เด็กที่เป็ นสมาชิกของครอบครัวโดยกิจกรรมส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในบ้าน ซึ่งพ่อแม่
ผูป้ กครองทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนด้วยตนเองหรือเป็ นผูอ้ าํ นวยการจัดการเรียนรู้
จากความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยพ่อแม่หรือผูป้ กครองเป็ นผูม้ ี
ส่วนสําคัญในการวางแผน กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนหรือผูอ้ ํานวยการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้แก่บุตรหลานของตน โดยได้รบั สิทธิคมุ้ ครองตามกฎหมาย
1.3 แนวคิ ดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมักมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรูโ้ ดยมีผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
มีปรัชญาและแนวคิดที่นํามาใช้จดั การศึกษาที่หลายหลายตามความเชื่อที่ยดึ ถือเป็ นพื้นฐานของ
ครอบครัว ซึง่ สอดคล้องกับนักทฤษฎีการเรียนรูส้ มัยใหม่ (สมจิตร์ ยิง่ ยงดํารงฤทธิ ์,2551) ดังนี้
1. แนวคิดพัฒนาการของเพียเจย์ (Piaget)
จีน เพียเจย์ (Jean Piaget) นักการศึกษาชาวสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถึงเด็กว่ามีระดับการ
พัฒนาการของกระบวนการคิดที่แตกต่างกันไปแต่ละช่วงอายุ นัน่ คือ เด็กมีความพร้อมทีจ่ ะรับการ
สอนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย เช่น เด็กที่มอี ายุต่ํากว่า 2 ขวบมีความพร้อมในการเรียนรูท้ ่เี น้น
ประสาทสัมผัส ในขณะที่เด็กช่วงอายุ 2-7 ขวบ จะเริม่ เข้าใจภาษาและจดจําประสบการณ์ ต่างๆ
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เกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน ซึ่งพ่อแม่จะต้องสังเกตพฤติกรรมลูกอย่างใส่ใจเพื่อความเข้าใจในความ
ต้องการทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัยเพื่อจัดการการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับธรรมชาติของเด็กใน
วัยนัน้ ๆ
2. แนวทางการศึกษาของวอลดอร์ฟ (Waldorf Education)
รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) นักปรัชญาชาวออสเตรีย มุง่ เน้นการพัฒนาเด็กให้เป็ น
มนุ ษย์ทบ่ี ุคลิกภาพทีส่ มดุลทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยทีเ่ ด็กในแต่ละช่วงอายุมี
สิง่ เร้าต่อการพัฒนาบุคลิกภาพทีแ่ ตกต่างกัน โดยเด็กอายุ 0-7 ปี จะเน้นการเลียนแบบ เด็กอายุ 7-14
ปี เน้ นการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยอารมณ์ ความรูส้ กึ และเด็กอายุ 14 – 21 ปี เน้ นกระบวนการคิด
และใช้เหตุผลอย่างเป็ นอิสระ การศึกษาในแนวทางนี้มุ่งเน้นการนํ าศิลปะและดนตรี การเคลื่อนไหว
ร่างกาย ตลอดจนการให้เด็กคิดค้นและทําสิง่ ต่างๆเป็ นสื่อสําคัญในการสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับตนเองเป็ นพืน้ ฐานสําคัญในการพัฒนาในทุกช่วงอายุ
3. แนวทางการศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori)
แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสเซอรี (Maria Montessori) มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อต่างๆทีเ่ หมาะสม เพื่อกระตุน้ ให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตนออกมา การจัดทําสื่อการเรียนและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเป็ นอิสระ และมีทกั ษะในการเรียนทีด่ ี เน้นการ
ใช้ส่อื ที่เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติในตัวเด็ก เช่น ของเล่นที่ทําด้วยไม้ และปฏิเสธให้เด็กใช้ส่ือ
สมัยใหม่ในการเรียนรู้ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. แนวคิดของซัมเมอร์ฮลิ (Summer Hill)
เอ.เอ.นี ล มุ่งเน้ นเสรีภ าพในการเรียนรู้ของเด็ก จํากัดการใช้อํานาจของผู้ใหญ่ ท่ีเป็ น
อุปสรรคต่อการเรียนรูข้ องเด็ก แนวคิดนี้มคี วามเชื่อว่า เด็กเกิดมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดและมี
ความคิดทีต่ รงกับความเป็ นจริง ถ้าปล่อยให้เด็กพัฒนานาตนเองอย่างมีอสิ ระ ปราศจากการควบคุม
ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้มากที่สุดที่จะทําได้ตามศักยภาพและความสนใจ ดังนัน้ ในการจัด
การศึกษาจึงต้องมุง่ ทีจ่ ะให้เสรีภาพอย่างเต็มทีแ่ ก่ผเู้ รียน ทัง้ ในด้านการเรียนและการปกครอง โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง การเรียนเป็ นเรื่องของการเลือก ไม่บงั คับเพราะต้องการให้
เด็กเป็ นตัวของตัวเอง
5. แนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลยี (Riggio)
กลุ่มแม่บา้ นในหมูบ่ า้ นวลิลา เซลลา เมืองเรกจิโอ เอมิเลยี ประเทศอิตาลีได้จดั ตัง้ โรงเรียน
ปฐมวัยในหมูบ่ า้ นขึน้ บริหารโดยพ่อแม่ผปู้ กครองทัง้ ในด้านนโยบาย การวางแผนหลักสูตร การเป็ น
ตัวของตัวเอง หลักสูตรเป็ นแบบปลายเปิ ด ไม่กําหนดเนื้ อหาแน่ นอน เพียงแต่ รวบรวมหัวข้อ
โครงการทีค่ าดว่าจะสัมพันธ์กบั ความสนใจของเด็กไว้ เด็กจะเรียนรูผ้ า่ นการทําโครงงาน
6. แนวคิดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education)
แนวคิ ดการศึ ก ษาแบบองค์ รวมในการจัดการศึ กษาโดยครอบครัวมุ่ งเน้ นการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมตัวเองเข้ากับโลก ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ และจิต
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วิญญาณ (Spiritual) ทําให้เด็กเข้าใจความสัมพันธ์ท่ตี วั เด็กต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโลกภายนอก
และโลกภายในของตัวเอง โดยไม่ยดึ ติดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งอย่างตายตัว ผูส้ อน
ต้องยอมรับศักยภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนและไม่ใช้มาตรฐานเดียวในการตัดสินเด็ก(สมพร
พึง่ อุดม,2530)
7. แนวคิดการศึกษาทางตะวันออก
แนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาทางเลือกจะมีความแนบแน่ นกับศรัทธาและคําสอนทาง
ศาสนาให้ความสําคัญกับมิติในทางคุ ณธรรมและชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติและการเข้าถึง
จุดมุง่ หมายสูงสุดของชีวติ อันเป็ นอิสรภาพ ตัวอย่างเช่น
7.1 แนวคิดการจัดการศึกษาตามวิธีพุทธ ยึดถือปรัชญาการศึกษาตามหลักพุทธ
ธรรมในฐานะที่เป็ นสัจจะสากล จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ พัฒนาชีวติ ที่ดี
งามเท่าที่ศกั ยภาพของแต่ละคนจะไปถึง โดยเด็กสามารถพาชีวติ ตนเองไปได้และสร้างสรรค์สงั คม
อย่างไม่ขดั แย้งกับตนเอง
7.2 แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) โดย พี.อาร์.ซาการ์ แนวคิดนี้เกิดขึน้
ในประเทศอินเดีย โดยได้นําศาสตร์ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้า
ด้วยกัน โดยการให้เด็กฝึ กสมาธิ ทํ าโยคะ ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ๆ
รวมเข้าไปด้วย โดยให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนในเด็กเล็กและเชื่อว่าความเก่ง ความฉลาด
เป็ นศักยภาพทีม่ อี ยู่ในตัวมนุ ษย์ แต่มนุ ษย์ดงึ ศักยภาพดังกล่าวออกมาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และ
เชื่อว่าความเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์เกิดจากศักยภาพทีส่ ําคัญ 4 ด้าน คือ 1)ร่างกายจะต้องแข็งแรง
2) จิตใจต้องมีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความคิดสร้างสรรค์ 3)จิตวิญญาณ มีความรักให้กบั คนอื่น
ช่วยเหลือแบ่งปั น มีเมตตาและใจทีเ่ ปิ ดกว้าง 4) ความรูท้ าง วิชาการ การศึกษาทีด่ ตี ้องจัดให้ครบ
ทัง้ สีด่ า้ นเพือ่ พัฒนาให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์
7.3 แนวคิดศานตินิเกตัน โดย รพินทรนารถ ฐากู ร ชาวอินเดีย ภายใต้ปรัชญา
การศึกษา “โรงเรียนใต้ร่มไม้” ซึ่งเป็ นสถานศึกษาที่ต้องการหลุดพ้นไปจากห้องเรียนแคบๆ ตํารา
เรียนและการสอบทีเ่ คร่งเครียดทีท่ ําให้ผเู้ รียนไม่สนุ กกับการเรียนรู้ แต่เชื่อว่าการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
คือ การเรียนรูจ้ ากธรรมชาติ
7.4 แนวคิดของกฤษณมูรติ ชาวอินเดีย มีจุดมุ่งเน้นทีว่ ่าการศึกษาคือธรรมชาติของ
ชีวติ การเรียนรูค้ อื การเข้าร่วมเป็ นหนึ่งเดียวระหว่างชีวติ กับธรรมชาติ กฤษณมูรติเห็นว่าหน้าทีอ่ นั
แท้จริงของการศึกษา คือ การได้พบกับความหมายของชีวติ ด้วยตนเอง ปั ญญาที่เกิดขึน้ ต้องเป็ น
ความสามารถที่จะคิดได้เองโดยอิสระ กล้าที่จะหลุดพ้นจากกรอบประเพณี ความเชื่อหรือสถาบัน
ใดๆ การศึกษาต้องทําให้ผเู้ รียนพบว่า ต้องการอะไร ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้เมือ่ ผูเ้ รียนปราศจากความกลัว
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีพฒ
ั นาการของรูปแบบการจัดการศึกษาโดยเริม่ จาก
ครอบครัวเดีย่ วสูก่ ารเป็ นกลุ่มครอบครัวและเป็ นเครือข่ายโดยครอบครัว สามารถสรุปได้ ดังนี้
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1. ระยะเริม่ แรกมีรปู แบบของความเป็ น”ครอบครัวเดีย่ ว” การดําเนินการมีสภาวะของความ
เป็ นปั จเจกเฉพาะในครอบครัวของตน สร้างสรรค์หลักสูตร กระบวนการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับสภาพ
ครอบครัว ทัศนะความเชื่อความถนัด ความสนใจของลูก ซึ่งยังคงเป็ นรูปแบบหลักของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย สามารถจําแนกตามลักษณะของการจดทะเบียนได้ดงั นี้
1.1 การจดทะเบียนจัดการศึกษากับสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมี
ภูมลิ ําเนา ภายหลังการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่กําหนด
สาระการเรียนรูห้ ลัก หลักเกณฑ์และตัวชีว้ ดั การเรียนรู้ ตลอดจนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
ซึ่งใช้เป็ นกรอบแนวทางให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รบั จดทะเบียนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวใช้เป็ นแนวทางหลักในการประเมินผลการเรียนรูข้ องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทํา
ให้ขาดความยืดหยุ่นในการแผนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทํ าให้ผู้ปกครองหันแสวงหาทางออกของการจัดการศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองแนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตตลอดจนเป้ าหมายในการพัฒนาบุ ตรหลาน โดยการพัฒนา
รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีม่ คี วามหลากหลาย ดังนี้
1.2 การจดทะเบียนไว้กับโรงเรียนที่มีปรัชญาการศึกษาตรงกับครอบครัว เช่ น
โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็ก โรงเรียนรุง่ อรุณ แล้วจัดการเรียนการสอนเองโดยครอบครัว
1.3 การจดทะเบียนไว้กบั ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) แล้วจัดการศึกษาใน
แบบทีค่ รอบครัวต้องการควบคูไ่ ปด้วย
1.4 การจดทะเบียนไว้กบั การศึกษาทางไกล แล้วจัดการศึกษาในแบบที่ครอบครัว
ต้องการควบคูไ่ ปด้วย
1.5 การจดทะเบียนไว้กบั สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ แล้วเรียนทางออนไลน์
2. การมีจํานวนครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาเพิม่ มากขึน้ ทําให้มกี ารรวมตัวในลักษณะ “กลุ่ม
ครอบครัว” ทัง้ นี้การรวมกลุ่มนําไปสู่การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์ การเป็ นกําลังใจแก่
กันและการเพิม่ ทักษะชีวติ และการทํางานให้แก่ผเู้ รียน โดยมีรปู แบบของการรวมกลุ่มเป็ น 3 ลักษณะ
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 28) คือ
2.1 กลุ่มครอบครัวที่รวมกันเฉพาะกิจ มีการรวมตัวเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันเป็ นครัง้ คราว โดยมีครอบครัวที่เป็ นแกนหลักในการจัดกิจกรรมแล้วชักชวนครอบครัวอื่น
มาร่วมด้วยตามสถานทีท่ น่ี ดั หมายกันเป็ นครัง้ คราว โดยทีแ่ ต่ละครอบครัวยังจัดการศึกษาให้กบั บุตร
ของตนเองเป็ นหลัก
2.2 กลุ่มครอบครัวลักษณะข่ายประสานงาน สมาชิกของกลุ่มมีการจัดการศึกษาของ
แต่ ละครอบครัวประสานไปกับการจัดกิจกรรมเรียนรูร้ ่วมกันของกลุ่มตามเวลาที่นัดหมาย โดยมี
ข้อตกลงหรือหลักการทีย่ ดึ ถือร่วมกัน มีความต่อเนื่อง สมํ่าเสมอในการดําเนินงาน
2.3 ลักษณะรวมศูนย์การจัดการ มีการดําเนินการคล้ายเป็ นสถานศึกษาขนาดเล็กที่
จัดการศึกษาให้กบั บุตรหลานร่วมกันในสถานทีต่ งั ้ แห่งใหม่ ดําเนินงานโดยคณะผูบ้ ริหารและคณะครู
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ทีม่ คี ่าตอบแทน มักมีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาไปสู่การเป็ น โรงเรียนทางเลือก ศูนย์การเรียนโดยองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชน
กล่าวโดยสรุป คือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเกิดขึน้ โดยผูป้ กครองทีม่ คี วามเชื่อบาง
ประการทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของครอบครัวซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูส้ มัยใหม่จงึ ได้วางแผน
เพื่อจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับสภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัวตลอดจน
ความถนัด ความสนใจของลูกและขยายรูปแบบของการเรียนรูส้ ่รู ะบบกลุ่ม แต่ยงั คงอัตลักษณ์ของ
ครอบครัวตนเองไว้
1.4 พัฒนาการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยเริม่ ต้นภายหลังการก่อตัง้ โรงเรียนหมู่บา้ น
เด็ก มูลนิธเิ ด็ก ในปี พ.ศ. 2522 ภายใต้แนวคิดซัมเมอร์ฮลิ โดยครอบครัว “ธงไชย” ได้นําลูกชายสอง
คนออกจากโรงเรียนเดิม มาจัดการศึกษาให้ลูกชายอย่างผสมผสานทัง้ โดยการดูแลของพ่อแม่ ญาติ
และโรงเรียนหมู่บ้านเด็กโดยมีพ่อแม่เป็ นผูม้ บี ทบาทหลัก ซึ่งต่อมาโรงเรียนหมู่บ้านเด็กได้ใช้เป็ น
สถานที่ในการจดทะเบียนการศึกษาให้แก่ครอบครัว โดยได้หยุดดําเนินการรับจดทะเบียนเมื่อปี
พ.ศ. 2556
สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 21-22) ได้จัดแบ่ งพัฒนาการของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวไทยหรือบ้านเรียน ตามลําดับช่วงเวลาได้ดงั นี้
ระยะแรก รุน่ บุกเบิก คือ กลุ่มทีเ่ คยดําเนินการก่อนปี พ.ศ. 2530 ซึง่ สังคมไทยยังไม่คนุ้ ชิน
กับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในปั จจุบนั เด็กในครอบครัวเหล่านี้ได้เติบโตพ้นจากการศึกษาโดย
ครอบครัวไปแล้ว ตัวอย่างเช่น ครอบครัวคุณรัชนี ธงไชย ครอบครัวนายแพทย์โชติช่วง ชุตินธร
เป็ นต้น
ระยะที่สอง รุ่นเริม่ ต้น คือ กลุ่มที่มีการดําเนิ นภายหลังปี พ.ศ. 2535 ซึ่งบุ ตรได้สําเร็จ
การศึกษาไปแล้วบางส่วน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวนายแพทย์พร พันธ์โอสถ ครอบครัวคุณสมพร พึง่
อุดม ครอบครัวคุณสาทร สมพงษ์ ครอบครัวคุณนิ ราพร เหลืองแจ่ม ครอบครัวครูบาสุทธินันท์
ปรัชญาพฤทธิ ์ เป็ นต้น
ระยะที่สาม กลุ่มที่เริม่ ต้นดําเนิ นการในช่วงรอยต่อของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เด็กในครอบครัวเหล่านี้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตัวอย่างเช่น
ครอบครัวคุ ณกนกพร สบายใจ ครอบครัวคุณอาทิตย์ แดงไพบูลย์ ครอบครัวคุณพรสรวง คุณ
วัฒนาการ ครอบครัวกลุ่มบ้านเรียนปั ญญากร เป็ นต้น
ระยะทีส่ ่ี กลุ่มทีเ่ ริมดําเนินการหลังประกาศใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้
สิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานแก่ครอบครัว แม้จะยังไม่การประกาศกฎกระทรวงเพื่อการนี้ก็
ตาม แต่ได้มคี รอบครัวจํานวนมากทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนเอง
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ระยะทีห่ า้ เป็ นกลุ่มทีจ่ ดทะเบียนภายหลังการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ คี รอบครัวจํานวนมากตัดสินใจจัด
การศึกษาด้วยตัวเอง
เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 27-29) ได้วิเคราะห์ถึงแรงผลักดันที่ทําให้
ครอบครัวนํ าลูกออกจากโรงเรียนหรือไม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วจัดการศึกษาด้วยตนเองว่าเกิดจาก
ปั จจัย 2 ด้านคือ
1. ปั จจัยภายในครอบครัว อันเป็ นผลมาจาก
1.1 ครอบครัวมีทศั นะทีแ่ ตกต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ส่วนใหญ่มศี รัทธา
ใน ศาสนธรรมและทัศนะเชิงอุดมคติเป็ นรากฐานความคิด ให้ความสําคัญทัง้ ความรูค้ ู่คุณธรรม
ปฏิเสธการศึกษาแบบบริโภคนิยม มุง่ แข่งขันเอารัดเอาเปรียบกัน เป็ นต้น
1.2 บุตรมีความต้องการ ทัง้ นี้อาจเคยประสบปั ญหาในโรงเรียนทัง้ จากความไม่เป็ น
ธรรมหรือความรุนแรง ซึ่งบุตรอาจมีลกั ษณะพิเศษทัง้ ทางด้านความบกพร่องหรือความสามารถ
พิเศษทีก่ ารศึกษาในโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองและช่วยพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ได้
1.3 สภาพการณ์ของครอบครัวไม่เอือ้ อํานวย เช่น อยูใ่ นชนบทห่างไกล ขาดโรงเรียนที่
ดี หรือต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก ครอบครัวต้องย้ายภูมลิ าํ เนาหรือเดินทางบ่อย เป็ นต้น
2. ปั จจัยทางสังคม ได้แก่
2.1 ความสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรูต้ ่างๆ โดยการเรียนรูท้ ่บี ้านภายใต้
เทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว จึงทําให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้ไม่
แตกต่างหรืออาจมีประสิทธิภาพได้มากกว่าโรงเรียน
2.2 ปั ญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความแข็งตัวไม่ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่เป็ นจริง ปั ญหาการไม่มคี ุณภาพและข้อจํากัดของโรงเรียน
ในด้านต่างๆ
2.3 ระบบโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผูเ้ รียนได้
ทัง้ นี้อนั เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นอย่างรวดเร็วทัง้ ในแง่เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ น บริการของรัฐทางด้านการศึกษาไม่สามารถทําได้อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
จึงจําเป็ นต้องมีรปู แบบการศึกษาทีแ่ ตกต่างและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
2.4 การเคลื่อนตัวของกระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุ ษย์ให้มคี ุณค่าและกลับคืนสู่การ
เรียนรูต้ ามธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์แทนระบบการศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ภูมิหลังของผูป้ กครองที่จดั การศึกษาในครอบครัว
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีสาเหตุ อันเป็ นที่มาและภู มิหลังของพ่ อแม่ ในแต่ ละ
ครอบครัว ซึง่ ยุทธชัย เฉลิมชัย (2543: 278-280) สรุปไว้ดงั นี้
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1. เป็ นผูม้ อี สิ ระทางความคิด เพราะเคยได้รบั ประสบการณ์จากการแสวงหาคําตอบให้กบั
ชีวติ ทําให้คดิ ต่างไปจากกระแสหลักของสังคมได้
2. มีปรัชญาความเชื่อหรือแนวทางของชีวติ ทีย่ ดึ มันศรั
่ ทธาเป็ นพิเศษ ทัง้ ในแง่ศาสนาหรือ
ค่านิยมประเพณี ซึง่ การศึกษาในระบบโรงเรียนทําให้เกิดความขัดแย้งกับศรัทธาดังกล่าว ทําให้ตอ้ ง
แสวงหาระบบการศึกษาทีส่ ามารถดําเนินชีวติ ไปตามศรัทธาดังกล่าวได้
3. เคยได้รบั ประสบการณ์จากการใช้ชวี ติ หรือศึกษาในต่างประเทศ จึงทําให้สามารถซึม
ซับแบบอย่ างของการศึกษาที่เปิ ดกว้าง มีอิสระ ยืดหยุ่ นและมีคุณภาพมมากกว่ า จึงต้องการ
การศึกษาทีต่ อบสนองต่อการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริงให้กบั ลูก
4. มีอาชีพเป็ นนักพัฒนาสังคม ได้ดําเนินชีวติ อย่างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ทางเลือก
ใหม่ๆและการแก้ไขปั ญหาของสังคมอยู่แล้ว จึงต้องการให้ครอบครัวและลูกมุ่งไปในแนวทางของ
ชีวติ ทีก่ า้ วหน้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5. เป็ นผู้ท่ีมีสถานภาพที่ดีในสังคม ต้องการให้ลูกเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ สามารถ
รองรับสิง่ ที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ มีเกียรติ มีฐานะไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าพ่อแม่ เมื่อประสบกับปั ญหาที่
เกิดขึน้ ในระบบโรงเรียนจึงทําให้ขาดความไว้วางใจ จึงต้องการจัดการศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ ให้แก่ลกู ของตน
6. เป็ นผูท้ ต่ี ระหนักถึงปั ญหาต่างๆของระบบการศึกษาในโรงเรียน ทัง้ นี้เพราะลูกอาจเคย
ได้รบั การกระทําความรุนแรง ล่วงเกิน หรือทําร้ายจิตใจจากระบบหรือบุคลากรในโรงเรียน เมื่อหา
โรงเรียนทีไ่ ว้วางใจให้กบั ลูกไม่ได้จงึ ตัดสินใจจัดการศึกษาให้กบั ลูกด้วยตนเอง
7. ได้รบั แรงผลักดันมาจากลูกโดยตรง เนื่องจากลูกเป็ นเด็กทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ ต้องการการ
ดูแลและการจัดการเรียนรูท้ ่กี ารศึกษาในระบบปกติไม่สามารถตอบสนองได้ จะต้องใช้ความเพียร
พยายามด้วยความรัก ความเมตตาแก่ลกู มาก
หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา การวัดและประเมิ นผลการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
ระบบการศึกษาของไทย จําแนกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 5 ได้แบ่งระบบการศึกษาออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทัง้ สามรูปแบบผสมผสานกันได้ หากครอบครัวเลือกทีจ่ ะจัดการศึกษาทีค่ ล้ายคลึง
กับการศึกษาในระบบ จะต้องมีการกําหนดจุดมุง่ หมาย วิธกี ารจัดการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษาการวัดและการประเมินผลซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาทีแ่ น่ นอน ครอบครัวที่
เลือกจัดการศึกษาแบบการศึกษานอกระบบ สามารถทีจ่ ะกําหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร จนถึงการ
ประเมินผลอย่างยืดหยุน่ สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของครอบครัว ส่วนครอบครัวทีเ่ ลือก
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถมีอสิ ระในการจัดการศึกษาตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาสทีจ่ ะผ่านเข้ามาในชีวติ
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เนื้ อหาของหลักสู ตรหรือแผนการจัดการศึกษาที่ ผู้ปกครองเป็ นผู้จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ในช่วงต้น หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวนมากเริม่ ต้นจากการใช้
เนื้อหา ตามหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพื่อพิจารณา
ว่าลูกควรจะต้องเรียนรู้เนื้ อหาใดในแต่ ละช่ วงชัน้ หรือพิจาณาจากหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต
โรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรของต่างประเทศ เพื่อนํามาปรับใช้และเทียบเคียงการเรียนรูก้ บั เด็ก
ที่เรียนในโรงเรียน ต่ อมาครอบครัวพยายามสร้างสรรค์หลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวตนเอง โดยกําหนดทิศทางหรือกรอบในการเตรียมจัดกระบวนการเรียนรูล้ ่วงหน้า ซึง่ สอด
ผสานไปกับปรัชญา แนวคิดและแนวทางการพัฒนาบุตรหลานทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ความคิดและ
ความเชื่อของแต่ละครอบครัว โดยคํานึงถึงความพร้อม ความสนใจและความถนัดของบุตรหลานเป็ น
หลัก
การจัดทําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษา ผู้ปกครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว
จะต้องจัดทําแผนการจัดการศึกษาทีแ่ สดงวัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
แนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อใช้เป็ นแนวทางจัดการเรียนรู้ของครอบครัวเองและแสดงต่ อ
หน่ วยงานทีร่ บั จดทะเบียนด้วย ทัง้ นี้จากการประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 42) พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามรูแ้ ละขาด
ประสบการณ์ ในการเขียนแผนการจัดการศึกษา รวมทัง้ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน และต้องการให้มคี วามยืดหยุ่นในการจัดทําแผน โดยสามารถนํ าเอาวิถีชวี ติ
หลักศาสนาหรือความต้องการของครอบครัวมาเป็ นกรอบในการจัดทําแผนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นภาพรวม
มากกว่า 8 กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ป่ี รากฏอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบรูปแบบการประเมินผลดังนี้
1) รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย เช่น
โครงงาน การเขียนบันทึก แฟ้ มสะสมงาน การสังเกตพฤติกรรม แบบฝึ กหัดหรือการสอบ (อมรวิชช์
นาครทรรพ. 2543: 75, ยุทธชัย-อุทยั วรรณ เฉลิมชัย. 2543: 36. นุ ชสิริ โค้นหล่อ. 2545: 55)
2) การประเมินพัฒนาการของผูเ้ รียนทัง้ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (ยุทธชัย-อุทยั วรรณ
เฉลิมชัย. 2543: 36) และ 3) การประเมินโดยผูเ้ รียน ผูส้ อน ผูป้ กครองและหน่ วยงานทางการศึกษา
(รัช นี วรรณ พงศพิ สิฐสันติ . 2545: 104, กุ ลวิภ า ชี พ รับ สุ ข. 2546: 95 ) ซึ่ งในทางปฏิ บั ติ
ครอบครัวต้องดําเนินการประเมินผลผูเ้ รียนภายใต้กรอบ แนวคิดและปรัชญาการจัดการศึกษาทีไ่ ด้
ระบุ ไ ว้ในแผนการจัดการศึกษา แล้วส่ งผลให้สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาให้พิจารณา ทัง้ นี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามักนํ ากรอบสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระตามที่ระบุ ไว้ในหลักสูตร
แกนกลางมาใช้ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2551: 64) ส่งผลให้เกิดปั ญหาในด้านความไม่เข้าใจกันและการไม่ยอมรับเกณฑ์การประเมินของ
ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา
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อุปสรรคปัญหาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในมุมมองของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและผู้ปกครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว (สํานักงานสภาการศึกษา. 2551: 95-96)
มีประเด็นทีน่ ่าสนใจ ดังนี้
1. ภาคประชาสังคมยังขาดความเข้าใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ นี้เพราะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ภาคสังคมรับรูน้ ้อยเกินไป
2. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายังขาดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทําให้เกิดปั ญหาด้านการประสานงานกับผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษา โดยเฉพาะด้านปรัชญา แนวคิด
การจัดการศึกษา การจัดทํ าแผนการจัดการศึกษาและการวัดประเมินผล นอกจากนี้ ยังมีการ
ปรับเปลีย่ นเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบงานบ่อยครัง้ ทําให้ขาดความต่อเนื่อง
3. ระบบงานในระดับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขาดความเบ็ดเสร็จในการทํางาน และมี
การปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันในการรับจดทะเบียนในแต่ละระดับและกําหนดระยะเวลายื่นขอจดทะเบียน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. การวัดและการประเมินผล ผู้ประเมินขาดความยืดหยุ่นและนํ ากรอบการประเมิน
การศึกษาในโรงเรียนมาใช้ และขาดการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการติดตาม วัดและประเมินผล
ครอบครัวยังขาดทักษะในการวัดและประเมินผล
การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ส่ งผลให้ภ าครัฐ
ครอบครัวและบุคคลทัวไปในสั
่
งคมมีมุมมองทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีต่ ่างกัน
คือ 1) ด้านบรรทัดฐานทีใ่ ช้ในการตัดสินมาตรฐานของคุณภาพในการจัดการศึกษาระหว่างหลักสูตร
ในระบบโรงเรียนและการศึกษาทีจ่ ดั โดยครอบครัวซึง่ ผูป้ กครองเป็ นผูก้ ําหนดเป้ าหมาย กระบวนการ
และวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลและการเลื่อนระดับชัน้ แต่ เพียงผู้เดียว ดังปรากฏใน
รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 80.77 เห็นด้วยกับการ
ทีค่ รอบครัวและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร่วมกันกําหนดให้ผเู้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8
กลุ่มและได้รบั การตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่กี ําหนด เนื่องจากเป็ นหลักสูตรขัน้ พื้นฐานที่เด็ก
จะต้องได้รบั การพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและสังคมอันเป็ นมาตรฐานของเด็กไทยทัว่
ประเทศ ขณะที่ครอบครัวส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 ไม่เห็นด้วย เพราะการเรียนการสอนของครอบครัว
ไม่ได้จดั ตามประเด็นทีห่ ลักสูตรกําหนด แต่จดั ตามความต้องการและความสามารถของผูเ้ รียน และ
การสอนแบบบูรณาการไม่สามารถจําแนกเป็ นกลุ่มสาระได้ และ 2) ข้อสังเกตจากหลายฝ่ ายในด้าน
การใช้ชวี ติ ของผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวทีม่ กั พบเจอกับกลุ่มบุคคลเดียวกันเป็ นประจํา ซึง่
อาจส่งผลต่อการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่นในสังคมและขัดต่ อหลักพัฒนาการทาง
สังคมของมนุ ษย์
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จากการทบทวนเอกสารที่ผ่านมา สามารถสรุ ปได้ว่า มุ มมองที่แตกต่ างกันของผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ ในเรื่องของการจัดทํ าหลักสูตรหรือแผนการจัด
การศึกษา กระบวนการของการจัดการเรียนรูไ้ ด้สง่ ผลให้เกิดการประเมินผลการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน
กันและนํามาซึง่ ความขัดแย้ง ในขณะทีม่ ุมมองทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะและสมรรถนะของผูเ้ รียนที่
จัดการศึกษาโดยครอบครัวยังเป็ นประเด็นทีม่ คี วามเห็นต่างและยังไม่ได้รบั การค้นหาด้วยระเบียบวิธี
วิจยั ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ชีวติ และการประกอบ
อาชีพของผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย เริ่มต้ นจาก
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. 2464 ซึ่งได้ให้สทิ ธิครอบครัวในการจัดการศึกษา โดยรัฐมนตรี
อาจยกเว้นให้เด็กไม่ ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้ ถ้าพิการ ไร้ความสามารถหรือ
ผูป้ กครองให้เด็กได้ศกึ ษาในครอบครัว ต่อมาได้มกี ารออกพระราชบัญญัตกิ ารประถมศึกษา พ.ศ.
2505 ซึง่ ยังคงให้สทิ ธิครอบครัวในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน จวบจนกระทังพระราชบั
่
ญญัติ
ประถมศึ กษา พ.ศ. 2523 จึงกํ าหนดให้เด็กที่มีอายุ ตัง้ แต่ 7-14 ปี ต้ องเรียนในโรงเรียนและมี
บทลงโทษผูป้ กครองทีข่ ดั ขืน
การคืนสิทธิในการจัดการศึกษาให้แก่ครอบครัว ปรากฏขึน้ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 12 ที่ระบุว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรมหาชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้
ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง”
ต่อมาได้มกี ารออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
โดยกําหนดให้ครอบครัวทีป่ ระสงค์จะจัดการศึกษาต้องยืน่ แผนการจัดการศึกษาทีค่ รอบครัวจัดทําขึน้
ไปยังสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีค่ รอบครัวมีภ่ ูมลิ ําเนาตัง้ อยู่เพื่อขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจารณา ทัง้ นี้ให้ครอบครัวดําเนินการจัดการศึกษา และจัดทํารายงานการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และจัดส่งให้สาํ นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาปี ละหนึ่งครัง้ และให้สาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดให้มกี ารวัดผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ปี ละหนึ่งครัง้ เช่นกัน ทัง้ นี้กําหนดให้บุคคลในครอบครัวหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากครอบครัวให้จดั
การศึกษาต้ องมีวุฒิการศึกษาไม่ ต่ํ ากว่ ามัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ ยังได้ มีการออก
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยสถาบันอื่นที่ไม่ใช่รฐั อีก 5 ฉบับ คือ
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.
2547 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.
2548 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.
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2554 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใน
ศูนย์การเรียนพ.ศ. 2555 กฎกระทรวงเหล่านี้ได้เปิ ดโอกาสให้ครอบครัวสามารถรวมกลุ่มเพื่อจัด
การศึกษาให้แก่บุตรหลานได้แทบทัง้ สิน้
แม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับการให้สทิ ธิในการจัดการศึกษาแก่ครอบครัว แต่ภาคสังคมยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจนเกิ ดปั ญ หาในการ
ประสานงานระหว่ างครอบครัวและสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รบั จะทะเบียน (สํานั กงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 77) จึงทําให้เกิดรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อ
หลีกหนี ปัญหาดังกล่ าว เช่ น การจดทะเบียนกับโรงเรียนที่มีปรัชญาการศึกษาตรงกันแล้วจัด
การศึกษาด้วยตนเอง เช่น โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็ก โรงเรียนรุง่ อรุณ เป็ นต้น ตลอดจนการจดทะเบียน
กับศู นย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)การจดทะเบียนเรียนแบบการศึกษาทางไกล และการ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์กบั สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุป คือ ครอบครัวมีสทิ ธิตามธรรมชาติในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของ
ตน แต่เมื่อมีกฎหมายซึ่งเป็ นกฎระเบียบของสังคมเกิดขึ้นจึงมีการจํากัดสิทธิของครอบครัวด้าน
การศึกษา และได้มกี ารคืนสิทธิให้แก่ครอบครัวอีกครัง้ เมือ่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต่ อมาได้มีการออกกฎหมายลูก คือ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ทําให้สทิ ธิการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ แต่กย็ งั ประสบปั ญหาในการประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐที่รบั จดทะเบียนทัง้ ในด้านของ
การจัดทําหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึง
ทําให้เกิดพัฒนาการของรูปแบบการจัดการศึกษาโดยการจัดทะเบียนกับโรงเรียนทีม่ ปี รัชญาแนวคิด
ตรงกับครอบครัว หรือจดทะเบียนกับ กศน. หรือการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล แล้วจัด
การศึกษาด้วยครอบครัวเอง เป็ นต้น

ส่วนที่ 2 ทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และสมรรถนะสําคัญของ
ผูเ้ รียนในประเทศไทย แนวคิดเพื่อการเรียนรูต้ ลอดจนทักษะทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการดําเนินชีวติ ในยุคที่
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 21 เป็ นต้นไปและทักษะที่จําเป็ นสําหรับ
การดําเนินชีวติ และการทํางาน ดังนี้
2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียนในประเทศไทย
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน พุ ท ธศักราช 2551 มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้ มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวนิ ัย 4) ใฝ่ เรียนรู้ 5)
อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมันในการทํ
่
างาน 7) รักความเป็ นไทย 8) มีจติ สาธารณะ นอกจากนี้ยงั มุ่ง
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พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูซ้ ง่ึ การพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กําหนดนั น้ จะช่ วยให้ ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสํ าคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการ
สื่อสาร เป็ นความสามารถในการรับส่งสารมีวฒ
ั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ความรูส้ กึ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ ซ่งึ เป็ นประโยชน์ ต่อตนเอง
และสังคมรวมถึงการเจรจาต่อรองเพือ่ ขจัดความขัดแย้งและลดปั ญหาความขัดแย้ง 2) ความสามารถ
ในการคิ ด สามารถในการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดสังเคราะห์ คิ ดอย่ างสร้างสรรค์ คิ ดอย่ างมี
วิจารณญาณ การคิดเป็ นระบบเพื่อนําไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูเ้ พื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและ
สังคม 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบน
พื้นฐานของหลักเหตุ ผลคุ ณธรรมและข้อมูลสารสนเทศแสวงหาความรู้นํามาประยุกต์ใช้ในการ
ป้ องกันและแก้ปัญหามีการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภ าพ โดยคํานึ งถึงผลที่เกิดกับตนเองและสังคม
4 )ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม และ 5) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นการนํ ากระบวนการต่ างๆไปใช้ในการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมจัดการปั ญหาความขัดแย้ง
ปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทํา
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต 8 กลุ่มสาระและคู่มือเทคนิ คการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะชีวิต
สําหรับเยาวชนเพื่อให้ครูนําไปใช้จดั กิจกรรมในโรงเรียน แต่จากผลการสํารวจทักษะของเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ของสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. (2558:
12) พบว่า เด็กไทยมีทกั ษะการเรียนรูท้ ด่ี ี แต่ขาดทักษะชีวติ และการทํางานเป็ นทีม ทัง้ นี้เพราะเด็กที่
ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนเหล่านัน้ ขากทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นการเรียนรูเ้ ฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาทักษะชีวติ และการทํางานของผูเ้ รียนเป็ นประเด็นทีท่ า้ ทายทัง้ ต่อ
การศึกษาในระบบโรงเรียนและท้าทายผูป้ กครองที่จดั การศึกษาศึกษาทางเลือก เช่น การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ ในแง่ของกระบวนการ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ ละทักษะของผูเ้ รียน
2.2 แนวคิ ดการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills) หรือมีช่อื ย่อว่า เครือข่าย P21 (Partnership of 21st Century Skill. 2008/2102 :
35) ซึ่งประกอบด้วยหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ได้ขบั เคลื่อนแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ในสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ ปี 2002 เพื่อให้นักเรียนประสบความสําเร็จทัง้ ในด้านการ
ทํางานและการดําเนินชีวติ ในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ โดยมีกรอบความคิดเพือ่ การเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 ซึง่ มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนรูไ้ ปจากเดิม ดังปรากฏในภาพที่ 1
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21
ทีม่ า: http://www.p21.org/about-us/p21-framework: Online.
ทักษะที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นยุคทีก่ ารเปลี่ยนผ่านทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และการเคลื่อนย้ายของทุนมนุ ษย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การเรียนรูย้ งั คงให้ความสําคัญกับวิชา
สามัญผนวกกับการเรียนรูต้ ามแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ จิตสานึกต่อโลก ความรูพ้ น้ื ฐาน
ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ ความรูพ้ น้ื ฐานด้านพลเมือง ความรูพ้ น้ื ฐาน
ด้านสุขภาพ และความรูพ้ ้นื ฐานด้านสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ โดยที่นักเรียนต้องเรียนรู้
ทักษะการเรียนรูแ้ บบ 3R X 7C ซึ่ง 3R ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ [(W)Riting] และ คิด
เลขเป็ น [(A)Rithmetics] และ 7C ได้แก่ 1)ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะในการ
แก้ ปั ญหา(Critical thinking; & problem solving) 2)ทั ก ษะด้ านการสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity; & innovation) 3)ทักษะด้ านความเข้าใจต่ างวัฒนธรรม ต่ างกระบวนทัศน์ (Crosscultural understanding) 4) ทั ก ษ ะด้ า นความร่ ว มมื อ การทํ างานเป็ นที ม และภ าวะผู้ นํ า
(Collaboration, teamwork; & leadership) 5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่ าทันสื่อ
(Communications, information; & media literacy) 6) ทักษะด้านคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing; & ICT literacy) 7) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้
(Career & learning skills)ภายใต้ระบบสนับสนุนการศึกษาทีจ่ าํ เป็ น ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การ

26
ประเมินผล หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรูม้ ากขึน้
ทัง้ นี้องค์ความรูอ้ ย่างเดียว มิอาจเพียงพอทีจ่ ะทําให้ผเู้ รียนประสบความสําเร็จในเศรษฐกิจ
โลกใหม่ แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้มกี ารกล่าวถึงทักษะที่จําเป็ นในศตวรรษที่ 21
จํานวน 3 กลุ่ม คือ 1. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills) ประกอบไปด้วยทักษะย่อย 3 ด้าน คือ ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะ
ด้านสื่อ (Media Literacy Skills และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
2.ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)ประกอบไปด้วยทักษะย่อย 3
ด้าน ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปั ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การ
สื่อสารและการร่ วมมื อทํ างาน (Communication and Collaboration) ความคิ ดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (Creative and innovation) และ 3. ทักษะชีวติ และการทํางาน (Life and Career Skills)
ทีป่ ระกอบด้วยทักษะย่อย 5 ด้าน คือ ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and
Adaptability) ความคิดริเริม่ และการชีน้ ําตนเอง (Initiative and Self-Direction) การเพิม่ ผลผลิตและ
ความรูร้ บั ผิด (Productivity and Accountability) ภาวะผูน้ ํ าและความรับผิดชอบ (Leadership and
Responsibility) ทักษะชีวติ และการทํางานและการเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม (Self and Cross-Cultural
Skills)
กระบวนการเรียนรูท้ จ่ี ะทําให้เกิดทักษะดังกล่าวได้นนั ้ ดุษฎี โยเหลา (2558: 25) เสนอให้
มีการออกแบบวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยการใช้ PBL (Project-Base Learning) ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูใ้ นมิตทิ ่ลี กึ สามารถเชื่อมโยงความรูต้ ่างๆ ได้ และสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ หากรูปแบบการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารเรียนรูจ้ ากการสอนแบบบรรยายเป็ นหลักไปสู่การ
เรียนรูแ้ บบ PBL จะส่งผลอย่างยิง่ ต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็ น “ผูส้ อน” ไปอยู่ใน
ฐานะ “โค้ชและ ผูอ้ ํานวย” (Facilitator) ในการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบ PBL ซึ่งครูจะต้องศึกษา
และทําความเข้าใจกับ PBL อย่างชัดเจน และจะต้องฝึ กฝนทักษะที่สนับสนุ นต่อการจัดรูปแบบการ
เรียนรูด้ ว้ ย PBL ให้ประสบความสําเร็จ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนทัง้ รูปแบบ
และกระบวนการของการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นโลกยุคใหม่ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว
2.3 ทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้อธิบายถึงทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช. 2555: 58) ไว้ว่า ทักษะชีวติ และการทํางาน
(Life and Career Skills) เป็ นทั กษะที่ จะต้ องเริ่มต้ นฝึ กฝนตัง้ แต่ ระดับ ปฐมวัย โดยเรียนตาม
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ ดังนี้
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1. ยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เป็ นทักษะเพื่อการเรียนรู้ การ
ทํ างานและการเป็ นพลเมืองอย่ างยืดหยุ่ นและปรับตัวเพื่อบรรลุ เป้ าหมายและคุ ณค่ าภายใต้
เปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ยงั หมายรวมไปถึงการทํางานภายใต้ทรัพยากรจํากัดเพื่อให้ตอ้ งสอดคล้องกับงาน
ส่วนอื่นในภาพใหญ่ ท่ีอาจอยู่ห่างไกล และการฝึ กที่จะใช้วิกฤติเป็ นโอกาส ใช้ปัญหาเป็ นโอกาส
หาทางออกอย่างสร้างสรรค์
2. การริเริม่ และกํากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction) เป็ นทักษะของการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองเป็ นหลัก โดยการทํางานในอนาคตมีทงั ้ ลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน
(interdependence)และเป็ นอิสระต่อกัน (independence) ซึง่ การฝึกฝนทักษะทีค่ วรเริม่ ต้นตัง้ แต่เด็ก
3. ทักษะด้านสังคมและการเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) คือ
ความสามารถที่จะทํางานและดํารงชีวติ อยู่กบั สภาพแวดล้อมและผูค้ นที่มคี วามแตกต่าง
หลากหลายได้ โดยไม่ก่อให้เกิดรูส้ กึ เครียดหรือแปลกแยก และทําให้งานสําเร็จได้ เป็ นเรื่องของการ
เรียนรู้และยกระดับ ความฉลาดด้ านสังคม (social intelligence) และความฉลาดด้ านอารมณ์
(emotional intelligence) ของบุคคล
4. การเพิม่ ผลผลิตและความรูร้ บั ผิด (Productivity and Accountability) คือ ทักษะในการ
กําหนดเป้ าและบรรลุเป้ าหมาย การจัดลําดับความสําคัญของงาน การใช้เวลา รวมถึงรับผิดรับชอบ
ต่อผลงานโปร่งใสตรวจสอบได้
5. ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) คือ เป็ นภาวะผู้นํา
และรับ ผิ ด ชอบแบบกระจายบทบาท (distributed leadership and responsibility) ซึ่ ง ความ
รับผิดชอบมี 3 ระดับ คือระดับที่ 1 รับผิดชอบต่อตนเอง ระดับที่ 2 รับผิดชอบการทางานประสาน
สอดคล้องกันในทีมและระดับที่ 3 ความร่วมมือกันในทีมเพือ่ ไปสูเ่ ป้ าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่รว่ มกัน
กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและติดต่อสื่อสาร
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเสรีในช่วงนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 21 เป็ นต้นไปส่งผลให้เกิด
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูท้ ส่ี ามารถทําให้ดาํ เนินชีวติ และการทํางานในโลก
ยุคใหม่ โดยการเรียนรูเพื่อก่อให้เกิดทักษะทีส่ าํ คัญเพื่อรองรับการเปลีย่ นผ่านในศตวรรษที่ 21 การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงจําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเรียนรูเ้ พื่อให้ผู้เรียนถึง
พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะชีวติ และการทํางานซึง่ เป็ น
ประเด็นทีห่ ลายฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความกังวลถึงกระบวนการการจัดการศึกษาของครอบครัวทีอ่ าจ
ลดทอนพัฒนาการทางสังคมของผูเ้ รียนด้วยการจัดการศึกษาโดยพ่อแม่และเรียนอยูท่ บ่ี า้ น ดังนัน้ ใน
งานวิจัยครัง้ นี้ จึงมุ่ งหมายที่จะค้นหาถึงความหมายและกระบวนการในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวทีเ่ สริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียน โดยในเบือ้ งต้นได้ยดึ
นิยาม ความหมายของทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ตามองค์ประกอบของเครือข่าย
องค์ กรความร่ วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจะดํ าเนิ นการวิจัยเพื่อค้ นหา

28
ความหมายของทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการจัดการศึกษาตาม
มุมมองของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อไป

ส่ ว นที่ 3 แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใช้ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาการจัด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผู้วิจยั ได้นําแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ จําแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ แนวคิดทฤษฎีทางสังคม
วิทยา แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา ดังนี้
3.1 แนวคิ ดทฤษฎีทางสังคมวิ ทยา
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่นํามาใช้อธิบายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีแ่ ละทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ดังนี้
แนวคิ ดการถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) เป็ นแนวคิดที่มคี วามสําคัญและได้รบั ความสนใจ
หลายสาขาวิชาเพราะเป็ นกระบวนการแห่งการถ่ายทอดค่านิยม เจตคติ ความคิด ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม ให้กับบุ คคล หรือกลุ่ มบุ คคล เพื่อคงไว้ซ่ึงบรรทัดฐานทางสังคม บุ คคลที่ได้รบั การ
ถ่ ายทอดนัน้ จะสามารถดํารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมและเป็ นสุข ทัง้ นี้ นักสังคมวิทยาวิเคราะห์การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากมุมมองในระดับมหภาคอธิบายภายใต้แนวทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ และใน
ระดับจุ ลภาคอธิบายด้วยการใช้แนวทฤษฎีการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (พงษ์ สวัสดิ ์ สวัสดิพงษ์ .
2532: 69) ซึง่ จะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไป
นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการทีบ่ ุคคล
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวัยเด็ก ได้รบั การอบรมดูแลให้เจริญเติบโตเป็ นบุคคลที่สามารถเรียนรูเ้ พื่ออยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื และจากการเรียนรูน้ นั ้ เด็กจะมีพฤติกรรมและความนึกคิดทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมใน
สังคมของตน (ลาดทองใบ ภูอภิรมย์. 2531) การถ่ายทอดทางสังคม เป็ นกระบวนการทีบ่ ุคคลแต่ละ
คนได้รบั การเรียนรูเ้ พื่อที่จะปรับตนให้เข้ากับมาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและการ
ปฏิบตั ิต่างๆในสังคม โดยอาศัยกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคม จะช่วยให้คนเราสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์และพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมและประสบการณ์ทส่ี งั คมยอมรับ การถ่ายทอด
ทางสังคมจึงเป็ นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อน สังคมเป็ นผูก้ าํ หนดรางวัลและข้อห้ามทีเ่ หมาะสม ส่วนผูท้ ท่ี าํ
หน้าทีอ่ บรมเลีย้ งดูเด็กก็จะนํารางวัลและข้อห้ามเหล่านัน้ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมต่อไป (งามตา วนินทานนท์. 2545: 73)
แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมในสาขาสังคมวิทยาได้รบั การพัฒนาและนํ าไปใช้วเิ คราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างกว้างขวาง โดยมักจะหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ บรรทัดฐาน ค่านิยม
เจตคติ ทักษะ ความรู้ และบทบาทที่เหมาะสมกับตําแหน่ งของบุคคลภายในกลุ่มหรือสังคมหนึ่งๆ
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(Michener: & Delamater.1999: 46) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มหี น้ าที่สําคัญต่อบุคคลและสังคม คือ
ทําให้กลุ่ม สังคม สามารถถ่ายทอดค่านิยม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และสิง่ อื่นๆจากคนรุน่ หนึ่งไป
ยังอีกรุ่นหนึ่งได้ ซึ่งถ้าพิจารณาแล้วก็จะพบว่าการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกลไกในการผลิตซํ้าทาง
สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Reproduction) นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มถูกชักนําให้ปฏิบตั ิ
ตามวิถที างของกลุ่มโดยสมัครใจ จากการที่ทําให้บรรทัดฐานและค่านิยมต่างๆ ของกลุ่มกลายเป็ น
บรรทัดฐานและค่านิยมของตนเอง โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ ทําหน้าทีเ่ สมือนเป็ น
กลไกแห่งการควบคุมทางสังคม (Social Control) และทําให้บุคคลเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของ
โครงสร้างสังคมและตําแหน่งของตนในโครงสร้างดังกล่าว รวมทัง้ ความคาดหมายต่างๆของตําแหน่ ง
นัน้ ๆ นันคื
่ อ การถ่ายทอดทางสังคมมีรากฐานมาจากการเรียนรูบ้ ทบาท สิง่ สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม เกีย่ วข้องกับการก่อรูป ธํารง และเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ (Identity)
ของบุ คคล ทํ าให้เรารู้ว่าเราเคยเป็ นใคร เราเป็ นใคร และจะเป็ นอะไรต่ อไป ดังนั น้ แนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคมเป็ นแนวคิดทีส่ าํ คัญสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์รวมถึงการเกิดพฤติกรรม
ของมนุ ษย์ได้อย่างกว้างขวางและชัดเจน
แนวคิดนี้สามารถอธิบายถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถอธิบายได้ในสองประเด็น
คือ 1) ผูป้ กครองอยู่ในฐานะเป็ นผูร้ บั การถ่ายทอดทางสังคมผ่านตัวแทนต่างๆ คือสถาบันครอบครัว
โรงเรียน เพื่อน วัด รวมถึงสื่อต่างๆซึ่งกลายมาเป็ นการสังสมประสบการณ์
่
จากการถูกถ่ายทอดทัง้
ทางตรงและทางอ้อม อันนํ ามาสูเ่ หตุผลทีต่ ดั สินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็ นต้น 2)ผูป้ กครอง
อยู่ในฐานะตัวแทนเพื่อถ่ ายทอดทางสังคมให้แก่ บุตรหลาน ผู้ปกครองเหล่านี้ เมื่อกลายมาเป็ น
ผูจ้ ดั การศึกษาแล้ว หน้าที่ของผูป้ กครองไม่เพียงแต่อบรมสังสอนความคิ
่
ด ความเชื่อ ค่านิยมและ
จริยธรรมให้กบั บุ ตรหลานของตนเองเท่านัน้ แต่จําเป็ นต้องแสดงบทบาทเป็ นทัง้ ผู้ให้ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ รวมถึงเป็ นผู้สนับสนุ นในเรื่องต่างๆ เช่น อุปกรณ์ การเรียนการสอน และการเป็ นที่
ปรึกษา เป็ นต้น ซึง่ เป็ นบทบาทสําคัญเนื่องจากผูป้ กครองทุกคนคาดหวังให้บุตรหลานของตนเติบโต
เป็ นคนดีของสังคม ดังนัน้ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมทัง้ ด้านเนื้อหาและวิธกี ารควรถูกวางแผน
และตระหนักอย่างละเอียด
ทฤษฎีโครงสร้างหน้ าที่ของครอบครัว
แนวคิดทฤษฎีโ ครงสร้างหน้ าที่ของครอบครัว เกิดขึ้นในช่ วงปี ค.ศ. 1930 โดยได้รบั
อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ดของทฤษฎี โ ครงสร้ า งหน้ าที่ นิย ม (Structural-Functionalism) โดยกลุ่ ม
นั กวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุ ษ ยวิทยาในการศึกษาปรากฏการณ์ ทางสังคม เน้ นเรื่อง
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องระบบ คื อ A.R.adcliffe– Brown,B.Malinowski,Talcott Parsonและ
Durkheim ซึง่ สาระสําคัญของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ คือ ระบบทุกระบบเกิดขึน้ และดํารงอยูโ่ ดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะของระบบและมีลกั ษณะ โครงสร้างของระบบที่แตกต่ างกัน โดยมีข้อตกลง
เบื้องต้น ในกรอบแนวคิดของทฤษฏีโครงสร้างและหน้าที่ คือ 1) สังคมดํารงอยู่ได้เนื่องจากได้รบั
การตอบสนองหน้าที่ท่จี ําเป็ น เพื่อความอยู่รอดของสังคมใน ระดับใดระดับหนึ่ง 2) ระบบย่อยใน
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สังคมจะทําหน้ าที่ร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองหน้ าที่ท่ีจําเป็ นของสังคม 3) หน้ าที่พ้ืนฐาน
เหล่านัน้ เป็ นสิง่ ที่ทุกสังคมและทุกครอบครัวต้องปฏิบตั ิ 4)บุคคลในครอบครัวเป็ นหน่ วยย่อยที่มี
หน้าทีช่ ่วยกันตอบสนองหรือทําหน้าทีข่ องสังคมใหญ่ให้ลุล่วงไปได้ 5)บุคคลและสังคมได้รบั การดูแล
จากระบบสังคมและครอบครัวและครอบครัว
ครอบครัวเป็ นหน่ วยย่อยหรือระบบย่อยภายใต้โครงสร้างใหญ่ของสังคมที่เป็ นระบบใหญ่
ครอบครัวทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ นองตอบความต้องการของสมาชิกแต่ละคน ของครอบครัวและของสังคม
โดยรวม ในขณะเดียวกันครอบครัวก็ได้รบั การดูแลจากสังคมด้วย ซึ่งโครงสร้างครอบครัวที่
เหมาะสมจะมีผลช่วยสนับสนุ นให้ครอบครัวนัน้ สามารถทําหน้าทีข่ องตนได้เป็ นผลสําเร็จ แนวคิดนี้
ได้กล่าวถึงโครงสร้างบทบาท ระบบค่านิ ยม ระบบการสื่อสารและโครงสร้างอํานาจ (Friedman.
1986: 52)ไว้ดงั นี้
1. โครงสร้างบทบาท เป็ นพฤติ กรรมบ่ งชี้ถึ งการครองสถานภาพที่ ตนเองดํ ารงอยู่
โครงสร้าง บทบาทที่ดจี ะมีลกั ษณะดังนี้ บทบาทที่ปฏิบตั ไิ ม่ขดั แย้งกับสิง่ ที่สงั คมภายนอกคาดหวัง
เช่น บทบาทบิดามารดา บทบาทของสมาชิกแต่ละคนมีความสอดคล้องกันและช่วยเสริมบทบาทซึง่
กันและกัน การแสดงบทบาทของสมาชิกแต่ละคนมีความชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการ
ของ สมาชิกแต่ละคนได้ สมาชิกสามารถปรับบทบาทได้เพือ่ ให้เกิดความสมดุล เมือ่ มีความจําเป็ น
2. ระบบค่านิยม เป็ นระบบความคิด ความเชื่อทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวที่มกี าร
ถ่ ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแหล่ งที่มาในการเรียนรู้ปลูกฝั งค่านิ ยมจะมาจากครอบครัว โรงเรียน
ศาสนา ชุ มชน เป็ นต้น ค่านิ ยมเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างทางสังคมและเหตุ การณ์ ท่ี
เกิดขึน้ ภายในครอบครัวซึง่ มีความ แตกต่างกันไปของแต่ละครอบครัว
3. ระบบการสื่อสาร ในการอยู่รวมกันของครอบครัวจะต้องมีวธิ ี หรือรูปแบบการสื่อสารที่
เฉพาะ ของตนเอง ซึ่งการสื่อสารนัน้ เป็ นกระบวนการที่จะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีการรับรู้
ข่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม อารมณ์ ความรูส้ กึ ของกันและกัน รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว
จะแสดงถึงการมีปฏิสมั พันธ์
4. โครงสร้างอํานาจ ในครอบครัวทุกครอบครัวจะมีโครงสร้างอํานาจอยู่และอํานาจนัน้ จะ
หมายถึงสมาชิกคนใดคนหนึ่ งสามารถที่จะควบคุมหรือแสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน ซึ่ง
โครงสร้างอํานาจ จะประกอบด้วย ฐานอํานาจ การตัดสินใจ ปั จจัยอื่น ๆ
ทัง้ นี้ฟรีดแมน (1986) ได้กล่าวถึงหน้าทีข่ องครอบครัวในการตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกในครอบครัว 6 ประการ คือ
1. หน้าทีด่ า้ นความรักความเอาใจใส่ (Affective function) หน้าทีด่ า้ นความรักความเอา
ใจใส่เป็ นหน้าทีใ่ นการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของสมาชิก แสดงออกโดยการให้ความรัก
ความอบอุ่ น ความเอาใจใส่ แก่ สมาชิ กเพื่ อให้ สมาชิ ก มี สุขภาพจิตดี มี บุ คลิ กภาพที่ มัน่ คง
องค์ประกอบสําคัญของหน้าทีข่ องครอบครัวด้านความรักความเอาใจใส่ได้แก่การทีส่ มาชิกครอบครัว
มีการให้การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มีความผูกพัน และความรูส้ กึ
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ร่วมกัน ให้โอกาสสมาชิกในการเป็ นตัวของตัวเอง แต่ยงั คงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มีการตอบสนอง
ความต้องการของคนอื่น และมีการให้ความช่วยเหลือปลอบโยนซึง่ กันและกันเมือ่ มีปัญหา
2. หน้ าที่ในการผลิตสมาชิกใหม่ (Reproductive function) ครอบครัวมีหน้ าที่ในการ
สร้างหรือผลิตสมาชิกใหม่ เป็ นหน้าทีใ่ นการสืบเผ่าพันธุเ์ ชือ้ สายของมนุษยชาติ
3. หน้าทีใ่ นการเผชิญปั ญหาของครอบครัว (Family coping function) การเผชิญปั ญหา
ของครอบครัวเป็ นหน้ าที่จําเป็ นที่ครอบครัวทุ กครอบครัวต้องปฏิบัติเพื่อคงไว้ซ่ึง สมดุ ลภายใน
ครอบครัว ทัง้ นี้เนื่องจากตลอดการดําเนินชีวติ ครอบครัว ครอบครัวจะถูกรบกวนจากสิง่ แวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกครอบครัว สิ่งรบกวนเหล่ านี้ หมายถึง บุ คคล สิ่งของ สถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดภาวะความเครียดในครอบครัวได้ สิง่ รบกวนความสุขสงบของครอบครัว ได้แก่
การเสียชีวติ ของคู่สมรส การหย่าร้าง การตายของ ญาติสนิท การเจ็บป่ วยของสมาชิก การตกงาน
หรือมีปัญหาเศรษฐกิจ เป็ นต้น
4. หน้ าที่ในการจัดการทรัพ ยากรทางเศรษฐกิจ (Economic function) หน้ าที่ในการ
จัดการด้านเศรษฐกิจเป็ นหน้ าที่ท่จี ําเป็ นของทุกครอบครัวต้องปฏิบตั ิเพราะครอบครัวต้องมี การ
จัดหารายได้ท่จี ะนํ า มาจับจ่ายใช้สอย เพื่อจัดหาสิง่ จําเป็ นทางกายภาพให้กบั ครอบครัว หน้ าที่น้ี
รวมถึงการจัดสรร รายได้ทไ่ี ด้มาเพือ่ นํามาใช้จา่ ยอย่างเหมาะสม
5. หน้ าที่ ในการจัดหาสิ่งจํ าเป็ นพื้ นฐานทางกายภาพสํ าหรับ สมาชิก (Provision of
physical necessities ) ทุกครอบครัวมีความต้องการสิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานทางกายภาพสําหรับสมาชิก
ได้แก่ ปั จจัยสี่ คือ อาหาร เครือ่ งนุ่งห่ม ยารักษาโรคและทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. หน้ าที่ในการอบรมเลี้ยงดู (Socialization function) โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ
แผนพฤติกรรมทีต่ ่อเนื่องตลอดชีวติ ของ สมาชิก เพื่อเป็ นการปลูกฝั ง ส่งเสริมนิสยั ทีด่ งี าม ทําให้
เด็กพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูใ้ หญ่ท่ดี ี ในอนาคต ถือเป็ นกระบวนการ ปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่ทําให้
บุ คคลตอบสนองสถานการณ์ ในสังคมตามต้องการเป็ นผลจากการเรียนรู้บทบาทในสังคม การ
ปฏิสมั พันธ์บุคคลอื่น และเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ กับคนทุกวัยตัง้ แต่เกิดจนถึงวัยชราในการปรับ
บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยมของตนอย่างต่อเนื่อง
ทฤษฎีน้ีให้ความสําคัญกับกลุ่มหรือสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการถ่ายทอดอบรมขัดเกลาสมาชิก
ซึง่ ในความเป็ นจริงสังคมก็มอี ทิ ธิพลต่อบุคคลนัน้ จริงๆ และมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ป็ น
แบบแผนเดียวกันให้แก่สมาชิก เพื่อที่สมาชิกแต่ละคนจะรูถ้ ึงระบบคิด ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึง
แนวทางพฤติกรรมทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของกลุ่ม อันจะทําให้เกิดความเป็ นระเบียบทางสังคมขึน้ และตัว
บุคคลเองก็มแี นวทางในการปฏิบตั ิ แต่แนวคิดดังกล่าวได้ลดบทบาทสําคัญของผูถ้ ูกถ่ายทอดลงไป
โดยมองว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่ งใดๆทางสังคม ก็จะได้รบั การอบรมถ่ายทอดตาม
เนื้อหาตายตัวทีม่ อี ยูก่ ่อนแล้วทีผ่ กู ติดอยูก่ บั ตําแหน่งหรือสถานภาพนัน้ ๆ และเป็ นการรับทีป่ ราศจาก
ปั ญหา ผู้ให้การถ่ ายทอดได้ถ่ายทอดเนื้ อหาอะไร ผู้รบั ก็จะรับสิง่ เหล่านัน้ ได้โ ดยไม่ยากทัง้ ๆที่ใน
ความเป็ นจริงมนุ ษย์ไม่ได้ทําตัวเป็ นผูร้ บั การถ่ายทอดที่ว่านอนสอนง่ายเช่นนัน้ ทัง้ หมด พวกเขามี
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การเลือกสรร ต่อรอง ปรับเปลีย่ นเนื้อหาของการถ่ายทอดทางสังคม นอกจากนัน้ แม้ว่ากระบวนการ
ถ่ายทอดจะเกิดขึน้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าบุคคลจะเชื่อหรือรับสิง่ นัน้ มาแนวทางปฏิบตั ไิ ปทุกอย่าง
สรุปทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีส่ ามารถนํามาใช้อธิบายความหมายของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวผ่านมุมมอง ความคิด ความเชื่อและการทําหน้าทีข่ องพ่อหรือแม่ซง่ึ เป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญ
ในการจัดการศึกษาและการทําหน้าทีอ่ บรมเลีย้ งดูภายใต้บรรยากาศของความรักใครเอาใจใส่อนั จะ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภ าพ ทัง้ นี้ ครอบครัวจะต้องสูญเสียสมาชิกที่ทําหน้ าที่ในการ
จัดการทางทรัพยากรและเศรษฐกิจเพราะต้องมีพ่อหรือแม่ท่ที ําหน้าที่จดั การศึกษาให้กบั ลูก ทําให้
ต้องมีการวางแผนการเพื่อจัดการกับรายได้ของครอบครัวที่มีอยู่และรายจ่ ายที่เกิดจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
ทฤษฎีการปฏิ สงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์
นั ก สัง คมวิ ท ยามองกระบวนการถ่ ายทอดทางสัง คมเป็ นกระบวนการเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกเข้ากับกลุ่มและสังคม กรอบแนวนี้มองการถ่ายทอดทางสังคมในฐานะที่
เป็ นกระบวนการที่ส่งอิทธิพ ลสองแนวทาง (Two-Way Influence Process) ไม่เพียงแต่ กลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาของสมาชิกเท่านัน้ แต่ฝ่ายสมาชิกเองก็มอี ทิ ธิพลต่อการดําเนินหน้าทีข่ องกลุ่ม
เช่นกัน บุคคลและกลุ่มมีอทิ ธิพลต่อกันในระดับที่แตกต่างกัน ยิง่ กลุ่มมีขนาดใหญ่มากขึน้ เพียงใด
บุ คคลก็จะได้รบั อิทธิพ ลจากกลุ่ มมากขึ้นเพียงนั น้ ถ้าเราพิจารณากลุ่ มขนาดใหญ่ เช่ น สังคม
ผลกระทบทีบ่ ุคคลคนใดคนหนึ่งมีต่อสังคมมีอยู่เพียงเล็กน้อย ในขณะทีอ่ ทิ ธิพลของสังคมทีม่ ตี ่อตัว
บุคคลนัน้ จะมีอย่างมหาศาล จากทีก่ ล่าวมาแล้วว่ากรอบแนวนี้มองการถ่ายทอดทางสังคมในฐานะที่
เป็ นกระบวนการส่งอิทธิพลสองแนวทาง เป็ นกระบวนการเชิงพลวัตที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและไม่
แน่ นอนตายตัว นักทฤษฎีการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ มักจะมองเนื้อหาการถ่ายทอดทางสังคมใน
ฐานะทีเ่ ป็ นสิง่ ทีต่ ่อรองกันได้ (Negotiable) บุคคลยังสามารถทีจ่ ะตีความดัดแปลงและให้ความหมาย
ใหม่ต่อสิง่ เหล่านัน้ และนํามาใช้ในชีวติ ประจําวันของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นักทฤษฎี
การปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เสนอว่า การทําความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมจะต้องพยายามเข้าถึง
เนื้อหา บริบท และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ทฤษฎีน้ีให้บทบาทสําคัญกับตัวบุคคลว่าในขณะทีเ่ กิดการถ่ายทอดทางสังคมนัน้ ผูไ้ ด้รบั
การถ่ายทอดก็มอี ทิ ธิพลบางแง่มุมต่อผูใ้ ห้การถ่ายทอดเช่นเดียวกัน รวมทัง้ มองว่าเนื้อหาของการ
ถ่ ายทอดไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วล่วงหน้ า แต่ เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ้นขณะที่กระบวนการถ่ ายทอดกําลัง
ดําเนินไปและผู้ได้รบั การถ่ายทอดเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาและวิธกี ารการถ่ายทอด
สามารถต่อรอง ปรับเปลีย่ น ให้ความหมายใหม่ของสิง่ ทีถ่ ูกถ่ายทอดได้ จึงเป็ นการให้ความสําคัญกับ
ตัวบุ คคล ขณะที่ก็ลดความสําคัญของกลุ่มสังคมลงไป อย่างไรก็ตามมุมมองที่ว่าเนื้อหาของการ
ถ่ายทอดเป็ นสิง่ ทีย่ ดื หยุน่ ได้ ปั ญหาในการอบรมขัดเกลาจึงมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ ได้ เมื่อต่างคนก็ต่าง
มีการปรับเปลีย่ นต่อรองเนื้อหาของการอบรมขัดเกลา จึงเกิดคําถามว่าเมื่อเป็ นเช่นนี้จะนําไปสูก่ ารมี
แบบแผนร่วมกันและความเป็ นระเบียบทางสังคมได้อย่างไร
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จากแนวคิ ดการถ่ ายทอดทางสังคมและทฤษฎี ท่ี กล่ าวมาทัง้ หมดนั ้น ชี้ ให้ เห็ นถึ ง
ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมอื่นๆ ว่าเป็ น
สาเหตุหลักทีท่ ําให้เยาวชนสามารถเรียนรูเ้ พื่ออยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุขในสังคม ดังทีพ่ บใน
งานวิจยั หลายเรื่องให้ขอ้ ค้นพบว่า การอบรมเลีย้ งดูทพ่ี อ่ แม่ปฏิบตั ติ ่อเด็กตัง้ แต่เล็กจนถึงวัยรุน่ นัน้ มี
ความสําคัญต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็กมาก มีการศึกษาวิธกี ารอบรมเลี้ยงดูเด็กหลายรูปแบบ
แต่ทพ่ี บผลเด่นชัดสอดคล้องกันในงานวิจยั หลายเรื่องคือ การอบรมเลีย้ งดูเด็กแบบรักสนับสนุ นมาก
ถึงน้อย และการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบใช้เหตุผลมากถึงน้อย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ.
2528: 2-18) งานวิจยั ที่ใช้แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นแนวทางการศึกษามีจํานวนมากเช่น
งานวิจยั หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม และพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของวัย
เด็กตอนปลาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สุคนธ์ทพิ ย์ โพธิ ์บัณฑิต. 2548: 124) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมของนักเรียนวัยเด็กตอนปลาย ผลพบว่านักเรียนเหล่านี้ได้รบั การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวในระดับมาก และการถ่ายทอดทางสังคมของนักเรียนวัยเด็กตอน
ปลายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสริมสร้างสังคม จากผลงานวิจยั นี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญของครอบครัวและบทบาทอันสามารถหล่อหลอมให้เด็กดํารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และมีงานวิจยั ทีท่ ําการศึกษากับนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสังคมด้านอารมณ์จากครอบครัว และจากเพื่อนกับปรีชาเชิงอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น
ตอนต้น ของจรัญศักดิ ์ พีรศักดิ ์โสภณ (2547) ผลพบว่า วัยรุ่นที่ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมด้าน
อารมณ์จากครอบครัวอย่างเหมาะสมมากมีปรีชาเชิงอารมณ์สูงกว่าวัยรุ่นที่ได้รบั การถ่ายทอดทาง
สังคมด้านอารมณ์ จากครอบครัวอย่างเหมาะสมน้ อยและพบผลเช่นเดียวกันกับการถ่ายทอดทาง
สังคมด้านอารมณ์จากเพื่อน จะเห็นว่าถ้าเด็กและวัยรุ่นได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมอย่างเหมาะสม
จะส่งผลทางบวกต่อตัวพวกเขาเอง นอกจากนี้มงี านวิจยั ทีศ่ กึ ษากับเด็กก่อนวัยเรียน โดยผาณิตา บัว
ขํา (2547) ศึกษาหัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องอารมณ์โกรธโดยแม่กบั
พฤติกรรมการจัดการอารมณ์โกรธของเด็กก่อนวัยเรียน: เปรียบเทียบระหว่างเด็กไทยกับเด็กญีป่ ่ นุ ที่
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการอารมณ์โกรธของเด็กก่อนวัย
เรียนเชือ้ ชาติไทยและเชือ้ ชาติญ่ปี ่ ุน อันเป็ นผลจากการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องอารมณ์โกรธโดยแม่
ผลพบว่า แม่ชาวไทยแสดงตัวแบบอารมณ์โกรธและสอนเกีย่ วกับอารมณ์โกรธมากกว่าแม่ชาวญี่ป่ ุน
แต่ทงั ้ แม่ชาวไทยและชาวญี่ป่ ุนมีการตอบสนองต่อการแสดงอารมณ์ โกรธของเด็กไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้แม่ทงั ้ 2 เชือ้ ชาติมกี ารถ่ายทอดทางสังคมเรื่องอารมณ์โกรธด้วยการเป็ นตัวแบบ การสอน
และการตอบสนองต่อการแสดงอารมณ์โกรธของเด็ก ให้แก่ลูกเพศชายไม่ต่างจากลูกเพศหญิง จาก
ผลการศึกษาสะท้อนถึงการถ่ายทอดทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็ น
เด็กเล็กก็ตาม จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็ นงานวิจยั ทีท่ ําการศึกษากับเด็กตัง้ แต่ก่อนวัยเรียน
วัยเรียน รวมถึงวัยรุ่น นอกจากนี้มงี านวิจยั อีกจํานวนมากที่ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในกลุ่ม
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ผูใ้ หญ่ เช่นงานวิจยั ของสมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์ (2545) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง ปั จจัยการถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพครูทส่ี ง่ ผลต่อเอกลักษณ์วชิ าชีพและพฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาทของครูแนะแนว
ดังนัน้ ในงานวิจยั หัวข้อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จึงนํ าแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมมาเป็ นหนึ่งในแนวทาง
เพือ่ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
3.2 แนวคิ ดทฤษฎีทางจิ ตวิ ทยา
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21ซึง่ ประกอบด้วย ทฤษฎีจติ สังคมของอีรคิ
สัน แนวคิดจิตห้าลักษณะสําหรับอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน
ทฤษฎีจติ สังคมของ แอริค เอช แอริคสัน มุ่งเน้ นถึงลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคน ซึง่ ในแต่ละขัน้ ของพัฒนาการนัน้ จะมีวกิ ฤติการณ์
ทางสังคม (social crisis) เกิดขึน้ การทีไ่ ม่สามารถเอาชนะหรือผ่านวิกฤติการณ์ทางสังคมในขัน้ หนึ่ง
ๆ จะเป็ นปั ญหาในการเอาชนะวิกฤติการณ์ทางสังคมในขัน้ ต่อมา ทําให้เกิดความบกพร่องทางสังคม
(social inadequacy) และเป็ นปั ญหาทางจิตใจตามมาภายหลัง ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของแอริคสันได้แบ่งพัฒนาการด้านจิตสังคมของบุคคลออกเป็ น 8 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ระยะทารก (Infancy period) อายุ 0-2 ปี :ขัน้ ไว้วางใจและไม่ไว้วางใจผู้อ่นื (Trust
vs Mistrust) ในระยะขวบปี แรกทารกจะต้องพึง่ พาอาศัยผูอ้ ่นื ในการดูแลเอาใจใส่ทุกด้าน ตลอดจน
ความรัก และสอนให้ทารกพบกับสิง่ เร้าใหม่ ๆ กอดรัดสัมผัสพูดคุยเล่นด้วยตลอดเวลา โดยเฉพาะใน
วัยนี้ ทารกจะมีความรู้สึกไวมากที่บริเวณปาก เมื่อได้ดูดนม ได้อาหาร ได้รบั สัมผัสอันอ่อนโยน
อบอุ่น ได้รบั ความรักความพอใจทัง้ ทางร่างกายและอารมณ์ แล้ว ทารกก็เรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจใน
สิง่ แวดล้อมอันได้แก่แม่ของตนเองเป็ นคนแรก ในทางตรงข้าม ถ้าหากความต้องการไม่ได้รบั การ
ตอบสนองแล้ว ทารกจะมีอาการหวันกลั
่ ว ไม่ไว้วางใจผูใ้ ดหรือสิง่ ของใด ๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้รวมทัง้ ไม่
ไว้วางใจตนเองด้วย ขัน้ ที่ 2 วัยเริม่ ต้น (Toddler period) อายุ 2-3 ปี : ขัน้ ที่มีความเป็ นอิสระกับ
ความละอายและสงสัย (Autonomy vs Shame and doubt) ขัน้ นี้เด็กเริม่ เรียนรูท้ จ่ี ะทํากิจกรรมต่าง
ๆ ด้วยตนเอง หากได้รบั การสนับสนุ นและกระตุน้ ให้เด็กได้กระทําสิง่ ต่าง ๆ ด้วยตนเองตามสมควร
เด็กจะมีการพัฒนาตัวเองไปในลักษณะที่มโี อกาสเลือกลอง และอยู่ในระเบียบวินัยไปในตัว ในทาง
ตรงข้ามถ้าพ่อแม่เคร่งครัด เจ้าระเบียบ ให้เด็กอยูใ่ นระเบียบตลอดเวลาหรือเลีย้ งดูแบบปกป้ องมาก
เกินไป (over protective) ไม่ยอมรับสิง่ ทีเ่ ด็กทําขึน้ มาด้วยตนเอง เด็กจะพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบที่
ไม่แน่ ใจในตนเองหรือไม่กล้าที่จะทําอะไรด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ขัน้ ที่ 3 ระยะก่อนไปโรงเรียน
(Preschool period) อายุ 3-6 ปี : ขัน้ มีความคิดริเริม่ กับความรูส้ กึ ผิด (Initiative vs Guilt) เป็ นระยะ
ที่เด็กมีการเรียนรูอ้ ย่างกว้างขวาง มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนที่โ รงเรียน เพื่อนบ้าน ญาติพ่นี ้ อง มี
ความอยากรูอ้ ยากเห็น ชอบลองอะไรใหม่ ๆ ชอบเล่นก่อสร้างอะไรขึน้ มาตามความคิดของตน และ
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ในขัน้ นี้เด็กจะย่างขึน้ สู่ความรูส้ กึ ไวในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ฉะนัน้ เด็กจะติดอยู่ท่ปี มออดิปุส ถ้า
เด็กได้รบั ความรักความเข้าใจและได้รบั การสนับสนุ นในการทํากิจกรรมต่าง ๆ จากทัง้ พ่อและแม่
กล้าซักถาม มีความคิดริเริม่ แสดงความแยบคายในการแก้ปัญหา
เด็กย่อมมีความมันใจในตนเอง
่
และพร้อมที่จะเผชิญกับสิง่ ต่าง ๆ ตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่เข้มงวดควบคุมความประพฤติตลอดเวลา
เด็กจะเกิดความรู้สึกว่ าตนเองทํ าผิดเมื่อพยายามทํ าอะไรด้วยตัวของตัวเอง ขัน้ ที่ 4 ระยะเข้า
โรงเรียน (School period) อายุ 6-12 ปี : ขัน้ เอาการเอางานกับ ความมี ป มด้ อย (Industry vs
Inferiority) ระยะนี้ เด็กเรียนรูท้ ่จี ะสร้างสรรค์ มีความคิดและพยายามทํากิจกรรมด้วยตัวเอง หาก
ได้รบั การสนับสนุ นก็ย่อมทําให้เด็กมีการพัฒนาบุ คลิกภาพและมีความมานะเพียรพยายามที่จะ
แสวงหาสิง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถ สติปัญญา แต่หากเหตุการณ์เป็ นไปในทางตรงกันข้าม จะทําให้
เด็กมีความรู้สึกตํ่ าต้ อยด้อยค่ า อาจต้ องถอยกลับไปสู่ วัยทารกอีกเพื่อหลีกเลี่ยงภาระอันต้ อง
รับผิดชอบ ขัน้ ที่ 5 ระยะวัยรุ่น (Adolescent period) อายุ 12-20 ปี : ขัน้ การเข้าใจอัตลักษณะของ
ตนเองกับไม่เข้าใจตนเอง (Identity vs role confusion) เป็ นระยะทีเ่ ริม่ สนใจเรื่องเพศ เข้าไปผูกพัน
กับสังคมและต้องการตําแหน่งทางสังคม ความรูส้ กึ เป็ นอิสระและเป็ นตัวของตัวเอง เข้าใจอัตลักษณะ
ของตัวเอง รูว้ ่าตัวเองต้องการอะไร มีความเชื่ออย่างไร และตนเองเป็ นใคร หากไม่สามารถรวบรวม
ประสบการณ์ในอดีตได้ ก็จะไม่สามารถเข้าใจตัวเอง เกิดความสับสน และความขัดแย้ง ขัน้ ที่ 6 ระยะ
ต้นของวัยผูใ้ หญ่ (Early adult period) อายุ 20-40 ปี : ขัน้ ความใกล้ชดิ สนิทสนมกับความรูส้ กึ เปล่า
เปลี่ยว (Intimacy vs Isolation) ระยะนี้ เริม่ มีการนัดหมาย การแต่ งงาน และชีวิตครอบครัว หรือ
ทํ างานกับผู้อ่ืนได้ หากสามารถบรรลุ อัตลักษณ์ ของตนเอง จะสามารถสร้างและแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับบุคคลอื่น หากไม่สามารถประสบความสําเร็จในการแสวงหาแนวทาง
แห่งตนก็จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่ นแฟ้ นกับบุคคลอื่น ๆ ได้ มักจะรูส้ กึ เหงา เปล่า
เปลี่ยว ไม่รู้จะพึ่งพาใคร ขัน้ ที่ 7 ระยะผู้ใหญ่ (Adult period) อายุ 40-60 ปี : ขัน้ การอนุ เคราะห์
เกื้อกู ลกับการพะว้าพะวงแต่ ตัวเอง (Generativity vs Self-Absorption) เป็ นระยะที่บุคคลหันมา
สนใจกับโลกภายนอก ริเริม่ สร้างสรรค์งานต่างๆเพื่อสังคม คิดถึงผูอ้ ่นื ไม่โ ลภหรือเห็นแก่ได้ฝ่าย
เดียว บุคคลที่ไม่สามารถทําเช่นนี้ได้จะมีความรูส้ กึ คิดถึง หมกมุ่นอยู่กบั ตนเองเป็ นคนทีเ่ อาตนเอง
เป็ นศูนย์กลาง มีชวี ติ อย่างไร้ความสุข ขัน้ ที่ 8 ระยะวัยสูงอายุ (Aging period) อายุประมาณ 60 ปี
ขึน้ ไป ขัน้ ความมันคงทางจิ
่
ตใจกับความสิน้ หวัง (Integrity vs Despair) วัยนี้บุคคลจะยอมรับความ
เป็ นจริงของชีวติ ระลึกถึงความทรงจําในอดีต หากประสบความสําเร็จในอดีตก็จะรูส้ กึ ไว้วางใจผูอ้ ่นื
และตนเอง มีความมันคงทางจิ
่
ตใจ ภูมใิ จต่อการบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวติ ให้บุตรหลาน
ฟั ง ตรงกันข้ามหากบุคคลต้องประสบกับความล้มเหลวและความผิดหวังในอดีต จะเกิดความรูส้ กึ
ท้อแท้สน้ิ หวังในชีวติ รูส้ กึ คับข้องใจ และไม่สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
จากทฤษฎี จิตสังคมของแอริคสันในขัน้ ที่ 1-5 จะพบว่ าปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ างเด็ กกับ
ผูป้ กครองจะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ กครองและเด็กทีจ่ ดั
การศึกษาโดยครอบครัวซึ่งจะมีปฏิสมั พันธ์และความเกี่ยวพันกัน จึงทําให้เด็กที่จดั การศึกษาโดย
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ครอบครัวสามารถซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมของผูป้ กครองได้มากกว่าผู้ปกครองและเด็กที่
เรียนอยู่ในระบบโรงเรียน นอกจากนี้การบ่มเพาะทักษะชีวติ และการทํางานจะน่ าปรากฏเห็นชัดใน
ระยะที่เป็ นวัยรุ่นหรือในเด็กมัธยมศึกษามากกว่าประถมศึกษา ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้จะทํา
การคัดเลือกและแบ่งกลุ่มครอบครัวเพื่อใช้วเิ คราะห์ผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนทัง้ ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
แนวคิ ดจิ ตห้าลักษณะสําหรับอนาคต
นักจิตวิทยาและนักวิชาการด้านการศึกษา คือ ฮาเวิรด์ การ์ดเนอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริก า ผู้ เขี ยนเรื่อง Five minds for the future ได้ ให้ ข้อสรุ ป เกี่ ยวกั บ
ความสําคัญของจิตทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาตัวบุคคลทัง้ ในแง่การทํางานและการดําเนินชีวติ ซึง่ จะส่งผล
ให้สงั คมมีคนทีม่ คี ุณภาพ กลายเป็ นพลังในการทีจ่ ะขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติให้กา้ ว
ไปสู่จุดมุ่งหมาย สามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้การแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น การ์ด
เนอร์ชใ้ี ห้เห็นและเน้นความสําคัญของความฉลาดหรือทักษะซึง่ เขาใช้แทนด้วยคําว่า จิต (Mind) ทัง้
5 ประการที่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ในทุกๆด้าน ซึ่ง ประกอบไปด้วย 1.จิตแห่ง
วิ ท ยาการ (Disciplined mind) 2.จิ ต แห่ ง การสั ง เคราะห์ (Synthesizing mind) 3.จิ ต แห่ ง การ
สร้างสรรค์ (Creating mind) ที่ 4.จิตแห่ งความเคารพ (Respectful mind) 5.จิตแห่ งคุ ณ ธรรม
(Ethical mind) การ์ดเนอร์เน้นว่า จิตทัง้ 5 นัน้ มีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อมนุ ษย์ในโลกยุคใหม่
และจะต้องมีครบทัง้ 5 จิต จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไปไม่ได้ เพราะจิตทัง้ 5 มีผลต่อการพัฒนาตัวบุคคล
ทัง้ ในแง่การทํางานและการดําเนินชีวติ ซึง่ จะส่งผลให้สงั คมมีคนทีม่ คี ุณภาพโดยจะกลายเป็ นพลังใน
การทีจ่ ะขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติให้กา้ วไปสูจ่ ุดมุง่ หมาย และยืนหยัดอยู่ภายใต้การ
แข่ งขันในโลกยุ คใหม่ ได้อย่ างมัน่ คงและยัง่ ยืน ต่ อมา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิ ช (2555) ได้ทําการ
สังเคราะห์วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาสมอง 5 ด้าน ควรมีการ
ดําเนินการในลักษณะเป็ นองค์รวมให้เกิดการเรียนรูท้ ุกๆด้านไปพร้อมกัน โดยใช้กระบวนการบูรณา
การความรูต้ ่างๆ ด้วยการให้เด็กเรียนรูจ้ ากการลงมือทําเอง และครูตอ้ งทําหน้าทีอ่ อกแบบการเรียนรู้
อานวยการ และเป็ นโค้ชแก่เด็ก ความสามารถของครูจงึ มีความสําคัญที่จะสร้างกระบวนการเรียน
และการเชื่อมโยงความรูต้ ่างๆ เข้าด้วยกัน และได้ให้ความหมายของพลังสมองแต่ละด้านไว้ดงั นี้
1. สมองด้านวิชาและวินัย (disciplined mind) คือ มีความรู้และทักษะในวิชาในระดับที่
เรียกว่ าเชี่ยวชาญ (master) และสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา โดยความ
เชี่ยวชาญในการเรียนรูอ้ งคํานึงถึงบริบทและการเจริญเติบโตทางสมองของเด็ก นอกจากนี้ความ
เชี่ยวชาญในการเรียนรูย้ งั หมายรวมไปถึง การคิดแบบผูท้ ่เี ข้าถึงจิตวิญญาณของวิชาด้วย ซึ่งการ
กําหนดเป้ าหมายของการเรียนรูค้ อื การเรียนรูแ้ ก่นวิชาจนสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้ และ
สนุ กกับสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ นหมันติ
่ ดตามความก้าวหน้าของวิชาไม่หยุดยัง้
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2. สมองด้านสังเคราะห์ (synthesizing mind) คือ ความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศ
และความรูต้ ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นํ ามากลันกรองคั
่
ดเลือกเอามาเฉพาะส่วนที่สําคัญ และจัดระบบนา
เสนอใหม่อย่างมีความหมาย
3. สมองด้านสร้างสรรค์ (creating mind) คือ การคิดนอกกรอบ ซึ่งการที่จะกระตุ้นการคิด
นอกกรอบได้จําเป็ นจะต้องมีความรูเ้ ป็ นพื้นฐาน การคิดสร้างสรรค์ทาสิง่ ใหม่ออกไปนอกขอบเขต
หรือวิธกี ารเดิมจําเป็ นต้องใช้สมองหรือทักษะอื่นๆ ทุกด้านมาประกอบกัน เป็ นที่เชื่อกันว่าความ
สร้างสรรค์นนั ้ เรียนรูห้ รือฝึกได้
4. สมองด้านเคารพให้เกียรติ (respectful mind) คือ คุณสมบัตดิ ้านเคารพให้เกียรติผูอ้ ่นื
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย ทัง้ ในด้านกายภาพ ด้านนิสยั ด้านวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ด้าน
ความเชื่อ และศาสนา ทาให้ต้องมีการพัฒนาสมองด้านการเคารพให้เกียรติ การออกแบบวิธกี าร
เรียนรูเ้ พื่อให้เด็กกลายเป็ นผูท้ ่มี คี วามสามารถคุ้นเคยและให้เกียรติคนที่มคี วามแตกต่างจากที่ตน
เคยพบปะได้ทส่ี าํ คัญ คือ ต้องไม่มอี คติ ทัง้ ด้านลบและด้านบวกต่อคนต่างเชือ้ ชาติ ต่างศาสนา ต่าง
ความเชื่อ ซึ่งความยาก-ง่ายของการพัฒนาพลังสมองส่วนนี้บริบทของโรงเรียนมีผลอย่างมาก โดย
โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจากหลากหลายวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้น่าจะง่ายขึ้น แต่ ในกรณี ท่ี
นักเรียนในโรงเรียนเป็ นเด็กจากวัฒนธรรมและชนชัน้ เดียวกันจะนับเป็ นความท้าทายอย่างยิง่
5. สมองด้านจริยธรรม (ethical mind) คือ ทักษะเชิงนามธรรม เรียนรูซ้ ึมซับได้โดยการ
ชวนกันสมมติและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกันว่าตัวเองเป็ นอย่างไรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหากคนทัง้
โลกเป็ นอย่างนี้หมด โลกจะเป็ นอย่างไร รวมทัง้ อาจเอาข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึน้ มาคุยกัน ผลัดกัน
ออกความเห็นว่าพฤติกรรมในข่าวก่อผลดีหรือผลเสียต่อการอยูร่ วมกันเป็ นสังคมทีม่ สี นั ติสุขอย่างไร
ตัวอย่างทีเ่ อามาเป็ นกรณีศกึ ษา ควรมีความแตกต่างหลากหลาย รวมหลายๆ กรณีศกึ ษา แล้วเป็ น
ภาพจริงของสังคมทีม่ ที งั ้ คนดีคนเลว ควรมีการปลูกฝั งกล่อมเกลามาตัง้ แต่เด็กและต้องเรียนรูพ้ ฒ
ั นา
สะสมตลอดชัวอายุ
่ ของบุคคล
ในหนั งสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษ ย์ในศตวรรษที่ 21 ได้สรุปพลังสมองทัง้ 5 ด้าน
ออกเป็ น 2 กลุ่ มคือ 1) กลุ่ มพลังเชิงทฤษฎี (cognitive mind) ได้ แก่ สมองด้ านวิช าและวินัย
(disciplined mind) เน้นความลึก(depth) สมองด้านสังเคราะห์ (synthesizing mind) เน้นความกว้าง
(breath) และสมองด้านสร้างสรรค์(creating mind) เน้ นการขยายหรือฝื น (stretch) 2) กลุ่ มพลัง
ด้านมนุ ษย์สมั ผัสมนุ ษย์ ได้แก่ สมองด้านเคารพให้เกียรติ (respectful mind ) สมองด้านจริยธรรม
(ethical mind) ซึ่งแนวทางในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพลังสมองทัง้ 5
ด้านนี้ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (2555) ได้ให้แนวทางไว้ว่า ครูควรสร้างทฤษฎีในการทํางานของตน
แล้วลงมือปฏิบตั ิและหาทางเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อพิสูจน์ ว่าทฤษฎีของตนถูกต้องหรือมี
ข้อบกพร่องทีจ่ ะต้องปรับปรุง หรือเรียกอีกหนึ่งคือ การทํางานบนฐานการวิจยั นันเอง
่
จากแนวคิดจิตห้าลักษณะสําหรับอนาคตสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินชีวติ ในสถานการณ์
ของโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบด้วยความสามารถใน
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การเรียนรูแ้ ละความสามารถในการสร้างมนุ ษยธรรมสัมพันธ์ดว้ ยการเคารพให้เกียรติและถึงพร้อม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผูว้ จิ ยั จะนํ าแนวคิดจิตห้าลักษณะสําหรับอนาคตมาใช้เพื่อบ่งชีถ้ งึ ทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวต่อไป
3.3 แนวคิ ดทฤษฎีทางการศึกษา
ในการอธิบายพฤติกรรมการเรียนรูข้ องมนุ ษย์ประกอบด้วยทฤษฎีจํานวนมาก ผูว้ จิ ยั ได้
คัดเลือกทฤษฎีท่สี อดคล้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21ซึง่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมักมีการจัดการเรียนรูต้ ามความถนัดและ
ความสนใจของบุตรหลานโดยมีผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรูแ้ บบอัตถิ
ภาวนิยมExistentialism) และทฤษฎีการเรียนรูใ้ นกลุ่มมนุ ษยนิยม ดังต่อไปนี้
ปรัชญาการศึกษาอัตถิ ภาวนิ ยม (Existentialism)
ปรัชญานี้ เกิดขึ้นเนื่ องจากความรู้สึกที่ว่ามนุ ษย์กําลังสูญเสียความเป็ นตัวของตัวเอง
การศึกษาทีม่ อี ยู่กม็ สี ่วนทําลายความเป็ นมนุ ษย์ เพราะสอนให้ผเู้ รียนอยู่ในกรอบของสังคมที่จํากัด
เสรีภาพความเป็ นตัวของตัวเองให้ลดน้อยลง นอกจากนี้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยียงั มีสว่ นในการ
ทําลายความเป็ นมนุ ษย์ เพราะต้องพึ่งพามันมากเกินไปนัน่ เองผู้ให้กําเนิ ดแนวความคิดใหม่ทาง
ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม ได้แก่ ซอเร็น คีรเ์ คอร์การ์ด (Soren Kierkegard) นักปรัชญาชาว
เดนมาร์ค เขาได้เสนอความคิดว่า ปรัชญาเป็ นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ดังนัน้ ทุกคนจึงควรสร้าง
ปรัชญาของตนเองจากประสบการณ์ ไม่มคี วาม จริงนิรนั ดร์ให้ยดึ เหนี่ยวเป็ นสรณะตัวตาย ความจริง
ที่แท้คือสภาพของมนุ ษย์ (กีรติ บุ ญเจือ 2522: 14 ) แนวคิดของ คีร์เคอร์การ์ด มีผู้สนับสนุ นอีก
หลายคน ซึง่ เป็ นคนร่วมสมัยในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1965 แต่ความพยายามทีจ่ ะนํามาประยุกต์ใช้กบั
การศึกษาก็เป็ นเวลาราว10 ปี ต่อมาและผู้รเิ ริม่ นํ ามาใช้ทดลองในโรงเรียน คือ เอ เอส นีลล์ (A.S.
Neil) โดยทดลองในโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) ในประเทศอังกฤษ
ปรัชญานี้มคี วามสนใจและความเชื่อในเรือ่ งเกีย่ วกับการมีชวี ติ อยูจ่ ริงของมนุ ษย์ มนุ ษย์จะต้องเข้าใจ
และรูจ้ กั ตนเอง มนุ ษย์ทุกคนมีความสําคัญและมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตนเอง ทุกคนมีเสรีภ าพที่จะ
เลือกตัดสินใจในการกระทําสิง่ ใดๆแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทํานัน้ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมนี้ยก
ย่องมนุษย์เหนือสิง่ อื่นใด ส่งเสริมให้มนุษย์มคี วามเป็ นตัวของตัวเองแต่กต็ อ้ งไม่มองข้ามเสรีภาพของ
อื่น หมายถึงจะต้องเป็ นผูใ้ ช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดแระโยชน์ต่อส่วนรวม การศึกษา
ตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงส่งเสริมให้มนุ ษย์แต่ละคนรูจ้ กั พิจารณาตัดสินสภาพและเจตจํานงที่มี
ความหมายต่อการดํารงชีวติ การศึกษาจะต้องให้อสิ ระแก่ผเู้ รียนทีจ่ ะเลือกสรรสิง่ ต่างๆได้อย่างเสรี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การทําให้ผูเ้ รียนมีความ
เข้าใจตนเอง ว่ามีความต้องการอย่างไร แล้วพัฒนาตนเองไปตามความต้องการอย่างอิสระ เพือ่ จะได้
พัฒนาความเป็ นมนุ ษย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ดว้ ยการเลือกเรียนได้ตามความพอใจ และมีความ
รับผิดชอบในสิง่ ทีเ่ ลือก นอกจากนี้ยงั มุง่ ให้ผเู้ รียนเป็ นผูม้ วี นิ ยั ในตนเอง (Self Discipline)
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องค์ประกอบของการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภ าวนิ ยม ประกอบด้วย 1) หลักสูตร ไม่
กําหนดตายตัว แต่ตอ้ งเป็ นหลักสูตรทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจตนเองได้ดขี น้ึ เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้น
ทางสาขามนุ ษยศาสตร์ เช่น ศิลปะ ปรัชญาวรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ การเขียน การละคร จิตรกรรม
ศิลปะประดิษฐ์ นักปรัชญาเชื่อว่างวิชาเหล่านี้จะฝึ กฝนผูเ้ รียนทางด้านสุนทรียศาสตร์ อารมณ์ และ
ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม วิชาต่าง ๆไม่ได้จดั ให้เรียนตายตัว แต่จะให้ผูเ้ รียนเลือกได้ตามความ
พอใจ และความเหมาะสมเพื่อผูเ้ รียนจะได้พฒ
ั นาความเป็ นตัวของตัวเอง 2) ครู มีบทบาทคล้ายกับ
ปรัชญาพิพฒ
ั นาการนิยม ทําหน้าทีค่ อยกระตุน้ หรือเร้าให้ผเู้ รียนตื่นตัว ให้เข้าใจตนเอง สามารถใช้
ความถนัดและความสามารถเฉพาะตัวออกมาให้เป็ นประโยชน์ให้มากทีส่ ุด ครูจะให้ความสําคัญแก่
ผูเ้ รียนมาก ให้เสรีภาพ และเคารพในศักดิ ์ศรีของผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั รับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเอง และครูจะต้องเป็ นผูร้ จู้ ริงในเรื่องที่สอนซื่อสัตย์และจริงใจต่อผูเ้ รียน 3) ผูเ้ รียน ถือว่าผูเ้ รียน
เป็ นผู้ท่ีสําคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาและเชื่อว่าผู้เรียนเป็ นผู้ท่ีมคี วามคิด มีความสามารถใน
ตนเองมีเสรีภาพอย่างแท้จริง เป็ นผูท้ เี ลือกแนวทางที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเอง เพราะเป้ าหมาย
การศึกษามิใช่เนื้ อความรู้ มิใช่เพื่อสังคม แต่ เพื่อผู้เรียนที่จะรู้จกั ตนเองเข้าใจตนเอง ด้วนเหตุ น้ี
แนวทางจริยธรรม และการประพฤติปฏิบตั ติ ่างๆเป็ นเรื่องส่วนบุคคลทีจ่ ะเลือกใช้วธิ ที างใด แต่ทงั ้ นี้
จะต้ องมีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบต่ อการกระทํ าและผลที่เกิดขึ้น 4) โรงเรียน ต้ องสร้าง
บรรยากาศแห่งเสรีภ าพทัง้ ในและนอกห้องเรียนและจัดสิง่ แวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดความพอใจที่จะ
เรียน สร้างคนให้เป็ นตัวของตนเอง คือให้นักเรียนเลือกอย่างอิสระ ส่วนแนวทางในด้านจริยธรรม
ทางโรงเรียนจะไม่กําหนดตายตัวแต่จะให้ผเู้ รียนได้เลือกแนวทางของผูเ้ รียน 5) กระบวนการเรียน
การสอน เน้นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเป็ นตัวของตัวเองมากทีส่ ุด ให้ผเู้ รียนพบความเป็ นจริงด้วยตัวเอง
เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนด้วยตนเองของเขาเอง การเรียนจะต้องเรียนรูจ้ ากสิง่ ภายในก่อน
หมายถึงจะต้องให้ผเู้ รียนรูว้ า่ ตนเองพอใจอะไรมีความต้องการอะไรอย่างแท้จริง แล้วเลือกเรียนในสิง่
ทีพ่ อใจหรือต้องการ กระบวนการเรียนการสอนจะเน้นการมีส่วนร่วม เป็ นหลักสําคัญในการเรียนรู้
ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม เป็ นปรัชญาทีท่ า้ ทายแนวความคิดของคนรุน่ ใหม่ และได้แพร่หลาย
ไปยังประเทศต่ างๆ ในประเทศไทยได้มีการนํ ามาทดลองใช้เป็ นครัง้ แรกที่โ รงเรียนหมู่บ้านเด็ก
จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นความพยายามทีจ่ ะเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้มอี สิ รเสรีภาพในเลือกเรียนวิชา
ต่างๆ ปั จจุบนั โรงเรียนนี้ยงั ดําเนินการสอนอยู่ แต่ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมและนับได้ว่า
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิ ยม (Humanism)
นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับความเป็ นมนุษย์และมองมนุ ษย์วา่ มีคุณค่า มีความดีงาม
มีความสามารถ มีความต้องการและแรงจูงใจภายในทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตน หากได้รบั อิสรภาพ
และเสรีภาพมนุ ษย์ผูน้ ัน้ จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ (ทิศนา เขมมณี.
2556: 68-72) ตัวอย่างของทฤษฎีในกลุ่มนี้ เช่น 1) ทฤษฎีการเรียนรูข้ องโรเจอร์ส ซึ่งเชื่อว่ามนุ ษย์
จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดหี ากอยูใ่ นสภาพการณ์ทผ่ี อ่ นคลายและเป็ นอิสระ การจัดบรรยากาศการ
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เรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ และมุ่งเน้ นให้ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง โดยครูใช้วธิ กี ารสอน
แบบชีแ้ นะและทําหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยมุง่ เน้นกระบวนการเรียนรูเ้ ป็ นสําคัญ
2) แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องโนลส์ เชื่อว่าผูเ้ รียนจะเรียนรูไ้ ด้มากหากมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ มี
อิสระที่จะเรียนและได้รบั การส่งเสริมในการพัฒนาด้วยตนเอง หลักการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดนี้ เน้ นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ เรียน เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสิง่ ที่เรียนและวิธี
เรียนด้วยตนเอง ลงมือกระทําและยอมรับผลของการตัดสินใจหรือการกระทําของตนเอง 3)แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรูข้ องแฟร์ เชื่อว่า ผู้เรียนต้องถูกปลดปล่อยจากการกดขี่ของครูท่สี อนแบบเก่า
ผูเ้ รียนมีศกั ยภาพและมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทจ่ี ะกระทําสิง่ ต่างๆด้วยตนเอง หลักการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดนี้เน้นการให้อสิ รภาพและเสรีภาพในการ เรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน 4) แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูข้ องอิลลิช เชื่อว่าสังคมแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นสังคมที่ต้องล้มเลิกระบบโรงเรียน การศึกษา
ควรเป็ นการศึกษาตลอดชีวติ แบบเป็ นไปตามธรรมชาติ โดยให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคล
อย่างเต็มที่ หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เน้นการจัดการศึกษาต่อเนื่องไปตลอด ชีวติ
ไปตามธรรมชาติ 5)แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องนีล เชื่อว่ามนุ ษย์เป็ นผูม้ ศี กั ดิ ์ศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ หากมนุ ษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น บริบูรณ์ ด้วยความรัก มีอสิ รภาพและเสรีภ าพ
มนุ ษย์จะพัฒนาไปในทางทีด่ ที งั ้ ต่อตนเองและสังคม หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ คือ
การให้เสรีภ าพอย่างสมบูรณ์ แก่ผูเ้ รียนในการเรียน จัดให้เรียนเมื่อพร้อมจะเรียนจะช่วยให้ผูเ้ รียน
พัฒนาไปตามธรรมชาติ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปรัชญาอัตถิภาวนิยม และทฤษฎีการเรียนรูก้ ลุ่มมนุ ษยนิยมมีความ
สอดคล้องกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งผูว้ จิ ยั จะนํ าไปใช้เพื่อเปิ ดมุมมองเพื่อ
ใช้ทําความเข้าใจและตีความของความหมายและเงื่อนไขของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ส่วนที่ 4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตรและคู่มือ
แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตร
หลักสูตร หรือ curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินหมายถึง running course หรือ
เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบหลักสูตรเสมือนลู่วิ่งที่ผู้เรียนจะต้องผ่ านพ้นหรือมี
ประสบการณ์ ในการเรียนรูท้ ่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อความสําเร็จ ทัง้ นี้ หากสืบค้นโดยใช้คําว่า
curriculum จะพบว่ามีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของคําว่าหลักสูตรไว้อย่างมากมายในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ตามประสบการณ์และแนวทางการจัดการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ จากอดีตถึงปั จจุบนั ทัง้ นี้บุญ
เลี้ยง ปทุ มทอง (2554) ได้สรุปให้เห็นถึงความหมายของหลักสูตร เช่ น ไทเลอร์ (Tyler. 1949:
79) ได้สรุปว่าหลักสูตรเป็ นสิง่ ที่เด็กจะต้องเรียนรูท้ งั ้ หมด โดยมีโรงเรียนเป็ นผูว้ างแผนและกํากับ
เพื่อให้บรรลุถงึ จุดหมายของการศึกษา สอดคล้องกับกู๊ด (Good. 1973: 157) ได้ให้ความหมายของ
หลักสูตรไว้ 3 ประการ ดังนี้ คือ1. หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาทีจ่ ดั ไว้เป็ นระบบให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษา
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เพื่อสําเร็จหรือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหนึ่ง 2. หลักสูตร หมายถึง เค้าโครงสร้างทัวไปของ
่
เนื้อหาหรือสิง่ เฉพาะทีจ่ ะต้องสอน ซึ่งโรงเรียนจัดให้แก่เด็กเพื่อให้สําเร็จการศึกษาและสามารถเข้า
ศึกษาต่อในทางอาชีพต่อไป 3. หลักสูตร หมายถึง กลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์ทก่ี ําหนดไว้ให้
ผูเ้ รียนได้เรียนภายใต้การแนะนําของโรงเรียนและสถานศึกษาและในช่วงศตวรรษที่ 21 จอห์น วิลลส์
(Jon Wiles. 2009: 2) ได้สรุปให้เห็นถึงความหมายของหลีกสูตรที่แตกต่างจากศตวรรษทีผ่ ่านมา
ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกให้ความหมายของหลักสูตรเป็ นรายวิชาหรือเอกสารของหลักสูตร ตาม
ความหมายดัง้ เดิมที่ปรากฏมาแล้ว กลุ่มที่ 2 ให้ความหมายของหลักสูตรในเชิงประสบการณ์ท่จี ดั
ให้แก่ผเู้ รียนผ่านกิจกรรมและโครงการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธํารง บัวศรี (2543: 2) ที่
ให้ความหมายของหลักสูตรในเชิงประสบการณ์ ท่ีโ รงเรียนจัดให้แก่ ผู้เรียน กลุ่ มที่สาม มองว่า
หลักสูตรเป็ นเข็มทิศในการจัดกิจกรรมอันจะนํ าไปสู่เป้ าหมายที่วางแผนไว้ และกลุ่มที่ 4 มองว่า
หลักสูตรเป็ นเครื่องมือทีก่ ่อให้เกิดเป้ าหมายในด้านความรู้ พฤติกรรม เจคติของผูเ้ รียน หรือผลลัพธ์
ทีม่ งุ่ หวังในผูเ้ รียนนันเอง
่
ทัง้ นี้ หลักสูตรจะสมบูรณ์ และสามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรได้ต้องประกอบด้วย 4
องค์ประกอบสําคัญ คือ
1. ความมุ่งหมาย (Objectives) คือ เป็ นเสมือนการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาไปในลักษณะต่าง ๆที่พงึ ประสงค์อนั ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ในสังคมนัน้ การกําหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรต้องคํานึงถึงข้อมูลพืน้ ฐานของสังคม
เพื่อประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของสังคมและผู้เรียน และต้องสอดคล้อง
สัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการศึกษาของชาติด้วย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
องค์ประกอบของหลักสูตรส่วนนี้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ หลักการของหลักสูตร หมายถึง แนวทางหรือ
ทิศทางในการจัดการศึกษาซึ่งผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการจัดการศึกษาระดับนัน้ ๆ จะได้ยดึ ถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิ โดยทีจ่ ุดหมายของหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆหรือคุณสมบัตติ ่าง ๆทีต่ อ้ งการ
ให้เกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน เมือ่ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตรนัน้ แล้ว
2. เนื้ อหาวิชา (Content) เป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ในหลักสูตรให้ชดั เจน โดยมุ่งให้
ผู้เรียนได้มปี ระสบการณ์ การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระที่ได้
กําหนดไว้ต้องสมบูรณ์ ต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด และทัศนคติเข้าด้วยกัน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทัง้ ในด้านความรู้ ความทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์
3. การนํ าหลักสู ตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็ นองค์ ประกอบที่สําคัญ ยิ่ง
เพราะเป็ นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ มีหลายลักษณะ แต่กิจกรรมที่
สําคัญที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรือ อาจกล่ าวได้ว่าการสอนเป็ นหัวใจของการนํ า
หลักสูตรไปใช้ ดังนัน้ ครูผูส้ อนจึงเป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทสําคัญในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การเรียนรู้ การกําหนด
วิธกี ารทีจ่ ะนําผูเ้ รียนไปสูค่ วามมุง่ หมายของหลักสูตร ประกอบด้วย
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3.1 วิธกี ารจัดการเรียนรู้ การกําหนดวิธกี ารจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรจะเน้นแบบยึดครู
เป็ นสําคัญหรือยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ปรัชญาการศึกษา หรือแนวความคิด ความเชื่อ
ในการจัดการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ และขึน้ อยูก่ บั จุดหมายของหลักสูตรนัน้ เป็ นสําคัญ
3.2 วัสดุประกอบหลักสูตร หมายถึง วัสดุ เอกสาร รวมทัง้ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
เพือ่ ช่วยให้ครูใช้หลักสูตรได้โดยง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงขึน้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
3.2.1 วัสดุประกอบหลักสูตรสําหรับครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มอื ครู คู่มอื
การใช้หลักสูตร คูม่ อื การประเมินผล คูม่ อื การแนะแนว คูม่ อื การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็ นต้น
3 .2 .2 วัสดุ ป ระกอบหลักสู ตรสํ าหรับ นั กเรียน เช่ น หนั งสือเรียน หนั งสือ
แบบฝึกหัด บัตรงาน หนังสืออ่านเพิม่ เติม แบบคัดลายมือ เป็ นต้น
3.4 การประเมินผล (evaluation) เป็ นองค์ประกอบทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าการนําหลักสูตร แปลง
ไปสู่การปฏิบตั นิ นั ้ บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด ข้อมูลจาการ
ประเมินผลนี้จะเป็ นแนวทางไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
การมีหลักสู ตรที่ดีจะสามารถสร้างแนวทางสําคัญในการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของ
หลักสูตรที่ดีจะต้องนํ าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภ าพและเกิดสัมฤทธิผ์ ลทางการศึกษา
หลักสูตรที่ดจี งึ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 2)ตรงตามลักษณะ
ของพัฒนาแต่ ละช่ วงวัยของผู้เรียน 3)ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ั นาการ
เอกลักษณ์ของชาติ 4) เนื้อหาสาระเรื่องทีส่ อนเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้นักเรียนคิดเป็ นและมีพฒ
ในด้านต่างๆ 5) สอดคล้องกับชีวติ ประจําวันของผูเ้ รียน 6) เกิดจากการร่วมมือของทุกฝ่ ายในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 7) หลักสูตรที่ดตี ้องให้นักเรียนได้เรียนรูต้ ่อไปและจะต้องเรียงลําดับความยาก
ง่ายไม่ให้ขาดตอนออกจากกัน 8) หลักสูตรที่ดตี ้องส่งเสริมให้เด็กรูจ้ กั แก้ไขปั ญหา 9) หลักสูตรที่ดี
ต้องจัดประสบการณ์ทด่ี แี ละกิจกรรมหลากหลาย เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เลือกอย่างเหมาะสมตามความ
สนใจ ความต้องการ และความสามารถของแต่ ละคน 10) มีการวางกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
นําไปปฏิบตั ิ และวัดประเมินผลได้อย่างสะดวก
หลักสูตรที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละแบบมีช่อื เฉพาะและมีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน ทัง้ นี้ภายใต้แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร ทีน่ ักการศึกษา เช่น บุญเลีย้ ง ปทุม
มอง (2554) เสนอไว้ ดังนี้
1.แนวคิดที่ยดึ วิชาหรือสาขาเป็ นหลัก (Designs Focused on Disciplined) โดยต้องการ
ให้ผู้เรียนได้รบั ความรู้ท่ีมีอยู่ในรายวิชาต่ างๆ ดังนัน้ หลักสูตรจะต้องประกอบไปด้วยเนื้ อหาใน
รายวิชาทีถ่ ูกจัดไว้อย่างเป็ นระเบียบตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
2. แนวคิดที่ยึดกิจกรรมและปั ญหาของสังคมเป็ นหลัก (Designs Focused on Social
Activities and Problems) แนวคิดนี้ เน้ นการทํ าหน้ าที่ ของคนในสังคม ปั ญ หาสังคมและการ
เสริมสร้างสังคมและต้องการใช้หลักสูตรในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาสังคม ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ทุก
คนต้องเรียน
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3. แนวคิดที่ยดึ เอาความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียนเป็ นหลัก (Designs Focused
on Individual Needs and Interest) แนวคิดนี้ยดึ ถือความสนใจของผูเ้ รียนในปั จจุบนั เป็ นหลัก การ
จัดการเรียนจะเน้นในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูเ้ รียนและปั ญหาทีผ่ เู้ รียนสนใจและต้องการแก้ไขเป็ นหลัก
4. แนวคิดที่ ยึดความวสามารถของผู้ เรียนเป็ นหลัก (Designs Focused on Specific
Competencies) แนวคิดนี้ตอ้ งการพัฒนาทักษะต่างๆของผูเ้ รียนตามเกณฑ์ความสามารถของผูเ้ รียน
ทีพ่ งึ กระทํา โดยแบ่งตามกลุ่มหรือหมวด
5. แนวคิดที่ยึดทักษะในกระบวนการเรียนรู้เป็ นหลัก (Designs Focused on Process
Skill) แนวคิดนี้มุ่งวิธกี ารมากกว่าเนื้อหาวิชา โดยถือว่าความรูเ้ ป็ นเพียงวิถที างทีน่ ําไปสู่จุดประสงค์
ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการเรียนรู้
6. แนวความคิดที่ยึดหลักการผสมผสานทัง้ ในดานกระบวนการและความรู้ (Designs
Focused on Integration of Knowledge and Process) แนวคิ ด นี้ ต้ องการเห็ น ภ าพ รวมของ
เนื้อหาวิชาและกระบวนการในการเรียนการสอนทีท่ ําให้ไม่มกี ารแยกวิชาออกจากกันหรือการบูรณา
การในหลายวิชาเข้าด้วยกัน
จากแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว ผนวกกับความเชื่อทางปรัชญาการศึกษา ทําให้
เกิดรูปแบบของหลักสูตรทีแ่ ตกต่าง สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา เป็ นหลักสูตรแบบดัง้ เดิมหรือหลักสูตรเก่าที่
เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็ นหลัก ต้องการให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ นื้อหาความรูต้ ่างๆจะจัดไว้เพื่อ
ถ่ายทอดอย่างมีระเบียบตามทีผ่ รู้ ใู้ นแต่ละวิชาได้กาํ หนดไว้
2. หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา เป็ นหลักสูตรที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักสูตรแบบรายวิชา
เนื่องจากเมือ่ นําหลักสูตรรายวิชาไปใช้การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในแต่ละวิชาแตกแยกกันมากขึน้ ผูเ้ รียน
นําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้น้อย เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงนําเนื้อหาวิชาต่างๆทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง และมี
ส่วนเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั จัดไว้ดว้ ยกัน
3. หลักสูตรแบบหมวดวิชา หรือสหสัมพันธ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้ จุดมุ่ งหมายจะ
ผสมผสานเนื้อหาวิชาทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือสาขาเดียวกัน ให้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างวิชามาก
ขึน้ ในลักษณะหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วยวิชาภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์
หน้าทีพ่ ลเมือง ศีลธรรม เป็ นต้น
4.หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรลักษณะแบบนี้ต้องการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของหลักสูตรแบบรายวิชา ที่ไม่คํานึงถึงความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน หลักสูตรนี้จงึ ยึด
เอากิจกรรม ความสนใจและประสบการณ์แวดล้อมมาเป็ นแนวทางในการจัดลําดับประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูไ้ ปใช้ได้ในชีวติ จริง โดยยึดปรัชญาพิพฒ
ั นาการเป็ นแนวทาง
ด้านการวัดผลให้ความสําคัญกับการพัฒนาผูเ้ รียนมากกว่าปริมาณความรูค้ วามจํา โดยมีขอ้ ดี คือ
สนองความต้องการ และความสนใจของผูเ้ รียนเป็ นการเรียนอย่างมีความหมาย เป็ นต้น
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5. หลักสูตรเพื่อชีวติ และสังคม หลักสูตรนี้ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพฒ
ั นาการ
นิยม ของจอห์น ดิวอี้ ซึง่ เชื่อว่าการเรียนรูเ้ กิดจากประสบการณ์ และประสบการณ์จะทําให้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรนี้จะยึดเอาสังคมและชีวติ ของเด็กเป็ นหลัก เช่น การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคมทีแ่ วดล้อมอยูโ่ ดยพยายามให้เนื้อหามีสว่ นสัมพันธ์กบั ชีวติ เพือ่ ให้ผเู้ รียนนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง เป็ นต้น
6. หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแบบนี้มลี กั ษณะผสมผสานเนื้อหาวิชาเพื่อทีจ่ ะตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน ส่งเสริมการเรียนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ชวี ติ ของ
ผูเ้ รียนของผูเ้ รียน หลักสูตรประกอบด้วยสิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องเรียนเป็ นความรูห้ นึ่ง และส่วนทีใ่ ช้เลือกส่วน
หนึ่ง หลักสําคัญอยู่ท่กี ารจัดการเวลาเรียน และการจัดเนื้ อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียนและขณะเดียวกันเน้นการเรียนรูท้ างวิชาการอย่างมีระบบ โดยมีขอ้ ดี คือ มีการผสมผสาน
ทางด้านการเรียนรูแ้ ละเนื้อหาวิชา มีความเกี่ยวพันกับชีวติ และความสนใจของผูเ้ รียน สนองความ
สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเอง
7. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ หลักสูตรแบบนี้ จดั เนื้ อหาสาระของหลักสูตรไปตามความ
เหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนแต่ ละบุ คคล การจัดหลักสูตรแบบนี้ ข้นึ อยู่ดุลยพินิจของ
ครูผสู้ อนทีจ่ ะวิเคราะห์ความต้องการ ระดับสติปริญญา และความสามารถของผูเ้ รียนได้อย่างถูกต้อง
จัดการเรียนการสอนอยูใ่ นรูปของการจัดชุดการเรียนให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาและพัฒนาความสามารถของ
ตนไปตามลําดับ มี ข้อดีคอื ผูเ้ รียนสามารถได้เรียนได้ดว้ ยตนเอง โดยมีครูคอยให้คําแนะนําปรึกษา
ผู้เรียนยึดแนวการสอนที่จดั ทําไว้ โดยไม่ต้องพบผู้สอนเป็ นประจํา ผู้เรียนที่มีความสามารถสูง
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ แต่มขี อ้ จํากัดที่ว่าความสัมพันธ์ในการรวมกลุ่มมีน้อย
ผู้เรียนที่ ขาดความรับผิดชอบและไม่มีความซื่อสัตย์อาจจะไม่ได้ผลเต็มที่ การแก้ปัญหาต่ าง ๆ
กระทําได้น้อยและควรจะมาจากความคิดเห็นของกลุ่มมากกว่าคนเดียว
8. หลักสูตรบู รณาการ เป็ นการผสมผสานเนื้ อหาเข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็ นรายวิชาโดย
พยายามรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจะคัดเลือกตัดตอนมาจากหลาย ๆ
สาขา แล้วมาจัดเป็ นกลุ่มหมวดหมู่เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ทต่ี ่อเนื่อง มีคุณค่าต่อการดําเนิน
ชีวติ และพัฒนาตนเอง การบูรณาการเนื้อหาวิขาต่าง ๆ จะเน้นทีต่ วั เด็กและปั ญหาสังคมเป็ นสําคัญ
การจัดการเรียนสอน มุ่งให้ผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรง และนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวัน จัด
กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความต้ องการ การวัดผลจะเน้ นพัฒนาการทุ กด้ าน
โดยเฉพาะด้านความสามารถในการแก้ปัญหามีขอ้ ดี คือ ช่วยให้ผูเ้ รียนมีประสบการณ์ ต่อเนื่อง มี
ประโยชน์โดยตรงต่อการดํารงชีวติ เป็ นหลักสูตรทีม่ กี ารผสมผสานกันอย่างดี
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การกําหนดรูปแบบของหลักสูตรเป็ นการพิจารณาเลือก
และจัดเนื้อหาวิชาของวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความมุง่ หมายของหลักสูตร โดยหลักสูตรแต่
ละรูปแบบจะมีจุดมุง่ หมายโครงสร้างหลักสูตรทีแ่ ตกต่างกันออกไป เนื่องจากการสร้างหลักสูตรแต่ละ
ครัง้ ต่างยุคต่างสมัย จึงต้องคํานึงถึงพืน้ ฐานทีต่ ่างกันด้วย
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แนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําคู่มือ
ในการดําเนิ นการจัดการศึกษาเมื่อมีการสร้างหลักสูตรตามแนวคิดที่ได้คดั เลือกไว้แล้ว
จําเป็ นต้องมีค่มู อื เพื่ออธิบายและแนะนําให้สามารถดําเนินการตามหลักสูตรได้เป็ นผลสําเร็จ ทัง้ นี้ได้
มีความพยายามอธิบายในด้านความหมาย ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะที่ดแี ละแนวทางการ
จัดทําคูม่ อื ไว้ดงั นี้
ความหมายของคู่มือได้มีผู้ให้ความหมายไว้ทงั ้ จากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2542 ทีใ่ ห้ความหมายของคู่มอื ว่าหมายถึง สมุดหรือหนังสือทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรูเ้ พื่อให้ปรักอบตําราเพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือปฏิบตั ิ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่อแนะนํ าอุปกรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทัง้ ในในความหมายของคู่มอื การจัด
การศึกษา ได้มนี ักวิชาการทางด้านการศึกษาให้ความหมายของคู่มอื ไว้ ดังเช่น ปรีชา ช้างขวัญยืน
(2548: 170) ได้อธิบายถึงคู่มอื ว่าเป็ นหนังสือที่ให้ขอ้ ความรูเ้ กี่ยวกับการทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งแก่ผู้อ่าน
หรือผูใ้ ช้ให้มคี วามเข้าใจและสามารถดําเนินการในเรือ่ งนัน้ ๆด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ประเภทของคู่มอื นักวิชาการทางการศึกษาได้จดั แบ่งประเภทของคู่มอื โดยทัวไป
่ เป็ น 3
ประเภท ดังที่ ปรีชา ช้างขวัญยืน (2548: 165) จําแนกออกเป็ น 1) คู่มอื ครู คือหนังสือทีใ่ ห้แนวทาง
และให้คาํ แนะนําแก่ครูเกีย่ วกับสาระ วิธกี าร กิจกรรม สือ่ และอุปกรณ์การสอน แหล่งข้อมูลและแหล่ง
อ้างอิงต่างๆ ซึ่งมักใช้ควบคู่กบั หนังสือเรียน 2) คู่มอื นักเรียน คือ หนังสือที่ผูเ้ รียนใช้ควบคู่ไปกับ
หนังสือแบบเรียน ประกอบด้วย สาระ คําสัง่ แบบฝึ กหัด ปั ญหาหรือคําถาม หรืออาจเป็ นหนังสือ
คู่ มือการศึ กษาควบคู่ ไ ปกับสื่ออื่นๆที่ทํ าหน้ าที่แทนครู เช่ น บทเรียนทางไกล หรือบทเรียน
่ เป็ นหนังสือที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทําสิง่ ใดๆแก่
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นต้น และ 3) คู่มอื ทัวไป
ผู้อ่านโดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและดําเนิ นการในเรื่องนัน้ ๆด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
ในขณะที่ อํานวย เถาตระกู ล (2451: 8) ได้จดั แบ่ งคู่ มืออออกเป็ น 3 ปะเภทเช่ นเดียวกัน แต่ มี
รายละเอียดที่แตกต่างกัน คือ 1) คู่มอื หลักสูตร เป็ นเอกสารที่แสดงรายละเอียดและข้อเสนอแนะ
ให้แก่ผูใ้ ช้หลักสูตรให้สามารถเข้าใจแนวทาง การใช้และข้อพึงระวังในการนํ าหลักสูตรไปใช้ให้ตรง
ตามเจตนารมณ์ ของหลักสูตร 2) คู่มือการฝึ กงาน เป็ นเอกสารที่แนะนํ าแนวทางการปฏิบัติการ
ฝึ กงานของนักเรียนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มที ศิ ทางในการปฏิบตั ริ ว่ มกัน และ 3) คู่มอื นักเรียน เป็ นแก
สารแนะนําการปฏิบตั ติ นของนักเรียนในสถานศึกษานัน้ ๆ
องค์ประกอบ นักวิชาการด้านการศึกษาได้พยายามอธิบายถึงองค์ประกอบของคูม่ อื ไว้ดงั นี้
อํานวย เถาตระกู ล (2541: 8) กล่ าวถึงองค์ประกอบของการจัดทํ าคู่ มือการเรียนการสอนต้อง
ประกอบด้วย คําชีแ้ จงในการจัดทําคู่มอื ความเป็ นมา ความสําคัญและประโยชน์ของคู่มอื ความรูท้ ่ี
จะนํ าไปใช้ การเขียนแผนการสอน รูปแบบของคี่มอื การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับปรีชา
ช้างขวัญยืน (2548) ได้อธิบายเกีย่ วกับองค์ประกอบของคู่มอื ว่าต้องประกอบด้วย 1) คําชีแ้ จงการใช้
คู่ มือ 2) การเตรียมการสอน 3) กระบวนการ วิธีการรวมถึงกิจกรรมการสอน 4) การวัดและ
ประเมินผล 5) ความรูเ้ สริม 6) ปั ญหาและคําแนะนํ าเกี่ยวกับการป้ องกันปั ญหา 7) แหล่งข้อมูลและ
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แหล่งอ้างอิง ทัง้ นี้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้ นฐาน (มปป.: 2 2) ได้ กําหนดให้ แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ควรมีองค์ ประกอบ
คื อ 1 ) ข้ อมู ลพื้ นฐานของครอบครัว 2 ) ข้ อมู ลพื้ นฐานของผู้ เรียน 3 ) ระดับ การศึ กษาที่ จัด
4) จุ ดมุ่ งหมายของการจัดการศึกษา 5) รูปแบบการจัดการศึกษา 6) การจัดสาระการเรียนรู้
7) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 9) เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ลักษณะของคู่มอื ที่ดี นอกจากจะต้องทําให้ผูใ้ ช้คู่มอื สามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้อง
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการแล้ว คู่มอื ที่ดคี วรมีลกั ษณะตามที่คริ บี ูน จงวุฒเิ วศน์ และมา
เรียม นิลพันธ์ (2542) ได้อธิบายถึงลักษณะของคู่มอื ที่ดี ควรมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
เนื้อหาควรมีรายละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหา อธิบายด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย หรือมีตวั อย่างประกอบ
2) ด้านรูปแบบ ควรมีการวางรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย น่ าสนใจและชวนให้อ่าน และ 3) ด้านการนําไปใช้
ควรระบุขนั ้ ตอนการใช้และข้อควรปฏิบตั ใิ ห้เข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา ช้างขวัญยืน (2548)
อธิบายว่า คู่ มือที่ดีต้องมีความชัดเจนและครอบคลุ มประเด็นที่น่าสงสัยไว้ ทัง้ นี้ ผู้เขียนควรให้
รายละเอียดให้คลอบคลุมประเด็นต่าง คือ 1) ควรระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นคู่มอื สําหรับใคร ใครเป็ นผูใ้ ช้
2) กํ าหนดวัตถุ ประสงค์ให้ชดั เจน ว่าต้องการให้ผู้ใช้ได้อะไรบ้าง 3) คู่มือนี้ จะช่ วยให้ผู้ใช้ได้รบั
ประโยชน์ ไ ด้อย่ าไรบ้ าง 4) ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นหลักการหรือความรู้ท่ีจําเป็ นแก่ ผู้ใช้คู่ มือ
5) ประกอบด้วยส่วนทีใ่ ห้คาํ แนะนําเกีย่ วกับการเตรียมตัว การเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสิง่ ที่
จําเป็ นในการดําเนินการตารมที่คู่มอื แนะนะ 5) มีส่วนที่ให้คําแนะนํ าแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับขัน้ ตอนหรือ
กระบวนการในการทําตามคู่มอื 6) ควรมีคาํ ถามและกิจกรรมให้ผใู้ ช้ค่มู อื ได้ตรวจสอบความเข้าใจใน
การอ่านหรือปฏิบตั ิตามคู่มอื 7) ควรใช้เทคนิคที่ทําให้สามารถใช้คู่มอื ได้อย่างสะดวกเช่น การจัด
รูปเล่ม ขนาด ขนาดตัวอักษร การใช้สแี ละภาพ เป็ นต้น 8) ระบุแหล่งอ้างอิงทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผอู้ า่ น
กล่าวโดยสรุป คู่มอื คือหนังสือที่ให้ขอ้ ความรูเ้ กี่ยวกับการทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่ งแก่ผู้อ่านให้มี
ความเข้าใจและสามารถดําเนิ นการในเรื่องนัน้ ๆด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี้
ต้องการทําคู่มอื การใช้แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีเ่ สริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีองค์ประกอบตามทีส่ าํ นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากําหนดเป็ นเบือ้ งต้น

ส่วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถจัดแบ่ง
ออกเป็ น 4 หัวข้อหลักๆ คือ งานวิจัยที่ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว งานวิจยั ทีศ่ กึ ษากระบวนการและรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว งานวิจยั ที่
ศึกษาความเป็ นไปได้ในอนาคตของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาสภาพการ
ดําเนินงานและผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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งานวิ จยั ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวให้กบั บุตรหลานมีการะบวนการในการตัดสินใจใน
การเลือกที่จะจัดการศึกษาให้แก่ บุตรหลานของตนภายใต้ปัจจัยหรือเหตุ ผลที่แตกต่ างกัน จาก
รายงานการวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
ซึง่ ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยจันทร์กฤษณา ผลวิวฒ
ั น์ (2544) พบว่า ผูป้ กครองมีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างไปจากการศึกษาในระบบ โดยเห็นควรว่าลูกควรอยู่กบั พ่อแม่ ผู้ปกครองกล้าทวน
กระแสเพราะเชื่อว่าการศึกษาไม่ได้มอี ยู่แต่ในเฉพาะโรงเรียนเท่านัน้ ประกอบกับครอบครัวมีความ
พร้อมในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและความรู้ อีกทัง้ เคยมีประสบการณ์ในการหาความรูน้ อกโรงเรียน
และรู้สึกว่าโรงเรียนไม่มีความปลอดภัยหรือลูกเคยประสบปั ญหาในโรงเรียนเป็ นต้น จึงทําให้
ผูป้ กครองเหล่านี้หนั มาจัดการศึกษาด้วยตังเอง สอดคล้องกับงานวิจยั เชิงคุณภาพของทองอําไพ
สถาวรินทุ (2543) ที่ศกึ ษาการตัดสินใจยอมรับแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของพ่อแม่
ผูป้ กครองซึ่งพบปั จจัยหนุ นเสริมให้กล้าตัดสินใจจัดการศึกษาคือ การมีกฎหมายรองรับและมีการ
ขยายตัวของจํานวนครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษา
งานวิ จยั ที่ศึกษากระบวนการและรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีทัง้
งานวิจยั ที่เป็ นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังเช่นงานของวิจยั เชิงคุณภาพ โดยจันทร์กฤษณา ผล
วิวฒ
ั น์ (2544) พบว่า กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการวางพืน้ ฐานเพื่อความเป็ น
มนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ บูรณาการหลักสูตรกับชีวติ ประจําวันตามความสามารถของลูก เน้นการมีปะสบ
การณ์และร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอื่น มีการใช้สอ่ื ของจริงตามธรรมชาติและการจัดสภาพแวดล้อม
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวสําหรับเด็กปฐมวัย ทีใ่ ช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงปริมาณ โดยสุนันทา ธนกฤษ์ชยั (2544) ทัง้ นี้จากการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณ โดย อําพา แก้วกํากง
(2544) ทําให้ทราบว่าผู้ปกครองร้อยละ 97.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใน
กิจกรรมที่เป็ นโครงการตามความสนใจของผูเ้ รียน กิจกรรมสร้างภูมริ ูแ้ ละกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่ง
รัชนีวรรณ พงศ์พสิ ฐิ สันต์ (2545) ศึกษาและวิเคราะห์รวมถึงสังเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยครอบครัวในประเทศไทย โดยดําเนินการวิจยั ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic
Delphi Future Research) ผลการวิจยั สรุปได้วา่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัวแบ่ง
ออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายโดยเน้นอิสระในการเรียนรู้ ด้านการกําหนดเนื้อหาวิชาโดย
ผู้สอนจะพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ ท่ีมกี บั ผู้เรียน ด้านการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ขึน้ อยู่กบั ความพร้อมและความพอใจของผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ด้านการจัดหาสื่อและทรัพยากรทางการ
ศึกษาโดยใช้ทุกสิง่ รอบตัวมาเป็ นสื่อการสอน ด้านการวัดประเมินผลโดยผ่านทัง้ ผูส้ อนและหน่ วยงาน
ทางการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ด้านการเทียบโอนผลและระดับการศึกษา ซึง่ จันทร์กฤษณา ผล
วิวฒ
ั น์ (2544) ได้จาํ แนกรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย การจัดการศึกษาโดย
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ครอบครัวเดีย่ ว การจัดการศึกษาโดยมีขอ้ ตกลงร่วมกับโรงเรียน การจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตร
จากต่ างประเทศ และครอบครัวที่จดั การศึกษาแบบกลุ่มเพื่อต้องการพัฒนาทักษะชีวิตและการ
ทํางานของผู้เรียนและช่วยเหลือพ่อแม่ท่ตี ้องทํางานนอกบ้าน ดังเช่น การศึกษาของชิดชนก จัน
ทรไทยศรี (2544) เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กรณีศกึ ษาบ้านเรียนป่ าใหญ่และการศึกษา
ของศุภธิดา ศิรวิ งศ์ (2547)ทีศ่ กึ ษาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัวของวัดพระธาตุดอยผา
ส้ม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นการจัดทําหลักสูตรโดยบูรณาการระหว่างการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและแนวคิดชุมชนเป็ นฐาน (Community Base)
งานวิ จยั ที่ศึกษาความเป็ นไปได้ในอนาคตของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายหลังการประกาศให้ผู้ปกครองมีสิทธิในการจัดการศึกษาให้ แก่ บุตรหลายไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีงานวิจยั บางส่วนที่ศึกษาถึงความเป็ นไปได้และ
อนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังงานวิจยั ของ เกียรติคุณ จันแก่น (2543) ทีศ่ กึ ษา
ความเป็ นไปได้ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงราย ผลพบว่าประชาชนในเขตตัว
เมืองเชียงรายมีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากกว่าประชาชนที่อยู่นอกเขต
เทศบาล ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นี้มวี ตั ถุประสงค์งานวิจยั เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ทรงศักดิ ์ กฤติยาภิชาติกุล
(2546) ที่ ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดการศึ กษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเชื่อว่ามีแนวโน้มความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ในระดับมากทีส่ ุด ทัง้ นี้กุลวิภา ชีพรับสุข (2546) ได้ศกึ ษาอนาคตภาพของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหน้า โดยพบผลว่า รูปแบบครอบครัวกับสถานศึกษาร่วมมือกัน
จัดการศึกษาจะมีมากขึ้น โดยมีวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยชุมชน หน่ วยงานธุรกิจเอกชนและ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนนิลวรรณ แซ่จวิ (2543) ศึกษาอนาคตภาพของการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานครพบว่า จํานวนของครอบครัวที่จดั การศึกษาโดย
ครอบครัวจะมีเพิม่ ขึน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นครอบครัวทีม่ คี วามมุ่งมันและมี
่
ความพร้อมทางด้านฐานะ
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในระดับทีพ่ ง่ึ พาตนเองได้ โดยคาดว่าเอกชนจะเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่ มของพ่ อแม่ท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ในขณะ
เดียวกับทีโ่ รงเรียนบางแห่งมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดของ
กลุ่มผูป้ กครองเหล่านี้มากขึน้
งานวิ จยั ที่ศึกษาสภาพการดําเนิ นงานและผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภายหลังการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ได้มกี ารขยายตัวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวนมาก จึงได้มงี านทีศ่ กึ ษาวิจยั เกี่ยวกับ
ปั ญหาและอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว้ ดังเช่น การศึกษา
สภาพและปั ญหาหารจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว ตามแนวทางของการะบวนการเรียนรู้
ซึง่ เป็ นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยขจรศักดิ ์ อินทรโสภา (2549) ในด้านทักษะชีวติ และการทํางาน
พบว่า พ่อแม่จดั การเรียนรูใ้ ห้ลูกมีลกั ษณะเป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุข โดยจัดการเรียนรูร้ ว่ มกับ
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ร่วมกับชุมชนโดยให้โอกาสลูกพัฒนาตนเองร่วมไปกับครอบครัว และการนํ าลูกเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมตามโอกาส นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อ
ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยนุ ชสิริ โค้นหล่อ
(2545) และผกาวรรณ นั นทวิชิต (2549) แต่ พ บงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในบริบทของประเทศไทยเพียงงานเดียวโดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2551) ได้จดั ทํารายงานการติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พบว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็ นที่รูจ้ กั ของบุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ มากขึน้ อีกทัง้ จํานวนผูท้ ่จี ด
ทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและนําบุตรไปจดทะเบียนไว้กบั
โรงเรียนที่มปี รัชญาศึกษาตรงกัน แล้วขอจัดการเรียนการสอนเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอัตรา
ก้าวหน้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549 เมื่อเปรียบเทียบการเรียนการสอนในโรงเรียนกับการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวพบว่ามีความรูใ้ นระดับเดียวกัน นอกจากนี้ในความเห็นของ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูป้ กครองและผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวต่างเห็นพ้องตรงกัน
ว่าผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวไม่ได้ขาดระเบียบวินยั และทักษะชีวติ และการทํางาน
จากงานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
พบว่า ปั ญหาการวิจยั โดยส่วนใหญ่มกั เกี่ยวข้องกับสาเหตุท่ที ําให้ผูป้ กครองตัดสินใจจัดการศึกษา
โดยครอบครัว แนวโน้ม รูปแบบและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว ตลอดจนสภาวะการ
ดําเนินงานและผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ นี้ยงั ไม่พบงานวิจยั ที่ทําการศึกษาการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 อันจะทําให้ผเู้ รียนเกิดทักษะสําคัญในการใช้ชวี ติ ได้อย่างประสบความสําเร็จ
ในช่ วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนผ่ านอย่ างรวดเร็วนั บตัง้ แต่ ศตวรรษที่ 21 ในมุ มมองของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จึงทํ าให้ผู้วิจยั เข้าใจและมองเห็นถึงช่ องว่างขององค์ความรู้ (Gap of
Knowledge) ตลอดจนความต้ องการของผู้ปกครองและผู้ท่ีกําลังตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่จะทําให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะชีวติ ละการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการขยายขอบเขตของคําถามการวิจยั และการ
ออกแบบงานวิจยั ต่อไป

ส่วนที่ 6 การวิจยั แบบวิธีการเดียวต่อเนื่ อง
การวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกระบวนวิธกี ารวิจยั ครัง้ นี้ให้เป็ นแบบวิธกี ารเดียวหลาย
กระบวนการวิจยั (Monomethod Multistand) ตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวทางกี
วิจยั ของเท็ดดีแ้ ละทาซาโทริ (Teddie; & Tashakkori. 2009: 145) ซึง่ เป็ นแนวคิดทีม่ คี วามซับซ้อน
กว่าแนวคิดของนักคิดท่านอืน่ ๆ ซึง่ แนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปแผนภาพได้ดงั นี้
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ขั้นกรอบแนวคิด
ขั้นดําเนินการวิจยั
การวางแผนการวิจยั
ขั้นดําเนินการวิจยั
การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นอภิปรายผลการวิจยั

ภาพประกอบ 2 กระบวนการวิจยั ตามแนวคิดของเท็ดดีแ้ ละทาซาโทริ
ทีม่ า: Teddlie,C; & Tashakkori,A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research
: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences.
p146.
แนวคิ ด ของเท็ ด ดี้ แ ละทาซาโทริ ค วรทํ า ความเข้ า ใจกระบวนการวิ จ ั ย (Stand)
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ คื อ 1. ขัน้ กรอบแนวคิด (Conceptualization stage) เป็ น
ขัน้ ตอนทีผ่ ูว้ จิ ยั สร้างคําถามการวิจยั วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา 2. ขัน้ ดําเนินการ
วิจยั (Experiential Stage) ซึ่งนักวิจยั จะสามารถดําเนินการวิจยั ได้จะต้องดําเนินการใน 2 ขัน้ ตอน
ย่อย คือ 2.1 ขัน้ วางแผนการวิจยั (Methodological) คือ การคัดเลือกระเบียบวิธวี จิ ยั ที่จะสามารถ
ตอบปั ญหาการวิจยั ได้อย่างครบถ้วน และ 2.1 ) ขัน้ การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การเก็บข้อมูล
ด้วยเครื่องมือทีก่ ําหนดไว้และการวิเคราะห์ผลของข้อมูลทีจ่ ดั เก็บมาได้ ทัง้ นี้นักวิจยั อาจต้องมีการ
แปลงข้อ มูล (Data Conversion) จากการจัด เก็บ ให้อ ยู่ในสภาวะที่พ ร้อ มใช้งานในขัน้ ต่ อ ไปและ
3. ขัน้ อภิปรายผลการวิจยั (Inferential stage) รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบ 2
การออกแบบการวิจยั แบบวิธกี ารเดียว (Monomethod Design) ตามแนวคิดของเท็ดดีแ้ ละ
ทาซาโทริเป็ นกระบวนการวิจยั ทีใ่ ช้เพียงระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงอย่าง
เดีย ว ทัง้ นี้ ห ากใช้ท ัง้ สองกระบวนการในงานวิจ ยั นั น้ จะเรีย กว่า การวิจ ยั แบบผสานวิธี (Mixed
methods design) ทั ้ง นี้ ในการออกแบบการวิ จ ั ย แบบวิ ธี ก ารเดี ย วยั ง สมารถจํ า แนกตาม
กระบวนการวิจยั (Stand) ออกเป็ น 2 แบบ คือ กระบวนการวิจยั เดียว (Monostand) ซึง่ จะมีการขัน้
การการวิจยั เพียงระยะเดียว และ หลายกระบวนการวิจยั (Multistand) ซึ่งประกอบด้วยการวิจยั
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มากกว่าหนึ่งระยะ โดยอาจเป็ นได้ทงั ้ การวิจยั หลายระยะแบบคู่ขนาน (Parallel Monomethod) และ
การวิจยั หลายระยะแบบตามลําดับขัน้ (Sequential Monomethod)
การวิจยั แบบวิธีการเดียวหลายกระบวนการวิจยั (Monomethod Multistand) เกิดจาก
การเลือกระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณหรือคุณภาพเพียงวิธกี ารเดียวเพื่อตอบคําถามของการวิจยั
ให้ได้เหมาะสมและชัดเจนทีส่ ดุ ซึง่ อาจทําได้ทงั ้ แบบคู่ขนานและแบบตามลําดับขัน้ ทัง้ นี้หากเป็ นการ
วิจยั วิธกี ารเดียวแบบต่อเนื่อง (Sequential Monomethod Design) ผูว้ จิ ยั จะต้องทําการศึกษาอย่าง
น้อย 2 ระยะ ซึง่ ในระยะแรกเริม่ จะต้องดําเนินการวิจยั ด้วยระเบียบวิธกี ารวิจยั รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ก่อนเพือ่ หาคําตอบบางอย่างอันจะนําไปใช้ในระยะการศึกษาต่อไปได้ซง่ึ การวิจยั ในระยะต่อมา จะไม่
สามารถดําเนินการได้หากขาดผลการศึกษาจากอีกการศึกษาในระยะแรก โดยท้ายทีส่ ดุ จะต้องนําผล
การศึกษาของทุกระยะนํ ามาอภิปรายผลร่วมด้วย จึงจะนับว่าเป็ นการวิจยั แบบวิธกี ารเดียวหลาย
กระบวนการวิจยั (Sequential Monomethod Design) ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดดังกล่าวได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
ตาราง 1 สรุปแบบแผนการวิจยั ตามแนวคิดของเท็ดดีแ้ ละทาซาโทริ
การออกแบบ
กระบวนการวิจยั เดียว
ระเบียบวิธวี จิ ยั
ระเบียบวิธวี จิ ยั วิธเี ดียว ระเบียบวิธวี จิ ยั เดียวและมี
(ปริมาณ หรือ คุณภาพ) กระบวนการวิจยั เดียว
‐ การวิจยั เชิงปริมาณ
‐ การวิจยั วิจยั เชิง
คุณภาพ
ระเบียบวิธวี จิ ยั วิธเี ดียว ระเบียบวิธวี จิ ยั เดียวและมี
(ปริมาณ หรือ คุณภาพ) กระบวนการวิจยั เดียว
‐ การวิจยั เชิงปริมาณ
‐ การวิจยั วิจยั เชิง
คุณภาพ

กระบวนการวิจยั หลายกระบวนการ
ระเบี ย บ วิ ธี วิ จ ั ย เดี ย ว แ ต่ มี ห ล าย
กระบวนการวิจยั
1. แบบคูข่ นาน
- การวิจยั เชิงปริมาณเคียงคู่กบั การวิจยั
เชิงปริมาณ
- การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพเคีย งคู่ ก ับ การ
วิจยั เชิงคุณภาพ
2. แบบลําดับขึน้
- การวิจยั เชิงปริมาณในระยะแรกตาม
ด้วยการวิจยั เชิงปริมาณในระยะต่อไป
- การวิจยั เชิงคุณภาพในระยะแรกตาม
ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะต่อไป
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ตาราง 1 สรุปแบบแผนการวิจยั ตามแนวคิดของเท็ดดีแ้ ละทาซาโทริ
การออกแบบ
ระเบียบวิธวี จิ ยั
ผสานวิธวี จิ ยั (ปริมาณ
และคุณภาพ)

กระบวนการวิจยั เดียว

กระบวนการวิจยั หลายกระบวนการ

กึง่ ผสานวิธแี บบกระบวนการ 1.ผสานวิธแี บบมีหลายกระบวนการ
เดียว
‐ ผสานวิธแี บบคูข่ นาน
‐ การแปลงข้อมูลจากอีก
‐ ผสานวิธแี บบต่อเนื่อง
วิธวี จิ ยั มาใช้ใน
‐ ผสานวิธแี บบแปลงข้อมูล
กระบวนการเดียว
‐ ผสานวิธแี บบพหุระดับ
‐ ผสานวิธแี บบสมบูรณ์
2. กึง่ ผสานวิธแี บบหลายกระบวนการ

ทีม่ า: Teddlie,C; & Tashakkori,A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research :
Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences.:
149.

กรอบแนวคิดการวิจยั
ในการศึกษากระบวนการและการจัดทําหลักสูตรและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็ นกระบวนการทีม่ คี วามซับซ้อน
ทัง้ ในแง่ของกลุ่ มผู้ท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21
ตลอดจนแผนและคู่มอื การจัดการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงเลือกที่จะใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
ออกแบบการวิจยั ให้มวี ธิ กี ารวิจยั แบบวิธกี ารเดียวต่อเนื่อง (Monomethod Multistand) ตามลําดับ
ขัน้ (Sequential Design) ตามแนวทางของเทดดี้และทาชาคโคริ (Teddlie & Tashakkori. 2009:
140-158) ซึ่งเป็ นวิธกี ารที่จะทําให้สามารถทําความเข้าใจความหมายและกระบวนการของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของ
ครอบครัวต้นแบบทีป่ ระสบความสําเร็จ ตลอดจนผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนทีผ่ ่านการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นความมุง่ หมายของการ
วิจยั ในระยะที่ 1 ซึ่งผลทีไ่ ด้จุถูกนํ ามาใช้เพื่อสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ของการวิจยั ในระยะที่ 2 ทัง้ นี้
การอภิ ป รายผลจากการวิจัยทัง้ สองระยะจะถู กนํ ามาอภิ ป รายผลร่ วมกันเพื่ อสรุ ป ตามเป็ น
ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษ
ที่ 21 ต่อไป
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีความมุ่งหมายที่จะทําความเข้าใจความหมายและกระบวนการ
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
มุมมองของครอบครัวต้นแบบทีป่ ระสบความสําเร็จ ตลอดจนผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนโดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆมาเป็ นพืน้ ฐานในการทําความเข้าใจ คือ แนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แนวคิด
การเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาและการศึกษา ตลอดจน
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทําแผนแผนและคูม่ อื การใช้แผน
แนวทางตามที่กล่ าวมา สามารถสรุปเป็ นแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อใช้เป็ น
แนวทางสําหรับการศึกษา ได้ดงั นี้
การวิจยั ระยะที่ 1

การวิจยั ระยะที่ 2

กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ

กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ

การออกแบบการวิจยั
- กรณีศกึ ษาในครอบครัวทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
- การสัมภาษณ์เชิงลึก,การสังเกต

การออกแบบการวิจยั
- ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ ผูป้ กครอง ผูท้ ส่ี นใจ

- การประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ในการนําไปใช้, การสนทนากลุม่

การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล

การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล

การอภิปรายผล
- ความหมายของทัก ษะชีว ิต และการทํ า งานใน

ศตวรรษที่ 21
–กระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

–ผลทีเ่ กิดขึน้

การอภิปรายผล
แผนและคูม่ อื การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21

การอภิปรายผลร่วม

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นําการวิจยั แบบวิธกี ารเดียวหลายกระบวนการวิจยั (Monomethod
Multistand) แบบต่อเนื่อง (Sequential Monomethod Design) ตามแนวคิดของเท็ดดีแ้ ละทาซาโทริ
(2009) โดยออกแบบการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 2 ระยะ ซึง่
มีรายละเอียด ดังนี้ การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการนําระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา (Case
Study) มาใช้ศึกษาในครอบครัวที่มแี นวปฏิบตั ิท่ดี ี (Best Practice) ที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ผู้เรียน เพื่ อทํ าความเข้าใจ
ความหมายและกระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของผู้ปกครอง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ผ่านการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การวิจยั ในระยะแรกจะถูกนําไปกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพ เพื่อสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํ างานในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้ ข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายผลการวิจยั ในแต่ ละระยะจะถู กนํ ามา
อภิปรายร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบคําถามการวิจยั ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบต่อไป ซึง่ การ
วิจยั ทัง้ สองระยะ มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีดาํ เนินการวิจยั ระยะที่ 1
การวิจยั ในระยะที่ 1 มีเป้ าหมายหลักเพื่อทําความเข้าใจปรากฏการณ์จากกรณีทส่ี นใจเป็ น
การเฉพาะ คือการทํ าความเข้าใจความหมาย กระบวนการและผลของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครัวที่มี
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ด้วยวิธกี ารศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ซึง่ เป็ นวิธกี ารแสวงหาความรูค้ วามจริง
จากกรณี ท่ีศึกษาซึ่งเป็ นครอบครัวที่มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผูเ้ รียน ณ ช่วงเวลาที่ดําเนินการวิจยั นี้
หัวการวิจยั ข้อดังกล่าวยังไม่เคยมีการทําการศึกษาวิจยั ในประเทศไทย ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นําผลการวิจยั
มาวิเคราะห์และตีความให้เห็นถึงวิธกี ารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผูเ้ รียนซึ่งเป็ นการศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายนอก
(Instrumental Case)คือ การมุ่ งเน้ นผลของการวิจัยมากกว่ ากระบวนการของการวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญหลักและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญอื่นๆ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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3.
4.
5.
6.

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การพิทกั ษ์สทิ ธิผใู้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ระยะที่ 1

1. ผูใ้ ห้ข้อมูลหลักสําคัญและผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
ผู้ให้ข้อมู ลสําคัญหลัก สําหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครอบครัวที่จดั การศึกษาโดย
ครอบครัวทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและเพียงพอสําหรับการตอบคําถามการวิจยั โดยการคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลที่
หลากหลาย (Maximum variation sampling) ร่วมกับการกําหนดคุณสมบัติ (Criterion Sampling)
อันจะนํ ามาซึ่งข้อมูลที่รอบด้านเพียงพอ ทัง้ นี้ครอบครัวที่มแี นวปฏิบตั ิท่ดี ี (Best Practice) ในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน
จะต้องมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนดอย่างครบถ้วน กล่าวคือ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก (Criterion Sampling) ประกอบด้วย
ผู้วิจยั จะทําการเลือกกรณี ศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก(Purposeful
Sampling) (Creswell.2007: 75) เพื่ อให้ ไ ด้ ก รณี ศึก ษาที่ มีคุณ ลักษณะตรงตามที่ กําหนดทั ง้ ใน
ครอบครัวทีจ่ ดั การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ดังนี้
1. ผูป้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 1 ช่วงชัน้ การศึกษา
ทัง้ นี้เพื่อให้ได้ผปู้ กครองทีต่ ระหนักรูถ้ งึ พัฒนาการและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวอย่างถ่องแท้ โดยจะพิจารณาจากผูป้ กครองทีไ่ ม่เคยส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบโรงเรียน
เลยเป็ นอันดับแรก
2. ผู้ปกครองทําหน้ าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้/อํานวยการให้เกิดการ
เรียนรูต้ ามแผนการจัดการศึกษาทีอ่ อกแบบขึน้ เอง
3. ผูป้ กครองเคยทําหน้าที่ในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่
บุคคลทัวไป
่ เช่น การเขียนหนังสือหรือบทความ วิทยากร/กระบวนกร เป็ นต้น
4. บุตรหลานมีทกั ษะชีวติ และการทํางานโดยได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณะชนหรือได้รบั การ
เสนอชื่อจากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสมาคมบ้านเรียนไทย/ ภาคีเครือข่ายบ้านเรียน
สภาการศึกษาทางเลือก/โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(สนก.) กระทรวงศึกษาธิการ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจนข้อมูลอิ่มตัว โดยมีจํานวน
กรณี ศึกษาทังสิ้น 9 ครอบครัว ทัง้ นี้ ผู้เชี่ย วชาญในการคัด เลือ กผู้ให้ข้อ มูล หลัก ประกอบด้ว ย
1. ผูแ้ ทนจากสมาคมบ้านเรียนไทย 2. ผูแ้ ทนจากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สนก.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ 3. ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายบ้านเรียน สภาการศึกษา
ทางเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญอื่นๆ สําหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหารของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจํานวน 3 ท่าน คือ 1 )ผูแ้ ทนจากสมาคมบ้านเรียน
ไทย 2)ผู้แทนจากสํานั กพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สนก.) และ 3) ผูแ้ ทนจากภาคีเครือข่ายบ้านเรียน สภาการศึกษา
ทางเลือก
นอกจากจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญอื่นๆยังทําหน้าทีใ่ นการคัดเลือกกรณีศกึ ษา โดยผูว้ จิ ยั
ได้ส่งหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักไปยังผู้เชี่ยวชาญในช่วงวันที่ 24- 30 ตุ ลาคม 2558
โดยมีรายชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลหลักจํานวน 21 ครอบครัว เมื่อ
ผูว้ จิ ยั ติดต่อสอบถามเพือ่ ขออนุ ญาตเก็บข้อมูลวิจยั พบว่ามีเพียง 15 ครอบครัวทีผ่ า่ นเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ทัง้ นี้ครอบครัวทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์มกั มีระยะเวลาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไม่ถงึ 3 ปี และลูกเคย
ศึกษาในระบบโรงเรียนมาก่อน ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จึงได้ดําเนิ นการเก็บรวบรวมจาก
ครอบครัวทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดเลือกและยินดีให้ขอ้ มูลจนข้อมูลอิม่ ตัว โดยมีจํานวนกรณีศกึ ษาทัง้ สิน้
9 ครอบครัว
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณี ศึกษาที่เน้ นสาระการวิจยั แบบ
ภายนอก ซึ่งผู้วจิ ยั ทําการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก(In-depth Interview) ซึ่งได้รบั
อนุ ญาตจากผูส้ มั ภาษณ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะทําการจดบันทึกภาคสนามและทําการบันทึกเทป โดยผูว้ จิ ยั ได้
ออกแบบแนวคําถามตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ทําการทบทวนไว้ในบทที่ 2และออกแบบแนว
คําถามเป็ นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview)เพื่อให้สามารถค้นพบทัง้
ประเด็นหลักที่ต้องการและเปิ ดโอกาสให้ได้รบั ข้อมูลใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือประเด็นที่ต้องการ โดยทํา
การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูป้ กครองและผูเ้ รียน
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการค้นหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน
3 ท่ านเพื่ อพิ จารณาเครื่องมื อการวิ จัย ในช่ วงวันที่ 1-15 พฤศจิ ก ายน 2558 ประกอบด้ ว ย
1) ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) อ.ดร.จรีพ ร นาคสัมฤทธิ ์ วิท ยาลัยโพธิ วิช ชาลัย มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒและ
3) นายจุ มพฎ ศรียะพันธ์ ผู้ประสานเครือข่ายบ้านเรียนไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ จากนัน้ นํ าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข
และนํ าไปทดลองใช้กบั ผู้ปกครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวsหนึ่งซึ่งมีภูมลิ ําเนาอาศัยอยู่เขต
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้เพื่อพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์

57
เชิงลึกของผูว้ จิ ยั และเพื่อปรับแนวการสัมภาษณ์ ให้เหมาะสมก่อนนํ าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง ซึ่ง
เครื่องมือในการวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั อนุ ญาตให้ทําการวิจยั ในมนุ ษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยั
ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยมีแนวคําถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
กลุ่ มผู้ปกครอง คําถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่ งออกเป็ น 4 ประเด็นและมีตัวอย่าง
คําถาม ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปและเหตุ
่
ผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- ชื่ อ นามสกุ ล ชื่ อเล่ น อายุ อาชี พ หลักของครอบครัว จํ านวนบุ ตร (ระบุ เพศของ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการจัดการศึกษาเหตุใดจึงจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้บุตรแต่ละคน
- ท่านจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้บุตรครัง้ แรกในระดับชัน้ ใด
- ช่วงอายุของบุตรทีเ่ ริม่ จัดการศึกษาโดยครอบครัว
- เหตุใดจึงจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้บุตรแต่ละคน
- อะไรเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้ทา่ นจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. ความหมายของทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
- ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คุณลักษณะหรือคุณสมบัตแิ บบไหนทีอ่ ยากให้เกิดกับ
ลูกในยุคที่เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และการประกอบ
อาชีพ
- ท่านมีมุมมองต่อศักยภาพ ปั ญหา อุปสรรค และโอกาสในการใช้ชวี ติ ปั จจุบนั สู่ชวี ติ ใน
ศตวรรษที่ 21ของลูก อย่างไร
- อะไรคือจุดเน้ นของท่านในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ทําให้ลูกสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผูอ้ ่นื ๆได้ดี
- ท่านมีมมุ มองต่ออาชีพในอนาคตทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของลูก อย่างไร
- มีการปูพน้ื ฐานเรือ่ งอาชีพของลูกไว้อย่างไร
3. กระบวนการในจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีแ่ บบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 และผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
- ท่านมีกระบวนการในการจัดการศึกษา ทีท่ าํ ให้ลกู สามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี อย่างไร
- ลูกของท่าน สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ในชีวติ จริงได้หรือไม่ อย่างไร
- ท่านมีกระบวนการในการจัดการศึกษาที่ทําให้ลูกเกิดการทําทํางาน/อาชีพในอนาคต
อย่างไร
- ท่านคิดว่าตัวบ่งชีอ้ ะไรบ้าง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน/อาชีพของลูก
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- ท่านมีวธิ กี ารประเมินและปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถสร้างทักษะที่จําเป็ น
ต่อการดําเนินชีวติ และการทํางานให้แก่ลูกได้อย่างไรบ้าง ทัง้ จากตัวท่านเอง ครอบครัวและเครือข่าย
ใดบ้าง
- ท่านมีวธิ กี ารในการจัดการศึกษาทีส่ ร้างสมดุลทัง้ ในด้านองค์ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อ
การดําเนินชีวติ และการทํางานอย่างไร
4. เงือ่ นไขของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21
- เป้ าหมายในเรื่องการใช้ ชีวิตและการทํ างานของลู กได้ มีการระบุ ไ ว้ในแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวหรือไม่ อย่างไร
- แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีจ่ ะช่วยให้เด็กเกิดทักษะชีวติ และการทํางาน ควรมี
แนวทางใดระบุไว้ อย่างไร
- การปฏิบตั ใิ ดทีเ่ ป็ นเงือ่ นไข/ปั จจัยทีท่ าํ ให้ผปู้ กครองสร้างทักษะทีจ่ าํ เป็ นแก่เด็กได้
กลุ่มผู้เรียน คําถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นและมีตวั อย่างคําถาม
ดังนี้
1. เจตคติต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- เริม่ เรียนแบบบ้านเรียนตัง้ แต่เมือ่ ไร ทําไมถึงเรียนแบบบ้านเรียน
- รูส้ กึ อย่างไรทีต่ อ้ งเป็ นเด็กโฮมสคูล
- พ่อ/แม่สอนอะไรบ้าง สอนอย่างไร
- พ่อ/แม่พาไปเรียนรูน้ อกบ้านบ่อยไหม ส่วนใหญ่พาไปทีไ่ หน ไปทําอะไร
- รูส้ กึ อย่างไรเกีย่ วกับการสอนของพ่อแม่ ในการพาเราใช้ชวี ติ ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม
- เวลาอยูท่ บ่ี า้ นพ่อ/แม่พาทํางานอะไรบ้าง
- ตอนนี้ทาํ งานอะไรด้วยตัวเองเป็ นบ้าง
- รูส้ กึ อย่างไร เวลาทีพ่ อ่ แม่สอนให้เรารูจ้ กั การทํางาน
2. ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
กลุ่มเด็กประถมศึกษา
- เวลาไปเล่นหรือเจอเพือ่ นๆใหม่ กลัวไหม
- ทําอย่างไรเวลาเจอเพือ่ นใหม่
- ถ้าอยากเล่นหรือขอยืมของเล่นของเพือ่ นใหม่ ต้องทําอย่างไร
- ถ้าได้รบั เลือกให้เป็ นหัวหน้ากลุ่มแล้วพาเพือ่ นทํางาน มีวธิ กี ารอย่างไร
- ช่ วยเล่ าประสบการณ์ ท่ีเคยทํ ากิจกรรมหรือทํ างานแล้วประสบความสํ าเร็จและมี
ผลตอบแทนให้ฟังหน่อย ว่าทําอย่างไร ทํากับใคร
- คิดว่าจะทํากิจกรรมทีท่ าํ ให้ประสบความสําเร็จในชีวติ และมีผลตอบแทนทีพ่ งึ พอใจไปจน
โตเป็ นผูใ้ หญ่หรือไม่ เพราะเหตุใด
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กลุ่มมัธยมศึกษา
- เพือ่ นพูดถึงตัวเราอย่างไรบ้าง
- เพือ่ นทีเ่ ราสนิทด้วยมีลกั ษณะแบบไหน
- ท่านคิดตัวเองเป็ นคนแบบไหน
- ช่ วยเล่ าประสบการณ์ ท่ีเคยทํ ากิจกรรมหรือทํ างานแล้ วประสบความสํ าเร็จและมี
ผลตอบแทนให้ฟังหน่อย ว่าทําอย่างไร ทํากับใคร
- คิดว่าจะทํากิจกรรมทีท่ าํ ให้ประสบความสําเร็จในชีวติ และมีผลตอบแทนทีพ่ งึ พอใจไปจน
โตเป็ นผูใ้ หญ่หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ความเป็ นตัวตนของท่านในวันนี้ เป็ นผลมาจากบ้านเรียน มากน้อยแค่ไหน อย่างไร จง
ยกตัวอย่าง
ทัง้ นี้ ผู้วิจัยยังได้ทําการรวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งอื่นๆ คือ การศึกษาเอกสารต่ างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของกรณีศกึ ษา ข้อความในเฟสบุค ตลอดจน
บทความและสือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกรณีศกึ ษา
นอกจากนี้ยงั ใช้การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม(Non-participation observation)ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และเป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธกี ารอื่นด้วย โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างกรอบการสังเกตไว้เป็ นเครื่อง
นําทาง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ ดังนี้
1. บริบททีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จะทําการสังเกตบริบทแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวทัง้ ที่เป็ นสิง่ แวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้องในแง่ของเวลา สถานที่และสถานการณ์
ต่ างๆที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ในบริบทของบุ คคล ทัง้ สมาชิกในครอบครัวและบุ คคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
ขณะที่กําลังดําเนิ นการวิจยั เพื่อทําความเข้าใจว่ามีบริบทอะไรบ้างที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวทีเ่ สริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
2. ความสัมพันธ์ ผูว้ จิ ยั จะทําการสังเกตความสัมพันธ์ของผูป้ กครองกับผูเ้ รียนและสมาชิก
คนอื่นๆในครอบครัวตลอดจนบุ คคลแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนบ้าน เพื่อนเล่ น เพื่อนร่วมทํ า
กิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการทําความเข้าใจการมีทกั ษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
รวมทัง้ สังเกตบุคคลรอบข้างว่ามีความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและผูเ้ รียนอย่างไร อันเป็ นการสังเกต
แบบสองทาง
3. พฤติกรรม ผูว้ จิ ยั จะทําการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนในการปฏิบตั ติ ่อบุคคลแวดล้อม
ว่ามีทกั ษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ตามนิยามศัพท์เฉพาะ คือ มีพ่งึ ตนเอง ปรับตัวได้
ง่าย แก้ไขปั ญหาเป็ น เข้ากับคนอื่นได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มีความรับผิดชอบ ว่ า
เกิดขึน้ หรือไม่ อย่างไร
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4. การมีส่วนร่วม ผูว้ จิ ยั จะสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของผูเ้ รียนในการใช้ชวี ติ
ร่วมกับครอบครัวและบุคคลอื่นๆในสังคมว่ามีการกระทําที่บ่งชี้ถึงการมีทกั ษะชีวติ และการทํางาน
หรือไม่ อย่างไร
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารศึกษาเฉพาะกรณี ซึง่ ขัน้ ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทําข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของ
ข้อมูลมักจะดําเนิ นการอย่างต่ อเนื่อง บูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน ไม่สามารถแยกเป็ น
อิสระจากกัน มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร ยืดหยุน่ ปรับเปลีย่ นได้ความเหมาะสมและสภาวะเงื่อนไขต่างๆ
ในสนามวิจยั โดยมีขนั ้ ตอนในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเพือ่ ใช้ในการตัง้ เกณฑ์เพือ่ คัดเลือกกรณีศกึ ษาและพิจารณา
คัดเลือกกรณีศกึ ษาร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกรณี ศึกษา คือ ครอบครัวซึ่ง
ประกอบด้วยผูป้ กครองและผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่กําหนดไว้ตาม
แนวการสัมภาษณ์เพื่อการตีความหมายและรายละเอียดต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมี
ขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 ดําเนินการทําหนังสือขออนุ มตั ขิ อเข้าสัมภาษณ์จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาของการ
วิจยั
2.2 ดําเนินการประสาน นัดหมายเวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์กบั กรณีศกึ ษา
2.3 ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเวลา สถานที่ ที่นัดหมาย โดยผู้วิจยั เป็ นผู้
สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเอง โดยมีช่วงระยะเวลาของการรวบรวมข้อมูลเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่าง
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 ซึ่งในระหว่ างที่รวบรวมข้อมู ลได้ทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลควบคู่กนั ไปด้วยโดยได้ขอคําแนะนํ าจากอาจารย์ทป่ี รึกษาอยู่เป็ นระยะ พบว่าข้อมูล
ยังคงไม่ลุ่มลึกพอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุตรที่ไม่เคยไปโรงเรียน เนื่องจากบางครอบครัวมีบุตร
หลายคนซึง่ ผูป้ กครองมักจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่บุตรทุกคน แต่จะมีเพียงบุตรคนสุดท้อง
ทีไ่ ม่เคยไปโรงเรียนในระดับประถมศึกษา จึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 –
28 เมษายน 2559 จนข้อมูลอิม่ ตัว
3) การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ทํ าการตรวจสอบความถู ก ต้ องของข้ อมู ลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation) โดยการตรวจสอบข้อมูลทีม่ าจากหลายแหล่ง ได้แก่ แหล่งปฐมภูมหิ รือแหล่งบุคคล
ได้จากการสัมภาษณ์กรณีศกึ ษา แหล่งทุตยิ ภูมหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับประวัตแิ ละคุณลักษณะของ
ผู้ปกครองและผู้เรียนที่เป็ นกรณี ศึกษาและการให้ผู้ให้ข้อมูลเป็ นผู้ตรวจสอบ (Members Check)
ทัง้ นี้ ภ ายหลังการสัมภาษณ์ กรณี ศึกษาในแต่ ละรายแล้วเสร็จ ผู้วิจยั จะดําเนิ นการถอดเทปการ
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สัมภาษณ์และส่งให้กรณีศกึ ษาได้พจิ ารณาตรวจทานคําให้สมั ภาษณ์ หากการถอดเทปคําสัมภาษณ์
ไม่ตรงหรือบิดเบือนจากการให้สมั ภาษณ์ จะได้ทําการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการตรวจสอบจาก
วิธีการเก็ บข้อมู ลหลายวิธีการ (Multiple methods) ทัง้ จากการสัมภาษณ์ สังเกตและเอกสาร
หลักฐานจากเฟคบุ๊ค แผนการจัดการศึกษาและเอกสารการประเมินผลการศึกษาของผูเ้ รียน การ
สร้างเส้นทางของการตรวจสอบ (Audit) ทัง้ จากบันทึกภาคสนาม การจัดหมวดหมู่ของหน่ วยข้อมูล
ซึ่งในวิจยั ได้ทําการขจัดอคติ (Bias) ของความเห็นชอบในฐานะที่เคยจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ออกไป และการทํางานรวมกันของทีมนักวิจยั (Research team) ซี่งประกอบด้วยที่ปรึกษาทัง้ 2
ท่านและยังมีอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ปิดทองหลักพระที่คอยร่วมอยู่ในกระบวนการคิดและตัง้ คําถาม
เพื่อให้นักวิจยั หลักได้ขบคิด คลอดจนกลุ่มเพื่อนักศึกษาทัง้ ที่เคยทําการวิจยั ด้านการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและสนใจในการจัดการศึกษาดังกล่าว
4) การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตนเองอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอนโดยการนําข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารมาจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทางของ Miles; &
Huberman (1994) ดังนี้
การจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) ผูว้ จิ ยั นํ าข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ทไ่ี ด้จาก
การถอดเทปมาจัดพิมพ์ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทําการอ่านทานข้อมูลเพื่อให้ซมึ ซับและเขียนบันทึกประกอบ
เพื่อตัง้ ข้อสังเกตและช่วยจํา จากนัน้ จําแนกข้อมูลออกเป็ นหัวข้อใหญ่ โดยแยกหัวข้อออกมาเป็ น
ประเด็นหลักๆทีเ่ ชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การวิจยั ผูว้ จิ ยั จัดทําตารางเพื่อแยกเป็ นหมวดหมูท่ ช่ี ดั เจน
โดยประเด็นหลัก หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ย่อยประเด็นหลักๆออกมาเป็ นประเด็นย่อยๆเพื่อความละเอียด
และอํานวยความสะดวกต่ อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทําให้ขอ้ มูลเป็ นระเบียบทัง้ ในด้าน
กายภาพและเนื้อหาพร้อมทีจ่ ะแสดงและนําเสนออย่างเป็ นระบบต่อไป
การแสดงข้ อ มู ล (Data display) ผู้ วิจัยแสดงข้อมู ลโดยใช้ การวิเคราะห์ เนื้ อหา การ
พรรณนา และการรายงานผลโดยการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลที่จดั ระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน เพื่อ
สือ่ สารเรือ่ งราวของปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในสนามวิจยั
ก ารห าข้ อส รุ ป ก ารตี ค วาม แ ล ะก ารยื น ยั น (Conclusion, interpretation and
verification) ผูว้ จิ ยั จะทบทวนรายละเอียดของข้อมูลทัง้ หมดเพือ่ นําไปสูก่ ารตีความทําความเข้าใจถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่เสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นองค์ความรูใ้ หม่ๆทีส่ ามารถนํามาเสนอเพื่อสนับสนุ นข้อ
ค้นพบทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จากการลงสนามวิจยั พร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําด้านเนื้อหาและการ
ตีความโดยอาจเพิม่ การอ้างอิงคํากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลทีน่ ํ ามาวิเคราะห์ โดยตรวจสอบว่าผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีม่ าจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง วิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายวิธี และจากผูเ้ ก็บข้อมูลอื่นๆ มาร่วมวิเคราะห์เพือ่ นําเสนอข้อค้นพบ
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นอกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวที่เป็ นการวิเคราะห์ดว้ ยมือแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังนํ าแนวคิด
ทฤษฎีทห่ี ลายหลายมาประกอบรวมกัน(Combine)เพื่อใช้วเิ คราะห์และทําความเข้าใจกับข้อมูลและ
ตีความข้อมูลทีไ่ ด้จากกรณีศกึ ษา
5) การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผใู้ ห้ข้อมูลในการวิ จยั ระยะที่ 1
ในขั น้ ตอนก่ อนเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลการวิ จัย งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รับ หนั ง สื ออนุ มั ติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนและจริยธรรมในการวิจยั ในขัน้ ของการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กรณีศึกษา
ผู้วิจยั คํานึ งถึงความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล โดยการชี้แจงรายละเอียดของวัตถุ ประสงค์การวิจยั
ขัน้ ตอนการวิจัยและให้กรณี ศึกษาเป็ นผู้ตัดสินใจยินยอมในการให้ข้อมู ล ทัง้ นี้ ในระหว่ างการ
สัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุ ญาตบันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียง ให้สทิ ธิในการ
ตอบหรือไม่ตอบคําถาม และสามารถซักถามสิง่ ทีเ่ ป็ นข้อสงสัยเพิม่ เติมจนเข้าใจและใช้เวลาในการ
คิดทบทวนก่อนตัดสินใจตอบคําถาม ทัง้ นี้ภายหลังการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งผลการวิจยั จะถูกนํ าเสนอในภาพรวม ไม่เปิ ดเผยชื่อจริงและที่อยู่ของ
กรณีศกึ ษา และข้อมูลทัง้ หมดจะถูกใช้เพือ่ ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน้

การเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 สู่การวิจยั ระยะที่ 2
กระบวนการศึกษาในเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ทําให้เข้าใจถึงความหมายของทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและทําให้ผู้วจิ ยั ได้เห็น
องค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21อันจะทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถเทียบเคียงแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ทส่ี ามารถอธิบายปรากฏการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การวิจยั ในระยะที่ 1 ที่เกี่ยวกับผลที่
เกิดขึน้ กับผู้เรียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ช่วยยืนยันผลทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21ทีม่ ตี ่อทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่
21ของผูเ้ รียนในเชิงลึกอีกด้วย ซึ่งการทําความเข้าใจความหมาย กระบวนการและผลทีเ่ กิดกับผูเ้ รียน
จะนํ ามาใช้เพื่อยกร่างแผนและคู่มอื กระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ในการวิจยั ในระยะที่ 2 ก่อนทีจ่ ะให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้พจิ ารณาลงมิตแิ ละ
ข้อคิดเห็นเพื่อนํ าไปสู่การสร้างแผนและคู่ มือเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจที่จะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวได้วพิ ากษ์แผนและคูม่ อื
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วิธีดาํ เนินการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยมีขนั ้ ตอน คือ 1) การจัดทํากรอบ
แนวคิดของแผนและคู่มอื 2) การจัดทําร่างแผนและคู่มอื 3) การจัดทําแผนและคู่มอื และ 4) การ
วิพากษ์แผนและคูม่ อื ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นําระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการประเมินความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ในการนํ าไปใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การจัดทํากรอบแนวคิ ดของแผนและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผูว้ จิ ยั ได้ทําศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตร/แผนและคู่มอื แผนและคู่มอื
ตลอดจนนํ าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของแผนและ
คู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายทีต่ อ้ งการตอบสนองผูเ้ รียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยในเบือ้ งต้นได้ยดึ หลักของการจัดหลักสูตรหรือแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551
สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ร่วมกับกรอบแนวคิดของการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อศตวรรษที่ 21 ในการเสริมสร้างให้เกิดทักษะชีวติ และการทํางานเป็ นหลัก ทัง้ นี้เมื่อ
การวิจยั ในระยะที่ 1 สิน้ สุดลงจึงได้นําแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรและคู่มอื โดยมุ่งเน้นไปทีห่ ลักสูตร
กิจกรรมหรือประสบการณ์ (Activity or Experience Curriculum) มาใช้ในการร่างแผนและคู่มอื การจัด
การศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี้
2) การจัดทําร่างแผนและคู่มือ
จากกรอบแนวคิดของแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการจัดทําร่างแผนและคูม่ อื การใช้แผนในเบือ้ งต้น ดังนี้
2.1 ร่างแผนและคู่ มือการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จัดทําร่างแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ทีส่ อดคล้องกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1
2.2 การนํ าร่างแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาและอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ นําไปแก้ไขและปรับปรุง
2.3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผนและคูม่ อื
2.3.1 การนํ าร่างแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจพิจารณา
ผูเ้ ชี่ย วชาญ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการจัดทําหลักสูตร
หรือ แผนการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจํา นวน 5 คน
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ประกอบด้วย 1. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาทางเลือก โพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3. ผูแ้ ทนจากสมาคมบ้านเรียนไทย
และผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว 4. ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวและ 5. ผูแ้ ทน
จากภาคีเครือข่ายบ้านเรียน สภาการศึกษาทางเลือก
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิ จ ยั
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบประเมินความเหมาะสมและการเป็ นไปได้ในการนํ าไปปฏิบตั ทิ ม่ี ตี ่อร่างของ
แผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ใน
รูปแบบคําถามมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้ อย ไม่เห็นด้วย พร้อมทัง้ การสัมภาษณ์ เพื่อรับฟั งความคิดเห็นถึงความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผนและคูม่ อื
การรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจ ัย ส่ ง หนั ง สือ ขอความร่ ว มมือ เป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญร่ ว มในการวิจ ัย ครัง้ นี้ พร้อ มชี้แ จง
รายละเอียดและวัต ถุ ป ระสงค์การวิจยั ให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ ทัง้ นี้ จะพิจารณาจากความคิดเห็น ที่
สอดคล้องกันและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นหลัก
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วจิ ยั ทําการจัดส่งและรับแบบแสดงความคิดเห็นคืนด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านใช้เวลาในการตอบแบบแสดงความคิดเห็นประมาณ 7 วันเพือ่ ให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีต่ ามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะนํ าข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มตี ่อร่างของแผนและคู่มอื การศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 มาแปลงเป็ นค่าเฉลีย่ ทีแ่ สดงถึง
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของการนํ าแผนและคู่มอื ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยนํ าข้อความจาก
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ อดคล้องกันมายืนยันประเด็นในร่างของแผนและคู่มอื การศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ส่ ว นความคิด เห็ น ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ม่สอดคล้องกันจะถูกนํามาปรับปรุงแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้มคี วามสอดคล้องกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1
3.) การสร้างแผนและคู่มือการศึกษาโดยครอบครัว
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 โดยคัดเลือกประเด็นทีม่ คี วามสอดคล้องกันของผูเ้ ชีย่ วชาญและปรับปรุงในประเด็น
ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญยังมีความเห็นทีไ่ ม่สอดคล้องกัน
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4.) การวิ พากษ์แผนและคู่มือการศึกษาโดยครอบครัว
ทัง้ นี้เมื่อได้แผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้มกี ารสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์แผนและคู่มอื ดังกล่าว โดยการ
จัดสนทนากลุ่มในประเด็นทีเ่ ฉพาะเจาะจงถึงความเป็ นไปได้ของแผนและคู่มอื ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นกลุ่ม
ผูป้ กครองทีเ่ คยจัดการศึกษาโดยครอบครัวและทีป่ ระสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว เมือ่ วันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านเรียน ก.ไก่
ผูร้ ่วมสนทนากลุ่มและประเด็นในการสนทนา
ผู้เข้า ร่ว มสนทนาเพื่อ การวิพ ากษ์ แผนและคู่ มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดย
ครอบครัว 2) ผูท้ ่กี ําลังตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ 3) บุคคลทัวไปที
่
ส่ นใจแต่ยงั ไม่
เคยมีประสบการณ์ ในการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งมีผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่มใน
ครัง้ นี้จาํ นวน 6 คน ประกอบด้วยผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 4 คน ผูป้ กครองที่
ส่ ง บุ ต รเข้ า โรงเรี ย นแต่ ส นใจการเรี ย นรู้ จ ั ด การศึ ก ษาโดยครอบครัว จํ า นวน 1 คนและ
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การเรียนในศูนย์การเรียน แต่ไม่ได้เขียนแผนการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง จํานวน
4 คน โดยมีประเด็นในการสนทนา คือ การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผนและ
คูม่ อื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ทํ าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้โ ดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญและข้อสรุปจากกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อใช้ปรับปรุงแผนและคู่มอื การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21

การอภิปรายผลร่ว มกัน ของการวิ จ ยั ทัง้ สองระยะ
ภายหลังจากการดําเนินการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ในแต่ละระยะเสร็จสิน้ แล้ว ผูว้ จิ ยั
ได้นําผลการศึกษาของทุกระยะนํ ามาอภิปรายผลร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบคําถามและปั ญหาการ
วิจยั ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อนั จะนําไปสูแ่ นวทางในส่งเสริมให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิ จ ยั ระยะที่ 1
การวิจ ยั ในระยะที่ 1 เป็ นการนํ า การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) แบบ
กรณีศกึ ษา (Case Study) มาใช้ในการศึกษาในครอบครัวที่มแี นวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Best Practice) ที่จดั
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผเู้ รียน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ทําความเข้าใจความหมายและกระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครัวทีม่ แี นวปฏิบตั ิ
ที่ดี และ 2) ศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนําเสนอผลการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ และเหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
1.1 ข้อมูลทัวไปของของครอบครั
่
วต้นแบบทีป่ ระสบความสําเร็จ
1.2 เหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ 1) ระยะเริม่ ต้นจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ 2) ระยะที่
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 2 ความหมายและกระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผ่านมุมมองของครอบครัวต้นแบบทีป่ ระสบความสําเร็จ
2.1 ความหมายของการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริม สร้างทัก ษะชีวิต และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
2.1.1 ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ พึง่ ตนเอง ปรับตัวได้งา่ ย แก้ไขปั ญหาเป็ น เข้ากับคนอื่นได้ดี
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และ มีความรับผิดชอบ
2.1.2 ด้านกระบวนการ ได้แก่ เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ เรียนรูจ้ ากตัวแบบและเรียนรู้
จากการลงมือทํา
2.2 กระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
2.2.1 ขัน้ ตอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) สํารวจสภาพของผูเ้ รียนและความพร้อมของครอบครัว 2) วางแนวทาง/
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
3) ค้นคว้าหาความรูแ้ ละแหล่งการเรียนรู้ 4) ดําเนินการจัดการเรียนรู้ 5) ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ และ 6) ปรับปรุงแนวทาง/แผนการจัดการเรียนรู้
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2.2.2 เงือ่ นไขทีท่ าํ ให้จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 1) ด้านผูส้ อน 2) ด้านหน่ วยงานทีร่ บั จดทะเบียน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูเ้ รียนและครอบครัวทีผ่ า่ นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
3.1 ด้านผูเ้ รียน ได้แก่ 1) เจตคติทม่ี ตี ่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 และ 2) ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
3.2 ด้านครอบครัว ได้แก่ 1) การตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าที่แท้จริงของการศึกษาเพื่อชีวติ
และ 2) การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ
ส่วนที่ 4 การเชื่อมโยงผลการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2
ปรากฏผลการวิจยั ดังต่อไปนี้

ส่ ว น ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป แ ล ะเหตุ ผ ล ใน ก ารจัด ก าร ศึ ก ษาโด ยค รอ บ ค รัว แ บ บ
เสริ ม สร้างทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบข้อมูลทัวไปและทั
่
วไป
่ และเหตุผลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อ มูล ทัวไปของของครอบครั
่
ว ต้น แบบที่ป ระสบความสําเร็จ
การวิจยั ครัง้ นี้ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสําคัญซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
และยินดีท่จี ะเข้าร่วมในกระบวนการวิจยั จํานวน 9 ข้อมูลทัวไปของครอบครั
่
วที่มแี นวปฏิบตั ทิ ่ดี ใี น
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ผทู้ ม่ี หี น้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว คือ แม่ โดยมีพอ่ ทีป่ ระกอบอาชีพอิสระและมีเวลาเพียงพอสามารถเป็ นผูร้ ว่ มจัดการศึกษา
ให้กบั ลูกได้ทงั ้ นี้มเี พียง 1 ครอบครัวที่มพี ่อเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลัก ซึ่งผู้รบั ผิดชอบหลักส่วนใหญ่ มี
การศึกษาสูงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ครอบครัวมีบุตรอยู่ในราว 1 – 3 คน
บุตรทุกคนได้รบั การศึกษาทีจ่ ดั โดยครอบครัว โดยมีบุตรในลําดับทีส่ องและลําดับสุดท้ายทีไ่ ม่เคยไป
โรงเรียนเลย ผูเ้ รียนเหล่านี้มอี ายุอยู่ระหว่าง 9 – 14 ปี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ปี ทจ่ี ดั การศึกษาโดย
ครอบครัวเป็ นครัง้ แรก คือช่วงปี พ.ศ. 2545, 2547, 2552-2554 โดยมีรายละเอียด ปรากฏในตาราง
ที่ 2
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ตาราง 2 ข้อมูลทั ่วไปของของครอบครัวต้นแบบ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ
อาชีพของผูจ้ ดั การ
ผูป้ กครอง ศึก ษาหลัก /คู่ส มรส
ที่ใ ห้
สัม ภาษณ์
แม่เอ/พ่อบี แม่บา้ น/เกษตรกร

ระดับ การศึก ษา

ป ริ ญ ญ า ต รี /
ปริญญาตรี
แม่ซ/ี พ่อดี เกษตรกร/เกษตรกร
ปวส./ปริญญาตรี
พ่ อ อี /แ ม่ สถาปนิ ก /ผู้ฝึ ก สอนแอร์ ป ริ ญ ญ า ต รี /
เอฟ
ฮอลสเตจ
ปริญญาตรี
แม่จี
แม่บา้ น/พนักงานบริษทั
ปริญญาโท
แม่ไอ/พ่อเจ แม่บา้ น/ศิลปิ นวาดรูป
อ นุ ป ริ ญ ญ า /
ปริญญาตรี
แ ม่ เค /พ่ อ แม่บา้ น/ธุรกิจส่วนตัว
ป ริ ญ ญ า ต รี /
เอ็ม
ปริญญาตรี
แม่โอ
ครูส อนโยคะ/ศิล ปิ น วาด ป ริ ญ ญ า ต รี /
รูป
ปริญญาตรี
แม่พ ี
แม่บา้ น/พนักงานบริษทั
ป ริ ญ ญ า ต รี /
ปริญญาตรี
พ่อคิว/แม่ว ี ศิลปิ นวาดรูป/ช่างตัดเสือ้ ปริญญาตรี/ปวช.

ปี ที่เริ่ม จัด

ภูมิ ล าํ เนา จํา นวนบุต ร
ทัง้ หมด
(คน)

2545

ภาคอีสาน

2

ด.ญ.หนึ่ง/ 12 ปี / ลูกคนสุดท้อง

2554
2552

ภาคเหนือ
กรุงเทพ

2
1

ด.ญ.สอง /9 ขวบ/ ลูกคนสุดท้อง
ด.ช.สาม / 13 ปี / ลูกคนเดียว

2553
2553

กรุงเทพ
ภาคเหนือ

1
1

ด.ญ.สี่ / 12 ปี / ลูกคนเดียว
ด.ญ.ห้า 9 ขวบ/ ลูกคนเดียว

2547

กรุงเทพ

2

ด.ช.หก /14 ปี / ลูกคนสุดท้อง

2545

ภาคอีสาน

3

นางสาวเจ็ด /15 ปี / ลูกคนกลาง

2547

ภาคเหนือ

3

ด.ญ.แปด / 9 ขวบ/ ลูกคนสุดท้อง

2554

กรุงเทพ

1

ด.ญ.เก้า / 9 ขวบ/ ลูกคนเดียว

ชื่อ บุต ร /อายุ/ลํา ดับ การเกิ ด
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2. เหตุผ ลในการจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชี วิ ต และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
การตัดสินใจไม่สง่ ลูกเข้าโรงเรียนและจัดการศึกษาด้วยตนเองทีบ่ า้ นไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะกระทํากัน
ได้โดยง่ายดาย ทัง้ นี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากทุ กฝ่ ายทัง้ จากตัวบุ ต ร ผู้ปกครอง รวมถึงญาติ
ผูใ้ หญ่ทค่ี อยเฝ้ ามองดูการเรียนรูข้ องครอบครัวด้วยความเป็ นห่วง
“มันไม่ได้มาได้งา่ ยๆนะการเป็ นเด็กโฮมสคูลเนี่ย มีอยู2่ อย่าง ไม่ลูกบ้า ก็พอ่ แม่บา้ ส่วนใหญ่
จะเป็ นพ่อแม่” (แม่ของน้องหก)
“วัน นี้ ไปอยู่ข อนแก่ น อยู่ก ับ ยาย ยายก็จะห่ว งมาก เพราะเธอกลับ เธอไม่มีรถเนอะ ก็นัง่
รถเมล์ นัง่ แท็กซี่บ้าง ปั น่ จักรยานบ้าง (หัวเราะ) อยากให้แม่ช่วยบอกยายหน่ อย เราก็พูดกับยาย
เพราะยายก็ห่วงเป็ นธรรมดา ก็ต้องให้บอกว่าจะทํายังไง ซึ่งเราไม่ห่วงเลย จัดการกันได้” (แม่ของ
น้องหนึ่ง)
ทัง้ นี้เมื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัวไปได้ระยะหนึ่ง ผูป้ กครองจึงเริม่ มีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละมี
เข็มมุ่งเพื่อพัฒ นาทักษะต่ างๆให้แก่ ลูก ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จงึ จัดแบ่ งเหตุ ผลในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวออกเป็ น 2 ระยะ คือ เหตุผลในช่วงเริม่ ต้นจัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
เหตุ ผ ลในการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว ที่มุ่งเน้ น การเสริม สร้างทัก ษะชีวิต และการทํ างานใน
ศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นบันได 2 ขัน้ ทีเ่ ชื่อมต่อกัน ดังนี้
1.1 ระยะเริ่ ม ต้น จัด การศึก ษาโดยครอบครัว
ผู้ปกครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวในการวิจยั นี้พบเหตุผลสําคัญที่ทําให้ตดั สินใจจัด
การศึกษาให้แก่บุตรด้วยตนเอง จําแนกได้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชน
และสังคม ดังนี้
- ระดับ บุค คลและครอบครัว ประกอบด้ว ยเหตุผลสําคัญ คือ
1. ตัว บุ ต รประสบปั ญ หาทํ า ให้ ต ้ อ งจัด การศึ ก ษาโด ยค รอ บค รัว ผู้ป กครองที่จ ัด
การศึกษาให้แก่บุ ตรโดยไม่ส่งบุตรเข้าโรงเรียนและในกรณี ท่สี ่งบุตรเข้าโรงเรียน แต่บุ ตรประสบ
ปั ญหาในโรงเรียนจึงทําให้ผปู้ กครองต้องจัดการศึกษาให้แก่บุตรด้วยตัวเอง กล่าวคือ
1.1 มีปัญ หาสุข ภาพที่ต ้อ งการการดูแ ลพิ เศษ
ตัวบุตรป่ วยด้วยโรคภูมแิ พ้จงึ ทําให้มรี ่างกายทีอ่ ่อนแอและมีอาการป่ วยทีเ่ กิดจากการ
แพ้สงิ่ ต่ างๆรอบตัว จึงทําให้ผู้ป กครองเกิดความกังวลว่าการเข้าเรียนในระบบโรงเรียนจะทําให้
สุขภาพของบุตรยํ่าแย่ลง จึงจัดการศึกษาให้บุตรด้วยตัวเองเพื่อให้สามารถดูแลด้านสุขภาพให้แก่
บุตรได้
“เป็ นภูมแิ พ้ ภูมแิ พ้แบบเยอะด้วย ผื่นขึน้ หน้าเห่อเต็มคาง คือต้องกินยา ต้องทาครีมทีแ่ บบ
พิเศษทีเ่ ราต้องไปหาคะ ใครจะดูแลลูกเราเผือ่ ลูกเราเกิดเป็ นภูมแิ พ้ขน้ึ มา” (แม่ของน้องหก)
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“สืบเนื่องมาจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 อํานวย
ให้มเี วลาดูแลเรื่องสุขภาพของผูเ้ รียนที่เคยมีอาการ “ ภูมแิ พ้” จนปั จจุบนั ผูเ้ รียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ” (แผนการจัดการศึกษาระดับ ป.4-ป.6 ของน้องห้า)
1.2 ไม่ส ามารถปรับ ตัว เข้ากับ กฎระเบีย บของโรงเรีย นได้
ในรายทีส่ ง่ บุตรเข้าโรงเรียน แต่บุตรไม่สามารถปรับตัวเข้ากฎและระเบียบของโรงเรียน
ได้ ผูเ้ รียนแสดงอาการไม่อยากไปโรงเรียนหรือพฤติกรรมการต่อต้านในห้องเรียน จึงทําให้ผปู้ กครอง
ดําเนินการจัดการศึกษาให้บุตรด้วยตัวเองทีบ่ า้ น
“ครูอนุ บาลบอกว่าลูกเป็ นเด็ดดื้อ ไม่ให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนและซนมากไม่ยอมเชื่อฟั ง
คุณครู จึงคิดทีจ่ ะเอาลูกออกจากโรงเรียนอยู่หลายครัง้ ” (พ่อของน้องเก้า-บันทึกจากการพูดคุยทาง
โทรศัพท์ เมือ่ วันที่ 21 พ.ค. 58)
“อาทิตย์ สองอาทิตย์แรก แกสนุ กอยู่คะ พอเข้าอาทิตย์ท่ี 3 ที่ 4 ก็รอ้ งไห้ ไม่อยากไป” (แม่
ของน้องสอง)
1.3 ถูก กระทําความรุน แรงในโรงเรีย น
การทีล่ กู ถูกครูในโรงเรียนกระทําความรุนแรงทางวาจาด้วยการขู่ หรือความรุนแรงทาง
ร่างกายด้วยการตีจนทําให้ลูกแสดงพฤติกรรมว่าไม่อยากไปโรงเรียนจึงทําให้ผู้ป กครองต้องจัด
การศึกษาให้แก่บุตรของตนเองแทนการส่งลูกให้ไปอยูใ่ นสถานทีเ่ สีย่ งต่อการถูกกระทําความรุนแรง
“ครูชอบมาบังคับ นอนไหมไม่นอนจะบีบปากอะไรอย่างเนี่ย คุณครูดุ คือทุกคนไม่ได้อยาก
นอนต้องแกล้งหลับตาหมดเพราะถ้าไม่หลับตาจะโดนตีหรือว่ามันมากกว่าตีคะ” (แม่ของน้องสอง)
“แต่เด็กเองมันโดนกระทําจนมันทนไม่ไหว เราก็เลยมานังนึ
่ กว่าเราจะมาเหนื่อยกับเรื่องแบบ
นี้ทาํ ไม เหนื่อยไม่เท่าไหร่ ลูกเราเอาชีวติ ไปเสีย่ ง” (แม่ของน้องเจ็ด)
2. เจตคติ ข องผูป้ กครองที่เอื้อ ต่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
เมือ่ บุตรประสบปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาในระบบซึง่ มีความคล้ายคลึงปั บประสบการณ์
ในอดีตของผูป้ กครองจึงประกอบขึน้ เป็ นมูลเหตุในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
2.1 ประสบการณ์ใ นอดีต ที่ไม่ด ีเกี่ย วกับ โรงเรีย นของผูป้ กครอง
ผูป้ กครองทีเ่ คยเรียนในระบบโรงเรียนแล้วไม่มคี วามสุขจากการแข่งขันและการท่องจํา
จึงต้องการสร้างประสบการณ์ของการมีความสุขในการเรียนให้แก่บุตร
“ผมไม่ปลื้มเวลาเรียนในระบบ ในขณะที่เพื่อนผมจะรูส้ กึ ปลื้มที่เรียนในโรงเรียนเดียวกันนี่
แหละ แต่ เขามองว่ า โรงเรีย นดี โรงเรีย น ให้ โ อกาสเขา แต่ ทํ า ไมผมมองว่ า ไม่ ก็ คือ ผมอยู่ ใ น
กระบวนการสุม่ ของโรงเรียน สายพันธุท์ แ่ี ข็งแรงก็รอดไป สายพันธุท์ ไ่ี ม่แข็งแรงหรือไม่เหมาะสมกับ
สภาพหรือสถานทีแ่ บบนี้กต็ ายไป” (พ่อของน้องเก้า)
“ตอนเด็ก ๆเราโดนครูด่า ไปเขีย นมาใหม่เ ลย แล้ว เราเกลีย ดวิช านั น้ ไปเลย” (แม่ข อง
น้ องสาม)
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2.2 ต้อ งการที่จ ะมอบสิ่ งที่ด ีที่ส ดุ ให้แ ก่ล กู
ความรัก ในตัว บุ ตรอย่างแท้จริงได้นํ าพาผู้ป กครองให้ห นั มาศึกษาและตัด สิน ใจจัด
การศึกษาให้แก่บุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพน้ื ฐานของปั ญหาทีบ่ ุตรประสบและประสบการณ์
ของผูป้ กครองเองเป็ นตัวผลักด้น
“อย่างที่พบ่ี อกมันมาจากพืน้ ฐานความรัก ความรักของแม่ท่มี ตี ่อลูก เพราะว่าเราดูแลตัง้ กะ
อยู่ในท้อง จนเค้าออกมา อยากให้สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ุด เราก็ต้องเซาะแสวงหาสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด จนถึงเดีย๋ วนี้พก่ี ท็ ํา
อยู่ สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ มาให้ลกู นะ ในหน้าทีข่ องแม่” (แม่ของน้องหก)
“เอาลูกออกจากโรงเรียนคือมันใจแค่
่
ไหน ไอ้ความสามารถไม่ต้องบอกหรอก ท้ายทีส่ ุดแล้ว
พ่อแม่ทเ่ี ค้ารักลูกจริงๆ แล้วเค้าพร้อมทีจ่ ะเดินบุกไปด้วยกัน ทําได้แน่ นอน แต่มนั ต้องเหนื่อย” (แม่
ของน้องแปด)
2.3 รัก ความสัน โดษ รัก อิ ส ระและนอกกรอบ
ความท้าทายของการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตนเองได้กลายมาเป็ นแรงผลักดันให้
ผูป้ กครองที่มอี ุปนิสยั รักความสันโดษ ความเรียบง่าย รักอิสระและมีความคิดและการสดงออกของ
งคมได้ตดั สินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากคนทัวไปในสั
่
“คุณแม่เป็ นคนสันโดษ แต่พอมีลูกแล้วะ มีความรูส้ กึ ว่า การได้รไู้ ด้เห็น โอกาสการได้รไู้ ด้
เห็น นัน้ อ่ะ คือสิง่ นัน้ ทีเ่ ราควรเอามาให้เขา” (พ่อของน้องสาว)
“เพราะตัวเองเป็ นคนอิสระ คือนอกกรอบมาตลอดอยู่แล้วน่ ะคะ เพราะฉะนัน้ เรื่องโฮมสคูล
เนี่ย มาถามนิสยั อย่างนี้กจ็ ะไม่แปลกใจหรอก” (แม่ของน้องแปด)
3. ศัก ยภาพของผูป้ กครองที่เอื้อ ต่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
จากข้อมูลทัวไปของกรณี
่
ศกึ ษาทัง้ 9 กรณี พบว่า ผูป้ กครองทัง้ หมดมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีขน้ึ ไป มีประสบการณ์ในการทํางานและมีความมันใจในการจั
่
ดการศึกษาดัวยตัวเองเพราะ
มีเป้ าหมายที่ชดั เจนและมีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
3.1 มีเป้ า หมายในการพัฒ นาบุต รที่แ ตกต่า งจากระบบโรงเรีย น
ผูป้ กครองมีการเตรียมการเรื่องการพัฒนาบุตรตัง้ แต่เริม่ ตัง้ ครรภ์และมีเป้ าหมายใน
การทีจ่ ะพัฒนาบุตรให้มชี วี ติ ทีเ่ ป็ นอิสระ ไม่ยดึ ติดกับระบบการศึกษาในโรงเรียน
“ เราก็เลยเห็นตรงกันว่าลูกก็ไม่จําเป็ นต้องเก่งในระบบค่ะ คือมีชวี ติ ของตนเอง มีการดําเนิน
ชีวติ ทีอ่ สิ ระนะ คือไปตามอะไรทีเ่ ค้ากําหนดเอาไว้คดิ ไว้ตงั ้ แต่ตอนมีลกู เลย” (แม่ของน้องแปด)
“ สิง่ นี้เราตัง้ ใจไว้แต่แรกละ คือทุกสิง่ ทุกอย่างมันคือการเตรียมการ จริงๆเตรียมเค้าตัง้ แต่อยู่
ในท้องแล้วหละ เช่น เล่านิทานให้ลกู ฟั งเพราะเป้ าหมายคือการเพิม่ เส้นในประสาท” (แม่ของน้องห้า)
“ เพราะเราคุยกันตัง้ แต่มลี กู ว่า ใบปริญญาไม่ใช่คาํ ตอบของเรา บ้านเราไม่สนใจ เราไม่เชื่อใน
ระบบแล้วทําไง ทําเองสิ ทําเองได้” (พ่อของน้องสาม)

72
3.2 สามารถข้อ มูล ที่เป็ น ประโยชน์ ต ่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
ความสามารถในการเข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เอื้อ ต่ อ การจัด การศึก ษาโดย
ครอบครัวได้ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ หนังสือและอินเตอร์เนต ได้สร้างความมันใจและเป็
่
นสาเหตุให้ผปุ้ กครอง
จัดการศึกษาโดยครอบครัว
“เราก็เลยนึกถึงเรื่องโฮมสคูลขึน้ มา ก็ไม่แน่ ใจนัก แล้วก็เลยหาข้อมูลเสริมทางอินเตอร์เน็ต”
(แม่ของน้องเจ็ด)
“ในช่วงปี แรกเกิดความไม่เข้าใจว่าคืออะไร เกิดความไม่มนใจ
ั ่ แต่พอคิดจะทําก็หาข้อมูล” (พ่อ
ของน้องเก้า)
4. ได้ร บั แบบอย่างทางสังคมที่เอื้อ ต่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
ในช่วงเวลาที่ผูป้ กครองที่เป็ นกรณีศึกษาจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็ นช่วงที่มกี ารจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยแต่ ยงั ไม่แพร่หลายนัก การมีแบบอย่างทางสังคมจึงเป็ น
สาเหตุทท่ี าํ ให้ผปู้ กครองเหล่านี้มนใจว่
ั ่ าสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้
4.1 แสวงหาต้น แบบทางสังคมที่จ ดั การศึก ษาโดยครอบครัว
ในยุคแรกทีม่ กี ารจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกระเทศไทยได้มกี ารเผยพีแ่ นวคิดการ
จัดการศึกษาการทางเลือกในแนวทางของซัมเมอร์ฮลิ ล์โดยมีการนํ าแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบตั ิใน
โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็กและมีกลุ่มคนต้นแบบทีน่ ําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ซึ่งถือเป็ นต้น แบบหรือตํ านานในยุคแรกของการจัดการศึก ษาโดยครอบครัวไทย ซึ่ง
ผูป้ กครองที่เป็ นกรณีศกึ ษาต่างก็ได้รบั แบบอย่างในการจัดการศึกษามาจากแนวคิดและบุคคลกลุ่ม
ดังกล่าวจึงทําให้จดั การศึกษาให้แก่บตั รของตนเอง
“เรารูจ้ กั ซัมเมอร์ฮลิ ล์ เลยได้ยนิ ชื่อ เรารูจ้ กั หมูบ่ า้ นเด็ก” (แม่ของน้องหก)
“มาเจอแม่สม้ กับพีอ่ กี 2 คนที่เป็ นกลุ่มแรกๆ ที่ทําโฮมสคูลในไทยแม่สม้ ก็บอกว่ามาเลย
เราก็โอเค รอแฟรีค่ ลอดแล้วหนึ่งเดือนเราก็จะเดินทางไป” (แม่ของน้องเจ็ด)
“เอาวะเคยเห็น ผมมีพ่นี ่ีหว๊า พี่เคยก็เป็ นแรงบันดาลใจของผมนะ ทําไมจะทําไม่ได้ ได้
แล้วลูกนี่เป็ นใคร ตอบตัวเองก่อนนะ ว่าลูกอ่ะ มีลูกให้กบั ตัวเราเอง หรือว่าให้กบั ใคร ถ้ามันเป็ นลูก
ของเรา เราจะอยู่ขา้ งมันตลอดไม ถ้าเราอยู่ขา้ งมันตลอด ไม่ตอ้ งกลัวว่ามันจะเป็ นยังไง ถ้าคิดว่าเรา
เลีย้ งมันดี ทํากับมันดีและเรามันใจ
่ มันจะเป็ นยังไงมันก็เป็ นลูกของเรา ไม่สนใจ อย่าไปหวันไหว
่
ไม่
หวันไหวครั
่
บ ทําเลย” (พ่อของน้องสาม)
4.2 มีก ลุ่ม เพื่อ นที่จ ดั การศึก ษาโดยครอบครัว
การมีก ลุ่ ม เพื่อ นที่คิด เห็น ไปในแนวทางเดีย วกัน ช่ ว ยเสริม ให้ผู้ป กครองสามารถ
ตัดสินใจจัดการศึกการโดยครอบครัวได้รวดเร็วขึน้
“ช่ ว งนั น้ ก็จ ะมีพ่ีป๊ อ พี่อ๊อ ฟที่เชีย งใหม่ พี่ป้ อ มปื น ลูก ชายพี่อ๊อ ฟ อะไรอย่างนี่ ที่รุ่น ๆ
เดียวกัน เริม่ มีข่าวดี ตอนนัน้ อยู่ในกรุงเทพก็จะมีเริม่ จับกลุ่มเข้าค่ายกันที่นครนายก ไปมัดย้อม
ทํางานศิลป์ ไปคุยๆกัน” (แม่ของน้องหก)
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“อยากลอง ลองทําโฮมสคูล ตอนนัน้ ไม่ค่อยมีคนรูเ้ รื่อง ไม่ค่อยอะไรเลย ก็เพื่อนมาชวน ก็
ลอง” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“บังเอิญมีกลุ่มปฐมธรรม เป็ นเหมือนกลุ่มพ่อแม่ เอาลูกมาเรียน แต่ยงั จ้างครู แล้วเขาก็
ออกแบบการเรียนการสอนของเขาเอง เราก็ลองเขาไปร่วมกลุ่ม พอดีครูเจนแกมา พอปี หลังๆครูเจน
ก็สนับสนุ นให้พอ่ แม่ทาํ กันเอง ก็เลยเหมือนค่อยๆเป็ นอย่างนี้มาถึงวันนี้” (แม่ของน้องสี)่
5. มีถิ่น ที่อ ยู่อ าศัย ที่ไม่เอื้อ ต่อ การไปโรงเรีย น
นอกจากสาเหตุทางด้านตัวบุคคลแล้ว สิง่ แวดล้อมด้านถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ส่งผลให้ผปู้ กครอง
ตัดสินในจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่บุตร กล่าวคือ
5.1 ที่อ ยู่อ าศัย ห่างไกลโรงเรีย น
การที่อาศัยอยู่ในถิ่นชนบทที่ห่างไกลจากโรงเรียนเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งร่วมกันเหตุผล
อื่นๆทีท่ าํ ให้ผปู้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัว
“ถ้าไปเห็นบ้านพี่นะ บ้านพี่อยู่ห่างจากชาวบ้าน อยู่หลังเดียวโด่ๆ สมัยก่อนยังไม่มบี ้าน
ข้างเคียง ห่างกันสองกิโล หมายถึงถ้าเด็กอย่างนัน้ จะต้องกลัว แต่ลกู ไม่เคยกลัว” (แม่ของน้องห้า)
“เราต้องอยูใ่ นสถานทีต่ รงนัน้ ซึง่ ห่างสัก25กิโลจากในเมือง แล้วเราก็มคี วามรูส้ กึ มา ตอนนัน้
เราว่า เราอยากจะใช้ชวี ติ ตรงนัน้ ก็เลยมองกับคุณพ่อว่า ถ้าแบบนี้เราเลีย้ งลูกเองดีกว่าไหม (แม่ของน้องสอง)
5.2 ครอบครัว ต้อ งเดิ น ทางบ่อ ย
การประกอบอาชีพของผูป้ กครองทีต่ อ้ งเดินทางไปในถิน่ ฐานต่างๆอยู่บ่อยครัง้ เป็ นอีก
เหตุผลหนึ่งทีท่ าํ ให้ผปู้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวแทนการส่งลูกไปโรงเรียน
“ถ้าประเทศไหนต้องการคน บริษทั ก็จะส่งคนนี้ไป เราก็เลยได้ตามไป ทริปหนึ่งก็แล้วแต่
บางทีก็ห ลายสัป ดาห์ บางทีก็อ ยู่เป็ น เดือ น ลูก ก็เลยได้เปิ ด โอกาสเวลาได้ไป ภาษา วัฒ นธรรม
อาหาร : เขาก็ได้มา เหมือนเขาเดินทางตัง้ แต่เล็ก” (แม่ของน้องสี)่
“ อย่างบ้านเราที่บอกเราเดินทางเยอะ เราก็อาจจัดไปท่องโลกกว้างให้เปอร์เซ็นต์ให้มนั
เยอะเพราะมันเหมาะกับวิถที บ่ี า้ นเราเป็ น” (แม่ของน้องสี)่
- ระดับ ชุม ชมและสังคม
นอกจากสาเหตุจากปั จจัยในระดับบุคคลและครอบครัวแล้ว ผูป้ กครองมักคํานึงถึงปั จจัยใน
ระดับชุมชนและสังคมจึงทําให้ตดั สินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
1. สถานการณ์ข องโรงเรีย นไม่เหมาะสม
ผู้ป กครองส่ ว นใหญ่ ทํ า การสํา รวจและศึก ษาสภาพการในโรงเรีย นจึง ทํ า ให้ท ราบถึง
ข้อบกพร่องของโรงเรียนจนเป็ นเหตุให้จดั การศึกษาโดยครอบครัว คือ
1.1 มีก ารเก็บ ค่าเล่าเรีย นที่ส งู มาก
การเรีย กเก็บ ค่าเล่าเรีย นในแต่ ล ะเทอมที่แพงมากและค่าจัด กิจกรรมระหว่างภาค
การศึกษาที่ต้องจ่ายเพิม่ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนเหล่านัน้ ผู้ปกครองสามารถจัดการ
เรียนรูใ้ ห้แก่บุตรได้ดว้ ยตนเองจึงทําให้ผปู้ กครองตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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“เราเลยรูส้ กึ ว่าเอ้ยมันไม่เมคเซ้น อย่างวอลดอร์ฟอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เรารูส้ กึ
ว่ามันคือการลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ทุนอ่ะครับ ในระยะยาว ไม่เวิรค์ ” (พ่อของน้องหก)
“ คือมีค วามรู้ว่าโรงเรียนเค้าหาผลประโยชน์ จากเด็กเยอะมากเกินไปคะ บางทีระหว่าง
เทอม ค่าเทอมก็แพงอยูแ่ ล้วไหนจะต้องมีกฬี าสี มันจะต้องจัด” (แม่ของน้องหก)
“ เราเอาลูกไปสมัครเรียนทีโ่ รงเรียนแห่งหนึ่งครับ ไอ้แพงตอนนัน้ ยังไม่นึกถึงไม่เป็ นไร เรา
คิดว่ากัดฟั นสูไ้ ด้ ยังไงก็เป็ นลูกคนเดียว ยังไงก็เอาให้รอดให้ได้” (พ่อของน้องสาม)
1.2 คุณ ภาพของผูส้ อนไม่เหมาะสม
การทีต่ อ้ งจ่ายค่าเล่าเรียนทีแ่ พงมาก แต่ผสู้ อนมีคุณภาพไม่เหมาะสมหรือเป็ นอุปสรรค
ในการเรียนรูข้ องบุตร จึงทําให้ผปู้ กครองตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
“ ครูบางคนไม่ได้มาสอนเด็กเอง เค้ามีผู้ช่วยสอน ซึ่งผู้ช่วยสอนบ้างทีเค้าก็ไม่เก่งกว่าเรา”
(แม่ของน้องหก)
“ คือลูกสาวคนแรกร้องไห้แล้ว ทัง้ ๆที่เค้าไม่เคยร้องไห้ เค้ามานัง่ คือเครียดกับครู จัดการ
ไม่ได้” (แม่ของน้องเจ็ด)
2. ได้ร บั การสนับ สนุน ทางสังคม
ในช่วงที่ผู้ป กครองที่เป็ นกรณี ศึกษากําลังตัดสินใจที่จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว ใน
ประเทศไทยได้มีก ารประกาศใช้ก ฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว และมี
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงเป็ น
มูลเหตุให้ผปู้ กครองตัดสินใจจัดการศึกษาด้วยตัวเอง ดังนี้
2.1 มีก ารเผยแพร่ข ้อ มูล ข่าวสารผ่านสื่อ ต่างๆ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสามารถกระทําได้โดยมีตวั อย่างจากทัง้ ในต่างประเทศ
และในประเทศไทย โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อต่ างๆจึงทําให้ผู้ป กครองตัดสินใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
“สามีเลยหาหนังสือมาเพื่อให้พ่อี ่านว่า ประเทศอื่นเค้าทํายังไงกันนะ มียงั ไงบ้าง แต่ว่า
หนังสือก็อา่ นไปก็เท่านัน้ ท้ายทีส่ ดุ ก็ตอ้ งมาดูวา่ เรียนตรงหน้ามันคืออะไร” (แม่ของน้องหก)
“ก็เลยหาข้อมูลเสริม ทางอินเตอร์เน็ตมี ก็เจอแม่สม้ เจอหนังสือแม่สม้ ” (แม่ของน้องเจ็ด)
2.2 มีก ฎหมายที่ทาํ ให้สิ ทธิ ใ นการจัด การศึก ษาแก่ผปู้ กครอง
ในทางกฎหมายได้ให้สทิ ธิแก่ผปู้ กครองทีจ่ ะสามารถจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตนเอง
ได้อย่างถูกต้องในหลายช่องทาง หลายระบบการศึกษา จึงทําให้ผู้ปกครองมีท างเลือกในการจัด
การศึกษาให้แก่บุตรหลาน
“แต่วา่ ตอนเนี้ยกฎหมายมันบังคับว่าเด็กจะต้องเรียน มีสทิ ธิในการเล่าเรียนเพราะฉะนัน้ พีก่ ็
เลยต้องเลือก” (แม่ของน้องเจ็ด)
“แล้วก็เริม่ มีขา่ วดีวา่ ประกาศเป็ นกฎกระทรวง” (แม่ของน้องหก)
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2.3 ได้ร บั การสนับ สนุน จากหน่ ว ยงายที่เกี่ย วข้อ ง
ความชัดเจนในการเปิ ดโอกาสของกฎหมายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วยการ
ระบุ ในกฎหมายและกฎกระทรวงให้มีห น่ ว ยงานในการส่งเสริม ให้ผู้ป กครองจัด การศึก ษาโดย
ครอบครัวตามสิทธิในกฎหมาย ทําให้ผูป้ กครองมองเห็นช่องทางและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นรูปธรรม
และตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว
“ ก่อนทีเ่ ราจะเขียน แผนเราก็ไปเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าทีเ่ ขต” (พ่อของน้องเก้า)
“ช่วงเริม่ แรกค่อนข้างหนักเหมือนกันก็เพราะว่าของเรานี่เราจะเป็ นเคสแรก น้องเป็ นเคส
แรก แล้วค่อนข้างจะต้องอะไรมากมายกับเรื่องการเตรียมเอกสารการทําไรหลายๆอย่างเราก็สูม้ า
ตลอดนะคะ ยังไงก็ให้ความร่วมมือกับทางเขต ต้องการแบบไหนเราก็ลุยมันไปให้งานมันอย่างนี้กนั
เค้ายอมรับเรายอมรับ ก็ผา่ นมาได้ 3 ปี ปี น้ี ปี ท่ี 4 (แม่ของน้องสอง)
1.2. ระยะที่จ ดั การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชีวิ ต และการทํา งานใน
ศตวรรษที่ 21
มูลเหตุในระยะเริม่ ต้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเมื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ยังคงเป็ นแรงผลักดันให้ผู้ปกครองพัฒ นาศักยภาพของลูกเรื่อยมา จวบจนเมื่อจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมาได้ระยะหนึ่งจนเกิดความมันใจว่
่ าสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ ผูป้ กครองจึง
เริม่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาสู่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะและการทํางานให้แก่ลกู
“หนึ่งปี เต็ม ที่เกิดความไม่แน่ ใจ ความกังวลว่าลูกจะได้รบั ความรูไ้ ด้อย่างไร และคําถาม
มันก็ตามมาว่าเด็กที่ไม่ไป รร.จะขาดสิทธิอะไรบ้างและจะดํารงตัวเองในสังคมของการแข่งขันได้
อย่างไร ซึง่ ความกังวลนี้เป็ นความกังวลดัง้ เดิมทีพ่ ่อแม่กงั วลกับเรา แต่เราจะมีมากหน่อยเพราะเอา
ลูกออกจากระบบ” (พ่อของน้องเก้า)
“พอมันนานเข้ามันก็มนใจขึ
ั ่ น้ แล้วแต่คนมัง้ สําหรับเราหรอ 3- 4 ปี เดี๊ยวน่ ะ ต้องนับทีล่ ูก
คนแรก ปี ท่ี 4 ปรับกันไป ปรับกันมา” (แม่ของน้องหนึ่ง)
โดยมีเหตุ ผลของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทัก ษะและการทํางาน
สามารถตีความออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและครอบครัว และระดับชุมชนและสังคมดังนี้
- ระดับ บุค คลและครอบครัว
1. ตัว บุต รประสบปั ญ หาที่ ต ้ อ งได้ร บั การแก้ไขด้ว ยการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชี วิ ต และการทํา งานในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
สังคมและการปรับตัวในสังคม
1.1 ถูก ตีต ราว่ามีปัญ หาด้านพฤติ ก รรม
มุมมองจากบุคลากรในสถานศึกษาที่มตี ่อพฤติกรรมของบุตรด้วยการด่วนสรุปและ
สร้างรอยประทับในทิศทางลบต่อพฤติกรรมของเด็กหรือการตีตราว่าเป็ นเด็กดือ้ /ภาวะออทิสติก เป็ น
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สาเหตุสําคัญทีท่ ําให้ผปู้ กครองหันมาจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางาน
“แต่ถ้าเขาถามแล้วไม่มคี ําตอบให้เขา เขาก็จะไม่ฟัง แล้วชวนเพื่อนคุย ครูกบ็ ่นว่าเขาดื้อ
อาจเป็ นการสอนของเราทีส่ อนเขาให้ฟัง และตอบทุกครัง้ ทีถ่ ูกถาม” (พ่อของน้องเก้า)
“ลูกเราไปสอบแล้วโดนตัดสินโดยครูท่ี ไม่รูค้ รูเปล่านะ เขาบอกว่าลูกเราเป็ นออทิสติก”
(พ่อของน้องสาม)
“เอาอย่างงีไ้ หม เดีย๋ วผมพาลูกผมไปเรียนโขนไหม ตีลงั กาให้ดูเลยผมท้าอย่างนี้เลยครับ
บอกเอาไมล่ะ ก็ตอ้ งขอบคุณครูนะทีท่ าํ ให้เราแบบมีฮดึ หันมาบอกกัน2คน เฮ้ย แม่ทาํ เองเหอะ (ขํา )
เรียนเองเหอะ” (พ่อของน้องสาม)
1.2 มีอ าการต่อ ต้านเมื่อ อยู่ร ่ว มกับ คนแปลกหน้ า
ในช่ ว งที่ส่งบุ ต รเข้าระบบโรงเรีย น เด็ก มีภ าวะกดดัน และความเครีย ดจากการไป
โรงเรียนแต่ไม่สามารถสื่อสารได้ทางคําพูดจนแสดงพฤติกรรมต่อต้านโดยการอาเจียนและละเมอจน
ทําให้ผปู้ กครองตัดสินใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีมงุ่ เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวติ ให้แก่บุตรด้วย
ตัวเอง
“เขามีปฏิกริ ยิ าว่าไม่อยากไป แต่เขาจะไม่พดู เขาไม่มกี ารต้านว่าหนูไม่อยากไปนะ เขาจะ
ไป แต่มปี ฏิกริ ยิ า เช่น ไปถึงเขาจะอาเจียน เขาเรียกปฏิกริ ยิ าสังได้
่ ของเด็ก สิง่ ทีเ่ ขากินไปจะอาเจียน
เพราะเขามีปัญหากับสถานทีท่ เ่ี ขาไป” (แม่ของน้องแปด)
“เขาละเมอตอนกลางคืน ร้องไห้ เราก็เข้าใจว่า เอ้ยเล่นเหนื่อยเกินไป หรือเครียดหรืออะไร
เกินไป คือเข้าใจว่าการใช้ชวี ติ ทีโ่ รงเรียนแล้วเขาเหนื่อย เราก็ไม่ได้เอะใจ แต่รอ้ งอย่างนี้ ตื่นมาร้อง
ทุกคืน 7 วัน ติดกันเลย สุดท้ายเราก็วา่ ไม่ไหวแล้ว” (แม่ของน้องเจ็ด)
2. .เจคติ ข องผู้ป กครองที่เอื้อ ให้เกิ ด การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า ง
ทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
การเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาให้แก่บุตรโดยผ่านช่วงระยะเวลาทีส่ องนี้ ผูป้ กครองมุมมอง
และทัศนคติทต่ี อ้ งการยกระดับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาสูก่ ารเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานโดยมีสาเหตุ จากการตระหนักรูท้ างการศึกษาและการมองย้อนสู่ประสบการณ์ ในอดีตของ
ตนเอง ดังนี้
2.1 ตระหนัก รู้ถึง ปรัช ญาของการศึก ษาที่ แ ท้ จ ริ ง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ทําให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงปรัชญาของการศึกษาที่แท้จริงที่มุ่งทําพัฒนาความเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ ในด้าน
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณจึงทําให้หนั มาจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการทํางาน
“จริงๆก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาทีแ่ ท้จริง มันไม่ใช่เรื่องของการอ่านหนังสือหรือการ
สอบในระดับชัน้ เพื่อให้ได้ใบวุฒ ิ การศึกษาที่แท้หมายถึงกระบวนการที่ ทําให้เขาเรียนรูเ้ รื่องของ
ตัวเองขัน้ แรก เรื่องของตัวเองที่ เขาเป็ นอะไรยังไงเขาควรต้องทําอะไรยังไงและต้องเชื่อมโยงไปสู่
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คนที่อ ยู่ในสัง คมเดีย วกับ เขา อัน นี้ ข นั ้ ต่ อ ไป ขัน้ สุ ด ท้า ยคือ ออกไปไกลกว่ า นั น้ กว้า งกว่ า นั น้
เหมือนกับเราอยูใ่ นโลก เราจะเชื่อมโยงกับสิง่ ต่างๆได้ยงั ไงและก็ตอ้ งอยูใ่ ห้ได้ดว้ ยและต้องมีความสุข
ด้วย” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ผมมองว่าตรงนี้คอื หลักของความรูท้ ่จี ะได้มา ความรูไ้ ม่ได้เป็ นความรูแ้ ค่การประกอบ
อาชีพ แต่เป็ นความรูท้ เ่ี รียนรูก้ นั ตลอดชีวติ เรียนรูเ้ รือ่ งเรียนรูเ้ รือ่ งมนุษย์” (พ่อของน้องเก้า)
2.2 ตอบสนองความต้อ งการในวัย เรีย นของตนเอง
ผูป้ กครองผ่านประสบการณ์ในวัยเรียนที่มเี พียงการท่องจําและการเรียนรูแ้ ค่ในตํารา
ซึง่ สร้างความทุกข์ให้แก่ผเู้ รียน เมื่อต้องจัดการศึกษาให้แก่บุตรจึงใช้ประสบการณ์และความต้องการ
ในวัยเรียนของตนมาเพือ่ จัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
“นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆ นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆว่าเฮ้ย อยากทําอย่างเนี่ยแล้วไม่ได้ทํา
จริงๆ การทําโฮมสคูลเนี่ยเป็ นการตอบสนองตัวเองนะ ในสิง่ ทีต่ วั เองเด็กๆอยากทําแล้วไม่ได้ทํานะ
เวลาหาความรูเ้ หมือน ตอนเด็กๆเราอยากเรียนแล้วไม่ได้เรียน อยากทําแล้วเราไม่ได้ทํา” (พ่อของ
น้องสาม)
“ เพราะว่าจากประสบการณ์ ตรงของเราเอง ตอนเราเป็ นเด็กที่บ้านก็จะเน้นให้เรียนอย่าง
เดียวอ่ะ ไม่ตอ้ งทําอะไร ปริญญาตรีจบเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทธรรมศาสตร์ ก็นนั ้ แหละ เรารูส้ กึ ว่า
เราก็ไม่เคยได้ถามตัวเองนะว่าเราชอบอะไร ทําอะไรเป็ นมัง้ อย่างนี้ โตมาขนาดนี้ ทําอะไรก็เลยไม่
ค่อยเป็ น เราก็เลยมองว่า เราก็ไม่มคี วามสุขน่ ะ เรียนเก่งมันไม่จําเป็ น ให้เราทําอะไรเอง พึง่ ตัวเอง
ได้” (แม่ของน้องสี)่
3. ศัก ยภาพของผู้ป กครองที่เอื้อ ต่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า ง
ทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
เมื่อผ่านช่ว งเริม่ ต้นของการจัดการศึก ษาโดยครอบครัว ผู้ป กครองมีก ารเปลี่ย นแปลง
เป้ าหมายและแนวทาวทีจ่ ะพัฒนาบุตรให้มที กั ษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
3.1 มีเป้ า หมายการพัฒ นาบุต รที่ชดั เจนมากขึน้
ผู้ปกครองที่เป็ นกรณีศึกษาได้วางเป้ าหมายสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ไว้ในเรื่องของการพัฒ นาบุ ต รให้เป็ น
มนุ ษย์ทเ่ี ข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื และสังคมไทย สังคม อยู่อย่างมีความสุข ในโลกทีไ่ ร้พรมแดน โดย
และการทํางานทีส่ ร้างสรรค์ภายใต้ระบอบคุณธรรม
การพัฒนาภาษาเพือ่ ให้สามารถสือ่ สารได้ทวโลก
ั่
“พอผมเข้าใจว่าการเรียนรูข้ องเด็กไม่ตอ้ งมีระบบแบบนัน้ ผมก็มองว่าการสุม่ แบบนัน้ ไม่ใช่
เป้ าหมายการเรียนรูข้ องคน คือเป็ นสัตว์ทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ ถ้าแข็งแรงก็จะชนะ ไปเรื่อยๆ
แต่ธรรมชาติของจิตใจของมนุ ษย์เนี่ย มันต้องผ่านวิธธี รรมชาติเท่านัน้ ถึงจะเป็ นบุคคลที่มคี ุณภาพ
คือไม่ใช่เงินเดือนสูงๆ ประสบความสําเร็จในหน้าทีก่ ารงาน” (พ่อของน้องเก้า)
“ เรามีเป้ า ของเราคือ เขาไม่ ใช่ พ ลเมือ ง เขาคือ พลโลก เพราะอีก หน่ อ ย เส้น เขตแดน
ศตวรรษหน้าทีจ่ ะถึงมันเป็ นเรื่องของพลโลกทีจ่ ะเชื่อมโยงเข้าหากัน แล้วอะไรละทีจ่ ะเชื่อมกันได้ ครี
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เอท (create ) ความคิดสร้างสรรค์ คอมมูนิเคชัน่ (communication) การติดต่อสื่อสาร ภาษาต้องมา
ครีเอท (create) ต้องมา แล้วเรือ่ งคุณธรรมแม่เค้าสร้างตัง้ แต่อยูใ่ นบ้าน” (พ่อของน้องห้า)
“ สมบูรณ์ตามความพอใจของเค้า โดยเน้นทีค่ ุณค่าในตัวเค้า เค้าก็มคี ุณค่า อ่าอย่างอะไรล่ะ
รูค้ ุณค่าของตนเอง ตระหนักรูค้ ุณค่าของผู้อ่นื สังคมอย่างมีความสุข นี่แหละในความหมายที่เป็ น
มนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์” (แม่ของน้องหนึ่ง)
3.2 มีป รัชญา/แนวทางที่ชดั เจนในการพัฒ นาบุต รให้ม ีทกั ษะชีวิ ต และการทํา งาน
ในศตวรรษที่ 21
แนวทางที่ผู้ปกครองใช้เป็ นหลักยึดสําคัญในการพัฒนาให้บุตรมีทกั ษะชีวติ และการ
ทํางาน คือ พึ่งตนเองได้ภายใต้กระแสของการเปลี่ยนผ่านในโลกยุคใหม่ โดยยังคงให้อสิ ระในการ
ตัดสินใจใช้ชวี ติ ของตัวลูกเอง
“ปรัญชา ก็คอื ต้องการให้ลูกพึง่ ตนเองคือพอมาเห็นเอง ได้ตระหนักว่ามันเปลี่ยนเยอะอ่ะ
มันรอดแน่ๆละ ถ้ายึดหลัก หลักตรงนี้ได้” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“เราก็เลยเห็น ตรงกัน ว่าลูก ก็ไม่จําเป็ น ต้อ งเก่ งในระบบค่ะ คือมีชีวิต ของตนเอง มีก าร
ดําเนินชีวติ ที่อสิ ระนะ คือไปตามอะไรที่เค้ากําหนดเอาไว้ คิดไว้ตงั ้ แต่ตอนมีลูกเลย” (แม่ของน้ อง
แปด)
“เพราะเราเห็นแล้วว่า สังคมมันก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ แล้วตัวเรา ก็ไม่ได้อยูก่ บั เขาจนโตหรอก
ก็เลยมองว่าให้เขาช่วยตัวเอง พึง่ ตัวเองให้ได้ ทําอะไรให้เป็ นแล้วก็อยูร่ ว่ มกับคนอื่นให้ได้ ให้รจู้ กั การ
ปรับตัว” (แม่ของน้องสี)่
4. มีถิ่น ที่อ ยู่อ าศัย และสภาพครอบครัว เอื้อ ต่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบ
เสริ ม สร้างทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
การมีถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยในชนบทและในแถบชานเมืองแม่จะไม่เอือ้ ต่อการไปโรงเรียนของบุตร
แต่ในทางตรงกันข้ามได้กลายเป็ นปั จจัยที่เป็ นมูลเหตุให้ผูป้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21และเลือกทีจ่ ะอาศัยอยูแ่ บบครอบครัวเดีย่ วเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานให้แก่บุตร ดังนี้
4.1 อาศัย อยู่ใ นเขตชานเมือ ง/ชนบท ทําให้ต ้อ งฝึ กฝนทัก ษะชีวิ ต ให้แ ก่บ ตุ ร
สภาพแวดล้อมในเขตชนบทและเขตชานเมืองทําให้บุตรได้ใกล้ชดิ กับธรรมชาติจงึ ต้อง
พัฒนาทักษะเพื่อให้มชี วี ติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้จงึ เป็ นมูลเหตุ ให้ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
“มันยากตรงนี้คะ เพราะคนมันต้องอาศัยประสบการณ์ของการเรียนรูไ้ ม่เหมือนกัน อุปนิสยั
สภาพแวดล้อม โห้วมันเป็ นอะไรที่เกี่ยวกันหมดเลย คือที่พอ่ี ยู่ทก่ี รุงเทพจะบอกได้เลยว่า พีก่ จ็ ะทํา
อย่างนี้ไม่ได้” (แม่ของน้องแปด)
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“มาตรงนี่คอื มันไม่มอี ะไรเลย รกแล้วก็มแี ต่ความแห้งแล้ง คุณแม่กจ็ ะมาสอนเรื่องการปลูก
ต้นไม้เรือ่ ยๆ แมลงก็จะเริม่ เข้ามาเรือ่ ยๆ ก็แบบว่าให้มาวิจยั ตอนนี้คอื ปลูกต้นไม้เยอะๆ คือสวนบ้าน
เราดูรม่ รืน่ มากๆเลย เมือ่ ก่อนนี่คอื เหมือนทะเลทราย ร้อนมากๆ เดีย๋ วนี้คอื เย็น” (แม่ของน้องสอง)
“บ้านพีจ่ ดั การเอง พีย่ า้ ยมานี่ดว้ ย ก็เห็นว่าพอสภาพเปลี่ยน ที่ตวั เราเปลี่ยน เราอยากให้
ลูกเป็ นแบบนี้มากกว่า เราก็เปลีย่ นหลักสูตร” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“บ้านก็อยู่ตดิ คลองก็ให้ฝึกพายเรือ เล่นดนตรีกค็ อื เล่นให้มนั เป็ นเพลง ไม่ใช่ดดี ให้สําเร็จ
ออกมาเป็ นเพลง” (แม่ของน้องสี)่
4.2 เป็ น ครอบครัว เดี่ย ว ทําให้ต ้อ งพัฒ นาทัก ษะชีวิ ต ให้แ ก่ล กู
การอาศัยอยู่กนั เองตามลําพังคือ พ่อ แม่และลูก โดยไม่มคี นรับใช้มาช่วยเหลือในการ
ทํางานบ้านทําให้เกิดเงือ่ นไขโดยธรรมชาติทต่ี อ้ งฝี กฝนให้ลูกช่วยทํางานบ้านและเป็ นมูลเหตุทท่ี าํ ให้
ผูป้ กครองสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
“แม้กระทังอยู
่ ่บา้ น พ่อก็พดู กับลูกเสมอว่า ลูก ในชีวติ ลูกยังไม่เคยอยูห่ อนะ แต่พ่อจะเลีย้ ง
ลูกเหมือนอยู่หอ หากินเอง พยายามเอง ช่วยตัวเองทุกอย่าง ไม่มคี ุณหนู เพราะบ้านเราไม่มคี ุณหนู
อยูแ่ ล้ว ผมสอนเขาอย่างนี่ครับ เพราะเขาเป็ นอย่างนี่มาโดยอัตโนมัติ ( หัวเราะ) (พ่อของน้องสาม)
“ รูจ้ กั เอาใจใส่ ทํากับข้าวได้แล้ว ผัดผัก ทอดไข่ ผัดไท ไข่ลูกเขย แกง แกงส้ม จริงๆแล้ว
สมมติเวลาทีพ่ ไ่ี ม่ทาํ อะไร ตอนเข้าตื่นขึน้ มาเค้าหาข้าวกินได้แล้ว” (แม่ของน้องห้า)
- ระดับ ชุม ชนและสังคม
นอกจากปั จจัยในระดับบุคคลและครอบครัวแล้วยังมีปัจจัยในระดับชุมชนและสังคมทีเ่ ป็ น
มูลเหตุให้ผปู้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษ
ที่ 21 ดังนี้
1. สถานการณ์ ใ นโรงเรีย นเอื้อ ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า ง
ทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ทัง้ นี้สถานการณ์ในโรงเรียนในด้านหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นการท่องจําแทนการฝึ กฝนทักษะและ
ความสุขในการดําเนินชีวติ อีกทัง้ ยังไม่ยดื หยุ่นและตอบสนองกับศักยภาพของบุตรได้กลายมาเป็ น
มูลเหตุทท่ี าํ ให้ผปู้ กครองต้องจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1.1 หลัก สูต รในโรงเรีย นไม่ต รงกับ ความต้อ งการของครอบครัว
ผูป้ กครองระหนักรูถ้ งึ ปรัชญาของการศึกษาที่แท้จริงต่างมุ่งมันเพื
่ ่อค้นหาหลักสูตรใน
โรงเรียนทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของครอบครัวดังกล่าวและเกิดการเรียนรูท้ ม่ี คี วามสุข
แต่เมื่อไม่พบหลักสูตรตามที่ต้องการจึงเป็ นมูลเหตุให้ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21ด้วยตนเอง
“พี่ๆ ก็เริม่ จากการที่ว่าพอมีลูก ก็ไปตระเวนหาโรงเรีย นที่ดีๆ แบบหนู น่ี ล่ะ ก็อยากหา
โรงเรียนในดวงใจเราเหมือนกัน เราคิดว่าเราก็ผา่ นการเรียนมาเหมือนกัน ก็ไม่อยากให้ลูกเจอสภาพ
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แบบไหน พีก่ ไ็ ปตระเวนหารอบๆบ้าน เลยเห็นความแตกต่างของโรงเรียนเยอะ เราก็คดิ ว่าอีกอันก็
หนักเกินไป อีกอันก็เบาเกินไปในทีส่ ดุ ก็เลยอยูต่ รงกลาง” (แม่ของน้องหก)
“ตอนแรกที่อยู่พ ลอยภูมิ แล้วที่น้ี เราก็หาโรงเรียนนัน้ แหละ แต่ ว่ามันก็ไม่ใช่ในแนวที่เรา
ต้องการ” (แม่ของน้องสี)่
1.2 การใช้ชีวิ ต ในโรงเรีย นไม่ย ืด หยุ่น และไม่ต อบสนองต่อ สภาวะของบุต ร
การที่โรงเรียนไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายและภาวะความเป็ นปั จเจกชน
ของผู้เรียนเป็ นรายบุ คคลได้สร้างปั ญหาให้กบั บุตรจนทําให้ไม่อยากไปโรงเรียนหรือต้องเรียนใน
หลักสูตรพิเศษซึ่งเป็ นมูลเหตุ ท่ที ําให้ผู้ปกครองหันมาจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21ด้วยตนเอง
“ยืนขาข้างเดียวไม่ได้ เด็กอนุ บาลแบบถูกฝึ กให้มาเป็ นลิงอ่ะ มันจะไปยืนนิ่งอะไรล่ะ ครูไม่
เคยสอน ผมเลยติวให้แล้ววันที่ไปสอบเนี่ย บังเอิญ เขาเข้าสอบพร้อมกับ เด็กผู้หญิง 2 คน แล้วก็
ผูช้ ายคนเดียว ให้ไปเล่นกันแล้วก็ให้มายืนให้ดู ไม่รเู้ ขามาเล่าให้ฟังนะ ผมไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง
เด็กผูห้ ญิงทําได้ เด็กผูช้ ายทําไม่ได้ แล้วทีน่ ้ียงิ่ โดยเฉพาะตอนเด็กๆเนี่ยนะ ไอ้น่ีทไ่ี ม่มหี างเท่านัน้ ที่
ไม่เป็ นลิงอ่ะ ลูกเรานี่มนั แบบว่าอิสระ ผมก็เลยถามว่า แล้วทําไงครับ ก็คงต้องให้คุณหมอตรวจ เรียน
โครงการพิเศษ” (พ่อของน้องสาม)
“ โลกความจริง ไม่เหมือนในโรงเรียน ทีค่ รูจะไม่ค่อยมีเวลามาตอบคําถามมากมาย แต่ใน
เวิรค์ ชอป (work shop) คนทีท่ าํ เขาพร้อมทีจ่ ะตอบ เลยไม่มปี ั ญหานี้” (พ่อของน้องเก้า)
2. ศาสนาที่ค รอบครัว นับ ถือ เอื้อ ต่อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า ง
ทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
หลักคําสอนและแนวปฏิบ ตั ิในศาสนาพุทธเกื้อกูลต่ อการที่ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้
2.1 หลัก คํา สอนทางพุท ธศาสนาเอื้อ ต่ อ การจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แบบ
เสริ ม สร้างทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูป้ กครองได้ผา่ นการศึกษาและปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนของพุทธศาสนาจนประจักษ์ถงึ
ความจริงของหลักคําสอนดังกล่าวว่าเอือ้ ต่อการใช้ชวี ติ จึงเป็ นมูลเหตุให้จดั การศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
“ใจตัวเองใจแม่เนอะ หนึ่งก็คอื เรื่องศาสนานี่แหละ เพราะว่าเราคิดว่าหลักพุทธ หลักธรรม
เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ ตอบปั ญหา ตอบคําถามได้ทุกเรื่อง ให้เค้าอิงแนบกับศาสนาไว้ ถ้าเค้ามี
ปั ญหาเนี่ยในอนาคตถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ ไม่ว่าจะศตวรรษไหนเนี่ย เราคิดว่าเค้าสามารถหาคําตอบใน
ชีวติ ได้ เหมือนอย่างบางอย่างเค้าต้องมีหลักยึดน่ ะ เราอยากให้เค้ายึดหลักศาสนา ยึดคําสอนของ
พระพุทธเจ้า” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ จริงๆแล้วเราเกิดมาเราก็นบั ถือศาสนาพุทธ เพียงแต่วา่ การเรียนรูข้ องเรา เป็ นไปตามช่วง
วัย” (พ่อของน้องเก้า)
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2.2 กิ จ กรรม ทางพุ ท ธ ศ าสน าเอื้ อ ต่ อ การจัด การศึ ก ษาโด ยค รอ บค รัว แบบ
เสริ ม สร้างทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูป้ กครองประจักษ์ชดั ถึงผลของการปฏิบตั ติ ามหลักพุทธศาสนาทีท่ ําให้สามารถปรับ
พฤติกรรมของบุตรได้ จึงเป็ นมูลเหตุให้จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
“เราเน้นพวกนี้มากกว่านะครับ ปฏิบตั ธิ รรม นี่กอ็ าจจะเป็ นเงือ่ นไขอันหนึ่งทีท่ าํ ให้วนั นี้เขา
ก็ยงั เป็ นวัยรุ่นทีน่ ่ ารักอยู่ เราเน้นพวกนี้มากกว่านะครับ ปฏิบตั ธิ รรม นี่กอ็ าจจะเป็ นเงือ่ นไขอันหนึ่ง
ทีท่ าํ ให้วนั นี้เขาก็ยงั เป็ นวัยรุน่ ทีน่ ่ารักอยู”่ (แม่ของน้องสาม )
“เราทํากันอยู่ก็ในเรื่องของศาสนา นอกจากเราจะยึดแนวศาสนาเข้ามาแล้วในการที่จะ
ปฏิบตั ใิ นแต่ละวันเพื่อสร้างสมาธิให้กบั เค้าคือจริงๆแล้วแรกๆแกเป็ นคนใจร้อนใช้ได้ แต่ตอนหลังก็
พาให้แกซึมซับพยายามเข้ามา สวดมนต์ นังสมาธิ
่
ดว้ ยกัน”(แม่ของน้องสอง)

ส่ ว นที่ 2 ความหมายและกระบวนการของการจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แบบ
เสริ ม สร้า งทัก ษะชีวิ ต และการทํา งานในศตวรรษที่ 21 ผ่า นมุม มองของครอบครัว
ต้น แบบที่ป ระสบความสําเร็จ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมักถูกจับตาจากสังคมครอบข้างรวมทัง้ บุคคลใกล้ชดิ ของ
ครอบครัวถึงความกังวลในด้านการดําเนินชีวติ ของเด็กทีไ่ ม่ได้ไปโรงเรียนทัง้ ในด้านการเล่น การเข้า
สังคมและการประกอบอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมโลกยุคใหม่ท่กี ําลังมีการเปลี่ยน
ผ่านอย่างรวดเร็วทัง้ ในเรือ่ งของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการจ้างงานทําให้ครอบครัว
ที่จดั การศึกษาให้แก่ลูกของตนเองเป็ นที่จบั ตามองมากขึน้ ถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรูเ้ พื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยทีย่ งั ไม่เคยมีการศึกษาในรูปแบบของการวิจยั
ในกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวเลย ดังนัน้ งานวิจยั ชิ้นนี้ จงึ ขอเป็ นสื่อกลางในการนํ าเสนอผลการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับความหมายและกระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และการทํ า งานในศตวรรษที่ 21 ผ่ านมุ ม มองของครอบครัว ต้น แบบที่ป ระสบความสํา เร็จ
ตลอดจนผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนทีผ่ ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
ออกเป็ น 3 ส่วนย่อย คือ
2.1 ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
2.2 กระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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2.1 ความหมายของการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชี วิ ต และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูป้ กครองในครอบครัวต้นแบบทีป่ ระสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่างมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 อย่าง
หลากหลาย ซึ่ง ผู้วิจ ัย ได้จํ า แนกได้เป็ น 2 มิติ คือ มิติข องผลลัพ ธ์ท่ีเกิด กับ ผู้เรีย นและมิติข อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 ด้านผลลัพธ์
ผูป้ กครองทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษามักให้ความสําคัญกับคุณลักษณะทีเ่ กิดขึน้ แก่ผเู้ รียนทีผ่ ่านการ
จัดการศึกษาโดยครอบครับแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในเชิงของพฤติกรรมที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ รียน 6 ประการ คือ พึง่ ตนเองได้ ปรับตัวง่าย แก้ไขปั ญหาเป็ น เข้ากับคนอื่นได้ดี คิดริเริม่
สร้างสรรค์ และรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ พี่ก็ไม่ได้ห่วงแล้วอะไรมันจะเปลี่ยน อะไรมันจะไม่เปลี่ยน หมายถึงว่าถ้าเรามีพ้นื ฐานที่
ดีเนอะ มีสติ มีการพึง่ ตนเอง ฐานทางกาย ฐานทางใจแข็งแล้วเนี่ย มันจะเป็ นอย่างไรในอนาคตเราไม่
ต้องห่วงอะไรมันเลย” (แม่ของน้องเจ็ด)
“เมื่อกี้ท่พี ูดถึงเรื่องสกิล สกิลนี่มสี องแบบ คือสกิลที่เราใช้ในชีวติ ประจําวันเรื่องของการอยู่
เรื่องของการมีชวี ติ อันนี้คอื สกิลทีเ่ รียกว่ามนุ ษย์ควรต้องมีนะ แล้วสกิลอีกอย่างคือสกิลทีเ่ ราสามารถ
จะไปเลี้ยงชีพตรงนี้กส็ ําคัญ สกิลในชีวติ ประจําวันก็พาเค้าทํา ตัง้ แต่ต่นื นอน ตัง้ แต่ทําอาหาร เก็บ
กวาดบ้าน ถูบา้ น” (แม่ของน้องแปด)
1) พึ่งตนเองได้
ผูป้ กครองทีเ่ ป็ นต้นแบบทีป่ ระสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีท่ ําให้บุตรมี
ทักษะชีวติ และการทํางานต่างมีความเห็นพร้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันว่าการที่ลูกจะสามารถ
ดําเนิ นชีวติ ได้ในศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้องพึ่งตนเองได้คือการที่ลูกสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้ด้วย
ตัวเองและพึ่งพาผูอ้ ่นื ให้น้อยที่สุดและลดการพึ่งพาพ่อแม่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้สามารถดําเนินชีวติ ได้
อย่างอิสนะและมันคง
่
“ต้องพึงตัวเองให้ได้ต้องช่วยตัวเองให้ได้ อย่าเป็ นภาระของคนอื่น มันก็คอื สิง่ หนึ่ง มันคือ
คุณธรรมปลูกฝั ง่ โดยการเรียนรูใ้ นบ้าน” (แม่ของน้องหก)
“ คือพีง่ ตนเอง คือต้องอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้ได้ในสังคมตอนนี้ งัน้ เราก็จะบอกกับเค้าเสมอว่า
พ่อกับแม่อาจจะไม่ได้อยูก่ บั เค้า หรืออาจจะตายซะพรุง่ นี้กไ็ ด้ พูดอย่างนี้ ถ้าหนูอยูค่ นเดียวตอนนี้หนู
ทําอะไรเป็ นบ้าง ต้องฝึ กให้ได้เร็วทีส่ ุด ต้องอยูใ่ ห้ได้ แล้วก็จะบอกเรื่องนี้เป็ นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติ
หรือหนูอาจจะตายก่อนแม่กไ็ ด้” (แม่ของน้องเจ็ด)
ทัง้ นี้สามารถจําแนกการพึง่ ตัวเองทีเ่ ป็ นความหมายหนึ่งของทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของผู้ปกครองที่เป็ นต้นแบบ ออกเป็ น 5 ด้าน คือ มีร่างกายและจิตใจที่
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แข็งแรง ผลิตปั จจัยสีไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง ทํากิจวัตรประจําวันและงานบ้านด้วยตัวเอง รูจ้ กั ความถนัดและ
ความชอบของตนเอง ค้นหาแหล่งความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) มีร ่า งกายและจิ ต ใจที่แ ข็งแรง
การพึง่ ตนเองได้ทงั ้ ในโลกยุคปั จจุบนั และยุคทีโ่ ลกมีการเปลีย่ นผ่านอย่างรวดเร็วจําเป้
นอย่ า งยิ่ง ที่ต้ อ งมีร่า งกายที่ส มบู ร ณ์ แ ละแข็ง แรงไม่ มีโ รคภัย ไข้เจ็บ เพื่อ ใช้ฐ านทางกายในการ
สร้างสรรค์ชวี ติ ของตนเองและสร้างสรรค์ความดีงามในการช่วยเหลือผู้อ่นื ทัง้ นี้จําเป็ นที่จะต้องมี
จิตใจที่เข้มแข็งนัน่ คือมีความทุกข์ท่ีน้อยในยามที่ต้องเผชิญ กับปั ญ หาและความสุขในเรื่องง่ายๆ
รอบตัว
เมือ่ ผูป้ กครองมีเป้ าหมายในเรือ่ งของการพัฒนาการพึง่ ตนเองในด้านการมีรา่ งกายและ
จิตใจที่แข็งแรงทําให้สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรูใ้ นเรื่องของการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหาร การดู แ ลสุข ภาพทัง้ ในยามปกตอและยามเจ็บ ป่ วย การเผชิญ ความทุ ก ข์ท ัง้ ภายในและ
ภายนอก อีกทัง้ ยังสามารถเตรียมการในเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายให้แก่ลูกใน
อนาคตได้อกี ด้วย
“บางคนฐานทางกายแข็งแรง ฐานทางใจไม่แข็งแรง ทุกอย่างมีผล ใจแข็งแรงแต่ กายไม่
แข็งแรง มันก็ไปถึงไหนไม่ได้ กายใจมันก็ค่อยแตกออกมาเป็ นเรื่องอะไรบ้าง ทํายังไงให้กายแข็งแรง
บ้าง ก็ตอ้ งเรื่องการออกกําลังกาย การจัดการชีวติ ตัวเอง การเลือกสังคมคือจริงๆ การจัดการมันเป็ น
คําสัน้ ๆ นะ พอมันมาแตกจากตรงนี้ เราจะเห็นเลยว่ามันครอบคลุมฐานทุกอย่างของการที่จะเป็ น
คนๆ นึงในอนาคต ใจมันก็ตอ้ งใช้เวลาในการฝึกเพราะว่าใจมันคือการฝึ กทีฝ่ ืนตัวเองทีม่ นั ไม่ใช่ปล่อย
อิสระ” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ เราจะเน้นมากตรงทีว่ ่าสิง่ ทีเ่ ราไปกินเข้าไปในร่างกายเราต้องสะอาด วางใจได้ดว้ ยตัวเอง
โดยไม่หวังพึง่ ผักทีเ่ ราไม่รวู้ ่ามันมาจากไหน เน้นความสะอาดเรื่องอาหารทีจ่ ะบริโภคเข้าไปร่างกาย
เกาะเกีย่ วมากับเรื่องสุขภาพด้วย พอเรากินแล้วสุขภาพก็แข็งแรงเน้นเรื่องความเป็ นอยูใ่ นครอบครัว
ทีค่ วรจะต้องครบการออกกําลังกาย” (แม่ของน้องสอง)
“ ตอนนี้เขาชอบออกกําลังกายด้วย แต่ว่าเขายังไม่สนใจโยคะ ยังคุยกับเขาอยูว่ ่าตื่นมาสัก
สิบ ห้ า นาทีเรามาคาดิโ อ (Cardio) กัน เพราะว่ า มัน ช่ ว ยกระตุ้ น ช่ ว ยอะไรหลายๆอย่ า ง และมี
ประโยชน์ กบั ร่างกายของลูก อนาคตถ้าเขาเกิดอยากไปทํางานเกี่ยวกับด้านสุขภาพการออกกําลัง
มันก็เป็ นอีกช๊อยส์ (Choice) นึง” (แม่ของน้องแปด)
“ คนเราใช่มยั ๊ มีทุกข์ภายนอก ทุกข์ภายใน และสุดๆ แล้วไม่ว่าทุกข์ภายนอกจะหนักหนา
สาหัสแค่ไหนถ้าภายในเราเข้มแข็งพี่ว่าเราจะผ่านทุกๆ สถานการณ์ไปได้ ถ้าไม่ได้ใช้หรืออะไรแต่
สุดท้ายเค้าเป็ นทุกข์จริงๆ โดยทีเ่ ราช่วยอะไรไม่ได้เราก็ตอ้ งยอมรับ เค้าก็ตอ้ งเรียนรูจ้ ากตรงนัน้ ของ
เค้าเองด้วย” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ คือจริงๆ แล้วเราคิดว่า ทุกข์ของมนุ ษย์น่ะ มันเกิดจากการใช้ชวี ติ มากกว่า ไม่รวู้ ่าตัวเอง
ชอบอะไร ไม่รวู้ ่าจะอยูย่ งั ไง เจอปั ญหาแล้วไม่รวู้ า่ จะแก้ยงั ไง มีเงินแล้วบริหารยังไงให้อยูร่ อดหรือว่า
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จะอยู่ยงั ไงให้มคี วามสุข เรื่องพวกนี้มากกว่านะ แต่อย่างอาชีพเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสําคัญในอันดับ
แรกๆ” (พ่อของน้องหนึ่ง)
1.2) ผลิ ต ปัจ จัย 4 ได้ด ้ว ยตัว เอง
การพึ่งตัวเองได้ในเรื่องที่มคี วามจําเป็ นในการดํารงชีวติ คือ ปั จจัยสี่ ได้แก่ อาหาร
เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เป็ นสิง่ ที่ครอบครัวต้นแบบพยายามปลูกฝั งให้บุตรรูถ้ ึง
คุณค่าของการได้มาซึง่ ทรัพยากรทีใ่ ช้หล่อเลีย้ งชีวติ แทนการแลกมาด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียวและ
ในรายที่มคี วามพร้อมจะผลิตอาหารด้วยตัวเอง คือปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ในบางรายถึงกับ
สร้างบ้านดินโดยทีไ่ ม่ตอ้ งจ้างช่างฝี มอื แต่ใช้แรงงานจากคนในครอบครัวและชวนเพื่อนให้มาเรียนรู้
การสร้างบ้านดินร่วมกัน เช่น บ้านสวนป่ าสุขใจ เป็ นต้น
“เรือ่ งปั จจัย 4 พึง่ ตัวเองก่อน เสร็จแล้วให้รวู้ ่าทุกอย่างมันมาจากไหน ไม่ใช่บอกว่า เฮ้ยเรา
แค่ไปทํางานหาเงินแล้วซือ้ เอา แต่วา่ เราไม่รคู้ ุณค่าว่าของทุกอย่างมันมีทม่ี าทีไ่ ป ถึงแม้ในอนาคตเธอ
จะใช้เงินโดยทีเ่ ธอไม่ได้ทําอะไรพวกนี้อกี แล้วอย่างน้อยให้รมู้ นั มาจากไหน ทุกอย่างมันมีทม่ี าทีไ่ ป”
(แม่ของน้องหนึ่ง)
“การทีด่ ูแลในส่วนของครอบครัวเช่นการทําของบริโภคเป็ นหลักนี่แหละ ปั จจัย 4 ในเรื่อง
ของอาหารเป็ นหลัก” (แม่ของน้องสอง)
“ คือตามแนวทางของเราแล้วเนี่ยเราจะเน้นเค้าช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็ใช้ชวี ติ อย่างอยู่บน
หลักของความจริง บนหลักความเป็ นจริงก็คอื อย่างเนี่ยเด็กสมัยนี้เวลาจะกินอะไร เด็กบางคนยังไม่รู้
เลยว่าสิง่ ทีเ่ ค้าได้กนิ กว่าจะได้มาขนาดนี้มนั คืออะไรอยู่ๆก็มจี านมาวางเนี่ย เค้าจะสามารถกินเหลือ
กินทิง้ เลือกเขีย่ อะไรออกอะไร เราจะไม่เลีย้ งลูกเป็ นอย่างนัน้ เลยนะ” (แม่ของน้องแปด)
ทัง้ นี้การพึง่ ตัวเองในบริบทของครอบครัวต้นแบบตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นจริง คือ
ความเหมาะสมและความพร้อมของครอบครัวที่จะสามารถสอนให้รถู้ งึ คุณค่าของสรรพสิง่ การผลิต
ด้วยตนเอง และการเลือกซือ้ สินค้าและบริการตามทีจ่ าํ เป็ นทํานัน้
“ไปทีไ่ หนทําอาหารเป็ นไม่อดตาย ไม่ตอ้ งเก่งขนาดขัน้ เทพขนาดเจียวไข่ ผัดกระเพรา ข้าว
ผัด แกงนู้นนี่นัน่ ก็ช่วยกันได้ ปั จจัยสีน่ นั ่ แหละ ของมือสองก็ใช้ได้นะเว้ย หรือถ้าทําเองได้ ก็ดแี ต่เรา
ทอผ้าไม่ได้ไง เอ่อ ตัดผ้ามีผา้ มาตัด อยากตัดก็ลองดู ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ไปดูมอื สอง คือไม่ได้พง่ึ หลักว่า
ต้องเป็ นแบรนด์เนม (Brand name) ก็เนี่ยถ้าปฏิบตั ติ วั นี้ เป็ นยังไงบ้างก็พาทํา ยาเขียว ยาหม่อง ก็
เห็นแม่ทํา ก็รอู้ ยูว่ ่าอะไรทีพ่ อจะพึง่ พาตัวเองได้ให้มนั เป็ นก็พาทํา อยากเป็ นบ้างบางอัน ก็เห็นแม่ทํา
ตรงนี้บา้ ง ทําเอง ใช่ ถ้าจ้างก็รวู้ า่ ส่วนไหนต้องจ้าง” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“เรามีท่นี า 10 กิโลห่างจากนี่ เราก็จะบอกลูกว่าไอ้ขา้ วเม็ดเล็กๆเราไม่ได้ไปซื้อกิโลละ 40
บาทให้ลูกได้กนิ มีแบงค์ยส่ี บิ สองใบแล้วลูกได้กนิ มันไม่ใช่อย่างนัน้ อันนี้เป็ นเรื่องของระบบของการ
แลกเปลี่ยนสมัยใหม่ สมัยนี้แต่คุณค่าที่แท้จริงของเมล็ดข้าวเนี่ย กว่าเค้าจะได้มาเนี่ย มันเทียบกับ
แบงค์ยส่ี บิ ไม่ได้” (แม่ของน้องแปด)
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ดังนัน้ การเรียนรูเ้ พื่อต่อยอดการพึง่ ตนเองด้านการผลิตปั จจัยสีส่ ามารถกระทําได้ทงั ้ ในเรื่อง
ของการเกษตร การประดิษฐ์วสั ดุจากสิง่ ของเหลือใช้ การทําอาหาร ยาสมุนไพร การตัดเย็บและ
ซ่อมแซมเสือ่ ผ้า การก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนและสิง่ ของเครือ่ งใช้ เป็ นต้น
1.3) ทํากิ จ วัต รประจําวัน และงานบ้านด้ว ยตัว เอง
การดู แ ลตังเองด้ว ยการทํ า กิจ วัต รประจําวัน ได้ด้ว ยตนเองและการขยับ เข้า สู่ก าร
ช่วยเหลือเพื่อทํากิจกรรมต่างๆในบ้างถือเป็ นเรื่องสําคัญที่พ่อแม่พยายามปลูกฝั งให้บุตรที่เรียนที่
บ้านถือเป็ นหน้าทีห่ ลักทีต่ อ้ งกระทําในแต่ละวัน ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความรับผิดชอบในเรือ่ งการดูแลตัวเอง
และส่วนร่วมในระบบทีเ่ ล็กทีส่ ดุ คือ ครอบครัว
“ ให้เขาทําหลายอย่างมาก กิจวัตรอะคะ ทําอาหาร งานบ้าน ทําเป็ นประจําก็เลยต้องทําทุก
วัน ทําอาหารก็ทาํ ให้มนั เป็ นอย่างๆเลย แล้วก็ทาํ ซํ้าไปซํ้ามาด้วย เขาจะได้ปรับปรุง” (แม่ของน้องสี)่
“กําลังมองถึงจุดเริม่ ต้นทีเ่ ราค่อยๆบ่มเพาะให้เค้าในเรื่องของการทําอะไรได้ดว้ ยตนเองแม้
กระทัง้ ความเป็ นส่วนตัวเช่นซักผ้า ซักผ้า รีดผ้านัน้ ยังไม่ค่อยเก่ง แต่วา่ เรื่องซักผ้าต้องเป็ นหน้าทีเ่ ค้า
เลย คือถึงเวลาเค้าต้องจัดการชองเค้าเอง ซักยังไง นํ้าเท่าไหร่ เราดูแลในส่วนทีค่ ดิ ว่าเค้าทําได้ อันนี้
คือผ่านละจากการดูแลตัวเอง” (แม่ของน้องสอง)
ทัง้ นี้ ก ารพึ่งตนเองในด้านการทํากิจวัต รประจําวัน และงานบ้า นด้ว ยตัว เอง ผู้ป กครอง
สามารถจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบของการทํางาน เช่น การล้างจาน การซักและรีดผ้า การทําความ
สะอาดบ้าน เป็ นต้น
1.4 ) รู้จ กั ความถนัด และความชอบของตัว เอง
นอกจากการพึ่งตัว เองให้ได้แ ละลดการพึ่ง พาผู้อ่ืน ให้น้ อ ยลงแล้ว ผู้เรีย นจัก ต้ อ ง
ตระหนักรูแ้ ละเข้าใจในตัวเองในด้านของความถนัดและความชอบของตัวเองเพื่อทีจ่ ะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ได้มากทีส่ ดุ อันจะนํามาซึง่ การช่วยเหลือและดูแลผูอ้ ่นื ได้
“ คือทําหน้าทีต่ วั เองให้ดกี ่อน คือหน้าทีพ่ น้ื ฐาน ดูแลตัวเองให้ดกี ่อน แล้วถึงจะดูแลคนอื่น
ได้ และต่อจากนัน้ ก็มาดูแลว่าสิง่ ทีต่ วั เองต้องการ มันเติบโตต่อไปมัย้ ต้องทําอย่างไร ถ้าอยากจะมี
อาชีพของตัวเอง งานอดิเรก มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ หรือคนโตนี่อยากจะไปทํางานเพิม่ อะไรอย่างนี้
หน้าทีพ่ น้ื ฐานตัวเองจะต้องดีก่อน” (แม่ของน้องแปด)
“ เข้าใจตัวเอง ก่อนทีจ่ ะเข้าใจมนุ ษย์ดว้ ยกัน ต้องเข้าใจตัวเอง พอเราเข้าใจตัวเอง เราจะรู้
ว่าตัวเองเป็ นแบบไหน เราก็มองตัวเอง เข้าใจตัวเอง ว่าชอบแบบนี้ อยากทําแบบนี้ อยากอยู่แบบนี้
แล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้งา่ ยขึน้ เราก็จะไม่ทุกข์” (พ่อของน้องเก้า)
“ ในฐานะที่เราเติบโตมาถึงตรงนี่ เป็ นพ่อเป็ นแม่ เรามองว่าไอ้เรื่องเซลฟ์ อเวเนสเป็ นสิง่
สําคัญทีส่ ุดเรา ฉะนัน้ เราก็เลยอยาก (ทําเสียงเน้นหนัก) จะให้ลูกเราเนี่ย ทํายังไง ให้เขารูว้ ่าเขาเป็ น
ยังไง เขาชอบอะไร เขามีความสุขกับอะไร แล้วมันต้องเป็ นทรูเซลฟ์ อเวเนส (True self awareness)
ด้วย คือมันต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นจริง เหตุผลทีแ่ ท้จริง คือถ้ามันมีสงิ่ นี้ ไม่ว่าเขาจะทําอะไร
ต่อไป เราคิดว่ามันจะรอดได้ อันนี้สาํ คัญทีส่ ดุ (แม่ของน้องสาม)
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“เนื้อรูต้ วั ตระหนักรูใ้ นตนเอง อันนี้เป็ นสิง่ ที่สําคัญที่สุด เพราะถ้าไม่รตู้ วั ก็ไม่ต้องไปหวัง
เลยว่าจะรูแ้ ละเข้าใจ สิง่ ทีอ่ อกไปพ้นจากตัว ไม่ตอ้ งไปหวังเลย ถ้าตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเอง” (แม่ของ
น้องสาม)
ผูป้ กครองทีม่ งุ่ เน้นการพึง่ ตนเองด้านการรูจ้ กั ความถนัดและความชอบของตนเองจักต้องมี
กระบวนการในการจัดการเรียนรูแ้ ละใช้ระยะเวลาในการเฝ้ าสังเกตถึงความถนัดและความชอบของบุตร
1.5 ) ค้น หาแหล่งความรู้ได้ด ้ว ยตัว เอง
แม้ว่ า จะมีผู้ป กครองทํ า หน้ า ที่ห ลัก ในการจัด การเรีย นรู้ใ ห้แ ก่ บุ ต ร แต่ ก ารที่บุ ต ร
สามารถค้นหาความถนัดและความชอบของตนเองได้ตลอดจนสามารถทีจ่ ะค้นหาแหล่งความรูต้ ่างๆ
ได้หรือสามารถจัดการกับความสงสัยของตนเองและมีการย่อยอดคือศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมหรือ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองย่อมเป็ นทีส่ ดุ ยอดปรารถนาของผูป้ กครอง
“ แล้วอะไรทีเ่ ขาสนใจ เขาก็ไปศึกษาเอาเอง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งคอยกระตุน้ มาก ถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ ขา
ชอบ เช่น ดนตรี อะคูเลเล่ ซ้อมเองคะ พ่อเขาก็เล่นกีตาร์ด้วยอย่างนี้คะ บางทีก็เล่นกับพ่อด้วย
ซ้อมจากยูทุปเขาก็พอใจนะคะ” (แม่ของน้องสี)่
“สะสมความรู้ พี่หมายถึงว่า อย่างทฤษฎีเรารูว้ ่ามันเปลี่ยนตลอดเวลา ถ้าเด็กขยันเรียนรู้
อเลิด (Alert) ตลอด เค้าจะลงไปเอง” (แม่ของน้องห้า)
“ถ้าเป็ นเด็กเค้าจะถาม แต่ถา้ ถามว่าเป็ นตอนนี้ถามไหม ไม่ถาม เค้าจะมีวธิ กี ารจัดการกับ
ความสงสัย เค้ามีแหล่งเรียนรูท้ ด่ี ี อย่างสือ่ ออนไลน์กเ็ ป็ นสือ่ การเรียนรูท้ ด่ี ”ี (แม่ของน้องห้า)
“ ฝั นอยากเป็ นอะไร ไม่รนู้ ะ เค้าอยากไปเรียนเมืองนอก เค้ารูฐ้ านะว่าเรามีเงินไม่พอทีจ่ ะ
ส่งลูก เพราะฉะนัน้ ลูกต้องไปด้วยตัวลูกเอง คิดว่าเค้ารูน้ ะ เพราะเค้าเป็ นเด็กที่มคี วามคิด เค้าจะ
วางแผนเข้าไปเว็บ ไซด์ แอบไปดู เค้าเตรีย มตัว ไปเมือ งนอก พี่ไปดู หู้ย ย งัน้ หนู ทํ าได้รึน่ี พ่ อ
เดี๊ย วหนู จ ะรับ เซอทิฟิ เคต (certificate) แล้ว นะแม่ ถามว่าแล้ว เป็ น ไงลูก ถ้าหนู จบ 5 วีค เค้าจะ
พิจารณา พอเค้าพิจารณา ถ้าหนูสามารถผ่าน สามารถโหลด ปริน๊ ได้เลย” (แม่ของน้องห้า)
“ ทีเ่ ราวางรากฐานเอาไว้ จากทีเ่ ค้าช่วยตัวเองไม่ได้จนเริม่ ทีเ่ ค้าจะช่วยตัวเองได้เค้าค้นคว้า
ของเค้าเองได้ แสวงหาเองได้ เราเริม่ รูส้ กึ สบายใจ มันพึงตัวเองได้ล่ะ นี่คอื เป้ าหมายหลักด้วยนะ
เพราะถ้าไม่มพี อ่ แม่อยูท่ า้ ยทีส่ ดุ ลูกก็ตอ้ งช่วยตัวเองให้ได้” (แม่ของน้องหก)
ทัง้ นี้ภายใต้การไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ผูป้ กครองได้จดั ให้กระบวนการเรียนรูใ้ นเรื่อง
การคัดสรรและวิเคราะห์ขอ้ มูลให้อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง ทัง้ ในเรื่องของการอ่านออก เขียน
และสื่อสารได้ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์
และวิพากษ์ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง เป็ นต้น
“ฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเยอะมากเลย เปิ ดเมื่อไรก็เจอเลย ถ้าคนทีส่ นใจจริงๆทีจ่ ะเรียนรู้
กับมัน คุณก็ลงไปเจาะแปปเดีย๋ วก็ได้ถา้ คุณปูพน้ื ฐานไว้ดแี ล้ว ดีกว่าทีจ่ ะมาเรียนรูต้ ามหนังสือ เพราะ
เรียนหนังสือก็ยงั ต้องบอกเค้านะว่ามันเป็ น ข้อมูลเก่านะ แต่ห นู ต้องจําสอบนะ ไม่งนั ้ หนู จะไม่ได้
คะแนน แต่ขอ้ มูลใหม่แบบนี้มนั ไม่ใช่ตอนนี้แล้วมีทฤษฎีใหม่งอกออกมาแล้ว เดีย๊ วจะตามไม่ทนั อะไร
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แบบนี้หรือบางเรื่องทีเ่ ป็ นเรื่องทีด่ เี บทกันอยู่แต่ในหนังสือเคาะแล้วแต่ในชีวติ จริงไม่ใช่นะ” (แม่ของ
น้องหก)
“เสิร์ท (Search) ไม่ ต้ อ งมานั ง่ ใช้ เ อกสาร อยากรู้เ รื่อ งอะไร อย่ า งตอนนี้ เค้ า เรีย นทาง
อินเตอร์เน็ต” (พ่อของน้องห้า)
2.) ปรับ ตัว ได้ง่าย
ในโลกที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ทุ ก วัน และจะเปลี่ย นไปในอัต ราเร่งที่ม ากขึ้น นั บ ตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 21 เป็ นต้นไป ผูป้ กครองตระหนักรูด้ ว้ ยความเป็ นจริงบนพืน้ ฐานของชาวพุทธจึงได้มกี าร
เตรียมการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวเองของบุตรให้สามารถมีชวี ติ อยู่ได้ในสภาวะที่เกิดการ
เปลีย่ นแปลง
“ ไม่ มีอ ะไรที่ พ อหรอกเพี ย งแต่ ว่ า สอนให้ เ ค้ า รู้จ ัก ปรับ ตัว เนี่ ย สํ า คัญ ลู ก จะต้ อ งรู้จ ัก
ระมัดระวัง ต้องเข็มแข็ง ต้องเรียนรูว้ า่ ทีส่ งั คมใหม่เค้าเป็ นยังไง” (แม่ของน้องแปด)
“ เพราะเราเห็นแล้วว่า สังคมมันก็เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ แล้วตัวเรา ก็ไม่ได้อยูก่ บั เขาจนโตหรอก
ก็เลยมองว่าให้เขาช่วยตัวเอง พึง่ ตัวเองให้ได้ ทําอะไรให้เป็ นแล้วก็อยูร่ ว่ มกับคนอื่นให้ได้ ให้รจู้ กั การ
ปรับตัว” (แม่ของน้องสี)่
ทัง้ นี้ การมีชีวติ อยู่รอดได้ภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวได้ง่ายนัน้
สามารถจําแนกแกได้เป็ น 3 ด้าน คือ มีความยืดหยุน่ เอาชีวติ รอดได้ ดําเนินชีวติ ได้ภายใต้สภาวะที่
แตกต่างทัง้ ทางวัฒนธรรมและสังคม ดังนี้
2.1) ยืด หยุ่น
การดําเนินชีวติ ภายใต้สภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มนุ ษย์ทส่ี ามารถรูเ้ ท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงด้วยการฝึ กฝนจิตใจให้ตงั ้ มันอยู
่ ่บนความดีงาม ไม่โอนอ่อนไปตามกระแสจะ
สามารถนํ าพาร่างกายไปสู่การกระทําทีด่ แี ละสง่างามได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์โดยจะมีการ
เตรียมตัวและการวางแผนทีจ่ ะรับมือกับสิง่ ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้
“ ถ้าผูเ้ รียนเองเขาตระหนักว่าสิง่ ที่เกิดขึน้ ทุกวันเป็ นการเรียนรู้ เขาจะอยู่ได้อย่างไม่ต้อง
เป็ นทุ กข์ คือ เพราะสภาวะ แก่นของบทสรุป ผมมองว่ามัน ไม่เปลี่ยนแปลงเช่น เรื่องความทุ กข์
ความสุข ตรงนี้คอื ถ้าเข้าใจแล้วเราเป็ นมนุ ษย์ทเ่ี รียนรู้ กระบวนการความเชื่อ ความจําทีอ่ ยูใ่ นสมอง
ถ้าเราเปลี่ย นไปสู่ค วามสําคัญ เรื่องการที่เราจะอยู่ก ับ การพิจารณาหรือการวิเคราะห์ นัน่ คือการ
เรียนรู”้ (พ่อของน้องเก้า)
“ ต้องอยูใ่ ห้ได้ทุกสถานการณ์ บอกเขาว่าชีวติ เรามันก็ มีหลายเรือ่ งทีเ่ ราไม่อยากทําแต่ตอ้ ง
ทํา บางอย่างเราอยากได้แล้วก็ไม่ได้ ยาก ถ้าเราอยากได้จริงๆนะ แต่ตอ้ งพึง่ ตัวเองพึง่ คนอื่นให้น้อย
เวลาเขาวางแผนซือ้ ของเขาจะรูเ้ ลยต้องวางแผนเก็บเงิน จะไม่มเี ข้ามาขอ” (แม่ของน้องแปด)
ดังนัน้ กระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี ใู้ ห้ผเู้ รียนมีความยืดหยุ่นในการใช้ชวี ติ สามารถกระทําได้โดย
การเผชิญสถานการณ์จริงโดยมีผปู้ กครองร่วมพิจารณาและให้คําปรึกษา วิเคราะห์หาทางออกและ
แก้ไขสถานการณ์นนั ้ ๆ
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2.2) เอาชีวิ ต รอด
การมีชีวิต อยู่ บ นโลกที่ กํ า ลัง มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว แม้ จ ะอาศัย อยู่ ใ น
ครอบครัวที่ทําหน้ าที่ดูแลและจัดการศึกษาให้แก่บุตร อีกทัง้ ยังมุ่งเน้ นให้สามารถพึ่งตนเองได้ แต่
ผูป้ กครองยังคาดหวังให้ลูกมีทกั ษะที่จะสามารถดํารงชีวติ อยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัย เผชิญโลกได้
อย่างเหมาะสมและมีการดําเนินชีวติ ได้ดว้ ยตัวเอง โดยหวังให้บุตรมีทกั ษะในการเอาตัวรอด
“ บางทีเค้าก็ตอ้ งเรียนรูก้ ารเอาตัวรอดอ่ะ การอยู่ของเค้าคนเดียวได้ ไม่เริม่ ตอนนี้แล้วเค้า
โตขึน้ อ่ะ เค้าจะแก้ปัญหายากขึน้ อะไรก็ไม่กล้า” (แม่ของน้องสอง)
“ เราก็บอกเขาว่าพ่อแม่เลี้ยงดูได้แหละแต่ไม่ใช่ตลอดชีวติ ถ้ายิง่ เอาตัวรอดได้เร็วที่สุด
เมือ่ ไร หนูกจ็ ะเรียนรูช้ วี ติ แล้วก็จะอยูไ่ ด้” (แม่ของน้องแปด)
“ แม่น่ีเปิ ดมุมมองตลอดเลย แล้วเดีย๋ วนี้จบม.6มานี่ มันไม่ได้หากินได้นะลูก เรื่องเอาตัว
รอดด้วย ชีวติ ทีอ่ ยูบ่ นโลกของความเป็ นจริง” (แม่ของน้องแปด)
“แป้ งจะให้เขาศึกษาข้อมูลไปก่อน ไปไหนทุกครัง้ เขาต้องมีความรูค้ ร่าวๆ ว่าประเทศนี้มี
ประวัตมิ ายังไงคนมีลกั ษณะอย่างไร อาหารการกิน ภูมอิ ากาศ ความรูร้ อบตัว อัตราแลกเปลีย่ น แล้ว
ก็สร้างทักษะให้เขาเอาตัวเองรอดเองได้ เวลาขึน้ รถไฟใต้ดนิ ก็เอาแผนทีไ่ ป ลองดูสแิ ม่จะไปสถานีน้ี
เราต้องไปขึน้ ที่ไหน เพราะว่าอยู่เมืองนอกบางทีทุกอย่างจะต้องขวนขวายเอง อย่างเวลาเดินทาง
อย่างนี้ ทีเ่ มืองนอกเขาก็เดินทางกันตัง้ แต่เด็กๆ ไปไหนมาไหนเองได้ของเราเหมือนอะไรเด็กจะต้อง
อยู่กบั พ่อแม่ตลอดเวลา มันดูอดึ อัด ต่างประเทศเด็กจะมีอสิ ระในการ ได้ลองอะไรมากกว่าเรา” (แม่
ของน้องสี)่
ทัง้ นี้ กิจกรรมที่ส่งเสริม ให้บุ ต รมีชีวิต อยู่รอดได้ภ ายใต้ก ารเปลี่ย นแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ คือการปรับตัวในด้านการสือ่ สาร การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ การรับประทานอาหาร การ
ว่ายนํ้า หรือแม้กระทังการเรี
่
ยนรูใ้ นการทํานํ้าให้สะอาดเป็ นต้น
“ก็มลี งเรียนว่ายนํ้าเลย ก็ไปเรียนทุกท่าให้เป็ นก็จะบอกว่าการว่ายนํ้าเนี่ยมันเป็ นสิง่ จําเป็ น
ในชีวติ น่ ะ เพราะว่าต่อไป ไปเที่ยวกับเพื่อนไปนํ้ าตกไปอะไรมีอะไรก็ต้องพึงตัวเองให้ได้” (แม่ของ
น้องหก)
“เราไม่รวู้ ่าสถานการณ์ฉุกเฉินมันเหมือนทีแ่ ม่พบ่ี อกว่าคนกรุงเทพฯ ไม่เคยสะอึกกับเรื่อง
พวกนี้ จนนํ้าท่วมอ่ะ พีถ่ ามน้องว่าเห็นหรือยังว่าทําไมพีถ่ งึ ให้ลกู เรียนเรื่องการกรองนํ้า” (แม่ของน้องเจ็ด)
2.3 ) ดําเนิ น ชีวิ ต ได้ภายใต้ส ภาวะที่แ ตกต่างทัง้ ทางวัฒ นธรรมและสังคม
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวมีการเตรียมการในเรื่องของการไหลบ่าทาง
วัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมทีท่ ําให้ลูกได้มที กั ษะการปรับตัวเพื่อให้สามารถดําเนินชีวติ ได้ภายใต้
สภาวะที่แตกต่างทัง้ ทางวัฒนธรรมและสังคม โดยการจัดกิจกรรมที่สบื เนื่องจากการดําเนินชีวติ ที่
ต้องมีการเดินทางไปใช้ชวี ติ ในต่างประเทศในบางช่วงเวลาเพือ่ ให้ลูกเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้สามารถอยู่
รอดได้ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง หรือในรายกรณีได้แสวงหาโอกาสเพื่อให้บุตรได้เรียนรูใ้ น
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ด้านการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชวี ติ ภายใต้ระบบสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากสังคมไทยและ
สังคมทีบ่ ุตรเคยชินเนื่องจากดําเนินชีวติ มาตัง้ แต่เกิด เป็ นต้น
“ เหมือนเขาเดินทางตัง้ แต่เล็ก เขาอาจไม่รสู้ กึ แปลก อันนี้กค็ อื การฝึกเขาโดยทีเ่ ขาไม่รตู้ วั ”
(แม่ของน้องสี)่
“การเรียนรูใ้ นการใช้ชวี ติ หมด เรื่องบางเรือ่ งทีบ่ างบ้านอาจจะเห็นว่าเป็ นเรื่องทีไ่ รสาระแต่
เรายังทํา เช่น แม่พาไปกินอาหารอินเดีย อาหารอิตตาลีหรือก็เป็ นอาหารแปลกๆ นู้นนี่นัน้ บางที่จะ
แพงหน่ อยก็ไม่เป็ นไรท้ายที่สุดก็จะได้เห็น ชีสอันนี้เหม็น ชีสอันนี้อร่อย อะไรอย่างนี้ก็ต้องเรียนรู้
ไว้อะครับ” (พ่อของน้องหก)
วลูกด้วยส่วนหนึ่งให้
“ ใจหนึ่งคนเป็ นแม่เนาะมีลูกสาวเนี่ย แต่เราก็ต้องมีความเชื่อมันในตั
่
เค้ารูจ้ กั ระแวดระวัง” (แม่ของน้องแปด)
กิจกรรมที่ผูป้ กครองจัดให้เพื่อให้บุตรสามารถดําเนินชีวติ ได้ภายใต้สภาวะที่แตกต่างทัง้
ทางวัฒนธรรมและสังคม เช่น การดําเนินชีวติ และท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ การรับประทาน
อาหารในรูปแบบที่แตกต่ างจากในชีวติ ประจําวัน การทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มชาติพนั ธุ์หรือชาว
ต่างประเทศ เป็ นต้น
3.) แก้ไขปัญ หาเป็ น
มนุ ษย์ท่สี ามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดการดําเนินชีวติ ประจําวันและการดําเนินชีวติ ร่วมกับ
ผู้อ่ืน ในสังคมได้จะสามารถพบกับ ความสุข และความสําเร็จในการทํางาน ดังนัน้ ผู้ป กครองที่จดั
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้นทักษะ
ในการแก้ไขปั ญหาให้กบั บุตรของตน โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ การเข้าใจสาเหตุและ
ทีม่ าของปั ญหา การเผชิญและตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเองและการยอมรับผลของการกระทํา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1) เข้าใจสาเหตุแ ละที่ม าของปัญ หา
ผูป้ กครองมุง่ สร้างมุมมองทีม่ ตี ่อปั ญหาทีบ่ ุตรประสบพบเจอว่าเป็ นเรื่องปกติ ธรรมดาทีท่ ุก
คนต้องเจอกับปั ญหาต่างๆในการดําเนินชีวติ และมุง่ เน้นให้บุตรใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปั ญหานัน้ ๆ
“ มันเจออยู่แล้วแหละปั ญหา มันต้องมีปัญหา เราไม่เตรียมอะไร คิดแค่ว่าถ้าเจออะไรเรา
ต้องมีสติ แล้วก็คดิ แก้ไป มีแผนเอ แผนบี พ่อเขาจะเป็ นแนวนี้ไม่ตอ้ งกลัว เจออะไรก็แก้ปัญหา” (แม่
ของน้องสี)่
“ เราต้องรูท้ นั การเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่รูก้ ็จะใช้ความจํา เวลามันมีปัญหาเราก็จะแก้ไข
ไม่ได้” (พ่อของน้องเก้า)
3.2) กล้าเผชิ ญ และตัด สิ น ใจด้ว ยตัว เอง
การเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการมีสว่ นร่วมและการเปิ ดโอกาสของพ่อแม่ทใ่ี ห้เด็กได้แสดงความ
คิด เห็ น อย่ า งอิส ระในครอบครัว ที่ จ ัด การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ต ร เมื่อ เกิ ด สถานการณ์ ปั ญ หาขึ้น ใน
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ชีวติ ประจําวันบุตรจะมีความกล้าที่จะเผชิญปั ญหาและสามามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วย
ตัวเองเพราะรูด้ วี า่ มีพอ่ แม่ทค่ี อยให้โอกาสและกําลังใจอยูใ่ นทุกขณะ
“ ไม่ว่าเทีย่ วทีไ่ หนแป้ งก็ทําแบบนี้อ่ะคะ ให้เขามีส่วนร่วมกับเรา ไม่ใช่ว่าให้พ่อแม่หาให้ทุก
อย่าง หรือพาไปทุกอย่าง อันนี้มดก็ต้องรูว้ ่า เราจะไปตรงนี้ แล้วตรงนัน้ มันมีอะไรบ้าง เขาต้องหา
ข้อมูล พอไปถึงแล้ว เขาก็ตอ้ งช่วยเราหาทีพ่ กั ช่วยตัดสินใจ ช่วยถาม ช่วยแก้ปัญหา ไม่มไี อ้นนั ้ ขาด
ไปนี้ เวลาไปซือ้ ข้าวซือ้ ของให้เขาได้จดั การเอง ถ้ายากได้ไอ้น้ี ต้องต่อเอาเองคะ” (แม่ของน้องสี)่
“ เขากล้าตัดสินใจเพราะเค้าไม่เคยอยูใ่ นโอวาทของใคร” (แม่ของน้องหก)
3.3) ยอมรับ ผลของการกระทํา
การใช้ชวี ติ และเรียนรูไ้ ปกับพ่อแม่ แม้จะมีครอบครัวเป็ นฝ่ ายสนับสนุ น แต่ผปู้ กครอง
ต่ างมุ่งหวังและพยายามสร้างทัก ษะเพื่อให้บุ ต รของตนยอมรับ ถึงผลของการกระทํ าของตนเอง
เพือ่ ให้สามารถดําเนินชีวติ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิ
“คือคิดให้ดกี ่อนทําเพราะท้ายทีส่ ุดแล้วการกระทําทุกอย่างจะมีผลสะท้อนกลับมาคุณต้อง
รับผิดชอบผลอันนัน้ ด้วยนะ” (พ่อของน้องหก)
“ ไม่งนั ้ ก็จะไม่กล้า เขารูแ้ ล้วว่าเราไม่ใช่แนวโอ๋ ถือว่าเป็ นประสบการณ์ อย่าไปเครียด ให้
เขารูว้ า่ ชีวติ ไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีอะไรทีเ่ ราไม่ได้คาดคิด” (แม่ของน้องสี)่
ทัง้ นี้กจิ กรรมทีผ่ ูป้ กครองสามารถจัดได้เพื่อให้ลูกมีทกั ษะในการแก้ปัญหา ทัง้ ในด้านการ
เข้าใจสาเหตุและทีม่ าของปั ญหา การเผชิญและตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเองและการยอมรับผลของ
การกระทําคือ การพาไปเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงเพื่อให้เผชิญกับผูค้ นและปั ญหา และการจัดการ
เรียนรูท้ ใ่ี ช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Base Approach) เช่น การเดินทางคนเดียว การเดินป่ า เป็ นต้น
“ ลูกเดินทางมาคนเดียวกลับคนเดียวก็ถอื เป็ นบททดสอบด้วย” (แม่ของน้องแปด)
“ต้องอาจจะจําลองสถานการณ์ พาเค้าไปเรียนรูแ้ ต่เราต้องสอดแทรกทักษะการตัดสินใจ
การแก้ไขปั ญหา ยกตัวอย่าง เช่นนํ้ าตก เราพาเค้าไปเที่ยวแล้วก็ตรงนัน้ มันต้องมีทกั ษะอะไรบ้าง”
(แม่ของน้องหก)
4) เข้ากับ คนอื่น ได้ด ี
ผูป้ กครองพยายามมุ่งเน้นทักษะทางสังคมเพื่อให้บุตรสามารถดําเนินชีวติ ร่วมกับคนอื่นๆ
ในสังคมได้ โดยถือเป็ นหัวใจหลักสําคัญในการพัฒนาบุตร ทัง้ นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3
ประการ คือ การเข้าใจผู้อ่ืน มีท่าทีเป็ น มิต รและสื่อสารสร้างมิต ร การดูแลเอาใจใส่แ ละให้ความ
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื
“ นอกจากเราจะสอนลูกในการใช้ชวี ติ รูจ้ กั พัฒนาตนเองรูอ้ ะไรหลายๆอย่างก็ต้องให้เค้า
รูจ้ กั มองคนอื่นด้วย ไอ้น้ีสาํ คัญไม่งนั ้ มันจะกลายเป็ นคนไม่มหี วั ใจ ถ้าไม่มหี วั ใจและไอ้หลักการทีเ่ รียน
มาทัง้ หมดมันจะล้มเหลว” (แม่ของน้องแปด)
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4.1) เข้าใจผูอ้ ื่น
การที่จะอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้ จําเป็ นที่บุตรต้องรูจ้ กั ความต้องการของคนที่อยู่
รอบข้างอันจะนํ ามาซึ่งการรับรูแ้ ละทําความเข้าใจได้ถึงความรูส้ กึ และความต้องการของบุคคลอื่น
นอกเหนื อจากตนเองซึ่งจะนํ าไปสู่ค วามเข้าใจกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ดังนัน้
ผูป้ กครองจึงพยายามทีจ่ ะสร้างทักษะในการทําความเข้าใจทัง้ ความรูส้ กึ อารมณ์และความต้องการ
ของบุคคลอื่นทัง้ คนปกติและกลุ่มคนทีม่ คี วามต้องการพิเศษให้แก่บุตรเปรียบเสมือนการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา
“ เรามาร่ ว มกัน แบบอย่ า งนี้ ส่ ว นหนึ่ ง มัน ทํ า ให้ ลู ก เนี่ ย มองเห็น เขาเรีย กว่ า อะไรอ่ ะ
ข้อเท็จจริงของการเป็ นมนุ ษย์นะ คือๆ มันก็เป็ นโมเดลของสังคม ภาพใหญ่นนั ้ เอง เป็ นโมเดลเล็กก็
คือการย่อลงมาในบ้านเฟิ รน์ เวลาเราอยู่ร่วมกันหลายๆคน ก็มขี อ้ ดีขอ้ เสีย บางมุมมองเราก็ดงึ เอา
พฤติกรรม หรือในบางทีพฤติกรรมแย่ๆมันก็เกิดจากเราก็มนั มี พฤติกรรมดีๆทีเ่ กิดจากเราหรือเกิด
จากคนอื่น มันก็มที งั ้ ดีและแย่ ฉะนัน้ มันก็เป็ นโอกาสให้เราได้เรียนรู”้ (พ่อของน้องสาม)
“คือเราบอกว่าเหมือนถ้าหนูเป็ นคนซือ้ เป็ นคนมาใช้บริการ สิง่ ทีห่ นูตอ้ งการหนูรวู้ ่า หนูมา
แค่ต้องการมาอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วบรรยากาศอย่างนี้ หนู พ อใจ แต่ ถ้าหนู มาถึงได้อ่านหนังสือ
บรรยากาศดีกจ็ ริง แต่อยูด่ ๆี มีคนเอานํ้าดื่มมาให้ นํ้าเปล่าฟรีมาวางไว้แล้วก็มาชวนว่า สามารถเอา
หมอนมานอนอ่านได้นะคะ มากกว่ามัย๊ อันนี้คอื คือ ใจเค้าใจเรา เชิงบวกเค้าได้ ใจเค้าใจเรา คุณซือ้
ใจเค้าได้มยั ๊ แต่ถา้ คุณทํางานตามใจฉัน คุณซือ้ ใจใครไม่ได้ คุณซือ้ ใจตัวเองได้ คุณซือ้ ใจคนอื่นไม่ได้”
(แม่ของน้องเจ็ด)
“ อย่างวันเสาร์น้ีกจ็ ะไปของเรนโบว์รมู ทีเ่ ป็ นเด็กพิเศษ แล้วเขาให้ไปเล่นละครแบบนัน้ เล่น
แบบปกติ พยายามให้เขาลองให้รว่ มกับคนทีแ่ ตกต่าง ทัง้ วัยและพัฒนาการ” (แม่ของน้องสี)่
กิจกรรมทีส่ ามารถสร้างทักษะในการเรียนรูและทําความเข้าใจผูอ้ ่นื คือ การให้เด็กได้มกี าร
รวมทํากิจกรรมกลุ่มทัง้ จากการเรียนและการรวมกลุ่มเพือ่ นในวัยเดียวกันและการทํากิจกรรมร่วมกัน
บุคคลทีม่ คี วามต้องการพิเศษ เป็ นต้น
4.2) มีท่าทีเป็ น มิ ต รและสื่อ สารสร้างมิ ต ร
การแสดงออดด้วยท่าทีทเ่ี ป็ นมิตรทัง้ ทางอวัจนภาษาคือภาษากายทีส่ อ่ื สารผ่านหน้าตา
ท่าทางหรือรอยยิม้ ตลอดจนการสือ่ สารทีส่ ามารถชักจูงผูฟ้ ั งให้คล้อยตามผูพ้ ดู และสร้างมิตรภาพเป็ น
สิง่ ทีผ่ ปู้ กครองพยายามสร้างให้บุตรมีทกั ษะดังกล่าว ทัง้ นี้เพราะตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมี
กัลยาณมิตรของบุตรทัง้ นี้ยงั ได้ปลูกฝั งถึงคุณลักษณะภายในทีจ่ ะทําให้เกิดมิตรภาพได้งา่ ย คือ การ
เคารพให้เกียรติผอู้ ่นื และการสนับสนุนให้บุตรมีเพือ่ ทีห่ ลายหลายวัยอีกด้วย
“ ลูกต้องอยู่ในพืน้ ฐานการเคารพและให้เกียรติผอู้ ่นื ถ้าไม่เช่นนัน้ มันจะเกิดปั ญหาตามมา
เยอะ” (พ่อของน้องสาม)
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“ การที่เราได้เปิ ดโอกาสให้ลูกได้ใช้ชวี ติ ร่วมกันคนอื่นๆในสังคม เช่น พาออกมาเดินใน
สวนสาธารณะ เค้าจะสังเกต เค้าจะมีเซ้นท์มอง ปล่อยเวลาให้เค้าได้พดู คุยกับคนอื่นบ้าง ปล่อยเวลา
ให้เค้าได้พดู คุยกับคนอื่นบ้าง” (แม่ของน้องห้า)
“ บ้านเราเนี่ย รูจ้ กั เพื่อนเยอะมาก แล้วก็ฉลาดมาก ฉลาดคือผูใ้ หญ่ถามอะไรเค้ากล้าที่จะ
ตอบ กล้าทีจ่ ะอธิบายแล้วก็คอื ไม่ได้เลีย้ งให้ลกู เป็ นเด็กเก็บตัวเลย” (แม่ของน้องเจ็ด)
กิจกรรมทีส่ ามารถจัดให้บุตรเพื่อสร้างเสริมทักษะในการสื่อสารและมีท่าทีท่เี ป็ นมิตร เช่น
การได้พบปะผูค้ นทัวไปในสถานที
่
ต่ ่างๆ การรวมกลุ่มเพือ่ การเล่นและทํากิจกรรม เป็ นต้น
4.3) ดูแ ลเอาใจใส่แ ละให้ค วามช่ว ยเหลือ ผูอ้ ื่น
การจะดําเนินชีวติ ได้อย่างเป็ นปกติสุขในสังคมที่มกี ารเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วนัน้
นอกจาการดูแลตนเองและพึ่งพาผู้อ่นื ให้น้อยที่สุดแล้ว ผูป้ กครองยังต้องการสร้างให้บุตรสามารถ
ดูแ ล ช่ ว ยเหลือ และเอาใจใส่บุ ค คลใกล้ชิด รวมทัง้ บุ ค คลอื่น ที่อ ยู่ร่ว มสังคมกับ บุ ต ร โดยถือ เป็ น
สิง่ จําเป็ นขัน้ พืน้ ฐานของการเป็ นมนุ ษย์ท่จี กั ต้องมีในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อผูท้ ่มี พี ระคุณ
นอกจากนี้ยงั บ่มเพาะลูกให้รจู้ กั ช่วยเหลือผูอ้ ่นื แบ่งปั นสิง่ ของที่ตนมีให้แก่ผูอ้ ่นื โดยเน้นหนักเรื่อง
การดูแลทัง้ ต่อคนเอง ชุมชนและสังคมอีกด้วย
“ คุณแม่พยายามเน้นแกก็คอื การแบ่งปั น เพราะว่าการแบ่งปั นนี้ คือหมายความว่า ขณะที่
เราต้องเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดแล้วเนี่ย เราก็ต้องมีสงั คมคือมีเพื่อน มิตรที่ดเี ข้ามาหาเรา แต่มติ รที่ดี
คือไม่ได้นึกทีว่ ่าจะขายมาขายไปอย่างเดียว คือจะมีการแบ่งปั นตามวิถเี กษตรของเค้าว่าเหลือแล้วก็
ขายหรือเราต้องแบ่งปั น คือถ้าเรากินแล้วเหลือก็ขายอะไรอย่างเนี่ย คือจะใช้แนวนัน้ อ่ะคะ” (แม่ของ
น้องสอง)
“ ไม่ตอ้ งกลัวว่าลูกเรามันจะเป็ นคนเดียว ไม่เอาใคร ไม่ใช่แล้วล่ะ มันมีพน่ี ้องมันเต็มเลย ซึง่
มันก็เป็ นโอกาสดีของเขาด้วย ทําให้เราได้ใช้โอกาสทัง้ 2 ส่วน ไม่ขาดน่ ะ ค่อนข้างโชคดีนะ เราว่า
ลูกเราโชคดีนะ ในการรวมกลุ่มทีน่ ่ี” (พ่อของน้องสาม)
“ แต่เราพยายามใส่เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความเคารพให้เกียรติผใู้ หญ่ ความกตัญญู
กตเวที เนี่ยยังยอมรับว่าน่าจะเป็ นพืน้ ฐาน สําคัญของมนุ ษย์” (พ่อของน้องสาม)
“ ส่วนหนึ่งก็สอนให้เค้ารูจ้ กั ว่าแบ่งปั นให้เค้าเห็นว่าคนที่ดอ้ ยกว่าเรา บุคคลมีหลากหลาย
ฉะนัน้ ก็อย่าพึงตัดสินใจอะไรคือท้ายที่สุด ไม่ได้บอกเป็ นตัวอักษรแต่มนั ผ่านประสบการณ์ ความมี
นํ้าใจทีเ่ ราจะให้เค้าได้ทาํ ” (แม่ของน้องหก)
“ คนดีต่อตัวเอง คนดีต่อคนทีเ่ ค้ารักเรา คนดีต่อสังคม ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง รักตัวเอง คือ
ไม่ทําร้ายตัวเอง หลักๆ คือรักตัวเองอ่ะ คุณต้องรักตัวเอง คุณต้องรักคนทีเ่ ค้ารักเรา คุณควรทีจ่ ะรัก
สังคมเพราะคําว่ารักก็หมายถึงว่าการทีเ่ ราจะรักใครสักคนนึง อะไรสักอย่าง คุณก็จะแคร์กจ็ ะใส่ใจ แต่
พีบ่ อกว่าเหมือนเริม่ ต้นจากรักตัวเอง มันก็จะเป็ นสิง่ แรกก่อนทีค่ ุณจะไปรักคนอื่นได้คุณต้องรักตัวเอง
เมื่อไหร่ทค่ี ุณรักตัวเองคุณก็จะละเอียดละออกับตัวเอง คุณจะไม่สร้างความผิดพลาดทีเ่ กิดจากตัวเอง
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เป็ นเพราะคนอื่น อย่างนี้กจ็ ะค่อยไปเป็ นรักคนอื่น ใส่ใจคนอื่น แต่คําว่ารักตรงนี้กจ็ ะอยู่บนพื้นฐาน
ของความพอดี” (แม่ของน้องสอง)
“ ถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรง พอช่วยได้ ร่างกายยังไม่ได้เหนื่อยมากก็ทําเหอะ อะไรอย่างเนี้ย
เพราะว่าพอเหนื่ อยเสร็จเราพักผ่ อนเราก็หายแต่ ความรู้สึกคนที่เราไปช่ วยเค้าเนี่ ยจะเป็ นพลังต่ อ”
(แม่ของน้องเจ็ด)
5) คิ ด ริ เริ่ ม สร้างสรรค์
สิง่ ทีเ่ ป็ นผลลัพธ์ทผ่ี ปู้ กครองพยายามปลูกฝั งและก่อให้เกิดทักษะในตัวบุตรเพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิต อยู่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีก ารแข่งขัน ในตลาดแรงงานเพื่อ ให้ได้ม าซึ่งแรงงงานที่มี
ศักยภาพสูง คือ การมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เป็ นตัวของตัวเอง นัน่ คือ มีความกล้าแสดงออกและ
สร้างสรรค์ผลงานได้ดว้ ยตัวเอง ดังนี้
ว เอง
5.1) กล้าแสดงออกและเชื่อ มันในตั
่
ผูป้ กครองมีการสร้างกระบวนการทีท่ าํ ให้บุตรรูส้ กึ มันใจในผลการกระทํ
่
าของตน คือการทํา
ให้บุตรรูว้ ่าตัวเองเป็ นที่รกั เสมอของคนในครบครัว ทําให้บุตรรูส้ กึ มันใจ
่ สามารถแสดงออกได้อย่าง
อิสระและเปิ ดเผยทัง้ นี้ผปู้ กครองยังได้ปลูกฝั งแนวคิดด้านศีลธรรมและจารีตประเพณีของคนไทยให้
บุตรได้ใช้เป็ นหลักยึดในการแสดงความคิดและการแสดงพฤติกรรม
“สอนให้เค้ากล้าแสดงออกแต่อยูใ่ นกรอบนะ ควรทําไม่ควรทําผิดศีลธรรมมัย้ ” (พ่อของน้องหก)
“คือเราปลูกฝั งทุกอย่างเรื่องการที่เค้าไม่เป็ นภาระต่อใคร ให้รบั ผิดชอบตัวเองมีระเบียบ
วินั ย กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง แล้ ว ก็ รู้ห น้ า ที่ ต ั ว เอง เพราะฉะนั ้น หลายๆที่ ม ัน มี
ประสบการณ์ทท่ี าํ งานร่วมกันมาจะพิสจู น์วา่ รูจ้ กั คิด” (แม่ของน้องหก)
“ กระบวนการทีเ่ ราให้เค้ามันใจในตั
่
วเอง รูค้ ุณค่าในตัวเอง เค้าสามารถมีทศั นคติทด่ี ี สร้าง
ทัศนคติท่ีดตี ่อการทํา ไม่ใช่ว่าแง่ลบ แง่ลบกับการเดินทาง การเดินทางเนี่ยออกจากบ้านยังกลัว
เพราะวันนึงที่มที ศั นคติในแง่ลบตลอกับผูอ้ ่นื ใช่ม่ะ จริงๆอาจจะไม่มกี ็ได้ ก็ต้องสร้างพวกนี้แหละ
แล้วเราเชื่อในตัวเขาตลอดอะ” (พ่อของน้องหนึ่ง)
5.2) สร้างสรรค์ผลงานได้ด ้ว ยตัว เอง
ผูป้ กครองพยายามผลักดันให้เรียนรูท้ จ่ี ะเข้าใจถึงความชอบและความถนัดของตัวเอง
เพื่อส่งเสริมให้สามารถทําตามความฝั นหรือสิง่ ทีต่ นเองรักให้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความสุขของตัวบุตร
เองและสามารถนํ ามาซึ่งการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตวั เอง ทัง้ นี้พบว่าบุตรที่ผ่านการ
เรีย นจากครอบครัว ที่มุ่ งเน้ น การเสริม สร้า งทัก ษะชีวิต และการทํ า งานสามารถแสดงให้เห็น ถึง
ศักยภาพในการเรียนรูและฝึ กฝนในสิง่ ที่ตนเองชอบและถนัดจนเป็ นนักกีฬาทีมชาติและรองแชมป์
โลกในกีฬาเอ็กตรีม จิตกรน้อยนักวาดภาพทีม่ รี าคาสูง นักแต่งนิทานภาษาอังกฤษทีส่ ามารถขาย
ต้นฉบับ เป็ นต้น ซึ่งในรายอื่นๆกําลังอยู่ในช่วงการค้นหาความฝั นและความชอบของตนเองเพื่อไป
ให้ถงึ จุดหมายโดยมีครอบครัวเป็ นฐานสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานในชีวติ
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“เค้าสร้างผลงานเค้าชัดเจน คิดว่าเขตยอมรับนะในสิง่ ทีเ่ ค้าเป็ น เพราะงานทีเ่ ค้าทํามีเยอะ
มาก งานเพ้นท์ งานเขียนรูป งานเขียนภาพสองสามหมืน่ ภาพ” (แม่ของน้องสี)่
“เค้าเคยเอาไปขาย ทีง่ านสวนโมกข์ แล้วก็ทช่ี ่วยเหลือชาวอเมริกนั แล้วก็ ก็ขายได้ขายได้
หลายพันบาทมอบเงินให้บริจาค เค้าอยากมอบ อันนัน้ คือประสบการณ์ ไง ประสบการณ์ ของเค้า
เพราะอะไรพีส่ อนว่า อันนี้เป็ นสิทธิของลูก แม่เคยบอกว่าเรือ่ งการเก็บออมของลูกแล้ว ลูกเข้าใจว่าจะ
เก็บไว้เพือ่ อะไร” (แม่ของน้องห้า)
“ตอนนี้เค้ากําลังมีโอกาสมีอนาคต เพราะเค้าติดทีมชาติทงั ้ คู่ เพราะเล่นเอ็กตรีม” (แม่ของ
น้องหก)
"รูปหนึ่งก็ประมาณ 500 บาท แต่บางรูปก็เยอะกว่านี้ เกือบแสนบาท แต่ใช้เวลาวาดนาน
นะคะ บางคนเขาเห็นว่าหนู เป็ นเด็ก โตขึน้ อาจจะเปลี่ยน ไม่วาดภาพแล้ว เขาก็ยงั ให้ราคาไม่มาก”
(พ่อของน้องเก้า)
“พยายามให้เข้าสังคมใหม่ๆ กับสิง่ ทีเ่ ขาสนใจ เช่น อะคูเลเล่อย่างนี้ เราหาเลยว่าร้านไหนที่
มันสุดยอด ทีเ่ ป็ นสังคมจริงๆ ทีไ่ ม่ใช่เรียนเป็ นชัวโมงๆแล้
่
วจบ คือให้เขาไปคลุกคลีกบั พวกมีฝีมอื เลย
รูจ้ กั คนโน่นคนนี้ แชมป์ โลกแชมป์ อะไรของเขาอ่ะคะ เขาต้องซ้อมเหมือนซึมซับเทคนิค หรือว่าความ
เป็ นไอดอล การทีเ่ ขาซ้อม ซ้อมแบบไหน ทัศนคติของคนเหล่านี้ ซึมซับมา” (แม่ของน้องสี)่
6) มีค วามรับ ผิด ชอบ
นอกจากเรื่องของตนเองและสังคมแล้ว ผูป้ กครองพยายามปลูกฝั งคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความรับชอบในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ให้แก่บุตร โดยมีองค์ประกอบสําคัญคือ การทํางานจน
สําเร็จและการยอมรับฟั งการวิพากษ์จากผูอ้ ่นื ดังนี้
6.1) ทําจนสําเร็จ
การทีผ่ ปู้ กครองให้เด็กได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจทีจ่ ะกระทําหรือไม่กระทํางานใดๆ
หรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งและพยายามกระตุ้นให้ลูกทําจนจบหรือสําเร็จ เด็กมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานที่ทําจนสําเร็จและมักทําออกมาได้ดเี นื่องจากพิถพี ถิ นั ในการทํา
และทํามาอย่างต่อเนื่อง ทําซํ้า ทําเป็ นประจํา ทําจนสําเร็จ
“ หนู ถ้าหนู เป็ นคนตัดสินใจเอง ไม่ใช่แม่ตดั สินใจ ลูกจะต้องรับผิดชอบในสิง่ ที่ลูกเลือก ก็
ต้องทําให้มนั ไปตลอดรอดฝั ง่ ” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ คือให้เค้ารูว้ ่าสิง่ อะไรที่เค้าเลือกแล้วเนี่ยเค้าจะต้องเข็นต่อไปให้มนั จบรายการ” (แม่ของ
น้องแปด)
ผูป้ กครองพยายามสร้างขอบเขตของความรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จออกเป็ น 3
ระดับ คือ ส่วนตัว ส่วนรวมและส่วนสังคม ซึง่ ทําให้บุตรสามารถจัดสําดับความสําคัญของการกระทํา
ได้เป็ นอย่างนี้ นอกจากนี้ผปู้ กครองยังได้ชใ้ี ห้เห็นถึงคนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน
นัน่ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่าง
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ยาวนานและทรงเป็ นต้นแบบในด้านการทํางานอย่าสนุ ก คนทํางานก็สามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคไปได้
และงานทีท่ าํ จึงมีกป็ ระสบความสําเร็จ
“ แนวความคิดของบ้านเนี่ย ทีค่ ุยกับเขาไว้ ตัวเขาเองเนี่ย เขามีหลักความรับผิดชอบด้วย
ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ 3 ส่วน ก็คอื ส่วนตัว เรื่องส่วนตัวของเขาเราจะไม่ยุ่งเลย แล้วก็เรื่องของบ้านคือ
ครอบครัว ก็คอื ของบ้านเราและของบ้านเฟิ รน์ เนี่ แล้วก็ส่วนรวม สังคม เช่น การออกไปทําอะไร
ข้างนอกเพื่อให้ได้มกี าร อะไรอ่ะ ทัง้ ปล่อยของ ทัง้ จิตอาสา คือเขาแบ่งงานออกเป็ นสามส่วนด้วยตัว
ของเขาเอง เราคุยกันไว้หมดแล้ว คือเราก็บอกเขาว่าอันไหนเป็ นเรื่องส่วนตัว เขาก็ดําเนินการได้
ตามสบาย สิทธิของคุณเลย เพราะเราเลีย้ งลูกเราอย่างนี้ ให้สทิ ธิเขาโดยเต็มเลย” (พ่อของน้องสาม)
“ พระองค์ท่านบอกว่าทุกอย่าง คือมันเป็ นประโยคที่ว่าท่านมองว่าไม่ใช่งาน สิง่ ที่ท่านทํา
แล้วสนุ ก ประโยคเนี้ยบอกอะไรเรา สิง่ ทีง่ านจะสนุ ก ไม่สนุ กอยู่ทใ่ี จเราว่าตัวเราเองจะคิดให้มนั สนุ ก
มัย๊ ถ้าคุณเปิ ดใจคิดว่ามันสนุ กแล้วน่ ะ อะไรมาก็เหอะ ยากแค่ไหน เหนื่อยแค่ไหนคุณก็บอกว่าไม่
เป็ นไร” (แม่ของน้องหก)
“ ถ้าสนุกทีจ่ ะทําแล้วมันไปได้ สนุกทีจ่ ะทํา” (พ่อของน้องห้า)
“ก็เห็นมันทําอะไรมันตัง้ ใจทํา ปกติมนั ทํา มันเลือกทีจ่ ะทํา แล้วมันก็สาํ เร็จเองทุกอย่าง พอ
เขาชอบเขาจะเลือกเอง ทําเอง แล้วเราก็สนับสนุน” (พ่อของน้องสาม)
6.2) ยอมรับ ฟังการวิ พากษ์จ ากผูอ้ ื่น
การที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานหือรับผิดชอบในการทํางานซึ่งต้องมีบุคคล
อื่นร่วมด้วยจําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเคารพให้เกียรติ รับฟั งความคิดเห็นตลอดจนยอมรับฟั งการวิพากษ์
จากผูอ้ ่นื โดยเริม่ ต้นจากการยอมรับฟั งความคิดเห็นของคนในครอบครัวก่อนทีจ่ ะปล่อยให้ลูกปะทะ
กับบุคคลอื่นนอกครอบครัวและใช้การปรับพฤติกรรมเข้าร่วมด้วย
“ แต่เราต้องพูดให้เขาเข้าใจว่า คุณตัดสินใจแบบนี้ คุณก็ต้องทําและรับผิดชอบมัน ถ้าทํา
ไม่ได้ โอเค ไม่เป็ นไร แล้วลองทําแบบที่พ่อแม่บ อกว่ามันดี มันเหมาะกับหนู ซึ่งสิง่ ที่เขาคิดและ
ตัดสินใจ เขาก็รบั ผิดชอบมันดี” (พ่อของน้องเก้า)
“ วิธีการนํ าเสนอที่ม นั นุ่ ม นวลมากขึ้น ให้เกียรติค นอื่น อัน นัน้ สําคัญ มากกว่า เวลาเรา
สื่อสารกับคนบางทีความคิดเห็นไม่ตรงกันมันเกิดขึน้ ได้ หรือเราไม่ยอมรับในสิง่ ทีเ่ ขากระทบกับเรา
หรือในสิง่ ทีเ่ ขาประเมินเรา เราก็บอกว่าเขามีสทิ ธิทจ่ี ะไม่เห็นด้วยแต่วธิ ซี ง่ึ การแสดงออกทีไ่ ม่เห็นด้วย
ต้องทําอย่างนุ่มนวล” (พ่อของน้องสาม)
2.1.2 ด้า นกระบวนการ
นอกจากการให้ความหมายทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ในมิตดิ า้ นผลลัพธ์
หรือคุณลักษณะทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียนแล้ว ผูป้ กครองได้ให้ความหมายในเชิงกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ ใน
แง่ขงิ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ การเรียนรูจ้ ากตับ แบบและการเรียนรู้จากการลงมือทํา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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1) เรีย นรู้จ ากประสบการณ์
กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีผ่ ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ มุง่ เน้นการเรียนรูท้ ท่ี าํ ให้บุตรได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการได้สมั ผัสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทัง้ นี้
กระบวนการที่นํ า มาใช้ส ามารถจํา แนกได้ต ามช่ ว งอายุ ข องผู้เรีย น คือ การเล่ น และการเผชิญ
สถานการณ์จริง ดังนี้
1.1)
เล่น เพื่อ เรีย นรู้
ในช่วงอายุท่อี ายุน้อย ผูป้ กครองซึ่งมีการเตรียมความพร้อมของครอบครัวมาก่อนจะ
ทําการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก ซึ่งพวกเขา
เหล่านันพบว่
่
า นอกจากการเล่นจะเป็ นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กแล้ว การเล่นยังช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ ทําให้เด็กเกิดกระบวนการคิด ใฝ่ รแู้ ละกระบวนการในการค้นหาคําตอบ ไม่รสู้ กึ เบื่อหน่าย
ในการเรียนรู้ ทําให้ผปู้ กครองบางรายยังคงเน้นกระบวนการเรียนรูแ้ บบให้อสิ ระในการเล่นเพื่อให้หา
ความรูก้ บั บุตรมาจนถึงในวัยที่ลูกโต โดยไม่มกี ารจัดตารางเรียนในแต่ละวันให้แก่บุตรแต่มุ่งเน้ น
กระบวนการเรียนรูแ้ บบไม่เป็ นทางการเสมือนการเล่น
“ ธรรมชาติของเด็กจะเรียนรูผ้ ่านการเล่น แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่มองว่าการเล่นไม่ได้เป็ นส่วน
หนึ่งของการเรียนรู้ เป็ นเพียงความต้องการตามช่วงวัย แต่ถา้ พ่อแม่เห็นว่าเล่นเป็ นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ หรือเป็ นมากกว่า เด็กจะมีธรรมชาติทด่ี ี เช่น อุปนิสยั ทีด่ ี ถ้าเด็กได้ปลดปล่อย” (พ่อของน้อง
เก้า)
“ การเล่น เล่นทําให้เด็กสงสัยและเด็กจะติดว่าฉันเห็นอะไรทํายังไงนะ ทําไมถึงเป็ นสี ทําไม
ถึงเป็ นแบบนัน้ เด็กติดทีจ่ ะสงสัยหาความรูต้ ลอด” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ ทําแบบว่าเล่นๆ เนี่ยแหละ พีก่ ย็ งั เหมือนเดิมไม่มเี ลยตําราเรียน ไม่เคยสอน ไม่มตี าราง
เรียน เหมือนกับว่าเป็ นยังไงก็เป็ นอย่างนัน้ ” (แม่ของน้องห้า)
1.2)
เผชิ ญ สถานการณ์จ ริ ง
เมื่อบุตรโตขึน้ กระบวนการจัดการเรียนรูไ้ ด้เปลีย่ นแปลงไปตามพัฒนาการตามวัยของ
ลูกและสิง่ ที่ผู้ปกครองคาดหวังคือการเตรียมความพร้อมในการชีชีวติ และการประกอบสัมมาชีพ
ดังนัน้ กระบวนการเรียนรูท้ ท่ี ําให้ลูกเกิดประสบการณ์สาํ หรับเด็กโตคือ การพาลูกไปเผชิญกับผูค้ นที่
อยูใ่ นสังคม การได้เผชิญกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงเพือ่ ให้พบเจอกับความแตกต่างหลายหลากของ
การอยูร่ ว่ มกันในสังคม
“สร้างโอกาส ที่ได้รูไ้ ด้เห็นอะไรที่มนั กว้าง มันหลากหลาย ถ้าเราทําได้ หมายถึงพาไป
สัมผัสประสบการณ์ ให้มองเห็นอะไรทีม่ นั กว้างขึน้ เช่น ผูค้ น สถานที่ ความท้าทาย หรืออะไรโน้นนี่
นัน้ ” (พ่อของน้องสาม)
“ คนที่พบเห็นความแตกต่างหลากหลายจะเกิดความเข้าใจ ไม่ตดั สิน ถ้าเขาได้สมั ผัสกับ
สังคมทีเ่ ป็ นจริง เขาจะเข้าใจว่าบางครัง้ คนก็มคี วามหลากหลายและความดีกม็ คี วามหลากหลายด้วย
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ผมมองว่าตรงนี้คอื หลักของความรูท้ จ่ี ะได้มา ความรูไ้ ม่ได้เป็ นความรูแ้ ค่การประกอบอาชีพ แต่เป็ น
ความรูท้ เ่ี รียนรูก้ นั ตลอดชีวติ เรียนรูเ้ รือ่ งมนุษย์” (พ่อของน้องเก้า)
“ ก็ตอ้ งดูแล้วก็ใช้กจิ กรรมทีท่ ําด้วยกัน ใช้มุมมองทีเ่ รารูส้ กึ ว่าน่ าจะสําคัญคุยกัน แล้วก็ให้
เขาเข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์จริงเยอะๆ” (แม่ของน้องแปด)
“ ประเด็นส่วนใหญ่ พ่จี ะเน้ นว่าให้ลูกไปสัมผัสของจริง แล้วก็ประสบการณ์ จริง (แม่ของ
น้องหก)
“ จริงๆแล้วมันก็เป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ชวี ติ เรียกว่าฝึ กทักษะชีวติ ให้สมั ผัสกับเรื่องจริง”
(แม่ของน้องแปด)
วิธกี ารในการจัดการเรียนรูท้ ่ที ําให้ผเู้ รียนเกิดประสบการณ์จากการที่ได้เผชิญสถานการร์
จริงนัน้ เกิดจากการทีพ่ ่อแม่พาไปเข้าร่วมในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเข้าค่ายพัก
แรม หรือค่ายกิจกรรม การจําลองสถานการณ์ให้ลกู ต้องเผชิญ เช่น การเดินป่ า และการสร้างโอกาส
หรือสถานการณ์ ให้ลูกได้เผชิญปั ญหา เช่น การผลิตและขายสินค้า เป็ นต้น เพื่อให้บุตรได้แก้ไข
ปั ญหาหรือสถานการณ์ท่เี ผชิญและผ่านพ้นไปได้ดว้ ยตัวเอง โดยมีพ่อแม่เป็ นผูส้ นับสนุ น ประเมิน
และกระตุน้ ให้บุตรได้เกิดชุดของประสบการณ์ในการเผชิญปั ญหานัน้ ๆ
“ เราเชื่อเชื่อมันในตั
่ วเค้า แต่แรกๆมันก็ไปเรื่อยๆน่ ะ คือกระบวนการไม่ได้สร้างวันเดียวไง
เออมีโจทย์ขอ้ นี้แล้วชีวติ คุณจะจบ มันสร้างความเชื่อมันเข้
่ าไปเรื่อยๆ อย่างไอ้ทก่ี ารแสดงออกของ
เค้า การเข้า ค่ า ยอย่ า งนี้ ตอนแรกพ่ อ กับ แม่ ก็ ต้ อ งพาไป มีค รูพ าไปแล้ว กลับ มาคุ ย กัน นั น้ คือ
กระบวนการที่สร้างทัศนคติท่ีดีในการออกไป พอจนถึงระดับ นึ งเค้าสามารถ มันใจ
่ เค้ามันใจใน
่
ตัวเอง เค้าไปได้ เค้าอยากไป ให้เค้าได้ลองดู” (พ่อของน้องหนึ่ง)
“ ทัก ษะของเค้าจะเกิด ก็อ ย่างนี้ ต้อ งๆ ปะทะเอง ปะทะแบบน้ อ ยๆก่ อ น ค่ อ ยๆเรีย นรู้
(พ่อของน้องห้า)
“ ทักษะการเข้าสังคม ก็ตอ้ งเรียนรูเ้ องด้วย เราไม่สามารถไปปกป้ องได้ตลอดเวลา เช่นพา
ไปค่ า ยพาไปทิ้ ง ไว้บ้ า นเพื่ อ น ค่ า ยเณร ค่ า ยธรรมยาตรา ค่ า ยแม่ เอ แล้ ว ก็ ค่ า ยในขอนแก่ น ”
(แม่ของน้องหนึ่ง)
ประสบการณ์ อะไรถ้ามันไม่ได้ทําให้ถึงตายหรืออะไรอย่างเนี้ย ปล่อยให้เค้ารูจ้ กั เผชิญ
และรูจ้ กั การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วเอาตัวรอด เพราะเค้าจะเอาตัวรอดได้โดยวิธแี บบของเค้า แต่
ก็มบี า้ งทีเ่ วลาทีเ่ ค้าเอาตัวรอดมาได้ มันก็ มันก็ยงั ไม่ดี เด็กเองก็จะรูส้ กึ เลยว่าหนูลองแก้แล้วอ่ะ มันก็
ยังไม่ได้เต็มทีอ่ ่ะ เออ ทีน้ีเราก็อาจจะต้องเป็ นคนทีเ่ อาประสบการณ์ทเ่ี ราเคยเจอว่าเราใช้วธิ ไี หนแก้
เนี่ยบอกเค้าว่าเอ้ย ถ้าเป็ นเรา เราจะแก้อย่างไร” (แม่ของน้องสอง)
“ ต้องอาจจะจําลองสถานการณ์ พาเค้าไปเรียนรูแ้ ต่เราต้องสอดแทรกทักษะการตัดสินใจ”
(แม่ของน้องหก)
“ถ้าเค้าจะต้องไปเจอคนทีห่ ลากหลาย สิง่ ทีม่ าตรฐานสําหรับพีท่ ล่ี ูกควรจะเป็ นได้ก่อนทีจ่ ะ
ไปเจอคน คือ 1) พี่จะบอกว่าอย่างแรกเลย หนู ต้องไม่สร้างปั ญหาให้คนอื่น คําว่าไม่สร้างปั ญหามี
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อะไรบ้าง คือหนึ่งหนูตอ้ งรับผิดชอบตัวเองได้ หนูตอ้ งไปทําในสิง่ ทีจ่ ุดทีห่ นู กําลังจะไปยืนน่ ะ หนูตอ้ ง
ทําอะไรได้ ทําได้หรือยัง ทําได้มยั ๊ ความรับผิดชอบตัวเอง 2) มีความสามารถ ตอบโจทย์ในสิง่ ที่
สถานที่ท่ีกําลังจะไป ผู้ค นที่จะไปยืน อยู่ร่ว มกับ เค้า 3) หนู ต้องมีส ติ คือคุ ณ ดูแ ลตัวเองได้ คุ ณ มี
ความสามารถ แค่คุณไม่มสี ติคุณก็ไม่รอด” (แม่ของน้องเจ็ด)
2.) เรีย นรู้จ ากตัว แบบ
การเรียนรูข้ องมนุ ษย์ท่นี อกเหนือจากการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติแล้ว มนุ ษย์ยงั
สามารถเรียนรูแ้ ละแสดงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วจากการเลียบแบบบุคคลใกล้ชดิ โดยเริม่ จากพ่อ
แม่และขยายไปสูบ่ ุคคลอื่น
“ แต่ถา้ คุณเลย 6 ขวบคุณสายนะ พฤติกรรมเลียนแบบเนี่ยไวมาก” (แม่ของน้องห้า)
ผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาโดยครอบครัวมักมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเลียบแบบ
พฤติกรรมของพ่อแม่และครูหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทีถ่ ่ายทอดความรู้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1) พ่อ แม่
กระบวนการเรียนรูข้ องมนุ ษย์มกั มีกระบวรการเรียนรูจ้ ากบุคคลใกล้ชดิ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พ่อแม่ซง่ึ ถือเป็ นครูคนแรกของลูกซึง่ นอกจากจะอบรมสังสอนทั
่
ง้ ทางกายและวาตาแล้ว บุตร
มักมีกระบวนการเรียนรูจ้ ากพ่อแม่ทงั ้ ในแง่ของทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่
บุตรและผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวซึง่ อาศัยอยูก่ นั อย่างใกล้ชดิ ในบ้าน ดังนัน้ เรียนรูจ้ าก
พ่อแม่จงึ เป็ นกระบวนการเรียนรูส้ าํ คัญของผูเ้ รียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว
“ครอบครัว เป็ นเบ้าหลอม สภาพแวดล้อมของเด็กจะเป็ นยังไง ก็อยู่ท่คี รอบครัว (แม่ของ
น้องห้า)
“จริงๆแล้วหลักก็เป็ นพืน้ ๆเลย แม่เป็ นครูคนแรก ไอ้การทีจ่ ะกระตุน้ ว่าต้องสนใจ จริงๆแล้ว
ต้องเป็ นพฤติกรรมของแม่ทจ่ี ะทําให้เป็ นตัวอย่างด้วย” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“อยูต่ รงนี้เข้าใจแล้วว่าขึน้ อยูก่ บั พ่อแม่ ไม่ตอ้ งกังวลเลยว่าจะผิดหลัก ให้ความรักลูกเป็ นตัว
ตัดสินนัน้ แหละ อย่างทีพ่ บ่ี อก เจอกระบวนการ ขึน้ อยู่ในช่วงเวลาของชีวติ ช่วงนัน้ เราก็อนิ มาก แต่
พอมาถึงช่วงนึง รักลูกแบบไหน อยากสอนลูกแบบไหน คือลูกเรา (หัวเราะๆ) เราก็ไม่มที างทําให้
ลูกเจ็บปวดเพราะเราอยูแ่ ล้วใช่ไหมนัน้ แหละ” (แม่ของน้องหนึ่ง)
วิธกี ารสําคัญทีผ่ ปู้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรูผ้ า่ น
ตัวแบบให้แก่ลูกคือ การทําพฤติกรรมดีให้ลูกปฏิบตั ติ ามมากว่าการใช้คําพูดเพื่ออบรมสังสอน
่
เข้า
ทํานองทําดีให้ลูกเห็น เป็ นคนดีให้ลูกดู1ทัง้ ในแง่ของร่างกาย เช่น การสวมใส่เสือ้ ผ้า จิตใจเช่นการ
คิดแต่เรือ่ งดี มีจติ ใจเมตตากรุณา ความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจในการทํางาน เป็ นต้น
“ เข้าหลักทําตัวให้ลกู เห็น ทําตัวอย่างให้ลกู ดู มากกว่าคําสอน” (แม่ของน้องแปด)
“ เด็กเติบโตขึน้ ตามสิง่ แวดล้อม ต้นไม้เหมือนกัน ธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี้ ถูกกําหนดมา
ให้มวี วิ ฒ
ั นาการไปตามสิง่ แวดล้อมมันเป็ นโจทย์ เหมือนเค้าบอกปฏิบตั ธิ รรมก็ต้องเริม่ ต้นปฏิบตั ทิ ่ี
แม่ เราอยากให้ลูกเป็ นคนทีใ่ ห้โอกาสคน เราก็ตอ้ งเป็ นคนให้กบั เค้าก่อน เราให้กบั คนอื่น ให้เค้าเห็น

99
ด้วย ใครมาขอให้ช่วยอะไร เราก็ช่วย ขอไม่มเี งินให้ ได้มยั ๊ ไม่มเี ราก็บอกไม่มี คือจริงใจอ่ะ” (แม่ของ
น้องเจ็ด)
“ เรามีตวั อย่างแบบเห็นได้ชดั ก็คอื พ่อเค้า เค้าทําให้เห็นแล้วก็ประวัตชิ วี ติ เค้าเนี่ย สุดยอด
นะ” (แม่ของน้องแปด)
“เสือ้ ผ้า เนี่ยไม่ตอ้ งบอกเค้าเลยว่าไอ้นู้นแพง ไอ้น่ีแพง เราไม่ควรใช้ คือพ่อแม่ใช้ให้เค้าดู
แล้วบอกว่าคุณค่าที่แท้จริงของของเนี่ย มันอยู่ท่เี ราสามารถสวมใส่ มันอาจจะดูดี ถ้าเราเลือกใส่ให้
มันดีๆ แต่ว่าไอ้เรื่องราคามันก็อกี เรื่องนึง เราไม่ตอ้ งไปวัดกันตรงราคา เข้าหลักทําตัวให้ลูกเห็น ทํา
ตัวอย่างให้ลกู ดู มากกว่าคําสอน” (แม่ของน้องแปด)
2.2) ผูเ้ ชี่ย วชาญ
การอยู่กนั เองตามลําพังในครอบครัวย่อมไม่อาจนํ ามาซึง่ กระบวนการเรียนรูท้ ท่ี า้ ทาย
ศักยภาพและความสามารถของบุตร ดังนัน้ การเรียนรูน้ อกบ้านด้วยการพบปะผูค้ นที่หลายหลาย
และการเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจึงเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี ปู้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานกระทําเสมอมาจึงทําให้บุตรเกิดกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากตัวแบบคือผูเ้ ชีย่ วชาญทีผ่ ปู้ กครองเป็ นผูค้ ดั สรรในเบือ้ งต้นว่าสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรูใ้ ห้กบั บุตรของตัวเองได้
“ เค้าไม่มอี ะไรเลย โลกเค้าว่างเปล่า เพราะฉะนัน้ เราเองต้องทําทุกอย่างมาให้เค้าเห็น ก็
เหมือนเค้าอยากจะรูอ้ ะไรก็พาเค้าไปหาคนเก่งๆเลย แล้วก็ให้เค้าสอนทํา” (พ่อของน้องหก)
“ พีก่ เ็ ริม่ ศึกษาว่าครูคนไหนใจดีแล้วพีก่ เ็ ลือกเอาคนทีว่ ่า เข้าใจเด็ก คุยกับเด็กได้ คุยสนุ ก
ปั ญหาคือต้องคุยสนุ ก ห้ามเอาวิชาการยัดเข้าไป ไม่งนั ้ เด็กต่อต้านเด็กก็จะเริม่ ไม่ชอบ อ่าไม่ชอบ
เรียน เพราะฉะนัน้ ต้องให้ครูเข้าใจเด็ก ก็เลยส่งไปเรียนคร์อสส่วนตัวเลยคะ 1ต่อ 1 เลยตีค่กู นั ไปเลย
(แม่ของน้องหก)
“ เรามีสทิ ธิเลือกครูใช่มยั ๊ คือเรามีสทิ ธิเลือกครูทต่ี รงจริตกับลูกได้ โดยทีเ่ ค้าไม่ตอ้ งจบครูก็
ได้ มันเคยมีท่เี คยแชร์กนั ว่าครูประเภทไหน ครูท่ดี ที ่สี ุดคือครูท่สี ร้างแรงบันดาลใจ พีก่ เ็ ลยเชื่อสิง่ นี้
มากกว่ าว่ า เราจะหาคนที่ส ร้า งแรงบัน ดาลใจให้ก ับ ลู ก เราได้อ ย่ างไร เออ ประเด็น นั น้ มากกว่ า
เพราะฉะนัน้ เนี่ย ลูกพี่เค้าจะมีไอดอล แต่ไอดอลของเค้าไม่ใช่คนที่จะสามารถหมุน หมุนโลกทุก
อย่างของลูกพีไ่ ด้ แต่เค้าจะสามารถหมุนได้แค่บางเรือ่ ง บางมุม” (แม่ของน้องเจ็ด)
3) เรีย นรู้จ ากการลงมือ ทํา
การเรียนรูม้ ใิ ช่อยู่แต่เพียงในตําราเท่านัน้ ครอบครัวต้นแบบทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่างมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนเกิดกระบวรการเรียนรูจ้ ากการลงมือทําจน
เกิดเป็ นทักษะหรือความเชีย่ วชาญ และการมีทศั นคติในเรื่องของการลงมือทําอย่างจริงจัง โดยมีพ่อ
แม่เป็ นผูเ้ สียสละเวลาในการพาลงมือทํา กระตุน้ การเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปั ญหา หาทางแก้ไขและ
ลงมือกระทําซํ้าเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ
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“ ถ้าเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทํา จริงจัง ทัศนคติ การดําเนินชีวติ ที่ทําให้เขาเป็ นแชมป์
เปี้ ยน ทีม่ ที กั ษะเก่งๆคือทําอะไรให้ทําถึงแก่น อย่าแค่ฉาบฉวยหรือแค่ไปแตะๆ เสียเวลา” (แม่ของ
น้องสี)่
“บางคนเค้าก็ว่าเราเลีย้ งลูกอ่ะโหด เพราะว่าให้ลูกทําอะไรเยอะแยะไปหมด คุณลองคิดอีก
ด้านนึง ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ ไม่ให้เค้าเรียนรูท้ ุกอย่างว่าเค้าได้มายังไง แล้วเราจะสอนเค้าตอนไหน
กว่าทีเ่ ราจะรูว้ า่ ลูกคนนึงโตพอทีจ่ ะสอน เค้าไม่เอาแล้ว” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ เราเน้ นการทํางานจริงๆ ลงมือทํา ทําจริงๆ ทํางานก็คือทํางานจริงๆคุณ ก็จะต้องเจอ
ปั ญหาแบบผูใ้ หญ่จริงๆ เจอกับคนที่ดบี ้างไม่ดบี ้าง แต่คอื ก็ต้องคุยกันได้ โชคดีคอื คุยกับเราได้อยู่
แล้ว เรื่องปกติแล้วจะทํายังไง แก้ไขยังไง แต่ว่าแก้ไขยังไงอย่างนี้คอื แก้ไขมันไม่ใช่การแค่ให้หยุด
นะ” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ การทําจริงๆ เพือ่ ให้เค้ามีทกั ษะ ไอ้น้ีสาํ คัญ ไอ้รอู้ ย่างเดียวไม่พอเพราะว่า พ่อแม่มคี วามรู้
ที่พ่อแม่บางคนนี่เยอะมากเลยนะ แต่เค้าเรียกว่ายังไงอะ เค้าถือว่าไม่ใช่หน้ าที่เค้ามัง้ การที่จะมา
บอกลูก หรือเวลาอาจจะไม่มี เวลาไม่มกี ไ็ ม่ใช่ขอ้ อ้างอีกอะ จริงๆมีลูกเราก็ตอ้ งมีเวลาอ่าเนอะ ถึงแม้
มันจะน้ อย จะนิด มันก็ควรจะต้องใช้ให้คุ้ม ในการพาเค้าทํา ไม่ใช่ส่งไปให้ใครก็ไม่รู้ แล้วก็ให้ช่วย
ดูแลลูกฉันหน่อยมันไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ ต้องก้าวไปด้วยกัน” (แม่ของน้องแปด)
“แล้วก็ลงมือทํานะ ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวไม่ลงมือทํา ทําด้วย อ่านออกเขียนได้ใช้เป็ น บ้าน
เราเนี่ยคือการปล่อยออกไป ปล่อยให้เขาลําบากบ้าง” (พ่อของน้องสาม)
“ความรูม้ นั ไม่มวี นั จบแล้วมันก็อยูร่ อบตัวเสมอ อยูท่ ว่ี า่ เรามององค์ความรูห้ รือเปล่า แต่ถา้
เราสามารถเป็ นคนทีพ่ ร้อมจะเรียนรูท้ ุกอย่าง มันก็จะเรียนทุกอย่าง แต่คนส่วนใหญ่ มักจะเรียนรูแ้ ค่
ว่ามันคืออะไร มันใช้อย่างไร ไม่เคยลงมือทํา คนทีไ่ ม่ลงมือทําเป็ นเพราะใจคุณไม่สามารถจัดการใจ
ั่
ด” (แม่ของน้องเจ็ด)
ตัวเองได้ ไม่วา่ ความกลัว ความขีเ้ กียจหรือเพราะความนู้นนี่นนสารพั
กระบวนการเรียนรูแ้ บบลงมือทํานี้ เกิดขึน้ จากการลงมือทํางานบ้าน การทํางานหารายได้
และการทํางานจิตอาสา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1) ทํางานบ้าน
การฝึ กฝนให้บุตรได้ลงมือทํางานทีเ่ กิดจากการดําเนินชีวติ ประจําวันในบ้านโดยไม่มผี ชู้ ่วย
เหลือหรือแม่บา้ นนัน้ นอกจากการสร้างทักษะทีจ่ ําเป็ นในการดําเนินชีวติ ให้แก่บุตรแล้ว การทํางาน
บ้านยังช่วยเสริมสร้างวินยั และความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่บุตรอีกด้วย
“ เขามีวนิ ัย แล้วก็มคี วามรับผิดชอบ ส่วนจะเนี๊ยบอะไรคงไม่ต้องหวัง เพราะพ่อก็ไม่เนี๊ย
บเรื่องงานบ้าน เนี๊ยบเป็ นเรื่องๆไป แต่ว่านัน่ คือสิง่ ทีเ่ ขาได้ เราปลูกฝั งให้เขาทํา กวาดบ้าน ถูบา้ น
ขัดห้องนํ้า ล้างห้องนํ้ากวาดใบไม้ ตัดต้นไม้ ทํากับข้าว หุงข้าว ล้างจานก็ทาํ เอง ทําทุกอย่างทีพ่ อ่ ไม่
ทําครับ (ขํา) พ่อนังดู
่ เฉยๆ จริงๆครับ พ่อนัง่ ดูเฉยๆ ผมพูดอย่าไม่อายด้วย ผมนัง่ ดูเฉยๆ อีกอย่าง
หนึ่งนะ ที่อยากบอกเลยนะ ที่คดิ ว่าอยากบอก ผมอยากให้เด็กมันมีทกั ษะชีวติ ด้วยตัวมันเอง (พ่อ
ของน้องสาม)
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“ คนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง แต่กพ็ ยามฝึ กเขา อย่างล้างห้องนํ้า เพราะมันเป็ นสิง่ จําเป็ น” (พ่อ
ของน้องเก้า)
3.2) ทํา งานหารายได้
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 มีมุมมองในเรื่องของกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดจาการลงมือทํางานหารายได้ว่า งานที่
บุตรทํานอกจากจะสร้างความภาคภูมใิ จ การรูจ้ กั คุณค่าในตัวเอง สร้างประสบการณ์ ในการเรียนรู้
และพยายามยกระดับสู่ความภาคภูมใิ จจากการลงมือทําของบุตรจนเกิดเป็ นรายได้และสามารถ
พัฒนาสูอ่ าชีพในอนาคตในการเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวในวัยผูใ้ หญ่ได้
“ทํางานไม่ใช่นึกถึงแต่เรือ่ งเงิน เรื่องประสบการณ์เป็ นเรื่องสําคัญ อันนี้เป็ นการค้นหาแล้ว
ก็เป็ นการสร้างความภาคภูมใิ จในตัวเอง ไอ้ตรงนี้ไม่ว่าวิชาอะไรในโลกนี้กส็ อนเด็ก ไม่ได้ถา้ ไม่ทาํ ให้
เค้ารูส้ กึ ว่า เราเป็ นคนทีม่ คี ุณค่าเราสามารถจะทําตรงนี้ได้” (แม่ของน้องแปด)
“ เราพยายามใส่ความภาคภูมใิ จ การรูจ้ กั แบ่งปั นให้เขา ซึง่ รายได้จากการขายรูปได้ เขาจะ
ภู มิ รู้ว่ามัน เป็ น อาชีพ ได้น ะ หาเงิน มาเพื่อที่จะได้จ่าย รู้ว่ามัน ต้องจ่ายอะไรบ้าง ก็ให้เขามีความ
รับผิดชอบเป็ นบางส่วน ทุกวันนี้ค่าอุปกรณ์ งานศิลปะ เขาจะต้องดูแลเอง และมีรายได้จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สยี ห่ี อ้ หนึ่ง ซึ่งให้สเี รามาใช้และให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ เขาก็จะรูว้ ่าเขามีอะไรทีจ่ ะต้อง
ทํา เป็ นการฝึกความรับผิดชอบ ให้รจู้ กั ว่าการทํางาน ได้เงิน ใช้อะไรได้บา้ ง ถ้าเราให้เขาไปหมด เขา
ก็จะไม่รคู้ ุณค่า นัน่ เป็ นการเรียนรูว้ ่าเขาจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างไร อย่างเข้าใจในตัวเองและสังคม
เราจะเข้าใจตนเอง ไม่เชื่อใครง่ายๆ เราจะไม่ให้ทุกอย่างแก่เขา เพราะเขาโตเรื่อยๆเขาต้องรูจ้ ดั การ
จัดการด้วยตัวเอง” (พ่อของน้องเก้า)
“ ความรับผิดชอบต่ อตนเอง ความภาคภูมใิ จที่ตนเองจะสามารถจะหาเงินจากสกิลของ
ตนเองได้ ไอ้ตรงนี้มนั เป็ นตัวช่วยเสริมทําให้เค้าดูเป็ นผูใ้ หญ่” (แม่ของน้องแปด)
“ เรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่น ความสัมพันธ์ ทัง้ เรื่องการประกอบอาชีพ การเลี้ยงปาก
เลีย้ งท้อง และก็กระบวนการต่างๆนี่คดิ ว่าเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยการให้เขาลงมือทํา หางานทําและเราก็สร้าง
โอกาสให้เขา คือมีหลายอย่างนะทีเ่ ราอยากจะทําแต่กย็ งั ทําไม่ได้เรียกว่าเอาแต่พอดี พอดี อย่างทีค่ ุย
กันนี่” (แม่ของน้องแปด36)
3.2) ทํางานจิ ต อาสา
การแสวงหาและสร้างโอกาสให้ลูกได้ทํางานจิต อาสาได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างจากการเรียนรูภ้ ายในบ้านด้วยการไปพบปะผูค้ นทีห่ ลากหลาย การยอมตนให้คนอื่นใช้ดว้ ย
การเป็ นสต๊าฟหรืออาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการจัดกิจกรรมในค่ายต่างๆโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง แต่การ
ลงมือทํางานจิตอาสาได้สร้างให้การเรียนรูใ้ นเรื่องของการเป็ นผู้ให้ ความเสียสละและการแบ่งปั น
ให้แก่ผเู้ รียนหรือการเปลีย่ นแปลงในเชิงพฤติกรรมไปในเชิงบวกได้ดกี ว่าการสอนด้วยคําพูด
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“ไอ้เรื่องจิตอาสาก็ปลูกฝั งมาตลอดก็อย่างที่ไปหมู่บ้านเด็กก็พยายามจะบอกลูกจนทําถึง
จุดๆหนึ่งที่เราคิดว่าลูกสมควรได้รบั ตอนนี้มนั ก็เป็ นการฝึ กไงคะ ฝึ กสิง่ ที่เค้ากําลังทํา การสอนมัน
ยากนะ เราผ่านการสอนมาแล้วจะทําให้รวู้ า่ ยังไงให้สนุ ก” (แม่ของน้องหก)
“มันได้ทงั ้ เรื่องการให้ด้วย ช่วยบริจาคเล่นกับน้องคือการสร้างจิตอาสา เค้ากลายเป็ นจิต
อาสาให้กบั ห้องสมุดทีห่ มู่บา้ นของชาวญี่ป่ ุน แล้วเค้าก็ไปกับห้องสมุดขึน้ บนดอย เล่าให้ชาวเขาฟั ง”
(แม่ของน้องห้า)
“ แสวงหาโอกาสอีกเหมือนกัน ให้เขาฝึ กจิต ฝึกใจ ไปเจริญสติ ไปจิตอาสา มันก็กล่อมเกลา
เขา เพราะทุกครัง้ ตัง้ แต่เด็กแล้ว เวลาไปอะไรพวกเนี่ย กลับมาลูกจะน่ ารักกก (ทําเสียงลากยาว)
ตลอด เหมือนกับไปเตือนสติเขา แต่พ่อกับแม่ไม่เคยไปนะครับ ให้ลูกไปคนเดียวเลย ไม่ต้องมาพึง่
พ่อแม่ เพราะพ่อแม่พง่ึ ไม่ได้ในเรือ่ งพวกนี่” (พ่อของน้องสาม)
2.2 กระบวนการของการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชีวิ ต และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่
21 ผูป้ กครองต้นแบบมีกระบวนการในการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดการศึกษา
ภายใต้เงื่อนไขสําคัญ ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการในการจัดการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ขัน้ ตอนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 และ 2 เงือ่ นไขที่
ทําให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ประสบความสําเร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 ขัน้ ตอนการจัด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชี วิ ต และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูป้ กครองต้นแบบมีวธิ กี ารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีท่ ําให้ผเู้ รียนเกิดทักษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21สามารถจําแนกได้เป็ น 6 ขัน้ ตอน คือ 1)ศึกษาสภาพของผูเ้ รียนและ
ความพร้อ มของครอบครัว 2)การวางแผนการจัด การศึก ษา 3) การค้น คว้าหาข้อ มูล 4) การ
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ 5)การประเมินผล 6)การปรับปรุงการเรียนรู้ ดังนี้
1) ศึก ษาสภาพของผูเ้ รีย นและความพร้อ มของครอบครัว
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจําเป็ นอย่างยิง่ ทีบ่ ุคคลในครอบครัวทัง้ พ่อแม่และลูกต้อง
ยินยอมพร้อมใจและปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวติ ของครอบครัวมาสู่การจัดการเรียนรูโ้ ดยมีบ้าน
เป็ นฐาน พ่อแม่เป็ นครูและบุตรเป็ นผูเ้ รียน ทัง้ นี้ตอ้ งมีผปู้ กครองทีท่ ําหน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษา
ให้แ ก่ บุ ต รจึง อาจต้ อ งปรับ ลดหน้ า ที่ท างเศรษฐกิจ ของผู้ป กครองท่ า นนั น้ และจัด สรรหน้ า ที่ใ น
ครอบครัวให้เกิดความสมดุล ทัง้ นี้จงึ มีความจําเป็ นอย่างยิง่ มีใ่ นระยะเริม่ ต้นของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวทีผ่ ปู้ กครองต้องทําการศึกษาสภาพของผูเ้ รียนและความพร้อมของครอบครัว ซึง่ สามารถ
จําแนกได้เป็ น 2 ประเด็น คือ การสังเกตผูเ้ รียนและการสร้างข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว
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1.1 ) สังเกตผูเ้ รีย น
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมักมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ ดังนัน้
ผูป้ กครองควรทําการศึกษาสภาพของผูเ้ รียนโดยใช้การสังเกตผูเ้ รียน
“ เราจะต้องสังเกตก่อนคะ ลูกชอบทําไร แล้วมีแนวโน้มจะทําไรได้ด”ี (แม่ของน้องแปด)
“อันนี้กต็ อ้ งอยู่ในวิธกี ารของแม่เค้าต้องสังเกต ถ้าหลุดจากนี้ไปแล้วคุณหมดโอกาส พลาด
ละ นัน้ เค้าก็จะต้องดูแลลูก ออกจากงาน นี่คอื ความสําคัญ” (แม่ของน้องห้า)
ซึ่งประเด็นที่ควรสังเกตมักเกี่ยวข้องกับความชอบและความถนัด พัฒนาการตามวัยและ
ความแตกต่างของบุตรแต่ละคน เพื่อใช้เป็ นฐานสําคัญในการดําเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีผเู้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1.1) ความชอบและความถนัด
การใช้เวลาร่วมกับบุตรอย่างเพียงพอประกอบกับความใส่ใจในพฤติกรรม
และความรูส้ กึ นึกคิดของบุตรจะทําให้ผปู้ กครองสังเกตเห็นทัง้ ปั ญหาทีเ่ ป็ นมูลเหตุทท่ี าํ ให้ตอ้ งลุกขึน้ มา
จัดการศึกษาให้แก่บุตรด้วยตัวเอง การสังเกตยังทําให้ทราบถึงความต้องการในการเรียนรู้ ความชอบ
และความถนัดของบุตรซึ่งจะเป็ นเหตุให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยความสนุ กไม่เบื่อหน่ ายและใฝ่ รตู้ ่อไป
ทัง้ นี้ผปู้ กครองต้องยึดเอาการสังเกตเพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของบุตรเป็ นสําคัญ มิใช่การ
จัดการเรียนรูต้ ามความสะดวกสบายหรือยึดเอาความต้องการของผูป้ กครองและครอบครัวเป็ นทีต่ งั ้
ทัง้ นี้เมื่อเรียนรูต้ ามความชอบและความถนัดของบุตร ผูเ้ รียนจะสามารถต่อยอดการเรียนรูไ้ ปสู่การ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยมีผปู้ กครองเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนในการเรียนรู้
“ การทีเ่ ราจะเอาสิง่ แวดล้อมครบครัวเราเนี่ยมาเป็ นระบบของการทีจ่ ะบูรณาการให้เป็ นการ
เรียนการสอนลูกได้ มันก็จะต้องสอดคล้องกันอีก สมมุตวิ ่าลูกเค้าชอบศิลปะอย่างงี้ อยากจะไปศิลปะ
จังเลย เกษตรเค้าไม่เอาหรอก ถ้าเค้าชอบเอาจริงเอาจังกับตรงนัน้ ก็ไปป้ อนในเรื่องของตรงนัน้ ดูลูก
เป็ นหลักด้วยคะ ไม่ใช่ไปยัดเยียดให้เค้า ว่าเธอจะต้องเก่งนะ ไม่ได้คดิ แบบนัน้ เพราะว่าเราจะใช้การ
สังเกตเค้าทุกปี ของการทํางานว่ามีความสุขกับการทํางานไหม ตอบสนองไหมอะไรอย่างนี่” (แม่ของ
น้องสอง)
“ สิง่ ทีค่ ุณต้องสอนหลักคือความเป็ นคน ไม่ใช่วชิ าการ บอกว่าบ้าเรียนวิชาการ พีไ่ ม่สนเลย
พี่ไม่แคร์ ไม่ใช่ว่าไม่สนไม่แคร์ เราไม่ให้ลูกเรียน แต่ พ่ีเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ต ามที่เด็กมันเจอ ค้นพบ
บางอย่าง อย่างอยากรูเ้ รื่องเนี้ย มันจะลงหาวิธเี รียนรูว้ ชิ าการลึกไปของมันเองเลย โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ ง
คะยัน้ คะยอ ยัดป้ อนข้าว เดินตาม วิง่ ตาม” (แม่ของน้องเจ็ด)
นอกจากการสังเกตผูเ้ รียนทีอ่ ยู่ในวัยทีไ่ ม่อาจสื่อสารหรือรับรูถ้ งึ ความต้องการของตนเอง
ได้อย่างลึกซึ้งแล้ว ในกรณี ท่บี ุตรสามารถสื่อสารถึงความต้องการของตนเองได้ ผู้ปกครองมักใช้
กระบวนการในการพูดคุย สื่อสารเพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการเรียนรูข้ องบุตรและจัดการ
เรียนรูบ้ นฐานของความสุขตามความชอบความถนัดของผู้เรียนแทนการยัดเยียดจากผู้สอนหรือ
ผูป้ กครอง
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“ ประเด็นคือ การฟั งเขา พอเขาเลือกว่าเขาจะวาดศิลปะ เรียนศิลปะอย่างเดียว ก็ทําให้
ชีวติ จากเดิมทีเ่ คยกังวลก็งา่ ยขึน้ ง่ายเพราะเขารับผิดชอบ ทีน่ ้ีเขาก็มคี วามสุขทุกครัง้ ทีเ่ ราพาไปทํา
กิจกรรมเกีย่ วกับศิลปะ” (พ่อของน้องเก้า)
“ ลองถามมันดูดว้ ยนะว่ามันเอาไหม ไม่ใช่ไปยัดมันนะ ถามมันก่อน ถามว่าเอาป่ าว เอาๆ
โอเคเดีย๋ วเอาให้จดั ไป” (พ่อของน้องสาม)
ในบางรายอาจใช้วิธีการสร้างบรรยากาศในการเรีย นรู้ภ ายหลังการจับ สังเกตว่าบุ ต รมี
ความชอบทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรื่องใด ผูป้ กครองจะสร้างบรรยากาศและคัดสรรสื่อการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียน
เรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาทีบ่ า้ น
“ คุณพ่อเค้าจะชอบอ่านหนังสือเคหะเกษตร คือสะสมๆมีตงั ้ 60 กว่าเล่มแล้ว ก็จะมีหนึ่งชัน้
ในนัน้ ก็จะมีกระบองเพชรผสมด้วย แล้วมันชวนให้เราเรียนรูน้ ะคะ คุณพ่อก็เลยตัดมาให้เราเรียนรู้
เห็นว่าเราชอบ แต่คอื คุณพ่อนี่จะไม่ชอบนะคะแต่ว่า ถ้าเห็นหนู ชอบเค้าก็เลยเอาให้หนู ดู (แม่ของ
น้องสอง)
ทัง้ นี้ การสังเกตถึงความชอบและความถนัดของบุตรซึ่งนํ าพาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้ รียนสนใจจะทําให้ผเู้ รียนตระหนักรูใ้ นตัวเองและพัฒนาสู่การประกอบอาชีพในสิง่ ทีต่ วั เองรักและ
สนใจอย่าแท้จริง
“ ก็ให้เขาได้ลองได้ทํา ได้ศกึ ษาอะไรที่เขาสนใจ ตอนนี้กก็ ําลังแหวงแห่อยู่ ก็ได้เรื่องหนึ่ง
อะคูเลเล่ ก็พอจะรูแ้ ล้วว่าเขาไม่ได้มาสายวิชาการ ไม่ได้ไปทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างนัน้ เขา
จะมาทางแนวศิลปิ น ศิลปะ” (แม่ของน้องสี)่
“พอเริม่ พาทํานะ พาเรียน ก็เนี่ ยแหละให้เค้าค้นหาด้วยตัวเองว่าชอบอะไร เสร็จแล้วพอ
สัม มาชีพ จริงๆ อาชีพ อะไรก็ได้ท่ีเค้ามีค วามสุข พูดจริงๆ นะ หนึ่ งก็คือไม่ต้องรํ่ารวยแต่ ว่าลูก มี
ความสุข ลูกเผชิญได้ เผชิญปั ญหาทุกอย่างได้ (แม่ของน้องหนึ่ง)
1.1.2) พัฒ นานาการตามวัย
ผู้ป กครองที่จดั การศึก ษาโดยครอบครัว จะมีก ารเตรีย มการเพื่อ ค้น หาข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับ พัฒ นาการของเด็กและจิต วิท ยาทางการศึกษาจึงทําให้ท ราบถึงความพร้อม ความ
ต้องการในการเรียนรูข้ องบุตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นความท้าทายทัง้ ต่อการเรียนรูข้ องบุตร
และความสามารถของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาทีบ่ า้ น
“มันจะอยู่ในช่วงจังหวะ ก็ถงึ ว่าต้องเรียนรูจ้ ติ วิทยาเด็ก ในแต่ละวัย สําคัญๆคือ คนทีจ่ ะมี
ลูกจะต้องมีการหาข้อมูล เตรียมการก่อนสําคัญทีส่ ดุ ” (พ่อของน้องห้า)
“ แม่จะสังเกตจากหลายอย่าง เช่นความพร้อมของเค้าในขณะนัน้ แล้วก็ความเป็ นไปได้ของ
ความสามารถของเค้า ทักษะในวัยเค้าอะนะคะว่าตอนนี้เค้าจะทําได้ไหม” (แม่ของน้องสอง)
“ เพราะพี่คดิ ว่าช่วงพัฒนาการของเด็กสําคัญมาก เพราะช่วงนี้ท่เี ค้าทําได้เค้าก็อยากจะ
กระโดดข้าม ไปหาสิง่ ทีย่ ากกว่า แล้วมันก็ทา้ ทายเรา ว่าเราเนี่ยจะทําได้ไหม จะทันเค้าไหม” (แม่ของ
น้องห้า)
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ทัง้ นี้ ผู้ป กครองจะใช้ ห ลัก การสัง เกตลัก ษณะเฉพาะของบุ ต รแต่ ล ะคนร่ว มกับ เกณฑ์
มาตรฐานตามหลักของพัฒนาการของมนุ ษย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั บุตรเพื่อให้เกิดการ
เรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงสุดแก่ผเู้ รียนแทนการยัดเยียดความรู้
“ ความต้องการของเค้าสําคัญมาก ถูกไหม ถ้าเรารูว้ ่าในระยะนี้ลูกต้องการอะไร ถ้าเราเติม
ระยะนี้ได้ถูกเข้าไปเลย มันจะเข้าไปได้ลกึ แล้วเค้าติดใจ ง่ายๆก็คอื เติมในจังหวะทีพ่ คี ทีส่ ดุ ถ้าเติมใน
จุดทีไ่ ม่ตอ้ งการจะเป็ นการยัดเยียด” (แม่ของน้องห้า)
“ เขาก็ต้องไปเองเมื่อเราเห็นว่า วัยเข้าเหมาะสมแล้ว เช่น วัยเค้าเหมาะสมแล้วเมื่อไหร่ ก็
ต้องดูคนอีก บางคนก็ 13 บางคนก็14 15 ไม่เหมือนกันๆขึน้ อยู่กบั เด็ก ขึน้ อยู่กบั พ่อแม่ดว้ ย มันใจ
่
แค่ไหนก็ตอ้ งให้เค้าลองอีกแหละ” (แม่ของน้องหนึ่ง)
1.1.3) ความแตกต่างของบุต รแต่ล ะคน
แต่ละคนย่อมมีลกั ษณะที่ไม่เหมือนกับทัง้ ทางด้านกายภาพ บุคลิกลักษณะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ ผู้ปกครองต้นแบบต่างตระหนักและคํานึงถึงความสําคัญ ด้านความ
แตกต่างของผูเ้ รียนแต่ละคน การทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ บุตรทําให้ผปู้ กครองสามารถเข้าใจถึงลักษณะและความ
แตกต่างของบุตรในแต่ละคนได้เป็ นอย่างดี จึงทําการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับบุตรแต่ละคนถึงแม้จะใช้ระยะเวลามากไปกับบุตรคนแรก แต่เมื่อ
ต้องปรับพฤติกรรมในบุตรคนทีส่ องผูป้ กครองจะสามารถจัดกระทําได้อย่างราบรืน่ ขึน้
“ ก็หงายมือขึน้ มาไม่เหมือนกันซักคน (แม่ของน้องห้า) โดยเนื้อแท้ของโฮมสคูลเนี่ย อ่ามัน
ต้องเป็ นปั จเจค ปั จเจคของแต่ละบุคคล ของเด็กด้วยนะ ไม่ใช่ของครอบครัวของเด็กด้วยนะ หงายมือ
ดูกร็ เู้ ลยครับว่าไม่เหมือนกัน” (แม่ของน้องห้า)
“ เราก็ตอ้ งพัฒนา ข้อดีของเขา ด้วยเราทีส่ งั เกตและความทีเ่ ราอยู่ดว้ ยกันมากๆก็จะรูเ้ วลา
เขาพูด การแสดงออกด้วยสีหน้าสีตา เราจะรูโ้ ดยธรรมชาติของแม่ว่าลูกรูส้ กึ คิดอะไร เราก็จะไม่ไป
ดักคอ เพราะมันก็จะเกิดการต่อต้านเล็ก ก็ควรจะฟั งและหาทางแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ” (พ่อของน้อง
เก้า)
“ เราต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกคนแรกมากๆคือกับลูกคนแรกเนี่ยน่ ะ คู่บุญ คนแรกก็สอน
เราเยอะ คนที่สองยิง่ สอนไปหนัก (หัวเราะๆ) วิถีการแรก อาจจะใช้ไม่ได้กบั คนที่สอง แล้วก็ต้อง
เปลี่ยน กับคนน้องเค้ามาอยู่น่ีก็ 7 ขวบ พอดี 7 ขวบ คนน้องก็จะเป็ นเด็ก เด็กที่ซ่อื ๆมากกว่าคนพี่
เพราะคนพี่มาที่น่ีเมื่อ 13 คนน้ องก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าด้วยใจเราเปิ ดละ ใจเรามันรูล้ ะต้องทํายังไง
ถามว่ารูจ้ ริงไหม ก็ไม่รเู้ หมือนกัน” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ ไอ้คนทีส่ องเนี่ยเป็ นลักษณะนิสยั เค้าด้วยเค้าจะขีก้ ลัว เค้าจะไม่คอ่ ยกล้าแต่เราต้องยิง่ ต้อง
หาโอกาสผลักดันเค้า ให้เค้ารูว้ า่ ต้องเชิงบวก” (แม่ของน้องแปด)
ผูป้ กครองจะคิดค้นหากระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีแ่ ตกต่างกันบุตรแต่ละคน
แม้จ ะอยู่ในบ้ านเดีย วกัน ก็ต าม ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ส ามารถส่งเสริม ศัก ยภาพและพัฒ นาอุ ป สรรคหรือ
ข้อบกพร่องของบุตรแต่ละคนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“ นอกเหนือจากวิชาการทีพ่ ต่ี ้องคิดสรรหาว่า เราจะสอนลูกยังไงให้มนั สนุ ก สอนลูกแต่ละ
คนมันก็มปี ั ญหา เพราะเด็กแต่ละคนมันก็มๆี บุคลิกไม่เหมือนกัน ต้องพยายามสรรหาความยากคือ
ตรงนี้อะ่ คะ” (แม่ของน้องหก)
“ คนทีส่ องทีย่ งั กังวลอยู่ไม่ได้กงั วลเรื่องการเรียนนะ กังวลเรื่องทีเ่ ขาจะไปเข้าสังคมเพราะ
จิตใจเขาจะอ่อน โอนอ่อนไปตามเพื่อนเป็ นคนขีก้ ลัวหน่ อยๆ และก็หลายๆอย่างทําให้เรารูส้ กึ กังวล
เพียงแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับเขาเยอะหน่ อย แล้วก็ให้กําลังใจเยอะหน่ อย เหมือนอาจจะทําให้เขา
เข้มแข็งขึน้ มา จากร่างกายที่มนั อ่อนระทดระทวยซึมเซา เลยต้องคาดิโอ (Cardio) เขาเป็ นคนที่มี
พลังงานไม่คอ่ ยเยอะ ถ้าร่างกายดี พลังงานภายในก็จะดี” (แม่ของน้องแปด)
1.2) สร้างข้อ ตกลงร่ว มกัน ในครอบครัว
เส้นทางของการเป็ นครอบครัวที่จดั การศึกษาให้กบั บุตรของตนเองไม่ได้กระทํากันอย่าง
ง่า ยดาย ทัง้ นี้ ค นในครอบครัว โดยเฉพาะพ่ อ แม่แ ละลูก จะต้อ งมีท ัศ นคติ ความศรัท ธาต่ อระบบ
การศึกษานี้อย่างแท้จริง เรียนรูแ้ ละเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรูต้ ามหลักธรรมชาติ กําหนดให้มี
ผูท้ าํ หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษา และเวลาทีจ่ ะจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1) กําหนดผูท้ าํ หน้ าที่หลัก ในการจัด การศึก ษา
การจัดการเรียนรูท้ ม่ี บี า้ นเป็ นฐาน ลูกเป็ นผูเ้ รียนรู้ ต้องมีครูหรือผูท้ าํ หน้าทีห่ ลักใน
การจัดศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อสังเกต ค้นห้า จัดกรรมการเรียนรูแ้ ละประเมินผูเ้ รียนเป็ นรายวันซึ่ง
ต้ อ งเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาตั ว เองจากความเป็ นผู้ ป กครองมาสู่ ค รู ต ามธรรมชาติ แ บบมื อ อาชี พ
(Professional) การสร้า งความเข้าใจต่ อ กับ ของคู่ ส มรสถึงหน้ า ที่แ ละบทบาทที่เปลี่ย นแปลงไป
ภายหลังการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงเป็ นส่งจําเป็ นอันดับแรกของการศึกษาในแนวนี้เพื่อลด
ความกังวลใจและความขัดแย้งในครอบครัวซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผูเ้ รียน
“ คนในบ้านต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะทําอะไร จะได้ชว่ ยไปในทิศทางเดียวกัน แม่ทาํ โฮมสคูล
แล้วพ่อค้าน แม่บอกทําอย่างนี้ พ่อบอกไม่ได้ ในทีส่ ุดลูกก็ต้องสับสน ต้องตกลงกันก่อนว่าเราจะทํา
อย่างนี้ ให้รคู้ อนเซ็ปว่ามันคืออะไร เพราะฉะนัน้ จะได้ไปด้วยกัน ไม่ใช่มาขัดแย้งกัน” (แม่ของน้องหก)
“ ครอบครัวต้องสนับสนุนอย่างตัวหลักคือแม่ ต้องจัดการด้วยว่าใครเป็ นคนหลัก คนจัดการ
คนนัน้ ต้องเป็ นคนวางแผน” (แม่ของน้องหก)
“ เหตุผลการไปโรงเรียนหรือการทําอะไรทุกอย่างในบ้านเนี่ยเราจะคุยกันหมด เหตุผลของ
ทุกคน เราไม่ได้ให้ชวี ติ นี้ลูกเป็ นทุกสิง่ อย่าง พ่อมีสทิ ธิของพ่อ แม่มสี ทิ ธิชวี ติ แม่ ลูกก็มสี ทิ ธิ เพราะไม่
งัน้ มันไม่ไหว ลูกก็ตอ้ งเคารพปั ญหาของเรา เราเคารพปั ญหาของลูก” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ ง่ายๆก็ตอ้ งมืออาชีพ ต้องเป็ นพ่อแม่มอื อาชีพ คุณสมัครเล่นหรือคุณไม่ได้ตงั ้ ใจ เลิกเลย
คุณจะได้เยาวชนทีไ่ ม่มคี ุณภาพ ถ้าคุณมืออาชีพจะจัดการทุกอย่างรอบตัว คุณต้องพร้อมจริง” (พ่อ
ของน้องห้า)
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ทัง้ นี้หมายรวมถึงการพูดคุยเพื่อสร้างข้อตกลงในครอบครัวเรื่องภาวะเศรษฐกิจเนื่องจาก
ผูจ้ ดั การศึกษาหลักต้องลดภาระหน้ าที่ในการหารายได้ลง อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและ
การใช้จา่ ยในครอบครัวเพือ่ ลดความขัดแย้งภายในครอบครัว
“ เราต้องคุยกัน แต่ก็คอื อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละ เค้าก็รบั ผิดชอบ แต่หน้าที่หลักต้องเป็ นเรา
คือจะบอกว่ายังไง เราก็ไม่ได้ใช้เงินเลี้ยงลูกเยอะนะคะ เพียงแต่ว่าบทหนักคือการเลี้ยงดูมนุ ษย์ให้
เติบโตขึน้ มาทุกวันเนี่ย คืองานมันเยอะ แล้วเราต้องดูแลเรือ่ งอื่น” (แม่ของน้องแปด)
“บางคนบอกรักลูกแต่ไม่ออกจากงาน เสียดายเงิน เค้าคิดผิดนะ กลับกันคุณต้องมาหักลบ
ในอัตราเงินเฟ้ อช่วงทีผ่ ่านไป 15 ปี ดว้ ย จริงๆแล้วมันแบบว่ากับชีวติ คนๆนึง ถึงไม่จะไม่ได้เงิน เค้า
ได้กําไรในเรื่องบางส่วน ถึงแม้ว่าเราจะลําบาก คิดว่ารายได้กจ็ ะลดลง เขียมมากขึน้ กินน้อยลง ถ้า
เข้าใจกันก็โอเค” (พ่อของน้องห้า)
1.2.2) จัด สรรเวลาเพื่อ การเรีย นรู้ข องลูก
เวลาของการเรียนในแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางาน ผูป้ กครองจะสังเกตและกระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามแนวทางของการเรียนรู้
ตามธรรมชาติ โดยมีผปู้ กครองเป็ นผูท้ ค่ี อบจับสังเกตและสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
“ เตรียมการสอนจริง มันไม่ได้สอนแต่เหมือนสอน ก่อนจะไปเราเล่าเรื่องให้เค้าฟั งก่อนว่า
ทีจ่ ะไปมันเป็ นอย่างนี้นะ เราจับสังเกต จริงๆสมมติวา่ อย่างเช่นเราไปเทีย่ วกัน พีก่ ไ็ ม่ได้คดิ อะไรหรอ
กว่า 1234 เราจะได้อะไร” (แม่ของน้องหก)
“ เหมือนเวลาเราไปไหนเราก็จะให้ความรูเ้ ค้าเบือ้ งต้น แล้วก็จะรูท้ ม่ี าทีไ่ ป ฟั งบ้างไม่ฟังบ้าง
ก็พดู ไปเรือ่ ยเปื่ อย เหมือนเล่าสูก่ นั ฟั ง ถ้าเกิดเค้าไม่อยากฟั งเราก็หยุด” (แม่ของน้องหก)
ดังนัน้ เวลาที่ผู้ป กครองเหล่านี้ ใช้ในการจัด การเรีย นรู้ของบุ ต รจึงสอดแรกเข้าอยู่ในวิถี
ชีวติ ประจําวันและวิถกี ารดําเนินชีวติ ของครอบครัวทีเ่ กิดจากการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ทํางานในบ้านหรือกิจการของครอบครัวก็สามารถเกิดการเรียนรูไ้ ด้ ซึง่ การเรียนรูส้ ามารถเกิดขึน้ ได้
ตลอดเวลาแม้ในสนามหญ้า
“คือเหมือนอยู่ในชีวติ ประจําวัน มันคือหนึ่งในชีวติ ประจําวัน แค่บางครัง้ นัง่ คุยกับลูกก็ได้
ละ” (แม่ของน้องหก)
“เราจะอยู่ด้วยกันทัง้ วัน เรียกมาช่วยทํางานในสนามแล้วก็พูดคุยกันไปด้วย นี่ก็คอื การ
เรียนรูบ้ างทีกเ็ ทส ทดสอบกันอยูก่ ลางสนามก็ม”ี (แม่ของน้องแปด)
“ถ้าสมมติเปรีย บเทีย บในระบบลู ก ลู ก ไปโรงเรีย นเราเห็น ชัด ๆ ว่าลู ก ไปโรงเรีย น ไป
โรงเรียนปุ๊ บ เนี่ย 8 ชัวโมง
่
เธอเรียนแน่ 1 2 3 4 5 วิชา แต่นัน้ คือในความคิดของคน ที่ถ้าเห็นเด็ก
เรียน พอเป็ นบ้านเรียนปุ๊ บ ก็ต่นื ยันเข้านอนอ่ะ” (แม่ของน้องหนึ่ง)
ทัง้ นี้ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนประการสําคัญ คือ เรื่องการใช้เวลาของการจัดการศึกษาที่
ผูค้ นส่วนใหญ่ทย่ี งั ไม่เคยสัมผัสถึงการศึกษาในแนวนี้มกั คิดว่าผูเ้ รียนจะใช้เวลาส่วนมากในการเรียนรู้
ทีบ่ า้ น แต่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21

108
ผูป้ กครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแสวงหาความรูแ้ ละพบปะผูค้ นซึง่ มีความหลากหลายนอกบ้านโดย
มีผู้ป กครองที่เลือกที่จะลาออกจากงานประจําหรือสามารถจัด สรรช่ ว งเวลาในการทํางานพาลูก
ออกไปเรียนรูโ้ ลกนอกบ้าน
“ โฮมสคูลไม่ได้อยู่ทบ่ี า้ น นี่คอื เหตุผลหนึ่งทีแ่ ม่เค้าต้องออกจากงานดูแลลูกไม่ใช้เอาลูกมา
เก็บประคบประหงมอยูใ่ นบ้านให้เค้าพาออกข้างนอก” (แม่ของน้องห้า)
“ เราออกกันเยอะมาก ออกบ้านอ่ะ เราไม่อยู่ติดบ้าน ออกจากบ้านตลอด” (พ่อของน้ อง
สาม)
2) วางแนวทาง/แผนการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชีวิ ต และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
การเตรียมการสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ต้อ งเตรีย มการในการเลือ กที่จ ะจดทะเบีย นการศึก ษากับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสิทธิตามกฎหมายของผูเ้ รียนและการเตรียมการในการค้นหาแนวทางการจัด
การศึกษาทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1) จดทะเบีย นจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
การจดทะเบียนการจดการศึกษาโดยครอบครัวเป็ นสิท ธิตามกฎหมายที่ผู้ปกครอง
สามารถกระทําได้ ทัง้ นี้ระบบการศึกษาในประเทศไทยผู้ปกครองสามารถจัดได้ใน 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือทัง้ สามรูปแบบ
ผสมกัน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีค่ น้ พบในการวิจยั นี้ทาํ การจดทะเบียนใน 3 ลักษณะที่
มี ห น่ วยงานที่ ร่ ว มจัด การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น คื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โรงเรีย น
สถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งผู้ปกครองมองว่าเป็ นหน้ าที่ตามกฎหมายเท่านัน้ ที่ต้องจดทะเบียน
การศึกษาไว้กบั หน่ วยงาน แท้จริงแล้วต้องการจัดการศึกษาตามแนวธรรมชาติโดยไม่มกี รอบของ
หน่วยงานเข้ามาเกีย่ วข้อง
“พี่ว่ า 3 อัน เนี้ ย บ้ า นเรีย น โรงเรีย น ศึก ษาทางไกลอ่ ะ มัน เป็ นแค่ ท างที่ให้ลู ก ไม่ ผิด
กฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันบังคับว่าเด็กจะต้องเรียนจนถึง ม.3 ภาคบังคับเพราะฉะนัน้ พีบ่ อกเลย
ว่าถ้าไม่ได้มกี ฎหมายควบคุมพีอ่ าจจะไม่เข้า 3 ทางนี้เลยก็ได้ คือ แต่ว่าตอนนี้กฎหมายมันบังคับว่า
เด็กจะต้องเรียน มีสทิ ธิในการเล่าเรียนเพราะฉะนัน้ พีก่ เ็ ลยต้องเลือกว่าอ้าวแล้วอันไหนตอบโจทย์ลูก
ในเวลานี้ในสิง่ ที่เค้าเป็ นอันนี้คอื ต้องซับพอท (support) ลูก ไม่ใช่ซบั พอท (support)เรา” (แม่ของ
น้องเจ็ด)
ทัง้ นี้เพื่อให้บุตรมีใบวุฒบิ ตั รและสามารถนํ าใบดังกล่าวไปศึกษาต่อกับระบบโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยได้ ซึง่ ทําให้ผปู้ กครองต้องยินยอมทําตามเงือ่ นไขทีโ่ รงเรียนกําหนด
“ผมก็เคยพูดว่า ใบ ปพ. ผมก็ไม่เอานะผมไม่สนใจ ไม่มปี ั ญหา แต่แม่เขาสกัดบอกผมว่าให้
ลูกเป็ นคนตัดสินใจเองว่าในอนาคตมันจะต้องใช้ ก็เลยต้องเอา เพราะเราคุยกันตัง้ แต่มลี ูกว่า ใบ
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ปริญญาไม่ใช่คําตอบของเรา บ้านเราไม่สนใจ เราไม่เชื่อในระบบแล้วทําไง ทําเองดิ ทําเองได้ (พ่อ
ของน้องสาม)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1) จดทะเบีย นกับ เขตพืน้ ที่ก ารศึก ษา
ผูป้ กครองที่ประสงค์จะจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวกับหน่ วยงานของ
รัฐบาลที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงตามกฎกระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการจดทะเบียนได้
กับ สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประจําจังหวัดสําหรับ การศึกษาในระดับ ประถามศึกษาและ
สํานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษาทีม่ ชี ่อื อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ซึง่ ผูป้ กครองจะได้รบั เงินอุดหนุ นเป็ นราย
ปี และใบ ปพ. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการเขาระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต้องการให้ผปู้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวมุ่งเน้นการเรียนรูแ้ บบ 8
สาระวิช าตามที่ห ลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานกําหนดไม่ใช่ ก ลุ่ ม ประสบการณ์ ต ามที่
ผูป้ กครองต้องการ
“คุณแม่องิ อยู่กบั 8 สาระ ว่าระดับ ป.4 เรียนวิชาอะไร เราจะเข้าไปดูแล้วเข้ามาเสริม เช่น
ตอนนี้ทศนิยมนะ” (2น4)
“คือที่เค้าบอก 8 กลุ่มสาระ จะทํายังไง จะประเมิน พอมันตอนนี้ มันรูไ้ ด้ไงว่ามันสบาย
อยากได้อะไรก็บอกมา ก็คดิ ว่ามันมี เออ เสร็จแล้ว ถามว่าแคร์ไหมทีเ่ ค้าพูด นู้น นี่ นัน้ มันก็เรือ่ งของ
เค้าเนอะ เขตจะพูดไรก็ปล่อยไป ส่วนจริงเราทําไร ลูกก็รอู้ ยู”่ (แม่ของน้องหนึ่ง)
แต่ผปู้ กครองทีต่ อ้ งการจัดการเรียนรูต้ ามกลุ่มประสบการณ์เพราะเป็ นรูปแบบการศึกษาที่
ทําให้ผเู้ รียนเกิดทักษะจากการลงมือทําคนเกิดความชํานาญซึ่งเป็ นเป้ าประสงค์หลักของผูป้ กครอง
และผูเ้ รียนผนวกกับเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ ในการจัดการเรียนรูต้ ามแนวธรรมชาติ แต่เมื่อถึงเวลาที่
ต้องจัดทําเอกสารเพื่อการประเมินผลผูเ้ รียน ผูป้ กครองจะสามารถเขียนผลการประเมินให้มคี วาม
สอดคล้องกับสาระวิชาการเรียนรูท้ ่กี ําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางได้ผนวกกับเจ้าหน้าที่มคี วามรู้
ความเข้าใจถึงธรรมชาติของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงทําให้สามารถทํางานร่วมกันได้ ไม่
ย้ายหนีไปจดทะเบียนกับหน่วยงานอืน่
“เพราะฉะนัน้ การที่เราต้องการจะโคว์กนั ได้ ให้ความร่วมมือได้ โดยที่เราไม่สร้างปั ญหา
ให้กบั เขต ก็เอามาเรียนได้” (2น4)
“พอเราคิด ว่าจะประเมิน ให้ก ับ เขตจริงๆ ขึ้น อยู่กบั เราว่าจับ ตรงไหน ลูก เรามัน ก็เรีย น
ตลอดเวลา เรียนกับเราเนี่ยแหละ ท่าทีเรา เป็ นแบบไหน มันจะสะท้อนถึงลูก” (แม่ของน้องหนึ่ง)
ในกรณี ท่ีสํานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาต้อ งการประเมิน ผลการเรีย นรู้โดยจัด ให้มีก าร
ทดสอบแบบประเมิน ผู้ปกครองจะใช้การเจรจาต่อรองเพื่อทําให้เขตเข้าใจถึงแนวทางการจัดการ
เรียนรูใ้ นกลุ่มประสบการณ์ และปรับตัวเรียนรูซ้ ่งึ กันและกันทัง้ ผูป้ กครองและเจ้าหน้าที่โดยเห็นแก่
ประโยชน์ของผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
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“เค้าก็สอบ จริงๆเค้าก็สอบไปอย่างนัน้ แหละ 30% สิง่ ทีค่ รอบครัวให้ 70% เขตเปลีย่ น เรา
ไม่ได้ขอย้าย เขตเค้าก็เอ่ยปากเองเลยว่าเป็ นกลุ่มประสบการณ์ไปละกัน” (แม่ของน้องห้า)
“ซึง่ เราจะประเมิน70 เปอร์เซ็นต์ของบ้านเราเนี่ยให้เป็ นกลุ่มประสบการณ์ แล้วทางเขต 30
เปอร์เซ็นต์ ถ้าจะเอาทางกลุ่มเนื้อหาก็เอามาได้เลย เด็กทําได้แค่ไหน ก็ต้องปรับกันไปทัง้ เราและ
เขต” (แม่ของน้องสอง)
2.1.2) จดทะเบีย นกับ โรงเรีย น
โรงเรียนบางแห่งอนุ ญ าตให้ผู้ปกครองจดทะเบียนการศึกษาโดยครอบครัวได้ โดย
สามารถ”ฝากชื่อเด็ก” ไว้กบั โรงเรียนและผูป้ กครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กบั บุตรโดยไม่ตอ้ ง
มาโรงเรีย น เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ หรือบางโรงเรียนผู้เรียนต้องมาเรียนเป็ นเวลา 7 วัน หรือบาง
โรงเรียนต้องมาเรียน 4 สัปดาห์
“ลูกคนที่สอง เดือนหน้าเค้าต้องเข้าไปเรียน อันนี้เอาชื่อเค้าไปฝากที่โรงเรียนนอกระบบ
แต่ก่อนไปทีเ่ พชรบุรี โรงเรียน…พึง่ เปิ ดรับเมื่อปี ทแ่ี ล้วเอง ลูกไม้กไ็ ปเรียนรอบแรกมาแล้วธันวาต้อง
เรียนเต็มวัน 4 สัปดาห์นะ” (แม่ของน้องเจ็ด)
“แม้กระทัง้ ที่ไปรุ่งอรุณ เมื่อคราวที่แล้วก็เล่ากับเกี่ยวกับร่องรอยการเรียนรูเ้ นี่ย แล้วผมก็
พูดมาอันนึง เพราะร่องรอยเนี่ยให้เขาทําโคตรเก่งวิเศษวิโสอะไรก็แล้วแต่ ผมไม่สนใจเลย ถ้าเกิดว่า
เขาไม่ชว่ ยงานบ้าน เขาไม่ทาํ งานบ้าน แล้วผมภูมใิ จกว่าอีกว่าร่องรอยนี่อกี ” (พ่อของน้องสาม)
2.1.3) จดกับ สถาบัน การศึก ษาทางไกล
สถาบันการศึกษาเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ่ตี ้องการศึกษาจนจบระดับ
มัธยมศึกษาแต่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกโรงเรียนได้มโี อกาสเข้ารับ
การศึกษา โดยผู้เรียนสามารถนํ าชุดวิชาที่สถาบันกําหนดมาศึกษาเองที่บ้านและทําข้อสอบหรือ
แบบฝึ กหัดในชุดการเรียนรูแ้ ละไปสอบที่สถาบันเพื่อการประเมินผลการศึกษา ทัง้ นี้ใช้ระยะเวลา
เรียนเพียง 8 ภาคการศึกษาจะสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
“สถาบัน ทางไกล มัน ก็เร็ว อยู่แ ล้ว คะเพราะหลัก สูต รเค้า 2 ปี จบม.3 อีก 2 ปี จ บ ม.6
เท่ากับว่าเค้าเรียนแค่ 4 ปี เค้าก็จบ ม.6 แล้ว แล้วเวลาทีเ่ หลือเค้าจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นได้ เค้าจบ
ม.6 แค่อายุ15สถาบันทางไกล มันก็เร็วอยู่แล้วคะเพราะหลักสูตรเค้า 2 ปี จบม.3 อีก 2 ปี จบ ม.6
เท่ากับว่าเค้าเรียนแค่4ปี เค้าก็จบม.6แล้ว แล้วเวลาทีเ่ หลือเค้าจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นได้ เค้าจบม.6
แค่อายุ 15” (แม่ของน้องหก)
ทัง้ นี้ผปู้ กครองจะทําหน้าทีใ่ นการแนะนําและสรุปบทเรียนของสถาบันการศึกษาทางไกลให้
ผูเ้ รียนมีความรูจ้ นสอบผ่านได้ โดยที่ไม่ต้องมาจัดทําเอกสารหรือเก็บร่องรอยเพื่อประเมินผลการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน จึงทําให้ครอบครัวสามารถแสวงหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามที่ผูเ้ รียนถนัด
และสนใจได้อย่างจริงจังและเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รียน หนึ่งในกรณีศกึ ษาของการวิจยั นี้ใช้เวลาไป
กับ การฝึ ก ซ้ อ มจนสามารถประสบความสํ า เร็จ เป็ นนั ก กี ฬ าเอ็ก ตรีม (Extream) ที ม ชาติ ไ ทย
และรองแชมป์ โลกในกีฬาเอกตรีม
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“เพราะงัน้ สิง่ พีท่ ําให้เค้าสนุ ก เล่นกีฬา ทําอะไรทีห่ นูอยากทําทําไปเถอะ เราจะย่อยออกมา
แค่นิดเดียว ทุกครัง้ ทีเ่ รียนกันมาหนังสือแค่น้ีทพ่ี ส่ี อนจบภายใน 2 วัน ทีเ่ หลือทัง้ เทอมพีก่ พ็ าเทีย่ ว
ไปเรียนรูเ้ พราะทุกอย่างมันอยูใ่ นหนังสือ” (แม่ของน้องหก)
“ไม่มีโค้ช (Coach) แรกๆก็เป็ น รุ่น พี่น่ี ละคะปูพ้ืน ฐานมาสอนหลังจากนัน้ ก็ฝึ กซ้อ มเอง
หลังจากนัน้ ก็จะไปต่างประเทศไปหาคนทีเ่ ล่นเก่ง มันทํายังไง เราไปนัง่ ดู ก็ไปช่วยสร้างคอนเน็คชัน่
(Connection)ให้เค้าแล้วให้เค้ามาสอนลูกเราไปเวิรก์ ช็อป(Work shop) ต่างประเทศ 2 อาทิตย์หรือ
เป็ นเดือนทีเ่ มืองจีน ก็ไปคลุกคลีกบั พวกทีเ่ ขาเก่ง คนทีเ่ ค้ามาสอนเราก็ไปเอาวิชาเค้ามาแล้วลูกก็ได้
ประสบการณ์ การอยูต่ ่างประเทศด้วย สื่อสารยังไง แล้วต้องพูดภาษาจีนนะ พูดภาษาอังกฤษเองนะ
ก็คอื ตรงนัน้ เค้าต้องเอาตัวรวดให้ได้” (แม่ของน้องหก)
2.2) แนวทางการจัด การศึก ษา
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครับแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 มีแนวทางในการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบหลัก คือ จัดตามความสนใจและความถนัด
ของบุตร บูรณาการไปกับกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละบูรณาการไปกับวิถีชวี ติ ของครอบครัว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.2.1) ตามความสนใจ ความถนัด ของบุต ร
การสังเกตและคลุกคลีกบั ผูเ้ รียนมาอย่างยาวนานทําให้ผูป้ กครองทราบถึงความ
สนใจและความถนัดของบุตรเป็ นอย่างดี ผนวกกับการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้บุตรเป็ นผูร้ ่วมวาง
แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละมีความรักจากผูส้ อนซึง่ เป็ นผูป้ กครองห่อหุม่ การเรียนรูน้ ้ีไว้จงึ ทําให้ผเู้ รียน
เกิดความสุขในการเรียนรูต้ ามแนวทางทีต่ นเองถนัดและสนใจ
“ เราจะดูเลยว่าเราจะเทเวลาของเราไปกลุ่มไหนมากที่สุด เพราะตอนเริม่ เทอม เราจะให้
เขาวางแผนการเรียน เป็ นวงกลมแล้วแบ่งส่วนไป ส่วนใหญ่ของลูกจะเทไปทีห่ นึ่งสมองสองมือ ดนตรี
ศิลปะ กีฬาแล้วก็ภาษา เขาก็เลือกเองด้วย เราก็เห็นเวลาพาเขาไปเรียนรู้ ทําได้ดี มีความสุข แล้ว
ประเมินตัวเองด้วย ประเมินได้ดดี ว้ ย ในกลุ่มพวกนี้” (แม่ของน้องสี)่
“ แล้วมันจะเป็ นธรรมชาติมากเพราะเราเรียนกันด้วยการใช้ความรักเป็ นตัวนํ า ความรัก
แล้วความเข้าใจไอ้สงิ่ นี้มอี ทิ ธิพลมหาศาล” (แม่ของน้องสี)่
2.2.2) บูณ รณาการไปกับ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
การจดทะเบียนกับหน่ วยงานทีย่ ดึ หลักตามแนวทางในกลุ่ม8 สาระการเรียนรู้ ทํา
ให้ผปู้ กครองต้องจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูไ้ ปกับสาระความรู้ 8
กลุ่มวิชาโดยเลือกเรือ่ งหรือประเด็นในการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับครอบครัวของตัวเอง
“ เพราะว่ า ทางเขตของเราจะมีก ารประเมิน ในลัก ษณะแบบเดิม อยู่ ซึ่งไม่ ได้เน้ น กลุ่ ม
ประสบการณ์แบบเรา เพราะฉะนัน้ การที่เราต้องการจะให้ความร่วมมือได้ โดยที่เราไม่สร้างปั ญหา
ให้กบั เขต ก็เอามาเรียนได้ มันอยู่ทว่ี ่า ทีจ่ ะมองว่า ป.4 นี่ ในระบบเค้าเรียนแนวนี้ เราก็ดงึ มา แต่เรา
ไม่ได้ดงึ ทัง้ หมดไง เอามาแค่เป็ นบางส่วน” (แม่ของน้องสอง)
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2.2.3) บูร ณการเข้ากับ วิ ถีข องครอบครัว
แนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นแบบที่บูรณาการไปกับวิถขี องครอบครัวโดยเน้นไป
ตามสภาพของสิ่ง แวดล้อ มรอบตัว และการดําเนิ น ชีวิต ประจําวัน จึงทํ าให้ก ารจัด การศึก ษาโดย
ครอบครัวเป็ นวัตรกรรมของการจัดการศึกษาทีไ่ ม่เหมือนกันในแต่ละบ้าน
“ จะบูรณาการเข้าไปด้วยกันเลย เราจะไม่เพียว เลขก็ไม่เพียวเลขอย่างเดียว หรือวิทย์กไ็ ม่
เป็ นเพียววิทย์ เราจะเน้นหลักก็คอื กิจกรรมทําแล้วจะได้หลายๆอย่างไปด้วยเอง อย่างพ่อเขาไปโน่ น
ไปนี้บ่อย ก็จะพาเขาตามไปคะ ในการท่องโลกกว้างเขาจะได้ความรู้ รูภ้ มู ศิ าสตร์ รูว้ ฒ
ั นธรรม ความรู้
ประวัติศาสตร์ อะไรพวกนี้ ในขณะเดียวกันก็ได้ทกั ษะชีวติ ด้วย เพราะเด็กก็จะได้เรื่องการปรับตัว
ด้วย การวางแผน การแก้ปัญหา อะไรอย่างนี้ การเอาตัวรอด” (แม่ของน้องสี)่
“ เน้ นเรื่องที่คุยกันนี่แหละการช่วยเหลือตัวเอง การเรียนรูต้ ามสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริง
คือไม่ใช่ว่าเน้นตาม 8 สาระนี่อย่างเดียวคือต้องมีสาระทีเ่ ราจะเอามาใช้ในชีวติ ประวันได้ดว้ ย โดยพี่
ไม่ตอ้ งสร้างภาพ เพราะบางอย่างยากเกินพีก่ ท็ าํ ให้มนั เป็ นเรือ่ งง่าย” (แม่ของน้องแปด)
3) ค้น คว้าหาความรู้แ ละแหล่งการเรีย นรู้
ผูป้ กครองต้องเป็ นนักจัดการความรูค้ อื เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ สามารถค้นหาแหล่งเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับ
บุตร ซึง่ ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวต้องมีการเตรียมการด้านข้อมูลเกีย่ วกับเด็กมาตัง้ แต่
แรก
“สําคัญๆคือ คนที่จะมีลูกจะต้องมีการหาข้อมูล เตรียมการก่อนสําคัญที่สุด” (แม่ของน้อง
ห้า)
และเมื่อ จัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริม สร้างทัก ษะชีวิต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
จําเป็ นต้องมีแหล่งค้นคว้าหาความรูแ้ ละแหล่งเรียนรู้ ซึง่ สามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ค้นหา
จากสือ่ และค้นหาจากผูร้ /ู้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) ค้น หาจากสื่อ
ผูป้ กครองมีวธิ กี ารแสวงหาความรูใ้ นการจัดการเรียนรูแ้ ละค้นหาแหล่งเรียนรูท้ ่เี หมาะสม
แก่บุตรทัง้ จากวิธกี ารดังเดิมคือ จากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์และอินเตอร์เน็ต ดังนี้
3.1.1) หนังสือ เอกสาร สิ่ งพิ ม พ์
ผู้ป กครองมัก คุ้น ชิน กับ หนังสื่อ เอกสารและสิ่งพิม พ์ ซึ่งเป็ นสื่อ ที่ท ัน สมัย และ
แพร่หลาย จึงทําให้ผู้ปกครองที่มพี ้ืนนิสยั เป็ นผู้ฝี รูย้ งั คงหาความรู้ในการจัดการศึกษาให้ลูก ทาง
หนังสือ สิง่ พิมพ์และเอกสารและเพื่อเชื่อมโยงและเท่าทันความคิดของคนทัวโลกที
่
ย่ งั คงนิยมค้นหา
ความรูจ้ าหนังสือ
“เราก็ต้องอ่าน พลังงานต่างๆมันจะพาไป การคอมมูนีเขท (communicate) ของคนจะไป
ทัวโลก
่
แล้วถ้าคุณช้าคุณตกขบวนแน่” (พ่อของน้องห้า)
“พวกนี้มนั เป็ นพื้นฐานที่ต้องทําอยู่แล้วคะ เพราะว่าอ่านหนังสือ อ่านตัง้ กะอยู่ในท้องแล้ว”
(แม่ของน้องหก)
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ทัง้ นี้เมื่อลูกโตพอทีจ่ ะอ่านหนังสือได้ การอ่านของผูป้ กครองจึงเปลีย่ นไปสูก่ ารอ่านเพือ่ เรียนรูไ้ ป
พร้อมกับลูกด้วยการสนทนาจากการอ่านและการวิพากษ์การเขียน
“ส่วนใหญ่เน้นอ่านหนังสือ เพราะเราชอบอ่าน มาคุยกัน” (แม่ของน้องแปด)
3.1.2) สื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
เมื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปการต้นหาข้อมูลของผูป้ กครองที่จดั
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานย่อมเปลีย่ นแปลงไป ผูป้ กครองมี
การใช้อนิ เตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นได้อย่าสะดวกและรวดเร็วขึน้
“ จริงๆโลกตอนนี้มนั เปลีย่ นไปเร็วมากกว่าโลกยุคก่อนเยอะเลยครับ ช่วง10ปี หลังมานี้ มัน
มีฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเยอะมากเลย เปิ ดเมื่อไรก็เจอเลย ถ้าคนที่สนใจจริงๆที่จะเรียนรูก้ บั มัน
คุณก็ลงไปเจาะแป็ ปเดียวก็ได้ ถ้าคุณปูพน้ื ฐานไว้ดแี ล้ว ดีกว่าทีจ่ ะมาเรียนรูต้ ามหนังสือ (พ่อของน้อง
หก)
“ ครูกค็ อื พ่อกับแม่ แม่มนั นี่แหละกับอากู๋ อากู๋ไว้ก่อน” (พ่อของน้องสาม)
3.2) ค้น หาจากผูร้ ู้ /ผูเ้ ชี่ย วชาญ
นอกจากการค้นหาข้อมูลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวด้วนตัวเองแล้ว ผูป้ กครอง
ยังทําการต้นหาข้อมูลจากทางผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้แก่ ปราชญ์
หรือผูร้ ตู้ ลอดจนภาคีเครือข่ายและผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว ดังนี้
3.2.1) ปราชญ์หรือ ผูท้ ี่ร ้เู รื่อ งโดยเฉพาะ
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 มักค้นหาข้อมูลจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์หรือเกีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ อ้ งการค้นหาข้อมูล
นัน้ โดยเฉพาะ จึงทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและประหยัดเวลา เช่น ข้อมูล
ด้านการจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจะสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เขตพืน้ ที่การศึกษา
ข้อมูลด้านสัตว์ป่าสอบถามได้จากสัตวแพทย์ทท่ี าํ งานในอุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น
“การคุยกับเจ้าหน้ าที่เขต เราจะต้องคุยแบบเปิ ดเผย เวลาเราคุยกับเขา เขาจะรูเ้ ลยว่า
อะไรอยูเ่ บือ้ งหลังเรา” (พ่อของน้องเก้า)
“คือหมอล็อตเค้าก็รูว้ ่าบ้านพี่ทําโฮมสคูลเค้าก็ไปเขาใหญ่บ่อย ก็แนะนํ าทุกอย่าง เพราะ
อยากให้ลูกได้ลอง ถ้าไปเขาใหญ่ช่วงหลังๆก็จะโทรหาหมอล็อตก่อนถามว่ามีอะไรให้เด็กได้เรียนรู้
บ้าง จะได้เห็นบ้าง” (แม่ของน้องหก)
3.2.2) ภาคีเครือ ข่า ยและผูป้ กครองที่จ ดั การศึก ษาโดยครอบครัว
การค้ น หาข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง เช่ น การเขี ย นแผนแบบกลุ่ ม
ประสบการณ์ เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับบุตร ผูป้ กครองเลือกทีจ่ ะค้นหาข้อมูลจากภาคี
เครือข่ายทัง้ จากเครือข่ายการศึก ษาทางเลือก รุ่น พี่ท่ีเคยจัด การศึกษาโดยครอบครัวและเพื่อ น
ผูป้ กครองทีก่ าํ ลังจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงทําให้สามารถได้รบั ข้อมูลทีต่ รงตามเป้ าประสงค์
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“ พอดีพ่ี ... เขาแนะนํ า ให้ เขีย นเป็ นกลุ่ ม ประสบการณ์ จากเมื่อ ก่ อ นเล่ ม หนา คื อ ใช้
แบบฟอร์มของเขตแล้วเยอะมากเอกสารจะแน่นมาก” (แม่ของน้องสอง)
“ พ่อแม่บา้ น...แต่ละคนก็ไม่ธรรมดา ช่วยเหลือกันในเรือ่ งวิชาการ กิจกรรม” (แม่ของน้องสี)่
4) ดําเนิ น การจัด การเรีย นรู้
การจัด การเรีย นรู้ในครอบครัว ที่ต้ อ งการเสริม สร้า งทัก ษะชีวิต และการทํ า งานใน
ศตวรรษที่ 21 มักเริม่ ต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้ผเู้ รียนเกิดความอยากทีจ่ ะเรียนรูก้ ่อนแล้วจึง
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทีผ่ เู้ รียนมีความสนใจ โดยมรรายละเอียด ดังนี้
4.1) สร้างแรงบัน ดาลใจ
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานมัก
เริม่ ต้นการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรูใ้ ห้แก่ผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
และลงมอทําความความสนใจ โดยมีผปู้ กครองทําหน้าทีส่ นับสนุ นและส่งเสริมการเรียนรูท้ งั ้ ทางด้าน
การจัดหาแหล่งเรียนรู้ ทุนทรัพย์และกําลังแรงใจ
“ ต้องหาแรงบันดาลใจก่อนนะ ให้ลูกมันมีแรงบันดาลใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกในเรื่อง
อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ค่อยมาต่อยอดจากแรงบันดาลใจนัน้ มันทําอะไรได้บ้างแล้ว ก็จะรูอ้ ะไรได้บ้าง
เอาตัง้ แต่เด็กๆเลยดีกว่า สมมุติพาไปดูหนัง ไปดูหนังอะไรสักเรื่องหนึ่ง สมมุติเอาเรื่องก้านกล้วย
อ้าวชอบใช่ไหมช้าง อ้าวได้ ก่อนกลับมาก็บนั ทึกก่อน สรุปหน่ อยว่าเจออะไรยังไง เสร็จแล้วมันอิง
ประวัตศิ าสตร์อะไรอย่างนี้ ไปเราไปอยุธยากัน เราไปเริม่ ศึกษาประวัตศาสตร์พาลูกไปคือหาเรื่องที่
จะมาเชื่อมโยง” (พ่อของน้องสาม)
ซึ่งเทคนิควิธใี นการสร้างแรงบันดาลใจของผูป้ กครองกลุ่มนี้ คือ การปฏิบตั ิตวั ให้ลูกเห็น
การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูแ้ ละการพูดชื่นชม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1) ปฏิ บ ตั ิ ต วั ให้ล กู เห็น
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวมีโอกาสใกล้ชดิ บุตรมากกว่าครอบครัวที่
บุตรศึกษาในระบบโรงเรียน ดังนัน้ ผูเ้ รียนจะซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่และปฏิบตั ติ วั ตามรูปแบบ
พฤติกรรมของพ่อแม่ ดังนัน้ ผูป้ กครองจึงปลูกฝั งทักษะชีวติ และการทํางานให้บุตรได้เห็นผ่านการใช้
ชีวติ การทํางานและการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ กครองเองด้วย
“ อย่างเช่นปฏิบตั ธิ รรม แม่อยากไป ก็เอ๊ะหลังๆ มันก็ดนี ะ ก็อยากให้อยู่ในตัวลูก ก็ให้เค้า
สัมผัส อ่ะ ปลูกต้นไม้แม่กอ็ ยากอีก เนี่ยก็ให้ลูกทําเลยย ลูกก็คงไม่ทํา ให้แม่อนิ ละกัน แต่เดีย๋ วนี้แม่
อิน ลูกก็ไม่คอ่ ยอิน (หัวเราะ) แต่กม็ บี า้ ง” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ ในทีส่ ุดหลักการทีเ่ ราให้มนั ใช้ได้กบั ทุกยุคนี่แหละมันเอาตัวรอดได้หมด ตราบใดทีเ่ ค้าไม่
ทิ้งมีความรับผิดชอบรูจ้ กั แยกแยะสิง่ ดีชวั ่ อะไรถูกอะไรผิดเอง ความมันใจกล้
่
าคิดทําได้หมด ใฝ่ รู้
คุณธรรม พีก่ ป็ ลูกฝั ง่ เรื่องกีฬา ยาเสพติดอะไรอย่างนี้ เพราะเค้าเติบโตมากับครอบครัวแบบนี่ เค้าก็
เลยไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปทําแบบนัน้ ” (แม่ของน้องหก)
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4.1.2) สร้า งบรรยากาศแห่งการเรีย นรู้
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะเรียนรูโ้ ดยมีบ้านเป็ นฐานแล้ว ยังมีการสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้
อบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่น ทัง้ นี้จากการสังเกตถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงเวลาที่
นักวิจยั เข้าไปสัมภาษณ์ พบว่า ในครอบครัวทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ร่วมกันทัง้ พ่อแม่และบุตร ผูป้ กครองจะมี
ความเป็ นมิตร มีความอ่อนโยน พูดจาด้วยนํ้ าเสียงที่แฝงไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อ
บุตรตลอดเวลา อีกทัง้ ยังแผ่ซ่านความรูส้ กึ ปรารถนาดีและมีเมตตาต่อนักวิจยั ซึ่งเป็ นผู้ท่ตี ้องการ
แสวงหาความรู้ ทําให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์เสมือนดังได้
่ พบปะเพือ่ นสนิททีไ่ ม่ได้พบกันมานาน
จึงมีเรือ่ งเล่ามากมาย
ทัง้ นี้ผปู้ กครองสร้างบรรยากาศในการเรียนรูโ้ ดยครอบครัวให้ผเู้ รียนมีความสนุ กสนานใน
การเรียนรู้ โดยเริม่ จากการสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผูป้ กครองสู่บุตร ไม่เคร่งเครียดและ
เคร่งครัดในการเรียนรู้ และมีเทคนิคในการทีจ่ ะกระตุน้ ผูเ้ รียนให้อยากเรียนรู้
“ บรรยากาศในบ้า นเนี่ ย ต้อ งเต็ม ไปด้ว ยเสีย งหัว เราะ ถ้าคุ ณ เครีย ดเมื่อ ไรคุ ณ สร้า ง
อารมณ์กราดเกี้ยวปะทะกันอยู่เรื่อยๆ คุณอย่าหวังว่าอีควิ ของลูกคุณจะไปได้สวยเลย เพราะคุณใส่
อารมณ์เข้าไปเต็มที โดยพืน้ ฐานคุณไม่ให้เกียรติลกู ” (พ่อของน้องห้า)
“ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แรงบันดาลใจ ใช้แรงบันดาลใจ หาโอกาส เทคนิคก็คอื ถ้าเป็ น
ปฐมวัยคือใช้การชม อวย อวยเข้าไป อวยเข้าไปครับ เพื่อกระตุ้นให้เขาทําสิง่ ต่างๆ (พ่อของน้ อง
สาม)
“ จะเน้ น เรื่อ งสนุ ก สนานเพราะเด็ก อ่ะ ต้องการความสนุ ก ไม่ช อบความเครีย ดหรอก ก็
สนุกสนานไปเรือ่ ยๆ” (แม่ของน้องหก)
4.2) จัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้
ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ู้ปกครองเลือกจัดกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์จากการเรียนรูน้ ัน้ ด้วยการเรียนรูจ้ ากการเล่น การเรียนรูจ้ ากตัวแบบ การเรียนรูจ้ าก
งานอาชีพ ของผู้ป กครอง การเรีย นรู้จ ากความชอบความถนั ด ของผู้เรีย นและ การเรีย นรู้จ าก
ความชอบความถนัดของผูเ้ รียนและการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1) เรีย นรู้จ ากการเล่น
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวแิ ละการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 มุง่ เน้นกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางธรรมชาติดงั ้ เดิน คือ ไม่เร่งเรียน ไม่บบี บังคับ
และยัดเยียดการเรียนรู้ แต่จะนํ าการเล่นซึ่งธรรมชาติของเด็กนํ าพาไปสู่การเรียนรูท้ ่แี ท้จริง โดยมี
ผูป้ กครองเป็ นผูจ้ บั สังเกตและต่อยอดการเรียนรูใ้ ห้การเรียนรูน้ ัน้ เติบโต แผ่กงิ่ ก้านขององค์ความรู้
โดยไม่ตดั แต่งหรือตัดต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
“ ใช้วธิ ธี รรมชาติ ไม่ได้กดดัน ไม่มกี ารเรียนการสอนมีแต่การเล่น จะทํากับข้าวก็เล่น มีแต่
เรือ่ งสนุ ก” (แม่ของน้องสี)่
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“คนที่อยู่ใกล้ๆอย่างพ่อแม่จะต้องเรียนรู้ นัน่ หมายถึงการนํ าไปสู่การเรียนรูท้ ่แี ท้จริง การ
เล่นไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินแต่จะนํ าไปสู่องค์ความรูต้ ่างๆ แล้วการเรียนรูแ้ บบนี้จะเป็ นการเรียนรู้
แบบ เขาเรียกว่า ไม่ตดั ยอดด้วน” (พ่อของน้องเก้า)
4.2.2) เรีย นรู้จ ากตัว แบบ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวแิ ละ
่อ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 มีเพียงบ้านเป็ นฐานทีม่ นั ่ แต่การเรียนรูด้ าํ เนินไปโดยมีครูอยูท่ วโลกเพื
ั่
รอให้บุตรได้เข้าไปเรียนรูจ้ ากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์จริงในเรือ่ งนัน้
“ แต่พอผมมาสอนลูก ยิง่ นานวัน ยิง่ ต้องไม่สอน พอเขาบอกว่าอยากเป็ นศิลปิ น เราก็ต้อง
พาเขาไปในทีท่ ม่ี ศี ลิ ปิ นเพื่อรอการเรียนรูเ้ องต่อบุคคลภายนอก พาเขาไปฟั งดนตรีทุกรูปแบบทีเ่ ขา
จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้เขารูว้ ่าเขาจะเป็ นนักดนตรีแนวไหน ไปดูคอนเสิรต์ ถ้าเขาอยากป็ นวิศวะ ก็จะ
พาเขาไปดูว่าวิศวะต้องมีพน้ื ฐานอะไร เวลาพาเขาไปดูไปสัมผัสเยอะๆ เขาก็จะยิง่ ลงลึกไปอีก การ
ลงลึกไปเรือ่ ยๆ คือ เขาบอกว่า เขาอยากเป็ นศิลปิ นใหญ่” (พ่อของน้องเก้า)
“ ไปเรียนรูก้ นั ข้างนอกของจริงเจอกับคน เจอกับคนทีม่ คี วามรู้ ก็มคี รูเต็มบ้านเต็มเมืองไป
หมดเลย” (พ่อของน้องสาม)
4.2.3) เรีย นรู้จ ากงานอาชีพของผูป้ กครอง
ผู้ปกครองที่จดั การศึก ษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวแิ ละการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 มีการเจียดเวลาเพื่อประกอบอาชีพอิสระสามารําทํางานได้ท่บี ้านและมีเวลาเพียง
พอที่จะดูแลและจัดการศึกษาที่บ่นให้บุตรไปพร้อมกับการอาชีพ เช่น เกษตรกรรม กิจการบ้านพัก
ตากอากาศ ค้าขาย ร้านกาแฟ เป็ นต้น จะสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องบุตรเข้าไปในงาน
อาชีพด้วย ทัง้ นี้บุตรเกิดทักษะชีวติ และความเชีย่ วชาญในการทําอาชีพผ่านการเป็ นผูช้ ่วยงานอาชีพ
ของผูป้ กครอง
“ ที่ผ่านมาเนี่ย เราเริม่ จากที่ว่าให้เรียนรูท้ วๆ
ั ่ ตรงนัน้ ตรงนี้ ตรงโน้น เรามองจากรายได้
อันไหนได้เร็วอันไหนได้ช้า ที่ว่าเพาะต้นอ่อนขายด้วยไรด้วย แต่พอมา ป.4 เราจะต้องมองแล้วว่า
อะไรทีเ่ ค้าชอบแล้วเอาตรงนัน้ ให้มนั จริงจัง อย่างสตอเบอรีท่ ม่ี องแกแล้ว คิดว่าแกชอบ เราจะต่อยอด
ให้มนั ชัดเจนไปเลย ซึง่ คุณพ่อบอกว่าเราต้องเริม่ เจาะแล้วนะเราจะไม่กระจายละมันจะได้เก่งอย่างใด
อย่างหนึ่งไปเลยแล้วเอาดีทางนัน้ ไปเลย” (แม่ของน้องสอง)
“ แต่เราก็รวู้ ่ากิจการเนี่ยก็อกี เรื่องนึง มันก็คอื สามารถจะเลีย้ งชีพได้ กิจการโรงแรมมีแขก
ประจํา มีอะไรต่อไปในอนาคต” (แม่ของน้องแปด)
“ แม่กพ็ ูดทุกวัน ว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนนะ เกี่ยวกับชีวติ ด้วย อันนี้เรื่อง
สําคัญ เรื่องงานในบ้านอันนี้กเ็ ป็ นเรื่องสอนลูกได้อย่างดีเลย เพราะลูกทํางานกับเรานะ พยายามให้
เขารับผิดชอบอะไรด้วยตัวเองเต็มๆ” (แม่ของน้องแปด)
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4.2.4) เรีย นรู้จ ากความชอบความสนใจของผูเ้ รีย น
ผู้ป กครองที่จ ัด จัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริม สร้า งทัก ษะชีวิแ ละการ
ทํางานในศตวรรษที2่ 1 เป็ นผูท้ ค่ี อบสนับสนุ นและผลักดันให้บุตรเกิดความสุขในการเรียนรูโ้ ดยการ
ลงมือทําในสิง่ ที่บุ ตรมีความชอบ ความสนใจหรือความถนัด โดยไม่ท้อถอยเมื่อทําไม่สําเร็จหรือ
ล้มเหลวเพราะมีแรงใจจากพ่อแม่ทค่ี อยส่งถึงบุตรอยูเ่ สมอ
“เราก็เอาความอยากความชอบอะไร แรงบันดาลใจของเขา สร้างให้เกิดผลขึน้ มาให้ได้
ทําได้ ไม่ประสบผลสําเร็จ พลาดหรือพังไม่เป็ นไร ไม่เคยซํ้าเติมเราก็แค่ให้เป็ นบทเรียนว่าทําอย่างไร
ให้มนั ได้ล่ะ ทํายังไงให้มนั สําเร็จล่ะ เราเรียนรู้ จริงๆเราก็สอนลูกกันว่า ล้มไปเลยอยากล้ม ล้มไปเลย
ไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็ นไร เออทําไปเหอะ ยังไงก็มกี าํ ลังใจให้” (พ่อของน้องสาม)
“ คือท้ายที่สุดเลยเค้าจะเป็ นคนเดินมาบอกเองว่า ชอบแบบนี้ อยากไปอันนัน้ อีกอ่ะมี่ อัน
นัน้ อ่ะสนุกน๊า ก็เค้าไม่มอี ะไรเลย โลกเค้าว่างเปล่า เพราะฉะนัน้ เราเองต้องทําทุกอย่างมาให้เค้าเห็น”
(แม่ของน้องหก)
4.2.5) เรีย นรู้ใ นสถานการณ์แ ละสถานที่จ ริ ง
การจัดกิกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนทีจ่ ะทําให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ถงึ ความชอบความสนใจ
ของตัวเองได้นัน้ ผูป้ กครองจะพาผูเ้ รียนไปสัมผัสประสบการณ์ และเรียนรูใ้ นสถานที่จริง โดยที่ไม่
หวังผลในการพาไปเรียนรูน้ นั ้ แต่รอให้ผเู้ รียนตกผลึกการเรียนรูเ้ พื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาทีต่ ้อง
ประสบในชีวติ ประจําวันได้ดว้ ยตัวเองและสังสมประสบการณ์
่
ไว้รองรับการประกอบอาชีพในอนาคต
“ พีก่ จ็ ะเลือกว่าหัวข้อไหนเรียนในบ้านได้ หัวข้อไหนทีจ่ ะเรียนรูข้ องจริง การเรียนรูข้ องจริง
มันก็คอื ทัศนศึกษาแล้วก็สมั ผัสจริงเอง ไม่ได้มกี ฏเกณฑ์อะไร ให้ลูกได้เข้าไปคุน้ เคยไปเห็น (แม่ของ
น้องหก)
“ ตื่นเช้าขึน้ มาเราต้องเจอกับปั ญหา เช่น กาแฟหมด วันนี้จะทํากับข้าวอะไรดี เบื่อ นึกไม่
ออก มันเป็ นปั ญหาเล็กๆน้อย ถ้าเราฝึ กเขามาเรือ่ ยๆให้เขาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เขาก็จะอยูไ่ ด้ ด้วย
การเข้าใจตนเองก่อน แล้วเข้าใจคนรอบข้าง และเข้าใจสังคมก็จะเกิดขึน้ แต่ถ้าให้เขาจําอย่างเดียว
เขาจะไม่สามารถเอาความจําทีม่ อี ยูเ่ ป็ นส่วนในสมองมาเชื่อมโยงกันได้” (พ่อของน้องเก้า)
“ ในสวนสาธารณะ ลูก ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ การงานอาชีพ ด้วย มีคนมากมายมาทําอาชีพ
แปลกๆ เค้าก็จะมาแสดงกายกรรม ร้องเพลงในสวน เค้าเห็นอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพบางอาชีพ
แตกต่างจากพ่อนัง่ วาดรูป แตกต่างจากแม่ท่ที ํากับข้าว ทําไมเด็กถึงสะสมเพราะมันเป็ นอาชีพได้”
(แม่ของน้องห้า)
5) ประเมิ น ผลการจัด การเรีย นรู้
เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ผู้ปกครองและผูเ้ รียนที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทําทํางานในศตวรรษที่ 21จะมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นถึงผลการจัด
กิจกรรมโดยเป็ นการประเมินกันเองในครอบครัวและประเมินจากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
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เรียนรู้นัน้ ๆหรือโดยเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่ค อบครัวจะทะเบียนการจัดการศึกษาซึ่งเป็ นการ
ประเมินภายนอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1) ประเมิ น ภายใน
การประเมินโดยบุคคลในครอบครัวทัง้ บุตรและผูป้ กครองถือเป็ นหัวใจสําคัญของการ
จัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริม สร้า งทัก ษะชีวิต และการทํ า ทํ า งานในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ผูป้ กครองเคารพและให้เกียรติผเู้ รียนเสมือนทีป่ ฏิบตั ติ ่อบุคคลทีม่ ศี กั ดิ ์ศรีเท่าเทียมกัน
5.1.1) ประเมิ น โดยผูเ้ รีย น
การบอกเล่าจากผูเ้ รียนถึงความชอบ ความสนุ ก ความใส่ใจและสนใจทีท่ าํ กิจกรรม
การเรียนรูใ้ ดการเรียนรู้หนึ่ งเป็ นการแสดงออกของผู้เรียนในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้เป็ นอย่างดี
“ขณะทีเ่ ค้าวันนี้ไม่พร้อมจะทําตรงนี้ ก็จะเปิ ดอกคุยกับเราเลย ขอทําอันนี้ก่อน ” (แม่ของ
น้องสอง)
“ เราคุยพร้อมกันเลย เพราะเราชอบคุย มีกนั อยู่แค่น้ี มีอะไรก็คุยกันเลย 3คนพ่อแม่ลูก
นอนก็ยงั นอนห้องเดียวกันอยู่ ก็นอนด้วยกันหมด คุยกันหมดทุกเรื่อง แล้วที่ดที ่สี ุด ตอนอยู่ในรถ
เพราะไม่มที างหนีไปไหนได้ ขับรถไปทุกวันไกลๆคุยไปเรื่อยๆ คุยล่ะ เอาเรื่องนี้มาบอกว่าคิดยังไง
คิดเห็นยังไง แก้กนั ยังไงดี จะจัดการยังไง เราทําอย่างนี้มาตัง้ แต่เด็ก เด็กเล็กๆเลยครับ” (พ่อของ
น้องสาม)
5.1.2) ประเมิ น โดยผูส้ อน
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
จะมีวธิ กี ารประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการจับสังเกตผูเ้ รียนถึงความชอบและใช้เวลากับ
กิจกรรมการเรีย นรู้นัน้ อย่างยาวนานและต่ อเนื่ องจะสะท้อนให้เห็น ถึงคุ ณ ค่าของกิจกรรมที่มีต่ อ
ผูเ้ รียน
“ การประเมินก็คอื ดูว่าเค้าอยู่อะไรได้นานๆ ครอบครัวก็เปิ ดโอกาสให้เค้าได้ทําด้วย
เปิ ดโอกาสด้วย แต่เป็ นทีเ่ ราจะมองว่าศักยภาพเป็ นหลักด้วยเค้าทําด้วยไหวไหม เรื่ององค์ความรูก้ ็
ค่อยๆแทรกไป” (แม่ของน้องสอง)
“ เราจะเห็นความชัดเจนในตัวตนของเค้า นัน่ คือสุดยอด เค้าใช้เวลากับสิง่ ไหนเราจะเห็น
แล้วถ้าเค้ายังต่อเนื่องกับมันอยู่ กีป่ ี ทผ่ี า่ นมาแล้วแสดงว่าเค้ายังมีความสุขอยูก่ บั มัน” (แม่ของน้องห้า)
“ ประเมินเรื่อยๆคะ ประเมินตลอดคะ คอยสังเกตว่าอันไหนที่เขาหยิบจับด้วยตนเอง ไป
ศึกษาเอง แล้ว อยากทําไหม ทําบ่อยๆ” (แม่ของน้องสี)่
5.2) ประเมิ น ภายนอก
นอกจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ นั เองภายในครอบครัวแล้ว ยังมีการ
ประเมินจากผู้ท่เี กี่ยวข้องตามสภาพจริงและเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่จดทะเบียนการศึกษาโดย
ครอบครัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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5.2.1) ผูม้ ีส ่ว นเกี่ย วข้อ งตามสภาพจริ ง
ผู้ท่ีมีป ฏิสมั พัน ธ์ก ับ ผู้เรีย นมักเป็ น กระจกสะท้อนให้ผู้ป กครองทราบถึงเจตคติแ ละ
พฤติกรรมของบุตรโดยการสะท้อนให้เห็นบางแง่มุมของบุตรในช่วงเวลาทีผ่ ปู้ กครองไม่ได้อยูร่ ว่ มกับ
บุตร
“ ไปบ้านไหน ก็ได้รบั คําชม” (แม่ของน้องห้า)
“ ลูกค้าจริงๆ หรือผูใ้ หญ่ ก็จะมีสว่ นช่วยได้มาก มีพอ่ แม่ 2 ครอบครัวเค้าก็เดินมาบอกว่าได้
ยินลูกพูด ชื่นชมลูกมากเลย” (แม่ของน้องเจ็ด)
ทัง้ นี้ผูป้ กครองต้องเปิ ดใจและแสดงให้เห็นว่าเป็ นผูท้ ่ยี อมรับฟั งเสียงสะท้อนทัง้ ในแง่บวก
และลบจึงจะได้รบั ผลสะท้อนทีแ่ ท้จริง
“การทีเ่ ราจะได้สะท้อนน่ะ เราต้องมีคน คือมีคนเคยบอกว่า ทําไมคนอื่นไม่เห็นเคยบอกเค้า
บ้างเลยว่าลูกเค้าเป็ นอย่างไร พีก่ บ็ อกว่าก็เวลาเราอยู่กบั คนอื่น เราเป็ นคนทีเ่ ปิ ดใจทีจ่ ะฟั งคําตรงๆ
จากคนอื่นมากแค่ไหน” (แม่ของน้องเจ็ด)
5.2.2) หน่ ว ยงานที่จ ดทะเบีย นการศึก ษาโดยครอบครัว
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวมีมุมมองต่อการประเมินผลจากหน่วยงาน
ทีจ่ ดทะเบียนการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ ในเรื่องของการจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินผลการ
เรีย นรู้โดยครอบครัว การเก็บ ร่องรอยการเรียนรู้และการสอบเพื่อวัด และประเมิน ผลใน 8 สาระ
วิชาการเรียนรู้ ดังนี้
มุมมองที่ 1 การประเมิน ผลโดยหน่ วยงานทําให้เกิดภาระ การกดขี่ท างการศึกษาและ
ผูป้ กครองไม่อยากให้มกี ารประเมิน
“จริงๆแล้วคําว่าประเมินไม่มไี ด้ไหมในระบบการศึกษา มันคือเกณฑ์ทบ่ี งั คับเรา” (แม่ของ
น้องห้า)
“หัวหน้า สพฐ.ส่วนกลางเลย มาฟั ง ผอ. มาเอง นังปุ๊
่ บ เอ้าประเมินเป็ นอย่างไรบ้างนู้นนี่นนั ่
ทุกคนไม่ได้อยากประเมินค่ะ” (แม่ของน้องเจ็ด)
มุ ม มองที่ 2 การประเมิน ผลโดยหน่ ว ยงานเป็ นการยึด เอาประโยชน์ ข องเด็ก เป็ นที่ต ัง้
ผูป้ กครองสามารถเลือกให้มกี ารประเมินด้วยวิธกี ารทีห่ ลายหลาย
“ พอครบ 1 ปี เจ้าหน้ าที่เขาเห็นว่าลูกเราเรียนรู้ผ่านอะไร เพราะเราโพสท์ท างเฟสบุ ค
(Facebook) เจ้าหน้าทีก่ ห็ ายห่วง” (พ่อของน้องเก้า)
“เค้าก็จะพยายามจะเชียร์ให้เราสอบ แต่เราบอกว่าเราไม่สอบ เด็กเค้าก็อยากลอง เค้าก็จะ
ให้ตอบมา มันขึ้นอยู่กบั พ่อแม่ แล้วแต่เด็ก คือเราไม่ต้องให้เด็กสอบ เด็กก็ไม่ต้องอ่านหนังสือ ก็
แล้วแต่เค้า ว่าเราคิดว่า ไม่เรียนเพื่อให้สอบ แต่ถา้ ว่าลูกเราชอบเรียนทางนี้ เราก็อาจจะให้สอบก็ได้
ก็แล้วแต่เค้า” (แม่ของน้องหนึ่ง)
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6) ปรับ ปรุงแนวทางการจัด การเรีย นรู้
ในการจัดการปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไป ผูป้ กครองที่จดั การศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
6.1) สร้างข้อ ตกลงร่ว มกัน
ภายหลังการประเมินผลการจัดการเรียนรูม้ กั เป็ นเหตุให้ตอ้ งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รียน สภาพของครอบครัว หน่ วยงานทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว
ตลอดจนการเชื่อมโยงการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนสู่ส่วนต่างๆของชีวติ ชุมชน สังคมและงานอาชีพ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
6.1.1) พูด คุย กัน ในครอบครัว
การสื่อสารกัน ในครอบครัวในทุ กเรื่อง แม้แต่ ก ารปรับ ปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ ป็ นสิง่ ที่ครอบครัวที่จดั การศึกษาแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
กระทํากัน เป็ น ประจําและเมื่อ พู ด คุ ย สื่อ สารทัง้ ความต้อ งการ ปั ญ หาและทางออกแล้ว ทุ ก คนใน
ครอบครัวต่างต้องเคารพในข้อตกลงทีส่ ร้างขึน้ ร่วมกัน
“ ทุกปี น่ะทีบ่ า้ นพีน่ ่ะ คือให้เด็กมีกจิ กรรม พิกซีก่ ด็ ว้ ย เขียน 3 อย่างลงกระดาษ สิง่ ทีอ่ ยาก
ทํา อาชีพทีอ่ ยากเป็ น สิง่ ทีอ่ ยากลอง โดยต้องเรียงลําดับด้วยเดะโมส (The most) แล้วก็จะมานัง่ คุย
ว่าสิง่ ทีอ่ ยากเรียนปั บ๊ เนี่ยต้องดูว่าอันเนี้ย 3 คนมาเทียบเพราะพีม่ ปี ั ญหาเรื่องงบค่าใช้จ่าย ในการให้
ลูกเรียน เรื่องเวลา เรื่องบุคลากร พีม่ านัง่ พีจ่ ะก็จะเอามานัง่ ดู 2-3 ครัง้ แล้วก็เรียกลูกมานัง่ คุย” (แม่
ของน้องเจ็ด)
“ การตกลงกันก่อนต้องยอมรับด้วยกันทุกฝ่ าย ไม่ใช่ทกึ ทักเองว่า ตกลงกันแล้วนะ แล้วไป
บีบให้คนทําตาม ไม่ใช่แม้กระทังเรื
่ อ่ งทีเ่ ขาบอกกับพ่อแม่กเ็ ป็ นแบบนัน้ เหมือนกัน นี่คอื หลักของบ้าน
เราเหมือนกัน” (พ่อของน้องสาม)
6.1.2) ตกลงร่ว มกับ หน่ ว ยงานที่จ ดทะเบีย น
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผูป้ กครองในการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยครอบครัวนํ าไปสู่ขอ้ ขัดแย้งที่ยงั ต้องการการแก้ไขเพื่อประโยชน์ สูงสุดที่จะ
เกิดกับผูเ้ รียน
“ลูกจะเป็ นเคสแรกแล้วค่อนข้างจะต้องอะไรมากมายกับเรื่องการเตรียมเอกสาร การทําไร
หลายๆอย่าง เราก็สมู้ าตลอดนะคะ ยังไงก็ให้ความร่วมมือกับทางเขต ต้องการแบบไหนเราก็ลุยมัน
ไปให้งานมันอย่างนี้กนั เค้ายอมรับเรายอมรับ ก็ผา่ นมาได้” (แม่ของน้องสอง)
“จริงๆมันเป็ นธรรมชาติมนุ ษย์นะ ชอบว่าคนอื่นก่อน ตัวเองไม่ค่อยว่าหรอก คือบางทีเราก็
ต้องให้ความเป็ นธรรมกับเค้าบ้าง มันเป็ นหน้าที่ใช่ไหมฮะ เค้าก็ทําหน้าที่ของเค้า ไอ้เองก็ต้องทํา
หน้าทีด่ ูแลลูกของเรา แล้วเมื่อไหร่กต็ ามที่เค้าเห็นศักยภาพลูกของเรา เค้าก็จะคล้อยตาม ดีกว่าใช้
คําพูดไม่ดี รบราฆ่าฟั นไม่มปี ระโยชน์ ผลร้ายก็จะตกกับเด็ก ไม่ได้ตกกับผูใ้ หญ่หรอก” (แม่ของน้องห้า)

121
6.2) เชื่อ มโยงและต่อ ยอด
การปรับปรุงการจัดการเรียนรูข้ องครอบครัวทีเ่ สริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่21 ให้กบั ผูเ้ รียนได้เชื่อมโยงและต่อยอดการเรียนรูเ้ ข้าสู่วธิ ชี วี ติ ประจําวันและงานอาชีพ
ของผูเ้ รียนในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1) วิ ถีชีวิ ต ประจําวัน
การเรียนรู้ข องครอบครัวที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่21
ให้กบั ผูเ้ รียนมุง่ เน้นการเรียนรูจ้ ากการใช้ชวี ติ ประจําวันในบ้าน ในสังคมของผูเ้ รียนเพือ่ เป็ นการสะสม
องค์ความรูแ้ ละนํามาใช้พฒ
ั นาสูค่ วามเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์
“ เอาวิถชี วี ติ ของบ้านเป็ นตัวนํา ค่อยบูรณาการความรู”้ (แม่ของน้องสี)่
“ เราจะทําให้คล้ายๆกับกิจวัตรธรรมดา วันต่อวัน เค้าคิดเยอะไง เค้าไม่ลิสออกมา คือ
ไม่ใช่หมายความว่าจดอย่างเดียว คือจะต้องนึกขึน้ ว่าความสําคัญเนี่ย มันมีอะไรบ้าง เอาแค่ 3ข้อ
ใหญ่ๆ สมมุตนิ ะ พีก่ ไ็ ม่ได้ละเอียดขนาดนัน้ แต่กพ็ ยายามทําให้มนั เรียบง่ายทีส่ ุด คือเป็ นมนุ ษย์เกิด
มา เดินขึน้ มาเนี่ย ตื่นเช้ามาทําอะไร แล้วในแต่ละวันทีเ่ ติบโตเนี่ย ถ้าได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆหนึ่งหรือสอง
สิง่ แล้วค่อยๆเก็บไปเรือ่ ยๆ ทุกอย่างมันจะสามารถเอามาใช้ได้หมด” (แม่ของน้องเจ็ด)
6.2.2) งานอาชีพ
การเชื่อมโยงการเรียนรูเ้ พื่อปูพ้นื ฐานถึงสิง่ ที่รเู้ รียนมีความชอบและความถนัดจน
วสามารถพัฒ นาสู่ก ารทํางานและหารายได้เพื่อ หล่ อเยงตัว เองได้ในอนาคตเป็ น สิ่งที่ผู้ป กครอง
ปรารถนา
“เฉพาะทางจําเป็ นค่ะ เค้าจะต้องเชีย่ วชาญทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีเ่ ด่นชัดของเรื่องการ
เลี้ยงชีพตัวเองได้ดว้ ย แต่ถามว่าจะให้เค้าเป็ นหลายๆอย่างนัน้ เราก็สอนได้ มันจะหลอมรวมกันได้
หมด ตามความเป็ นอยู่ขอเรา ตอนนี้พก่ี ําลังบอกเค้าอย่างนี่นะ ก็คอื เราก็ทําเท่าทีเ่ ราทําได้ เราชอบ
กินไร เราก็ทาํ อันนัน้ ปลูกอะไรเราก็กนิ อันนัน้ เลย แต่อนั ไหนทีเ่ ป็ นอาชีพของเรา เราต้องเน้นให้เป็ น
เฉพาะทาง ตอนนี้ตอ้ งใช้ปุ๋ย ต้องใช้ปยแบบนี
ุ๋
้นะ พอถึงระดับทีเ่ ค้าออกดอกออกผลมันจะต้องใช้อะไร
ต่ออย่างนี่ คือเราจะต้องมีลกั ษณะเด่นให้เค้า ทักษะ ความเชีย่ วชาญ” (แม่ของน้องสอง)
“ ไปพูดคุยมุมมองของอาชีพหรือสิง่ ที่เค้าจะพัฒนาเป็ นอาชีพในอนาคต นอกจากศิลปะที่
เค้าเห็นอยูแ่ ล้ว เค้าทําได้อยูแ่ ล้วเรือ่ งของการเขียน พีก่ พ็ ยายามเปิ ดโลกให้เขา” (แม่ของน้องห้า)
2.2.2 เงื่อ นไขที่ทาํ ให้จ ดั การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชีวิ ต และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จ
สภาวะหรือข้อแม้ท่ตี ้องเกิดขึน้ เพื่อให้ผปู้ กครองสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทัก ษะชีวิต และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้เป็ น ผลสําเร็จ สามารถจําแนกปั จจัย ที่
เกีย่ วข้องได้ 2 ระดับ คือ ปั จจัยระดับบุคคลและปั จจัยระดับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) ระดับ บุค คล ผูจ้ ดั การศึกษาหลักและคู่สมรสซึ่งเป็ นผูท้ ่ใี กล้ชดิ ทัง้ ในฐานะผูใ้ ห้กําเนิด
เลี้ย งดู แ ละจัด การศึก ษา ดังนั น้ จึงถือ เป็ นปั จ จัย หรือ เงื่อ นไขหลัก ที่ทํ า ให้ก ารจัด การศึก ษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้เป็ นผลสําเร็จ
1.1) ผูจ้ ดั การศึก ษาหลัก
ผู้มหี น้ าที่จดั การศึกษาหลักมีบทบาทสําคัญ ทัง้ ในด้านการชี้แนะ ชี้นํา การแสวงหา
แหล่งและกิจกรรมการเรียนรู้ การพาบุตรลงปฏิบตั ิ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1.1) ชี้แ นะ แนะนํา
แม้จะมีบทหน้าที่ในการเป็ นผูส้ อนตามระบบการศึกษา แต่ผูป้ กครองที่ทําหน้าที่
หลักในการจัดการศึกษาเลือกที่จะเป็ นเพียงผู้ช้แี นะ ผู้ช่วยที่คอยแนะนํ าให้ผู้เรียนเรียนรูถ้ ึงความ
แตกต่างหลายหลายในโลกและเลือกเดินบนเส้นทางของตนเอง โดยมีผปู้ กครอง
“ เขาอาจตกใจบ้างทีเ่ ห็นอะไรแปลกๆ แต่เราก็เล่าให้เขาฟั งว่ามันเป็ นความเป็ นจริง ชีแ้ นะ
แนวทาง” (แม่ของน้องสี)่
“ แต่อยู่บ้านนี่คอื ไม่สอนเลย ก็คอื ให้เขาทําไปเราก็ช้แี นะ ส่วนใหญ่จะเป็ นชี้แนะ ไม่ได้มา
แบบเป็ นรูปแบบการสอนอย่างนี้น่ะคะ” (พ่อของน้องสาม)
“ สอนลูก คุณอย่าไปสอน คุณอย่าบังอาจสอน คุณแค่แนะนํ า แล้วก็หาช่องทางให้เค้า ถ้า
คุณไม่รคู้ ุณก็หา ไม่อะไรทีค่ ุณไม่รจู้ ริงใช่ไหม คุณก็พาลูกไปหาคนทีร่ จู้ ริงซิ” (แม่ของน้องห้า)
“ แทนที่เราจะใส่ก ารเรีย นไป เราก็เป็ นแค่ ผู้ช่ ว ย ตอนแรกอ่ะ เราต้ อ งพยายามอ่ ะ คือ
เหมือนเราน่ ะ ใครมาอะไรใกล้เรา เราก็ไม่อยากทํา เราต้องต่อต้านปั ญหา โดยอย่าทําให้ลูกต่อต้าน
ทํายังไงไม่ให้ลกู ต่อต้านสิง่ ทีเ่ ราทํา” (แม่ของน้องหก)
เทคนิค วิธกี ารทีท่ ําให้ผมู้ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษาหลักสามารถให้การชีแ้ นะ ชีน้ ําผูเ้ รียนได้ คือ
การใช้ความรักแบบไม่มเี งื่อนไขใดๆเป็ นตัวห้อมล้อมลูกไว้ตลอดเวลาด้วยความอดทน และสิง่ ที่
นักวิจยั สังเกตเห็นคือ ความสัมพันธ์อนั ดีของพ่อแม่ลูกที่มใี ห้แก่กนั ภายใต้อารมณ์ขนั เสียงหัวเราะ
และการมองโลกในแง่ดขี องผูจ้ ดั การศึกษาหลัก
“เงือ่ นไขในการเป็ นพ่อ เป็ นแม่ คือต้องรักลูก รักๆรักๆแบบไม่มเี งือ่ นไขด้วย เธอจะมานิสยั
แบบ ฉันรับไม่ได้อย่างนี้(หัวเราะๆ) ฉันก็ยงั รัก อดทน” (แม่ของน้องหนึ่ง)
นอกจากนี้การพูดคุย สือ่ สารกันในครอบครัวโดยไม่การปิ ดบัง โดยการให้เกียรติและเคารพ
ในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของบุตรจะสามารถทําให้ผปู้ กครองสามารถจัดการเรียนรูแ้ บบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้ประสบความสําเร็จ
“ในมุมของผูจ้ ดั การศึกษา คุณทําดีท่สี ุดหรือยัง เข้าใจเค้า มองเค้า รักเค้า ฟั งเค้า คุยกับ
เค้า เหมือนง่ายนะ” (แม่ของน้องเจ็ด)
“เราคุยกันตลอด อาจจะทําให้เงือ่ นไขนี้ดว้ ยมัง้ ทีว่ นั นี้เราสมูท” (พ่อของน้องสาม)
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“ แต่ถา้ เกิดเปิ ดอกเปิ ดใจเป็ นเพื่อนซี้ เพื่อนสนิท ก็ถามว่าแม่ไง (หัวเราะๆ)เค้าก็โอเค” (แม่
ของน้องหนึ่ง)
“ ฟั งสิง่ ทีเ่ ขาเล่า เราต้องฟั งเขา เวลาเกิดเรื่องราว แสดงว่าเขามีปัญหากับความคิด กับคน
่
เราจะรูว้ ่าเขามีปัญหาด้านความคิดหรือ
ทีเ่ ขาไปเจอ กับสังคม ด้วยความทีเ่ ราอยู่กบั เขา 24 ชัวโมง
จิตใจ เราต้องรอจังหวะทีเ่ ขาพร้อม เวลาเขาเล่าสิง่ ทีม่ นั คิดว่าเป็ นปั ญหา เราก็จะถามกลับไปว่า หนู
คิดอย่างไรกับสิง่ ทีห่ นู เห็น แล้วหนู ลองสรุปสิว่า ถ้าหนู แก้ปัญหาแบบนี้ ต้องลองให้เขาแก้ปัญหาเอง
หนู ลองคิดสิว่า ถ้าหนู จะทําแบบนี้ มันจะเป็ นผลอย่างไรกับหนู เขาจะถูกฝึ กมาตัง้ แต่เล็ก” (พ่อของ
น้องเก้า)
1.1.2)
แสวงหาแหล่ง และกิ จ กรรม
การเรีย นรู้
นอกจากไม่ได้สอนสังแล้
่ ว ผูป้ กครองทีแ่ สวงหาแหล่งและกิจการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
กับผูเ้ รียนจะช่วยเสริมให้การจัดการเรียนรูแ้ บบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ประสบความสําเร็จ
“ การเรียนรูท้ ่จี ะนํ าไปสู่มอื อาชีพ ครูมหี น้ าที่แค่พาเขาไป ทํากิจกรรม หรือพาเขาไปรูไ้ ป
เห็น เพราะว่าสิง่ ทีผ่ มเรียนมาในระดับมหาวิทยาลัย สอนเขาไม่ได้เยอะหรอกและขัดแย้งกับสิง่ ทีเ่ ขา
คิด เพราะเขามีความเป็ นธรรมชาติมาก” (พ่อของน้องเก้า)
“ ลูกเป็ นตัวนําแล้วพีเ่ ป็ นตัวตาม พีเ่ ป็ นครูเหมือนเป็ นผูช้ ่วยเค้าอ่ะ แม่กม็ หี น้าทีล่ ่ะ ต้องไป
สืบว่ามีทไ่ี หน” (แม่ของน้องหก)
“เราเป็ นแม่เป็ นเหมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง” (แม่ของน้องหก)
ทัง้ นี้ผปู้ กครองเพียงทําหน้าทีน่ ําพาบุตรให้กล้าทีจ่ ะออกไปยังแหล่งเรียนรูแ้ ละทํากิจกรรม
การเรียนรูใ้ นช่วงวัยเด็ก และเมื่อบุตรเติบโตเป็ นวัยรุ่นผูป้ กครองต้องให้หลักในการตัดสินใจในการ
แก้ไขปั ญ หากับ บุ ตรให้สามารถแก้ไขปั ญ หาได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของการที่ไม่ทําให้คนอื่น
เดือดร้อน หรือการพาก้าวให้มนคงและดึ
ั่
งให้ถูกจังหวะ
“ มันเหมือนกับต้องพาทํา ต้องถามว่า เอ๊ะ เราเป็ นคนกําหนดลูกรึป่าวให้เป็ นแบบนัน้ แบบ
นี้ มันก็ไปตามความสนใจ ตามกิจกรรม ตามที่สนใจมากกว่า เพราะว่าเราไม่ได้กําหนด เรามีเวลา
เค้าก็สามารถแสวงหาในสิง่ ทีเ่ ค้าต้องการไม่ต้องไปบังคับ ค่ายแรกๆเด็กๆต้องพาเค้าไป พอเค้าโต
ขึ้น ก็สามารถไปเองได้ เค้าก็จะต้องไปเอง เป็ น หน้ าที่ของเราที่จะสร้างความมันใจให้
่
เค้า ว่าเค้า
สามารถทําได้ เป็ นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องทํา คือเราไม่ได้ผลัก คือเราดึงด้วยซํ้าเราไม่ได้ผลักเค้าน่ ะ
เพียงแต่วา่ ดึงให้ถูกจังหวะ” (พ่อของน้องหนึ่ง)
“ การตัดสินใจ เราก็ต้องร่วมรับ รู้ไปกับ เขาด้วยต้องช่วย ทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เขา
เข้าใจมันถูกมัย้ โดยมีกระบวนการเรื่องของการพูดคุย ให้ขอ้ คิดข้อเสนอแนะ ให้เขาไปตัดสินใจอีกที
เป็ นลูฟเป็ นวงอะไรอย่างนี้ คือไม่ได้โฟกัสไม่ได้ตเี ฟรมว่าต้องเป็ นยังนี้แต่เราจะให้หลักกว้างๆว่าต้อง
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ทําดี อยู่ในลู่อย่าออก ต้องเป็ นคนดี พึง่ ตนเองได้ ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและต้องรับผิดชอบหน้าที่
พืน้ ฐาน” (แม่ของน้องแปด)
1.1.3) พาลงมือ ปฏิ บ ตั ิ
การเรีย นรู้ท่ีทํ า ให้ ผู้ เรีย นเกิด ประสบการณ์ จ ากการทํ า กิจ กรรมต่ า งๆหากมี
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาหลักพาลงมือปฏิบตั ิ สนับสนุ นให้กล้าทีจ่ าํ ทํา หรือ ปฏิบตั ไิ ปพร้อมกับบุตร
จะทํ า ให้ก ารจัด การเรีย นรู้แ บบเสริม สร้า งทัก ษะชีวิต และการทํ า งานในศตวรรษที่ 21 ประสบ
ความสําเร็จ
“อยากได้อะไรทําอะไร เขาต้องทําขึน้ มาเอง อย่างเช่น เขาอยากเล่นกีตา้ ร์ไฟฟ้ า เขาเลยทํา
เอง พอเขาไปดูเขาเลยได้แรงบันดาลใจ อยากทํา ทําเองลูก อยากรู้ รูจ้ ริงเปล่า ทําเองแล้วกัน ก็เอา
ด้วย แล้วเขาก็ทาํ เพราะว่าเรามีวธิ กี ารอย่างนี้ตงั ้ แต่เด็กเลย” (พ่อของน้องสาม)
“ แรกๆแกเป็ นคนใจร้อนใช้ได้ แต่ตอนหลังก็พาให้แกซึมซับพยายามเข้ามา สวดมนต์ นัง่
สมาธิดว้ ยกัน” (แม่ของน้องสอง)
“ ทําอะไรก็เชื่อใจลูก ลองให้เค้าได้ทาํ อะไรให้สดุ ๆ” (แม่ของน้องหก)
1.1.4) จัด สภาพแวดล้อ มที่เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้
ทัง้ นี้การจัดการเรียนรูแ้ บบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 จะประสบ
ความสําเร็จ ปกครองทีท่ าํ หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อต่อการเรียนรูท้ งั ้
ในด้านของสือ่ อุปการเรียนรูแ้ ละการเข้าถึงแหล่งทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
“ จัดที่จดั ทาง เตรียมโต๊ะ เตรียมอะไร เครื่องไม้ เครื่องมือเตรียมวางรอไว้เลยว่าถ้าอยาก
หยิบใช้หยิบเล่นได้เลย แต่ถ้าตอนโตก็ทําอะไรกันเอง ก็มนั ถูกสร้างไว้ให้จดั การเองหาเองตรงไหน
ถ้าต้องการความช่วยเหลือก็บอกมาให้ชว่ ยหาให้ชว่ ยดูให้” (พ่อของน้องสาม)
“ สร้างสิง่ แวดล้อม เค้าชอบวาดรูปนะฮะ เขียนหนังสือ มันเป็ นเรื่องของศิลปะ แม่เค้าก็เติม
ความเป็ นคุณครู พาไปเรียนบัลเล่ย์ มันก็เกี่ยวข้องอยู่ในโซนนี้อยู่แล้ว ตรงสองส่วนที่ว่าก็ไปช่วย
ผลักดันเป็ นองค์ประกอบก้าวไปสู่ในส่วนของงานเขียน งานเพ้นท์ งานวาด แต่เมื่อไหร่กต็ ามอยาก
เป็ นนักวิทยาศาสตร์กไ็ ปลอง แต่ว่าเอาไปลองมันก็ไม่เชิง เค้าจะมีกลุ่มของบ้านเรียนเนี่ยชวนกันไป
อยากไปไหม อยากไป ถ้าไม่อยากไป ไม่ชอบ ถอย ก็ไม่ว่า เพราะเราไม่ได้ผลักดันขนาดนัน้ ” (แม่
ของน้องห้า)
1.1.5) จัด สรรเวลาการเรีย นรู้
การจัดการเรียนรูแ้ บบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้ประสบ
ความสําเร็จ ผูม้ หี น้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษายึดหลักการเรียนรูต้ ามธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของผูเ้ รียนจึงเน้นทีค่ วามสนใจของผูเ้ รียนเป็ นหลัก การเรียนรูใ้ นเชิงลึกในแต่ละวัน เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้ตกผลึกในองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
“ เวลาเรียนรูข้ องเด็กเราไม่ต้องไปอัด วันหนึ่งอาจจะแค่อย่างสองอย่างก็พอ เรื่องความ
สนใจของเด็ก แล้วก็เรือ่ งของวิถขี องบ้านเรา” (แม่ของน้องสี)่
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“ โฮมสคูลมันมีขอ้ ดีคอื มันมีเวลาให้เค้ามีเวลาส่วนตัวของเค้าที่เค้าจะตกผลึกตัวเอง ที่เค้า
จะลองทําอะไรบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ค้าเลือก” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ ไม่ตอ้ งหาอะไรเยอะคะ เราต้องอยูก่ บั เค้า ต้องมีเวลา ต้องอยูก่ บั เค้า” (แม่ของน้องแปด)
“บางบ้านเค้าจะมีเวลาของเค้าเนอะ แต่บา้ นเราจะหลวมๆ” (แม่ของน้องแปด)
1.1.6) แสวงหาโอกาสในการเรีย นรู้
ผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ทําหน้าทีห่ ลักในการเสนอทางเลือกในการเรียนรูโ้ ดยการแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เลือกสรรตามความชอบความถนัดแลความสนใจ
“เราก็มหี น้าทีแ่ ค่หาโอกาส สนับสนุ นให้เขาได้เข้าใจความชอบของตัวเอง ได้รจู้ กั ตัวเอง” (พ่อ
ของน้องสาม)
“ โอกาสมากกว่า แสวงหาโอกาสมากกว่า การแสวงหาโอกาส การมองหาโอกาส เพื่อน
แล้วก็ให้แนวทาง เหมือนเป็ นคนแสวงหาโอกาสมาตัง้ ให้เขา ช็อปอ่ะเลือกเอาอะไร แสวงหามาตัง้ ๆ
เรียงๆไว้” (พ่อของน้องสาม)
นอกจากนี้ผจู้ ดั การศึกษาหลักยังเป็ นผูส้ รรสร้างโอกาสในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนด้วยการ
จัดให้บา้ นเป็ นฐานการเรียนรูข้ องบุตรในด้านการฝึ กฝนทักษะทางสังคมด้วยการทําธุรกิจการบริการ
ทีบ่ า้ น
“ ว่าเราโชคดีทไ่ี ด้เริม่ กิจการเกสเฮ้า พร้อมกับการเลีย้ งลูกให้โตทีน่ นั ้ ไปด้วย เพราะลูกเนี่ย
ได้สงั คมเต็มๆ (แม่ของน้องแปด)
“ทําบราวนี่ เค้าเอามาให้ลูกทํา ทําขายที่รา้ นกาแฟเรานี่แหละ ก็ทดลอง เอามาวางขาย
แล้วก็ให้คนอื่นชิม ก็มเี ฟสบุค (feedback) มาดีบ้าง ไม่ดบี ้าง แล้วเค้าก็ทําออกมา เราก็บอกว่าทําสิ
มันก็ดี เค้าก็ทาํ โดยเราก็ไม่ได้เข้าไปยุง่ เลยนะ เอาสูตรอะไรไปทําของเค้าเอง” (แม่ของน้องหนึ่ง)
1.1.7) ไม่หวันไหวต่
่
อ อุปสรรค
ั่
นไหวต่
่
อหนทางในการจัด
ผูจ้ ดั การศึกษาหลักมักเกิดความรูส้ กึ กังวล ไม่มนใจและหวั
การศึกษาโดยครอบครัวให้แก่บุตรอยูเ่ ป็ นระยะ
“ เชื่อมัยว่
๊ า ความหวันไหว
่
เกิดจากพ่อแม่ซะมากกว่า คือลูกนี่ เขาจะมีค วามมุ่งมันและ
่
ความอยากตลอดเวลา” (พ่อของน้องเก้า)
กบั ผูจ้ ดั การศึกษาหลักสามารถทําได้หลากหลายวิธที งั ้ จาก
แนวทางทีจ่ ะสร้างความมันใจให้
่
การสร้างศรัท ธาและเชื่อถือในหลัก การที่จะสามารถสร้างให้ผู้เรีย นเกิด การเรีย นรู้ท่ีแ ท้จริงด้ว ย
กระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวซึ่งจะทําให้ลูกสามารถดําเนินชีวติ ได้ในโลกที่มกี ารเปลี่ยน
ผ่านอย่างรวดเร็วด้วยการเสริมสร้างให้บุตรมีทกั ษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้ความ
มัน่ ใจจะเกิด ขึ้น เองตามระยะเวลาที่จ ัด การศึก ษาโดยครอบครัว และการมีก ลุ่ ม เพื่อ นที่ร่ว มจัด
การศึกษาในแนวทางเดียวกันจะช่วนเสริมสร้างความมันใจแก่
่
ผจู้ ดั การศึกษาหลักได้เร็วขึน้
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“ ผมว่ามันต้องมองที่จากที่แต่ละบ้านมากกว่าว่า คุณจริงแค่ไหน เอาจริงแค่ไหน คุณคิด
จริง ทําจริงหรือป่ าว คุณมีความเชื่อในสิง่ ทีค่ ุณกําลังทําหรือป่ าว คุณคิดอย่างนัน้ จริงหรือป่ าว หรือ
คุณจะทําเพียงแค่มนั จะเป็ นกระแส เพราะของพวกนี้มนั ดูระยะยาว มันจะบอกได้ดว้ ยตัวเอง” (พ่อ
ของน้องสาม)
“ มันต้องเป็ นลําดับเหมือนอายุมงั ้ แล้วก็เป็ นกลุ่มที่ทําให้เรามันใจ
่ เสร็จแล้วพอคิดว่าเรา
มันใจแล้
่
วเราก็ออกมาทําก็ยง่ิ มันใจ
่ เฮ้ยทําได้กท็ าํ ไปเรื่อยๆ แต่วา่ ถ้าคนทีไ่ ม่ได้เริม่ จากกลุ่มเลย หลัง
พิงก็คอื ความมันใจในสิ
่
ง่ ทีเ่ ราทํา” (แม่ของน้องหนึ่ง)
การเสริมสร้างความมันใจของผู
่
้จดั การศึกษาหลักสามารถกระทําได้ด้วยการใช้ความรัก
เป็ นตัวนํ าทางในการจัดการศึกษา การมันศึ
่ กษาหาความรูใ้ นกระบวนการจัดการศึกษาและการมัน่
สังเกตถึงผลทีเ่ กตกับผูเ้ รียนทําให้ผจู้ ดั การศึกษาหลักลดลดความหวันไหวในใจลงได้
่
“ แล้วลูกนี่เป็ นใคร ตอบตัวเองก่อนนะ ว่าลูกอ่ะ มีลูกให้กบั ตัวเราเอง หรือว่าให้กบั ใคร ถ้า
มันเป็ นลูกของเรา เราจะอยู่ขา้ งมันตลอดไหม ถ้าเราอยู่ขา้ งมันตลอด ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็ นยังไง
ถ้าคิดว่าเราเลีย้ งมันดี ทํากับมันดีและเรามันใจ
่ มันจะเป็ นยังไงมันก็เป็ นลูกของเรา ไม่สนใจ อย่าไป
หวันไหว
่
ไม่หวันไหวครั
่
บ ทําเลย” (พ่อของน้องสาม)
“รักในลูก คิดว่าทําแนวนี้ดกี บั ลูกจริงๆ คิดว่าเข้าไปในระบบแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ตวั เอง
และลูก คิดว่าไอ้น่ีแหละคือคําตอบของชีวติ ลูก ต้องยืนหยัด บวกกับสังคมทีจ่ ะเข้ามาถาโถมทีจ่ ะเข้า
มาทดสอบ ถ้าไม่ยนื หยัดก็นนั ่ แหละก็ไม่มนใจ
ั ่ ต้องไปศึกษา มัวแต่ศกึ ษาแต่ไม่ได้ดูของจริงอ่ะ ก็ดูท่ี
ลูกไง ศึกษามาอ้าวลูกเป็ นอย่างนี้ ซึง่ จะเป็ นอีก อย่างในหนังสือจะบอกอีก 5 ปี เออก็มาเรียนรูก้ บั เค้า
โดยใช้ความรักของแม่ โดยคิดว่าทําสิง่ ที่ถูกต้อง เออไม่ใช่แบบคนนัน้ บอกอย่างนี้ คนนี้บอกอย่างนี้
ต้องศึกษา” (แม่ของน้องหนึ่ง)
บุ ค ลิก ภาพของผู้จ ดั การศึก ษาหลัก ที่มีค วามอ่อ นโยน อ่ อ นน้ อ ม แต่ แ ฝงไว้ด้ว ยความ
เข้มแข็งและความกล้าหาญในการนํ าพาลูกสู่กระบวนการเรียนรูแ้ บบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยลดความใส่ใจในการวิจารณ์ ข องคนนอกครอบครัวลงจะส่งเสริมให้
ผูจ้ ดั การศึกษาหลักก้าวข้ามอุปสรรคทีเ่ กิดภายในตนเองได้
“ มันอยูท่ บ่ี ุคลิกของแม่ดว้ ยนะส่วนนึง จริงๆพีด่ เู หมือนอ่อนนะเหมือนตามเขาทุกอย่าง แต่
เรามีสโลแกนทีเ่ ข้มแข็งอยูข่ า้ งใน ลูกจะเห็นได้ว่าแม่น่ีตงั ้ แต่เกิดแม่เป็ นไงก็เป็ นงัน้ เรามันคงและไม่
่
มีพดู ถึงเรือ่ งภายนอกเยอะ” (ต8น37)
“อย่างตอนอยูแ่ รกๆทีใ่ นอําเภออ่ะ มีแต่คนมาแอบดูน่ะ เค้าก็วา่ ว่าบ้าป่ าวบ้านนี้ ไม่ยอมให้
ลูกไปโรงเรียน” (แม่ของน้องแปด)
“ เผอิญแม่คนนี้เป็ นคนกล้าไง กล้าที่จะพาลูกไปหลายๆอย่างใช่ไหมฮะ มีแม่หลายคนที่
อะไรก็ฝ่อ ไปหมด การตัดสินใจก็ยงั ไม่ได้เลย คือถ้าคุณไม่กล้า เค้าไม่กล้า เอาคําหยาบๆเลย ถ้าเค้า
ไม่หน้าด้านพอ คุณจะไม่ได้อะไรมา” (พ่อของน้องห้า)
1.2) คู่ส มรสของผูจ้ ดั การศึก ษาหลัก
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เงื่อนไขสําคัญทีจ่ ะทําให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จ นอกจากปั จจัยในระดับบุคคลคือ ผูจ้ ดั การศึกษาหลัก
แล้ว คู่สมรสของผูจ้ ดั การศึกษามีบทบาทสําคัญทัง้ ด้านสนับสนุ นทางอารมณ์และการเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1) สนับ สนุน ทางอารมณ์
แม้คสู่ มรสจะไม่ได้ทาํ หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาเพราะต้องทําหน้าทีห่ ลักทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว แต่มสี ่วนสําคัญในการร่วมในกระบวนการคิด ส่งเสริมให้ผจู้ ดั การศึกษาหลักสามารถ
ข้ามพ้นอุปสรรคในการจัดการศึกษาด้วยการพูดคุยสื่อสารเพื่อลดความกังวลให้กบั ผูจ้ ดั การศึกษา
หลักรวมถึงญาติผใู้ หญ่ในครอบครัว
“ผมมันคง
่ เพราะว่าด้ว ยนิ ส ยั เราไม่เคยสันคลอนเลย
่
ด้ว ยนิ ส ยั ของเรา โดยพื้น ฐาน
ครอบครัว ด้วยความทีเ่ ราเห็นตรงกันด้วยมัง้ จริงคือต้องเอาจริง คูค่ รองทีจ่ ริง” (พ่อของน้องสาม)
“ ต้องอย่ากังวลเยอะ กังวลเยอะก็บนทอนนะ
ั่
ต้องทําอะไรให้เป็ นธรรมชาติ แต่ว่าเราต้อง
คุยกับพ่อบ้านต้องคุยให้รเู้ รือ่ ง” (แม่ของน้องแปด)
“พ่อแม่กเ็ ป็ นครูคนแรกเหมือนทีเ่ ค้าบอกอยู่แล้ว ครูคนแรกที่เราเห็นบอกว่าอย่างนี้แล้วก็
ทําเป็ นตัวอย่างให้ลูกเห็นแล้วแบบนี้ คือพึ่งตัวเอง พึ่งจริงๆ จะจ้างใคร สร้างบ้าน ก็ทําเองทู๊ก (ทํา
เสียงสูง) อย่าง จนลูกชื่นชมน่ ะ เห็นทีเ่ ค้าเขียนมัย๊ อัจฉริยะทุกด้านทีท่ าํ คือเค้าเห็นด้วยไง แต่ถา้ พ่อ
ไม่เห็นด้วย ก็ยาก คือต่างคนต่างทํา” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ โชคดีให้อสิ ระกันตัง้ แต่แรกอยู่แล้ว มีความคิดอิสระกันทัง้ สองคนเลย เพราะฉะนัน้ เรา
ตัด สิน ใจอย่างนี้ เราก็บ อกผู้ใหญ่ เพื่อ ให้เกีย รติแ ก บอกอากง บอกยาย ว่ าจะทํ าอย่างนี้ น ะ พอ
จนถึงเดีย๊ วนี้ เค้ายอมรับได้” (แม่ของน้องหก)
1.2.2) ช่ว ยเหลือ ในการจัด การเรีย นรู้
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของผูจ้ ดั การศึกษาหลักสารมารถเติมเต็มได้ดว้ ยการช่วยเหลือ
ในการจัดการเรียนรูข้ องคู่สมรส ทัง้ ในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่ผุ้จดั การศึกษาหลักไม่สมารถ
ดําเนินการจัดการเรียนรูไ้ ด้ ซึ่งทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูถ้ งึ บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในครอบครัว
และใช้เป็ นแบบอบอย่างในการดําเนินชีวติ ในอนาคต
“ คือพีเ่ ป็ นคนไม่คอ่ ยมุง่ มัน่ อะไรทีเ่ ป็ นจุดอ่อนของเราก็จะให้พอ่ เขาเข้ามาเสริม พ่อเพิง่ เข้า
มาคะ คือเขาอยูก่ บั เรามาตลอด เพราะพ่อเขาทํางานทีอ่ ่นื เขาก็เหมือนว่าได้จากเราไปเยอะไง เราก็
มีจุดอ่อนเยอะ ตรงทีว่ า่ เราเป็ นคนเอ้อระเหยอ่ะ ไปเรือ่ ยๆ ขีเ้ กียจก็ไม่ทาํ ก็เลยมองว่าเราจะแก้ยงั ไงดี
เราก็มองไปสิง่ ทีใ่ กล้ตวั เรา ก็คอื พ่อเขาอ่ะ ความทีเ่ ขาเป็ นผูช้ ายบอกพ่อเขาว่าให้เข้ามาคลุกคลีกบั ลูก
มากขึน้ ได้ไหม” (แม่ของน้องสี)่
“พ่อเค้าจะช่วยเสริมน้องเกีย่ วกับเรื่องวิชาการ คือเค้าจะเป็ นคนอ่าน พออ่านอะไรมีความรู้
ลูกกําลังอยูใ่ นช่วงนัน้ แกก็จะเสริมให้เลยว่าจะให้เค้าเริม่ พืน้ ฐานของเกษตร วิทยาศาสตร์การเกษตร
คือต้องรูจ้ กั เจาะลึกลงไป” (แม่ของน้องสอง)
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“วิธนี ้ีใช้ได้กบั ลูกคนนี้ แต่จริงๆ พีก่ ย็ งั จัดการได้ไม่ดี จริงๆ ต้องถึงขัน้ ถอย โทรหาพ่อ คือ
เราไม่ไหว คือเราลองทุกเรื่องในหัวทุกวิธไี ม่ได้ผล จนตื้อหมดแล้ว เอาไง ให้พ่อเข้ามาก่อน จังหวะ
พ่อมา พอเราถอย ลูกก็รสู้ กึ สํานึก คือมันก็ไม่มอี ะไรตายตัว” (แม่ของน้องเจ็ด)
ทัง้ นี้ความสัมพันธ์ของคู่สมสรที่เป็ นครอบครัวต้นแบบในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ทัง้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์และการสังเกต
ความสัมพันธ์ของผูจ้ ดั การศึกษาหลัก คู่สมรส และผูเ้ รียนต่างมีสมั พันธภาพที่ดตี ่อกันโดยมีรกั แท้
เป็ นสิง่ เชื่อมโยงคนทัง้ หมดให้เข้าหากันด้วยความอบอุน่
“การสร้างทัศนคติท่มี ตี ่อแม่ แม่ท่มี ตี ่อพ่อก็สําคัญ เช่น ก็รนู้ ่ ะเราอยู่ดว้ ยกัน ก็ต้องมีบา้ งที่
เรื่องทีเ่ ราไม่ดี เค้าไม่ดี เราก็ไม่พอใจ ก็มแี ต่ถามว่ามาถึง ณ จุดเนี้ยเราก็ยอมรับได้ ก็มสี ว่ นทีก่ ว่าเรา
จะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมาย เราก็บอกลูกในสิง่ ทีเ่ ป็ นความรักทีแ่ ท้คอื อะไร ไม่ใช่แค่เห็นหน้าตา
อืม มันอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องเจออะไรบ้าง ในภาวะที่ต้องอยู่ร่วมกัน ในภาวะที่ต้องอยู่กนั จริงๆ อ่ะ
ไม่ใช่แค่โชว์ในสิง่ ทีด่ ใี ห้เค้าเรียนรูจ้ ากตรงนี้ทว่ี ่า ต่อไปถ้าเค้ามีครอบครัวเองทีเ่ ค้าเคยเห็นเป็ นพ่อเค้า
เนี่ย มีสามีแบบพ่อเค้าเนี่ย” (แม่ของน้องหนึ่ง)
2) ระดับ หน่ ว ยงานที่ร บั จดทะเบีย นการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว
หน่ วยงานที่รบั จดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งในงานวิจยั ชิ้นนี้พบว่ามี 3
หน่ วยงาน คื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าประถมศึ ก ษ า โรงเรี ย นที่ ร ับ จดทะเบี ย น
สถาบันการศึกษาทางไกล มักมีเงื่อนไขของหน่ วยงานทีท่ ําให้เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริม สร้างทักษะชีวิต และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้ป กครองในครอบครัว
ต้นแบบได้แสดงให้เห็นถึงวิธกี ารและเทคนิคในการจัดการเพื่อแปรเปลีย่ นอุปสรรมาเป็ นเงือ่ นไขทีท่ าํ
ให้ก ารจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริม สร้า งทัก ษะชีวิต และการทํ า งานในศตวรรษที่ 21
สามารถดําเนินการลุล่วงไปได้ ดังนี้
2.1) สํานัก งานเขตพืน้ ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามีหน้าที่
รับจดทะเบียน โดยให้ผปู้ กครองแสดงแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยสามารถปรับใช้หลักสูตรแกนกลางที่
มุง่ เน้นสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชาในกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะซึง่ รวมถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตลอดจนการประเมินผลผูเ้ รียนร่วมกับผูป้ กครอง
ในการเขีย นแผนการจัด การศึก ษาผู้ป กครองต้อ งการเขีย นแผนตามแนวทางการจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ์ให้แก่ผเู้ รียน แต่ตอ้ งทําตามเงือนไขของหน่วยงานในการเขียนแผนในกลุม่
สาระการเรียนรู้ ซึง่ ผูป้ กครองต้นแบบเลือกทีจ่ ะสื่อสารให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผน
ทีย่ ดึ เอาประโยชน์ขอผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
“ เรามีความชัดเจนนะ ใช้หลักการชัดเจน เวลามีปัญหาเราก็จะคุยกับเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรงนะ
อย่าผ่านคนกลางนะ เพราะปั ญหาแต่ละบ้านเนี่ย แตกต่างกัน ถ้าเราคุยเอง มันจะชัดเจน เจ้าหน้าที่
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เขาก็รบั ฟั งเราโดยตรง เพราะถ้าเราผ่านคนกลางหรืออะไรอย่างงี้ คนกลาง เราก็ไม่รวู้ ่าเขาทําอะไร”
(พ่อของน้องเก้า)
“ไม่รนู้ ะในมุมมองบางบ้าน อาจจะใจร้อน หรือว่าไม่ได้ดงใจ
ั ่ จริงๆเหมือนเค้าเหมือนเราอ่า
ถ้าเราไม่มอี ะไรเด่นชัดเค้าเห็น เค้าจะยอมรับเราได้ยงั ไง เพราะงัน้ บ้านเรียนต้องสร้างตนเองขึน้ มาให้
เขตเห็นแต่ไม่ใช่ให้เขตต้องมาถาม คือใหม่ๆเค้าก็เอา 8 สาระมาเป็ นตัวตัง้ เป็ นตุ๊กตาไว้ก่อน” (แม่
ของน้องห้า)
การประเมินผลการเรียนรูจ้ ากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นอีกประเด็นทีส่ ร้างความขัดแย้งและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว แต่ครอบครัวต้นแบบได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างเงื่อนไข
ด้านการประเมินทีท่ าํ ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวประสบความสําเร็จด้วยการเขียนแผนการจัด
การศึกษาที่ยดึ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง โดยไม่ลอกคนอื่น และยืนยันและปฏิบตั ติ ามในสิง่ ที่ครอบครัว
เขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละประเมินไปตามสภาพจริงทีเ่ กิดขึน้ จนเจ้าหน้าทีป่ ระจักษ์ชดั ใน
ผลลัพธ์ทเ่ี กดกับผูเ้ รียน
“คุยกับเจ้าหน้าทีเ่ ขตเราจะต้องคุยแบบเปิ ดเผย เวลาเราคุยกับเขา เขาจะรูเ้ ลยว่าอะไรอยู่
เบื้องหลังเรา เช่น แผนน่ ะ เราไม่ได้เข้าใจ เราก็มาเขียนเอง ซึ่งถ้าเราเลี้ยงลูกและเขียนเอง คําถาม
คําตอบมันจะสอดคล้องกัน เจ้าหน้าทีเ่ ขตไม่ได้มอี คติ ปิ ดกัน้ หรือผลักดันเราให้ไปสู่ 8 สาระ แต่จริงๆ
เขาก็เป็ นห่วง เราตรงที่ว่า เวลาประเมินเราเขียนแผนแบบทีไ่ ปลอกเขามา เวลาประเมินแล้วคุณจะ
หลีกเลีย่ งวิธกี ารทีค่ ุณเขียนไปได้อย่างไร” (พ่อของน้องเก้า)
“ เค้าก็สอบ จริงๆเค้าก็สอบไปอย่างนัน้ แหละ 30% สิง่ ทีค่ รอบครัวให้ 70% เขตเปลีย่ นเรา
ไม่ได้ขอย้าย เขตเค้าก็เอ่ยปากเองเลยว่าเป็ นกลุ่มประสบการณ์ไปละกัน” (แม่ของน้องห้า)
2.2) โรงเรีย นที่ฝากชื่อ ไว้
ผู้ป กครองต้ น แบบพยายามค้ น หาหน่ ว ยงานที่อ นุ ญ าตให้ ผู้ป กครองสามารถจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้
“ต้องหาหนทางของเรา ซึง่ ลูกเราจะลอยลับๆอยู่ ซึง่ ไม่มใี ครมาทําไรเราหรอก แล้วเราก็ไม่
อยากจะเข็นลูกให้มนั จบก่อนเวลาอยู่แล้ว เพราะไอ้เรื่องพวกนี้เรามองข้ามกันมานานแล้ว” (แม่ของ
น้องแปด)
ซึง่ โรงเรียนบางแห่งสามารถรับจดทะเบียนให้เด็กมีช่อื อยู่ในสถานศึกษา โดยมีเงือ่ นไขให้
ผู้เรีย นต้ อ งมาเรีย นในโรงเรีย นในช่ ว งระยะเวลาที่กํ า หนดหรือ จัด ทํ า แบบประเมิน และมีก าร
ประเมินผลร่วมกับผูป้ กครองแต่มคี วามยืดหยุน่ และประเมินผลตามสภาพของผูเ้ รียนร่วมด้วย ทัง้ นี้
ในกลุ่มผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาผูป้ กครองจะใช้เงือ่ นไขของโรงเรียนในการเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างให้ผูเ้ รียนมีการพึง่ ตนเองทัง้ ในเรื่องการเดินทางไปเรียน
และการทําเอกสารประเมินผลให้โรงเรียนโดยการพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสและทําให้ การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จ
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“มาเรียนไปสองงวดแล้วค่ะคือมาอยู่ 14วัน ช่วงเดือนพฤษจิกาแล้วก็เดือนกุมภาทีผ่ า่ นมา
นี่ ลูกเดินทางมาคนเดียวกลับคนเดียวก็ถอื เป็ นบททดสอบด้วย” (แม่ของน้องแปด)
“ลูกคนสุดท้องเป็ นประถมค่ะ เค้าก็เลยไม่ทาํ เอง แต่คนโตและคนรอง พีใ่ ห้เค้าทําเองเพราะ
เค้าเป็ นมัธยม(แม่ของน้องเจ็ด)
2.3) สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันการศึกษาทางไกลมีเงื่อนไขให้ผเู้ รียนต้องทําข้อสอบและส่งข้อสอบเพื่อวัดผล
และขอสําเร็จ การศึก ษา แม้ว่ าข้อ สอบจะทํ า ความเข้าใจได้ย าก ผู้ป กครองต้น แบบแปรเปลี่ย น
อุปสรรคสู่เงื่อนไขของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ทําให้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยการสรุปบทเรียนในหนังสือเพือ่ ให้ผเู้ รียนสอบผ่านและใช้เวลาไปเพื่อฝึ กฝนทักษะ
ชีวติ และการทํางาน
“ งงสิน้ ดี ติดหลายวิชาแม่กะลูก คือจะจ้างคนอื่นทํามันก็ได้คอื ให้เค้าเขียนแล้วให้ลูกลอก
ลายมือเป็ นของตัวเองเนาะ คือบางทีกไ็ ม่รวู้ ่าจะเอาไปทําอะไรได้ไง ค่ะ มันดีอย่างเดียวคือฟรีคอื บาง
ทีกไ็ ม่รวู้ า่ จะเอาไปทําอะไรได้ไงค่ะ” (แม่ของน้องแปด)
“เราจะย่อยออกมาแค่นิดเดียว ทุกครัง้ ที่เรียนกันมาหนังสือแค่น้ีท่พี ่สี อนจบภายใน2วันที่
เหลือทัง้ เทอมพีก่ พ็ าเทีย่ วไปเรียนรูเ้ พราะทุกอย่างมันอยูใ่ นหนังสือ” (แม่ของน้องหก)
แต่ผปู้ กครองต้นแบบเลือกทีจ่ ะให้ลกู เรียนรูโ้ ดยจดทะเบียนการศึกษากับสถาบันการศึกษา
ทางไกลและใช้เวลาที่เหลือ ไปในการค้น หาตัว เองในสิ่ง ที่ผู้เรีย น ชอบ ถนั ด และสนใจ ในการ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
“ พอเจอช่องของศึกษาทางไกลเค้าก็โอเคเลย คือจัดการอ่านทีไ่ หนก็ได้ แค่รวู้ า่ ต้องสอบวัน
ไหน เค้าสามารถหิว้ หนังสือไปอ่านทีไ่ หนก็ได้” (แม่ของน้องเจ็ด)

ส่ ว นที่ 3 ผลที่ เ กิ ด จากการจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชี วิ ต
และการทํางานในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ได้สร้างผลลัพธ์ให้ปรากฏแก่ทงั ้ ผูเ้ รียนและครอบครัว ดังนี้
3.1 ด้านผูเ้ รีย น
เป้ าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 คือการสร้างให้ผเู้ รียนมีพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงทักษะในการใช้ชวี ติ และ
ทักษะในการทํางาน ซึ่งในทางพฤติกรรมศาสตร์ผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนสามารถจําแนกเป็ น 2 ด้าน
คือ เจตคติทม่ี ตี ่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษ
ที่ 21 ตลอดจนทักษะชีวติ และการทํางาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) เจตคติ ที่ ม ีต ่ อ การจัด การศึก ษาโดยครอบครัว แบบเสริ ม สร้า งทัก ษะชีวิ ต และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
ท่าทีหรือความรูส้ กึ ของผู้เรียนที่มตี ่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เป็ นไปในทิศทางบวกคือ รูส้ กึ ชื่นชอมในความแตกต่างที่
ตนเองได้รบั จากการเรียนรูต้ ามแนวทางนี้ ความรูส้ กึ สนุ กทีไ่ ด้ทาํ ในสิง่ ทีต่ นเองรักจนกลายเป็ นความ
ถนัด
“ รูส้ กึ ว่าเราแตกต่างจากคนอื่น แตกต่างในด้านที่ดูเก๋ไก๋ ก็มนั ได้เรียนสิง่ ทีเ่ ราสนใจจริงๆ
พอเราโตขึน้ มา เราก็จะมีงานทีเ่ ก๋ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าออฟฟิ ต” (แม่ของน้องสี)่
“อยู่บา้ นก็สนุ กดี ได้ทํางานศิลปะ พ่อก็สอนเรื่องศิลปะ ความรูท้ ไ่ี ด้มาก็มาจากไปดูงานไป
ร่วมงานศิลปะต่างๆคะ หนูชอบศิลปะ” (พ่อของน้องเก้า10)
“โตขึน้ หนู จะมีเวลาให้ลูกแบบนี้ แต่ถ้าเขาอยากเข้าโรงเรียน หนู ก็จะให้เขาไป” (พ่อของ
น้องเก้า)
2) บุค ลิ ก ลัก ษณะ
บุคลิกภาพของเด็กกลุ่มนี้ซง่ึ เกิดจากการเรียนรูใ้ ห้สามารถพึง่ ตนเองได้ จึงแสดงให้เห็น
ตัว ตนเองพวกเขาที่ป รับ ตัวเข้าได้กบั ทุ กสภาพและสถาณการณ์ แวดล้อม มีค วามเป็ น ผู้ใหญ่ ท งั ้
ทางด้านแนวคิดและการแดสงออกของพฤติกรรม มีความชัดเจนในตัวเองและมุง่ มันสู
่ ง
“ กินอะไรก็ได้คะทีพ่ อกินได้นะคะ ให้ไปไหนก็ได้ อย่างเช่นเวลาหนูไปค่าย ทีต่ อ้ งกับคนอื่น
นี้ หนูกจ็ ะเขากับคนอื่นได้ด”ี (แม่ของน้องสี)่
“ หลายคนก็บอกว่าเค้าคิดแบบผูใ้ หญ่ เค้ามีความเป็ นผูใ้ หญ่ชดั เจนออกมาเลยว่า เรือ่ งบาง
เรือ่ งอย่างเนี้ยเค้าก็ไปคุยปรึกษาผูใ้ หญ่โดยทีเ่ ราเองก็ โห๊ (ทําเสียงสูง) ช่างกล้า คือความกล้าของเค้า
เกิดจากความที่เค้ามันใจ
่ แล้วเค้าก็ชดั เจน ซึ่งมันเกิดเร็วกว่า คือจริงๆ เค้าก็เริม่ เป็ นตัง้ แต่ตอนสัก
ประมาณ 7 ขวบเนี่ยเริม่ แล้ว ตอนนัน้ เนี่ยมันเร็วกว่าพีๆ่ ทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนมาก่อน” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ เขาเป็ นเด็กทีช่ ่างถาม ถามตลอด บางทีส่ งั คมทีเ่ ขาไปเจอมันก็ไม่ได้เอือ้ ให้เขามีได้ซกั ได้
ถามตลอดเวลา เหมือนการอยู่ทบ่ี า้ น แต่เราก็จะให้โอกาสเขาตัดสินใจแล้วเราก็พาไป” (พ่อของน้อง
เก้า)
“ แต่ขอ้ ดีของเค้าคือเค้าเป็ นเด็กทีเ่ ป็ นตัวของตัวเองชัด คือคําว่าชัดคือ เอ่อ ยังไม่ได้ชดั เจน
ว่าอนาคตอยากเป็ นอะไร แต่วา่ เค้าชัดว่าเค้าชอบอะไร แต่ถา้ เค้าไม่ชอบก็ไม่เป็ นไร เค้าก็จะมีมุมมอง
ของเค้าเพราะฉะนัน้ เด็กคนอื่นจะดึงให้เค้าไปตาม ก็ไม่ได้ไป” (แม่ของน้องเจ็ด)
“ ผูใ้ หญ่ หลายคนก็บอกว่าเค้าคิดแบบผู้ใหญ่ เค้ามีความเป็ นผู้ใหญ่ ชดั เจนออกมาเลยว่า
เรื่องบางเรื่องอย่างเนี้ยเค้าก็ไปคุยปรึกษาผูใ้ หญ่โดยทีเ่ ราเองก็ โหช่างกล้า คือความกล้าของเค้าเกิด
จากความที่เค้ามันใจ
่ แล้ว เค้าก็ช ดั เจน ซึ่งมัน เกิด เร็ว กว่า คือจริงๆ เค้าก็เริม่ เป็ น ตัง้ แต่ ต อนสัก
ประมาณ 7 ขวบเนี่ยเริม่ แล้ว ตอนนัน้ เนี่ยมันเร็วกว่าพีๆ่ ทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนมาก่อน” (แม่ของน้องเจ็ด)
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ในขณะทีผ่ เู้ รียนบางคนทีม่ บี ุคลิกภาพทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุงแก้ไข การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21โดยมีผู้ปกครองที่เข้าใจบุตร
อย่างแท้จริงจะช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมของผูเ้ รียนได้กว่าการเรียนรูใ้ นระบบโรงเรียน
“ ไม่ค่อยคล่อง คือนิ สยั เขาจะติม๋ ๆนะ ไม่โผงผาง ไม่ค่อยมันใจในตั
่
วเองมาก แต่ เขาก็
ช่วยเหลือตัวเองได้เกือบทุกอย่าง ผูต้ ามอย่างเดียว แต่พดู ถึงช่วยเหลือตัวเองนี่ได้เรือ่ งนิสยั ของเด็กนี่
การจะเปลี่ยนเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคิดว่าเด็กทีร่ บั ผิดชอบมากขึน้ เขาจะมีภาวะเรียกว่าปรับตัวเอง
คือถีบตัวเองให้ขน้ึ มาอยูก่ บั สภาพแวดล้อมได้ดขี น้ึ แต่อย่าไปคาดหวังให้เขาเป็ นเลิศ ขอให้เขารูส้ กึ ว่า
มีการพัฒนาขึน้ มาเขาก็ทาํ ได้อยูไ่ ด้ อันนัน้ คือจุดประสงค์ของเรา” (แม่ของน้องแปด)
ทัง้ นี้จากการสอบถามเพื่อรุ่นน้องของผูเ้ รียนและการสังเกตของนักวิจยั ทําให้ได้ขอ้ สรุปที่
ตรงกันว่าผูเ้ รียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 มีบุคลิกลักษณะและนิสยั ทีเ่ อือ้ อาทรและชอบช่วยเหลือผูค้ นรอบข้าง
“ นิสยั ดีนิสยั ดี ก็เวลาน้องทําอะไรก็มาช่วย ก็เล่าพวกเรื่องตลก คนดี มีน้ํ าใจด้วย” (เพื่อน
ของน้องสาม)
3) ทัก ษะชีวิ ต และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูเ้ รียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ปรากฏคุณ ลักษะตามที่ผู้ปกครองได้ให้นิยามความหมายของทักษะชีวิตและการ
ทํางานไว้ ดังนี้
- พึ่งตนเองได้
“ เค้าคิดได้เองหมดทุกอย่างอ่ะ เค้าคิดได้เอง เค้าคิดในหัวหลายอย่างทีน่ ึกไม่ถงึ ว่าเค้าคิด
เองได้เช่น วางแผนอะไรอย่างเนี่ยอ่ะคะ” (แม่ของน้องหก)
“ มันมีตารางประจําวันน่ ะค่ะ ตื่นมาก็ไปอาบนํ้ า ให้ขา้ วหมา ก็มาอาบนํ้ า จริงๆ เปิ ดร้าน
ก่อนค่อยอาบนํ้ าให้ขา้ วหมามันมีตารางประจําวันน่ ะค่ะ ตื่นมาก็ไปอาบนํ้ า ให้ขา้ วหมา ก็มาอาบนํ้ า
จริงๆ เปิ ดร้านก่อนค่อยอาบนํ้าให้ขา้ วหมาก็มงี านประจําวันให้กวาดบ้านซักผ้าอย่างเนี้ยค่ะพ่อกับแม่
บอกว่ารับผิดชอบตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยมารับผิดชอบคนอื่น” (น้องหนึ่ง)
“ อยู่บ้าน ตอนเช้าทํางานบ้าน ตอนบ่ายก็จะมีทําหนังสือ ทําหนังสือตอนบ่าย ทําช่วงบ่าย
ทําตอนเช้า ปั ด กวาด เช็ด ถู เสื้อผ้าส่งซัก ซักแต่เกงเกงในของเรา ของแม่ ช่วงนี้ซกั ของแม่ด้วย
เพราะว่าแม่ป่วย แม่ทาํ ไม่ไหว” (น้องสาม)
“ เค้าจะค้นคว้าเก่งมาก ลูกเป็ นนักค้นและเป็ นนักเรียนรูท้ เ่ี ขียนแผนอ่าเค้าได้เลย คือทําได้
เค้าได้ทเ่ี ค้าเป็ นอย่างทีก่ ระตือรือร้น ตัง้ ใจเรียนตลอด (แม่ของน้องห้า)
“เท่าทีเ่ ห็น ณ เวลานี้ ตอนนี้เค้าก็กา้ วสูค่ วามสําเร็จ ลูกจะรักเรียนตลอด อยากเรียนอยากรู้
ตลอด” (แม่ของน้องห้า)
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- ปรับ ตัว ได้ง่าย
“ทําให้เขาเป็ นคนทีอ่ ยู่ง่าย กินง่าย เขาบอกว่ากินอะไรก็ได้ แต่ไม่แปลกมากนะคะ เพราะ
เขาได้เดินทางบ่อย เปลีย่ นไปหลายประเทศ โดยทีเ่ ขาไม่รตู้ วั ว่าเขาต้องปรับตัวไปกับหลายอย่างกับ
ผูค้ น” (แม่ของน้องสี)่
- แก้ไขปัญ หาเป็ น
“ เค้าตัดสินใจทําอะไรเองได้เหมือนผูใ้ หญ่คนนึงอะ จะไปทรีด (Treat) เค้าแบบเด็กก็ไม่ได้
แล้ว” (แม่ของน้องหก)
“กิจกรรมการบวชศีลจาริณี วัดป่ าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลา 22 วัน ลูกเคยไปบวชชี
พราหมน์จาริณี ทีว่ ดั สุคะโตแล้ว เมื่อ 2 ปี ก่อน แต่ปีต่อมาไม่ได้บวช เนื่องจากรูส้ กึ ว่าตนเองยังเขียน
ไม่คล่อง แต่ในปี น้ี ลูกมันใจและสนุ
่
กกับการบวชศีลจาริณีมาก และมีความรูส้ กึ ว่า ตัวเองเป็ นพีโ่ ตใน
กลุ่มเด็กเล็ก และสามารถเป็ นผูน้ ํ าและดูแลน้องๆได้ โดยทันที และได้รบั การยอมรับจากแม่ชี และ
ทีมงาน ว่ามีความรับผิดชอบ อดทน มีการแก้ไขปั ญหาในค่ายได้แทนน้องๆเป็ นอย่างดี” (เอกสาร
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของน้องหนึ่ง ปี การศึกษา 2557, น.8)
- เข้ากับ คนอื่น ได้ด ี
“ เค้าก็รจู้ กั หยิบของของตนเองให้เด็กที่มาขายพวงมาลัย หนู มขี นม มีอะไร หนู จะแบ่งให้
น้องเค้าไหม เค้าซือ้ ทีม่ ดั ผมแต่ก่อนเค้าผมยาวซือ้ มาใหม่ๆ เค้าดึงทีม่ ดั ผมให้กบั เด็กทีผ่ มยาวได้ แล้ว
เค้าเห็นเด็กคนนัน้ ผูกผมตรงนัน้ อ่ะ ทําท่าแบบมันเกิดความสุข รูส้ กึ ว่าตัวเค้าสามารถทําให้คนอื่นมี
ความสุขได้” (แม่ของน้องห้า)
“ เรือ่ งเข้ากับคนนะ เค้าเข้าสังคม ถ้าไม่รจู้ กั เค้าก็จะพาตนเองไปรูจ้ กั ได้ ถ้าคนนัน้ ไม่พดู เลย
เค้าก็ทาํ ให้คนนัน้ พูดกับเค้า ถ้าคนนัน้ ไม่พดู เลย เค้าก็ทาํ ให้คนนัน้ พูดกับเค้า แล้วก็ออกมาเล่นกับคน
อื่น” (แม่ของน้องห้า)
“ หลังๆนี่ผมปล่อยเขานัง่ รถเมล์กลับบ้านเอง เขามาเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมใิ จว่าวันนี่
เขาขึน้ รถเมล์กลับบ้านแค่ฝัง่ ศาลายามาสาย 4 เนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากประมาณ 3 กิโลเนี่ย เขาช่วยยาย
คนหนึ่งถือของขึน้ รถเมล์แล้วก็ยายเนี่ยกล่าวขอบคุณเขาใหญ่ มันรูไ้ ด้ว่า เฮ้ยมันเออดี ภูมใิ จว่ายังมี
เด็ก ดีๆ อย่างนี้ อยู่ด้ว ยหรอนี่ แล้ว เขาก็ให้ห นังสือ มาเล่ม หนึ่ งให้เป็ น ของขวัญ ด้ว ย เด็ก คนนี้ ใจดี
ช่วยเหลือแล้วเขาก็นงมอเตอร์
ั่
ไซด์กลับเข้ามาในบ้านมารอพ่อ” (พ่อของน้องสาม)
- คิ ด ริ เริ่ ม สร้างสรรค์
“ ตอนนี้เขียนได้ ก็คอื หนู จะมีหลายๆเรื่องแล้วคะ ทีท่ ําอยู่ ก็ได้สกั เกือบๆจะ 2-3 เชปเตอร์
(Chapter) แล้วคะ เชปเตอร์หนึ่งหนู กะประมาณสัก 20-30 หน้าค่ะ ประมาณนัน้ หนู ไปเที่ยวทีไ่ หน
อย่างว่าไปสวนสาธารณะ หนูกไ็ ด้ไอเดียกับมา แล้วก็อาจจะเติมอะไรเข้าไป” (น้องห้า)
“ ชอบบิก๊ ไบค์ มันก็เป็ นความฝั นของเด็กทุกคนทัวไปอยู
่
แ่ ล้วอะ ใครๆก็ชอบแหละ แต่วา่ ผม
ก็ศกึ ษาให้มนั จริงจังเลย ลึกๆเลย หาในคอมนี่แหละคะ อยากเก็บตังซือ้ รถฮะ” (น้องสาม)
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“ คือเป็ นหลักทีม่ บี ทบาทให้เด็กนํ า พีต่ าม เพราะตอนนี้เค้ากําลังมีโอกาสมีอนาคต เพราะ
เค้าติดทีมชาติทงั ้ คู่ เพราะเล่นเอ็กตรีม” (แม่ของน้องหก)
- รับ ผิด ชอบ
“ มันเป็ นเหมือนเราให้มรี ะเบียบวินัยทําทุกวันเขียนๆไป สมมติวนั นึงเรามานัง่ อ่านเราก็จํา
ได้ละ สมมติเรามีทําล่องลอยอะไรไม่รู้ เราจะได้รวู้ ่าที่ผ่านมา เราทําไรไปบ้าง ทําเองตัง้ แต่สองปี ท่ี
แล้ว” (น้องสาม)
“ กิจกรรมวัดใจในปี น้ี ต้องยกให้กจิ กรรมการขึน้ ภูกระดึง ลูกเคยขึน้ ภูกระดึงแล้วเมื่อ 4 ปี
ก่อน ปี น้ี ลูกชวนเพื่อนๆขึน้ ภูกระดึงโดยวัดใจตนเอง จะแบกเสือ้ ผ้าขึน้ และลงด้วยตัวเองเองกับพ่อ
ซึ่งสามารถทําได้ แม้จะหนักและเหนื่อย ก็ไม่มบี ่น อดทนดูแลเพื่อนๆที่เพิง่ จะขึน้ ภูกระดึงและให้
กําลังใจกันและกันจนสําเร็จ เป็ นกิจกรรมวัดใจในปี น้ี จริงๆ” เอกสารการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของน้องหนึ่ง ปี การศึกษา 2557, น.10)
นอกจากนี้ในผูเ้ รียนบางรายสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าและผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรูบ้ นพื้นฐานของความชอบและความถนัดของผูเ้ รียนเอง แม้จะมีรายได้ไม่มาก แต่ทําให้
ผูเ้ รียนเกิดความภาคภูมใิ จทีพ่ ฒ
ั นาทักษะในการประกอบอาชีพนัน้ เพือ่ หารายได้ชว่ ยเหลือครอบครัว
“ ขายรูปค่ะ รูปหนึ่งก็ประมาณ 500 บาท แต่บางรูปก็เยอะกว่านี้ เกือบแสนบาท แต่ใช้เวลา
วาดนานนะคะ บางคนเขาเห็นว่าหนู เป็ นเด็ก โตขึน้ อาจจะเปลี่ยน ไม่วาดภาพแล้ว เขาก็ยงั ให้ราคา
ไม่มาก” (น้องเก้า)
“ หนูกแ็ บ่งรายได้ให้แม่ไปจ่ายค่านํ้า ค่าไฟ ค่าอาหารให้แม่ แต่หนูจะกําหนดกับแม่ไว้วา่ จะ
แบ่งให้ไม่เกินพันบาท หนูกภ็ มู ใิ จนะคะ” (น้องเก้า)
3.2 ด้านครอบครัว
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํายัง
ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดในด้านครอบครัวทัง้ การตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าทีแ่ ท้จริงของการศึกษาเพื่อชีวติ
และการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การตระหนัก รู้ถึงคุณ ค่าที่แ ท้จ ริ งของการศึก ษาเพื่อ ชีวิ ต
การทําหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรทําให้ผูป้ กครองมีการเรียนรูไ้ ปพร้อมกับบุตร
ทัง้ มีเมื่อมีการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากประสบการณ์จงึ นําพาไปสู่การปรับเปลีย่ นในพฤติกรรมทัง้ ของตนเอง
และบุคคลใกล้ชดิ
“ อันทีจ่ ริงสิง่ ทีพ่ ูดมาทัง้ หมดเนี่ย ไม่ได้เกิดขึน้ มาก่อนหน้านี้ จริงๆมันเกิดขึน้ ตอนทีเ่ ราอยู่
กับลูก” (พ่อของน้องเก้า)
“ ทุกอย่างมันจะพัฒนาไปพร้อมๆกันกับลูกเรา มันจะพัฒนาไปด้วยกันหลาย อย่างเค้า
สอนเรา เราสอนเค้า เพราะฉะนัน้ สิง่ ตรงนี้ คือแบบพัฒนาไปอย่างช้า มันเหมือนวิวฒ
ั นาการของ
อะไรสักอย่างนึงอ่ะ แล้วท้ายทีส่ ดุ คือ ตู๊ม ผลสําเร็จมันออกมาแบบนี้” (แม่ของน้องหก)
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“ เพราะฉะนัน้ สิง่ ที่ต้องทําคือเราต้องทําใจเราตัวเราเอง เราต้องเปลี่ยนตัวเอง ลูกเปลี่ยน
คุณบอกให้ลกู คุณเปลีย่ น แล้วตัวคนพูดน่ะเปลีย่ นหรือยัง ถ้าแม่ใช้อาํ นาจอย่างนี้กบั ลูก ลูกมันก็จะไป
ใช้อํานาจอย่างนี้กบั คนอื่น แล้วเค้าจะพยายามหาทุกวิถเี พื่อให้มอี ํานาจ มันเหมือนทําไมว่าถึงมีเด็ก
บุลลี่ เป็ นเพราะผูใ้ หญ่ทําตัวบุลลีก่ ่อน พีว่ ่าขอโทษแล้วกอดแล้วก็ไม่ตอ้ งพูดอะไรมาก ถ้าเรารูว้ ่าเรา
ยังมีอตั ตาอยู่ ก็เริม่ ต้นจากกอดเค้าทีนึง พี่ว่าบางทีพูดไม่ออก กอด บางทีพูดไม่เป็ น พูดไม่เก่ ง
เขียน” (แม่ของน้องเจ็ด)
2) การเปลี่ย นแปลงในวิ ถีชีวิ ต
การตัดสินใจทีจ่ ะใช้บา้ นเป็ นฐานการเรียนรูต้ ามแนวทางการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริง ผูป้ กครองจึง
ปรับเปลีย่ นตัวเอกงทัง้ ในด้านการประกอบอาชีพและถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อให้เอือ้ อํานวยต่อการทางการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
“ ดินทุกก้อนที่เราทํา ข้าวที่กิน ขนาดนัน้ นะเว้ย ปลูกต้นไม้ เห็นมันเติบโต มันก็ปลูกฝั ง
เปลีย่ นเราไปเรือ่ ย” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“ ช่วงหลังๆลูกๆเริม่ โต ตรงนู้นมันเล็กไปละก็เลยเข้าไปตัวจังหวัดเพื่อมาเปิ ดโรงเรียนเป็ น
กิจจะลักษณะนักเรียนร่วม 30 คน เสาร์อาทิตย์กโ็ อโหวุ่นวายน่ าดู ก็ดี มีเพื่อนมีอะไร ลูกคนรองนี่ท่ี
เขาได้เพื่อนเยอะก็เพราะทีโ่ รงเรียนด้วย คือในตัวจังหวัดเลยก็มเี พื่อนทีส่ ามารถจะไปนอนค้างทีบ่ า้ น
เพื่อนได้ เขาไปไหนเขาจะไม่ลําบากเลย แม่กไ็ ม่ตอ้ งวุ่นกับเขาเพียงแต่แม่ตอ้ งรูจ้ กั เพื่อน ก็ตอ้ งรูว้ ่า
ไปไหน กลับเมือ่ ไร คือให้อสิ ระเขาพอสมควรเชียว” (แม่ของน้องแปด)

ส่ว นที่ 4 การเชื่อ มโยงผลการวิ จ ยั ระยะที่ 1 สู่ก ารวิ จ ยั ระยะที่ 2
การวิเคราะห์ข้อ มู ล จากการวิจ ัย ในระยะที่ 1 ก่ อ ให้เกิด ความเข้า ใจถึง มู ล เหตุ ท่ีทํ า ให้
ผู้ปกครองจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ความหมาย ขัน้ ตอน และเงื่อนไขของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการศึกษาดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปสูก่ าร
วิจยั ในระยะที่ 2 ซึง่ ต้องการสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1) เขีย นแผนของตัว เอง เขีย นให้ค นอื่น เข้าใจ
่ ยกัน เราก็เขียน
“ จับได้กค็ อื เจ้าหน้าทีเ่ ขาจะกังวลว่าจะลอกแผนกันเท่านัน้ เอง เราก็มานังคุ
ในแบบของเราสิ เราจะลอกคนอื่นได้ยงั ไง ในเมื่อชีวติ เป็ นของเรา เรามีการเรียนรูแ้ บบนี้ แบบที่
เรียนรูไ้ ด้หรือไม่ เจ้าหน้าทีเ่ ขาจะบอกมา” (พ่อของน้องเก้า)
“การเขียนแผนมันยากตรงที่ว่าเราจะทํายังไงอะให้คนที่เข้ามาอ่านอ่ะสื่อสารนิเทศอะเค้า
เห็นว่าเรามีการประเมินแล้วลูกพัฒนา แค่ชว่ งระยะเวลาทีจ่ าํ กัด แต่ในความชีวติ จริงมันไม่ใช่ไง” (แม่
ของน้องหก)
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2) เน้ น ประสบการณ์ก ารเรีย นรู้
“แฮปปี้ กบั กลุ่มประสบการณ์เพราะมันเป็ นวิธกี ารแบบทีเ่ ราทํา มันเกิดจากความคิดของเรา
ในครัง้ แรก เราทํามาในทีต่ รงกับสิง่ แวดล้อมของเราด้วย ครอบครัวเราว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ดงึ จาก
ตรงนัน้ เข้ามาคือเลือกทีเ่ ราทําจริงเอามาดูว่าเราจะสอนอะไรลูกเข้ามาในสิง่ แวดล้อมของเรา วิถชี วี ติ
ของรอบครัว เราจะรูว้ า่ เราเริม่ จากตรงนี้ ต่อไปแล้วจะขยับอะไรมันก็จะวนอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี รากําหนดไว้”
(แม่ของน้องสอง)
3) เน้ น การมีส ่ว นร่ว มของลูก
“ ให้เขาเขียนเองว่าเขาสนใจมาก ในเปอร์เซ็นต์ต้องไหนมากมี100% เขาก็เป็ นคนเลือก
ของเขาเอง แล้วมันก็ตรงกับเรา ทีเ่ รากับเขา บุคลิกของบ้านเราไม่ได้ไปเน้น เน้นจริงๆก็คอื ว่าอยูด่ มี ี
สุข ท่องโลกกว้าง อยู่ดมี สี ุขมีอะไรบ้างครับ ใช้ชวี ติ รูจ้ กั ตัวเอง ให้อยู่กบั ตัวเองได้ อยู่กบั ผูอ้ ่นื ได้ ก็
เนี่ยอยู่ดมี สี ุข ท่องโลกกว้างก็คอื ว่า เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆรอบตัวแม้กระทังโลกภายนอก
่
โลกภายในด้วย
เรียนรูใ้ ห้หมด” (พ่อของน้องสาม)
“ เรายังมองว่าบางบ้านยังเอาวิธคี ดิ ของพ่อแม่ไปครอบเด็กเกินไป เอาวิธที ่บี อกว่าพ่อแม่
ชอบ แล้วเอาไปครอบเด็กต้องชอบตาม (พ่อของน้องหก)
“จริงๆโฮมสคูลมันต้องเป็ นแบบนี้ ให้เค้าเลือกเอง ในที่สุดเค้าก็ต้องเลือกของเค้าเอง เรา
เป็ นครูแนะแนวเราก็ตอ้ งให้เค้าเลือกเอง (แม่ของน้องหก)
“ เพราะสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับพีค่ อื พีเ่ อาข้อมูลมากองไว้ให้ลูกลูกจะเอาไหม พีก่ ย็ งั ให้เกียรติลูก
ในการตัดสินใจเนี่ยลูกอยากเรียนหุ่นยนต์ใช่ไหม เนี่ยไปหามาละเนี่ยลองไปไหม พีไ่ ม่ได้บอกว่าหนู
ต้องไปน่ ะเนี่ย แล้วเค้าก็ไปตัดสินใจเอง ท้ายทีส่ ุดหนู ตอ้ งตัดสินใจหนูจะเอาไหม เนี่ยก็อธิบายให้เค้า
ฟั งว่าเรือ่ งมันเป็ นอย่างนี้ๆ” (แม่ของน้องหก)
4) จัด ลําดับ ความสําคัญ ของการเรีย นรู้ใ นชีวิ ต ประจําวัน
“ ถ้าจะเน้นทักษะชีวติ เราก็ไม่รอู้ ่ะคะ แต่จะพยายามล้างไปพวกตารางสอนออก ให้เราคิด
คร่าวๆว่า เราจะแบ่งกลุ่มมีอะไรบ้าง แล้วก็หาพายออลิตี (Priority) เราต้องการให้กจิ กรรมแนวไหน
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ อย่างเช่นเราอาจให้น้ํ าหนักเรื่องการเขียนคิดเลขน้อยหน่อย จัดลําดับก่อนชีวติ ต้องการ
อะไร จัดลําดับก่อนว่าชีวติ ต้องการอะไรมากทีส่ ุด ต้องการท่องโลกกว้าง ต้องการหนึ่งสมองสองมือ
มากหน่ อ ย เราก็ให้เปอร์เซ็น ต์ม ากหน่ อ ย แล้ว ด้านวิช าการอาจจะเสริม นิ ด หน่ อ ย ให้เวลาหรือ
เปอร์เซ็นต์ตรงไหนน้อยลงมาหน่อย คือพยายามให้อยูใ่ นเวลาทีเ่ ราเรียนรูไ้ ด้ มองตามความเป็ นจริง
ในวันหนึ่ง” (แม่ของน้องสี)่
“ ต้องระดับชัน้ ด้วยไง อย่างเช่นระดับชัน้ ป.1 เนี่ยไม่มอี ะไรเลย อ่ะอยากให้ลกู รูอ้ ะไร อยาก
ให้ลูกทําอะไรก็พาไป แต่มนั อยูท่ ค่ี น้ หาเรื่องลูกเนี่ยน่ าจะอยูท่ ร่ี ะดับ ป.4 เนี่ย 4,5,6 เนี่ย ระดับ 1,2,3
ไม่มอี ะไร อือ 4,5,6 ก็เน้นชอบอันไหนได้กท็ าํ ไปอยากเสริมอะไรได้กเ็ สริมไป” (แม่ของน้องหนึ่ง)
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5) ลงมือ ทํา ในแบบของบ้านตัว เอง
“ พีว่ ่าต้องให้เค้าตอบตัวเองอ่ะ เราก็ไม่รเู้ นอะ บางคนเน้น 8 สาระก็ได้ สอนเองแบบนัน้ แต่
กลุ่มประสบการณ์ ใครบอกใครได้ มันก็อยู่ท่คี รอบครัว มันก็ต้องมุ่งมันไว้
่ คือเราก็ช่วยเหลือกันมี
ปั ญหาตรงไหนเราก็ช่วยแต่ถามว่าลงลึกในรายละเอียด คือจริงๆ ก็จะมีกรอบไง พอเป็ นกรอบปุ๊ บมัน
ก็จะยากเลย พอหลุดกรอบปุ๊ บ เฮ้ย ยกเว้นคนทีไ่ ม่กลัวเลย เป็ นแบบนี้นะ โอเคเดีย๋ วจะทําแบบนี้นะ
อะไรอย่างนี้ ซึง่ หาปี แรกๆ ยากมาก ซึ่งพอเป็ นกรอบปุ๊ บ พอจะฉีกกรอบต่อไปมันก็จะยาก แต่คนที่
กล้าทําก็คอื เขียนแผนเขียนไปเลย” (แม่ของน้องหนึ่ง)
“เขียนไม่ได้หรอก เพราะว่าสิง่ ทีค่ ุณทําได้ สิง่ ทีค่ ุณเขียนได้กค็ อื เขียนเลยว่าคุณต้องระบุตวั
พ่อแม่หรือตัวผู้จดั การศึกษาเด็กเท่านัน้ เพราะ 1) คุณ ต้องตอบคําถามตัวเอง ในใจตัวเองอย่าง
แท้จริงว่าคุณพร้อมทีจ่ ะเปิ ดใจมองตัวตนเด็กคนนี้ก่อน 2) คุณพร้อมทีจ่ ะทําทุกอย่างเพื่อสนับสนุ นให้
เค้าไปได้ถงึ เป้ าหมายที่เค้ามองไว้ คือถามว่าเปิ ดใจรับฟั งเด็ก ข้อแรกพี่บอกแล้ว เพราะฉะนัน้ เนี่ย
ถามว่าสนับสนุ นไปให้ถงึ เป้ าหมาย เป้ าหมายมันก็จะเกิดขึน้ จากเด็กเพราะเด็กเป็ นคนบอกเป้ าหมาย
แต่ทงั ้ หมดทัง้ มวลที่คุณเขียนแผนมาเนี่ย คุณไปเขียนแผนโดยผูใ้ หญ่เป็ นคนเขียน อ้าวแล้วเราจะ
เขียนแผนยังไงเพราะเราไม่รวู้ า่ ปี ๆ นี้ ตัวตนเด็กจะเป็ น” (แม่ของน้องเจ็ด)
6) หาเพื่อ นคู่คิ ด หามิ ต รให้ค าํ ปรึก ษา
“ ต้องบอกว่า คือเค้าก็มจี ุดนึงทีว่ ่าเค้ารูส้ กึ ว่าทําไมต้องทํา ไม่ได้ทาํ ตามๆ กัน เสร็จแล้วพอ
เค้าลองทํา เค้าก็จะรูเ้ องไงว่าเค้าจะต้องทําอะไรกับลูก จะต้องสอน จะต้องทํายังไง อย่างยกตัวอย่าง
บ้ า น.....เค้า ทํ า มาคุ ย กัน เนอะ เค้ า ก็ห าไปเรื่อ ยๆ ว่ า ลู ก ชอบอะไร ก็ต อนนี้ ค้น เจอก็ ส่ ง เสริม ก็
เหมือนกันทุกที่ เพียงแต่ว่าถ้าจะให้แนะนํ าก็คอื ไม่ต้องกังวลอะไรทัง้ สิน้ กับเขตกับเรื่องสังคมอะไร
ไม่ตอ้ ง เดีย๋ วจะมาเอง ก็คอื ทําไปเดีย๋ วก็รเู้ อง ให้เรายึดมันยื
่ นหยัดว่าเราจะทําแค่นนั ้ อย่าเขว พอเขว
ปุ๊ บ ปี 2 เข้าโรงเรียนดีกว่าแล้วก็ไป” (แม่ของน้องหนึ่ง)
7) แสวงหาเทคนิ ค ในการจัด การเรีย นรู้
“เค้าก็จะรับ เค้าเบื่อก็ตอ้ งยอมรับ ภาษาอังกฤษ เด็กมันก็ทาํ อยูแ่ ล้ว ถ้าเค้าไม่อยากทําก็ไม่
พูด พ่อกับแม่ก็เห็นเอง พ่อแม่สงั เกต ไม่ใช่พ่อแม่บอกจะคิดเลขฐานได้แล้วนะ 4,5,6 แล้วนะ มันก็
ไม่ได้อกี บางทีคนมันไม่ชอบ แต่มนั จะมาเก่งเมื่อตอน 4,5,6 ม.2,3 เราก็ไม่รู้ เมื่อเค้าพร้อม เราจะ
ออกแนวเนี้ยแหละ ทําเมือ่ พร้อม อย่างเช่นให้เล่นอนุ บาลอย่างเดียว เล่นๆ ๆ อันนี้กค็ อื คิดว่าปรัชญา
พวกนี้คดิ ว่า อย่างสมมติตวั เป็ นกูรวู อทอ่ะ ก็ให้เล่นอย่างเดียว ป.1 รูเ้ รื่องตัวอักษรแล้วก็ไปสอนเอง
ป.2 ใช่มยเริ
ั ๊ ม่ ให้พ่อแม่สอนก็เป็ นสอนเอง ป.3 เริม่ อยากอ่าน ป.4 อ่านทะลุทะลวง ป.5,6 ก็เริม่ ภาษา
อื่นแล้วตอนนัน้ เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกลัวเพราะว่ามือใหม่จริงตัง้ มันคงในแนวทาง(แม่
่
ของน้องหนึ่ง)
“เค้ายังเรียนแบบธรรมชาติอยู่ พอตอนแรกเค้าจะรูส้ กึ หา หาอะไรทีเ่ ค้าชอบไม่ได้ อาจจะ
ให้เค้าทําอะไรเป็ นสนุ กๆก็ได้สอดแทรกเข้าไปเหมือนที่พ่พี ยายามจะสอดแทรกหลายๆอย่าง ทํา
ตุ๊กตาเอาไปทําขายดีไหม พอได้เงินมาอะไรอย่างนี้ไปซื้อขนมซื้ออะไร หนู อยากได้อะไร แล้วบางที
เราเกิดพอทํา 3 อย่างแล้วเค้ายังไม่ชอบ ขอให้ตดั ใจ (แม่ของน้องหก)
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“ทํายังไงให้กบั ลูกมาเล่นสนุ ก ธรรมชาติของเค้าเกิดมายังไม่รูเ้ รื่องอะไรเลย ไม่รูว้ ่าอะไร
ยังไงทําอะไรก็ไม่ได้ ทํายังไงให้ลูกอารมณ์ดี ต้องแหย่บา้ ง เปลีย่ นเรื่องชวนกันทําอย่างอื่น โจ๊กแบบ
โจ๊กกร๊ากๆน่ะ (แม่ของน้องห้า)
8) รับ รู้ใ นสิ่ งที่เกิ ด ขึน้ จริ ง
“นัน้ คือสิง่ ที่เราปลูกฝั ง่ มาตลอดเพราะว่าเป้ าหมายในชีวติ ก็เหมือนว่าเราต้องไปตัง้ กําหนด
กฎเกณฑ์ว่าจะให้เค้าเป็ นอะไรให้เค้าอยากทําอะไรแต่ว่าเราไม่ใช่ ทีผ่ ่านมาเราสอนให้เค้าทําด้วยตัว
เค้าเองให้เค้าคิดเค้าเองว่าเค้าจะเอาอะไรแต่เราแน่ ใจได้ว่าสิง่ ที่เค้าทําคือสิง่ ที่ดเี พราะที่ผ่านมาเรา
ปลูกฝั ง่ ให้เค้าให้เค้าตัดสินใจชีวติ เค้าให้ดี
“พอเป็ นบ้านเรียนปุ๊ บ ก็ต่นื ยันเข้านอนอ่ะ พอเราคิดว่าจะประเมินให้กบั เขตจริงๆ ขึน้ อยู่
กับเราว่าจับตรงไหน ลูกเรามันก็เรียนตลอดเวลา เรียนกับเราเนี่ยแหละ ท่าทีเรา เป็ นแบบไหน มัน
จะสะท้อนถึงลูก จริงๆ เรารูส้ กึ มากๆ ตัง้ แต่มาอยู่ท่นี ่ีละ แต่ตอนที่อยู่ดวงตะวัน เป็ นแบบเรียนรวม
มันก็ยงั มีพอ่ แม่สลับกันไปสอน เห็นลูกช่วงวันทีเ่ ราไป” (แม่ของน้องหนึ่ง)

บทที่ 5
ผลการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ในระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยเป็ นการนําผลการวิจยั ในระยะที่ 1 มา
ใช้ ผู้วจิ ยั ได้นําระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ และการสนทนากลุ่ มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) มาใช้ โ ดยมีขัน้ ตอน
คือ 1. การจัดทํากรอบแนวคิดของแผนและคู่มอื 2. การจัดทําร่างแผนและคู่มอื 3. การจัดทําแผน
และคูม่ อื และ 4. การวิพากษ์แผนและคูม่ อื ผลการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้

การจัดทํากรอบแนวคิดของแผนและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ผูว้ จิ ยั ได้ทําศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตร/แผนและคู่มอื แผนและคู่มอื
ตลอดจนนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดของแผนและ
คู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีแนวคิด ปรัชญา จุดมุ่งหมายทีต่ อ้ งการตอบสนองผูเ้ รียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยได้ยดึ ผลการวิจยั ทีค่ น้ พบในระยะที1่ ผนวกกับแนวทางการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว สํานั กพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ร่วมกับกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรูเ้ พื่อศตวรรษที่ 21 ในการ
เสริมสร้างให้เกิดทักษะชีวติ และการทํางานเป็ นหลัก ทัง้ นี้ เมื่อการวิจยั ในระยะที่ 1 สิ้นสุดลงได้นํา
แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรและคู่มอื โดยมุ่งเน้นไปทีห่ ลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ (Activity or
Experience Curriculum) มาใช้ในการร่างแผนและคูม่ อื การจัดการศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี้

การจัดทําร่างแผนและคู่มือ
จากกรอบแนวคิดของแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดทําร่างแผนและคูม่ อื การใช้แผนในเบือ้ งต้น ดังนี้
2.1 ร่างแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21
ผู้วจิ ยั จัดทําร่างแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ชื่อของแผนการจัดการศึกษา
2. เหตุผลในการจัดการศึกษา
3. จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษา
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4. ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัว
5. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียน
6. ระดับการศึกษาทีข่ อจัดการศึกษาโดยครอบครัวและระดับชัน้ ในปี ทเ่ี ริม่ จัด
การศึกษา
7. รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
8. หน่วยงานทีร่ ว่ มรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
9. การจัดการเรียนรู้
10. การจัดสาระการเรียนรูท้ จ่ี ดั เป็ นกิจกรรมหรือประสบการณ์
11. เทคนิคทีผ่ ปู้ กครองใช้ในการจัดการเรียนรู้
12. สือ่ การเรียนรู้
13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14. แนวทางการพัฒนาแผนการจัดการศึกษา
2.2 การนํ าร่างแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาและอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ นําไปแก้ไขและปรับปรุง
2.3 การประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผนและคูม่ อื
2.3.1 การนํ าร่างแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่านตรวจพิจารณา
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบความคิดเห็นที่มตี ่อร่างของแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบคําถามมาตราส่วนประมาณค่า
จํานวน 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีส่ ุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย
พร้อมทัง้ การสัมภาษณ์เพื่อรับฟั งความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผนและ
คู่มือ ผู้วิจยั ได้นําข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ย วชาญจํานวน 4 ท่านที่มตี ่ อร่างของแผนและคู่มือ
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 มาแปลงเป็ น
ค่าเฉลีย่ ทีแ่ สดงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของการนําแผนและคูม่ อื ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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ตาราง 3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของคูม่ อื และแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ข้อที่

รายการ

ค่าเฉลี่ย
ของความเหมาะสมและ
สามารถนําไปปฏิ บตั ิ ได้

1

โครงสร้างหรืองค์ประกอบของแผนและคูม่ อื มีความเหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ได้
แผนและคําชี้แจงในการเขียนแผน สามารถเข้าใจง่ายและใช้
งานได้จริง
ความรูพ้ น้ื ฐานทีร่ ะบุอยูใ่ นคูม่ อื มีความถูกต้องและเหมาะสม
แหล่ งข้อมู ลเพิ่ มเติ มที่ ระบุ อยู่ ในคู่ มือ เหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ ต่อการเขียนแผนและจัดการศึกษาโดยครอบคัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
การใช้ ภ าษาเข้ าใจง่ ายและเหมาะสมกับ ผู้ ป กครองที่ จัด
การศึกษาโดยครอบครัว
ผูป้ กครองสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนมี
ทักษะชีวิตและการทํางานตามการแนะนํ าของคู่มือได้ด้วย
ตัวเอง
คู่ มือมีประโยชน์ ต่อผู้ ปกครองมือใหม่ และเจ้าหน้ าที่ ของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาโดยครอบครัว

4

2
3
4

5
6

7

3.5
4.25
4.25

4.25
3.5

3.25

ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของคู่มอื และแผนการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 จากผูเ้ ชีย่ วชาญที่ 4 ท่าน พบว่า
1) แผนและคําชีแ้ จงในการเขียนแผน สามารถเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดี โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ ควรมีตวั อย่างของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
2) ความรู้พ้ืนฐานที่ระบุ อยู่ในคู่มือมีความถู กต้องและเหมาะสม ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี
3) แหล่งข้อมูลเพิม่ เติมทีร่ ะบุอยู่ในคู่มอื เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการเขียนแผนและ
จัดการศึกษาโดยครอบคัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับ ดี
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4) การใช้ภาษาเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ ควรระบุนิยามของทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่
21
5) ผูป้ กครองสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวติ และการทํางาน
ตามการแนะนํ าของคู่มอื ได้ดว้ ยตัวเอง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี ทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
6) คู่ มือมีประโยชน์ ต่อผู้ปกครองมือใหม่ และเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยครอบครัว ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
7) โครงสร้างหรืองค์ประกอบของแผนและคู่มอื มีความเหมาะสมและสามารถนํ าไปใช้ได้
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ องค์ประกอบที่ 10 การจัดสาระการ
เรียนรูใ้ นกลุ่มประสบการณ์ ไม่ควรให้มกี ารเขียนแสดงถึงการผสมผสานไปกับ 8 กลุ่มสาระรวมอยู่
ด้วย
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้โทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญถึงเหตุ ผลเพิ่มเติมและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนและคูม่ อื การจัดการศึกษาดังกล่าวจึงทําให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดเพิม่ มากขึน้
ผู้วิจยั จะนํ าข้อความจากแนวความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญที่ส อดคล้องกัน มาสรุป เป็ น
ประเด็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําร่างแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ส่ ว นความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่ไ ม่
สอดคล้องกันจะถูกนํามาปรับปรุงแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ให้มคี วามสอดคล้องกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1

การจัดทําและคู่มือ
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแผนและคู่มอื การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 โดยคัดเลือกประเด็นทีม่ คี วามสอดคล้องกันของผูเ้ ชีย่ วชาญและปรับปรุงประเด็นที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญยังมีความเห็นทีไ่ ม่สอดคล้องกัน

การวิพากษ์แผนและคู่มือ
ทัง้ นี้เมื่อได้แผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้มกี ารสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์แผนและคู่มอื ดังกล่าว โดยการ
จัด สนทนากลุ่ ม ในประเด็น ที่เฉาะถึง ความเป็ นไปได้ข องแผนและคู่ มือ ไปสู่ ก ารปฏิบ ัติใ นกลุ่ ม
ผูป้ กครองทีเ่ คยจัดการศึกษาโดยครอบครัวและทีป่ ระสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว เมือ่ วันที่ 22
พฤศจิก ายน 2559 ณ บ้านเรีย นก.ไก่ โดยมีผู้เข้าร่ว มสนทนากลุ่ม จํานวน 6 คน ใช้เวลาในการ
สนทนากลุ่มประมาณ 1 ชัวโมง
่
เนื่องจากผูป้ กครองมีภาระทัง้ การสอนการเต้นสําหรับเด็กเล็กและ
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การเป็ นผูช้ ่วยครูในการซ้อมใหญ่การแสดงในชุดดาบไทย สําหรับเด็กโต แต่ผูป้ กครองได้ให้ความ
ร่วมมือและร่วมสนทนาจนได้ขอ้ สรุปของกลุ่มในทุกประเด็น
การวิเคราะห์ ข้อมู ลจากกระบวนการสนทนากลุ่ ม ผู้ปกครองที่เคยจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมีความเห็นถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําแผนและคู่มอื การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ว่าสามารถนํ าไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริง หากหน่ วยงานทีร่ บั จะทะเบียนเห็นชอบตามแผนและคู่มอื ดังกล่าว ทัง้ นี้ในส่วนของเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษาของผูป้ กครองทัง้ เก่าและใหม่มคี วามสอดคล้องกันคือ ต้องการให้บุตรมีทกั ษะ
ชีวิตและอยู่รอดได้อย่ างดีในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงจึงอาจมีการระบุ ถึงหลักการ เหตุ ผลและ
จุดมุ่งหมายตลอกจนกระบวรการจัดการเรียนรูใ้ นกลุ่มประสบการณ์ท่คี ล้ายคลึงกัน ผูป้ กครองราย
ใหม่และผูส้ นใจจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงต้องการแนวทางในการเขียนแผนการจัดการศึกษา แต่
เพือ่ ให้เกิดความแตกต่างภายใต้วถิ ชี วี ติ ของแต่ละครอบครัวจึงไม่ควรมีการแสดงตัวอย่างแผนการจัด
การศึกษาไว้ในคู่มอื แต่ควรเน้นข้อความให้ผสู้ นใจติดต่อสอบถามและขอคําปรึกษาทัง้ ในเรื่องการ
เขียนแผน การจดทะเบียน การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละเทคนิคในการจัดประสบการเรียนรูแ้ ละ
ประเมินผลไปยังเครือข่ายผูป้ กครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวที่ระบุไว้ในช่วงท้ายของคู่มอื ให้
ชัดเจนและจูงใจผูอ้ า่ น
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ปกครองและผู้สนใจจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อพัฒนาแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปได้ดงั นี้
1) ความรูพ้ น้ื ฐานในการใช้คมู่ อื ระบุถงึ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับสากลและ
ระดับประเทศ และการแตกประเด็นย่อยของความรูพ้ น้ื ฐานจากเดิม 7 ประเด็น เป็ น 9 ประเด็น
2) องค์ประกอบที่ 10 การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ ทําการตัดทิง้ ในประเด็น การ
ผสมผสานไปกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3) ปรับปรุงรายละเอียดในคําชีแ้ จงการเขียนแผนจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
4) ไม่เพิม่ ข้อมูลตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เนื่องจากยืนยัน
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ซึ่งผูป้ กครองต้นแบบต้องการให้มกี ารเขียนแผนตามวีถขี องแต่ละบ้านแทน
การคัดลอกแผนของครอบครัวอื่น แต่ทําการเน้นข้อความเพื่อเชิญชวนให้ผูส้ นใจขอคําแนะนํ าและ
คําปรึกษาจากเครือข่ายผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัว ทัง้ นี้ไม่เพิม่ ข้อมูลตัวอย่างการเขียน
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวปรากฏเป็ นแผนและคู่มอื ทัง้ นี้ไม่เพิม่ ข้อมูลตัวอย่างการเขียน
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวดังนี้
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แผน
และ
คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
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โดย
นางสาวนํ้าผึง้ มีศิล
เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
พฤศจิกายน 2559
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คํานํา
แผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21ฉบับนี้จดั ทําขึน้ ภายใต้ขอ้ ค้นพบของงานวิจยั และมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ผูป้ กครอง
สามารถวางแผนจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่
21เพื่อให้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวติ และการทํางาน ตลอดจนส่งเสริมให้ผปู้ กครองมือใหม่มแี นวทางในการ
เขียนแผนการจัดการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง คุณูปการของแผนและคู่มอื เล่มนี้ขอมอบให้แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญในการวิจยั ทัง้ 9 ครอบครัว
นํ้าผึง้ มีศลิ
พฤศจิกายน 2559
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
เกริน่ นํา
วัตถุประสงค์ของคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
ความรูพ้ น้ื ฐานในการใช้ค่มู อื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21
แนวทางการเขียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
คําชีแ้ จงการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
แหล่งข้อมูลเพิม่ เติม

หน้ า
I
II
1
2
3
4
5
9
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คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
เกริ่นนํา
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทยได้รบั การยอมรับในทางกฎหมายและมีการ
ดําเนินการมาอย่างยาวนาน แต่ในทางปฏิบตั ซิ ่งึ ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับทีป่ รับแก้ไข ทําให้เกิดกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ และเริม่ มีแนวปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปั จจุบนั นี้ ยังมีประเด็นที่มองต่างมุมกันระหว่างภาครัฐ ครอบครัวและบุคคล
ทัวไปในสั
่
งคม คือ บรรทัดฐานที่ใช้ในการตัดสินมาตรฐานของคุณภาพในการจัดการศึกษาระหว่าง
แผนการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาทีจ่ ดั โดยครอบครัวซึง่ ผูป้ กครองเป็ นผูก้ าํ หนดแผนการ
ศึกษา เป้ าหมาย กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลและการเลื่อนระดับชัน้
ข้อสังเกตจากหลายฝ่ ายในด้านการใช้ชวี ติ ของผูเ้ รียนที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวที่มกั พบเจอกับ
กลุ่มบุคคลเดียวกันเป็ นประจํา ซึง่ อาจส่งผลต่อการปรับตัวการอยูร่ ว่ มกับกลุ่มบุคคลอื่นในสังคมและ
การทํางานเป็ นทีม
นอกจากนี้บุคคลทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ยัง
มองว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทําให้เด็กขาดความรู้ ระเบียบวินัย จนทําให้เด็กแปลกแยก
เข้ า กั บ ใค รไ ม่ ไ ด้ เพ รา ะข า ด ทั ก ษ ะ ท า ง สั ง ค ม (สุ ว รรณี ย ะห ะก ร แ ล ะค ณ ะ .
2553,HünkarKorkmaz;GülerDuman. 2013)
แม้จะมีงานวิจยั หลายเรื่องได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับทักษะทางสังคมของ
ผู้ เรีย นในกลุ่ มที่ จัดการศึ กษาโดยครอบครัว(Ray. 1997: 8. 2004: 6, Willard; & Oplinger. 2004: 5,
Chatham; & Carpenter. 1994: 6, Shyers. 1992: 3) และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น ความเป็ นผูน้ ํา
การดําเนิ นชีวิตในช่ วงวัยผู้ใหญ่ ของเด็กที่ได้รบั การศึกษาโดยครอบครัว (Knoeles; & Muchmore.
1995: 6, Galloway; & Sutton. 1995: 6, 2000: 5, ภาษิ ณี ยู เซ็ น. 2547: 156) แม้ จะพบว่ าเด็ กที่
ได้รบั การศึกษาโดยครอบครัวมีทกั ษะทางสังคม พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และสามารถใช้ชวี ติ ในวัยผูใ้ หญ่
ได้อย่างปกติสุข แต่ ความคาดหวังทางสังคมที่มตี ่ อผู้ปกครองที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวก็ไม่เคย
หายไปจากสังคมโลกและส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองมือใหม่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้แก่บุตรหลาน ทัง้ นี้ความตระหนักในการสร้างทักษะชีวติ และการทํางานให้แก่ผเู้ รียนมิได้ปรากฏอยู่
แต่เฉพาะในกลุ่มผูเ้ รียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวเท่านัน้ แต่ยงั ปรากฏอยู่ในกรอบความคิดเพื่อ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(Partnership for 21stCentury Skills)
ซึ่งประกอบด้วยภาคีสมาชิกคือ บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศและสํานักงานด้าน
การศึกษาของรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึง่ ต้องการผลักดันให้มกี ารปรับปรุงการสอนเพื่อเอือ้ ให้เกิดทักษะ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการดํารงชีวติ ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยข้อมูล

149
ความรูแ้ ละนวัตกรรม โดยการเสนอกรอบแนวคิดทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูค้ อื อ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็ นและทักษะสําคัญ 3 กลุ่ม คือ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีทกั ษะการเรียนรูแ้ ละ
นวัตกรรมและทักษะชีวติ และการทํางาน แม้ว่าทักษะบางตัวอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ เช่น ทักษะชีวติ แต่
ทักษะดังกล่าวไม่เคยได้รบั การบรรจุไว้ในแผนการสอนอย่างเป็ นรูปธรรม
แผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ฉบับนี้จดั ทําขึ้นภายใต้ขอ้ ค้นพบของงานวิจยั ที่พบว่า ครอบครัวต้นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่
21 มีการจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มประสบการณ์ และมีเทคนิ คในการจัดการเรียนรู้ทงั ้ ในช่วง
เริม่ ต้นและช่วงเปลีย่ นผ่านของกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี กิดการสังเกตและวิเคราะห์พฒ
ั นาการด้านต่างๆ
จากการดํ าเนิ นชีวิตประจําวัน บุ คลิกนิ สัย ตลอดจนความชอบและความถนั ดของผู้เรียนโดย
ผูป้ กครองเพือ่ นํามาสูว่ ธิ กี ารจัดการเรียนรูท้ ท่ี าํ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะชีวติ และการทํางาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
1. เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21สําหรับผูป้ กครองทีเ่ ริม่ ต้นจัดการศึกษา
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ทําให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
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ความรู้พืน้ ฐานในการใช้ค่มู ือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการใช้ประโยชน์ จากคู่มือการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21เล่มนี้ ผูป้ กครองควรมีความรู้
พืน้ ฐานทัง้ ในเรื่องของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปรัชญา หลักสูตรและ
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนานาการและจิตวิทยาการศึกษา และการจัดการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยมรายละเอียด ดังนี้
1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กฎหมายสากลและพันธะสัญญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับ
การศึกษา และ กฎหมายการศึกษาประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
2. ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมิ นผลทางการศึ ก ษาโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การจัดการเรีย นรู้ แบบเน้ นกลุ่ ม
ประสบการณ์และการประเมินตามสภาพจริง
3. พัฒนาการทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมของเด็กในแต่ละช่วงวัย
4. การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
5. เทคนิควิธใี นการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางนวัตกรรมของศตวรรษใหม่
6. หลักการสังเกตทัง้ ในด้านความชอบ ความถนัดและพฤติกรรมของผูเ้ รียน
7. คุ ณภาพผู้เรียน สมรรถนะสํ าคัญ และคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
8. คุณลักษณะของผูเ้ รียนทีพ่ งึ ประสงค์ทเ่ี ป็ นจุดเน้นของครอบครัว
9. ขัน้ ตอนการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
การเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีม่ งุ่ เน้นการเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวติ
และการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีประเด็นสําคัญทีค่ วรต้องระบุไว้ ดังนี้
1. ชื่อของแผนการจัดการศึกษา
2. เหตุผลในการจัดการศึกษา
3. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
4. ข้อมูลพืน้ ฐานครอบครัว
ชื่อ-สกุล บิดา
ชื่อ-สกุล มารดา
วุฒกิ ารศึกษา

วุฒกิ ารศึกษา

อายุ
อายุ
อาชีพ
อาชีพ
ทีอ่ ยู่
ทีอ่ ยู่
ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษา
...................................................................................................
ปี ทเ่ี ริม่ ทําหน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
........................................................................
5. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูเ้ รียน(โปรดระบุให้ครบทุกหัวข้อ)
ชื่อ-สกุล
อายุ / วันเดือน ปี เกิด
ลําดับการเกิด................จากจํานวนพีน่ ้องทัง้ หมด...................คน
ข้อมูลการศึกษาเดิมของผูเ้ รียน (ประวัตกิ ารศึกษา) …………………………………………
พัฒนาการทางด้านร่างกาย………………………………………………..…………………
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ …………………………………………………………………
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ……………………………………………….……………..
พัฒนาการทางด้านสังคม ……………………………………………………………………..
ความถนัด/ความสนใจ ………………………………………………………………………
ความบกพร่องหรือความสามารถพิเศษ ……………………………………………………
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6. ระดับการศึกษาที่ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว และ ระดับชัน้ ในปี ที่เริ่ มจัดการศึกษา
7.รูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ครอบครัวเดีย่ ว

 กลุ่มครอบครัว (ระบุ)............................................................

8. หน่วยงานทีร่ ว่ มรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ชื่อครอบครัว ร่วมกับ ....................................................................................................
9. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ กําหนดระยะเวลาการศึกษา
10. ตารางแสดงกลุ่ ม ประสบการณ์ หรื อ การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ จ ดั เป็ นกลุ่ ม
กิ จกรรม
กิ จกรรม
คุณภาพของผูเ้ รียนที่คาดหวัง
กลุ่มประสบการณ์

11. เทคนิ คที่ ผ้ปู กครองใช้ ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ โดยการวิ เคราะห์จาก
หลักการและปรัชญาครอบครัว และ พัฒนาการของบุตร
12. สื่อการเรียนรู้
13. การวัดและการประเมิ นผลการเรียนรู้
13.1 วิธกี ารประเมินผลของครอบครัว
13.2 ช่วงเวลาในการประเมินผล
13.3 หน่วยงาน หรือ คณะกรรมการร่วมในการวัดและประเมินผล
13.4 วิธกี ารและเกณฑ์ในการประเมินผล
15. การพัฒนาแผนการจัดการศึกษา
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คําชี้แจงการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21
รายการ
รายละเอียด
1. ชื่ อของแผนการจัด ระบุช่อื แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เช่น บ้านเรียนบ้านเรา เป็ นต้น
การศึกษา
ระบุ ถึงสาเหตุ ท่ีทําให้ จัดการศึกษาโดยครอบครัวทัง้ จากปั จจัยทางด้าน
2. เหตุผลในการจัด
ผู้ปกครอง ผู้เรียนหรือครอบครัวทัง้ ด้านปรัชญา อุดมการณ์ ในการใช้ชีวิต
การศึกษา
หรือแนวทางทีไ่ ด้ดําเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้ซง่ึ แตกต่างจากการศึกษาเดิม
ในระบบโรงเรียนเพื่อให้ผูอ้ ่านได้เข้าใจ ทราบถึงความมุ่งมันและตั
่
ง้ ใจจริงใน
การจัดการศึกษาของผูป้ กครอง
3. จุดมุ่งหมายของการ จุดมุ่งหมายตามความคาดหวัง ปรัชญาความเชื่อของครอบครัว การส่งเสริม
สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามความถนัดและความสนใจ ทีม่ ุ่งเน้น
จัดการศึกษา
การเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และบริบทของครอบครัว โดยใช้แนวทางการดําเนินการ
จัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
ระบุช่อื -สกุล อายุ อาชีพ ระดับ
4. ข้อมูลพืน้ ฐาน
ครอบครัว
ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษา
ปี ทเ่ี ริม่ ทําหน้าทีห่ ลักในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5. ข้อมูลพืน้ ฐานของ
ผูเ้ รียน

ระบุขอ้ มูลของผูเ้ รียน
ชื่อ-สกุลอายุ / วันเดือน ปี เกิด ลําดับการเกิด จํานวนพีน่ ้องทัง้ หมด
ข้อมูลการศึกษาเดิมของผูเ้ รียน (ประวัตกิ ารศึกษา)
พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการทางด้าน
สังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความถนัด/ความสนใจ ความบกพร่อง
หรือความสามารถพิเศษ (โปรดระบุให้ครบทุกหัวข้อ)
การระบุ พ ัฒนาการในด้านต่ างๆของผู้เรียน ผู้ปกครองควรทํ าการศึกษา
พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กในช่วงอายุต่างและวิเคราะห์พฒ
ั นาการของ
ผูเ้ รียนว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ของพัฒนาการหรือไม่ เพื่อนําไปสู่กระบวรการจัด
การศึกษาทีส่ ่งเสริมศักยภาพของผูเ้ รียนให้เพิม่ มากขึน้ และสามารถเชื่อมโยง
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6. ระดับการศึกษาที่
ขอจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
7.รูปแบบการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว

8. หน่ วยงานที่ร่วม
รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาโดย
ครอบครัว

9. การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้

10. ตารางแสดงการ
จัด ประสบการณ์การ
เรียนรู้

รายละเอียด
ไปยังข้อ 8,9,10 และ 13
ระบุถึงระดับการศึกษาที่ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่าอยู่ในช่วงปฐมวัย
,ประถมศึ ก ษา (ช่ ว งชั น้ ที่ 1 หรือช่ ว งชั น้ ที่ 2),มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น ,
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบุ รูปแบบจัดการศึกษา ประกอบเหตุ ผล/วัตถุ ประสงค์ โดยสามารถใช้
รูปแบบได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น
รูปแบบครอบครัวเดีย่ ว เพราะ ...............
รูปแบบกลุ่ม (ระบุช่อื )…………………….. เพือ่ ................
รูปแบบมีขอ้ ตกลงกับโรงเรียน(ระบุช่อื )……………
รูปแบบมีขอ้ ตกลงกับหน่วยงาน(ระบุช่อื )…………..
รูปแบบรวมเป็ นศูนย์การเรียน (ระบุช่อื )………………
ระบุช่อื ครอบครัว..............ร่วมกับ.............................
 ชื่อสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษาจังหวัด...เขตที.่ ...
 ชื่อสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารมัธยมศึกษาจังหวัด.......เขตที.่ ...
 ชื่อโรงเรียน
 ชื่อกลุ่มบ้านเรียน
 ชื่อศูนย์การเรียน
 อื่นๆ ..(ระบุช่อื ).............................................
มุง่ เน้นการจัดการเรียนรูต้ ามกลุ่มประสบการณ์
ซึ่งเขียน สิทธิในการจัดประสบการณ์ การเรียนรูต้ ามธรรมชาติท่ีใช้วถิ ีชีวิต
และการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามความถนัดความสนใจของผูเ้ รียนเป็ นตัว
ตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สําหรับ
กลุ่ มเป้ าหมายเฉพาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา
ความพร้อมของครอบครัว ลักษณะเฉพาะของผูเ้ รียนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (หรือฉบับปั จจุ บัน) กํ าหนดเป็ นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็ น
นวัตกรรมของแต่ละครอบครัว
ระบุขอ้ มูลสําคัญ ดังนี้
10.1 ชื่อกลุ่มประสบการณ์
10.2 กิจกรรมทีจ่ ดั
10.3 คุณภาพของผูเ้ รียนทีค่ าดหวังจากกิจกรรมหรือประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
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รายละเอียด
ทัง้ นี้ควรชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมให้มคี วามชัดเจนและเชื่อมโยง
กับการวัดและประเมินผลในข้อ 13 โดยระบุ กิจกรรมเบื้องต้ นในแผนให้
ครอบคลุมทีส่ ุด ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ นกิจกรรมไปตามสถานการณ์ของการ
ดําเนินวิถชี วี ติ ของครอบครัวเชื่อมโยงชุมชนและสังคม ความต้องการในการ
พัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ได้ตามกิจกรรมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็ นตัวตัง้ และ แหล่ง
เรียนรูท้ างสังคมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่อยูต่ ลอดเวลา
ระบุถงึ เทคนิคทีผ่ ปู้ กครองใช้ ซึง่ เป็ นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นนวัตกรรมของ
11. เทคนิ คที่
แต่ละครอบครัว
ผูป้ กครองใช้ในการ
1.การสร้างให้ผู้เรียนความต้องการที่จะเรียนรู้หรือใฝ่ รู้โ ดยเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้
วิเคราะห์จากพัฒนาการในรายด้านของผูเ้ รียน เช่น การสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ หรือ การสร้างเรือ่ งเล่าเร้าการเรียนรู้ เป็ นต้น
2. การสร้างให้ผู้เรียนหันมาสนใจกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ หรือเทคนิค
การดึงความสนใจของผูเ้ รียนเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การ
ให้สญ
ั ญาณเตือนด้วยเสียงเพลง เป็ นต้น
ระบุ ถึงสื่อข้อมูลความรู้ท่ีผู้เรียนจะได้รบั ทัง้ จากบุ คคล สถานที่ สิ่งพิมพ์
12. สื่อการเรียนรู้
อินเตอร์เนต เป็ นต้น
ระบุถงึ วิธกี ารวัดและประเมินผลของครอบครัวทัง้ จากตัวผูเ้ รียนเองและ
13. การวัดและการ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ ผูส้ อนโดยวิธกี ารประเมินตามสภาพจริง จากร่องรอยการเรียนรู้ ได้แก่
1. แฟ้ มสะสมงาน สมุดบันทึก ภาพถ่าย
2. การสัมภาษณ์พดู คุย การถ่ายทอดประสบการณ์
3. การสังเกตพฤติกรรม
4. การสาธิต
5.
การทดสอบด้วยเครือ่ งมือทีอ่ อกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การ
13.1 วิธกี ารประเมิ นผล เรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ของครอบครัว
ระบุถึงเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียนรู้ ทัง้ ในระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร
ระบบร้อยละ ระบบคําสําคัญสะท้อนมาตรฐานทัง้ แบบ 5 ระดับ 4 ระดับ และ 2
ระดับ
13.2ช่วงเวลาในการ ระบุช่วงเวลาประเมินผลร่วมกับหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ทัง้ นี้อาจมีการประเมินผลเป็ นรายเทอม / รายปี / รายช่วงชัน้
ประเมิ นผล
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รายละเอียด

หรือระดับชัน้
13.3 หน่ วยงานร่วม ครอบครัวควรสร้างข้อตกลงกับหน่ วยงานร่วมถึงวิธกี ารและเครื่องมือในการ
ประเมินผลเพือ่ แสดดงคุณภาพผูเ้ รียนทีส่ อดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
ในการประเมิ นผล
13.4 วิ ธีการและเกณฑ์ กําหนดตามเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ทีป่ รับใช้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สําหรับ กลุ่มเป้ าหมาย
ในการประเมิ นผล
เฉพาะ
เพือ่ เป็ นการปรับปรุงเพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวและพัฒนาการที่
14. การพัฒนา
แผนการจัดการศึกษา เปลี่ยนแปลงไปของผูเ้ รียน ซึ่งวิเคราะห์จากผลการดําเนินการตามแผนการ
จัดการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบทัง้ จากผู้เรียน ผู้สอนและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง โดยระบุ
14.1 ข้อดี
14.2 ข้อทีค่ วรปรับปรุง / พัฒนา
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. สื่อสิ่งพิมพ์
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ . 2554. ทักษะแห่ งอนาคตใหม่ / โดย James
Bellancaและ Ron Brandt. กรุงเทพฯ : openworlds.
วิจารณ์ พานิช. (2556). ครูเพือ่ ศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง. มูลนิธสิ ยามกัมมาจล.
วิจารณ์ พานิช. (2557). สนุ กกับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21. มูลนิธสิ ยามกัมมาจล.
วิจารณ์ พานิช.(2558). การสร้างการเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษที่ 21.มูลนิธสิ ยามกัมมาจล.
ทิศนา แขมมณี . (2556).ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานั กพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(มปป.). แนวทางการดํ าเนิ นงานการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว.
อักษรไทย.

2. สื่ออิเล็กทรอนิคส์
www.p21.org/เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพือ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
https://www.scbfoundation.com มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
http://www.qlf.or.th/ สํานักงานส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)

3. สื่อบุคคล  
ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดในการจดทะเบียน การเขียนแผน และเทคนิคในการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้จากเครือข่ายครอบครัวบ้านเรียนทีจ่ ดั การศึกษารูปแบบกลุ่มประสบการณ์ ในทัง้ 4
ภูมภิ าคโดยการติดต่อผ่าน Facebook ดังนี้
ภาคเหนือ : AtukaTuktuk, PatipanThip, AksonPataiWonganutrohd,Stream Sunshine
,Utsanee Jeab, Oraphan Lutgenhorst,บ้านเรียนจิบ๊ ลําปาง , เชษฐ์ศริ ชิ ยั ไวยอริยโพชฌงค์
ภาคกลาง : KaJeab ,SuchaBua, Chawanlak Kriengparinyakij, Ana Homeschool
,BunyarattapunNuannaree ,Sawatdibud Nuntiya ,Sathirakul Hut Kindly, มะลิ- แผ่นดินคานาอัน
,Mapring Alamo ,JooLohploy
ภาคอีสาน : Moo Ban-suan, Pao-poon, พิชาญ ช่างดํา, คนเดิม ดัดตน, Gula
Homeschool Art, พรเทพ ปาละสิงห์
ภาคใต้ : กําราบ พานทอง, Amron Langnui, จิราพัชร จันทร์แก้ว , ภควรรณ ไชยมณีกร
,Watchara Katechoo ,มานะ ยะสะนพ, SupindaKraisem, ชนิกา เพียรเจริญ

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ในระยะที่ 1 ทําให้เข้าใจความหมายและกระบวนการที่เป็ นขัน้ ตอนและเงื่อนไข
ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 และ
ผลทีเ่ กิดของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่
21 และนํ าผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในระยะดังกล่าวมาทําการวิจยั ในระยะที่ 2 ในการสร้างแผนและคู่มอื
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ผลการวิจยั สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดงั นี้

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. เหตุผลในการจัด การศึ กษาโดยครอบครัวแบบเสริ ม สร้างทักษะชี วิต และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูป้ กครองต้นแบบทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 มีจุดเริม่ ต้นหรือมูลเหตุ ท่ีทําให้ไม่ส่งลูกเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ซึ่งสามารถ
จําแนกเหตุผลได้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชนและสังคม กล่าวคือ ระดับ
บุคคลและครอบครัว ประกอบด้วยเหตุผลสําคัญ คือ ตัวบุตรประสบปั ญหาทําให้ต้องจัดการศึกษา
โดยครอบครัว ได้แก่ ปั ญหาสุขภาพที่ท่ีต้องการการดูแลพิเศษ บุ ตรไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
กฎระเบียบของโรงเรียนได้ และบุตรถูกกระทําความรุนแรงในโรงเรียน เจตคติของผูป้ กครองทีเ่ อือ้
ต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว คือ ประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดเี กี่ยวกับโรงเรียนของผูป้ กครอง
ต้องการทีจ่ ะมอบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดให้แก่ลูก อุปนิสยั รักความสันโดษ รักอิสระและนอกกรอบ มีศกั ยภาพที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้รบั แบบอย่างทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว มีถิ่นที่อยู่ อาศัยที่ไ ม่ เอื้อต่ อการไปโรงเรียน ระดับชุ มชมและสังคม ประกอบด้วย
สถานการณ์ ของโรงเรียนไม่เหมาะสม เช่น มีการเก็บค่าเล่าเรียนที่สูงมาก คุณภาพของผู้สอนไม่
เหมาะสม เป็ นต้น ได้รบั การสนับสนุ นทางสังคม ทัง้ ทางด้านข้อมูลข่าวสารและกฎหมายทีเ่ อือ้ ให้จดั
การศึกษาโดยครอบครัว การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงายทีเ่ กีย่ วข้อง จึงทําให้ผปู้ กครองหันมา
จัดการศึกษาให้แก่บตั รของตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2549: 27-29) และงานวิจัยยุ ทธชัย เฉลิมชัย (2543: 278-280)ที่ศึกษาสาเหตุ และภู มิหลังของ
ผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวมาแล้วในระยะก่อนห้านี้
อนึ่ งมู ลเหตุ ในระยะเริ่มต้นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเมื่อจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวยังคงเป็ นแรงผลักดันให้ผู้ปกครองพัฒนาศักยภาพของลู กเรื่อยมา จวบจนเมื่อจัด
การศึกษาโดยครอบครัวมาได้ระยะหนึ่งจนเกิดความมันใจว่
่ าสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้
ผูป้ กครองจึงเริม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาสู่การจัดการศึกษาโดย
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ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะและการทํางานให้แก่บุตรโดยมีเหตุผลของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะและการทํางาน สามารถตีความออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล
และครอบครัว ประกอบด้วย ตัวบุตรประสบปั ญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเข้าสังคมและการปรับตัวในสังคม เจคติของผู้ปกครองที่เอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เช่น การตระหนักรูถ้ งึ ปรัชญา
ของการศึกษาทีแ่ ท้จริง ความต้องการในวัยเรียนของตนเอง เป็ นต้น ศักยภาพของผูป้ กครองทีเ่ อือ้
ต่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21เช่น มี
เป้ าหมายการพัฒนาบุตรทีช่ ดั เจนมากขึน้ มีปรัชญา/แนวทางทีช่ ดั เจนในการพัฒนาบุตรให้มที กั ษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เป็ นต้น มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสภาพครอบครัวเอื้อต่อการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ระดับชุมชนและ
สังคม ประกอบด้วย สถานการณ์ในโรงเรียนเอือ้ ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ศาสนาที่ครอบครัวนับถือเอือ้ ต่อการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
2. ความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของครอบครัวต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ
ผูป้ กครองในครอบครัวต้นแบบทีป่ ระสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่างมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 อย่าง
หลากหลาย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จาํ แนกได้เป็ น 2 มิติ ดังนี้
2.1.1 ด้านผลลัพธ์
ผูป้ กครองทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษามักให้ความสําคัญกับคุณลักษณะทีเ่ กิดขึน้ แก่ผเู้ รียนทีผ่ า่ นการ
จัดการศึกษาโดยครอบครับแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในเชิงของพฤติกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ กับผูเ้ รียน 6 ประการ ดังนี้
1. พึ่ ง ตนเองได้ ผู้ปกครองที่เป็ นต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวทีท่ าํ ให้บุตรมีทกั ษะชีวติ และการทํางานต่างมีความเห็นพร้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันว่า
การที่ลูกจะสามารถดําเนิ นชีวติ ได้ในศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้องพึ่งตนเองได้คือการที่ลูกสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองและพึ่งพาผู้อ่นื ให้น้อยที่สุดและลดการพึ่งพาพ่อแม่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้
สามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างอิสระและมันคง
่ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
ผลิตปั จจัยสีไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง ทํากิจวัตรประจําวันและงานบ้านด้วยตัวเอง รูจ้ กั ความถนัดและความชอบ
ของตนเอง ค้นหาแหล่งความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
2. ปรับตัวได้ง่าย ผูป้ กครองตระหนักรูด้ ว้ ยความเป็ นจริงบนพืน้ ฐานของชาวพุทธจึงได้มี
การเตรียมการในเรื่องของการปรับเปลีย่ นตัวเองของบุตรให้สามารถมีชวี ติ อยู่ได้ในสภาวะทีเ่ กิดการ
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เปลีย่ นแปลง ใน 3 ด้าน คือ มีความยืดหยุ่น เอาชีวติ รอดได้ ดําเนินชีวติ ได้ภายใต้สภาวะทีแ่ ตกต่าง
ทัง้ ทางวัฒนธรรมและสังคม ดังนี้
3. แก้ไขปัญหาเป็ น มนุ ษย์ทส่ี ามารถแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดการดําเนินชีวติ ประจําวันและการ
ดํ าเนิ นชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้จะสามารถพบกับความสุ ขและความสําเร็จในการทํ างาน
ผู้ปกครองที่ จึงมุ่งเน้ นทักษะในการแก้ไขปั ญหาให้กับบุ ตรของตน โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 3
ประการคือ การเข้าใจสาเหตุและทีม่ าของปั ญหา การเผชิญและตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเองและ
การยอมรับผลของการกระทํา
4. เข้ ากับ คนอื่ น ได้ ดี ผู้ปกครองพยายามมุ่งเน้ นทักษะทางสังคมเพื่อให้บุตรสามารถ
ดํ าเนิ นชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้ โดยถือเป็ นหัวใจหลักสํ าคัญในการพัฒนาบุ ตร ทัง้ นี้
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ การเข้าใจผูอ้ ่นื มีท่าทีเป็ นมิตรและสื่อสารสร้างมิตร
การดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื
5. คิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สิง่ ทีเ่ ป็ นผลลัพธ์ทผ่ี ปู้ กครองพยายามปลูกฝั งและก่อให้เกิดทักษะ
ในตัวบุตรเพื่อให้สามารถดํารงชีวติ อยู่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีการแข่งขันในตลาดแรงงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งแรงงงานที่มศี กั ยภาพสูง คือ การมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เป็ นตัวของตัวเอง นัน่ คือ มี
ความกล้าแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานได้ดว้ ยตัวเอง
6. มีความรับผิดชอบ ผูป้ กครองพยายามปลูกฝั งคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับชอบ
ในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ให้แก่บุตร โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ด้านคือ การทํางานจนสําเร็จและ
การยอมรับฟั งการวิพากษ์จากผูอ้ ่นื
จากนิยามความหมายทีข่ องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และ
การทํางานในศตวรรษที่ 21 ในมุมมองของครอบครัวต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับทักษะตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งขยายความโดย วิจารณ์ พานิ ช
(2555)ถึงทักษะชีวิตและการทํ างานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อยๆ 5 ประการ
คือ 1. ยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 2. การริเริม่ และกํากับดูแลตนเองได้
(Initiative and Self-Direction) 3. ทักษะด้ านสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and
Cross-cultural Skills) 4. การเพิ่ มผลผลิ ตและความรู้รับ ผิ ด (Productivity and Accountability)
5. ภาวะผูน้ ํ าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) โดยไม่มกี ารขยายความของ
ความหมายทัง้ 5 ประการให้เห็นอย่างละเอียดแต่อย่างใด ทัง้ นี้เพือ่ ต้องการให้เกิดการวิพากษ์และตก
ผลึกในนิยามความหมายของทักษะดังกล่าวภายใต้บริบทและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
2.1.2 ด้านกระบวนการ ผูป้ กครองได้ให้ความหมายในเชิงกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ ในแง่
ของการเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากตับแบบและการเรียนรู้จากการลงมือทํ า โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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1) เรียนรู้จากประสบการณ์
กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีผ่ ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ มุ่งเน้ นการเรียนรูท้ ่ที ําให้บุตรได้รบั ประสบการณ์ ตรงจากการได้สมั ผัสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการที่นํามาใช้สามารถจําแนกได้ตามช่ วงอายุ ของผู้เรียน คือ การเล่ นและการเผชิญ
สถานการณ์จริง
2) เรียนรู้จากตัวแบบ
การเรียนรูข้ องมนุ ษย์ท่นี อกเหนือจากการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติแล้ว มนุ ษย์ยงั
สามารถเรียนรูแ้ ละแสดงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วจากการเลียบแบบบุคคลใกล้ชดิ โดยเริม่ จากพ่อ
แม่และขยายไปสูบ่ ุคคลอื่น ผูเ้ รียนทีผ่ า่ นการศึกษาโดยครอบครัวมักมีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดจาก
การเลียบแบบพฤติกรรมของพ่อแม่และครูหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทีถ่ ่ายทอดความรู้
3) เรียนรู้จากการลงมือทํา
การเรียนรูม้ ใิ ช่อยู่แต่เพียงในตําราเท่านัน้ ครอบครัวต้นแบบทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ต่างมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนเกิดกระบวรการเรียนรูจ้ ากการลงมือทําจน
เกิดเป็ นทักษะหรือความเชีย่ วชาญกระบวนการเรียนรูแ้ บบลงมือทํานี้ เกิดขึน้ จากการลงมือทํางาน
บ้าน การทํางานหารายได้ และการทํางานจิตอาสา
กระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ทย่ี ดึ กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ ของผู้เรียนเป็ นหลัก กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ สนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รียน โดยมีผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ผูส้ อนทําหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกหรือสรรหาแหล่งและกิจกรรม
การเรียนรู้ และกิจกรรมมุง่ เน้นการเผชิญ แก้ไขปั ญหาโดยผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
3. กระบวนการของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและ
การทํางานในศตวรรษที่ 21
กระบวนการในการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดการศึกษาภายใต้
เงือ่ นไขสําคัญทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
3.1 ขัน้ ตอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ผูป้ กครองต้นแบบมีวธิ กี ารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทีท่ าํ ให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21สามารถจําแนกได้เป็ น 6 ขัน้ ตอน คือ
1) ศึกษาสภาพของผูเ้ รียนและความพร้อมของครอบครัว ประกอบด้วย การสังเกต
ผูเ้ รียนและการสร้างข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว
2) การวางแผนการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนการจดทะเบียนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและการวางแผนทางการจัดการศึกษา
3) การค้นคว้าหาข้อมูล ประกอบด้วย การค้นหาจากสือ่ และการค้นหาจากผูร้ ู้
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4) การดําเนินการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5) การประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินภายในและการประเมินภายนอก
6) การปรับปรุงการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างข้อตกลงร่วมและการเชื่อมโยง ต่อ
ยอดการเรียนรู้
ทัง้ นี้ขนั ้ ตอนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับวงจรเดมมิง่ หรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งเป็ นคําย่อของ Plan-DoCheck-Act หรือ การวางแผน – การปฏิบตั ิ – การตรวจสอบ – การปรับปรุง ซึง่ ประกอบด้วย ๔ ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) คือ การศึกษาสภาพของผู้เรียนและความพร้อมของ
ครอบครัว การวางแผนการจัดการศึกษา และ การค้นคว้าหาข้อมูล ขัน้ ตอนที่ 2 การปฏิบตั ติ ามแผน
(Do – D) คือ การดํ าเนิ นการจัดการเรียนรู้ ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C) คือ การ
ประเมินผล ขัน้ ตอนที่ 4 การปรับปรุง (ACT – A) คือ การปรับปรุงการเรียนรู้ ซึง่ วงจรดังกล่าวเป็ น
เครื่องมือที่จะทําให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จได้ ทัง้ นี้ภายใต้เงื่อนไขและบริบทของแต่ละครอบครัวที่แตกต่าง
กันจึงต้องมีการปรับปรุงวงจรคุณภาพให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขของแต่ละครอบครัว
3.2 เงื่อนไขที่ทาํ ให้จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 ประสบความสําเร็จ สภาวะหรือข้อแม้ทต่ี อ้ งเกิดขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ กครอง
สามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้
เป็ นผลสําเร็จ สามารถจําแนกปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องได้ 2 ระดับ คือ
1) ปั จจัยระดับบุคคล ประกอบด้วย 1.1) ผูจ้ ดั การศึกษาหลักซึง่ ต้องทําบทบาทในการชีแ้ นะ
แนะนํา แสวงหาแหล่งและกิจกรรมการเรียนรู้ พาลงมือปฏิบตั ิ จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ จัด
่ อแนวทางจัดการศึกษา
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ และมันคงต่
1.2) คูส่ มรส ควรมีบทบาทในการสนับสนุนทางอารมณ์แก่ผจู้ ดั การศึกษาหลักและช่วยเหลือในการ
จัดการเรียนรู้
2) ปั จจัยระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย เงือ่ นไขของหน่วยงานทีจ่ ะทะเบียนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและเทคนิคในการแปรเปลีย่ นเงือ่ นทีเ่ ป็ นอุปสรรคจากหน่วยงานมาเป็ น
ปั จจัยเสริมให้จดั การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ประสบผลสําเร็จ
4. ผลที่เกิ ดจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
ได้สร้างผลลัพธ์ให้ปรากฏแก่ทงั ้ ผูเ้ รียนและครอบครัว ดังนี้
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4.1 ด้านผู้เรียน ได้แก่ 1) เจตคติท่มี ตี ่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เป็ นไปในทิศทางบวกคือ รูส้ กึ ชื่นชอบในความแตกต่างที่
ตนเองได้รบั จากการเรียนรูต้ ามแนวทางนี้ ความรูส้ กึ สนุ กทีไ่ ด้ทาํ ในสิง่ ทีต่ นเองรักจนกลายเป็ นความ
ถนัด 2) บุคลิก ลักษณะของผูเ้ รียน สามารถปรับตัวเข้าได้กบั ทุกสภาพและสถานการณ์แวดล้อม
มีความเป็ นผูใ้ หญ่ทงั ้ ทางด้านแนวคิดและการแดสงออกของพฤติกรรม มีความชัดเจนในตัวเองและ
มุง่ มันสู
่ ง ในขณะทีผ่ เู้ รียนบางคนทีม่ บี ุคลิกภาพทีต่ อ้ งได้รบั การปรับปรุงแก้ไข การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21โดยมีผู้ปกครองที่เข้าใจบุตร
อย่ างแท้จริงจะช่ วยให้สามารถปรับพฤติกรรมของผู้เรียนได้กว่ าการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
3) ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21ผู้เรียนที่ผ่านการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 ปรากฏคุณลักษะตามทีผ่ ปู้ กครองได้ให้นิยาม
ความหมายของทักษะชีวติ และการทํางานไว้ทงั ้ ทางด้านการพึง่ ตนเอง ปรับตัวได้งา่ ย แก้ไขปั ญหา
เป็ น เข้ากับผูอ้ ่นื ได้ดี มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ
4.2 ด้านครอบครัว ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํายังยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดในด้านครอบครัวทัง้ การตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าที่
แท้จริงของการศึกษาเพือ่ ชีวติ และการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ
5. การเชื่อมโยงผลการวิ จยั ระยะที่ 1 สู่การวิ จยั ระยะที่ 2
ข้อมูลจากการวิจยั ในระยะที่ 1 สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการร่างแผน
และคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21
คือ 1) เขียนแผนของตัวเอง เขียนให้คนอื่นเข้าใจ 2) มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) มุ่ง
เน้นการมีสว่ นร่วมของบุตร 4) จัดลําดับความสําคัญของการเรียนรูใ้ นชีวติ ประจําวัน 5) ลงมือทําใน
แบบของบ้านตัวเอง 6) หาเพื่อนคู่คดิ หามิตรให้คําปรึกษา 7) แสวงหาเทคนิคในการจัดการเรียนรู้
8) รับรูใ้ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง คือประเมินผลตามสภาพทีเ่ กิดขึน้ จริงและปรับปรุงวิธกี ารจัดการเรียนรู้
6. แผนและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริ มสร้างทักษะชีวิตและการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
ผูว้ จิ ยั ได้นําระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) มาใช้สร้างแผนและ
คูม่ อื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 โดยมี
ขัน้ ตอน คือ
1) การจัดทํากรอบแนวคิดของแผนและคู่มอื ฯ ทัง้ นี้เมื่อการวิจยั ในระยะที่ 1 สิน้ สุดลงได้นํา
แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรและคู่มอื โดยมุ่งเน้นไปทีห่ ลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ (Activity or
Experience Curriculum) มาใช้ในการร่างแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี้และเพิม่ เติมใน
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ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัตเกตผูเ้ รียน เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล
และการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) การจัดทําร่างแผนและคูม่ อื ฯ เพือ่ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณา
3) การจัดทําแผนและคูม่ อื ฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ทป่ี รึกษาและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
4) การวิพากษ์แผนและคูม่ อื ฯ นําแผนและคูม่ อื ทีป่ รับปรุงแล้วไปจักสนทนากลุ่มกับ
ผูป้ กครองและผูท้ ส่ี นใจทีจ่ ะจัดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการ
ทํางานในศตวรรษที่ 21
ทัง้ นี้การปรับปรุงและพัฒนาแผนและคู่มอื การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิ บตั ิ
ระดับบุคคลและครอบครัว
1.จากข้อค้นพบทีว่ ่า การตกผลึกถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวต้องใช้เวลาใน
การจัดการศึกษามาแล้วระยะหนึ่ ง ซึ่งไม่ ต่ํ ากว่า 3 ปี ดังนั น้ ผู้ปกครองที่เคยจัดการศึกษาตาม
แนวทางนี้มาอย่างยาวนานควรมีการรวมกลุ่มเพื่อให้คําปรึกษาแก่ผปู้ กครองมือใหม่เพื่อให้สามารถ
ย่นระยะเวลาในการตกผลึกให้น้อยลง
2. จากข้อค้นพบที่ว่า จากข้อค้นพบที่ว่า ผู้ปกครองมักมีความหวันไหวและไม่
่
มนใจถึ
ั่
ง
กระบวนการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ดังนัน้ หากมีการรวมกลุ่มกันทัง้ แบบประจํา เฉพาะ
กิจหรือเครือข่ายออนไลน์จะช่วยเสริมความมันใจและเพิ
่
ม่ เทคนิคในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่กนั และ
กันจากข้อค้นพบทีว่ า่
3 . จากข้ อค้ นพบที่ ว่า ผู้ ป กครองมุ่ ง เน้ นการจัดการเรีย นรู้ตามแนวธรรมชาติ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึง่ มีเทคนิคในการจัดการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างไปตามพัฒนาของผูเ้ รียน ซึง่ เป็ น
องค์ความรูท้ ม่ี คี ุณค่าและควรเผยแพร่สผู่ ปู้ กครองมือใหม่ผา่ นสือ่ ต่างๆ
ระดับหน่ วยงาน
ผลการวิจยั พบว่าเงื่อนไขของหน่ วยงานที่รบั จดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็ น
ปั จจัยผลักดันให้ผู้ปกครองแสวงหาหาหน่ วยงานที่เอื้อให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบ
เสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 คือ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นกลุ่ม
ประสบการณ์ โดยที่หน่ วยงานร่วมประเมินผลตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้
สํานักงานการศึกษาเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษา โรงเรียนทีร่ บั จดทะเบียน และสถาบันการศึกษาทางไกล
ควรศึกษาข้อมูลด้านจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาของผู้จดทะเบียนและจัดทํ าเกณฑ์ในการ
ประเมินผลทีส่ อดคล้องกับจุดมุง่ หมายของผูจ้ ดทะเบียนด้วยความยืดหยุน่ และหลายหลาย
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ระดับนโยบาย
1. ผลการวิจยั วิจยั พบว่า ผูเ้ รียนทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 แม้ไม่เคยไป
โรงเรียนเลย แต่ได้รบั การศึกษาโดยครอบครัวในหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนัน้
กระทรวงศึกษาธิการควรมีคําสังในเชิ
่
งนโยบายเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายที่จดั การศึกษาโดยครอบครัว
สามารถใช้แผนในกลุ่มประสบการณ์ในการจัดการศึกษาได้ โดยให้เจ้าหน้าทีป่ ระเมินผลจากสภาพ
จริงตามเป้ าหมายของครอบครัวและประสบการณ์ของผูเ้ รียนแทนการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ
2. ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครองมือใหม่ท่ยี งั ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวมักมีความกังวลและไม่สามารถเขียนแผนรวมทัง้ จัดการศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับวิถขี องครอบครัวได้ในปี แรกๆ ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายสนับสนุ นการรวมกลุ่ม
ของผู้ปกครองทัง้ ใหม่ และเก่ าในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวมนท้องถิน่ ของตนเองโดยการสนับสนุ นทางด้านข้อมูลข่าวสาร งบประมาณและสถานทีใ่ น
การพบปะพูดคุย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การทําวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เพียง
ด้านเดียว ไม่ครอบคลุมถึงองค์รวมของทักษะตามแนวทางการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึ่งการวิจยั
ครัง้ ต่อไปควรศึกษาในเชิงลึกถึงทักษะองค์รวมของผูเ้ รียนทีผ่ า่ นการจัดการศึกโดยครอบครัว
2. การศึกษาในครัง้ นี้มงุ่ ขจัดอิทธิพลของระบบโรงเรียน มีเกณฑ์การคัดเลือกกรณีศกึ ษาทีไ่ ม่
เคยเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน จึงทําให้กรณีศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้มอี ายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงวัยเด็ก
จึงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ถงึ ทักษะในการทํางานที่มรี ายได้ หากมีการศึกษาในครัง้ ต่อไปควร
ทําการศึกษาในระยะยาวถึงทักษะชีวติ และการทํางานของผูเ้ รียนที่ประกอบอาชีพและสามารถหา
รายได้เลีย้ งตัวเองและครอบครัวได้
3. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มุ่งเน้นการอธิบายความหมายของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แบบเสริมสร้างทักษะชีวติ และการทํางานในศตวรรษที่ 21 เชิงลึกในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลขนาดเล็กด้วย
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพจึงไม่สามารถนํ าไปอ้างอิงกับกรณีอ่นื ๆได้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควร
ทําการศึกษาในกลุ่มผูป้ กครองทีจ่ ดั การศึกษาโดยครอบครัวด้วยวิธรการเชิงปริมาณเพื่อนํ าเสนอให้
เห็นผลในเชิงประจักษ์เพือ่ ใช้ผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

บรรณานุก รม

167

บรรณานุก รม
กรรณิการ์ โชว์สงู เนิน. (2554). การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองในการจัด
การศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว.สารนิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:
พริกหวานกราฟฟิ ค.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสิน้ ค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). หลักเกณฑ์และวิธกี ารปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ. กรุงเทพฯ: อักษรไทย.
กันตพงษ์ คงหอม. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวเดีย่ ว. ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ.12 (2): 28-35.
กีรติ บุญเจือ. (2522). ปรัชญาอัตถิภาวนิยม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์.
กุลวิภา ชีพรับสุข. (2546). อนาคตภาพการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในทศวรรษหน้า.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ถ่ายเอกสาร.
ขจรศักดิ ์ อินทรโสภา .(2549). การศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดย
ครอบครัว.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
งามตา วนินทานนท์. (2545). การถ่ายทอดทางสังคมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.เอกสารคํา
สอนวิชา วป. 581. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
จรัญศักดิ ์ พีรศักดิ ์โสภณ. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมด้านอารมณ์จาก
ครอบครัวและจากเพือ่ นกับปรีชาเชิงอารมณ์ของนักเรียนวัยรุน่ ตอนต้น. ปริญญานิพนธ์
วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ่ายเอกสาร.
จันทน์กฤษณา ผลวิวฒ
ั น์. (2547). การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.

168
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์. (2555). สอนเด็กให้มจี ติ สาธารณะ. กรุงเทพฯ: วี พรินท์.
. (2554). การจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง. นนทบุร:ี สหมิตรพริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ .
. (2556). การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั .ิ กรุงเทพฯ: วี พรินท์.
ชาย โพธิสติ า. (2547). ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวิจยั เชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติง้
แอนด์พบั ลิชชิง่ .
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2524). พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 2 จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
. (2531). ชุดฝึ กอบรมการเสริมสร้างลักษณะของข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ:
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ งามตา วนินทานนท์. (2551). การวิจยั เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือวัดทางจิต
แบบพหุมติ ดิ า้ นการมีภมู คิ มุ้ กันตน. รายงานการวิจยั . กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน; อรพินทร์ ชูชม; และ งามตา วนินทานนท์. ( 2528). ปั จจัยทางจิตวิทยา
นิเวศทีเ่ กีย่ วกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย.กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ อัมพร ม้าคะนอง. (2547). ปั จจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการ
พัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
ดุษฎี โยเหลา. (2535). รายงานการวิจยั เรือ่ งการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ทรงศักดิ ์ กฤติยาภิชาติกุล. (2546). ความเป็ นไปได้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตอําเภอ
เมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
ทองไพรํา สถาวรินทุ. (2543). การตัดสินใจยอมรับแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของพ่อ
แม่ ผูป้ กครอง. วิทยานิพนธ์ นท.ม.(นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. อัดสําเนา.
ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล; ปราณี เสนีย;์ และยุพนิ เนียมแสง. (2551). ปั จจัยเชิงเหตุและผลทีเ่ กีย่ วกับ
พฤติกรรมตํารวจในการปลูกผังอบรมบุตรชายให้เคารพกฎระเบียบ. รายงานการวิจยั .
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ.
ทิศนา แขมมณี. (2546). การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม: จากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั .ิ
กรุงเทพฯ: เสริมสิน พรีเพรส ซิสเท็ม.

169
. (2556). ศาสตร์การสอน:องค์ความรูเ้ พือ่ การจัดกระบวนการเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรชั ชัย และคณะ. (2551). การสํารวจและสังเคราะห์ตวั บ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม.
กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
นภเนตร ธรรมบวร. (2541). รายงานการวิจยั ประกอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
...ประเด็น บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.
นิลวรรณ แซ่จวิ . (2543). อนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญา กศ. ม. (วิจยั การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
บุญเลีย้ ง ทุมทอง. (2554). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ประทีป จินงี.่ (2540). การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม. มนุษย์.เอกสารคําสอน.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผานิตา บัวขํา. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมเรือ่ งอารมณ์โกรธโดยแม่กบั
พฤติกรรมการจัดการอารมณ์โกรธของเด็กก่อนวัยเรียน: เปรียบเทียบระหว่างเด็กไทยกับ
เด็กญีป่ ่ นุ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พงษ์สวัสดิ ์ สวัสดิพงษ์. (2532). สังคมวิทยาชีวติ ประจําวัน : แนวทฤษฎีการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ .
กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนาวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ไพฑูรย์ สินลารัตย์. (2555). ปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาษิณี ฮูเซน. (2547). การเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคม การอบรมเลีย้ งดูและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ของเด็กทีไ่ ด้รบั การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบบ้านเรียนและเด็กทีเ่ รียนใน
โรงเรียนปกติ.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ยุทธชัย เฉลิมชัยและคณะ. (2543). รายงานการศึกษาวิจยั “รูปแบบและพัฒนาการการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย”. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ลาดทองใบ ภูอภิรมย์. (2531). การถ่ายทอดทางสังคมกับงานของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์. ใน
ประมวลบทความทางวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ เอกสารฉบับพิเศษ ในวันครบรอบปี ท่ี
33 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

170
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ศิษย์ในศตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธสิ ดศรีสฤษดิ ์
. (2556). สนุ กกับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ; มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์.
. (2557). การสร้างการเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ: .มูลนิธสิ ยามกัมมาจล.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีกระบวนทัศน์ต่อการศึกษาใน
ศตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ: ทิพย์วสิ ทุ ธิ ์.
วีรวุ ธ มาฆะศิรานนท์ : และ เสาวลัก ษ์ อัศ วเทววิช . (2551). จิต 5 ปั ้ นยอดมนุ ษย์ . กรุ งเทพฯ:
เอ็กซเปอร์เน็ท.
ศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี. (2532). ความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทํางานของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
สมจิตร์ ยิงยงดํารงฤทธิ ์. (2551). การจัดกระบวนการเรียนรูข้ องกลุม่ ผูจ้ ดั การศึกษาโดยครอบครัว
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2452. ปริญญานิพนธ์ กศ. ด.(การศึกษา
ผูใ้ หญ่).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
สมศักดิ ์ สีดากุลฤทธิ ์. (2545). ปั จจัยการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูทสี ่ ง่ ผลต่อเอกลักษณ์
วิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทบบาทของครูแนะแนว. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.
(พฤติกรรมศาสตร์).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). รูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิ ค.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การติดตามประเมนิผลเพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว. กรุงเทพ ฯ : สํานักงาน.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). รายงานการวิจยั สภาพการณ์และฐานข้อมูลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ด.ี
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). คูม่ อื ครอบครัว ก้าวแรกสูบ่ า้ นเรียน : หลักคิดและ
กระบวนการเข้าสูก่ ารศึกษาโดยครอบครัว. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิ ค.
สํ า นั ก งานสภาการศึ ก ษา. (2551). การติ ดตามประเมินผลเพื อ่ พัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพ ฯ: พิมพ์ด.ี
สุวรรณี ยะหะกร และคณะ. (2553). รายงานการวิจยั “การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดย
ครอบครัวสําหรับเด็กในช่วงชัน้ ที ่ 1 และ 2”. นนทบุรฯี : สุโขทัยธรรมาธิราช.
สุนทร โคตรบรรเทา. (2553). การพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช้. กรุงเทพฯ: ปั ญญาชน.
เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป. (2510). ชีวติ ชาวไทยสมัยก่อน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

171
แสงเดือน นนทเปาระยะ. (2547). การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนบ้านสหรับเด็กอายุ 3- 6 ปี ใน
สังคมไทย.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
แสวง ทวีคณ
ู และคณะ. (2546). ผลของการพัฒนาจิตและทักษะต่อพฤติกรรมการปลูกฝั งวินยั แก่
นักเรียนของครู. รายงานการวิจยั . กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2543). รายงานการวิจยั “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)
ประสบการณ์ของนานาประเทศ”. กรุงเทพฯ: เซเว่น พริน้ ติง้ กรุป๊ .
อรพินทร์ ชูชม. (2549). การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมทีส่ มั พันธ์กบั จิตสํานึกทางปั ญญาและ
คุณภาพชีวติ ของเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อําพา แก้วกํากง. (2547). สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว .วิทยานิพนธ์ กศ. ม. (การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
อุบล เลีย้ ววาริณ. (2534). ความสําคัญของการศึกษาทีม่ ตี ่อจิตลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป้ ฎิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive Theory.
New Jercy: Prentice-Hall.
Berk, L.E. (2000). Child Development (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon. 23-38.
Creswell J.W.; & Plano Clark V.L. ( 2011) . Designing and Conducting Mixed Methods
Research. (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications, Inc.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches
(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
DeFleur, M.L.; & Ball-Rokeach, S.J. (1989). Theories of mass communications. London:
Longman Group.
Epstein, J.L. (1983). Effects on Parents of Teacher Practices of Parent Involvement. Center for
the Social Organization of Schools. Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.
Erickson, G. (1962). Deviant Behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
Fishbein, M.; & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to
theory and research. Reading. MA: Addison-WeslGuilford.
Glenn W.; & Mary L. (2008). Home-School Relations: Working Successfully With Parents
and Families. London: Allyn and Bacon.
Griffith, M. (1997). The Homeschooling Handbook. Califormia: Prima Publishing.

172
Holt, J. (1983). Schools and home schoolers: A fruitful partnership. Phi Delta Kappan, 64, 391394.
Home School Legal Defense Association. (1999). Home Education Across the United
States. CA: HSLD.
House, J. S. (1981). Work Stress and Social Support. Reading, Mass: Addison-Wesley
Hubbard P.; & Muhlenkamp AF.; & Brown N. (1984). The relationship between social
support and self-care practices. Nursing Research ,33.
Humphrey, J.H. (1998). Job Stress. Needman Heights, MA: Allyn & Bacon.
Hünkar Korkmaz.; & Güler Duman. (2013). Public understanding about homeschooling: A
preliminary study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 16 ( 2014 ), 3891 –
3897.
James Bellanca and Ron Brandt. (2010). 21st Century Skills : Rethinking How Students
Learn. London: Solution Tree Press.
Kariane, N. (2002). Understudied Education: Toward Building a Homeschooling research .
Lodewyk, K. R.; & Winne, P. H. (2005). Relations Among the Structure of Learning Tasks,
Achivement, and Changes in Self-Efficacy in Secondary Students. Journal of
Educational Psychology, Vol. 97(1), 3-12.
Lowe J.; & Thomas A. (2002). Educating your child at home. London: Continuum.
Lyman, I. (1998). Homeschooling: Back to the Future. Cato Policy Analysis No. 294.
Mayberry , Maralee ; et al. (1995). Home schooling Parents as Educators. California: Corwin
press.
McIntyre, T. (2003). Teaching social skills to kids who don’t yet have them. Learning
Disabilities Online: ldonline.org.
Michener,H.A.; & Delamater,J.D. (1999). Social psychology (4th ed.). Fort Worth,TX: Harcout
Brace.
Moore, R. (1986). “Research on Sociability.” The Parent Educator and Family Report. Vol. 4,
no. 1.
National Center for Education Statistics. (2004). 1.1 MidRion Homeschooled students in the
United States in 2003. (NCES 2004–115). U.S. Department of Education.
Noel, A.; Stark, P., & Redford, J. (2013). Parent and family involvement in education, from
the National Household Education Surveys Program of 2012 (NCES,2013-028).
Retrieved from National Center for Education Statistics Institute of Education
Sciences, U.S. Department of Education.

173
Partnership for 21st Century Skills . (2007). Beyond the three Rs: Voter attitudes toward
21st Century Skills. Tucson, AR: Author.
.(2008). 21st century skills, education & competitiveness. Tucson, AR: Author.
Ray, B. (2002). Customization through homeschooling. Educational Leadership, 50-53.
Rothermel, P. (2004). Home-education: comparison of home- and school-educated children
on PIPS baseline assessments. Journal of early childhood research: Sage
Publications.
Teddlie,C.; & Tashakkori, A. (2003). The past and future of mixed methods research: From
data triangulation to mixed method model designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie
(Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (p.671-702).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Teddlie,C.; & Tashakkori, A. (2006). A General Typology of Research Design Featuring
Mixed Methods. Research in the schools.13(1). 12-28.
Teddlie,C.; & Tashakkori,A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research:Integrating
quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Sage
Publications, USA.
Taylor, D. (2010). Are All Homeschooling Methods Created Equal?. Homeschooling
Methods.
Van Galen.; & Pitman, M. A. (Ed.).(1991). Home schooling: Political, historical, and
pedagogical perspectives. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
Van Oostrum L.J.; & Van Oostrum K. (1997). Loaves for Life. Home Education - a way to
freedom and equality. Totiusdal: The Association for Homeschooling.
Wood, P. (2003). Homeschooling and Higher Education. ERIC Clearinghouse on Higher
Education.
Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods, 4th Edition. Thousand Oaks,
California: Sage Publications.

ประวัติ ย ่อ ผูว้ ิ จ ยั

175

ประวัติ ย ่อ ผูว้ ิ จ ยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2541
พ.ศ. 2547
พ. ศ. 2556

นํ้าผึง้ มีศลิ
4 เมษายน 2519
อ.เมือง จ. อุทยั ธานี
122/54 ม.ชื่นกมลนิเวศน์ 5 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เศรษศาสตรบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง

